
 

 

 

 

             روایات آیات واز منظر صلح بایستگی  نگاهی بر جایگاه و
  عين مسلكی دکتور امين الدین مظفریم                                                                               : ت اولقسم   

 خالصه

امعهه جآرامش حالت اصلی  صلح و ٢١٣لبقرة:  ا چڇ  ڇ  ڇڇ  چ  حکم آیه کریمهه این است که ب یکی ازحقایق انکار ناپذیر
روایها ،   استثنائی آن است، ازین رو دین مقدس اسالم بهه ویه آ آیها  و اختالف حالت عارضی و و نزاع، کشمکش و بشری

ئل مسها جمله آرامش از داشت اینکه صلح ونظر در با دادآ و سلک برنامه های طراز اول خویش قرار آشتی را در قضیه صلح و
دیهان، ناگسستنی دارد، و اسالم عزیز نسبت به همه ا پیوند طبیعت اسالم عزیز رابطه و ریشه داری است که باروح و اساسی و
رداری بهبهرآ  به إعمال و سطوح مختلف به سوی آن فرا خواندآ و بشریت را در نمودآ و اندیشه ها به آن زیادترترکیز مکاتب و

  اههفعده هبمجید آن قردر  لیتعارك و ند تبااوخدترغیب نمودآ است،  تشویق و ١٢٨النسرء:   چٿٺ  ٿچ آن تحت عنوان از
ه برش سفاو توصیه شهان، دبین خو  ختالفارا در انها دآ و آفرمو رههمدم ارههین مهبایجاد صلح  وح الهصاه هبن را سلماناهم

مر ا را نمسلمانازش ساد یجاح و اصالاهم به ل ند متعااوقع خددر وا ستدآ ابهتر معرفی کرو  برتررا صلح دآ و مصالحه کر
په وهش ههذا کهه جههت . ستدآ انمورشفاهسو یه هصالحه توصهمزش و به سارا عه زمناف و ختالاهم طرفین و ست دآ اکر

یهک قضهیه آشتی  روایا ، قضیه صلح و دیدآیا  و آن است که از تشریح همین حقیقت صور  گرفته است، بیانگر توضیح و
 قضهایای مهورد آشتی لبیک گفته و صلح و اختالف است تا به ندای وجیبه طرفین نزاع و همه شمول بودآ، از یکطرف جامع و

 یهها ، رافع نهزاع و قهامع ریشههطریق همین شیوآ معقول، منطقی، کم هزینه یا جزائی از تنازع را اعم ازینکه مدنی باشند و
تکلیهف  داشت معیاریت مسئولیت اجتمهاعی، وجیبهه ونظر در با طرف دیگر از ایند، وفصل نم زمان گیرحل و غیر خصومت و

دعای  ری ازالهام گی و ٩حلجرةا:  ا چڻں  ںچ  امتثال از دساتیر الهی اختالف است، تا با دایرآ تنازع و افراد بیرون از حیطه و
رُدُّوا اْلخُُصوَم َحَّتى  »اصحاب کرام ثارآ تأسی از و« حدیبیهصلح » سنت محمدی پیروی از و ١٢٦البقة:   چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ  ابراهیمی

ِم الضىَغءِئنَ  َ الخَقوخ  (66/  6  9) «َيصخطَِلُحوا فَِإنى َفصخَل الخَقَضءِ: ُُيخِدُث َبْيخ

 رکشهوایشان قربانی میگیرد ماننهد  اختالف از های که همیشه نزاع و جهت رفع نیازمندی های جامعه بشری به وی آ کشور
انها  امک بهرگیهری از استفادآ و اندیش، با خیر یاحکمی به عنوان مصلح، حکم، میانجی، خیرخواآ و ما، بحیث افراد حقیقی و

