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  صلح از ديدگاه مولوي
  ∗نهاشميا ليال

 از طرف رئيس »ها نگفتگوي تمد« ةبينم پس از طرح نظري بسيار خرسندم که مي
جمهوري اسالمي ايران، بار ديگر و در سرزميني ديگر، سخن از صلح و دوستي و 

ها است ت بين ملّتاخو.  
رش خود، روز با پيشرفت و گست آوري نوين، روز به شک در دنيايي که فن بي
رنگي جاي خود را  ت و يککند و عشق و محب هاي عاطفي را بيشتر مي فاصله

دهند، صحبت از برادري و دوستي، چونان کيميايي با ارزش جلوه  هاي ديگر مي واژه به
 بايد اذعان داشت که »جمله بگفتي هنرش نيز بگوي عيب مي«: صداقم ا بهام. کند مي
عبارتي  اي جهاني و به جامعه کم به انساني کمآوري، جامعة  برکت همين فن به
توانند خواسته  هاي گوناگون مي نها و تمد شود که فرهنگ اي جهاني تبديل مي دهکده به

  .يا ناخواسته در جاي جاي آن حضور داشته باشند
 هد هستند، نگارندوجود آورندة فرهنگ متعد از آنجا که اجزاي تشکيل دهنده و به

از .  است بپردازد»ادبيات«يکي از اين اجزا که همانا  ي خواهد کرد تا بهدر اين مقاله سع
ها در ابتدا براساِس يافتن مشترکات  سوي ديگر، چون دوستي و تفاهم بين ملّت

اي  گونه اي که به شود، در اين راه هر وسيله ريزي مي فرهنگي، تاريخي و مذهبي پايه
ها  و باز يکي از همين وسيله. تنم است مغ،يافتن اين وجوه اشتراک را تسهيل کند

هايي  ها و ناکامي ادبيات، مجموعة کاميابي. ادبيات، درس زندگي است.  است»ادبيات«
ادبيات، آيينة تمام نماي فرهنگ .  خلقت تاکنون با آنها مواجه بوده آغازاست که بشر از
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ني فرهنگ و تمدو در اين ميان ادبيات فارسي که ريشه در . و هويت يک قوم است
 داشته باشد، تواند جايگاهي خاص و مهم کهن و بالنده دارد، در اين دهکدة جهاني مي

  .شکلي فشرده در آثار بزگان ادبيات ما پنهان شده است چرا که تمدن ايراني به
شک بسياري از مردم در سرتاسر زمين با نام و آثار حافظ، مولوي، سعدي و  بي

فارسي آشنايي دارند و استقبال از ترجمة آثار اين بزرگان ديگر بزرگان ادبيات 
هاي گوناگون، گواهي بر اين مدعاست که مردم در هر جاي اين کرة خاکي،  زبان به

باور  اين آنها بارها به. فهمند و دوست دارند هاي شاعران و عارفان ما را مي حرف
موالنا گويي افکار برتر اند که حرف حافظ، گويي حرف دل خود آنهاست؛ افکار  رسيده

خود مشغول کرده است و هفت شهر عشق عطّار،  شان را به ها ذهن آنهاست که مدت
اوج  شان به کنند تا راهنماي گويي مراحل آرمانيي هستند که آنها همواره آن را آرزو مي

  .و کمال انسانيت باشد
اند پيوند روحي تو هاي خاص خود مي سبب ويژگي اما طبيعتاً ادبيات عرفاني ما به

انسان و « چون پلي است بين ،و عاطفي را در بين مردم اقوام مختلف بيشتر ايجاد کند
  .»کامل و تانسان« و بين »ها انسان و خوبي« بين ،»خدا

ي معنوي، متاعي مرغوب براي عرضه داريم و آن ادبيات اما در بازار تبادل کااله
توانند خريداران زيادي  دنياي معاصر ميعرفان و ادبيات فارسي در . عرفاني ماست
  .شرطي که ما بتوانيم فروشندگان خوبي باشيم داشته باشند، به

 تمام، يهاي زيادي وجود دارند که هر يک با زيباي در ادبيات عرفاني فارسي داستان
و براي . آنان برسانيم ها را به ما بايد اين پيام. حاوي چند پيام براي مردم دنيا هستند

ل يمان را فارغ از مرزهاي جغرافيايي و مسا اين هدف بايد ادبيات عرفاني يدن بهرس
  .همة شهرها و کشورها ببريم سياسي، به

 شهرها را يکي ةريزد، هم اصالً خاصيت عرفان همين است که مرزها را در هم مي
دهد که نه از نظر  ديگري ترجيح مي قول موالنا کشور و شهري را به کند و به مي
تر باشد نه از نظر سياسي و جنگ افزاري برتر و مجهزتر باشد و نه  کنولوژي پيشرفتهت

 زيباترين و بهترين ، بلکه در عرفان شهري که جايگاه دوست باشد؛از هيچ نظر ديگر
  :شهرهاست
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ــه  ق کـاي فتـي    عاشـ  وقي بـه  ت معـش  گف ــده تــو ب   اي بــس شــهرها غربــت دي
  ١گفت آن شهر ي که در وي دلبر است           امين شهر از آنها خوشتر اسـت؟      پس کد 

