
 

 

 

 

 

 بر مبنای حکومت اسماء« صلح جهانی»تحقق 

 در عرفان اسالمی
 *آیالر ملکی

 **فرینیحسرضا 

 دهیچک

تی متفاو اهنگ ،المللنیبحقوق  و یشناختجامعهنگرش  با مقایسهدر  ،در عرفان اسالمی

نگریسته  دیگرگوننیز  حتی جنگ، نزاع و تخاصمات ؛صلح جهانی شده استبه 

 این با عنایت به تقابل است؛اسماء حق  گاهجلوههستی  همه. از منظر عارف، شودیم

غضب  دهیدبه  هاپدیدهاین  ، اوالًکندیمدر جهان توجیه را  هاتزاحمکه تضادها و  ،اسماء

که این  گونههمان که کندیممصلح اقتضا  آمیز عارفِلمنگاه سِ ثانیاً ؛دنشوینمنگریسته 

عالم انسانی را نیز به  یهانزاعتضادها و  شوندیمجمع  «اهلل»اسم جامع  ذیلکثرات 

ارشاد  در مسیر کهدرون عارف است  ،صلح نیمنشأ ا د.نسمت صلح و وحدت سوق ده

 شهریآرمان الگوهای عرضه .یابدمی یو جهان یوجه اجتماع ،دیگران یریگو دست

شهرها عمای این آرمانزتحقق چنین جوامعی همواره مطلوب بشر بوده و  دهدیمنشان 

رهبران جوامع نگاه و  قدرهر ند. دارعرفانی  صبغهیا  اندمتصفبه اوصاف عرفانی  اساساً

با  یترشیقرابت ب یجامعه جهان اشته باشند، و تربیت مبتنی بر عرفان دیمناقب عرفان

 .خواهد داشت یصلح جهان ایجهان آرام 
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 رهبران. شهر،صلح جهانی، اسماء و صفات، عرفان، تربیت عرفانی، آرمان :هادواژهیکل

 مقدمه

بیش از هر عصر دیگری جوامع انسانی  و مختلف هایشیوهدر عصر حاضر که جنگ و خشونت به 

. این مطلوب در حوزه مطالعات حقوق است یرورضتحقق صلحی پایدار و فراگیر  ،را درگیر کرده

صلح اما  ت.اسنیافتنی که بسیار دشواریاب یا دست شودیمآرمانی تلقی  یشناسجامعهو  المللنیب

. در این شودیمو به نحو دیگری به آن نگریسته است نیز مطرح  دیگری یهاحوزهدر جهانی 

 «ءحاکمیت اسما» آموزهکید بر و با تأ« عرفان اسالمی»ا در بستر این مطلوب ر کوشیممی همقال

نیز  که بستر نگرش و شودیافت میاگرچه مبانی دیگری نیز در تربیت عرفانی  ؛بررسی کنیم

 را نگرش عارف مسلمان نحوه. در این پژوهش کندیمآمیز را فراهم مصلحانه و سلم یهاحرکت

و تنازع و تخاصم موجود  بیندمی االهیرا مظاهر اسمای  اشیاکه همه  ، عارفیتبیین خواهیم کرد

پایدار از منظر عارفان و با . باید دید آیا صلح جهانی و کندیمدر هستی را از همین مجرا تفسیر 

 .شده در عرفان مقدور است یا خیرتوجه به مبانی نظری و عملی مطرح

تبیین آن دسته از مبانی عرفان که ضمن پیوند با مسئله  وابسته است به هاپرسشپاسخ این 

 .کنندیمتشریح  ،عرفان است حوزه ژهیو، این مسئله را به نحوی که «صلح»

 و امکان تحقق صلح جهانیدر عرفان « صلح» .8

 و ابدییمارتباط  االهیتجلی اسمائی و مظهریت اشیا از اسمای  مقولهدر عرفان نظری، صلح با 

 یهاجلوه. گاهی عارف، اولین خوردیمنحوی با همین آموزه پیوند  تبیین انفسی و آفاقی صلح به

. کندیمدرک  اشیارا در ارتباط اسماء با  آندیگر  یامرتبهو در  ابدییمصلح و تقابل را در عالم اسماء 

و در عالم توحید مجرد  کندیمصلح در هر دم بین حبیب و محبوب به صورت وصل و فصل جلوه 

مقابل آن در مراتب  نقطهصلح و  ،. در عرفان(442: 6241)بقلی شیرازی،  شودیماز این تقابل فارغ 

انی روابط انس ،. یکی از این مراتبدنرویمزیرا الگویی از روابط اسماء به شمار  ،مادون نیز مطرح است

 گرجلوهعبادی عارف با معبود نیز  پیوندصلح در  مسئله. شودبررسی می هکه در این مقال است

. صلح در عرفان (545: 6711مطهری،  نک.:)ست ا و حاوی شعار صلح و سالم با بندگان صالح او شودمی
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 سلوکی و وهیشو  استزیرا سلم از صلح اجتماعی باالتر  ؛مطرح است« لمسِ»با عنوان  بیشتر

 .نظری عارف داعی به صلح و سالم است یهاآموزه

مسئله صلح جهانی در اندیشه بشر همواره به انحای گوناگون مطرح بوده است. در اکثر 

ان فقدکه نمایانگر دورانی از آرامش و  شودمیمطرح « عصر طالیی» اسطوره ،باستانی هایسنت

. باید اذعان داشت که (77: 6716)بوتول، خشونت و دوره صلح واقعی در آغاز پیدایش انسان است 

ی لذا وقت ؛و این انسان، مبرا از خطا و نقص نیست استانسان  یهاواکنشو  هاکنش ساختهجهان 

 توانینم دیآیمایش و خیر و صلح به میان دورانی از آس ،سخن از جهان آرمانی و به طور خالصه

 مطالعه، با این حال. (617: 6731صادقی،  )دیرباز ونقص اندیشید بی کامالًبه جهانی در غایت کمال و 

 ؛که سخن از جهانی دور از دسترس است دهدیمشهرها چنین نشان و نیک شهرهاآرمانالگوهای 

کم آنجا که سخن از نبرد برای تحقق عدالت و فضیلت است، دست ،اما روح حاکم بر این الگوها

 .وجود دارندکه در کنار خیر غالب، شروری نیز  کندیمجهانی زمینی را معرفی 

کلی عاری از نقص باشند صلح جهانی به توانندینم شهرهاآرماناگر این اصل را بپذیریم که 

ه ک بسیار مهم استت تحقق دارد. این نکته قابلی شودیمنامیده  «جهان آرمانی»و پایدار و آنچه 

 به خصایلی است که یبخشاندیشمندان مختلف درباره جوامع آرمانی مبتنی بر اهمیت یهاطرح

ار بسی شاناین جوامع و فرمانروایان وجه معنوی، معرفتی و اخالقی در آنها بارز است و اوصاف مردمِ

