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  چكيده
پژوهي است و با  ي دين ي پلوراليسم ديني رويكرد جديدي در عرصه نظريه
طرفداران  اين،باوجود.  نبوده استعربي و مولوي مطرح  در زمان ابن،اين عنوان

عربي  ند كه عارفان مسلماني چون ابنا ويژه جان هيك، مدعي بهپلوراليسم ديني، 
 به برخي از خصوص،اند و در اين   آنان ارائه دادهي نظراتي شبيه به آرامولويو 

  .جويند تمسك مي  اين دو عارفسخنان
هاي ها و واكنش  پاسخ حتي اگر،اديان گوناگون  مدعي است كهجان هيك 

 رستگاري، كمال نفس يا ي مايهتوانند ، همگي ميگوناگون به واقعيت الوهي باشند
 مشخص ،عربي و مولوي  ابنيبا بررسي و تدقيق در آرا. رهايي پيروان خود شوند

 ،گرايانه رغم داشتن مضامين كثرت بهگردد كه نظريات اين دو عارف مسلمان مي
 ، از منظر ايشانچراكه ،اليسم ديني مورد ادعاي هيك داردتفاوت اساسي با پلور

ي  بخش وجود دارد كه داراي تمامي حقايق است و همه   يك دين نجات،در حقيقت
 اسالم است كه خود را اين دين همان. هاي محتمل را براي نجات بشر داراست راه

ن نيز داراي عقيده دارند كه ديگر ادياآنها اما . كند تسليم حق بودن معرفي مي
معتقدان خويش را به نجات و  ي حقيقتي كه دارند  به اندازهبوده،حقايقي 
اما پيروان ديگر اديان اگر از سنت اسالمي آگاهي يابند و به . رسانند  مي رستگاري
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   مقدمه.1

اند يا  ي اديان اهل نجات بدين معنا كه آيا پيروان همه بخشي اديان مختلف بحث نجات
يكي از مسائل مهم در  يابند  به بهشت راه مي،فقط پيروان يك دينِ خاص اهل نجات بوده

بخشي و  نجاتي  بارهدر  سه تفسير رايج و متفاوت.  است تنوع و تكثر اديان مختلفبحث
ها را با  آفرينيِ اديان مختلف در بستر الهيات مسيحي گزارش شده است كه آن رستگاري

  .كنند  گرايي ديني و پلوراليسم ديني بيان مي عناوين حصرگرايي ديني، شمول
ي ورود به  اجازه بر سرِ اين است كه چه كسي مسألهدر بحث از نجات و رستگاري، 

توانند وارد بهشت شوند كه  پاسخ حصرگرايان اين است كه صرفاً كساني مي. بهشت را دارد
هم تبعيت از سنّت   مثالً مسيحياني كه راه نجات را صرفاً يك راه و آن ،ها باشند از دين آن

ي هاي بهشت را اندك درب گرايان شمول. شوند  انحصارگرا محسوب مي،دانند مسيحيت مي
هاي ديني غيرمسيحي  كنند تا مسيحيان افتخاري نيز كه در برخي از سنّت بيشتر باز مي

 توان گفت كه داراي زندگي صادقانه و اخالقِ شركت دارند ولي بنابر معيارهاي مسيحيت مي
  ).62: ص، 12(نامد  مي» نام مسيحيان بي«ها را  كارل رينر آن. وارد آن شوند ندا نيك

ي قبل، ورود به بهشت را بدون توجه به  راليسم ديني برخالف دو نظريهي پلو اما نظريه
كه شخص در درون يك   به شرط آن،داند كسي مجاز مي  تقريباً براي هر،نژاد، رنگ و اعتقاد

   .متحول گردد» محوري واقعيت«به » خودمحوري«سنّت ديني از 
 عارفان مسلمان، مدعي است كهي پلوراليسم ديني،   مدعيِ اصلي نظريه،جان هيك

ي پلوراليستي وي در خصوص   رويكردي شبيه به نظريه،مولويعربي و  خصوص ابن به
كند كه نزد  وي بيان مي. اند آفريني اديان مختلف اتخاذ كرده بخشي و رستگاري نجات

، هيك زمينهدر همين . عربي و مولوي بود كه آشكارا پلوراليسم را يافتم صوفياني چون ابن
 به نفع نموده،گرايانه تفسير  ند عقايد عارفان مسلمان را از منظري كثرتك تالش مي

ي هيك را در بحث   ابتدا نظريه،بنابراين در اين مقاله. مصادره كند پلوراليسم ديني خود
ي را در خصوص بحث عربي و مولو كنيم و سپس نظر ابن بخشي تبيين مي پلوراليسم نجات

 ،يم تا در نهايتكن طور جداگانه بررسي مي  به،ختلف پيروان اديان منجات و رستگاريِ
عربي و مولوي نقد و بررسي  بخش را از منظر ابن ي پلوراليسم دينيِ نجات بتوانيم نظريه

  .يمنماي
  

    تحقيقي پيشينه .2
 كتب و مقاالت ، جان هيك در باب پلوراليسم دينيي در خصوص بررسي نظريه

 پلوراليسم ديني در آراء هر كدام از ي بررسي نظريهدر باب   واي نگاشته شده است عديده
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جمله   كه از آن،صورت جداگانه انجام پذيرفته است  تحقيقاتي به،اين دو عارف مسلمان

 شرح و در.  اشاره كردعربي  ابنيها و مقاالت ويليام چيتيك در آرا توان به كتاب مي
 اما با. يني صورت پذيرفته استگرايي د تفسيرهاي اشعار مولوي نيز اشاراتي به بحث كثرت

ي پلوراليسم  مسألهرسد تحقيق جامعي در خصوص نقد و بررسي  ، به نظر مي اينوجود
 مولوي بررسي يعربي و هم آرا  ابنيديني در عرفان اسالمي، كه در آن هم نظريات و آرا

 اين شده باشد، تا كنون صورت نگرفته و تطبيقي ميان آراء اين دو عارف بزرگ در خصوصِ
 لذا نگارنده بر آن است تا اين مهم را در اين تحقيق به انجام ،نظريه، انجام نشده است

  . رساند
  

   جان هيكبخشِ  پلوراليسم نجات. 3
ي مسيحت از نجات است  شناختي هيك، واكنشي به تلقي حصرگرايانه ي نجات نظريه

كه بر اساس آن، تنها راه نجاتهيك .باشد  و غسل تعميد مي مسيحوارِ  فديه ايمان به مرگ 
 اساس اين معيارِ  و برمحوري ياد كرده است تحول از خودمحوري به خداي مثابه از نجات به

 موجباتتوانند   مسيحيت، بلكه تمامي اديان ميتنها نهكلي و مبهم، مدعي است كه 
ي اديان  همه، جان هيكاز منظر ترتيب   بدين.را فراهم آورندرستگاري و نجات پيروان خود 

هيك . آورند طرق نجاتي را براي پيروان خود فراهم مي هاي فكريِ جهان ي نحله و نيز همه
كم  داند؛ دست حتي كمونيسم را براي فراهم كردن راه نجات براي برخي از مردم مجاز مي

 ).39: ص، 17 ( تعاليم مكتب كمونيسم، او حاضر به انكار اين امر نيستسببِ صرفاً به
ي   يك نظريهي منزله  به،ي پلوراليسم ديني را در مسيحيت توان نظريه يم بنابراين
 نجات ي دربارهمسيحيت ي   اعتقاد ويژهدر برابرشناختي، ناشي از واكنشي دانست كه  نجات

  .و رستگاري اتخاذ شده است
انگارانه به  هيك براي باورها و اعمال ديني اهميت ذاتي قائل نيست، بلكه نگاهي ابزار

 براي متحول ست كه  اهايي نظر وي، اهميت اعمال و عقايد ديني در شيوه به. ا دارده آن
محور تبديل  محور را به فردي خدا توانند فرد خود ؛ يعني مياند ارائه دادهها  شدن انسان

اي از عقايد و اعمال  ممكن است دو گروه از دينداران بر سر مجموعهلذا ازنظر هيك، . كنند
 آن عقايد و اعمال آفرينيِ  تأثيري در تحول نداشتنباشند، ولي اين توافقتوافق نداشته 

. محور تبديل كنند آفرين بوده و شخص را به فردي خدا توانند تحول ها مي ي آن ندارد و همه
 :نويسد  ميوي در اين خصوص

معتقدم كه كسي كه با من، ) از روي نخوت و غرور علمي خويش(سهم خود  من به«
نه  (احتماالً نظر دارد يسي پدري بشري داشته است، اختالفاين موضوع كه عمثالً در 
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كردن احتمالي وي، اين عقيده و آگاهي   اما با وجود اعتقاد به اشتباه،كند اشتباه مي) مطمئناً

تر   من به حقيقت الهي نزديكرا نيز دارم كه همان شخص كامالً محتمل است كه از خود
حائز كمال ) طور اصولي، بايد برقرار باشد كه همواره، به( اشعار وجود اين آگاهي و. باشد

گونه  مورد روي اين ازحد و بي ي بيش هياهميت است، زيرا اين تأثير را دارد كه از تك
ي  وقت از اولويت درجه چنين اختالفاتي هيچ. كاهد  مبتني بر قضاوت تاريخي مياختالفات

  .)158: ص، 22 (»اول برخوردار نيستند
 نسبت به يكديگر در جهل ،هيك معتقد است كه اديان مختلف در ساليان گذشته

هاي بزرگ سبب تماس دو آيين با  گرچه در آن ساليان، جنبش. بردند سر مي مطلق به
طور عمده مبتني   مسيحيت و اسالم، بهي بارهويژه در شد، اين كنش و واكنش، به ديگر مييك

يزي از جانب آم  عميق و يا تفاهمهيچ نوع شناختو  گوو بر تعارض بود تا بحث و گفت
 در حدود صد سال اخير است كه فقط.  به دين ديگر وجود نداشتطرفداران يك دين

تر اديان ديگر را ممكن گردانيده  هاي علمي در اديان جهان، درك و شناسايي دقيق پژوهش
 متعارض سنن مختلف در  مسائل و مشكالت دعاوياها را ب  بسياري از انسان،و از اين طريق

دليل، اين موضوع يكي از موضوعات اساسي  همين به. باب نجات و رستگاري آشنا كرده است
  .درو ي دين به شمار مي فلسفه
  

  بخشي اديان عربي و مولوي در بحث نجات مباني معرفتي ابن. 4
  وحدت دين و كثرت شرايع . 1. 4

