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قالِب صلح و صلِح غالب در قرآن

سید یحیی موسوی1

چکیده

ــاظ  ــه الف ــه ب ــن روش، مراجع ــح، رایج تری ــه صل ــبت ب ــرآن نس ــرد ق ــا�ی رویک ــرای شناس ب

مرتبــط بــا مفهــوم صلــح در قــرآن اســت کــه مــا در ایــن مقالــه، از آن تحــت عنــوان »قالــِب 

صلــح« یــاد کرده ایــم. امــا بــرای شــناخت آداب و قواعــد صلح جــو�ی در اســالم، اکتفــا بــه 

ایــن دســته از آیــات کفایــت نمی کنــد، چــرا کــه آیــا�ت در قــرآن وجــود دارنــد کــه بــه صــورت 

ــا مخاطــب  ــر، طرایفــی را در مــورد صلح جــو�ی ب ــارت دقیق ت ــه عب ــف و ب مســتقیم، ظرای غری

ن  در میــان می گذارنــد کــه مــا از آن بــا عنــوان »صلــِح غالــب« تعبــری کرده ایــم. از جمــع بــ�ی

ــای بــرش  ــه ابن ــا کلی ــه صلح جــو�ی ب ــوان نتیجــه گرفــت کــه قــرآن ب ــات می ت ــن دو دســته آی ای

ی در  ن ســتری حــیت �ب دینــان و گناهــکاران دعــوت می کنــد و ایــن طــرز ســلوک را رو�ش بــرای رسش

جهــان معــر�ن کــرده اســت.

کلیدواژه ها: قالب صلح، صلح غالب، قرآن، صلح جو�ی

 yhymousavi@yahoo.com                    )1 دانش آموخته دکترای رشته عرفان اسالمی از پژوهشکده امام خمینی )ره
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مقدمه

کامــالً بدیهــی اســت کــه دیــن اصیــل در هــر شــکل و صــور�ت کــه باشــد، بــر پایــه 

ن ماننــد ســایر ادیــان اصیــل، از ایــن قاعــده مســتثنا  صلح جــو�ی بنــا شــده اســت. اســالم نــری

نیســت و هــر اســالم  پژوهی غریصن در همــان ابتــدای تحقیقــات خویــش، بــر ایــن امــر مهــم 

ــن اســالم  ــات صلح جــو�ی دی ــه، اثب ــن مقال ــق در ای ــن مســأله تحقی صحــه می گــذارد. بنابرای

ــه ناخواســته  ــه ای طــی شــود ک ــه گون ــه ب ــگارش مقال ــد ن ــن اســت رون ــد ممک نیســت، هرچن

ــه شــود. ــن اســالم ارائ ــر صلح جــو�ی دی ــه ای مســتحکم ب ادل

ــردن  ــاده ک ــال پی ــه دنب ــه ب ــرای کــی ک ــه ب ــن اســت ک ــق حــارصن ای مســأله اســا� تحقی

ــن  ــش اســت، چــه اصــول و قواعــدی الزم االجراســت. ای  خوی
گ

ــد� ــون صلح جــو�ی در زن قان

ایطــی، بــه  فــرد در کجــا بایــد ســازش و مســالمت نشــان دهــد. روحیــه صلح جــو�ی در چــه رسش

شــکل تمــام و کمــال بــروز و ظهــور می یابــد. آیــا رفاقــت و دوســیت بــا کــی کــه از او منافعــی 

وان یــک  بــه مــا می رســد، صلح جــو�ی تلقــی می شــود. آیــا صلح جــو�ی بــه معنــای آشــیت پــری

دیــن یــا مذهــب بــا یکدیگــر اســت. در ایــن مقالــه بــرای پاســخ بــه مســأله تحقیــق، از معــرب 

ــتا  ــن راس ــا در ای ــده ایم. ام ــت وارد ش ــلمانان اس ــدس مس ــاب مق ــن کت ــه اصیل تری ــرآن ک ق

رصفــاً بــه همــان رونــد کلیشــه اِی اســتقصای واژگان مرتبــط بــا مفهــوم صلــح در قــرآن اکتفــا 

ــه  ــم ک ــا�ت رفته ای ــه رساغ آی ــرآن، ب ــه ق ــادی ب ــا نگاهــی اســتنباطی و اجته ــه ب ــم؛ بلک نکرده ای

هرچنــد ممکــن اســت در بــدو امــر �ب ارتبــاط بــا مفهــوم صلــح قلمــداد شــوند، ویل از قضــا 

ــه شــود  ــر گفت ــود اگ اه نخواهــد ب ــری ــد و حــیت ب ــح دارن ــا مفهــوم صل ــدی ناگسســتین ب پیون

فلســفه وجــودی برخــی از ایــن آیــات، آمــوزش صلح جــو�ی بــه اهــل خــرد و تعقــل اســت.

1- قالِب صلح

ــح« برشــمرد.  ــوان آنهــا را معــادل قــرآ�ن واژه »صل در قــرآن الفاظــی وجــود دارد کــه می ت
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ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــح ب ــا صل ــه ب ــد و در رابط ــاص دارن ــاظ اختص ــن الف ــه ای ــه ب ــا�ت ک آی

اظهارنظــر کرده انــد، در ایــن مقالــه بــا عنــوان »قالــب صلــح« تعبــری شــده اند کــه در ادامــه، 

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــک آنه ــح تک ت ــرر� و توضی ــه ب ب

1-1 صلح در خانواده و اجتماع

در قــرآن واژه صلــح دو بــار آمــده اســت: یــک بــار بــه صــورت نکــره )ُصلحــاً( و بــار دیگــر 

لــح(. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه هــر دوی ایــن واژه، در یــک ســوره  بــه صــورت معرفــه )الصُّ

و در یــک آیــه )نســاء: 128( و در کنــار هــم همــراه بــا حــرف عطــف )و( آمده انــد )بنگریــد: 

ن صلــح  ، ج 5: 100(؛ گــو�ی کــه خداونــد خواســته اســت از طریــق ایــن آیــه قــرآن، بــ�ی طباطبــا�ی

در معنــای نکــره و صلــح در معنــای معرفــه، صلــح برقــرار کنــد و یــا ممکــن اســت بــه ارتبــاط 

ــه آشــیت جو�ی زن و مــرد  ــِح اول ب ن ایــن دو نــوع صلــح تأکیــد شــده باشــد. صل تنگاتنــگ بــ�ی

نســبت بــه هــم اشــاره دارد و صلــِح دوم بــه مطلــق آشــیت جو�ی اشــاره می کنــد. از دیــدگاه 

ــواده اســت. هــر نــوع صلــح در ســطوح  قــرآن، آغــاز و منشــأ صلــح در جهــان، کانــون خان