بحث در محور صلح  نهیزمکه  دهدیمنشان  هاطرح. این استنزدیک به فضایل سالکان و عارفان 

 نمونه: از بابست. ا مربوط به عرفان مهیا یهاحوزهجهانی و پایدار، در 

بودن خرد، مبتنی بر جاری شودیماداره  شاهانفیلسوف به دستکه  «افالطونی نهیمد» -

 و وجود ابدی و الیتغیر است رینظیبدانش، عدالت و فضیلت است. رهبر این جامعه از حیث عقل 

 .(667و  664، 663: 6733)حسنی،  کندیمرا درک 

اگوستین نیز در جامعه آرمانی خویش، رهبری معنوی به ریاست مسیح را مطرح کرده  -

ذوفقاری،  و زادهکرباسی :ک.ن)وجود ندارد  ایهیچ حکمت انسانی ،است؛ در این شهر جز پارسایی

6737 :11-35). 
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ز ابرخی . شودیمرفی ـفارابی ابزاری برای رسیدن به سعادت حقیقی مع «فاضله نهیمد» -

زندگی عبارت است از:  ،که یادآور سلم، تسامح و شفقت عرفانی است ،این مدینه یهایژگیو

، 663: 6733حسنی،  :ک.ن)با یکدیگر و عدالت حاکم بر مدینه  شهروندانمحبت، تعاون  ،آمیزمسالمت

 .(667و  664

 نهیمد» شودیماسالمی به عنوان جامعه مطلوب معرفی  یهاآموزهدیگری که در  نهیمد -

. مدینه مهدوی دورانی را معرفی گیردقرار میشخصی  یاست که در رأس آن موعود «مهدوی

پرورده تمام ابعاد وجودی انسان در آن، و  رسدیمکه معرفت و حکمت به حد اعالی خود  کندیم

 .(31و  35: 6736مطلق، )اکبری  خواهد شد

 در عرفان اسالمی االهیصلح جهانی؛ اقتضای بحث اسماء  .4

در آنها یافت، فهمی که  توانیمصلح عرفانی را  یهاشهیرسلوکی عارف که  یهابرنامهگذشته از 

نگری جهانی است. هستی در مبنای صلح نیترمهمدارند  االهیعارفان از توحید عینی و تجلیات 

د و گاه این ناقتضائاتی دار یک هر االهیاگرچه اسماء  ،است االهیمنظر عارف ظهور اسماء 

که به  هیاالاسماء و صفات  مثالًرسد؛ بمتضاد با اقتضائات سایر اسماء به نظر  تواندیماقتضائات 

و اسماء و صفاتی که  است یجالل ،کندیمو ورع اعطا  ات، تقویقهر اختصاص دارد و قبض، خش

 استجمالی  کندیمو بسط، رجاء، انس، لطف و رحمت اعطا  دداربه لطف و رحمت اختصاص 

اسماء به  سرسلسله «اهلل»از منظر عارفان، اسم جامع  ،حال . با این(255: 6713زاده آملی، )حسن

به باور عارفان،  .(251: 6734پناه، )یزدانمحاط و جزئی متجلی است  ءکه در همه اسما دیآیمشمار 

در عالم اسماء نزاعی نیست، در مظاهرشان  و هستندچون همه عوالم مادون مظهر عالم اسماء 

 نیز نزاع واقعی رخ نخواهد داد.

 نمود انفسی بحث حاکمیت اسماء در نفس عارف و تبیین صلح بر مبنای آن .9

 .همین حقیقت استگویای  تفاسیر عرفانیمراتبی دارد و برخی  عارفان شلم در نگرصلح یا سِ

همه مراتب »در  اهل ایمان یا کهست ا بدین معنا «آفَّةًکالسِّلْمِ  ینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِیهَا الَّذِیا أَی» هیآ

با ابتنای بر  توانیم. ساحات صلح یا سلم را (633: 6ج، 6213)گنابادی،  (413 ه:بقر) وارد شوید« سلم

بررسی کرد که با تبیین انفسی و  یشناختجهانو  یشناختانسانحاکمیت اسماء از دو حیث 
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متناسب با ساحت آن  یامرتبهعرفانی در هر « سلم»یا « صلح» مقولهمرتبط است.  آفاقی نیز

 .شودیم گرجلوه

 و (به طور کلی) نگرش عارف به خود، انسان نحوهصلح عرفانی اساسی  یهاشهیریکی از 

ر حق و ظهورات اسماء و صفات او هستند. ظهم اشیا همه ،جهان است. بر مبنای عرفان اسالمی

خارج از این  شودیمآنچه از خیر و شر و تضاد، تقابل، نزاع و تزاحمات در انفس و آفاق دیده 

علل نگاه  نیتریاصل. ادراک حقیقت این تقابالت، از (11: 6734قادری،  و )صادقی نیستظهورات 

 ت گرفته است.ئنخست از درون وی نش درجهعارف است که در  زیآمسلم

. ددارمربوط به ساحت نفس سالک است که خود، درجات و مراتبی  اشمرتبهصلح در اولین 

س نف یهانزاعبا تقابالت و  کند ورا ادراک  شحکومت اسماء در ساحت نفس دبای سالک نخست

ن شدو تا آراسته شودمیاز نفس اماره به سوء آغاز  است که چنینیند این مواجهه آمواجه شود. فر

تحقق صلح  .یابدیمامتداد  ،و فنای در توحید که مقام صلح درون است االهیسالک به اوصاف 

درونی در گرو مجاهده با وجه نفسانی سالک و به معنای آشتی با حق و انصراف قلب از وجه 

یند تحقق مراتب صلح . در فرآ(567 :4ج، 6717، یبخار یمستمل :ک.ن)است  االهینفسانی به وجه 

جز مجاهده  یاچارهو هم در تمام مراتب صلح  دیآیمهم اولین گام به شمار  ،«مجاهده»درونی، 

از  یامرتبهبه  کندیمدر هر مرتبه پس از اینکه سالک با وجه نفسانی خویش مجاهده  ؛نیست

سالک  و عارف است حق یند نیز الگویی از تقابالت اسمائی و صفاتیآاین فر .دیابیم دستصلح 

 همرتبگویی از الگوی کثرت اسمائی و صفاتی در  ،دادن اطوار وجودی به سمت توحیدبا سوق

است و  6«صبغة اللّه»و  یرنگیب. این مقام، مقام کندیمواحدیت به وحدت آنها در احدیت پیروی 

که از رنگ خودی رها  گذاردیمقدم  (که مقام آشتی و وحدت است)رنگی بیعارف زمانی به عالم 

