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 مقدمه.1
به زندگي انسان بوده است همواره معطوف به سامان سياسيةمحور توجه انديش در. بخشيدن

به پرسش سياسي درپي پاسخةحقيقت انديش كه چگونه انسان گفتن ها هايي از اين دست است

و،در كنار يكديگر زيستي شايسته، عادالنهتوانند مي و فساد را بدون بخردانه و خشونت  تهديد

و يا چگونه با هم به و صلح گونه تجربه كنند ،ترتيبيناهب؛آميز زندگي كنند اي اخالقي، عادالنه

كه انديش. بودن آن است سياسي، هنجارية انديشناپذير جداييجزء  سياسيةبه اين معنا

و افزون يادر،»سياسي امر«توضيح سرشت بر توصيف به معياري براي خوب پي دستيابي

از درست  سياسي،ة انديشة مهم ديگر دربارةنكت. استنهو عادال مناسبات نيك راهزيستن

ب به كه ـ اسالمي، آن است درة انديش،ها برخي ديدگاهاوجودويژه در ميراث ايراني  سياسي

و صور قالب يكي از صورگوناگوني بياني هايتها كه تنها و بسط يافته است  آن هايت ظهور

مية ديگر انديشهايتصوراز جمله. است» سياسيةفلسف«ترين آن،و البته مهم توان سياسي

و  كه شامل فقه سياسي، عرفان سياسي ـ به ادبيات سياسي، ايدئولوژي سياسي، الهيات سياسي

ـ اشاره كرد ةهاي بالقو به عنوان يكي از صورتيدر اين ميان تفكر عرفان. كالم سياسي است

ك سياسي، از حوزهةانديش بهاي مهم فكري در تاريخ ايران است ةهاي مياني دور ويژه از سدههه

و پايداري بر ساحت و اجتماعي ايران اسالمي تأثير گسترده و قلمروهاي معرفتي، سياسي ها

به. نهاده است بهةحدي بوده كه از انديش تأثير بنيادين عرفان در تاريخ تفكر ايران  عرفاني

و فرهنگ ايراني ياد شده است رو در بحث از ماهيت ايناز. عنوان رويكرد مسلط در انديشه

و صور انديشه،»عرفان« سياسي در ايران، نسبتةانديش ةانديش«با، به عنوان يكي از وجوه

و نظر1»سياسي ص1368 طباطبايي،( استپژوهشگران را برانگيخته توجه هدف اين مقاله.)1370،

بهةسنجش امكانات سياسي انديش تف موالنا ةدربار. كر عرفاني استعنوان يكي از نمايندگان

و مدني انديش ظرفيت و باطنيةالدين بلخي به دليل غلب موالنا جاللةهاي سياسي  رويكرد ادبي

به موالنا، پژوهش درخور توجهي هاي اخير البته در سال. استانجام نشدهبر تتبعات مربوط

انرايباندكيهاي پژوهش و سياسي و فهم برخي از ابعاد اجتماعي هاي موالنا ديشه تحليل

ميصورت گرفته است به پژوهشي جامع سامانبرايتوان از آنها به عنوان بستريكه دادن

و ظرفيتةدربار . موالنا بهره گرفتةهاي سياسي انديش امكانات

 بحث.2
به عنوان چارچوبيو2آرتور اسپريگنز جستاريِ توماسةنظريدر اين مقاله، از رهيافت داللتي
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ميةي تبيين انديشنظري برا هاي سياسي را با الگوي اسپريگنز انديشه. گيريم سياسي موالنا بهره

يا بحران، تشخيص علل بحران، آرمانة جستاري خود يعني مشاهدةچهارگان و درمان شناسي،

و بررسي كرده است،حل بحران راه ص1377اسپريگنز،( تحليل ص1389 منوچهري،؛41،  در اين.)78،

و وضعيتي، مقوماتةشناسان اساس رهيافت انديشهمقاله بر  توماس اسپريگنز، مقومات تبييني

و نيز داللت ميةهاي هنجاري انديش معرفتي توضيح اينكه بر اساس.دشو عرفاني موالنا بررسي

كه نوعي بازسازي رهيافت اسپريگنز است، هر انديش كم مركب سياسي دستةرهيافت داللتي

مقاز چهار و كه عبارت عنصر ازا وم اصلي است يا: ند و مقومات تبييني وضعيتي، مقومات

و تضمنات هنجاري داللتمباني معرفتي،  و داللت راهبرديها  بر ناظرمقوم تبييني يا وضعيتي.،

كه در آن انديشه و تحليل اوضاعي است مي تبيين وضع موجود . گيرد ورزي صورت

به ضرواهاي سياسي انديشه ها اند؛ اين ضرورت هاي موجود انديشيده شدهرتغلب در پاسخ

به معيني تحليل شدهةهاي گوناگون در هر انديشبه شكل كه مي اند را طور كلي توان آن

 گرايانه از انديشه بديهي است كه اين سخن به معناي برداشت تقليل. مقومات تبييني نام نهاد

كه برخي انديشه را هم در مقام تكويآننيست؛ و تداوم، گونه و هم در مقام بسط و پيدايش ن

و طفيلي دانسته تَبعي و تداوم هرگونه انديشه،امري و بسط  سياسية از جمله انديش،اي ظهور

و اجتماعي آن تلقي نموده و را مبتني بر بستر تاريخي و ميااند و دوران تاريخيِ انديشه ن زمينه

و ق تعيينة آن رابطگسترشظهور و جبري صورت اعتدالي اين برداشت. اند ائل شدهكنندگي

و بستر تاريخي ارتباطي قويم قائل مياضمن تأكيد بر هويت استقاللي انديشه،  و بافت ن انديشه

به بستر تاريخي ظهور آن مي و اشراف و فهم انديشه را در گرو آگاهي طباطبايي،( داند است،

ص1368 ان،اساس براين.)12، و فهم كهةديش در كوشش براي كشف  سياسي يك متفكر بايد ديد

و اجتماعي زمانة درباراوآيا و تأملي داشته است يا خيرة وضعيت سياسي مقوم. خود دغدغه

شناسي، هر متفكر سياسي داراي نوعي معرفت. مباني معرفتي است، سياسيةديگر انديش

و سعادت انسان ميشناسي است كه بر مبناي آن معضالت موجود منشأشنا شناسي با سي و شوند

مي ابتنا به آنها داللت و تضمنات هنجاري نيز تدوين و. شوند ها به هستي نوع نگاه يك متفكر

و تعريف او از سعادت، جهت و تلقي مية گيري وي در انديش انسان اما. كند سياسي را تعيين

كه فهم انديش؛ داللت هنجاري است، سياسيةمقوم سوم هر انديش يكسةبه اين معنا ياسي

و ابتنا بر داللت و مباني معرفتي آن امكان متفكر تنها با استناد و وضعيتي، پذير هاي تبييني

وو داللتها ضرورت، سياسيةعنصر بنيادين انديش. نيست هاي هنجاري آن يعني پيشنهادها

و نبايدهاي متفكر در راستاي نحو و سامانةبايدها به آن است تدبير جامعه ا. بخشي ،ين منظراز

و مباني معرفتيِ هاي انديشه ممكن است نظام و مفروضات و حتي اي با مقومات تبييني  متفاوت

و داللت و سياسي مشابهي باشند متعارض، داراي تضمنات داللت هنجاري ناظر. هاي هنجاري



 1393 تابستان،2ةشمار،44ة دور، سياستة فصلنام 410

كه موجود نيست، اما ايجاد آن مطلوب است داللت راهبردي ترسيم سامان. بر وضعي است

و نقش شهروندي استاقتدار و جايگاه نكتةدربار. سياسي كهةاين داللت،  مهم اين است

و نيز داللت چه و هنجاري در انديشهاي بسا مقومات تبييني وجود داشته يك متفكرة معرفتي

و مطلوب نكرده باشد گونه اشاره هيچوي باشد، اما  و نظام اقتدار بسامان در چنين. اي به نظم

و پيامدهاي منطقي انديشمواقعي در حقي به لوازم ياةقت متفكر يا و  خود توجه نداشته است

به نتايج هنجاريِ مباني معرفتي انديش به داليل خاص از تصريح و و از سرِ اختيار ةعامدانه

و تبيينِ خويش از وضعيت موجود، خودداري ورزيده است و نوع تحليل گونه در اين. خود

و اهميت بيشتري، متفكرةتضمنات هنجاري انديشمواقع است كه موضوع فهم   حساسيت

 متفكري داراي داللت هنجاري باشد، قاعدتاً بايد داراي داللت راهبردي نيزةاگر انديش. يابد مي

نكت. باشد به اين وة مهم كه فهم انديشةاسپريگنز ضمن اذعان  سياسي يك متفكر منوط

و اشراف بر مقومات تبييني به آگاهي بهو زمينهمشروط وها ضرورتهاي عيني آن است،

و استقرار سامان جديد اقتدار، هاي هنجاري، يعني راه داللت و درمان بحران اي توجه ويژه حل

ص1377 اسپريگنز،(دهد نشان مي ،156(.

