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چكيده
اختالف در ميان انسانها، خصوصًا در اديان و مذاهب از ديرباز محسوس بوده است. صاحب نظران هركدام به نوبه خود 
ــرى چاره انديشى كرده اند. در اين ميان عارف بزرگ جالل الدين محمد مولوى نيز با ذهنى تيزبين  در رفع اين معضل بش
و ژرف انديش اهتمام به رفع اين مشكل نموده است. وى در يكى از راهكارهاى خود پس از ريشه يابى معضل اختالف، 
ــان  ــان كامل» عصر مى داند. در نظر وى با محور قرار دادن انس راه حل آن را رجوع به عامل وحدت بخش؛ يعنى «انس

كامل در نظر و عمل، اّمِت او به اتحاد و يكپارچگى دست پيدا مى كنند.

از نـگاه مولـوى راهـكار اتحـاد امـت 

مقدمه
ــتگاه طبيعت، اختالف و پراكندگى به خوبى مشهود  در دس
ــت. وقتى به پراكندگى و چينش قاره هاى ُكره  و ملموس اس
ــود، تجزيه آنها امرى طبيعى به نظر مى آيد كه  زمين دقت ش
ــورد تحليل علمى قرار  ــى م به خوبى در دانش زمين شناس
مى گيرد. همين پراكندگى به شكل ديگرى در جوامع انسانى 

ــد. به عنوان مثال  ــاى گوناگون رخ نمايان مى كن به جلوه ه
ــتها و آرمانهاى  نژادهاى گوناگون، مّليتهاى مختلف، سياس
ــوه گوناگون  ــى از وج ــه همگى حاك ــد آنك ــوع و مانن متن
اختالف و تشتّت است. در اين ميان يكى از مواضع حساس 
ــت كه صاحب نظران  ــالف، اختالف اديان و مذاهب اس اخت
ــجام  ــالى هر قوم براى رفع اين معضل و برقرارى انس و عق
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ــات مذهبى و قومى  ــًا رفع اختالف ــى، خصوص و يكپارچگ
ــه در منظومه فكرى  ــهاى فراوانى نموده اند. از جمل كوشش
ــوى (604ـ672ق)  ــترگ جالل الدين محمد مول عارف س
مخصوصًا در شاهكار او مثنوى معنوى به اين مسئله اشاره 
شده و راهكارهاى متعددى براى حل آن ارائه گرديده است 
ــتار به اختصار يكى از راه حلهاى آن عارف  كه در اين نوش
ــرد. وى از موضع التزام به  ــى قرار مى گي بزرگ مورد بررس
ــنت و سيره انسان كامل كه متجّلى  كالم آسمانى قرآن و س
ــت، با نگاهى عارفانه و  در حضرت ختمى مرتبت(ص) اس
متناسب با مصلحت اّمت اسالمى، راهكار مؤثر و سازنده اى 
ــتاى رفع اختالف و ايجاد اتحاد ميان اّمت اسالمى  در راس

ارائه مى دهد.
ــارف بزرگ از  ــث از منظر آن ع ــير بح ــد س به نظر مى رس
ــر كه «اختالف لفظى»  ــن اختالف و نزاع ميان بش ظاهرتري
است، آغاز مى شود و سپس ريشه يابى اين معضل و راه حل 
ــان آن به ترتيب يكى پس از ديگرى ادامه مى يابد و  و درم
در اينجا به جهت حفظ اين ترتيب و دقت در آن، بحث در 

چند بند پيگيرى مى شود:

اختالف لفظى
ــى درمان بيماريهاى جسمى،  ــايد يكى از راههاى اساس ش
ــه كن كردن علت و عامل اصلى بيمارى است  مبارزه و ريش
ــز بالضروره از بين  ــتن علت، معلول ني كه با از ميان برداش
ــتن علت به  خواهد رفت. اما مبارزه با معلول با وجود داش
ــاى خود، هيچ ثمره اى در رفع بيمارى و حصول بهبودى  ج
و تندرستى نخواهد داشت. از اين رو مولوى در جستجوى 
ــد و از ميان علل متفاوت آن  ــه يابى تفرق اّمت برمى آي ريش
ــات لفظى» بين مردم  ــل مؤثر آن را «اختالف ــى از عوام يك

برمى شمرد:
ــى رفت، آرام  ــاد/ چون به معن ــق از نام اوفت ــالِف خل اخت

اوفتاد.1
ــه هاى اختالفات فراوان ميان مردم،  از نظر وى يكى از ريش
ــت. اما  ــه در الفاظ و نامها اس ــارت از اختالف و مناقش عب
ــات و توجه نمايند،  ــه معنى و باطن امور التف وقتى مردم ب
ــته و  ــات لفظى و ظاهرى رخت بربس ــات و مناقش اختالف

1. مثنوى معنوى، دفتر دوم، ص3680.

