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غالمحسین غالمحسین زاده
چکیده:

نظریه کثرتگر ایی دینی در تفکر غربی با وجود اینکه سابقه چندانی ندارد؛ از تأثیر و گسترش آن در
اندیشة دینی در جوامع مختلف نمیتوان غافل شد .زمینههای پذیرش این نظریه در فرهنگ ایرانی-
اسالمی ،با توجه به میراث عرفانی -اسالمی و ظرفیتهای روادارانة موجود در آن فراهم شده است.
تسامح و تساهل در آثار عرفانی چنان گسترده و فراگیر است که تا مررز کثررتگرایری بره مانرای
امروزی آن پیش میرود .در این مقاله ،پس از مارفی مختصر آراء جان هیک که بره بققرهبنردی و
بسط این نظریه اقدام کرده است ،به بررسی پارهای مضامین کثررتگرایانره در میرراث عرفرانی-

اسالمی پرداخته شده است ،و در پی آن ،آراء کثرتگرایانه عزیزالردین نسرفی در کترا االنسران
الکامل مورد تحلیل قرار گرفته است .تحلیل آراء نسفی این باور را تقویت میکند که مقانی مارفت -

] [ Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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شناختی نسفی بر مقانی هستیشناختی او استوار است .وی با تفکیرک ققیقرت برودین از ققیقرت
نمودین ،قائل به وقدت درونی در ورای کثرت آشکار هستی است .نسفی این وقدت بابنی را به کل

اختالف مذاهب ،کثرت راههای رسیدن به خدا و مانند اینها در پی مشرخ
کثرتگرایی است.
کلیدواژهها :کثرتگرایی دینی ،عزیزالدین نسفی ،کتا

کرردن نسرقت آن برا

االنسان الکامل ،جان هیک.

 .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس(نویسنده مسئول)zzargar58@yahoo.com /

 .دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت99/9/82 :

تاریخ پذیرش99/11/03 :
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شئونات هستی تامیم میدهد و علت اصلی اختالفات را توجه کردن به کثرت ظاهری و متوقف شدن
در آن میداند .این مقاله با ذکر شواهدی از کتا االنسان الکامل درباره مسائلی چون برابری افراد،
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مقدمه
میراث سنتی عرفانی-اسالمی ،سرشار از مضامین اخالقی انسانیای است که کماکاان
با گذشت قرنها میتواند مورد بهرهبرداری و توجه انسان امروزی قرار گیرد.
نیاز انسان به تسامح و تساهل در عصر جدید بیشتر از گذشته ماورد توجاه قارار
گرفته است .با توجه به کثرت موجود در تمام شئونات زندگی و نزاعهای برآماده در
پذیرش این کثرت به عنوان جلوههای گوناگون هستی است.
میراث عرفانی -اسالمی دربردارنده متونی است که یکی از بانمایاههاای بنیاادی
آنها همین مسئله تسامح و تسااهل در رواباط انساانی اسات .ایان موراوع در آرا
بعضی از اندیشمندان عارف و صاوفی ماا اناان برجساته اسات کاه گااه باا ن ریا
کثرتگرایان معاصر پهلو میزند .مطابقا مطلان ن ریاههاای اماروزی باا آرا قادما
رویکرد دقیقی نیست و ررورتی ندارد که آرا امروزی به صورت مطابق گام به گام
با آرا قدما سنجیده شود ،زیرا موقعیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،تاارییی،
فرقه ای و فردی در هر دوره ،آفریننده مضامینی هستند که به صورت آشکار و پنهاان،
در همان بافت فرهنگی شکل مایگیرناد وجاه افتارا نویساندگان و اندیشاهورزان
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پی آن ،تنها راه رهایی از این کشمکش ها ،روی آوردن به تسامح در روابط انساانی و

دورانساز با سایرین در این است که آنها هم باا وجاود طو اه خاوردن در م ایط
فرهنگی خود ،گاهی سر و گردنی از آن بیرون میآورند و به ساحتهاای دیگار نیاز
دوره گفتمانه ای موجود در پی القا و تثبیت مفاهیم مورد ن ر خود باودهاناد .ججارم
هراند گریز تمام و کمال از اوراع فرهنگی اجتماعی در هر دوره برای متفکران طیر
ممکن بوده است اما گاه شاهد هنجارگریزیهایی آشکار و پنهان در آثار آنان هساتیم
که حاصل تردیدها و کشمکشهای درونی ایشان در برابر موروعات پذیرفتهشدة آن
دوره خاص است .وجود پارهای مضامین و گرایشهای کثرتگرایانه در آثار صوفیان
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و عرفا از همین گونه است اماا اگار درپای ایانهماانی ایان گارایشهاا باا ن ریاه
کثرتگر ایانه اماروزی باشایم ،باه نتیجاه نیاواهیم رساید زیارا هراناد رویکردهاا
همسوست ،ولی بافتهای موقعیتی متفاوت ،بروندادهای متفاوت دارند ،بهخصاوص
وقتی از جریان سیالیت فکری خارج نشده و در قالب ن ریه ،تدوین و تثبیات نشاده
باشند.
دین واقع شده است عمر درازی ندارد .مسئله تنوع ادیان و نزاعهای حاصل از آن در
ول تاریخ و میل و نیاز به حل این اختالفات ،از اساسیترین مسائلی بود که آطازگر
پدید آمدن اندیشه کثرتگرایی شد.
ت قیقات تارییی مورخان مشهوری اون آرنولد تاوین بای و کنتاول اسامیت و
دیدگاه تارییی آنان در شکلگیری این اندیشه تأثیری شگرف داشات .اماا بیشاترین
تأثیر را فیلسوف دین مشهور ،جان هیک برجا گذاشت .جان هیک ت ت تأثیر الگوی
معرفتشناختی کانت و تعمیم آن به سایر حوزهها به بقهبندی و مدلل کردن ادعاای
مذکور اقدام کرد .ن ریه هیک با اینکاه نقاام مابهم و میدوشای داشات ،اماا ماورد
استقبال و توجه بسیاری از دینپژوهان قرار گرفت.
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ن ریه کثرتگرایی دینی که امروزه مورد توجه بسیاری از دینپژوهان و فیلسوفان

از سوی دیگر مضامین و گرایشهای کثارتگرایاناه موجاود در آثاار صاوفیان و
عارفان اسالمی را نمیتوان انکار کرد .این مضامین که در پی توجه آنها به تساامح و
عربی ،مولوی ،شبستری ،نسفی و بسیاری دیگر انان برجسته است که میتاوان آن را
یکی از مبانی اساسی اندیشه این گروه تلقی کرد.
بررسی و ت لیل این مضامین در میراث عرفاانی اساالمی ماا و مقایساه آنهاا باا
ن ریات امروزی که بر اساس نیاز انسان این دوره بقهبندی شاده اسات ،مایتواناد
کمک شایانی برای خوانش و بازخوانش این میاراث و اساتفاده هارااه بیشاتر از آن
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باشد.
در این مقاله با تأکید بر آرا هیک و معرفی میتصر آنها ،و توجه به متون عرفانی
و مضامین کثرتگرایانه آنها ،به دنبال ذکر شواهدی از کتاب انسان کامل نسافی ،باه
ت لیل و بررسی این شواهد پرداخته شده است.