و تبييني انديش داللت.1.2  مولويةهاي وضعيتي
تب، سياسيةكي از مقومات انديشياشاره شد كه و يين روشن متفكر از شرايط زمانه تحليل

 نخست اينكه؛ موالنا دو پرسش مهم مطرح استةهاي تبييني انديش در بحث از داللت. است

و اجتماعي زمان و تصوير ذهني خاصي از اوضاع سياسي، اخالقي  خويشةآيا موالنا تحليل

مي؟دارد و ديدگاه وي دربارو در اين صورت چگونه عةتوان از موضع صرش آگاهي اوضاع

كه از نظر موالنا بحران غالب عصر وي چه نوع بحراني است. يافت با؟پرسش دوم اين است

به اين كه هر انديشهموضوع توجه شكلةهاي زمان اي در پيوند تام با بحران مهم  متفكر

مي مي و سامان و بحران گيرد كه نسبت انديشه موالنا با مسائل هاي عصر يابد، پرسش اين است

به بي به وضع موجود مردم در خالل بحران وي چيست؟ برخي موالنا را و اعتنايي نسبت ها

از براي روشن. اند عصر متهم كردهةجانب هاي همه نابساماني و تبيين مولوي شدن موضوع تحليل

اند،، آيا چنانكه برخي گفتهنخست: رسد شرايط زمانه، توجه به چند نكته ضروري به نظر مي

بي انديشه بي،زمان هاي موالنا و و مسائل عصر فراتاريخي ؟ آيا فرازماني استاعتنا به شرايط

به،بودنِ انديشه و مسائل عصرِ صاحب انديشه است؟ اعتناي  منافي وجود پيوند ميان انديشه

ب چه معناست؟ به ميراي مسائل عصر در مثال آيا از موالنا انتظار كه هاي با نظامبرخوردرود

و رفتاري مبارزهسياسي  در حاكم موضع به اين پرسش جويانه ها مستلزم پيش گيرد؟ پاسخ

و واقع و مسائل زمان بينانه از بحران داشتن دركي درست زندگي مولوي. مولوي استةها
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يكي از بحراني و هفتم هاي قرن. زمين است هاي تاريخي ايران ترين دوره مصادف با  ششم

و هجري را بايد دوران مصيبت و سياسي در ايران : جهان اسالم دانست هاي فراگير اجتماعي

و سقوط نهايي نهاد خالفت بود« با....اين دوران شاهد لحظات احتضار  در طول قرن هفتم

و خونبية حمل به قول سعدي امان مغول امواج هولناك ويراني و ريزي همه جا را درنورديده

به حد نها« و مشقت ص1387 موحد،(»يت رسيدسختي به غايت رسيد ،320(.

و، داخليةدر عرص ، 1375فروزانفر،( اسالمي در جريان بودهايهن فرقميا دشمني جدال

و امنيت از آن رخت بربسته.)153ص و مرج،مثنوي در اجتماعي تولد يافت كه آرامش و هرج

و نامتعادل، همه. شده بودجايگزينثباتيو بي ميرچيز در اين جو ناآرام صفا،( رفتو به زوال

ج1372 ص3، ،79(.

مي بنابراين به بيةهاي زمان ترين بحران رسد مهم نظر نا مولوي، و و نيز تشتت عدالتي امني

و غلب و تعصبات فرقهةمذهبي هم تحجر و اجتماعي آن بوده استةاي با . پيامدهاي اخالقي

كه در اينجا مطرح و شودميپرسشي و شرايط تبيين مولوي از بحران اين است كه تحليل ها

 تاريخي زمانه چگونه بوده است؟

به مسائل عصرخويش تقريباً ادعا كردهپژوهشگرانبرخي از كه موالنا نسبت اند

به بي و جز به اين مسائل ندارد اعتناست ص 1387 شفيعي كدكني،( ندرت اشاراتي پا.)78، برخي نيز

به دلي و مولوي را بي«ل را فراتر نهاده و بي سكوت و به حوادث تلخ دردي تفاوتي نسبت

به مباحث انتزاعي و پرداختن و دردهاي جامعه، ص1386، ايالنلو( اند متهم ساخته» روزگار ،25(.

و موضع عملي مولوي در دورهةدربار در انديشه و بلكه اي كه شخصيت وي تحت تأثير

مي، عرفان استةسيطر كه آنچه وة مسئلتوان گفت اين است  نسبت انديشه با دوران تاريخي

كه در بيان برخي منتقدان هاي زمانه پيچيده متفكر به بحرانتوجه شيوة تر از آن چيزي است

به آن اشاره شده است به. موالنا و اين كه موالنا در آثار خويش و صريح به مسائل طور گسترده

و موضعي مبارزه بحران و در دفاع از مردم هاي سياسي عصر خود نپرداخته جويانه عليه مغوالن

به.ناشدنيپيش نگرفته است، واقعيتي است انكار در روي نافي وجود نسبت هيچ اما اين بيان

و بحرانةميان انديش و؛ وي نيستةهاي زمان مولوي  چراكه اوالً شواهد متعددي از توجه

به حساسيت مولوي نسبت به بحران ها نامهو مافيه فيهو مثنويدر ويژه هاي زمانه در آثار وي
هايي كه تشخيص هاي زمانه يا نوع بحران انديشمندان با بحرانبرخورد ثانياً نوع،موجود است

اوة حساسيت ويژبيانگرتحليل آثار مولوي.)108ص،1377 اسپريگنز،( لزوماً يكسان نيست،دهند مي

اس نسبت به بحران و سياسي عصر و اجتماعي سخن مثنوي«به بيان ديگر.تهاي اخالقي

ص1382 اسالمي ندوشن،(» انحطاط متراكم زمان استةزاييد و در حقيقت پيام آن در متن)292،

و بحران و مجادالت زمان قابل فهم است،هاي سياسي تحوالت و اخالقي در. اجتماعي موالنا
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و اخ و برخي ديگر از آثار، انحرافات فكري و نابسامانيفرازهاي متعددي از مثنوي هاي القي

و بررسي  و سياسي جامعه را با دقت تمام نقد كهوي. كندمياجتماعي  از آن عارفاني نيست

و كناره و فروتني و خضوع به تسليم در برابر حوادث  زندگي دعوتةگيري از معرك مردم را

و جهاد مستمر با عوامل متضاد و كوشش به زندگي و كند؛ برعكس وي همواره مردم را

ميسرانجام ص1371 فارابي،( كند زندگي در همين دنيا دعوت ،161(.

در پاياني عمر موالناةاز دور شواهدي در دست است كه حاكي از حضور جدي وي

ميزمينهدر اين. دفاع از حقوق مردم استةعرص توان به حضور او در دفاع از قونيه از جمله

و توصيه و مكاتبات به حاكمان امهن در برابر مهاجمان، و مكررش و رفع برايهاي صريح  حل

كه نشان از دغدغه ص1390كمپاني،( هاي اجتماعي موالنا دارد مشكالت مردمان اشاره كرد با.)232،

و بحران و مسائل و اين اشارات مقدماتي، در اينجا ارزيابي مولوي از وضع تاريخي هاي عصر

و تضمنات سياسي آن بررسي دردشناسي وي، با هدف،به تعبير اسپريگنز خواهد سنجش نتايج

. شد

و بحران كي از راهي و تشخيص موالنا از معضالت ،اش هاي زمانه هاي آگاهي از تبيين

مي. هاي انتقادي وي است بررسي ديدگاه م نگاه انتقادي موالنا را  تفاوتتوان در دو سطح

:ارزيابي كرد

و اجتماعي نقد بحران. 1.1.2  هاي اخالقي
و از نگاه مولوي در تبيين شرايط زمانه آنچه بيش از همه اهميت داشته، بحران هاي اخالقي

و تعصبات فرقه و تحجر ب ايناز. اي بوده است رواني  انتقادات وي از دستگاه قدرت اوجودرو،

به بحران هاي اخالقيكه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، نقد بنيادين وي بيش از همه معطوف

و غلب خللو و سلطةهاي معرفتي و تعصب فق گروهة تحجر و اقشاري چون نهايها

بي ظاهرپرست است كه البته خود او نيز از مخالفت .)153صفروزانفر،( نصيب نمانده بود هاي آنان

 نقد قدرت سياسي.2.1.2
به سنجش مضامين انتقادي در آثار جالل به قدرت سياسي پيش از آنكه ،بپـردازيم الدين نسبت

.ارزيابي كنيم قدرت سياسية فهم موالنا را از مقولنخست،ضروري است كه

: شـود بـه ايـن شـرح آغـاز مـي)ص( اثر مهم موالنا با ذكر روايتي از پيامبر اسـالم مافيه فيه

و خيراالمراء من زارالعلماء« از.»شرالعلماء من زار االمراء موالنا ضمن اشاره به برداشت متداول

و در اين  روايت مبني بر ناشايست بودن ديدار عالمان با امرا، برداشت اخيـر را نـاقص شـمرده

:نويسد شرح روايت چنين مي
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به« و سداد او و صالح وةواسط شر عالمان آن كس باشد كه او مدد از امرا گيرد  امرا باشد

به نيت آن كرده باشد كه و حرمت مرا امرا صلت«: از ترس ايشان اول، خود، تحصيل  دهند

و منصب دهند و» دارند و از جهل به علم مبدل گشت، پس، از سبب امرا او اصالح پذيرفت

و بر وفق طريق مي و سياست ايشان مؤدب شد و ناكام چون عالم شد، از ترس »رود كام
ص1385 مولوي،( ،15(.

