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 چکیده:

هاي انسانی، نمیتوان تعریف دقیق و عمیقی  اگرچه مانند بسیاري دیگر از پدیده  هدف:زمینه و  
از عرفان و تصوف ارائه داد، به یک اعتبار میتوان آن را کوششی درجهت ترسیم دنیایی عاري از 

دوستی که همگی خشونت و صلح قلمداد کرد؛ خلق عالمی به دور از خشکی و تعصب همراه با نوع 
اي صلح جهانی در عرفان است. صلح بعنوان یکی از بنیادیترین نیازهاي بشر در طول هاز مؤلفه

یکی از شاعران و عارفان تاریخ، همواره کانون توجه فیلسوفان، عارفان و اندیشمندان بوده است.  
ایرانی که در گسترش مفهوم صلح، مدارا، احترام و ارج گذاشتن بر تنوع و اختالف میان فرهنگها  

الدّین محمد بلخی  اي را ایفا میکند، موالنا جاللاز تشویش و کشمکش نقش برجسته  و دوري
آمیز موالنا و جان تازه و ناب کالم وي را در این خصوص میتوان تعبیر هاي صلح است. اندیشه

 کرد.  
توصیفی  روش مطالعه: روش  بر  تکیه  با  مقاله  این  در  میان -نگارندگان  از  دارند  قصد  تحلیلی 

طلبی  معنوي» بیان گردیده است، صلح هاي گوناگون موالنا که در اثر گرانسنگ وي «مثنوياندیشه
این شاعر و عارف را استخراج نمایند و پس از ذکر شواهد با تکیه بر مثنوي مولوي تصحیح رینولد 

 ها و ارائۀ نتایج بپردازند.نیکلسون، به توصیف و تحلیل داده 
هاي جهانی عارفی چون موالنا بخوبی به آفات و بحرانهاي روح و روان بشر در قالب آموزه  ها:یافته

هاي این صلح با هستی کائنات را در قالب کالم شیوا و رساي  پرداخته است و مهمترین مؤلفه
از جمله دغدغه موانع و چالشهاي آن  بیان نموده است. در واقع رسیدن به صلح،  هاي خویش 

 طلب موالناست.  صلح ذهنی اندیشۀ
شناسی صلح موالنا با کائنات از آشتی، تناسب و سازگاري اضداد  هاي هستیجلوه  گیري:نتیجه

موجود در عالم شروع میشود و به صلح با خداوند که کاملترین نوع صلح است ختم میگردد. نتایج 
ورت گرفته است نشان اي صهاي کتابخانهتحلیلی بر مبناي داده-این پژوهش که به شیوة توصیفی

میدهد که  صلح با طبیعت، خود، دیگران و خدا  چهار رکن اساسی صلح از منظري جهان شمول 
و کلی در سبک فکري موالنا در مثنوي  مطرح شده است و  مرکزیت این صلح از نظر موالنا عشق 

 است. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Although, like many other human 
phenomena, a precise and in-depth definition of mysticism and Sufism cannot 
be provided, in one sense it can be considered an attempt to depict a world 
free of violence and peace; Creating a world free from drought and bigotry with 
altruism, all of which are components of world peace in mysticism. Peace, as 
one of the most fundamental human needs throughout history, has always 
been the focus of philosophers, mystics and thinkers. One of the Iranian poets 
and mystics who plays a prominent role in spreading the concept of peace, 
tolerance, respect and reverence for diversity and differences between cultures 
and avoiding anxiety and conflict is Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi. 
Maulana peaceful thoughts and the fresh and pure life of his words can be 
interpreted in this regard.  
METHODOLOGY:  The authors of this article, relying on the descriptive-
analytical method, intend to extract the peace of this poet and mystic from 
among the various ideas of Maulana, which is expressed as "Masnavi-Manavi" 
due to his precious work, and after mentioning the evidence, relying on 
Masnavi. Rumi corrected Reynold Nicholson to describe and analyze the data 
and present the results. 
FINDINGS: A mystic such as Maulana has dealt well with the plagues and crises 
of the human soul and psyche in the form of universal teachings and has 
expressed the most important components of this peace with the existence of 
the universe in the form of his eloquent words. In fact, achieving peace, its 
obstacles and challenges are among the mental concerns of Maulana's peace-
loving thought. 
CONCLUSION: The ontological manifestations of Maulana peace with the 
universe begin with the reconciliation, proportion and harmony of the 
opposites in the universe and end with peace with God, which is the most 
perfect kind of peace. The results of this research, which has been done in a 
descriptive-analytical manner based on library data, show that peace with 
nature, self, others and God are the four basic elements of peace from a 
universal and general perspective in Maulana style of thought in Masnavi. 
According to Rumi, peace is love. 
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 مقدمه 
بنظر میرسد که اندیشۀ صلح با هستی و کائنات صلح از مهمترین ضروریات و نیازهاي جهان امروز تلقی میشود.  

عمري به درازناي تاریخ دارد. صلح امري مقدس و بشري است و نیازمند درك متقابل است. درك انسانها از عالئق  
و از همه مهمتر درك این حقیقت بنیادین که همۀ هاي متفاوت، متکثر و نیازهاي متنوع و شاید متغایر و خواسته

انسانها و جوامع و فرهنگها و تفکرات میتوانند چراغهاي یک حقیقت اصیل و یک نور شکوهمند باشند. باید به قدر  
و شأن همۀ چراغها التفات نشان داد. نکتۀ حائز اهمیت در عرفان آن است که رسیدن به صلح بیرونی و اجتماعی،  

پذیر نیست. در اصطالح عارفان صلح از ارکان تصوّف است؛ «تا آنجا که جهان بی به صلح درونی، امکانبدون دستیا
دوستی است که استوارند و تا اضداد سازش نکنند موجودي تقرّر خارجی نیابد» و جهانیان بر اساس صلح و نوع

 ).37ص  مظاهري: طلبی در متون عرفانی،نقد و بررسی نقش صلح( 
جهانی که در آن دوباره وز بدنبال یافتن مأمن امنی است تا در آن «من» گمشدة خویش را بیابد، زیست انسان امر

بخش تشتتهاي او و  به خویشتن خویش، آسمان، قدسیت و عرفان و مأمن اصلی خویش بازگردد. مأمنی که پایان
اي در فرهنگ ري و شکیبایی جایگاه ویژهگویی به پرسشهایش باشد و او را به آرامش برساند. صلح، مدارا، بردباپاسخ

دور تا کنون دارد. صلح فقدان هر نوع جنگ و درگیري از مهمترین ضروریات جوامع   زمین از گذشتۀو ادب ایران
بینی انسان دارد اما  از گذشته تا آینده محسوب میشود. گرچه صلح یک مفهوم مطلق نیست و ریشه در نوع جهان

ا و صلح ارزش و از متون نظم و نثر پارسی چنین استنباط میشود که بزرگان فرهنگ و ادب ما همواره براي مدار
 اند.  اي قائل بودهاهمیت ویژه

هاي قرآنی و عرفانی موالنا مورد عرفانی براساس آموزه  -در این مقاله تالش میشود مبانی صلح در فرهنگ اسالمی
هاي پرسش اصلی جستار پیش رو آن است که با توجه به مثنوي موالنا مصادیق و جلوه  مداقّه و بررسی قرار گیرد.

فرضیۀ این پژوهش آن است که صلح در اندیشۀ موالنا در چهار حیطۀ صلح با خود، صلح با هستی،   است؟  صلح کدام
هاي این صلح از نظر موالنا مدارا، کائنات و جهان، صلح با طبیعت، و صلح با خدا مطرح میشود. مصادیق و جلوه

 ماهیت و مفهوم عشق است. داري و توجه به پرهیز از خشونت، توجه به وحدت در عین کثرت، خویشتن
 

 سابقۀ پژوهش 
هاي انسانی و جهانی موالنا بشکل  هاي موالنا وجود دارد، اما درخصوص «صلح» و توصیهآثار زیادي در باب اندیشه

شده موضوعاتی کلی هستند که میتوان به برخی از آنها اشاره ویژه بحث جدي نشده است و بیشتر کارهاي انجام
شمول موالنا در «غزلیات شمس»، «مثنوي»  در کتاب «بانگ آب» به بررسی بحثهاي جهان)  1384نمود. کریمی ( 

طلبی موالنا نیز دارد. کتاب «موالناي دیروز تا امروز» اثر لوئیس ما فیه» پرداخته است و اشاراتی به صلحو «فیه
این آثار نیز بصورت مختصر   ) از ویلیام چیتیک که در بخشهایی از1383) و طریق صوفیانۀ عشق ( 1384فرانکلین ( 

) نیز در 1395گرد و شمشیري ( کوه  مدارانۀ موالنا اشاراتی شده است.و پراکنده به مباحثی درخصوص اندیشۀ صلح
اي درمورد صلح در اندیشۀ آموزي با اتکا به مبانی فلسفی عرفان اسالمی» مباحث مختصر و پراکندهمقالۀ «صلح

در «مقالۀ موالنا و جهان صلح یکرنگ»، ضمن توجه به اندیشۀ صلح در افکار بزرگانی )  1389موالنا دارند. بازرگان ( 
 اندیشی موالنا بصورت مختصر و کلی توجه داشته است. چون لوتر کینگ، مهاتما گاندي و ... به تأثیر عشق در صلح

