
  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٨١

  

  ، مکتب تسامح و تساهلعرفان
  ∗ناصر نيكوبخت

مهمقد  
اند  کار رفته يک معني به تسامح و تساهل هر دو از مصدر باب تفاعل هستند و تقريباً به

گيري و شدت  گيري، گذشت، اغماض، جوانمردي کردن، و مخالف سخت و آن آسان
با عقايد و اعتقادات  زبرخورد مدارا جويانه و احترام آمي در امور است و در اصطالح به

پذيرش شکاکانه يا ) Tolerance (»تسامح«. گيري در احکام ديني است ديگران و آسان
بزرگوارانه تمام عقايد نيست، بلکه رفتاري است مبني بر تاييد حق نهادي ديگران تا 

رغم   بهدفاع كنند،ن آو از ؛ شان را بگويند دلخواه خويش بينديشند و انديشه به
عقايد و  آدمي بايد نسبت به. نظر ما خطا باشد د آنان حتي اگر بهچگونگي عقاي

در حقيقت تسامح با آزادي بيان در پيويد . هاي ديگران سعه صدر نشان بدهد انديشه
همين دليل تسامح تحمل از روي  ستيزد؛ به  و با ناداني و فرايندهاي آن مي استبوده

) ۱۳۸۱: ۲٦۸کوب،  ينزر. (يردگ آزادي و اختيار است و از موضع قدرت صورت مي
سرچشمه  که غايت آن هدايت بشر به  ـهاي الهي طور کلي بنيان و بنياد مکتب به

فرمايند   مي)ص( بر تسامح و تساهل است؛ چنانکه پيامبر اکرم-حقيقت و وحدانيت است
و . گير مبعوث شدم  يعني من بر دين مستقيم و راست و آسان»اين ارسلت حبنيفيه مسحه«

احب الدين ايل اهللا احلنيفيه «اند   نقل شده که فرموده)ص(حديثي ديگر از آن حضرتدر 
  .گير است ترين دين نزد خدواند، همان دين راست و آسان  يعني دوست داشتني»السمحه
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 کريم از قرآنهاي  همزيستي مسالمت آميز بر اساس آموزه مکتب اسالم با دعوت به
هاي کور و جاهالنه و قشري  ي، طبقاتي و عصبيتور با تبعيضات نژادي، قومهبدو ظ
معبود يگانه  ان خويش را براساس اعتقاد بهومبارزه برخاست و پير هاي فکري به گري

  :وحدت و همزيستي مسالمت آميز دعوت کرد پيروان ديگر مکاتب الهي به با
بالذي انزل منا آو الجتادلوا اهل الکتاب اال باليت هي احسن اال الذين ظلموا و قولوا «

   ١»الينا و انزل اليکم الکتاب و اهلکم اله واحد و حنن له مسلمون 
ال اکراه «تفکر و تعقل و آزادي در انتخاب دين فراخوانده است  چنين آنان را به هم

ر و تفکر و بدون پيش کساني که بر اساس تدب  و به.٢»يف الدين، قد تبني الرشد من الغي
 :ينند، بشارت داده استزگ سپارند و بهترين را بر مي يهر کالمي گوش م داوري به

ذکر ت کريم امت خويش را مقرآن (.٣»عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فبشر«
 امري جايز و پذيرفته است؛ و اين سنت ،شود که اختالف در مرام و مشرب و تفکر مي

باشد، وگرنه خود قادر بود  وجود داشته ها گونه تفاوت ديد گاه پروردگار است که اين
 و اليزالون ة واحدةو لو شاء ربک جلعل الناس ام« :همه مردم را بر ديني واحد بيافريند

  .)٤»خمتلفني
  منشأ اختالف مسلمانان

 )ص( اولين جرقه اختالف بر سر جانشيني آن حضرت)ص(پس از رحلت رسول اکرم
دموجب تفرقه و انشعاب بزرگي در امدو گروه اهل  لمانان را به شد و مس)ص(ت محم
ور شدن جنگ و  اي ديگر و شعله خروج عده بهآن تسنن و تشيع تقسيم کرد و در ادامه 

  .هاي فراوان انجاميد ريختن خون
دومين اختالف، ناشي از تفاوت برداشت از اصول عقايد اسالمي بود که ايجاد 

 را باعث شد …اميه وهاي فکري متعددي چون قدريه، مجبره، معتزله، مرجئه، ام مشرب
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ها، ديگري را تا حد کفر و الحاد و مهدورالدم بودن متهم  و گاه هر يک از اين مشرب
  .ها که از اين اختالفات بر زمين ريخته نشد  و چه خوناند کرده

هاي فقهي در فروع دين بود که در مذهب  واسطه تفاوت استنباط سومين اختالف به
واسطه مفتوح بودن باب اجتهاد  انجاميد، ولي بهتفکيک مذاهب چهارگانه  تسنن به
  .انشعابي در مذهب شيعه نشد منجر به

  اي در ايران اختالف فرقه
دليل احترامي که  پس از استقالل نسبي ايران و روي کار آمدن دولت مقتدر سامانيان، به

فات ل بودند، اختاليپادشاهان ساماني براي تمام فرق و مذاهب و دانشمندان و علما قا
هاي حکومتي  اي چندان محسوس نبود و صاحبان انديشه بدون تعرض دستگاه فرقه

هاي علمي و ادبي منشأ آثار علمي فراوان گرديدند؛ اما با روي کار آمدن  آفرينش با
دستياري علماي متعصب  دولت غزنويان، اميران غزنوي با همدستي خلفاي عباسي و به

مي صاحبان ساير مذاهب و مشارب دست زدند و هاي فکري و قل محدوديت درباري به
هاي سلطان  گيري سخت. قلع و قمع مخالفان حکومت پرداختند با دستاويز مذهب به

