
 333-303 ، صفحات3131بهار   ،سوم ، شمارهدومسال تخصصی مطالعات داستانی،  فصلنامه

 

 يو تولستو مشترك درآثار موالنا میكاركرد مفاه يقیتطب يبررس
و داستاع  يالدین بلخ اثر موالنا جالل انگور ۀم ازعت آع چهار كس دربار تیبراسا  حكا)

 ي(ف تولستوی ياثر ل همه يخدا برا كی
 ***ا فرخ حاجي علي**ا به از پیام ي*نرفس محمدي بدر

 

 

 
 

 چكیده
به چشم  «رانگو ۀمنازعت آن چهار کس دربار»ۀ قص ،یدر مثنو یالدين روم موالنا جالل یمیتعل یها قصه نیب در
 ۀافراد واژ نياز ا کياستت هر انگور بر سر لفظمختلف سه نفر با سه زبان  انیاختالف م حکايتت موضوع خورد یم

اثر  «همه یخدا برا کي»داستان دوم  تشود ايجاد میاختالف  شانانین باب، ميو از ا خواند یانگور را به زبان خود م
که در  دهد یمختلف نشان م یها را از کشور یمختلف یها تیشخص یداستان تولستو نياست، در ا یتولستو فيیل

 تدهند یخاص از ذات پرورگار ارائه م یفيخود تعر یو باورها دگاهيبراساس د کيو هر اند ی جمع شدها خانه قهوه
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 ظواهرتوجهی به  بیتوجه به باطن امور و  تیّاهم ۀدربار ،یتولستو و ی الدين روم موالنا جالل ،یالدیم 01و  02
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، در زین یتولستو تشود یآن م نيگزيجا یاختالفات کنار رفته، صلح و آشت ،شود ها گشوده  بر انسان قتیحقباب که 

ی و اساس محکم هيآنها پا دانسته و معتقد است اختالف یو مذاه  را صور انياد انیاختالف م ،داستان خود
ششصد ساله  یزمان  تفاوت رغم ، بهنيبنابرات اعتقاد دارند قتیحق کبه يو پرستند  را میخدا  کگی يهمزيرا  ندارد،

 ایدن یظاهر یها جلوه خورده  يها فر باورند که انسان نيبر اآنها  یهر دو  ،يدو اداين  انیمهای فرهنگی  و تفاوت
ند کشی بصور یها که دست از اختالف ابندي یدست م نیبه صلح و آرامش راست یفقط افرادهستند و در اين میان، 
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 مقدمه