 
 بحث و بررسی 

به معنی بستن و محکم   Pak و    Paxبرگرفته شده که آن نیز از واژة التین    Peaceواژة صلح در التین از واژة  



 17-35 صص ،69 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400 بهمن ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 20

کردن گرفته شده است. ریشۀ اصلی این واژه در التین به معناي استوار کردن است. مفهوم تحکیم بخشیدن که 
به معناي  شالودة «صلح» است، ثبات و پایداري را نیز میرساند. بنابراین میتوان گفت صلح در انگلیسی و التین  

رسیدن به اوضاع ثبات و استحکام است که از هرگونه عوامل تزلزل و ناپایداري برکنار باشد. «صلح در سیاست به  
ثبات اجتماعی مربوط است، در معناي دینی به استحکام و پایداري در احواالت معنوي و دوري از ناسازگاري و در  

). 23است» (صلح و مراتب آن در تصوّف، شهرآیینی: ص  عرفان تثبیت همیشگی و درونی جایگاه معنوي سالک  
صلح در اصطالح صوفیه راه صفا یا همان نزدیکی جستن به گسترة دل، محبت و همدلی و به معناي یکی شدن 

 دلهاست. 
چنین آمده است: «صلح اسم   اقراب المواردصلح در کتاب لغت به معناي مسالمت و سازش مطرح شده است. در  

ص و  مصالحه  قریشی: ص  از  کریم،  قرآن  (قاموس  است»  شده  خوب  و  شایسته  معناي  به  کتاب 141الح  در   .(
در مادة صلح آمده است که: «الصالح ضد الفساد» و برخی برآنند که صلح به معناي رفع اختالف و المنیر  مصباح

به موارد زیر اطالق ). در اصطالح  صلح اساساً  363آشتی است (پیوند مفاهیم اخالق، عدالت و صلح، حسینی: ص  
 میشود:  

 پایان مخاصمات مشخص؛  •
 فقدان مخاصمات؛  •
دوستی و مودّت فعال، «سنِت آگوستین قدیس اظهار میدارد که صلح راستین صرفاً فقدان مخاصمات فعال نیست؛  •

. بلکه وجود آرامش در نظام است. در سالیان اخیر این تمایز با وضع برخی اصطالحات مورد قبول واقع شده است
مسالمت مسالمتهمزیستی  همکاري  و  است  پنهانی  بر خصومت  دال  موارد  اکثر  در  که  تلویح آمیز  به  که  آمیز 

برمساعی مجدّانه براي تحقق بخشیدن به هدفهاي مشترك و حل و فصل مناقشات به وجهی عادالنه داللت دارد» 
ایجاد  363(همان: ص   و  به معناي آشتی و سازش  بنابراین صلح در لغت  بی).  آرام،  از  شرایطی  دغدغه و خالی 

 تشویش و کشمکش و ستیز است.
 

 مفهوم صلح در دین و قرآن 
هاي آمیز انسانها در کنار یکدیگر و در جوامع بشري جایگاه ممتازي در قرآن کریم و آموزهزیستی مسالمتصلح و هم

تکوینی آن برقرار است. «تناسب آن دارد. در نظام همبستۀ عالم که نظام علی و معلولی است، صلح به معناي  
ناپذیري معلول با ناپذیر بین علت و معلول و سازگاري و تخلفسلسلۀ علل و معلولها و سنخیت واقعی و اجتناب

علّت تامۀ خود و انقیاد همۀ موجودات درمقابل حضرت حق و هستی کل و کرنش و عبادت در مرحلۀ تکوین در 
).  426آورد» (ایدة صلح جهانی در اصول تفکر قرآنی و برهانی، عرب: ص  د میمقابل او، صلح عینی و خارجی را پدی 

در سیر صعودي عالم کائنات همۀ عالم در وحدت هدف هماهنگ و موافقند و همۀ آنها یک چیز میجویند و آن 
درجهت سویی  کمال مطلق است. به عبارت دیگر موجودات عالم هم از نظر علت فاعلی و هم از نظر علت غایی و هم

هاي مختلف مورد توجه نیل به کمال مطلق، با یکدیگر موافق و سازگارند. خداوند در قرآن، اصل صلح را به شیوه
)، پیامبر (ص) بعنوان مظهر کامل رحمت و 107* (انبیا:    وَما اَرْسَلْناكَ اِلّا رَحْمَۀً لِلعالَمین قرار داده است. در آیۀ *  

 به همین خاطر به ایشان سفارش شده است با مردم به نرمخویی رفتار کنند.صلح و مهربانی معرفی شده است و 
نیز بیان شده است، بخوبی میتوان فهمید که خداوند از خوبی به     از آیات قرآن که درخصوص خوبی و بدي 

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ  وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَۀُ وَلَا السَّیِّئَۀُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَبهترین وجه دفاع میکند: * 
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). یعنی هرگز خوبی و بدي برابر نیستند، بدي را به بهترین وجه از خوبی دفع کن که 34* (فصّلت:    وَلِیٌّ حَمِیمٌ
مرتبه از کمال   درنتیجه کسی که بین تو و او دشمنی بوده، به دوستی بسیار صمیمی تبدیل خواهد شد. البته این

آید، فقط شامل کسانی است که شکیبا بوده و داراي بهرة عظیم و بزرگی از کمال باشند. چنانکه از آیات فوق برمی
توزي بصراحت در آیات قرآن مذموم و نکوهیده است و میتوان این فضا فضاي جنگ و خشونت و دشمنی و کینه

دوستی و صلح پایدار بدل ساخت. خداوند در اوصاف خردمندان   را با اخالق و تحمل و بردباري و مدارا به فضاي 
 ) یعنی آنان بدي را با خوبی دفع میکنند.22* (رعد:  یَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَۀِ السَّیِّئَۀَ وَنیز در سورة رعد میفرماید: * 

).  56* (اعراف:  أَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْدر قرآن کریم مفهوم صلح در مقابل فساد و گناه آمده است *     
به عبارت دیگر صلح با عدالت و درستکاري ارتباط وثیقی دارد. در تفکر دینی و قرآنی، صلح به معناي رفع فساد و  

). 128سا:  * (ن   أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌایجاد آرامش و رفع کدورت بین افراد نیز بکار رفته است *  
 هدف از فرستادن انبیا، رفع اختالف و تأمین صلح و امنیت در جامعه ازطریق احکام الهی است.

واژه در قرآن کریم که معادل صلح در معنی متعارف آن قرار میگیرد، واژة  سلم است. «سلم بیانگر صلح   ترینگویا
آمیز  ). اسالم دین زندگی مسالمت53ایمانی و بیرونی است» (صلح و سلم در قرآن کریم، افتخاري و محمدي: ص

هري از اندیشۀ صلح حاکم بر ارکان جهانی است. اندیشۀ آشتی میان آدمیان در سطح تمام بشریت و کائنات، مظ
اي، صلح است و در قرآن هستی است که نظریۀ اصولی و اساسی و اولیۀ اسالم است. «در اسالم قاعدة اصلی و پایه

). قرآن 25و سنت جنگ بجز در شرایط خاص و استثنایی تجویز نشده است» (سیري در سیرة نبوي، مطهري: ص  
وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا اري قائل است چنانکه میفرماید: *  کریم براي صلح ارزش و اهمیت بسی

عَدِْل  أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْ  ءَ إِلىفَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی  بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى 
). یعنی اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را 9* (حجرات:   وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  

اي که تعدّي میکند بجنگید تا به فرمان خدا اصالح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگري تعدّي کرد، با آن طایفه
ت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست میدارد» و بازگردد. پس اگر بازگش

 ).48... » (مائده: لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۀً وَمِنْهَاجًا نیز: «
خُلُوا فِی السِّلْمِ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْ  سورة بقره خداوند متعال همۀ افراد بشر را به صلح دعوت میکند*  208در آیۀ  

چنانکه مشاهده میکنیم خداوند نخستین اولویت را در روابط میان جوامع انسانی   *ِکَافَّۀً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَان
سورة ممتحنه نیز خداوند متعال مشخص میکند ملتهاي    8و میان انسانها در صلح و ایجاد آرامش میداند. در آیۀ  

ال یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی    آمیز برقرار کنند: *دام یک از ملتهاي غیرمسلمان رابطۀ صلحمسلمان با ک
ما را از کسانی * یعنی خدا ش  الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

اند، بازنمیدارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده 
 عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست میدارد. 

