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االهیات فرهنگی و صلح پژوهی دینی:

بازخوانی مبانی تئوریک دیدگاه های مرتبط با مسایل صلح پژوهی دینی

سید محمود نجاتی حسینی )خراسانی(1

چکیده 

وجــود پتانســیل های فرهنگــی و معنــوی دیــن بــرای ایجــاد جهانــی عــاری از خشــونت  کــه 

ــی و  ــای تفاهم ــو از ایده ه ــانی ممل ــت گاهی انس ــاخن زیس ــم س ــه  فراه ــر ب ــد منج می توان

ــا  ــت ســهل، ممتنــع و متناقض من ــی اس ــث موضوع ــرای بح ــود، ب ــاملت آمیز ش رویه هــای مس

)پارادوکســیکال ( اســت. بحــث ازایــن مقولــه ســهل اســت،  بــه ایــن خاطــر کــه فلســفه دیــن و 

گوهــر ایانــی اعتقــادی آن کــه بــر نجــات و ســعادت انســان و اخالق مــداری و انسان دوســتی 

اســتوار اســت موکــد برصلح گرایــی اســت. امــا ممتنــع اســت،  زیــرا فرهنــگ دینــی و رویه هــای 

دیــن ورزان و ایده هــای متولیــان رســمی دیــن و کردارهــای اجتاعــات دینــی در مــواردی 

ــان ابراهیمــی  ــه ادی ــن ســبب ک ــه ای ــا پارادوکســیکال اســت، ب ــد. ام ــر جنگ گرایی ان ــز ب متمرک

ــه  ــه و توصی ــح، توجی ــدس" تری ــاد مق ــوان "جه ــل عن ــز ذی ــه" را نی ــگ عادالن نوعی"اصــل جن

می کننــد.

اینهــا واقعیت هــای فرهنگــی وتاریخــی و االهیاتــی هســتند کــه مســاله دیدگاه هــای مبنایــی 
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ــد.  ــی هســتند را طــرح می کن ــان ابراهیم ــات ادی ــض در االهی ــای متناق ــن تزه ــه پشــتوانه ای ک

همچنیــن ایــن کــه در نــزاع میــان حقیقــت فلســفی دیــن و واقعیــت فرهنگــی دیــن، االهیــات 

ــا  االهیــات جنــگ عادالنــه، خــود مســاله ای اســت قابــل تامــل  صلــح انســانی مطــرح اســت ی

بــرای تبییــن ماهیــت صلــح پژوهــی دینــی بــا تاکیــد بــر االهیــات ابراهیمــی. 

امــا ایــده اصلــی  مقالــه حــارض ایــن اســت کــه بن مایــه االهیاتــی تزهــای مرتبــط بــا "جنــگ 

دینــی" یــا "صلــح دینــی"از طریــق ارجــاع بــه  منظرهــای "انحصارگرایــی دینــی") ایــن کــه تنهــا 

ــد راه رســتگاری باشــد (،"شــمول گرایی دینــی" ) ایــن کــه  ــر حــق اســت و می توان ــن ب یــک دی

ادیــان دیگــر نیــز نســبتا حظــی از برحــق  بــودن دارنــد و می تواننــد راه نجــات و رســتگاری را 

نشــان دهنــد ( و " کرثت گرایــی دینــی") ایــن کــه همــه ادیــان بالســویه بــر حق انــد و می تواننــد 

راه نجــات و رســتگاری را بــه شــیوه خــاص خــود نشــان دهنــد( امــکان پذیرنــد. 

بــه همیــن منــوال مفــروض شــالوده ای مقالــه نیــز، در نســبت بــا ایــن ایــده، ایــن اســت کــه  

از ایــن لحــاظ و بــا تاکیــد بر"االهیــات فرهنگــی") االهیاتــی کــه نقطــه مترکــز آن بــر کرثت گرایــی 

ــه  ــوان گفــت ک ــی اســت ( می ت ــر بینافرهنگــی دین ــت ام ــی و تقوی فرهنگــی، چندفرهنگ گرای

"کرثت گرایــی دینــی" زمینــه فرهنگــی اجتاعــی مســاعد بــرای تقویــت و توســعه "صلــح دینــی" 

ــات و  ــای اجتاع ــان و عملکرده ــای ادی ــق آموزه ه ــح از طری ــه صل ــک ب ــح و کم ــاد صل ) ایج

ــت. ــن داران( اس ــای دی ــی  و رویه ه ــای دین ــازمان های و نهاده س

ــه  ــر شــده ک ــوع مســایل واقعــی ذک ــن ن ــت ای ــر اهمی ــد ب ــا وجــود تاکی ــه ب ــن مقال ــا ای ام