قرن هفتم  يۀشاعر بلند پا یروم نيالد جالل موالنا

ای است که تأثیر کالم  عارف وارسته ران،يا

اش در سراسر قلمرو فرهنگ فارسی، ترکی،  معنوی

بر افکار مردم و صاحبان انديشه، چه و تتت عربی، 

 .، کامال  محسوس استمسلمان ریمسلمان و چه غ

ها و جلساتی  حاصل نشست معنوی مثنوی

با خويشاوندان مدتی طوالنی  ویاست که 

ترين صورت  مهم تمثیل اش داشته استت روحانی

آن شاعر به مدد اين کتاب است و  بیانی

ترين نکات عرفانی را  ترين و گاه پیچیده ظريف

 کندت  برای مخاط  خود ملموس و دريافتنی می

به  شک هنگامی که معانی مجرد و انتزاعی بی

، و به همراه  مدد عناصر محسوس و در دسترس

بر  بیان شوند های مختلف ت و داستاناحکاي

دو  یتأثیرهستند ناآشنا ی که با اين مباحو مخاطبان

 از مثنوی یجا یدر جاهرچند ت گذارد میچندان 

های فلسفی، کالمی، فقهی، ادبی، تفسیری و  مقوله

فی نفسه ها  يک از اين مقوله ، هیچ شده علمی بحو

از قصد دارد ، بلکه وی ندمراد اصلی موالنا نیست

معانی مکتوم و سر به مهری را  ،ورای ظواهر ابیات

 به خواننده منتقل کندتنیز 

يکی از  زین وويچ تولستویف نیکاليُي یل

 ترين اديبان و انديشمندان تاريخ جهان استت مهم

 یآثاری نیز به مانند موالنا دست به خلق و

بشريت و به که در خدمت زده است شگرف 

 تاند نقش مهمی داشته سازی انسان

سه  دردر جهان متمدن امروز  تولستوی

 درفلسفی، اجتماعی و ادبیات شهرت داردت  ۀجنب

شکل  سميیتولستونام  حکمت خاصی به هفلسف

 جبر و تفويضتا حدودی شبیه حکمت که  گرفته

که  ،توان آن را به عرفان قديم ايران است و می

 بسیاری از مسائلقضا و قدر را محرک 

خود  ۀدر فلسف تولستویتشبیه نمودت  ،دانست می

های قضا و  برای دفع زياننیکوکاری را  نیروی

ت او معتقد است بشريت شناسد میمفید قدر 

رستگار خواهد شد اگر محبت خالص نسبت به 

( 22تا:  )کرسون، بی تعموم را پیشه خود سازد

بنابراين، فقط زندگی که اخالقی باشد جاودانه 

وی در جايی  (15: 0290ت )گیفورد، شود می

گويد: به تجربه ثابت شده است که اين نیروی  می

ناشناس و ناپیدای قضا و قدر همیشه کیفر بدی و 

 (5-02: 0220 ،ی)تولستو تدهد پاداش نیکی را می

يکی از  یو نیز اجتماعی در رويکرد

جمله و از است برگزيدگان عالم انسانیت 

که رود  برجسته به شمار می حکیمان و پیشوايان

مقرون ساخته يکديگر گفتار خويش را با و کردار 

اخالق و زمینۀ در  یبسیارآثار استت تولستوی 

آنها بیشتر دارد که  اجتماعی لئدينی و مسا ۀفلسف

ار جامعه ی تمام اقشاساده و قابل فهم بر یزبان

همین آثار نیز قدرت اين در البته، با وجود  دارند؛

 پديدار استتکامال  قلم و کمال فکری مؤلف 

جهت ادبی بايد گفت که اگرچه ادبیات  از

دانند و  ترين ادبیات اروپا می روسیه را جدی

اعم از  ،پیشینیان تولستوی در انواع مختلف ادبی

آثاری فاخر خلق  تتت شعر، رمان، تئاتر، حکايت، و

توانست کسی بود که ند، اما تولستوی ا کرده

 ترساند جروسیه را به او یاتادب
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آثار مهمی را  ی نیزدر انواع مختلف ادب وی

به يادگار گذاشته است، اما شاهکارهای جاويد او 

ل اخالقی و ئرمان، تئاتر، و رسا شاملر یشتب

 و آثار یگستردگ نیهمت استـ اجتماعی  فلسفی 

 جل  یو به را یاديتوجه ز فراوان، یرگزاریثتأ

 با یاسالمی ندوشن در کتاب مثال ، است؛ کرده

 تیشخص مولوی قرن حاضر ،تولستویعنوان 

اين ت ده استکر را برابرسازی یموالنا و تولستو

که در بلنه در فکر و قدرت روحانی،  ،شباهت

 مرگ ۀزندگی و حتی نحو نوع ،یسیمای ظاهر

 شودت آنها نیز ديده می

منازعت » در اين مقاله سعی شده حکايت

 کي»با داستان  موالنا« چهار کس جهت انگور

 ۀمجموع در که ،یتولستو« ههم یخدا برا

به زبان فارسی  تمشکهای وی با عنوان داستان

 نيا با تا شود سهيمقا ،ترجمه و انتشار يافته

 انيآنها نسبت به خدا در اد نگرش سه،يمقا

 تمشخص گرددمختلف 

به  «همه یبرا خدا کي»پژوهش  نيا در

موارد  یو البته در برخ شده  انتخاب طور اخص 

 ویشده استت  یاشارات زین تولستوی گريبه آثار د

خانه قهوهاز داستان  ریداستان را به تأث نيا

 -0500) 0ير برناردن دوسن پی ۀنوشت 0سورات

ت تولستوی در اين داستان است نوشته( 0929

و  نيد دياز د کيهر که دهد یم نشان را یا عده

در  کنند، یرا وصف م گانهي یخود خدا نیيآ

 یکي از و اند مانده لفظ بند در آنها ۀهمکه  یحال

 تندهست غافل خدا بودن

                                                 
1. Le café de surate 

2. Bernardin de Saint-Pierre 

با  يوو ارتباط  يتولستو دربارهي و بررس بحث

 شر 

که تمام  ،شاگرد موفق تولستوی 2پل بیروکوف

لستوی و شرق را گردآوری واسناد موجود دربارۀ ت

با ساير اديان و شرق  یوارتباط  ۀدربار ،کرده است

لستوی را ونويسد: مشرق زمین همواره ت می

جوانی  کردت هنگامی که در مجذوب خود می

های  زبانۀ دانشکد د،دانشجوی دانشگاه غازان بو

ب کردت شرقی، غربی و ترکی را برای تحصیل انتخا

در نیز برد  هايی که در قفقاز به سر می لدر سا

طوالنی با فرهنگ اسالمی قرار گرفت و به  یتماس

 یالدی،م 0590بعد از  و شدت از آن متأثر شد

را فرا گرفت،  شهنگامی که بحران مذهبی وجود

و به همین دلیل،  نبودکافی  شديگر انجیل براي

های  کتاب و رو آوردشرقی درنگ به مذاه   بی

مطالعه کرد و به زودی به باره   ينا درشماری را  بی

اين فکر افتاد که اروپا را نیز از مطالعات خود 

ای به نام  مجموعه به همین دلیل، مند سازدت بهره

پیوندی گردآوری کرد که در آن  فرزانگان ۀانديش

، بوداافکار و های انجیل  انديشهبرادرانه میان 

 برقرار کردتو تتت  ،کريشنا،هالئوتس

لستوی با نخستین نگاه پی برد کـه وت

مذاه  بزرگ بشريت در اساس بـا يکديگر 

جوی برقراری ووحدت دارند، وی که در جست

 های در سال، بود انديشمندان آسیا مستقیم با ۀرابط

نگاری میان  شبکه وسیعی از نامه ،آخر حیات خود

به را زادگاه خود و بسیاری از کشورهای شرقی 

آسیا آن است  ۀوجود آوردت او اعتقاد داشت وظیف

                                                 
3. Pol Birokov 
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آزادی دستیابی به  که به ملل ديگر راه حقیقی

 (050-050: 0220 )روالن، تواقعی را بنماياند

 

