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بررسي تطبیقي كاركرد مفاهیم مشترك درآثار موالنا و تولستوي
(براسا

حكایت م ازعت آع چهار كس دربارۀ انگور اثر موالنا جاللالدین بلخي و داستاع
یك خدا براي همه اثر ليیف تولستوي)
نرفس محمدي بدر*ا به از پیام ي**ا فرخ حاجي علي

***

دریافت مقاله:
0212/0/05
پذیر :
0212/00/00

چكیده

در بین قصههای تعلیمی موالنا جاللالدين رومی در مثنوی ،قصۀ «منازعت آن چهار کس دربارۀ انگور» به چشم
میخوردت موضوع حکايت اختالف میان سه نفر با سه زبان مختلف بر سر لفظ انگور استت هريک از اين افراد واژۀ
انگور را به زبان خود میخواند و از اين باب ،میانشان اختالف ايجاد میشودت داستان دوم «يک خدا برای همه» اثر
لیيف تولستوی است ،در اين داستان تولستوی شخصیتهای مختلفی را از کشورهای مختلف نشان میدهد که در
قهوهخانهای جمع شدهاند و هريک براساس ديدگاه و باورهای خود تعريفی خاص از ذات پرورگار ارائه میدهندت
هدف اين پژوهش ،که با روش تحلیل تطبیقی صورت گرفته ،بررسی آراء و نظريات دو فیلسوف و ادي

شهیر قرن

 02و  01میالدی ،موالنا جاللالدين رومی و تولستوی ،دربارۀ اهمیّت توجه به باطن امور و بیتوجهی به ظواهر
آنهاستت موالنا در داستان خود به تبیین اين نظريه میپردازد که انسانها غالبا در لفظ و ظاهر اختالف دارند و آنجا
که باب حقیقت بر انسانها گشوده شود ،اختالفات کنار رفته ،صلح و آشتی جايگزين آن میشودت تولستوی نیز ،در
داستان خود ،اختالف میان اديان و مذاه

را صوری دانسته و معتقد است اختالف آنها پايه و اساس محکمی

ندارد ،زيرا همگی يک خدا را میپرستند و به يک حقیقت اعتقاد دارندت بنابراين ،بهرغم تفاوت زمانی ششصد ساله
و تفاوتهای فرهنگی میان اين دو ادي  ،هر دوی آنها بر اين باورند که انسانها فري خورده جلوههای ظاهری دنیا
هستند و در اين میان ،فقط افرادی به صلح و آرامش راستین دست میيابند که دست از اختالفهای صوری بکشند
و به خدای واحد ايمان بیاورندت
كلیدواصهها :تنازع ،موالنا ،تولستوی ،قصه ،مفاهیم مشترکت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*استاديار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیامنورت
**

استاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیامنورت (نويسنده مسئول)

***

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیامنورت

masoudi.fard@gmail.com
behnazpayam@yahoo.com
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مقدمه

فلسفه حکمت خاصی به نام تولستويیسم شکل

موالنا جاللالدين رومی شاعر بلند پايۀ قرن هفتم

گرفته که تا حدودی شبیه حکمت جبر و تفويض

ايران ،عارف وارستهای است که تأثیر کالم

است و میتوان آن را به عرفان قديم ايران ،که

معنویاش در سراسر قلمرو فرهنگ فارسی ،ترکی،

قضا و قدر را محرک بسیاری از مسائل

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

میدانست ،تشبیه نمودت تولستوی در فلسفۀ خود

مسلمان و چه غیر مسلمان ،کامال محسوس است.

نیروی نیکوکاری را برای دفع زيانهای قضا و

مثنوی معنوی حاصل نشستها و جلساتی

قدر مفید میشناسدت او معتقد است بشريت

است که وی مدتی طوالنی با خويشاوندان

رستگار خواهد شد اگر محبت خالص نسبت به

روحانیاش داشته استت تمثیل مهمترين صورت

عموم را پیشه خود سازدت (کرسون ،بیتا)22 :

