اسالم آیین صلح و صفا

صلح و امنیت ،از نیازهای اساسی جامعه انسانی است .در جامعههای کهه ارهداد آن ،بها ههد درهار
اختالف شده ،به جنگ و ستیز بپددازند ،زندگی ،بسیار سخت و توانفدسا است ،استعدادها در آن متوقه
میشود ،رشد و توسعه جامعه و ارداد ،درار رکود و توق میگهددد .از ایهن رو در آمهوزهههای قهدآن،
مؤمنان به صلح و صفا ردا خوانده شدهاند و خدای سبحان ،خطاب به مؤمنان میردماید :یها َيیهَاها اذيهَیني
آمانُوا ادْخُلُوا رِی اذسِّلْدِ کياريةً وا ال تيتيبِعُوا خُطُواتِ اذشيهیْطانِ ِِنيههُ ذيمُهدْ ُاهدُوب مُبهین1؛ ای کسهانی کهه ایمهان
آوردهاید ،همگی در صلح و آشتی درآیید و از گامههای شهیطان ،پیهدوی نمنیهد کهه او دشهمن آشهمار
شماست».
در این آیه ،مؤمنان به صلح و اتحاد و زندگی مساذمت آمیز رداخوانده شدهاند؛ زیدا صلح و اتحهاد،
به منزذه دژ محممی است که انسان را از حوادث ناگوار ،حفظ می کند.
با دقت در مفَوم آیه ،رنین پدسشهایی ،قابل طدح و بدرسیاند :ردا مؤمنان ،به صلح و اتحاد ردا
خوانده شدهاند؟ راه دستیابی به صلح و زندگی مساذمت آمیز و همچنین راه حفظ آن کدام اسهت؟ دشهمن
صلح و اتحاد ،ره کسانی هستند؟ رگونه میتوان از دشمنی دشمنان صلح و اتحاد محفوظ مانهد؟ بهدای
پاسخ به سؤاالت یاد شده ،بحث را در رند مطلب پی میگیدید.
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صلح و آرامش ،در پرتو ایمان
صلح و آرامش در صورتی پدید میآید که ارداد جامعه ،همگان از اصهو جهامو و حهارظ منهارو
ُمومی اطاُت کدده و از حقوق و مقدرات مشتدک ،پیدوی کنند و هیچ ردد یا گدوهی منارو خهود را بهد
مصاذح دیگدان تدجیح ندهد .رون ایمان به خدا و تسلید در بدابد ردمان او ،نقطه وحدت جامعه انسانی و
رمز ارتباط اقوام و ملتها است ،پس تنَا در پدتو ایمان به خدا میتوان به صلح و آرامش دستدسی پیدا
کدد و با اتما به قوانین مادی ،هدگز نمیتوان به جنگ و ناامنی و اضطداب پایان داد؛ زیهدا ُهاذد مهاده و
پیوستگی به آن ،پیوسته سدرشمه کشممشها و تصادمها است و این که آیه ،مؤمنان را به صلح و اتحهاد
رداخوانده ،بدای آن است که مؤمنان به حمد ایمان با هد بدادرندِ﴿ :نّما اذمؤمنون ِخوه﴾.1
رقط اهل ایمان با هد بدادرند .اهل ایمان به ذحاظ این که خود را مخلوق خدای یمتها مهیداننهد و
میدانند که همه انسانها در اصل انسانیت ،با هد بدابدند؛ زیدا همگان دارای رطهدت اذَهی هسهتند .پهس
خود را موظ میدانند از قوانین و مقدرات اذَی پیدوی کنند و حدود اذَی را در بین خود رُایت کدده و
از آن تعدی ننمایند؛ رون تعدی از حدود اذَی ،ظلد است و ظلد و ستد نیز به حمد ُقل رطدی ،قبهیح و
زشت است و باید از آن دوری کدد.
از این رو ،این آیه ،اوّال مؤمنان را به صلح و سازش و اتحاد دُوت کدده است و راه دسهتیابی بهه
آن صلح و اتحاد و همچنین حفظ آن را در پیدوی از قوانین اذَی ه که با مصاذح واقعی آدمیهان سهازگار
است ه مممن میداند.
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دشمن صلح و آشتی
بد اساس این آیه ،دشمن صلح و آشتی ،شیطان است؛ زیدا شیطان است که بین انسهانهها تفدقهه و
اختالف ایجاد میکند .در واقو ،اختالف ارمنی ،از هد کسی سدرشمه گیهدد ،از وسوسهه شهیطان اسهت؛
رون اوالً راه شیطان در بدابد صداط مستقید و وحی و بدهان است و ثانیاً رمد ،امهدی وجهودی اسهت و
هیچ امد وجودیای خود به خود پدید نمیآید؛ بلمه راُل و سببی آن را به وجود میآورد .ثاذثاً سبب آن
خود ذهن نیست؛ زیدا رمد در ذهن ایجاد میشود و ذهن رقط سبب قابلی آن است و نه مبداً راُلی آن.
سبب راُلی رمد اگد حق باشد ،خدا و ردشتگاناند و اگد باطل باشد ،اذقائات شیطان اسهت ،رنهان
که قدآن میردمایدِِ﴿ :ني اذشيیاطیني ذيیُوحُوني ِِذى َيوْذِیائَِِدْ ذِیُجادِذُوکُد﴾1؛ در حقیقت ،شیطانها به دوستانشان
اذقایی وسوسه میکنند تا با شما به جدا بپددازند».
بدای تشخیص اذقای شیطان یا اذَام اذَی ،باید از ُقل ساذد و نقل معتبهد ،کمهگ گدرهت .یمهی از
کارهای تخدیبی شیطان ،خاذی کددن زید پای مؤمنان و سست کددن ُقاید آنان اسهت کهه قَهدا آنَها را
میذغزاند و منحدف میکند .شیطان ،با وسوسه و سوگند دروغ؛ زید پای آدم و حوا را خاذی کدد و آنان را
از آن مقام و منزذتی که داشتند ،ردود آورد.
اگد انسان ها در بدابد وسوسههای شیطان ،انفعا و پهَیدش نشهان ندهنهد و بدخهی از گناههان را
مدتمب نشوند ،انحداف و ذغزشی از راه راست دامنگیدشان نمیشود.
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منشأ دشمنی شیطان
قدآن کدید ،منشأ و سدرشمه دشمنی شیطان را رند ریز میداند:
اذ  .تمبد و بدتدیجویی شیطان در بدابد انسان
ب .حسادت و تحمل نمددن کدامت انسان
ج .هبوط و سقوط او از ُاذد نور به ُاذد غدور
د :ذعن و نفدین خدا و بندگانش بد او تا قیامت.
با توجه به این موارد ،بدای این که انسان در دام شهیطان گدرتهار نشهود و در مسهید شهیطان گهام
بدندارد ،باید از ویژگی یاد شده پدهیز کند.