ــن رو،  ــواده دارد. از ای ــح در ســطح خان ــراری صل ــه برق ــی ب ــال و تمام  کم
گ

ــر، وابســت� عایل ت

قبــل از هــر اقدامــی بــرای برقــراری صلــح در عرصــه محــی، قومــی، منطقــه ای و یــا حــیت 

ــرد. ــواده آغــاز ک ــد صلح جــو�ی را از ســطح خان ــی بای ن المل ب�ی

ــواده.  ــان خان ــه هم ــت و جامع ــه اس ــان جامع ــواده هم ــرآن خان ــدگاه ق ــع، از دی در واق

همان طــور کــه انســان بــرای صلــح در کانــون خانــواده ارزش قائــل اســت، بایــد بــرای صلــح 

، بســیاری از  ن ارزش قائــل باشــد. همان طــور کــه انســان بنابــر رابطــه نســیب در اجتمــاع نــری

ــش در  ــه تن د و از هرگون ــری ــده می گ ــود را نادی ــر خ ــا خواه ــرادر و ی ــای ب ــا و لغزش ه خطاه

ــرادران و  ــد اعضــای جامعــه را ب ن بای ــری ن می کنــد، در عرصــه اجتمــاع ن ــواده پرهــری کانــون خان

خواهــران خــود بدانــد )حجــرات:  10( )بنگریــد: ابن عاشــور،  ج 26: 202( و از هرگونــه تعــارض 
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ن از تعــارض و کشــمکش دعــوت کنــد. ن بــه پرهــری د و دیگــران را نــری ن هــری و کشــمکش بــا آنهــا برپ

ن کــه بــا  ن واژه نیســت. فعــل »أصَلــَح« نــری امــا معــادل مفهــوم صلــح در قــرآن، فقــط همــ�ی

»ُصلــح« از یــک ریشــه اســت، گاهــی در قــرآن بــه مفهــوم صلح جــو�ی و یــا برقــراری صلــح 

« همــراه شــده اند )بقــره:  َ ن بــه کار رفتــه اســت، بخصــوص در عبــارا�ت کــه بــا ظــرف مــکان »بـَـ�ی

ــرف  ــن ظ ــدون ای ــی ب ــد گاه ــر چن ــال: 1(، ه ــاء: 128؛ انف ــرات: 9 و 10؛ نس 182 و 224؛ حج

ن معنــا بــه کار رفتــه اســت )ماننــد نســاء: 129(. مصــدر ایــن فعــل یعــین  ن در همــ�ی مــکان نــری

ن در ســه آیــه )بقــره: 228؛ نســاء: 35 و 114( بــه معنــای صلــح بــه کار رفتــه اســت  »إصــالح« نــری

کــه در دو مــورد، مفعــوِل فعــل متعــدی »أراَد« واقــع شــده اســت کــه در فــار� می تــوان 

« ترجمــه کــرد. آن را »اراده صلــح« یــا »صلح جــو�ی

ــاء: 35 و  ــم )نس ــه ه ــبت ب ــرد نس ــو�ی زن و م ــه صلح ج ــات ب ــن آی ــورد از ای ــه م در س

ــه  ــورد ب ــک م ــره: 228(، ی ــه زن )بق ــبت ب ــرد نس ــو�ی م ــه صلح ج ــورد ب ــک م 128 و 129(، ی

ــه از  ن دو طایف ــ�ی ــو�ی ب ــه صلح ج ــورد ب ــک م ــره: 182(، ی ــه )بق ن ویص و ورث ــ�ی ــو�ی ب صلح ج

ن بــرادران ایمــا�ن یــا همــان اصــالح ذات  مؤمنــان )حجــرات: 9(، دو مــورد بــه صلح جــو�ی بــ�ی

ن مــردم )بقــره: 224،  )حجــرات: 10؛ انفــال:  1( و در دو مــورد بــه مطلــق صلح جــو�ی بــ�ی ن الب�ی

نســاء: 114( اشــاره شــده اســت.

1-2 حکمت صلح جویی

ــه صلح جــو�ی  ــل عمــده دعــوت ب ــ� از عل ــت، ی ــراری عدال ــرآن، دشــواری برق از نظــر ق

ــت  ــا�ن زیس ــا در جه �، ج 3: 185(. م ــرب ــد: ط ــاء: 129( )بنگری ــت )نس ــده اس ــداد ش قلم

ــره عــدل و انصــاف تصــور مــی رود،  می کنیــم کــه از هــر فــردی امــکان خــارج شــدن از دای

هــر چنــد او بــر برقــراری عدالــت حریــص باشــد. اگــر قــرار باشــد، بابــت کوچک تریــن خطــا 

یــم، دیگــر امــکان حیــات بــر روی ایــن  ن ن و مجادلــه بــا وی برخری و ناراســیت هــر کــس، بــه ســتری
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کــره خــا� میــر نخواهــد شــد. از ایــن رو، قــرآن از مــا می خواهــد کــه در کنــار تــالش بــرای 

ــا تنش هــای  ن در خــود تقویــت کنیــم ت ــری برقــراری عدالــت، روحیــه صلح جــو�ی و مــدارا را ن

میــان افــراد و جوامــع بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد.

1-3 موانع صلح جویی

ن و نــزاع میــان آدمیــان را صفــت نفســا�ن »بخــل« یــا »ُشــح« معر�ن  قــرآن ریشــه اصــی ســتری

کــرده اســت )نســاء: 128( )بنگریــد: فخــر رازی، ج 11: 235(. بخــل و حرص،بزرگ تریــن مانــع 

، همیشــه  برقــراری صلــح در جهــان اســت. خودخواهــی یــا میــل بــه ارضــای حوایــج نفســا�ن

ــه  ــوع حرکــت صلح جویان ــه خــود، محــور هــر ن ــوده اســت ک ســد راه بخشــش و گذشــت ب

ــاب  ــش اســت، ت ــز خوی ــردن غرای ــرآورده ک ــال ب ــه دنب ــاً ب ــه رصف ــردی ک ــداد می شــود. ف قلم

هیچ گونــه مخالفــت و یــا ناســازگاری دیگــران را نــدارد و در مقابــل کوچک تریــن �ب مهــری و یــا 

د. قــرآن ایــن �ب مهــری و یــا بدســلو�  بدســلو� دیگــران، روش عنــاد و دشــمین را پیــش می گــری

ــت و در  ــب داده اس ــراض« لق ــا »إع ــوز« و ی ــد، »نش ــواده رخ ده ــون خان ــه در کان را چنانچ

، ج  مواجهــه بــا آن، رفتــار صلح جویانــه را توصیــه کــرده است)نســاء: 128( )بنگریــد: بحــرا�ن

ــک  ــراض شــود، ی ــا اع ــن اســت دچــار نشــوز ی ــا شــوهر  ممک ــه زن ی 2: 181(. همان طــور ک

ن ممکــن اســت بــدان مبتالشــود. بنابرایــن، رکــن اصــی هــر نــوع  گــروه یــا قــوم یــا کشــور نــری

ــا  ــوم ی ــک ق ــرف ی ــراض از ط ــا اع ــوز ی ــود نش ، وج ــا�ن ــه جه ــه در عرص ــت صلح جویان حرک

کشــور اســت.