نف: توجه به چند نكته ضرورت داردگفته قول پيشة نقلدربار كردن آغازسِنخست اينكه،

و چگونگي  و دست با آن، نشان نادرستبرخوردكتاب با بحث قدرت كم ترديدآميزبودن بودن

و جوهر سياست است ديدگاه كساني است كه مولوي را بي ،اعتنا به امر عمومي كه كانون

به اين گزاره. اند دانسته بر اينكه نشان باور وي به ضرورت وجود حكومت افزونتوجه موالنا

به علما رجوعةاست، متضمن توصي كه در امر حكومت به حاكمان است  هنجاري روشني

به رابط دوم اينكه توجه جالل. كنند به موضوع مهمةالدين و علما، نشان اهتمام وي  ميان امرا

و تنسيق حيات عموميةرابط و آثار اين رابطه در چگونگي تنظيم و پيامدها و قدرت  دانش

و انديشةيمدافعان نظر. است بهة تعارض عرفان و دعوت  سياسي، خوارداشتن قدرت سياسي

و ورود بي ازةبه عرصنكردن اعتنايي و همكاري با قدرت را ة ذاتي انديشهاي ويژگي سياسي

و نشان تعارض آن با انديش بررسي دقيق موضع موالنا نشان. اند سياسي تلقي كردهةعرفاني،

بر مي به معناي نفي مطلق دهد كه ديدگاه وي دالّ و قدرتمندان و نفي مصاحبت با سالطين رد

و حقيرشمردن آن از موضع بي و تنزه قدرت سياسي به دنيا، يا اعتنايي و طلبي سياسي

به مالحظه و انفعال نبوده است، بلكه اين امر در چهارچوب نگرش كلي وي نسبت كاري

و مخالفت او با قدرتمندان گذاري آن بر سرنوشت جامعه قدرت سياسي يعني تأثير از يك سو،

و ارزش و تعارض عملكرد آنان با اصول و مستبد، و انساني از سوي ديگر فاسد هاي اسالمي

: بوده است

چه امروز« كه سري است رفتني كه سر برود با پادشاهان نشستن از اين روي خطر نيست

و مال اما از اين رو خطر است كه هركه با ايشان صحب.و چه فردا و دعوي دوستي كرد ت كرد

و رأي كه بر وفق ايشان سخن گويد دل ايشان قبول كرد البد باشد هاي بد ايشان را از روي

و نتواند مخالف آن گفتن نگاه از اين رو خطرست، زيرا دين را زيان دارد،. داشتي قبول كند

ش كه اصلست از تو بيگانه ص1389موالنا،(»ودچون طرف ايشان را معمور داري طرف ديگر ،22(.

مي مطلب پيشچه از آن كه تجويز فاصلهشود، گفته برداشت گرفتن از قدرت اين است

و مصاحبت با قدرت از نظر موالنا هيچ و يا همكاري و مالحظه سياسي - يك ناشي از ترس
و سازش با حاكمان ظالم نيست و يا مداهنه ب. كاري كه وي  اوجودبر همين اساس است

كه با معين بات حسنهمناس به)2( الدين پروانه اي به وي هشدار ياريدليلدارد، به مغوالن كردن
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ص1389 مولوي،( دهد مي ةعرصكه ستمو خشونت جنگ، سراسريا جامعهبهيو.)19،

:ديگويم موالنا اگر. نگرديم بود،هشتگ پرستايدني مشتي طلب قدرت

.)3057بيت،2دفتر،1379،يمولو( شدنددردهييكدرمايغ بهر/ آمدندزير خون ترك غزان آن

داستان. دارديبرم پرده خشونتو وحشتوي تعدو ظلماز آكندهخيتاريكاز درواقع

و شاه ترم و استبداد رأي فرمانروايانذ دلقك و طعني ظريف در باب خشونت طبع متضمن نقد

اميبراين، افزون. عصر است ين حكايت در صدد بيان اين اصل كلي است توان گفت مولوي با

ميكه چون صاحبان قدرت مي هاي فاسد از بيان حق و از شنيدن حقيقت به خشم آيند، هراسند

شكلةپيامد سلط به،در اين قصه. بود خواهد استبداديو بستهاي گيري جامعه آنان  حقيقت

و آشكار چهره مي و بلكه خطر شكلي ساده بيان حقيقت هم نشان داده نمايد، اما دشواري

و مي ميميگونه استدالل اينشود و آزادي هنگامي شكوفا كه حق كه زمينه گردد اي شود

و اظهار آن برقرار باشد ص1382 پور، وزين( مساعد براي رشد ،431(.

)3517، بيت5، دفتر1379،يمولو( آور آتش سجاف با تو اي خشم/كي توان حق گفت جز زيــر لحــاف

بهةقص و منادي ملك ترمذ هم كه در دفتر ششم مثنوي آمده است، درواقع اشاره  دلقك

و نوعي دهنةهاي هوسناكان حكم به آن است پادشاهان .)336ص،1366 كوب، زرين( كجي نسبت

وي نشان ميهيفماهيفانتقادات مكرر مولوي از مغوالن در  استغراقات باوجوددهد كه

رو عرفاني از. زگار خود بركنار نبوده استاش از مسائل يك راه ديگر بررسي تبيين موالنا

به تبع آن ارزيابي امكانات سياسي انديش و باةشرايط عصر،  وي، واكاوي مكاتباتي است كه

به،بنابر اسناد موجود. حاكمان عصر داشته است جاي مانده مجموعاً يكصدوپنجاه نامه از موالنا

كه بخش قابل ا است و حاكمان عصر او در سطوح مختلف مياهاز اين نامهاعتنايي ن وي

و وي در نامه.)246ص،1371 مولوي،( بدل شده است ردو و بخشش القاب هاي خود اگر چه از بذل

و اين عناوين فروگذار نمي به گفتمان غالب عصر موالنا دور از انتظار موضوعنمايد،  با توجه

و چيزي از براي خود نميها لحن ملتم گاه در نامه، هيچيستن و اگر براي سانه ندارد خواهد

مي خواهد درواقع عرض حاجت نمي ديگران مي و با آهنگي كند، حكم و تأكيد به اصرار و كند

ميبِخواهد كه مخاط آمرانه مي كه او وي.)17ص،1375موحد،( انجام دهد،گويد نامه كاري را

و حتي شعر همچنان و حيات  خود نيز آزاده هاي نگاشتهدر،خود آزاده استكه در انديشه

به نامه.)23ص،1371مولوي،( است كه اين مدعا با نگاهي  درخواست او از حاكم شاملهايي از وي

ميبرايوقت ص1375موحد،( شود آزاد كردن زندانيان مخالف حكومت است، آشكار ،17(.

ن دردر يك ارزيابي كلي، وي عين قد موالنا بر قدرت سياسي كه نشان حساسيت حال

و نيز  به وضع موجود و اجتماعي زمانه است، بيانگر اعتراض موالنا نسبت به شرايط سياسي

در آگاهي و مسئوالنه به عمل آگاهانه و ترغيب آنان دادن فضاي سامانراستايبخشي به مردمان
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كه در نوع خود مي كر عمومي است كه.دتوان آن را نوعي كنش مدني ارزيابي واضح است

و عرف غالب قرن هفتم  و مفهومي و انتقاداتي به دليل آنكه در متن نظام معرفتي چنين تأمالت

مي صورت مي و زباني ظهور و واژگان گيرد، در قالب واژگان كه نشان زيادي از تعابير يابد

به چشم نميةمألوف در انديش و درون سياسي در آن  گفتارةماي خورد، اما آنچه مهم است روح

كه پيوند وثيقي با درون . مدني داردة انديشةماي موالناست

و بنيادهاي معرفتي انديش داللت.2.2  سياسي موالناةها
 شناسي هستي.1.2.2

به اين حقيقت كه مسئل وي» انسان«كم در عرفان عملي، اصلي عرفا دستةبا توجه و بازگشت

نه جهان  تصوف عملةچون موالنا كه منظور آنان از طريق براي كساني،به اصل خويش است

نه صرف بحث فلسفي، ماجرا از يك دغدغه آغاز مي و .)29ص،1388قانعي،( شودو تخلق بوده

به نحوي منظم به طرح پرسش بنابراين انتظار نمي هاي رود كه موالنا به روش يك فيلسوف

به تنوع اليه و اصوالً با توجه فك فلسفي بپردازد، و گسترش استعدادهاي يك مغز هاي ري

بي رشديافته، انتظار يك مكتب نظام و بيهوده است مند فلسفي از موالنا كامالً ، 1348جعفري،( مورد

،شناسي درپي يافتن پاسخ آن از نگاه موالنا هستيم هستيةترين پرسشي كه در حوز مهم.)22ص