يات دين را مصون از دگرگوني و تغيير پيروي از قرآن كريم، اصول و كل عربي، به ابن
هاي آسماني و  ي شريعت هاي ثابت و پايدار دارد كه همه به اعتقاد وي، دين بخش. داند مي

هايي ناپايدار و متغير دارد كه در پيوند با زمان و مكان  و بخش اند ها مشترك الهي در آن
 در طي ،عربي  از منظر ابن.شده است ها نازل مي قرار داشته و به مقتضيات احوال انسان

ص( ولي شريعت محمد ،ندا  مربوط به مقام و منزل خاصيمسير حقيقت، هركدام از شرايع( 
. يك مقيد نيست ها را داراست ولي به هيچ  مقامي مقامي است، لذا همه مربوط به مقام بي

شريعت اند، ولي اگر از منظر  نفسه در نظر گرفته شوند حق پس اگر هريك از شرايع في
  . ي حقيقت را در بر ندارند، پس حق نيستند اسالم در نظر گرفته شوند، چون همه

وي معتقد است كه دين . مولوي نيز همين معنا را در اشعار خويش بسط داده است
 ،الهي واحد است و حقيقت آن تشكيكي بوده و متناسب با فهم و درك آدميان، در هر زماني

 اما اين تفاوت در شرايع و انبيا و . شود يكي از انبيا نازل ميبخشي از آن در قالب شريعت
  : فرمايد مي. تفضيل برخي بر برخي ديگر، نبايد باعث شود تا ما دين را نيز كثير ببينيم
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  نــور ديگــر نيســت، ديگــر شـــد سـراج  نـتــاج قــيــامــت هسـت از مـوسـي تــا

  ليــك نـورش نيـسـت ديگــر زان سرسـت  ـرســتايـن سـفـــال و ايــن پليتــه ديگـ
  )1256 - 1254 :3، د21(

  منشأ واحد دين. 2. 4
كنند و يا دين را بشري  عربي و مولوي در بحث تكثر اديان، خدا را انكار نمي ابن

دهند و با توجه به اعتقادشان به   تجلّيات الهي را گسترش ميي  بلكه دامنه،كنند نمي
از منظر اين دو عارف، دين الهي ريشه . بخشند  در مراتب وجود معنا ميرا وحدت وجود، آن

  .در عالم قدس و ذات ربوبي دارد و دست بشر از دامن آن كوتاه است
ي كثرت  هاي الهي است، نه نتيجه ي كثرت نسبت عربي، كثرت اديان نتيجه از نظر ابن

  :ستها، آورده ا شايد به دليل همين كثرت نسبت. هاي بشري نسبت
  

غـَـزالن و ديــرٍ لـِرُهبــــانفمـرعـــي  ـقَــد صـــار قَلبــي قــابالً كـَـلّ صـُورهلَ لـ   
طـــائــــف ثـــان كـَعـْـبـَهالو قـُــرآن  و بـَيـْـت حـَـــفو اَلْــواحِ تـــورات و مـُص  
قـــــائــِدع الخالئـِـقُ فــي االلــه قــَدو أنــ  ع وهمــا عقَــد جـَميــع ت1ا اعتـَقَـد  

  )57: ، ص5(
ي كثرت   نتيجه، اديانجمله كثرت  ازآن،از ديدگاه مولوي، كثرات موجود در جهان

اين معنا در سراسر درياي مثنوي .  كه ريشه در وحدت وجود دارند،ارتباطات الهي است
  :دهد را تجلّي مي و صفات او ء و اسما حق استي  خلق آينه كهزند موج مي

  انـدر او تـابــان صفــــات ذوالـجـــالل  خلــــق را چــــون آب دان صـــاف و زالل
  ي چـــرخ در آب روان چــون ستــــاره  عـلمشــــان و عدلشـــــان و لـطفشـــــان

  )3172-3: 6، د21(
 كه اصلِگويد  رساند و مي ي الهي مي وي كثرت موجود در جهان را به وحدت حقه

و اختالف  وحدت است نه كثرت چيز در واقع يكي است و آنچه در عالم موجود است همه
 و اختالف  و قال، نزاعموجود در عقايد، به علت سرشت عالم دنياست كه عالمِ كثرت، قيل

  . است
  ها   تفاوت.3 .4

 براي  وحدت دين و منشأ واحدي  اين دو عارف بزرگ در دو مسأله،گونه كه بيان شد آن
  . ندا  با هم مشتركاست كه منبعث از بحث كليدي وحدت وجود ،تمام اديان
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 روش مولوي اين .توان تفاوت در روش دانست  ابن عربي و مولوي را بيشتر مي اما تفاوت

ترين مطالب و  ترين معارف و دقيق  ناب،ها ها و افسانه است كه ضمن بيان قصص و داستان
كاربردن اصطالحات  گويي و به كند و از مغلق ار مخاطب خود ميها را نث  ترين توصيه جالب

 تنها راه رسيدن به معرفت حقيقي اشيا را در پي تالش و يعرب  ولي ابن،پيچيده پرهيز دارد
 عباراتش سخت و پر اصطالح و ،داند و در اين راه  معرفت مي جويندگان راهكوشش مستمرِ

 ولي مولوي كارش ،نه و مجاهدت عقلي استعربي اهل تفكر هوشيارا ابن. دشوار است
  . پرداختن به علم نيست، بلكه عاشق است

 پاسخي دارد، پس راه او مورد توجه كساني است كه در اين  هر پرسشعربي براي ابن
 كه مخلوق ،ها را با فطرت خويش طلبند و پاسخ  پاسخ ميها ي پرسش همهجهان براي 
ها هستند كه طلب علم را غفلت  ي ديگري از انسان هدست. كنند جو ميو  جست،خداوند است

و مولوي با اين دسته،  انگارند و تنها تمنايشان غرق شدن در وجود معشوق يگانه است مي
  .تر دارد ي مستقيما همخاطب
  

  عربي  از منظر ابنبخشيِ اديان ديگر  نجات.5
توانند  دم نميي موجودات سعادت است، ولي مر عربي، سرنوشت محتوم همه منظر ابن از

ي  هزارساله كنند و يا در طول روز پنجاه مطمئن باشند كه اين سعادت را در برزخ كسب مي
 ،سعادت واقعي انسان. نهايت گوناگون دارد  انواع بيي وي، سعادت عقيده واقع بهدر. رستاخيز

 ي اوصاف شود، بستگي به شكوفايي همه كه منجر به شهود تجلّي خدا در اوج جاللش مي
 و اين شكوفايي نيز تا حدودي به ود انسان به وديعه نهاده شده استاي دارد كه در وج الهي

  . )217: ص، 9 (تالش خود آدمي در جهت كسب آن وابسته است
توان برداشت كرد  بخشيِ اديان مختلف مي عربي در باب نجات آنچه از مداقه در آثار ابن

ها وضع   با عقايد و اعمالي كه براي انسانتواند مي شريعت، دين و ويمنظر از اين است كه 
پس بايد بررسي كنيم كه . را فراهم آورد آنان سعادت و يا شقاوت اخرويِ كند، موجبات مي

تواند انسان را به باالترين درجات   مي،بخش بوده عربي كدامين دين و صراط نجات از نظر ابن
  .رستگاري برساند

   مستقيم استسعادت در پيروي از صراط . 1 .5
صراط اهللا، صراط منعم و صراط : كند عربي به سه صراط مستقيم اشاره مي ابن
 بر ي مخلوقات را در از منظر وي، صراط جامعي است كه همه» اهللا«صراط ). ص(محمد
چون هر . گردد كنند به خدا بازمي ي اشيا دنبال مي هايي كه همه  صراط،اعتقاد وي به. دارد

س پ. اسم جامع است» اهللا« اما ،سازد  الهي را ظاهر مييم يكي از اسماواقع احكافردي در
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سازند،   را ظاهر ميءكه آثار و احكام يكي از اسما اين عين عالم درياشكالي ندارد كه اشيا

  .اسم اهللا را نيز ظاهر و متجلّي سازند
) خداوند(او توانند باشند، چون   نميءمانع ديگر اسما  الهي در تعينْييك از اسما هيچ«

وقتي شخصي . شود موجب تخصيص او مي فقط احوال موجودات. ستء اعين مجموع اسما
يك از  كند كه كدام براي من فالن كار را انجام بده، حالت او مشخص مي !اي خدا: گويد مي

 را در بر ءي اسما همه چون اسم اهللا... ي كه اسم اهللا واجد آن است را اراده نموده استئاسما
  ).195: ، ص3: ، ج4 (»دارد

 هيچ صراطي نيست كه مستقيم نباشد، هيچ راهي ،نظر امر تكويني  از نقطهبنابراين
 به سعادت و نجات ءجاست كه برخي از اسماناما مسأله اي. ودمنتهي نش» اهللا«نيست كه به 

 يعني راه. رسانند  به شقاوت و ضاللت ميءشوند و برخي ديگر از اسما در آخرت منتهي مي
. رساند تواند در آن گام بردارد و افراد را به خدا مي چيز مي  فراگيري است كه همه راه»اهللا«

ي شرايع الهي و موضوعات عقلي را در بر دارد و هم متضمن سعادت است و هم   همهاين راه
 الطُرُق إلي«اند كه  ي آن گفته عربي و ساير عرفا درباره اين همان راهي است كه ابن. شقاوت

  ).410: ص، 5(» اهللا بِعدد أنفُسِ الخالئق
 بايد از صراطي پيروي كنيم كه به كمال تامِ صورت ،اما براي رسيدن به سعادت و نجات

 يعني بايد از آن اوصاف وجود تبعيت كنيم كه نفس انسان را براي رسيدن به ؛الهي برسيم
انعام  كند  انسان كمك مييكي از صفات الهي كه در اين راه به نفس. كند كمال ياري مي

ها نعمت  عربي، صراط كساني است كه خداوند به آن ي ابن عقيده به» صراط منعم«. است
ها  ي صراط ديگرسخن، هرچند همه به. اند تمام انبيا و رسوالن اين صراط را آورده. داده است
توانند  نمي پس مردم .انجامند، راه سعادت هماني است كه در شريعت آمده است به خدا مي
دهد متكي باشند، چراكه چنين چيزي  ها مي چه خداوند از حيث تكويني به آنصرفاً به آن

بلكه بايد از ميزاني كه خداوند مشخص كرده و . ها را به شقاوت بكشاند ممكن است آن
  ).230: ص، 8(ي سعادت است پيروي كنند  دربردارنده