ــرای برقــراری صلــح  ــن راهــکار ب ی ــا خودخواهــی، بهرت ــا صفــت بخــل ی ــارزه ب ــن مب بنابرای

ــه  ــه نفســا�ن پیشــنهاد می دهــد ک ــن رذیل ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــرآن ب ــان اســت. ق ــدار در جه پای

انســان ها در برابــر خودمحــوری، خدامحــوری را پیشــه کننــد. خداونــد مالــک اصــی جهــان 

ــک اصــی  ــه مال ی ک ن ــرای کســب آن چــری ــدارد ب ــم اســت و انســان حــق ن و موجــودات عال
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گ

ی خــالف رضــای الهــی وارد شــود. قــرآن می گویــد غنائــم جنــ� آن خداســت، از مســری

ن بــر رس   از آن خداونــد و رســولش اســت و مؤمنــان بــه جــای جــدال و ســتری
گ

)أنفــال( همــ�

ــد: طــو�،  ند)انفــال: 1( )بنگری ایــن غنائــم، بهــرت اســت راه صلــح و مــدارا را در پیــش گری

ــمت  ــه س ــان را ب ــه انس ــمرد ک ــا�ی برش ه دنی ن ــری ــوع انگ ــر ن ــوان ه ــال« را می ت ج 5: 71(. »انف

ــان ها  ــان انس ــالمت می ــیت و مس ــراری آش ــع برق ــد و مان ــوق می ده ــیب س ــرص و فزون طل ح

می شــود. توجــه بــه مالــک اصــِی انفــال یعــین خداونــد، انســان را از هرگونــه زیاده خواهــی 

ــی دارد. ــیب مصــون م و امتیازطل

ــض و تعصــب و نابرابــری اســت  یــ� دیگــر از بزرگ تریــن موانــع صلــح در جهــان، تبعی

کــه در بینــش قــرآ�ن بــه آن »َجَنــف« اطــالق می شــود)بقره: 182( )بنگریــد: حویــزی، ج 1: 161(. 

جنــف بــه هــر نــوع انحــراف و یــا تمایــل بیجــا نســبت بــه فــرد یــا گــروه گفتــه می شــود کــه 

ــرای  ــرآن ب ــه خــود محــروم می ســازد. ق ــع را از حقــوق حق ــا گروه هــای ذی نف ــراد ی ســایر اف

ن  ــری ــررات تبعیض آم ن و مق ــ�ی ن قوان ــ�ت ــده گرف ــه نادی ــف، دســتور ب ــا جن ــض ی ــا تبعی ــارزه ب مب

ــع  ــه وض ــود ب ، خ ن ــ�ی ــوع قوان ــن ن ــه باای ــد در مقابل ــور می خواه ــان ام ــد و از مجری می ده

ــد. ن خــودداری ورزن ــری ن قراردادهــای تبعیض آم ــد و از تمکــ�ی دازن ــه برپ ن عادالن ــ�ی قوان

ــدل  ــا�ی ع ــرای برپ ــارات ب ــوع اختی ــن ن ــه ای ــد ک ــدار می ده ــرآن هش ــال ق ن ح ــ�ی ویل در ع

ــاوی، ج 5: 135( و  ــد: بیض ــود)حجرات:  10( )بنگری ــو داده می ش ــراد صلح ج ــه اف ــط ب و قس

ن متعاقــب آن از آنهــا ســلب  هــرگاه آنهــا از دایــره عدالــت خــارج شــوند، اختیــارات مزبــور نــری

می شــود. بنابرایــن از دیــدگاه قــرآن، صلــح در راســتای عدالــت معنــا می یابــد و صلحــی کــه 

ن مخاصمــه بعــد از برقــراری  مبتــین بــر عــدل نباشــد، فاقــد ارزش اســت. اگــر یــ� از طرفــ�ی

ایــط برقــراری عدالــت بــر برقــراری  صلــح، بــه تجــاوز و تعــدی خــود ادامــه دهــد، در ایــن رسش

، تــن بــه تجــاوز و تعــدی گــروه متجــاوز  صلــح رجحــان دارد و نمی تــوان بــه بهانــه صلح جــو�ی

، ج 27: 234(. بنابرایــن، دعــوت قــرآن بــه  داد)حجــرات: 9؛ نســاء: 91( )بنگریــد: صــاد�ت تهــرا�ن

ن عــزت نفــس مؤمنــان نیســت. از دیــدگاه قــرآن، روحیــه  صلح جــو�ی بــه معنــای نادیــده گرفــ�ت
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ــا  ــه از روی وهــن و سســیت و ی ــد از روی ســعه صــدر و بلندهمــیت باشــد، ن صلح جــو�ی بای

ی، ج 26: 39(. صلــح و دوســیت بــا مردمــان بایــد  حقــارت نفــس )محمــد: 35( )بنگریــد: طــرب

ــه نــا�ش ازطمــع وحــرص و جــاه و مقــام کــه »إنَّمــا  برآمــده از روحیــه نوع دوســیت باشــد، ن

الحیــوُة الّدنیــا َلِعــٌب و َلهــٌو« )محمــد: 36( )بنگریــد: قمــی مشــهدی، ج 12: 252(.

1-4 عالئم صلح جویی

ــیت  ــح و دوس ــد از در صل ــو بای ــان های صلح ج ــر انس ــه در براب ــد ک ــه می کن ــرآن توصی ق

ــا  ــح، از واژه »َسَلم«)نســاء: 90(ی ــه جــای لفــظ صل ــورد خــاص ب ــن م ــرآن در ای وارد شــد. ق

»َســْلم«)انفال: 61( اســتفاده کــرده اســت. صلح جــو�ی و یــا بــه عبــارت دقیق تــر، ســلم جو�ی 

 » و�ن « و »عالئــم بــری ن در قــرآن عالئمــی دارد کــه می تــوان آن را بــه دو دســته »عالئــم درو�ن نــری

ن از مداخلــه و  ی و پرهــری ، کناره گــری و�ن صلح جــو�ی تقســیم کــرد. مهم تریــن عالمــت بــری

ال« اطــالق شــده اســت  ن تنــش بــا طــرف مــورد نــزاع اســت کــه در بینــش قــرآ�ن بــه آن »اعــرت

، ماللــت  )نســاء: 90 و 91( )بنگریــد: ســیوطی، ج2: 191(. مهم تریــن عالمــت درو�ن صلح جــو�ی

و انزجــار از نــزاع و تنــش اســت کــه قــرآن آن را بــه »تنــگ شــدن ســینه از جنــگ« تعبــری کــرده 

اســت )نســاء: 90( )بنگریــد: رازی، ج 6: 48(.