اند که  ها شناخته شده در ميان آثار عرفاني فارسي، چند کتاب برتر از ديگر کتاب
مولوي توانسته در اين اثر ارزشمند خود با بيان .  استمثنوي معنويشک  يکي از آنها بي

چند  هر. خواننده منتقل کند ها را به هايي بسيار جذاب و شيرين، بهترين پيام داستان
بسياري اوقات از ذکر داستاني عاميانه و معمولي، واالترين مفاهيم عرفاني را درنظر دارد 

دهد و يکي از اين  هر خواننده فراخور سطح دانش و تحصيل او چند پيام مي ا بهام
 پيام صلح و دوستي و ،خورد چشم مي  رد پايي از آن بهمثنويها که در سراسر  پيام
  .ريايي است بي

، »راستي و راستگويي«گر بر اين باور باشيم که اخالق جهاني روي چهارپاية ا
 استوار است، »مساوي حقوق«، »همبستگي و برادري «،»عدم خشونت احترام و«
يابيم که گويي اين پير عارف و فرزانه،   درميمثنويهاي موالنا در  خواندن داستان با

همين  حاد و آرامش مردم را وابسته به و اتّداشتهراسخ همين کار اعتقاد  ها پيش، به قرن
  .دانسته است ارکان مي

موالنا محبت را کيمياي . شود محبت کردن دعوت مي انسان در جاي جاي مثنوي به
  :فرمايد داند و مي بهايي مي گران

ــخ ــت تل ــود  از محب ــيرين ش ــا ش ــس   ه ــت م ــا زر از محب ــود ه ــن ش   ي
 ردهــا صــافي شــود   از محبــت د  ردهـــا شـــافي شـــوداز محبـــت د  

ــي  ــده م ــرده زن ــت م ــد از محب ــي    کنن ــده م ــاه بن ــت ش ــد از محب   کنن
ـ        ٢ تختي نشست؟  کي گزافه بر چنين     ش اسـت  اين محبت هم نتيجة دان

حاد اتّ ها را به ، انسانمثنويهاي  موالنا، اين سفير صلح و دوستي، بارها در داستان
 بعضي طور که گفته شد هدف او از آوردن چند همان هر. کند فکري دعوت مي

طور ضمني مقصود ظاهري خود را نيز  ا بهها حرف و پيام ديگريست، ام داستان
ت عدم درک علّ هاي مردم به مولوي معتقد است که اختالف. کند خواننده منتقل مي به

                                                   
  .۵۷۱/، دفتر سوممثنوی معنوی  .1
  .۱۳۰/، دفتر اولهمان  .2



  ١٧٠  قند پارسي

  

جنگ و  ل است و برداشت نادرست آنها از حقايق، دنيا را اين چنين بهيدرست از مسا
  :فرمايد ان الغيب حافظ نيز ميچنان که لس هم. کشاند دشمني مي

ـ  حقيقـت ره افـس     نددون ندي چ  جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه           دانه زدن
شود،  حاد و دوستي ميها و ايجاد اتّ درنظر موالنا، آنچه موجب رفع اين اختالف

  .پيشوايي آگاه و ديني الهي است تمسک به
  :فرمايد داند و مي  ميها را عامل جدايي و تفرقه موالنا اختالف ديدگاه

  ١اختالف مؤمن و گبر و جهود  از نظر گاه است اي مغز وجود
دين و پيروي از  ها را مستلزم گرويدن به او در جاي ديگر هم ازبين رفتن دشمني

  :دستورهاي خدا دانسته است
  تام داشـ  ون آشـ  ان خـ  يک ز ديگـر جـ       تام داشــزرج نــلــه کــاوس و خــدو قبي
ــه ــصطفي   کين ــان از م ــه ش ــاي کهن   محـــو شـــد در نـــور اســـالم و صـــفا  ه

ــمنان  ــدند آن دشــ ــوان شــ   نهــم چــو اعــداد عنــب در بوســتا      اوالً اخــ
ــدند    پنـــد وز دِم المؤمنـــون اخـــوه بـــه   ــد شـ ــن واحـ ــستند و تـ   در شکـ

ــود  ــوان بــ ــا اخــ ــورت انگورهــ   چــون فــشردي شــيرة واحــد شــود      صــ
  ٢چون که غوره پخته شد، شد يار نيـک          کيـــد لندانور ضـــگـــوره و انغـــ

ريزي، ستم، استضعاف، نابرابري و دشمني همه ريشه  بايد دانست که جنگ، خون
کند که فقط اوست که درست  ر ميکسي که از روي ناداني تصو. در ناداني دارند

ها را  تواند تضاد بين واقعيت  و فقط هميشه افکار او صحيح است، نميدانديش مي
اي نژادي، مذهبي، مليتي، حزبي و در يک ه باگر ما فقط خود را اسير تعصّ. کند درک