آل بويه، ديلمان، باطنيان، معتزليان در آثار مکتوب مربوط  محمود غزنوي نسبت به
. عاستالملک، شاهد اين مد اين عصر چون تاريخ بيهقي و سياست نامه خواجه نظام به

هاي مرسوم اين زمان موجب توقف و انحطاط تمدن  گري اختالف مذهبي و قشري
اسالمي و فرار يا نفي بلد بسياري از صاحبان انديشه شد، تمدني که در قرون چهارم و 

نظيري  پيمود و دانشمندان و نوابغ علمي بي پنجم مسير شکوفايي و بالندگي خود را مي
را در دامن امن خود پروريد و منشأ … وريحان بيروني وچون ابو علي سينا، بلعمي، اب

صاحبان انديشه مخالف   دامنه تعرض به،جامعه بشري گرديد خدمات فراواني به
جايي رسيد که شعرا و نويسندگان نيز در ميدان منافست و  انديشه حکومت، به

ان با رواج همزم. کردند بد ديني و اعتزال و قرمطي متهم مي مناقشت، رقباي خود را به
هاي خونبار مذهبي،  اي از بالد اسالمي و جنگ تعصبات خصومت بار جاهالنه در پاره

عارفان و عالمان آزادانديش با سعه فکر و وسعت مشرب، وحدت مذاهب و ملل را 
عنوان مقصد، بلکه  سرلوحه خويش قرار دادند و کوشيدند با معرفي شريعت نه به
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کعبه مقصود رهنمون گردند و  روندگان حق را بهروي حقيقت،  مثابه شمعي فرا به
حربه تکفير و تهديد را از دست عالمان ظاهر بين، و غبار تعصب و قشريگري را از 

  .چشم اهل دين برگيرند
  اي نقش عرفان در زدودن اختالف فرقه

هاي قرآني و احاديث نبوي و مأثورات  آموزه عارفان و عالمان راستين با تمسک به
کوشيدند که در آن، همه طبقات از هر مذهب و  اي آرماني مي بيان جامعهصوفيه، در 

  :گويد ابوالحسن خرقاني مي. مرامي در کنار يکديگر عشق بورزند
 مراست و نان آيدر شام کسي را خاري در انگشت آيد، ز اگر از ترکستان تا به”

  .١“اگر اندوهي در دلي است، آن دل از آن من است
يت ترحم آوردند و گاه تأسف و تأثر خود را از عدم درک و اين گونه بر بشر

  :حقايق ملل اين گونه ابراز داشتند
 و از بهر »کنند دريغا هفتاد و دو مذهب که اصحاب با يکديگر خصومت مي”
اگر همه جمع . کشند دانند و يکديگر را مي ت، هر يکي خود را ضدي ميملّ

دندي، ايشان را مصور شدي که همه آمدندي و اين کلمات را از اين بيچاره بشني
  .٢“ غلط، خلق خدا را از حقيقت دور کرده استصورت. بر يک دين و يک ملتند

اند که اولين قدم در جاده عرفان، يکي دانستن جمله  و مريدان را توصيه کرده
  :مذاهب است

قان خود هاي طالب بسيار است در راه خدا، که جمله محقّ اما اي عزيز، شرط”
اند، اما يکي مفصل، که جمله مذاهب هفتاد و سه گروه که معروفند،  گفتهمجمل 

  .٣“اول در راه سالک در ديده او يکي بود و يکي نمايد
  :ا صدراي شيرازي آمده استدر سيره ملّ
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دست رد .  آرا و مذاهب استةسعه فکري او تاحدي است که مشتمل بر هم
 ةل انکار نکرده و نتايج فکري هماي را از اص سينه احدي نزده و هيچ عقيده بر

امروز را بهتر از طرفداران آن عقايد اثبات  هاي فلسفي قديم و جديد تا به نحله
  .١“نموده است

نه تنها در مکتب عرفان اسالمي که در  »الطرق ايل اهللا بعدد نفوس اخلاليق«شعار 
 است، چنانکه هاي عرفاني مکتب بودايي نيز پذيرفته شده است و گويا شعار همه مکتب

خدا ختم  هايي که به  يعني راه”Jta mat tato path”:  هندو گفته استيراما کريشنا
  .٢شود، به تعداد مذاهب موجود است مي

تضاد بين اجزا و عناصر  عقيده مولوي همان طور که قوام و دوام عالم طبيعت به به
ري نيز براي کسب  فعلي در جامعه بش ياقولي وچه آن منوط است، اختالفات ظاهري 

منفعت و دفع ضرر امري طبيعي است و تکامل و پيش رفت جامعه بشري بدان بسته 
  :است

  جنگ طبعي، جنگ فعلي، جنگ قـول      
  بـود   هان زين جنگ قايم مـي     ـن ج ـاي
  

  در ميان جزوها حربي است هـول       
  در عناصـر در نگــر تــا حــل شــود 

  )٥۰و  ٦/٤٥. م.م(               
ميان   بالغه الهي از وجود چنين اختالف قولي و فعلي درگويد حکمت موالنا مي

  : جهت ظهور رساندن گوهر وجود آدمي است آدميان، به
  اين همي گويد که آن ضال است و گم      

  يد کـه ايـن را چـه خبـر         و آن همي گو   
ــي    ــدا م ــک هوي ــر ي ــوهر ه ــد گ   کن

  

ــم  بـــي ــر قـ ــال او وز امـ ــر از حـ   خبـ
ــدر   ــزدان از قـ ــد يـ ــشان افکنـ   جنگـ

