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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Although, like many other human
phenomena, a precise and in-depth definition of mysticism and Sufism cannot
be provided, in one sense it can be considered an attempt to depict a world
free of violence and peace; Creating a world free from drought and bigotry
with altruism, all of which are components of world peace in mysticism.
Peace, as one of the most fundamental human needs throughout history, has
always been the focus of philosophers, mystics and thinkers. One of the
Iranian poets and mystics who plays a prominent role in spreading the
concept of peace, tolerance, respect and reverence for diversity and
differences between cultures and avoiding anxiety and conflict is Maulana
Jalaluddin Mohammad Balkhi. Maulana peaceful thoughts and the fresh and
pure life of his words can be interpreted in this regard.
METHODOLOGY: The authors of this article, relying on the descriptiveanalytical method, intend to extract the peace of this poet and mystic from
among the various ideas of Maulana, which is expressed as "Masnavi-Manavi"
due to his precious work, and after mentioning the evidence, relying on
Masnavi. Rumi corrected Reynold Nicholson to describe and analyze the data
and present the results.
FINDINGS: A mystic such as Maulana has dealt well with the plagues and
crises of the human soul and psyche in the form of universal teachings and
has expressed the most important components of this peace with the
existence of the universe in the form of his eloquent words. In fact, achieving
peace, its obstacles and challenges are among the mental concerns of
Maulana's peace-loving thought.
CONCLUSION: The ontological manifestations of Maulana peace with the
universe begin with the reconciliation, proportion and harmony of the
opposites in the universe and end with peace with God, which is the most
perfect kind of peace. The results of this research, which has been done in a
descriptive-analytical manner based on library data, show that peace with
nature, self, others and God are the four basic elements of peace from a
universal and general perspective in Maulana style of thought in Masnavi.
According to Rumi, peace is love.
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زمینه و هدف :اگرچه مانند بسیاری دیگر از پدیدههای انسانی ،نمیتوان تعریف دقیق و عمیقی
از عرفان و تصوف ارائه داد ،به یک اعتبار میتوان آن را كوششی درجهت ترسیم دنیایی عاری از
خشونت و صلح قلمداد كرد؛ خلق عالمی به دور از خشکی و تعصب همراه با نوعدوستی كه
همگی از مؤلفه های صلح جهانی در عرفان است .صلح بعنوان یکی از بنیادیترین نیازهای بشر
در طول تاریخ ،همواره كانون توجه فیلسوفان ،عارفان و اندیشمندان بوده است .یکی از شاعران
و عارفان ایرانی كه در گسترش مفهوم صلح ،مدارا ،احترام و ارج گذاشتن بر تنوع و اختالف
میان فرهنگها و دوری از تشوی و كشمک نق برجستهای را ایفا میکند ،موالنا جاللالدّین
محمد بلخی است .اندیشههای صلحآمیز موالنا و جان تازه و ناب كالم وی را در این خصوص
میتوان تعبیر كرد.
روش مطالعه :نگارندگان در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی قصد دارند از میان
اندیشههای گوناگون موالنا كه در اثر گرانسنگ وی «مثنویمعنوی» بیان گردیده است،
صلح طلبی این شاعر و عارف را استخراج نمایند و پس از ذكر شواهد با تکیه بر مثنوی مولوی
تصحیح رینولد نیکلسون ،به توصیف و تحلیل دادهها و ارائۀ نتایج برردازند.
یافتهها :عارفی چون موالنا بخوبی به آفات و بحرانهای روح و روان بشر در قالب آموزههای
جهانی پرداخته است و مهمترین مؤلفه های این صلح با هستی كائنات را در قالب كالم شیوا و
رسای خوی بیان نموده است .در واقع رسیدن به صلح ،موانع و چالشهای آن از جمله
دغدغههای ذهنی اندیشۀ صلحطلب موالناست.
نتیجهگیری :جلوههای هستیشناسی صلح موالنا با كائنات از آشتی ،تناسب و سازگاری اضداد
موجود در عالم شروع میشود و به صلح با خداوند كه كاملترین نوع صلح است ختم میگردد.
نتایج این پژوه كه به شیوۀ توصیفی-تحلیلی بر مبنای دادههای كتابخانهای صورت گرفته
است نشان میدهد كه صلح با طبیعت ،خود ،دیگران و خدا چهار ركن اساسی صلح از منظری
جهان شمول و كلی در سبک فکری موالنا در مثنوی مطرح شده است و مركزیت این صلح از
نظر موالنا عشق است.
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مقدمه
صلح از مهمترین ضروریات و نیازهای جهان امروز تلقی میشود .بنظر میرسد كه اندیشۀ صلح با هستی و كائنات
عمری به درازنای تاریخ دارد .صلح امری مقدس و بشری است و نیازمند درک متقابل است .درک انسانها از عالئق
و خواستههای م تفاوت ،متکثر و نیازهای متنوع و شاید متغایر و از همه مهمتر درک این حقیقت بنیادین كه همۀ
انسانها و جوامع و فرهنگها و تفکرات میتوانند چراغهای یک حقیقت اصیل و یک نور شکوهمند باشند .باید به
قدر و شأن همۀ چراغها التفات نشان داد .نکتۀ حائز اهمیت در عرفان آن است كه رسیدن به صلح بیرونی و
اجتماعی ،بدون دستیابی به صلح درونی ،امکانپذیر نیست .در اصطالح عارفان صلح از اركان تصوّف است؛ «تا
آنجا كه جهان و جهانیان بر اساس صلح و نوع دوستی است كه استوارند و تا اضداد سازش نکنند موجودی تقرّر
خارجی نیابد» (نقد و بررسی نق صلحطلبی در متون عرفانی ،مظاهری :ص .)37
انسان امروز بدنبال یافتن مأمن امنی است تا در آن «من» گمشدۀ خوی را بیابد ،زیستجهانی كه در آن دوباره
به خویشتن خوی  ،آسمان ،قدسیت و عرفان و مأمن اصلی خوی بازگردد .مأمنی كه پایانبخ تشتتهای او و
پاسخگویی به پرسشهای باشد و او را به آرام برساند .صلح ،مدارا ،بردباری و شکیبایی جایگاه ویژهای در
فرهنگ و ادب ایرانزمین از گذشتۀ دور تا كنون دارد .صلح فقدان هر نوع جنگ و درگیری از مهمترین ضروریات
جوامع از گذشته تا آینده محسوب میشود .گرچه صلح یک مفهوم مطلق نیست و ریشه در نوع جهانبینی انسان
دارد اما از متون نظم و نثر پارسی چنین استنباط میشود كه بزرگان فرهنگ و ادب ما همواره برای مدارا و صلح
ارزش و اهمیت ویژهای قائل بودهاند.
در این مقاله تالش میشود مبانی صلح در فرهنگ اسالمی -عرفانی براساس آموزههای قرآنی و عرفانی موالنا مورد
مداقّه و بررسی قرار گیرد .پرس اصلی جستار پی رو آن است كه با توجه به مثنوی موالنا مصادیق و
جلوههای صلح كدام است؟ فرضیۀ این پژوه آن است كه صلح در اندیشۀ موالنا در چهار حیطۀ صلح با خود،
صلح با هستی ،كائنات و جهان ،صلح با طبیعت ،و صلح با خدا مطرح میشود .مصادیق و جلوههای این صلح از
نظر موالنا مدارا ،پرهیز از خشونت ،توجه به وحدت در عین كثرت ،خویشتنداری و توجه به ماهیت و مفهوم
عشق است.
سابقۀ پژوهش
آثار زیادی در باب اندیشههای موالنا وجود دارد ،اما درخصوص «صلح» و توصیههای انسانی و جهانی موالنا
بشکل ویژه بحث جدی نشده است و بیشتر كارهای انجامشده موضوعاتی كلی هستند كه میتوان به برخی از آنها
اشاره نمود .كریمی ( )1384در كتاب «بانگ آب» به بررسی بحثهای جهانشمول موالنا در «غزلیات شمس»،
«مثنوی» و «فیهما فیه» پرداخته است و اشاراتی به صلحطلبی موالنا نیز دارد .كتاب «موالنای دیروز تا امروز»
اثر لوئیس فرانکلین ( )1384و طریق صوفیانۀ عشق ( )1383از ویلیام چیتیک كه در بخشهایی از این آثار نیز
بصورت مختصر و پراكنده به مباحثی درخصوص اندیشۀ صلحمدارانۀ موالنا اشاراتی شده است .كوهگرد و
شمشیری ( )1395نیز در مقالۀ «صلحآموزی با اتکا به مبانی فلسفی عرفان اسالمی» مباحث مختصر و
پراكنده ای درمورد صلح در اندیشۀ موالنا دارند .بازرگان ( )1389در «مقالۀ موالنا و جهان صلح یکرنگ» ،ضمن
توجه به اندیشۀ صلح در افکار بزرگانی چون لوتر كینگ ،مهاتما گاندی و  ...به تأثیر عشق در صلحاندیشی موالنا
بصورت مختصر و كلی توجه داشته است.
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بحث و بررسی
واژۀ صلح در التین از واژۀ  Peaceبرگرفته شده كه آن نیز از واژۀ التین  Paxو  Pakبه معنی بستن و محکم
كردن گرفته شده است .ریشۀ اصلی این واژه در التین به معنای استوار كردن است .مفهوم تحکیم بخشیدن كه
شالودۀ «صلح» است ،ثبا ت و پایداری را نیز میرساند .بنابراین میتوان گفت صلح در انگلیسی و التین به معنای
رسیدن به اوضاع ثبات و استحکام است كه از هرگونه عوامل تزلزل و ناپایداری بركنار باشد« .صلح در سیاست به
ثبات اجتماعی مربوط است ،در معنای دینی به استحکام و پایداری در احواالت معنوی و دوری از ناسازگاری و
در عرفان تثبیت همیشگی و درونی جایگاه معنوی سالک است» (صلح و مراتب آن در تصوّف ،شهرآیینی :ص
 .) 23صلح در اصطالح صوفیه راه صفا یا همان نزدیکی جستن به گسترۀ دل ،محبت و همدلی و به معنای یکی
شدن دلهاست.
صلح در كتاب لغت به معنای مسالمت و سازش مطرح شده است .در اقراب الموارد چنین آمده است« :صلح اسم
از مصالحه و صالح به معنای شایسته و خوب شده است» (قاموس قرآن كریم ،قریشی :ص  .)141در كتاب
مصباحالمنیر در مادۀ صلح آمده است كه« :الصالح ضد الفساد» و برخی برآنند كه صلح به معنای رفع اختالف و
آشتی است (پیوند مفاهیم اخالق ،عدالت و صلح ،حسینی :ص  .)363در اصطالح صلح اساساً به موارد زیر اطالق
میشود:
 پایان مخاصمات مشخص؛
 فقدان مخاصمات؛