بسایاری از روشانفکران دینای در ایااران ت ات تاأثیر اندیشااههاای هیاک در مااورد
کثرت گرایی دینی بودهاند .عبدالکریم سروش بیشتر از سایرین به این ن ریه پرداختاه

و آرا خود را بر اساس آن ن م و نسج داده است .او در کتاب صارامهاای مساتقیم
مشیصاً به این مسئله پرداخته است و در آثاار دیگار خاود همچاون قاب

و بساط

تئوریک شریعت به ور پراکنده این ن ریه را مطمح ن ر داشته است .سروش از ایان
ن ریااه باارای ت لیاال آرا مولااوی بهااره باارده اساات .همچنااین ع پاشااایی در مقالااه
«کثرتگرایی دینی از من ر مولوی» مثنوی معناوی موجناا را از ایان دیادگاه بررسای
کرده است .ابراهیم موسیپور در مقاله «بررسی روایت ابوحیان توحیادی از مااجرای
فیلشناسی کوران و نسبت آن با کثرتگرایی» ،آثار ابوحیان توحیدی را مورد بررسای
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 -1پیشینه تحقیق

قرار داده و رابط آنها را با کثرتگرایی ارزیابی کرده است .عباس گاوهری و اماین
ررا نوشین در مقاله «شیخ م مود شبستری و مسئله کثارت ادیاان» باه بررسای آرا
ن ر بازخوانی کرده اند .ذکر تمامی آثاری که در این موروع نگاشته شاده از فرصات
این مقاله بیرون است ،اما وجه نوآوری این مقاله در این است که اوجً با وجود ت لیل
و بررسی آثار نسفی ،کسی به ور مساتقیم باه بررسای مضاامین کثارتگرایاناه وی
نپرداخته است و دوم اینکه این مقاله در پی کثرتگرا خواندن نسفی نیست بلکاه بار
آن است که مضامین و گرایشهای کثرتگرایانه او را -کاه فاراوان و شاایان توجاه
است -بیان کرده و به روش توصیفی -ت لیلی به ت لیل و بقهبندی آنهاا بپاردازد،
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در صورتی که بررسی های موجود درباره دیگران ،به دلیل کوشاش در جهات تطبیان
تمام و کمال آرا و ن ریات امروزی با آرا نویسندگان و عارفان قرون گذشاته طالبااً
گرفتار افرام و تفریط گشته است.
ابتدا ن ری کثرت گرایای جاان هیاک و مباانی آن باه دنباال اشاارهای کوتااه باه
ن ریههای رقیاب -ان صاارگرایی و شامولگرایای -معرفای خواهاد شاد و ساپ
آن مضامین کثرت گرایانه در انسان کامل نسفی من صراً مورد ت لیل و بررسای قارار
خواهد گرفت.
 -2کثرتگرایی دینی
برای تعریف کثرتگر ایی دینی و ذکر مبانی آن ابتدا نیاز است که تعریفای مجمال از
دو ن ریه رقیب یعنی ان صارگرایی و شمولگرایی ارائه شود.
ان صارگرایی :1ان صارگرایان راه رهایی و رستگاری را که طایت دین است ،تنهاا
در یک دین مشیص می دانند و پیروان دیگار ادیاان را بار ریان با ال و ناکاام در
راهیابی به رستگاری میدانند.
شمولگرایی :8شمول گرایان مانند ان صارگرایان بر این باورند که دین حان یکای
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گرایشهای کثرتگر ایانه در عرفان اسالمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .پا

از

است و راه حقیقی رستگاری در آن دین مشیص جلوه کرده است .اما پیاروان ساایر
راه آنها برای رسیدن به رستگاری کامل و کافی نیست)hick, 1985: 38( .
کثرت گرایی « :0واژه پلورالیسم برگرفته از دو واژه  pluralبه معناای جماع و ism

بااه معنااای گاارایش اساات .بنااابراین  pluralismدر لغاات معنااای «جمااعگرایاای و
کثرتگرایی» دارد( ».نبویان)19 :1021 ،
1 -exclusivism
2 - inclusivism
3 - pluralism
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در معنای اصطالحی ،کثرتگرایی دینی به این معناست که همه ادیان راههایی باه
سوی رستگاری هستند و اختالف موجود بین آنها در جوهر نیسات ،بلکاه در فهام
حقیقت و روش رسیدن به آن است .روشها متفاوت است اما مقصد و مقصود یکای
است .از این رو صاحب هیچ دینی نمی تواند معتقد باشد که فقط او به حقیقت نهایی
دست یافته است و دیگران در صورتیکه از روش او در دینورزی تبعیت نکنناد بار
پیروان هر دین بنا به روش خاص خود میتوانند به حقیقت دست یابند زیارا «ادیاان
گوناگون حتی اگر پاسخها و واکنش هایی متفاوت نسبت باه واقعیات الاوهی داشاته
باشند ،همگی می توانند مایه رستگاری ،رهایی یا کماال نفا

پیاروان خاود شاوند».

(پیترسون و دیگران)934 :1022 ،
 -1-2کثرتگرایی دینی از نگاه جان هیک

ب ا وجود این سوابن دربارة موروع تنوع ادیان و ن وة مواجهه با آن ،م ققی که به
ور دقین و ن اممند به ن ریه کثرتگرایی پرداخته ،جان هیک است .هیک ت ت
تأثیر تصور کانت مبنی بر نقش فعال ذهن در تجربه ،به بازخوانی دوباره این تصور
در بافت دینی اقدام کرده است .فرریه هیک را مبانی گوناگونی میپرورد که در اینجا
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خطا رفتهاند .تنوع و تکثر ادیان در عالم ،م صول خطاهای صااحبان ادیاان نیسات و

به توریح میتصری از آنها بسنده میشود:
 -1-1-2تفکیک حقیقت بودین 1از حقیقت نمودین

2

خدایان به گونه ای که در ادیان نمود دارناد حقیقات نماودین .خادایان ت ات تاأثیر
شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،تارییی و جغرافیایی بر ذهن و تییال دیانداران نماودار
میشوند .حقیقت فیالنفسه طیارقابال بیاان اسات و ذهان بارای بیاان آن ناااار باه
1 - noumenal real
2 - phenomenal real
3 - ultimate divine noumen- ultimate reality
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ساختارهای فرهنگی -اجتماعی متوسل می شود .هیک به پیروی از کانات (کاه میاان
بود 1و نمود 8تمایز میگذارد) میان دو وجه حن فر مایگاذارد ،حقیقات باودین و
حقیقت نمودین .وی بر این باور است که تفاوت تجربههای پدیداری از خداوناد در
ادیان گوناگون که در حقیقت نمودهای خداست ،حاصل تعامل و پیوند قوای ادراکی
انسان و حقیقت آطازین و فرجامین (بود خدا) است .تفاوتهایی که در پی ظهورات
دیگر باشند)hick, 1985: 28-109( .
 -2-1-2تجربه کردن چیزی به منزلة چیز دیگر

3

هیک این اصطالح را از اصطالح ( )seeing asویتگنشتاین به معناای «دیادن ایازی
به منزل ایز دیگر» به عاریات گرفتاه اسات )hick, 1985: 16( .ویتگنشاتاین آن را
هنگام ب ث از موروع معرفتشناسی تصاویر دوپهلو و معنادار و در مقابل ( seeing

 )thatبه معنای «دیدن م

» به کار میبرد.