 اختهه ومتجانس، پرد غیر های متجانس و ایجاد صلح میان طرفین نزاع اعم از: افراد، خانوادآ ها، گرو اصالح و دست داشته در
 نزاع سهیم شوند. از خشونت وتشکل جامعه عاری  در ایجاد و

 روایا . اصالح، صلح، آشتی، عدالت ترمیمی، نزاع، اختالف، آیا  و مصالحه، واژه های کليدی:
 مقدمه:

، مشزش، آراسا، شتین، آدههههیدک گرههههنی یصلح به معناو ست ایشه صلح ل از رفعاب ابادر ثالثی مزید ر مصد، حصالا
 ح  درالهههص، و استدم ابین مراری بیزف و ختالا عههدم، اهیهههتبد و فسان شدف برطرد، فساو تباهی م عد، گیدسو، آمنیتا

دن صلح کرد یجازش دادن، اسا، اهیهتبد و ساهفدن رهکف رهبرطدی، بهبو، نیدابادن، آنیکو کردن، نیکی کرن و حساامعانی 
 (817 \2: 14و 282: 2و 32: 23)ست.افته ر ربهکا دادنشتی و آ

 دآبرر تباهی به کاد و فسادن کرف برطرو  دادنشتی ، آزش دادنسای به معناح صالواژآ ا "نلبیح ذا  اصالا "ر عبادر 
ف برطرآ و مدآپدید آ هههاوا گرهههیص شخااکه بین  یبطه بدو راحالت فاسد دن نیکو کری لبین به معناح ذا  اصالا .ستآ اشد
ن میااز  وتحکیم پیوندها و تقویت  ، تباطاس ارساح اصالای، به تعبیر (6 \9: 18) .ستانها آبین آ شدد یجاابط  رواگیِیرآ تدن کر
 (83 \7: 24) ست«ق انفا وه هتفرقب باهسو امل اعودن بر

د ایجو انها دادن آ تهیشآ ،ادفراینههباع زههنو  ا فتالهخاکدور  ها، زدودن  یاهه معنهالمی بهسرف امعادر صلح قع در وا
 در، کهه اینهک تههسآ ادههتأکید ش وختهداپرآن به  یدمتعد  یاروا   واههیدر آست که انها آبین  تیسزش و دوساو صلح 
از  خهیبر سهیرسپس به برو سی نمودآ ربر مطالعه و راصلح به ط مربو اهیاز آ یاددهتع پ وهش نخست، و این تحقیقههمادا
 . خداپررد خواهیموهن مهیدر اأئمه دین،  کرام، تابعین واصحاب ، اسالمبزرگوار  پیامبر   ازاهیروا

 پيشينه تحقيق:

متون دینی به وی آ قرآنکهریم  مفهوم در و احیث محتو موضوع بایدگفت که ازتحقیق پیرامون این  و پیشینه سابقه مورد در
 و دسهاتیرآشهتی  اصهالح، صهلح و مهورد در متون فقهی و پیشوایان مسلمین اقوال ائمه و بزرگوار اسالم و احادیث پیامبر و



 

 

 

 

 در وبرازندآ مطرح گردیدآ اسهت  آموزآ های دینی به عنوان یک ارزش واال و در رهنمایی های همه جانبه یی صور  گرفته و
 دآ ونیز جدیداً عرض انهدام کهر معاصر و جدید یک اصطالح کامالًبحیث عدالت ترمیمی ا  حقوق معاصر تحت عنوان اصطالح

قضایای جنایی هم از همهین طریهق مهورد رسهیدگی قهرار گیرنهد،  قضایای مدنی، برخی از عالوآ بر این است تا تالش ها بر
ذیهل  آن ها را در برخی از« مشت نمونه خروار» نامورد نگاشته شدآ است که به عنو مقاالتی هم در همچنان رسائل مستقل و

 به معرفی میگیریم:
ز ا، یکهی فهد بن فریج بن عویض المعال الوابصهی البلهوی است که توسط دانشمند معاصر، ای رساله :لناسفن االصالح بين ا: 1

