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Abstract  
The purpose of the present study is to demonstrate the relationship between self-

improvement and just peace using a descriptive-analytical method. The results showed that 

resolving disagreements and disputes in human society and the realization of just peace 

depend on human self-improvement at various personal and social levels and especially at 

the level of officials and politicians. Self-improvement as the most important step is prior to 

improving society and civilization. It can assist the realization of global peace in two realms 

of paying attention to human pure nature and overcoming sensual instincts and tendencies. 

Self-improvement as an innate controlling force can have two especially important tasks: 

One is related to highlighting human virtues such as seeking justice and morality, and 

another is about controlling instincts to prevent rebelling, hegemony, and tyranny against 

others. Undoubtedly, the above two features, after improving the human, can bring 

tranquility and peace in society because personal improvement will lead to the purity of 

soul and calmness. As a result, all the individuals living in society can feel rest and just 

peace. 
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 چکیده

حل اختالفات و منازعات  ها نشان داد توصیفی بود. یافته -سازی و صلح عادالنه با روش تحلیلی  هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه خود
ها و سطوح مختلف فردی، اجتماعی و به ویژه در سطح  در جوامع بشری و تحقق صلح عادالنه در گرو خودسازی انسان در الیه

سازی است، خودسازی در  پردازی و تمدن مردان تحقق خواهد یافت. خودسازی به عنوان مهمترین گام و مقدم بر جامعه کارگزاران و دولت
تواند به عینیت بخشی صلح جهانی کمک نموده و به  ی توجه به فطرت پاک انسانی و پا نهادن بر غرائز و تمایالت نفسانی می  رصهدو ع

سازی فضایل انسانی مانند  تواند دو کارویژه مهم داشته باشد که یکی معطوف به برجسته عنوان یک نیروی کنترل درونی، می
گری و ظلم به  کارویژه دیگر خودسازی ناظر به کنترل غرایز در راستای جلوگیری از طغیان، سلطهگرایی است.  جویی و اخالق عدالت

گردد، زیرا خودسازی فردی سبب  دیگران است. بدون تردید این دو کارویژه پس از اصالح انسان، موجب آرامش و صلح در جامعه می
ه همه کسانی که در جامعه هستند احساس آرامش و صلح عادالنه پاکسازی روح و تسکین دهنده و آرام بخشی خواهد شد، در نتیج

 نمایند.  می

 

 .بیانیه گام دوم انقالب، خودسازی، صلح عادالنه های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

بیانیه گام دوم در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی ایران، به عنوان یك نقطه عطف در چهل 

خطاب به ملت ایران مطرح گردید. یکی از مفاهیم کلیدی  سالگی انقالب توسط مقام معظم رهبری

است که در بند آغازین بیانیه دوم انقالب به آن اشاره شده است:  خودسازیدر این بیانیه مفهوم 

است. درودی از  پردازی و تمدن سازی شده  ی خودسازی و جامعه و اینك وارد دوّمین مرحله»... 

ه آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینك وارد فرایند بزرگ و اعماق دل بر این ملّت. بر نسلی ک

در واقع خودسازی در این  2(.11/22/2933)بیانیه گام دوم انقالب،  «شود جهانیِ چهل سال دوّم می

سازی مطرح گردیده است. ساخت انسان کامل  پذیری و در نهایت تمدن ای برای جامعه بیانیه مقدمه

در راستای گسترش صلح عادالنه در جامعه بوده و در حقیقت انسان پایه و هدف پیامبران الهی و 

گردد و تحقق دو مورد دیگر در گرو انسان  سازی محسوب می سازی و تمدن اساس ورود به جامعه

 باشد. و نقش آن در تحقق آن می

سازی توان با تکیه بر مفاهیمی همچون خود در فرانظریه اسالمی در موضوعاتی مانند صلح، می

های بشری را برای  و فطرت انسانی مبنای شناخت رویکردهای فکری تأثیرگذار در مسیر گفتمان

طلبی و  (. رابطه عزت139ـ131: ص2936المللی فراهم آورد )سیمبر،  تحقق صلح و امنیت بین

 ها فزونی ها و ناعدالتی ستیزی با صلح و آرامش در این است که، از آنجا که ریشه تمام جنگ ظلم

ها بوده است، لذا، سکوت در مقابل آن، موجبات جری شدن مستکبر را  خواستن برخی از انسان

بخشد، اما اگر هر انسانی در مقابل ظلم و ستم  آورد و این امر تسلسل ناامنی را تداوم می بوجود می

دس، گردد )فقیهی مق دیگران بایستد و عزت طلبی را مالک قرار دهد، صلح در همه جا پایدار می

انسان با خودسازی که در ورای خودشناسی صورت (. 22ـ3: ص 2939، راد خلجی و مهدوی

آید.  های مثبت برمی کند و درصدد تقویت جنبه های ناروا را از خود دور می پذیرد، خصلت می

رساند )فیض کاشانی،  زیربنای سعادت انسان، خودسازی است که انسان را به تعدیل و اعتدال می

 (.213، ص3: ج2939

                                                           

1. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 
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مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع نقش خودسازی در تحقق صلح عادالنه با تأکید بر  در ذیل

 بیانیه گام دوم انقالب، آورده شده است.
 . پیشینه تحقیق1جدول شماره 

 نویسندگان ـ 

 روش پژوهش
 ها مهمترین یافته اهداف یا سواالت اصلی عنوان پژوهش

 نیا و طاهایی موسوی

تحلیل ( 1397)

 محتوا

رویکرد کالسیک 
و نقد نظریه 
مدرن صلح، 
رهیافتی برای 

 های ایرانی دولت

آیا صلح عبارت از  سؤال:
استقرار نظم و ثبات در 

ها است  منطقه توسط دولت
تر و  یا واقعیتی تدریجی

ای تر از استقرار نظم و  ریشه
 ثبات؟

صلح، توان و کارکرد یک اجتماع تاریخی ]یا تمدن[ برای 
یف و قابل زیست ساختن مناطق پیرامونی خود از طریق تلط

گسترش ناهشیار فرهنگی است. این رویکرد کالسیک به 
گیرد. نتایج  باشد که در مقابل رویکرد مدرن قرار می صلح می

ها  این رویکرد به صلح این است که صلح مشخصه دولت
گرایی  نیست، مشخصه اجتماعات است؛ صلح یک جانبه

ست؛ صلح ناشی از قدرت اجبار نیست، ناشی از نیست، رابطه ا
 آزادی و خودانگیختگی است.