ویتگنشتاین با مثال تصویر سر مرطابی که از زاویه دیگر همچاون خرگاوش باه ن ار
میرسد به این فرض دست مییابد که هر تجربه دیداری ناشی از وجود پیشفرضها
و ساختار های ذهنی مشاهده کننده در این تجرباه اسات .هیاک ن ریاه ویتگنشاتاین
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میتلف امر قدسی در ادیان مشاهده میشود از نگاهی عالیتر میتوانند مکمال یاک-

( )seeing asرا در مورد تمام تجربههای ادراکی از جمله اخالقای ،اجتمااعی ،دینای،
زیباییشناسی صاد می داند .او درباره تجربه دینی بر این باور اسات کاه جوینادگان
میکنند( .هیک)91 :1028 ،
 -3-1-2تجربه دینی

یکی از مسائلی که هیک در بسط ن ریه خود از آن بهره گرفته ،تجرباه دینای اسات.
1 - noumen
2 - phenomen
3 - experiencing as
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تجربه دینی عبارت است از مواجه فرد با امر قدسی .ایان مواجهاه در هنگاام بیاان،
آطشته به پیشفرضهای فرهنگی و اجتماعی میشود .ادیاان در واقاع بازنماایی ایان
تجارب هستند و ریشه تنوع ادیان هم همین گوناگونی پیشفرضها و زمینههاست.
«در میان سنتهای دینی بزرگ و بهخصوص در میان جریانهای عرفانیتر آنهاا،
عموماً میان حقیقت م

یا طایت مطلن یا ساحت رباوبی و واقعیات ،آنگوناه کاه

واحد است ،اما ادراکات و تصورات ما از این واقعیت متعدد و گوناگون است ،زمیناه
برای این فرریه فراهم خواهد شاد کاه جریاانهاای میتلاف تجرباه دینای ،بیاانگر
آگاهی های میتلف ما از یک واقعیت نام دود متعالی است که به صورتهای کاامالً
متفاوت ،توسط اذهان بشری ادراک گردیده ،از تواریخ میتلف فرهنگی تأثیر پذیرفته
و بر آنها تأثیر گذارده است( ».هیک)899-890 :1038 ،
 -4-1-2گوهر و صدف دین

تقسیمبندی دین به گوهر و صدف نیز از مبانیای است که هیاک از آن بهاره فاراوان
میبرد .گزاره های دینی در حکم صدف دین است و ت ت تأثیر فرهنگی که آن دیان
مشیص در آن فرهنگ بارور شده ،متفاوت میشود .بناابراین صادف دیان از ارزش

] [ Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

بشر آن را تجربه و فهم کردهاند ،تمایز قائل شدهاند ...اگر فرض کنیم واقعیات مطلان

پایین تری برخوردار است اما گوهر دین که طایت آن ت اول و دگرگاونی انساان از
انسانم وری 1به خدام وری 8است دارای اهمیت اصلی و بنیاادین مایباشاد .تماام
اختالفات ظاهری ،الگوهای مشترکی دارناد کاه پیاروان را در راساتای رساتگاری از
خودم وری به حقیقت م وری (خدام وری) سو میدهاد .هماه ادیاان در پدیاد
آوردن افراد نیک و برگزیده که الگوی افراد عادی بودهاند باه نسابتی تقریبااً یکساان
توفین داشته اند .خصیصه مشترک این برگزیدگان هماان حرکات از خودم اوری باه
1 - self-centredness
2 - reality-centredness
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 -2-2عرفان و گرایشهای کثرتگرایانه

وجود پارهای مضامین و گرایشهای کثرتگرایانه در عرفان اسالمی و بهخصوص در
اندیشه عارفانی ااون ابوحیاان توحیادی ،ابان عربای ،ساعدالدین حمویاه ،موجناا،
شبستری را نمیتوان نادیده گرفت اما انانکه پایشتار گفتایم تطبیان آرا آناان باا
دین مسی ی سابقه اندانی ندارد اما با ن ر کردن در میراث سنتی اسالمی ،پیشاینگی
و دیرینگی این مضامین ما را به توجه بیشتر به آن وامیدارد.
یکی از بنمایههای بسیاری از متون عرفاانی مشاهور ،هامشاأن دانساتن ادیاان و
مذاهب و بهره برابر آنها از حقیقت است .آنچه میتواند مبنای ایان ب اث در متاون
عرفانی قرار گیرد ،حدیث معروف «الطر الی اهلل بعادد انفااس الیالئان» (مجلسای،
 ، .1930ج  )103 :49است .بسط و گسترش این حدیث به ر میتلف زمینهساز
ب ث هایی مبنی بر تسامح و تسااهل و مضاامین کثارتگرایاناه در اقاوال عارفاان و
صوفیان اسالمی شده است.
تکیه و تأکید کثرتگرایان بر حکایتهایی همچون کوران پیلشاناس و موسای و
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ن ریه های امروز نباید مطابقه گام به گام انگاشته شود .وجود این مضاامین در تااریخ

شبان ،نشان از توجه آنها به متون عرفاانی اسات .در ادبیاات عرفاانی ظااهراً بارای
نیستین بار حکایت فیلشناسی کوران را ابوحیان توحیدی در کتاب المقابسات خاود
اجمتاع و المؤانسه شایان توجه است .او در کتاب المقابسات انین میگوید:
« مردمان در باب حقیقت ،نه از همه جهات بار ریان صاواباناد و ناه از هماه
جنبهها بر سبیل خطا ،بلکه هرک

از جهتی به حقیقتی نائال مایشاود( ».باه نقال از

موسیپور ،المقابسات)883 :1929 ،

ابوحیان توحیدی به نقال از اساتادش ابوسالیمان سجساتانی در کتااب اجمتااع و
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المؤانسه به مسئله کثرت موجود در ادیان و مذاهب انین میپردازد:
« اما درباره آنچه به نقل و روایت در کتب آمده است ،انصاف باید داد که هیچ دین
و آیینی از دیگری ایزی کم ندارد ،پ

اگر هر یک را به حقانیت بپذیری بر دیگاری

ستم روا داشته ای .از او پرسیدند ارا بر این دیان کاه هساتی ،هساتیت گفات ااون
(برای من) حرمت خاصی دارد ،من بر این دین زاده شدهام (و با آن پرورده شادهام و
بارانی وارد کاروانسرایی شوی و صاحب کاروانسرا بدون اختیار و ن ر تو ،تاو را باه
اتاقی ببرد ،حیام پر از گل است فکر میکنی اگار بیاواهی باه اتاا دیگاری باروی
استراحتت به هم میخورد و پایت به گل آلوده میشود .سر جایت مایماانی ،و ایان
بد ان معنی نیست که اتاقی که تو در آنی تنها سرپناه یا بهترین است .من در زمانی کاه
خرد و ا العی نداشتم متولد شدم ،پدر و مادرم مرا داخل این دین کردهاند .بعداً کاه
بازبینی کردم دیگران هم همین ورع را داشتند .دیدم که اگر بار هماین آیاین بماانم
م ترمترم و ماندم .وجه دیگ ری ندارد و مرا حجتی [در برتر نهادن این دیان نیسات
که دیگری را [در برتر انگاشتن دین خود نباشد( ».به نقال از موسایپاور ،اجمتااع و
المؤانسه)199-190 :)1999-1991( ،
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حالوت آن را اشیدهام) و با اهل این دین می زیم و مثالش انین اسات کاه در روز