 .صفحه به زبان عربی نگاشته شدآ است 31ونگی اصالح بین مردم درگاستادان عرب پیرامون چ
 همیهت و، پیرامون اخالد بابطین که توسط رساله کوچکی است :لمؤمنيناالصُّدور نشر الورود والرَّیاحين بإصالح ذات البيْن وسال: 2

 گردیدآ. صفحه به زبان عربی تحریر 10ارزش اصالح در 
، بهه اضالکبرى بالریه حملكمر القاضی با، أحمد بن سلیمان العرینی نوشتهصفحه  24رساله ای است دارای :لصلح فی الجنایات: ا3

 زبان عربی.
د. عبهد الهرحمن عبهد  صفحه کهه توسهط 16رساله ای است دارای :مع اليهود وموقف المسلم منهاحكم معاهدات الصلح والسالم : 4

 متجانس نگاشته شدآ است. مورد حکم صلح بین گروآ های غیر به زبان عربی در الخالق
 پرتهو طه عابدین طه، میباشد پیرامهون صهلح در ، مؤلف آنصفحه 115: الصلح فی ضوء القرآن الکریم، کتابی است دارای5
 ن به زبان عربی نگاشته شدآ است.قرآ

 شهواربه زبان عربی نگاشته شدآ اند، که بهرآ گیهری از آن برهمگهان دطوریکه مشاهدآ نمودید،  رسائل اما این همه کتب و
سهترس دبودآ کهه در  انگشت شمار مورد به زبان دری نیز تحریر یافته است اما خیلی اندك و مقاالتی در است، البته رسائل و

 .مفید خواهد بود خیلی ها ضروری و ان دریمورد، آنهم به زب ی درنگارش مقاله ا گرفته نمیتواند، ازینرو همگان قرار
 کریم.آن قرت یادر آلبين ح ذات اصالا

بین   تالفاخرا در انها دآ و آفرمو رههمدم ارهین مهبح الهصاه هبن را سلماناهم بار بارمجید آن قردر  لیتعارك و ند تبااوخد
د یجاح و اصالاهم به ل ند متعااوقع خددر وا. ستدآ ابهتر معرفی کرو  برتررا صلح دآ و به مصالحه کررش سفاو توصیه د خو
 ، کهستدآ انمورشفاهسو یه هصالحه توصهمزش و به سارا عه زمناف و ختالاهم طرفین و ست دآ امر کرا را نمسلمانا ،زشسا

 میدهیم. مورد پ وهش قرار یک را هر اینک
 نلبیذا  ا حالههصاه ههحت بابه صر هیلا یابه تقور ستواآ دهمر ل،نفارآ اسونخست یه در آکریم آن قر :زشساد یجاح و اصالا
و ند بپرهیزید اوخد (رستودمخالفت  )یعنی از١األنفءل   چٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  فرمودآ است: ، چنانچههددیمر توهسد
 هید.د تیشآ و حالهصا د رابین خو  ختالفاا

جنگ از پس  )سیمغنایمجنگیههتقآ وههنحرآ اههب ن درسلماناهماز  ضیهکه بین بعی آ امشاجرف و ختالرد امودر یه آین ا
ند اوخداز آنِ یم جنگی غناآ و شدن ایمجنگی بیاههت غنههم مالکیههحکا دههبتدر ات. هسآ ادهشزل نا د، بوآ مدآپیش ( ربد

 وصلح د بین خوو نمهودآ پیشه  هی رالا یاست که تقور دادآ استون دمه به مسلمانادر ادا .ستآ اشدانوهعن پیامبرو  متعال
 ر اگرچه مهوردش خهاص اسهت امهاستودین ا معیارهای علم تفسیر، و ،که برمبنای قواعدستا اکنند. ناگفته پیدار برقر تیشآ