داند كه از دومي هم  راط سومي ميعربي وضعيت آرمانيِ رسيدن به سعادت را ص ابن
است كه در هدايتي كه صرفاً به او عطا شده، ) ص( صراط محمداين صراطْ. تر است باريك

 كه ،اين صراط به شكل خاصي از رحمت و سعادت.  قرار داده شده است،يعني در قرآن
اين  جامعيت شريعت اسالم، سبب حال، به عين در. شود مختص مسلمانان است، رهنمون مي

  .شود هاي انبياي سلف نيز مي ي صراط صراط در ذات خويش شامل همه
ها نعمت  صراط كساني است كه به آن«و آن  ها است صراط نعمت ها يكي از صراط«
براي هريك از شما «كند كه  و همان است كه خداوند بدان اشاره مي) 5 / فاتحه(» اي داده
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را اختيار و ) ص(شواي محمدي سبيل محمدپس پي). 48/مائده(» راه و روشي قرار داديم

 ليكن خود را جز ،ها اذعان دارد ي آن كند، هرچند به حقانيت همه ها را ترك مي ساير سبيل
) ص(به صراط محمد ي اوصافي را كه هر صراطي واجد است وي همه. كند به آن متعبد نمي

يعت او منتقل شده ي شرايع به شر  چراكه شريعت او عام است و حكم همه،گرداند بازمي
، 4 (» ولي آن شرايع متضمن شريعت او نيستند،ي شرايع است شرع او متضمن همه. است

  ).410: ، ص3: ج
تواند انسان   مي،)امر تكليفيِ خداوند(عربي عقيده دارد كه پيروي از شريعت  بنابراين ابن

 ين سعادت دري ا  هرچند باالترين مرتبه.ادت و رستگاريِ اخروي رهنمون شودرا به سع
هاي  ي شريعت شود، همه ترين دين آسماني، يعني شريعت اسالم متجلّي مي پيروي از كامل

باشند، چراكه باعث رشد  ند، متضمن نجات انسان در قيامت ميا وحياني از آنجا كه امر الهي
اند كه  منطبقهايي از وجود  بر محقق شدن قابليتاين اوصاف  .شود كامل اوصاف بشري مي

آن اوصافي كه تنها از طريق انسان ظهور . توانند به فعليت برسند طريق ديگري نمياز 
چنين صفات قبيل كرم، رأفت، رحمت و حلم و هميابند، اوصاف جاذبه و جماليه از  مي

اعتقاد وي، بدون شرايعِ انبيا،  به. شود اي مانند عذاب شديد و انتقام را نيز شامل مي قهريه
توانند به فعليت   نمي، ها ترين آن ها و نه پست  نه واالترين آن،هاي انساني كدام از قابليت هيچ

رسانند كه از   قلمرو كاملي از اطوار وجود را به ظهور ميبنابراين امر تكليفي و شرايع. برسند
گونه امر تكليفي در اختيار امر تكويني  پس اين. توانستند به فعليت رسند طريق ديگري نمي

  . گيرد قرار مي
اگر «: اند عت محتاجيافتن وجودشان، به شري ي شيخ، بهشت و جهنم براي تحقق عقيده به

: ، ص2: ، ج4(» خاطر وجود شرايع نبود، كفر به خدا كه موجب شقاوت است در كار نبود هب
ها خوانده   وجود امر تكليفي به اين نامسبب نيز به» شر«و » شيطان«دليل،  همين  و به)284
همان، (» ير از تكليف، چيز ديگري باعث ظهور شر از اين شيطان نشده استغ«: شوند مي
  ).223: ، ص4: ج

شدن  انسان براي نائل. ي اوصاف وجود است يافتن همه مستلزم فعليت كمال تام انسان
ادراك .  خويش جاهل است چراكه به صورت الهيِ،به چنين كمالي محتاج شريعت است

طور متناسب و   به،ها آن درآوردن هريك از فعليت  بهي اوصاف الهي و سپس ارزش همه
 يابد  تعين ميي وجود واسطه آنجاكه فطرت انسان بهاز. ن، وراي توان فردي انسان استمتواز

به شريعت ، و نامحدود است، پس مردم براي شناخت خويشناپذير  شناختو وجود 
  ).327: ص، 6 (اند محتاج
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ر برقراري تناسب و توازن صحيح بين صفات نهفته در ناشي از عدم توفيق د نقصان بشر
نظر از. سبقت رحمت الهي بر غضبش داردريشه در  اعتدال صحيحِ صفات. فطرتش است

كه غضب صرفاً در رابطه با  آن گردد، حال ه سرشت ذاتي وجود برميعربي، رحمت ب ابن
گيرد ولي  مي  را در برچيز بنابراين رحمت همه. يابد ظهور مي عوارض خاصي از وجود مقيد

  ).234: ص، 9(اند   بعضي چيزها با غضب مماسفقط
 ؛ندا رحمت خدا پيوندي نزديك با آن صفاتي دارد كه مربوط به رسيدن به قرب خداي

اما غضب با صفاتي از قبيل بعد، . صفاتي از قبيل معرفت، اشراق، وصال، وحدت و اعتدال
انسان تا وقتي كه مغلوب صفات . خورده استفراق، جهل، كثرت، تفرقه و انحراف گره 

 با طلب رحمت و فقطاو . ماند غضب باشد، از خدا و در نتيجه از رحمت و سعادت دور مي
  ).همان(تواند به وصال و نجات و سعادت برسد  مغفرت خداوند مي

طور وجود مقيد  همين. اعتقاد شيخ، غضب همواره تحت استيالي رحمت قرار دارد به
 يعني اگر ؛شد  اگر قيدي در كار نبود، عالم يافت نمي.يالي وجود مطلق قرار داردتحت است

 با توجه فقط. توانست كلمات خود را به تلفظ درآورد الرحمن نمي غضب در كار نبود، نفس
ي  و همه توانند تجلّي تام يابند هاي مخلوق است كه احكام اوصاف الهي مي ي قابليت به همه

  . رحمت الهي بر غضبش استها مبين سبقت اين
  سبقت رحمت بر غضب. 2. 5

 و ازآنجاكه ،از سوي خداوند به هر موجودياست داشتن وجود  معناي ارزاني رحمت به
 .ي موجودات است، رحمت او تمام چيزها را فراگرفته است تعالي واهبِ وجود به همه حق

ي رحمت خويش،  طهواس تعالي به  رحمت خداوند به اين معناست كه حقپس اسبقيت 
اي كه در وجودشان  گونه  به،ها ايجاد كرده است ي آن ي اشيا را در صور اعيان ثابته همه

 كه ميان خير و شر با طاعت و معصيت تمييزي حاصل شده باشد از آن اند، پيش  آشكار شده
 محتجب ها و  كه هنوز آلوده به آالينده،حسب فطرت اوليه   ارواح به بنابراين.)111: ص، 18(
 بودند و اين فطرت اختصاص به برخي افراد  ، موحد و در راه راسته حجب نگشته بودندب

، فأبواه  كلّ مولود يولد علي الفطره«: گونه كه در حديث آمده است  همان؛خاص نداشت
 .»يهودانُه و ينَصرانُه و يمجسانُه

 آمده است، بر استعداد   ارواحِ بشر پيش، گمراهي و ضاللتي كه برايعربي ابناما از منظر 
هاي  كه حجاب وقتي  يعني.ها ها عارض شده است نه استعداد اصلي و ذاتي آن  آن متعين

ها  انها را فراگرفت، ضاللت و گمراهي نيز بر ارواح انس آن هاي طبيعت ظلماني و تيرگي
 لذا ضاللت و غضب ،ود نم عارض تبع خود، غضب را نيز بر ارواح عارض شد و آن ضاللت به
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سبقت رحمتي «ند نه ذاتي، ولي رضا و رحمت الهي به حكم ا عارضي هر دو براي ارواح

  ). 188: ص، 7( اما ذاتي باقي ماند ،رود  مي اند و عرضي از بين براي ارواح، ذاتي» غَضَبي
 احساس عادي خشم  غضب،نظر او ليكن از،پذيرد  مي  غضب خدا را همعربي پس ابن

برآن، غضب در مقام   عالوه.  داراي طبيعتي وجودي است،غضب نيز مانند رحمت. يستن
 خود يكي از موارد رحمت  قرار داده شده است، چراكه غضب رحمت در برابر ،تبعيت

وجود غضب از رحمت خداوند نسبت به بندگان «: گويد كه مي  الهي است؛ چنان كران بي
 .)134: ص، همان(» از غضب اوست سابق و پيش  است، پس رحمت خداوند

 :گويد  در فص هودي نيز مينقش الفصوصدر 
گردد و  خداوند منزّه برميسوي  كنند تماماً به  مي هايي كه سالكان طي  غايت راه«

ها  ي آن ها صراط مستقيم است، چون همه ي آن راه پس همه. هاست  پايان تمام راهخداوند
 معيت و   مثل مطلق، چون در مطلقات خداوندشود و به خداوند بلندمرتبه ختم مي

 بين توجه كه هيچ فرقي وجود ندارد؛ مثل اينمصاحبت و توجه ذاتي و صفاتي براي ايجاد، 
ترين مراتب   پس بين پايين،و يك مورچه، هيچ فرقي نيستخداوند به عرش و قلم اعلي 

 از نظر ،چيز ه خداوند به همه زيراك، ذاتي الهي، هيچ فرقي وجود ندارد ها از نظر معيت آن
ها  آن» وجود«ي كامل دارد و جهتي براي اشتراك و اختالف اشيا جز  علم و رحمت، احاطه

  .)186: ص، 7 (»وجود ندارد
رحمت خداوند « هر راهي و محيط بر هر چيزي است، غايت كه خداوند با توجه به اين

خواه اهل بهشت و خواه اهل جهنّم،  پس بنده هرگونه كه باشد، ،»گيرد چيز را فرامي  همه
چه كه متناسب با روح و كه او به آن  اين يعني رسد و آن سعادت سرانجام به سعادت مي

  رسد و ليكن ما بايد خداوند را از طريقي كه ما را به سعادت مخصوص مي اعمال اوست
آن  ندرسا مان مي عبادت كنيم و آن راهي كه ما را به سعادت مخصوص خودمان برساند

 . براي ما آورده است، شريعتي منزله  به، است كه خداوند به زبان پيامبرش چيزي
   يعني از روي فضل؛رسند اما برخي از مردم از عين منّت الهي به رحمت خداوند مي

 و برخي از مردم ،كه عملي انجام داده باشند تا مستحق آن رحمت باشند الهي بدون آن
 سبب شوند و خداوند نيز به  الهي مي مستحق پاداش اند داده  اعمالي كه انجامسبب  به