 همه يخدا برا كی داستاع خالصه

و  ها یسیانگل ،ها یپرتغالبه بعد، از قرن هفدهم 

 ساکن سورات شهر در ،در گجرات هندفرانسويان 

و همین موضوع اند  و به تجارت مشغول بوده شده

رواج پیدا شهر  نيدر ا یمختلف انيادباعو شده که 

جنگ هفتاد  ۀدربار دنیشياند یبرا یا نهیزم کرده و

اين در حالی بیايدت وجود به آن در و دو ملت 

که حافظ گونه  همان، در جهان است که حقیقت،

 :، يکی استدينما یبه آن اشاره م تیب نيدر ا

  هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه جنگ

 دـه زدنـره افسان قتیحق دنديچون ند

 (050: 0250)حافظ، 

 که بود یا خانه در شهر سورات قهوه

آنجا به  ها نیسرزماز ديگر   یاریمسافران بس

مرد  یت روزکردند یوگو م و با هم گفت آمدند یم

و تبعیدی که از تفکر زياد  تبار یرانيا یروحان

دربارۀ خدا و ماهیت آن مرتد شده بود، به آنجا 

آمدت اين مرد پس از دقايقی از بردۀ خود دربارۀ 

کند و همین سؤال بحو  ماهیت خداوند سؤال می

 انگیزدت عظیمی را در میان افراد حاضر برمی

ن جمع، از دريچۀ ديد اهريک از حاضر

باره  اش در اين مذهبیخود و با توجه به اعتقادات 

پردازد و جال  اينجاست که هر  به اظهار نظر می

 کندت کدام سخن ديگری را نفی می

میان تنها کسی که در بحو شرکت  در آن

پیرو مکت  کنفسیوس  و کند مردی چینی نمی

ای نشسته و به حرف  استت وی آرام در گوشه

ی که پیرو دين ترکدهدت مرد  ديگران گوش می

خواهد تا در اين بحو  از وی می اسالم بود

کند با تمثیلی  شرکت کندت چینی نیز سعی می

اختالفات میان آنها را برطرف کندت وی در اين 

حکايت نگرش افراد کور، کر، دريانورد، 

انگلیسی، ژاپنی و تتت را دربارۀ ماهیت و چیستی 

کند که  کند و در نهايت اثبات می خورشید بیان می

در اين میان، تغییر ديد  خورشید يکی است و

شودت وی از تمثیل  باعو تغییر تفکر دربارۀ آن می

گیرد که آشفتگی و عدم توافق  خويش نتیجه می

ها دربارۀ مسائل عقیدتی از خودخواهیشان  انسان

ها به  گیرد و گوناگونی اعتقاد انسان سرچشمه می

خداوند همانند ناهمگونی تصوراتشان دربارۀ 

 (50: 0290ستوی، )تول تخورشید است

 

 م ازعت چهار كس جهت انگورحكایت 

ی رهمدِ یمرد، یمثنودر دفتر دوم  در اين حکايت

و هر کدام از ايشان قصد  دهد یبه چهار نفر م را 

 کنند: می لیاستافيا و مزُاُ، عن  ،انگورخريدن 

 درم کی يارکس را داد مردـچ

 دهم یانگوره ب نيگفت ا یکيزان 

 عرب بد گفت ال گريد یکيآن 

 دغا یای من عن  خواهم نه انگور

 بنم نيبد وگفت ا یترک یکيآن 

 عن  خواهم ازم خواهم یم همن ن

 را لیق نيا بگفت یرو م یکيآن 

 را لیاسـتافـ میترک کن خواهـ

 شدند یدر تنازع آن نفر جنگ
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 ها غافل بدند که ز سرّ نام