بیانی اين کتاب است و شاعر به مدد آن

بنابراين ،فقط زندگی که اخالقی باشد جاودانه

ظريفترين و گاه پیچیدهترين نکات عرفانی را

میشودت (گیفورد )15 :0290 ،وی در جايی

برای مخاط

خود ملموس و دريافتنی میکندت

میگويد :به تجربه ثابت شده است که اين نیروی

بیشک هنگامی که معانی مجرد و انتزاعی به

ناشناس و ناپیدای قضا و قدر همیشه کیفر بدی و

مدد عناصر محسوس و در دسترس ،و به همراه

پاداش نیکی را میدهدت (تولستوی)5-02 :0220 ،

حکايات و داستانهای مختلف بیان شوند بر

در رويکرد اجتماعی نیز وی يکی از

مخاطبانی که با اين مباحو ناآشنا هستند تأثیری دو

برگزيدگان عالم انسانیت است و از جمله

چندان میگذاردت هرچند در جایجای مثنوی از

حکیمان و پیشوايان برجسته به شمار میرود که

مقولههای فلسفی ،کالمی ،فقهی ،ادبی ،تفسیری و

کردار و گفتار خويش را با يکديگر مقرون ساخته

علمی بحو شده ،هیچيک از اين مقولهها فی نفسه

استت تولستوی آثار بسیاری در زمینۀ اخالق و

مراد اصلی موالنا نیستند ،بلکه وی قصد دارد از

فلسفۀ دينی و مسائل اجتماعی دارد که بیشتر آنها

ورای ظواهر ابیات ،معانی مکتوم و سر به مهری را

زبانی ساده و قابل فهم برای تمام اقشار جامعه

نیز به خواننده منتقل کندت

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

لیيف نیکاليُوويچ تولستوی نیز يکی از

قلم و کمال فکری مؤلف کامال پديدار استت

مهمترين اديبان و انديشمندان تاريخ جهان استت

از جهت ادبی بايد گفت که اگرچه ادبیات

وی نیز به مانند موالنا دست به خلق آثاری

روسیه را جدیترين ادبیات اروپا میدانند و

شگرف زده است که در خدمت به بشريت و

پیشینیان تولستوی در انواع مختلف ادبی ،اعم از

انسانسازی نقش مهمی داشتهاندت

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

تولستوی در جهان متمدن امروز در سه
جنبۀ فلسفی ،اجتماعی و ادبیات شهرت داردت در

کردهاند ،اما تولستوی کسی بود که توانست
ادبیات روسیه را به اوج رساندت
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وی در انواع مختلف ادبی نیز آثار مهمی را