ــدرج در  ــک من ــی تئوری ــی مبان ــر بازخوان ــا ب ــد، رصف ــگ دینی ان ــی و جن ــح دین ــا صل ــط ب مرتب

دیدگاه هــای االهیــات فرهنگــی صلــح دینــی متمرکــز اســت ، چــون معتقــد اســت بــرای فهــم 

ــات  ــه االهی ــو نگاهــی دیگــر ب ــن پژوهــی الزم اســت از ن ــی از منظــر دی ــح دین ــه صل هــر گون

ــت.  ــایل جدیــد داش ــوی مس صلــح در پرت

کلیــدواژه: االهیــات فرهنگــی،  االهیــات صلــح، االهیــات جنــگ عادالنــه، صلــح دینــی، 

فرهنــگ صلــح، صلــح پژوهــی
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درآمد 

ــاری از خشــونت و  ــی ع ــرای ایجــاد جهان ــن ب ــوی دی بحــث از پتانســیل های فرهنگــی معن

ــو از ایده هــای تفاهمــی و رویه هــای مســاملت آمیز  فراهــم ســاخن زیســت گاهی انســانی ممل

بــه جــد موضــع مــورد بحــث و مســاله ایــن نوشــتار نیــز هســت.  بــه ایــن خاطــر کــه 

ــداری و  ــان و اخالق م ــعادت انس ــات و س ــر نج ــادی آن ب ــی اعتق ــر ایان ــن و گوه ــفه دی فلس

انسان دوســتی اســتوار اســت ، امــری کــه  در "ادیــان ابراهیمــی، کــه موضــع فرهنگــی محــوری 

ــح  ــی صل ــدژوره" و متنیت ــا "صلح ــوه و اصطالح ــت  بالق ــیلی اس ــت، پتانس ــتار نیزهس ــن نوش ای

ابــرازی در مــن اســت ،  و لــذا آن چــه درمن هــای مقــدس دینــی بــه صــورت تئوریــک و 

ــت. ــی اس ــان ابراهیم ــی ادی ــر صلح گرای ــد ب ــت، موک ــده اس ــدرج ش ــه ای من توصی

امــا درعیــن حــال فرهنــگ دینــی و رویه هــای دیــن ورزان و ایده هــای متولیــان رســمی دیــن، 

ــن  ــه همچنی ــدس، و ب ــک و مق ــب هیروکراتی ــله مرات ــازمان یافته دارای سلس ــی س ــربان دین  ره

پراکســیس های اجتاعــات دینــی و جمعیت هــای دیــن دار در مــواردی نــه چنــدان کــم شــار،  

بــه صورتــی "دفاکتــو" یعنــی در عمــل متمرکــز بــر نزاع گرایی انــد. خــواه نزاع گرایــی بیــن ادیــان 

و خــواه بیــن متولیــان رســمی دیــن و خــواه بیــن دیــن داران متعــارف. نیــازی بــه ذکــر نیســت 

کــه  منونه هــای  فرهنگــی ماننــد:" اسالم هراســی – اسالم ســتیزی" درغــرب مســیحی و رشق 

یهــودی و از طرفــی "بربریــت  خشــن دیــن منــای" گروه هــای "اســالم گرای" ســلفی تکفیــری و 

ــباب در  ــرام و الش ــیزم و بوکوح ــزم و داعش ــده و طالبانی ــزم و  القاع ــد وهابی ــتی مانن تروریس

ــد. ــی را نقــض و نفــی کرده ان ــی دین ــه ادعــای صلح گرای ــه هــر گون ــان اســالم؛ چگون قلــب جه

ــم،  ــش وک ــاق و بی ــان ابراهیمــی باالتف ــه ادی ــن اســت، ک ــت پارادوکســیکال ای ــا وضعی و ام

ــه  ــح و توجی ــم تری ــه"را ه ــگ عادالن ــل جن ــی نوعی"اص ــمی ابراهیم ــات رس ــر االهی از منظ

و توصیــه می کننــد  و  پیــروی اجتاعــات دینــی و جمعیت هــای دیــن ورز متعــارف و 

ــت  ــرای تثبی ــد  ب ــا بای ــه ان ه ــرد ک ــرار می گی ــا ق ــن ادع ــن ای ــمی دی ــان رس ــازمان های متولی س

ــد!؟. ــه جنگن ــح ب صل
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همچنیــن  نیــازی بــه تفصیــل ایــن داده هــای تاریخــی هــم نیســت کــه یــک منونــه تاریخــی 

ــی"  ــا دینی، "جنگ هــای صلیب ــی و بین ــه" در ســطح بینامتدن ــگ عادالن ــم از پیاده ســازی "جن مه

ــت  ــر رس ترصف"بی ــالم ب ــیحیت و اس ــان مس ــالدی می ــده های 11و12می ــاله در س ــت س دویس