یا  )ستهدو دنفر یا دو که بین  عیهر موضودر ارد و غنایم جنگی ند ردمو  در ختالفاابه  صیختصاو است عام ا و لیکحکم آن
ه که زیهرا، دههکننار رههتی برقهسو دولح ها صهنهآین هست که بن ابر مسلمانا، یدآپیش اع نزو  فختالن امسلمانااز بیشتر( 

 مهدار آیا  قرآنهی عمومیهت لفه  یعنی در (82 \1  25)«العرب: بعموم اللفر    صصروا السرب » ستوفی امعرن قاعدآ یسرهین مفهب
، اعزههن، فتالههخن اسلماههیا چند نفر مدو ین بآ گاهر ههیلر استودین طبق ا بنابر مورد. است نه خصوصیت سبب و اعتبار

 اع وزههناز  یمعنهای دوره ههبا وههت تقههن حالههیدر اه هد کهگیرنشه یهپا وهد تقهالً بای، اویدآپیش  تیخصوم آ وشاجرهم
 تهیرصودر  کنند.ح صالانها آینههبدآ و رهش کهنها کوش  آختالفاافع در رد بای نیگر مسلمانادثانیاً ؛ ستاتفرقه و خصومت 
 لمتعهههههههاند اوخدوآ دادآ گردادن آن دو شتی آبه ر ستون و دفرماد، شوآجنگ کشیداع و به نزن مؤمناوآ از گرر دو که کا

، نددازجنگ بپراع و نز مبههباهن مؤمناوآ از گردو آ گاهریعنی  ٩احلجةا:   چڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  میفرماید:
ارد موبلکه  ،اردجنگ ندزار و  ربه کاص ختصاا تنهاین حکم البته ا یید.نماار صلح برقرآن دو بین و هید دشتی آبا هم آن دو را 
ف ختالاقعی که امودر ین ا بنابرد. می شوحتی مقهدما  آن  وعهزمنا ی،گیرع درشامل هر نو د وبر میگیردر نیز را غیرجنگی 



 

 

 

 

د، می شوآ کشیداعنزو جنگ ی قع به سوو در واست امگو  بگوآ و حد مشاجرآ و در نشدی گیرو درهجنگ هههر بهههمنجز هنو
 د.رکار تی برقرهشو آصلح و نمودآ ح صالوآ اگردو ین اباید بین 

 هبه مرحلدآ و بون مسلمانااز تهههههسدو دست بین و دکفش ب و با چوی گیرو درلفظی آ به مشاجرط یه مربوآین ول انزنأش
دو ست که اتی رصون در دادشتی ح و آصالاست ابدیهی  (237 \26: 12) ههههد.شزل ناق ی ه فوآکه دآ بوآ نرسیدی خونریزو جنگ 

و لح صن هااخووآ گراز دو گر یکی اما . اداوطلبانه به صلح تن دهنهد( شته باشند)داشتی آ ولح هه صهل بهتمای، اعزهنف رهط
وز اههههمتجوآ گروز تجاو ینکه جلو ظلم انیست جز رآ ای چار  ین صو، در اکندوز تجایرههههیگوآ درههههبر گو شتی نباشد آ

 ٩احلجرةا:   چےھ ھ     ھ   ہ  ھ     ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہچ  کریم می فرماید:آن ست که قرا ینجا د و در اهشوههگرفت

 دد.گرزلهی بان ایید تا به فرمانماد نبروز متجاوآ با گرد نمو وزیگر تجاوآ دبه گروآ گراز آن دو گر یکی یعنی ا
د بایز با، شدد یجاا شهههههتیو آمینهصلح و زشد ا تسلیم حکم خدو گشت زلهی بان ابه فرماوز متجاوآ گر گرر  این صودر ا