 .انجامدیمتربیتی و عملی در عرفان به تحقق این رهایی  یهابرنامهشود و 

سالک در نتیجه مجاهدت و سلوک درونی، به مقامِ وحدت و پیوند با همه تجلیات دست 

باور عارف به منبع  آیند،؛ در این فرندیبیم را جلوه حق االهیو همه خالیق و مخلوقات  ابدییم

                                                             
 .(438: )بقره صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَنْ احْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً .1
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و  (42 :6734نوری صفا،  و )میرکوشش ردیگیمرا به هیچ  تضادهاو  هااختالف، تمامی االهیالیزال 

ست که ا از اینجا ؛ابدییم االهیهمه موجودات و همه عامالن و عملشان را ظهور مشیت مطلقه 

ء از اسما اشیا. با این شرح که معرفت او به مظهریت ردیگیمصلح کل در اندیشه عارف شکل 

آمدن و از سوی دیگر با آگاهی به جمع بیندمیسو اختالفات را بخشی از نظام احسن  از یک االهی

 .کندمی ایجادبیرون در ساحت درون و  را صلح و وحدت ،کثرات اسمایی تحت حکومت اسم جامع

 رف و تبیین صلح بر مبنای آننمود آفاقی بحث حاکمیت اسماء نزد عا. 2

ر خی ،و اضداد را از حیث اینکه جدای از منبع وحدانی نیستند دارد« صلح کل»عارف عقیده به 

. در (215: 6717، )موالنامال دارند کو  یآشترو به  ی. مولوی معتقد است اضداد هستکندیمتلقی 

عامل  ،است و جداشدن از هویت و تشخص هاتشخص شودیمآنچه موجب جدایی  ،نگاه عارف

موسی و فرعون زمانی جدا شدند که هویت و مثالً . دیآیمتحقق سلم، صلح و صفا به شمار 

الی ل و قیاختالف و ق ،که عالم صلح و صفا است یرنگیباما در عالم  ؛تشخص جداگانه یافتند

ش مظهریت اوجودی سعهکه هر موجودی به قدر داند می. عارف (613: 6ج ،6776)نثری،  نیست

قادری،  و صادقی :ک.ن) شودیمنیز بر همین مبنا توجیه  هاانسانمیان  یهانزاعارد و تضاد و دحق 

که رأفت و عطوفت قلبی عارف را به همگان اهمیت دارد حیث آن . این آگاهی از (13: 6734

ین آمیز عارف نیز چنگفت یکی از دالیل مهم تسامح عرفانی و نگرش صلح توانیم. زدیانگیمبر

بودن تزاحمات و تنازعات موجود در جهان اعتباری ازکه آگاهی عارف  باید دانستمعرفتی است. 

برای  یامجاهدهکه عارف  شودینمویژه در مناسبات انسانی به این نتیجه منتهی و به

گونه که پیش از این ذکر شد، بحث زیرا همان ؛داشته باشدبخشیدن به مظاهر کثیره نوحدت

ی فردی و اجتماعست که نمود برونا منحصر در مرتبه تکثر اسمائی نیست. از اینجا االهیاسماء 

مصلح اهل احسان،  در مقام. نقش خود عارف ردیگیمشکل  اشیامعرفت عارف به مبحث مظهریت 

 حق است.« محسن مصلح و»الگویی از مظهریت او از اسماء 

 عارفانه ییجوصلحاحسان و اصالح؛ نمود . 5

: عامه مردم، همراهان اندبودهبا سه گونه از خالیق مواجه  که عارفان در عرصه اجتماع، میدانیم

سلوکی فراوان عارفان در مواجهه با این سه گروه گویای  یهاهیتوصو  هاوهیشمعرفتی و مخالفان. 
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، نگاه عارفان به صلح جهانی است. ترعیوس یاگسترهعارفان در عرصه اجتماع، و در  ییجوصلح

یت ارچوب کلی این تربکنیم که معرف چمیرا بررسی  اختصار، دو مؤلفه اساسیبه ،نوشتهدر این 

 ح.احسان و اصال :ند ازاعبارت هامؤلفهدارد. این  است و ارتباط مستقیم با نگره صلح جهانی عارفان

 احسان. 8. 5

را  یو خیروسیعی است و هر نیکی  مفهوم« احسان»قرآن،  درست که ا رو از آن« احسان»انتخاب 

 رکا ماـنجا» :رودیمبه کار  ادر سه معن شچگونگی کاربرد اـب بـمتناس. این مفهوم ردیگیمدر بر 

: 6733)اسدی،  «انجام کاری به شکل کامل و بهترین وجه»و  «یرـیگد هـب دنرـکیـنیک»، «کـنی

، 664: )بقره دشومیاز مصادیق احسان شمرده  یاحسنهگونه  و تقوا، ایمان، عمل صالح و هر (33و  31

 ،همچنین .(71 :؛ کهف72-77 :؛ زمر31 :یوسف ؛33: ؛ نمل613: ؛ انعام645: ؛ نساء672و  677: عمران؛ آل14و  36

 :صافات ؛13-13 :یوسف ؛53-53 :)بقرهاستفاده شده است « ظلم»از « احسان»در برخی از آیات، در مقابل 

گاه آن را  ؛دارد یاژهیوجایگاه  «احسان»که گویای گستره این واژه است. در عرفان صفت  (667

در تعریفی  ؛(411: 6715اصفهانی،  و سهروردیابوحفص ) اندگفتهنیکی در برابر بدی و کمال عبودیت 

 اسم جامع برای جمیع ابواب حقایق ذکر شده و بر شهود قلبی حق داللت دارد «احسان» ،تریعرفان

 این شهود حاصل فنای از احکام تقیید است. .(745: 4ج، 6716، ی)التلمسان

است. بنا « محسن»و تحت حکومت اسم  ردیگیماحسان عارف در ارتباط با اسم حق قرار 

پیوند  االهیبا تخلق به اخالق ( 31)النحل:  «أْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِیإِنَّ اللَّهَ » هیآبه تفسیر تستری، 

تش که از اتعالی بندگان را به اتصاف به صفبا این شرح که حق، (612: 6247)التستری،  خوردیم

محسنین که در مقام . (774: 4ج ،4113)بقلی شیرازی،  کندمیدعوت عدل و احسان است  هاآن جمله

اتصاف  .(721: 6ج ،6261)مکی،  رفع حتی احتمال اذیت از خلق است ،شده خواندهبه آن فرا این آیه

 اساً. اسردیگیمایشان را در بر  آزار از خلق و کفّمراتب مختلف نیکی به  االهیعارف به این اسم 

در پیامدهای چنین شهودی جست. حاصل این شهود، معرفت  داحسانِ فراگیر عارف را بای شهیر