( 1396) آدمی

 تحلیل محتوا

صلح 
انگارانه؛  غایت

تطبیقی هستی و 
شناسانه بر  انسان

نظریه صلح در 
 اسالم و غرب

مبانی صلح  سوال:
انگارانه، از دیدگاه  غایت

اسالم و غرب چه 
هایی با یکدیگر  تفاوت

 دارند؟

مکاتب غربی با نگرش اومانیستی و ابزارانگارانه کلیّت 
انگارانه در خدمت قدرت و الزامات آن به  و نه غایت

اند و مفهوم صلح با توجه به  پردازی پرداخته نظریه
سوابق تاریخی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یا در 
هدف و یا در عمل تنها مستمسکی برای اندیشه 

 غرب تئوریزه شده است.گرای  محور و نسبیت قدرت

( 1391) میرمحمدی

 تحلیل محتوا

مقایسه صلح 
پایدار در اندیشه 

محور کانت 
انسان و صلح 

عادالنه در اندیشۀ 
 متفکران شیعی

بین صلح پایدار در  سوال:
اندیشۀ انسان محور کانت و 

صلح عادالنه در اندیشۀ 
متفکران شیعی چه 

 هایی وجود دارد؟ تفاوت
 

ایسه دو رویکرد الئیک کانت به صلح پایدار، این مقاله به مق
که مبتنی بر الزامات عقلی و اخالقی است و رویکرد متفکران 
شیعه به صلح عادالنه، که مبنای صلح را تأمین عدالت 

یابی علل تحقق  پردازد. رویکرد اخیر، به دلیل ریشه داند، می می
ز صلح و ارائه طرحی جامع در زمینه بسترسازی برای صلح، ا

 .تر برخوردار است اندازی روشن کارآمدی بیشتر و چشم

فقیهی مقدس، 

 راد خلجی و مهدوی

( تحلیل 1393)

 محتوا
 

اصول راهبردی 
 صلح در اسالم

 

چه راهبردهای کالنی  سوال:
در آموزهای اسالم تبیین 
شده است که براساس آن 
بتوان به صلح و آرامش 

 .دست یافت

هان شمولی اسالم و کوشد جامعیت و ج این مقاله می
توانمندی آن در ارائه بهترین نظریه مبتنی بر صلح را 

 .بررسی نماید
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افتخاری و محمدی 

( 1392) سیرت

روش تحلیل محتوا 

 و معناشناسی زبانی

صلح و سلم در 
 قرآن کریم

هدف تبیین این موضوع است 
که گویاترین واژه در قرآن 

کریم که معادل صلح متعارف 
« سلم»اژه گیرد، و قرار می

است. سلم بیانگر صلح ایمانی و 
 باشد. بیرونی می

صلح اسالمی دارای رویکردی مثبت و درونی به صلح 
دستیابی به  است که در قالبی عادالنه و به منظور 

گردد و ارزش عرضی آن ناظر  اهداف الهی ترسیم می
سازی تحقق اهداف دین و عدالت است و  به مقدمه

یی نیست که رسیدن به آن در ارزشی مطلق و نها خود 
  تر از حالت نبود صلح تلقی گردد. هر شکلی متعالی

مصباح یزدی و 

(، 1384) سبحانی

 تحلیل محتوا

به سوی 
 )کتاب( خودسازی

های نیل به خودسازی  راه
 کدام است؟

و « خودشناسی»این کتاب بر پایۀ استفاده از دو بال 
و هدف برای نیل به قلّۀ کمال انسانی « خودسازی»

 .آفرینش یعنی قرب إلی اهلل است

 (،1396) سیمبر

 تحلیل محتوا

مبنای انسانی 
صلح در 

پردازی  نظریه
اسالمی در روابط 

 الملل بین

های اسالم  آیا انگاره
تواند مجموعه منسجمی  می

ها را در سطح  از آموزه
نظری ارائه و با ارئه نظری 

به فهم و تبیین مسائل 
له الملل، از جم جاری بین

 صلح کمک کند؟

یافته اصلی مقاله این است که صلح از دیدگاه اسالمی 
الملل از لحاظ جوهری و معرفتی متفاوت است  روابط بین

و روزنه نگرش اسالمی برای تحقق صلح بر انسانِ 
 مدار قرار دارد. تکلیف

له زمانی توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. این فاص2933بیانیه گام دوم انقالب در سال 

های علمی قابل توجهی در قالب مقاالت پژوهشی و یا  پژوهش کوتاه سبب گردیده شاهد تدوین

سویی برخی مباحث پژوهش حاضر به  های معتبر پیرامون موضوع، نباشیم. اما با توجه به هم کتاب

های علمی مرتبط در بخش قبل اشاره گردید. نوآوری پژوهش حاضر نسبت به  برخی پژوهش

های پیشین آن است که این پژوهش به صورت تخصصی و با تجزیه و تحلیل مفاهیم  شپژوه

سازی و رابطه آن در تحقق صلح عادالنه پرداخته و  موجود در بیانیه گام دوم، به تبیین و نقش خود

 شود. ها مشاهده نمی این رویه در سایر پژوهش

 . تعاریف مفهومی2

 خودسازی. مفهوم 2-1

فعلیت بخشیدن استعدادهای اصلی انسان، جهت رسیدن به قرب الهی  به معنای خودسازی
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باشد. درک ما از خودسازی، وابستگی کامل به شناخت  است. این امر در گرو خودشناسی انسان می

ناپذیر خودسازی است  )خود( و کمال مطلوب آن دارد و خودشناسی مقدمه اجتناب ما از هویت

(. یکی از مهمترین مفاهیمی که مقام معظم رهبری در 23: ص2933)مصباح یزدی و سبحانی، 

بیانیه گام دوم و در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب مطرح نمودند، موضوع خودسازی است. این 