 دوستی و مودّت فعال « ،سنِت آگوستین قدیس اظهار میدارد كه صلح راستین صرفاً فقدان مخاصمات فعال
نیست؛ بلکه وجود آرام در نظام اس ت .در سالیان اخیر این تمایز با وضع برخی اصطالحات مورد قبول واقع
شده است .همزیستی مسالمت آمیز كه در اكثر موارد دال بر خصومت پنهانی است و همکاری مسالمتآمیز كه به
تلویح برمساعی مجدّانه برای تحقق بخشیدن به هدفهای مشترک و حل و فصل مناقشات به وجهی عادالنه داللت
دارد» (همان :ص  .) 363بنابراین صلح در لغت به معنای آشتی و سازش و ایجاد شرایطی آرام ،بیدغدغه و خالی
از تشوی و كشمک و ستیز است.
مفهوم صلح در دین و قرآن
صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسانها در كنار یکدیگر و در جوامع بشری جایگاه ممتازی در قرآن كریم و
آموزهه ای آن دارد .در نظام همبستۀ عالم كه نظام علی و معلولی است ،صلح به معنای تکوینی آن برقرار است.
«تناسب سلسلۀ علل و معلولها و سنخیت واقعی و اجتنابناپذیر بین علت و معلول و سازگاری و تخلفناپذیری
معلول با علّت تامۀ خود و انقیاد همۀ موجودات درمقابل حضرت حق و هستی كل و كرن و عبادت در مرحلۀ
تکوین در مقابل او ،صلح عینی و خارجی را پدید میآورد» (ایدۀ صلح جهانی در اصول تفکر قرآنی و برهانی،
عرب :ص  .) 426در سیر صعودی عالم كائنات همۀ عالم در وحدت هدف هماهنگ و موافقند و همۀ آنها یک چیز
میجویند و آن كمال مطلق است .به عبار ت دیگر موجودات عالم هم از نظر علت فاعلی و هم از نظر علت غایی و
هم سویی درجهت نیل به كمال مطلق ،با یکدیگر موافق و سازگارند .خداوند در قرآن ،اصل صلح را به شیوههای
مختلف مورد توجه قرار داده است .در آیۀ * وَما اَرْسَلْناکَ اِلّا رَحْمَۀً لِلعالَمین * (انبیا ،)107 :پیامبر (ص) بعنوان
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مظهر كامل رحمت و صلح و مهربانی معرفی شده است و به همین خاطر به ایشان سفارش شده است با مردم به
نرمخویی رفتار كنند.
از آیات قرآن كه درخصوص خوبی و بدی نیز بیان شده است ،بخوبی میتوان فهمید كه خداوند از خوبی به
بهترین وجه دفاع میکند * :وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَۀُ وَلَا السَّیِّئَۀُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَۀٌ
كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ * (فصّلت .) 34 :یعنی هرگز خوبی و بدی برابر نیستند ،بدی را به بهترین وجه از خوبی دفع كن
كه درنتیجه كسی كه بین تو و او دشمنی بوده ،به دوستی بسیار صمیمی تبدیل خواهد شد .البته این مرتبه از
كمال فقط شامل كسانی است كه شکیبا بوده و دارای بهرۀ عظیم و بزرگی از كمال باشند .چنانکه از آیات فوق
برمیآید ،فضای جنگ و خشونت و دشمنی و كینهتوزی بصراحت در آیات قرآن مذموم و نکوهیده است و میتوان
این فضا را با اخالق و تحمل و بردباری و مدارا به فضای دوستی و صلح پایدار بدل ساخت .خداوند در اوصاف
خردمندان نیز در سورۀ رعد میفرماید * :وَ یَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَۀِ السَّیِّئَۀَ * (رعد )22 :یعنی آنان بدی را با خوبی دفع
میکنند.
در قرآن كریم مفهوم صلح در مقابل فساد و گناه آمده است * وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا * (اعراف:
 .) 56به عبارت دیگر صلح با عدالت و درستکاری ارتباط وثیقی دارد .در تفکر دینی و قرآنی ،صلح به معنای رفع
فساد و ایجاد آرام و رفع كدورت بین افراد نیز بکار رفته است * أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ * (نسا:
 .) 128هدف از فرستادن انبیا ،رفع اختالف و تأمین صلح و امنیت در جامعه ازطریق احکام الهی است.
گویاترین واژه در قرآن كریم كه معادل صلح در معنی متعارف آن قرار میگیرد ،واژۀ سلم است« .سلم بیانگر صلح
ایمانی و بیرونی است» (صلح و سلم در قرآن كریم ،افتخاری و محمدی :ص .)53اسالم دین زندگی مسالمتآمیز
جهانی است .اندیشۀ آشتی میان آدمیان در سطح تمام بشریت و كائنات ،مظهری از اندیشۀ صلح حاكم بر اركان
هستی است كه نظریۀ اصولی و اساسی و اولیۀ اسالم است« .در اسالم قاعدۀ اصلی و پایهای ،صلح است و در قرآن
و سنت جنگ بجز در شرایط خاص و استثنایی تجویز نشده است» (سیری در سیرۀ نبوی ،مطهری :ص .)25
قرآن كریم برای صلح ارزش و اهمیت بسیاری قائل است چنانکه میفرماید * :وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ * (حجرات .)9 :یعنی اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند
میان آن دو را اصالح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدّی كرد ،با آن طایفهای كه تعدّی میکند بجنگید
تا به فرمان خدا بازگردد .پس اگر بازگشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت كنید كه خدا دادگران را