همان ور که مشاهده شد ابوحیان توحیدی به مسئله جبر تاارییی ،جغرافیاایی و
فرهنگی بهخوبی دقت کرده و دین موروثی را مطمح ن ر داشته است.
او را مبتنی بر وحدت وجود میتوان یکی از زمینههای شکلگیری تساامح و تسااهل
نسبت به کثرت موجود در ادیان و مذاهب و در پی آن کثرتگرایای دینای دانسات.
«پیش از این ،همنشین خود را اگر دین او همچون دین من نبود ،منکار باودم .اکناون
قلب من پذیرای هر صورتیست .اراگاهی است برای طزاجن و دیری برای راهباان،
خانهای است برای بتها ،کعبهای برای وافکننادگان و الاواح تاورات و مصا ف
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قرآن  ،هر دو در آن موجود است .من به دین م بت گرویادهام و هار جاا کااروانش
روان شود من نیز بدان سوی خواهم رفت .پ

م بت دین و آیین من اسات( ».ابان

عربی )93 :1033 ،ابن عربی در این ابیات که ترجمه آنها ذکار شاد ،سایر تادریجی
تغییر اندیشهاش را از باورهای ان صارگرایانه به سوی کثرتگرایی بیان کارده اسات.
مفهوم «اله معتقَد» به معنای خدای مورد اعتقاد هر شایص از مفااهیم بسایار مهمای
از هر صورتی منزه است و از رف دیگر حن با هر ایز به صورت آن ایز است .در
اینجاست که هر کسی خدا را به علم و گمان خود صورت میدهد و دیگر صورتها
را منکر میشود( .ابن عربی )909 :1029 ،حنتعالی برای عارفان کامل نیز باه هماین
صورتِ اله معتقَد متجلی می شود .ابن عربی گاه افراد را از تقید به یک اعتقاد خااص
بر حذر می دارد ارا که در این صورت بسیار ایزها را از دست میدهند .فرد بایساته
است کلیه معتقدات را پذیرا شود زیرا خدای تعالی وسیعتار اسات از آن کاه اعتقااد
معینی او را در برگیرد( .ابن عربی 999 :1024 ،و  )432ابن عربی پرستش هر ایاز را
پرستش خدا می داند خواه این معبود حسی باشد و خواه صورتی خیالین .زیرا جز او
در وجود نیست( .همان )991 :وی اختالف ادیان را امری جزم میداند و در پی رفاع
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است که ابن عربی بدان پرداخته است .ابن عربی اعتقاد دارد حن در مرتبه ذات خاود

این اختالفات نیست .او اختالف ادیان را ناشی از تجلیاات حان در صاور اعتقاادات
میتلف میداند « همه خدایان در نهایت یک خدا هساتند .لایکن هار ملات و یاا هار
به وسیله عقاید (میتلف و متعدد) می خواند .او حتای پاا را از ایان حاد هام فراتار
گذارده معتقد است که هر انسان خدای (خاص) خود را داراست .او خدای (خااص)
خود را میپرستد و بیعتاً خدایان دیگر انسانها را انکار میکنند .خادایی را کاه هار
شیص برای خود میپرستد رب همان شیص خاص است .در حقیقت هماه هماان
یک خدا را میپرستند لایکن در صاورتهاای متفااوت» (ایزوتساو )130 :1029 ،در
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عرفان ن ری ابن عربی ،اندیشه وحادت وجاود ،در یگاناه شامردن آیاینهاا و رفاع
نزاعهای مذهبی و فرقه ای و تسامح و تساهل در رفتار باا طیار تاأثیر بسازایی داشاته
است .اما مولوی بر این باور است که با کنار زدن اختالفات ظاهری میتوان به هساته
و مسائل بنیادی دین رسید.
آثار مولوی نیز سرشار از مضامین کثرتگرایانه است .کثرتگرایان بارای بررسای
از ن رگاه است ای مغز وجود

اختالف مؤمن و گبر و جهاود (مولاوی:1029 ،

)1892/0
در برخی موارد ،تعالیم صوفیه اسالمی ،با استناد به اصل وحادت وجاود ،مسائله
اختالف ادیان را تا حد اشمگیری بر رف میکنند و رین صلح و م بت را با رفاع
عناد برآمده از دوگانگی و دوبینی پیش میگیرد.
این تسامح در فرهنگ صوفیه انان برجسته است که آرا کمتار صاوفیای باا آن
ناهمیوان است .از ن ر صوفیان و عارفان -خصوصاً مولوی -رابطه جهان با خدا ،در
حکم رابطه اشعه نسبت باه خورشاید اسات و انبیاا نیاز از ناوری واحاد سراشامه
می گیرند اما انسان گرفتار تعینات یکی را موسی میبیند و دیگری را عیسی .از همین
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آثار مولوی معموجً از این بیت آطاز میکنند:

جاست که اختالف آطاز می شود و گروهی خود را بر حان دانساته و دیگاران را بار
مسیر ناصواب .اما عرفا با پذیرش این کثرت توجاه اشایاص را باه هساته و گاوهر
موجنا با اینکه در تمثیل «قصاه آن شایص کاه اشاتر رااله خاود مایجسات و
میپرسید» (همان )8909-8911/8 :به اختالف میان فالسفه و حکماا و ادیاان اشااره
میکند و آنها را نه حن میداند و نه با ل ،با این حال مذهب حن را همچاون شاب
قدر میداند که در میان شب های دیگر پنهان است و ماورد شاک و تردیاد( .هماان:
)8998-8904-8909/8
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در این تمثیل می توان تا حدودی به آرا مولوی دربارة اختالف ادیان نزدیک شد.
همان ور که قبالً اشاره شد بر خالف ابن عربی که کثرت موجاود را روا مایداناد و
قائل به تغییر آن نیست مولوی به هسته و مرکزی اشاره میکند کاه پنهاان اسات .باا
کنار زدن حجابها و ظواهر میتوان به آن هسته رساید(.دشاتی )08-83 :1029 ،باه
این ترتیب میتوان نتیجه گرفت آرا مولوی بیشتر به شمولگرایان نزدیاک اسات تاا

 -3عزیزالدین نسفی و مسئله کثرت ادیان
به سبب تأثیر اشم گیر ابن عربی در ن ام اندیشگانی عرفاا و صاوفی پا

از خاود،

بسیاری نسفی را شارح یا حاشیهنویسی بر آرا ابن عربی میدانند ( .)1حتی اگر ایان
باور را به صورت تمام و کمال قبول نکنیم ،تأثیر اندیشههای ابن عربای بار نسافی را
نمی توانیم نادیده بگیریم .باور به وحدت وجود و قائل بودن به ظاهر و باا نی بارای
تمام شئونات هستی میتواند مقدمهای برای میل و گرایش به مضامین کثارتگرایاناه
باشد .آرا نسفی در کتاب انسان کامل درباره اختالف ماذاهب ،براباری افاراد ،تعادد
راه های رسیدن به خدا ،وحدت در کثرت در پی ظهور تجربه قدسی که ماورای کفار
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کثرتگرایان.