 
 صلح در عرفان 

ته و دارد و در قرون اولیۀ  اي داشصلح از مباحث مهمی است که همواره در عرفان اسالمی جایگاه مهم و ویژه 
زمینۀ   در  نکاتی  بیان صریح  شاهد  بود، کمتر  عرفان  و  تصوف  بر حوزة  زاهدانه  افکار  دوران حاکمیت  که  اسالم 

طلبی بودیم؛ اما بتدریج با ورود عشق به حیطۀ عرفان و ظهور اندیشمندان و بزرگانی چون موالنا، مباحثی صلح
 اسالمی مطرح گردید.   مثل صلح و محبت بطور وسیع در عرفان
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دوستی و عشق و محبت مبناي آفرینش و هستی است و صلح و آرامش قواعد اصلی تکوین هستی. مبناي نوع
آمیز او با هستی، خدا، انسانهاي دیگر و خود قرار دارد. با فهم عمیق این نگاه در  آرامش انسان در روابط مسالمت

هایش به دیگران خودداري میکند، با دیگران مدارا میکند و و اندیشهمتون عرفانی است که انسان از تحمیل عقاید  
آمیز با مجموعۀ هستی، هر آنچه در توان دارد را بکار میبندد و صلح و آرامش را در جامعه درجهت حفظ روابط صلح

ف و متشرع  جاري میسازد. آیین تصوّف بر پایۀ مهر و محبت استوار است. در عرفان اسالمی صوفی و عارو  ساري  
و زاهد فرقی ندارند و همه یک راه را میپویند، بلکه همۀ جنگها و خصومتهاي زبانی و نژادي و قومی با ارباب مذاهب 
و ادیان و فِرَق دیگر کنار گذاشته میشود و همه با هم در صلح و صفا و دوستی روزگار میگذرانند، این حقیقت که 

ها، عداوتها و دشمنیها را ازبین ببرد و وحدت و آشتی را در بین تمام هعرفان همواره در پی آن بوده است تا کین
گیري  گر میشود که پایۀ عرفان بر آن بنا نهاده شده است. عرفان آیین گوشهانسانها برقرار سازد، وقتی بیشتر جلوه

طیف خشونت و ریاضت در خلوت نیست، بلکه راه و روش زندگی و عشق ورزیدن است و با عنصر عشق سعی در تل
دارد و در این راه از ادبیات بسیار بهره برده است تا در هیاهوي علوم عقلی و نقلی و کالم و فلسفه و مناقشات و 

 درگیریهاي آنها، راهی براي ایجاد و اتحاد بین همگان باز نماید. 
شده و به پیروان آن   هاي مترقی اسالم، آیینی است که در آن بر محبت و مدارا توصیهعرفان با تکیه بر آموزه

سفارش گردیده است که با هم به بهترین شیوه گفتگو کنند و با روشی که منشور پیامبرش است یعنی رفق و  
ها با چاشنی عشق و وحدت وجود آمیخته گردیده و صالي نرمی با یکدیگر به تعامل بپردازند. در عرفان این توصیه

اندیشی و تمرکز بر احساسات زالل انسانی که خود حاصل عبور یی به قوماعتناعام درداده است. «در دایرة عرفان بی
دگرایی افراطی و عصبیتهاي نژادي از عواطف شخصی و اجتماعی است وجود دارد و متوجه میشویم که چگونه بر فر 

یبرد و و مذهبی خط بطالن کشیده میشود. در جهان امروز که انسان از بحرانها و معضالت آشکار و پنهان رنج م
اندیشه،  از مدار  با دنیاي آرمانی خویش است قدم به قدم  شاید دلیل آن هم فراموش کردن حلقۀ واسطۀ خود 

). ادبیات 99ص    دینانی:زیباشناسی و میراثهاي معنوي خود دور شده است» (دفتر عقل و آیت عشق، ابراهیمی
اند  هاي دور تا کنون بنیان نهادهانسانها را از گذشته  هاي خود، بناي هستی معنوي عرفانی و بزرگان آن با هنرِ آموزه

اند. ایمان و باور داشتن به حقیقت دین و قبول نیروي مافوق نظام آفرینش و بشر را به آرامش و صلح دعوت نموده
که جهان به کمک او اراده میشود؛ سه نیرویی است که در عرفان به کمک عشق و محبت در جان و روح سالکان 

دل آمیخته میگردد تا آنها را به آرامش و صلح با تمام هستی و کائنات و خویشتنِ خویش نائل گرداند. نگرش   و اهل
مهربانانۀ عرفان به وسعت دنیاست؛ دایرة وسیعی که در آن همه چیز و همه کس میگنجد. احترام، گذشت و مدارا  

 هاي واال مینماید. تعظیم در مقابل این اندیشه حتی به معاندان و دشمنان در عرفان، هر کس را وادار به کرنش و
به   باور  و  توحیدي  فکري  بنیاد  بر  تکیه  با  اسالمی  ندارد. عرفان  براي خشونت وجود  اسالمی مجوزي  در عرفان 

گرد و شمشیري،  خالقیت خداوند یکتا، مهمترین گام را در تنظیم روابط بین انسانها و ایجاد صلح داشته است (کوه
اي روابط انسانی ). بنابر تعالیم عرفانی چنانچه در جامعه26 با اتکا به مبانی فلسفی عرفان اسالمی: صآموزي صلح

یونس    سورة  25بر پایۀ اصل وحدت و تعالیم آن تنظیم گردد، بسیاري از خشونتها به صلح بدل میگردد. در آیۀ  
دارِ السَّالمِ وَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ   وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلىشرع مقدس، انسانها را به «سراي صلح» و سالمت دعوت میکند: *  

* یعنی خداوند به سراي صلح و سالمت دعوت میکند و هر کس را بخواهد و شایسته باشد، به   صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ   إِلى
ها به صلح  گر چنین دیدگاهی سرلوحۀ تفکرات انسانی قرار بگیرد، تمامی نزاعها و ستیزهراه راست هدایت میکند. ا

اي جویی مردم اندیشهو مهربانی بدل خواهد شد. عارفان با دیدگاه صلح جهانی همگامند و جز خیرخواهی و مصلحت
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اي  . این بینش معنوي تا مرحلهندارند و مبناي رفتارهاي اجتماعی خود را برپایۀ عشق، نرمی و ایثار قرار میدهند
پیش میرود که عارفی چون شیخ ابوالحسن خرقانی میگوید: «از ترکستان تا به در شام کسی را خار در انگشت  
شود، آن از آن من است و همچنین اگر از ترك تا شام کسی را قدم در سنگ آید، زیان آن مراست و اگر اندوهی 

دهندة این حقیقت ). این سخنان نشان590نیشابوري: صاالولیا، عطارتذکرهدر دلی است، آن دل از آن من است» ( 
طلب به جامعۀ بشري و همدردي با مدار نیست، بلکه راهی است صلحاي خشونتاست که عرفان و تصوّف طریقه

ه مال  مردمان را بمحرومان و مظلومان و دستگیري از آنان؛ بر این اساس است که عارفی چون قشیري میگوید: «
 ). 392خشنود نتوانی کردن، به گشادگی روي و نیکویی خوي ایشان را خشنود کنید» (رسالۀ قشیریه: ص 

بی بکشی  خلق  رنج  و  نرنجانی  که  است  آن  خلق  میگوید: «حسن  باب  این  در  مکافات»   سري سقطی  و  کینه 
ن با کافۀ خلق از اخالق صوفیان است نیز چنین آمده است: «مدارا کرد  المعارفعوارف). در  296االولیا: ص (تذکره
اند هر چیزي را جوهري است و جوهر انسان عقل است و جوهر عقل صبر است و دلیل عقل مرد، تحمل و گفته

اذي و مؤونت مسلمانان است و مدارا کردن با خلق، دفع زهر نفس کند و رد طیش و سرسبکی و زودخشمی»  
). قشیري درخصوص «احنف قیس» و مدارا و صبوري او 112ص  :3(مجموعه مصنفات شیخ اشراق، سهروردي، ج

با دشمنان آورده است که «مردي او را دشنام میداد و از پس وي میدوید. احنف چون با قبیلۀ خویش رسید بایستاد 
و گفت اگر چیزي دیگر اندر دلت مانده است بگو آنجا تا کسی از این بیخردان از قبیلۀ ما نشنود که تو را جواب 

نگر است که صلح با دیگران ). عرفان اسالمی، تبدیل روح بشري به روح جهانی کل 394دهد» (رسالۀ قشیریه: ص 
 اندیشد.و جهان می

گیري کورکورانه میکاهد تا انسان را با واقعیتهاي دین و جامعه آشنا کند تا از هر صلح عارفانه از تعصب و سخت
اواللیا  داشته باشیم و دچار سختگیریهاي متعصبانه نگردیم. عطار در تذکره  چیز به اندازة طبیعی و واقعی آن انتظار

خصوص میگوید: «سه چیز مجویید که نیابید، عالمی که علم او به میزان عمل راست بود، مجویید که نیابید در این
عیب انید و برادر بی عمل بمعالم بمانید؛ و عالمی که اخالص با عمل او موافق بود مجویید که نیابید و بیو بی  

 ).101برادر بمانید» (تذکره االولیا: ص  مجویید که نیابید و بی
با این دیدگاه است که عرفا بسوي تحمل غیر و محبت به خلق پیش میروند و جامعه را به آرامش دعوت میکنند:    

ا بس خطري نباشد تا تو  «حمدون قصار گوید صحبت با صوفیان کنید که زشت را نزد ایشان عذرها بود و نیکی ر
). بایزید بسطامی بیحرمتی به انسانها و خوار کردن آنها 405را بزرگ دارند و تو بدان در غلط افتی» (همان: ص   