 دهیدبا  دپس بای ؛ستا او االهیمحضر حق و مظاهر اسمای  ،به این است که تمام ذرات هستی

انسانی با برقراری صلح در میان ایشان  جامعهدر  توانمی و این معرفت را شوندصلح نگریسته 

 نی داد.تسری جها
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فی معر االهیکه در آن مظاهر انسانی صفت احسان  میخوریمبر بندیبه  ةمصباح الشریعدر 

: 6211 ،الصادق)جعفر بن محمد « نُیالْحُسَوَ هَذَا الْحَسَنُ وَاللَّهُ الْمُحْسِنُ وَ هَذَا  الْإِحْسَانِاللَّهُ ذُو وَ» :شودیم

کرداری و حتی  ،جوانب گفتاری همهدر  تاوصف است . عارف نیز درصدد پیروی از همین (12

 .شودآور صلح و پیام باشد با خلق داشتهمواجهات حَسَن  ،پنداری

اجتماعی احسان  یهابازتاببه بحث  ،پس از بیان مسئله مظهریت احسان عارف از اسم حق

 تربیت عرفانی که از مصادیق برجسته یهالفهؤماز  .رساندیمکه به ایجاد صلح مدد  میرسیمعارف 

امح، تس»و در ایجاد صلح در روابط اجتماعی و جامعه انسانی نیز بسیار اثرگذار است،  است« احسان»

. شودیمدارد و موافق و مخالف را شامل  یاگستردهدر منش عارف است که دامنه « رفق و مدارا

 ، به آن انگیزه کهشودیمرا شامل  مسائل نیترحساسمدارای او با خلق از جفانکردن تا مالحظه 

 «خلق». مراد از (664: 6715اصفهانی،  و سهروردیابوحفص  :ک.ن)ترین رنجی به خلق وارد نشود کوچک

عطوفت با جانداران دیگر نیز وجهی از رفق و مدارا  ،در تربیت عرفانیافراد انسانی نیستند؛  نیز لزوماً

 همه، همه زندگان و بلکه هاانساناخوت و خویشاوندی را میان همه  خواهدیمعارف  است.با خلق 

 .(54: 6731سرامّی،  :ک.ن)موجودات برقرار کند 

است؛ در برخی آثار عرفانی در خالل مباحث مربوط « حسن خلق»از دیگر مصادیق احسان، 

آمیز سالکان مطرح برای منش سلمالگویی ( 2: )قلم« مٍیخُلُقٍ عَظِ یلَعَل کوَ إِنَّ»به آداب و اخالق، آیه 

عرفا مراد از حسن خُلق از  رخی. ب(512: 4ج ،6713السلمی،  ؛752: 6712القشیری،  :ک.مثالً ن) شودیم

. (726: 6262)السلمی،  انددانستهاحتمال اذیت از ایشان  در آیه مذکور را آزارنرساندن به مردم و کفّ

ت، خا، شفقت، نصیحلم، عفو، تواضع، سَهفت اصل است: حِاصول معامله با خلق  ةعیالشر مصباحدر 

موازین صلح و سلم در عرفان  زمره. این اوصاف از (1 :6211، ع(الصادق ))جعفر بن محمد عدل و انصاف 

خن ، سشودیمسلوکی عرفانی که به مواجهه با خلق مربوط  یهاهیتوص. در آن بخش از هستنیز 

 است. آناز حلم، تواضع، سخا، شفقت، ایثار، مدارا، نصیحت و امثال 

 چنین است:متحقق به مصادیقی از احسان است که اهّم آن در مواجهه با مخالفان نیز عارف 

ز مخالفان ابه در پاسخ  نامؤمن ،قرآن بر اساس ، مدارا و ارشاد نیکو.زبان نرم و گفتار پسندیده

 وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا» :شوندیمامر یا به چنین گفتاری  کنندمیگفتار و سخن نرم استفاده 
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کلی  طور به. عارف با اتصاف به این صفت، طرق ایجاد آشتی، اخوت، انس و (77: )فصلت «اللَّهِ یإِلَ

 تا بتواند خلق را با حق آشنا کند. کندیمرا فراهم  زیآمارتباط صلح

 اصالح. 4. 5

مصلح »بودن عارف نیز به مظهریت او از اسم «مصلح»، که در باب احسان عارف ذکر شدچنان

در طلب حظ خود باشد  آنکهیب ،کننده به حق پروردگارش استمصلح قیام .گرددیم باز« االهی

چه در ساحت درون و چه  ،یگراصالحیعنی عارف مصلح در مسیر  .(617 :4ج، 6336)القشیری، 

را از خود آغاز  یگراصالحست. وی ا و اتصاف به اوصاف او االهیدر راه تخلق به اخالق  ،رونیب

. در مراتب )همان( کندیمطاعت، قلب و سرّ خویش را برای حق اصالح  پیش از هر چیز،و  کندمی

 جامعه و جهان نیز برای او مطرح است.اصالح تالش برای فردی برون

اجتماعی. دلیل  وجهو  یدرون وجهاصلی دارد:  وجهاصالحگری عارف دو  ،که ذکر شدچنان

قائالن به امکان تحقق صلح جهانی و پایدار به مدد تربیت عرفانی و به دست عرفا نیز  اصلی

ت صور در غیر این ؛شودیمآغاز  شعارف از درون یگراصالحاست. « اصالح»بودن مسئله چندسویه

احمد نراقی در توصیف مصلحانی  مالدر سطح اجتماع را نخواهد داشت.  یگراصالحشایستگی 

 : دیگویمکه قابلیت اصالح اجتماع را دارند 

ل در شهر بند نفس خود نمود، و از یه قوا و صفات خود را به اصالح آورد، و تعدکهر 

و هوس نفس خود را ننمود، و بر جاده  امتابعت هورد، و ک یط دوریطرف افراط و تفر

مردمان  یگران را دارد، و سزاوار سروریت اصالح دیقابل ین شخصیستاد، چنیوسط ا

ان یدر م ین شخصین. و چون چنیزم یه پروردگار است در رویفه خدا و سایاست، و خل

ع مفاسد به یدرآمد، جمشان در قبضه اقتدار او یم و فرمانروا شد و زمام امور اکمردم حا

، و گرددیم، و عالم آباد و معمور شودیم ی، و همه بالد روشن و نوراندیآیماصالح 

، شودیماد یآدم زی، و زرع و محصول فراوان، و نسل بنگرددیمو نهرها پرآب  هاچشمه

 (.31: 6713، ی)نراق شودیمنافعه نازل  یها، و بارانردیگیمن را فرویات آسمان، زمکو بر

و تضادها حقیقی  اندشان از یک اصلتفکر عارف که حقایق از حیث گوهر و حقیقتاین 

. او بر اساس چنین دیدگاهی، کندیمدر بستر این منش را فراهم  آنهانیستند قرب و نزدیکی 