آرامش و صلح جاى آن مى نشيند.

ريشه اختالف لفظى
ــناخت، تا بتوان به ضّد آن،  ــه اختالف فوق را ش بايد ريش
ــت، دست پيدا كرد. براى روشن شدن موضوع،  كه اتحاد اس
ــخصى يك درهم  ــه نقل حكايتى مى پردازد كه ش مولوى ب
ــتند، داد  ــول را به چهار نفر كه هركدام زبان متفاوتى داش پ
ــى زبان بود گفت: با اين پول  تا چيزى بخرند. آن كه فارس
ــد عنب كرد. فرد  ــد خريد. عرب زبان قصد خري انگور باي
رومى با نفى آن دو مطلوب را در استافيل مى جست و تُرك 

زبان گفت: بايد با آن اُزوم خريد و خورد:
در تنازع، آن نَفر جنگى شدند/

 كه ز سّر نامها غافل بُدند
مشت برهم مى زدند از ابلهى/ 

پُر بُدند از جهل، وزدانش تُهى.2
مولوى در اينجا ريشه اختالف را غفلت از باطن نامها و تُهى 
بودن از دانش معرفى مى كند. تعليل مسئله به اين برمى گردد 
كه اگر عالم بشريت از هوى پرستيها و فريب دادن يكديگر 
و خريد و فروش انسانها روزى فراغت پيدا كند و با تحمل و 
شكيبايى شايسته مشغول تصفيه حساب عوامل حق كشى و 
جنگهاى خانمان برانداز شود، مسلمًا خواهد ديد كه موضوع 
ــريت آن را با تمام بى اهميتى در زندگانى خود  الفاظ كه بش
ــگام بيدار  ــر فردى حداقل از هن ــايد ه به كار مى برد و ش
ــه كار مى برد،  ــواب رفتن صدها لفظ ب ــدن تا موقع به خ ش
ــت.3 طبيعت مادى و  ــائل انسانى اس حائز حياتى ترين مس
ــور و خالى از دانش  ــه غافل از باطن ام ــان، ك حيوانى انس
است، موجب انحراف از جاده كماالت انسانى مى شود و او 
ــاند. طبيعت انسانى با وجود اين  را به ورطه سقوط مى كش
دو خصلت، از الفاظ توخالى و انحراف پذير استفاده فراوانى 
مى برد. صوابها را خطا و منحرفها را منحرف تر مى كند. يك 
ــرى، معركه الفاظ و مناقشات  مورد از اختالف و تنازع بش
ظاهرى عبارات است كه از ديرزمان در ميان جوامع انسانى 
ــيار مايه خسران و تلف شدن  ــته است و چه بس وجود داش
استعدادها و سرمايه هاى آدمى و كم رنگ شدن ارزشها شده 

2. همان، صص3685و3686.
3. تفسير و نقد و تحليل مثنوى، ج5، ص600.
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است. بسيارى از نزاعها و ستيزهاى كنونى بين اّمت اسالمى 
ــى مى شود كه اگر پرده هاى غفلت را  نيز از همين زاويه ناش
ــار از دانش كنند، ريشه  به كنارى زنند و جان خود را سرش

اختالف را از بين خواهند برد.
ــه كنى اختالف  ــت كه ريش ــى اين اس ــش اساس ليكن پرس
ــانهاى غافل و از دانش تُهى كه  ــت؟ انس ــر اس چگونه ميّس
ــت چگونه و با  ــان حاكم اس مادى گرايى بر طبيعت بشريش
ــارزه كنند؟ از نظر  ــد با اين بيمارى مب ــه عاملى مى توانن چ
ــا با وجود  ــانى و اّمته ــوى معنوى جوامع انس ــب مثن صاح
ــان منازعات و تفرقه  ــادى و حيوانى براى درم ــل م خصاي
ــتند. عاملى كه بتواند از بيرون  نيازمند عاملى از بيرون هس
ــتت و متنازع  وحدت و يكپارچگى را به جامعه و امت متش

تزريق كند.