 صد زبان یزيعز یصاح  سرّ

 صلحشان یآنجا بداد یگر بد

 درم کي ناو که من زا یپس بگفت

 خرم یرا م جملتان یآرزو

 دهد جنگ و فراق کتانيهر  گفتِ

 من آرد شما را اتفاق گـفتِ

 گر سخنتان در توافق موثقه است

 نزاع و تفرقه است ۀيدر اثر ما

 (519-0/511: 0250)موالنا، 

 دو اثر يبررس

وجود دارد  کهن  یرسم نیفرهنگ مشرق زم در

ی میتعل یها و حکمت را به کمک قصه يیکه دانا

 ی کهتياها و حکا قصه ؛کنند یمنتقل م گرانيد به

م با أتو ،یخاص آموزش یها هيبر نظر یمبتن

پیشینۀ  (290: 0295)مارزلف،  تهستندی سرگرم

جهان اسالم  ادبی و تعلیمی ها که در آثار قصهاين 

موجود در گوناگون  یها فرهنگ هب ،دوجود دار

 نيدر ا رسدت به همین دلیل، میشرق و غرب 

دو  یستد فرهنگ داد و کي توان یاغل  م ،نديفرا

 یژگيو (295 )همان: ترا مشاهده کرد هيسو

حکمت  هااست که در آن نيا ها قصه نيخاص ا

و  دهيپسند یشکلبه  ،یو حکمت مذهب یبشر

 هیکلرغم به ات،يحکا نيا درت شود یجذاب ارائه م

وجود  انشانیم کهئی جز و یکالم یها تفاوت

 را نهیاست زم یآنچه مهم و اساس بر دارد، تمرکز

 (250 )همان: تکند یآغاز بحو فراهم م یبرا

توان در تفکرات  اين نگرش را به راحتی می

پردازی وی و اصوال  ديد او  موالنا و نحوۀ داستان

 یحاو یمثنونسبت به اين امر مشاهده کردت 

پرداز  اما موالنا قصه است، اتيحکا قصص و

کشیدن نظم به که با قصد ندارد و  ستین

، زده کند شگفتشنونده را  زیانگ شگفت یها قصه

 عقیده وی بر اين است که:بلکه 

 است ای ای برادر قصه چون پیمانه

 ای است ی اندر وی مثال دانهـمعن

 (552: 0250)موالنا، 

ی قصد شعر سرودن ندارد، موالنا در مثنو

و  مفسر ه،یفقخواهد در نقش يک  بلکه می

وگو بپردازدت در  خويش به گفت دانيمحدث با مر

ت شعر است که به سراغ او آمده است نيا واقع

، ی اوها از قصه یاریبس (5: 0290)گولپینارلی، 

ۀ نديگو طیعصر و محو بوی رنگ  یبه طور بارز

ين حکايات ات نقل کند منعکس میرا خويش 

ت در اغل  کند یرا کوتاه م یمباحو طوالنگاهی 

 کيبا نقل باعو شده تا حدت ذهن موالنا موارد، 

شايد  کهحل شود دشوار  یا لهئمسحکايت کوتاه 

الزم بود و  یطوالن یشرح و بحثبرای حل آن، 

حاصل  یگريد ندهيگو چیه یبرا جهین نتآ

 (200: 0225کوب،  )زرين تشد ینم

که  ،چهار کس نیطرح داستان تنازع بموالنا با 

تنازع  یبرا کننده هم ی قانعا اختالف نظر و بهانه

 یلفظ ها غالبا  انسان اختالف دهد ینشان م ،ندارند

ت با هم اختالفی ندارند قتیو حق یمعندر است و 

 ینازعترا به مثابه م هماتعصبات عی از اریبسوی 

مثال  در جای جای اين ت سازد یکودکانه محکوم م

 دانيمرمیان اختالف کنید که وی  کتاب مالحظه می

است و زبان دل  که صاح  سرّ ،خیرا از نظرگاه ش
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 انیاز تفاوت در طرز ب یناش ،داند یهمه را م

