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  صلح از منظر تربيت اسالمي
  3، محمدرضا نيستاني 2، محمدحسين حيدري1مهين برخورداري

  
از آنجا كه صلح و احساس امنيت راه رشد . صلح و زندگي مسالمت آميز با ديگران از آمال ديرينه بشر است

مي كند همواره يكي از دغدغه هاي مهم فيلسوفان، مصلحين اجتماعي و  و ارتقاي همه جانبه انسان را فراهم
صلح عبارت است از وضعيتي رواني، اجتماعي وسياسي، اخالقي، معنوي كه در سطح فردي، . اديان بوده است

خودخواهي  -بين گروهي و جهاني زندگي بشر متجلي مي شود و محصول نهايي انتقال انسانها از خودمحوري
غيرخودي به وضعيت جهاني و فراگير آگاهي از وحدت ويگانگي  -ت ستيزه جويانه و دوگانه خوديو تمايال

چون ). 64، ص 2006دانيش، (بنيادي بشر و ارتباط با تمام بشريت و در حقيقت ارتباط با تمام زندگي است 
ر جامعه شرقي مفهوم صلح در سنت غربي با مفهوم آن د. تمدنهاي متفاوت نگاه متفاوتي به صلح دارند

در فرهنگ غرب فعاالن صلح بيشتر به جنبه هاي مختلف حقوق بشر واعالميه هاي جهاني . متفاوت است
در حالي كه اعالميه سازمان ملل بيشتر به عنوان بحثي متافيزيكي مطرح است و نه . سازمان ملل توجه دارند

ري درون گرايانه تر و متوجه باطن مشخص اما در فرهنگ شرق مفهوم صلح به عنوان ام. سيستمي از اخالقيات
همچنين در فرهنگ شرقي يك منطق و به هم پيوستگي بر مكمليت بين حقوق انساني و وظايف . مي شود

بر اين اساس صلح وضعيتي است كه در آن هر شخص داراي نوعي رابطه انضمامي مكاني . انساني وجود دارد
همچنين اديان بزرگ جهان شايد ابتدايي ترين ). 33، ص 2009كلوتير، (و وظيفه مند با اشخاص ديگر است 

گزارشهاي مكتوب از خطوط هدايتي است كه به ديگران تعليم مي دهند چگونه از طريق رعايت برخي 
  . دين اسالم نيز به صلح گستري توجه ويژه اي نموده است. هاي ديني به صلح برسندمولفه

  :پرسش پژوهش
ليم وتربيت كشور ما ذيل فلسفه تربيتي اسالم تعريف شده است پرسش اين پژوهش با توجه به اينكه نظام تع

  اين است كه كدام مولفه هاي تربيت اسالمي به پيشرفت مفهوم صلح كمك مي كنند؟
بدين منظور با استفاه از روش تحقيق تحليلي استنتاجي ابتدا چارچوب مفهومي صلح از ديدگاه مكتب اسالم  

  .سپس به استخراج مولفه هاي صلح از منظر تربيت اسالمي پرداخته مي شود را روشن مي كنيم و

                                                            

 m_barkhordari2007@yahoo.com ؛ دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه اصفهان1
  .عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان2
  .عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان3
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  :تعريف و حدود صلح ازديدگاه اسالم -
سالم يكي از نامهاي خداوند است و بدينسان صلح . واژه اسالم با سالم به معني صلح و آرامش مرتبط است
ن به ديگري در واقع تقديم سالم كردن يك مسلما. يك ارزش مقدس وصلح طلبي همان خداخواهي است

البته مراد از صلح در اين ديدگاه صلح همراه با عدالت است نه هر نوع . صلح و آرامش وامنيت به اوست
با اين همه تقدم با صلح است . همچنين جنگ امر نامطلوبي است اما نه به طور مطلق و در هر شرايطي. صلحي

اسالمي اصالت با صلح است و اگر جنگ در مواردي  از ديدگاه). 87- 86، صص 1389فنايي اشكوري، (
به بيان ديگر هدف حقيقي و غايي جنگ . مجاز دانسته شده است منحصرا براي پيشگيري از ستم و بيداد است

، 1374ازغندي، (نيز صلح است و جنگ به منظور مقابله با ستمي است كه بر مسلمانان وارد شده است 
اللَّه عنِ الَّذينَ قَاتَلُوكُم في الدّينِ و أَخْرَجوكُم مّن ديارِكُم و ظَاهرُوا علَي إِخْرَاجِكُم أَن إِنَّما ينْهاكُم "). 78ص

خداوند تنها شما را از دوستي كساني نهي ميكند كه در امر دين با . "تَولَّوهم ْو من يتَولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
ار كردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند و يا به بيرون راندن شما كمك كردند و هركس آنها را شما پيك

