
 چكيده

ديني ) كثرت گرايي در دين (  يكي از مباحث شيرين و ديرين در حوزه معرفت ديني ، بحث پلوراليسم     

. سال هاست كه اين بحث مشغله فكري دانشمندان قرار گرفته و طبيعي است كه مخالف و موافق راي و است

نظر خود را ابراز و نسبت به ديدگاه خود استدالل مي نمايند . اگرچه بحث كثرت گرايي و انحصار گرايي در 

مبحث ديگري بنام تقابل  ، بريخ اديان دارد ولي در عصر اخير از تضارمعرفت ديني سابقه طوالني در دل تا

در  بويژه ، آراي انديشمندان قرار گرفتهشكل كنوني متولد و با حدت و شدت خاصي معركه ه دين و عقل ب

از جمله دانشمندي  . آيين مسيحيت چند نفر از صاحبان راي و نظر به صورت بسيار جدي به اين مساله پرداختند

از مدافعان نظريه كثرت گرايي ز طرفداران پلوراليسم ديني و پر آوازه بنام جان هيك كه در اين خصوص ا

. نظريه وي چند دهه است كه مورد توجه واقع شده و در كشور ما نيز طرفداراني پيدا كرده است . در است

نسنگ مثنوي اسرزمين ما ، دانشمنداني كه در قطب موافق با كثرت گرايي ديني صف بسته اند به كتاب گر

قرار داده اند و البته      ستفاده اد دارند بطوري كه اشعار موالنا را در مثنوي بدين منظور مورد ااستناد و استشه

اين  توبرتو گفته پيداست كه اشعار بلند اين عارف ، به لحاظ چند وجه و اليه بودن و داشتن معاني عميق ونا

 قابليت را دارد .

هيك و مولوي در خصوص موضوع مورد بحث ، تبيين  در اين پژوهش سعي مي شود افكار و انديشه هاي جان

 گردد و ضمن مقايسه هردو فكر و نظر ، گرايشات خاص مولوي مورد مداقه قرار گيرد .

 واژه هاي كليدي : پلوراليسم ديني ، مولوي ، جان هيك 
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  مقدمه پژوهش 

بستر    به شكل كنوني از محصوالت فكري مغرب زمين و مولود  ، نظريه پلوراليسم يا كثرت گرايي در دين      

 ب نظريه بر اين است كه همه فرق و اديان حصه اي از حقيقت مطلق را دارند . مسيحيت است . لُ

ي است . بلكه اين نظريه بر آن است كه ور حق خواندن همه اديان از سر خاملذا باطل خواندن همه و همينط

آسماني و غير زميني دارد آنگاه كه در دسترس بشر قرار مي گيرد ، بسته به شرايط حقيقت مطلق كه وجهه 

ي از آن حقيقت آسماني را بخود اختصاص مي دهند . همچنين اين نظريه با اقليمي و اقتضاي زمان ، هركدام حظ

كرسي بنشيند نظريه به  چه اينكه اگر. مي يابد صفت هدايت گري خداوند و تجلي اسم هادي او سر سازگاري 



همه كس حتي با وجود اختالفات مظهر ظهور اين اسم قرار مي گيرند . در مقابل اين راي انحصار گرايي ديني 

باطل و اهل نار معرفي  را قرار دارد كه حقانيت و در نتيجه سعادت را در گرو ديني واحد قرار مي دهد و مابقي

واحد اعتقاد دارند و اديان و فرق ديگر را عاطل و باطل مي مي كند . بنابراين حصرگرايان در دين به يك آيين 

دانند ولي كثرت گرايان همه اديان و فرق را حق مي دانند لذا نه به يك حق بلكه به حق هاي بسيار اعتقاد دارند . 

ري معيابدين بيان كه آيا  .در نهايت نزاع بين اين دو گروه در محكمه عقل به موضوع معيار يابي وانهاده مي شود

، فكر مي  اس و اساسبزرگان قوم مثل مولوي و جان هيك بر چه  اكنون  در اين خصوص ابراز شده است يا نه؟

 نمايند ؟

 

 

 له بيان مسأ

او به يك  ي نمي تواند حاكي از اعتقاد ز آنجاييكه پرداختن به گوشه هايي از افكار يك دانشمند به تنهايا     

بزرگان بدون در نظر گرفتن جايگاه  يك مورد يا موارد محدودي از اقوالباشد و چه بسا استناد به  مساله خاص

آن مورد ، در كل افكار و مجموعه آثار او ، باعث مي شود كه انسان به نتايج غلط در مورد آن شخص برسد ، 