 ؛دههباشانصهاف ل و دهین عازوهمروی د هشتی بایو آصلح اری برقر ح والهصان هید، ارهکار رهتی برقهشو آلح هصآنها ین هب
اع زهههنی و رهههگیدرکه منشأ آ یخته شدریا خونی ل پایماوآ گراز دو هرگونه حقی ی گیردر اع وزهههن نهههیادر ر هههگای هههیعن
 لمتعهاند اوخد چههنچنا (351 \18: 18 و238 \26: 12) د.هلت باشاعدو از روی النه دعاح صالا تا د شوح صالان و اباید جبر، باشدآدهش

 و عدل انصاف آنها به ، میاناگر بازگشت، یعنی ٩احلجةا:   چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  فرمودآ است:
 دهید.سازش 
    ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  میفرماید: مسهئولیت پرداختهه و فلسفه انجهام ایهن وجیبهه و به بیان حکمت وه همدر اداریم هکآن قر

ار تی برقرهههشآ وصلحد وخادر ربدو پس بین ، یکدیگرندادر برن مؤمنایعنههی  ١٠احلجررةا:   چۉ  ې   ې  ې  ۉۋ  ۅ  ۅ
 د.کنی
ر ادهمه برن مؤمنا :میفرماید ود ههی کنههمن اههبیرا م ههمتخاصوآ رهگدو بین ح صالافلسفه ، ین حکم کلیاکریم با آن قر

از  ،نددکرا پیدف ختالابا هم اگرچه کوچهک باشهد(  ی)هر چیز سربرن مؤمنااز سته دو دیا د فردو  تی کهرصوو در یکدیگرند 
ا هم بد را سالمی باید همه خواجامعه در نها هستید. ادر آشما هم بر، رهههیگف درهههطو از هستند ادر با هم بردو ین ف ایک طر

شتی آ وح لهصد اهیجن و انا  آختالفاابه حل در که قاادی فران و ایگردچه و ند ف دارختالاانیکه با هم هنآه هچ، نندابدادر بر
ای وتقو لت پرهیز کنند اتعدههعایم ردههعاری و دههجانباز د هباین، دگاههندتی هشو آمصلح اد فرالبته انها هستند . آبین 
ص خاههشوزا  ااهتجو منازعا  در لت اعدو از روی النه دعاح صالاین ا بنابر .لهی شونداحمت ل رپیشه کنند تا مشمورا لهی ا

او ر بآ شدی وارد هاترخساو  دشودادآس هپز اهباو ه هبقربانی(  و متضرر )آیددست که حق ستم این ا ،یگردهیکهه علیهجامع
 و متضهرر )آیددبر ستم آ شدرا  وارد باید خسامجهرم(  )وزینمتجاههلبح ذا  االهصاد هینافرس در سااین ا بهد. شوان جبر

 انرهجب ست بایدآ اشدد یجاب جرم( اتکاار )یتعدوز و تجااز تی که رگونه خسا کلی هرر کند. بهطوان جبرو ترمیم قربانی( را 
  .دترمیم شوو 

 باعث تغییر حکم بعضی ردچندین مودر ست که ردار اکریم برخوآن قردر همیتی ن اچنااز لبین ح ذا  اصالاقضههیه  البتههه
ح ذا  صالاحکم دارد و حکومت ل عماآن الیل حرمت دلبین بر ح ذا  اصالوم اللزهههلید   دیگههرربه عبا یهها آ وشدل عماا
 :قرار ذیل اند که برخی این مواردعمل تغییر میکندآن حکم د و پیشی میگیرل عماآن ابر حکم حرمت ارد مودر آنین هلبا

ۉ  چ معرفی می کندن احیهشیطانا را از یک سو نجو، از جمعر حضودر  شههیگون سههرسخناا و نجورد مودر کریم آن قر :1

 ری ازسیاههبدر  یعنهی، ١١٤النسرء:   چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٻچ  د:ههی فرمایهر مهیگی دوهساز  و ١٠اجملءدلر    چې     ې  ې
ناء ازین حکم اسهتث ، نه تنهاآن راباشدا تقوو نیک  راهکا در وهر نجهگل اعین حادر  ونیست. دی سوو گوشی خیر سرن سخنا