 (299 :)همان تنزاع و تفرقه است يۀکه ما شمرد یم

تولستوی نیز با طرح داستان خود به تبیین 

پردازد و اکثر اختالفات موجود در  همین منظر می

از تفاوت در طرز  داند که را لفظی می افرادمیان 

 یامور ناش قتیو جهل آنان در درک حق یتلق

 يۀما ديظواهر نباکند که  عقل نیز حکم میت شود یم

بايد ای  دربارۀ هر مسئلهاشتباه و اختالف شودت 

 یايکه آنکه جو داستیو پ را ديددرون و حال 

 تافتد یها به خطا نم اختالف نيحق است از ا

نگر خويش،  با نگاه وحدتی نیز، لستوتومولوی و 

ورای اختالفات ظاهری، به دنبال حقیقت واحد 

که دهد میدر اثر خود نشان  یلستووت گردندت می

 ،نه درحقیقت اديان ،ها اختالفات و درگیری ۀريش

ست و اهداف آنها پیروان اتيبلکه در آرا و نظر

واالی انبیا از حقیقت واحد و نورانی دين و برای 

 اندت کمال انسان سرچشمه گرفته

 یکه ورا دهد یموالنا با داستان فوق نشان م

هم هست و آنچه انسان  یحس باطن ،حس ظاهر

 از رونیب یجو نقشورا قادر به شناخت و جست

از  نهيیاست که مثل آ یقلب کند یآب و خاک م

باور  نيبر ای پاک شده باشدت وی نیزنگار خودب

محبوس  الیکه در زندان حس و خ انکه آن ستا

 :اند بدان مرتبه راه ندارند مانده

 صورت پرست یا کوش یبه معن رو

 ستا ربر تن صورت پَ یـک معنـزان

 اـاش تـب یـل معنـاص نـیشـن مـه

 یـفت اشیـبم ـو ه یـابـيا ـم عطـه

 (0/050: 0250)موالنا، 

از صورت نزد  يیرها قيطر ی،به طور کل

هاست آرزو کن ساختن شهيمجاهده در ر ه،یصوف

ت امر بديهی در نزد اين فرقه آن بدن یرانينه وو 

مانع ی نفسان یآرزوها اغراض و نیهماست که 

جهت  نيبد ،است یگانگياتحاد و در انسان 

دست تسلط کمتر که غرض بر آنها  یکسان

گشوده است، از خالف و نزاع دورترند و آنها که 

 است، غالبا  یبر آنها مستول ینفسان الیشهوت و ام

ت پس دنسپر یو عناد م یراه دشمن یزیبه اندک چ

بتواند اغراض را در خود بکشد، آنچه  یاگر کس

است از وجود او طرد  یو دوگانگ تيریغ يۀما

بر  میاگر بتوانت ابدي یو به وحدت دست م شود یم

 ميیباطن خود را بزدا ض،اغرا یاثر مجاهده و نف

 زیاز وحدت ن گريبه نوع د م،يو مهذب ساز

جهان و  یاجزا یگانگيو آن وحدت و  میرس یم

آنها در وجود حق  یشهود حق در آنها و فنا

معرفت و  تيآن را غا هیاست که صوف یتعال

 (05: 0290روزانفر، )ف تشمارند یشهود م

برای تبیین همین ديدگاه از زبان  زیتولستوی ن

 جنگ و صلحهای داستان  يکی از شخصیت

دهم که  من هرگز به خود اجازه نمینويسد:  می

هیچ کس به تنهايی  ،دانم بگويم حقیقت را می

تواند به حقیقت دست يابدت فقط با نص   نمی

با  ،با شرکت همگان  سنگی روی سنگ ديگر،

آن   ها نسل از آدم ابوالبشر تا عصر ما، مساعی میلیون

مسکن خدای بزرگ است   معبدی که شايستۀ

 (029: 0290)تولستوی،  تشود یساخته و برافراشته م

سودای شعر و نیز به مانند ديگر عارفان موالنا 

ندارد و ذاتا  آنقدر برای لفظ ارزش و احترام شاعری 
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د آن بماندت وی در قائل نیست که بخواهد در بن

و جويای زبانی عاری از شائبه سراسر آثار خود، 

سختی است، زيرا اينها را حجاب راه وصول به حق 

 داند: می

 و گفت و صوت را بر هم زنم حرف

 ر سه با تو دم زنمـن هـی ايـه بـا کـت

 (0/509: 0250)موالنا، 

فرسای  های طاقت حاصل کوشش موالناشعر 

زبان، غوطه خوردن در توهم و  ۀشخصی در عرص

بلکه حاصل گم شدن در بازی با الفاظ نیست، 

 جوشش دل او و هديه الهی به اوست:

 ست من اگر سخن نگويما   سخنم خور فرشته

 رايیـد که بگو خمش چـه گويـملک گرسن

 (0/0090: 0250)موالنا، 

که بتواند بدون خداوند  یانسان ،نيبنابرا

شناخت  یهم برا یکوشش چیکند و ه یزندگ

يی که خدات همچنین، ستیخداوند نکند، انسان ن

خدای  ،توسط فهم جزئی انسان شناخته شود

 یکس یانسان واقع چندان بزرگی نیستت بنابراين،

 یو برا ستديا یاست که هرگز از کوشش باز نم

 یبدون وقفه گرد نور جمال و جالل اله شهیهم

ند و سوزا یو خدا آن است که انسان را م گردد یم

او  افتيقادر به در یعاقل چیو ه کند ینابود م

 تستین

چه  دانستن :ديگو یمباره ی نیز در اينتولستو

  دانم که تولستوی هستم، مفهومی دارد؟ مثال  من می

زن را دوست دارم و فرزندانم را   نويسنده هستم،

ای زشت دارمت  نیزت موهای خاکستری، ريش و چهره

اندت ولی  ام ثبت شده همه اينها در کارت شناسايی

روح من اطالعاتی به دست  ۀهیچ يک از اينها دربار

خواهم  اينکه می دانم،  می يک چیز را طدهندت فق نمی

ولی خدا چیست؟ ذاتی است   به خدا نزديک شوم،

 ،رود مینبه شمار  همای از آن  که روح من، ذره

همینت کسی که انديشیدن را آموخته باشد به سختی 

تواند به خدا ايمان داشته باشد و فقط از راه  می

)تولستوی و  تتوان با خدا زندگی کرد ايمان می

 (505: 0290ديگران، 

 