و لذا نقش اجتماعی نیز برای خود  کندمیخود تلقی  االهیخلق را نیز بخشی از سلوک « اصالح»
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عارف  توجه داندیمحضور فرزانگان  عرصهقائل است. بنا به قول افالطون که سیاست و حکومت را 

زیرا در عرفان ایجاد زندگی  ؛شودیمبه حضور در این عرصه در حکم تکلیفی اجتماعی تلقی 

در سالم « نصیحت و ارشاد». لذا (466: 6731احمدوند،  :ک.ن)بخش برای انسان اهمیت دارد سعادت

 که بر مبنای تربیت عرفانی باید توأم با نرمی بیان و عطوفت باشد. شودیمبا مخالفان مطرح  رفتار

و این  دریگیمنصیحت مخالفان با امید به تربیت آنها و اتصال ایشان به طریق حق صورت  

ز دالیل . اانجامدیمدوستی و آشتی  پهنهاز صلح عرفانی که به گسترش است بازتابی  حت،ینص

 آنها عتوقیببودن نصایح ارشادآمیز عرفا با شفقت و خدمت نیز همراه یآشتمهم تحقق دوستی و 

مقصد نصیحت نیز حق  ،. از سوی دیگرردیپذینم را به دیگران زورمندانه نصیحتست. عارف ا

که ارشاد خلق به سوی حق و  باید دانست. (562 :6ج ،6737غزالی، ابوحامد  :ک.ن)است نه نفس ناصح 

 هاییونهنم. در آثار عرفانی نیستمخالفان  ناظر به صرفاًو  ، عملی است فراگیر و همگانینصیحت

طریقتان یا ملوک کم هم ،اعم از عامه خلق ،شودیمکه به نصیحت اقشار مختلف جامعه مربوط 

 .(651: 6711؛ عطار نیشابوری، 451 :6731حکمت،  ؛31: 6731نسفی،  :ک.)ننیست 

نی، سنجانه و با دقت و تیزبیبسیار نکته ،مطلب دیگر آنکه عارفان در مواجهه با همراهان معرفتی

ه درباربین بوده و . گفتار و کردار همراهان معرفتی همواره زیر ذرهکنندرا نقد می خطاها و انحرافات

گاه مخاطب  ؛. این نقدها دو صورت داشته است(16: 6731 ور،پیوسف :.نک)است  شده دادهتذکر آنها 

 یهامباحثه نظیر؛ است دانستهی ررا در شمار همراهان معرفتی یافته و تذکر و اصالحی را ضرو

میان شیخ کبری و مجدالدین بغدادی. برخی از نقدها نیز متوجه مدعیان کاذبی است که عنوان 

سلوک  یهاانهیتاز نیترنیسنگهای مثال .اندداشتهاز طریق را به خود بسته بوده و انحراف  «عرفان»

 همان:)صالبت انکار کرده است در قصاید سنایی یافت که مدعیان کاذب این طریق را به توانیمرا 

که )عدول از ضوابط قدسی طریق  ، بهداللت ضمنی دارد بر اینکه عارف نقد و انکار. همین (14 و 12

ین گفت ا توانیم. حساس است (و به سعادت رهنمون شود باشد باید مقصدی ربانی داشته اساساً

 .گونه داردغضب شکلی کهاست رویکرد نیز رحمتی 

نفسانی و خودخواهانه فارغ باشد. ارشاد عارف با  هر شکلباید از « نقد»از منظر عارفان، 

عارف  بودنبلکه با توجه به خصلت تهی ،کندینماز تنش و نزاع را القا  یادرجه، هیچ االهیمقصد 
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. مسئله ارشاد به حق که بخش مهمی از زدیانگیمرا بر هاقلب، اعتماد یطلبقدرتو  یطلبجاهاز 

 ست.ا او« یگراصالح»کیدی بر خصلت عارف است تأ یهادغدغه

 نسبت صلح و جنگ با ابتنای بر تقابل اسماء .6

و جنگ و جهاد و دفاع هیچ  استتسامح و صلح مطرح  فاًنباید چنین انگاشت که در عرفان صر

عرفانی و سیره عرفا، نه صحیح است و نه معقول!  یهاآموزه؛ زیرا چنین گمانی به نداردجایگاهی 

تجرد که در آن هیچ  نشئهطبیعت است؛ برخالف  نشئهجنگ نیز همچون صلح از رخدادهای 

 ،االهیبر اساس مظهریت اسماء  ،. در واقع(61و  65: 6715جوادی آملی،  :ک.ن)ندارد تزاحمی وجود 

 مسئله. رندیگیمجمال و جالل حق همواره کنار هم قرار  ءمظاهر اسما عنوان به« صلح و جنگ»

ر عالم د تقابلکه این  گونههمان؛ کندیمتقابل در مظاهر آفاقی و انفسی را توجیه « تقابل اسماء»

ی، )آمل شودیمحلم و غضب و امثال اینها ظاهر  ،قلب و نفس ،انفس به صورت تقابل در عقل و وهم

 ،در تقابل جنگ و صلح نمایان شود. در عین حال تواندیمدر عالم آفاق نیز  (713 :6ج: 6244

مبنای نظری عارف برای  فقطنه  «اهلل»و جمعیت آنها تحت اسم جامع  االهی ءاسما« تناکح»

بقت خیر بر شر و س غلبهبلکه در نهایت  ،کنار هم است پذیرش مسیر رو به کمال جنگ و صلح در

 رحمت بر غضب، از اصول مسلّم عرفان است.

به  و است هکه در ساحت انفسی، صلح درونی در پرتو جهاد با نفس اماره و لوام گونههمان

در ساحت آفاقی نیز صلح عرفانی در  ،(465: 6731جام،  :ک.ن) انجامدیمنصرت نفس عاقله و مطمئنه 

به سمت جامعیت و  (نداکه مظاهر اسمای کثیره حق)پرتو مجاهده برای سوق تزاحمات کثیره 

دادن موجود در جامعه و جهان با تربیت عرفانی افراد و آگاهی یهانزاع. ابدییمنها تحقق آوحدت 

، همه به قدر سعه گردندمی باز یواحد تضاد و افکار متنازع به مقصودم یهاتیهوبه اینکه همه 

آغازی برای ایجاد صلح  نقطه ،ند و در اصل آنها تقابل و کثرتی وجود ندارداخود بازتابی از اسم حق

 ،آمیز آنها حاصل است. بنابراینعارفان مصلح و نگرش سلم بارهکه در گونههمان ؛و سلم خواهد بود

 .شودیمفردی صلح آغاز انفسی و درون یهانهیزمبسترسازی برای صلح جهانی نیز از ایجاد 
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مانع از جهاد برای برقراری صلح و  ،آمیز عرفانی به تنازعات گفته شدآنچه در باب نگاه سلم

 و قهر او عین لطف او اندختهیآمگونه که جالل و جمال حق به هم باید افزود همان توحید نیست.