ديدگاه اسالم بر مبناي اصالت صلح عادالنه وزندگي مسالمت ). 9: متحنه(دوست دارد ظالم وستمگر است 
التي با رعايت شرايط خاص آميز است و جنگ به عنوان امري موقت تنها براي رفع ستم و مقابله با بي عد

  . تجويز شده است
  :مولفه هاي صلح درتربيت اسالمي -

مولفه هاي زير مولفه هاي اساسي تربيت اسالمي است كه مي تواند تامين كننده و تضمين كننده صلح طلبي 
  .و گسترش آن در نظام تربيتي باشد

ند متعال كرامت انسانها را در تقوا خداو. كرامت به معناي بزرگواري، شرافت و عزت است: كرامت) الف
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم ". مي داند و اختالف و تمايز ظاهري انسانها را عامل شناخت و بينش معرفي مي كند

: حجرات( "أَتْقاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبيرٌ و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه  منْ ذَكَرٍ و أُنْثى
اي مردم، ماشما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر "). 13

بي ترديد،  در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست، شناسايي متقابل حاصل كنيد،
بنابراين انسان بودن خود مايه كرامت آدمي است وخصيصه هايي مانند نژاد، . "است خداوند داناي آگاه

جنسيت، رنگ پوست، ثروت، نوع زبان و فرهنگ، زشتي يا زيبايي و نقص عضو تعيين كننده يا زايل كننده 
از معلم لذا در تربيت اسالمي فعاليت ها به نحوي جريان مي يابد كه حرمت وكرامت همه اعم . كرامت نيستند
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با رعايت كرامت انسانها . و شاگرد و ساير افراد دخيل در امر تربيت فارغ از نژاد و زبان و نظير آنها تامين گردد
اين مولفه با نفي هر گونه . بسياري از اختالفات وتشتتهاي ناشي از استعال و خود برتربيني انسانها از بين مي رود

  . آورد  سط و ثبات صلح فراهم ميبرتري نژادي و قومي راهبردي موثر در ب
مهمترين اصل در ارتباط اشخاص با يكديگر . ازعناصر اصلي در تعاليم اسالمي عدالت است: عدالت) ب

اين اصل به قدري اهميت دارد كه از نظر قران يكي از اهداف رسالت انبياء ايجاد قسط و عدالت . عدالت است
: حديد(  "....نا بِالْبينات و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسطلَقَد أَرسلْنا رسلَ". براي بشريت است

به تحقيق ما رسوالن خود را همراه با معجزات روشن فرستاديم، و همراه آنها كتاب و ميزان نازل كرديم "). 25
لت را الزمه پارسايي و معنويت گرايي ميداند آنجاكه همچنين خداوند عدا ".تا مردم را به عدالت وادارند

أَالّ َتَعدلُوا اعدلُوا   يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ للَّه شُهداء بِالْقسط وال يجرِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ على" :ميفرمايد
اي كسانيكه ايمان آورده ايد، براي خدا به "). 8: مائده( "اللَّه خَبيرٌ بِما تَعملُونَ و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ هو أَقْرَبل ِلتَّقْوى 

 به عدالت شهادت دهيد، و البتّه نبايد دشمنيِ گروهي شما را برآن دارد كه عدالت نكنيد،] و[ داد برخيزيد
 ."آنچه انجام ميدهيد آگاه استعدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است، و از خدا پروا داريد، كه خدا به 

زشتي خود . پس يكي از اهداف اصلي تربيت اسالمي عدالت گستري و پيشگيري از تبعيض ها و نابرابريهاست
بنابراين كوشش تربيتي . جنگ نيز از اين جهت است كه همراه با ظلم است و با جنگ عدالت قرباني مي شود

  ).88، ص1389فنايي اشكوري، ( وششي صلح طلبانه است براي استقرار و گسترش فرهنگ عدالت خواهي ك
از مولفه هاي مهم دين اسالم كه براي موضوع صلح نيز اهميتي حياتي دارد توجه به رحمت : رحمت) ج

از اين رو آغاز كالم خداوند در سوره . رحمان و رحيم از بزرگترين اسماء حق مي باشند. واسعه الهي است
در آيات قراني و ادعيه بر صفت رحمت خداوند بيش . "بسم اهللا الرحمن الرحيم". تهاي قران با اين اسماء اس

رحمت "، )156: اعراف( "ء فَسأَكْتُبها للَّذينَ يتَّقُون وسعت كُلَّ شَي و رحمتي ". از ساير صفات تاكيد شده است
به تعبير قران خداوند . وندي استبنابراين رحمت الزمه ذات خدا. "خداوند همه چيز را فرا گرفته است

نَفْسه الرَّحمةَ  قُلْ لمنْ ما في السماوات و الْأَرضِ قُلْ للَّه كَتَب على ". رحمت را بر خويش واجب گردانيده است
آنچه در آسمانها ": ، بگو)12: انعام( "ؤْمنُونَيومِ الْقيامةِ الريب فيه الَّذينَ خَسرُوا أَنْفُسهم فَهم الي لَيجمعنَّكُم إِلى 