و كثرت مشهود در جهان هستي كه حقيقت هستي چيست  واقعي است يا ظاهري؟ اين است

به عالم طبيعت منحصر مي نه آيا جهان هستي ترديدي نيست كه جهان هستي به عنوان. شود يا

 عالم هستي را داراي،گرايانه موالنا با نگاهي وحدت. يك واقعيت براي موالنا مطرح بوده است

و شهادت مي د كثرت. داند دو سطح غيب و آشكار هستي از يد وي ها يا ساحت مشهود

و اعتباري دارند ص1390زماني،( وجودي مجازي فكر.)87، به و شهود مولوي هرچند از راه كشف

كه فاصل وحدت مي و خدا را پر كندمياةرسد، وحدت او چنان نيست جز.ن انسان اگرچه وي

بن بيند، نمي چيز ديگري در اين راه نمي» وجود«يك  كه اين انديشه او را به بست جبر خواهد

و سقوط تكليف بكشاندم و شريعت هستي،رو به تبع اين نظام ازاين. طلق شناختي، طريقت

مي هم شناختي موالنا متضمن آثار بسيار هستيةنگاه ويژ.)240ص،1376كوب، زرين( گردند قدم

و از جمله مسئلةمهمي در حوز ب تلقي از دنيا، دينةهاي مختلف و شناسي ويژه انسانهشناسي

و دنياتل. است . ستيزانه نيستقي موالنا از زندگي اين دنيايي، برخالف مشهور، دنياگريزانه

و زندگيكه آدمي را احاطه كردهعالم مادي نيستند عيني هاي پديده،مقصود وي از دنيا اند

آن انسان به به و معاد انسان يعني، تعلق داردها نوعي  بلكه در حقيقت غفلت از وجود مبدأ

مي.ستاپروردگار و زندان آن و راه دنيايي كه موالنا انسان را اسير داند، در خود انسان است

و رهايي از آن نيز در خود اوست :)987، بيت1، دفتر1379مولوي،( آزادي
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زن/چيست دنيا از خدا غافل بدن و و ميزان و نقره  ني قماش

و آخرت وجود ندارد اساساً مرزي بين، مولويةانگاران شناسي وحدت بر اساس هستي  دنيا

:)مولوي، ديوان(

 دنيات چو عقبا شد دنيات مبارك باد/دنيا همگي عقباست اندر نظر عارف

به موالنا در دين و صريحي ندارد، در تحليل نهايي اي گونه شناسي نيز اگرچه موضع يگانه

و گفتگوي اديان مخت داوري نموده كه راه را براي استقرار فضايي مدارا لف هموار ساخته آميز

و مذاهب را)2ص،1387ملكيان،( وي ضمن رد رويكرد انحصارگرايي در دين. است ، تكثر اديان

و بلكه قهري مي و؛شمارد امري الزم و هاي ذوق چراكه طبايع  باطني افراد گوناگون است

ميهاي ذوقالجرم :)1761و 1757هاي، بيت2، دفتر1379 مولوي،( كند متكثر اديان متكثر طلب

ام هر كسي را اصطالحي داده/ام هركسي را سيرتي بنهاده

 مدح سند، اصطالحراانيسند/مدح هند، اصطالحرا هندوان

 شناسي انسان.2.2.2
ميكي از مهمي كه با ابتنا بر آن راةتوان ابعاد سياسي انديش ترين سطوح معرفتي  يك متفكر

شناسيِ در بحث از انسان.)14ص،1383بشيريه،( كر استشناختي هر متف نگاه انسان،ارزيابي نمود

مي هر متفكري پرسش كه توان پاسخ آنها را با تأمل در نظام هاي مهمي قابل طرح است

ص1389، ملكيان( اي او جستجو كرد انديشه سه پرسش بيش از همه با موضوع.)301، در اين ميان

اعنخست،: استبحث ما مرتبط  و و دوم،؛تبار انسان در نظام هستي پرسش از جايگاه  گستره

و اراد و اينكه آيا انسان موجودي داراي سوم،و؛اوةحدود اختيار  پرسش از هويت انسان

و يا بيناذهني است گرايانه اينكه انديشمندي تلقي فردگرايانه يا جمع. هويت فردي يا اجتماعي

با اين اشاره. هيت سياست تأثير خواهد نهادو يا بيناذهني از انسان داشته باشد، بر فهم وي از ما

به پرسش ميو با عطف و داللت كوشيم تا انسان هاي اخير، و آثار هاي سياسي شناسي مولوي

.آن را ارزيابي نماييم

و غايت آفرينش به پرسش از موقعيت انسان در نظام هستي، موالنا انسان را اصل در پاسخ

و جان جهان را احساس در نقطهاز نگاه موالنا انسان«. داند مي كه جهان اي ايستاده است

اي ترين جلوهت واالترين پايگاه است، زيرا خوباز اين ديدگاه پايگاه انسان در كاينا. كند مي

ميدر صورت تعينات هست» مطلق«كه آن ، 1387شفيعي كدكني،(»دشوي داشته، در انسان مشاهده

و قيمت انسا«.)57ص آن است كه انسان از نظرو از جمله مولوين از نظر عارفان دليل اين قدر

و ازاينةاهل عرفان، نسخ هم تام، بل اتم الهي است ةرو در مظهريت ذات اقدس الهي از
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و اليق موجودات عالم كامل مي. تر است تر كه انسان به منزل موالنا برهمين معنا اي آينهةگويد

كه خداوند خود را در او مي ص1390 زماني،(»ندبي است ،493(.

و حكم يزدان غفور و/چون مراد ).2158، بين6، دفتر 1379 مولوي،( ظهور بود در قدمت، تجلي

).2160، بيت6، دفتر 1379مولوي،(اي تا بود شاهيش را آيينه/اي پس خليفه ساخت صاحب سينه

كه خداوةدر بحث از مقول و اختيار، موالنا بر اين باور است به جبر ند در ميان كائنات تنها

و همين عطيه كه او را اشرف مخلوقاتاي انسان قدرت انتخاب را عطا كرده است،  است

كه در افعال عباد قائل به جبر شده«وي. ساخته است  اختيارةاند، طريق برخالف جمهور اشاعره

و)77ص،1362همايي،(»را اختيار كرده است به معني سلبةعقيد«، به جبريه را طور مطلق اختيار

مي نمي و از نظر فلسفي آن را باطل ص1ج،1375 فروزانفر،(»داند پسندد در.)264، شواهد آشكاري

به اختيار انسان است كه مؤيد باور موالنا پذيري تصريح موالنا به تربيت. مثنوي وجود دارد

و توصي به عنوان مفتاح مطلوبات، مستلزمةانسان و كوشش و او به سعي باور وي به اختيار

.تكليف است
و عتاب و تشريف و خشم و نهي )2975، بيت5دفتر، 1379مولوي،( نيست جز مختار را اي پاك جيب/امر

و دين شوي ) 2179، بيت4دفتر،1379مولوي،( بين شوي تا چو عقل كل تو باطن/جهد كن تا پير عقل

و مكافات عمل انساني نيز دليلي روشن است بر باور وي به تأكيد مولوي بر مجازات

به ما مي و اينكه هرچه و آزاديِ عمل انسان ص1362همايي،( اعمال ماستةرسد نتيج اختيار ،30(

و فعل ما ندا )216 بيت،1، دفتر 1379مولوي،( سوي ما آيد نداها را صدا/اين جهان كوه است

)3182، بيت5دفتر، 1379مولوي،( گر بدرد گرگت، آن از خويش دان/اي دريده پوستين يوسفان

و نيز بروز حالت و ابطال جبر، مولوي ترديد انسان در فرايند عمل در اثبات اختيار انسان

 413 هاي، بيت6دفتر،1379 مولوي،(داند پشيماني پس از انجام عمل را نشان وجود اختيار در آدمي مي

:)414و

كي/ايم اندر دو كار در تردد مانده بي اين تردد  اختيار؟ بود

گُود كي و پاي او بسته بود/اين كنم يا آن كنم او .كه دو دست

هودر به پرسش از ايت پاسخ و ايي فردتيوهي است داراي انسان موجودياآينكه انسان

ويمي پاسخ مولوي،اجتماع سيتواند روشنگر برداشت و امكان استنتاج اشدباستي از

 نشانگري مثنويهاتي از حكايتأمل در برخ.يد نمالي را تسهيوةشي از اندي مدنيها يلتفض

يكي. بودن انسان طرح كرده استي اجتماعة را درباري مالحظات مهمينالد است كه جاللنيا

ا ونياز ازمي تقسةبه مقولي مالحظات توجه وي مدنياتحهاي ضرورت كار است كه

بهيو از شمار موضوعاتياجتماع جدي اجتماعةيشدر اندژهيو است كه  توجهدي دوران
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ص12ج،1385ي،جعفر( استرا برانگيخته شمندانيندا ب.)136، چنينايانموالنا در ين موضوع