1-5 حقوق صلح جویان

ــاب  ــه حس ــازی واال ب ــرد، امتی ــر ف ــرای ه ــو�ی ب ــه صلح ج ن روحی ــ�ت ــرآن، داش ــر ق از نظ

ــه عنــوان نمونــه، مــرد  ن برایــش ثابــت کنــد. ب ــری می آیــد کــه می توانــد حــیت حــق و حقــو�ت ن

صلح جــو گزینــه مناســیب بــرای همــری بــه شــمار آمــده اســت )بقــره: 228( )بنگریــد: 

ــا داوری در رفــع  ــت ی ــرای حکمی ــه مناســیب ب ــا افــراد صلح جــو، گزین آلــو�، ج 1: 525( و ی

ــاء: 35(  ــت )نس ــار اس ــا ی ــا آنه ن ب ــری ــی ن ــق اله ــه توفی ــه همیش ــده اند ک ــی ش ــات تلق اختالف
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ــه  ــوگندی را ک ــوع س ــر ن ــق دارد ه ــو ح ــرد صلح ج ، ج 1: 449(. ف ــا�ن ــض کاش ــد: فی )بنگری

، صلح جــو�ی از  ــرآ�ن ــش ق ــه در بین ــد، چــرا ک ــض کن ــه اســت نق ــح صلح جویان خــالف مصال

، ج  وفــاداری بــه عهــد و ســوگند مهم تــر و حســاس تر اســت )بقــره: 224( )بنگریــد: ثعلــیب

2: 163(. فــرد صلح جــو حــیت می توانــد در راســتای اهــداف صلح جویانــه خویــش، در مفــاد 

وصیــِت مــویص دخــل و تــرصف کنــد و ایــن اقــدام او بــه هیــچ وجــه، مشــمول حکــم تبدیــل 

ــا  ــا رازگــو�ی ب ــد: ابن عطیــه، ج 1: 249(. نجــوا کــردن ی وصیــت نمی شــود )بقــره: 182( )بنگری

ــرد صلح جــو و در راه  ــرای ف ــی می شــود ویل ب ــده ای تلق ــر نکوهی ، ام ــرآ�ن ــه در اخــالق ق آنک

ــر  ــرای آن در نظ ن ب ــری ــراوا�ن ن ــاداش ف ــه پ ــت، بلک ــاز اس ــا مج ــه تنه ــه ن ــداف صلح جویان اه

ــه، ج 7: 458(. ــد: فضل الل ــاء: 114( )بنگری ــت )نس ــده اس ــه ش گرفت

2- صلِح غالب

ــا  ــاط ب ــه، در ارتب ــاظ پیش گفت ــب الف ــه صــورت مســتقیم و در قال رصف نظــر از آنچــه ب

ــا قصــی را در قــرآن  مفهــوم صلــح در قــرآن آمــده اســت، می تــوان احــکام، اشــارات و ی

ــن  ــد ای ــد. هرچن ــح در ارتباط ان ــوم صل ــا مفه ــتقیم ب مس ــورت غری ــه ص ــه ب ــرد ک ــا�ی ک شناس

ــح  ــا مفهــوم صل ــه جــزء ب ــه صــورت جــزء ب ــا قصــص ممکــن اســت ب احــکام، اشــارات و ی

ن  ارتباطــی نداشــته باشــند، ویل مضمــون غالــب در آنهــا دعــوت بــه صلــح و آشــیت و یاپرهــری

ــِح  ــوان »صل ــن مقالهــاز آنهــا تحــت عن ــن رو، مــا در ای ی و اصطــکاک اســت، از ای از درگــری

غالــب« تعبــری کرده ایــم. ایــن آیــات، زوایــای کمــرت شــناخته  شــده ای از صلــح در قــرآن را بــه 

روی محقــق می گشــایند.

2-1 صلح جویی با غیرمسلمانان

ــا کــه  ــن معن ــین باشــد، بدی ــا درون دی ــه صــورت درون گروهــی ی ــان اگــر ب صلح جــو�ی ادی
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ــه لحــاظ  ــد، ب ــب کن ــا مذهــیب خــود را تشــویق و ترغی ــین ی ن اعضــای جامعــه دی ــ�ی ــح ب صل

ــک  ــو�ی ی ــا صلح ج ــیت ب ــا وق ــد. ام ــات باش ــار و مباه ــه افتخ ــدان مای ــد چن ــال�ت نمی توان اخ

ــه  ــه عرص ــویم، ب ــه می ش ــب مواج ــان و مذاه ــایر ادی ــال س ــرام در قب ــا م ــب ی ــن، مکت دی

ن و  متعــایل و مقــد� وارد می شــویم کــه هــر محقــق منصــف و �ب طــر�ن را بــه تحســ�ی

شــگفیت وا مــی دارد. احــکام و دســتورا�ت در آیــات قــرآن وجــود دارد کــه مضمــون غالــب در 

مســلمانان اســت. بخــیش از ایــن دســتورات، خطــاب  آنهــا، دعــوت بــه صلــح و آشــیت بــا غری

بــه پیامــرب اســالم و بخــیش دیگــر خطــاب بــه مســلمانان بــه صــورت کی اســت. امــا آیــا�ت 

مســلمانان  کــه خطــاب بــه پیامــرب اســالم اســت و مضمــون غالــب در آنهــا صلح جــو�ی بــا غری

ــد از: اســت، عبارتن

کان را بــه اســالم دعــوت  1- خداونــد بــه پیامــرب دســتور می دهــد کــه اهــل کتــاب و مــرش

کنــد ویل اگــر آنهــا از پذیــرش اســالم رویگــردان شــدند، بــر او هیــچ تکلیفــی جــز ابــالغ پیــام 

نیســت )آل عمــران: 20(.