دوست میدارد» و نیز « :لِکُلّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۀً وَمِنْهَاجًا( » ...مائده.)48 :
در آیۀ  208سورۀ بقره خداوند متعال همۀ افراد بشر را به صلح دعوت میکند* یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ
كَافَّۀً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَان*ِ چنانکه م شاهده میکنیم خداوند نخستین اولویت را در روابط میان جوامع
انسانی و میان انسانها در صلح و ایجاد آرام میداند .در آیۀ  8سورۀ ممتحنه نیز خداوند متعال مشخص میکند
ملتهای مسلمان با كدام یک از ملتهای غیرمسلمان رابطۀ صلحآمیز برقرار كنند * :ال یَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ
یُقاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ * یعنی خدا
شما را از كسانی كه در كار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردهاند ،بازنمیدارد كه با آنان نیکی
كنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست میدارد.
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صلح در عرفان
صلح از مباحث مهمی است كه همواره در عرفان اسالمی جایگاه مهم و ویژهای داشته و دارد و در قرون اولیۀ
اسالم كه دوران حاكمیت افکار زاهدانه بر حوزۀ تصوف و عرفان بود ،كمتر شاهد بیان صریح نکاتی در زمینۀ
صلح طلبی بودیم؛ اما بتدریج با ورود عشق به حیطۀ عرفان و ظهور اندیشمندان و بزرگانی چون موالنا ،مباحثی
مثل صلح و محبت بطور وسیع در عرفان اسالمی مطرح گردید.
عشق و محبت مبنای آفرین و هستی است و صلح و آرام قواعد اصلی تکوین هستی .مبنای نوعدوستی و
آرام انسان در روابط مسالمت آمیز او با هستی ،خدا ،انسانهای دیگر و خود قرار دارد .با فهم عمیق این نگاه در
متون عرفانی است كه انسان از تحمیل عقاید و اندیشههای به دیگران خودداری میکند ،با دیگران مدارا میکند
و درجهت حفظ روابط صلح آمیز با مجموعۀ هستی ،هر آنچه در توان دارد را بکار میبندد و صلح و آرام را در
جامعه ساری و جاری میسازد .آیین تصوّف بر پایۀ مهر و محبت استوار است .در عرفان اسالمی صوفی و عارف و
متشرع و زاهد فرقی ندارند و همه یک راه را میرویند ،بلکه همۀ جنگها و خصومتهای زبانی و نژادی و قومی با
ارباب مذاهب و ادیان و فِرَق دیگر كنار گذاشته میشود و همه با هم در صلح و صفا و دوستی روزگار میگذرانند،
این حقیقت كه عرفان همواره در پی آن بوده است تا كینهها ،عداوتها و دشمنیها را ازبین ببرد و وحدت و آشتی
را در بین تمام انسانها برقرار سازد ،وقتی بیشتر جلوهگر میشود كه پایۀ عرفان بر آن بنا نهاده شده است .عرفان
آیین گوشه گیری و ریاضت در خلوت نیست ،بلکه راه و روش زندگی و عشق ورزیدن است و با عنصر عشق سعی
در تلطیف خشونت دارد و در این راه از ادبیات بسیار بهره برده است تا در هیاهوی علوم عقلی و نقلی و كالم و
فلسفه و مناقشات و درگیریهای آنها ،راهی برای ایجاد و اتحاد بین همگان باز نماید.
عرفان با تکیه بر آموزه های مترقی اسالم ،آیینی است كه در آن بر محبت و مدارا توصیه شده و به پیروان آن
سفارش گردیده است كه با هم به بهترین شیوه گفتگو كنند و با روشی كه منشور پیامبرش است یعنی رفق و
نرمی با یکدیگر به تعامل برردازند .در عرفان این توصیهها با چاشنی عشق و وحدت وجود آمیخته گردیده و
صالی عام درداده است« .در دایرۀ عرفان بیاعتنایی به قوم اندیشی و تمركز بر احساسات زالل انسانی كه خود
حاصل عبور از عواطف شخصی و اجتماعی است وجود دارد و متوجه میشویم كه چگونه بر فردگرایی افراطی و
عصبیتهای نژادی و مذهبی خط بطالن كشیده میشود .در جهان امروز كه انسان از بحرانها و معضالت آشکار و
پنهان رنج میبرد و شاید دلیل آن هم فراموش كردن حلقۀ واسطۀ خود با دنیای آرمانی خوی است قدم به قدم
از مدار اندیشه ،زیباشناسی و میراثهای معنوی خود دور شده است» (دفتر عقل و آیت عشق ،ابراهیمیدینانی :ص
 .)99ادبیات عرفانی و بزرگان آن با هنرِ آموزههای خود ،بنای هستی معنوی انسانها را از گذشتههای دور تا كنون
بنیان نهادهاند و بشر را به آرام و صلح دعوت نمودهاند .ایمان و باور داشتن به حقیقت دین و قبول نیروی
مافوق نظام آفرین كه جهان به كمک او اراده میشود؛ سه نیرویی است كه در عرفان به كمک عشق و محبت در
جان و روح سالکان و اهل دل آمیخته میگردد تا آنها را به آرام و صلح با تمام هستی و كائنات و خویشتنِ
خوی نائل گرداند .نگرش مهربانانۀ عرفان به وسعت دنیاست؛ دایرۀ وسیعی كه در آن همه چیز و همه كس
میگنجد .احترام ،گذشت و مدارا حتی به معاندان و دشمنان در عرفان ،هر كس را وادار به كرن و تعظیم در
مقابل این اندیشههای واال مینماید.
در عرفان اسالمی مجوزی برای خشونت وج ود ندارد .عرفان اسالمی با تکیه بر بنیاد فکری توحیدی و باور به
خالقیت خداوند یکتا ،مهمترین گام را در تنظیم روابط بین انسانها و ایجاد صلح داشته است (كوهگرد و