ضرورت وجود عامـل «وحدت بخش» براى امت 
متشتت

مولوى به «صاحب سّر» اشاره مى كند كه از الفاظ و ظواهر 
ــت. او به حقيقت  امور عبور كرده و بر باطن امور مطلع اس
ــت يافته و هموست كه صلح  ــت، دس كه در وراى الفاظ اس
ــر بالعموم و اّمت بالخصوص به ارمغان  و آشتى را ميان بش

مى آورد:
صاحب سّرى عزيِز صد زبان/ 
گر بُدى آنجا بدادى صلحشان

چون كه بسپاريد دل را بى دغل/ 
اين ِدَرمتان مى كند چندين عمل

يك ِدَرمتان مى شود چار اَلمراد/ 
چار دشمن مى شود يك، ز اتّحاد

گفِت هر يك تان دهد جنگ و فراق/ 
گفِت من آرد شما را اتفاق.4

«صاحب سّر» كنايه از «عارف باهللا»5 و «مرد الهى»6 است 
كه تبلور حقيقى و باالصاله آن در وجود پيامبر و در انسان 
ــت كه اگر اّمت با خلوص  كامل هر عصرى جلوه دارد. اوس
دل به او بسپارد، خواسته هاى مختلف و متشتت را برآورده 

4. مثنوى معنوى، دفتر دوم، صص3687، 3691-3689.
5. شرح جامع مثنوى معنوى، ج2، ص898.

6. تفسير و نقد و تحليل مثنوى، ج5، ص611.

ــتى و اتحاد  ــات را به دوس ــمنيها و منازع ــازد و دش مى س
ــته از غفلت و تُهى از دانش  ــخنان برخاس ــاند. او س مى كش
ــتيز است، مايه يگانگى و يكپارچگى  را كه ماده جنگ و س
ــاكت باشد تا زبان  مى كند. بنابراين اّمت بايد خاموش و س
ــو و مايه اتحاد و همدلى را  ــيله گفتگ گوياِى پيامبرش، وس

فراهم كند:
ــيد أنِصتُوا/ تا زبان تان من شوم در  ــما خاموش باش پس ش

گفتگو7
ــه دارد: «َوِإَذا ُقِرَئ  ــاره به اين آيه كريم كلمه «َأْنِصُتوا» اش
الُْقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َوَأْنِصُتوا لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن»؛8 «و هنگامى 
كه قرآن خوانده شود، به آن گوش بسپاريد و خاموش باشيد، 
شايد مشمول رحمت شويد». در تفسير عرفانى آيه گفته اند 
كه انصات شرط ُحسِن استماع است و ُحسن استماع شرط 
ــت.9 به عبارت واضح تر، با زبانهاى ظاهرى  در استماع اس
ــهاى ظاهرى  ــيد تا كالم وحى را با گوش خود خاموش باش
ــنويد و نيز با زبانهاى باطنى خاموش و ساكت باشيد تا  بش
گوشهاى باطنى شما موفق به شنيدن سخن الهى شود. شايد 

با اين استماع باطنى مورد رحمت واقع گرديد.
ــود، گوش  ــه بيان ديگر، در آن وقت كه قرآن قرائت مى ش ب
ــاكت و  ــتماع كنيد، س ــتماع تحقيق و قبول اس كنيد و با اس
خاموش شويد تا ظفر يابيد به آن رحمتى كه اقصاى مقاصد 
است.10 تطبيق بيت اخير با آيه شريفه اين است كه اگر يك 
نفر صاحب اسرار نهان و عزيز صد زبان پيدا مى شد كه نزاع 
ــان جواب مى داد  ــح مى داد و به آن ــدگان را صل و جدال كنن
ــليم كنيد و خودتان  ــان را به ما تس ــت: ِدرهم قلبت و مى گف
ــاكت باشيد كه در حق مقتِدى اَنصتوا امر شده  خاموش و س
ــت. پس آن امامى كه متوجه قبله حقيقت است، سكوت  اس
ــده است.  براى مريدانش كه به وى اقتدا مى كنند، واجب ش
ــاكت  ــما خاموش و س چنان كه امام به مريدان مى گويد: ش

باشيد تا من در جستجو و گفتگوى زبان شما شوم.11
ــتت رأى  براى اّمت دين واحد كه دچار اختالف كلمه و تش
است، رحمتى باالتر و واالتر از اتحاد و يكپارچگى نيست 

7. مثنوى معنوى، دفتر دوم، ص3692.
8. اعراف، 204.

9. شرح المثنوى المعنوى المسمى بالمنهج القوى، ج1، ص667.
10. شرح كبير بر مثنوى مولوى، ج6، ص1213.