ــي    ــدا م ــنس پي ــا ج ــنس از ن ــد ج   کن
  )۱٥۰٥-۳/۱٥۰٤. م.م        (       

شود که اهل مذاهب و اديان  بيت اخير، گاه اختالفات مذهبي، باعث مي ه بهبا توج
 که در ذات اديان ييها ناروايي. هاي يکديگر را آشکار سازند قابت، نارواييردر ميدان 

هاي واقعي دين  وزهوجود ندارد و ممکن است نتيجه کج فهمي و استنباط غلط از آم
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. کنند اصالح آن اقدام مي ها، به ها و ناروايي باشد؛ بنابراين مصلحان دين با درک کاستي
  :گويد مونتسکيو مي

دهد که  هاي جهان بايد از ايرانيان پيروي کنند؛ زيرا تاريخ نشان مي همه ملّت”
 و ها همزيستي مذهبي، هرگز موجب بدبختي مردم نشده، و برعکس براي ملّت

لف هستند که تاديان مختلف هم چون حريفان مخ. ها بارور بوده است حکومت
کوشند تا  خيزند، درنتيجه براي اصالح خود مي رقابت برمي يکديگر به طبعاً با

هاي يکديگر را آشکار  گر شوند؛ از همين رو ناروايي بهتر از ديگران جلوه
  .١“گردند سازند و موجب تخفيف آنها مي مي

 دين اختالف ديدگاه باشدت ,اصول عقايد اي مباحث مربوط به  در پارهو اصوالً
 نيز )ص( وحيآيات قرآني و احاديث منقول از رسوِل شود و با توسل به بيشتري ديده مي

 )ص(جواب قطعي در حل مسأله راه يافت؛ زيرا در کالم حق و قول رسول توان به نمي
سنگ و هم   که گويي خداوند براهين همشود ظاهر متباين ديده مي آيات و احاديثي به

هاي فکري در اختيار آنان قرار داده، و آنان را در مقابل هم وا  وزن براي اهل مشرب
دفاع از  ل حل ناشدني تا قيام قيامت با اقامه دليل و برهان بهيداشته تا بر سر اين مسا

فاع کنند و هاي خويش بپردازند و از دين و مذهب و مرام دريافتي خويش د يافته
  :قول مولوي به

  هم چنين بحث است تا حشر بشر      
  چون که مقضي بد دوام آن روش      
  تا که اين هفتاد و دو ملـت مـدام         

  تاد و دو  ـفـ ـند اين ه  امت ما ـتا قي 
  

ــدر  ــل قـ ــري و اهـ ــان جبـ   در ميـ
  مي دهـد شـان از داليـل پـرورش         
ــام   ــوم القي ــي ي ــد ال ــان مان   در جه
ــو  ــت و گ ــدع را گف ــد مبت ــم نياي   ک

  )٤۲۲۱-٥/٤۲۱٤. م.م            (
ها و مذاهب گوناگون براساس مشيت  ها، مشرب بنابراين اگر بپذيريم وجود مکتب

رسميت بشناسيم و هر کس  توانيم وجود يکديگر را به و حکمت الهي است، مي
  .ديگري را تحمل کند
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ها و اعتقادات و خرافات و افکار  ه بسياري از اختالفات مذهبي نتيجه پيرايهالبتّ
هاي  اساسي است که از خارج دين، بر دين بسته شده است و نبايد آن را از آموزه يب

  :گويد  ميهاي ايراني نامهمونتسکيو در کتاب . ي کردديني تلقّ
اگر نيک بنگريم، همه اديان و مذاهب روي زمين را در اصول اوليه مشترک ”

خدا، اساس همنوع، رعايت قانون و جلب رضايت  خواهيم يافت؛ زيرا عشق به
 که ,توان با ظلم و ستم، مورد عنايت پروردگار چگونه مي. دهد ديني را تشکيل مي هر

آفريدگان  قرار گرفت؟ تنها رضايت او همان محبت به. همه بندگانش را دوست دارد
خرافات  هاي مذهبي که شرافت بشر را لکه دار کرده، تنها اعتقاد به انگيزه جنگ. اوست

  .١“اند هايي است که بر دين واقعي بسته ، يعني پيرايهاساس  و افکاري بي
ندارد؛ زيرا همه از يک منشأ  از ديدگاه عارف هيچ تفاوتي بين اديان الهي وجود

 ٢»النفرق بني احد من رسله«آيه شريفه مولوي با استناد به. اند واحد سرچشمه گرفته
  :گويد مي

  فــرق نتــوان کــرد نــور هــر يکــي 
  رقان قـل  ـن الف ـعني م ـلب الم ـاط

ــست  ــداد ني ــسمت اع ــاني ق   در مع
  اران خوش اسـت  ـا ي ـار ب ـاد ي ـاتح
  

  شـکي   چون به نورش روي آري بـي      
  ســــلالنفــــرق بــــين آحــــاد الر

ــست   ــراد ني ــه و اف ــاني تجزي   در مع
   گير صورت سرکش است    ،پاي معني 
  )٦۸۲-۱/٦۷۹. م.م      (          

ن، مطاوعت و متابعت دليل و برها  هر يک به،از طرف ديگر، پيروان ملل و نحل
اند، چنانکه  اند و در آن طريقت چيزها يافته تا بدان دل بسته طريقتي را پذيرفته

  : همداني گويدالقضات عين
اي دوست اگر آنچه نصاري در دين عيسي ديدند تو نيز بيني ترسا شوي، و اگر 

ستان پر آنچه جهودان در دين موسي ديدند تو نيز بيني، جهود شوي، بلکه آنچه بت

                                                   
  .۱۳۷۳: ۲۸٥حديدي،   .1
  .۲۸٥، آيه )۲(بقره   .2



  ٨٨  قند پارسي

  