بحث و بررسي درباره تولستوي و ارتباط وي با

به يادگار گذاشته است ،اما شاهکارهای جاويد او

شر

بیشتر شامل رمان ،تئاتر ،و رسائل اخالقی و

پل بیروکوف 2شاگرد موفق تولستوی ،که تمام

فلسفی ـ اجتماعی استت همین گستردگی آثار و

اسناد موجود دربارۀ تولستوی و شرق را گردآوری

تأثیرگزاری فراوان ،توجه زيادی را به وی جل

کرده است ،دربارۀ ارتباط وی با ساير اديان و شرق

کرده است؛ مثال ،اسالمی ندوشن در کتابی با

مینويسد :مشرق زمین همواره تولستوی را

عنوان تولستوی ،مولوی قرن حاضر شخصیت

مجذوب خود میکردت هنگامی که در جوانی

موالنا و تولستوی را برابرسازی کرده استت اين

دانشجوی دانشگاه غازان بود ،دانشکدۀ زبانهای

شباهت ،نه در فکر و قدرت روحانی ،بلکه در

شرقی ،غربی و ترکی را برای تحصیل انتخاب کردت

سیمای ظاهری ،نوع زندگی و حتی نحوۀ مرگ

در سالهايی که در قفقاز به سر میبرد نیز در

آنها نیز ديده میشودت

تماسی طوالنی با فرهنگ اسالمی قرار گرفت و به

در اين مقاله سعی شده حکايت «منازعت

شدت از آن متأثر شد و بعد از  0590میالدی،

چهار کس جهت انگور» موالنا با داستان «يک

هنگامی که بحران مذهبی وجودش را فرا گرفت،

خدا برای همه» تولستوی ،که در مجموعۀ

ديگر انجیل برايش کافی نبود و به همین دلیل،

داستانهای وی با عنوان تمشک به زبان فارسی

بیدرنگ به مذاه

شرقی رو آورد و کتابهای

ترجمه و انتشار يافته ،مقايسه شود تا با اين

بیشماری را در اين باره مطالعه کرد و به زودی به

مقايسه ،نگرش آنها نسبت به خدا در اديان

اين فکر افتاد که اروپا را نیز از مطالعات خود

مختلف مشخص گرددت

بهرهمند سازدت به همین دلیل ،مجموعهای به نام

در اين پژوهش «يک خدا برای همه» به

انديشۀ فرزانگان گردآوری کرد که در آن پیوندی

طور اخص انتخاب شده و البته در برخی موارد

برادرانه میان انديشههای انجیل و افکار بودا،

به آثار ديگر تولستوی نیز اشاراتی شده استت وی

الئوتسه،کريشنا ،و تتت برقرار کردت

اين داستان را به تأثیر از داستان قهوهخانه

تولستوی با نخستین نگاه پی برد کـه

سورات 0نوشتۀ برناردن دوسن پیير-0500( 0

مذاه

 )0929نوشته استت تولستوی در اين داستان

وحدت دارند ،وی که در جستوجوی برقراری

عدهای را نشان میدهد که هريک از ديد دين و

رابطۀ مستقیم با انديشمندان آسیا بود ،در سالهای

آيین خود خدای يگانه را وصف میکنند ،در

آخر حیات خود ،شبکه وسیعی از نامهنگاری میان

حالی که همۀ آنها در بند لفظ ماندهاند و از يکی

زادگاه خود و بسیاری از کشورهای شرقی را به

بودن خدا غافل هستندت

وجود آوردت او اعتقاد داشت وظیفۀ آسیا آن است

1. Le café de surate
2. Bernardin de Saint-Pierre

بزرگ بشريت در اساس بـا يکديگر

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

استت وی آرام در گوشهای نشسته و به حرف

واقعی را بنماياندت (روالن)050-050 :0220 ،

ديگران گوش میدهدت مرد ترکی که پیرو دين
اسالم بود از وی میخواهد تا در اين بحو

خالصه داستاع یك خدا براي همه

شرکت کندت چینی نیز سعی میکند با تمثیلی

از قرن هفدهم به بعد ،پرتغالیها ،انگلیسیها و

اختالفات میان آنها را برطرف کندت وی در اين

فرانسويان در گجرات هند ،در شهر سورات ساکن

حکايت نگرش افراد کور ،کر ،دريانورد،

شده و به تجارت مشغول بودهاند و همین موضوع

انگلیسی ،ژاپنی و تتت را دربارۀ ماهیت و چیستی

باعو شده که اديان مختلفی در اين شهر رواج پیدا

خورشید بیان میکند و در نهايت اثبات میکند که

کرده و زمینهای برای انديشیدن دربارۀ جنگ هفتاد

خورشید يکی است و در اين میان ،تغییر ديد

و دو ملت در آن به وجود بیايدت اين در حالی

باعو تغییر تفکر دربارۀ آن میشودت وی از تمثیل

است که حقیقت ،در جهان ،همانگونه که حافظ

خويش نتیجه میگیرد که آشفتگی و عدم توافق

در اين بیت به آن اشاره مینمايد ،يکی است:

انسانها دربارۀ مسائل عقیدتی از خودخواهیشان

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

سرچشمه میگیرد و گوناگونی اعتقاد انسانها به

چون نديدند حقیقت ره افسانـه زدنـد

خداوند همانند ناهمگونی تصوراتشان دربارۀ

(حافظ)050 :0250 ،

خورشید استت (تولستوی)50 :0290 ،

در شهر سورات قهوهخانهای بود که
مسافران بسیاری از ديگر سرزمینها به آنجا

حكایت م ازعت چهار كس جهت انگور

میآمدند و با هم گفتوگو میکردندت روزی مرد

در اين حکايت در دفتر دوم مثنوی ،مردی دِرهمی

روحانی ايرانیتبار و تبعیدی که از تفکر زياد

را به چهار نفر میدهد و هر کدام از ايشان قصد

دربارۀ خدا و ماهیت آن مرتد شده بود ،به آنجا

خريدن انگور ،عن  ،اُزُمو يا استافیل میکنند:

آمدت اين مرد پس از دقايقی از بردۀ خود دربارۀ
ماهیت خداوند سؤال میکند و همین سؤال بحو
عظیمی را در میان افراد حاضر برمیانگیزدت
هريک از حاضران جمع ،از دريچۀ ديد
خود و با توجه به اعتقادات مذهبیاش در اينباره
به اظهار نظر میپردازد و جال

اينجاست که هر

کدام سخن ديگری را نفی میکندت

زان يکی گفت اين به انگوری دهم
آن يکی ديگر عرب بد گفت ال
من عن

خواهم نه انگوری ای دغا

آن يکی ترکی بد وگفت اين بنم
من نه میخواهم عن

خواهم ازم

آن يکی رو میبگفت اين قیل را

در آن میان تنها کسی که در بحو شرکت
نمیکند مردی چینی و پیرو مکت

چـارکس را داد مردی يک درم

کنفسیوس

ترک کن خواهـیم اسـتافـیل را
در تنازع آن نفر جنگی شدند
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که ز سرّ نامها غافل بدند
صاح

سرّی عزيزی صد زبان
گر بدی آنجا بدادی صلحشان

پس بگفتی او که من زان يک درم
آرزوی جملتان را میخرم
گفتِ هر يکتان دهد جنگ و فراق
گـفتِ من آرد شما را اتفاق