و روابط عاري از مدارا و حرمت انسانی را زیانبارتر از گناه میداند: «هالك خود بر دو چیز است: یکی خلق را حرمت 
). از دیدگاه عرفان تکثر و تنوع واقعیتی انکارناپذیر است اما 321اداشتن» (همان: ص  نداشتن و یکی حق را منّت ن

مهم چگونگی مواجهه با این واقعیت است. وحدت وجود عبارت است از اینکه تنها وجود مطلق خداوند است و 
به خورشید. ت نسبتبه خدا در حکم اشعه اساند و همۀ دنیا نسبتجمیع موجودات ازطریق تجلی از او صادر گشته

«با وحدت شهود نقش دویی از دیدة عارف برمیخیزد. وجود حق را در جمیع ذرات عالم مشاهده مینماید که در 
 ).160راز، الهیجی: ص االعجاز فی شرح گلشناي به اسمی و صفتی خاص تجلی نموده است» (مفاتیحهر نشئه

 
 موالنا و صلح 

توان در این عبارت خالصه کرد که «هیچ بد مطلقی در جهان وجود ندارند» و بینی موالنا را میفلسفۀ اصلی جهان
 طلبی را رقم میزند که: همین اندیشه مرامنامه و مانیفیست فکري موالنا براي صلح
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جــهــان  در  ــد  ــاشــ ــب ن ــق  ــطــل م ــد  ب ــس   پ

 
بدان   هم  را  این  باشد  نسبت  به   بد 

 ) 4221/ 4(مثنوي،                                   
براي واکاوي صلح در اندیشۀ موالنا الزم است مصادیق صلح را نخست تعریف نماییم، آنگاه نظر موالنا را درخصوص 

ي موالنا را که سبب گسترش بررسی قرار دهیم؛ در ابتدا الزم است زیرساختهاي فکرو    هر یک به تفصیل مورد بحث
 توجه به صلح در اندیشۀ وي میشود بیان کنیم: 

 
 نفی خشونت
گري است و موالنا قرنها پیش در اشعار زیباي  ترین نیازهاي انسان امروز، پرهیز از خشونت و افراطی یکی از عمده

عرفانی خود ظرفیتی بسیار براي پرهیز از خشونت، نکوهش منازعه و مخاصمه، خشونت و پرهیز از آن را بوجود 
 رده است. موالنا خشم را از ضعفهاي بشري میداند که باید بر آن غلبه کرد و به مقتضاي آن عمل نکرد: آو

را  ر  ـی ـت ن  مشـــــک و  ن  بشـــــک ود  ـخ  خشــــم 
 

را   شیر  شمارد  خون  خشمت   چشم 
 ) 2130/ 2(همان:                                     

، انسانهایی که این توانایی را دارند تا زندگی را با احترام، لذت، شگفتی موالنا خود از زمرة انسانهاي خودشکوفاست
رنگ شده باشد رنگ و بیو پرهیز از خشم با وجود شعف تحسین کنند، هرچندکه این تجربیات در نظر دیگران کم

 یگردد:اما براي او پیوستگی دائم با «عقل کل» که عقل الهی و معنوي است سبب صلح کل و پرهیز از خشم م
ــدر پ ــن  ای ــا  ب ــمــاً  دائ ــحــم  ــل صــ کــه   مــن 
ــال  ــم ج ــو  ن و  ــی  صــــورت ــو  ن ــان  زم ــر   ه

 

نظر   در  جنتستم  چون  جهان   این 
مالل فرومیرد  دیدن  نو  ز   تا 

 ) 3264/ 4(همان:                                     
 روحی میداند:موالنا خشم را در کنار سایر اوصاف رذیلۀ اخالقی برمیشمارد و پیروي از آن را سبب دگرگونی 

کــنــد  احــول  را  مــرد  ــهــوت  شــ و  ــم   خشــ
 

کند  مبدل  را  روح  استقامت   ز 
 ) 334/ 1(همان:                                       

 موالنا براي رسیدن به این هدف معتقد است تا زمانی که بین اضداد، آشتی برقرار نشود، خشونتها پایان نمیپذیرد:
ــت اســ ــی  خــوب ــهــر  ب خــلــق   جــنــگــهــاي 
ــت اســ ی  آشـــــت ر  ـه ـب ق  ـل ـخ هــاي   خشـــــم
ــود  بُـ را  ــوازش  نـ ــر  ــهـ بـ زدن  ــر   هـ

ــی   م ــا  ــه ــگ ــن درســــتج آرد  ــی   آشــــت
 

بی  استبرگ  طوبی  نشان   برگی 
بی دائماً  راحت  است دام   راحتی 

میکند  آگه  شکر  از  گله   هر 
جست  مار  یاري  بهر  از   مارگیر 

 )3665/ 3(همان:                                     
موالنا آنچنان کتاب مثنوي را سرشته است که در عین بیان مفاهیم واالي عرفانی، هدفگیري و   نظام اندیشگانی

جهتگیري و غایت داستانها و تمثیالت آن بیان نکات اخالقی و انسانی است که هر یک بتنهایی براي صیانت از  
 و ایجاد همدلی. حریم آزادي و تعالی انسانی الزم و ضروري است: پیام نفی خشونت و برقراري صلح 

 
 منِ فردي و منِ جهانی 

در اندیشۀ موالنا، «من فردي» آدمی در سایۀ یگانگی با خالق هستی به «منِ جهانی» و بزرگ تبدیل میشود. سبک 
بینی عاشقانۀ جهانبینی او نگرشی فرااقلیمی و فراقومی او اصالت با روح و جان آدمی است:  فکري موالنا و جهان



 25/ هاي صلح در سبک فکري موالنا بر اساس مثنويواکاوي مؤلفه

 

از ج بیش  اصل موالنا  و  فانی است  بینش کثرت در وحدت  این  دارد. در  را درنظر  تکامل روحی  و مادیات،  سم 
مشترك الهی و وجه فطري در میان بشر، حیطۀ تفاوتهاي ملّی و زبانی را درمینوردد و همین مسئله سبب میشود 

در اشاره به همین   فیهمافیه نوعی دیدگاه «منِ جهانی» و تبدیل «من فردي» به «فرامن» ایجاد گردد. موالنا در  
معنا میگوید: «چون تأمل کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو، چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایبها و احوال 

 ). 129نهایت باشد، بنگر که تو را که اصلی چه احوال باشد» (فیه مافیه: ص  و عالمها بلعجب بی
دیدگاه «من جهانی» در اندیشۀ موالنا محصول تأمل عمیق و اساسی او و پیرامون خاستگاه انسان و آغاز و انجام 

آورد که در آن تضادها، اختالفها، رنگ، نژاد، خشونت و قومیت رنگ اي را بوجود میاوست. نگرش فراوطنی روحیه
 باخته و آنچه که هست تبدیل به صلح و یکرنگی میشود:

ــط هــمــه  مــنــبســ جــوهــر  یــک  و   بــودیــم 
ــاب ــت آف ــون  ــچ ــم ه ــم  ــودی ب ــر  ــه گ ــک   ی
ــره ســ ــور  ن آن  ــد  آم ــورت  صــ ــه  ب  چــون 
ــق  ــی ــجــن ــن م از  ــد  ــی ــن ک ــران  وی ــره  ــگ ــن  ک

 

همه   سر  آن  بدیم  پا  بی  و  سر   بی 
آببی همچو  صافی  و  بودیم   گره 

سایه  چون  عدد  کنگره شد   هاي 
فریق  این  میان  از  فرق  رود   تا 

 ) 423/ 1(مثنوي:                                    
ماهیت این نوع نگرش، ایجاد تفاهم است و یکرنگی است. دیدن وحدت در کثرت سبب ایجاد این حس یکرنگی و  

تفرقه و  تمام دورنگیها  از  و جان  روح  پایدار میشود؛ چراکه  به صلح  و رسیدن  اختالفها  تمامی  ها کنار گذاشتن 
 مبراست: 

ــت  نــیســ ــاك  ب را  جــان  ــأنــیــث  ت از   لــیــک 
وز   مــؤنــث  اســـــتاز  بــرتــر   مــذکــر 

ــان  ن ز  زایــد  کــاـف ــت  اســ جــان  آن  ــه  ن ن   اـی
ــال ــم ک او  ــداي  ن و  ــت  اســ ــال  ــم ک ــان   ج

 

نیست   اشراك  زن  و  مرد  با  را   روح 
است  تر  و  خشک  کز  است  جان  آن  نه   این 
چنان...  گاهی  چنین  باشد  گهی   یا 
بالل  یا  اَرحنا  گویان   مصطفی 

 ) 1960/ 1(همان:                                     
عارف به یکرنگی روح انسانی در اندیشۀ فراوطنی دست یافته است. در تمثیالت عرفانی، بویژه در سبک فکري 
موالنا، رنگها همه متکثر و متنوعند، اما هر رنگی به وجه اصل و نوري که از آن منشعب شده است بازمیگردد و  

نگی و خشونتها به صلح تبدیل میگردد. از این درست در همین زمان است که نزاعها پایان میپذیرد و رنگها به بیر
 روست که موالنا بصراحت مرزبندي نژادي و اقلیمی را زیر سؤال میبرد:

ــان ــزب ــم ه ــركِ  ت و  ــدو  ــن ه بســـــا   اي 
ــت اســ دیــگــر  خــود  مــحــرمــی  ــان  زب  پــس 
ــل  ــج ســ و  ــا  ــم ای ــر  ــی غ و  ــق  ــط ن ــر  ــی  غ

 

بیگانگان  چون  ترك  دو  بسا   اي 
است بهتر  همزبانی  از   همدلی 

ترجمان   هزاران  دل صد  ز   خیزد 
 ) 627/ 1(همان:                                       

یابی به اندیشۀ در این دیدگاه موالنا با ازمیان برداشتن تفاوتهاي زبانی، بدنبال یافتن وجه اشتراکی جهت دست
ت که آگاه نبودن ي و غفلت از حقیقت میداند و بر آن اسصلح است. موالنا اختالفها و نزاعها را در تکثّرهاي ظاهر

از سرّ نامها و نزاع بر سر ظواهر است که صلح را از حیطۀ روابط فردي آدمیان برمیچیند و بجاي آن آتش فتنه را  
 افروزد:برمی

درم ــک  یـ ــردي  مـ داد  را  ــس  ــارکـ دهم  چـ انگوري  به  این  گفت  یکی   آن 
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ال ــت  ــف گ ــد  ب ــرب  ع ــر  ــگ دی ــی  ــک ی  آن 
ــم ــن ب اي  ــفــت  گ و  ــد  بُ ــرکــی  ت ــکــی  ی  آن 
را  ــل  ــی ق ــن  ای ــت  ــف ــگ ب ــی  روم ــی  ــک ی  آن 

آن   ــازع  ــن ت ــددر  شــــدن ــی  ــگ ــن ج ــر  ــف  ن
 

دَغا  اي  انگور   نه  خواهم  عنب   من 
ازم  خواهم  عنب  نمیخواهم   من 
را  استافیل  خواهیم  کن   ترك 
بدند  غافل  نامها  سرّ  ز   که 

 ) 2/2334(همان:                                      
فرامن» که در واقع تداعی اتحاد جانها در عالم غیب است، در اندیشۀ موالنا بیاد آوردن «منِ جهانی» و یا همان «

 عاملی است جهت رفع اختالفها و برقراري صلح در نظام هستی: 
ــی دوی و  شــــرك  و  ــزد  ــی ــرخ ب ــه  ــرق ــف  ت
را  و  ـت جــان  مــا  جــان  شــــنــاســــیــد  ون   ـچ

 

معنوي   وجود  اندر  است   وحدت 
ماجري  اتحاد  آرند   یاد 

 ) 4891/ 4(همان:                                     

 خودآگاهی و شناخت یا صلح با خود 
خودآگاهی از دیدگاه موالنا براي درك زندگی بهتر و توجه به صلح پایدار عنصري الزم و ضروري است؛ چراکه 

از خیاالت بی تنگناها  بر آن است که محدودیتها، تعصب و  امروز که جهانی موالنا  ثمر ریشه میگیرد. در جهان 
بخش درونی خویش  نسان با نیروهاي آرامشسرتاسر اضطراب، دغدغه و پیچیدگی است، موالنا توصیه میکند اگر ا

 انس بگیرد و به صلحی پایدار در درون خویش دست یابد، میتواند با دنیاي بیرون نیز در صلح و صفا باشد:
بـــرون  از  نـــه  دان  درون  از  لـــذت   راه 

 
حصون  و  قصر  جستن  دان   ابلهی 

 )6205/ 6(همان:                                     
انسانی است، چراکه این خودشناسی راهی بسوي ایجاد صلح  از نگاه موال ارتباطات  نا خودشناسی حلقۀ گمشدة 

انسان بطور حقیقی شناخته نشود، امکان هم تا  با هستی و کائنات است؛ چراکه  زیستی  درونی و بتبع آن صلح 
یا «خودپژوهی» را موالنا   هستی محقق نمیشود. ارتباط انسان با خودآمیز او با دیگر همنوعان و جهان  مسالمت

 اینگونه توصیف میکند:
زره ــون  چ ــه  ــوف شـــــک ــان  ــاب ت ــود  ب ــا   ت
نــد ـک ســـر  وه  ـی ـم خــت  رـی وفــه  شــــک ون   ـچ
ــورتــش صــ ــکــوفــه  شــ و  مــعــنــی   مــیــوه 
پــدیــد ــد  شــ ـمـیوه  رـیخــت  ـــکوفــه  شـ  ـچون 

 

میوه  آن  کند  گرهکی  پیدا   ها 
برزند  سر  جان  بشکست  تن  که   چون 
نعمتش میوه  مژده،  شکوفه   آن 

ا این  شد  کم  آن  مزید چونکه   ندر 
 ) 2427/ 1(همان:                                     

؛ در واقع موالنا آن زمان که انسان به صلح با خویشتن دست یابد، غم، دلمردگی و تفرقه از وجود او رخت برمیبندد 
جو، پرخاش و  اندیشیم. درونی غمناك و ستیزهبر آن است که شرایط بیرونی آنگونه تحقق مییابد که در درون می 

 آمیز را در پی دارد:آورد و برعکس درونی آرام، ارمغانی صلحخشونت را به ارمغان می
ــرَت ــَ سـ ــردد  ــرگ ب و  ــردي  ــرگ ب ــو  ت ــر   گ
روان  ــم  یَ ــر  ب روي  ــی  کشـــــت در  ــو  ت  ور 
ــحــمــه  ــل م از  ــگــدل  ــن ت ــی  ــاشــ ب ــو  ت ــر   گ
دوســــتــان کــام  ــه  ب ــاشــــی  ب وش  ـخ و  ـت  ور 

 

منظرت  بیند  گردنده  را   خانه 
همی را  یم  روانساحل   بینی 

همه را  دنیا  جوّ  بینی   تنگ 
گلستان چون  بنمایدت  جهان   این 

 ) 4729/ 4(همان:                                     



 27/ هاي صلح در سبک فکري موالنا بر اساس مثنويواکاوي مؤلفه

 

است اگر با خویشتن خویش در صلح باشیم، میتوانیم به مدارا و صبوري و احترام به دیگران دست موالنا معتقد  
 یابیم:

ــنــگ  سـ ز  ـــب ــرسـ سـ ــود  شـ ـکی  هــاران  ـب  از 
ــخــراش  دل ــودي  ب ــنــگ  ســ ــو  ت ــهــا  ــال  ســ

 

رنگ  برویی  گل  تا  شو   رنگخاك 
باش  خاك  زمانی  یک  را   آزمون 

 ) 1935/ 1(همان:                                     
در سنت عرفانی «معرفت نفس» قرین و همدوش «معرفت حق» معرفی شده است؛ و این مسئله خود گویاي این  

تا کسی نفس را نشناخت، ریاضت و حقیقت است که خودآگاهی را الزمۀ خداآگاهی و بلکه مقدمۀ آن میدانند: «
). از 247بّه» (کشف المحجوب: ص  مجاهدت وي را سود ندارد ... و رسول (ص) گفت مَن عَرَف نفسه فقد عَرَف ر

 همین روست که از دیدگاه موالنا شناخت خود مقدم بر شناخت علوم دنیوي است:
عــقــده ــاد  گشــ پــیــردر  تــو  ــتــی  گشــ  هــا 

ــخــتعقــده سـ ــت  مــاســ گلوي  بر  کــان   اي 
 

گیر  بگشاده  دگر  چندي   عقدة 
بخت نیک  یا  خسی  که  بدانی   که 

 ) 5102/ 5(مثنوي:                                 
 بعد از دستیابی به این خودآگاهی است که شرایط صلح با دیگران فراهم میگردد: 

ــب ــل ط ــدر  ان ادب  ــود  خ ــان  ــم مســــل  اي 
مــیــکــنــد  ــکــایــت  شــ بــیــنــی  را  کــه   هــر 

ــکــایــت شـ ــتاین  اســ بــدخو  کــه  بــدان   گر 
 

بی  هر  از  االحمل   ادبنیست 
بد  خوي  و  طبع  راست  کس  فالن   که 
است بدگو  او  را  بدخوي  مران   که 

 ) 4627/ 4(همان:                                     
و   خود  با  آشتی  و  خویشتن  تواناییهاي  شناخت  مدد  به  انسانی  هر  که  میشود  استنباط  چنین  موالنا  نصایح  از 
خودآگاهی میتواند درمقابل بدخوییهاي دیگران و بدگوییهاي آنها راه صلح را در پیش گیرد و در آن زمان است که 

 با «خسّیِ خسان» بسازد:  میتواند
ــان  خســ ن  اـی ــّـی  خسـ ــا  ب ــازي  بســ  چـون 

ــده دی ــس  ب خســــان  ــج  رن ــا  ــی ــب ــان ــدک  ان
 

رسان  سنتها  نور  اندر   گردي 
پیچیده بسی  ماران  چنین   انداز 

 )6205/ 6(همان:                                     
د است که میتوانند آزار و اذیت و خشونت از دیدگاه موالنا، انبیا نیز با رسیدن به این آرامش درونی و آشتی با خو