پرست شوي؛ و هفتاد و دو مذهب، جمله منازل  پرستي، تو نيز بيني، بت ديدند در بت
  .١راه خدا آمد

ها و  با اين همه، چه بسيار که اين اختالفات مشروع و پذيرفته شده، باعث نزاع
ها براي پيشبرد مقاصد  اي حکومت پاره. ها شده است ها و برباد رفتن خانمان جنگ
آنان همواره . اند گردانان اختالفات مذهبي بوده معرکه اولين دخو طلبانه توسعه

اي براي دوام و بقاي حکومت و توسعه قلمرو خود  عنوان حربه اختالفات مذهبي را به
 جان يکديگر آاليش مردم، آنها را به اند و با تحريک احساسات پاک و بي کار بسته به

ور شدن  شعله. اند کار گرفته ريف بهها در مقابل لشکر ح انداخته و يا در لشکر کشي
خونخواهي خليفه مسلمين، جنگ نهروان در صدر اسالم، و غزوات  جنگ صفين به

هايي   نمونه…هاي ايران و عثماني در عصر صفوي و سلطان محمود غزنوي، جنگ
  .هاي با انگيزه مذهبي است روشن از جنگ
  ها هاي عرفاني براي رفع خصومت اصول مکتب

  دن مقصديکي بو . ١
هاي رسيدن  راه »الطرق ايل اهللا بعدد نفوس اخلاليق« عارف و صوفي براساس عتقاد به

الدين ابن عربي در  محيي. داند مشرب و مذهب خاصي نمي خدا را محدود به به
  :گويد  ميالحکم فصوص

غايات الطرق ايل اهللا سبحانه، و اهللا غايتها، فکلها صراط مستقيم، لکن تعبدنا اهللا «
فلالول وسعت رمحته کل شئ .  ماشرعه لناوالطريق املوصول ايل سعادتنا خاصه و هب

  .٢»…ل ايل السعاده حيث کان العبد، و هو الوصول ايل املالئمآفامل
ا ما تنها از راهي او را ند؛ اما رسند وهمه صراط مستقيم خداوند مي ها به يعني همه راه

پس . ن راهي که خود پيش رويمان قرار دادسعادت برساند، هما پرستيديم که ما را به
هر کجا که باشند، . رحمت حق فراگير همگان است و سر انجام همه بندگان سعادت

  .جايي خواهد بود که بر ايشان خوشايند باشد
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٨٩

  

شدند،  مولوي معتقد است اگر هفتاد و دو ملت از حقيقت حال يکديگر آگاه مي
بان قالشان متفاوت است نه درون و ز تنها سوي اوست  راه به،فهميدند که همه را مي

  :حالشان
  هر يکي تسبيح بر نـوعي دگـر     

ــاد دآ ــسبيح جم   مــي منکــر ز ت
  بلکه هفتاد و دو ملت هر يکـي   

  

  خبـر  ال آن اين بي   ـويد و از ح   ـگ
  بادت اوستادـدر عـماد انـو آن ج  

  خبـر از يکـديگر انـدر شـکي         بي
  )۱٤۹۸-٤/۱٤۹٦. م.م     (   

ها نظر کني، اختالف عظيم  پس اگر در راه«ر همين باور است که در فيه مافيه نيز ب
و همه را . مقصد نظر کني، همه متفقند و يگانه حد است؛ اما چون به و مبانيت بي

کعبه ارتباطي و عشقي و محبتي عظيم است که  درونها را به. کعبه متفق است درونها به
 آن مباحثه و جنگ و … ايمانآن تعلق نه کفر است نه. گنجد آنجا هيچ خالف نمي

ها  ها در راه گفت، معلوم شد که آن جنگ کردند که اين او را مي ها مي اختالف که در راه
  .١»بود و مقصود شان يکي بود

ها اشاره  وحدت نظر همه طريقت قسمي ديگر به بهاءالدين ولد پدر مولوي نيز به
  :گويد دارد و مي

پرستان و ستاره پرستان و اهل کتاب و پرستان و آتش  حاصل مرتاضان و بت”
گيران و مرتاضان اسالم، پايان  زادگان و فال  زنان و جادوان و پريراباحتيان و پي

گردد؛ از آن که تضرع و زاري را و خشوع را کسي   باز مي»اهللا«اعتقاد همه به 
  .٢“ مگر آنکه هر کسي صورتي نهادند مر اهللا را»اهللا«مستحق نيست مگر 

 پرستان پرستان تصريح دارد؛ چنانکه از زبان بت  کريم نيز آياتي بر توحيد بتقرآندر 
پرستيم مگر اين که  يعني بتها را نمي. ٣»يو ما نعبدهم اال ليقربونا ايل اهللا زلف«نقل شده که 

و لئن سألتهم من خلق « و يا در آياتي ديگر نقل شده که. خداوند نزديک گردانند ما را به
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  ٩٠  قند پارسي

  

ها و زمين  پرستان سؤال کني چه کسي آسمان اگر از بت .١»رض ليقولن اهللالسموات و اال
  .»اهللا«را آفريده، خواهند گفت 

   :گويد از همين منظر است که شاعر عارف مي
  ا و يهود  ـ ترس ي چو اـرفتم به کليس  

  بر ياد وصال تـو بـه بتخانـه شـدم         
  

   را همه رو به تو بود      يترسا و يهود  
  ودـر تو ب  ـه ذک ـان زمزم ـبيح بت ـتس

  )۱۳۷۷: ۱۹ذکرگو   (           

  نوع انسان  احترام به. ٢
ت ورزد، و شفقّ نوع انسان عشق مي عارف فارغ از تعلقات مذهبي و قومي و طريقتي، به

ابوالحسن خرقاني صوفي نامدار قرن پنجم . داند بر خلق را بزرگترين فريضه مي
  :گويد مي