نسبت به اين امر مشاهده کردت مثنوی حاوی
قصص و حکايات است ،اما موالنا قصهپرداز
نیست و قصد ندارد که با به نظم کشیدن
قصههای شگفتانگیز شنونده را شگفتزده کند،
بلکه عقیده وی بر اين است که:
ای برادر قصه چون پیمانهای است
معنـی اندر وی مثال دانهای است
(موالنا)552 :0250 ،

گر سخنتان در توافق موثقه است
در اثر مايۀ نزاع و تفرقه است

موالنا در مثنوی قصد شعر سرودن ندارد،

(موالنا)519-511/0 :0250 ،

بلکه میخواهد در نقش يک فقیه ،مفسر و

بررسي دو اثر

محدث با مريدان خويش به گفتوگو بپردازدت در

در فرهنگ مشرق زمین رسمی کهن وجود دارد

واقع اين شعر است که به سراغ او آمده استت

که دانايی و حکمت را به کمک قصههای تعلیمی

(گولپینارلی )5 :0290 ،بسیاری از قصههای او،

به ديگران منتقل میکنند؛ قصهها و حکاياتی که

به طور بارزی رنگ و بوی عصر و محیط گويندۀ

مبتنی بر نظريههای خاص آموزشی ،توأم با

خويش را منعکس میکندت نقل اين حکايات

سرگرمی هستندت (مارزلف )290 :0295 ،پیشینۀ

گاهی مباحو طوالنی را کوتاه میکندت در اغل

اين قصهها که در آثار ادبی و تعلیمی جهان اسالم

موارد ،حدت ذهن موالنا باعو شده تا با نقل يک

وجود دارد ،به فرهنگهای گوناگون موجود در

حکايت کوتاه مسئلهای دشوار حل شود که شايد

شرق و غرب میرسدت به همین دلیل ،در اين

برای حل آن ،شرح و بحثی طوالنی الزم بود و

میتوان يک داد و ستد فرهنگی دو

آن نتیجه برای هیچ گوينده ديگری حاصل

فرايند ،اغل

سويه را مشاهده کردت (همان )295 :ويژگی

نمیشدت (زرينکوب)200 :0225 ،

خاص اين قصهها اين است که در آنها حکمت

موالنا با طرح داستان تنازع بین چهار کس ،که

بشری و حکمت مذهبی ،به شکلی پسنديده و

اختالف نظر و بهانهای قانعکننده هم برای تنازع

جذاب ارائه میشودت در اين حکايات ،بهرغم کلیه

ندارند ،نشان میدهد اختالف انسانها غالبا لفظی

تفاوتهای کالمی و جزئی که میانشان وجود

است و در معنی و حقیقت با هم اختالفی ندارندت

دارد ،تمرکز بر آنچه مهم و اساسی است زمینه را

وی بسیاری از تعصبات عامه را به مثابه منازعتی

برای آغاز بحو فراهم میکندت (همان)250 :

کودکانه محکوم میسازدت مثال در جای جای اين

اين نگرش را به راحتی میتوان در تفکرات

کتاب مالحظه میکنید که وی اختالف میان مريدان

موالنا و نحوۀ داستانپردازی وی و اصوال ديد او

سرّ است و زبان دل

را از نظرگاه شیخ ،که صاح
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همه را میداند ،ناشی از تفاوت در طرز بیان
میشمرد که مايۀ نزاع و تفرقه استت (همان)299 :
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به طور کلی ،طريق رهايی از صورت نزد
صوفیه ،مجاهده در ريشهکن ساختن آرزوهاست