و دین است ،میتواند زمینه را برای یافتن شباهتهای مبنایی باا کثارتگرایای دینای
مهیا کند .در ب ثهایی که پیرامون کثرتگرایی در قرن بیساتم شاکل گرفات ،ابتادا
 )819در دوره ای که بسیاری ،حقیقت را روشن و آشکار و در اختیار خود میدانستند
و در اشاعه و ترویج آن به هر رین ممکن ،اعم از وعا و تاذکیر و جبار و تهدیاد
متوسل میشدند ،ن ر نسفی درباره حقیقت و تعلیم شایان توجه است.
« ای درویش! دعوت و تربیت آن نیست که شقی را سعادت بیشند و نامساتعد را
مستعد کنند و حقیقت ایزها بر مردم آشاکار کنناد ،دعاوت و تربیات آن اسات کاه
عادتهای بد از میان مردم بردارند و زندگانی کردن و تدبیر معااش بار ماردم ساهل
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کنند و مردم را با یکدیگر دوست و بر یک دیگر مشفن گردانند و ساعی کنناد ماردم
با یکدیگر راستگفتار و راستکردار شاوند( ».نسافی ،الاف  )132-133 :1024ایان
نگاه را میتوان گونهای کثرتگرایی اخالقی تربیتی دانست که البتاه در ژرفسااخت
خود نگاهی توأم با تسامح را در مواجهه با حقیقت متکثر نمودین به همراه دارد.
رمناً او با اشاره به حدیث منسوب به پیامبر (ص) «بعثت لبیاان اجحکاام ج بیاان
با ذکر و بررسی شواهدی از کتاب انسان کامل ،پارهای گرایشهای کثرتگرایانا
نسفی نشان داده خواهد شد .برای بررسی آرا او در این باره ،باه عقایاد وی دربااره
وحدت وجود و مسئله تسامح و تساهل و در پای آن اخاتالف ماذاهب و کثارت و
تعدد راههای رسیدن به خدا پرداخته شده است.
 -1-3وحدت وجود

یکی از دجیلی که این مقاله را بر آن می دارد تا ن ری وحادت وجاود را از مقواماات
ن ریه کثرتگر ایی دینی به حساب آورد ،تسامح و تساهلی است که از ن ریه وحدت
وجود برمیآید و قائالن به آن را به مدارایی بیناجدیانی سو میدهد .انانکاه یکای
از م ققان این ن ریه به درستی به این امر اشاره داشته اسات« .تثلیاث شاعار اصالی
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ال قیقه» به پیچیدگی حقیقت و طیرقابل دسترس بودن آن تأکید میکند( .همان)918 :

مسی یت است و توحید م وریترین اعتقاد اسالمی که «لم یلاد و لام یولاد» و ایان
خود می تواند عاملی برای تباعد و تنافر باشد .از سوی دیگار ،ابان عربای مسالمان و
میالدی) میزیسته و این جنگهاا را از نزدیاک شااهد باودهاناد .بعااً هار دو بایاد
یکدیگر را کافر و م ارب بشمارند ،لیکن اگر همدلای و هامزباانی آن دو را در امار
وحدت وجود مالح ه کنیم و بنگریم که اگونه اکهارت توحیاد را بااجتر از تثلیاث
دانسته و ابن عربی نیز قول به تثلیث را تأویل توحیدی کرده است ،در ایان صاورت
در جهت گفتوگوی تمدنها و ادیان ،راهی مقابلمان گشوده خواهد شاد کاه نتاایج
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میمون و مبارکی به بار میآورد( ».کاکائی )13 :1029 ،از دیگر سوی همان ور که در
آطاز ذکر شد ،در مراحلی که جان هیک را به کثرتگرایی سو داده و مبانی اندیشا
او را شکل داده بود ،تفکیک حقیقت باودین 1و حقیقات نماودین 8و همچناین قائال
شدن گوهر و صدفی برای ادیان نقشی بنیادین ایفا کرده است کاه پیوناد نزدیکای باا
ن رگاه ابن عربی و به تبع او نسفی در مورد وحدت وجود دارد.
وحدت» میپ ردازد .از میان این سه گروه اهل وحدت هستند کاه نسافی آرا آناان را
دربارة وجود بیان میکند .وی اهل وحادت را باه دو گاروه «ناریاان» یاا «نافیاان» و
«نوریان» یا «مثبتان» تقسیم میکند .از آنجا که در این جستار مجال پارداختن باه آرا
هر دو گروه و تقسیمات فرعی آنان نیست و از دیگر سوی آرا نسفی با گروه نوریان
از اهل وحدت همیوانی دارد (میرباقری فرد )190-189 :1039 ،تنها به ن رگااه ایان
گروه می پردازیم .به باور آنان وجود یکی بیش نیست و آن هم خدا یا واجب الوجود
است.
«بدان که اص اب نور هم دو ایفهاند و هر دو ایفه میگویند کاه وجاود یکای
بیش نیست و آن وجود خدای است و خدای وجودیسات احاد حقیقای و واجبای
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نسفی در آثار خود به تبیین آرا سه گروه «اهل شریعت»« ،اهل حکمت» و «اهال

ازلی و ابدی و در وجود او کثرت و اجزا نیست و به طیر از وجود وی ایزی دیگار
موجود نیست آنگاه میگویند هر اه موجود است جمله بهیکبار وجود خداسات از
خدای است ،و بهطیر خدای وجود دیگری نیست .پ
اه موجود باشد جمله بهیکبار وجود خدای باشاد پا

بهررورت جزم آیاد کاه هار
اول وی باشاد و آخار وی

باشد و ظاهر وی باشد و با ن هم وی باشد ،این است معنی "هاو اجول و اجخار و
ال اهر و البا ن و هو بکل شی علیم"» (نسفی ،ب  )199 :1024وی دربااره کثارت
1 - noumenal real
2 - phenomenal real
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ظاهری عالم انین میگوید:
«ای درویش این جمله اسامی ارافی و اعتباریاند و در ارافه و اعتبارات هرآیناه
کثرت جزم و اون ترک ارافات و اعتبارات کارده شاود کثارت نماناد پا

کثارت

نیست اج در ارافات و اعتبارات و وحدت نیست اج در ترک اراافات و اعتباارات».
(همان ) 143 :نسفی ،برای روشن شدن ارتبام کثرت ظاهری و وحدت باا نی ،مثاال
«بدان که اگر کسی از موم صد ایز بسازد و بهررورت صد شکل و صد اسم پیدا
آید و در هر شکلی اندین اسامی دیگر باشد اما عاقل داند که بهطیر موم ایزی دیگر
موجود نیست و این جمله اسامی که پیدا آمده اسامی موم است که ماوم باود کاه باه
جهات میتلف و به ارافات و اعتبارات آمده است( ».همان)141 :
با قائل شدن به ظاهری و با نی برای عالم ،کثرت ظاهری در واقع ظهور صافات
و اعتبارات میتلف وجودی واحد است که بادون ایان کثارت اساتعدادات و قوابال
متعدد وجود مجال بروز نمییافت« .اون در مراتب م اهر امکانیه ،ذات حان تجلای
میکند ،به جهت اظهار اسما و صفات به لباس کثرت ملب

میشود ...ابن عربی ،در

شرح فصوص خوارزمی ،کثرت را به گونهای خاص تفسیر میکند و میگوید :کثرت
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موم و ایزهایی را که از آن ساخته میشود ،مطرح میکند.