 کند، و زاهد طلب زيادتي زهد کند، و عالم بامداد برخيزد و طلب زيادتي علم”
  .٢“دل برادري رساند ابوالحسن در بند آن بود که سروري به

  :و هم از اوست که گفته است
جايي  يگانگي او در افتادم و به  از آن فکرت به…حق تعالي مرا فکرتي بداد”

خلق او  بر.  شفقت برخلق گرديد،رسيدم که فکرت، حکمت گرديد و راه راست
تر از خود نديدم، گفتم کاشکي بدل همه خلق من بمردمي تا خلق  شفقکسي م

را مرگ نبايستي ديد کاشکي حساب همه خلق با من بکردي تا خلق را 
کاشکي عقوبت همه خلق مرا کردي تا ايشان را . قيامت حساب نبايستي ديد به
  .٣“دوزخ نبايستي ديد به

 از جلوات حضرت حق و اي هاي عالم هستي را جلوه  پديدهةک همالعارف س
مظهري از اسماءاهللا، و انسان مظهر و مجمع جميع صفات و آينه تمام نماي جمال حق 
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩١

  

خلق را  ت و خدمت بهورزد و محبت و شفقّ  هستي عشق ميةداند؛ بنابراين بر هم مي
  :چنانکه سعدي عليه الرحمه گويد. داند باالترين عبادت و حاصل نتيجه عبوديت مي

  اده و دلق نيـست    به تسبيح و سج     ت به جز خدمت خلق نيستعباد
  )۱۳6۹: ۲۲5سعدي (           

سعدي تمام عالم هستي و از جمله آدمي را مملوک حق، و شايسته عشق ورزيدن 
  :داند مي

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
  قم بر همه عالم که همه عالم از اوستـعاش

  )۷۸۷: پيشين(
  :گويد موالنا ميکوب در سيرت  زرين

ديد که خلق از همه جا  چون موالنا کل عالم را هم چون خانقاهي بزرگ مي”
آيد و هر که در آن هست طالب خدمت و  آن مي آيند و هر که به آن درمي به

هاديان طريق را در اين خانقاه  شايق صحبت شيخ آن است، تفرقه در باب
هزيستي بين اهل خانقاه بمح و توانست مستند معقولي براي اجتناب از تسا نمي

اهل ديانات که الزمه طرز تلقي او  بدين گونه تسامح موالنا نسبت به. تلقي کند
 رفع هر گونه تفرقه در ناتحاد ارواح انبيا که متضم از خانقاه عالم بود، از قول به

هر حال مسافران  آنکه خلق عالم به با توجه به… شد بين آنها بود، نيز تأييد مي
راه و ساکنان يک خانقاه هستند، ضرورت اخوت بين آنان نزد موالنا، صلح يک 

تاکيد و الزام  اي بود که موالنا را به کرد و اين نکته و همزيستي ايشان را الزام مي
  .١“داشت تسامح وا مي

  »من«رها شدن از تصرف . ٣
 »من« حقيقت، حجاب از ديدگاه عرفان، بزرگترين حجاب و مانع سالک در وصول به

تواند وجود ديگري را  تا زماني که انسان در چنگال نفس اسير است، نمي. است
  .کند تحمل
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  ٩٢  قند پارسي

  

  زنم  چون که هر دم راه خود را مي       
  

  با دگر کس سازگاري چـون کـنم       
  )٥۲: ٦. م.م(                     

 ها، آزادي مطلق و رها شدن از قيد تعلقات جز با عبور از سد خود خواهي رسيدن به
ر يني ميس ب تفاخر و خود برتر، طمع, حرص,ها، شهوات سيري ناپذير ت طلبيشهر

حقيقت وجودي خويش  ذات پاک خويش راه يابد و به اگر آدمي بخواهد به. نيست
ببرد، اولين قدم، پاگذاشتن بر اوصاف خويش است، اوصاف و تصورات باطل از  پي

دارد و تحمل غير را ناممکن  خود که او را از خودشناسي و هدف غايي خلقت باز مي
  :سازد مي

  خويش را صافي کن از اوصاف خود      
  

ــي  ــا بين ــود ذت ــاف خ ــاک ص   ات پ
  )۱/۳٦٤۰. م.م                 (    

 گرفتار »خود«خواهش نفس دامي است بر پاي نوع بني آدم، که او را در قيد 
  :دارد سازد و از پرواز باز مي مي

  طيران مرغ ديدي، تو زپاي بند شهوت       
  

ــت   ــران آدمي ــي طي ــا بين ــه در آي ت   ب
  )۱۳٦۹: ۷۹۰سعدي،              (  

رسول [ »اعدي عدوک نفسک اليت بني جنبيک«ر اين نکته که عارف با تذکّ
اولين قدم بر جاده سلوک . سازد ترين مانع حرکت آگاه مي اصلي ، سالک را به])ص(اکرم

 »من«چون جايي که .  است»ودخ«هاي عرفان، رياضت نفس و مجاهده با  در تمام مکتب
مدينه فاضله و تفاهم و زندگي . ماند  نمي»ديگري«رخت برافکند، جايي براي 

ر است و استبداد و رسميت شناختن حقوق ديگران ميس آميز تنها با به مسالت
 را معيار تام و تمام حق و حقيقت تلقي »خود«دواند که  ديکتاتوري در جايي ريشه مي

  .کنيم
  ر عشق و حسن شهودتکيه ب. ٤

ةبابيم که مرتب توصيف عشق در کالم عرفا و جايگاه آن در لسان شعرا، درمي ه بهبا توج 
 ة همةعشق سرچشم. حقيقت است  کمال آدم و کليد رسيدن بهةعشق برترين مرتب

