دوفصلنامۀ علمی – تخصصی زبان و ادبیات فارسی شفای دل
سال سوم ،شمارۀ ششم ،پاییز و زمستان ( 1399صص )134-123

صلح و دوستی از دیدگاه موالنا
علی تمیزال

چکیده
واژههای صلح ،دوستی و آشتی از آغاز تاریخ بشر تا کنون جزء پرکاربردترین واژگان به شمار
آمدهاند؛ چنانکه درکتابهای آسمانی مانند قرآن مجید ،انجیل ،تورات و کتابهای عرفانی،
فلسفی ،حکمی و ادبی نیز به فراوانی از آن یاد شده و در اندیشههای عارفان ،ادیبان ،حکیمان،
شاعران و عالمان گوناگون جا گرفته است .در ادبیّات عرفانی نیز ،عارفان به وصف کردن واژههای
صلح و آشتی و دوستی اهمّیّت زیادی داده و در متون عرفانی خود ،مکرّر انسانها را به صلح و
دوستی دعوت کردهاند .موالنا جالالدین رومی یکی از این مهمترین و معروفترین عارفان قرن
سیزدهم میالدی میباشد که با آثار گرانبها و افکار ارزشمند عرفانی خود در همۀ جهان نور
عرفانی ،آشتی ،و دوستی را پراکنده است .موالنا در آغاز مثنوی ،وجود انسان را به نیای مانند کرده
که از نیستان و اصل خود جدا افتاده و به سبب این جدایی ،فریاد شکایت سرداده است .پس انسان
باید تالش کند تا از قید و بندهای دنیایی ببُرد و سرانجام به اصل خود بازگردد .چنین انسانی در
طول زندگی خود فردی بیآزار و صلحجو خواهد بود .با توجّه به این نکته ،نگارنده در این مقاله
سعی کرده است نظر و اندیشههای موالنا را در سرودههایش دربارۀ صلح و دوستی بررسی کند.
واژههای کلیدی :موالنا ،عرفان ،صلح ،آشتی ،دوستی.