الهی واحد است و لیکن به حسب قوابل و استعدادات ،ججرم متنوع ظاهر میشاود».
(سعیدی)239-230 :1023 ،
در عالم آفرینش آطاز میکند و آن را به تمامی سطوح دیگر تعمایم مایدهاد .باا ن
عالم نور و جمل هستی صفات این نور است.
«(اهل وحدت) میگویند که اگر اه وجاود یکای بایش نیسات ،اماا ایان وجاود
ظاهری دارد و با نی دارد ،با ن این یک وجود نور است و این نور است کاه جاان
عالم است و عالم ماجمال این نور است ...اون با ن این وجود را دانساتی کاه یاک
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نور است اکنون بدان که ظاهر این وجود مشکات این نور است و م اهر صفات ایان
نور است ،افراد موجودات جمله به یکبار م اهر صفات این نوراناد» (نسافی ،الاف
)133-134 :1024
زمانی که تمام موجودات صفات این نور باشند ایزی طیر این نور نیست .و ایان
تنوع در دیدنها در واقع دیدن یک ایز به منزل ایز دیگر است .هر که قادر به درک
« ای درویش! به این ب ر م یط و به این نور نام دود و نامتناهی میباید رساید و
این نور را میباید دید و از این نور در عالم نگاه میباید کرد تا از شرک خالص یابی
و حلول و ات اد با ل شود و اعتراض و انکار برخیزد و با خلن عالم صلح پیدا آیاد،
از جهت آنکه اون به این نور رسی و این نور را ببینی و به یقین بادانی و ببینای کاه
قوام عالم و دارای موجودات اوست و هایچ ذرهای از ذرات موجاودات نیسات کاه
خدای به ذات با آن نیست و بر آن م یط نیست و از آن آگااه نیسات و از آن مرتباه
گویا نیست ...پ
اگراه آن ک
ک

هر ک

روی به هر ایز که آورده است روی بادوی آورده اسات.

نمیداند و هرکه هر ایز را که میپرستد وی را میپرستد اگارااه آن

خبر ندارد( ».همان )899-890 :شرک مورد ن ر نسافی در ایان بناد ،شارک در
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این نور شود درمییابد که همه و با هر روشی در حال پرستش حن هستند.

معنای مصطلح نیست بلکه با توجه به ادام عبارت روشن میشود کاه مقصاود او از
شرک انکار طیر به عنوان پرستشگر خداوند است .هم عالم به این دلیل کاه م هاری
این کثرت را میتوان به تمام شئونات وجود از جمله مسالک و ماذاهب میتلاف
تعمیم داد .در وا قع جوهری ثابت و واحاد وجاود دارد کاه ایان ماذاهب گونااگون
تجلیات آن است .نسفی علت اصلی اختالفات را توجه و تمرکز بر ظااهر پدیادههاا
می داند .حرکت به ساوی ذات هساتی راه رهاایی از اختالفاات اسات .او در ماورد
پدیدهها اقدام به تفکیک ذات و وجه و نف

مایکناد .وجاه را هماان صاورت کاه
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متجلی شده است و ذات را معادل همان نور یا حقیقت طایی میداند و مجماوع ایان
دو را مرتب نف

این نور میداند( .همان )898 :باه ایان ترتیاب دلیال اختالفاات را

توقف و ماندن در وجه و عدم عبور از آن به سوی ذات هستی میداند.
«ای درویش! هر که به وجه خدا رسید و وجه خدا را دید خدا را مایپرساتد اماا
مشرک است «و ما یؤمن اکثرهم باهلل اج و هم مشرکون» و همه روز با مردم به جناگ
دید ،هم خدای میپرستد اما موحد است و از اعتراض و انکار آزاد است و باا خلان
عالم به صلح است( ».همان)890 :
نسفی کثرت و توحید را جزم و ملزوم یکدیگر میداند .با نباود کثارت ،توحیاد و
وحدت هم معنایی نیواهد داشت.
« ای درویش! اگر کثرت نبودی توحید را وجاود نباودی و از جهات آنکاه معنای
مطابن توحید یکی کردن است و یکی را یکی نتوان کاردن ،ایزهاای بسایار را یکای
توان کردن ...ای درویش! هر که توحید را به نهایت رساند ،عالمت آن باشد کاه اگار
اه نمرود را با ابراهیم به جنگ بیند و فرعون را با موسی دشمن بیناد ،یکای داناد و
یکی بیند .این است وحدت آخرین .اون توحید به نهایت رسد مقاام وحادت پیادا
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است و در اعتراض و انکار است و هر که از وجاه خادا بگذشات و ذات خادای را

آید( ».همان)819 :
 -2-3تسامح و تساهل

هستی ،فرد را به سوی نرمش و پذیرش طیر سو میدهد .کثرت ظاهری کاه تجلای
وحدت با نی است ،رهزن ظاهربینان و رهنمای درونبینان اسات .تساامح در جاای
جای میراث عرفا و صوفیه اسالمی ،به صورت بنمایهای اندیشگانی ،اناان برجساته
است که ذکر شواهد آن توریح وار ات به ن ر میرسد .هرگاه عارف و ساالک راه
حن به وحدت درونی و حقیقی هساتی نائال شاود دیگار هایچ دویای در عاالم را
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برنمیتابد .تا حدی که حتی میالفان نوح (ع) را مستغرقان در دریای حان مایداناد.
(ابن عربی)890 :1024 ،
«ای درویش! فرعون دانا بود و خدا را مایشاناخت و موسای را مایدانسات کاه
پیغمبر است و معذلک میگفت" :ان رسولکم الاذی ارسال الایکم" و انکاار موسای
نمیکرد اما با موسی میگفت من بزرگ ترم از تو ،از جهات آنکاه تاو علام داری و
اجعلی" :اعلی دلیل است بر آنکه دعوی بزرگتری میکرد ،نه انکار موسی مایکارد».
(نسفی ،الف )894 :1024
نسفی در ذکر منازل سالکان با اشاره به منزل هشتم که منزل اهال معرفات اسات،
آنها را انین توصیف میکند:
« ای درویش! اهل معرفت که اهل منزل هشتماند قومیاند که سالهاای بسایار در
خدمت مشایخ ریارات و مجاهدات کشیدهاند ،و علم صورت و علم معنای حاصال
کردهاند ،و گمان بردهاند که به خدای رسیدند ،و خادای را شاناختند ،آنگااه بعاد از
هفتاد سال دانستند که هیچ نمیدانند ،و هر اه می دانستند ،معلوم ایشاان گشات کاه
همه خیا ل و پندار بود خود را نادان ،و عاجز ،و بیچاره دیدند ،و باه عجاز و ناادانی
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قدرت نداری ،من هر دو دارم و تربیت خلان از تاو بهتار مایکانم "قاال اناا ربکام

