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 در دیدگاه موالنا انیوحدت اد یشهیاندتبلور 
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 2اشرف میکائیلی

 چکیده
ها در سخنان بزرگان و عدم اختالف در ذات آن انیاد به وحدت اعتقاد

عنوان که بهمشهود است  شانیو آثار ا یمتون عرفان تصوف و عرفان و در

آن را  یبرخ واند، به آن پرداخته شدهرفتهیپذباور و اعتقاد  کی

 عرفا و متصوفهتساهل و تسامح در افکار و اعتقادات  ینوع وجودبه

 .کنندیم ریتعب

اعتقاد و باور  توانیم موالناو آثار  یمراجعه به متون عرفان با

ی این باور را در و .مشاهده کرد وی ازنظررا  انیاد به وحدت

از وحدت حقیقت انبیا و رسالت ایشان سخن و  دهبیان نمو ییهالیتمث

ز و کنه حقیقی به مغ توانیمگفته که با گذر از پوسته ظاهری ادیان 

انگی، وحدت و مذهب عشق نخواهد چیزی جز یگ جا کهآن افتیدست هاآن

 عرفا وگشته در دست مخالفان  یمستمسک ادیان . باور به وحدتبود

 چیبه ه کهنیاو  ینیدیو ب یدیرا به الق ایشانکه  موالنا خصوصبه

 .ندیمتهم نما ،ندستین بندیپا ینید

 یشهیاند یمسئله یبه بررس یلیتحل -یفیتوص کردیپژوهش با رو نیا

پرداخته و موالنا مشخص  طوربهو  صوفیه عرفا و ازنظر انیاد وحدت

و  کردهیبررس این موضوع یدربارهرا  اتیو روا اتیآ دگاهید

که الی رومیم خصوصبهاکابر و مشایخ صوفیه و اقوال از  ییهانمونه

 مورددراست با تأمل  دی. امکندیم انیب گاه است رانظرمبین این 

 یهاآموزهو  دیدر عقا ینگرجامعو  دیدگاه نیا طرح زعرفا ا لیدال

 این سخنان از مذمت و بابدر یسطح یهایداورشیپاز  زیو پره یعرفان
 کنیم.سرزنش ایشان جلوگیری

 عرفان، موالنا، وحدت. کلیدواژه: ادیان،

Abstract 

Believing in unity of religions and lack of difference in their nature in the speeches of great 

people of Sufism and  Mysticism and in Mysticism texts and their works is obvious which has 

been accepted as a belief and some of the people interpreted it as the presence of laxity and 

simplification in thoughts and beliefs of gnostic. 

By referring to Sufism texts and Molana works we can observe believing in unity of religions 

by his viewpoint. He has expressed this belief in his similes and has talked about the unity of reality 
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of prophets and their missions which we can obtain their main reality by passing physical surface 

of the religions where there will not be anything except unity, oneness. Believing in unity of 

religions has been a pretext in hands of enemies of gnostic, especially, Molana, which accuse him 

to unreligious who is not rely on any religion. 

This research studies the unity of religions from the viewpoint of  Gnostics and sufism and 

especially, Molana, the view point of verses and narrations about this matter and expresses samples 

of saying of great people and especially Roman learned people which explains this viewpoint. It 

is hoped that we can avoid reproaching the gnostic by thinking about the reasons of gnostic of 

presenting this comprehensive viewpoint in. Beliefs and gnostic teachings and avoiding from 

prejudging about these speeches. 

Key words: Gnosticism, Molana, Religions, Unity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 قیمختلف را در طر انیمذاهب و اد ،فرق ،انگارانهوحدت دگاهید

نه در است  دگاهیها اختالف در دآن یکه اختالفات ظاهردانسته تیهدا

مكلفند از قشر و ظاهر گذشته به  نىیهر د روانیپ ، لذااصل و اساس

 .ابندیبطون و مغز راه 

اند و از طرفداران عرفان شتریب ان،یاد باورمندان به وحدت»

آنان  ازنظر. دانندیم یظاهر ییهارا اختالف انیاد انیم یهااختالف
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-گونهنیا ،یو ظاهر یباطن ،یو قشر یمغز ،یقتیدارد و رق یقتیحق نید

 ها،قتیست، نه در حقها و ظاهرهاها، پوستهقتیتنها در رق هایگون

از ظاهرها عبوركنند  ستیبایم زین انیاد روانیها. پباطن ومغزها 

 زیچکیبه  یشود، همگ نیكه اگر چنابندیها راهو به باطن

 (12: 2831)كامران،  .«اندافتهیراه

معتقدند همه  توسط عرفا انیاد وحدت رشیپذ هیاهل معرفت در توج

و بندگى خداوند را در وجود خود  تیكافر عبودها از مؤمن وانسان

انسان  ینیو تکو یاز ارتباط فطر یناش یبندگ نیدارند، اما ا

کمال و یهست یسوبه شودیکه سبب م،یو یخاسته از فقر ذاترباخداست و ب

 ازها کماالت است. لذا همه انسانو یکز هسترم دخداون رو نهد و
اگرچه در ظاهر شکل معبودشان متفاوت است.  پرستندیاو را م جهتنیا

 زیپرستان نبت یپرستند، حتاى خداوند را مىگونههمه مردم به

جهانند و درباره  قىیوجوى پروردگار حقهمه در جست رایز اند؛نیچن

او  ریكه غگمان، نیهم لیبه دل و رندگمانى دا نیچن شیمعبودهاى خو

مطلق، د. آنان در اصل توجه و تصور هستىكافرناند،را خدا پنداشته

 رازى،یش نی)صدرالد. است قیو تصد قیدر تطب شانیندارند و خطا ىیخطا

2831 :248) 

                         ستیمردود ن یدر بارگاه آگه کسچیه

 با گبر و مسلمان آشناست نهیآ یصاف

 (245غزل ات،ی، غزل838: 2: ج2834، یدهلو دلیب وانید)

 داندیم كىیرا  انیاد هگوهر هم ان،یادوحدتبه  یعرفان دگاهید

« حق»را  یادهیعقو هرصراط و هر زیچهر با  یتقر ه،یعرفا و صوف کهنیا

موجود وحدت یبه قول برخ ایوجود و و باور وحدت دهیبدانند، همان عق

اند، و ذات حق یظرف، ظهور و تجل اءیو کل اش یاست، که تمام هست

مختلف هم ظهور  دیها و عقامنظر صراط نی. از استندیحق ن زا یجدا

 دارند. از حق یا، و بهرهاندحقهمان 

که ظهور اوست، ظهور اوست و فوق،ریمخلوق او، به تعب نیبنابرا»

ظهور اوست،  نیمستقل، بلکه ع یتیاز او در ماه ینه از او، و نه جدا

  :یو به قول مولو

 تو وجودا                         نم هایهست مییهاعدم ما

 ما یمطلق و هست

و نه  یخداوندرنو یمگر اضافه و تجل ستین چیآنچه هست، ه پس

 (8۱: 283۱ ،یی)تنها« مستقل.یهست

عالم نگاه ه نظر ب با وسعت یچون صوف» گفت: دیبا یغنقول استادهب

و  قهیطرو در هر شماردیممطلق  نات را مظاهر کمالکائ و همه کندیم

را احترام  یمسلکو هرمذهب و هر نیدهر ،قائل است یقتیحقه ب یفکر

 دایپ یدائم یآن دلبستگه ب یول کندیمالتقاط  یزیو از آن چ کندیم

تمام فرق و مذاهب  گذردیم اجآن از دیرس اجآنه بلکه چون ب کندینم

 خواهدیممدد آن ه در چشم عارف در حکم نردبان است که ب هافلسفهو 
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ندارد و بدون  یبا نردبان کار گریباال رفت د کهنیهمباال برود 

 (85۱: 2833 ،ی)غن «.کندیمرا رها  و عالقه و تعصب آن یدلبستگ

تا د                         نشو رانیمدرسه و مناره و تا   

 نشود مانیکفر و کفر ا مانیا

بنده  کی                         به سامان نشود یقلندر اسباب

 حق مسلمان نشودبه

 (1۱۱یرباع ات،ی: رباع28۱4 ر،یابوالخ)

 فیتحر ای یاجتماع طیفقط تفاوت شرا انیاختالف اد سر  عرفا  ازنظر

 یهایآن نبوده، بلکه تجل یجابه گرید ینیو درآمدن د ینیشدن د

را متنوع کرده،  عتیگون خداوند در عالم، همچنان که طبگونه

 (28: 2834)سروش،  .استهم متنوع کرده را عتیشر

                         چراست نیکفر و د یکه دشمن رتمیدر ح

 روشن است خانهبتچراغ کعبه و  کیاز 

 (یهجر ازدهیو شاعران قرن  انی)ظفرخان احسن از سرداران و وال

گوناگونى، تنها در ظاهر اختالف و همه نیمعتقدند ا ایشان لذا

. هدف همه کندیمطلق م دعوت به كمال انیباطن همه اد کهیاست، درحال

است تا از خود  زالىیرساندن بشر به آرامش ابدى و سعادت ال انیاد

باقى، ثابت  دار،یباطنى پا قتیبه حق گذرافانى و دار،یناپا ،ظاهرى

 د.سازن رهنمونو ابدى 

به آن  یاریبس اتیدر اباز نظرگاه عرفانی خود، )ره( ینیامام خم

 تیهدا انیکه هدف همه اد کندیماشاره  انیحقه در پس ظاهر اد قتیحق

 :اوست یبرا یو بندگ تیعبود یسوبهبشر 

                         سیوکن ریو صومعه و بتکده و د مسجد     

 من است یآرادل ادی یگذریم هرکجا

                         تو مستند ادیرندان همه در  کدهیم در 

 پرسه زنانند هابتکدهبا ذکر تو در 

                         بکنم  یادیکه از بتکده  دیبگذار         

 شدم داریب کدهیکه با دست بت م من

                         میو مست هشیزدگان ب یبا م کدهیم در    

 میچو مرد عهدهمدر بتکده با بت زده 

                         ریو بتکده و مسجد و د کدهیدر م بر    

 ییبنما ینظر دیسجده آرم که تو شا

 وجودبهخود،  دگاهیدر اثبات د انیادوحدت هیطرفداران نظر همچنین

( که در تمام یانفس و ی)آفاق یوجوه مشترک در حاالت و تجارب عرفان

، اشاره کسانندیهمه ملل  انیم ها و درها و فرهنگها، مکانزمان

 یدارنیالگوى خاصى از د ه،یصوف عرفا و دگاهید نیاساس ابر .کنندیم

تكثر، بدون اعمال قهر  . بلکه راه را براى تنوع ودهندیارائه نم

 یافرقه ای نید چیدر انحصار ه دارىنید جهیدرنت ،و طرد باز گذاشته
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 یاژهیمسجد و معبد و ای عتیخدا از شر یسوو راه به ستیخاص ن

 .دهندخود حواله مى را به تجربه شخصى سكگذرد بلکه هرنمى

هست كه  یراه اصلسه یتعال یانسان و خدا انینصر مدكتر دگاهید از

 سه نیبر علم برنهاده است و ا یگریبر عشق و د یكیبر ترس،  یكی

معروف قبض،  یعرفان مقام ایبا سه موقف  یعمل یمعنو اتیراه در ح

بزرگ  یهاسنت یعناصر را در جملگ نیبسط و وحدت انطباق دارد. ا

با اصالت سنت  کیهر یهرچند كه تجل افت؛یتوان یم یبه نحو یبشر

 یهایژگیبا و زیگستره زمان ندر یتجل نیا یمتناسب است و حت موردبحث

 (433: 2831)نصر،  .سنت متناسب استآن  یخیتارر تطو

                         ستیدر عشق خانقاه و خرابات فرق ن     

 هست بیجا كه هست پرتو روى حبهر

                         دهندكه كار صومعه را جلوه مى جاآن

 هست بیراهب و نام صل ریناقوس د

 )حافظ(

صحه گذاشته معتقدند:  هینظراین بر  زین یغرب شمندانیاندبرخی 

خاص  نحو كیبه  منحصرا  خداوند نامتناهى، خود را  چگونه ممكن است

خاص، متجلى  جماعتى ایاى از افراد در مجموعه ایخاص  فرد كیدر  ای

هاى گوناگون فهم مختلف، انیگوناگون است و اد الهى اتیسازد؟ تجل

، دیگران ومایکل  ،)پترسون .دهدالهى را نشان مى از تجلى داراننید

2853 :414) 

 ت،یحیمس :دیگویم "انیاد هیوحدت متعال"درکتاب خود با عنوان  شوان

 تیحیمس صورت بهاست نسبت  یاسالم، باطن نیو د هودی نید یصورت باطن

 زیاز خود را درهم شکست و ن شیپ یهاصورتنام روح، . اسالم بههودیو 

)شوان،  .عکسبهرا درهم شکست، نه  هودی نیبود که صورت د تیحیمس

 (1۱م: 2۱34

 

 اتیو روا اتیدر آ انیتبلور وحدت اد

را  یانیوح انیو گوهر تمام اد قتیحق میکربا الهام از قرآن عرفا

اساس بر. شوندیم یمنته قتیحق و حقها بهآن یاند که همهدانسته یکی

در ذات خود  یآسمان انیکه اد افتیدر توانیم میكرقرآن اتیآ حیتصر

 یبرا هیعرفا و صوف. واحدند ینیبر د یمبتن یوحدت دارند و همگ

بهره  اتیو روا اتیخود از آ یهاسخنان و آموزه نیا تیاثبات حقان

 اتیآ رندیگیباب مورد استناد قرار م نیکه در ا یاتیاز آ برند،یم

 :است لیذ

ْنِزَل ِإلَ  آَمَن الرَّسُوُل ِبما" -
ُ
ُکلٌّ آَمَن ِباللَِّه  ُنونَ َربِ ِه َو اْلُمْؤمِ ِمنْ  هِ یأ

َحٍد ِمنْ  نَ یُنَفرِ ُق بَ ُرسُِلِه الُکُتِبِه وَ ِتِه وَ َمالِئکَ وَ 
َ
َطْعنا قاُلوا سَِمْعنا وَ  وَ ُرسُِلهِ أ