:ديگويم

ميكه او در مكسبهر  كنديميگردارانيياري/نهدي پا

)5 دفتري،مثنو(افتقارنديگزي كاري هركس/ عالم برقراريستبه انبازچون

و استوارباال،تيببنابر  مهمةنكت. مردمان استي به همكاروابسته بشر زندگيي قوام

ي اجتماعي از انسان به مثابه موجوديوي روشن بر تلقيكه گواهي مولوةيش در اندگريد

و پياست، باور ،12ج،يجعفر( استي انسانةها در جامع سرنوشت انسانديشديوستگي به

: است نموداريرزياتكه در اب)176ص

 كه نان بودنيقي از نانيا پاره/ زانسان بوديا انسان پارهگفت

ح/ كنفس واحده استي انساننفس )5 دفتر،يمثنو( سفال جامده استيواني نفس

رودهيبديا تو/عمي عكس ِبد بر نه عم است، آن مرَم،يي بد )1336، بيت1دفتر،1379،يمولو( از خود

بويا نكته بژهي كه پيناباشد،مي قابل تأمل گفتهيشپيت از كه موالنا يقيعمييوستگ است

و سرنوشت انسانانيم هم رفتار و  مسئولگريكديها را در قبال عملكرد انسانةها قائل است،

بهي مهم ديگرةنكت. دانديم  اين باشد،ميخصوص از منظر بحث اين جستار داراي اهميت كه

س،موالنابه باور است كه و فطرتي خداگونه انسان همداردرشت نيك كهةو و اعتباري را  شأن

ميها انسانةبراي نوع انسان قائل است براي هم كه انسان. داند يكسان از ناگفته نماند  نظرها

و نابرابرند،استعدادهاي وجودي و. متنوع به معناي آن نيست كه در حقوق انساني البته اين

ص1390ي،جمشيد( اجتماعي نابرابر باشند  انسان از نگاه مولوي موجودي است،ترتيبيناهب.)78،

و و آزادي و اختيار و انديشه و برخوردار از عقل افتخار نيز داراي جامع قواي وجودي متضاد،

.ها آفريده ديگرشرافت بر 

) موالناةفضيلت مدني در انديش( مولويةهاي هنجاريِ انديش داللت.3.2
و انديشمندي بدون داشتن. سياسي استةاصلي انديش مقوم،بودن هنجاري هيچ انديشه

وةايجاد يك جامعراستاي پيشنهادهايي مستقيم يا ضمني در  و مطلوب، انديشه  بسامان

هاي معرفتي، سياسي را وجود داللتةاگر مقوم انديش. شود انديشمند سياسي محسوب نمي

و به كه خصوص هنجاري ارزيابي كنيم، آنگاه تبييني،  ارزيابي آثار مولوي نشانگر آن است

بتضمنات و در. وي وجود داردة مدنيِ انديشةويژه صبغه روشني براي اثبات وجه هنجاري

و مؤلفه اين صورت يعني با فرض نشان به هاي مدني در نظام فكري جالل دادن عناصر و الدين

و فضاة انديشةجهت آنكه جوهر و اهتمام به لوازم كه قوام سياسي توجه بخش مدينه يلي است

. موالنا جنس سياسي داردةتوان ادعا كرد انديشو مناسبات انساني است، آنگاه مي
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كه وي در يك موقعيت،اش در ضمنِ بحث از تحليل موالنا از شرايط زمانه  گفته شد

وة ناشي از غلبهاي منفي عمومي واكنش. دشوار تاريخي قرارگرفته بود  فضاي نااميدكننده

ب رعب و سلطه دليلآلودي كه وة هجمه و پيامدهاي جنگهاي صليبي  هاي درگيري مغوالن

و مذهبي داخلي بر جامعه حكم و عمل وي نيز نمود يافته فكري فرما شده بود، در انديشه

به است؛ بااين به روي نمي هيچ همه، كه مولوي نسبت به اوضاع بي وجود توان گفت تفاوت آمده

ي و و نيز وي با شرايط تاريخيرويارويي،آنچه مسلم است. كننده استا توجيهو يا منفعل اش،

همها حل او براي مقابله با بحران راه ب، و هم و موقعيت تاريخي  بستر مجادالتابا شرايط

و عناصر مدني انديش.متناسب بوده استوي فكري عصر ة در تالش فكري براي استنباط ابعاد

ن هيچبه،مولوي درروي و مضاميني مشابه آنچه كه در سنت بايد هاي فكريپي يافتن مفاهيم

و يا حتي فيلسوفان سياسي مسلمان دور  كالسيك طرح شدهةيونان يا برخي انديشمندان مدرن

به اين مباحث همانند و پرداختن وي كه نوع ورود و حتي نبايد انتظار داشت است بود،

به مؤلفه،به سخن ديگر. هاي يادشده باشد انديشمندان در سنت هاي غرض از اين بحث توجه

به سامانةموجود در انديش و معطوف و مولوي است كه ناظر به حيات عمومي است، بخشي

و آموزه كه اين گونه عناصر و شيو البته بديهي است و زبانِةها در متن دستگاه معرفتي  گفتار

و حتي اندرزنامه،متفاوت ا از سنت فلسفي  هدف در اينجا كوشش براي،رو ايناز.ستنويسي

و پوستة انديشةماي دريافت درست از درون بهة موالنا با گذر از ظاهر و توجه و واژگان  مفاهيم

و قصد نهفته در پس گفتار است در. روح و ة با انديشبرخوردراهنماي ما در اين تالش فكري

كه با استفاده از روش اسكينر گوهر بهةو لب لباب انديشموالنا اين است  موالنا را تا جايي كه

و مدني معطوف است دريابيم ترين عناصر هنجاري مهمدربارة در اين قسمت. قلمرو عمومي

وةانديش وة مدني انديشهاي ضرورت موالنا با تأكيد بر وجوه  وي همچون دوستي، همبستگي،

.دشو مدارا بحث مي

 روابط اجتماعيةدوستي شالود.1.3.2
و شـرحه شـرح،از نظر موالنا و وجود متكثـر و يگانگي است ازة عشق عامل اتحاد  آدميـان را

و مسبب بسياري از تفرقيبال كه منشأ و خودخواهي و جدايي حرص مي ها :رهاند هاست

)3743، بيت2، دفتر 1379مولوي،( صد هزاران ذره را داد اتحاد/ اوستادآفرين بر عشق كل

بهن عشقميااگرچه و عشقةي مدني مالزم»فضيلت«مثابهو دوستي  مفهومي وجود ندارد

يابهپژوهشگران از دوستي دارد، برخيتر گستردهمعنايي و مبدأ همه درستي عشق را منشأ

ص1390 اسپونويل،( اند ها دانسته بسياري از فضيلت ، بودن ها به معناي همدم عشق به انسان.)307،

به كسي دغدغنسو دانستن، ارزشمند و احسان داشتن استةبت به تعبير احمدبن. محبت
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و در پيوند چيزي«،طيب سرخسي و محبت علت پيوند چيزهاست عشق فزونيِ محبت است،

ص1386 روزنتال،(»تر از يگانگي نيست قوي كه ترين فضيلت دوستي از مهم.)135، هاي مدني است

تةهاي مختلف انديش در سنت شكلةا دور سياسي از يونان به و معاصر هاي مختلف مدرن

و تأكيد انديشمندان  به،در سنت كالسيك. استرا به خود جلب كردهتوجه مثابه دوستي

 معاصر نيز فضيلت دوستيةدر دور. نشيند فضيلتي مدني حتي در جايگاهي برتر از عدالت مي

و. گردد در قالب مفاهيمي چون همبستگي احيا مي اخالق عرفاني نيز در قلمرو انديشه

يكي از مؤلفهة دقيقي به مقولهايه اشار و آداب مهم طريقت وجود دارد دوستي به عنوان . ها

و دوستي، مفاهيم افزون وهم» مصاحبت«و» صحبت«بر محبت كه در لغت به معني دوستي

و همنشيني است آنبه عنوان يكي از آداب مهم طريقت در عرفان اسالمي،مجالست جهتوبه

آنو و خواجه. استشدهبحث پيرامون و تفرد است به نزد عارفان مقابل وحدت مصاحبت،

و شفقت عبداهللا انصاري آداب صحبت در معاملت با خلق را نصيحت حق كردن نمودن در

و اينكه حق همه همگان مي كس را فراپيش داري، انصاف همه از خود بدهي به طريق ايثار داند

م و حسنؤو كه نقطةمفهوم دوستي در انديش.)21ص،1389سجادي،(لقخُ اسات  كمالة مولوي

بهةانديش و و مكتب عرفان خراسان است عرفاني  در چند سطح قابل،ويژه متأثر از سنت

:بررسي است

و سرزندگي اجتماعات بشري و استحكام روابط انساني را از عوامل پايداري موالنا دوستي

وي. شمارد مي با،از نگاه و يا اميد منفعتي دوستي حقيقي آن است كه فرد بدون طمع حاجتي