 به تمام مواردي كه پيرامون اوالً ، خاص يموضوع پي بردن به نظر يك فرد در مورد لذا ضروري است كه براي 

آن موضوع مطرح گرديده ، مراجعه شود . ثانياً جايگاه آن فكر در مجموعه افكار و عقايد او مورد مالحظه و 

بحث مجموعه حاضر مدعا بر اين است كه همين نوع بي توجهي  مورد مداقه قرار گيرد . در خصوص موضوع

افراطي معرفي نمايند .  ستپلوراليت محدود از موالنا او را يك ند بيبرخي تنها با مراجعه به چ باعث گرديده كه

 اين پژوهش ضمن مقايسه موالنا با جان هيك برخي از اشعار وي مورد بررسي قرار مي گيرد. در در صورتي كه

 

 



 

 

 

 

 ضرورت و اهميت تحقيق 

گرايي و بررسي نظريه وحدت اوالً : رسيدن به ديدگاه خاص موالنا و تبيين موضع روشن او در خصوص كثرت 

 اديان در آثار وي و تطبيق آن با آيات قرآن كريم .

 ثانياً : تبيين و تفسير معيار پلوراليسم ديني از منظر جان هيك .

 ثالثاً : روشن شدن سوء برداشت هايي كه از آثار و افكار جالل الدين مولوي مي شود .

 سئواالت تحقيق 

 ست ؟!ت اس( آيا مولوي يك پلورالي1

 ( آيا در عرصه معرفت ديني مولوي يك انحصارگراست ؟!2

 ( آيا معني اسم هادي خداوند متعال و تفسير اين اسم منافاتي با حصر گرايي ديني دارد ؟!3

 ( آيا مولوي به وحدت جوهر اديان معتقد بوده يا به تساوي اديان ؟!4

 جان هيك مي توان دست يافت ؟!( در مقايسه ، آيا به نقاط اشتراك در ديدگاه مولوي و 5

 ( رابطه نظر مولوي در خصوص وحدت اديان با آيات قرآن چگونه توضيح داده مي شود ؟!6

 

 

 

 



 اهداف تحقيق 

مولوي در خصوص كثرت گرايي ديني و در نهايت مقايسه  از اجراي اين طرح تبيين درست ديدگاه هدف     

آن با نظريه جان هيك است ، تا از قضاوت هاي زودرس و شتابزده در مورد برخي از متفكران كه تنها با در نظر 

 ابراز مي شود ، جلوگيري بعمل آيد . انگرفتن گوشه هايي از افكارش

 روش تحقيق 

نه اي صورت گرفته ، ابتدا مطالعات مقدماتي و تهيه منابع مورد نياز صورت در اين تحقيق كه به روش كتابخا     

نتيجه گيري و         يافته و سپس با فيش برداري از منابع موجود به تحليل و بررسي پرداخته شده و در نهايت با 

 اعالم نظر نهايي از مقايسه في ما بين پايان مي يابد .

 يق پيشينه تحق

با توجه به اينكه پلوراليزم ديني با شدت و حدت زيادي در جهان معاصر مطرح گرديده و طرفداران و       

ولي در خصوص مقايسه  و مقاالت متنوعي را سبب شده است ،مخالفان زيادي را به وجود آورده و كتاب ها 

 رأي و نظر دو صاحب نظر يعني مولوي و جان هيك پژوهشي صورت نگرفته است .

 

 

 

 

 عاريف ت

خود        ل وجود انساني از حالت پذيرش اين ديدگاه كه تحويل و تبديپلوراليسم عبارت است از قبول و       

محوري به جانب خداوند ) حقيقت محوري ( به طرق گوناگون در درون همه سنت هاي ديني بزرگ عالم 

بلكه راههاي متعدد و  ، ي وجود نداردصورت مي گيرد . به عبارت ديگر تنها يك راه و شيوه نجات و رستگار



ار گرايي قرار دارد و آن عبارت . در مقابل اين تعريف انحصارگرايان و انحص 1متكثري در اين زمينه وجود دارد 

ت از قبول و پذيرش اين ديدگاه كه تحويل و تبديل وجود انساني از حالت خود محوري به خدا محوري فقط اس

ك شيوه رستگاري و يك طريق عبارت ديگر تنها يه ق الهي تحقق مي يابد . باز يك طريق و يك سنت بر ح

جود دارد و نمي توان راههاي متكثر را راه نجات معرفي كرد . لذا انحصارگرايان حق را نه بسيار بلكه نجات و

 فقط يكي مي دانند و طبيعي است كه مابقي را باطل .