ــر و  ــه متاخ ــز منون ــت؛ و نی ــوده  اس ــی ب ــان ابراهیم ــرک  ادی ــدس مش ــن مق ــدس" رسزمی املق

معــارص ان هــم در ســده 20و 21 میــالدی  نــزاع  ژئوپولیتیکــی و ژئوکالچرالــی درجهــان اســالم 

ــد مقــدس" اســت. ــل بررس"هــارت لن ــان فلســطین و ارسائی می

اری، زیــن ســبب درمیانــه ایــن دو ســپهر از دین گرایــی: حقیقــت فلســفی دیــن یــا واقعیــت 

فرهنگــی دیــن، مســاله اصلــی کــه مــورد بحــث مــا اســت، شــناخت نســبت فرهنگــی االهیــات 

ــالش  ــت. ت ــی اس ــان ابراهیم ــات ادی ــر االهی ــه از منظ ــگ عادالن ــات جن ــانی و الهی ــح انس صل

مــا ایــن اســت بــرای پرســش از نســبت منطقــی و فضــای مفهومــی" توصیــه دینــی بــه صلــح 

ــا توجیــه دینــی بــرای جنــگ عادالنه" پاســخ هایی وافــی بــه مقصــود فراهــم آوریــم.  انســانی ی

امــا رویــه اصلــی مــا درایــن مقالــه  بازخوانــی مبانــی تئوریــک دیدگاه هــای مرتبــط بــا مســایل 

واقعــی صلــح دینــی اســت کــه مبتنــی بــر "روش مقایســه ای" و "مطالعــات اســنادی" بــا ارجــاع 

بــه االهیــات دینــی اســت. پــر واضــح اســت کــه مبنــای تئوریــک ایــن نوشــتار نیــز منی توانــد 

بی اعتنــا بــه االهیــات فرهنگــی و انسان شناســی دیــن و صلــح باشــد1.

1بخشی از منابع  التین مورد استفاده دراین مقاله  - که برای فهم و شناخت  بحث  نسبت االهیات های 
یهودی مسیحی و فرهنگ صلح و جنگ   سودمند  بوده و مبنایی نیز هستند - به شرح زیرند:

RICHARD B. MILLER)1986( CHRISTIAN PACIFISM AND JUST-WAR TENETS:HOW DO THEY DI-

VERGE?Theological Studies47 .. 

Arundhati Roy)  2004  ( Peace & The NewCorporate Liberation Theology, City of Sydney Peace 

Prize Lecture CPACS Occasional Paper No. 04/2 , Centre for Peace& Conflict Studies.

Godwin Oriyomi)2014(The Theology of Peace and War in Old Testamentand Its Relevance to 

Solving the Dilemma of Insecurity in Nigeria, Adeboye, Biblical, Why so much war in the Old 

Testament? )www.biblica.com/en-us/bible/.com Accessed: July,2014.

Gerard Hall SM)May 2007(Prophetic Dialogue as a Practical Theological Category,Australian 

eJournal of Theology 10, 1.

Christopher D. Marshall)2009(Religious Violence, Terrorism and the ChristianTheology of Rec-
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ــی  ــتار - یعن ــن جس ــث و ای ــن بح ــرای ای ــر ب ــم و موث ــت مه ــال از دو جه ــن ح ــا در عی ام

ــات  ــت اقتضائ ــاظ رعای ــم از لح ــث  و ه ــاد بح ــاز و اقتص ــار و ایج ــت اختص ــرای رعای ــم ب ه

ــواب  ــه ص ــی  ب ــت فرهنگ ــی و زیس ــط اجتاع ــه رشای ــر ب ــر و نزدیک ت ــر و ملموس ت واقعی ت
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زیســت جهــان فرهنگــی و ســپهر اجتاعــی مــا دورتــر اســت، امــا بــرای مقایســه بــا االهیــات 

ــت،  ــر اس ــر و مرتبط ت ــا نزدیک ت ــه م ــئونات آن ب ــات و ش ــیعی، که مقتضی ــالمی ش ــی اس فرهنگ

ســودمندند.

همــه این هــا واقعیت هــای فرهنگــی و تاریخــی و االهیاتــی هســتند کــه مســاله دیدگاه هــای 

ــرح  ــتند را ط ــی هس ــان ابراهیم ــات ادی ــض در االهی ــای متناق ــن تزه ــتوانه ای ــه پش ــی ک مبنای

می کنــد. همچنیــن ایــن کــه در نــزاع میــان حقیقــت فلســفی دیــن و واقعیــت فرهنگــی دیــن، 

ــت  ــاله ای اس ــود مس ــه، خ ــگ عادالن ــات جن ــا  االهی ــت ی ــرح اس ــانی مط ــح انس ــات صل االهی

قابــل تامــل بــرای تبییــن ماهیــت صلــح پژوهــی دینــی بــا تاکیــد بــر االهیــات ابراهیمــی. 