 مذاهب اختالف

آيد که اختالفات موجود  حال اين سؤال پیش می

 گیردت موالنا در میان مذاه  از کجا سرچشمه می

 باره معتقد است: ينا

 در معرفت یکه هر کس چنانهم

 صفت ار ینیموصوف ع کند یم

 کرده شرح گرياز نوع د یفـلسف

 کرده جرح را گفت او مر یفت اي

 زند یطعنه مهر دو  دگر در وآن

 دـکن یم یانـاز زرق ج دگر وآن

 ها زان دهند نشان نياز ره ا کيهر

 زان دهند شانيا کهد ـيان آـگم تا

 (909-0/902: 0250)موالنا، 

، گبر، گريمذاه  دپیروان نسبت به  یمولو

از منظر عرفانی  ز،یکافر و ملحد ن یو حت هودي

ها چون ديد و  وی معتقد است که انسانت دنگر یم

درک مناسبی از خدا ندارند در ماهیت آن دچار 

شوندت وی در جايی ديگر با تمثیل  اختالف می

قرار دادن فیل در تاريکی به شرح اين ديدگاه 

 گیرد: پردازد و در پايان نتیجه می می
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 لفـد مختـان بُـشـه گفتـرگـاز نظ

 الف نـيا   دادـدالش لق یکـيآن 

 یبد یر شمعـر کس اگـف هـدر ک

 یشد رونـیان بـالف از گفتشـاخت

 چشم حس همچون کف دست است و بس

 ر همه او دسترسـکف را ب تـسین

 (2/005: 0250)موالنا، 

البته نبايد تصور کرد که اين ديدگاه دربارۀ 

درک حقیقت و اختالفات موجود میان آن بدون 

پیشینۀ تاريخی به موالنا رسیده استت زيرا 

 قتیمردم نه حق»نويسد:  میافالطون نیز در جايی 

و نه آن را در  کنند یفهم م شيها را با تمام جلوه

بلکه هر کس تنها ، ابندي یدرم شيها تمام صورت

)مارزلف،  ت«کند یرا درک م قتیاز حق یبخش

0295 :299) 

تولستوی نیز دربارۀ اختالف اديان و راه 

رفت از آن معتقد بود که الزم است پیروان  برون

مختلف کبر و غرور را کنار بگذارند تا اديان 

 تمساوات مذهبی در اين دنیا برقرار گردد

 (022: 0290)تسوايک، 

 

 ریپ تیهدا و ارشاد

 مذاه ، ديراه خالص شدن از ترد نيبهتر

راه آزموده و يی مردان و راهنما یریدستگ

حق و  زانیحق است که محک و م دگانيبرگز

اساسی  ت اين سنت يکی از ارکانباطل باشند

عرفان اسالمی است که در جای جای آثار عرفانی 

 گويد: باره می نیز سفارش شده استت موالنا در اين

 انـان آسمـردبـد نـاشـب رـیپ

 از که گردد، از کمان پرانْ ریت

 (0025: 0250)موالنا، 

به آنکه طال  راه حق است  ،بنابراين

 ازینشناسند  راه را میکه يی و ارشاد آنها راهنمايی

، محروم گردد ریپ تيهدا که از یسالکدارد و 

 (50: 0225کوب،  )زرين تشود میخطا مرتک  

مسلما  کسی که درباره وحدت خداوند 

گونه اعتقاداتی دارد خود نیز بايد به درک  اين

درستی از آن رسیده باشدت مرحوم همايی با نقل 

کند که  ابیاتی از مثنوی اين ادعا را مطرح می

به  یو عرفان ربان یاله دیقام توحدر م یمولو

 است: دهیرس نامحدودی و عالم محدود  یمقام

 دانـدازه بـت و انـد اسـرا ح رـحـب

 رانـود کـبـرا ن خـیـور شـو ن خـیـش

 حد آنچه محدود است الست یب شپی

 تـاسـنـه اهلل فـوج رــیغ ءیـش لـک

 که اوست يیآن جا ستین مانيا و رـکف

 رنگ و پوست دو نيا مغزست و که اوـزآن

 (00: 0221)همايی، 

گويا تولستوی نیز بر اين عقیده بوده است 

که برای دستیابی به راه سعادت بايد از وجود 

راهنما استفاده کردت اشتفان تسوايک در بخشی از 

تولستوی فکر کرد که »نويسد:  نامۀ وی می زندگی

برای کس  ايمان و عقیده بايد به کسی مراجعه 

ه دارای عقیده و ايمانی راستین هستند و نمايد ک

ها طرح الفت  ها و اسقف به همین جهت با کشیش

 (009: 0290)تسوايک،  ت«ريخت
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فردی در  در نهايت نیز در هر دو داستان، 

تر جمع اختالف به وجود  جايگاه رهبر و بزرگ

کندت اين وظیفه در داستان تولستوی  آمده را حل می

حکايت موالنا بر عهدۀ نفر به عهدۀ مرد چینی و در 

 پنجمی است که به زبان هر چهار نفر آشناستت

 