َ
أ

 (132/)بقره "ریاْلَمص کَ یِإلَ ُغْفراَنکَ َربَّنا وَ 

 یو رسالت همه یآسمان انیخداوند گوهر تمام اده یآ نیا طبق

را شرط  امبرانیپ یدانسته و اعتقاد به همه یکیرا  یاله امبرانیپ

 میكرقرآندیگری  اتیدرآ. برشمرده است یو آمرزش واقع مانیتحقق ا
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 سوره) .بوده است قتیحق کی شدهیوح امبرانیدارد كه آنچه به پ حیتصر

 (34عمران/آلو  28/یشور

حق  اتیآ نیخود را به ا دگاهیمسلمان هم د یو متصوفه عرفا

وحدت همه بلکه باالتر از آن بر  انیادکرده اصل را بر وحدتمستند

 یظاهر امر ان،یها را در ادتفاوت نینهاده، و ا هاپرستشمظاهر 

 لیدر ذ ینیامام خم .دارد تیواحد حکا قتیحق کیکه از  دانندیم

 حمدها از ههم»" نگاشته است: نَ ی"اْلَحْمُد لل ِه َربِ  اْلَعاَلمِ  هیآ ریتفس

« .را ستوده است یخدا قتیدر حق دیستایچه را مآن خداست و هركس هر

 ( هیهمان آ لی: ذ2851 ،ینی)امام خم

 قتیهمان حق یافاضه و تجل مخلوقاتهمه که  شدهنقلاز برخی صوفیه 

ها صراط لذااست.  یمتجل اءیاشدر همه  خداوند تیو ذات و هو ندسته

تول وا فثم   نمایفأ" :که دنباشینم یجز خود خداوند متجل یزیهم چ

کل  " :دیفرمایم و "الباطناألو ل واآلخر والظاهر و هو"؛ "وجه الله

که  ییاست، جز وجه خدا یهالک و فان یزیچهر یعنی "وجهههالک إال   ءیش

 .است نیهم زین "االاللهالاله" یاو باشد که معن یو تجل ضیهمان ف

 (8۱: 283۱ ،یی)تنها

 باور هیفرقه ناج کیاز متشرعان که فقط به وجود  یاریبس برخالف

نجات  لهیرا وس یدیتوح انیاز اد یرویپ هیعرفا و صوف ،دارند

و صائبان و مجوس  یو نصار هودی یهانیو باور و عمل به د دانندیم

را  میکراز قرآن یاتیآ و دانندیم شدهرفتهیپذ روانشانیپ یرا از سو

و  31/)بقره .کننداستناد می هاآنبه  و دانندیم تفکر نیا یایگو

 (3۱/مائدهسوره 

مسلمانان  انیخداوند مؤمنان را از م دیاز قرآن مج یگرید اتیدرآ

در مقابل و جناح  کیدر  انیو صائبان و مجوس انیحیو مس انیهودیو 

 (28/یشورو سوره  25)حج/ است.مشرکان قرار داده 

نبوت،  د،یهمچون توح نیادیبن قیدر اصول و حقاادیان آسمانی 

هستند اما در  یکی رندیرناپذییتغ ییهاکه مقوله یمعاد و اصول اخالق

 امبرانیآنچه بر پ» دارند. یالفاتباهم اخت عیاز احكام و شرا یاپاره

است؛ گرچه در فروع  گانهیاست و در اصول،  نییآ كیآمده فرود

، ۱ق: ج28۱1 ،ی؛ طوس8245، 2ق: ج2421 دقطب،ی)س« ناهمگون باشند.

221) 

ها آن انیو مذاهب و اختالف م انیقرآن تعدد اد استناد به نیهمچن

 یزندگ یهاست که الزمهانسان یفرد یهااز تفاوت یو ناش یفطر یامر

نَثى وَ  النَّاسُ ِإنَّا خََلْقَناُكم مِ ن َذَكٍر وَ  َهایأَ  ای" :است ایدن
ُ
َجَعْلَناُكْم  أ

ْكَرَمُكْم ِعندَ َقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ شُُعوب ا وَ 
َ
ْتَقاكُ أ

َ
 م  یاللََّه َعلِ ْم ِإنَّ اللَِّه أ

 .43/همائدو سوره  (28" )الحجرات/ر  یَخبِ 

اقوال خود در  هیتوج یاست که توسط عرفا برا یاتیازجمله آ هانیا

 .مورد استناد قرارگرفته است انیاد باب وحدت
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از رسول  «قیالخالالله بعدد انفاسیال قیالطر» ثیحد هیصوفهمچنین 

( را که اشاره 452، 2833 ،یعربابن ؛212و 3: 2833 ،ی)ص( )آملاكرم

همه  افتنی انیبر پا یلیدل ،هاى معرفت و خداشناسىدارد به راه

 .دانندیها و مذاهب، به خداوند مراه

 

 عرفان و تصوف خینزد مشا انیوحدت اد

را در اقوال  انیاد وحدت همقول ینوعبه کیهر هیو اکابر صوف خیمشا

 و در اندکردهذکر باورو دالیل خود را براین  کردهانیبشان آثار و

 ،یعرب. ابناندکردهعملعقیده  نیبه ا انیاد گرید روانیبرخورد با پ

از متکلمان و فقها بر تساهل و تسامح با  شیعرفا ب و عموم یمولو

 اند.کردهدیو مذاهب تأک انیاد گرید روانیپ

 هیصوف انیکه از م دانندیم یکسنیحالج را اول منصور بن نیحس یبرخ

 یعربابن»وارد تصوف کرد.  گریرا همچون تفکرات د انیاد یتفکر تساو

 انیاست و صوفرا مطرح كرده انیاد وحدت هیكه نظر ستین یكس نینخست

آنان  نیاو به آن باور داشتند كه ازجمله بارزتر از شیپ یادیز

به  ینید یدر باورها یآن بود كه ناهمگونحالج است. او بر رمنصو

هست و  زیچهمه خداوند در و حب انجامدیواحد نم قتیدر حق یناهمگون

 یآسمان یو باورها یپرستبت انیم یحت ست؛یباورها ن انیم یفرق چیه

عنوان شده و كفر را به كه كافردیگویم یروشن. او بهستین یناهمگون

تا پس از  ختیرا برانگ یعربنظر ابن نیا دی. شااستدهیگزرخود ب نید

آورد و به  مانیا ندیبیبه هرچه م تواندیانسان م دیقرن بگوچند

و  دیبستا خلقت را گرید یمظهرها ای طانیش یبگرود و حت ینیدهر

: 2838 ،یدی)سع «.وجود دارد هاآن درهمه یتعال ی؛ چه خدابپرستد

 (۱88و ۱81

باهم ندارند و  یفرق چیو اسالم ه تیحیمس ت،یهودی حالجبه باور 

را  یکس وقتچیهستند، پس ه نید یمختلف برا یهافقط نام و لقب هانیا

در  کهی( هنگام24 :2855 ،)سروش .مالمت نکن ینیبه خاطر داشتن د

را سگ خطاب کرد حالج به او خرده گرفت و  یهودی یمرد یحضور او کس

 یافهیاز آن خداست هر طا انیکرد و گفت: همه ادپرخاش وخشم به ا با

است  یکیها مشغول کرده است. مقصد و منظور در همه آن ینیرا به د

 (22: 2835 ،ینوی)م .ستیها نآن انیم یو اختالف

 یو نیمتبلور است. همچن انیاد نیشعر حالج باور به وحدت ب در

 :دیگویدارند مورد خطاب قرار داده م نىیكسانى را که تعصب د

 تهایفألف                         جدا  تحققا   انیفى االد تفك رت

 اصال  له شعبا جم ا  

                         فانه نایتطلبن للمرء د فال           

 و انما قیعن االصل الوث صد  ی

                         عنده عب ریاصل  طالبهی               

 فهمایالمعالى و المعانى ف عیجم

 (81: 285۱حالج، )     
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را  همه آن ابمیها را درآن دمیو کوش امدهیشیاند هانید به

نام  نیمذهب و ا نینگو که ا یپس به کس افتمی گانهی یاصل یهاشاخه

و خود آن اصل است که  گرددیکه از اصل استوار برم رایز ریرا بپذ

و  یاز درجات و معان شودیاو سرشار م نیچننیشود و ارفتهیپذ دیبا

 .کندیفهم م

که  میبدان یکس نیاول ،ینظر عنوان واضع عرفانرا به یعربابن اگر

از  انیاد است، الجرم بحث از وحدتنموده نییتب یخوبوجود را به وحدت

 شمندانیاز علما و اند یاریبسشد. خواهد انینما یوجود و پس وحدت

 را باورمند به وحدت یعرباز فقها، ابن نیاز شرق و غرب و همچن

 کیتیچ امیلی. ودانندیو مذاهب م انیاد یو برداشتن همه مرزها انیاد

از  ه،یاز صوف گرید یاریرا همچون بس یعربمعتقد است که در غرب ابن

 انیم در (4: 2834 ک،یتی)چ .اندبرشمرده انیادطرفداران وحدت

 جلبها دروني همه دین محتويعربي، اعتقاد وي به وحدت نظریات ابن

 .عموم متصوفه است قبول موردكند و این اصلي است كه خاص مي توجه

 (223: 2832)نصر، 

 دارد باور وی به وحدت« کاملعارف» از اکبر، خیشدر تعریفی که 

یتجلى بها و  هكل صورالكامل یعرفه في فالعارف»ادیان متجلی است: 

معتقده و  هصورالعارف الیعرفه إال فيینزل فیها و غیر هكل صورفي

اعتقاده فیه یزل یربط نفسه علىغیرها كما لمینكره إذا تجلى له في

 العارف و» (281 ،8: جتایب ،یعربابن)« و ینكر اعتقاد غیر...

است  یمکمل کس عارف ه؛یف عبدیللحق  یمعبود مجل کل یالمکمل من رأ

.« شودیآن مجال پرستش مکه حق در ندیبیحق م یمعبود را مجالکه هر

 (212: 2853 ،یآملزاده)حسن

و مسلكى  نیآئبا هر خیطول تاردر انیاد یمعتقد است همه یعربابن

 یها تجلمعبود آناند که به صوررا پرستش نمودهحد وا تنها خداى

 عباراتنا شت ى و: »ستین یو مذاهب بشرى تفاوت انیاد نینموده پس ب

 ردیگیدر برم زیها و اصنام را نحق که بت یتجل یو ازنظر «حسنك واحد

 یحت انجامد،یکه به خداوند م داندیم یمیمستق ها را صراطهمه راه

 .صراطند نیپرستان هم در ابت

و انا                          دایاالله عقا یف قیالخال عقد»

 ما اعتقدوه عیاعتقدت جم

 یمن به جملگ یگوناگون دارند، ول یدرباره خداوند باورها خلقان

 .آن باورمندم

اشاره  یمعن نیبه ا نیز االشواق كتاب ترجمان ازدهمیدر غزل  یو

 :دیگویو م کندیم

 یفمرع                         قابال كل صوره یصار قلب لقد 

 لرهبان ریلغزالن و د

والواح                          االوثان و كعبه طائف تیب و   

 توراه و مصحف قرآن
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ركائبه                          توجهت یالحب ان نیبد نیاد  

 یمانیو ا ینیفالحب د

راهبان است  ریاست. قلبم چراگاه آهوان و د یصورتهر یرایپذ قلبم

ها و كعبه مطاف و الواح تورات و كتاب قرآن است. من و آن خانه بت

كنند؛ چه عشق، عشق به هرسو رو انیسپاه ،کنمیم یرویاز مذهب عشق پ

 (۱: 2834، ی؛ سهرورد۱88-۱82: 2838 ،یدیسع) «.من است مانیو ا نید

 :کهکندیمهمگی را توصیه  یعربابنتفکرات است که  نیا جهیو درنت

 ریکثریخ فوتکیسواه فبعقد مخصوص و تکفر بما دیتتق أن اکیفإ»

لصور  یولینفسک هیفکن ف هیهو علما یالعلم باالمر عل فوتکیبل

 دیخود را مق کهنیاحذر باش از بر ب؛یالمعتقدات کلها.... فالکل مص

صورت نیکه در ا یرا کفر بدان گرید دیعقانموده و  یخاص دهیعقبه 

دست زرا ا قتیداد بلکه علم به حق یدست خواهرا از یاریسود بس

 یاعتقاد یهاصورت یتمام یو ماده برا یولی. پس نفس خود را هیدهیم

؛ 542: 2852 ،یصری)ق« درست است. دیعقاقرار بده... پس همه 

 (133، 2: ج2823 ،یالفاخور

 انیادبه وحدت یدهنده اعتقاد ورا نشان یعربسخن ابن نیا یالهام

 یتعال یجهت که خدا ازآن»...آورده که:  نیرا چن ادامه آن داند،یم

واقع شود چه  یخاص دهیبرتر و واالتر از آن است که در انحصار عق

( پس تو را 222)بقره/« تول وا فثم  وجه الله نمایأ: »دیفرمایخود م

جز  ن،یاست و منظور از ا یکردیگاه هر روکه خدا قبله تروشن گش

که بر صواب باشد به پس همه بر صوابند و هر ست،یگوناگون ن دیعقا

 یدیسعو خوشبخت است و هر دیسع ابد،یکس پاداش و هر رسدیپاداش خود م

در شقاوت و  یآخرت، مدت است اگرچه در جهان یو خوشنود تیرضا مورد

 و اهل یما بر خوشبخت کهنای با- حق تیاهل عنا کهباشد چنان یبدبخت

 یماریجهان گرفتار رنج و ب نیا در -میدار نیقیحق بودنشان 

 (111: 285۱ ،ی؛ الهام452-431: 2833 ،یعربابن« ).گردندیم

را مظهر و  یسیکه فقط ع انیحیرا با اعتقاد مس یعربابن دهیعق

او به  یخدا: »...کرد سهیمقا توانیم دانند،ی)خدا( م پدر یمجل

او  ی. خداشودیمحدود نم یگرید نییآ ایبه اسالم  ،ینید قیدق یمعنا

 انیبلکه ذات معبود و معشوق همه اد ست،ین انیاد یو اخالق یشخص یخدا

گونه نیفوق را بد هیآ یعرب. ابن"اهی  إ تعبدوا إال  رب ک أال   یقض و"است:

 یجز و یمعبود چیه رفته که محققا نآبر یاله یکه قضاکندیم ریتفس

به همه انواع عبادت  حیاذعان و اقرار صر یامر، نوع نینباشد. ا

معبود  ش،یخو یمظاهر و صور خدا یپرستندگان در ورا کهیاست، مادام

خداوند  دیما نبا نیکنند... بنابرا قیخداوند را تصد یعنی ،یقیحق

باشد  گریاشکال د انعکه م یخاص دهیرا در شکل عق یقیمعبود حق ای

و به او اذعان  میاو را بشناس هادر همه صورت دیبلکه با م،یکنمحدود

 کفر -اندکرده انیحمسی کهچنان-صورت  کیکردن او در . محدودمیکن

« است. ندی لبابلب   ها،صورت همه در او اذعان و اقرار و است،

 نیطبق ا (122،152: 2833 ،یعربابن؛ 231،231، 2: ج2831-2851ف،یشر)
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أنا » یندا تواندیهم م یانسانهرحق است و  یو مسلک دهیعقهر دگاهید

 .دهدرا سر «الحق

 لیرا به دل انیاختالف اد ینسف نیزالدیو عز یهمدان القضاتنیع -

 .دانندیم قتیحق افتیاختالف در در

دوست اگر آنچه  یا: »دیگویم انیاد نیب یکلدر باب صلح القضاتنیع

و اگر آنچه جهودان  یترسا شو ینیبب زیتو ن دندید یسیدر ع ینصار

 دندیپرستان دبلکه آنچه بت ،یشو جهود ینیبب زیتو ن دندید یدر موس

مذهب جمله منازل  هفتادودوو  یپرست شوبت ینیبب زیتو ن یپرستدر بت

  (132: 2858 القضات،نی)ع« آمده. خداراه 

مذاهب  روانیپ یاز ادراک شخص یمذاهب را ناش اختالف ینسفنیزالدیعز

کوران و لیمعروف ف لیدانسته و ضمن اشاره به تمث قتیمختلف از حق

 ینزاع و داور نیا: »دیگویاست، م کردهاشارهبه آن  زیکه موالنا ن

 دییدر اثبات و تأ کیهرگز برنخواهد خاست، از آنکه هر کوران نیاز ب

 نایاز آنان ب تنکیاگر  یآورد و برهان. حتحجت خواهد شیخو افتیدر

کرد باور نخواهند چیحرف او را ه دیکه هست وصف نمارا چنان لیشود و پ

 (232: 2832 کوب،نی)زر.« یجز اندک

 :اشاره دارند یافکار نیدر اشعار خود به چن زین هیصوف یبرخ

را در پرتو  انیادقرن نهم، وحدت یحروفشاعر ،یمینس نیعمادالد -

چون و  هاستصورتو ها در ظاهر کثرتد که اینکنیمانیب نیوجود چنوحدت

جز وحدت  اجآن یابیدستمعانی ربه" به گنج نفس فقدعرفعرفه  من" با

 :یابیینم

                         و چه باال یچه پست دیعالم توح در              

 چه مسلمان و چه ترسا قتیحقدر راه 

                         دیکشور صورت، سخن از ما و من آ در   

 نبود بحث من و ما یدر ملک معان

                         افتینتوان  ینقش و صفت، نام و نشان از 

 یذات تجل   یآنجا که کند شعشعه

                         کثرت تیتو از ذات بود غا یدور                

 اجبدان وستین لحظه که پوحدت بود آ

                         خدا شو یتو خود را و شناسا بشناس          

 معما خواجه تو را سر   یروشن شود ا

 (84: 2828 ،یمینس)           

بت  یدر اشارت به بت، در جواب سؤال از معن یمحمود شبستر خیش -

، و کفر و دین را دانستهبت را مظهر عشق و وحدت  ،ییو زنار و ترسا

که برای خوانده، یپرستبت نیرا ع دیتوح لذا داندیمهستی از مظاهر

 را باید شست جور دیگر باید دید: هاچشمدرک این وحدت و یگانگی 

بود                          ق است و وحدتمظهر عش نجایا بت

 زنار بستن عقد خدمت
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                         یبود قائم به هست نیکفر و د چو    

 یپرستبت نیع دیشود توح

                         را مظاهر یهست هست ایاش چو             

 بت باشد آخر یکیاز آن جمله 

                         مرد عاقل یکن ا شهیاند نکو                 

 باطل ستین یهست یکه بت از رو

                         خالق اوست یتعال زدیه اک بدان                 

 کوستیهر چه صادر گشت ن کویز ن

                         ستیکه بت چ یگر بدانست مسلمان            

 است یپرستدر بت نیکه د یبدانست

                         یمشرک ز بت آگاه گشت وگر          

 یخود گمراه گشت نیکجا در د

                         او از بت اال خلق ظاهر دیند             

 علت شد اندر شرع کافر نیبد

                         حق پنهان ینیهم گر زو بب تو           

 به شرع اندر نخوانندت مسلمان

                         زاریگشت ب یاسالم مجاز ز           

 داریشد پد یقیکه را کفر حق

                         است پنهان یجان یهر بت درون         

 است پنهان یمانیکفر ا ریبه ز

                         حق است حیکفر در تسب شهیهم                   

 چه دق است نجایگفت ا «یان من ش»و

                         رخ بت را که آراست یخوب بدان                  

 خواستیحق نمپرست اربت یکه گشت

                         گفت و هم او بوداوکرد و هم او هم      

 نکو کرد و نکو گفت و نکو بود

                         دان یکیو  یگو یکیو  نیب یکی        

 مانیا وفرعاصلختم آمد  نیبد

                         بشنو ز قرآن نیا میگویمن م نه        

 اندر خلق رحمان ستیتفاوت ن

                                                           

 (3۱و 33: 2831 ،یشبستر)

 یپرستحق نیرا ع یپرستبت اتیاب نیدر شرح ا نیز یجیمحمد اله خیش -

است و انکار بت  دیکه قائل به توحاگر مسلمان یعنی :داندیم

و  ستیکو مظهر ستیبت چ قهیالحقیکه فیو آگاه شد یبدانست د،ینمایم

 یپرستحق در بتنیکه البته دیبدانست ؟است یکسصورت بت چهظاهر به

 قهیالحقثیکه حق است؛ پس بت من حطلق استمیکه بت مظهر هسترایاست، ز

 نیع یپرستاست و بت یپرستحق یو عادت مسلمان نیحق باشد و د

 342: 2885 ،یجی)اله .باشد یپرستدر بت نید نهیپس هرآ ،یپرستحق
 (345و

 :دیسرایمو عطار چنین  -
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                          است یراه خانهیمسجد و م انیم 

 کدام است نیک زانیعز یا دیبجوئ

                         مست خفته است یامام خانهیم به

 که آن بت را چه نام است دانمینم

 فمیحر                         عبه خرابات است امروزک مرا

 امام است یو ساق یقاض

 (53غزل شماره  ات،ی، غزل2833)عطار، 

خرابات، مسجد خانقاه و انیانگارانه حافظ موحدت دگاهیو در د -

 :ستیوکنشت فرق ن

                         ستیعشق خانقاه و خرابات فرق ن در      

 هست بیهر جا كه هست پرتو روى حب

                         دهندكه كار صومعه را جلوه مى جاآن

 هست بیراهب و نام صل ریناقوس د

                         چه مست اریچه هش ،ارندیطالب  کسهمه      

 شتجا خانه عشق است چه مسجد چه کنهمه

                         ما  ریآمد پ خانه،یم ید سواز مسج دوش

 ما ریتدب نیبعدازا قتیطر ارانی ستیچ

                         شماست وصال امخانهیمز مسجد و  غرض

 ندارم خدا گواه من است ال،یخ نیجز ا

                         دیاگر آ التیخ خانهیمسجد و م در        

 تو سازم یز دو ابرومحراب و کمانچه 

قرن  یشعرا و صوفیه ،از حكما، فقها، متكلمین یلیاردب یاله -

 :دیگویم نهم

بود آن                          یهست نیکفر و بت گر ع نباشد 

 یپرستبتشرک محض 

شهود                          نزد دانا یقیحق دیتوح که     

 اءیحق بود در جمله اش

                         ستیاگر بت مظهر ک یبدانست                      

 است یپرستحق یپرستبت نیکه ع

که دارد                          بادتدر بت او حق را ع یبکرد

 و عادت نید یپرستحق

 (881و 882: 2853 ،یلیاردب یاله)

تصوف و عرفان  خینزد مشا انیادوجود باور به وحدت نیگذشت مب آنچه

اقوال  توانیم شانیو آثار ا یعرفانبا مراجعه به متون است که یاسالم

عنوان را به انیادکرد، که وحدتمشاهدهمسئله  نیا باببسیاری را در

 یامر مستمسک نیو هم د،انآن پرداختهو به رفتهیباور و اعتقاد پذ کی

و  ینیدیو ب یدیجماعت را به الق نیکه ا نشانگشته در دست مخالفا

به رد و  جهیدرنت ندیمتهم نما ستند،ین بندیپا ینیدچیبه ه کهنیا

 .بپردازند شانیا ریو تکف قیتفس
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 مولانا شهیدر اند انیوحدت اد

کثرت در  رشیپذ ،یو یاساس وسعت مشرب عرفاناشعار موالنا بر در

 اساسا  خاص دارد. او  یاجلوه ان،یادیمتعالو وحدت انیاد

خود در  ی. مولوکندیدعوت م نشیب نیرا به ا گرانیگراست و دوحدت

 :دیگویم یمورد مثنو

وحدت هر  ریغ                         ما دکان وحدت است یمثنو

 او بت است ینیچه ب

 یمثنو ،یمولو)                                            

 (دفترششم ،یمعنو

 یهاشهیخود که مبنا و اساس اند یوجودتفکر وحدت اساسبر موالنا

 ان،یاد یتالش دارد تا اختالف و کثرت ظاهر دهدیم لیرا تشک یو

 یمحتوا یو ازنظر .سوق دهد یباطنیرا به وحدت عیمذاهب و شرا

 .است یکیهاست، آنیکه برتر از شکل ظاهرشده،یوح انیاد یدرون

 (251و 23۱: 2831)نصر،

صد                          ستیباب ن کیهست جز  کتاب ار صد 

 ستیجهت را قصد جز محراب ن

                         خانه است کی یطرق را منته نیا   

 دانه است کیهزاران سنبله  نیو

جمله                          صد هزار هایخوردن گونهگونه     

 است اندر اعتبار زیچ کی

سرد شد                          تو تمام یگشت ریچون س یکیاز 

 اندر دلت پنجه طعام

که                          یادهیمجاعت پس تو احول د در  

 یادهیرا صد هزاران د یکی

 (دفتر ششم ،یمعنو یمثنو ،یمولو)

و... در مسجد و صومعه،  یو زرتشت یهودی ی،حیمسلمان و مس آنچه

 :اما ستین شیواحد بقتیحق كی ندیجویو.... م ریکنشت و د

از درون                          من اریاز ظن خود شد  یهرکس

 رار منسمن نجست ا

 دفتر ششم( ،همان)  

طالب  .امیکیملت  هفتادوسهکه من با  اندآوردهقول موالنا  از

را از او  قولنقل نیا ینادرست ای یو درست دهیدر راه او را د یعلم

 یآن مدع کهیهنگامو  رفتیاستناد را به خود نپذ نیا ناموال دیپرس

که  هانیابه او گفت با  یبا او پرخاش کرد و ناسزا گفت با خونسرد

 (132: 2851 ،ی)جام .امیکی زین ییگویمتو 

الهى را انیاد زین نیفالسفه و متكلم ه،یعالوه بر عرفا و صوف

الهى  اىیانب اریخداوند در اخت یكه از سو دانندیواحدى مقتیحق

 یو مکان یمتفاوت زمان طیقرارگرفته تا در اعصار مختلف بنابر شرا

اصول و اركان دعوت  از این منظرآن اعصار به مردم، ابالغ گردد. 
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صراط  کیسو در هماهنگ و هم انیندارند و همه اد اوتباهم تف اءیانب

 .دکننیواحد دعوت مقتیآن حق یسوبشر را بهیابنا جهتکیو به 

تعریف  خود را از حق دارند متکلمین خاصفالسفه تعریفموالنا  ازنظر

وصف ه را ب واحدخود را و عرفا تعریفی دیگر، اما همه یک حقیقت

نه همه  هاآن. دانندیمحقیقت نتعریف دیگری را جرح آ و اندآورده

باطل را در تقابل باهم قرار  وی حق و ، بلکهو نه همه باطل اندحق

تا باطل خود را حقیقتی وجود دارد برخی برآنند  که چون حق وداده 

 عرضه کرده خبرانیبدرآورده بر نااهالن و حقیقت به رنگ و قالب آن

 به سخن خود باورمند کنند: را هاآن

                         در معرفت یکه هرکسچنان هم        

 را صفت یبیموصوف غ کندیم

                         کرده شرح گریاز نوع د یفلسف         

 او را کرده جرح گفتیم یباحث

                         زندیمدگر در هر دو طعنه  وان        

 کندیم یو آن دگر از رزق جان

                         زان دهند هانشان نیاز ره ا کی هر     

 اندزان ده شانیکه ا دیگمان آ تا

 نه                         همهنیااند دان نه حق قتیحق نیا

 رمه نیگمرهانند ا یکلبه

 قلب                         دیپد دینا یحق باطل یب زانک    

 دیزرخر یرا ابله به بو

                         روان یدر جهان نقد ینبود گر       

 توان یرا خرج کردن ک هاقلب

                         باشد دروغ ینباشد راست ک تا         

 فروغ ردیگیدروغ از راست م آن

                         خرندیراست کژ را م دیام بر       

 رود آنگه خورند یدر قند زهر

برد  چه                         نوش نباشد گندم محبوب گر    

 جوفروش ینماگندم

 باطالن                         اندجمله دمها باطل نیمگو ک پس

 اندحق دام دل یبر بو

 قتیحقیب                         و ضالل است الیخمگو جمله  پس

 الیدر عالم خ ستین

 (، دفتر دومهمان)     