توانيم  هاي خود کنيم و ديگران را نبينيم، مسلماً نمي»خودخواهي«کلمه خود را اسير 
  .محيطي را براي تبادل عقايد و دوستي و برادري با ديگران ايجاد کنيم

ق شخصي خود يدور از عال  کس و بهه چيز و همهپس انسان بايد آزاد از هم
ها براي آزادشدن از اين قيد و بندها،  و يکي از بهترين راه. در ارتباط باشدديگران  با

 چيز هعرفان است که هم. آموزد ما بلندنظري و گذشت و ايثار را مي عرفان است که به
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د که در برخورد با ديگران بايد اول رضايت آموز ما مي کند و به دنيا را براي ما آسان مي
، بهترين مثنويهاي  در يکي از داستان.  فکر کنيم»خود«  بعد به را درنظر بگيريم و»خدا«

، )ع(آنجا که نخستين امام مسلمانان شيعه، حضرت علي. پيام در اين مورد داده شده
  :»خودش« دوست دارد نه »شا خداي«زند که  کاري مي ش دست بها برابر دشمن در

  زود شمشيري بـر آورد و شـتافت       در غزا بر پهلـواني دسـت يافـت        
ــي  ــر روي عل ــداخت ب ــي     او خــدو ان ــر ول ــي و ه ــر نب ــار ه   افتخ
  گـاه  ده آرد پيش او در سجده     سج  آن خدو انداخت بر رويي که مـاه       
ــاهلي    در زمان انداخت شمشير آن علي       ــزايش ک ــدر غ ــرد او ان   ک
  محـل  وز نمودن عفو و رحمت بي     گشت حيران آن مبارز زين عمـل     

ــ  تيراشـ ز اف غ تيـ  ن تيـ  گفت بر مـ    ــه افکاز چ ــدي م ــرا بگن   تيذاش
*  

ــ  آن چه ديدي که چنين خشمت نشـست     ــت ــان با چن ــي نم ــرق ــسود و ب   تاز ج
*  

ــنم     زنم  گفت من تيغ از پي حق مي       ــأمور ت ــه م ــم ن ــدة حق   بن
ــسير حشــ   د گـوا  باشـ من  عل من بر دين     ف  واير هــتم شــقــم، ني

*  
  ١ را من عدم انگاشـتم     »حق«غير    ه برداشـتم ر  را من زِ   »خود«رخت  

ها، جهل و  ها و جنگ ، ريشة بسياري از دشمنيمثنويان طور که گفتيم در هم
مولوي بر اين باور است که اگر در دست . برداشت سطحي از مسايل دانسته شده است

جهان  انسانها شمعي هدايتگر باشد و چشمي معنابين پيدا کنند، ديدشان نسبت به
 و برداشت هر يک از هنديان از »فيل در تاريکي«داستان معروف . دگرگون خواهد شد

  :ر موالناستاي از اين تفکّ آن، نمونه
ت زيادي داده صاف کردن دل از تيرگي و بخل و بدي اهمي در ادبيات عرفاني ما به

انسان  ر اين سفارش را بهشاعران و نويسندگان در متون عرفاني خود، مکر. شده است
  .اند کرده
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هاي ديگران را درون  ها و زيبايي تواند خوبي د ميطبيعتاً دلي که صاف و صيقلي باش
ها اين گونه شوند، دنيايي خواهيم داشت  راستي اگر همة دل خود منعکس کند و به

  .سراسر عشق و برابري و برادري
ي خود را داند که حتّ مياز آن  انسان را واالتر مثنويو سرانجام اين که موالنا در 

هاي اين دنيا نيز بخواهد با  اين که بر سردارايي سد بهارزش کند چه ر گرفتار دنياي بي
نيي مانند کرده که از نيستان و از  ، وجود انسان را بهمثنوياو در آغاز . ديگران بجنگد

پس بايد در تالش . سبب اين جدايي، فرياد شکايت سرداده اصل خود جدا افتاده و به
چنين انساني . اصل خود بازگردد  بهرد تا سرانجامباشد که از قيد و بندهاي دنيايي بب

  .آزار و صلح جو خواهد بود اً در طول زندگي خود فردي بيمطمئنّ
شک  بي. جويانة مولوي بود آنچه آورده شد تنها بخش کوچکي از افکار صلح

 ارزش است که براي تفسير و تبيين آنها ها پند و پيغام با  حاوي دهمثنويصفحة  هر
مقدار همين  لذا به.  خواهد شد»مثنوي هفتاد من کاغذ«يم و ساعتها وقت نياز دار به

م يک بار يبياي. »است يک حرف بس استدر خانه اگر کس « چرا که ،کنيم مياکتفا 
آور و خواهان صلح و   را از ابتدا تا انتها با اين ديد بخوانيم که فردي پياممثنويديگر 

هاي جديد در مقابل ديدگانمان گشوده  حاد و اخوت آن را نوشته است، تا آنگاه پنجرهاتّ
گناهي طعم  اميد روزي که در آن، هيچ کودک بي به. گونة ديگر ببينيم شود و دنيا را به

  .تلخ جنگ را نچشد و هيچ مادر زحمت کشي در سوگ جواِن سربازش اشک نريزد
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