11. همان.
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ــارف تنها با محور قرار  ــن اتحاد از نظر بلند مولوى ع و اي
دادن كالم الهى و انصات زبانهاى ظاهرى و باطنى در مقابل 
آن و گوش جان سپردن به آن است، گرچه از حلقوم عبداهللا 

باشد:
مطلق آن آواز، خود از َشه بَُود/ 

گرچه از حلقوِم عبداهللاَّ بَُود
گفته او را من زبان و چشِم تو/ 

من حواس و من رضا و خشم تو.12
ــى و يگانگى  ــرده دالن را زنده و به همدل ــه ُم ــى ك آن بانگ
ــود و از ناحيه حق  ــاه وج ــاند، مطلقًا از حضرت ش مى رس
تعالى كه اصل و اساس وجود است، نشئت مى گيرد؛ هرچند 
ــدگان او درآيد و اين بنده  ــگ از زبان بنده اى از بن ــن بان اي
كسى نيست جز خليفه الهى كه از جانب مستخلٌف عنه پيام 

وحدت و همدلى را به بشريت ابالغ مى كند.

انسان كامل، آشتى و صلح برقرار مى كند
خليفه الهى و انسان كامل كه از سوى حضرت حق عهده دار 
ــالِت هدايت و مأموِر تربيت مردمان است، در ميان اّمت  رس
خود به سوى بشريت مبعوث مى شود تا موجبات رفع نزاع 

و بسط صلح و آرامش خاطر را فراهم كند:
چون سليمان كز سوِى حضرت بتاخت/ 

كو زباِن جمله مرغان شناخت.13
او ميانجى شد مياِن دشمنـان/ 

اتحادى شد ميان پـر زنـان.14
ــله  ــليمان(ع) را به عنوان نمونه از سلس مولوى حضرت س
ــى مى كند كه  ــرى معرف ــأن انبيا و راهنمايان بش عظيم الش
ْيِر»15 در مكتب وحى  ْمَنا َمْنِطَق الطَّ ــاس آيه «ُعلِّ چون براس
تعليم ديده و زبان پرندگان را آموخته بود، توانست عدل و 
دادگرى را ميان حيوانات برقرار سازد و با زدودن جنگ و 
ستيزه، مايه آسوده خاطرى و صلح را بين آنها فراهم نمايد.

از نشانه هاى خليفه الهى كه صاحب اسرار است، آگاه بودن 
به زبانها است. چنان كه حكيم سبزوارى مى گويد: از آيات 
ــم به هر لغتى  ِ ــت موافق اخبار، كه عال ــه زمان آن اس خليف

12. مثنوى معنوى، دفتر اول، صص1937-1936.
13. همان، دفتر دوم، ص3700.

14. همان، ص3703.
15. نمل، 16.

باشد. و اين نه مجرد همين است كه عربى و عبرى و پهلوى 
ــان است بالنسبة  و تركى و لغات ديگر را بداند ـ كه اين آس
ــل را بداند، بلكه بهتر از  ــنه اهل حق و باط ـ بلكه بايد الس

دانش خود آنها.16
ــرگردانى و گمگشتگى  اّمت دين واحد نيز براى نجات از س

بايستى به جستجوى سليمان زمان خود باشد:
مرِغ جانها را در اين آخر زمان/ 

نيستشان از همدگر يك َدم امان.17
ــالمى در فتنه هاى آخرالزمان لحظه اى  جان و روح اّمت اس
از يكديگر آسوده نيست. اگر اين روِح واحد دل سپرده كالم 
ــان كامل و مرد الهى  وحدت بخش آن دلداده حق؛ يعنى انس

شود، به آشتى و يكپارچگى خواهد رسيد.
ــود، عوامل متعددى براى بيگانگى  ــى ش اگر به دقت بررس
ــكاف بين  ــخص مى گردد: ش ــا و امتها از يكديگر مش ملته
ــانى به  ــقاق جوامع انس ــت، انش قاره ها كه امرى طبيعى اس
ــف، اختالف  ــان و مذاهب مختل ــون، ادي ــاى گوناگ نژاده
ــه به بيگانگى  ــاى اجتماعى؛ همه و هم ــتها و آرمانه سياس
ــان از خود و از سايرين مى انجامد و بيگانگى انسان از  انس
ديگران به بيگانگى از خود منجر خواهد گشت.18 اما در هر 
ــليمان حشمتانى وجود دارند كه مى توانند  دوره و زمانى س
ــاى بيگانگى و دورى امتها از همديگر را مرتفع كرده  مرزه