تمام   مشکالت و پايان دهنده بهةحالل هم. ها ست ها و زيبايي ها، نيکي خوبي
صلح و . ها نهفته است  خوبيةدر سرشت عشق هم. هاست  معماةها و کليد هم وسوسه



  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٣

  

از منظر عشق، در عالم . دوستي، گذشت و مهرباني و وفا و صفا مولود عشق است
بنابراين عاشق بر همه چيز و همه کس عشق . هستي چيزي جز زيبايي وجود ندارد

هاست، چون  ي زيبايةخدا منشأ هم. بيند  کاينات را مظهر جمال حق ميةورزد، هم مي
جز زيبا  »ان اهللا مجيل و حيب اجلمال«هم خود زيباست و هم دوستدار زيبايي است که 

در آفرينش او کاستي، عيب و .  عشق ورزيدن استة چيز شايستهآفريند، پس هم نمي
  :زشتي وجود ندارد، مشروط بدانکه چشم جمال بين داشته باشي

  منگر از چشم خودت آن خوب را      
  

  بين به چشم طالبان محبـوب را      
  )٤/۷٥. م.م       (             

از . روحيه تساهل و تسامح عارف از همين بينش جمال گرايانه و زيبانگرانه اوست
ها،  منظر وحدت شهود، همه چيز زيباست، اختالف تباين، تضاد که منشأ خصومت

  :قول مولوي به. معناست ها است، در عالم هستي بي ها و کينه ورزي ها، حسادت دشمني
  منبسط بوديم و يک جوهر همـه      
  يک گهر بوديم هم چـون آفتـاب     

   سـره  رچون به صورت آمد آن نو     
  کنگــره ويــران کنيــد از منجنيــق

  

  پا بـديم آن سـر همـه        سرو بي   بي
  چو آب مگره بوديم و صافي ه      بي

  هـاي کنگـره     شد عدد چون سايه   
   از ميـان ايـن فريـق    قتا رود فـر   

  )٦۸۹-۱/٦۸٦. م.م           (  
  :بيند دهد که جز معشوق نمي عاشق مي بينش وحدت شهودي بصيرتي به

  اي جمله معشوق است و عاشق پرده    
  

  اي  زنده معشوق است و عاشق مرده     
  )۱/۳۰ .م.م                    (   

که   ـدر ميان حواريون عيسي وار. هاست يها و نيک وجود عاشق فقط جاذب زيبايي
بيند و تحسين  هاي جيفه را مي  درخشندگي و زيبايي دندانـ اند هاي ظاهري ه عيبمتوج
  .کند مي

دولت عشق رسد، ديگر در هيچ فرقه و مسلک و طريقتي  بنابراين سالک چون به
  :گنجد؛ زيرا نمي

  ت عشق از همه دينها جداست     ملّ
  

  عاشقان را مذهب و ملّت خداست     
  )۳/۷٤۳۱ .م.م                  (



  ٩٤  قند پارسي

  

 حسن الهي توانسته است زيبايي مطلق را تجربه کند و شهودو عارف با کشف 
شمس . شود ش جمال بين ميا داند، چشم ها مي چون معشوق را سرچشمه همه زيبايي

  :گويد تبريزي در وصف موالنا مي
 زيبا بين در من بنگرد و پرده از جمال من ةدنبال مردي بودم که با ديد سالها به”

جمال . ت و مرا جمالي هست و زشتي هستبر دارد، موالنا را جمال خوب اس
  .١“مرا موالنا ديده بود و زشتي مرا نديده بود

پاسخ  هاي کالمي و ترديدها و مشاجرات و منازعات بي وسوسه ي بهعشق حتّ
  :بخشد قه خاطر نجات ميدهد و آدمي را از تفر کالمي پايان مي

  پوز بند وسوسه عشق است و بس      
  

  عشق برد بحث را اي جان و بس        
  

  افـزود در  ق ميـرف که عش ـآن ط 
  

  ورنه کي وسواس را بسته است کـس       
  )٥/۳٢٣۰ .م.م                   (

  ود فريـادرس  ـ ش وگ و فتـگ کو ز 
  )٥/۳۲٤۰ .م.م                   (

  کردـافعي درسي ن  ـنيفه و ش  ـبو ح 
  )۳/۳۸۳۲ .م.م                   (

  و گذشت مدارا. ٥
جهه با اهل اديان و ديگر او گذشت در مو اي عرفاني، مداراه ت مکتبالاز ديگر مقو

  :هاي فکري است ها و مشرب مرام
آن  آيند، و هر که به آن در مي کل عالم خانقاهي است که خلق از همه جا به”

  .٢“آيد و هر که در آن است، طالب خدمت و شايق صحبت شيخ آن است مي
  :ت حافظ نظاره کرد کهتوان در اين بي جان کالم مکتب عرفاني را مي

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
  داراـنان مـمـا دشـروت، بـتان مـا دوسـب

  )۱۳۷۳: ۷۲حافظ (
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٥

  

زندگي سراسر مبارزه و گذشت و فداکاري پيامبران الهي و صبر و شکيبايي آنان در 
وي در مول.  تساهل و تسامح و مداراي انبياي الهي استةمقابل معاندان، بيانگر روحي

  :گويد  در هدايت قوم خويش مي)ع(وصف شکيبايي و استواري نوح
  ودـنم  وت مي ـال دع ـد س ـنوح نه ص  

  س کـشيد ـ واپنانـتن عـچ از گف  ـهي
  ر کگي افزون کند   چون که سر که سِ    

  ريختنـد  هـا مـي   قوم بر وي سـر کـه   
  

ــزود  انکــار قــومش مــي دمدم بــه   ف
ــد؟   ــي خزي ــار خاموش ــدر غ ــيچ ان   ه
ــود  ــي ب   پــس شــکر را واجــب افزون