تولستوی نیز با طرح داستان خود به تبیین

و نه ويرانی بدنت امر بديهی در نزد اين فرقه آن

همین منظر میپردازد و اکثر اختالفات موجود در

است که همین اغراض و آرزوهای نفسانی مانع

میان افراد را لفظی میداند که از تفاوت در طرز

انسان در اتحاد و يگانگی است ،بدين جهت

تلقی و جهل آنان در درک حقیقت امور ناشی

کسانی که غرض بر آنها کمتر دست تسلط

میشودت عقل نیز حکم میکند که ظواهر نبايد مايۀ

گشوده است ،از خالف و نزاع دورترند و آنها که

اشتباه و اختالف شودت دربارۀ هر مسئلهای بايد

شهوت و امیال نفسانی بر آنها مستولی است ،غالبا

درون و حال را ديد و پیداست که آنکه جويای

به اندک چیزی راه دشمنی و عناد میسپرندت پس

حق است از اين اختالفها به خطا نمیافتدت

اگر کسی بتواند اغراض را در خود بکشد ،آنچه

مولوی و تولستوی نیز ،با نگاه وحدتنگر خويش،

مايۀ غیريت و دوگانگی است از وجود او طرد

ورای اختالفات ظاهری ،به دنبال حقیقت واحد

میشود و به وحدت دست میيابدت اگر بتوانیم بر

میگردندت تولستوی در اثر خود نشان میدهد که

اثر مجاهده و نفی اغراض ،باطن خود را بزدايیم

ريشۀ اختالفات و درگیریها ،نه درحقیقت اديان،

و مهذب سازيم ،به نوع ديگر از وحدت نیز

بلکه در آرا و نظريات پیروان آنهاست و اهداف

میرسیم و آن وحدت و يگانگی اجزای جهان و

واالی انبیا از حقیقت واحد و نورانی دين و برای

شهود حق در آنها و فنای آنها در وجود حق

کمال انسان سرچشمه گرفتهاندت

تعالی است که صوفیه آن را غايت معرفت و

موالنا با داستان فوق نشان میدهد که ورای

شهود میشمارندت (فروزانفر)05 :0290 ،

حس ظاهر ،حس باطنی هم هست و آنچه انسان

تولستوی نیز برای تبیین همین ديدگاه از زبان

را قادر به شناخت و جستوجو نقشی بیرون از

يکی از شخصیتهای داستان جنگ و صلح

آب و خاک میکند قلبی است که مثل آيینه از

مینويسد :من هرگز به خود اجازه نمیدهم که

زنگار خودبینی پاک شده باشدت وی بر اين باور

بگويم حقیقت را میدانم ،هیچ کس به تنهايی

است که آنان که در زندان حس و خیال محبوس

نمیتواند به حقیقت دست يابدت فقط با نص

ماندهاند بدان مرتبه راه ندارند:

سنگی روی سنگ ديگر ،با شرکت همگان ،با

رو به معنی کوش ای صورت پرست

مساعی میلیونها نسل از آدم ابوالبشر تا عصر ما ،آن

زانـک معنـی بر تن صورت پَر است

معبدی که شايستۀ مسکن خدای بزرگ است

هـم نـشیـن اصـل معنـی بـاش تـا

ساخته و برافراشته میشودت (تولستوی)029 :0290 ،

هـم عطـا يـابـی و هـم بـاشی فتـی

موالنا نیز به مانند ديگر عارفان سودای شعر و

(موالنا)050/0 :0250 ،

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

هیچ يک از اينها دربارۀ روح من اطالعاتی به دست

سراسر آثار خود ،جويای زبانی عاری از شائبه و

نمیدهندت فقط يک چیز را میدانم ،اينکه میخواهم

سختی است ،زيرا اينها را حجاب راه وصول به حق

به خدا نزديک شوم ،ولی خدا چیست؟ ذاتی است

میداند:

که روح من ،ذرهای از آن هم به شمار نمیرود،

حرف و گفت و صوت را بر هم زنم

همینت کسی که انديشیدن را آموخته باشد به سختی

تـا کـه بـی ايـن هـر سه با تو دم زنم

میتواند به خدا ايمان داشته باشد و فقط از راه

(موالنا)509/0 :0250 ،

شعر موالنا حاصل کوششهای طاقتفرسای

ايمان میتوان با خدا زندگی کردت (تولستوی و
ديگران)505 :0290 ،

شخصی در عرصۀ زبان ،غوطه خوردن در توهم و
گم شدن در بازی با الفاظ نیست ،بلکه حاصل

اختالف مذاهب

جوشش دل او و هديه الهی به اوست:

حال اين سؤال پیش میآيد که اختالفات موجود

سخنم خور فرشته ا ست من اگر سخن نگويم

میان مذاه

ملک گرسنـه گويـد که بگو خمش چـرايی

اينباره معتقد است:

از کجا سرچشمه میگیردت موالنا در

(موالنا)0090/0 :0250 ،

همچنانکه هر کسی در معرفت

بنابراين ،انسانی که بتواند بدون خداوند

میکند موصوف عینی را صفت

زندگی کند و هیچ کوششی هم برای شناخت

فـلسفی از نوع ديگر کرده شرح

خداوند نکند ،انسان نیستت همچنین ،خدايی که

يا فتی مر گفت او را کرده جرح

توسط فهم جزئی انسان شناخته شود ،خدای

وآن دگر در هر دو طعنه میزند

چندان بزرگی نیستت بنابراين ،انسان واقعی کسی

وآن دگر از زرق جـانی میکنـد

است که هرگز از کوشش باز نمیايستد و برای

هريک از ره اين نشانها زان دهند

همیشه بدون وقفه گرد نور جمال و جالل الهی

تا گمـان آيـد که ايشان زان دهند

میگردد و خدا آن است که انسان را میسوزاند و

(موالنا)909-902/0 :0250 ،

نابود میکند و هیچ عاقلی قادر به دريافت او

ديگر ،گبر،

نیستت

مولوی نسبت به پیروان مذاه

يهود و حتی کافر و ملحد نیز ،از منظر عرفانی

تولستوی نیز در اينباره میگويد :دانستن چه

مینگردت وی معتقد است که انسانها چون ديد و

مفهومی دارد؟ مثال من میدانم که تولستوی هستم،

درک مناسبی از خدا ندارند در ماهیت آن دچار

نويسنده هستم ،زن را دوست دارم و فرزندانم را

اختالف میشوندت وی در جايی ديگر با تمثیل

نیزت موهای خاکستری ،ريش و چهرهای زشت دارمت

قرار دادن فیل در تاريکی به شرح اين ديدگاه

همه اينها در کارت شناسايیام ثبت شدهاندت ولی

میپردازد و در پايان نتیجه میگیرد:
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از نظـرگـه گفتـشـان بُـد مختـلف

پیـر بـاشـد نـردبـان آسمـان

داد ايـن الف

تیر پرانْ از که گردد ،از کمان

آن يـکی دالش لقـ

در کـف هـر کس اگـر شمعی بدی
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(موالنا)0025 :0250 ،
بنابراين ،آنکه طال

اختـالف از گفتشـان بیـرون شدی

راه حق است به

چشم حس همچون کف دست است و بس

راهنمايی و ارشاد آنهايی که راه را میشناسند نیاز

نیسـت کف را بـر همه او دسترس

دارد و سالکی که از هدايت پیر محروم گردد،

(موالنا)005/2 :0250 ،

مرتک

خطا میشودت (زرينکوب)50 :0225 ،

البته نبايد تصور کرد که اين ديدگاه دربارۀ

مسلما کسی که درباره وحدت خداوند

درک حقیقت و اختالفات موجود میان آن بدون

اينگونه اعتقاداتی دارد خود نیز بايد به درک

پیشینۀ تاريخی به موالنا رسیده استت زيرا

درستی از آن رسیده باشدت مرحوم همايی با نقل

افالطون نیز در جايی مینويسد« :مردم نه حقیقت

ابیاتی از مثنوی اين ادعا را مطرح میکند که

را با تمام جلوههايش فهم میکنند و نه آن را در

مولوی در مقام توحید الهی و عرفان ربانی به

تمام صورتهايش درمیيابند ،بلکه هر کس تنها

مقامی محدود و عالمی نامحدود رسیده است:

بخشی از حقیقت را درک میکند»ت (مارزلف،

بـحـر را حـد اسـت و انـدازه بـدان

)299 :0295

شـیـخ و نـور شـیـخ را نـبـود کـران

تولستوی نیز دربارۀ اختالف اديان و راه

پیش بیحد آنچه محدود است الست

برونرفت از آن معتقد بود که الزم است پیروان

کـل شـیء غیــر وجـه اهلل فـنـاسـت

اديان مختلف کبر و غرور را کنار بگذارند تا

کفـر و ايمان نیست آن جايی که اوست

مساوات مذهبی در اين دنیا برقرار گرددت

زآنـکه او مغزست و اين دو رنگ و پوست
(همايی)00 :0221 ،

(تسوايک)022 :0290 ،

گويا تولستوی نیز بر اين عقیده بوده است
ارشاد و هدایت پیر

که برای دستیابی به راه سعادت بايد از وجود

بهترين راه خالص شدن از ترديد مذاه ،

راهنما استفاده کردت اشتفان تسوايک در بخشی از

دستگیری و راهنمايی مردان راه آزموده و

زندگینامۀ وی مینويسد« :تولستوی فکر کرد که

برگزيدگان حق است که محک و میزان حق و

برای کس

ايمان و عقیده بايد به کسی مراجعه

باطل باشندت اين سنت يکی از ارکان اساسی

نمايد که دارای عقیده و ايمانی راستین هستند و

عرفان اسالمی است که در جای جای آثار عرفانی

به همین جهت با کشیشها و اسقفها طرح الفت

نیز سفارش شده استت موالنا در اينباره میگويد:

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

بهرهفیري از استیارات براي بیاع ذات الهي

جايگاه رهبر و بزرگتر جمع اختالف به وجود

موالنا به يقین بیفايدگی و پوچی کوشش برای

آمده را حل میکندت اين وظیفه در داستان تولستوی

تسخیر تصوری از خداوند را میدانستت وی

به عهدۀ مرد چینی و در حکايت موالنا بر عهدۀ نفر

معتقد بود که خداوند به آن علت مختص است

پنجمی است که به زبان هر چهار نفر آشناستت

که نور و شعشعه ذات او از حد توان دريافت ما
بسیار بیشتر و برتر استت او را از بس که ظاهر