سازی  پردازی)سازی( و تمدن بحث که در بند آغازین بیانیه مطرح گردیده، هر نوع پیشرفت، جامعه

سازی مقدم  پردازی و تمدن ن رو خودسازی را بر جامعهداند، از ای را مشروط به خودسازی می

 اند. داشته

فرمایند: خودسازی و  ای در یکی از بیانات خود پیرامون اهمیت خودسازی می اهلل خامنه آیت

ما را هدایت کند و خدای متعال   شاءاللَّه همه تواند ان مراقبت از خود، اساس همه کارهاست که می

 . (12/19/2931 ای،  خامنهبایستی کمك کند. )امام 

خودسازی از مهمترین مباحث علمای اخالق بوده و هست و هدف پیامبران الهی همواره در 

راستای خودسازی و ساختن انسان اخالقی بوده است و سعادت انسان جز از مسیر خودسازی 

تجربه و  محقق نخواهد گردید. خودسازی در تمام ابعاد آن، از اخالق و معنویت گرفته تا کسب

سازی با  ساز اصالح جامعه و ایجاد جامعه اسالمی و به تبع آن موجب تمدن علم و اعتقادات، زمینه

)امام  ایم. ما اگر خود را اصالح کردیم، جامعه را اصالح کردهالگوی اخالقی و الهی خواهد شد. 

گردید و  . اصالح جامعه جز از مسیر صلح و آرامش محقق نخواهد(12/13/2931ای،   خامنه

 تواند این مهم را عینیت بخشد. ها می تك انسان خودسازی تك

 صلح. مفهوم 2-2

  مرتبه در قرآن و نیز روایات آمده است و امروزه یکی از  231صلح و مشتقات آن بیش از

(، از این رو پرداختن به آن 59: ص2931باشد )افتخاری،  مفاهیم بنیادین در روابط بین الملل می

ادی دارد. سه واژه در قرآن کریم قرابت معنایی زیادی در بیان مفهوم صلح دارند. یکی از اهمیت زی

برند )نجفی  بس اطالق و به کار می است که اهل علم، آن را در معنای آتش هدنهآن مفاهیم 

( این مفهوم که بیانگر معنای آشتی و 291: ص2963؛ کاظمی، 131، ص12: ج2961جواهری، 
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: 2936 شود )هاشمی رفسنجانی، به صورت محدود و مشروط پذیرفته می ترک مخاصمه است،

فاَل »(. آیه 913، ص6: ج2915گردد )طریحی،  ( که به صلح پس از جنگ اطالق می29، ص1ج

گز سست پس هر»(، 95)محمد،  «تَهِنوا وَتَدعوا إِلَى السَّلمِ وَأَنتُمُ األَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَن يَتِرَكُم أَعمالَكُم

بار( دعوت نکنید، در حالی که شما برترید، و خداوند با  نشوید و )دشمنان را( به صلح )ذلّت

شهید مطهری با توجه به آیه مذکور بیانی «. !کند شماست و چیزی از )ثواب( اعمالتان را کم نمی

مگری است، دارند مبنی بر اینکه تزلزل در مقابل دشمن متجاوز به معنای تسلیم شدن در مقابل ست

عزتی و پایمال شدن حقوق چیز دیگری درپی  بدون شك انعطاف)صلح( در مقابل تجاوز جز بی

: 2962داند. )مطهری،  نخواهد داشت و این صلح عین ناعدالتی است و اسالم آن را مشروع نمی

 ( 26ص

فوی، برند )مصط را اغلب در مقابل فساد به کار می «ص ل ح»است، ماده  صلحواژه دیگر کلمه 

(. چنانچه بین گروهی بعد از جنگ تفاهم صورت پذیرد، به آن صلح گفته 166، ص 6: ج2961

(. راغب اصفهانی صلح را به معنای از بین بردن نفرت 933، ص1ق: ج2313شود )ابن منظور،  می

(. بسیاری از فقهاء معنای صلح را در 133ق: ص2321نماید )راغب اصفهانی،  بین مردم معنا می

 (. 933: ص2951برند )اصفهانی،  فقهی مانند معامالت و عقد صلح به کار می مسائل

است که به معنای آشتی و  سلمواژه دیگری که که قرابت معنایی زیادی با صلح دارد، 

را به معنای  سلم(. عالمه مصطفوی 296: ص2936آمیز بودن معنا شده است )رازینی،  مسالمت

را به معنای مطلق  سلم باشد، ایشان داند که اختالفی در میان می موافقت شدید در باطن و ظاهر می

  (.233، ص 5: ج2961 دانند )مصطفوی، خواهی می آمیز بودن و آشتی مسالمت

تواند بیانگر معنای مورد نظر  بس بوده و نمی به معنای آتش هدنهبا توجه به آنچه بیان گردید، 

ه عنوان قاعده فقهی در معامالت جایز شمرده شده ب صلحدر این پژوهش باشد و متبادر از مفهوم 

، بدون سلم( اما مفهوم 933: ص2951؛ اصفهانی، 121، ص 16: ج2961 است )نجفی جواهری،

گردد و آن به معنای مطلق آرامش و آشتی  قید و شرط معنای سیاسی از آن به ذهن متبادر می

 برگیرد. تواند مفهوم صلح را نیز در باشد که می می
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های رایج جهت تبیین یك مفهوم، در بین اهل علم لغت، بیان معنای نقطه مقابل  از شیوهیکی 

باشد. در اینجا نیز مفهوم مقابل صلح،  می« تعرف االشیاء باضدادها»یك مفهوم، که همان ضد کلمه 

در  سلم(. 215، ص25: ج2911 باشد )دهخدا، جنگ است که در لغت به معنای نبرد و پیکار می

(. 336، ص21ج :2915(، در مقابل حرب آمده است )طبرسی، 62)انفال،  «إِنْ جَنَحُوا لِلسََّلْمِوَ»آیه 

این آیه بیانگر آن است که اگر دشمن در یك شرایط مساوی تمایل به صلح نشان داد، درخواست 

ه (. با توجه به تبیینی که از س111، ص1: ج2936آنها را برای پذیرش صلح بپذیر )مکارم شیرازی، 