 االهیوجه  ،جنگ و جهاد عارف مصلح نیز چنین است. از سوی دیگر (16: 6734قادری،  و )صادقیست ا

انفسی بیگانه نیست؛  مجاهدهجهاد اصغر را نباید نادیده گرفت. در جنگ، مجاهده در سطح آفاقی از 

هاد اصغر بلکه این انطباق از حیث اینکه هدف عارف از هر دو، طریق حق است ضرورت دارد؛ زیرا ج

ر د ،جهاد اصغر ،ینیخمموسوی  به نظرداشته باشد.  االهیوجه  تواندینمپیش از مجاهده با نفس 

 .(641: 6715خمینی، موسوی )باشد برای خدا خواهد بود مبتنی صورتی که بر جهاد اکبر 

دنیوی را  یهاداشتهیابی به لذا دست ؛عرفانی دارد زهدآمیز است صبغهدفاع و جنگی که 

کرده است در مجاهده سالکی که با نفس . (473و  471: 6715، یآمل یجواد :ک.ن) دهدینمهدف قرار 

 . جنگ عارف نهایتاً(465: 6731جام،  :ک.ن)جهاد اصغر نیز فارغ از مطلوبات نفسانی عمل خواهد کرد 

زیرا او در گام نخست با نفس خود جنگیده است و اهمیت این مجاهده در ایجاد  ؛داردراه به صلح 

ست که وقتی سالک با طبع و شهوت و آمال نفسانی در جدال است جدالی ا صلح با خلق از آنجا

و هر جدالی که عارف با مصادیق باطل در عالم ( 611: 6ج ،6717)راز شیرازی،  با خلق نخواهد داشت

 زیرا بنای فرانفسانی دارد. .شودمنتهی باید به صلح فراگیر و پایدار  اًاساسخارج دارد 

مسئله جنگ یا جهاد و از سوی دیگر  ییاجتماعی از سو یگراصالح عرصهحضور عارف در 

طرح م ،رندیگیمنقاطی که در تضاد با تسامح، صلح و زهد عرفانی قرار  عنوان بهرا  یطلبقدرت

نقیاد از وجه ا اساس موازین الگوهای تربیتی عرفانی، عارف مصلح اساساً. اما باید گفت بر کندیم

ق برای ح اشیسرسپردگاز  یاجلوه عنوان به یاصالحگرو افتقار در برابر حق و نگریستن به 

 و ردیگیم. از مجرای توجه به افتقار است که عارف تعلقات دنیوی را به هیچ کندینمغفلت 

 .(11و  26: تایبانصاری،  :ک.ن)نیز ندارد  یامطالبه

 و نسبت آن با آرمان صلح جهانی االهیرهبری عرفانی، مظهر اسم جامع  .7

 به «اهلل»، کثرات اسمایی تحت حکومت اسم جامع االهیگونه که در بحث اسماء و صفات همان

 .(14: 6734قادری،  و )صادقیانسان کامل نیز جمع تقابل و تخاصم است  دسرّ وجو رسندیموحدت 

 ری،شهآرمان. در الگوهای دارند، رهبران مصلح عارف نیز در جامعه چنین نقشی ترنییپادر مراتب 
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ذکر شده است. صلح جهانی  به انگیزه برقراری ییهایژگیوبرای حاکمان این جوامع اوصاف و 

 سلوک عرفانی یهامؤلفه همچنین،کامل دارد.  با اوصاف عارفان یاژهیوبرخی از این اوصاف قرابت 

فردی محقَق شوند به ایجاد سعادت جمعی که اگر در سطح درون اندافتهیترتیب  یاگونه به

 .انجامندمی

در عرفان اسالمی تبعیت از الگویی که خود، راه یافته و بر طریق اعتدال باشد از ضرویات 

عرفی م« انسان کامل مکمل»و در باالترین سطح، « عارف واصل»، «پیر راه»سلوک است. این الگو، 

به شمار و مظهر جمیع اسماء است تعالی به اسم جامع مربوب حق ،که شأن برزخیت دارد شودیم

. تبعیت از چنین الگویی که برای او شأنی بر شأن دیگر غلبه (576: 6731خمینی، موسوی ) ودرمی

مقام وسطیت است، وجهی از صلح و آشتی را در ابعاد جهانی در خود دارد. با این دارای ندارد و 

یکی بر دیگری غالب باشد. این مقام در  آنکهیب ،شرح که انسان کامل مجمع شئون مختلف است

. مولوی انسان کامل را عامل آشتی میان همگان دکنیمظهور ش حیات زمینی و متناسب با ضوابط

 .(431: 6717، نا)مولو داندیم

 حضرت بتاخت یز سوکمان یچون سل

 شناختاو زبان جمله مرغان را ک

و این توصیف  (16: 6715آملی، )جوادی « مظهر اسمای حسنای حق هستند االهیرهبران »

 ست.ا آنها االهیجامعی از وجه 

. دهدیمتوحیدی عارف را نشان  سفراجتماعی  یهاجلوهعرفانی،  اربعهفر چهارم از اسفار سِ

ارها ککه همه  رسدیمعالم خلق گذشته و به جایی  یهاحجابعارف که در طی اسفار سابق از 

 .گذاردیمقدم در سفر چهارم  ،شودیمو وجودش حقانی  ندیبیم کو افعال را در فعل حق مستهل

یعنی سفر چهارم برای عارف  ؛کندیمآشکار  یور آنها را بر یقت موجودات و سیاین سفر حق

مال آنها را برای کر و یس یآنها، چگونگ یهاانیزسیری است که معرفت او به موجودات، سود و 

. ارتباط این سفر با (113: 6711آشتیانی،  ؛655: 6733فهری،  و خمینی موسوی)در پی دارد عارف واصل 

و آنها  کندیمرا درک  خلق یسفر چهارم جنبه حقصلح جهانی از این حیث است که عارف در 

. (67: 6713خمینی،  موسوی)را بنگرد  آنها یصرف جنبه خلقاینکه نه  ابدییم ییخدا یهانیتع را
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ه نظر او بکه  یاگونه به ؛فراگیر است« لمسِ»برای عارف واصل  یر روحاناسفان یرجوع از ا رهاورد