-بر وحدت یمولو یهاشهیرا که در آثار و اند یموارد لیذ در

 .میکنیاشاره دارد ذکر م انیبه وحدت در اد مشخصا  و  ،یقیحق
 

 یروم یلام یلیتمث یهادر داستان انیتبلور وحدت اد

است،  یتیترب یاکه رساله ،یمعنویمثنو زش،یانگدر اثر شگفت موالنا

 یبشر دارد. و یو ارشاد ابنا میتعل یآگاهانه و هدفمند برا یتالش

خود را  یفکریمبان یاریبس یهالیها و تمثاثر ضمن داستان نیدر ا

 .کندیم انیو اتحاد، ب تیوحدان د،یباب وحدت، توحدر
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در  لی" آوردن ف لیرا در تمث انیادموضوع وحدت لیتحل یرومیالم -

از  یاز افراد با لمس بخش کیهرکه  اجآن، کندی" ذکر مکیخانه تار

 .کندیخود او را وصف م الیبه خ قت،یحقلیف

                         بود كیاندر خانه تار لیپ          

 عرضه را آورده بودندش هنود

                         یمردم بس دنشید یبرا از              

 یهرکس شدیاندر آن ظلمت هم

                         با چشم چون ممکن نبود دنشید        

 بسودیمکف  اشیکیتاراندر آن 

                        را کف به خرطوم اوفتاد یکیآن          

 نهاد نیا ناودان استگفت همچون 

آن                          دیرا دست بر گوشش رس یکیآن       

 دیشد پد زنیب بر او چون باد

گفت                          بسود شیرا کف چو بر پا یکیآن      

 چون عمود دمید لیشکل پ

                         بر پشت او بنهاد دست یکیآن                

 بدست یچون تخت لیپ نیگفت خود ا

فهم                          دیکه رس یبه جزو کیهر نیهمچن 

 دیشنیمجا هر کردیآن م

                         نظرگه گفتشان شد مختلف از          

 الف نیدالش لقب داد ا یکیآن

اختالف                          یبد یکس اگر شمعکف هر در      

 یشد رونیباز گفتشان 

 (دفتر سوم ،یمعنو یمثنو ،یمولو)   

هاى مثنوى که در داستان یطبق روال ل،یتمث نیا انیپس از ب موالنا

 تیمحدود کهنیا. ازجمله رسدیم یجیبه نتا ل،یتمث نیدارد، در وراى ا

حسى منتقل ادراك تیادراك )با كف دست و بدون چشم(، به نقص و محدود

 .كامل و تمام دانست دیحسى را نبا_ادراك کهآن جهیشود و نتمى

و دیدن تنها بخشی از  ینگریجزئهمچنین وی  (2۱5، 5: ج2858 دى،ی)شه

ناقص و اشتباه محدود و ناقص را دلیل بر درکبا ادراکات  همآنحقیقت 

 .داندیمو باالخره اختالف ایشان 

 ستین                         حس همچون كف دست است و بسچشم

 رسدستكف را بر همه او 

 (دفتر سوم ،یمعنو یمثنو ،یمولو)       

-آن به ارباب هیتشب دهدیدست م لیتمث نیکه از ا یگرید جهینت

وجود  یکلیقتیحق ان،یاد یگوندر پس گونه کهنیامختلف است  انیاد

 دینبا لذاكنند را ارائه مى آنبخشى از ان،یاز اد كیدارد که هر

 (148: 2853 ك،یه) .مردود و تخطئه كرد جا کیآنان را 

زان سبب                          غرقه شد قتیدر حق قتیبل حق

 هفتاد بل صد فرقه شد

 دفتر ششم( ،یمعنو یمثنو ،ی)مولو
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ها همه آن»معاصر:  یحیمس شناسنید لسوفیو ف شیکش ک،یجان ه ازنظر

اشاره  تیجنبه از کل واقع کیبه  صرفا  اما هرکدام  گفتند،یدرست م

 انیناقص ب اریبس یهالیو مقصود خود را در قالب تمث کردندیم

 (415: 2853،  گرانیو د کلی)پترسون، ما «.داشتندیم

کدام منظر کهمییبگو میتوانیما نم»باور است که:  نیموالنا بر ا

از  میکه ما بتوانوجود ندارد یاییمنظر نها چیاست؛ چراکه ه حیصح

آن است که همه ما،  قتی. حقمیآورنظررا در لیکور و فآن منظر مردان

-گرفتار خود یو فرهنگ یشخص میمفاه دربندکه میهست یکوریهاانسان
تن و یافتن آن و برای شناخ (24و28: 2855 )سروش،....« میاآمده

حق باید در ظاهری، نورحقیقت باید از نورالهی بهره برد نه اسباب

 انسان تابیده شود تا حقیقت را دریابد. دل

 یانسانتبار یگانگیبه  قتیحقگانهیموالنا از گوهر کهآنگاه -

 د.نیبیم گانهی یرا همسان و با ذات هست تیبشرد تمام آحا رسد،یم
را  یاختالف عرب و ترك و فارس و روم یگرید لیدر داستان و تمثوی 

 قتیحق كیكه همه داللت بر  لیعنب و ازوم و انگور و استاف دنیدر خر

 :کشدیم ریمسما هستند را به تصو كی یبرا ییهادارند و اسم

                         درم كیكس را داد مردى  چار              

 به انگورى دهم نیگفت: ا یکیآن

                         عرب ُبد گفت: ال گرید یکیآن            

 من عنب خواهم نه انگور اى دغا

                         تركى ُبد و گفت: اى ُگُزم یکیآن        

 عنب، خواهم ُاُزم خواهمینممن 

                         را لیق نیرومى بگفت: ا یکیآن      

 را لیترك كن، خواهم استاف

كه                          تنازع، آن نفر جنگى شدند در     

 غافل ُبدند هانامز سر  

ی                         از ابله زدندیهم ممشت بر               

 یبدند از جهل و از دانش ته پر

                         صد زبان زى،یسر ى، عز صاحب        

 گر ُبدى آنجا، بدادى صلحشان

 یآرزو                         درم کی نیاو که من ز یپس بگفت

 مدهیتان را مجمله

                         دغل یدل را ب دیبسپار کهچون           

 عمل نیچند کندیدرمتان م نیا

                         چار المراد شودیدرمتان م کی           

 ز اتحاد کی شودیدشمن م چار

 گفت                         دهد جنگ و فراق کتانیهر  گفت 

 من آرد شما را اتفاق

                         انصتوا دیشما خاموش باش پس            

 ووگگفتزبانتان من شوم در  تا

 (مثنوى، دفتر دوم ،یمولو)          
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را در قالب اختالف الفاظ  کثرت ظاهر و وحدت باطن لیتمث نیدر ا

 اهرالفاظ و ظو دربند خلق که چون است ردهک انیمعنا بو وحدت

بگذرند فرق از  هانیامیانشان اختالف افتاد که اگر از  اندمانده

 ریبه تعب یکی شوند.شان صلح افتد جملگی ای برخیزد میان همیان

. هاستنامبه سبب اختالف در  خلق انیم زهیاختالف و ست درواقع موالنا

و  یو آشت رودیم انیاز م هااختالفتوجه کنند،  یبه معن کهنیهمپس 

 (353: 2852 ،ی)زمان .شودیمآرامش برقرار 

تا                          از نام و بنگر در صفات درگذر

 سوى ذات دیصفاتت ره نما

چون                         خلق، از نام اوفتاد اختالف       

 به معنى رفت، آرام اوفتاد

 ()همان 

 صور گوناگونوحدت معنا در قالب 

 یو واقع یقیحقوجود کیو  یکلقتیحق کیقائل به  هیصوف که جا ازآن

منبسط هستند که ما به االشتراک و سبب تحقق تمام در تمام عالم

مسجد و  انیم ی. فرقستین یزیموجودات همان است و خارج از آن چ

وجود در صلح ملت بلکه با عالم هفتادودوفقط با و نه نهدینم خانهیم

و اختالف مذاهب را اختالف  شماردیرا غلط نم یادهیعق چیاست. ه یتآشو

 (855و 853: 2833،  ی)غن .طلبدیکل مو صلح شماردیدر رنگ و صورت م

صورت است. در از آن سخن رانده همان عالم یآن نام كه مولو»

تنها در  انیناممكن. اد ان،یاد یاختالف است و آشت وستهیصورت پعالم

 انیرا كه به ب یصورت بگذرد. انسان وحدتاز عالم تواندیممعنا عالم

معنا در عالم کندیم یتجل هاعتیشرو  هارنگپِس حجاب تكثر،  یقرآن

: 2831)نصر، « ما موجود است. یعرفاناتیدر ادب راثیم نیو ا ندیبیم

۱2) 

 کردهاشاره گوناگونصورمعنا در قالب دتبه وح هیمافهیدر ف موالنا

 یکیبزرگان اگر به صد صورت مختلف باشد چون حق  یهاسخن: »دیفرمایم

به  دینمایصورت مخالف ماست سخن دو چون باشد اما به یکیاست و راه 

است،  تیهمه جمع یاست و تفرقه در صورت است و در معن یکی یمعن

 یکی تابدیم سمانیر یکیبدوزند،  مهیکه خ دیمابفر یریچنانکه ام

سوزن  یکی و دردیم یکی دوزد و یکی و بافدیجامه م یکی زندیم خیم

ظاهر مختلف و متفرقند اما از  یها اگرچه از روصورت نیا زند؛یم

 زیعالم ن نیاحوال ا نیو همچن کنندیکار میکی جمعند و یمعن یرو

 (23و 25: 2833 ،ی)مولو.« کنندیحق م یهمه بندگ ینگرچون در

                        شد غلط کم شو کنون کتای رشته           

 حروف کاف و نون ینیگر دوتا ب

تا                          ون همچون کمند آمد جذوبو ن کاف

 عدم را در خطوبکشاند مر 

                         کمند اندر صور دیدوتا با پس          

 باشد آن دو در اثر کتایگرچه 
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                         را برد چارپارهدو پا گر  گر           

 برد کتایهمچو مقراض دو تا 

                         نیدو همبازان گازر  را بب آن               

 نیزان و ز یهست در ظاهر خالف

                         کرباس را در آب زد یکیآن             

 کندیوان دگر هم باز خشکش م

                        کندیاو آن خشک را تر م باز         

 تندیضد بر م زهیاز است ییگو

                         نما زهیدو ضد است نیا کیل               

 باشد در رضا کارکیو  دلکی

                         ست یلکسرا م یول و هر ینب هر            

 ست یکیجمله  بردیتا حق م کیل

 (دفتر اول ،یمعنو یمثنو ،یمولو)         

 شدهواصلصورت عربي و مولوي كه به شهود بيمانند ابن يیهاچهره

دین خود  یهاصورتغیر از  يیهاتوانستند حقیقت را در صورتبودند، مي

 :کندیمبه ما توصیه  موالنالذا  (41۱: 2832)نصر،  .ببینند

                         در صور یگر بمان یپرستبت            

 نگر یصورتش بگذار و در معن

 دفتر اول( ،یمعنو یمثنو ،ی)مولو         

 کعبه مقصود گانهیبه  دنیرس یمختلف برا یهاراه

مقصود کعبه گانهیبه  دنیرس یمختلف برا یهاراه وجودبه موالنا

 ینیبیاست. نم یکیها مختلف است، اما مقصد اگر راه: »کندیاشاره م

را از  یرا راه از روم است و بعض یاست؟ بعض اریکه راه به کعبه بس

 ا،یرا از راه در یو بعض ن،یرا از چ یرا از عجم و بعض یشام، و بعض

 نتیو مبا میاختالف عظ ،ینظر کن هادرراه. پس اگر منیو  هنداز طرف 

 و همه گانهیاند و همه متفق یکناست، اما چون به مقصود نظر حدیب

 یو عشق یها را به کعبه ارتباطها به کعبه متفق است و درونرا درون

. آن تعلق نه کفر است گنجدیخالف نم چیجا هاست، که آن میعظ یو محبت

مختلف که  یهابه آن راه ستیآن تعلق مشوب ن یعنی مان،یاو نه 

 (212: 2833 ،ی)مولو .«میگفت

آسمان  یسوبهاستوار  یو نردبانمعتبر  یراه کیهر گوناگوناءیانب

 دید نیو از ا رسانندیمصادقشان را به هدف  روانیمعنا هستند و پ

 یمقصد ندارند. مولو کیو جز  ستندین شیب یکی ینید یهاکتابهمه 

 تا  ینها. اما مختلفند باهمکه در ظاهر  داندیم ییهاراهرا  اءیانب

 (181 :2855 سروش،) .آورندیدرم فیشر قصدم کیسر از 

جهت صد                         ستیباب ن کیکتاب ار هست جز صد

 ستیرا قصد جز محراب ن

 نیا                         است خانهکیطرق را مخلصش  نیا 

 است دانهکیهزاران سنبل از 

 دفتر ششم( ،یمثنو ،ی)مولو    

که اصل یکیست و دوگانگی در فروع  کندیممافیه مطرح و در فیه

نظر نیاید: در در فروع استکه ییکنند، دوپس اگر به مقصود نظر»است: 
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و به حال  گوناگونند صورتبه اگرچه خیست. همچنان که مشا یکیاصل 

 زیچکیمقصود  یاست، اما از رو نتیو افعال و احوال و اقوال ُمبا

 یقال یگوشهبوزد،  یسراکه در یباد کهچنان. است و آن طلب حق است

خاشاک را بر هوا آرد، خس و دیپد هامیگلدر یو جنبش یرد، اضطرابیبگ

را در  هابرگو  هاشاخهتان و زره زره گرداَند، درخ حوض رابرد، آب

مقصود  یرو ، اما ازدینمایمگوناگون متفاوت و احوال همهآن: آرد رقص

« باد است. کیهمه از  دنیجنب رایز است، زیچکی قتیو اصل و حق

 (43 ،2852، موالنا)

                         علم ریش یول رانیما همه ش    

 دمبهدماز باد باشد  شانحمله

 آنک                         باد داستیو ناپ داستیپ شانحمله

 هرگز گم مباد داستیناپ

                         ستوما و بود ما از داد ت باد      

 ستوت جادیما جمله از ا یهست

 (دفتر اول ،یموالنا، مثنو)    

)نصر،  .داندخدا مى یسوبهمولوى همه فرق را رو که  استجنیااز 

283۱ :185) 