خود اقرار کردند ،و با خلن عالم به یکبار صلح کردند ،خلن عالم را همچاون خاود
عاجز و بیچاره دیدند ،و از اعتراض و انکار آزاد گشتند ،و راری و تسلیم.
حکما بودهاند ،و مدتها در میان اهل تناسخ بودهاند ،و مدتها در میان اهل تصاوف
بودهاند ،و مدتها در میان اهل وحدت بودهاند .و در میان هر قومی که باودهاناد ،آن
قوم گفتهاند که آنچه حن است با ماست ،و دیگران بر با لاند .اهل معرفت باا خاود
اندیشه کردند که اون هر یکی بر خالف یکدیگر میگویند جمله حن نتوان باودن
از جهت آنکه حنها بیشتر نیست( ».همان)939- 913 :
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تسامح و تساهل موجود در آرای نسفی مدارایی از ترحم یا از باج به پایین نیست
بلکه از باور به برابری افراد و پیچیدگی حقیقت نشأت مایگیارد .نسافی حتای اهال
وحدت را که از آنها با عنوان کامالن یاد میکند ،همشأن دیگر گروههاا و حیاران و
سرگشته در کشف حقیقت میداند.
 -3-3برابری افراد

یکدیگر مؤخر نیستند ،جمله برابرند ،از جهت آنکه نسبت هر فردی از افراد کاینات
با خدای همچنان است که نسبت هر حرفی از حروف این کتاب با کاتب ،حرف اول
از کاتب ،و حرف دوم از کاتب ،و حرف سوم از کاتب ،همانین تاا باه آخار کتااب
جمله از کاتب است .کاینات را همانین میدان عرش از خدای و کرسی از خدای و
آسمان ها از خدای و زمین از خدا جمله افراد موجودات از خدای است و از ایانجاا
گفتهاند که از تو تا به خدای راه به رین عرض است ،نه به رین ول.
ای درویش! افراد کاینات نسبت به یکدیگر بعضی بر بعضی مقادم و بعضای بار
بعضی مؤخرند ،و بعضی ماری و بعضی مستقبلاناد ،اماا نسابت باه خادای جملاه
برابرند(».همان )139 :و این نسبت برابر با خدا را انین موجه میکند.
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«ای درویش! افراد کاینات نسبت به خدای هیچیک بر یکدیگر مقادم و هایچیاک از

« ای درویش! خدا از بعضی دور و به بعضی نزدیک نیست ،خدای با هماه اسات،
اعلیعلیین و اسفل سفالین عالم در قرب و بعد برابرند قرب و بعد نسبت باه علام و
این برابری افراد و تسامح حاصل از آن بر مبانی هستیشناسی نسفی استوار اسات
و تنها مدارای مذهبی نیست .هرگاه نور حقیقت در ژرفاای هساتی جااری و سااری
باشد پ

طیر آن نور ایزی نیست .کثرت ظاهری حاصل از آن کثرتی عرری است

و نه ولی .نسفی مشیصات فرد طرقه در دریای حن و کسی را که در نور حقیقات
طو هور است انین ذکر میکند:
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« ای درویش! هر که به این دریای نور رسیده باشد ،و در ایان دریاای ناور طار
شده باشد ،آن را عالمات بسیار باشد .با خلن عالم به یکبار به صلح باشد ،و به ن ار
شفقت و مرحمت در همه نگاه کند ،و مدد و معاونت از هیچ ک
ک

دریغ ندارد و هیچ

را به گمراهی و بی راهی نسبت نکند ،و هماه را در راه خادای داناد ،و هماه را

روی در خدای بیند و شک نیست که اینانین کند( ».همان)133 :
نسفی در مواردی اختالف ادیان را برآمده از توجه به لف و طفلت از معنی مایداناد.
توجه به ظاهر و لف همچون حجاب و پردهای مقابل دیدگان قرار مایگیارد و ماانع
رؤیت حقیقت میشود.
«ای درویش! این همه ظللها و اختالفها که پیادا آماد از ناادان پیادا آماد ،کاه
مبتدیان ندانستند که مقصود جمله یکای اسات .ججارم ماذاهب پیادا آماد ،و خلان
سرگردان شدند .و از آن جهت ندانستند که مبتدیان از لف به معنی میروناد ججارم
الفاظ میتلفه حجاب ایشان می شود .و منتهیان از معنی به لف میآیند ،ججارم الفااظ
میتلفه حجاب ایشان نمیشوند .هر که از لف به معنی مایرود ،همیشاه وی و قاوم
وی سرگردان باشند( ».همان)099 :
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 -4-3اختالف مذاهب

وی نامهای میتلفی را که بر یک ایز نهاده شده از نوع نگریساتن باه اراافات و
اعتبارات و صفات آن ایز میداند نه کثرت در آن ایز.
جوهر ،و به اعتباری عقل ،و به اعتباری روح ،و به اعتباری نور ،و به اعتباری قلام ،و
به اعتباری ملک مقرب .و به اعتباری عرش ع ایم ،و باه اعتبااری آدم ،و مانناد ایان
بسیار گفتهاند و این جمله راست است ،و اسامی جوهر اول است .و آن عزیز از سر
همین ن ر فرماید ،بیت:
از هزارویک صفت هفتادویک فرقه شدند /یک حقیقت را اگار صاد وجاه مایدانای
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رواست
ای درویش! اگر یک ایز را به صد اعتبار به صد نام بیوانند ،در حقیقت آن ایاز
به این صد نام هیچ کثرت پیدا نیاید( ».همان)023 :
مولوی نیز در داستان « منازعت اهار ک

جهت انگور که هر یکی باه ناام دیگار

فهام کاارده بااود آن را» (مولااوی ،ب  )0318-0421/8 :1029ایاان معناای را توراایح
نامها که حاصل نگریستن به صفات و جلوة بیرونی ذات است درگذرند میتوانند باه
ذات پی ببرند .اختالف نام ها باعث تشویش و دریافتن معنی سبب آرام و قرار است.
«نمی بینی که راه به کعبه بسیار است بعضی را راه از روم است و بعضی را از شام
و بعضی را از عجم و بعضی را از این و بعضی را از راه دریا از رف هند و یمان،
پ