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٿپ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  ستایش کردآ میفرماید: و تقدیرآن  ازنمودآ بلکه 

دم بین مرح صالانیک یا  راههکم اههنجاصدقه( یا  )انیگردتوصیه به کمک ای بری، مگر یعن ١١٤النسرء:   چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
 شت.داهد اخول ند متعااوخدد گی نزربزداشاهپ، دهین کنهالی چنهد تعهناوخد دی شنوهجهت خدر کسی و باشد 
داش اهپو ت هساز هنیوح دهه ممهنیست بلکع نه تنها ممنو، لبین باشدح ذا  اصالاجهت در  اوهه نجهتی کرصودر ین ا بنابر

 .ستاگرفته ار صدقه قرو  وفرهمر به معر اکناا و در تقو، نیکر یق کادمصادم از بین مرح صالاین ابر ون فزدارد. ایهلها
وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  :آ معرفی نمودآ میفرمایداهگنرا یت هصور هتغییو کریم تبدیل آن قرهمچنان  رعایت عدالت در وصيت: :2

تنها گناآ ) اعم از شاهد و وصی( آن را بعد از شنیدن تغییر دهد، یعنی، پس هر که ١٨١البقة:   چىئ    ىئ  ی  ی  ىئۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئ



 

 

 

 

شهنوا  وند. خدا(شگاآ خدا پاداش خود را می گیرد) و وصیّت کنندآ در پی( را تغییر می دهند) وصیّتآن آن بر کسانی است که
نکردآ و عایت را رلت اعدآ صیت کنندوگر ر  انصوهی( در ای شنود و نیّا  همگان را می داند) و گفتار همگان را مو دانا است

ه ههکینف، تالهخاب هموجاو یت هصو ود هکنف خالر مواصیت به ود یا هی دبرتران یگردرهلیل بون دبدن را ماندگازبااز برخی 
صیت ونها آای کسانی که براز عم ا ن)ماندگازبین باح صالاجهت در صیت وین حالت تغییر د، در اشون ماندگازشمنی بین باد و

 .دنمی شوب محسوآ گنا، صیتودیلهن تبهیو ات هساجایز ( آصیت کنندوثه آ و ورشد
ی نهیع ١٨٢البقرة:   چٺ ٺ  ٺ   ٺ  ڀڀڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ٱ  ٻ چ  متعال فرمودآ اسهت: چنانچه خداوند

نهاآ و گ) و آن انحهراف و کسی که از انحراف وصیّت کنندآ) از جادآ عدالت( یا از گناآ او) به سبب ترك قانون شریعت( بترسد
شدآ یها  رایشان) که وصیّت بدهد( و صلح و صفا را میان آنانبدین علّت میان ورثه درگرفته است، تبدیل و تغییر نزاعی را که 

آ و ی گمهان خهدا آمرزنهد. بهشمول قانون تبدیل وصیّت نمی باشد() و موارثان مردآ هستند( راآ بیندازد، گناهی بر او نیست
 ) و مغفر  خود را شامل او می سازد و پاداش نیکوکاریش را می دهد( مهربان است

آ ناگد و یز می شولبین جاح ذا  اصالی استادر راست( اگی ربزآ که گنا )آصیت کنندویتِههصودیل هتب ور هغییین تا ابرهبن
 ونهدیعنی: بر شخصی که با هدف خیر و اصالح، در وصیت تغییر ایجاد می کند گناهی نیسهت زیهرا خدا .دشته میشودابرآن

 به وجود می آورد. وصیت تغییر آمرزندآ مهربان است  بر کسی که با هدف خیر و اصالح، در
ه گونه اندیشی ب خیر وصیت، حالت اصالح و تغیر در تبدیل و اصل گناآ بودن ایراد از » است: فرمودآ مورد زحیلی در دکتور