مفهوم هدنه، سلم و صلح بیان گردید، سلم به معنای مطلق آرامش، مسالمت و آشتی در مقابل 

 گیرد.  جنگ قرار می

 صلح و خودسازی . رابطه3

ای دو سویه تصور نمود، زیرا از آن جهت که انسان دارای  توان رابطه بین صلح و خودسازی می

های فطری خود نزدیك گردد، به  ه جنبهباشد، هر وقت با خودسازی ب دو سرشت پاک و شرّ می

رسد و در صورت تمایل به غریزه )هواهای نفسانی( به بدبختی، بداخالقی و ناعدالتی  کمال می

سوق پیدا خواهد نمود که نتیجه آن عدم صلح و آرامش در جامعه خواهد بود )ابراهیمی و دیگران، 

نای انزواطلبی، خلوت گزینی و دوری از (. البته بدون تردید مفهوم خودسازی، به مع13: ص 2939

(، بلکه به معنای آمادگی انسان 12: ص2933باشد )مصباح یزدی و سبحانی،  مسائل اجتماعی نمی

سازی است. خودسازی پرداختن به خویشتن و  پردازی و پس از آن تمدن برای ورود به جامعه

گیری  ن مقصود نهایی در راستای جهتها، با در نظر گرفت های حیاتی و انگیزه دادن به فعالیت جهت

 .ها، برای نیل به اهداف الهی و کمال حقیقی است فعالیت

کند، خودسازی و   ابن مسکویه وقتی بحث از صلح در منزل، مدینه و مملکت را مطرح می

دارد )ابن مسکویه،  تهذیب اخالق را مهمترین عامل جهت سعادت، آرامش و صلح تام بیان می

تواند به عنوان ریشه نیل به کمال، عدالت، اخالق و  . از این رو خودسازی می(53-51: ص2933

امنیت محسوب گردد. رشد و تقویت جنبه فطرتی انسان بیشتر متأثر از روحیات درونی و 

توانند شرایط را جهت تحقق  شخصیتی انسان است. اگرچه حکومت عادالنه و حاکمان عادل می
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یند، اما تا زمانی که انسان به خودسازی درونی نرسیده و امکان صلح، امنیت و عدالت فراهم نما

رشد کمال در وی بوجود نیامده باشد، هیچ حکومت عادلی توانایی تزریق خودآگاهی فطری که 

 (.19ـ12نتیجه آن صلح و آرامش است را ندارد )همان: ص

در گام نخست الزم  بنابراین، برای اینکه حس امنیت و آرامش فضای زندگی بشر را در برگیرد،

است انسان به اصالح خویش و سپس به اصالح جامعه بپردازد. اگر تك تك افراد جامعه این کار 

را وظیفه خود بدانند، فضای آن جامعه برای همگان مطلوب، و ترس و غم از دل آدمی دور 

و  های خودساخته ای که انسان (. در جامعه153-151: ص1، ج2933گردد )مصباح یزدی،  می

نماید و در مقابل اگر  هویتی آن جامعه را تهدید می گر وجود نداشته باشد، خطر ناامنی و بی اصالح

گروهی به اصالح خویش و جامعه بپردازند و فساد، تباهی و جرم را در آن جامعه نابود کنند، این 

افراد آن  شود که از نعمت امنیت برخوردار است و همه آل می جامعه یك جامعه آرمانی و ایده

 شوند )همان(. مند می جامعه هم از این نعمت بهره

 تربیت نیروی انسانی خودساخته و محور قرار دادن چنین نیروی با اخالص و مومنی،

گردد، اهمیت این موضوع معطوف به  های بیانیه گام دوم محسوب می یکی از مهمترین بخش

ها  وزه معنویت و اخالق بوده که این توصیههای مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در ح توصیه

ای اخالقی و عدالت محور  های فردی و افراد جامعه در راستای برپایی جامعه جهت دهنده فعالیت

است. ابتنای جامعه به آن فضایل اخالقی زمینه را برای خودسازی نیروی انسانی جامعه مهیا 

ستگویی، اخالص، ایمان، گذشت و نماید، اعتماد به نفس، تواضع، شجاعت، توکل، را می

خیرخواهی از جمله مفاهیمی است که ذیل ارتقای معنویت و اخالق آمده است. برجسته نمودن 

نماید و موجبات ایجاد آرامش در جامعه را بوجود  این فضایل اخالقی به خودسازی افراد کمك می

ای که در  . تحقق این امر در جامعه)برای مطالعه بیشتر به متن بیانیه گام دوم مراجعه گردد( آورد می

ناپذیر است. از این رو محوریت انسان  گری بر مستضعف صورت پذیرد، امکان آن ناعدالتی و سلطه

خودساخته و توجه به خصوصیات و فضایل اخالقی افرد جامعه از اهمیت واالیی برخوردار است. 

را دارد که مزیّن به اخالق بوده و انسان زمانی توانایی ایجاد صلح، عدالت و آرامش در جامعه 
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توان در جامعه صلح و  همواره در راستای خودسازی فردی حرکت نماید. بدون خودسازی نمی

 ،9: ج2936آرامش به ارمغان آورد و آن جامعه را به کمال و سعادت نیل داد )مکارم شیرازی، 

 (. 65ص 

، و پاک نمودن روح از خودسازی و اصالح رفتار و گفتار سبب آرامش روحی و روانی

های اخالقی شده و این امر آرامش و صلح در فرد و سپس در جامعه را به دنبال خواهد  آلودگی

داشت. صلح و آرامش در جامعه سبب سرایت آن به خارج از اجتماع و جامعه شده، به نحوی که 

هویتی و در  یانسان صلح خواه در جامعه سبب بجهان مملو از صلح عادالنه خواهد شد. نبود 

 گردد. نهایت موجب فساد در جامعه می

 . رابطه خودسازی و اعتدال4

گردد، موجب رهانیده  خودسازی در انسان که در واقع یك نوع شناخت از نفس محسوب می

: 2933پور،  گردد )جهانی شدن خود و هویت انسانی از صفاتی همچون حیوانیت و رذایل می

باشد. یکی از آنها قوه غضبیه است که نشان از خوی  ه قوه می(. وجود هر انسانی دارای س23ص