بخشش الهي  دهد، البته آن نيز از راه منّت و فضل و  ها مي شان، آن رحمت را به آن اعمال
 اوامر مواليش را اطاعت نمايد و اگر خداوند در برابر  واجب است كه  چون بر بنده،است

 كه خداوند يعني همين. ي رحمت و امتنان است از رو،دهد  مي انجام وظيفه به او پاداش
 توسط آن اعمال، مستحق  تا بتواند اعمالي انجام دهد كه است شرايطي براي او فراهم نموده

و لهذا «: گويد كه مي چنان.  الهي است پاداش الهي گردد، اين خود نيز از عين منّت و رحمت
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تُهمحر تعسقيرٍ   كُلَّ شَي ونْ حم روي كه رحمت او در هر كبير و صغير  از اين؛و عظيمٍء 
پس ). 93: ص، 3: ، ج4(»  پس رحمت كامل او شامل هر عظيم و حقير آمد،مساوي است

پس .  رحمانيتش نيز همه را شامل است گونه كه الوهيت خداوند كامل است، رحمت همان
   همه را به،ي رحمتش واسطه كند و به  موجودات را ايجاد ميي  همه،ي الوهيتش واسطه به

 .رساند ي كمال مي مرتبه
  سبب كماالت كه اكثر اهل عالم به غضب و انتقام نيز نوعي از رحمت خداوند است و اين

و «شوند، گرچه ماليم طبع ايشان نيست، به حكم   به قهر و نقمت الهي دچار مي،شان مقدره
 .باشد مي» هو معكم

 واقع  اهميتي ندارد آنچه كه موضوع رحمت  يعني؛وراي خير و شر است رحمت الهي
عربي جهنميان را نيز  ابن ،دليل اين عموميت رحمت الهي ذا بهل. خير باشد يا شر شود مي

  .داند مستوجب رحمت الهي مي
   شمول رحمت الهي بر اهل جهنّم.3. 5

ي  متفاوتيخلود و عذاب دائم از معضالت و غوامضي است كه دانشمندان مسلمان آرا
ان البته اصل خلود در جهنّم مورد اتفاق تمام دانشمندان مسلم. اند  آن اظهار داشتهي درباره

. نظر ميان ايشان وجود دارد  دو اختالف،حال  بااين،باشد مي... اعم از فيلسوف، متكلم، عارف و
 از. ي دوام عذاب است  و اختالف دوم دربارهمخلّد در دوزخي مصداق  اختالف نخست درباره

 كبيره اگرچه ممكن  مرتكبِو مؤمنِ فقط مربوط به كفار است  خلود در آتش،نظر اماميه
، اما  اشاعره با اماميه اتفاق دارند،ظردر اين ن.  مخلّد در دوزخ نخواهد بوداست عذاب شود،

 كبيره مخلّد در دوزخ ند كه مؤمن مرتكبِا  قائل، برخالف اكثر دانشمندان اسالمي،معتزله
بيشتر ميان صوفيه و اكثر دانشمندان مسلمان مطرح  )دوام عذاب( اختالف دوم اما. است
مخلّد در عذاب  ند كه كافرِ مخلّد در دوزخْا قائل...) اماميه، معتزله، اشاعره و(كثريت ا. است

 مخلّد در دوزخ منقطع است و ند كه عذابِا  اهل مكاشفه بر آن اما بيشترِ،باشد نيز مي
 . شوند مند مي  نعيمي در دوزخ بهرهسرانجام ايشان از

 ،هاي خود وي در كتاب. عربي است  ابندر ميان صوفيه پرداز اصلي انقطاع عذاب نظريه
 اين بحث را مطرح كرده و بنابر اصولي كه نزد او ،فصوص الحكم و الفتوحات المكيهويژه  هب

ونوي، قيصري،  همچون قپيروان او نيز. ع عذاب نموده استمعتبر است، حكم به انقطا
رأي بوده و به   با وي هم،عربي  و ديگر شارحان ابنالدين خوارزمي عبدالرزاق كاشاني، تاج

  .اند  انقطاع عذاب مخلدان در دوزخ پرداختهي تقويت نظريه
 زيرا از ظواهر نصوص ،اعتقادي سست است  اعتقاد به سرمديت عذاب،عربي بنابر نظر ابن

اعتقاد وي، نصي دالّ بر  و به) 77: ، ص3: ، ج4(عين دارد آيد كه عذاب اجلي م چنان برمي
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 در ناپذير سرمديت نعيم بهشت نصوصي ترديدي سرمديت عذاب وجود ندارد، اما درباره

عربي  عالوه بر فقدان نصي دالّ بر سرمديت عذاب، ابن). 164: ، ص1: همان، ج(ست ادست 
 دوام عذاب را ي وي پذيرش نظريه. ردقائل است كه دليل عقلي نيز بر دوام عذاب وجود ندا

 نقل از شخصي صادق، عقل قادر به سبب هداند كه ب منوط به وجود نصوصي متواتر مي
اند كه نصوصي صريح و  مدعي شده عربي، فقها و متكلمين برخالف ابن. معارضه با آن نباشد

 اما ،يد دوام عذاب است اجماع نيز مؤ،برآن و عالوه  عذاب دائم وجود داردي  دربارهناپذيرانكار
و داللتي بر عذاب دائم ندارندپذيرند  عربي تأويل نظر فقها و متكلمان از نظر ابننصوص مد .

داند و معتقد است هر لفظي را  صدرالمتألهين نيز نصوص مذكور را غيرقطعي الداللة مي
اصل آنچه  اگرچه  به يكي از اقسام داللت حمل كرد،، آنله جز موضوع توان بر معنايي به مي

 اجماعِ مورد  حجيتنبوددر باب ). 107: ص، 3( معناي مطابقي آن است  است،و معتبر
 .ادعاي فقها و متكلمان نيز سخن بسيار رفته است

با توجه به فقدان نص بر سرمديت عذاب و فقدان دليل عقلي بر آن، اظهار  عربي ابن
 و اهل بهشت نيز به فضل خداوند به وندش  آتش به عدالت وارد دوزخ ميدارد كه اهل مي

شوند كه  در بهشت از آسايش و نعمتي برخوردار مي اهل بهشت. گردند بهشت داخل مي
 ي ه به انداز،را ندارد و دوزخيان پس از ورود به دوزخ ها در دنيا اقتضاي آن اعمال آن

 .بينند اعمالشان، و نه بيشتر، عذاب مي
  كه رحمان دنيا و آخرت است، ،خداوندنع شمول رحمت چيز ما عربي، هيچ از منظر ابن

شود كه در مورد  صورت ظاهر مي ي اهل جهنّم بدين ي رحمتش درباره لذا بارقه. شود نمي
 جاودان   معني ند، كه اين بها جاودان ؛ يعني در آتش»خالدين فيها«: فرمايد اهل جهنّم مي

: ص، 13( نكنند  ما احساس عذاب ا،بودن عذاب نيست، زيرا ممكن است در آتش باشند
ي  و درباره ندا  يعني در عذاب جاودان؛»خالدين فيه«: همين دليل نفرموده به). 112
ي اهل بهشت فرموده كه به   اما درباره است،بودن مدت عذاب هم نصي صريح نياورده ابدي
ال مقطوعه و ال «، )108/هود(» عطاء غَيرَ مجذوذ«شود؛  ها عطايي غيرمقطوع داده مي آن

ه33/واقعه (»َممنوع(. 
ي وي، ساكنان در دوزخ آناني هستند كه در مقايسه با گناهان و معاصيِ  عقيده به

ند تا ابد در دوزخ ا مانند، محكوم طور موقت در دوزخ مي مؤمنان، كه به سبب اعمالشان به
ن مجاز منقضي گردد، به اما وقتي كه زما. باشند و تا زمان مجاز، هرگز از آن خارج نشوند

  ).150:ص،13(شكلي از بهجت و رضايت مبدل خواهد شد  عذاب، اين مجازات بهجاي ايجابِ
ند، داراي سه احوال ا عربي، اهل آتش كه در آن جاودان طور كلي از ديدگاه ابن به

 :باشند مي
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شود،   ها گماشته  حالت اول آن است كه وقتي عقوبت و عذاب بر ظواهر و بواطن آن.1

پردازند و اين جمالت  كنند و به دشمني و لعن يكديگر مي يكديگر را شماتت و سرزنش مي
ونا ربنا هوالء أضَلُّ«؛ )47/غافر(» فَيقُولُ الضُعفاء للَّذينَ استَكبروا«؛ گويند را به يكديگر مي
عفاً مهِم عذاباً ضتĤَ38/اعراف(»  النّارنف.( 

إخْسئوا «  بشنوند چون از تخفيف عذاب، نااميد شوند و خطاب حالت دوم آن است كه .2
و فزع و دشمني و شماتت، سودي نيست، با يكديگر  ، دانند كه در جزع »فيها و ال تُكَلمون

ده  پس بر عقاب راضي ش.)21/ابراهيم(» سواء علَينا أم صبرنا ما لَنا منْ محيص«: گويند مي
نار اللّه «ي   رحمت كامله خداوند، ايشان را دريابد و شعلهگهانو تن به عذاب درنهد كه نا

وقَده هالمدها بنشاند و راحتشان نمايد را بر بواطن آن) 6/همزه(»  الَّتي تَطَلِّع علي األفئ. 
،  ي دوم باقي ماندند به سبب رحمت الهي ها در مرحله  است كه سال  حالت سوم وقتي.3

متألّم  حال از آن آتش اي كه به هيچ گونه  گيرند به انس و الفت ميبه انواع عذاب و عقاب، 
بلكه چنان انس  .)74/طه(» ال يموت فيها و ال يحيي«: چه خداوند فرمود ناگردند، چن نمي
متنفّر  ها بوزد، از وزيدن آن هاي بهشت بر آن اي از رايحه المثل، رايحه گيرند كه اگر في مي

كند و بوي سرگين را بر بوي  تغذيه مي ن كه با كثافات و سرگينگردا مثل سرگين. شوند
انّ بعض اهلِ النّار «: فرمايد  ميخصوصدر اين ) ص(كه پيامبر و چنان دهد گل ترجيح مي

) 110:  ص،13( »كنند بازي مي جا با آتش ؛ برخي از اهل آتش در آن»يتَالعبون فيها بالنّار
زماني بر جهنم ؛ )همان( »م زمانٌ تُنْبِت منْ قَعرِها الجِرجيرسيأتي علي جهنّ«: فرمايد و مي
وقتي مدت غضب الهي «: گويد عربي مي ابن. شود آيد كه از كف آن، نهر آب جاري مي مي