 يفطر يامر یيجوخدا

زندگی خود را وقف بزرگداشت نام عظیم  موالنا،

ت وی در اين راه خود و اعظم جان جهان کرده بود

آورد و  های مختلف درمی ها و گونه را به رنگ

 کانون و مقصدگاهی شارع است و گاه عارف، اما 

واحد که به ذات  یخدا ؛موالنا خداست شهياند

 (50: 0295)شیمل،  تدیاو هرگز نتوان رس

خود موالنا نیز در يکی از ابیات مثنوی 

 گويد: شريف می

 جداست ها نيعشق از همه د ملت

 را ملت و مذه  خداست عاشقان

 (0/009: 0250)موالنا، 

به وحدت وجود و وحدت موجود  یمولو

فروع و  گريو ظهور وحدت در کثرت و د

 :ديگو یمعتقد است و م لئمسا نيا اتئیجز

 سـک ستین زداني ریدو عالم غ در

 آن بت است ینیجز واحد بب هرچه

 تـسین شـیتن ب کيهزارانند  رـگ

 ستین شـياند ددـع االتـیخ زـج

وجود واحد حقیقت امر اين است که موالنا 

عالم  یها و نمود ناتی، تعايرا همچون در یقیحق

 ايدر یها را همچون جنبش امواج و کفی هست

 (020: 0221)همايی،  تپندارد یم

 فیري از استیارات براي بیاع ذات الهي بهره

 یکوشش برا یو پوچ یدگيفا یب نیقيموالنا به 

وی ت دانست یاز خداوند را م یتصور ریتسخ

که خداوند به آن علت مختص است  معتقد بود

ما  افتيکه نور و شعشعه ذات او از حد توان در

استت او را از بس که ظاهر و برتر  شتریببسیار 

 یسخنو اين مردودکنندۀ ت ديد توان ینم ستا

پیروان تصوف  انیها م که قرناست  ضیونقضدّ

او  فیتوص یبرا ،رونياز ا داشته استترواج 

تا  ديجو یو استعاره توسل م شاعر ناچار به مجاز

اما استعارات و  تديگو یاو سخن م یاياز کبر

شود و اين  ی دچار تناقض میموالنا گاه ینمادها

ناپذير است، زيرا برای به تصوير  امر اجتناب

به تصور او را  توان یکه نم یکسدرآوردن 

کالم راهی جز متوسل شدن به  ،درآورد

ها  همه اينرغم  یعل وجود نداردت ضیضدونق

 راياست، ز ريناپذ خدشه خداوندموالنا به  مانيا

فقط و دهد  میهرچه رخ منشأ  داند یموی خوب 

 تفقط خداوند است

نشدنی و  نیز دربارۀ وجه توصیفتولستوی 

ناپذير خداوند از زبان يکی از  انعکاس

خدا در  نويسد: های جنگ و صلح می شخصیت

را به حدّ میان است و هر قطره برای اينکه او 

 تری در خود منعکس امکان و به میزان بزرگ

کوشد تا بیشتر منبسط شود و هر قطره  می ،سازد

آمیزد  می  کند، با قطرات ديگر درهم رشد و نمو می

آيد و در سطح  شود و به سطح می و منقبض می

رود و دوباره  شود و باز به عمق فرو می منهدم می

 و (0090: 0290)تولستوی،  شود از سطح ظاهر می
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زندگی همه نويسد:  همان کتاب میدر جای ديگر 

کند  چیز استت زندگی خداستت همه چیز تغییر می

وقتی  تا در حرکت است و اين حرکت خداست، و

زندگی وجود دارد لذت خداشناسی نیز وجود 

  دوست داشتن زندگی، يعنی، خواهد داشت،

 (0021)همان:  تدوست داشتن خدا

 

 يریف جهینتبحث و 

آرام اخروشان و ن یدو طبع هرموالنا و تولستوی 

 ۀچه در آثار و چه در نحو صهیخص نيدارند و ا

 توان یرا م یمولو يابدت یآنان نمود م یزندگان

ی تولستوت خواند یرانيشاعر و متفکر ا نيتر آرامان

ه ب نیز در میان هموطنان خود همین حکم را داردت

 0توماس مانهستند که  یکسان ءهر دو جز ،هر حال

 شخودی و مولو« خدا ۀديفرزندان برگز»آنها را 

 یاستت بحران مذهب دهینام« خدا رانیش»آنها را 

 یعرفان ـ بحران عاشقانه هیشب یتولستو یوجدان

و  دارند شیمقصد را در پ کياستت هر دو  یمولو

و  ریکه خاست  «یریجهانگ قتِیحق» افتيآن در

ن، ندوش یاسالم) تاسترا در پی دارد  تيکمال بشر

0250 :0) 