                         و بد كیو ترسا جهود و ن مؤمن       

 أحد یروسوجملگان را هست 

هست                          كوه و آب را ،سنگ و خاك بلكه

 واگشت نهانى با خدا

                         است یرا مسلك یو هر ول ینب هر           

 است یكیجمله  بردیتا حق م کیل

 (دفتر اول ،ی)موالنا، مثنو 

 انیاد یوحدت وجود و کثرت ظاهر

خود تالش  یوجودوحدت دهیاساس عقبر یمثنو یهادر داستان موالنا

وی در تمثیلی  برگرداند. یباطنرا به وحدت انیاد یکثرت ظاهر کندیم

گشت که وقتی ظاهر کندیمغیب اشاره یگانه در عالمجوهربه این وحدت و 

. و برای رسیدن گونه گشت و تعدد پذیرفتصورت درآمد گونهو به عالم

 :دنخیزان برباید از می هاصورت و هاکنگرهیگانه این به آن گوهر

                         خوش است ارانی با اری اتحاد          

 استسرکش صورت  ریگیمعن یپا

 ینیبب تا                         گدازان کن برنجسرکش صورت

 او وحدت چو گنج ریز

و  سریب                         جوهر همه کی میبود منبسط   

 آن سر همه میبد پایب

-یب                         همچون آفتاب میگهر بود کی     

 همچو آب یو صاف میگره بود

شد عدد                          آمد آن نور سره صورتبه چون

 کنگره یهاهیچون سا

تا                          قیاز منجن دیکن رانیو کنگره   

 قیفر نیا  انیفرق از م رود 
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 (دفتر اول ،یمثنوموالنا، )  

، زیرا انبیا وجودی انبیا یکیستوجودی موالنا حقیقتاز دیدگاه وحدت

، که اندنیزمو صاحب صفات اویند، لذا جانشینان خدا بر  اندحقتجلی

 . اندگشتهمادی به چشم ظاهربین ما متعدد صورت خاکی و دردر عالم

 بینا                         انیدر ع دیایچون خدا اندر ن  

 مبرانغیپ نیاند احق

                         با منوب بیغلط گفتم که نا نه       

 نه خوب دیآ حیقب یدو پندار گر

                         پرستصورت یدو باشد تا تو نه           

 برست گشت کز صورت کیاو  شیپ

 تو                         چشم تو دوست یبنگر صورتبه چون 

 به نورش در نگر کز چشم رست

                         هردو چشم نتوان فرق کرد نور        

 چونک در نورش نظر انداخت مرد

                         در مکان دیچراغ ار حاضر آ ده   

 آن ریغ صورتبه باشد یکیهر

نفرق ال                         قلمن الفرقان  یاطلبو المعن

 آحاد الرسل نیب

                         یکیهرنور  نتوان کرد فرق            

 یشکیب یآر یچون به نورش رو

صد                          یبشمر یو صد آب بیتو صد س گر

 یشود چون بفشر کینماند 

در                          ستیقسمت و اعداد ن یمعان در   

 ستیو افراد  ن هیتجز یمعان

 )همان(  

تند که هس یمتفاوت یهانسخه ایمختلف و  یهاگوناگون راه یهاعتیشر

و  ایاول یستگیمقام و شا تناسببهبه فراخور استعداد امم و  کیهر

 یارائه یهیاز ناح ای هاآنو کثرت  رندیگیشکل م هاآن یایانب

 یکیاعصار و قرون  یواحد است که در طقتیگوناگون همان حق یهاچهره

متناسب با  ترقیدق انیکه به بآن ایو  دینمایظهور م یگریپس از د

 ،یآمل) .است لیاصو اصل قیوثمراتب فهم و ادراک بشر از آن رکن

2853 :22۱) 

 هیپا                         پنهان در جهان است ییهانردبان

 تا عنان آسمان هیپا

                         است گرید یگره را نردبانهر            

 است گرید یروش را آسمان هر

                         خبریب گریاز حال د یکیهر         

 و سر انیپایبا پهنا و ب ملک

                         خوش ستیکه او از چ رانیدر آن ح نیا   

 ستشیچ رتیکه ح رهیخ نیدر وآن
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 هر                         ارض الله واسع آمده صحن         

 سرزده ینیاز زم یدرخت
 (پنجمدفتر  ،یمثنومولوی، )        

استوار  انیاد یجملگ یاصل قتیبر وحدت حق دیبا انیاد یسنجش كل»

 یزیاز اساس آن چ نكهیواحد را، بدون اقتیآن حق ینیباشد و هر د

و  کندیم یخود متجل روانیكاسته باشد، متناسب بااستعداد و طبع پ

كه تنها عارف  یقتیحق رسد،یم واحدیقتیها به مبدأ و حقراه نیهمه ا

مشاهده  یو کثرت نیهرگونه تع یتجرد ورا آن را در عالم تواندیم

 (12: 2831)نصر،« .كند

 

 ینیجهل و غفلت منشأ اختلافات و تعصبات د

و  یو سن یعیفرق مختلف ش نیها و مجادله بجنگ ،یتعصب مذهب

ن ودر قر یبیصل یهاو روشن شدن آتش جنگ ...و یو اشعر یلیاسماع

خواص  نیبدر دیگرو از سوی عوام یو آزردگ یخستگ سبباز سویی  گذشته

 هید بزرگان صوفش دایپکل مذاهب و صلحو فکر وحدت یطلبصلح التیتما

بودند و مذهب تصوف ناهل ظاهر  یریگو سخت یتعصب و خشک اهلکه نیز

شده بود و « صفاوصلح» یقهیو طر« محبتوعشق»حال مذهب اهل نیز توسط

 را قوم شیگراشد،یو عرفان شمرده م قتیطر یمبنا« وجودوحدت» یدهیعق

که کشاند فرق و مذاهب یو برداشتن مرزها انیادآموزه وحدتسوی به

ر و د افتینمودو عطار،  ییچون سنا یبزرگ انیصوف اقوالآثار ودر

 یتعصبات مذهب... دیکمال رسبه حد یروم نیالدجالل هفتم با موالناقرن

 یهاجنگها وقیو تفس رهایو تکف دیمذاهب و عقاارباب یهایریگو سخت

 عتیطب ایگوکهختیرا برانگ یافراد با شور و مستعد ،یو خارج یداخل

 41۱: 2833 ،ی)غن ها ساخته بود.افراط لیها را مأمور به تعدآن

 (481و

را  ینیدتعصباتاختالفات و  که حاصل این دوران است،نیز موالنا

 انیاداصول ،مقابل و در داردیاز جهل و غفلت دانسته، مذموم م یناش

. در باور دیستایمدانسته،  یکی شودیم قتیو حق حقبه یرا که منته

از  ییاند و بورنگ ماندهریکه اس نیپرستان ظاهربصورت نیا یو

اختالف و ، اندافتهیدرن را قتیحق ده،یوحدت به مشامشان نرسگلستان

 .نندیبیتفرقه م

واحدند و مدد از  قهیطر روانیپ ورزاننیدو همه  ندگانیهمه پو

 گونگونه یهانامخود  یهاقهیطرخود و . اما بررندیگیم یبخش واحدهمت

دشمني  باهمهم اختالف، و به تو کنندیممختلف  یهایدعوو  نهندیم

 (11: 2855،)سروش .ورزندیم

                         نگ شدر ریاس یرنگیب کهچون              

 در جنگ شد یایموسبا  یایموس

                         یکان داشت یرس یرنگیبه ب چون     

 یآشت و فرعون دارند یموس

                         نکته سؤال نیبر دیآ راوت گر              

 وقاللیق بود از یخال یرنگ ک
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                         خاست رنگیرنگ از ب نیعجب ک نیا           

 چون در جنگ خاست رنگیرنگ با ب

                         گل از خارست و خار از گل چرا چون

 ماجرا هردو در جنگند و اندر

                         حکمت است یبرا نیا جنگ استنه  ای         

 صنعت استفروشان همچو جنگ خر

                         است یرانیحو نه آن  است نیانه  ای        

 است یرانیو نیا جست دیبا گنج

 (دفتر اول ،یمعنو یمثنو ،یمولو)           

آن حق است و  خیکه ش شمردیمبزرگ  یرا بسان خانقاه ایموالنا دن

تمام ، این تفکر سبب می شد وی به ستیخانقاه ن نیاو خود جز خادم ا

 هاآن نیکند. بنظر زیواردان خانقاه و ساکنان آن به چشم مهمان عز

 خدمت کند.گشاده  یروابرا  هقائل نشود، هم زیتفاوت و تما چیه

واحد  خیش کیصحبت  قیهمه طالب خدمت و شا ایشان کهاز  حالنیدرع

که امت هستند، به هرقوم و کهمرتبه و مقامدر هر کردیمبودند طلب 

 ،به او نتساببه حرمت ا خیتعلق دارند در درون خانقاه به خاطر ش

را  شیزبان و ک ،تفاوت در رنگ .را به چشم برادر بنگرند گریکدی

الزام  ایشاننسازند. بر یطلبادتیبهانه ز ای ییجوتفوق زیدستاو

قبله  کیمقصد و عاشقان  کیهمه طالبان  هرحالبهکه چون  کردیم

 هاآن نیدر ب ریاجازه ندهند اختالف در نام، زبان و تعب اندبوده

 ، وبه تنازع وادارد ...یرا با نصران هودی ،مجوس را با مسلمان

است  یدشمن هیکه جانمانفرتبه هاآن نیاست در ب یکه الزمه برادرمحبت

-یهاجنگبه بهانه  هاآنو بالد  عبادواحد، معبود باوجودشود و  لیتبد
 نیگردد. اتجاوز مالیپا یو بازرگان یقوم یهازهیستنام به یبیصل

 یانساناکلیهنوز پرستش اصنام در ه یعالم تا وقتاز خانقاه یتلق

به  بغر خوارانجهان یتا وقت کشاندیمرا به انحراف  یاذهان خداجو

 ندیآالیمواحد را به تجارت و خون و اسلحه یهر بهانه معبد پاک خدا

 یرانیآتش و ورا طعمه گریکدیهندو و مسلمان هنوز معابد  یو تا وقت

-هدف یانسان یهانسل و ایتمام دن یبرا تواندیم ،سازندیم یدیو پل

 (135و 133: 2855 ،کوبنیزر) .دیآاربه شم یعالو آرمان ییغا

اى از مردم، به ورطه كفر و شرک و مخالفت با عرفا اگر عده ازنظر

به  ؛اندالهى را نقض كردهنمایها، افتاده و پآن عتیو شر امبرانیپ

پوشانده و محجوب  عتیها را زنگار طبآن یالهاست كه فطرت آن لیدل

جهت توجه فطرى خود به خداوند، مسلمند و زکرده است. همه مردم ا

فطرى، التفاتى باطنى و دركشیگرا نیعلت است كه به ا بدانكفرشان 

اند، از شده قتیحق دییندارند و كافران، چون گرفتار حصر و تق

 (233: 2831 رازى،یش نی)صدرالد .اندمطلق دورافتادهقتیحق

 گرید انیاد روانیبا پ یروم یالاست که م شهیوسعت اند نیا با

 یداشت مست حضور یمجلس سماع که مولو کی: در کندیمبرخورد  نیچن

موالنا، او را رنجاندند  ارانیکرد.  یکشوارد شد و شروع به عربده

کرده است شما چرا  یخوارها عتاب کرد که او شرابموالنا با آن یول

ال گفت شما چرا ترسا گفتند که او ترساست. م دانی. مردیکنیم یبدمست
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 کیرا به او نزد گریمذاهب د یهادلمشرب، وسعت هیما نی. ادیستین

 افتهیحضور  زین یو نصار هودیجنازه او  عیدر تش کهیطورکرده بود، 

 (228، 2: ج2833 ،کوبزرین) .بودند

که  یادهیدکه از موالنا چه کرامت  دندیپرس صریق نیالدعلم از

 یامبریپجواب داد: هر ؟یاگشته یو دیو مر یحد او را دوست دار نیاتا

. اما موالنا را اندشده دیمق یرا قوم یشخصدوست دارند و هر یرا امت

 .دوست دارند من چگونه دوست نداشته باشم کسهمهامم و  عیجم

 (824: 2838ی، نارلیگولپ)
 

 وحدت یسرا امتیق ان،یتفرقه و تعدد اد یسرا ایدن

 ینیبیتفرقه نم چیراه ندارد، ه ییکه در ذاتش دو قت،یحقدار در

تفرقه است  یکه سرا ایدندر دار انیاست. تعدد اد یکی نید اجآن

بوده است؟ همواره دو و سه  کی یک نید نیگفتم آخر ا. »شودیم دهید

چون  کیرا  نی. شما دشانیا انیبوده است و جنگ و قتال، قائم م

ممکن  استیکه دن اجنیا. اما امتیشود در ق اجآن کیکردن؟ دیخواه

 اجنیا "یکیمختلف. " ییاست و هوا یرا مراد یکیهر اجنیا رایز ستین

 کیکنند و نظر اجکیشوند و به  کیکه همه  امتیممکن نگردد مگر در ق

 (41: 2833 ،ی)مولو« شوند. زبانکیگوش و 

                         گفتند یکه الست آمد ارواح بل اجآن

 اجدان که نبود آن یها ممذهب و ملت نیا

 (24 ر،یرکبی، چاپ امشمس اتیکل ،یمولو)

که آفتاب  وارهاید نیصورت سخت بلرزد و اکه عالم دیایب یروز پس»

نور شوند و به اصل خود  کیو همه  زندیفروراند کردهوحدت را متکثر

 :معناستاجتماع در عالم نیماده عافتراق در عالم نیبازگردند. و ا

                         ختندیبا شکر آم یریش باز            

 ختندیآم گریکدیعاشقان با 

                         معشوقان و رنگ عاشقان رنگ            

 ختندیو زر آم میجمله همچون س
                         برداشتند انیاز م و شب را روز

 ختندیآم با قمر یآفتاب
                          دیحق رس ی  بهار سرمد چون              

 ختندیشاخ خشک و شاخ تر آم

 موالنا،) («شمس وانید)                                     

2852 :122) 

 