 گيرد  مي  رحمتي كه در پايان بر غضب پيشي ي اهل جهنّم به پايان رسيد و به درباره
  همان صورت  دوزخْگردد، ولي صورت رحمت برميبه حكم  شان پيوستند، حكم دوزخ درباره

 عذاب   عذاب خواهند شد و چون مدت،دارد، زيرا اگر تبديل بردارد است و تبديل برنمي
  از احساس خود،گمارد كه در آن ها به پايان رسيد، خداوند رحمان بر آنان خوابي مي آن

 در ؛)74/طه(» وت فيها و ال يحييال يم«  بيان الهي است كهشوند و آنْ خبر مي غايب و بي
  .»ميرد و نه زندگي دارد جا نه مي آن

 .رغم اعتقاد به انقطاع عذاب، به سرمديت نوعي از عذاب هم معتقد است بهعربي  ابن
 اما عذابي كه سرمدي و جاودان ،عذاب حسي است پذيرد عذابي كه از نظر وي انقطاع مي

طور دائم در يك  هبنابراين دوزخيان ب. ب حسي استترس و نگراني از وقوع مجدد عذا است
 اين ترس و نگراني را فراموش ،اي از مواقع برند و فقط در پاره سر مي هعذاب روحي و رواني ب

  .)290: ، ص1: ، ج4( هميشگي نيست ،عربي  اما اين فراموشي به اعتقاد ابن،كنند مي
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شوند، ميان  مند مي م و رحمت بهره دوزخيان نيز سرانجام از نعي،اگرچه از نظر صوفيه

ً كَلَمحِ  و ما أمرُنا الّا واحده «به حكمِ عربي شارحان ابن. ندا نعيم دوزخ و بهشت فرق قائل
 امر خداوند را واحد دانسته و تفاوت نعيم اهل شقاوت و سعادت را در ،)50/قمر(» البصر

داند،  حسب استعداد و قابليت قوابل مي قيصري اين تعدد و تباين را به. اند تجلّي دانسته
 همانند آبي ؛شوند مند مي حسب استعداد و قابليت خود بهره اي كه هريك از قوابل به گونه به

: ص ،16(رويد و در جاي ديگر حنظل  شود، اما در جايي شكر مي كه از آسمان نازل مي
طور كه نعيم  ت، همان نعيم اهل دوزخ به امور خبيث و ناپاك اس،ديگر بيانِ  به.)661

ها لذت  انند كه از آلودگيم دوزخيان همانند جعلَ مي. ها است بهشتيان به طيبات و پاكيزه
   .برد مي

  
  بخشي اديان  ديدگاه مولوي در خصوص نجات.6

اي كه آن عارف بزرگ  شود گستره هاي مولوي در مثنوي، روشن مي با نگاهي به سروده
 زيرا در نگاه ،ر از معتقدات بيشتر انديشمندان عالم اسالم استت براي نجات قائل بوده، وسيع

اي كه او با كائنات  ر رابطه دو جامع اوصاف لطف و قهر است،تعالي واجد   گرچه حق،وي
 رحمتش بر غضبش پيشي دارد و معيار حضرت رحمان در خلق، هدايت و معاد دارد

اند  ؤمناني كه مرتكب گناه كبيره شده متنها نهرو  اين از. بندگان، كرم و رحمت اوست و بس
 ساكنان آن، خواه ي سرانجام از آتش دوزخ رهايي خواهند يافت، بلكه عذاب دوزخ از همه

  . كافر و خواه مسلمان برداشته خواهد شد
    رحمت الهي.1. 6

هاي قرآن كريم به آن معتقد بوده و به مؤمنان معرفي   آموزهي  بر پايهمولويخدايي كه 
 ولي ،خداي جامع صفات جمال و جالل يا لطف و قهر و يا رحمت و نقمت است تكرده اس

ها  تعالي و افعال او در ارتباط با آفرينش كائنات و هدايت تكويني و تشريعي آن ي حق رابطه
ربنا وسعت  «ي  كريمهي شود و بنابر آيه تنظيم مي) رحمت، لطف(بر معيار صفات جمال 

همحر تي غَضَبي«و حديث قدسي ) 7/افرغ(» كلَّ شيءمحر قَتبهم خلقِ عالم و »س ،
 وجود بر اساس رحمت است و هم صدور عوامل تشريعي برخاسته از ي آمدن سرمايه پديد

  :كه در حديث قدسي آمده است كه رحمت او بر غضبش پيشـي دارد رحمت اوست؛ چنان
  تـا بـر بنــــدگان جـودي كنــمبلكــــه   مـن نكـردم امـــر تـا ســـودي كنــــم

  )1756: 2، د21(
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 براي خداوند سودي اجراي تكاليف ديني از سوي بندگاندر نگاه مولوي، انجام طاعات و 

نياز است و طاعت آنان براي تعلق كرم الهي  ندارد و حضرت حق از عبادات جمله كائنات بي
  :به بندگان سودمند است

  پاك هــم ايشـــان شـوند و درفشـــــان  حشـــانمـن نكـــــردم پــاك از تسبي
  )1758: 2، د21(

در نظر وي، خداوندي كه عالميان را بدون استحقاق و تقاضاي پيشين و صرفاً برحسب 
ي وجود دعوت كرده است، اگر ميهمانان او  اش و به عرصه جود و فضلش به خوان كريمانه

  :اند ودنيبخش ها  ها و لغزش ، آن غفلتاندكي هم در به جاي آوردن آداب غفلتي ورزند
  كنمـكنم آن بشـقدر كين بش پس تو نداني اين  دهي  خود رهي را در خانه و مست خراب  چون من

   نان بشكنمي گوشـم چرا مالـي اگر، من گوشه  اي م بردهــاي، مهمان خويش ردهـــخوان كرم گست
  )1375 ، غزل20(

گناه فرشتگان و بندگان هم برحسب مشيت اوست شگفتا كه در اين ديدگاه، عصيان و 
  : 2تا كرمش متعلَّق يابد و حلم و رحمتش آشكار شود

  كـه بگـويـيـــد از طـــريـق انبـســاط  حكـم حـق گستـــرد بهــر مـا بســـاط
  الن يگــــانه بــا پــدرـهمچــو طـفـــ  ـر حـذرـهــــر چـه آيـد بر زبـانتـــان ب

  رحمـت من بر غضـب هم ســابق اسـت   دمهـــا چه گـر نااليق اســتكـه اين زان
  در تــو بنهـــم داعيـه اشكــال و شـك  كـاز پـي اظهـــار ايـن سبــــق اي ملـ

  )2673 -2670 :1، د21(
   نجات موحدان و مؤمنان از منظر مولوي.2. 6

) ص( پيامبر اكرم، در بحث از شفاعتمولويبحث نجات مؤمنان و موحدان در مثنوي 
را از مصاديق مهم فتحي ) ص( شفاعت پيامبرمولوي. در روز قيامت قابل پيگيري است

بخشيده و او را هم شفيع اين عالم و هم شفيع آن عالم گردانيده  داند كه خداوند به او  مي
در اين دنيا به اين معناست كه پيوسته در نهان و ) ص( شفاعت پيامبر،ازنظر وي. است
. »إهد قَومي إنَّهم اليعلَمون«: خواسته كه قومش را هدايت كند و بگويد ، از خداوند ميآشكار

 اين است كه از خداوند درخواست در آن عالم) ص( شفاعت حضرت خاتمو مصداق مهم
 ي هايي از سوره  مولوي به آيهاين سخنِ. كند خدايا جمال خود را به قوم من بنمايان مي

 3.قيامت تلميح دارد

 و هم از طريق منابع اهل سنت نقل 4اساس حديثي كه هم از طريق منابع شيعي بر
  نيازمند پيامبر،در شفاعت ء انبياي ي مردم و پيروان همه  همه،در روز قيامتاست، شده 
پيامبران اولوالعزم از قبيل ساير خواهند بود و در آن روز در كنار آن حضرت، ) ص(خاتم
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توانند شفاعت كنند و درخواست   آدم نميي ، براي ذريه)ع(سينوح، ابراهيم، موسي، عي

آن حضرت حتي براي كساني كه . كنند ملتمسان امت خود را نيز به پيامبر خاتم منتقل مي
اي از ايمان در دل دارند شفاعت خواهد كرد و آنان را از عذاب دوزخ نجات خواهد داد  ذره

روايتي منقول است كه ) ص(نسيدالنبيي نيز از جامع صغيردر كتاب ). 126: ص، 11(
پرچم ستايش پروردگار . شوم عنوان سرور آدميان محشور مي  من به،در روز قيامت«: فرمود

نخستين كسي هستم كه . آدم و ديگر پيامبران زير پرچم من هستند. در دست من است
ن امتيازات فخر م از ايكدا  به هيچ،حال عين شود و در كنم و شفاعتم پذيرفته مي شفاعت مي

 .)306: ص، 15(» فروشم نمي
داند  مي) ص(ي پيامبران را تحت لواي حضرت خاتم مولوي براساس حديث مذكور، همه

  : اين مقام بلند در روز قيامت تحقق كامل خواهد يافت، ويي و به گفته
  خلــــف مـن باشــــند در زيــر لـــــوا  مصطـفــي زيـن گفــت كــادم و انبيـاء
  رمـــز نحــــن االخــــرون الســابقــون  بهــر ايـن فرمــوده اسـت آن ذوفنـــون
  ام مــن بـه معنـــــا جـد جـد افتــــاده  ام گـــر بــه صــــورت مــن ز آدم زاده

  )527 - 525: 4، د21(
 نوح، ي بيتش را به سفينه و اهل) ص( حديث مشهور تشبيه پيامبر خاتممولوي

. شود هاي پيشين خود يادآور مي  نجات از هالكت، در تأييد گفتهي  تنها وسيلهي منزله به
يعني از منظر وي، معتقدان به اديان ديگر نيز براي نجات و رستگاري نيازمند شفاعت و 

  :ندا هدايت پيامبر اسالم
  م بـه طوفــان زمــن ا همـچـــو كشتــي   منبهـــر ايـن فـرمــود پيـغمــبر كه

  هـر كـه دســت انـدر زنـد، يابـد فتــوح   و اصحــابم چـون آن كشتـــي نـوحمـا
  )539 - 538: همان(