واكاوی مؤلفههای صلح در سبک فکری موالنا بر اساس مثنوی 23/

شمشیری ،صلحآموزی با اتکا به مبانی فلسفی عرفان اسالمی :ص  .)26بنابر تعالیم عرفانی چنانچه در جامعهای
روابط انسانی بر پایۀ اصل وحدت و تعالیم آن تنظیم گردد ،بسیاری از خشونتها به صلح بدل میگردد .در آیۀ 25
سورۀ یونس شرع مقدس ،انسانها را به «سرای صلح» و سالمت دعوت میکند * :وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلى دارِ السَّالمِ وَ
یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیم * یعنی خداوند به سرای صلح و سالمت دعوت میکند و هر كس را بخواهد و
شایسته باشد ،به راه راست هدایت میکند .اگر چنین دیدگاهی سرلوحۀ تفکرات انسانی قرار بگیرد ،تمامی نزاعها
و ستیزه ها به صلح و مهربانی بدل خواهد شد .عارفان با دیدگاه صلح جهانی همگامند و جز خیرخواهی و
مصلحتجویی مردم اندیشه ای ندارند و مبنای رفتارهای اجتماعی خود را برپایۀ عشق ،نرمی و ایثار قرار میدهند.
این بین معنوی تا مرحله ای پی میرود كه عارفی چون شیخ ابوالحسن خرقانی میگوید« :از تركستان تا به در
شام كسی را خار در انگشت شود ،آن از آن من است و همچنین اگر از ترک تا شام كسی را قدم در سنگ آید،
زیان آن مراست و اگر اندوهی در دلی است ،آن دل از آن من است» (تذكرهاالولیا ،عطارنیشابوری :ص .)590این
سخنان نشاندهندۀ این حقیقت است كه عرفان و تصوّف طریقهای خشونتمدار نیست ،بلکه راهی است
صلحطلب به جامعۀ بشر ی و همدردی با محرومان و مظلومان و دستگیری از آنان؛ بر این اساس است كه عارفی
چون قشیری میگوید « :مردمان را به مال خشنود نتوانی كردن ،به گشادگی روی و نیکویی خوی ایشان را
خشنود كنید» (رسالۀ قشیریه :ص .)392
سری سقطی در این باب میگوید« :حسن خلق آن است كه نرنجانی و رنج خلق بکشی بی كینه و مکافات»
(تذكرهاالولیا :ص  .)296در عوارفالمعارف نیز چنین آمده است« :مدارا كردن با كافۀ خلق از اخالق صوفیان
است و گفته اند هر چیزی را جوهری است و جوهر انسان عقل است و جوهر عقل صبر است و دلیل عقل مرد،
تحمل اذی و مؤونت مسلمانان ا ست و مدارا كردن با خلق ،دفع زهر نفس كند و رد طی و سرسبکی و
زودخشمی» (مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،سهروردی ،ج :3ص  .)112قشیری درخصوص «احنف قیس» و
مدارا و صبوری او با دشمنان آورده است كه « مردی او را دشنام میداد و از پس وی میدوید .احنف چون با قبیلۀ
خوی رسید بای ستاد و گفت اگر چیزی دیگر اندر دلت مانده است بگو آنجا تا كسی از این بیخردان از قبیلۀ ما
نشنود كه تو را جواب دهد» (رسالۀ قشیریه :ص  .)394عرفان اسالمی ،تبدیل روح بشری به روح جهانی كلنگر
است كه صلح با دیگران و جهان میاندیشد.
صلح عارفانه از تعصب و سختگیری كو ركورانه میکاهد تا انسان را با واقعیتهای دین و جامعه آشنا كند تا از هر
چیز به اندازۀ طبیعی و واقعی آن انتظار داشته باشیم و دچار سختگیریهای متعصبانه نگردیم .عطار در
تذكرهاواللیا در اینخصوص میگوید « :سه چیز مجویید كه نیابید ،عالمی كه علم او به میزان عمل راست بود،
مجویید كه نیابید و بی عالم بمانید؛ و عالمی كه اخالص با عمل او موافق بود مجویید كه نیابید و بیعمل بمانید
و برادر بیعیب مجویید كه نیابید و بیبرادر بمانید» (تذكره االولیا :ص .)101
با این دیدگاه است كه عرفا بسوی تحمل غیر و محبت به خلق پی میروند و جامعه را به آرام دعوت
میکنند « :حمدون قصار گوید صحبت با صوفیان كنید كه زشت را نزد ایشان عذرها بود و نیکی را بس خطری
نباشد تا تو را بزرگ دارند و تو بدان در غلط افتی» (همان :ص  .)405بایزید بسطامی بیحرمتی به انسانها و خوار
كردن آنها و روابط عاری از مدارا و حرمت انسانی را زیانبارتر از گناه میداند« :هالک خود بر دو چیز است :یکی
خلق را حرمت نداشتن و یکی حق را منّت ناداشتن» (همان :ص  .)321از دیدگاه عرفان تکثر و تنوع واقعیتی
انکارناپذیر است اما مهم چگونگی مواجهه با این واقعیت است .وحدت وجود عبارت است از اینکه تنها وجود
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مطلق خداوند است و جمیع موجودات ازطریق تجلی از او صادر گشتهاند و همۀ دنیا نسبتبه خدا در حکم اشعه
است نسبتبه خورشید « .با وحدت شهود نق دویی از دیدۀ عارف برمیخیزد .وجود حق را در جمیع ذرات عالم
مشاهده مینماید كه در هر نشئهای به اسمی و صفتی خاص تجلی نموده است» (مفاتیحاالعجاز فی شرح
گلشنراز ،الهیجی :ص .)160
موالنا و صلح
فلسفۀ اصلی جهانبینی موالنا را میتوان در این عبارت خالصه كرد كه «هیچ بد مطلقی در جهان وجود ندارند» و
همین اندیشه مرامنامه و مانیفیست فکری موالنا برای صلحطلبی را رقم میزند كه:
پههههس بههههد مطلههههق نباشههههد در جهههههان

بد به نسبت باشد این را هم بدان
(مثنوی)4221 /4 ،

برای واكاوی صلح در اندیشۀ موالنا الزم است مصادیق صلح را نخست تعریف نماییم ،آنگاه نظر موالنا را
درخصوص هر یک به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم؛ در ابتدا الزم است زیرساختهای فکری موالنا را كه
سبب گسترش توجه به صلح در اندیشۀ وی میشود بیان كنیم:
نفی خشونت
یکی از عمدهترین نیازهای انسان امروز ،پرهیز از خشونت و افراطیگری است و موالنا قرنها پی در اشعار زیبای
عرفانی خود ظرفیتی بسیار برای پرهیز از خشونت ،نکوه منازعه و مخاصمه ،خشونت و پرهیز از آن را بوجود
آورده است .موالنا خشم را از ضعفهای بشری میداند كه باید بر آن غلبه كرد و به مقتضای آن عمل نکرد:
چشم خشمت خون شمارد شیر را
خشهههم خهههود بشهههکن و مشهههکن تیهههر را
(همان)2130 /2 :
مو النا خود از زمرۀ انسانهای خودشکوفاست ،انسانهایی كه این توانایی را دارند تا زندگی را با احترام ،لذت،
شگفتی و پرهیز از خشم با وجود شعف تحسین كنند ،هرچندكه این تجربیات در نظر دیگران كمرنگ و بیرنگ
شده باشد اما برای او پیوستگی دائم با «عقل كل» كه عقل الهی و معنوی است سبب صلح كل و پرهیز از خشم
میگردد:
این جهان چون جنتستم در نظر
مهههن كهههه صهههلحم دائمهههاً بههها ایهههن پهههدر
مالل
تا ز نو دیدن فرومیرد
ههههر زمهههان نهههو صهههورتی و نهههو جمهههال
(همان)3264 /4 :
موالنا خشم را در كنار سایر اوصاف رذیلۀ اخالقی برمیشمارد و پیروی از آن را سبب دگرگونی روحی میداند:
ز استقامت روح را مبدل كند
خشهههم و شههههوت مهههرد را احهههول كنههههد
(همان)334 /1 :
موالنا برای رسیدن به این هدف معتقد است تا زمانی كه بین اضداد ،آشتی برقرار نشود ،خشونتها پایان
نمیرذیرد:
برگ بیبرگی نشان طوبی است
جنگهههههای خلههههق بهههههر خههههوبی اسههههت
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خشههههمهای خلههههق بهههههر آشههههتی اسههههت
هههههههر زدن بهههههههر نههههههوازش را بُههههههود
جنگهههههها مهههههی آشهههههتی آرد درسهههههت

است
بیراحتی
دائماً
راحت
دام
میکند
آگه
شکر
از
گله
هر
مارگیر از بهر یاری مار جست
(همان)3665 /3 :