و آنها را به صلح و تقريب و آشتى بكشانند:
قول إْن ِمْن اُّمٍة را ياد گير/ تا به اّال و َخال فيها نذير.19

ــريفه مى كند: «ِإنَّا  ــود را مدلّل به اين آيه ش ــوى نظر خ مول
ــٍة ِإالَّ َخَال ِفيَها  ــيًرا َونَِذيًرا َوِإْن ِمْن ُأمَّ ــْلَناَك بِالَْحقِّ بَِش َأْرَس
نَِذيٌر»؛20 «ما تو را به حق، بشارتگر و بيم دهنده فرستاديم و 
هيچ اّمتى نيست مگر اينكه در ميان آنان بيم دهنده اى گذشته 
ــت، مگر اينكه ابالغ  ــت». به تعبير ديگر، امتى نبوده اس اس
ــت. هيچ امتى از خليفةاهللا  ــته اس كننده اى در آن وجود داش
ــت.21 بر مقتضاى  و ولّى صاحب هّمت الهى خالى نبوده اس
ــْوٍم َهاٍد»22 هنوز هم در هر قرنى يك نذير و يك  «َولُِكلِّ َق

16. شرح مثنوى، ج1، ص424.
17. مثنوى معنوى، دفتر دوم، ص3706.

18. تفسير و نقد و تحليل مثنوى، ج5، ص606.
19. مثنوى معنوى، دفتر دوم، ص3708.

20. فاطر، 24.
21. تفسير و نقد و تحليل مثنوى، ج5، ص611.

22. رعد، 7.
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هادى كه وارث نبوى است حتمًا وجود دارد؛23 زيرا «ولّى» 
ــه َمظهر مى خواهد. پس انقطاع  ــماء خداست و هميش از اس
واليت جايز نيست و اولياى خدا هميشه در عالَم هستند. به 
ــول، كه اسم خلقى اند. پس انقطاع نبوت و  خالف نبى و رس

رسالت جايز است.24
مرِغ جانها را چنان يكدل كند/ 

كز صفاشان بى ِغش و بى ِغل كند
مشفقان گردند همچون والده/ 
مسلمون را گفت: نفٌس واحـده

نفس واحد از رسول حـق شدند/ 
ور نه، هريك دشمنى مطلق بُدنـد.25

ــان كامل، به خصوص رسول  از بركت وجود خليفةاهللا و انس
ختمى مرتبت(ص)، اّمت، نفس واحد مى شوند و اگر وجود 
مبارك او محوريت خود را از دست دهد، مردمان از سلك 
ــده و همچون گذشته دشمن يكديگر و  اّمت واحد خارج ش
ــان  ــليمان روزگار (انس بيگانه از هم باقى خواهند ماند. س
كامل زمان) چنان پرندگان روح را متحد مى كند كه به سبب 
ــند. آنان  ــت مى كش ــمنى دس صفاى آن، مردم از كينه و دش
مانند مادرى مهربان مى شوند؛ زيرا پيامبر(ص) مسلمانان را 
نفس واحده دانسته است.26 مولوى در ابيات فوق به حديث 
منقول از پيامبر اكرم(ص) اشاره مى كند كه فرمود: «مؤمنان 
ــا كه اگر يك  ــتند».27 به اين معن ــون فردى واحد هس همچ
عضو از اين اّمت واحد به درد و رنجى متألّم و معّذب شود، 

اعضاى ديگر اّمت را آرام و قرار نخواهد ماند.
ــاهد تاريخى  ــاى خود به يك ش ــراى اثبات ادع ــوى ب مول
ــت كه  ــود كه توضيح آن به اختصار اين اس ــك مى ش متمّس
ــام اَوس و َخزرج كه در مدينه  ــه معروف عرب به ن دو قبيل
ــالها جنگهاى هولناكى برقرار بود.  ــتند، ميان آنها س مى زيس
ــت مى ورزيدند كه  ــان با يكديگر خصوم ــن دو قبيله چن اي
ــان فقط يك ميل دارد و آن هم آشاميدن خون  گويى جانش
ــر اكرم(ص)  ــه بركت وجود پيامب ــت. اما ب طرف مقابل اس
ــرلوحه قراردادن سخن وحى به  ــمن ديرينه با س اين دو دش

23. شرح كبير بر مثنوى مولوى، ج6، ص1218.
24. شرح مثنوى، ج1، ص425.