تعالي، اساساً مؤمنان را نيازمند   با اطمينان به فضل حق،مولوي در دفتر دوم مثنوي
 كه در برخي از كتب صوفيان ،)ص(داند و با اقتباس از حديث رسول خدا شفاعت نمي

 آتش دوزخ از مؤمن گريزان است و جهنم ،روز رستاخيز  به«: گويد منقول است، مي
خواهد كه زود از او دور گردد و هراسناك است كه مبادا نور مؤمن  كنان از مؤمن مي البه
  :)182: ص، 15 (» آتش او را خاموش كندي همه
  ودبــرگـــذر كـه نــورت آتــش را ربــــ  كه دوزخ گـــويد اي مؤمــن تـو زود زان

  كشــد كه دامـن مـــي م را، چـونـآتـشــ  كشـد بگـذر اي مـؤمــن كـه نـورت مـي
  كــه طبـــع دوزخستــش اي صنـــم زان  رمـد آن دوزخــــي از نـور هـــم مـــي

  كـه گـريـزد مـؤمــن از دوزخ بـه جـــان  دوزخ از مــؤمن گــريــــزد آن چنــان



67 عربي و مولوي بخش در ديدگاه عرفانيِ ابن نقد و بررسي پلوراليسم ديني نجات
  ضــد نــار آمـــد حقـيـقـت نــور جـــو  بــــود نــور او نــار نـكـه جنـــسِ زان

  چــون امـان خـواهـــد ز دوزخ از خـــدا  در حـديــث آمـــد كـه مـؤمـن در دعـا
  كــه خـــــدايــا دور دارم از فــــــالن  دوزخ از وي هـم امـان خواهــد به جـان
  )1251 - 1247: 2 و د2715 - 2709 :4، د21(

 مسلمانان مؤمني كه عمل صالح ،توان چنين نتيجه گرفت كه از منظر مولوي  ميلذا
 اميد است با ،اند و ساير پيروان پيامبر اسالم نيز كه گناهكارند اهل نجات انجام دهند

 آنان كه ، نيزءطور پيروان ساير انبيا همين. بيت ايشان، نجات يابند شفاعت پيامبر اكرم و اهل
نبوت انبيا ايمان داشته باشند، از طريق رحمت الهي و شفاعت پيامبران به خدا و قيامت و 

گونه كه خداوند  مانه.  نجات خواهند يافت،هستند) ص( كه تحت لواي پيامبر اكرم،خود
كه به  ها، كساني ، يهوديان، صابئان و نصراني)مسلمانان(اند  آنان كه ايمان آورده«: فرمايد مي

هيچ خوف و حزني  اشته باشند و عمل نيك انجام دهندخدا و روز رستاخيز ايمان د
  .»نخواهند داشت

  .گيريم اما در خصوص كافران و ملحدان نظر او را تفصيالً پي مي
  معدم خلود كفار در جهنّ .3 .6

 ،نظر او ي عظيمي كه مولوي براي شفاعت اوليا و پيامبران قائل است، به  گسترهي با همه
توانند از اين  آوري كه دارند، يعني كفار معاند و متعصب، نمي مبرخي از افراد با سوابق شر

 كه پاي گريز از عذاب ،باب رحمت الهي وارد گردند و پيامبران به اين دسته از لئيمان
گذشته در) عمل صالح( بزرگ ي دهند كه روز چاره و استفاده از وسيله ندارند، پاسخ مي
آميز خواهند  جويي آنان پاسخ عتاب ز به ياريكه خويشاوندان صالح آنان ني است؛ در حالي

  :داد
  خـيـز، رستـخيـــز تـبــر مـثـــال راسـ  ريــز ـزدان اشــكـايـستـــاده پـيـــش يـ

  ت كـه دادم مـر تــو راـانـدر ايــن مهلــ  چــه آوردي ورا: ـويـدـحــق هـمـــه گــ
  ان انـبــيــا و آن كــرامـ جـــويــســ  ـالمـرو بــه دســت راســت آرد در ســــ
  ـمـسخـت در گـــل مانـدش پـاي و گليـ  ـمــيعنـي اي شـاهـان شفاعـت، كيـن لئي

  تـافزار زفــ جـا بــود و دسـت چـــاره آن  انـبـيــــا گــويـنـــد روز چــاره رفـــت
  )2171 - 2148: 3، د21(

يابند، بدون وساطت غير، از  اي نمي ارهسو چ كه از همه اين دسته از لئيمان، پس از آن
 كه ،خود حضرت رحمان مدد خواهند جست و دست دعا و نياز به سوي او بلند خواهند كرد

  :او نخستين و واپسين پناهگاه آنان است
  ـت انـدر دعـاـپـس بــرآرد هــر دو دس  از همـه نـومـيـد شــــد مسـكيـن كـيــا
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  اول و آخــــر تــويــــي و مـنــتــــها  اي خـــداكـز هـمـه نـومـيــد گشتـــم 
  تـا بدانـــي، كيـن بخـواهـد شـد يقيـن  هــا ببيــن در نمـــاز اين خـيـش اشـارت

  )2174 -2172: 3، د21(
كه مشمول  ي كساني، بر اين باور است كه حت)ص(وي براساس حديثي از پيامبر خاتم

 ،هي خواهند بود، زيرا با عنايت حضرت رحمان نيز مشمول رحمت الاند شفاعت نشده
  :سرانجام آتش جهنم فروخواهد نشست و سرد خواهد شد

  ـردد كـم و كاســتـكو به دريـاهـــا نگـ  تـدوزخ اسـت اين نفس و دوزخ اژدهــاس
  كم نگـــردد ســـوزش آن خـلق ســـوز  هـفــت دريــا را در آشــــامـد هـنــــوز

  طـبـــع كـــل دارند جمـــله جزوهـــا   اســت اين نفــس مـاچـونك جـزو دوزخ
  غير حق خود كـــي كمـــان او كشـــد  ايـن قـدم حـق را بـود كـــو را كـشــــد

)1383 - 1376: 1همان، د(  
 با وجود آياتي كه بر ، ساكنان دوزخي  در انقطاع عذاب از كليهمولويمستند سخن 

يقالُ «:  اين حديث است، از گناهكاران در دوزخ وجود داردخلود كافران و برخي ديگر
فَيضَعِ الرب تَبارك و تَعالي قَدمه علَيها  )30/ق(لجهنَّم هلْ امتَألت و تَقُول هلْ منْ مزيد 

دهد بيش از اين  شود سير شدي؟ پاسخ مي  وقتي خطاب به جهنم گفته مي؛»فَتَقُول قط قط
بس : گويد گاه جهنم مي آيد، آن كه پاي قدرت خداوند بر سر او فرود مي الزم است تا اين

 خاموشي كامل جهنم را از اين حديث مولوي ظاهراً .)15: ص، 14( است، ظرفيتم كامل شد
 .استنباط كرده است

 ، از جمله بهشت و دوزخ،اهللا سوي كه ما شايان ذكر است كه برخي از آيات قرآن بر اين
بر  )88/قصص(» كلُّ شيء هالك الّا وجهه «ي صراحت دارد؛ از جمله آيه فاني خواهند شد

توان انقطاع عذاب   هود هم ميي  سوره108 و 107اين معنا داللت دارد و همچنين از آيات 
فاما الّذينَ شَقَوا ففي النّارِ لَهم فيها زفيرٌ و شَهيقٌ خالدينَ «: و خلود تنعمات را استنباط كرد

و أما الّذينَ سعدوا * ما دامت السموات و االرضِ الّا ما شاء ربك إنَّ ربك فَعالٌ لما يريدفيها 
 پس ؛فَفي الجنَّه خالدينَ فيها ما دامت السماوات و االرض الّا ما شاء ربك عطاء غيرَ مجذوذ

و عربده دارند و پيوسته تا زماني كه اند و فرياد   در آتش دوزخ اند كساني كه بدفرجام شده
 كه او هر چه خواهد همان ،ند، مگر آنچه خداوند بخواهدا ها و زمين وجود دارد در آن آسمان

 ها و زمين وجود دارند كه آسمان پيوسته تا زماني اند تواند كرد و اما كساني كه نيكبخت شده
  .» است پيوستهبخششي اند؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد و اين  در بهشت
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 ،رو اين از. براساس اين آيه، خلود در جهنم تا زماني است كه زمين و آسمان وجود دارد

 بلكه معناي دوام را ، خلود دوزخيان به معناي اقامت مدام نيست،از نظر برخي از مفسران
 .توان به معناي هميشگي اقامت دانست رساند؛ گرچه كه خلود اهل بهشت را مي مي

 ، اعمالشان، آتش دوزخ را بچشندسبب  مولوي معتقد است كه كفار بايد بهكه با اين
 فيه ما فيهصورت غيرصريح در بيان عدم خلود عذاب كفار در  استدالل و تأويل لطيفي را به

اند،  گرچه كافران در آتش دوزخ جاودان توان استنباط كرد كه از سخنان وي مي. دارد
 آنان با چشيدن عذاب در آن ي نخواهد ماند و همهدرواقع در قيامت هيچ كافري باقي 

  :  به ربوبيت خداوند اقرار كرده، مؤمن و عابد خواهند شد،عرصه
 زيرا كه در دوزخ از حق باخبر باشند و ،تر باشند كه اندر دنيا اهل دوزخ در دوزخ خوش«

برند   آرزو ميتر نباشد، پس آنچه دنيا را خبرند از حق و چيزي از خبر حق شيرين در دنيا بي
تر است از  كه دنيا خوش براي آن است كه عملي كنند تا از مظهر لطف باخبر شوند، نه آن

 عمل ، كفر او قوي بود، و منافقان را در درك اسفل براي آن كنند كه ايمان بر او آمددوزخ
او ضعيف كافر را ايمان بر او نيامد، كفر . تر باشد تا از حق خبر يابد  او را عذاب سخت،نكرد

 .)97: ، ص19(» خبر شود تر عذابي با است به كم
و إنْ منْ شَيء الّا يسبح «:  قيامت مؤمنان استي  همين عالم نيز عرصه،مولويدر نگاه 

چون قيامت عبارت از آن است كه همه .  قيامت باشد پس در حق ايشان همين عالم؛بِحمده
 ). 128 :ص، همان( »بندگي اوبندگي خدا كنند و كاري ديگر نكنند جز 

بخشايش و رحمت خداوند  شود كه از منظر مولوي،  چه گفته شد، دانسته ميبراساس آن
. بخشودگي مجرمان خواهد شد و عذاب الهي از همگان برداشته خواهد شد سرانجام موجب 