خداجویي امري فطري

است نمیتوان ديدت و اين مردودکنندۀ سخنی

موالنا ،زندگی خود را وقف بزرگداشت نام عظیم

ضدّونقیض است که قرنها میان پیروان تصوف

و اعظم جان جهان کرده بودت وی در اين راه خود

رواج داشته استت از اينرو ،برای توصیف او

را به رنگها و گونههای مختلف درمیآورد و

شاعر ناچار به مجاز و استعاره توسل میجويد تا

گاهی شارع است و گاه عارف ،اما کانون و مقصد

از کبريای او سخن میگويدت اما استعارات و

انديشه موالنا خداست؛ خدای واحد که به ذات

نمادهای موالنا گاهی دچار تناقض میشود و اين

او هرگز نتوان رسیدت (شیمل)50 :0295 ،

امر اجتنابناپذير است ،زيرا برای به تصوير

خود موالنا نیز در يکی از ابیات مثنوی

درآوردن کسی که نمیتوان او را به تصور
درآورد ،راهی جز متوسل شدن به کالم

شريف میگويد:
ملت عشق از همه دينها جداست

ضدونقیض وجود نداردت علیرغم همه اينها

خداست

ايمان موالنا به خداوند خدشهناپذير است ،زيرا

(موالنا)009/0 :0250 ،

وی خوب میداند منشأ هرچه رخ میدهد فقط و

عاشقان را ملت و مذه

مولوی به وحدت وجود و وحدت موجود
و ظهور وحدت در کثرت و ديگر فروع و
جزئیات اين مسائل معتقد است و میگويد:

فقط خداوند استت
تولستوی نیز دربارۀ وجه توصیفنشدنی و
انعکاسناپذير

خداوند

از

زبان

يکی

از

در دو عالم غیر يزدان نیست کـس

شخصیتهای جنگ و صلح مینويسد :خدا در

هرچه جز واحد ببینی آن بت است

میان است و هر قطره برای اينکه او را به حدّ

گـر هزارانند يک تن بیـش نیسـت

امکان و به میزان بزرگتری در خود منعکس

جـز خیـاالت عـدد انديـش نیست

سازد ،میکوشد تا بیشتر منبسط شود و هر قطره

حقیقت امر اين است که موالنا وجود واحد

رشد و نمو میکند ،با قطرات ديگر درهم میآمیزد

حقیقی را همچون دريا ،تعینات و نمودهای عالم

و منقبض میشود و به سطح میآيد و در سطح

هستی را همچون جنبش امواج و کفهای دريا

منهدم میشود و باز به عمق فرو میرود و دوباره

میپنداردت (همايی)020 :0221 ،

از سطح ظاهر میشود (تولستوی )0090 :0290 ،و
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در جای ديگر همان کتاب مینويسد :زندگی همه
چیز استت زندگی خداستت همه چیز تغییر میکند
و در حرکت است و اين حرکت خداست ،تا وقتی
زندگی وجود دارد لذت خداشناسی نیز وجود
خواهد داشت ،دوست داشتن زندگی ،يعنی،
دوست داشتن خدات (همان)0021 :

موالنا نیز در داستان خود موارد زير را مورد
توجه قرار میدهد:
0ت نزاع از جهل برمیخیزد و دانش اتحاد را
به ارمغان میآوردت
0ت غفلت از ناشی از نامهای مختلف موج
نزاع و اختالف استت
2ت کالم و رهنمودهای شیخ باعو جمعیت و
وحدت استت

بحث و نتیجهفیري
موالنا و تولستوی هر دو طبعی خروشان و ناآرام

0ت رسول حق موجد نفس واحده استت

دارند و اين خصیصه چه در آثار و چه در نحوۀ

تولستوی يکی از بزرگترين شاهراههای

زندگانی آنان نمود میيابدت مولوی را میتوان

انديشه برای پیوند میان شرق و غرب است؛

ناآرامترين شاعر و متفکر ايرانی خواندت تولستوی

پیوندی که امروز دو رودخانه از زائرانی که بدين

نیز در میان هموطنان خود همین حکم را داردت به

سوی و آن سوی رفت و آمد میکنند ،آن را

هر حال ،هر دو جزء کسانی هستند که توماس مان

0

تحکیم کردهاندت (همان)050:

آنها را «فرزندان برگزيدۀ خدا» و مولوی خودش

هر دوی آنها در پی اثبات اين نظريه هستند که

آنها را «شیران خدا» نامیده استت بحران مذهبی

برای وصول يگانگی ،بايد طلسم صورت را درهم

وجدانی تولستوی شبیه بحران عاشقانه ـ عرفانی

شکستت زيرا با وجود تعیّن و صورت ،يگانگی

مولوی استت هر دو يک مقصد را در پیش دارند و

صورت نمیپذيرد و خالف و جدايی پديد میآيد و

آن دريافت «حقیقتِ جهانگیری» است که خیر و

همین ،ريشۀ تمام نزاعها و جنگها و ناخوشیها و

کمال بشريت را در پی دارد استت (اسالمیندوشن،

آالم بشری استت آنها هر دو معتقدند که اگر به معنی

)0 :0250

توجه کنیم خواهیم ديد که انبیاء و اولیاء با يکديگر

اصل عالی اعتقاد تولستوی آن بود که

بیگانه و از هم جدا نیستند و همه ظهور يک حقیقت

انسانهايی که حقیقت را دوست دارند ،هرگز

هستند و در آن صورت موسوی دشمن عیسوی و

نبايد بر اختالف میان مذاه

و نقايص هر يکی

مسلمان خصم اين هر دو نخواهد بودت

از آنها پافشاری کنند ،بلکه بايد تأکید خود را بر
موارد اتحاد و صلح میان آنها گذارندت او اين امر
را تالش خودش نسبت به تمام مذاه

و از

جمله اسالم میداندت

م ابع
اسالمی ندوشن ،محمدعلی ()0250ت «تولستوی،
مولوی دوران جديد»ت يغمات ()00ت صص 2 - 9ت

افالکی ،شمسالدين احمد ()0220ت مناق
1. Toomas mann

العارفینت

به کوشش تحسین بازيجیت تهران :دنیای کتابت
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پیرانی ،منصور ()0250ت «ادبیات تطبیقی و مفهوم
امروزين آن»ت نامه پارسیت شماره )0(00ت صص
95 -50ت
تسوايک ،اشتفان ()0290ت تولستویت ترجمۀ ذبیحاهلل
منصوریت تهران :شرقت

تولستوی ،لیيف نیکااليوويچ ()0290ت جنگ و
صلحت ترجمۀ کاظم انصاریت تهران :امیرکبیرت
ــــــــــ ()0290ت تمشکت ترجمۀ علی آذرنگت
تهران :علی آذرنگت
ــــــــــ ()0255ت عشق چگونه زايل میشودت
ترجمۀ سعید نفیسیت تهران :پارسهت

ــــــــــ ()0225ت سرّ نیت تهران :علمیت

شیمل ،آتهماری ()0295ت شکوه شمس (سیری در
آثار و افکار موالنا جالاللدين رومی)ت ترجمۀ
حسن الهوتیت تهران :علمی و فرهنگیت

ــــــــــ ()0295ت من بادم تو آتش (دربارۀ زندگی
و آثار موالنا)ت ترجمۀ فريدون بدرهایت تهران:
توست
فروزانفر ،بديعالزمان ()0290ت شرح مثنوی شريفت
تهران :زوارت
کرسون ،آندره (بیتا)ت تولستویت ترجمۀ کاظم
عمادیت تهران :صفی علیشاهت

تولستوی ،لیيف نیکااليوويچ و ديگران ()0290ت

گولپینارلی ،عبدالباقی ()0290ت شرح مثنوی معنویت

تولستوی از دريچۀ يادهات ترجمۀ شیريندخت

ترجمۀ توفیق صبحانیت تهران :وزارت ارشاد

دقیقیانت تهران :خنیات

اسالمیت

حافظ شیرازی ،شمسالدين محمد ()0250ت ديوان
اشعارت تصحیح محمد قزوينی و قاسم غنیت به
کوشش محمدرضا برزگرخالقیت تهران :طهوریت

حديدی ،جواد ()0290ت از سعدی تا آراگون (تأثیر
ادبیات فارسی در فرانسه)ت تهران :مرکز نشر
دانشگاهیت
روالن ،رومن ()0220ت زندگانی تولستویت ترجمۀ
ناصر فکوهیت مشهد :پويات
زرينکوب ،عبدالحسین ()0225ت بحر در کوزهت
تهران :علمیت
ــــــــــ ()0250ت پله پله تا مالقات خدات تهران:
علمیت

گیفورد ،هنری ()0290ت تولستویت ترجمۀ علی محمد
حقشناست تهران :طرح نوت
مارزلف ،اولريش ()0295ت «سیر قصههای تعلیمی بین
مذاه »ت بخارات ترجمۀ کیکاووس جهانداریت
شمارۀ هفتمت صص 250 - 290ت

موالنا ،جاللالدينمحمد بلخی ()0250ت مثنوی
معنویت شرح کريم زمانیت تهران :اطالعاتت
ــــــــــ ()0250ت کلیات ديوان شمست با مقدمۀ
بديعالزمان فروزانفرت تهران :میالدت
نفیسی ،سعید ()0229ت تاريخ ادبیات روسیهت تهران:
توست
همايی ،جاللالدين ()0221ت مولوینامهت تهران :همات