يقيناً شما را . از آنِ خداست، كه رحمت را بر خويشتن واجب گردانيده است: بگو و زمين است از آنِ كيست؟
خود باختگان كساني اند كه ايمان نمي . گرد خواهد آورد كه در آن هيچ شكي نيست، در روز قيامت،

. ز بسط رحمت نيست و عالم ظهور رحمت حق و نمايشگاه فيض حق تعالي استخلقت نيز چيزي ج. "آورند
موجودي نيست كه بالذات . چون رحمت خداوند فراگير است پس جايي براي شر مطلق در اين عالم نيست
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خود پيامبر نيز با رحمت و ماليمت بود كه دلها . نيز اثر رحمت خداوند است) ص(وجود پيامبر اكرم . شر باشد
فَبِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ ". ي ربود و اگر جز اين بود مردم گرد او جمع نمي شدندرا م

فَتَو تزَمرِ فَإِذَا عي األَمف مهو َشَاوِر مرْلَهتَغْفاسو منْهع ففَاع كلونْ حلَالْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مكَّلْ ع إِنَّ اللّه ي اللّه
شدى و اگر ] و پرمهر[ رحمت الهي با آنان نرمخو] بركت[ پس به"، )159: آل عمران" (يحب اْلمتَوكِّلينَ

شدند پس از آن اندر گذر و بر ايشان آمرزش بخواه  تندخو و سخت دل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى
كنندگان را   ن تصميم گرفتي بر خدا توكل كن زيرا خداوند توكلبا آنان مشورت كن و چو ]ها[و در كار 
اگر از خدا توقع . توجه به صفت رحمت حق تعالي نتايج تربيتي و اخالقي عظيمي دارد. "دارد دوست مى

هم داراي . عبد راستين هم عبدالرحمن و هم عبدالرحيم است. رحمت داريم خود نيز بايد اهل رحمت باشيم
  . ومنان و هم رحمت عامه بر همه مخلوقات استرحمت عامه بر م

عبوديت به معني اين كه انسان خدا را رب و مالك خويش بگيرد وغير از او هركسي را كه : عبوديت) د
اين كنار زدن غير سبب آزادمنشي ). 59، ص1378باقري، ( داعيه تصاحب انسان را در سر دارد كنار مي زند 

خود را بنده خدا مي داند از بندگي غير خارج مي شود و حريت در  چراكه انساني كه. انسان مي شود
لذا فرد هم بر اميال دروني خود مسلط مي شود و هم از پذيرش سلطه سرباز .  شخصيت وي متجلي مي شود

  . مي زند
قران بر نيكو .  ارتباط مناسب و صلح آميز با ديگران مستلزم نيكو سخن گفتن با آنها است: قول حسن) ه
از جمله مي . ن گفتن كه سرآغاز افعال اخالقي و تراوش انديشه است در جامعه تاكيد و بلكه اصرار داردسخ

  . "با مردم به زبان خوش سخن بگوييد") 83: بقره: (فرمايد
مدارا و بردباري در برخورد با ديگران منجر به روابط صلح آميز و به دور از درگيري : مدارا و بردباري) و

پيامبر اكرم زماني كه يارانش توسط مشركان . تعاليم دين اسالم نيز به اين امر مهم توجه داشته اند. خواهد شد
. مورد آزار و اذيت قرار مي گرفتند، به خدمت آن حضرت مي رسيدند و تقاضاي مقابله به مثل مي كردند

  . ترين شيوه مي دانستندپيامبر آنان را امر به صبر و مدارا مي نمودند و انتخاب اين شيوه را عقالني 
، مدارا و )حريت(تربيت اسالمي و عناصر كليدي آن مانند عدالت، كرامت، رحمت، عبوديت : نتيجه گيري

تنها با آموزش، . حسن خلق زمينه هاي مناسبي را براي زندگي صلح آميز و مسالمت آميز فراهم مي كند
هر . به استقرار صلح حقيقي و پايدار دست يافتدروني سازي و نهادينه كردن اين ارزش هاست كه مي توان 

نوع كوششي براي مقابله با جنگ و استقرار صلح بدون توجه به تربيت معنوي و اخالقي انسان بر اساس عناصر 
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البته بايد ياد آور شد آموزش صلح و مدارا در ديدگاه اسالمي به معني آماده . ياد شده امكان پذير نيست

ذيرش ستم و تسليم و سكوت نيست، بلكه انسان تربيت شده در مكتب اسالم فرد را سازي نوجوانان براي پ
  .موظف به مقابله با ستم و تجاوز مي داند

  .مولفه هاي تربيت اسالمي، صلح: واژگان كليدي
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