 دیگران را به صلح و مدارا تبدیل سازند. 
 صلح با دیگران

صلح با دیگران در علم روانشناسی اجتماعی که در پی دستیابی به علل پدید آمدن رفتارها، احساسات و افکار افراد  
در موقعیتهاي اجتماعی و نیز شناخت هریک از آنهاست، «اینگونه صلح و آشتی و پرهیز از خشونت را رفتارهاي  

هاي صلح را آن را هرگونه رفتاري میداند که جلوه  مینامد و مقصود از   (prosocial)مُعین اجتماعی یا حمایتی  
). موالنا 9در روابط اجتماعی تقویت میبخشد و از خشونت میکاهد» (رفتارهاي اجتماعی کودکان، آیزنبرگ: ص  

معتقد است که انسان در مواجه شدن با شرایط ناگوار و سخت اجتماعی میتواند بجاي خشونت و درگیري به صلح  
 د:و همدلی روي آور 

ــر ــیـ ــگـ بـ را  زاري  و  ــذار  ــگـ بـ را   زور 
 

فقیر  اي  آید  زاري  سوي   رحم 
 ) 5474/ 5(مثنوي:                                    
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هاي روانی و ژرف آن را مورد واکاوي  هاي جنگ را در درون میجوید و انگیزهاي مهم است که موالنا ریشهاین نکته
 قرار میدهد:

هـــمـــدگـــر  خـــالف  احـــوالـــم  ــت   هســـ
ــ ه ــه  ک ــون  ــم چ ــزن ــی م را  ــود  خ راه  دم   ر 

ــن  ــی ــب ب ــم  ــوال اح ــاي  ــره لشـــــک ــوج   م
گــران جــنــگ  چــنــیــن  خــود  در   مــیــنــگــر 
ــرد واخ ــت  ــق ح ــگ  ــن ج ــن  زی ــر  ــگ م ــا   ی

 

اثر   در  مخالف  هم  با  یکی   هر 
کنم؟ چون  سازگاري  کس  دگر   با 
کین و  جنگ  در  دیگري  با  یکی   هر 
دیگران جنگ  به  مشغولی  چه   پس 
برد  یکرنگت  صلح  جهان   در 

 )6594/ 6(همان:                                     
بزرگ، انسان موضوع اصلی رویکرد مولوي بویژه در مثنوي است. موالنا دیدگاه جامع   شناسانبه تأیید نظر مولوي 

 و عمیقی به انسان و نگرشهاي اخالقی و اجتماعی او دارد و اصل را بر شناخت انسان قرار میدهد:
شـــود ون  ـت ـف ـم ون  ـچ ــت  اســ ی  وـه ـک ی   آدـم
ی آدـم ن  ـی مســــک نشـــنــاخــت  ن  ویشــــت  ـخ
ــت  ــروخ ف ارزان  ــی  آدم را  ــن  ــویشـــــت  خ

 

م  اندر  شود کوه  چون  حیوان   ار 
کمی  در  شد  و  آمد  بلندي   از 
بدوخت  دلقی  بر  خویش  اطلس   بود 

 ) 3075/ 3(همان:                                     
ساز ایجاد ثبات و آرامش است. موالنا با تأکید بر این نکتۀ صلح با دیگران زیربناي فرهنگ روابط انسانی و زمینه 

نامهربان انسانی را قرآنی که سختگیري و  ایجاد صلح و ثبات در روابط  از یکدیگر میشود،  انسانها  ی سبب دوري 
وَ لَوْ   عمران خداوند خطاب به پیامبر (ص) میفرماید: *سورة مبارکۀ آل    159بخوبی مدّ نظر قرار میدهد. در آیۀ  

سختگیر و نامهربان بودي، مردم از دور تو پراکنده   * یعنی اي پیامبر اگر  کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ
میشدند؛ درست به همین دلیل است که معتقد است خشونت در جامعه مانند ریختن آب در «دیگدان روغن» است 

 و سبب ویرانی میشود:
ــی ــن ک ــوشـــــان  ج ــن  روغ در  ــر  اگ  آب 

 
کنی   ویران  را  دیگ  و   دیگدان 

 ) 4809/ 4(مثنوي:                                    
موالنا تحمل کردن دیگران را از ادب میداند، آموزة اخالقی که اگر انسان معاصر آن را مورد توجه قرار دهد سبب 

 دوستی میگردد:ایجاد صلح پایدار و نوع
ــب ــل ط ــدر  ان ادب  ــود  خ ــان  ــم مســــل  اي 
مــیــکــنــد  ــکــایــت  شــ بــیــنــی  را  کــه   هــر 

ن   ــتاـی اســ و  ــدـخ ب کــه  ــدان  ب ر  ـگ ـت ــکــاـی  شـ
 

بی  هر  از  حمل  الّا   ادبنیست 
فالن بدکه  خوي  و  طبع  راست   کس 

است بدگو  او  را  بدخو  آن  مر   که 
 ) 4627/ 4(همان:                                     

اصلی ایجاد این صلح با دیگران در اندیشه و دستگاه فکري موالناست. «در نگاه موالنا عشق در مرحلۀ  عشق مؤلفۀ
این چه  است، عشق  و خودشیفتگی  مرکزي خودخواهی  با هستۀ  تقابل  در  آننخست  و چه  جهانی، ضد  جهانی 

 )195خودمحوري است» (راه عرفانی عشق، چیتیک: ص
ــاد ــت اوســـ ــل  ک عشـــــق  ــر  ب ــن  ــری  آف
ــذر  ــگ ره در  ــرق  ــت ــف م ــاك  خ ــو  ــچ ــم  ه

 

اتحاد   داد  را  ذره   صدهزاران 
کوزه دست  کرد  سبوشان   گریک 

 ) 3744/ 2(همان:                                     
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و به همین دلیل جنگ و اختالف و تفرقه را ازآنِ کسانی میداند که جوهر تفرقه در وجود آنهاست و ارواحشان از  
 ی:روح حیوانی است نه روح اله

ــود  بـ ــی  ــوانـ ــیـ حـ روح  در  ــه  ــرقـ ــفـ  تـ
 

بود  انسانی  روح  واحد   نفس 
 ) 1351/ 2(همان:                                   

 و نیز:
ــالن  ف اي  ــن  ک ــتصـــــل  م را  ــود  خ  روح 
مــا ــحــاب  اصــ ایــن  جــنــگــنــد  هــمــه   زان 

 

سالکان   قدس  ارواح  با   زود 
انبیا اندر  نشنید  کس   جنگ 

 ) 5021/ 4(همان:                                     
موالنا صلح به دل و رفتار را بر بیان ظاهري آن ارجح میداند؛ وي زبان باطن را بر بیان ظاهري آن ارجح دانسته و 

 زبان باطن و نیت حقیقی صلح با دیگران را درست مانند زبان بین مادر و کودك میداند:
و   ویشــــی  ـخ ی  ــاـن زب ـم ــتـه اســ ونــدي  ـی  ـپ

 
است  بندي  چون  نامحرمان  با   مرد 

 ) 1214/ 1(همان:                                     
اجتماعی عرفان توجه مینماید؛ چراکه عارفان حقیقی بجز خیرخواهی  هاي موالنا در ایجاد صلح با دیگران به جنبه

اي دیگر ندارند و مبناي رفتار اجتماعی خود را بر نرمی و مدارا بنا مینهند. چنانکه جویی مردم اندیشهو مصلحت
ت و نحوة ارتباط پیشتر تبیین گشت، نحوة ارتباط انسان با انسانهاي دیگر متأثر از نحوة ارتباط انسان با خویشتن اس 

انسان با دیگران به میزان آرامش یا جدال درونی هر شخص با خویشتنِ خویش بستگی تام و تمام دارد. موالنا بر  
این عقیده است که صلح با دیگران زمانی حاصل میشود که خود را وقف دیگران کنی مانند نوح (ع) که مبناي  

 کارش تنها خدمت بود: 
ار ــت و ـب ــسـ ــتري گرـچه ـکه سـ ــت مشـ  د اسـ

کــردگــار بــراي  مــیــکــن   خــدمــتــی 
 

است  وارد  دعوت  که  کن  دین   دعوت 
کار؟  چه  خلقانت  ردّ  و  قبول   با 

 )6/ 6952(همان:                                     
 اي انسان حتی با دشمنان خویش نیز راه صلح را در پیش میگیرد:با چنین اندیشه

ــت اســ رحــمــت  را  ــا  م ــار  ــف ک ــمــه  ه ــر   ب
م ــگــاـن سـ ر  ــت  ـب اســ ش  ــاـی خشــ ـب مــت   رـح

ــا دع ــم  ــوی گ ــزد  ــگ ــی م ــه  ک ــی  ســــگ  آن 
 

است   نعمت  کافر  جمله  جانِ   گرچه 
است مالش  سنگهاشان  از  چرا   که 
خدا  اي  وارهانش  خو  این  از   که 

 ) 3/3007(همان:                                     
 مییابد: در پرتو چنین اعتقادي است که موالنا به نوعی ارتباط عمیق در روابط اجتماعی دست

ــت داشــ نــگ  ـن بــایــد  ـن ــامــان  ــدن ب ز  ن  ـی  ـه
 

گماشت  باید  اسرارشان  بر   هوش 
 )6028/ 6(همان:                                     