نظام اندیشگانی موالنا آنچنان كتاب مثنوی را سرشته است كه در عین بیان مفاهیم واالی عرفانی ،هدفگیری و
جهتگیری و غایت داستانها و تمثیالت آن بیان نکات اخالقی و انسانی است كه هر یک بتنهایی برای صیانت از
حریم آزادی و تعالی انسانی الزم و ضروری است :پیام نفی خشونت و برقراری صلح و ایجاد همدلی.
منِ فردی و منِ جهانی
در اندیشۀ موالنا« ،من فردی» آدمی در سایۀ یگانگی با خالق هستی به «منِ جهانی» و بزرگ تبدیل میشود.
سبک فکری موالنا و جهان بینی او نگرشی فرااقلیمی و فراقومی او اصالت با روح و جان آدمی است :جهانبینی
عا شقانۀ موالنا بی از جسم و مادیات ،تکامل روحی را درنظر دارد .در این بین كثرت در وحدت فانی است و
اصل مشترک الهی و وجه فطری در میان بشر ،حیطۀ تفاوتهای ملّی و زبانی را درمینوردد و همین مسئله سبب
میشود نوعی دیدگاه «منِ جهانی» و تبدیل «من فردی» به «فرامن» ایجاد گردد .موالنا در فیهمافیه در اشاره به
همین معنا میگوید « :چون تأمل كنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو ،چون فرع تو را چندین تفاصیل و
عجایبها و احوال و عالمها بلعجب بینهایت باشد ،بنگر كه تو را كه اصلی چه احوال باشد» (فیه مافیه :ص .)129
دیدگاه «من جهانی» د ر اندیشۀ موالنا محصول تأمل عمیق و اساسی او و پیرامون خاستگاه انسان و آغاز و انجام
اوست .نگرش فراوطنی روحیهای را بوجود میآورد كه در آن تضادها ،اختالفها ،رنگ ،نژاد ،خشونت و قومیت رنگ
باخته و آنچه كه هست تبدیل به صلح و یکرنگی میشود:
بی سر و بی پا بدیم آن سر همه
منبسههههط بههههودیم و یههههک جههههوهر همهه هه
بیگره بودیم و صافی همچو آب
یههههک گهههههر بههههودیم همچههههون آفتههههاب
كنگره
سایههای
چون
عدد
شد
چهههون بهههه صهههورت آمهههد آن نهههور سهههره
تا رود فرق از میان این فریق
كنگهههههره ویهههههران كنیهههههد از منجنیهههههق
(مثنوی)423 /1 :
ماهیت این نوع نگرش ،ایجاد تفاهم است و یکرنگی است .دیدن وحدت در كثرت سبب ایجاد این حس یکرنگی و
كنار گذاشتن تمامی اختالفها و رسیدن به صلح پایدار میشود؛ چراكه روح و جان از تمام دورنگیها و تفرقهها
مبراست:
روح را با مرد و زن اشراک نیست
لیهههک از تأنیهههث جهههان را بهههاک نیسهههت
این نه آن جان است كز خشک و تر است
از مؤنههههههث وز مههههههذكر برتههههههر اسههههههت
یا گهی باشد چنین گاهی چنان...
ایهههن نهههه آن جهههان اسهههت كافزایهههد ز نهههان
بالل
یا
اَرحنا
گویان
مصطفی
جهههان كمههههال اسهههت و نههههدای او كمههههال
(همان)1960 /1 :
عارف به یکرنگی روح انسانی در اندیشۀ فراوطنی دست یافته است .در تمثیالت عرفانی ،بویژه در سبک فکری
موالنا ،رنگها همه متکثر و متنوعند ،اما هر رنگی به وجه اصل و نوری كه از آن منشعب شده است بازمیگردد و
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درست در همین زمان است كه نزاعها پایان میرذیرد و رنگها به بیرنگی و خشونتها به صلح تبدیل میگردد .از این
روست كه موالنا بصراحت مرزبندی نژادی و اقلیمی را زیر سؤال میبرد:
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
ای بسههههها هنهههههدو و تهههههرکِ همزبهههههان
است
بهتر
همزبانی
از
همدلی
پهههس زبهههان محرمهههی خهههود دیگهههر اسهههت
صد هزاران ترجمان خیزد ز دل
غیههههر نطههههق و غیههههر ایمهههها و سههههجل
(همان)627 /1:
در این دیدگاه موالنا با ازمیان برداشتن تفاوتهای زبانی ،بدنبال یافتن وجه اشتراكی جهت دستیابی به اندیشۀ
صلح است .موالنا اختالفها و نزاعها را در تکثّرهای ظاهر ی و غفلت از حقیقت میداند و بر آن است كه آگاه نبودن
از سرّ نامها و نزاع بر سر ظواهر است كه صلح را از حیطۀ روابط فردی آدمیان برمیچیند و بجای آن آت فتنه را
برمیافروزد:
آن یکی گفت این به انگوری دهم
چههههههاركس را داد مههههههردی یههههههک درم
ای دَغا
من عنب خواهم نه انگور
آن یکههههی دیگههههر عههههرب بههههد گفههههت ال
ازم
خواهم
عنب
نمیخواهم
من
آن یکههههی تركههههی بُههههد و گفههههت ای بههههنم
را
استافیل
خواهیم
كن
ترک
آن یکههههی رومههههی بگفههههت ایههههن قیههههل را
بدند
غافل
نامها
سرّ
ز
كه
در تنهههههازع آن نفهههههر جنگهههههی شهههههدند
(همان)2334/2 :
در اندیشۀ موالنا بیاد آوردن «منِ جهانی» و یا همان «فرامن» كه در واقع تداعی اتحاد جانها در عالم غیب است،
عاملی است جهت رفع اختالفها و برقراری صلح در نظام هستی:
معنوی
وجود
اندر
است
وحدت
تفرقهههههه برخیهههههزد و شهههههرک و دویهههههی
ماجری
اتحاد
آرند
یاد
چهههون شناسهههید جهههان مههها جهههان تهههو را
(همان)4891 /4 :
خودآگاهی و شناخت یا صلح با خود
خودآگاهی از دیدگاه موالنا برای درک زندگی بهتر و توجه به صلح پایدار عنصری الزم و ضروری است؛ چراكه
موالنا بر آن است كه محدودیتها ،تعصب و تنگناها از خیاالت بیثمر ریشه میگیرد .در جهان امروز كه جهانی
سرتاسر اضطراب ،دغدغه و پیچیدگی است ،موالنا توصیه میکند اگر انسان با نیروهای آرام بخ درونی خوی
انس بگیرد و به صلحی پایدار در درون خوی دست یابد ،میتواند با دنیای بیرون نیز در صلح و صفا باشد:
ابلهی دان جستن قصر و حصون
راه لههههههذت از درون دان نههههههه از بههههههرون
(همان)6205 /6 :
از نگاه موالنا خودشناسی حلقۀ گمشدۀ ارتباطات انسانی است ،چراكه این خودشناسی راهی بسوی ایجاد صلح
درونی و بتبع آن صلح با هستی و كائنات است؛ چراكه تا انسان بطور حقیقی شناخته نشود ،امکان همزیستی
مسالمتآمیز او با دیگر همنوعان و جهان هستی محقق نمیشود .ارتباط انسان با خود یا «خودپژوهی» را موالنا
اینگونه توصیف میکند:
كی كند آن میوهها پیدا گره
تهههها بههههود تابههههان شههههکوفه چههههون زره
چون كه تن بشکست جان سر برزند
چهههون شهههکوفه ریخهههت میهههوه سهههر كنهههد
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میهههههوه معنهههههی و شهههههکوفه صهههههورت
چهههون شهههکوفه ریخهههت میهههوه شهههد پدیهههد

نعمت
میوه
مژده،
شکوفه
آن
چونکه آن كم شد این اندر مزید
(همان)2427 /1 :

آن زمان كه انسان به صلح با خویشتن دست یابد ،غم ،دلمردگی و تفرقه از وجود او رخت برمیبندد؛ در واقع
موالنا بر آن است كه شرایط بیرونی آنگونه تحقق مییابد كه در درون میاندیشیم .درونی غمناک و ستیزهجو،
پرخاش و خشونت را به ارمغان میآورد و برعکس درونی آرام ،ارمغانی صلحآمیز را در پی دارد:
منظرت
بیند
گردنده
را
خانه
گههههر تههههو برگههههردی و برگههههردد سَههههرَت
روان
همیبینی
را
یم
ساحل
ور تههههو در كشههههتی روی بههههر یَههههم روان
همه
را
دنیا
جوّ
بینی
تنگ
گههههر تههههو باشههههی تنگههههدل از ملحمههههه
این جهان بنمایدت چون گلستان
ور تهههو خهههوش باشهههی بهههه كهههام دوسهههتان
(همان)4729 /4 :
در صلح باشیم ،میتوانیم به مدارا و صبوری و احترام به دیگران دست

موالنا معتقد است اگر با خویشتن خوی
یابیم:
از بهههههاران كههههی شههههود سرسههههبز سههههنگ
سههههالها تههههو سههههنگ بههههودی دلخههههراش

خاک شو
آزمون را

تا گل برویی رنگرنگ
یک زمانی خاک باش
(همان)1935 /1 :