 انهگسهسفار که در طی ا« سالم»قت اسم یحق . تحقق بهشودیمموجودات نظر صفا و سلم  همه

و عالم را تضمین  ع موجوداتیدر جم باور قلبی عارف به سریان آن شودیمبرای عارف حاصل 

 .(667: انهم :ک.ن) کندیم

 نتیجه

سماء و صفات حق است که از ثر از بحث اأنگرش عارف مسلمان به جهان انفس و آفاق مت

عرفان  تی درالگوهای تربیبر  نگرش. این دیآیممباحث حوزه عرفان اسالمی به شمار  نیتربرجسته

اصم و تخ استحق  ءکه همه هستی مظاهر اسما داندمیاست. عارف مصلح  گذاشتهثیر اسالمی نیز تأ

و  ءنیز برگرفته از کثرات اسمائی و تقابل اسما هاانسانویژه در روابط و تنازع موجود در جهان و به

مرتبه احدیت که بوی کثرتی در آن  ازبا آگاهی  ،در واحدیت است. اما او همچنین االهیصفات 

. همین ادراک عرفانی شدیاندیمبه حل تنازعات و ایجاد صلح و وحدت  ،شودینممقام استشمام 

شده در مباحث علوم اجتماعی که فراتر از الگوهای معرفی ردیگیممبنای تربیت مصلحان عارف قرار 

رانی بسازد رهب تواندیم. تربیت عرفانی افراد کندیم، امکان ایجاد صلح جهانی را برجسته المللنیبو 

رهایی از  همچون هاییویژگید. و بانیان صلح جهانی باشن روندفراتر که از صلح اجتماعی 

طلبی و التزام عارف به احسان و مصادیق مختلف آن در مواجهه با طلبی، قدرتخودخواهی، جاه

. از این حیث، تحقق چنین دیآیممهم در بنیان صلحی پایدار و فراگیر به شمار  یهامؤلفهز ا ،خلق

الگوهای  است. اوصاف عارفان اشتراکاتی با اوصاف فرمانروایان ممکنصلحی به دست عارفان 

که وجه  یشناسجامعهالملل و حقوق بین حوزه یهادگاهیداما در کنار برخی  ؛دارد شهریآرمان

 ،آوردیماین نوع جوامع به میان  بودنناممکنو سخن از  بیندمیرا برجسته  شهرهاآرمانناکجاآبادی 

. توجیه این امکان در این استدالل دینماینماز منظر عرفانی دور از دسترس  ییهادهیاتحقق چنین 

که بری از نقص و اشتباه  ؛ انسانینهفته است که جهان حاصل کنش و واکنش انسان خطاکار است

گر نیست. لذا ا انکارپذیر داندینمبرای عارف که نشئه ملک را بری از شرور  حقیقتاین  .نیست

 ،است غلبه نیکی و سعادت بر بدی بر بلکه ،بر کمال مطلق نه اصل شهر،آرماندیشه بپذیریم که در ان

 تحقق صلح فراگیر و پایدار دور از دسترس نخواهد بود.
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یر ثاست. عارف به تأ هاپدیدهبه باطن  یابیراهاقتضای نگاه عرفانی گذر از ظواهر و  همچنین،

لم و صلح بیرونی ثمره سِ ،بر همین اساس متقابل دو ساحت درون و جهان خارج اعتقاد دارد.

و به تبع آن در عرصه  شودمیصلح در جهان درونی است. صاحب چنین مقامی از نزاع درونی رها 

و هستی را مظهر اسم  دارالسالمو جهان را  نگردیمآمیز سلم دهیداجتماع نیز همه چیز را به 

سلم، آشتی، مدارا  یهالفهؤمکه ). لذا رهبران جوامع اگر با الگوهای عرفانی ابدییم االهی «سالم»

تربیت شوند با تسری این خصایل در سطوح اجتماعی و جهانی، امکان  دارند(و شفقت را در خود 

 تحقق صلح و آرامشی پایدار را فراهم خواهند کرد.

از منظر عارف  جنگ یا جهاد ؛کتمان کرد که روی دیگر صلح، جنگ یا جهاد است تواندینم

به جنگ و  است که . عارف مصلح با همین معرفتاست االهیمظاهر لطف و قهر و جالل و جمال 

فارغ از مطلوبات نفسانی  یاصالحگر ،چنین معرفتی یهابازتاب. از دهدیمالعمل نشان صلح عکس

 صبغهو نیز  االهیوجه د اصغر عارف و جها یاصالحگربودن از نفسانیات به عارف است. این تهی

زیرا وی ایجاد صلح را  ؛ستا عارف مصلح در جهاد اکبر او جهاد اصغرِ االهی. وجه بخشدیمرأفت 

. اهمیت جهاد اکبر در ایجاد صلح کل از آن کندیمابتدا با مجاهده در ساحت درون خویش برقرار 

 جدالی با خلق نداردحیث است که وقتی سالک با طبع و شهوت و آمال نفسانی در جدال است 

اگر جهاد اصغر نیز جهادی باشد با شروطی که در قرآن  ،. بر همین اساس(611: 6ج ،6717)شیرازی، 

در رتیب تبدین. استچراکه بنای آن نیز فرانفسانی  بینجامد،به صلح کل  دبای ،معین شده است

 .شودیمحل  االهی ءعرفان اسالمی تضاد ظاهری صلح و جنگ با عنایت به مبحث اسما

 منابع

 .قرآن کریم 

 عربی ی الدین ابنیقیصری بر فصوص الحکم مح مقدمهشرح  (.6711الدین )آشتیانی، سید جالل ،

 تهران: امیرکبیر.

 یزی: سید محسن موسوی تبرتحقیق و تصحیح ،تفسیر المحیط األعظم (.6244، سید حیدر )یآمل، 

 ی.اسالمانتشارات وزارت ارشاد  تهران: سازمان چاپ و
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 تهران:  : حسین خدیوجم،حیصحتو  قیحقت ،کیمیای سعادت (.6737)محمد  ،ابوحامد غزالی

 ی.فرهنگعلمی

 تهران:  (.)ترجمه عوارف المعارف (.6715ابومنصور ) ی،اصفهان ؛شهاب الدین ،حفص سهروردیابو

 ی.فرهنگعلمی

 ( 6731احمدوند، محمد« .)444-415، ص16ش، 61، در: قبسات، س«عرفان و قدرت سیاسی. 

 2، ش6، سمعرفت اخالقی، در: «نحساا یقدمصاو  شناسیممفهو مهر: یسیما(. »6733ی، علی )اسد ،

 .662-35ص

 ( 6736اکبری مطلق، جواد.) «در: ، «شهر افالطون در پرتو مدینه فاضله مهدوینقد و بررسی آرمان

 .612-33، ص4، ش2، سمعرفت سیاسی

 نا: بیجایب (.)انصاری طبقات الصوفیة (.تایاهلل )بخواجه عبد ،انصاری. 