 موالنا این صلح و نیکی به خلق را چنین توصیف میکند:
ــزدت  ای ــر  ــه ب ــق  ــل خ ــا  ب ــن  ک ــر  ــی  خ
ــر ــظ ن در  ــی  ــن ــی ب دوســــت  ــاره  ــم ه ــا   ت

 

خودت   جان  راحت  براي   یا 
صُوَر  ناخوش  کین  ز  ناید  دلت   در 

 ) 5002/ 4(همان:                                     
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 با قبول این اندیشه که الزمۀ صلح با دیگران، پذیرفتن آنان است موالنا میگوید:
جــهــان  در  ــد  ــاشــ ــب ن ــق  ــطــل م ــد  ب ــس   پ

 
بدان   هم  را  این  باشد  نسبت  به   بد 

 ) 4221/ 4(همان:                                     
 صلح پایدار در اجتماع زمانی محقق میشود که افراد حول محور عشق در حرکت باشند:

عشــــق  ــه  ب را  ــزا  اج ــرد  ک ــد  ــای ب ــع  ــم  ج
 

دمشق  و  سمرقند  چون  خوش  شوي   تا 
 ) 4781/ 4(همان:                                     

اي همۀ بشریت را بر سر خوان کنندة آدمیان به جهان یکرنگی و صلح است. موالنا با چنین اندیشهدعوتموالنا  
الهی میبیند و براي همه حق و حقوق انسانی درنظر میگیرد و توصیه میکند از جنگ و ستیز باید دوري شود و  

 بینی انسانها: جنگ و نزاع چیزي نیست جز کج
ــاد ــتـ اوفـ ــام  نـ از  ــق  ــلـ خـ ــالف  ــتـ  اخـ
ــود  وج ــز  ــغ م اي  اســـــت  ــاه  ــرگ ــظ ن  از 

 

اوفتاد   آرام  رفت  معنا  به   چون 
یهود  و  گبر  و  مؤمن   اختالف 

 ) 1073/ 2(همان:                                     
شرط امنیت بخشیدن به دیگران آن است که «گوینده به مرز آرامش و صلح جاودان رسیده باشد، زیرا ریشۀ ایمان 

در فضاي امن حاصل از ایمان و یقین است» (پیامهاي جهانی مولوي براي انسان امروز، در احساس امنیت و زیستن  
). با توجه به قرائن موجود موالنا به صلحی پایدار در درون خویش رسیده است که دیگران 105قبادي و گرجی: ص  

 را به زیبایی و گیرایی هرچه تمامتر به صلح فرامیخواند.
 

 صلح با طبیعت
هایی است که صلح و دوستی او را با طبیعت بخوبی نشان میدهد. ازآنجاکه در اندیشۀ عرفانی موالنا ظرفیتها و مؤلفه

موالنا به خالقیت و فاعلیت مطلق خداوند و وحدت وجود اعتقاد دارد، تمام اجزاي هستی را از حق میداند و رعایت 
بینی خدامحور او بخشی  رو در جهانرا صلح با خالق میداند؛ ازاینحرمت آنها را احترام به شئون الهی و صلح با آنها  

آمیز با طبیعت و درنتیجه خالق آن است. از التهابات و هیجانات روحی انسان، حاصل از عدم برقراري روابط صلح
انسان با  سو به ارتباط انسان با خویشتن خویش و دیگران و از سوي دیگر به ارتباطارتباط انسان با طبیعت از یک

نگري مولوي ما را به این نکته رهنمون میسازد که فلسفۀ حیات بشري در گرو ارتباط و خداوند مرتبط میشود. کل
 هماهنگی انسان با طبیعت و صلح با آن است:

مــهــان  اي  را  ــمــا  شــ ــغــمــبــر  ــی پ  گــفــت 
مــنــیــد  اجــزاي  جــمــلــه  کــه  ــبــب  ســ  زان 
ــد شــ بــیــکــار  ــد  شــ قــطــع  کــل  از   جــزو 

بــار   کــل  بــه  نــپــیــونــدد   دگــر تــا 
ســــنــد خـود  را  آن  ــت  یســ ـن بــد  جــن ـب  ور 

 

مهربان   و  شفیق  هستم  پدر   چون 
میکنید؟ بر  چرا  کل  از  را   جزو 
شد مردار  شد  قطع  تن  از   عضو 
خبر جان  از  نبودش  باشد   مرده 
کند  جنبش  هم  ببریده  نو   عضو 

 ) 3211/ 3(همان:                                     
و هستی و کائنات، تجلی صورت عقل کل است و اگر انسان بسبب انحراف   موالنا بر آن است که تمام عالم طبیعت

و طغیان، نظام صلح هستی را برهم زند و کائنات را برنجاند، طبیعت نیز براي او صورت غمگین مییابد. خداوند در  
باخت. موالنا ما را به دیدي نو به عالم  تجلیات نرد عشق  رو باید با تمامی این  جهان تجلیات گوناگون دارد؛ ازاین 
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بتواند به تعادل رفتاري نسبت با کمک آن  تا  به هستی دعوت میکند و از خداوند دید و بینشی را طلب میکند 
 یابد: کائنات دست

س  ـب و  ـت از  م  ـی واـه ـخ دیــده  مــا  ن  اـی از  عــد   ـب
 

خس  و  خاشاك  را  بحر  نپوشد   تا 
 ) 5213/ 6(همان:                                     

 صلح با خدا 
کانون، محور و مقصد اصلی اندیشۀ موالنا خداست. «نثر و شعر موالنا، همه بر گِرد خداي میگردد که   صلح با خدا

اصلی مثنوي توحید است. موالنا   ) و مسئلۀ81آثار صنعش در کائنات هویداست» (من بادم و تو آتش، شیمل: ص
 عارفی خدامحور است که هرچه هست و هرچه میبینید، خداست:

ــت  ــاســ ــن ف ــراي  ــذی پ ــی  ــدیشــ ان  هــرچــه 
 

خداست  آن  ناید  اندیشه  در   آنکه 
 ) 1971/ 2(مثنوي، موالنا،                           

یکتا، مهمترین گام را در تنظیم روابط انسان   موالنا بر پایۀ تکیه بر بنیاد اندیشۀ توحیدي و باور به خالقیت خداوند
طلبی و گذار از تکثر به وحدت بینی وحدت وجودي موالنا، وحدتبا دنیاي پیرامون خویش برداشته است. در جهان

 رنگی» و صلح میگردد: الهی سبب ایجاد «بی
ی داشـــــت کــان  رســــی  ی  ـگ رـن ـی ـب ــه  ب ون   ـچ

 
آشتی  دارند  فرعون  و   موسی 

 ) 291/ 1(همان:                                       
اگر بخواهیم عصارة مطالب و موضوعات مثنوي را در یک عبارت خالصه نماییم، باید گفت این مطلب بررسی ارتباط 
انسان با خداست. خداي موالنا خدایی است که میخواهد شناخته شود و خود را از نهانخانۀ سرمدي خویش ظاهر 

هاي است که در عالم هستی وجود  د و در جهان هستی تجلی مینماید؛ اما تنها راه مشاهدة قلبی او نشانهمیساز
اي با خدا دارد. عشق به خدا، تنها راه رسیدن به صلح با او، هستی، کائنات و دیگران است. مولوي از رابطۀ عاشقانه

 بخش تمامی خشونتها و ناهنجاریهاست:انسخن میگوید که عنصر عشق در آن راهگشاي تمامی مشکالت و پای
ــت اســ ی  ــاـق ب و  ـک ن  زـی ـگ ــده  زن آن   عشــــق 

 
است   ساقی  جانفزایت  شراب   کز 

 ) 219/ 1(همان:                                      
 یکی از راههاي ایجاد صلح با خداوند، از نظر موالنا نیایش است:

ــن  ک ــر  ــک ف ــی  ــاق ب ــم  ــی ــت ــف گ ــدر  ــق ــن  ای
در   را  ــر  ــکـ فـ آرد  ــر  ــزازذکـ ــتـ  اهـ

 

کن   ذکر  رو  بود  جامد  اگر   فکر 
افسرده این  خورشید  را   سازذکر 

 )5676/ 6(همان:                                   
نیایش بنده با خدا موجب افروخته شدن نیرو و قواي مثبت و سازنده در فرد میتواند و بدینگونه فرد به آرامش 

اي که غم میرسد و مستعد ایجاد آرامش در جهان هستی میگردد. بنده باید در غم و شادي به یاد حق باشد؛ بگونه
چشمداشت و   اي که بیندهد، این چنین رابطۀ عاشقانهتأثیر قرار  و شادي به هیچ عنوان ارتباط او با خدا را تحت

پذیر است که به مرحلۀ صلح پایدار و درونی با تمامی عناصر رسیده باشد. موالنا توقع است تنها براي فردي امکان
سو جلوِ عشق به حق یعنی عشق حقیقی را عشقی میداند که همواره میتابد و هرگز خاموش نمیشود، اگر از یک

 گرفته شود، از سوي دیگر حجاب را پاره میکند و میدرخشد:  تابش آن
ــاب  ــت آف آن  ــم  ــن ک ــش  ــام خ ار  ــرســــم   ت
ــود شــ اظــهــر  مــا  گــفــتِ  ــی  خــمــوشــ  در 