خواهی و نمود وصفِ حیوانی  درّندگی انسان دارد. قوه دیگر، شهویه است که حاکی از زیاده

ها و  باشد. تجلی این دو قوه در انسان ایجادکننده ناامنی و عدم آرامش برای دیگر انسان ها می انسان

توان  نماید و می ارد. قوه عاقله در انسان، نفس سرکش آدمی را مهار میجوامع بشری را به دنبال د

ترین کارویژه آن را تعدیل دو قوه غضبیه و شهویه دانست. امام خمینی ثمره تعدیل قوا را  اصلی

نماید )امام  موجب استعالی نفس بر قوا دانسته و تحقق انسانیت را در گرو تعدیل قوا ذکر می

 (.231: ص 2936خمینی، 

باشد، حاصل اعتدال  برخی از متفکرین مانند فارابی، صلح را که به مفهوم آرامش و امنیت می

بینند و برای آن تعریف جامعی قائل هستند که تمام ابعاد نفسانی، فردی و  در نفس و جامعه می

دهد  شود. این برداشت مبانی و ریشه تحقق صلح را مورد توجه قرار می مدنی را شامل می

(. در واقع ایشان خودسازی و ایجاد تعادل در قوای نفسانی را بیانگر بعد 23: ص2936یدی، )جمش

( این بدین معناست که صلح درونی به مثابه 26-23ص :2912پندارند )فارابی،  درونی صلح می
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باشد  گونه که جهاد اکبر که مبنا و اساس جهاد اصغر می تقدم جهاد اکبر بر جهاد اصغر است، همان

( صلح درونی نیز ابتدا در نفس انسانی و پس از آن در اجتماع و در نهایت 163: ص2933ر، )صد

در جامعه جهانی قابل تعمیم است. این نوع نگاه از صلح و مسالمت عام و استمرار چنین حالتی به 

 .انجامد صلح مثبت و ایجابی می

به مفهوم قطع عوامل مکانیزم تحقق صلح در اسالم، به معنای فقدان جنگ نیست، بلکه 

گردد و  باشد که این امر مانع از افراط و تفریط نیروهای باطنی در انسان می بوجودآورنده جنگ می

توان با قوه عاقله  گراید. می شوند و صفات باطنی او به تعدیل می مند می تبعاً از یك نوع اعتدال بهره

ترین عامل برای عینیت  و این موضوع مهم به تعدیل رابطه منطقی بین غرایز و فطرت نیل پیدا نمود

)کارگزاران( را به عنوان ایفاکننده نقش  فارابی رئیس مدینه گردد. بخشیدن به صلح محسوب می

نماید. این بدین معناست که، همان طور که عقل در نفس انسان نقش اصلی را  قوه عاقله معرفی می

وظیفه رئیس مدینه نیز در مدینه همان نقش را دهد،  دارد و انسان را به آرامش و اعتدال سوق می

م: 2335یاسین،  باید ایفا نماید و دیگران را در کنترل درآورد تا گرفتار افراط و تفریط نشوند )آل

 (.163ص

صلح ریشه در ابعاد وجودی انسان دارد و اعتدال نفسانی بین قوای انسانی و بیرونی که در 

یگر مطرح است، ریشه صلح وابسته به ابعاد وجودی انسان ها با یکد جامعه و بین رابطه انسان

)نفس( بین قوای انسانی و بیرونی. برونی بودن صلح به مدیریت قوه  باشد، و اعتدال درونی می

گردد. پس ریشه نزاع در مملکت نفس، قوه عاقله است، زیرا که آن، مانع  عاقله بر سایر قوا باز می

گذارد که نفس را مطیع خود سازد  بدِ خود را به ظهور رسانند و نمیشود از اینکه آثار  سایر قوا می

 (.21: ص 2936به نقل از: جمشیدی،  11: ص2913)نراقی، 

با توجه به آنچه بیان گردید، خودسازی انسان در سطح فردی، اجتماعی و بازیگران سیاسی 

ه منازعات در جوامع بشری تواند به عنوان یك عامل مهم در تحقق صلح عادالنه و از بین برند می

مطرح گردد. همانطور که بیان گردید این خودسازی در گرو اعتدال درونی و بیرونی بروز 

  نماید. می
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  . خودسازی و بسترسازی گفتمان صلح5

های اسالمی تنها راه حل مشکالت بشری جهت رسیدن به امنیت و صلح فراگیر این  در آموزه

ساختگی که عامل ناعدالتی و اختالفات بشری است از بین برود  است که تمام مرزهای اعتباری و

و اخالق، عدالت و آرامش جایگزین گردد. هرچند برخی رسیدن به چنین آرمانی را دست نیافتنی 

شمرند. اما برخی اندیشمندان و متفکران جهان به وجود چنین  برمی 2و شبیه ناکجاآباد توماس مور

(. بدون تردید اگر اعتقاد به دستیابی چنین حکومتی 19: ص2936حکومتی باور داشتند )آدمی، 

دادند  کردند و آن را مورد مطالعه قرار نمی نظران توجهی به آن نمی دست نیافتنی بود، صاحب

)همان(. از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که هدف تمام انبیای الهی برقراری صلح و عدالت بوده 

 اند.  أم با صلح عادالنه را دادهو همواره نوید حکومت جهانی تو

  اگر الگوی غربی، مدل مطلوب برای تحقق صلح جهانی محسوب شود، بدون شك به دلیل

عدم جامعیت و عدم جهان شمولی و نیز با توجه به محوریت انسان و تسلط تفکرات غیر الهی، 

صلح، نظریه صلح تواند به گفتمان صلح جهانی منجر گردد. در مباحث مربوط به مطالعات  نمی

گردد )چینی چیان و صالحی،  ترین نظریه در رابطه با صلح محسوب می دموکراتیك، شاخص

(. این نظریه که اولین بار در مقاله صلح ابدی توسط کانت مطرح گردید، به معنای 233: ص2936