ص1381 رحمدل،( همنوعان خود دوستي ورزد در» مصاحبت«و» صحبت«مفهوم.)315، كه نيز

 از مضامين موردنظر مولوي است كه ارتباط نزديكي، از آن سخن گفته شدهبارهامتون عرفاني 

و نقديكي از مفاهيم. دوستي داردةبا مقول است گرفته دربارة آن صورتي كه در مثنوي بحث

و دوستي  و نيز تأكيد وي بر همبستگي و ترهب مفهوم دارد،و نشان از رويكرد اجتماعي موالنا

در. گزيني است خلوت صةمناظر«مولوي و تلقي خود را مبني،»ادي مرغ با از زبان مرغ ديدگاه

تك بر نفي خلوت و به تفصيل گزيني ميروي كه بيان  نشان از باور او به ضرورت آشكارادارد

:)524 تا 483هاي، بيت6دفتر،1379 مولوي،( دارديو مدني جمعيبه زندگ توجه انسان

 بود آنجا دام از بهر شكار/رفت مرغي در ميان مرغزار

 دين احمد را ترهب نيك نيست/مرغ گفتش خواجه در خلوت مايست

به خلقان همچو ابر منفعت/ صبررنج بد خويان كشيدن زير  دادن

ميي را ار را/جو تا بيابي راه و چاه  ورنه كي داني تو راه

و تو همچون يوسفي  دامن يعقوب مگذار اي صفي/ديو گرگ است

به خود تنها رود/گرگ اغلب آن گهي گيرا بود  كز رمه شيشك
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و انبارها؟/گر نباشد ياري ديوارها كي برآيد خانه

ن از افزونگاه موالنا از و ياري يك ضرورت عقالني براي اجتناب بر اينكه دوستي

ميهاييخطر و جامعه را تهديد و همبستگي با جماعت است كه فرد و همراهي كند، با دوستي

از. يابدمييامور سامان بهتر  هاي نگاشتهدر چهارچوب همين نگرش است كه مولوي در يكي

ب خود در اشاره مياي تفسيري و سنت نبوي :نويسده قرآن كريم

و خلوت را بشكن«  اين مصلحت قلعه را برايو» يا ايهاالمدثر قم فانذر« رو ياران طلب

مي مي و مكه را حصار ص1371 مولوي،(»داد گرفت به.)227، از هيچ مولوي وجه رويگرداني

و طريقت نمي و براي جماعت را شرط شريعت قجماعتدانست وي. ائل بود اهميت بسيار

كه آدمي بايد با در اين مشي متأثر از تعاليم استاد خود شمس بود كه بر اين باور تأكيد داشت

و در تحكيم نظر خود حكايت مي زاهدي بود در كوه، او كوهي بود، آدمي«: كند آدميان باشد،

و وهم دارند، قابل معرفت خداي كه فهم دارند ند، در كوه نبود، آدمي بودي ميان آدميان بودي

! كردچه مي ، كمال در آن است كه انسان در عينر اين اساسب.)123ص، مقاالت شمس، جلد دوم(...

به وظايف اجتماعي ص1375 موحد،( فرديت خود را پاس دارد،قيام در تأييد همينوي.)195،

:گويد نگرش در مثنوي چنين مي

به كوه از ترهب، وز شدن/بهر اين كرده است منع آن باشكوه )2628، بيت6دفتر،1379 مولوي،( خلوت

و اكسير لقا/تا نگردد فوت اين نوع التقا .)2629، بيت6دفتر،1379 مولوي،( كان نظر بخت است

شد/زانكه با عقلي چو عقلي جفت شد و بد گفت .)20، بيت2دفتر،1379 مولوي،( مانع بد فعلي

كه جوامع اسالم ترين بحران كي از مهمي و،ي عصر مولوي را در خود فرو بردهايي  تعصب

و جدال ميان مردمان مي ايناز. بودتفرقه خواهد يك راه رهايي پيدا كند رو مولوي در مثنوي

و جامع كه در آن گرفتار آمده بودةكه بشريت اسالمي( بيرون آورد، خود را از اين وضعيت

ص1381 ندوشن، و واژگان سياسي امر.)51، به مقولاگر با زبان ةوز سخن بگوييم، توجه مولوي

و منيت، نوعي» منيت«و» خودبيني« به» گريزي فرديت«و در حقيقت نفي خودبيني و توجه

به عنوان يكي از فضيلت» ديگري« به است كه از عناصر بنيادين همبستگي شمار هاي مدني

به شواهدي. آيد مي و م بر اين موضوع از آثار موالنا يك. توان ارائه كرديويژه در مثنوي در

و وقتي يار گفتش كيستي اي معتمد؟ در جواب وي  يكي آمد درِ ياري بزد، حكايت مثنوي، آن

يك»من«فقط گفت  و در به روي وي بسته ماند تا وقتي بعد از چند دريافتو يار از او رنجيد

و نمي از ازاين؛)236ص،1353 كوب، زرين( گفته باشد»من« بايستكه جوابش درست نبوده است رو

:)2668و 2667 هاي، بيت5دفتر،1379 مولوي،( نگاه مولوي

بي هر من»من«كه  دوست جمله شد، چو خود را نيست دوست/ها خود اوست شد، همه

ها زانكه شد حاكي جمله نقش/نقش شد، يابد بها آينه بي
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و دشمنيةاز نگاه مولوي مبدأ هم اس خودها درگيريها و كسي كه از خودش بيرون بيني ت

راةهم،آيد مي. خود خواهد شمرد» منِ« مردم و در اينجاست كه شخص دوستدار بشريت شود

و ستيز دست برمي ص1382زماني،( دارد از نزاع بي.)719، شدن برخالف تلقي»من«اين گونه

ص1386ايالنلو،( برخي مو. انساني نيست» منِ«و» خود« نفي)104، » خودبيني«گونهآن،لوياز نگاه

و هر نوع معنويت و. باشد، پذيرفته نيستكه عامل ويرانگر عشق حركت از دنياي فرديت

با. آغاز سير معنوي است،»ديگري«ورود به دنياي  و» ديگري«معنويت يعني صميمانه

كه كانون انديش غرضِ مادي مرتبط بي و دوستي و چنين ارتباطي بدون عشق ،ست موالناةبودن

بي. ميسر نيست به انسان ادعاي عرفان با بي)ديگري(ها اعتنايي اعتنايي، مساوي ادعاي عرفان با

بي.به خداوند است به خدا با و عشق به مقام شامخ او به به اين معنا كه معرفت اعتنايي

بي نهال و به تجلي هاي باغ او هم توجهي با،ها هستندن انساناگاه او كه  مساوي است

از.)84ص،1378جعفري،( از خود خداوندويگردانير  نوعي تحليل،»ارتباط«چنين فهمي

به؛االذهاني از مناسبات انساني است بين ، فرد نيز»ديگري« به اين معنا كه در عين توجه

بي مستحيل نمي و مي گردد، و قوام نظمي مدني قرار شك چنين نگرشي تواند مبناي تكوين

. گيرد

و سعادتْ غايت سلوك، اگرچه در تحليل نهايي،موالنااز نگاه به كمال  رسيدن فرد سالك

هيولي است، مي،ت جمعيئانجام مراحل سلوك در و اساساً وصول به كمال را تسهيل كند

و پوياييةماي» جمعيت« و قوام. است نشاط و برداشتي منشأ تقويت همبستگي چنين تلقي

:)527 تا 516هاي، بيت6دفتر،1379مولوي،( گردد نظام اجتماعي مي

ز احتياط ز جمعيت نيابي آن نشاط/گيرم آن گرگت نيابد  بي

بي/آنكه تنها خوش رود اندر رصد  تر رود گمان خوش با رفيقان

و انبارها/گر نباشد ياري ديوارها كي برآيد خانه

كه كسي مي به هم، بادش برد/گسترد اين حصيري  نپيوندد

و همراهي آنها با يكديگر را موجب آبادي مولوي با تش به ديوارها، همدلي بيه افراد انساني

و با جمع زيستنبرآن، افزون. داندو سامان جامعه مي يكنه، از نگاه وي، در جمع بودن تنها

تكهاتمهيد عقالني براي احتراز از خطر و فردو تهديدهاي ناشي از گرايي است، بلكه روي

و سرزندگي بيشتر خواهد جمع با طبيعت انسان سازگاراساساً زيستن در و موجب نشاط تر

و روشن از قصهةيك نمون. بود كه مؤيد نگرش مولوي مبني بر اهميت جمعيت هاي مثنوي

و علوي است،وحدت است و فقيه و صوفي  مولوي اين فايده،در اين حكايت. داستان باغبان

به سخن نفاق كه دهدو فضيلت اخالقي را تعليم مي از يارانِ همراه چون و افكنان گوش دارند

مي،يكديگر جدا گردند و هجوم خصم و قدرت ناشي از جمعيت دستخوش آزار و ثبات شوند



 423 الدين محمد بلخيفضيلت مدني در انديشة عرفاني موالنا جالل

ص1366 كوب، زرين( دهند را از دست مي وي در اين قصه ضمن آموزش يك حكمت عملي،.)333،

و جمعيت،  وهمبستگييعني ضرورت همبستگي م را يك عامل در. كندي عنصر قدرت تلقي

به سخن معروف پيامبر اسالمهيمافهيفاثبات همين معنا در و استناد الرهبانيه«:)ص( با اشاره

: گويدمي» االسالم، الجماعه رحمهفي

واهللا مصطفي صلوات« عليه كوشش در جمعيت نمود، كه مجمع ارواح را اثرهاست بزرگ

و تنهايي آن حا اند تا اهل محله آنجاو سرّ اينكه مساجد را نهاده. صل نشودخطير، در وحدت

و فايده افزون باشد كعبه را واجب كردند تا اغلب خلق عالم از شهرها...جمع شوند تا رحمت

ص1389مولوي،(»ها آنجا جمع گردندو اقليم ،80(.