امر هدايت بسيار وسيع مي دانند و استدالل مي كنند كه اضالل كثرت گرايان باب رحمت خداوندي را در      

الهي فرع بر اصل هدايت گري اوست و امر مستقل و ذاتي نيست چه اينكه گمراهي از جانب بنده سر مي زند و 

ذا در يك . لالً به آن وجود و ظهور داده باشدخداوند تنها فيض وجودي آن را تدارك ديده است نه اينكه مستق

خداوند تابع اسم هادي اوست نه حاكم بر آن اسم . بنابراين در عرصه حيات  مي توان گفت اسم  مضل جمله

 اسم هادي او مجال ظهور يافته است .

حصر گرايان نيز اين باب وسيع را منحصر در يك دروازه مي دانند و مي گويند در صورت قبول راههاي متعدد 

بايد كرد ؟ مگر درست است كه بگوئيم چند رأي متناقض همه باهم كاتب و اديان چه محق با تناقض آراء و 

درست اند ؟! و در نهايت حصرگرايان مي گويند يك معيار عقلي در اين وسط بايد نهاد كه فرمان به درستي يا 

 نادرستي مكاتب بدهد .
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 2نگاهي اجمالي بر زندگي موالنا در ارتباط با افكار و انديشه هاي او

 الف : زندگي موالنا

ندگار ، موالنا ، مولوي ، مالّي روم و گاه با تخلص خاموش در ميان ل الدين محمد ، كه با عناوين خداوجال     

 پارسي زبانان شهرت يافته يكي از شگفتي هاي تبار انساني است .

در زمان حياتش رواج داشته و ي او خداوندگار و موالنا اه نامش محمد و لقبش جالل الدين است . از عنوان     

 مولوي در قرنهاي بعد و شايد نخستين بار در قرن هشتم يا نهم در مورد او بكار رفته است .

هجري قمري در شهر بلخ متولد شد . نياكانش همه از مردم خراسان بودند .  604در ششم ربيع االول سال      

كرد و خراسانيان آن سامان را همشهري از خراسان ياد مي  گذشت ، همواره خود او نيز با اينكه عمرش در قونيه

 مي خواند .

پدرش ، بهاءالدين ولدبن ولد نيز محمد نام داشته و سلطان العلماء خوانده مي شده است . وي در بلخ آسوده      

 مردي خوش مي زيسته و بي مال و مكنتي هم نبوده است . در ميان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است . بهاءولد

بوده و مجلس مي گفته و مردم بلخ به وي ارادت بسيار داشته اند . ظاهراً اين دلبستگي مردم موجب شده  سخن

                                                 
  زندگي نامه موالنا از كتب موجود در منابع و مآخذ استفاده شده است . 2



است كه هراس در دل محمد خوارزمشاه افتد و بهاءولد در شرايطي قرار گيرد كه از بلخ به قونيه مهاجرت كند . 

م ، امام فخر رازي ، روبرو بوده كه در خوارزمشاه از سوي ديگر وي با مخالفت آشكار متكلم بزرگ قرن شش

 نفوذ فراوان داشته و نزد او در حق بهاءولد سعايت مي كرده است .

بسياري از اهل فضل و دانش مشرق ايران را به كوچيدن از ديار خود واداشته بود در اين  البته بيم هجوم تاتار كه 

 قطعي داشته است . ميان تاثير

هجري قمري به قصد زيارت خانة خدا از بلخ بيرون آمد . برسر راه ، در  618و  616ن سالهاي بهاءولد بي     

چهارده ساله اش ، جالل الدين محمد ، به ديدار عارف و شاعر سوخته جان ، شيخ  - نيشابور ، با فرزند سيزده

شماري ،  ، هم از نظر سال فريدالدين عطار ، شتافت. اين ديدار كه اغلب تذكره نويسان از آن ياد كرده اند

 شدني است و هم از نظر رسم و عادت صوفيان ، پذيرفتني.

بهاءولد بر سر راه مكه چند روزي در بغداد ماند و سپس به حج رفت و پس از گزاردن حج رهسپار شام و از      

ه او از آشفته ترين آنجا روانة آسياي صغير شد و چون آتش فتنة تاتار روز به روز شعله ورتر مي شد و زادگا

 نواحي قلمرو اسالمي آن روزگار شده بود ، ديگر عزم وطن نكرد و در همانجا مقيم شد .