 فقدان جنگ در راستای کسب بیشتر منافع مادی مطرح بوده و این فهم بیشتر معطوف به صلح

( اساس نظریه صلح دموکراتیك مبتنی بر ایجاد 231ـ293: ص 2931 منفی است. )میرمحمدی،

های  دموکراسی در راستای عدم نزاع و جنگ مسلحانه است. پس از جنگ جهانی اول دولت

جو جلوه دهند  های دموکراتیك را صلح سازی، سرشت دولت دموکراتیك سعی داشتند با گفتمان

 (99: ص 2913 )حیدری،

اما وقوع جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن نشان داد، ایجاد یك ساختار منسجم در قالب 

اند، بلکه به ناامنی و  های دموکراتیك نه تنها کمکی به صلح نکرده ها و گسترش نظام سازمان

                                                           

1. Thomas More 
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ناعادالنه بودن مناسبات مشروعیت داده و دلیل آن عدم توجه به عدالت بوده است. نظریه اسالمی 

های خارج از  الملل به دلیل دارا بودن ماهیتی تبیینی که درصدد کشف واقعیت روابط بین در مورد

باشد  الملل به شکل کنونی می باشد هم تکوینی است، زیرا درپی برساخته شدن روابط بین ذهن می

 (. 131، ص2: ج2913)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 وکراتیك از یك جنگ رودررو و گیری جنگ در رویکرد صلح دم رسد جهت به نظر می

تر است. منافع  آشکار به سوی یك جنگ پنهان پیش رود که صد البته برای صلح و امنیت خطرناک

های دموکراتیك، تنها باعث عدم مخاصمه و خشونت در روابط فیمابین آن  مشترک در بین دولت

تیك شده، وجود های دموکرا کشورها شده است. آنچه سبب عدم خشونت و درگیری بین دولت

های دموکراتیك )حیدری، همان(.  جویی دولت جویی است، نه سرشت صلح اشتراک منافع در صلح

زنی و مذاکره با  توان گفت، فرهنگ سیاسی کشورهای دموکراتیك مبتنی بر چانه از سوی دیگر می

ت و باشد و این امر سبب رفع خشون سو که هنجارهای سیاسی مشابهی دارند، می کشورهای هم

  (.13: ص 2931گردد )مشیرزاده،  جنگ بدون درگیری و نزاع می

گردد، این  در صلح کانتی، فقدان انگیزه تعامل و نیز نبود منافع مشترک سبب ایجاد ناامنی می

بدون شك سعی در کسب منافع  .داند ایده همکاری و اشتراک منافع را اساس صلح پایدار می

انگیزاند که نتیجه آن  طلبی را برمی ، برتربینی و برتریمشترک موجبات تقویت حس خودخواهی

گردد.  الملل می موجب به خطر افتادن صلح در سطح باالتر و سبب به هم خوردن نظم و نظام بین

لذا، سلطه طلبی و خود برتربینی منشاء بروز ناعدالتی، ناامنی و جنگ خواهد شد. )جمشیدی، 

 (133: ص 2935

هایی از  علمی نمونه2ثباتی اقتصادی و آپارتاید د تروریسم، فقر، بیهایی مانن امروزه پدیده

مصادیق ناامنی در دنیای معاصر را بوجود آورده که متاسفانه این مشکل توسط کشورهای غربی 

کنند،  منفعت محوری خود معنا میایجاد شده است. آنها امنیت و صلح را در قالب تعریفشان از 

                                                           

1. Apartheid 
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 شود. تی و عدم امنیت در سطح جهانی میها، ناعدال نتیجه این نگرش

تر از  ها را به سطح تحلیل وسیع مطالعات صلح درپی آن است که سطح تحلیل میان دولت

(. گستردگی و عمق مفهوم صلح در رویکرد 123: ص2933روابط اجتماعی بسط دهد )قوام، 

آمیز، رعایت  سالمتاسالمی در همین راستا قابل تعریف است و در آن امنیت، عدالت، همزیستی م

المللی از جمله مفاهیم نهفته در  ها و قراردادهای اجتماعی و بین حقوق و پایبندی به مسئولیت

 مذاهب و عقاید با ها انسان آمیز مسالمت همزیستی و صلح نظر اسالم، گردد. از صلح محسوب می

 (.21: ص2939است )ابراهیمی و دیگران،  هدف و ارزش یك گوناگون،

طلبد که در تمام امور از جمله  شمولی می ( این جهان13شمول است، )سبأ،  جهانینی اسالم د

همگى »(، 113)بقره،  «ادْخُلُوا فِي السَِّلْمِ كَافََّةً»فرماید:  صلح، جهانی بیاندیشد. خداوند در قرآن می

ناست که صلح باشد و این بدان مع  در اینجا به معنای جمیع افراد می کافه «.در صلح و آشتى درآئید

 113و آرامش نباید محدود به فرد، دولت و یا اجتماع خاصی گردد. با توجه به آنچه در ادامه آیه 

شیطان، دشمن صلح و وحدت است و همه  ،«و ال تتَّبعوا خطوات الشيطان»سوره بقره آمده است: 

طلبی و  ه منفعتانگیز، بلندگوهاى شیطانى هستند، این هواهای نفسانی انسان را ب نداهاى تفرقه

آورند )قرائتی،  گری را فراهم می دهد و آنها موجبات ظلم و تعدی و سلطه خواهی سوق می تمامیت

  (.231، ص3: ج2939

بر خالف جامعیت و موسع بودن مفهوم صلح در اسالم، اعتقاد کشورهای دموکراتیك به صلح 

ورهای دموکراتیك تعریف آمیز تنها در یك دایره محدود، یعنی بین کش و همزیستی مسالمت

های دینی را در لوای اندیشه صلح و همزیستی  گردد. کشورهای دموکراتیك، حتی مردم ساالری می

ها، آداب و رسوم  )صلح دموکراتیك( قائل به حذف تمام فرهنگ بینند. صلح در دیدگاه غرب نمی

باید الگوی لیبرال دارد، دیگر کشورها برای رسیدن به صلح، تنها  دیگر ملل است و بیان می

: 2931دموکراسی غربی که مبتنی بر سکوالریسم و محوریت انسان است را بپذیرد )حیدری، 

ها تفوق دارد، منجر به انکار عملی  ( این تصور که الگو و فرهنگ غیر غربی بر سایر فرهنگ31ص

لی رسیدن به گردد و این تنگ نظری مانع اص احترام متقابل در تنظیم روابط غرب و غیر غرب می
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های اسالمی برای رسیدن به صلح و  الملل است )همان( اما در آموزه صلح پایدار در نظام بین

آمیز با دیگر ادیان و ملل، بیان نموده که دنبال مشترکات بروید و با تمسك به  همزیستی مسالمت

 آنها به همزیستی و تعامل بپردازید. 