 ( 6731البعلبکی، روحی.) محمد مقدس، تهران: امیرکبیر. :، ترجمهفارسی الموردفرهنگ عربی 

  عاصم ابراهیم الکیالی الحسینی تحقیق و تصحیح، األرواحمشرب  (.6241یرازی، روزبهان )شبقلی :

 .یروت: دار الکتب العلمیةبی، الدرقاوالشاذلی 

  د : احمد فریتحقیق و تصحیح، القرآنحقائق  یتفسیر عرائس البیان ف (.4113یرازی، روزبهان )شبقلی

 یدی.المز

  تهران: ی: توفیق سبحانحیصحتو  قیحقت، یمثنوی معنو (.6717الدین محمد )جالل (،موالنا)بلخی ،

 ی.ارشاد اسالمفرهنگ و سازمان چاپ و انتشارات وزارت 

 ( 6716بوتول، گاستون.) شیفته.، ترجمه: هوشنگ فرخجسته، تهرانشناسی صلحجامعه : 

 ،محمد باسل عیون السود، تحقیق و تصحیح، یالتسترتفسیر  (.6247اهلل ) سهل بن عبد التستری :

 یروت: دار الکتب العلمیة.ب

  ،الحفیظ: عبد تحقیق و تصحیح ،شرح منازل السائرین (.6716عفیف الدین سلیمان بن علی ) التلمسانی 

 منصور، قم: بیدار.

 علی فاضل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیق و تصحیح، کنوز الحکمة (.6731احمد ) ،جام :

 .مطالعات فرهنگی

 ( 6715جوادی آملی، عبداهلل.) مرکز نشر فرهنگی رجاء.تهران: ، عرفان و حماسه 

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات الحکمممد الهمم در شرح فصوص  (.6713) ، حسنزاده آملیحسن ،

 ی.اسالمارشاد فرهنگ و وزارت 

 ( 6733حسنی، محمدباقر.) «1، سکوثر معارفدر: ، «مدینه فاضله در اندیشه سیاسی فارابی و افالطون ،

 .624-615، ص62ش
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 شرح احوال جامی متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور  (.6731اصغر )علی ،حکمت

 .، تهران: توسیالشعراء نور الدین عبد الرحمان جاممخات

 ( 6731دیرباز، عسکر؛ صادقی، مسعود.) « مشرق در: ، «شهر مهدویدر آرمان آنهااخالق، دولت و نسبت

 .661-616، ص41ش، 5، سموعود

 سیدتحقیق و تصحیح، مناهج أنوار المعرفة فی شرح مصباح الشریعة (.6717ابوالقاسم ) ،راز شیرازی : 

 تهران: خانقاه احمدی. ،یمحمدجعفر باقر

 ی جویرسی تفکر مبتنی بر صلح کل و آشتیراه گردنه در گردنه کمال؛ بر» (.6731علی )سرامّی، قدم

 .15-56، ص1، شماه ادبیاتکتاب در ، «در اندیشه موالنا

 ی.تهران: مرکز نشر دانشگاه ،مجموعة آثار سلمی (.6713ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین ) ،السلمی 

 سلیمان ابراهیم آتش، تحقیق و تصحیح، تسعة کتب فی اصول التصوف والزهد (.6262) ـــــــــــــ :

 .عالنالنشر والتوزیع واإلو عةالناشر للطبا

 بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات.مصباح الشریعة (.6211جعفر بن محمد ) ،صادق ، 

  آیین در: ، «عربیهی در عرفان ابنتقابل اسماء و صفات اال» (.6734جعفر )صادقی، مجید؛ قادری، سید

 .33-11ص ،61، ش5س ،حکمت

 ی، عل: حسین حیدرخانی مشتاقتحقیق و تصحیح ،یبلسان الغ (.6711فریدالدین )یشابوری، عطار ن

 ی.یسناتهران: 

 محمود  و: عبدالحلیم محمود حیصحتو  قیحقت، الرسالة القشیریة (.6712ابوالقاسم عبدالکریم ) ،قشیری

 قم: بیدار.، یفبن شر

 ( م6336ــــــــــــ) .محقق/ مصحح: ابراهیم بسیونی، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب.لطائف األشارات ، 

 ینه فاضله مدبررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و » (.6737) زاده، علی؛ ذوفقاری، زهراکرباسی

 .31-17، ص7، ش62، دوره اندیشه دینی در: ،«فارابی

 بیروت: مؤسسة األعلمی تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة (.6213سلطان محمد ) ،گنابادی ،

 .للمطبوعات

 ( 6717مستملی بخاری، اسماعیل .)محقق: محمد روشن، تهران: اساطیر.شرح التعرف لمذهب التصوف ، 

 صدرا.تهران، مجموعه آثار (.6711) ، مرتضیمطهری : 

 ( 6261مکی، ابوطالب.)  روت: یبح: باسل عیون السود، یصحتو  قیحقت ،المحبوبقوت القلوب فی معاملة

 دار الکتب العلمیة.
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  ینیتنظیم و نشر آثار امام خم مؤسسه، تهران: تفسیر سوره حمد (.6715) اهلل، روحخمینیموسوی 

 .6)ره(، ج

 ( 6713ــــــــــــ.)  ره(. : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتهران ،«جنود عقل و جهل»شرح حدیث( 

 ره( ینی: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خم، تهرانچهل حدیث (.6731) ــــــــــــ(. 

  ـ ؛ تنظیم  مؤسسه: تحقیق و تصحیح، ترجمه و شرح دعای سحر (.6733ید احمد )سفهری، ـــــــــــ

 .)ره( تنظیم و نشر آثار امام خمینی مؤسسه، تهران: )ره( ینیخمو نشر آثار امام 

 الملل در بستر فرهنگ ینبشناسی صلح هستی» (.6734) میرکوشش، امیرهوشنگ؛ نوری صفا، شهرزاد

 .74-1، ص13، شراهبرددر: ، «مدارا و صلح ایرانی

 تهران: کالله خاوری، : محمد رمضانحیصحتو  قیحقت (.)نثری نثر و شرح مثنوی (.6776موسی ) ،نثری. 

 ( 6713نراقی، مال احمد .)محقق/ مصحح: محمد نقدی، قم: موسسه دارالهجرت.معراج السعاده ، 

 ی، تهران: دامغانح: احمد مهدوی یصحتو  قیحقت، الحقائقکشف  (.6731ی، عزیزالدین )نسف

 فرهنگی.علمی

 سسه آموزشی ؤسید عطاء انزلی، قم: م :، نگارشمبانی و اصول عرفان نظری (.6734پناه، یداهلل )یزدان

 .ی )ره(و پژوهشی امام خمین

 بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا  :نقد صوفی (.6731پور، محمدکاظم )یوسف

 تهران: روزنه. ،قرن هفتم هجری

 

  