حجاب   بدرّاند  دیگر  سوي   از 
شود  افزونتر  میل  آن  منع  ز   که 
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 )6696/ 6(همان:                                      
دوستی است که در نهایت رذیلۀ انسانی، خشم، حسادت و دنیا  مهمترین کارکرد عشق به خدا ازبین رفتن اوصاف

 به ایجاد صلحی پایدار منتهی میشود: 
ــد شــ چــاك  ـــقی  عشـ ز  جــامــه  را  کــه   ـهر 

 
شد   پاك  عیبی  جمله  و  حرص  ز   او 

 ) 22/ 1(همان:                                       
آنگاه که بنده عاشقانه رو بسوي خداوند بیاورد و زندگی خود را بر مبناي عشق با او  قرار دهد، کاري جز کسب  

 رضایت او نمیکند و با این عشق، تمام آشوبها و ناآرامیها و ناهنجاریهاي اخالقی را ازبین میبرد:
ـخوش ــق  عشـ اي  بــاش  ــاد  مــاشــ ــوداي   سـ

ــا مـ ــوس  ــامـ نـ و  ــوت  ــخـ نـ دواي   اي 
 

ما  علّتهاي  جمله  طبیب   اي 
ما جالینوس  و  افالطون  تو   اي 

 ) 24/ 1(همان:                                       
کنندة آن است افزاست و همین تشبیه، بخوبی روشنپرور و جانموالنا نام خداوند را چون مُشکی میداند که روح

 طلب خواهد داشت:اي صلحام و اندیشهکه آنگاه که بنده با عشق پروردگار قرین گردد، جانی آر
ــال  ــم ب دل  ــر  ب ــزن  م ــن  ت ــر  ب را  ــک   مشــ

 
ذوالجالل   پاك  نام  بود  چه   مشک 

 ) 1025/ 2(همان:                                     
در سبک فکري موالنا، عشق به خداوند در تقابل با هستۀ مرکزي خودخواهی است، چراکه عشق به خداوند، ضد 

ودمحوري عامل اصلی درگیریها و نزاعهاي بشري؛ اما آن زمان که نور عشق به انسان عطا  خودمحوري است و خ
 ها و دوئیتها رخت برمیبندد: میشود تمام تفرقه

ــت مســــت اســ نقـد  در دم  ــق  عـاشـ  زانکـه 
ــت اوســ ــان  درب ود  ـخ دو  ر  ـه مــان  اـی و  ر  ـف  ـک

 

است   برتر  ایمان  و  کفر  از   الجرم 
پوست   کاوست راست  او  دین  و  کفر  و   مغز 

 ) 4579/ 4(همان:                                     
اي انسان را از مرزبندیهاي تنگ بشري میرهاند و به جهانی یکرنگ نزدیک میسازد که همه اعتقاد به چنین اندیشه

 چیز در آن در کمال صلح و صاست: 
دان ــق  عشـــ مـــوج  ز  را  گـــردون   دور 

 
عشق    نبودي  جهانگر   بفسردي 

 ) 5343/ 5(همان:                                     
کنندة تمام هستی و بنابراین باور به عشق پروردگار، اساس صلح با اوست و صلح با پروردگار نیروي حقیقی متحد

 کائنات درجهت دستیابی به آرامش حقیقی و پرهیز از خشونت و نزاع است:
ــاد ــت اوســـ ــل  ک عشـــــق  ــر  ب ــن  ــری  آف

ــ ــچ ــم ــذر ه ــگ ره در  ــرق  ــت ــف م ــاك  خ  و 
 

اتحاد   داد  را  ذره   صدهزاران 
کوزه دست  کرد  سبوشان   گریک 

 ) 378/ 2(همان:                                      

 گیرينتیجه
گونۀ صلح از دیدگاه موالنا و نکات نظري و عملی درمورد نائل شدن به چهار   نتایج ناشی از رویکرد عرفانی به مسئلۀ

مختلف صلح (صلح با خود، هستی و کائنات، مردم و خدا) نشان میدهد که موالنا براي رسیدن به این هدف بجز 
ومیتی و نگري بعنوان نقطۀ کانونی و اصلی رسیدن به صلح و رفع اختالفهاي فرهنگی، قتوجه به اندیشۀ وحدت



 33/ هاي صلح در سبک فکري موالنا بر اساس مثنويواکاوي مؤلفه

 

خصوص صلح مطرح مینماید. اي را جهت رسیدن به رهیافت فرهنگی درملیتی با اکسیر عشق، نکات بسیار ارزنده
در اندیشۀ موالنا بحث انسان و شناخت ابعاد وجودي او براي رسیدن به صلح و آرامشی پایدار، جایگاه اساسی و 

ه موالنا و عرفان او، آنچه مهم است انسان است و انسان مهمی دارد و عشق نقطۀ مرکزي این اندیشه است. از دیدگا
دوستی و پرهیز از خشونت است که میتواند کثرتها را رها نموده و به وحدت با صلح، رهایی از قشریگري و نوع

برسد. موالنا به جنگ از هر نوعی خاتمه داده و بر این باور است که این جنگها و درگیریها چیزي نیست جز نبود 
اي که اختالفات ظاهري را مستمسک ایجاد جهانی پر از تشتت و خشونت میسازند. نگري عدهفت و سطحیمعر

تالش موالنا برقراري آشتی میان انسان با خود است و میان او با کل هستی و کائنات تا خصومتها و دورنگیها رنگ 
تی و یکرنگی بدل گردد. صلح با خویشتن  باخته و در پرتو معرفت و شناخت عمیق، دورنگیها به صلح و صفا و دوس 

شرط الزم و اساس رسیدن به صلح بیرونی است و صلح بیرونی شامل برقراري ارتباط درست با سه محور ارتباط با  
خدا، دیگران و با طبیعت است. در صلح پایدار انسان، تمام موجودات هستی را که مظاهر حق هستند، در صلح و  

د و از جنگ و جدال و خصومت پرهیز میکند و کل هستی را از آن برحذر میدارد. موالنا آرامشی الهی مشاهده میکن
بر آن است که زمانی انسان به صلح پایدار نائل میگردد که تمام قواهاي وجودي خویش را به نحو اعتدال بکار گیرد. 

داوند، آرامش درونی برقرار  توجه به عشق، بستري را فراهم میسازد که در آن میان همۀ انسانها با طبیعت و خ
جویی را در وجود انسان بیدار ساخته و این بزرگترین ارمغان عرفان براي طلبی و صلحمیگردد. عشق حس عدالت

 بشریت است. 
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

  اصلی   طراح  و   داشته  عهده بر  را  رساله  این  راهنمایی  آقاي دکتر رضا حیدري نوري  .است  شده  استخراج  ساوهواحد  
 این  پژوهشگر   عنوان  به  محمدتقی سیمیاري آقاي  .  درصد میباشد  30و سهم ایشان از مقاله    اندبوده  مطالعه  این

 با  نیز  ملک محمد فرخزادآقاي دکتر  .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  ها داده  گردآوري   دردرصد    50  رساله
 پژوهش   این  مشاور  نقشدرصد به سهم این مقاله در    20  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک

 .است بوده پژوهشگر سه  هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت در . کردند ایفا را
 قدردانی  و تشکر

آموز و آرزوي پیشرفت در مسیر اعتالي  با سپاس و قدردانی از عنایت خداوند متعال و آرزوي توفیق فرهیختگان علم
 دانش و فرهنگ و اندیشۀ ایران اسالمی.

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی
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 .78 -53، صص 6) 2)، فصلنامۀ قرآن و حدیث، (1392صلح و سلم در قرآن کریم، افتخاري، اصغر و محمدي، حسین، (
 )، سمینار فرهنگ صلح، تجربه و آزمون، دهلی نو. 1375اتب آن در تصوّف، شهرآیینی، سیدمصطفی (صلح و مر

 الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران: نگاه.)، به تصحیح بدیع 1369الدّین محمد (فیه ما فیه، موالنا، جالل
 )، قم: دارالقرآن. 1375اکبر (قاموس قرآن کریم، قریشی، علی

 تصحیح ژوکوفسکی، تهران: طهوري.)، به1380عثمان (بنعلی یري، ابوالحسن المحجوب، هجوکشف
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 )، به تصحیح رینولد.آ. نیکلسون، تهران: هرمس.1372بلخی (الدّین محمدمعنوي، موالنا، جالل مثنوي
اشراق، سهروردي، شهاب نصر، ج1372(  الدینمجموعه مصنفات شیخ  مقدمۀ سیدحسین  و  به تصحیح  و  3)،  مطاالعات  تهران: مؤسسۀ   ،

 تحقیقات فرهنگی. 
 )، تصحیح کیوان سمیعی، تهران،: سعدي.1374محمد (راز، الهیجی، شیخاالعجاز فی شرح گلشن مفاتیح

 اي، تهران: توس. )، ترجمۀ فریدون بدره1377ماري، (من بادم و تو آتش، شیمل، آنه
 .35 -54، صص 12) 41)، فصلنامۀ تخصصی عرفان اسالمی، (1394طلبی در متون عرفانی، مظاهري، عبدالرضا (نقد و بررسی نقش صلح
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