جالل الدين محمد ، بنابر رواياتي ، در هجده سالگي ، در شهر الرنده ، به فرمان پدرش ، با گوهر خاتون ،      

هجري قمري درگذشت و جوان بيست و  628دختر خواجه الالي سمرقندي ازدواج كرد . پدرش به سال 

چهارساله به خواهش مريدان يا بنا بر وصيت پدر ، دنباله كار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت . ديري 

هجري قمري به روم آمد و جالل الدين محمد از تعاليم  629نگذشت كه سيد برهان الدين محقق ترمذي به سال 

ويق همين برهان الدين يا خود به انگيزه دروني بود كه براي تكميل معلومات از و ارشاد او برخوردار شد . به تش

 قونيه به حلب رهسپار شد .

   اقامت او در حلب و دمشق روي هم از هفت سال در نگذشت . پس از آن به قونيه بازگشت و به اشارت      

 سيد برهان الدين به رياضت پرداخت .



بود كه با شمس تبريزي آشنا شد . شمس الدين محمدبن علي بن ملك داد از  تولد ديگر او در لحظه اي     

بود كه خشت زير سرو بر تارك نه اختر  سوز علممردم تبريز ، شوريده اي از شوريدگان عالم و رندي از رندان 

تبريز ، تو را پاي دارند . معماي وجودش را با مرور تذكره ها نمي توان گشود . موالنا درباره اش فرموده : شمس 

 عشق شناسد نه خرد . 

مي     اما پرتو اين خورشيد در شعر موالنا ما را از روايات مجعول تذكره نويسان و مريدان قصه باره بي نياز      

سازد . اگر تولد دوباره موالنا مرهون برخورد با شمس است ، جاودانگي نام شمس نيز حاصل مالقات او با 

از زمرة وارستگاني بود كه مي گويند : گو نماند زمن اين نام ، چه خواهد بودن ؟  موالناست . هرچند شمس

  645   اگزير به سالهجري قمري به قونيه وارد شده و ن 642جمادي اآلخر سال  27آنچه مسلم است شمس در 

، سر به شيدايي  هجري قمري از قونيه غايب گرديد و دانسته نبود كه به كجا رفت . موالنا پس از جستجوي بسيار

 برآورد . انبوهي از شعرهاي ديوان ، در حقيقت ، گزارش همين روزها و لحظات شيدايي است .

پس از غيبت شمس تبريزي ، شورمايه جان موالنا ديدار صالح الدين زركوب بوده است . وي مردي بود      

گفت . توجه موالنا به او چندان بود كه آتش مي « مفتال»و مبتال را « قلف»عامي ، ساده دل و پا كجان كه قفل را 

 حسد را در دل بسياري از پيرامونيان موالنا بر افروخت .

به وي خبر  را  بيش از هفتاد غزل از غزل هاي موالنا به نام صالح الدين زيور گرفته و اين درجه دلبستگي موالنا 

 وام يافت .مي دهد . اين شيفتگي ده سال يعني تا پايان عمر صالح الدين د

حسام                                      روح ناآرام موالنا همچنان در جستجوي مضراب تازه اي بود و آن با جاذبة      

الدين حسن بن محمد بن حسن ارموي به حاصل آمد . حسام الدين از خانداني اهل فتوت بود . وي در حيات 

از مرگ صالح الدين سرود ماية جان موالنا و انگيزه پيدايش اثر عظيم صالح الدين از ارادتمندان موالنا شد پس 

ي سال با حسام الدين هم صحبت بود و مثنوي معنوي ، يكي از بزرگترين آثار ذوق 15او ، مثنوي گرديد . موالنا 

 ايي از همين هم صحبتي مي توان شمرد .و انديشه بشري ، را حاصل لحظه ه



هجري قمري ، هنگام غروب آفتاب ، موالنا بدرود زندگي گفت .  672جمادي اآلخر سال روز يكشنبه پنجم      

مرگش بر اثر بيماري ناگهاني بود كه طبيبان از عالجش درمانده بودند . خرد و كالن مردم قونيه در تشييع جنازة 

 او حاضر شدند . مسيحيان و يهوديان نيز در سوگ او زاري و شيون داشتند .

مند بر سر تربت او بنايي ساختند كه به قبة خضراء شهرت دارد . همواره تا اين تتن از توانگران ارادچند      

روزگار جمعي مثنوي خوان و قرآن خوان كنار آرامگاه او بوده اند . موالنا در مقبره خانوادگي خفته است و 

 جمع بسياري از افراد خاندانش ، از جمله پدرش در آنجا مدفون اند .

 آثار موالنا:ب 

 آثار او عبارتند از : مثنوي معنوي ، غزليات شمس تبريزي ، رباعيات ، فيه ما فيه ، مكاتيب ، مجالس سبعه .