اسالم را نيز مدنيتة جنب،همه ابتهاجات روحي خود موالنا نيز در طول زندگي خود با آن

و با هايه گروبرد، با همه از ياد نمي  زماني،( تعامل داشتهاه فرقهمة اجتماعي در ارتباط بود

ص1390 هم.)190، و تودهةمخاطب مثنوي و انسان امروز( هاي مردم هستند طبقات صعرفان او.)74،

درةخواند تا از ترس تردامني جامه فراهم نچينند، بلكه جام همه را فرامي  خود را هزاران بار

نه گريز از چالشةپيكار براي غلب. درياي زندگي فرو برند كه روحي، هاي زندگي، راهي است

ب و آاو در زندگي تجويز ميه ص1365شريف،(ردكن عمل ،346(.

شد/نفس با نفس دگر چون يار شد و بيكار  عقلِ جزوي عاطل

و ره پيدا شود نور افزون گشت/عقل با عقل دگر دو تا شود

و ره پنهان شود/نفس با نفس دگر خندان شود )27، بيت2دفتر،1379 مولوي،( ظلمت افزون گشت

و مصاحبت با نيكان را اكسيري شگرف مي كه داروي بيماري مولوي همنشيني هاي شمرد

و معنوي بشر است د( اخالقي :)2687-8هاي، بيت1فترمثنوي،

 چون نظرشان كيميايي خود كجاست/همنشيني مقبالن چون كيمياست

ز يك تصديق صديقي شده/چشم احمد بر ابوبكري زده  او

و چون همه را دشمن داري خيال« و گلستان باشي، همه را دوست دار تا هميشه در گل

مي دشمنان در نظر مي و مارستان و روز در خارستان كه شب گردي، پس اوليا آيد، چنان است

ميدكه همه را دوست مي و نيك مي بينند آن را براي غير نمي ارند »كنند كنند، براي خود كاري

ص1389 مولوي،( ،223(.

و نيكةاشار  بلكه،خواهي اوليا درحقيقت براي ديگران نيست موالنا مبني بر اينكه دوستي

مي« كه از نظر عارف،»كنند براي خود كاري )غير( ديگران، ممكن است اين شائبه را ايجاد كند

و في و اعتباري ندارند در اينجا تنها حكمِ ظرف سلوكيِ عارف را دارند اين. نفسه هيچ شأن

كه سخن موالنا مبني بر دوستي اوليا به غير، فاقد بيان ممكن است چنين تلقي گردد نسبت

و انسجام مدني است مي. ظرفيت الزم براي ايجاد همبستگي توان گفت در پاسخ به اين نكته
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و غايت دوستيةنا دربارسخن موال و توالي اجتماعي دوستي نخواهد بود، انگيزه . نافي آثار

و پاس اگرچه دوستي كه تماماً با هدف احترام  متضمن آثار،داشتن ديگران صورت گيرد اي

و فاعلِ عمل دوستيو اجتماعي بيشتري خواهد بود اي كه با هدف خيررساندن به خود فرد

و پيا،تحقق يابد و مدني خود را خواهد داشت آثار نظر صرف،ديگر عبارتبه. مدهاي اجتماعي

ميةاز انگيز . تواند منشأ آثار اجتماعي باشد فاعل از انجام يك فعل، نفس انجام يك عمل

و دوستي را از عوامل مؤثر بر سالمت روانيناهب و يار را خوش،ترتيب مولوي يارگزيني

خ؛داند چيزي مي مي زيرا كه يار از مي يال يار قوت و مي گيرد و حيات ، 1390مولوي،( گيرد بالد

.)336ص

نه به گشتن دوستان را در دل رنج« نه به خفتن، ها باشد كه آن به هيچ دارويي خوش نشود،

كه لقاء الخليل شفاءالعليل به خوردن، اال به ديدار دوست ص1390 موالنا،(»و نه ،583(.

)1979، بيت4دفتر مثنوي،( براي راحت جان خودتيا/خير كن با خلق بهر ايزدت

 سالمة عشق با ايجاد يك جامعة اخير را با بحث اريك فروم در باب رابطةشايد بتوان نكت

و اجتماعي قياس كرد  مهم آمده در بيت اخيركهآنچه در نگاه مولوي. در هر دو قلمرو رواني

و توجه ما بررا برانگيخته،است و نيكية مقول اين است كه مولوي به عموم خير كردن نسبت

و نيكي تقرب به حق يا طلب صرف؛تأكيد دارد و قصد از خير و نظر از اينكه انگيزه راحتي

به خلق، در خدمت جامعه قرارة نتيج،ديگر عبارتبه. آرامش نفس باشد و نيكي  حاصل از خير

:گيرد مي

در.ه شودمرا خوبي است كه نخواهم كه هيچ دلي از من آزرد« اينكه جماعتي خود را

مي مي سماع بر من و بعضي ياران ايشان را منع و صد بار مرا آن خوش نمي. كنند زنند آيد

به آن راضي گفته ص1389 مولوي،(»ام ام براي من كسي را چيزي مگوييد، من ،89(.

 مدارا.2.3.2
يكي از مهم م ترين فضيلت مدارا و استحكام از. دينه استهاي مؤثر در قوام و در سنت عرفاني

يكي از مهم ـ ايراني نيز مدارا هاي اخالقي اهل ترين ويژگي جمله در ميراث عرفان اسالمي

و جوهر عقالنيت شمرده شده است . معرفت

كه« و گفتهةمدارا كردن با كافّ: ببايد دانست را: اند خلق از اخالق صوفيان است هر چيزي

و جوهر انسان  و دليلِ عقلِ مرد تحمل اذي جوهري است و جوهر عقل صبر است، عقل است،

ص1364 سهروردي،(»و مؤونت مسلمانان است ،112(.

مي)ص(هم او روايتي را از رسول خدا و مدارات: كند نقل هر آن كس كه حظ او از رفق

و نيكي بيشتر باشد ب.)همانجا( بيشتر باشد، او را خير مثابه فضيلتيهتلقي مولوي از مفهوم مدارا،
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و زندگي جمعي باشد، از چند منظر شايستكه قوام و بررسيةبخش فضاي عمومي  تحليل

و انسان از منظر معرفت، نخست:است به معناي تحليل جايگاه مدارا در نظاميشناس شناختي ،

به مقول، دوم؛معرفتي مولوي و توجه موالنا و حيث التفات ة از حيث تبييني، به معناي دليل

و و سياسي و اجتماعي ويهاي ضرورتمدارا در فضاي خاص فكري  نظراز،و سوم؛ عصر

و رفتار وي به عنوان يك كنشگر . عملي يعني عمل

 شناختي الزامي معرفت» مدارا«ـ

به مدارا تأكيد نموده است شناسي خاص خود بر قهري موالنا با ابتنا بر انسان تكثر. بودن توجه

و محدوديت را جا پيام تكثر در هيچ. مدارا استةكنند هاي وجودي انسان، بنياد توجيهو تفاوت

و گستر ص1389موحد،( كه موالنا به آن پرداخته است نمي توان يافتدگيبا عمق موالنا.)123،

و ضرورت مالحظ و تحمل آدميان و تفاوت استعدادها و تنوع  اين دقيقهةضمن تأكيد بر تكثر

به اين نكتان با انسروياروييدر كه تكثرگرايي خود لغزشةها، گاه مهيبي است مهم توجه دارد

به سرگرداني در وادي نسبيت منتهي شود تواند سر از باتالق اباحيكه مي و يا از؛گري درآورد

:دهد اين رو هوشمندانه هشدار مي

نه حق ني به كلي گمرهانند اين رمه/اند اين همه اين حقيقت دان

حقآنكه گوي )357، بيت2دفتر مثنوي،( وانكه گويد جمله باطل او شقيست/اند احمقيستد جمله

و حرمت هم و نيز پذيرش تكثر برداشت انسانةموالنا به دليل باورداشتن كرامت و ها ها

و منش آدميان را واقعيتي انكار ديدگاه و روش مي هاي آنان، تفاوت آشكار در زبان و ناپذير داند

:دهدميالجرم صال

و تعصب خامي است سخت )1297بيت، مثنوي، دفتر سوم( تا جنيني كار خون آشامي است/گيري

نهة مبناي مدارا در انديش و كاستي انديشه موالنا و عجز در تنها فقر معرفتي انسان هاي وي

و در نتيجه ضرورت اصرار پي در بردن به حقيقت امور  با رويارويينكردن بر موضع خويش

و موقعيت او در عالم هستي،ديگران است و تلقي او از انسان  بلكه مدارا ريشه در نوع نگاه