ــد  ــان بیاورن ــه ایم ــار وا دارد ک ــه اجب ــردم را ب ــدارد م ــق ن ــم ح ــدا ه ــرب خ ــیت پیام 2- ح

)یونــس: 99(. نمی تــوان دیگــران را بــه رحمــت و ســعادت مجبــور ســاخت، در حــایل کــه از 

آن اکــراه دارنــد )هــود: 28(. وظیفــه پیامــرب تذکــر دادن اســت، نــه اجبــار کــردن )ق:  45( و 

ــیه: 22(. ــلطه جو�ی )غاش ــا س ی

اکات اعتقــادی مصالحه  3- خداونــد بــه پیامــرب دســتور می دهــد کــه بــا اهل کتــاب بــر رس اشــرت

ن مادامــی  کــن )آل عمــران: 64(. ایــن وعــده قــرآن کــه مســلمانان، یهودیــان، نصــارا، و صابئــ�ی

کــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان داشــته باشــند، در برابــر هــر عمــل صالحــی کــه انجــام 

ــت  ــوان ضمان ــده: 69( را می ت ــره: 62؛ مائ ــوند )بق ــد می ش ــی بهره من ــاداش اله ــد، از پ دهن

اخــروی ایــن مصالحــه برشــمرد.

4- پیامــرب اســالم مکلــف شــده اســت کــه از بســیاری از خطاهــا و پنهان کاری هــای نــاروای 
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اهــل کتــاب چشــم پو�ش کنــد )مائــده:  15(.

5- خداونــد از پیامــرب می خواهــد کــه یهودیــان خائــن و پیمان شــکن را عفــو کنــد و از گنــاه 

آنــان چشــم پو�ش کنــد )مائــده: 13(.

6- خداونــد از پیامــرب می خواهــد در برابــر یهودیــا�ن کــه بــه طلــب حکمیــت نــزدش 

می  آینــد، بــه قســط و عدالــت داوری کنــد )مائــده: 42(.

� بــه وی پناهنــده شــود، او را پنــاه  7- خداونــد بــه پیامــرب دســتور می دهــد چنانچــه مــرش

دهــد و بــه اســالم دعــوت کنــد، ســپس او را بــه مــکا�ن امــن برســاند )توبــه: 6(.

کان خــودداری کنــد و آنهــا را  8- خداونــد بــه پیامــرب دســتور می دهــد از منازعــه بــا مــرش

بــه مســالمت اجتماعــی بــا مســلمانان دعــوت کنــد )زخــرف: 89(.

ــد کــه هرکــس  ــادآوری کن ــه منکــران خویــش ی ــه پیامــرب دســتور می دهــد ب ــد ب 9- خداون

ــان  ــخی در می ــت ش ــه خصوم ــا هیچ گون ن او و آنه ــ�ی ــت  و ب ــش اس ــال خوی ــئول اعم مس

ــوری: 15(. ــت )ش نیس

ــن وی  ــکار و طع ــر ان ــل ب ــت جاه ــه ام ــر آنچ ــد در براب ــرب می خواه ــد از پیام 10- خداون

د )طــه: 130؛ ص: 17؛ ق: 39( و بــه طــرزی شایســته از  می گوینــد، صــرب و تحمــل پیــش گــری

ــد )مزمــل: 10(. ــان دوری گزین آن

د و هرگــز  11- خداونــد بــه پیامــرب اســالم هشــدار می دهــد کــه صــرب و شــکیبا�ی پیــش گــری

ماننــد یونــس )ع( درآمــدن عــذاب بــرای قومــش شــتاب نــورزد )قلــم: 48(.

12- خداونــد از کســا�ن کــه بــر حقانیــت قــرآن شــک دارنــد و آن را دروغ می شــمرند، دعــوت 

می کنــد کــه یــک ســوره )و یــا ده ســوره( شــبیه آن بیاورنــد )بقــره: 23؛ یونــس: 38؛ هــود: 13(. 

ــورات  ــرآن و ت ــر از ق ــا�ب هدایت کننده ت ــد کت ــر بتوانی ــران می گفــت اگ ــه منک پیامــرب اســالم ب

وی خواهــم کــرد )قصــص: 49(. ایــن آیــات  را از جانــب خــدا بیاوریــد، مــن آن کتــاب را پــری

بــه جــای تنــش و  تریــن آیــات در قــرآن برشــمرد، چــرا کــه در آنهــا پیامرب ن را می تــوان صلح آمری
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 می کنــد کــه نــه تنهــا از ایــن 
گ

ــا مخالفــان، آنهــا را دعــوت بــه یــک رقابــت فرهنــ� برخــورد ب

 ، ، اخــال�ت مســتقیم درک اد�ب محاجــه آســییب متوجــه کــی نمی شــود، بلکــه بــه صــورت غری

ــورات در  ــام ت ــن محاجــه، ن ــه در ای ــد. اینک ــان را توســعه می بخش ــی مخالف ــوی و علم معن

کنــار قــرآن آمــده اســت، جنبــه صلح جــو�ی ایــن دســته از آیــات را دوچنــدان می کنــد.

امــا آیــا�ت کــه خطــاب بــه مســلمانان یــا مؤمنــان بــه صــورت کی اســت و مضمــون غالــب 

مســلمانان اســت، عبارتنــد از: در آنهــا صلح جــو�ی بــا غری

1- خداونــد بــه مؤمنــان دســتور می دهــد در برابــر اهــل کتــاب کــه از پذیــرش حــق اجتنــاب 

می ورزنــد، عفــو و گذشــت پیشــه کننــد )بقــره: 109(.

2- قــرآن بــه مســلمانان دســتور می دهــد بــا اهــل کتــاب بــه نیکوتریــن شــیوه، مجادلــه و 

ک را برجســته کننــد )عنکبــوت: 46(. گفتگوکننــد و اعتقــادات دیــین مشــرت

3- قــرآن بــه مؤمنــان توصیــه می کنــد در برابــر ســخنان آزار دهنــده اهــل کتــاب و 

کان، صــرب و تقــوا پیشــه کننــد )آل عمــران: 186(. مــرش

4- دوسیت با کافران اگر از روی تقیه باشد، اشکال ندارد )آل عمران: 28(.

نــگ کافــران، صــرب و تقــوا پیشــه  5- قــرآن بــه مؤمنــان توصیــه می کنــد در برابــر مکــر و نری

ــد )آل عمــران: 120(. کنن

ــه  ــع ورود مســلمانان ب ــه مان ــه جماعــیت ک ــرآن مســلمانان را از تجــاوز و تعــدی علی 6- ق

ــده: 2(. ــی دارد )مائ ــذر م ــدند، برح ــجدالحرام ش مس

7- در برابر دشمن هم باید عدالت ورزید )مائده: 8(.

ن  کان پرهــری 8- قــرآن بــه مســلمانان دســتور می دهــد از ســّب و دشــنام بت هــا و خدایــان مــرش

کنند )انعــام: 108(.