25. مثنوى معنوى، دفتر دوم، صص3712-3710.
26. شرح جامع مثنوى معنوى، ج2، ص903.

27. الكشف و البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص193.

ــالم برادر  ــيدند و در ابتداى ايمان آوردن به اس وحدت رس
ــدند، مانند دانه هاى انگور كه در تاكستان رديف  يكديگر ش

و هماهنگ هستند:
كينه هـاى كهنه شـان از مصطـفى/
 محـو شد در نور اسـالم و صفـا
اّوًال اِخـوان شدند آن دشمنـان/ 
همچـو اَعداِد عنب، در بـوستـان
وز َدِم الـمؤمنون اِخَوه به پنـد/ 

در شكستنـد و، تِن واحـد شدند.28
ــريفه دارد كه: «َواْعَتِصُموا  ــت اشاره به اين آيه ش بيت نخس
ــَة اهللا َعَلْيُكْم ِإْذ  ــوا َواْذُكُروا ِنْعَم ُق ــِل اِهللا َجِميًعا َوَال َتَفرَّ بَِحْب
ــْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا»؛29  ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف بَْيَن ُقُلوبُِك
«همگى به ريسمان الهى چنگ زنيد و پراكنده نشويد، نعمت 
ــت فرمود به ياد بياوريد؛ زيرا  ــما عناي خداوندى را كه به ش
ــمن بوديد و دلهاى شما را باهم متحد  ــما با يكديگر دش ش

ساخت، شما به بركت اين نعمت برادران يكديگر شديد».
ــوَن ِإْخَوٌة  ــا الُْمْؤِمُن ــاى واحد طعم «ِإنََّم ــه اين دله آن گاه ك
ــيدند، آن تعداد و تكثر را  َفَأْصِلُحوا بَْيَن َأَخَوْيُكْم»30 را چش
ــتند و يك پيكر را تشكيل دادند؛ همان گونه كه شكل  شكس
ظاهرى دانه هاى انگور به جهت شباهتى كه ميان آنها است، 
ــت و همين كه آنها را بفشاريم، به شيره   مانند چند برادر اس
ــوند. به عبارت ديگر، كسانى كه ايمان  واحدى تبديل مى ش
آورده  اند و باهم برادرند يك رنگ و يكدل اند، ولى از اعداد 
ــتند. اگر جسم اينان را كه مقتضى اعداد  و تعينات خالى نيس
است، بفشرى و بشكنى، روحانيت و ايمان و معرفت درون 
ــدا نمى كنند، بلكه  ــود؛ يعنى تفرقه پي ــيره مى ش اينان يك ش

مرتبه يك جنسى و يك رنگى را به دست مى آورند.31
ــت كه در تفسير آيه فوق گفت: اُخّوت  از عارفى منقول اس
ــبى وقتى ثابت مى شود كه منشأ نطفه هاى برادران صلب  نََس
ــمه نطفه هاى اخوت در دين  ــت؛ همچنين سرچش واحد اس
ــت كه حقيقت آن نور بارى تعالى  عبارت از صلب نبّوت اس
ــتن حجابهاى  ــالح ذات البين به برداش ــت. بنابراين اص اس

28. مثنوى معنوى، دفتر دوم، صص3716-3714.
29. آل عمران، 103.

30. حجرات، 10.
ــا تلخيص و  ــوى، ج6، ص1220، ب ــوى مول ــر بر مثن ــرح كبي 31. ش

تصرف.
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ــرى از دلها است تا نور از روزنه دلها به منبع نور متصل  بش
شود و مؤمنان همگى نفس واحده شوند.32

در داستان ستيز و نزاع ترك و رومى و عرب، معضل عنب 
ــدنى  ــد. آن دوييها و خصومتها خالص ش ــور حل نش و انگ
ــخنور منازعات بشرى  ــليمان س نخواهد بود تا وقتى كه س