 

 بنياد انديشه موالناج :

 اموري كه بنياد انديشه ها و عواطف اويند عبارتند از :

 آغاز و انجام جهان ، روح و ماده (. هستي و نيستي ) پويايي هستي ، بيكراني هستي ، تضاد در درون هستي ، 1

كه ساده و بي صورت است « صورتبخش جهان ». جان جهان ) ارتباط خدا و جهان ، وحدت وجود ، شناخت 2

) 

. انسان ) كه در مفصل جهان و جان جهان ايستاده ؛ و آنچه وابسته به انسان است چون عشق ، آزادي و اختيار ، 3

 و حركت او به سوي انسان كامل ، حقيقت حيات ، مرگ و راههاي انسان به خدا (زيبايي ، تكامل ماده تا انسان 

از اين رو در ديوان شمس با آن حجم و آن تنوع شگرف ، تناقض و ناپيگيري به چشم نمي خورد و اين اثر      

ويايي كاينات مجموعاً جلوه گاه يك دستگاه منتظم فكري و عاطفي است . امر هستي و نيستي در نظر موالنا با پ

 بستگي پيدا مي كند . جهان بيكرانه است و پيوسته نوبه نو مي شود و روي در شدن است :

 اين از كجاست ؟ مي رود و مي رسد نونو                   عالم چون آب جويست بسته نمايد و ليك 



 3وراي نظر عالم بي منتهاست ؟گر نه                          نو زكجا مي رسد ، كهنه كجا مي رود        

انگيزة اين پويايي را موالنا تضاد دروني اشياء مي داند . وي جهان را جهان هست و نيست مي خواند ، جهاني      

كه در عين بودن پاي در نيستي دارد ، نيستيي كه خود هستي دگر است . اما اين هستي و نيستي از آن 

ورتها ، از نظر موالنا ، غيب مطلق جاي دارد كه گاه از آن به عدم تعبير صورتهاست و در وراي هستي و نيستي ص

 مي كند و اين عدم با وجود مطلق يكي است .

. سريان دارد و بيرون از جهان نيستجهان و جان جهان از يكديگر جدا نيستند ، بلكه جان جهان در جهان      

وفيان قرن هفتم به بعد شده است . بهترين روشنگران اين معني كه به وحدت وجود تعبير مي شود محور آثار ص

اين جهان بيني ، كه با آنچه در آثار حالج و برخي ديگر از صوفيان ديده مي شود فرق دارد ، مولوي و محيي 

 الدين ابن العربي هستند .

ز نظر موالنا موالنا حق را از فرط شدت ظهور و سريان در كاينات به هست نيست رنگ تعبير مي كند . ا      

انسان در نقطه اي ايستاده است كه جهان و جان جهان را احساس مي كند . پايگاه انسان در كاينات باالترين 

 است .« مطلق»پايگاه است ، زيرا انسان عالم اصغر و جلوه گاه زيباترين صورت 

، تاريخوفيه انسان كامل ، در عشق موالنا به شمس تبريز ، در حقيقت عشق اوست به انسان كامل . از نظر ص     

جلوة حقيقت   ظهورات گوناگون داشته است . انسان كامل در هر عصري تجلي و ظهوري دارد ، كه به ولي يا 

 محمديه از آن عبارت مي شود .

قوه محركه همه كاينات و در همه اجزاي هستي ساري و جاري است و اين معني يكي ديگر از  ، عشق     

 كري موالناست :درونمايه هاي ف

 نبودي سينة او را صفايي                  اگر اين آسمان عاشق نبودي

 نبودي در جمال او ضيايي                   وگر خورشيد هم عاشق نبودي

                                                 
 . ديوان شمس1



 نرستي از دل هر دو گياهي                      زمين و كوه اگر نه عاشقندي

 4قراري داشتي آخر بجايي                      اگر دريا زعشق آگه نبودي

جهان بيني موالنا شعر او را از لحاظ گستردگي حوزة عاطفي و هيجانهاي روحي و سيالبهاي رواني و پويايي      

 و بيقراري ممتاز ساخته و در زبان شعر او منعكس شده و به آن تحرك و شوري بي تظير ارزاني داشته است .

ل موالنا و آفاق بينش او گسترده است كه ازل و ابد را به هم مي پيوندد و تصويري به وسعت هستي دامنه تخي     

مي آفريند . بعضي از تصاوير شعري او ممتازند و سراينده را مي شناسانند . موالنا زيبايي را در عظمت و  

مرگ و زندگي و رستاخيز و ازل بيكرانگي مي جويد . عناصر سازندة تصاوير شعري او مفاهيمي هستند از قبيل 

 و ابد و عشق و دريا و كوه .