9- خداونــد مؤمنــا�ن را کــه در برابــر ریشــخند و تمســخر کافــران صــرب پیشــه ســاختند، ســتایش 

ــون: 111(. ــد )مؤمن می کن
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ک  ــرش ــر م ــیت اگ ــش ح ــادر خوی ــدر و م ــا پ ــد ب ــتور می ده ــلمانان دس ــه مس ــرآن ب 10- ق

ــان: 15(. ــد )لقم ت کنن ــارسش ــو�ب مع ــه خ ــا ب ــند، در دنی باش

11- خداوند مؤمنان را به عفوازخطاکارى �ب دینان فرمان می دهد )جاثیه: 14(.

ــت  ــز اس ــان جای ــا آن ــل ب ــدل ورزی در تعام ــد، و ع معان ــران غری ــه کاف ــردن ب ــ� ک 12- نی

)ممتحنــه: 8(.

13- اگــر همــر مــردی کافــر بــه مســلمانان پناهنــده شــود، بــر مســلمانان واجــب اســت 

مهریــه ای کــه مــرد کافــر بــه زن خویــش پرداخــت کــرده اســت، بــه وی بازپــس دهنــد. مــرد 

ن حــق دارد مهریــه پرداخــیت را از مســلمانان مطالبــه کنــد )ممتحنــه: 10(. کافــر نــری

14- مســلمانان بــراى تزکیــه کســا�ن کــه خــود را از تعالیــم الهــی �ب نیــاز می پندارنــد، هیــچ 

تکلیــف و مســؤولییت ندارنــد )عبــس: 7(.

2-2 صلح جویی با منافقان

آیــا�ت در قــرآن وجــود دارد کــه خطــاب بــه پیامــرب اســالم اســت و مضمــون غالــب در آنهــا 

صلح جــو�ی بــا منافقــان اســتکه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره می شــود: 

1- خداونــد بــه پیامــرب دســتور می دهــد در برابــر منافقــا�ن کــه کینــه و نفــاق در دل دارنــد، 

از در پنــد و نصیحــت وارد شــود و بــا آنهــا ســخین بلیــغ و رســا کــه در دلشــان مؤثــر افتــد، 

بگویــد )نســاء: 63(.

2- خداونــد از پیامــرب می خواهــد بــرای منافقــا�ن کــه از کــرده خــود پشــیمان شــده اند، طلــب 

آمــرزش کنــد )نســاء: 64(.

3- پیامــرب اســالم در نهایــت لطــف و محبــت، بــه ســخنان منافقــا�ن کــه او را آزار 

می دادند،گــوش فــرا مــی داد و عــذر آنهــا را می پذیرفــت و ایــن موجــب شــده بــود کــه 
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منافقــان، او را فــردی زود بــاور خطــاب کننــد )توبــه: 61(.

4- خداوند از پیامرب می خواهد از جور و آزار کافران و منافقان درگذرد )احزاب: 48(.

2-3 صلح جویی با گناهکاران

هــرن آن نیســت کــه انســان بــا صالحــان و نیکــوکاران، در صلــح و ســازش بــه رس بــرد، بلکــه 

هــرن آن اســت کــه انســان در مواجهــه بــا گناهــکاران یــا خطــاکاران، صلح جــو و خطابخــش 

باشــد. در قــرآن آیــا�ت وجــود دارد کــه مضمــون غالــب در آنهــا دعــوت بــه صلــح و ســازش بــا 

ــه پیامــرب اســالم و بخــیش  ــات، خطــاب ب ــن آی خطــاکاران و گناهــکاران اســت. بخــیش از ای

دیگــر خطــاب بــه مســلمانان بــه صــورت کی اســت. امــا آیــا�ت کــه خطــاب بــه پیامــرب اســالم 

اســت و مضمــون غالــب در آنهــا صلح جــو�ی در برخــورد بــا گناهــگاران یــا خطــاکاران اســت، 

عبارتنــد از:

اف  1- خداونــد بــه پیامــرب دســتور می دهــد گناهــکارا�ن را کــه بــه گنــاه خویــش اعــرت

ن  می کننــد، بــا دریافــت صدقــه  تطهــری و تزکیــه کنــد و برایشــان دعــا کنــد تــا قلبشــان تســک�ی

ــه: 103(. ــد )توب یاب

2- خداونــد از پیامــرب می خواهــد در برابــر ناهنجاری هــای مردم،گذشــیت کریمانــه داشــته 

باشــد )حجــر: 85(.

م و حیــا لــب  3- پیامــرب اســالم در قبــال برخــی رفتارهــای آزاردهنــده مؤمنــان، از رس رسش

ــه شــکایت نمی گشــود )احــزاب: 53(. ب

4- خداونــد بــه پیامــرب دســتور می دهــد بــدى را بــه شــیوه اى نیکــو دفــع کنــد )مؤمنــون: 

.)96

ــدارد  ــام ن ــالغ پی ــز اب ــئولییت ج ــان، مس ــکاران و نافرمان ــر گناه ــالم در براب ــرب اس 5- پیام

)مائــده: 92(.
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آیــا�ت کــه خطــاب بــه مســلمانان یــا مؤمنــان بــه صــورت کی اســت و مضمــون غالــب در 

ــا گناهــکاران یــا خطــاکاران اســت، عبارتنــد از: آنهــا صلح جــو�ی در برخــورد ب

1- قــرآن بــه مؤمنــان دســتور می دهــد کــه ارصار و تنــدِی نیازمنــدان بــرای دریافــت صدقــه 

را بــا گفتــار پســندیده و عفــو و گذشــت پاســخ دهنــد )بقــره: 263(.

2- اگــر رباخــوار از رباخــواری خویــش دســت بکشــد، اصــل رسمایــه و یــا ســود و نــزویل را 

کــه قبــالً دریافــت کــرده، متعلــق بــه خــودش اســت )بقــره: 275 و 279(.

3- اگــر زن و مــرد زنــاکار توبــه کننــد و رو بــه صــالح آینــد، بایــد از گنــاه آنــان درگذشــت 

)نســاء: 16(.

4- افــراد محــارب و یــا مفســد �ن االرض در صــور�ت کــه قبــل از غلبــه مســلمانان بــه توبــه 

مبــادرت ورزنــد، از مجــازات دنیــوی معــاف هســتند )مائــده: 34(.

5- در برابــر تعــدی و ســتم متجــاوز بهــرت اســت بــه جــای مقابلــه بــه مثــل، صــرب پیشــه 

ســاخت )نحــل: 126(. هرچنــد مقابلــه بــه مثــل در برابــر بدیهــا جایــز اســت، ویل صــرب کــردن 

ــو  ــر از عف ــه باالت ــر آن رجحــان دارد )شــوری:  40 و 43(. مرحل ــو و بخشــش خطــاکار ب و عف

کــردن، نیــ� کــردن بــه شــخص خطــاکار اســت )َعفــا و أصَلَح()شــوری: 40(.