را خاتمه دهد:
تا سليمـان لَسيـِن معنـوى/

 در نيـايـد، برنخيـزد اين دوى
جمـله مرغان منـازع، بازوار/ 

بشنـويد اين طبـِل باِز شهـريـار
زاختالف خويش، سوى اتّحاد/ 

هين ِز هر جانب روان گرديد شاد
ُكم/ ـَ ُّوا َوجه حيُث ما ُكنتُم فَـَول

ذى لَـم يَنَهـُكم.33 ـَّ  نَحـَوه هـذا ال
ــزاع و جدال  ــاز با يكديگر در ن ــه مانند ب ــى ك اى پرندگان
ــهريار را گوش فرادهيد. «طبِل  ــتيد، بانگ طبِل باز ش هس
ــوى صيد يا  ــرواِز باز به س ــه وقت پ ــت ك ــاز» طبلى اس ب
ــت كه اى  ــد.34 مقصود مولوى اين اس ــت جوع مى زده ان وق
انسانهاى فرومانده در اختالفات لفظى و منازعات ظاهرى، 
ــما را با زبان لَسين  ــنويد كه ش ــهريار وجود را بش بانِگ ش
ــت از جدالهاى  ــخنور خود به وحدت مى خواند و دس و س
ــاس برداريد، كه تمام اين نزاعها ناشى از ظاهرگرايى  بى اس
و «صورت گرايى»35 است. عقابها چنگال در فضا باز كرده، 
ــال كبوترها  ــن و باال دوخته دنب ــام آفاق پايي ــم به تم چش
ــرگ در طلب ميش،  ــگ، آهو مى خواهد، گ مى گردند، پلن
ــا را در مى نوردد و نهنگ به دنبال ماهيان تا اعماق  صحراه
دريا در تكاپو است. ناله كبوتر و آهو و ميش و ماهِى نوع بشر 
را كدامين مكتب و كدامين اصل اخالقى و سيستم سياسى و 
ــه گوش عقاب و پلنگ و گرگ و نهنگهاى آدمى  حقوقى ب
ــه اگر بخواهيم  ــانيد؟! نبايد ترديد كرد در اينك خواهد رس
ــزش اثبات كنيم، كه  ــاب نيرومند با آن چنگالهاى تي به عق
ــتى صداى خدا  نبايد پر و بال پرندگان ناتوان را بكند، بايس
ــيله «سليمان حشمتان» روزگاران كه همان مربيان  را به وس

32. شرح المثنوى المعنوى المسمى بالمنهج القوى، ج1، ص669.
33. مثنوى معنوى، دفتر دوم، صص3745-3742.

34. شرح جامع مثنوى معنوى، ج2، ص305.
35. همان، ج2، ص912.

ــتند، به گوش «عقاب صفتان» رساند؛  و راهنمايان الهى هس
ــته هاى عقاب صفتان را  ــتند كه هم خواس زيرا تنها آنها هس

مى شناسند و هم ناله هاى كبوتران را.36
بيت اخير اشاره به اين آيه دارد: «َقْد نََرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي 
َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد  ــَماِء َفَلُنَولِّ السَّ
الَْحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه»؛37 «ما مى بينيم 
ــو و آن سوى آسمان مى گردانى،  صورت خود را به اين س
ــمت قبله اى برمى گردانيم كه از آن خشنود شود،  تو را به س
ــردان، در هرجا كه  ــجدالحرام برگ صورتت را به طرف مس
ــيد، صورتهايتان را به سمتش برگردانيد. خالصه اينكه  باش
ــر موضوعى كه  ــرار گرفته ايد و در ه ــه ق ــر طرفى ك در ه
ــويد. در هر  ــوى اتحاد روانه ش اختالف و نزاع داريد به س
كجا هستيد رو به سوى «كعبه اتحاد» برگردانيد. كعبه اى كه 
از سنگ و چوب بى روح ساخته شده است، كجا توان ايجاد 
اتحاد و برادرى دارد؟ اين روِح كعبه؛ يعنى انسان كامل الهى 
ــت كه با روى گردانى از هر چيز و التفات به  و ولّى خدا اس

او، موجب شكل گيرى برادرى و همدلى خواهد شد.
ــت تربيت شدگان و يكدل شدگان سليمان  چگونه ممكن اس

زمان، به آزار و اذيت بى گناهان بپردازند:
جمِع مرغـان كز سليمـان روشن اند/ 

پَّر و بـاِل بى ُگنَـه كى بَر َكننـد؟38
ــان كامل زمان خود به اتحاد  برادران دينى كه در مكتب انس
ــول  ــيده اند، هرگز به مردم ـ كه به فرموده رس و يكدلى رس
ــى و بدى روا  ــتند ـ نامهربان ــدا(ص) «عيال اهللا»39 هس خ
نمى دارند. چه بسيار فريب خوردگانى از اّمت مرحومه كه از 
تعاليم پيامبر رحمت به دور ماندند و به پشتوانه سلطه گران 
ــه مذهب به نزاع  ــر و به بهان ــان دروغين حقوق بش و منادي
ــوم و قبيله اى پرداختند و اتحاد و يكپارچگى را تبديل به  ق
ــى و تفرق نمودند و خون برادران بى گناه ريختند و  پراكندگ

بساط تسلط بيگانگان بر كشورهاى اسالمى فراهم كردند!