در سنت عرفانی «معرفت نفس» قرین و همدوش «معرفت حق» معرفی شده است؛ و این مسئله خود گویای این
حقیقت است كه خودآگاهی را الزمۀ خداآگاهی و بلکه مقدمۀ آن میدانند« :تا كسی نفس را نشناخت ،ریاضت و
مجاهدت وی را سود ندارد  ...و رسول (ص) گفت مَن عَرَف نفسه فقد عَرَف ربّه» (كشف المحجوب :ص  .)247از
همین روست كه از دیدگاه موالنا شناخت خود مقدم بر شناخت علوم دنیوی است:
گیر
بگشاده
دگر
چندی
عقدۀ
در گشهههاد عقهههدههههها گشهههتی تهههو پیهههر
كه بدانی كه خسی یا نیک بخت
عقهههدهای كهههان بهههر گلهههوی ماسهههت سهههخت
(مثنوی)5102 /5 :
بعد از دستیابی به این خودآگاهی است كه شرایط صلح با دیگران فراهم میگردد:
بیادب
هر
از
االحمل
نیست
ای مسههههلمان خههههود ادب انههههدر طلههههب
كه فالن كس راست طبع و خوی بد
هههههر كههههه را بینههههی شههههکایت میکنههههد
كه مران بدخوی را او بدگو است
ایههن شههکایتگههر بههدان كههه بههدخو اسههت
(همان)4627 /4 :
از نصایح موالنا چنین استنباط میشود كه هر انسانی به مدد شناخت تواناییهای خویشتن و آشتی با خود و
خود آگاهی میتواند درمقابل بدخوییهای دیگران و بدگوییهای آنها راه صلح را در پی گیرد و در آن زمان است
كه میتواند با «خسّیِ خسان» بسازد:
رسان
سنتها
نور
اندر
گردی
چهههون بسهههازی بههها خسّهههی ایهههن خسهههان
پیچیدهاند
بسی
ماران
چنین
از
كانبیههها رنهههج خسهههان بهههس دیهههدهانهههد
(همان)6205 /6 :
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از دیدگاه موالنا ،انبیا نیز با رسیدن به این آرام
دیگران را به صلح و مدارا تبدیل سازند.

درونی و آشتی با خود است كه میتوانند آزار و اذیت و خشونت

صلح با دیگران
صلح با دیگران در علم روانشناسی اجتماعی كه در پی دستیابی به علل پدید آمدن رفتارها ،احساسات و افکار
افراد در موقعیتهای اجتماعی و نیز شناخت هریک از آنهاست« ،اینگونه صلح و آشتی و پرهیز از خشونت را
رفتارهای مُعین اجتماعی یا حمایتی ) (prosocialمینامد و مقصود از آن را هرگونه رفتاری میداند كه
جلوههای صلح را در روابط اجتماعی تقویت میبخشد و از خشونت میکاهد» (رفتارهای اجتماعی كودكان،
آیزنبرگ :ص  .) 9موالنا معتقد است كه انسان در مواجه شدن با شرایط ناگوار و سخت اجتماعی میتواند بجای
خشونت و درگیری به صلح و همدلی روی آورد:
رحم سوی زاری آید ای فقیر
زور را بگهههههههههههذار و زاری را بگیهههههههههههر
(مثنوی)5474 /5 :
این نکتهای مهم است كه موالنا ریشههای جنگ را در درون میجوید و انگیزههای روانی و ژرف آن را مورد
واكاوی قرار میدهد:
هر یکی با هم مخالف در اثر
هسهههههت احهههههوالم خهههههالف همهههههدگر
با دگر كس سازگاری چون كنم؟
چهههون كهههه ههههر دم راه خهههود را میهههزنم
هر یکی با دیگری در جنگ و كین
مههههههوج لشههههههکرهای احههههههوالم ببههههههین
پس چه مشغولی به جنگ دیگران
مینگهههر در خهههود چنهههین جنهههگ گهههران
برد
یکرنگت
صلح
جهان
در
یههها مگهههر زیهههن جنهههگ حقهههت واخهههرد
(همان)6594 /6 :
به تأیید نظر مولویشناسان بزرگ  ،انسان موضوع اصلی رویکرد مولوی بویژه در مثنوی است .موالنا دیدگاه جامع
و عمیقی به انسان و نگرشهای اخالقی و اجتماعی او دارد و اصل را بر شناخت انسان قرار میدهد:
كوه اندر مار حیوان چون شود
آدمههی كههوهی اسههت چههون مفتههون شههود
از بلندی آمد و شد در كمی
خویشههههتن نشههههناخت مسههههکین آدمههههی
بر دلقی بدوخت
بود اطلس خوی
خویشههههههتن را آدمههههههی ارزان فروخههههههت
(همان)3075 /3 :
صلح با دیگران زیربنای فرهنگ روابط انسانی و زمینه ساز ایجاد ثبات و آرام است .موالنا با تأكید بر این نکتۀ
قرآنی كه سختگیری و نامهربانی سبب دوری انسانها از یکدیگر میشود ،ایجاد صلح و ثبات در روابط انسانی را
بخوبی مدّ نظر قرار میدهد .در آیۀ  159سورۀ مباركۀ آل عمران خداوند خطاب به پیامبر (ص) میفرماید * :وَ لَوْ
كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ * یعنی ای پیامبر اگر سختگیر و نامهربان بودی ،مردم از دور تو
پراكنده میشدند؛ درست به همین دلیل است كه معتقد است خشونت در جامعه مانند ریختن آب در «دیگدان
روغن» است و سبب ویرانی میشود:
دیگدان و دیگ را ویران كنی
آب اگهههههر در روغهههههن جوشهههههان كنهههههی
(مثنوی)4809 /4 :
موالنا تحمل كردن دیگران را از ادب میداند ،آموزۀ اخالقی كه اگر انسان معاصر آن را مورد توجه قرار دهد سبب
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ایجاد صلح پایدار و نوعدوستی میگردد:
ای مسههههلمان خههههود ادب انههههدر طلههههب
هههههر كههههه را بینههههی شههههکایت میکنههههد
ایهههن شهههکایتگر بهههدان كهههه بهههدخو اسهههت

نیست الّا حمل از هر بیادب
كه فالنكس راست طبع و خوی بد
كه مر آن بدخو را او بدگو است
(همان)4627 /4 :

عشق مؤلفۀ اصلی ایجاد این صلح با دیگران در اندیشه و دستگاه فکری موالناست« .در نگاه موالنا عشق در مرحلۀ
نخست در تقابل با هستۀ مركزی خودخواهی و خودشیفتگی است ،عشق چه اینجهانی و چه آنجهانی ،ضد
خودمحوری است» (راه عرفانی عشق ،چیتیک :ص)195
اتحاد
داد
را
ذره
صدهزاران
آفهههههرین بهههههر عشهههههق كهههههل اوسهههههتاد
یک سبوشان كرد دست كوزهگر
همچهههههو خهههههاک مفتهههههرق در رهگهههههذر
(همان)3744 /2 :
و به همین دلی ل جنگ و اختالف و تفرقه را ازآنِ كسانی میداند كه جوهر تفرقه در وجود آنهاست و ارواحشان از
روح حیوانی است نه روح الهی:
بود
انسانی
روح
واحد
نفس
تفرقههههههههه در روح حیههههههههوانی بههههههههود
(همان)1351 /2 :
و نیز:
روح خههههود را متصههههل كههههن ای فههههالن
زان همههههه جنگنههههد ایههههن اصههههحاب مهههها

زود
جنگ

سالکان
قدس
ارواح
با
انبیا
اندر
نشنید
كس
(همان)5021 /4 :

موالنا صلح به دل و رفتار را بر بیان ظاهری آن ارجح میداند؛ وی زبان باطن را بر بیان ظاهری آن ارجح دانسته و
زبان باطن و نیت حقیقی صلح با دیگران را درست مانند زبان بین مادر و كودک میداند:
مرد با نامحرمان چون بندی است
همزبههههانی خویشههههی و پیونههههدی اسههههت
(همان)1214 /1 :
موالنا در ایجاد صلح با دیگران به جنبههای اجتماعی عرفان توجه مینماید؛ چراكه عارفان حقیقی بجز
خیرخواهی و مصلحتجویی مردم اندیشه ای دیگر ندارند و مبنای رفتار اجتماعی خود را بر نرمی و مدارا بنا
مینهند .چنانکه پیشتر تبیین گشت ،نحوۀ ارتباط انسان با انسانهای دیگر متأثر از نحوۀ ارتباط انسان با خویشتن
است و نحوۀ ارتباط انسان با دیگران به میزان آرام یا جدال درونی هر شخص با خویشتنِ خوی بستگی تام و
تمام دارد .موالنا بر این عقیده است كه صلح با دیگران زمانی حاصل میشود كه خود را وقف دیگران كنی مانند
نوح (ع) كه مبنای كارش تنها خدمت بود:
دعوت دین كن كه دعوت وارد است
مشههتری گرچههه كههه سسههت و بههارد اسههت
با قبول و ردّ خلقانت چه كار؟
خههههههدمتی مههههههیکن بههههههرای كردگههههههار
(همان)6 /6952:
با چنین اندیشهای انسان حتی با دشمنان خوی