لستوی آن بود که واصل عالی اعتقاد ت

هايی که حقیقت را دوست دارند، هرگز  انسان

يکی  نبايد بر اختالف میان مذاه  و نقايص هر

از آنها پافشاری کنند، بلکه بايد تأکید خود را بر 

ت او اين امر موارد اتحاد و صلح میان آنها گذارند

 زنسبت به تمام مذاه  و ا خودشتالش ا ر

 تداند میجمله اسالم 

                                                 
1. Toomas mann 

را مورد  ريدر داستان خود موارد ز زین موالنا

 :دهد یتوجه قرار م

و دانش اتحاد را  زدیخ ینزاع از جهل برم ت0

 تآورد یبه ارمغان م

موج   ی مختلفها نامناشی از غفلت از ت 0

 نزاع و اختالف استت

و  تیباعو جمع خیش یکالم و رهنمودها ت2

 وحدت استت

 رسول حق موجد نفس واحده استت ت0

 های ترين شاهراه بزرگ از یکيلستوی وت

؛ انديشه برای پیوند میان شرق و غرب است

پیوندی که امروز دو رودخانه از زائرانی که بدين 

آن را  ،کنند و آمد می  ن سوی رفتآسوی و 

 (050)همان: تاند تحکیم کرده

پی اثبات اين نظريه هستند که  هر دوی آنها در

طلسم صورت را درهم برای وصول يگانگی، بايد 

 یگانگيو صورت،  نیّبا وجود تع رايز تستشک

و  ديآ یم ديپد يیو خالف و جدا رديپذ یصورت نم

و  ها یها و ناخوش ها و جنگ تمام نزاع ۀشير ،همین

 یبه معن اگرت آنها هر دو معتقدند که است یآالم بشر

 گريکدء با يایو اول اءنبیکه ا ديد میخواه میتوجه کن

 قتیحق کيو همه ظهور  ستندیجدا ناز هم و  گانهیب

و  یسویدشمن ع ید و در آن صورت موسونهست

 تهر دو نخواهد بود نيمسلمان خصم ا

 

 م ابع

  تولستوی،» ت(0250) اسالمی ندوشن، محمدعلی

 ت2 - 9 صصت (00ت )يغمات  «مولوی دوران جديد

ت نیمناق  العارف(ت 0220) احمد نيالد ، شمسیافالک

 تکتاب یایت تهران: دنیجيباز نیبه کوشش تحس
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و مفهوم  یقیتطب اتیادب(ت »0250) ، منصوریرانیپ

 صص (ت0)00شماره  تینامه پارس«ت آن نيامروز

 ت95 -50

اهلل ت ترجمۀ ذبیحتولستوی(ت 0290تسوايک، اشتفان )

 منصوریت تهران: شرقت

جنگ و (ت 0290) چيوويکاالین في ی، لیلستووت
 ت ریرکبیت تهران: امیکاظم انصار ۀت ترجمصلح

آذرنگت  یعل ۀت ترجمتمشک(ت 0290) ــــــــــ

  تآذرنگ یتهران: عل

ت شود یم ليعشق چگونه زا(ت 0255) ــــــــــ

 ت تهران: پارسهتیسینف دیسع ۀترجم

(ت 0290) گرانيو د چيوويکاالین في ی، لیلستووت

 دخت نيریش ۀت ترجمادهاۀ يچياز در یتولستو

 تایت تهران: خنانیقیدق

 وانيد (ت0250) محمد نيالد شمس شیرازی، حافظ

ت به یو قاسم غن ینيمحمد قزو حیت تصحاشعار

 تیت تهران: طهوریکوشش محمدرضا برزگرخالق

 ریتا آراگون )تأث یاز سعد(ت 0290)، جواد یديحد

ت تهران: مرکز نشر در فرانسه( یفارس اتیادب

 تیدانشگاه

 ۀت ترجمیستولتو یزندگان (ت0220) ، رومنروالن

 تايت مشهد: پویناصر فکوه

ت بحر در کوزه(ت 0225) نی، عبدالحسکوب نيزر

 تیتهران: علم

ت تهران: پله پله تا مالقات خدا(ت 0250) ــــــــــ

 تیعلم

 یتت تهران: علمین سرّ(ت 0225) ــــــــــ

در  یریشکوه شمس )س(ت 0295ی )مار ، آتهملیش
 ۀت ترجم(یروم نيآثار و افکار موالنا جالاللد

 تیو فرهنگ یت تهران: علمیحسن الهوت

 یزندگ ۀمن بادم تو آتش )دربار(ت 0295) ــــــــــ

ت تهران: یا بدره دونيفرترجمۀ ت و آثار موالنا(

 توست

ت فيشر یشرح مثنو (ت0290) الزمان عي، بدفروزانفر
 تهران: زوارت

ت ترجمۀ کاظم تولستویتا(ت  کرسون، آندره )بی

 عمادیت تهران: صفی علیشاهت

ت یمعنو یشرح مثنو(ت 0290) ی، عبدالباقینارلیگولپ
ت تهران: وزارت ارشاد یصبحان قیتوف ۀترجم

 تیاسالم

ت ترجمۀ علی محمد یتولستو(ت 0290گیفورد، هنری )

 شناست تهران: طرح نوت حق

 نیب یمیتعل یها قصه ریس(ت »0295) شي، اولرفمارزل

یت جهاندار کاووسیکترجمۀ  تبخارا ت«مذاه 

 ت250 - 290 ت صصهفتم ۀشمار

 یمثنو(ت 0250) یبلخمحمد  نيالد ، جاللموالنا

 اطالعاتتتهران:  شرح کريم زمانیتت یمعنو

 ۀت با مقدمشمس وانيد اتیکل(ت 0250) ــــــــــ

 تالدیتهران: مالزمان فروزانفرت  عيبد

ت تهران: هیروس اتیادب خيتار(ت 0229) دی، سعیسینف

 توست
 تت تهران: همانامه یمولو(ت 0221) نيالد، جالليیهما
 