36. تفسير و نقد و تحليل مثنوى، ج5، ص622، با تلخيص و تصرف.
37. بقره، 144.

38. مثنوى معنوى، دفتر دوم، ص3749.
ــق عيال اهللا فاحّب الخلق الى اهللا من نفع عيال اهللا»، (الكافى،  39. «الخل
ــنن نيز وارد  ــا اندك تفاوت در الفاظ در منابع اهل تس ج2، ص164. ب
ــت، از جمله: المعجم الكبير، ج10، ص86؛ كنز العمال، ج6،  ــده اس ش

ص360).
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نتيجه گيرى
ــالف و نزاعى  ــد مولوى اخت ــن محم ــدگاه جالل الدي از دي
ــط خليفه  ــت، توس ــى اس ــت و نادان ــته از غفل ــه برخاس ك
ــش در حضرت ختمى  ــل كه تبلور كامل ــان كام الهى و انس
ــاد و يكپارچگى تبديل  ــت، به اتح مرتبت(ص) جلوه گر اس
ــالمى  ــود و موجب ايجاد محبتى عميق ميان اّمت اس مى ش
مى گردد كه نتيجه اش «نفس واحده» شدن مسلمانان است. 
وجود پربركت پيامبر و ولّى الهى نه تنها كينه توزى و دشمنى 
را از بين مى برد، بلكه اعتصام به سيره و سنت قطعى او مايه 
ــانهاى ناقص و  ــد. انس اتحاد و يكپارچگى اّمت خواهد ش
ــتعد با محوريت و استماع سخنان او و عمل به آنها و به  مس

بركت َدم گرم آن راهنماى الهى، يكدل و متحد مى شوند. او 
ــر وجودش را پُر كرده  ــق به خداى واحدـ  كه سراس با عش
است ـ مى تواند ميان اّمت خود و بلكه ميان تمامى بشريت 
ــدت و همدلى  ــاط وح ــع اختالفات و تنازعات، بس ــا رف ب
ــالمت آميز را برقرار سازد. در يك جمله «آنان كه خود  مس
ــپرند، وحدت الهى را  ــان كامل مى س را با همه وجود به انس
ــا يكديگر عارفانه  ــد و خود با او و ب ــق مى بينن در او متحق

يكى مى شود».40

40. شرح مثنوى معنوى مولوى، ج2، ص938.

1. قرآن كريم.
ــماعيل، شرح كبير بر مثنوى مولوى، ترجمه  2. انقروى، اس
عصمت ستارزاده، تهران، انتشارات برگ زّرين، 1380ش.

ــف و البيان فى  ــحق احمد بن محمد، الكش 3. ثعلبى، ابواس
تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1422ق.

4. جعفرى، محمدتقى، تفسير و نقد و تحليل مثنوى، تهران، 
انتشارات اسالمى، 1374ش.

5. زمانى، كريم، شرح جامع مثنوى معنوى، تهران، انتشارات 
اطالعات، 1378ش.

ــرح مثنوى، به كوشش مصطفى  6. سبزوارى، مالهادى، ش
بروجردى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، سازمان 

چاپ و انتشارات، 1373ش.
ــد، المعجم الكبير،  ــليمان بن احم ــم س 7. طبرانى، ابوالقاس

بيروت، داراحياء التراث العربى، 1406ق.
ــران، دارالكتب  ــوب، الكافى، ته ــد بن يعق ــى، محم 8. كلين

االسالميه، 1365ش.
ــالة،  ــة الرس ــز العّمال، بيروت، مؤسس ــى هندى، كن 9. متق

1409ق.
ــاس  ــوى، جالل الدين محمد، مثنوى معنوى، براس 10. مول

نسخه نيكلسون، تهران، نشر قطره، 1382ش.
ــوى المعنوى  ــرح المثن ــف بن احمد، ش ــوى، يوس 11. مول
المسمى بالمنهج القوى، پاكستان، داراالشاعة العربية، بى تا.

ــرح مثنوى معنوى مولوى،  ــون، رينولد الين، ش 12. نيكلس
ــركت انتشارات  ــن الهوتى، تهران، ش ترجمه و تعليق حس

علمى و فرهنگى، 1377ش.
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