ليف را  چرا بايد مؤمنان رنج و مشقت انجام تكا،صورت آيد كه در اين اما اين پرسش پديد مي
 در اين عالم تحمل كنند و چه تفاوتي در روز حساب ميان صالحان و طالحان خواهد بود؟

كند  صراحت بيان مي  به،در پاسخ به اين پرسشِ در تقدير، مولوي براساس آيات قرآني
) 30/؛ كهف56/؛ يوسف170/اعراف(گرداند  روي اجر نيكوكاران را تباه نمي كه خداوند به هيچ

؛ 40/نساء( سنجيده خواهد شد  كار نيك در ترازوي فضل و عدل حقاي  ذرهو حتي انجام
و عفو هر مجرمي به اين معني نيست كه خداوند او را به باالترين مرتبه برساند، ) 7/زلزله
او را بر بخواهد به اين معنا نيست كه  اه مجرمي خطاكار درگذردكه اگر پادشاهي از گن چنان

 ي  بنده آيا شكوه اميد و روسپيديِ، مولويي به گفته.  نشاندمقام رفيع صدارت يا وزارت
  :بخشوده شده قابل سنجش است پارسا در روز رستاخيز با سرافكندگي مجرم 
  جـو فـــرق نبــــود از امـيــــن و ظلـــم  پادشـاهـــي كـه به پيــــش تخــت او
  اك تيــــره بر ســـرششـاه نبــــود، خـ  فـرق نبـــود هــر دو، يك باشـــد برش
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  در تــــرازوي خــــدا مـــوزون بـــــود  اي گــر جهــــد تـو افــــزون بــود ذره

  )3415 - 3142: 5، د21(
 در ابيات ديگر نيز در مورد رقم خوردن امور با قلم مشيت ، در همين دفترمولوي

ت كه وفاداري با جفاكاري خداوند معتقد است كه اين اعتقاد به قضا و قدر مستلزم آن نيس
 دارد كه وفا نگه مي بيند و بر آن  جفا ميكه در نظام تقدير خداوند، جفاكاريكسان باشد، بل

  ).3160: همان(شود  وفا مي
  
بخشِ جان   نجاتعربي و مولوي با پلوراليسم  ابنيي آرا  مقايسه.7

  هيك
ي قهري  ت انسان نتيجهعربي و مولوي، هدايت و نجا از منظر عارفان مسلماني چون ابن

ي اعمال صالح و  واسطه يا تكويني عقايد صادق و اعمال صالح انسان است؛ نفس انسان به
شود كه موجب قرب به خدا و رضوان و رستگاري   داراي صور كمالي مي،اعتقادات حقه

شود كه  ي اعمال ناشايست و عقايد سخيف و باطل، داراي صوري مي واسطه و به گردد مي
 و سعادت و شقاوت مقررات الهي از نظر پاداش و كيفر. شود شقاوت و ضاللت ميباعث 

 .افراد، تابع شرايط واقعي و تكويني است
هاي دروني او با وضع  ي فعاليت همه انساني كه رو به خيرات و كماالت الهي حركت كند

فروض افتند و بدين سبب، شخص م  كه خدا مقرر فرموده است، به جريان مي،طبيعي خود
 .كند گونه فشار و تنگي و محدوديتي در ديدگاه و ميدان حيات معقول احساس نمي هيچ

هاي دروني و وضع   فعاليت حركت كندها و انحرافات بالعكس، كسي كه رو به شرور و پليدي
 عظمت، وسعت و گنجايش خود را از ، وي با آندهد و صدرِ طبيعي خود را از دست مي

 . دهد دست مي
مقتضاي گرايي ديني را  كثرتكه شود  آشكار مي استدالل كساني يان، سستيِبا اين ب

اي كه جان  كه يكي از ادلّه توضيح اين. دانند  ميخداوند و عشق او به بندگانش» اديه«اسم 
 خيرخواهي خداوند و اند گرايان براي اثبات ديدگاهشان آورده ز كثرتهيك و برخي ديگر ا
گري عام خداوند اين  مقتضاي هدايت. است )ايت عام الهياصل هد(عشق او به بندگانش 
 اقليت فقطتوان  نمي. يافته و بر طريق صواب و نجات بدانيم ها را هدايت است كه اكثر انسان

.  به عشق نامحدود خداوند بر بندگانش معتقد بود،حال عين يافته دانست و در اندكي را نجات
تواند چنان ادعا  شان داد كه هيچ دين وحياني نميتوان ن  مي،با تأمل بر مفهوم خير الهي

اگر اين فرض را بپذيريم كه .  در رستگاري آدميان داردييهمتا  ضروري يا بيكند كه نقش
كند و در  خداوند خير مطلق است، بدين معنا خواهد بود كه او همواره به عدالت رفتار مي
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بخشي عطاي الهي  يگر، اقتضاي نجاتبه تعبير د.  وجهي ندارد نابرابري و تبعيض،آستان او

ها رخ  كه خداوند فقط به بعضي از انسان ي آدميان شود، نه آن آن است كه مشمول همه
از طرفي، هر دين وحياني، همچون مسيحيت، . بنمايد و فرصت آگاهي يافتن از خود بدهد

هاي ضروري براي  ه آموز خداي عادلْ،رو اين بخشي از نژاد انساني را در برگرفته است، از فقط 
  .)281: ص، 10(كند  رستگاري را در معرفت ديني خاص منحصر نمي

 كه در ، توسط خداگرايان طبيعي مطرح شده است،تر در قرن هيجدهم اين بحث پيش
گر اين مقدمه نشان. حياني نشان دهندپي آن بودند كه برتري الهيات طبيعي را بر الهيات و

كه حقيقت منحصر در مسيحيت است و اديان  بيان اينبا  شناسي مسيحي آن است كه دين
گونه كه هيك  بنابراين، همان. تواند با ديگر اديان مواجه شود اند، نمي ديگر حظي از آن نبرده

برد و دگرگون  ي مسيحي را به وادي ديگري مي  انديشهكند، اين بحثْ درستي بيان مي به
 مسيحيت ،ر مطلق بپذيرد و از طرفيخداوند را همچون خي اگر الهيات مسيحي. كند مي

ي رقيب  نظريه. تنها منبع معرفتي حقيقت باشد، آشكار است كه دچار تناقض خواهد شد
ان بشويد، اما اگر كسي بخواهد گرايانه را بپذيرد و دست از ايم آن است كه كسي نقد عقل

كامل نيست، در يان منحصراً يك از اد  بايد معتقد باشد كه وقتي هيچ،چنان مؤمن بماندهم
اين همان طرحي است . اند هايي براي نيل به رستگاري ي اديان بزرگ جهان راه  همهنتيجه

 . افكند كه هيك در مي
كه پيش از اين بحث آن رفت،  عربي و مولوي، چنان در پاسخ بايد گفت معموالً ابن

 عبارت است از كنند؛ هدايت تكويني، كه  هدايت را بر دو نوع تكويني و تشريعي تقسيم مي
به جريان انداختن اجزا و روابط تكويني طبيعت و انسان در مجراي قانوني خود، و اين 

اين تفسير از  .كند اثبات مي) طبيعت و انسان(هدايت را نظم دقيق حاكم بر آن دو قلمرو 
ي طه در پاسخ به سؤال  هدايت، در مواردي از آيات قرآني آمده است، از جمله در سوره

ء خَلْقَه ثُم قالَ ربنَا الَّذي أَعطي كُلَّ شَي«: چنين بيان شده است) ع( از حضرت موسيفرعون
ها با   كه انسان عبارت است از آن دستورات خداوند و هدايت تشريعي، كه)50/طه(» هدي

 اين نوع هدايت هم در چندين آيه از. توانند به رشد و كمال خود برسند  مي،ها پيروي از آن
 .)2/بقره(»  هدي للْمتَّقينَذلك الْكتاب ال ريب فيه «:قرآن مطرح شده است، از جمله

 كه برخالف ،گويند هم مي» ي طريق ارائه«را ) هدايت تشريعي(هدايت به اين معنا 
بناي . شود، مختص انسان است هدايت تكويني، كه تمام هستي و موجودات را شامل مي

ها را از راه ارسال رسل و انزال كتب، وسايل و ابزار هدايت در  است كه انسانخداوند بر اين 
: كند دهد، ولي آنان را به هدايت و كمال مجبور نمي برداري قرار مي معرض شناخت و بهره

»جالْح لّهغَ هقُلْ فَلينَ ه الْبالعمأَج داكُملَه شاء ناگونخداوند از طرق گو). 149/انعام(»  فَلَو، 
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 ،كند، ولي هرگز براي وصل به خيرات و كماالت محبت و برهان را براي مردم مطرح مي

 . كند، نه با اجبار كند، زيرا انسانيت انسان با اختيار تحقق پيدا مي كسي را اجبار نمي
با توسل به بعضي از اوصاف وجود،  در بيان تفاوت ميان امر تكويني و تشريعي، عربي ابن

گونه  وي اين. ودتواند موجب شقاوت ش د كه مخالفت با امر تكليفي ميكن مشخص مي
 در موارد خاصي، ممكن است . هادي، بلكه مضلّ نيز هستتنها نه خدا دهد كه توضيح مي

 و شقاوت در آخرت لب آيد و موجب معصيت در اين عالماضالل خداوند بر هدايت او غا
 به »مضلّ«ر گيرد و يا تحت تصرف اسم قرا» هادي«كه انسان تحت تصرف اسم  اين. شود

223:  ص،9 (گردد  وجود برميسرشت خود.(   
 كه هم موسي و هم فرعون را رهرو و بر سبيل ايمان ،مولوي نيز در آن قسمت از مثنوي

در ديدگاه مولوي، امر . شود  در حقيقت ميان اين دو نوع امر خداوند تفاوت قائل مي،داند مي
شود و  عي است كه به صورت ايمان به خدا و پيامبر، نمودار ميتشريعي همان ايمان شر

 ).2447: 1، د21(رسد  آدمي تنها با اطاعت از آن امر است كه به سعادت و رستگاري مي
ي اديان، كه ديدگاه اين دو عارف و برخي  گرايانه از سوي ديگر، بر اساس تفسير وحدت

الهي داراي حقيقت بوده و توانايي ي اديان  ديگر از انديشمندان مسلمان است، همه
آيات متعددي  كه در قرآن كريم، چنان راهنمايي بشر به سوي تكامل و سعادت را دارند، آن