همچنين تصاوير شعر موالنا از تركيب و پيوستگي ژرفترين و وسيعترين معاني پديد آمده است . دل موالنا      

 است . از آنجا كه مخاطب او انسان ، انسان كامل« ابدسوز » و هجرانش « به درازاي ازل و ابد » است « طوماري»

است ، عظمت عناصر سازندة تصويرهاي او امري طبيعي « صورتبخش جهان » و گاه وجود مطلق و ذات بيكران 

 است .  

 

 

 5 افكارش و آراء با ارتباط در هيك جان زندگي به اجمالي نگاهي 

 انگلستان كليساي به و شد متولد اسكاربوردي در ميالدي 1922 سال در هيك جان     

 به فلسفه تحصيل براي سپس و حقوق تحصيل به هال دانشگاه در نخست وي . پيوست

 رشته در PH.D درجه اخذ به موفق اكسفورد دانشگاه از سپس و شد وارد ادينبورگ دانشگاه

                                                 
 . مثنوي معنوي1

 . فلسفه دين ، جان هيك ، مترجم بهزاد سالكي 1

 عبدالرحيم گواهي. پلوراليسم ديني ، جان هيك ، مترجم 1



 قرار كشيشان حلقه در سال سه از بيش و درآمد روحانيت سلك به آنگاه ، گرديد فلسفه

 . پرداخت تدريس به معتبري و متعدد دانشگاههاي در . گرفت

 نتكا ميراث كه اي فلسفه از او عميق مطالعات به شود مي مربوط او تبدل و تحول نقطه     

 خصوص در . گرديد پروتستان مسيحيت به اش ساده ايمان از گردانيش روي سبب و بوده

 كتاب بودن وحياني مثل مسائلي از ، پرداخت نظر تجديد و تفكر به آئين اين عمده باحثم

 . دوزخ و بهشت و رستاخيز تا مقدس

 : گويد مي چنين اش زندگاني شرح در خود هيك جان

 امر كه بگويم سخن خويش ديني حال شرح به راجع خود نوبة هب كه اند خواسته من از     

 و كالمي مباحث منظر از احتماالً چيزهايي چه كنم مي فكر وقتي . مكن مي  اطاعت را آنان

 ، باشند اقتراحات توانند مي فقط آنها كه بينم مي اند بوده توجه جالب من حيات در الهيات

 تعجب باعث است ممكن . شوند مي شامل را اقتراح سه اصل در امروز به تا كه اقتراحاتي

 و شناسيد مي تهاجمي غير خصلتي داراي و ماليم آدم ار وي مطمئناً كه كسي كه باشد شما

 آدم عنوان به بعضيها ناحيه از ، نبوده درگير اي مناظره يا و اقتراح گونه هيچ در هرگز

 بين دروني تضادي خاطر به امر اين كنم مي تصور . باشد شده شناخته خطرناكي و افراطي

 ، كار محافظه يآدم من سرشتي حاظل از . باشد آمده وجود به جانب اين سرنوشت و عقل

 شده رهنمون گوناگوني استنتاجات به مرا من عقل اما . هستم زودباور و ، كمرو ، محتاط

 مرا كه هستند هم استنتاجات همين و باشند نمي خوي و خلق اين خور در چندان كه است

 من كار محافظه اساساً فطرت شدم مي واگذاشته خودم به اگر . اند انداخته زحمت به

 تمام بر كه باشم محترم كامالً ساييكلي و الهي عالم يك كه ساخت مي قادر مرا احتماالً

 بر سالها و كردم شروع هم خوبي همين به من واقع در . گذاشت مي صحه جاري اجتماعات

 فلسفه به خاصي عمدي گرايش ذهنم سرانجام اما . ماندم باقي باريك و مستقيم راه همين



 سستي و ضعف اطنق به كردن توجه عادت همراه به ، را چندي پرسشهاي و مسائل و داد نشان

 احترامي همه از بدتر و ،  پذيرفته اعتقادي نظامهاي در دموجو ناسازگاريهاي و ها استدالل

 امور اين همه كه افسوس و دريغ صد . ساخت طرح ( واقعيات ) حقايق به نسبت حد از بيش

 هم كه حوادثي به و كرده سست مرا پيشين احترام هاي پايه بتدريج كامل بطور تقريباً

 . است انجاميده كرد خواهم نقل برايتان كنونا

 مي اتفاق بيستم قرن وسط در نوزدهم قرن عوض به و بوده بيهوده اساساً افتراح اولين      

 و شدم منتقل پرينستون الهيات حوزه به كورنل دانشگاه از من ميالدي 1959 سال در . افتد