6- خردمنــدان در برابــر بــدی دیگــران بــه آنهــا نیــ� می کننــد و از ایــن طریــق بــا بــدی مبــارزه 

ــر بــدی باعــث می شــود دشــمن انســان بــه دوســیت  می کننــد )رعــد: 22(. نیــ� کــردن در براب

 ، صمیمــی تبدیــل شــود )فصلــت: 34(. صابــران در برابــر وسوســه شــیطان بــه انتقام جــو�ی

بــه خــدا پنــاه می برنــد )فصلــت: 36(.

وری اســت. ویّل  7- حــیت در مــورد متجــاوزان بــه جــان انســان ها، رعایــت حــق و عــدل رصن

قتول زیاده روی کند )ارساء: 33(. ی از م  ِمقتول حق ندارد در انتقام گری

ــه کننــد و رو بــه صــالح  ــا می زننــد، اگــر توب ــان شــوهردار تهمــت زن ــه زن 8- کســا�ن کــه ب

ــور: 5(. ــان رفــع می شــود )ن ــرش شــهادت آن آیند،حکــم فســق و عــدم پذی
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9- قــرآن از مســلمانان می خواهــد چنانچــه جاهــالن ایشــان را طــرف خطــاب قــرار دهنــد، 

بــا مالیمــت پاســخ آنهــا را بدهنــد )فرقــان: 63(.

10- قــرآن از مســلمانان می خواهــد هنگامــی کــه بــا امــور لغــو مواجــه شــدند، بزرگوارانــه از آنهــا 

ــان: 72(. بگذرند )فرق

11- قــرآن بــه مؤمنــان ســفارش می کنــد هنــگام شــنیدن ســخنان لغــو، از آن روی بگرداننــد 

ــادآوری کننــد  ــان ی ــه یاوه گوی ــال اعمــال خویــش را ب و مســئولیِت فــردی هــر شــخص در قب

)قصــص: 55(. 

12- مؤمنــان بــه هنــگام خشــم و غضــب، از خطــای دیگــران چشــم می پوشــند )شــوری: 

.)37

ــه عــداوت و دشــمین همــران و  ــه در پاســخ ب ــد ک ــه می کن ــان توصی ــه مؤمن 13- قــرآن ب

یــا فرزنــدان خویــش، آنهــا را عفــو کننــد و از گناهــان آنهــا چشــم پو�ش کننــد )تغابــن: 14(.

14- خداونــد بــه مســلمانان دســتور می دهــد حــیت در هنــگام دفــاع از خــود در جنــگ، از 

حــد نگذراننــد و دچــار تجــاوز و تعــدی نشــوند )بقــره: 190(.

2-4 صلح جویی در قصص قرآنی

، آیــا�ت وجــود دارد کــه مضمــون غالــب در آنهــا صلح جــو�ی اســت و بــه  در قصــص قــرآ�ن

، بخصــوص در برخــورد  مســتقیم خواننــده را دعــوت بــه صلح جــو�ی ، بــه صــورت غری عبــار�ت

بــا گناهــکاران می کنــد. ایــن آیــات عبارتنــد از:

1- هابیــل بــا وجــود اینکــه از طــرف قابیــل تهدیــد بــه قتــل شــد، ویل حســن نیــت خــود را 

ا دانســت  ه  قتــل حــیت در مقــام دفــاع از خــود، مــرب ن بــه قابیــل نشــان داد و خــود را از انگــری

)مائــده: 28(.
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2- ابراهیــم)ع( از خداونــد می خواهــد در قبــال نافرمانــان و عاصیــان قــوم خــود، صفــت 

غفاریــت و رحیمیــت خویــش را متجــی ســازد )ابراهیــم: 36(.

ــرد  ــود ط ــزد خ ــار، او را از ن ــه سنگس ــد ب ــا تهدی ــم )ع( ب ــت ابراهی ــدر بت پرس ــیت پ 3- وق

می کنــد، ابراهیــم )ع( بــر او درود می فرســت و بــه او وعــده می دهــد کــه از خداونــد برایــش 

ن عمــل می کنــد: »و  طلــب آمــرزش خواهــد کــرد )مریــم: 47( و رسانجــام بــه وعــده خویــش نــری

بــر پــدرم ببخشــای کــه او از گمراهــان بــود« )شــعراء: 86(.

ن قوم لوط اســت، بافرشــتگاِن  4- وقــیت ابراهیــم )ع( مطلــع شــد کــه عــذاب الهــی در کمــ�ی

عذاببــه قصــد شــفاعت بــه مجادلــه و چــون و چــرا دربــاره هــالک قــوم لــوط پرداخــت )هــود: 

.)74

ــا  ــه تنه ــد، ن ــرار می کنن ــود اق ــای خ ــه خط ــر وی ب ــف )ع( دربراب ــرادران یوس ــیت ب 5- وق

ن  ــری ــی ن ــرزش اله ــه آم ــا را ب ــه آنه ــد، بلک ــز نمی دان ــارا جای ــش آنه ــخ و رسزن ــف )ع( توبی یوس

می سازد)یوســف:  92(. امیــدوار 

6- وقــیت پــران یعقــوب )ع( در برابــر پدرشــان بــه گنــاه خــود اقــرار کردنــد، یعقــوب )ع( 

از خداونــد برایشــان طلــب آمــرزش کــرد )یوســف: 98(.

ان خــود را بــرای ازدواج بــه  7- لــوط )ع( در برابــر طغیــان و جســارت قــوم خــود، دخــرت

آنهــا پیشــنهاد کرد)هــود: 78؛ حجــر: 71(.

ــه  ــر فرعــون کــه رس ب ــه مــو� )ع( و هــارون )ع( دســتور می دهــد در براب ــد ب 8- خداون

طغیــان برداشــته اســت، بــه نرمــی ســخن بگویند)طــه: 44(.

9- نــوح )ع( از پیشــینه و گذشــته گرونــدگان ســؤال نمی پرســید و آگاهــی برخــری و رسش 

اعمــاِل گذشــته آنــان را امــری خــارج از حــوزه اختیــارات انبیــا می دانســت )شــعراء: 112 و 113(.