 ب به صلح. بررسی رویکرد اسالم و غر2جدول شماره 

 . ابعاد خودسازی در تحقق صلح عادالنه6

تواند در دو  گردد. خودسازی می ساز صلح و عدالت محسوب می زی اولین قدم و زمینهخودسا

بعد به تحقق صلح عادالنه کمك نماید، که یکی معطوف به شاخص و برجسته نمودن فطرت پاک 

باشد. در واقع هر اندازه خودسازی  انسانی است و دیگری پا گذاشتن بر هواها و غرایز نفسانی می

صلح و عدالت را در جامعه درپی دارد، عدم توجه به آن موجبات ناامنی و  موجبات آرامش،

 ظالمانه بودن جوامع را درپی خواهد داشت.

توان به این حقیقت رسید که مانع اصلی تحقق صلح، عامل درونی  با بررسی منابع اسالمی می

دا نماید و فضایل انسان باید ابتدا معرفت به نفس وجودی خود پیاست، این بدان معنا است که 

های جوامع  فطری را برجسته و با امیال نفسانی مبارزه نماید، زیرا ریشه اکثر منازعات و خشونت

بشری معطوف به خلقیات درونی و نفسانی انسان است. جهت رسیدن به آرامش و امنیت عمومی 

ها را خشکاند. این  ها و خودخواهی ها، ناامنی ها، ناعدالتی و اجتماعی باید ریشه تمایالت شقاوت

  معنای صلح دایره شمول فلسفه صلح هدف صلح

عدم تحقق صلح جهانی ـ 
حذف فرهنگ و آداب و 

رسوم دیگر ملل در راستای 
قالب نمودن الگوی 

 دموکراسی غربی

محدود به  کسب منافع مادی 
کشورهای 
 دموکراتیک

فقدان جنگ در 
راستای کسب منافع 
 مادی )صلح منفی(

نگاه غربی به 

ه صلح صلح )نظری

 دموکراتیک(

تاکید بر مشترکات و تحقق 
 صلح عادالنه

تعدیل رفتار کارگزاران و 
اعتدال در غریزه و فطرت 

 جهت برقراری صلح 

جهان شمولی 
 صلح و عدالت

صلح به معنای قطع 
عوامل بوجود آورنده 
 جنگ )صلح پایدار(

نظریه اسالم به 

 صلح
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تر از جهاد اصغر)یا  معروف است، بسیار مهم و چه بسا سخت جهاد اکبرعمل که در اسالم به 

جهاد بیرونی( است. جهاد اکبر در مقایسه با جهاد اصغر از اهمیت واالتری برخوردار است، زیرا 

گردد  میاین جهاد خمیرمایه و زیربنای مهار تنازعات و تعارضات جوامع بشری محسوب 

های   خواسته و نفس هوای با مبارزه اکبر، (. به عبارت دیگر، جهاد31: ص2933)احمدی، 

شرّ در راستای صلح و  و بدی نوع هر از فرد عمل و اراده اندیشه، برای خالص کردن خودخواهانه

 .(31و سعادت گام بردارد )همان: ص  کمال مسیر در بتواند فرد تا باشد، ها می رفع ناعدالتی

تفاهم، صلح، وفای به عهد، دعوت و مفاهیمی از این قبیل با رویکرد جهاد اصغر قابل تبیین و 

گیرد، روی آوردن به جنگ و قوه قهریه تنها در صورت عدم تحقق صلح  ذیل جهاد اصغر قرار می

پذیرد. از این رو جهاد اصغر دارای مفهومی گسترده است و شامل موارد فوق  و تفاهم صورت می

بینانه و شاید مغرضانه تنها خشونت و جنگ را به اسالم  گردد، ولی غرب به صورت غیر واقع می

آمیز مطرح شده مثل دعوت و اولویت صلح بر جنگ سخنی به  دهد و از ابزارهای صلح نسبت می

 (.21-29: ص 2939آورد )ابراهیمی و دیگران،  میان نمی

و همواره از طرف نفس اماره به تحریك انسان های نفسانی است  جهاد اکبر که ستیز با خواهش

پردازد، همیشگی و دائمی است. وصف دائمی بودن برای جهاد اکبر متضمن این معناست که  می

انسان هر زمانی ممکن است در معرض خطر لغزش و سقوط قرار گیرد، از این رو نیاز به مراقبت 

رَّة و يموت احدهم فى كل يوم سبعين مرَّة يموت الناس م»خوانیم:  دائمی دارد. در حدیث معراج مى

میرند، ولی اهل  همه مردم می»(، 13، ص11تا: ج )مجلسی، بی «من مجاهدة انفسهم و مخالفة اهوائهم

شوند، آن هم به خاطر مبارزه و مخالفت با  میرند و زنده می مرتبه می 11عبادت و معرفت هر روز 

 «.هوای نفس است

ترین مرحله سیر تکاملی جهت تحقق صلح پایدار  نفسیات( مهمجهاد اکبر)مبارزه درونی با 

گردد، اگر انسان بتواند با نفس خود جهاد نماید و آنچه مثبت است، تقویت نماید و  محسوب می

تواند در ارتباط با دیگران  نقاط منفی نفسانی را از بین ببرد، به یك صلح درونی خواهد رسید و می

یده خالف بوده و منافع متفاوتی داشته باشند بتواند در صلح و و اجتماع که ممکن است در عق
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 همزیستی و به سر ببرد.