 -1استادگروه زبان و ادبیّات فارسی ،دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه سلجوق ،قونیه ،ترکیه.
temizel46@yahoo.com
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 -1مقدمه
احساسات و چگونگی تجربه و بیان آنها ،میتواند به طرز چشمگیری ظریف
باشد ،از سوی دیگر تمایز بین احساسات مثبت و منفی به درک ما از ماهیّت عواطف
انسانی میافزاید .این نکته باید در نظر گرفته شود که احساسات ،بهعنوان
فرآیندهای ارزیابی عواطف انسانی اغلب ذاتی هستند .در این فرآیند وظیفۀ شاعر
تحریک عواطف انسانی است؛ به گونهای که بتوانند هوش و ادراکی زندهتر داشته و
بیشتر پذیرای عواطف و آرمانهای بزرگ انسانی باشند .شاعران نتیجۀ علّت و
معلولهای جوامع ناقصاند؛ جوامعی که در آن عواطف و احساسات بشری جنبهای
به ظاهر اشتباه میگیرند.
در این میان عشق ،محبّت ،صلح و دوستی بهعنوان استعارههای مفهومی با روح
و عاطفۀ شاعران و نویسندگان در هر ملیّت و فرهنگی عجین شده است؛ بهگونهای
که در نظام شناختی جوامع انسانی دارای کارکردی بنیادی و کاربردی هنری و
فرهنگی گشته است.
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
مثنوی معنوی اثر سروده شده در شش دفتر و از تأثیرگذارترین آثار صوفیه و نیز
از بزرگترین اشعار عرفانی ادبیّات جهان بهشمار میآید .عشق به خدا محور این اثر
را تشکیل داده ،عالوه بر آن مثنوی بر شخصیّت درونی صوفی و سالک راه حق
متمرکز شده است .این اثر به دلیل آن که ابعاد مختلفی از حس و عاطفه را در قالب
مفاهیم استعاری ایجاد میکند ،میتواند به خلق تصاویر بدیعی منجر شود که اساسا
رمز پایداری و ماندگاری این اثر جاویدان را رقم زده است .از این جهت میتوان
مثنوی معنوی را اثری نسبتا «هوشیار» دانست؛ یعنی موالنا میداند از جهان،
خویشتن انسان و از هر سرزمینی با هر نوع فرهنگی چه میخواهد .در این رویکرد
فضیلتهای اخالقی انسان اعم از قناعت ،صلح ،عشق ،انساندوستی و ...بیش از پیش
خود را آشکار میکند.
پرسشهایی که در مقالۀ حاضر مطرح است ،بدین شرح میباشد:
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جایگاه صلح و دوستی در روایتهای مثنوی چگونه است؟
میزان موفقیّت شاعر در بیان مفاهیمی چون صلح و دوستی و ...تا چه اندازه
است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
از آن رو که مثنوی اثری فرا زمانی و فرا مکانی است و از آن جهت که اغلب
داستانهای مثنوی پیامی اخالقی و انسانی را به مخاطب القا میکند ،برآنیم تا در
پژوهش حاضر دریابیم ،وسعت بهکارگیری مفاهیم کلیدی و جهانسازی نظیر صلح،
آشتی و دوستی تا چه میزان بوده تا دریچهای جدید از فهم این دست از مفاهیم
غنی انسانی را به روی ادب دوستان جهان بگشاییم.
 -3-1پیشینۀ تحقیق
از آن جهت که مثنوی مورد توجّه بسیاری از محقّقان قرار گرفته است،
پژوهشهای بسیاری نیز در اینباره نگاشته شده است .در مورد موضوع پژوهش پیش
روی اگرچه تقریبا نمیتوان به مقالۀ جامعی در این زمینه اشاره کرد ،ناگزیر میتوان از
مواردی که به صورت کلّی به تحلیل موضوع پژوهش روی آوردهاند ،نام برد:
مقالۀ «دعوت به وحدت و نوعدوستی در ادبیّات عرفانی» از حسین نوین و نرگس
مراد گنجه ( ،)1392پژوهشنامۀ عرفان ،دوفصلنامه ،شمارۀ دهم .صص .134-107
«صلح :میل به خدا» از هری هوینر ،ترجمۀ محمد ابراهیم باسط ،)1394( ،دوفصلنامۀ اخالق وحیانی ،سال پنجم ،شمارۀ  ،2پیاپی  ،9صص .140-121
«نقد و بررسی صلح در متون عرفانی» ،عبدالرّضا مظاهری ،)1394( ،فصلنامۀ
عرفان اسالمی ،پیاپی  ،46صص .54 -35
 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2ویژگی برجستۀ موالنا
پیش از هر چیز باید دربارۀ سرچشمۀ ایمان ،باور ،اندیشه و افکار موالنا بدانیم.
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خداوند در قرآن مجید در سورۀ انبیاء به پیامبر چنین میفرماید« :وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا
رَحْمَۀ لِلْعَالَمِینَ» (انبیاء« )107/و تو را تنها براى آن جهانیان نفرستادیم که برای اهل
جهان رحمتی باشی».
از این آیه مشخص میشود ،مسلمانان ایمان دارند که پیامبر ما نه فقط برای
ایشان آمده ،بلکه بهعنوان رحمتی برای همۀ جهانیان و انسانها ،جمادات و نباتات
عالم برگزیده شده است .موالنا هم در رباعی خود چنین میگوید و با این بیتها
خودش را معرّفی میکند:
مننن بننندۀ قننرآنم اگننر جننان دارم

منننن خننناک در محمّننند مختنننارم

گر نقل کند جز این کنس از گفتنارم

بیننزارم از او وز ایننن سننخن بیننزارم
(موالنا)1331 :1387 ،

از این ابیات متوجّه میشویم که موالنا هم به پیامبر وابسته است و هم هنگام
رفتار و روابط با مردم به راه و شیوۀ پیامبر ماست .موالنا ،مرشدی حقیقی است .وی
در دل انسانها دوستی حق و خَلق درج کرده است؛ چنان که صلح ،ترقّی و راحت و
آسایش در میان جامعه معنا پیدا کند.
-1-1-2دشمن اصلی ما

موالنا معتقد است که دشمن اصلی ما در درون ماست و آن هم نفس خود
ماست .انسان ها باید تالش کنند تا از این دشمن درونی رها شوند و برای نجات از
این دشمن چه بهتر که به دردهای دیگران گوش بسپاریم.
موالنا در باب این موضوع چنین میگوید:
درون تو چو یکی دشمنی است پنهانی