در. الدين بسيار مهم است براي جالل، عريان از هر عرَضي،انسان. دارد كه اين انسان است

و حتي اديان كه در نظر وي شأن جليلي دارند . خادم انسان هستند،مركز هستي است

و سايه/و چرخ او را عرضجوهر است انسان  اند، او را غرض جمله فرع

در بر اساس چنين نگرشي است كه موالنا ضمن توجه دادن به يك اصل بنيادين حقوقي

بي يعني اصل،مناسبات انساني به ديگران برحذر بودن برائت، مخاطبان خود را از حرمتي

:دارد مي

.)2307، بيت2مثنوي، دفتر( برگردان ورق اين خيال توست،/اين چنين بهتان منه بر اهل خلق
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 مدارا، پاسخي به نياز عصرـ

و الزامات زمان، جامع بهةاز منظر شرايط يكبه» مدارا« عصر مولوي عميقاً نيازمند توجه مثابه

و مدني است شد. فضيلت انساني وة گستردهاي درگيريچنانكه اشاره و مذهبي  سياسي

راة جامع،اي فرقه و اين عصر او ونهموضوعدر خود فرو برده بود و سامان جامعه تنها ثبات

و آرامش روان انسانة بلكه حوز،كرد فضاي عمومي را تهديد مي ها را نيز در معرض خصوصي

بربه. خطر قرار داده بود اي بر روان فرقههاي درگيرير نامطلوبيثتأعنوان يك گواه روشن

و در نتيجه مخدوش انسان ميشدن ها در فضاي زندگي، به روايت نافذ شمس تبريزي توان

و واعظان عنوانبا مقاالت شمسةناشناخت كتاب قدر : اشاره كردداستان همداني

»كه همه مشب به وعظ رفت در همدان ي باشند، واعظ شهر برآمد بر سرِ تختهآن شخص

كه به تشبيه تعلق دارد آغاز كردندو مقريانِ قاصد آيت و واعظ نيز هايي پيش تخت خواندن؛

هم چون مشبهي بود معني آيت مشبهيانه مي و ازةگفت و ترسانيد  جمع را گرم كرد بر تشبيه

و مقريان آيتة؛ هفت...تنزيه و آغاز كردند ديگر واعظي سني غريب رسيد هاي تنزيه خواندند

ن و از دوزخ كه تشبيه گويد كافر شود كه هر مردم سخت. رهدمشبهيان را پوست كندن

به خانه و ترسان و گريان به خانه آمد، افطار نكرد، به كنج خانه. ها بازگشتند ترسيدند آن يكي

و  به: گفت... سر بر زانو نهاد ... آن هفته آن عالم گفت. جان آوردندچه كنم، ما را عاجز كردند،

و كافر مي ع. ميرد هركه خداي را بر عرش نداند كافر است المي ديگر بر تخت رفت، اين هفته

به قصد كه بر عرش است يا بر آسمان  به خاطر بگذراند كه هركه خداي را بر عرش گويد يا

بر. است، عمل او قبول نيست، ايمان او قبول نيست، منزه است از مكان اكنون ما كدام گيريم؟

چه ميريم؟ عاجز شديم .)178، بيت1دفتر،1377الدين محمد تبريزي، شمس(»!چه زييم؟ بر

بي فرقههايه گواه روشني است بر مجادلقول باال نقل و كه گاه هاي گاه از سطح منازعه اي

و فكري فراتر مي به نزاع نظري و مي رفت شك تأكيد موالنابي.شد هاي خونين مذهبي منجر

و معرفت افزونبر مدارا،  و مالحظات نظري و الزامات،شناسانه بر مباني  ربط وثيقي با شرايط

و سياسي زمانه دارد در. اجتماعي و فضيلت مدارا را از ويژگيهيمافهيفموالنا هاي اخالقي

درو در توصيف روش مدارا استمنشي مصلحان جامعه دانسته و مربيان و مصلحان آميز انبيا

ميرويارويي :گويد با افراد جامعه

مي« و باقي كژيگو از صد كژي يك كژي را مي يند تا او را دشوار نيايد پوشانند، هايش را

به بلكه مدحش مي يك تدريج اين كژي كنند كه آن كژ است، تا  مولوي،(»يك از او دفع كنند ها را

ص1389 ،151(.

مي. كي از الزامات مدارا ظرفيت تحمل مخالف استي :گويد در اين باره مولوي چنين

 ها خيزد ترا با او بسي كينه/چون خالف خوي تو گويد كسي
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مي/كَندكه مرا از خوي من بر مي  كند خويش را بر من چو سرور

او/چون نباشد خوي بد سركش در او كي فروزد آن خالف آتش در

.)1323مثنوي، بيت( در دل او خويش را جايي كند/با مخالف او مدارايي كند

و باغ ه/اي سليمان در ميان زاغ .)477بيت،4دفتر مثنوي،(مه مرغان بساز علم حق شو با

و عيني و تعهد،به لحاظ عملي كه بيانگر تقيد  شواهد روشني در زندگي موالنا وجود دارد

و اجتماعي است به مدارا به عنوان يك فضيلت انساني و عام شهرـ. عملي وي به خاص موالنا

ـ حرمت مي و اعتقادشان و مذهب ر فارغ از دين و ايشان ا در مواقع ضروري ياري نهاد

ص1390، كمپاني( رساند مي  برخورد او شيوةبرخورد موالنا با مخالفان فكري خود، از جمله.)212،

ةالدين قونوي از علماي بزرگ معاصر موالنا كه به لحاظ مشرب فكري در جبه با سراج

و در حكايت ذيل نمود يافته استامخالف مد،ن وي قرار داشت وي از مصاديق مشرب اراآميز

: است

با وقتي نزد سراج« كه موالنا گفته است كه من يكي73الدين قونوي تقرير كردند ام؛ مذهب

و بي كه موالنا را برنجاند يكي از نزديكان خود. حرمتي كند چون صاحب غرض بود، خواست

كه تو چنين گفته اگر اقرار اي؟كه دانشمند بزرگ بود فرستاد كه بر سر جمعي از موالنا بپرس

و برنجان كه شما چنين گفته! كند او را دشنام بسيار بده و برمال سؤال كرد كه آن كس بيامد ايد

و سه ملت يكي و.ام گفته: ام؟ موالنا در پاسخ گفت من با هفتاد و دشنام آن كس زبان بگشاد

و گفت. سفاهت آغاز كرد مي: موالنا بخنديد يكي با اين نيز كه تو جامي، به نقل از كتابي،(»ام گويي

ص1390 ،28(.

و براين، افزون توانمي، پيشبرد آن در مثنويشيوة از روش خاص موالنا در طرح حكايات

با ضمن قياس قصهپژوهشگرانبرخي. آميز وي را دريافت كرد نگرش تسامح هاي مثنوي

طر محاورات افالطوني اذعان داشته كه موالنا نيز همچون افالطون در ح اقوال مختلف در اند

و بدينتفاوتمهاي ديدگاهحقيقت به دنبال آن است تا گونه روح تسامح را در كنار هم بگذارد

ص1366كوب، زرين( با يكديگر به مخاطبان خويش بياموزد رويارويي شيوةو مدارا را در  با.)461،

يكي از لوازم سامان جامع به اين كه مةتوجه و و تحمل ميان مدني وجود فضاي تعامل فاهمه

به فضيلت مدارا كه در قالب گفتگو در قص  مثنوي نمود يافته هايهشهروندان است، توجه

. موالنا ارزيابي گرددةتواند به عنوان يك ظرفيت مدني در انديشمي،است

 نتيجه.3
و هنجاري انديش در اين مقاله داللت  موالنا در چارچوب رهيافتةهاي تبييني، معرفتي

به.و بررسي شده استپريگنز بحث اس و هم برخالف برداشت معمول، موالنا هم در مقام نظر
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و بحران به مسائل ب. هاي عصر خود توجه داشته است لحاظ عملي ة آنكه در زماناموالنا

مي گفتمان اشعريچيرگي و نيز انسان زيسته است، نگرش هستي گري اش، شناسي شناختي

و اختيار انسان، از انسان هويتي اخالقي مغلوب تفكر اشعري نيست  به كرامت به دليل باور و

و تبييني انديش با تكيه بر داللت. ترسيم نموده است از موالنا، راه برونةهاي معرفتي رفت

و بحران و توسل به هنجارهايي چون عشق و سياسي زمانه، تأكيد هاي اخالقي، اجتماعي

كه از شمار مهمودوستي مي ترين فضيلت مدارا است چنانچه. گردند هاي مدني محسوب

و قدرت كه در شرايط دشوار تاريخي صورت گرفته استةتأمالت مولوي دربار  نسبت دانش

و دوستي، به مدارا از نسل از سويو نيز توجه او و هاي پس ،يافتميگسترش وي تداوم

و گسترده توانست منشأ تأمالت عميق مي و سياةتري در انديش تر و در راستاي ايجاد سي

و مدني گردد تقويت فضايي مسالمت .آميز
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