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 چکیده

از تبیین صلح و سازش از دیدگاه منجی صلح و رحمت می پردازیم.  تحلیلی به - توصیفی روش از گیری بهره پژوهش با این در

بشردوستانه در سراسر گیتی  و انسانی اصول براساس دستاوردهای دوران ظهور امام زمان )عج( برقراری صلح پایدارمهمترین 

است؛ هرچند ایجاد چنین صلحی مستلزم از بین بردن موانع صلح پایدار یعنی زورگویان و ستمگران و حکومت های ضدبشری 

یکی از مولفه های خانواده سالم، موفق و در واقع و دوستی خواهد بود.  است اما در انتها، جهان شاهد برقراری این نظام صلح

قرآنی، وجود صلح و سازگاری و امنیت عاطفی، اخالقی و جسمی اعضای آن است، در قرآن کریم پیش بینی شده که در صورت 

خانواده پرداخته شود.  متزلزل شدن روابط اعضاء از طریق حکمیت به سالم سازی و برگرداندن مسالمت و صلح پایدار در

 می شکوفا بشر که استعدادهای است صلح و آرامش درسایه و است ها ملت تمام حق آرامش و صلح از برخورداریبنابراین 

و نه ازبیان موضوعی که بشر ( 40قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی که نه درآن تحریفی صورت گرفته )فصلت/گردد. 

ازدید گاه اسالم نیز، صلح در . به زیبایی به دومفهوم صلح وعدالت پرداخته است (،۹1فرو گذار کرده )انعام/بدان نیاز داشته باشد 

آیه در مورد صلح وآیات بسیاری با بکارگیری مترادف آن یعنی کلمه  942کاربرد دارد. در قرآن کریم، حدود   هر دو معنای آن

که چهره ی صلح محور امام زمان )عج( را به دنیا معرفی کرده و بگوییم  کی از وظایف مهم ما این استیپس سلم آمده است. 

یعنی سختی ها و دشواری ها در عصر ظهور از تمام « یذهب الکلب؛ سختی ها می رود»که دوره ظهور دوره ای است که در آن 

 دنیا رخت بر می بندد. 
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