اتي كه بر اين مطلب  از جمله آي.ي نجات و رستگاري پيروان ديگر اديان وجود دارد درباره
  5.ي آل عمران است ه از سور64ي   و همچنين آيهي شوري  از سوره13ي  كند آيه داللت مي

ي تقرب به خدا انجام   افرادي كه به خدا و آخرت ايمان دارند و اعمالي با انگيزه
ها مقبول درگاه الهي است و استحقاق   عمل آندارنددهند و در كار خود خلوص نيت  مي

غيرمسلماناني كه به . كه مسلمان باشند يا غيرمسلمان يابند، اعم از آن پاداش و بهشت مي
 به موجب اين دهند صد تقرب به خداوند انجام ميا و آخرت ايمان دارند و عمل خير به قخد

. مانند ي الهي محروم مي اند، طبعاً از مزاياي استفاده از اين برنامه بهره كه از نعمت اسالم بي
اما به موجب سبقت رحمت الهي بر غضب او، كه ديدگاه منتخب اين دو عارف است، رحمت 

 .توانند نجات يابند ها گشته و مي آنالهي شامل 
ارشان مشهود است،  كه در سراسر آث،هاي قرآني  بر اساس آموزهعربي و مولوي ابن

ي   و همهي شده است حقيقت واحدي است كه در شرايع گوناگون متجلّمعتقدند كه دينْ
حقانيت رغم اختالف در مرتبه، از اصالت و  اند كه به واجد حقايقي اديان و شرايع الهي

لذا اگر حقايق . اند  پيروان اين اديان در مسير نجات و رستگاريسبب، همين به. برخودارند
هاي الهي باشد، روشن است كه پذيرش تعدد و  معناي عام آن، شامل تجلّي شريعت ديني به

 مستلزم اين )ندكه داراي حقايق ديني مختلف اما واحد(اصالت و حقانيت اديان مختلف 
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 .ت و رستگاري ديني نيز متعدد باشد و منحصر به دين خاصي نباشداست كه نجا

ها بديهي است كه بين  حال، با توجه به اختالف اديان و تكثر حقايق تشكيكي آن عين در
  نسبت مستقيم و تالزم وجود دارد؛ها ي نجات و رستگاري آن  و مرتبهحقايق ديني اديان

ات و رستگاري تر حقيقت برخوردار باشد، نج ملي كا هراندازه حقايق ديني از ظهور و جلوه
.  و امكان نيل انسان به معرفت مطلق وجود از طريق آن بيشتر استتر آن دين نيز كامل

 كه در اثر كسب ،معلول رحمت و لطف الهي است اساس اين تفسير، نجات و رستگاري بر
  .آيد معارف حقه و عمل به شرايع ديني پديد مي

  
  گيري  نتيجه.8

گرايي  در مقابل انحصار) ختيشنا گرايي ديني نجات يا كثرت(گرايي ناظر به نجات  تكثر
رستگاري و نجات را به دست راه واقعي  شناختي مدعي است كه تنها يك دين نجات
 از منظر كنند و منظور از نجات سوي نجات عرضه مي ي اديان راهي به د، بلكه همهده نمي

  .است» محوري خدا«به » محوري خود«تحول از جان هيك، 
 در مباني ،بخشي اديان مختلف  در خصوص رستگاريعربي و مولوي نظريات ابن

 اين دو عارف چراكه دارد،  ريشه وحدت وجودي هلأويژه مس شناختي ايشان به معرفت
 ءند و اصل تمامي اديان را در اسماا مسلمان منشأ واحد الهي براي تمام اديان توحيدي قائل

 و اند ، لذا اديان در اصل واحد و در احكام و شرايع مختلفجويند عالي ميت و صفات حق
  .دانند مقامي است، شريعت محمدي مي  مقام بيي ه كه در بردارند،ترين اين شرايع كامل
 ي تفاوت در روش و شيوه عربي و مولوي را در خصوص اين مسأله  ابني تفاوت آراما 

 اعيان ثابته ي  نظريه از، خودآراعربي براي توضيح  نكه اب چنان دانيم، آن بيان موضوع مي
 كه هركدام با ،داند  الهي مييبخش يكي از اسما ها را تجلّي  انسانز هر كدام ا،استفاده كرده

 گيرد  وجودي خويش، صراطي را براي رسيدن به خدا در پيش ميي توجه به مزاج و مرتبه
 مولوي در بحث ي اما شيوه. داند مي) ص(ها را صراط محمد ترين اين صراط و كامل

 چراكه ،ها، تكيه بر عشق و محبت خداوند بر بندگان خويش است رستگاري و نجات انسان
 بلكه از روي عشق ،ها به دنبال سود و منفعت نيست از منظر وي، خداوند در آفرينش انسان

شق او به  لذا رحمت الهي و ع،ها و جود و رحمت است كه ايشان را آفريده است به آن
  .بندگانش سبب رستگاري ايشان است

 توان نتيجه گرفت كه  دانستيم، ميعربي و مولوي چه تا كنون از نظريات ابنبا توجه به آن
بخش وجود دارد كه داراي تمامي    نجاتاز ديدگاه اين دو عارف متفكر، در حقيقت يك دينِ

دين اسالم است، كه  و آن ستهاي محتمل را براي نجات بشر دارا ي راه حقايق است و همه
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اما عقيده دارند كه ديگر اديان نيز داراي . كند  حق بودن معرفي ميخود را همان تسليمِ

  ي حقيقتي كه دارند، معتقدان خويش را به نجات و رستگاري ند و به اندازها حقايقي
ايبند گردند، به اما پيروان ديگر اديان اگر از سنت اسالمي آگاهي يابند و به آن پ. رسانند مي

توانند در امر  ترتيب، اديان ديگر هم مي بدين. شوند تري از رستگاري نايل مي درجات عالي
. شود  از حصرگرايان جدا ميجاست كه راه اين دو در اين. اشندبخش شريك و سهيم ب  نجات

رهاي هاي خاصي است، باو  داشتن اعمال و انديشهبودن  حقي تسليمِ جا كه الزمه اما از آن
  . چند اهميتي ثانويكنند، هر ويژه نيز اهميت پيدا ميديني خاص و اعمال مذهبي 

عربي و مولوي با اعتقاد به   هرچند ابن، دقت در اين نكته الزامي است كهازديگرسو
 از عذاب دوزخ نجات ي مردمان اند كه سرانجام همه سبقت رحمت الهي بر غضبش، قائل

اي را بر حق و موجب  ت كه ايشان اعتقاد به هر مكتب و فرقه اين بدان معنا نيسيابند، مي
اند كه   اين عقيده را مطرح كرده،جاي آثار خويش رستگاري و سعادت بدانند، بلكه در جاي

بسياري از عقايد و مذاهب و اعمال انسان ممكن است موجبات شقاوت و گمراهي انسان را 
كه مولوي در ضاللت و  چنان). 661:  ص،2 (فراهم ساخته و او را گرفتار عذاب الهي نمايد

  :سرايد كنند، چنين مي كه از شيطان درون خويش پيروي مي  كسانيگمراهيِ
  روان س بـدـشــان كــرد آن بليـ كه چـه  از نـبــــي بـشـنـو ضــــالل رهــروان
  ـــوربردشــــان و كردشــــان ادبـار و عـ  صــــد هـــــزاران راه از جــــاده دور

  )294 - 2: 1، د21(
 چراكه ،گيرد گرايي ديني هيك فاصله مي از كثرت جاست كه ديدگاه عرفانيِ آن دو و اين

 و مكتبي كه باشد، بدون چشيدن عذاب و  پيرو هر دين،گرايي، هر فردي ق كثرتمطاب
 ي ديني ممنوع است و اگر فرد مؤمن تبليغ،رو اينرسد و از تگاري و نجات مينقمت به رس

ي  خائن به صلح و تنوع خانوادهي  منزله به ي را به كيش خود درآورد،فرد يا افراد ديگر
  ).گردد مشمول اين حكم نمي گرايي البته دعوت به كثرت (شود بشري، گناهكار تلقي مي

آورد،  گو ميان اديان را فراهم ميو  امكان گفتتنها نه چنين ديدگاه اين عارفان مسلمان مه
 ؛كند  ميجويي را براي يافتن بيشترين ميزان حقيقت در افراد تأمين ي حقيقت بلكه انگيزه

ازگار است و نوعي  با قبول كمال بيشتر اديان و شرايع متأخر ناسي هيك كه نظريه در حالي
  .آورد به انتخاب راه بهتر را به بار ميتفاوتي  بي

  

  ها يادداشت



75 عربي و مولوي بخش در ديدگاه عرفانيِ ابن نقد و بررسي پلوراليسم ديني نجات
ي  زاالن، دير راهبان، خانه آن چراگاه غو/ هاست ي صورت ي همه ابل و پذيرنده قلبم ق.1

اما من / ي خدا عقايد مختلفي دارند  دربارهمخلوقات.  تورات و كتاب قرآن استو الواح/ ها بت
  .ها باور دارم ي آن اعتقاد به همه
 در حديثي كه در كتب صوفيه نقل شده، اين مضمون از زبان خداوند ذكر گرديده .2
 ص، 16(» هبت بِكُم و خَلَقْت خَلْقاً يذنبون و يستَغفرون فَاغْفرُ لَهملو لم تَذنبوا لَذَ«: است

 شما را از ميان برده و مخلوقاتي را پديد ،كرديد اگر شما آدميان گناه نمي؛ )79: 1363
  .آوردم كه گناه كرده، استغفار نمايند و در نتيجه آنان را ببخشايم مي

3.» رهناض ومئذي وهجرَهوها ناظهايي شاداب و مسرور   چهره، در چنين روزي؛» الي رب
  .)23 - 22/ قيامت(نگرند  سوي پروردگارشان مي به

 و 35: ، ص8: بحاراالنوار، ج: توانيد به اين احاديث رجوع كنيد  مي، براي اطالع بيشتر.4
 .518: ، ص2: ؛ قمي، ج48 و 47 و 45 و 42 و 38

قُلْ يا « و )13 /شوري( »الدينِ ما وصي بِه نُوحاً و الّذي اَوحينا الَيكشَرَع لَكُم منَ  «.5
اهلَ الكتابِ تَعالَوا الي كَلمه سواء بينَنا و بينَكم الّا نَعبد الّا اهللا و ال نُشْرِك به شَيئاً و ال يتَّخّذَ 

  .)64/آل عمران(»  تَولَّواْ فَقُولُوا اشْهِدوا بِأنّا مسلمونبعضُنا بعضاً ارباباً منْ دونِ اهللاِ فإنْ
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