نیز راه صلح را در پی

میگیرد:
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بهههر همهههه كفهههار مههها را رحمهههت اسهههت
بههههر سههههگانم رحمههههت بخشههههای اسههههت
آن سههههگی كههههه میگههههزد گههههویم دعهههها

گرچه جانِ جمله كافر نعمت است
است
كه چرا از سنگهاشان مال
ای خدا
كه از این خو وارهان
(همان)3007/3 :

در پرتو چنین اعتقادی است كه موالنا به نوعی ارتباط عمیق در روابط اجتماعی دست مییابد:
هوش بر اسرارشان باید گماشت
هههههین ز بههههدنامان نبایههههد ننههههگ داشههههت
(همان)6028 /6 :
موالنا این صلح و نیکی به خلق را چنین توصیف میکند:
خیههههر كههههن بهههها خلههههق بهههههر ایههههزدت
تهههها همههههاره دوسههههت بینههههی در نظههههر

یا
در

خودت
جان
راحت
برای
دلت ناید ز كین ناخوش صُوَر
(همان)5002 /4 :

با قبول این اندیشه كه الزمۀ صلح با دیگران ،پذیرفتن آنان است موالنا میگوید:
بد به نسبت باشد این را هم بدان
پههههس بههههد مطلههههق نباشههههد در جهههههان
(همان)4221 /4 :
صلح پایدار در اجتماع زمانی محقق میشود كه افراد حول محور عشق در حركت باشند:
تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق
جمهههع بایهههد كهههرد اجهههزا را بهههه عشهههق
(همان)4781 /4 :
موالنا دعوتكنندۀ آدمیان به جهان یکرنگی و صلح است .موالنا با چنین اندیشهای همۀ بشریت را بر سر خوان
الهی میبیند و برای همه حق و حقوق انسانی درنظر میگیرد و توصیه میکند از جنگ و ستیز باید دوری شود و
جنگ و نزاع چیزی نیست جز كجبینی انسانها:
چون به معنا رفت آرام اوفتاد
اخههههههتالف خلههههههق از نههههههام اوفتههههههاد
اختالف مؤمن و گبر و یهود
از نظرگهههههاه اسهههههت ای مغهههههز وجهههههود
(همان)1073 /2 :
شرط امنیت بخشیدن به دیگران آن است كه «گوینده به مرز آرام و صلح جاودان رسیده باشد ،زیرا ریشۀ
ایمان در احساس امنیت و زیستن در فضای امن حاصل از ایمان و یقین است» (پیامهای جهانی مولوی برای
انسان امروز ،قبادی و گرجی :ص  .)105با توجه به قرائن موجود موالنا به صلحی پایدار در درون خوی رسیده
است كه دیگران را به زیبایی و گیرایی هرچه تمامتر به صلح فرامیخواند.
صلح با طبیعت
در اندیشۀ عرفانی موالنا ظرفیتها و مؤلفه هایی است كه صلح و دوستی او را با طبیعت بخوبی نشان میدهد.
ازآنجاكه موالنا به خالقیت و فاعلیت م طلق خداوند و وحدت وجود اعتقاد دارد ،تمام اجزای هستی را از حق
میداند و رعایت حرمت آنها را احترام به شئون الهی و صلح با آنها را صلح با خالق میداند؛ ازاینرو در جهانبینی
خدامحور او بخشی از التهابات و هیجانات روحی انسان ،حاصل از عدم برقراری روابط صلحآمیز با طبیعت و
درنتیجه خالق آن است .ارتباط انسان با طبیعت از یک سو به ارتباط انسان با خویشتن خوی و دیگران و از
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سوی دیگر به ارتباط انسان با خداوند مرتبط میشود .كلنگری مولوی ما را به این نکته رهنمون میسازد كه
فلسفۀ حیات بشری در گرو ارتباط و هماهنگی انسان با طبیعت و صلح با آن است:
چون پدر هستم شفیق و مهربان
گفهههههت پیغمبهههههر شهههههما را ای مههههههان
جزو را از كل چرا بر میکنید؟
زان سههههبب كههههه جملههههه اجههههزای منیههههد
عضو از تن قطع شد مردار شد
جهههزو از كهههل قطهههع شهههد بیکهههار شهههد
مرده باشد نبودش از جان خبر
تهههها نریونههههدد بههههه كههههل بههههار دگههههر
كند
عضو نو ببریده هم جنب
ور بجنبههههد نیسههههت آن را خههههود سههههند
(همان)3211 /3 :
موالنا بر آن است كه تمام عالم طبیعت و هستی و كائنات ،تجلی صورت عقل كل است و اگر انسان بسبب
انحراف و طغیان ،نظام صلح هستی را برهم زند و كائنات را برنجاند ،طبیعت نیز برای او صورت غمگین مییابد.
خداوند در جهان تجلیات گوناگون دارد؛ ازاینرو باید با تمامی این تجلیات نرد عشق باخت .موالنا ما را به دیدی
نو به عالم هستی دعوت میکند و از خداوند دید و بینشی را طلب میکند تا با كمک آن بتواند به تعادل رفتاری
نسبتبه كائنات دست یابد:
تا نروشد بحر را خاشاک و خس
بعههد از ایههن مهها دیههده خههواهیم از تههو بههس
(همان)5213 /6 :
صلح با خدا
صلح با خدا كانون ،محور و مقصد اصلی اندیشۀ موالنا خداست« .نثر و شعر موالنا ،همه بر گِرد خدای میگردد كه
آثار صنع در كائنات هویداست» (من بادم و تو آت  ،شیمل :ص )81و مسئلۀ اصلی مثنوی توحید است .موالنا
عارفی خدامحور است كه هرچه هست و هرچه میبینید ،خداست:
آنکه در اندیشه ناید آن خداست
هرچهههههه اندیشهههههی پهههههذیرای فناسهههههت
(مثنوی ،موالنا)1971 /2 ،
موالنا بر پایۀ تکیه بر بنیاد اندی شۀ توحیدی و باور به خالقیت خداوند یکتا ،مهمترین گام را در تنظیم روابط
انسان با دنیای پیرامون خوی برداشته است .در جهانبینی وحدت وجودی موالنا ،وحدتطلبی و گذار از تکثر
به وحدت الهی سبب ایجاد «بیرنگی» و صلح میگردد:
آشتی
دارند
فرعون
و
موسی
چهههون بهههه بیرنگهههی رسهههی كهههان داشهههتی
(همان)291 /1 :
اگر بخواهیم عصارۀ مطالب و موضوعات مثنوی را در یک عبارت خالصه نماییم ،باید گفت این مطلب بررسی
ارتباط انسان با خداست .خدای موالنا خدایی است كه میخواهد شناخته شود و خود را از نهانخانۀ سرمدی
خو ی ظاهر میسازد و در جهان هستی تجلی مینماید؛ اما تنها راه مشاهدۀ قلبی او نشانههای است كه در عالم
هستی وجود دارد .عشق به خدا ،تنها راه رسیدن به صلح با او ،هستی ،كائنات و دیگران است .مولوی از رابطۀ
عاشقانه ای با خدا سخن میگوید كه عنصر عشق در آن راهگشای تمامی مشکالت و پایانبخ تمامی خشونتها و
ناهنجاریهاست:
است
ساقی
جانفزایت
شراب
كز
عشهههق آن زنهههده گهههزین كهههو بهههاقی اسهههت
(همان)219 /1 :
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یکی از راههای ایجاد صلح با خداوند ،از نظر موالنا نیای
اینقهههههدر گفتهههههیم بهههههاقی فکهههههر كهههههن
ذكههههههههر آرد فکههههههههر را در اهتههههههههزاز