 منجر به اختلاف مذاهب دگاهیاختلاف د

آن نظر مختلف بر یهادگاهیاست که از د یکی قتیموالنا حق ازنظر

  د:شویآن عوض م یو کالبدها شودیم

زانکه                          یگم شو یدار شهینظر در ش گر

 یاست اعداد دو شهیاز ش



24 
 

 یاز دو                         یواره ینظر در نور دار ور  

 یو اعداد جسم منته

اختالف                          مغز وجود ینظرگاه است ا از  

 مؤمن و گبر و جهود

 (دفتر سوم ،یمثنو ،یمولو)

بل اختالف در نظرگاه  هاآناصل  ادیان نه اختالف در حقیقت واختالف 

جهود(، اختالف سه )مؤمن وگبر و نیاختالف ا»: ایشان بوده است انبیاء

هم نه نظرگاه اختالف نظرگاه است؛ آن قا  یبلکه دق ست،یحق و باطل ن

بوده است که سه  یکی قتی. حقاءیبلکه نظرگاه انب ان،یاد روانیپ

 (24و28: 2855)سروش، «  اند...رکردهبه آن نظ هیزاو از سه امبریپ

آن بر " به نقل از موالناهیفماهیفشرح بر"در یاقمشه یاله استاد

است و  یکی قتیمضمون که حق نیا: »سدینویمکرده  دیتأک گانهیقتیحق

را متکثر  تیابد دیرنگارنگ نور سپ یهاشهیکثرت چون شعالم ناتیتع

نوزدهم، در قرن سیانگل کیشاعر رومانت ،یاز اشعار شل یکیدر کنندیم

 علت مشابهت تام سخن او با اشعار هتمام آمده است که ب ییبایبه ز

 :دیقطعه در کالم منظوم ترجمه گرد نیا گو،یعارفان پارس

                         است جاودانه یباق گانه،یگوهر  آن   

 انهیاز م زدیکثرت برخ یهاجلوه نیو

تا                          را نیها رخشان کند زمآسمان انوار

 از زمانه زدیظلمت بگر یهاهیسا

                         بر گنبد جهان تافت یهست دیسپ نور    

 «گانهیزان گوهر  داریصد رنگ شد پد

 (122: 2852 موالنا،)

 

 مذهب عشق

 یهابردن جنگ انیاز م برای ششمدر قرن پخته و پرشور یدسته صوف کی

تصوف  شیازپشیمذاهب زدند و ب یگانگی و کلهفتادودو ملت دم از صلح

حمله  دا  یشد ،ینظررا مذهب عشق و محبت قراردادند و بر تعصب و تنگ

و مسجد و مدرسه را مورد طنز و استهزا  یو مفت خیکردند و ش

رنگ و ظاهر  راسی را همه وجودوحدت یدهیقراردادند و با نشر عق

 (481و 41۱: 2833 ،ینشان دادند. )غن

 یمردمان را به عبور از مرزهانیز به پیروی از ایشان   یمولو

کنند که  "عشقمذهب"خود را وقف  کهنیاو  کندیدعوت م و مذاهب انیاد

 ان،یاد روانیمتشرعان و پ یو ازنظراست.  تیاز معنو یباالتر یمرتبه

را همان  یو تنها راه رستگار دانندیم تیجهان معنوخود را مرکز نید

جهان خدا مرکز ده،یرا برگز "عشقمذهب"عارف که  ازنظر. اما دانندیم

 چیو ه معناستیمختلف ب عیمذاهب و شرا ان،یاد یاست و نف تیمعنو

خدا  یسوکه انسان را به یمختلف، تا زمان انیاد انیم یتفاوت اساس

بلکه هدف  یخاص نیعارف نه د نیاند، وجود ندارد. هدف ارهنمون

  .است نیدحجاب یحت هاحجاب مهه یورا "باللهبقا"و  "اللهیففنا"
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 سرسربه                         فروزاز عشق در جان بر یآتش 

 فکر و عبارت را بسوز

عاشقان                          جداست هانیعشق از همه د ملت

 را ملت و مذهب خداست

 دفتر دوم( ،ی)موالنا، مثنو 

و خود را فداي  رهاشدهمذاهب  یهاتیمحدوداز  خواهدیم مولوي

 از دیدگاه وی .ستا یمعنویت و روحانیتهر  تر ازربکه  عشق كندمذهب

 رونیازاخدا مهم است  اوتفاوتي بین مذاهب مختلف وجود ندارد. براي 

 ،او . هدفنیستمعنویت او و  تروحانی مدار دینداری،مذهب خاصي 

عشق خود را پیرو مذهب رونیازا بدون هیچ حجابي است حقبهرسیدن 

 .داردیبرمن ایم که مرزها را از داندیم

ملت به  هفتادودووی از جنگ  .ازلی و ابدی است موالنا عشق ازنظر

 عشق روی آورده که کفر و ایمان در آن وادی راه ندارد:مذهب

ما                          است یصحرائاز کفر و ز اسالم برون 

 است یسودائآن فضا  انیرا به م

                         سر را بنهد دیچو بدان رس عارف        

 ستیتائنه کفر و نه اسالم و نه آنجا 

 (225یرباع ،اتیرباع ،شمس وانید ی،مولو)  

آه دل و نیایش عاشقانه  یدارنیداساس ایمان و موالنا اصل و  ازنظر

 "معاویه و ابلیس"و  "موسی و شبان"و مخلصانه است که در داستان 

نیاز و عبادت را دردمندی و سوز . وی اصل رازوکندیمبه آن اشاره 

میان  یهاحجاب، سوزوگدازنه الفاظ ظاهری. زیرا  داندیم وجاندل

دردمند شدن که اساس دین و عبادت داردیبرم انیاز م بنده و حق را

 یدردیبشدن است و عبادت ظاهری و از سر جهل و  گدازوسوزو اهل 

 (۱1و 3۱: 283۱، مظاهریی، شالوئ) .ارزشی ندارد

سرزنش موسی از بابت به  در عتابشبان خداوند  در داستان موسی و

عاشق  سوزوگدازآفریننده جهان، با  تکلفیبنیاز شبان را در رازووی 

که هیچ  داندیمبا معشوق  ازیو نجان سوخته را عین عبادت و راز 

 بگو: تنگتدل خواهدیمترتیبی و آدابی مجوی هر چه 

ما                          ما زبان را ننگریم و قال را   

 روان را بنگریم و حال را

                         ناظر قلبیم اگر خاشع بود       

 فت لفظ ناخاضع رودگرچه گ

پس                          زانک دل جوهر بود گفتن عرض   

 طفیل آمد عرض جوهر غرض

سوز                          چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز 

 خواهم سوز با آن سوز ساز

ه سر ب                         فروزبر آتشي از عشق در جان   

 بسوزسر فکر و عبارت را 
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سوخته                          دیگرند دانانآدابموسیا       

 جان و روانان دیگرند

بر ده                          ستا نفس سوزیدنيعاشقان را هر

 ویران خراج و عشر نیست

گر بود                          گر خطا گوید ورا خاطي مگو   

 شهید او را مشو پرخون

                         است تریاولن را ز آب خون شهیدا  

 است تریاولاین خطا را صد صواب 

چه                          در درون کعبه رسم قبله نیست    

 غم از غواص را پاچیله نیست

جامه                          تو ز سرمستان قالوزي مجو    

 چاکان را چه فرمایي رفو

عاشقان                          جداست هانیدملت عشق از همه 

 را ملت و مذهب خداست

عشق                          لعل را گر مهر نبود باک نیست   

 در دریاي غم غمناک نیست

 (دفتر دوم ی،معنو یمثنو ی،مولو)

که  ادیانو اساس مغز بر این  نیز ابلیس و هیمعاوداستان  رو د

و بر عبادات ظاهری برتری دارد، اشاره عاشقانه است  سوزوگدازهمان 

 :کندیم

از  یزدیم                         آن زمان شدیمگر نمازت فوت 

 درد دل آه و فغان

                         و آن فغان و آن نیاز تأسفآن     

 صد ذکر و نمازدرگذشتي از دو

تا                          کردم از نهیبرا بیدارومن ت     

 نسوزاند چنان آهي حجاب

تا                          راوتا چنان آهي نباشد مر ت   

 راوبدان راهي نباشد مر ت

 (همان)

                         بتخانهوز کعبه و  خانهیاز مسجد و م       

 همه افسانه یمقصود خدا عشق است باق

 )شاه قاسم انوار(  

ها پنهان شب انیمذاهب چون شب قدر درم انیدرمحق مذهب جاکهآن زا

بلکه  ستیباطل ن ایمذاهب حق  یكل جهیدرنت ،است دیموردتردو 

 مذاهب حماقت و شقاوت است.ادیان و شمردن یا باطل  حقسراسر

تا كند                          ننها هاشبشب قدر است در  حق

 را امتحان یشبجان هر

نه                          جوان یبود قدر ا هاشبهمه نه    

 از آن یخال بود هاشبهمه

                         است یاحمقجمله حقند  دیگو کهآن         

 است یشقجمله باطل او  دیگو کهآن و
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 (دفتر دوم ،یمثنومولوی، )      

 

   و انبیاء انیاد انیدرم شأن و منزلت اسلام و پیامبر)ص(

 از ییهاکه جلوه امبرانیپ یالهقیعرفا در سخنانشان به حقا هکنیا

را بیان وحدت در کثرت  ینوع)ص( است اشاره دارند و بههیمحمدقتیحق

 حیطبق صر رای. زستین انیبودن همه اد کسانی یهرگز به معنا کنندیم

و از اصل خود  شدهلیتبدو  فیدچار تحر انیاد یقرآن برخ اتیآ

را که  انیادمسئله جوهر نیتوجه به ابا زیلذا عرفا ن .اندهشددور

 کهنیو ا ،دانندیم کسانی دهیابالغ گرد امبرانیخداوند توسط پ یاز سو

اظهار محبت و احترام دارند به  ،یالهانیاد روانیعرفا نسبت به پ

از سنت  یها، به تأسهمه انسان یالهنگاه آنان نسبت به مقام لیدل

 رشیپذ یبه معنا ینگاه نیچن اما ،( و سفارش قرآن استص)اللهرسول

 .ستیطور مطلق نبه انیهمه اد تیحقان

است که خداوند  هیآاین آیات مورد استناد قرآن کریم  ازجمله

 رَ یغَ  ْبَتغِ یوَ َمنْ : "ستین رفتهیپذ ینیجز اسالم د داردیصراحت اعالم مبه

 "نَ یاآلخَِرِة ِمَن اْلخاِسر یِمْنُه َو ُهَو فِ  ْقَبلَ یَفَلْن  نا  یاْلِْسالِم د

  (32/عمران)آل

را  میراه حق و صراط مستق اشیکتاب آسمان نیدر آخر خداوند نیهمچن

 رشیپذحق ونیدرا  یمحمد عتیشر و( 228/)انعام .کندیم یمعرف راهکی

-لحضرت رسوو (1/)محمد .استکردهگناهان ذکرآمرزش از را سببآن

است که خود شاهدان امت  یامبرانیهمه پگواه و شاهد بر اکرم)ص(

و  اسالم به را دعوت کتاباهل که یاتیآو ( 24)نساء/ .هستند شیخو

آوردن مانیاند پس اکتاباگر اهل ندکیم و قرآن اللهرسول به مانیا

 (32مائده/و سوره  221/عمران)آل چه معناست؟به جانیا

 یمحمداسالم ژهیو گاهیجا اتیآ نیاز ا یرویبه پ زیمسلمان ن یعرفا

)ص( آن یگراماسالم و رسول یخود بر تفوق و برتررا شناخته و در آثار

 اند. کردهدیتأک گرید امبرانیو پ انینسبت به اد

 یکه بر برتردهی)ص( نقل گردامبریاز پ و روایاتی ثیاحادهمچنین 

گذشته و اسالم بر  امبرانی، بر پمرتبتیختمعنوان به شان،یو تفوق ا

"أنا : استناد عرفا قرارگرفته استد و مورد دار دیتأک نیشیپ انیاد

ایشان  (2115، 4ق: ج2412 ،یی)احسا "آخرهم بعثا  خلقا  و اءیأول االنب

آدم)ع( ازجمله حضرت امبرانیهمه پمقام نبوت بر درخصوص تقدم در

: 2845 ،فرفروزان.« )نیالماء و الط نیدم باآلو ایکنت نب: »دیفرمایم

و  ایقال: کنت نب ؟ایمتى کنت نب»شده:  دهیآن حضرت پرس از (211

 ،یعرب؛ ابن212، 3ق: ج2411فخررازى، « )الروح و الجسد نیآدم ب

  (428، 8: جتایب

 در آفرینش خود ی)ص( درباره تقدم منزلت و رتبه وجودامبریپ

، 81۱، 24ج ق:2418 ،ی)مجلس "یالله روحما خلق"اول  ند:فرمودیم

و  (۱5، 2ج)همان،  "یالله نوراول ما خلق" ای العقل( قةی، حق1باب

 ،یعرب)ابن "الله العقلاول ما خلق": دیفرمایم گرید یدر عبارت
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باشد،  زیچدو تواندینم یمحمدکه عقل و نورنتیجه آن (212، 2تا: جبي

 یو عقل ینور قتیمخلوق همان حق نیاست و اول یکیبلکه عقل و نور 

: 2833پارسا، ؛ ۱5، 2: جق2418 ،ی؛ مجلس111 )همان، .آن حضرت)ص( است

212) 