  ريخـت قنـد   نوح را دريـا فـزون مـي    
  )۲۰-٦/۱۰. م.م                    (

دواند که خود را معيار تمام حقيقت بدانيم و  خصومت و دشمني در جايي ريشه مي
 … نفي کنيم، در حالي که حق و باطل، زشت و زيبا، خوب و بد وطرف مقابل را کامالً

  :اند اموري نسبي
  انـد در جه  ـس بد مطلق نباش   ـپ

  زيــد انــدر حــق آن شــيطان بــود
  

  ن را هم بدان   بد به نسبت باشد اي    
  در حق شخصي دگر سلطان بـود      

  )۷۱ و ٤/٦٥ .م.م              (
هاي  کوشد، اما راه نوعي مي واضح است که هر فرقه و گروهي در اثبات حقيقت به

تمام  اشد که بهتواند مدعي ب کس نمي ه هيچالبتّ. اثبات حقيقت باهم متفاوت است
معرفت موصوف غيبي  … متکلمان، فيلسوفان، عارفان وةشيو. حقيقت دست يافته است

  :متفاوت است
  هـم چنــان کــه هـر کــسي در معرفــت  
ــرح    ــرده ش ــر ک ــوع ديگ ــسفي از ن   فل

ــي  ــه م ــر دو طعن ــر در ه ــد و آن دگ   زن
  هــر يــک از ره ايــن نــشانها زان دهنــد

  مهـند ايـن هـ  ـقـقت دان نه حـاين حقي 
ــد   ــا باطلن ــه دمه ــن جمل ــو اي ــس مگ   پ
  پس مگو جملـه خيـال اسـت و ضـالل          

ــفت   ــي را ص ــوف غيب ــد موص ــي کن   م
ــاحثي ــتِ  ١ب ــر گف ــر م ــرده ج   ح او را ک

ــاني مـــي ــد و آن دگـــر از زرق جـ   کنـ
  انــد تــا گمــان آيــد کــه ايــشان ز آن ده

ــ ــه    ن ــن رم ــد اي ــي گمرهانن ــه کل   ه ب
   حـــق دام دلنـــدبـــاطالن بـــر بـــوي

ــي ــال   ب ــالم خي ــست در ع ــت ني   حقيق
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  ٩٦  قند پارسي

  

  قند احمقي اسـت   ـله ح ـآن که گويد جم   
  

  و آن که گويد جمله باطل او شقي است        
  )۲۹٤۲-۲۹۳۳۲ .م.م                 (

هاي  اي امور، ناشي از تفاوت از طرف ديگر تفاوت قضاوت و داوري در مورد پاره
  :روحي و ادراکي آدمي است
  ت اي مغز وجود   از نظر گاه اس   

  
  اختالف مؤمن و گبر و جهـود      

  )۳/۱۲٥۸ .م.م              (
تمثيل پيل و خانه تاريک بيانگر عجز آدمي از ادراک تمام حقيقت است و تکيه 

  :جاي واقعيت کردن بر تصورات و خياالت واهي به
  د مختلف ـشان ش تـظر گه گف  ـاز ن 

  يک اگر شـمعي بـدي     در کف هر    
  

  قب داد اين الف   ـش ل ـآن يکي دال  
  ديـشان بيرون ش  ـاختالف از گفت  

  )۱۲٦۸-۳۱۲٦۷ .م.م  (         
اين نکته متذکر  خواستند انگور بخرند، به مولوي از منازعت آن چهار نفر که مي

ا اختالف آنها بر حد بودند، امشود که هر چهار نفر در هدف و مقصود يگانه و متّ مي
  :سروصف موصوف بود

  ان د رتوافق موثقه است    گر سخنت 
  

ـ ـدر اثر م     فرقه اسـت ـايه نزاع و ت
  )۲/۳٦۹۳ .م.م                  (

جو  گير و عيب عجز ذاتي بشر واقف است، خرده از طرف ديگر عارف چون به
  .١» کراماًا باللغو مروااذا مرو« ه گوش دارد کهزنيست و پيام وحي را در عمل آوي

  به پير ميکده گفتم که چيست راه نجـات     
  
  ين نه نقص گناه   ـبت بب ـر مح ـمال س ـک
  

  و گفت عيب پوشـيدن     بخواست جام مي  
  )۱۳۷٦: ۲۱۲حافظ                    (

  به عيب کنـد   هنر افتد نظر      که هر که بي   
  )۱۳٥: پيشين                           (

  ها همزيستي مسالمت آميز با اهل همه طريقت. ٦
مکتب و مذهب و دين خاصي وابسته نيست، طريقتي است که با تأکيد  اصوالً عرفان به

همين جهت  سرچشمه حقيقت هدايت کند، به کوشد سالک را به بر تهذيب نفس مي
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٧

  

رسيم که تصور  مشترکاتي مي هاي مختلف عرفاني به هاي تعليمي در مكتب گاه از جنبه
ست و يا يکي منشأ ديگري است، در حالي که اشود يکي از ديگري متأثر شده  مي

د، طرد ونفي وحدت وجو فتن ذکر، تمرکز، عشق و محبت، عقيده بهگرياضت نفس، 
هاست و اين امر نه مبدأ زماني دارد و نه  از اصول مشترک اغلب طريقت… نفس، فنا و

ها وجود داشته و گويي در نهاد بشر از ازل موجود  ها و مکان مکاني، بلکه در همه زمان
ها پاک و  در نتيجه زهد و وارستگي و تهذيب نفس، قلب آدمي از تيرگي. بوده است
هاي حقيقت بر قلب عارف ساري و   چشمه،نور شهود و اشراق هشود و ب صافي مي
در تاريخ . بنابراين همه عرفا در مرتبه تجارب و عينيت با هم متحدند. گردد جاري مي