 انگلستان در برويك مشايخي ايكليس از را خود كشيشي منصب در عضويت كه ديدم مناسب

 رئيس . دهم انتقال نيوبرونزيك مشايخي متحد كليساي نام به محل آن مشايخي كليساي به

 عهده بر نيز را كشيشي اصبمن انتقال مسئوليت كه آن داوطلبان اعتبارنامة بررسي كميته

  . بود گرا اصول اقليت رهبران از يكي داشت

 1647 سال دنامهااعتق در آيا » كه سئوال اين طرح براي خود طبيعي حق از شخص اين     

 كه سئوالي . كرد استفاده « باشم داشته تحفظ آن به راجع من كه هست چيزي مينستر وست

 نامه اعتقاد البته . كند جلوه نابخردانه كامالً بيستم قرن وسط در ، شما نظر به است ممكن

 را آنها ايم شده جمع اتاق اين در كه ما از هريك كه بندهاست اي پاره حاوي مينستر وست

 قبيل از مطالبي : كردم خاطرنشان وي به را آنها از تعدادي نيز من و دانيم مي بحث قابل

 وحياني ، جهنم آتش به ورود به مردم از بسياري ازلي تقدير ، روز شش در جهان خلقت

 كه بود آخر نكته همين . هباكر مادر از ( ع ) مسيح عيسي تولد و مقدس كتاب الفاظ بودن

 مورد در ميالدي 1961 آوريل در مشايخي كليساي راي عليه بر تا واداشت را بنيادگرايان

 آن ديگر طرف از اما ، نكردم انكار را نظريه آن من البته . كنند طغيان من عضويت پذيرش

 در مطلب اين يتاريخ واقعيت با ارتباط در . ندادم قرار دتاكي مورد نيز ايجابي بصورت را



 مطلبي اين حال هر به كه داشتم اعتقاد اصوالً و بودم ( دريونالاَ )             اگنوستيكها زمرة

 شوراي كه مطلب .اين باشد مسيحي ايمان بنيادين و اساسي اجزاي زمره در كه نيست

 موضوع صباحي چند بود كرده محروم مشايخي كليساي  عضويت از مرا محلي كليساهاي

 مقداري معرض در اجباراً نيز ما دانشگاهي ديني مدرسه بايت اين از و بود كليسايي اراخب

 ناخوشايند هم اي عده براي و خوشايند بعضيها براي كه گرفت مي قرار تبليغاتي جنجال

 . بود

 نيز من شد خالي بيرمنگام دانشگاه در وود . جي . اچ تدريس كرسي 1967 سال در وقتي     

 . شدم منصوب سِمَت آن به و شد پذيرفته درخواستم كه دادم واستدرخ آن براي

 

 و جالب بسيار جاي بعدها اما ، دانستم نمي زيادي چيز بيرمنگام به راجع زمان آن در       

 و فرهنگي ، نژادي نظر از آنجا كه خصلت اين ويژه به . درآمد آب از انگيزي هيجان

 سياه آن نفري ميليون يك جمعيت از دهم يك دودح و بود پلوراليستي كامالً شهري مذهبي

 از هرچند ، بودم رسمي نهادهاي اين از يكي  وعض تنها نه من بيرمنگام در . بودند پوست

 در همچنين بلكه ، ساخت نمي برآورده كافي حد در را حاكم وضعيت آن نيازهاي من ديد

 براي اديان همة » نام هب كه بودم اي داوطلبانه تشكيالت رئيس اولين و بنيانگذاران زمره

 بعدها كه ،گروه اين واقعي بنيانگذار . شد يم خوانده « آفور » ملخص بطور يا و « نژاد يك