بجز جفا نبود هیچ دفع آن سگسنار
(همان ،1139 :ب)3

همچنین موالنا در اینباره میگوید که دشمن اصلی ،بیرون ما نیست ،بلکه در
درون ما ،در خانه و کنار ماست؛ زیرا ما میتوانیم در مقابل دشمن خارجی پیروز
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شویم ،ولی نمیتوانیم در مقابل دشمن درونمان موفّق گردیم .موالنا در مثنوی در
باب داستان فرعون بهعنوان دشمنی که به دنبال موسی(ع) بود ،چنین میگوید:
حیله کرد انسان و حیلهش دام بنود

آنک جان پنداشنت خونآشنام بنود

در ببست و دشمن انندر خاننه بنود

حیلننۀ فرعننون زیننن افسننانه بننود

صد هزاران طفل کشت آن کینهکش

وانننک او میجسننت اننندر خانننهاش
(موالنا)921-919 /1 :2007 ،

و چنین ادامه میدهد:
همچو فرعونی که موسی هشته بود

طفلکنننانِ خلنننق را سنننر میربنننود

آن عَننندو در خاننننۀ آن کنننور دل

او شننده اطفننال را گننردن گنننُسِل

تو هنم از بینرون بَندی بنا دیگنران

واندرون خوشگشته با نفنس گِنران

خود عَندوّ اوسنت قنندش میدهنی

وز برون تهمت به هر کس مینهنی

همچنو فرعنونی تنو کنور و کننوردل

با عندو خنوش بیگناهنان را مُنذِل
(همان)1919-1915 /4 :

موالنا در بیت زیر به دشمن درونی اشاره میکند و در توصیف این موضوع از
حدیث پیامبر استفاده کرده ،چنین میسراید:
در خبننر بشنننو تننو ایننن پن ندِ نکننو

بَننینَ جَنبَننیکُم لَکُننم اَعنندَی عَنندُو
(همان)4064/3 :

او نفس را به دشمن پنهان تشبیه میکند و دربارۀ دشمنی با نفس چنین
میگوید:
مننردمِ ننننَفس از درونننم در کمننین

از همه منردم بتنر در مکنر و کنین
(همان)907 /1 :
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موالنا در بیت زیر میگوید :برای رهایی از دست دشمن ،باید نفس درونمان را
بکشیم؛ زیرا وقتی که نفس امارهمان را مهار کنیم ،دیگر هیچ خصم و دشمنی برای
ما نمیماند:
نفس کننُشتی بناز رَسنتی ز اعتنذار

کننس تننرا دشننمن نمان ننَد در دیننار
(همان)783/2 :

-2-1-2جنگ و صلح

موالنا در ابیات زیر جنگ و کشمکش بشر را به بازیهای کودکان تشبیه میکند
و چنین میگوید:
جنگ خلقان همچو جنگ کودکنان

جملننه بیمعنننی و بیمغننز و مهننان

جمله با شمشیر چوبین جنگشنان

جملنننه در ال یَنفَعِنننی آهنگشنننان

جمله شان گشته سنواره بنر ننیای

کننین بَننراقِ ماسننت یننا دُل ندُلپیای
(همان)3437-3435/1 :

شاعر در بیت زیر نیز از جنگ و صلح پرهیز کرده ،از آن خودداری میکند؛ چون
میداند که همیشه قبل از صلح ،جنگ است .از این رو ی به دنبال یک فضای آشتی
است و در این باب چنین میگوید:
مر مرا چه جای جننگ نینک و بند

کین دلنم از صنلحهنا هنم میرمند
(همان)2392/1 :

موالنا ،همچنین در بیت دیگر دربارۀ آشتی معتقد است که برای رسیدن به
آشتی باید از صلح دور شد و با کسا نی که همچون شیطان به بدی امر میکنند،
سازش نکرد:
از کجا جوییم سنلم؟ از تنرک سنلم

از کجا جنوییم علنم؟ از تنرک علنم
(همان)823/6 :
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همچنین شاعر بیت زیر را دربارۀ ماهیّت آشتی و جنگ میآورد و چنین
میگوید:
موجهننای صننلح بننر هننم میزننند

کینننهها از سننینهها بننر میکننند

موجهننای جنننگ بننر شننکل دگننر

مهرهنننا را میکنننند زینننر و زبنننر

مهر تلخان را بنه شنیرین میکشند

زانننک اصننل مهرهننا باشنند رشنند

قهننر شننیرین را بننه تلخننی میبننرد

تلننخ بننا شننیرین کجننا اننندر خننورد
(همان)2580-2577 /1 :