الملل،  آمیز در اجتماع و نظام بین با توجه به آنچه بیان گردید ریشه اصلی همزیستی مسالمت

باید از رهگذر صلح درونی عبور نماید، به این معنا که رسیدن به آرامش درون از رهگذر جان 

گردد. اگر این امر تحقق یافت شخص با  جوی بشری محقق می ه ندای فطرت عدالتسپردن ب

طلبی با  تواند به صلح عادالنه و پایدار برسد، زیرا عدالت کمك محیط و ساختار پیرامونی خود می

گیری از قوانین  توانند در اجتماع با کمك عقل و بهره ها می فطرت انسان عجین شده است و انسان

طلبی، نوع دوستی،  جویی، حق آمیزی داشته باشند. این مهم نیازمند کمال ار مسالمتمشروع رفت

اگر انسان بتواند در ابتدا از درون (. 13/6/2933 گرایی است )دهشیری، عزت طلبی و معنویت

بواسطه ارتباط با خدا به آرامش برسد و با تمام غرایز نفسانی که ممکن است به ناآرامی و 

نوع و محیط پیرامونی ارتباطِ  تواند با هم دد، مبارزه نماید، در این صورت میخشونت منتهی گر

 توأمِ با صلح برقرار نماید )همان(.

باشد.  و پا نهادن بر آن می یکی دیگر از ابعاد خودسازی در تحقق صلح عادالنه، دوری از غرایز

ه نحوی که برخی مانند ماکس گری افراد بشر، قابل انکار نیست ب غریزه خودبرتربینی، ظلم و سلطه

به دلیل اهمیت وجودی غریزی در نوع بشر، مفاهیمی مثل صلح را جز تصور و پندار چیزی  2وبر

پندارند، زیرا معتقدند غریزه جنگ آنقدر قوی است  بینند و تنها جنگ را واقعی می فراتر از آن نمی

نماید، همین غریزه  ای که رخ می شکافیم، نخستین غریزه زاد را می که وقتی پوسته تمدنی آدمی

 (. 229: ص 2931 ،نیا ، به نقل از: موسوی912و  926: ص2953، جنگ است )برگسون

گردد،  در واقع غریزه، همواره یکی از عوامل مهم در بوجود آوردن ناامنی و جنگ محسوب می

در قرآن کریم  تواند مهمترین تهدیدکننده صلح، همین غریزه محسوب گردد. خداوند از این رو می

به سوی » (،23 -21 )نازعات، «اذْهَبْ إِلَي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي ـ فَقُلْ هَلْ لَك إِلَي أَنْ تَزَكي»فرمایند:  می

خواهی از گناه استکبار و  فرعون برو که او سخت به راه طغیان رفته است و بگو آیا می
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و نفس سرکش آدمی است که برخی  در آیه اول سخن از طغیان«. خودبرتربینی پاکیزه شوی

دانند که این امر  جویی و تجاوز از حدّ را نتیجه غلبه غریزه بر فضایل انسانی می مفسران برتری

گردد. در آیه بعد، عامل اصلی این موضوع را عدم  موجبات ناعدالتی و عدم آرامش را سبب می

، 11: ج2931ده است )طباطبایی، تزکیه و خودسازی نفس آدمی و تمکین از غرایز نفسانی ذکر کر

  (.391، ص21: ج2915؛ طبرسی، 133ص

 گیری . نتیجه7

ها در ایجاد صلح با رویکرد اسالمی، بر قراری رابطه منطقی میان غرایز  یکی از مهمترین مولفه

و فطرت است و اینکه جنبه فطری بودن انسانِ الهی که همواره در مقابل تمایالت نفسانی، 

قدرت طلبی قرار دارد، برجسته گردد و غرایز نفسانی از بین برود. همانطور که در  خودبرتربینی و

پردازی و  بیانیه گام دوم به آن اشاره گردیده، خودسازی به عنوان مهمترین گام، و مقدم بر جامعه

ی توجه به فطرت پاک انسانی و پا نهادن بر غرائز و   سازی است، خودسازی در دو عرصه تمدن

 بخشی صلح جهانی کمك نماید. تواند به عینیت نفسانی می تمایالت

ترین  های اسالمی، خودسازی و تأکید بر محوریت انسانِ شرع محور و خدا محور مهم در آموزه

گردد. از این رو اصالح فرد در راستای  مولفه جهت تحقق صلح پایدار و عادالنه محسوب می

خواهی  گری و تمامیت درونی و مقابله با خوی سلطه مبارزه با غرایز نفسانی، به عنوان یك عامل

گردد. با توجه به آنچه بیان  ترین اصل در تحقق صلح محسوب می بشر به عنوان عامل بیرونی مهم

ها معطوف به خلقیات درونی انسان است که انسان باید با  ها و ناعدالتی گردید ریشه اغلب ناامنی

غلبه پیدا نماید. در مرحله بعد جهت تحقق امنیت و خودسازی و خودآگاهی فطری بر غرائزش 

گران بایستد و هرگز عمل آنها را با سکوت تایید  خواهی سلطه صلح جهانی باید در مقابل زیاده

 نکند، اگر چنین نماید عوامل رشد ناامنی و ناعدالتی را بوجود آورده است.

یژه مهم داشته باشد که یکی تواند دو کارو خودسازی به عنوان یك نیروی کنترل درونی می

گرایی است. کارویژه دیگر  سازی فضایل انسانی مانند عدالت جویی و اخالق معطوف به برجسته

گری و ظلم به دیگران است.  خودسازی ناظر به کنترل غرایز در راستای جلوگیری از طغیان، سلطه
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گردد، زیرا  در جامعه می بدون تردید این دو کارویژه پس از اصالح انسان، موجب آرامش و صلح

بخشی خواهد بود که همه کسانی که  خودسازی فردی سبب پاکسازی روح و تسکین دهنده و آرام

ای  نمایند. در واقع اصالح خویشتن مقدمه در جامعه هستند احساس آرامش و صلح عادالنه می

 برای اصالح جامعه است. 

 

 . مکانیزم تحقق صلح3نمودار شماره 

  

مکانیزم تحقق 

صلح عادالنه 

 دراسالم

برجسته نمودن 
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 هواهای نفسانی بر

وجود قطع عوامل به

آورنده جنگ )از 

 طریق خودسازی(

مقابله با افراط و 

تفریط نیروی باطنی 

 انسان

ایجاد رابطه 

منطقی بین 

 غریزه و فطرت
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