 یگذشت ویعربابن یآراکه در انیادوضوح اعتقاد به وحدت رغمیعل

 یعربابن .(۱: 2834، ی)سهرورد دانستیم نیشکل د نیتراسالم را مناسب

-آن، حضرتامبریدر اسالم و پ انیآثار خود بر تکامل اد یجایدر جا

 111و 111و 182و 388 :2833 ،یعربابن) .استکرده دی)ص(، تأکمحمد

" به ی"فص محمددر یاعتقاد و نیکه ا( 32و 31و 31و 2۱5و 115و 113و

 روانی)ص( و پحضرت محمد نیحب" را همان د نی"د یعرب. ابنرسدیاوج م

مقام المحبه  اءینبسائر اال نیمحمدا له من بفان : »داندیاو م

 اءیذلك من مقامات االنب ریو غ لیو خل یو نج یبكمالها مع انه صف

 یمحبا محبوبا و ورثته عل یا بایان الله اتخذه حب همیو زاد عل

 (111: 2833 ،یروانی)ش« منهاجه

"؛ نیالماِء و الط   نیو آدَم ب ا  ی  "کنُت نب تیروا یبرمبنا یعربابن

اسالم  امبریپ ی)ص(، را دوره نبوت باطنامبریاز پ شیپ یایعصر انب

 نیا یعربهستند. ابن شانیا بانینا نیشیپ یایکه همه انب داندیم

ملک  نیشیپ یایمعنا که انب نیبد خواند،یدوره را "دوره ملک" م

بدو کمال  عیکه تمام شرا رایز»...هاست)ص( و او مالک آنالماسامبریپ

 بیاو را نص ریمرتبه غ نیشد و ا امبرانیو او خاتم پ رفتیپذ

 (232، 1: ج2832 ،یعرب)ابن.« دینگرد

كند كه اشاره ميفص  الشیثي" الحكم در "در فصوص یعربابن  

ست؛ تمام گرفته اینیالنبپیغمبري، نبوت را از مشكات خاتمهر

و علمي شوند و هر نوري خاتم)ص( مستفیض ميپیامبران از مشكات رسول

گرچه  یو ازنظر .گرددخاتم)ص( افاضه ميواسطه پیامبربه انبیا به

موخر است؛ زیرا حقیقت او  هاآنحسب زمان از وجود طینت خاتم به

-كه روحانیت اوست،حقیقتنبوت را از این  گر،ید یموجود بود و انبیا
« نبی ا  و آدم بین الماء و الطین کنت»فرمود:  رونیازااند. گرفته

 .اندبوده یدیگر، فقط در زمان بعثت خود، نب یانبیا کهیدرحال

 (۱8: 2834، یآملزادهحسن)

مندرج در شریعت محمدیست،  نیشیپ یایشرایع انب یعربابن ازنظر

اي محمدي : وي جامع علم كلي اولیاست یمحمدلذا ختم خاص همان ختم 

تحقق  دانست ختم خاصاز اولیا را نمي یكاست و اگر محمد، سهم هر

پیامبران  کهیهنگامنگري، یافت. آیا به پیامبر گرامي نمينمي

الكلم به محمد)ص( داده شد یافتند. عنوان جوامع نوسیله وي پایابه

شرایع در شریعت محمدي، چون اندراج انوار ستارگان در نور  همهو 

هاي خود كه ستارگان، شعاع بدیهي است رونیازاخورشید، مندرج شدند. 

روي زمین قرار دادند و خورشید، مانع از تابش ستارگان گردید  را بر

 (148: 2838 ،یدی)سع .گشتظاهر خورشیدو روشنایي تنها از آن 

(؛ 52" )نحل/الرِ ْزقِ  ی"َواللَُّه َفضََّل َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض فِ  یهیآ یعربابن

"ِتْلكَ الرُّسُُل َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم  یهیو آ گریكدیها بر امت یبرتر لیرا دل
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و  داندیم گریكدیرسوالن بر  یبرتر لی(؛ را دل128َعَلى َبْعٍض" )بقره/

 یهمان برتر گریكدیرسالت، بر را، به لحاظ علم امبرانیپ یسبب برتر

علم  یفتفاضل الرسل ف: »داندیم گریكدینسبت به  شانیا یهاامت

به  امبرانیپ انی؛ البته از نظرگاه او م«ممهااالرسال بتفاضل ا

ثابت  نِ یع یبه اقتضا کیهست؛ چه هر یبرتر زین یو شخص یلحاظ ذات

 ضایكما هم ا»دارد:  ژهیو یاخاص آن، مرتبه یو استعدادها شیخو

قوله: "َوَلَقْد َفضَّْلَنا َبْعضَ  یمتفاضلون بحسب استعداداتهم و هو ف

 (111و 112)همان: (« 22َعَلى َبْعٍض" )اسراء/  نَ یِ یالنَّبِ 

الباب الث الث:  "قهیالطر عهیو شر قهیالحققهیحد"در  زین ییسنا

 غمبران،یپ عیبر جم یو لتی)ص( و فضیما محمد مصطف امبریاندر نعت پ

 :میکنیذکر م جانیاز آن را در ا تیدارد. که چند ب یسروده بلند

                         شدند ادهیز آسمان پ اءیانب        

 ساده شدند یسوبه از وساده

بر درت                          وجاندلخجلت آدم از  یپ از

 رب نا ظلمنا خوان

روح در                          در حصن عصمتت جسته نوح  

 کمربسته یچاکر

                         لیکائیبر سر نهاده م تاج       

 لیکتف نهاده خلبر هیشغا

-یَاَرن                          سوخته برآذِر تو یموس       

 گشته بر دِر تویگو

در                           تو عقد بسته به هم یثنا با    

 میمر یسیع خانهعزب

                          افتیتو  یاز ثنا سیادر رفعت    

 افتیتو  یاز برا لیجبر سدره

                          سپرد نهیآتش به باد سخضر        

 تو برد یپاخاکز  وانیآب ح

                          و لوط و هود منتظرند صالح       

 و خضرند وشعیحال پرسان ز 

جمله                           خوانت یداود قار هست     

 اصحاب کهف مهمانت

چون                           یگهت برپالقمان به در هست

 یسرا لیرا وکوت مانیسل

است  میمرپسر                          آزرست فرش افکنپسر 

 زنمقرعه 

 (213: تایب ،ییسنا)

مورد گذشت  نیدر ا یرغم آنچه از وکه به باید گفتمورد موالنا در

گذشته اعتبارشان در  عیو شرا انیاد ریاو با آمدن اسالم، سا ازنظر

 اریبس ،خصوص اختالف مذاهبدر یمولوگرچه .دیگرداعتبار اسالم مندک

و  بدیما را بفر دینبا یبود. اما تساهل و شیآزاداند نظر وبلند

 .است شدهیم یتلق کسانی یو باورها نزد و دیکه تمام عقا میبپندار

 انیکنه تمام اد ،زاده بودموالنا انسان و انسان( 23: 2838لوئیس، )
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، در برابر انسان کردیمریس هاشهیاندفراز همه و بر افتییدرمرا 

بود،  یگانگیو محبت و مبشر  تیانسان شیک گذارانیبن. کردیمسجده 

، دکان یداده بود و کتاب مقدس او، مثنومردم را درآغوش خود جا

 (82 :2838، گولپینارلی) .وحدت بود

نام احمد                          ها نام شاهان برَکَنندِدرم از

 زنندیبرمتا ابد 

                         استیاحمد نام جمله انب نام               

 ماستشیصد آمد، نود هم پ کهچون

 (دفتر اول ،یمعنو یمثنو ،یمولو)

آن                          بگذاشتند اءیکه انب ییهاختم     

 برداشتند یاحمد نیبه د

کف زا                         ناگشاده مانده بود یهاقفل   

 ِان ا َفتحنا برگشود

مثل                          خاتم شدست او که به جود نیا بهر

 او نه بود و نه خواهند بود

                         در صنعت َبَرد استاد دست کهچون     

 تو استختم صنعت بر ییگونه تو

در                           یتو خاتم هاختمگشاد  در        

 یبخشان حاتمجهان روح

کل                          اشارات محمد، المراد هست        

 گشادگشاد اندرگشاد اندر

 (دفتر ششم ،یمثنو ،یمولو)      

و ستارگان  دیخورش لیمورد از تمث نیا در یعربهمچون ابن موالنا

 درخشدیم گرید عیستاره شرا انیدرم دیکه اسالم چون خورشبردیم بهره

 در .رودیم انیاز م گریستارگان دنور یکه با طلوع آن، درخشندگ

)ص( را بر هر دوجهان پرتوافشان و اسالم امبریشمس نور پ وانید

 :دیگویو راهب دانسته م شیهزار كش مسحورکنندهاز آن نور را  یاجلوه

                         نور محمد هزار شاخ هزار شدست        

 كنارگرفته هر دو جهان از كنار تا به

هزار                          شاخ كیحجاب بدرد محمد از  اگر

 زن ار بردرد سیراهب و قس

 (2285شمس، غزل وانید ،یمولو)

به حضرت  اسالم امبریپ یاز آثارش برتر یموارد متعدددر نیهمچن

معراج رفتن به واقعه  یاز آن جمله وقت کندیم انیرا ب حیمس

 کندیم سهیآب مقا یبر رو)ع( حیراه رفتن مس)ص( را با امبریپ

 :دیگویم

 یمنیكا                         فرات ردیبر سرش گ یسیع همچو

 اتیاز غرقه در آب ح

                         یافزون بود نشیقیاحمد گر  دیگو    

 یمركب و مامون بود شیخود هوا
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در شب                          ه بر هوا راكب شدمچو من ك هم 

 معراج مستصحب شدم

 (، دفتر ششمیمعنو یمثنو ،یمولو)

                         نیقی یایز در یبخش نیرحمه للعالم یا             

 یرا راحت انیمر ماه یرا گوهر انیمر خاک

                         کشد یکشت یگوهر دهد لطفش گه یگه موجش

 یرا حالت یکیهراندر او مر  قیخال نیچند

 (1448شمس، غزل وانید ،یمولو)    

                         به جهان یاحمد نهلد گبر و جهود نور

 دولت او بر همگان تابان باد هیسا

                         همه در راه آرد ابانیرا ز ب گمرهان       

 بر ره حق تا به ابد رهبان باد یمصطف

 (5۱1شمس، غزل وانید ،یمولو)   

 

 یریگجهینت

از   یاعده یهاافراط ینیبشر در جوامع د خیهمواره در تار

خود از  یهادر القاء تفکرات و برداشت ریگمتعصب و سخت داراننید

 انیم ها و برخوردها دربروز جنگ نیو همچن ،ینید میها و تعالآموزه

 شیگرا نیو تفکرات خود و همچن دیعقا لیتحم یفرق و مذاهب برا

 یهمراه زیو ن آنو مطامع  ایبه دن نید یمااز عل یبرخ یافراط

از  یبرخ یزیگرنیسبب د ییخود، از سو هیتوج یبرا آنهاها با حکومت

 یو از سو ده،یگرد دانندیم ینداریو د نید را نماد شانیعوام، که ا

شدند،  هعارف خواند ای یکه به نام صوف یچون جماعت ،یبرخ گرید

گرفتند و تفکرات و شیدر پ یگریها راه دافراط نیاز ا زیگر یبرا

 نمودند و مبحث اتحاد نییو مذاهب تب انیخود را فراتر از اد یآرا

گرفتار دام زین هیاز صوف یرا مطرح نمودند، گرچه بعدها برخ انیاد

خود شدند  انیم در یگرید انهیگراتعصبات فرقه یو حت هاطیوتفرافراط

 رفتند. راههیو به ب کردهگمو ره 
درباره و به خصوص موالنا از گفتار عرفا  یگفته شد اشارات آنچه

عنوان اعتقاد و باور به توانیرا نم دهیعق نیا .بود انیادوحدت

داد اما وضوح عبارات فوق به  میها تعممتقن به همه آن شدهرفتهیپذ

 .است انکاررقابلیغ زیمعنا ن نیا

از بزرگان عرفان و تصوف  یمتناقضبه سخنان یعرفاندر متون گاه

 توانی. اما نممیشویمواجه م گریو مذاهب د عیمورد برخورد با شرادر

آنان را  گریاز اظهارات د یاریباب بس نیعرفا در ادرمورد اقوال

و  قیاز آنان را بدون تحق یبرخ ایگرفت و به قضاوت نشست دهیناد

 یتیبدون اطالع از موقع زیو ن مطلب مقدمه و مؤخره آن تنگرفدرنظر

 بابدر ایشان خاص از یاهینظر دیکه فرد در آن قرارگرفته است، مؤ

 وآن را به این مکتب فکری تعمیم داد. دانست گرید انیاد اسالم و

 تواندیمسلمان نم یقیحقعارفاین گفته ها درباوجود صراحت 

 حیسلف صورت گرفته است، و قرآن صراىیانب راثیرا كه در م فاتىیتحر
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 سراسرقبل از اسالم را  عیگرفته و شرادهیبه آن اشاره نموده، ناد

كفر ك ورمحكمى كه دستور برخورد با ش اتینسبت به آ ایكند، و دییتأ

که قرآن از  ،یباطلانیاد رابردر ب ایاعتنا باشد و دهند، بىرا مى

آنان را در دل داشته  نهیك)ع( ُبغض ومیمسلمانان خواسته همچون ابراه

باشد و  تفاوتیب (4)ممتحنه/ آورند، را به زبان شانیو برائت از ا

  .ها را هم سنگ با اسالم بداندآندعوت به همدلى با آنان کند و یا 

رسالت  دییاند ضمن قبول و تأداشته فهیطول اعصار وظ در هاانسان

کرده افتیرا در شیعصر خو امبریپ عتیو شر نید قتیگذشته، حق اىیانب

كنند.  دایالتزام پ شدهنازلبرنامه الهى که براى بشر  نیو به آخر

انسان را  ف،یتكل ت،یخاتمعصر دنیخاتم و فرارسامبریظهور پاما با 

د وعرفا نیز از این امر خوانخاتم)ص( فرامىامبریمحمدى پنییآ یسوبه

 مستثنی نیستند.