شويم که  جه مياها مو هايي فراواني از همدلي و همسويي اهل طريقت عرفان با نمونه
اند که گويي هيچ تفاوتي بين  گاه چنان با مسالمت و صلح و آرامش با يکديگر زيسته

  :گويد  مياسرار اساطير هندف مؤلّ. آنها نيست
چنان » Bhakti«در تاريخ هند، قلندران و دراويش هندي پيرو مکتب بکتي ”
شبهه رفته  صوفيان مسلمان امتزاج يافته، که گاه مسلمان و هندو بودن آنها به با

ديگري انتساب دارند  ه که بلگروه ترجيح داده که در همان حا است و هر
اشخاصي چون نامديو، رامداس، گرونانک، کبير، و . خود منسوبشان نمايند به

مسجد  هاي بارز اين مسلک بودند که چندي نيز به باي اول از نمونه باساي
آمدند و شعار مسلماني سردادند و شيوه زيست مسلماني سرگرفتند؛ يا 

 در حريم هندوان زندگي کردند و مسلماناني بودند که نام هندو برگزيدند و
  .١“آداب مسلماني را رواج دادند

ها و  الدين چنان آمده است که در سلوک با همه کيش چنين در سيره موالنا جالل هم
دانستند؛ چنانکه  کرد که بعد از مرگش همه او را از خود مي ها چنان رفتار مي طريقت

  :گويد موالنا مي در توصيف مراسم تدفين العارفين مناقبف مؤلّ
جمع ملل با اصحاب دين ودول حاضر … بعد از آنکه جنازه را بيرون آوردند”

و هر يکي . از نصاري و يهود و روميان و اعراب و اتراک وغيرهم. بودند
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  ٩٨  قند پارسي

  

رفتند و از زبور و تورات  مقتضاي رسم خود کتابها را برداشته، پيش پيش مي بر
زخم چوب و  و مسلمانان به. کردند ها مي خواندند و نوحه و انجيل آيات مي

توانستند کرد و آن جماعت ممتنع  ضرب و کوب و شمشير دفع ايشان نمي
 ,خدمت سلطان اسالم و صاحب اين خبر به. شدند و فتنه عظيم برخاست نمي

شما چه  اکابر رهابين و قسيسان را حاضر کردند که اين واقعه به. پروانه رسيد
 ما حقيقت موسي و حقيقت عيسي و جميع انبيا را ق دارد؟ جواب گفتند کهتعلّ

از بيان عيان او فهم کرديم و روش انبياي کمل را که در کتب خود خوانده 
اگر شما مسلمانان حضرت موالنا را محمد وقت خود . بوديمي، در او ديديم

  .١“دانيم گوييد، ما او را موسي عهد و عيسي زمان مي مي
  :ويدجامي نيز در وصف حال جنيد گ

نبوده، امر و نهي را بزرگ داشته ) تظاهر و ريا(= جنيد متمکن بوده، او را بوح ”
وطن تو : او را گفتند. اند ها وي را پذيرفته و کار از اصل گرفته؛ الجرم همه فرقه

زير عرش، يعني غايت همت من و منتهاي نظر من، و آرام جان : کجاست؟ گفت
تو غريبي و من : گفت موسي را تعالي من، و سرانجام کار من آن است که اهللا

  .٢“وطن تو
  فرجام سخن

ها با هر طريق و دين و  شهري جهاني است که همه ملّت مانرغايت عرفان ايجاد آ
کوشد عوامل خود   عرفان مي.هم در صلح و آرامش زندگي کنند مذهب بتوانند در کنار

 را »من«و » خود«هاي  لبها و محدود و محبوس شدن در قا ها، خود بزرگ بيني شيفتگي
ها و  از بين ببرد و با نشان دادن غايت و کعبه مقصود و هدف خلقت، برداشت

 عالم ها را از يکديگر تغيير دهد، و آنان را به لط و تصاوير غيرواقعي ملّتغهاي  پنداشت
  .رنگي، و قديم و ازلي رهنمون سازد بي
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٩

  

انسان و  ميق نسبت بهعارف با ديدي مثبت و سرشار از محبت، و احساسي ع
داند و براي   ذاتي او ميشات آدمي را نتيجه عطهوات و زلّشانسانيت، بسياري از 

اي از رفتارهاي  هررغم پا  به،تراشد و معتقد است تقصيرها و خطاهاي وي عذرها مي
 آدميان فارغ از ةبنابراين هم. نيکي وجود دارد سوء آدمي، در اعماق وجود او ميل به

 ةند و شايستا مکتب و مشرب خاصي سالک طريق حق گرش يا وابستگي بهگونه ن هر
  .عشق ورزيدن
هايي که  گيري و تعصب و کجراهه  بشري را از سختةکوشد جامع عرفان مي

  .شود نجات دهد ها منتهي مي دشمني و خصومت ملّت به
 د که اغلب اختالفات امم ناشي از خياالت و تصورات باطلنآموز سالکان طريق مي
ها  ها و طريقت هاي ناروايي است که ظاهر بنيان بر ديگر شريعت از يکديگر و نسبت

  .ها و عدم درک حقيقت است  از سوء برداشتياند، و گاه ناش بسته
هاي محققان واصلي  بنابراين تسامح و تساهل حاکم بر روح عرفان، نتيجه آموزه

اند،  انيت سيراب گشته حقيقت دست يافته و از مشرب وحدةسرچشم است که خود به
خلق، کمال معنوي و صلح و امنيت آنان را امام خويش  و اينک در ضمن سفر از حق به

  .اند ساخته
  فهرست منابع
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