اگر در راهها ن ر کنی اختالف ع یم و مباینت بیحد است اما اون باه مقصاود

ن ر کنی همه متفناند و یگانه و همه را درونها به کعبه متفان اسات ...آن مباحثاه و
جنگ و اختالف که در راهها میکردند که این او را میگفت که تو با لی و کافری و
آن دگر این را انین نماید اما اون به کعبه رسیدند معلوم شد که آن جنگ در راههاا
بود و مقصودشان یکی بود( ».مولوی ،الف )93 :1029
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میدهد که حقیقت یکی است و نزاع مرامها و مسالک بر سر الفاظ است .اگر خلن از

این مسأل نگریساتن باه یاک حقیقات از زوایاای میتلاف کاه سابب کثارت و
اختالفات شده است ،مورد توجه کثرتگرایان کنونی نیز واقع شده است.
پیامبران سه گونه و از سه روزنه تجلی کرده است و لذا ساه دیان عرراه کاردهاناد.
بنابراین سرّ اختالف ادیان ،فقط تفاوت شرایط اجتماعی و ت ریف شدن دینی و در -
آمدن دیگری بهجای آن نبوده است ،بلکه تجلیهاای گوناهگاون خداوناد در عاالم،
همچنان که بیعت را متنوع کرده ،شاریعت را هام متناوع کارده اسات( ».ساروش،
)19 :1029
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همان ور که اشاره شد جان هیک نیز ت ت تاأثیر ویتگنشاتاین در قالاب مفهاوم
دیدن یک ایز به منزل ایز دیگر ( )seeing asبه آن توجه داشته است.
 -5-3کثرت راههای رسیدن به خدا

حال با به وجود آمدن مذاهب میتلف و راههاای متعادد ،تکلیاف راهارو ایساتت
کدامیک از این راهها متوجه مقصد است و بهترین و درستترین راه استت
کند ،و به شرم سلوک کند ،البته به مقصد رسد و مقصود حاصل کند .و ازیان مناازل
هیچیک بر یکدیگر مقدم ،و هیچ یک مؤخر نیستند .از هر کدام که سلوک آطاز کناد،
روا باشد ،از جهت آن که جمله مقلداند آنچه شنیدهاند ،اعتقاد کردهاند .و همه روز با
یکدیگر به جنگاند ،و هر یک میگویند که آنچه حن است با ماست ،و دیگاران بار
با لاند( ».نسفی ،الف )913 :1024
نسفی در اینجا به روشنی دیانداری معتقادان را معلاولع علاتهاای اجتمااعی،
تارییی و فرهنگی می داند و ناه از سار معرفات و گاواه باا نی .نازاع و دشامنی و
تعصبات دینی از همین امر برمیخیزد .با کسب معرفت و رسایدن باه اشارا باا نی
اختالفات رخت برمیبندد و صلح و دوستی حاکم میشود.
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«از هر یکی ازین منازل راه به خدا هست ،سالک از هر کدام منزل که سلوک آطاز

« و آن که سلوک را تمام کرد ،و معرفت خدا حاصل کرد ،نه در این منازل اسات،
وی در مقصد است ،و با همه ک

به صلح است( ».همان)913 :

دانسته و نادانسته در حال پرستش حن باشند داعی به این حقیقات سایال هرگااه باا
انکار و اکراه مواجه شد ،شکسته دل نشده و آرام و قرار از دست نمیدهد.
«عزیزی حکایت می کند که اندین سال خلن را به خدای دعوت کردم .هیچ ک
سین من قبول ن کرد ،نومید شدم ،و تارک کاردم ،و روی باه خادا آوردم .ااون باه
حضرت خدای رسیدم جمله خالین را در آن حضرت حارر دیدم ،جملاه در قارب
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بودن ،با خدای میگفتند و از خدای میشنودند( ».همان)133 :
نسفی ظهور تجربه قدسی را ورای کفر و دین میداند.
«  ...پ

هر نقش که در عقول و نفوس ساماوی پیادا آیاد ،عکا

آن نقاش بار

دل های سالکان که با هر یکی مناسبت دارند هم پیدا آید .و این معنی بسایار کا

را

در خواب باشد ،اما در بیداری اندک بود .ای درویش! این ظهور نقش به کفر و اسالم
تعلن دارد( ».همان)839 :
با توجه به شواهد مذکور و ت لیل و بررسی آنها میتوان به این باور رساید کاه
در میان صوفیان و عارفان مضامین و گرایشهای کثرتگرایانه نسفی بر مبناای مباانی
هستیشناسان او شایسته تأمل است.
نتیجه
ن ریه کثرتگرایی دینی در پی جدالها و نزاعهای دینداران در ول قارون متماادی،
ن ر بسیاری را به خود جلب کرده است .جان هیک با بقهبندی و مدلل کاردن آرای
خود به بسط و گسترش این ن ریه پرداخت .با اینکاه ایان ن ریاه مباانیای فلسافی
داشت و برآمده از اندیشههای فالسفه بعد از رنسان
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تعلن ندارد ،و به علم و جهل هم تعلن ندارد .و ظهور نقش به دل سااده و باینقاش

بود ،اما میتوان شاباهتهاایی

میان آن و اندیشهها و آرا صوفیان و عارفاان یافات .تساامح و تسااهل کاه یکای از
پهلو می زند .آرای عارفانی اون ابوحیان توحیدی ،ابان عربای ،مولاوی ،شبساتری و
نسفی مملو از مضامین کثرت گرایانه ا ست .نسفی که ت ت تاأثیر مکتاب ابان عربای
است ،با باور به وحدت با نی عالم در ورای کثرت آشکار آن ،ایان امار را باه ساایر
شئونات هستی تعمیم میدهد .در واقع میتوان گفت که مبانی معرفتشاناختی او بار
مبانی هستیشناختی او استوار است و از آن بهره مایگیارد .بار هماین اسااس او باه
مسائلی میتلف از قبیل برابری افراد ،اختالف مذاهب ،وحدت ادیان ،کثارت راههاای
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رسیدن به خدا و همچنین مسائل هستیشناختیای اون وحدت در کثرت ،کثرت در
وحدت و ارتبام عرری موجودات با حقیقت میپردازد .او اختالف ادیاان را در اثار
توجه به ظاهر و طفلت از با ن میداند .با پذیرش این کثرت که جزمه وحدت اسات
راههای رسیدن به خدای را متعدد میداند و قائل به برتری و رج ان یکی بر دیگری
نیست .با تمام تفاصیل ،انطبا صرف و مطلن ن ریههای کنونی با آرای قادما درسات
داشت .دقت و تأمل بر میراث فکری و فرهنگی از زاویه ن ریههای امروزی کاه نیااز
انسان معاصر را در پیش اشم دارد و در پی پاسخ به سؤاجتی است که انسان معاصر
با آن روبهروست میتواند راهگشا باشد و امکان بهرهی هراه بیشتر و مفیادتار را از
این میراث فراهم کند.
پینوشتها:
 -1نسفی شاگرد سعدالدین حمویه بود .حمویه به صورت مستقیم با ابن عربی در ارتبام بوده و
آرا ابن عربی در شکلگیری اندیشه حمویه تأثیر به سزایی داشته است .به این ترتیب مرید او نسفی
نیز از این تأثیر بر کنار نبوده و احتماجً در گسترش آرا ابن عربی بیش از استاد خود نقش داشته
است( .ایتیک)113-139 :1021 ،
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