ا عدالت به گونه عمهدی یه جادآ شرع و جریان وصیت از استثنایی بیرون شدآ است، به این مفهوم که هرگاآ وصیت کنندآ در
 ایهراد تغیهر ( بهاموصی له یا ورثه و موصی له و موصی و درك این حقیقت، بین طرفین) شخصی با و عمدی منحرف گردد غیر

 (120 \2: 12)«جور میگرددمأ وصیت اصالح  کند، درین صور  شخص مصلح مرتکب گناهی شمردآ نشدآ و مثبت در
ٻ   ٻ    ٻ  ٻ  ٱچ : اهلل تعالی فرمودآ است ،ستآن ابر آ خذاموجب مؤ ام وحرآن شکستن زم و فا به قسم الهمچنان و :3

ه یاد می کنید) یعنی، خداوند شما را به خاطر سوگندهائی که بدون توجّ ٢٢٥البقة:   چڀ  ٺ   ٺ  ڀڀپ  پ  پ  پ  ڀ   
ولهیکن ( فّارآ یا عقاب بر آن مترتّهب نیسهت) و کز روی قصد و نیّت از دهان می پرد( مؤاخذآ نخواهد کرد، نه او از روی عاد 

قهاب بهر آن ع) و کفّارآ یا از روی ارادآ و اختیار بودآ است( مؤاخذآ می کند ) ورابر آنچه دلهایتان کسب کردآ استشما را در ب
اب شتاب و در رساندن عق ) و گناهان را می بخشد و لغزشها را نادیدآ می گیردتّب است(، و خداوند آمرزندآ و بردبار استمتر

ۈئ  ېئ  چ کریم می فرماید: آنرهقد. می شوزم قعی الاموروا و در لبین شکستن قسم ح ذا  اصالاجهت در لکن ( نمی ورزد

د خوی سیله سو گندهارا وند اوخدیعنههی،  ٢٢٤  بقرة:لا چحئ  مئ  ىئ  جئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی
مانع ا رتعالی  رك واههند تباوخدم بمانید. یعنی سوگند به نا زبادم مرن میاح صالا ا ووههتق، کههنیر اههکاز ا هد تهندهیار رهق
ار قرا تقوو نیک ر یف کادر ردلبین ذا  ا حالهههصاز هههه نیهههیآن هههیدر ا ندهید.ار لبین قرح ذا  اصالا و اتقوو نیک ر کام نجاا

 .ستاگرفته 
هم می برنامه هار دارد، از تبسیاهههمیاریم ههکآن رههر قهنظدم از رهین مهبزش دادن ساو لبین ح ذا  اصالاین ترتیب ابه
ن ناآبین دآ و کرش تالد ینی خوادران دبرف ختالو اعه زعمناههفرت ههجهدر د ههباین سلماناههمرود و ی همر ماهبه شم سالا
  ختالفاا دری ههیعن؛ دههی کنهموز اهتجی و دهتعی رهیگد خصهه شهکه شخصی باردی مودر ین ا بنابر .کنندار شتی برقرآ

و  صلحآ کرامذو طریق گفتگو مجهرم از یهیعنوز، اهمتج متضرر ویعنی ، آیددبین ستمموظف اند سالمی اجامعه اد فری، اکیفر
رم مج متضرر وین هتی بهشو آلح هصد اهیجی و اکیفر  ختالفاافع آن در ری عضاو اینجا نقش جامعه در اکنند. ار شتی برقرآ
 ه گونهه واضهح وجنبه ترمیمی آن ب و دمیشوب محسوتی کرمشاو  یجامعوم سالاقع سیاست جنایی وا در د،شخصمیشوهم

امهروزی بهه اثبها   دیدگاآ عدالت ترمیمی معاصهر وپیش قدمی خویش را نسبت به  ، وبرجسته میگردد نمودآ و روشن تبارز
 ادامه دارد... .میرساند