10- در طــول تاریــخ، همــه انبیــا در برابــر تکذیــب و آزار مخالفــان، از خــود صــرب و 

شــکیبا�ی نشــان می دادنــد )انعــام: 34؛ ابراهیــم: 12(.
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2-5 صلح جویی و سبک زندگی

ــا   صلح جویانــه دارد، بدیــن معن
گ

ــا�ت وجــود دارد کــه توصیــه بــه ســبک زنــد� در قــرآن آی

ن خــود  ، بخصــوص طــرز ســخن گفــ�ت
گ

کــه مســلمانان را دعــوت می کنــد بــه اینکــه شــیوه زنــد�

ــه  از شــود. ب ــا دیگــران احــرت ــن تنــش و برخــورد ب ی ــه از کمرت ــد ک ــه ای ســامان دهن ــه گون را ب

، در ایــن آیــات مؤمنــان تشــویق می شــوند کــه در هــر مالقــا�ت پرچــم ســفید خــود را  عبــار�ت

نــد و از ایــن طریــق، بــرادری و حســن نیــت خــود را بــه  بــه نشــانه صلــح و دوســیت بــاال بگری

مخاطــب نشــان دهنــد. ایــن آیــات عبارتنــد از:

ــده آنهــا( گــوش  ــه ســخنان )رصف نظــر از گوین ــد ب ــه می کن ــه مســلمانان توصی 1- قــرآن ب

ن از  ــری ــه پره ــت ک ــی اس ــر:  18(. بدیه ــد )زم وی کنن ــری ــا پ ــن آنه ی ــگاه از بهرت ــد و آن ــرا دهن ف

ــا آنهــا را  پیــش داوری قبــل از شــنیدن ســخن دیگــران،  زمینــه و مقدمــات صلــح و دوســیت ب

فراهــم می کنــد.

ــخن  ــه س ــن وج ی ــه بهرت ــر ب ــا یکدیگ ــه ب ــد ک ــتور می ده ــش دس ــه بندگان ــد ب 2- خداون

ــزاع  ــمین و ن ــق، دش ــت و �ب منط ــخنان زش ــبب س ــه س ــان ب ــان آن ــیطان می ــرا ش ــد، زی بگوین

.)53 )ارساء:  می افکنــد 

ر و آســیب از  ن مســئولیت انســان، اصــالح و هدایــت خویــش اســت. تــرس از رصن 3- اولــ�ی

ن شــود )مائــده: 105(. بدیهــی اســت  جانــب گمراهــان نبایــد مانــع توجــه انســان بــه خویشــ�ت

ن روحیــه ای بــا دیگــران مالقــات می کنــد، از همــان ابتــدا حســن نیــت خــود  کــی کــه بــا چنــ�ی

را بــه مخاطــب نشــان داده اســت.

4- پیامــرب اســالم بــرای جلــب رضایــت همرانــش، برخــی از امــور حــالل الهــی را بــر خــود 

 صلح جویانــه پیامــرب در ارتبــاط 
گ

حــرام می کرد)تحریــم: 1(. ایــن آیــه، داللــت بــر ســبک زنــد�

ــش دارد.  با همران

ــا  ــود، ت ــت ب ــان تنگدس ــر بدهکارت ــه اگ ــد ک ــتور می ده ــکار دس ــراد طلب ــه اف ــرآن ب 5- ق
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هنــگام گشــایش بــه او مهلــت دهیــد و اگــر واقعــاً قــدرت پرداخــت بدهــی را نداشــت، بهــرت 

 صلح جویانــه در 
گ

اســت وام را بــه او ببخشــید )بقــره: 280(. ایــن آیــه، داللــت بــر ســبک زنــد�

ــا بدهــکاران دارد. ارتبــاط ب

نتیجه گیری

اگــر بــا روش کلیشــه ای مرســوم یعــین شناســا�ی تعابــری مرتبــط بــا صلــح یــا جنــگ و جهــاد، 

بــه رساغ قــرآن برویــم تــا نظــر قــرآن و بــه تبــع آن اســالم را در ارتبــاط بــا صلــح شناســا�ی و 

اســتخراج کنیــم، هرچنــد راه خطــا�ی را طــی نکرده ایــم ویل تمــام مســری را هــم نپیموده ایــم، 

ه شــده اســت و  بلکــه فقــط ماننــد ناظــری می مانیــم کــه بــه امــواج دریــا از دوردســت خــری

ــوایص در آن را از  ــا غ ــا ی ــدن در دری ــناور ش ــوان ش ــواج، ت ــت ام ــت و مهاب ــدت عظم از ش

مســتقیم  دســت داده اســت. امابــا جســتجو و تدقیــق در آیــا�ت از قــرآن کــه بــه صــورت غری

ــرآن  ــر ق ــو�ی از منظ ــه صلح ج ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــد، می ت ــح در ارتباط ان ــوم صل ــا مفه ب

وان یــک دیــن یــا مذهــب حاصــل نمی شــود. صلح جــو�ی در قــرآن معنــا�ی  فقــط در کانــون پــری

کان و  وان ادیــان مختلــف و حــیت مــرش بســیار وســیع تر دارد و عــالوه بــر مســلمانان، کلیــه پــری

ن زیــر چــرت خویــش قــرار می دهــد. مؤمــن زمــا�ن می توانــد ادعــا کنــد کــه دارای  کافــران را نــری

روحیــه صلح جــو�ی اســت کــه نــه تنهــا بــا بــرادران دیــین خــود در صلــح و صفــا زیســت کنــد،  

ــوف و  ــام صن ــان، از تم ــردم جه ــه م ــه هم ن خــود را ب ــره همزیســیت مســالمت آمری ــه دای بلک

ن در دایــره شــمول خــود وارد کنــد.  طبقــات بســط دهــد و حــیت گناهــکاران و خطــاکاران را نــری

ن دارد صلــح و دوســیت بــا  ی نمی دانــد، چــرا کــه یقــ�ی ن ســتری او ایــن رفتــار را منــا�ن بــا خــوی رسش

یــن روش مبــارزه بــا بــدی در جهــان اســت. بــه نظــر می رســد قاعــده »دفــع رسش  مــردم،  بهرت

بــه وســیله نیــ�«، جــزء ابداعــات قــرآن باشــد و ظاهــراً در متــون دیــین و حــیت اخــال�ت پیــش 

ن از مقابلــه بــه مثــل«  از قــرآن بــا ایــن رصاحــت ســابقه نداشــته اســت. هرچنــد، قاعــده »پرهــری
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ــودا،  ــدو و ب ــب مقــدس هن ن از خشــونت« در کت ــا »پرهــری ــل، و اصــل »اهیمســا« ی در انجی

مســبوق بــه ســابقه اســت امــا اســتفاده از ایــن روش بــه عنــوان راهــی بــرای مبــارزه بــا رسش و 

ن بــار در قــرآن بــه صــورت رصیــح و شــفاف مطــرح شــده اســت. بــدی، اولــ�ی
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