موالنا برای پیافکندن صلح و آشتی به این اشاره میکند که الزم است ،سالح را
از دست دیوانه بگیریم تا بدین روش عدالت و آشتی را به سوی خود جلب کنیم؛
زیرا با کسی که اسلحه دارد ،نمیتوان سخن از آشتی و آزادی گفت .همچنین بر این
باور است که چنین انسانهایی به مردم آسیب میرسانند:
واسننتان آن دسننت دیوانننه سننالح

تا ز تو راضنی شنود عندل و صنالح

چون سالحش هست و عقلش نه ببند

دسننت او را ورنننه آرد صنند گزننند
(همان)1434-1433/4 :

درنظر موالنا ،آنچه موجب رفع این اختالف ها و ایجاد اتّحاد و دوستی میشود،
تمسّک به پیشوایی آگاه است .موالنا اختالف دیدگاهها را عامل جدایی و تفرقه
ن الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا
میداند و از این آیۀ قرآن مجید استفاده میکند« :وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِ َ
ت اِحْدیهُمَا عَلَى الْاُخْرى فَقَا ِتلُوا الَّتی تَبْغی حَتّى تَفیءَ اِلى َامْ ِر
فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَاِنْ بَغَ ْ
ن فاءَتْ فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا اِنَّ اللّ َه یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ» (حجرات)9/
اللّهِ فَاِ ْ

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند ،میانشان صلح برقرار
کنید ،بعد از آن ،اگر یکی از آن دو به دیگری تعدّی کرد ،با آن که تعدّی کرده
بجنگید تا به فرمان الهی بازگردد ،اگر باز گشت ،آنگاه عادالنه میانشان صلح برقرار
سازید و عدل و داد پیشه کنید که خدا عدالتپیشگان را دوست دارد».
و موالنا چنین میفرماید:
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از نظرگنناه اسننت ای مغننز وجننود

اخننتالف مننؤمن و گبننر و جهننود
(همان)1259 /3 :

او در جای دیگر هم از بین رفتن دشمنیها را مستلزم گرویدن به دین و پیروی
از دستورهای خدا دانسته است:
دو قبیله کاوس و خزرج نام داشنت

یک ز دیگر جان خونآشنام داشنت

کینننههای کهنهشننان از مصننطفی

محننو شنند در نننور اسننالم و صننفا
(همان)3713/2 :

همانگونه که گفتیم در مثنوی ،ریشۀ بسیاری از دشمنیها و جنگها ،جهل و
برداشت سطحی از مسایل دانسته شده است .مولوی بر این باور است که اگر در
دست انسانها شمعی هدایتگر و چشمی معنابین پیدا کنند ،دیدشان نسبت به
جهان دگرگون خواهد شد.
 -3-1-2دوستی و مرحمت
موالنا انسانشدن را با دوستی و مرحمت معرّفی کرده ،چنین میگوید:
مهننر و رقّننت وصننف انسننانی بننود

خشم و شهوت وصنف حینوانی بنود
(همان)2436 /1 :

همچنین در جایی دیگر به منبع عشق و مرحمت اشاره کرده ،به اهمّیّت غذای
حالل که انسان را به عشق و مرحمت میرساند ،تأکید میکند:
علم و حکمت زایند از لقمنۀ حنالل

عشننق و رقّنت آینند از لقمننۀ حننالل

چون ز لقمه تنو حسند بیننی و دام

جهل و غفلت زاید آن را دان حنرام

هیچ گنندم کناری و جنو بنر دهند

دیدهای اسنپی کنه کنرّۀ خنر دهند
(همان)1647-1645/1 :
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موالنا در آثار خود همیشه انسانها را به محبّتکردن دعوت میکند .موالنا
محبّت را کیمیای گرانبهایی برای عشق میداند و میگوید عشق و محبّت از
ادراک ،فهم و علم کامل به وجود میآید:
از محبّننت تلخهننا شننیرین شننود

از محبّنننت مسهنننا زرّینننن شنننود

از محبّنننت دردهنننا صنننافی شنننود

از محبّنننت دردهنننا شنننافی شنننود

از محبّننت مننرده زنننده میکنننند

از محبّنننت شننناه بننننده میکننننند

این محبّت هم نتیجنۀ داننش اسنت

کی گزافه بر چنین تختی نشسنت؟
(همان)1524-1521/2 :