 و پرتحرك بسيار و جوان « راديكال » فرد كرد خدمت آن مدير اولين عنوان به

 . بود بااستعدادي

 افراد حتي و سيكها ، هندوها ، يهوديان ، مسلمانان ، مسيحيان از آن مديريت شوراي      

 مختلف بنيادهاي از ما . شد مي تشكيل داشتند ماركسيستي و اومانيستي باورهاي كه ديگري

 از اي مالحظه قابل حجم بوديم توانسته بتدريج و كرديم مي دريافت مالي كمكهاي



 اقليتهاي به كمك قبيل از اموري : ميده انجام مربوط هاي نهزمي در را ارزش با كارهاي

 كمك ، درماني خدمات سازمان فراوان هاي خم و پيچ در آسانتر راه كردن پيدا در نژادي

 در آموزشي كارهاي ،  مسجد به مسكوني منازل تبديل مجوز كسب در محلي مسلمانان به

 ، ديني اقليتهاي براي محلي يوهايراد از گرفتن وقت پيگيري با ها دانشكده و مدارس

 ايجاد منظور به تالش در آنها بيشتر مشاركت جهت كليساها بر گذاري تاثير براي كوشش

 خاص احتياجات زمينه در تحقيق ، موفق ديني چند و فرهنگي چند بريتانياي يك

 محلي حكومتي مقامهاي با همكاري و مذهبي اقليتهاي بين در معلولين و سالخوردگان

     . قبيل اين از اموري و ، موضوعات اين در ربوطهم

 تشكيالت رياست بودم آفور نام به خودمان تشكيالت رئيس من كه زماني همان در     

 دولتي تشكيالت يك كه بيرمنگام جامعه روابط كميته فرهنگي و مذهبي هيأت نام به ديگري

 را مذهب زمينه در آموزشي  درسي مطالب بازنويسي مزبور هيات داشتم عهده بر نيز را بود

 مدارس در دين آموزش انگلستان كشور درسي نظام در كه بگويم بايد  . بود كرده توصيه

 كليساي نمايندگان از مركب شورايي را آن مطالب و مواد كه است اجباري امري دولتي

 مورد حلّيم آموزش مقامات و آموزگاران سازمانهاي پروتستان، كليساهاي ساير ، انگلستان

 و قديمي بسيار آموزشي مواد نوع از بيرمنگام شهر موجود درسي برنامه دهند. مي قرار تأييد

 آنجا از شد. مي    تشكيل انجيل مطالعه از بيشتر و داشت مسيحي جنبة انحصاراً كه بود سنتي

 آنها در كه داشتند وجود شهري درون مدارس در متعددي كالسهاي ايام اين در كه

 برنامة يك وجود ند،ددا مي تشكيل ديگر اديان پيروان بلكه و مسيحيان نه را ها بچه تاكثري

 بررسي مورد را ما پيشنهاد شهر مقامات بود. نياز مورد شدت به مختلف اديان بر مبتني درسي

 از هم اي نماينده آنگليكن، كليساهاي نمايندگان جمع به كه كردند قبول و دادند قرار



 اضافه سيك فرد يك و هندو يكمسلمان، يكيهودي، نفر يك رومي، ككاتولي مسيحيان

  كنند.

 رياست و باشم داشته مشاركت منظور بدين قانوني شوراهاي در كه شد خواسته هم من از

 خالل در كار، اين بگيرم عهده بر را آن كار بر نظارت و سازماندهي كنندة هماهنگ كميته

 درسي  برنامة به سرانجام اما داد، اختصاص خود به ار ما وقت ساعت صدهابعد، هاي سال

 برنامه اين آنها در كه مدارسي در ) مدرسه بچه هر آن در كه يافتيم دست توافقي مورد

 مي     قادر كه حالي در گرفت، مي فرا مطلب ، مذهب يك از بيش مورد در شد( مي پياده

 و همكاري طرح اجراي .كند پيدا كافي اطالع نيز خود خاص دين مورد در تا شد

 كشور نگرش در تغيير از اي نشانه گوناگون مذهبي علقه چندين نمايندگان بين هماهنگي

 بود. اديان ساير پيروان به نسبت ميزبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Investigation Ploralisty inter View in Molavi affects and it compared to John Hiek view" 

Abstract: 

One of the discation sweet and enjoing in religen field , it is discation of relign 

ploralism . The many years  that it discation involved in thougth sciences and 

that is , they are agree and against of view themselv s explain and to himself 

view is right throught extend to increasing and extend to individal problams in 

identity religen have a long duration placed in religens historical hearts , But in 

recent day from mixed of other subject by named intraction religen and think to 

now from was borned and with extensive and special rate field views placed by 

scientifics , and special in kiristian religen several personals of creating of view 

and opnion as very serios this perform problems , that famos science consist of 

John Heick that he is one of the founition religen . him teory several decade is 

have been by attention and so us country enjoy by this problams. In my area  

scientists that is agree polar  as well as religen  polaristism arrangment by is a 

heavy book of Masnavy as Molana poems in Masnavy in order to there used 

and that is , long poem of this poetry , by several as pect and dimantion and 

complex layer and it have deep means and so these content of capabilities. 

Persent study effort until thinks and views of John Heick and Molavy this is 

field and sbject  from discation , detection and so comparing both think and 

view , special exteded of Molavy. 

Key words : Ploralist , Molavi, John Hiek 

 