است:
فکر
ذكر

اگر
را

جامد بود رو ذكر كن
افسردهساز
این
خورشید
(همان)5676 /6 :

نیای بنده با خدا موجب افروخته شدن نیرو و قوای مثبت و سازنده در فرد میتواند و بدینگونه فرد به آرام
میرسد و مستعد ایجاد آرام در جهان هستی میگردد .بنده باید در غم و شادی به یاد حق باشد؛ بگونهای كه
غم و شادی به هیچ عنوان ارتباط او با خدا را تحتتأثیر قرار ندهد ،این چنین رابطۀ عاشقانهای كه بی
چشمداشت و توقع است تنها برای فردی امکان پذیر است كه به مرحلۀ صلح پایدار و درونی با تمامی عناصر
رسیده باشد .موالنا عشق به حق یعنی عشق حقیقی را عشقی میداند كه همواره میتابد و هرگز خاموش نمیشود،
اگر از یکسو جلوِ تاب آن گرفته شود ،از سوی دیگر حجاب را پاره میکند و میدرخشد:
حجاب
بدرّاند
دیگر
سوی
از
ترسهههههم ار خهههههام كهههههنم آن آفتهههههاب
كه ز منع آن میل افزونتر شود
در خموشههههی گفههههتِ مهههها اظهههههر شههههود
(همان)6696 /6 :
مهمترین كاركرد عشق به خدا ازبین رفتن اوصاف رذیلۀ انسانی ،خشم ،حسادت و دنیادوستی است كه در نهایت
به ایجاد صلحی پایدار منتهی میشود:
او ز حرص و جمله عیبی پاک شد
ههههر كهههه را جامهههه ز عشهههقی چهههاک شهههد
(همان)22 /1 :
آنگاه كه بنده عاشقانه رو بسوی خداوند بیاورد و زندگی خود را بر مبنای عشق با او قرار دهد ،كاری جز كسب
رضایت او نمیکند و با این عشق ،تمام آشوبها و ناآرامیها و ناهنجاریهای اخالقی را ازبین میبرد:
ما
علّتهای
جمله
طبیب
ای
شهههاد بهههاش ای عشهههق خهههوشسهههودای مههها
ای تو افالطون و جالینوس ما
ای دوای نخهههههههوت و نهههههههاموس مههههههها
(همان)24 /1 :
موالنا نام خداوند را چون مُشکی میداند كه روحپرور و جانافزاست و همین تشبیه ،بخوبی روشنكنندۀ آن است
كه آنگاه كه بنده با عشق پروردگار قرین گردد ،جانی آرام و اندیشهای صلحطلب خواهد داشت:
مشک چه بود نام پاک ذوالجالل
مشهههک را بهههر تهههن مهههزن بهههر دل بمهههال
(همان)1025 /2 :
در سبک فکری موالنا ،عشق به خداوند در تقابل با هستۀ مركزی خودخواهی است ،چراكه عشق به خداوند ،ضد
خودمحوری است و خودمحوری عامل اصلی درگیریها و نزاعهای بشری؛ اما آن زمان كه نور عشق به انسان عطا
میشود تمام تفرقهها و دوئیتها رخت برمیبندد:
الجرم از كفر و ایمان برتر است
زانکهههه عاشهههق در دم نقهههد اسهههت مسهههت
كاوست مغز و كفر و دین او راست پوست
كفههر و ایمههان هههر دو خههود دربههان اوسههت
(همان)4579 /4 :
اعتقاد به چنین اندیشه ای انسان را از مرزبندیهای تنگ بشری میرهاند و به جهانی یکرنگ نزدیک میسازد كه
همه چیز در آن در كمال صلح و صاست:
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دور گههههههردون را ز مههههههوج عشههههههق دان

گر

نبودی

عشق

بفسردی جهان
(همان)5343 /5 :

بنابراین باور به عشق پروردگار ،اساس صلح با اوست و صلح با پروردگار نیروی حقیقی متحدكنندۀ تمام هستی و
كائنات درجهت دستیابی به آرام حقیقی و پرهیز از خشونت و نزاع است:
اتحاد
داد
را
ذره
صدهزاران
آفهههههرین بهههههر عشهههههق كهههههل اوسهههههتاد
یک سبوشان كرد دست كوزهگر
همچهههههو خهههههاک مفتهههههرق در رهگهههههذر
(همان)378 /2 :
نتیجهگیری
نتایج ناشی از رویکرد عرفانی به مسئلۀ صلح از دیدگاه موالنا و نکات نظری و عملی درمورد نائل شدن به
چهار گونۀ مختلف صلح (صلح با خود ،هستی و كائنات ،مردم و خدا) نشان میدهد كه موالنا برای رسیدن به این
هدف بجز توجه به اندیشۀ وحدت نگری بعنوان نقطۀ كانونی و اصلی رسیدن به صلح و رفع اختالفهای فرهنگی،
قومیتی و ملیتی با اكسیر عشق ،نکات بسیار ارزندهای را جهت رسیدن به رهیافت فرهنگی درخصوص صلح
مطرح مینماید .در اندیشۀ موالنا بحث انسان و شناخت ابعاد وجودی او برای رسیدن به صلح و آرامشی پایدار،
جایگاه اساسی و مهمی دارد و عشق نقطۀ مركزی این اندیشه است .از دیدگاه موالنا و عرفان او ،آنچه مهم است
انسان است و انسان با صلح ،رهایی از قشریگری و نوع دوستی و پرهیز از خشونت است كه میتواند كثرتها را رها
نموده و به وحدت برسد .موالنا به جنگ از هر نوعی خاتمه داده و بر این باور است كه این جنگها و درگیریها
چیزی نیست جز نبود معرفت و سطحینگری عدهای كه اختالفات ظاهری را مستمسک ایجاد جهانی پر از تشتت
و خشونت میسازند .تالش موالنا برقراری آشتی میان انسان با خود است و میان او با كل هستی و كائنات تا
خصومتها و دورنگیها رنگ باخته و در پرتو معرفت و شناخت عمیق ،دورنگیها به صلح و صفا و دوستی و یکرنگی
بدل گردد .صلح با خویشتن شرط الزم و اساس رسیدن به صلح بیرونی است و صلح بیرونی شامل برقراری
ارتباط درست با سه محور ارتباط با خدا ،دیگران و با طبیعت است .در صلح پایدار انسان ،تمام موجودات هستی
را كه مظاهر حق هستند ،در صلح و آرامشی الهی مشاهده میکند و از جنگ و جدال و خصومت پرهیز میکند و
كل هستی را از آن ب رحذر میدارد .موالنا بر آن است كه زمانی انسان به صلح پایدار نائل میگردد كه تمام قواهای
وجودی خوی را به نحو اعتدال بکار گیرد .توجه به عشق ،بستری را فراهم میسازد كه در آن میان همۀ انسانها
با طبیعت و خداوند ،آرام درونی برقرار میگردد .عشق حس عدالتطلبی و صلحجویی را در وجود انسان بیدار
ساخته و این بزرگترین ارمغان عرفان برای بشریت است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساوه استخراج شده است .آقای دكتر رضا حیدری نوری راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و
طراح اصلی این مطالعه بودهاند و سهم ایشان از مقاله  30درصد میباشد .آقای محمدتقی سیمیاری به عنوان
پژوهشگر این رساله  50درصد در گردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نق داشته اند .آقای دكتر ملک محمد
فرخزاد نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی 20 ،درصد به سهم این مقاله در نق
مشاور این پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده
است.
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تشکر و قدردانی
با سراس و قدردانی از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان علمآموز و آرزوی پیشرفت در مسیر
.اعتالی دان و فرهنگ و اندیشۀ ایران اسالمی
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق. و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است
 مسئولیت گزارش.طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر،تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است
.شده را بر عهده میگیرند
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