 ،یانصار چون خواجه عبدالله یکسانیاسالم از اکابر عرفان البته

اسالم نیاند که  در دبوده و... یکاشانضیفجام، و مالمحسناحمدخیش

 .اندبوده صائب جدی و زین آن احکام تیدر مذهب و رعا و متعصب بوده

حافظ و...  ى،قونوى، مولو نیعربى، صدرالدبناقوم چون خیمشا

توان لذا نمى .اندعتیبه شر دیمدار و مقفیهاى متعبد، تکلانسان

 نیمورد برخورد با کفار و مشرککه در یفیتکالالتزام به ها را درآن

 قى،یحقتفاوت دانست. بلکه عارفانو بى دیآمده الق اتیو روا اتیآدر 

 .اندبوده الهى در برابر اوامر میاهل تسل ،ینیدعالمان گریاز د شیب

به خدا و رسول و  مانیبشر، ا یعامل اصلى در رستگار دوگرچه 

ها الهى است که از آنیهاعتیصادقانه از شرروىیخالصانه و پعمل

 نیبردر بهشت دانجاواتیبه سعادت و ح دنیرس یعنوان دو بال برابه

-یهاعتیغفلت به شر ایآگاهى و است، اما كسانى كه از روى عدم ادشدهی
 نظرخدا را دراما در انجام اعمال، رضاى اورده،ین مانیآسمانى ا

 .اند، مأجور و مثاب خواهند بودداشته

خداوند به دور است که  تیمیو رح تینظرگاه عرفا از رحمان از

نجات باشند و ها به سعادت برسند و اهلز انسانا یلیقلتنها عده

از  ینیدگردند. طبق نصوصدچارابدى ها، به شقاوت و عذابآن ترشیب

 گاهچیاست و خداوند ه حیمحال و قب عقال  و شرعا   طاقیالما فیتكل سو،کی

الل ه نفسا   كل فی: "الها نخواستهاز توان آن شیب فىیتكل ها،نساناز ا

 اریبس طیها در شراانسان گر،ی( و از سوى د133وسعها" )بقره/اال  

که  یطیمحطیشرا نیو ا شوندیم یخاکیایوارد دن گریکدیمتفاوتى از 

 .ستیخود انسان ن اریمؤثرند در اخت یو تیدر ترب

 گریمشرب درباره دوسعتصدر و با صعهاز جمله موالنا مسلمان  یعرفا

خداوند رحمت رهیکردن داو از تعصب و محدود اندکردهیم یمذاهب داور

متعصب، به دور یمتعصبان خشک مذهب، از متشرعان و فقها یهمچون برخ

اند داشتهباور یبه رستگار دنیرس یرا برا راهکیاند که تنها بوده

ملل مختلف بر  یرفانع یهاشیمشترک در گرایهاوزهبلکه عرفا وجود آم

بر وجود وجوه  لیرا دل ...یو هند یحیاز مسلمان و مس یخاککره یرو
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که با سلوک  انددانستهها انسان انیمشترک م قتیمشترک و هدف و حق

 .ابندییها دست ممختلف به آن یهادرراه

 منابع و مآخذ

 قرآن مجید -     

 ،یو ترجمه محمد خواجو حی، تصحفصوص الحکم، 2832 ،نیالدیمح، یعربابن -

 . یمولانتشارات چاپ اول، تهران: 

 یمحمدعل، برگردان متن فصوص الحکم، 2833 ،نیالدیمح، یعربابن -

  .موحد و صمد موحد، تهران: نشر کارنامه

مجلد، بیروت: 4 ،الفتوحات المكيه، تایب ،نیالدیمح، یعربابن -

 .)ع(تیمؤسسه آل الب ه؛یالتراث العرب اءیداراح

به اهتمام  ،ریابوالخ دیابوسع اتیرباع، 28۱4، دیابوسع ر،یابوالخ -

 چاپ سوم، تهران: انتشارات فرهنگ دانشجو.  ،یزدیعباس 

 یاللئال یعوالق، 2412جمهور،  یأبابن  نیالدنیمحمدبن ز ،یاحسائ -

     قم:  ،یعراق یمحقق مجتب ،هینیالد ثیالاحاد یف هیزیالعز

 .للنشردالشهداءیسدار

، شرح گلشن راز، 2853بن عبدالحق،  نی(، حسی)متخلص به اله یلیاردب -

محمدرضا  ،ی: عفت کرباسقیو تعل حیتصح ،یبرزگر خالقمحمدرضا  مقدمه با

 .یاهگشر دانشز نرک: مرانهچاپ اول، ت ،یبرزگر خالق

: مق ،یعربابنمتضاد درباره  یهایداور، 285۱داوود،  ،یالهام -

 .الماس بتکانتشارات م

به انضمام  :جامع الاسرار و منبع الانوار، 2833، دریدحیس ،یآمل -

 لی: عثمان اسماعحی، با مقدمه و تصحمعرفة الوجود یرساله نقد النقود ف

چاپ اول، تهران:  ،یطباطبائ از جواد هامقدمهکربن، ترجمه  یو هانر ییحی

 تویانستانتشارات  ،یوزارت فرهنگ و آموزش عال یانتشارات علمي و فرهنگ

 و فرانسه.  رانیا
 حی، به تصحاشعار وانید، 2834عبدالقادر،  رزایم ،یدهلو دلیب -

 دانش.  یمایاکبر بهداروند، چاپ اول، تهران: انتشارات س

: ج. مسگرنژاد، حی، تصحشرح فصوص الحکم، 2833پارسا، خواجه محمد،  -

 .ینشر دانشگاه چاپ اول، تهران: مرکز

ر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر، ، ویلیام هاسكمایكلپترسون،  -

، ترجمه احمد نراقى و ابراهیم سلطانى، چاپ عقل و اعتقاد دينى، 2853

 اول، تهران: نشر طرح نو. 

، چاپ اسلام ینظر یجامعه شناس، 283۱ ،ابوالحسن نیحس ،ییتنها -

 سوم، تهران: انتشارات بهمن برنا.
کوشش محمود ، بهنفحات الانس، 2851عبدالرحمان،  نینورالد ،یجام -

 تهران: ناشر اطالعات.  ،یعابد

 قم: نشر اسراء. ،معرفت ینهیدر آ عتیشر ،2853عبدالله،  ،یآمل یجواد -

اختلاف  یمسئلهو  یعربابنعوالم خيال ، 2834چیتیک، ویلیام،  -

 . انتشارات هرمسي، تهران: قاسم کاکائ یترجمه، اديان

 خیش الحکم ممد الهمم در شرح فصوص، 2853-2834 حسن، ،یآملزادهنحس -

سازمان  ،یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یبن عرب نیالدییاکبر مح

 چاپ و انتشارات. 

، ترجمه قاسم مجموعه آثار حلاج، 285۱بن منصور،  نیحالج، حس -

 میرآخوري، تهران: انتشارات یادآوران. 

، قم: انتشارات سوره حمد ریتفسش، 2851 خمیني، روح الله، یموسو -

 قم. هیحوزه علم نیجامعه مدرس
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 . یچاپ سوم، تهران: انتشارات علم ،یسر ن، 2833، نی، عبدالحسکوبنیزر -

چاپ هفتم، تهران:  ،رانیجستجو در تصوف ا، 2832، نی، عبدالحسکوبنیزر -

 .ریرکبیانتشارات ام

 ، چاپ دوازدهم،2855تا ملاقات خدا،  پلهپله ن،ی، عبدالحسکوبنیزر -

 .یانتشارات علم تهران:

تهران: ، چاپ دوم، یمعنو یشرح جامع مثنو، 2855، می، کریزمان -

  .انتشارات اطالعات

، آبان 88شماره ، مجله كیان، دين و آزادى، 2852سروش، عبدالكریم،   -

 .2852و آذر 
، چاپ اول، تهران: مستقيم یهاصراط، 2855-2834ـــــــــــــ ،   -

 مؤسسه فرهنگى صراط.

چاپ  ،یدئولوژیاز ا ترفربه «یعقل و آزاد»، 2852، ـــــــــــــ   -

 .صراط یسوم، تهران: مؤسسه فرهنگ
چاپ  ،یعربابن یفرهنگ اصطلاحات عرفان، 2838گل بابا،  ،یدیسع -

 .یعیاول، تهران: انتشارات شف

و  قةیقةالحقیحد، تایبابوالمجد مجدود بن آدم،  ،یغزنو ییسنا -

. یدیبهزاد سع ان،یموریت هیرق ،یصابر محمدیعلکوشش به ،قةیالطر عةیشر

 .جایب

عوارف ، 2834حفص عمربن محمد، ابو نیالدشهاب خیش ،یسهرورد -

به اهتمام قاسم  ،یابومنصور عبدالمؤمن اصفهان، ترجمه المعارف

 . یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم ،یانصار

، چاپ ظلال القرآن یف ریتفسق، 2421 ،یشاذل میابن ابراه دقطب،یس -

 .قاهره: انتشارات دارالشروق ،روتیهفدهم، ب

 ان،ی، مصحح محمد حماصگلشن راز، 2831 م،یمحمود بن عبدالکر ،یشبستر -

 کرمان. یکرمان: خدمات فرهنگ

، با تهیه فلسفه در اسلام ختاری ،2831–2851محمد،  ریم ف،یشر -

 : ستاد انقالبگردآوري ترجمه فارسي زیرنظر: نصرا.. پورجوادي، تهرانو

 .یمرکز نشر دانشگاه ،یفرهنگ
تهران: چاپ اول،  ،ینیتجربه د ینظر یمبان، 2833 ،یعل ،یروانیش -

 الزهرا.انتشارات 

، تهران: شركت انتشارات علمي و شرح مثنوى، 2858جعفر،  دیس ،یدیشه -

 فرهنگي.

الشواهد ، 2831،میمحمد بن ابراه نیصدرالد ،یرازیش نیصدرالمتأله -

 ،یانیآشت نیالدجاللدی، تعلیقه حاج مالهادى سبزوارى، مصحح سالربوبيه

 .چاپ دوم، تهران: مركز نشر دانشگاهي

و  قی، تحقالقرآن ریتفس یف انیالتبق، 28۱1محمد بن الحسن،  ،یطوس -

 اءی: دار احروتیمجلد، چاپ اول، ب21 ،یالعامل ریقص بیاحمد حب حیتصح

 . یالتراث العرب

و  ی، حواشعطار وانید، 2833محمد،  نیدالدیفر ،یشابوریعطار ن -

 . دانیانتشارات جاو چاپ پنجم، تهران: سازمان ش،یم.درو قاتیتعل

، تصحیح عفیف عسیران، تمهيدات، 2858عبدالله،  ،یهمدان القضاتنیع -

 تهران: انتشارات منوچهري.

هران: انتشارات ، چاپ اول، تتصوف در اسلام خیتار، 2833قاسم،  ،یغن -

 زوار، چاپ خاشع. 

، تاريخ فلسفه در جهان اسلاميق، 2823 ل،یحنا، الجر، خل ،یلفاخورا -

 .آیتي، تهران: انتشارات زمان جلد، ترجمه عبدالمحمد1
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مفاتيح ق، 2411، محمد بن عمر عبداللهأبو ،یالراز نیفخرالد -

 ، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي.الغيب

چاپ دوم،  ،یمثنو ثیشرح احاد، 2845، الزمانعیبد، فرفروزان -

 .ریرکبیتهران: انتشارات ام

 قی، تحقشرح فصوص الحکم، 2852داوود بن محمود،  نیالدشرف ،یصریق -

 . یفرهنگ    و  یتهران: انتشارات علم ،یانیآشت نیالدجالل دیس

، چاپ اول، قم: در بوته نقد انیتكثر اد، 2831كامران، حسن،  -

 انتشارات دفتر نشر معارف. 

، فلسفه، آثار یزندگان: نیالدجلالمولانا  ،یالباقعبد، ینارلیگولپ -

 قاتیمؤسسه مطالعات و تحق ،یسبحان قیتوف ، ترجمه2838ها، آناز  یادهیوگز

 .یفرهنگ

، شرح گلشن راز یمفاتيح الاعجاز ف، 2885محمد،  نیالدشمسالهیجي،  -

 .یانتشارات کتابخانه محمودتهران: حامد، ر. حیتصح

 ،مولوي، ديروز و امروز، شرق و غرب، 2838لوئیس، فرانكلین دي،  -

 نشر ثالث. :تهران ندپور،فرهاد فرهم ترجمه

، مصحح: مصباح بحارالأنوار، ق2418  ،یقدتمحم نر باقبدمحمجلسى، م -

 یالتراث االسالم اءی: داراالحروتیچاپ سوم، ب گر،ید یو جمع یمحمدتق

 مؤسسه الوفاء(. ،ی)التراث العرب

قم: انتشارات ، سوره حمد ریتفس، 2851، اللهروحخمیني،  یموسو -

 قم. هیحوزه علم نیجامعه مدرس

)مقاالت  یمولو هیمافهیف دهیگز، 2852، یمحمد بلخ نیالدجاللموالنا،  -

چاپ سوم، تهران:  ،یاقمشه یاله نیمقدمه و شرح حس ص،یموالنا(، تلخ

 .یانتشارات و آموزش انقالب اسالم

 به قلم، یزیشمس تبر اتیكل، 2853 ،یمحمد بلخ نیالدجاللموالنا،  -

 .ریركبیامانتشارات : نفر، تهرافروزان الزمانعیبد

 یو حواش حاتیبا تصح ،هیمافهیف، 2833، یمحمد بلخ نیالدجاللموالنا،  -

  .فر، تهران: انتشارات زوارفروزان الزمانعیبد
فیه و مافیه، به  دهیگز:اسطرلاب حق، 2852رومي،  نیالدجالل ،موالنا -

 .كوشش محمدعلي موحد، تهران، انتشارات سخن

 ، تهران: انتشارات خوارزمي.نقد حال، 2835مینوي، مجتبي،  -

ديوان ، 2828، یزیتبر یمینعفضل الله  ن؛یعمادالد ،یروانیش یمینس -

 .ای، تهران: انتشارات دنافیعل، به اهتمام رستم نسيمي

)مجموعه مقاالت(، به اهتمام  خرد جاودان، 2831، نیدحسینصر، س -

 چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.  ،ینیحسن حسدیس

، چاپ پنجم، معارف اسلامى در جهان معاصر، 283۱، نیدحسینصر، س -

 . یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم

 ،یترجمه انشاءالله رحمت ،تیمعرفت و معنو، 2831 ،نیدحسینصر، س -

 .یسهروردچاپ اول، تهران: انتشارات دفترپژوهش و نشر
، ترجمه سیدمصطفي در جستجوي امر قدسي، 2832، نیدحسینصر، س -

 نشر ني. شهرآییني، تهران:

 راستهی، ترجمه بهرام راد، وفلسفه دين، 2853هاروود هیك، جان،  -

 . یالهد یالمللنیتهران: مؤسسه انتشارات ب ،یخرمشاه نیبهاءالد

وحدت ادیان از دیدگاه »، 283۱ شالوئی، محمود، عبدالرضا مظاهری، -

تا  55صفحه از  ،3شماره ،4دوره ،تهران پژوهشنامه ادیان: ،«مولانا

 .۱2صفحه 

- Schoun, Frithjof, 4891, Transcendent unity of Religion, wheaton: Theosophical publishing House. 