موالنا معتقد است که باید با دشمنانمان بر پایۀ خوبی و زیبایی رفتار کنیم .در
این عقیده موالنا از این آیۀ قرآن استفاده میکند« :وَ ِانْ جَنَحُوا لِلسَّلْ ِم فَاجْنَحْ لَهَا
وَتَوَ َّکلْ عَلَى اللّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ» (انفال« )61/و اگر سر صلح داشتند ،تو هم از
در صلح درآی و بر خدا تو ّکل کن که او شنوایی داناست».
همچنین موالنا به اهمیّت احسان اشاره میکند؛ زیرا احسان عالج بسیاری از
مشکالت جامعه است .احسان و هدیهدادن عالوه بر احساس لذّت ،عشق و محبّت،
موجب استحکام ارتباط قلبی ،معنوی و عرفانی میشود؛ چنانکه موالنا در این باب
میفرماید:
ور عدو باشد همنین احسنان نکوسنت

که به احسان بس عدو گشت است دوست

ور نگننردد دوسننت کینننش کننم شننود

زانننک احسننان کینننه را مننرهم شننود

بننس فواینند هسننت غیننر ایننن ولیننک

از درازی خننننایفم ای یننننار نیننننک

حاصل این آمند کنه ینار جمنع بناش

همچننو بتگننر از حجننر ینناری تننراش

زاننننک انبنننوهی و جمنننع کننناروان

ره زنننان را بشننکند پشننت و سنننان
(موالنا)2144-2140/2 :2007 ،

/ 132

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی /پاییز و زمستان  /1399دورۀ  /3شماره 6

 -3نتیجه گیری
موالنا ،این سفیر صلح و دوستی ،در داستانهای مثنوی ،بارها انسانها را به
اتّحاد فکری دعوت میکند .مولوی معتقد است که اختالفهای مردم به علّت عدم
درک درست از مسایل است و برداشت نادرست آنها از حقایق ،دنیا را این چنین به
جنگ و دشمنی میکشاند .باید دانست که جنگ ،خونریزی ،ستم ،نابرابری و
دشمنی ،همه ریشه در نادانی دارند .کسی که از روی نادانی تصوّر میکند که فقط
اوست که درست میاندیشد و همیشه افکارش درست است ،نمیتواند تضاد بین
واقعیّتها را درککند.
اگر ما فقط خود را اسیر تعصّبهای نژادی ،مذهبی ،ملیّتی ،حزبی و در یک
کلمه خود را اسیر «خودخواهی»های خود کنیم و دیگران را نبینیم ،مسلّما
نمیتوانیم محیطی مناسب برای تبادل عقاید و دوستی و برادری با دیگران ایجاد
کنیم .موالنا در آثار و افکار عرفانی خود به ما میآموزد که در برخورد با دیگران باید
اوّل رضای «خدا» را درنظر گرفته ،بعد به «خود» فکر کنیم.
جهاد در اسالم و در اندیشۀ موالنا نه تنها منحصر به جنگ در مقابل دشمانان
دین مبین نیست ،بلکه بزرگترین جهاد در اسالم و در افکار و آثار موالنا ،جهاد با
نفس و شیطان و ظلم است.
بیاییم یکبار دیگر مثنوی و آثار دیگرِ موالنا را از ابتدا تا پایان با این دید بررسی
کنیم که فردی پیامآور و خواهان صلح و اتّحاد آن را نوشته است ،تا آنگاه
پنجرههای جدید در مقابل دیدگانمان باز شود و دنیا را بهگونۀ دیگر ببینیم .آنچه
آورده شد تنها بخش کوچکی از افکار صلحجویانۀ مولوی بود .بیشک هر صفحۀ
مثنوی حاوی دهها پند و پیام باارزش است که برای تفسیر و تبیین آنها به
ساعتها وقت نیاز داریم؛ بنابراین به همین مقدار اکتفا میکنیم؛ چرا که «در خانه
اگر کس است یک حرف بس است».
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کتابشناسی
 -1قرآن کریم.

 -2موالنا جاللالدین محمّد بلخی ،)1387( ،کلیّات دیوان شمس تبریزی ،با مقدمۀ
بدیع الزّمان فروزانفر ،تهران :مؤسسه انتشارات تالش.
 ،)2007( ،............................... -3مثنوی معنوی ،بر اساس نسخۀ مورخ1278 / 677
قونیه ،به تصحیح و اهتمام عدنان قارا اسماعیل اوغلی  -دریا اُورس ،سه جلدی (شش
دفتر) ،آنکارا :انتشارات آق چاغ.
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