ــه  ــن مقال ــی درای ــح پژوهــی دین ــه در خصــوص صل ــدی هســتند ک این هــا ســه پرســش کلی

ــن  ــود ؟ ای ــق می ش ــه محق ــی چگون ــح دین ــا صل ــی ب ــات فرهنگ ــبت االهی ــد: نس ــل طرح ان قاب

نســبت چگونــه بــرای صلــح پژوهــی دینــی زمینــه تئوریــک فراهــم مــی آورد ؟ بــا چــه الگوهــای 

ــی  ــی دین ــح پژوه ــت صل ــک جه ــازی تئوری ــی زمینه س ــات ابراهیم ــوان از االهی ــی می ت تحلیل
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امــا ایــده اصلــی مقالــه حــارض، مرتبــط بــا ایــن پرســش ها، ایــن اســت کــه بن مایــه 

االهیاتــی تزهــای مرتبــط بــا "جنــگ دینــی" یــا "صلــح دینــی" از طریــق ارجــاع بــه  منظرهــای 

"انحصارگرایــی دینــی") ایــن کــه تنهــا یــک دیــن بــر حــق اســت و می توانــد راه رســتگاری باشــد(، 

ــد و  ــودن دارن ــق  ب ــی از برح ــبتا حظ ــز نس ــر نی ــان دیگ ــه ادی ــن ک ــی" ) ای ــمول گرایی دین "ش

میتواننــد راه نجــات و رســتگاری را نشــان دهنــد( و" کرثت گرایــی دینــی") ایــن کــه همــه ادیــان 

ــان  ــود نش ــاص خ ــیوه خ ــه ش ــتگاری را ب ــات و رس ــد راه نج ــد و می توانن ــر حق ان ــویه ب بالس

ــد.  ــد( امــکان پذیرن دهن

بــه همیــن منــوال مفــروض شــالوده ای مقالــه نیــز، در نســبت بــا ایــن ایــده، ایــن اســت کــه  

ازایــن لحــاظ و بــا تاکیــد بر"االهیــات فرهنگــی") االهیاتــی کــه نقطــه مترکــز آن بــر کرثت گرایــی 

فرهنگــی ، چنــد فرهنگ گرایــی و تقویــت امــر بینافرهنگــی دینــی اســت ( می تــوان گفــت کــه 

"کرثت گرایــی دینــی" زمینــه فرهنگــی اجتاعــی مســاعد بــرای تقویــت وتوســعه "صلــح دینــی") 

ــات و  ــای اجتاع ــان و عملکرده ــای ادی ــق آموزه ه ــح از طری ــه صل ــک ب ــح و کم ــاد صل ایج

ــت. ــن داران( اس ــای دی ــی  و رویه ه ــای دین ــازمان های و نهاده س

ــا  ــط ب ــالمی مرتب ــر اس ــای غی ــث االهیات ه ــی مباح ــای خال ــه ج ــت ک ــن اس ــح ای ــر واض پ

ــن  ــی ازای ــان در مقاالت ــح و جنــگ -  اعــم از ابراهیمــی و آســیایی-  همچن فرهنــگ دینــی صل

ــم و در  ــی مغتن ــت در فرصت ــدوار اس ــده امی ــبب نگارن ــن س ــت. زی ــر اس ــم و موث ــت مه دس

ــظ  ــره و ح ــز به ــم نی ــر مه ــای موث ــن االهیات ه ــث ای ــد از مباح ــز بتوان ــتقل نی ــتاری مس نوش

ــح  ــی صل ــاله واقع ــا مس ــط ب ــای مرتب ــک دیدگاه ه ــی تئوری ــرای بازخوان ــا ب ــربد 1. ام ــر را ب واف

1خوش بختانه  در مقاله ارائه شده  به همایش زیراین فرصت برای پژوهش در باره  » متن های مقدس 

ادیان ابراهیمی و مساله صلح  » فراهم آمد: 
 نجاتی حسینی ، سید محمود ) 1399( ظرفیت های متون دینی برای سیاست صلح 	

گرایی و حل گفتگویی منازعه : مروری فشرده بر متون ادیان ابراهیمی و آسیایی، 
کد مقاله ICPCR-1326 ،دومین کنفرانس بین المللی  »صلح و حل منازعه » دانشکده  

مطالعات جهان  دانشگاه تهران ، اذر 1399  ؛ در: کتاب » چکیده مقاالت دومین همایش 
بین المللی صلح و حل منازعه«، ص 81 ؛ fa=lang?/ir.ac.ut.icpcr//:https  ؛ قابل 

.1166_https://icpcr.ut.ac.ir/page  :  دسترسی در وبگاه همایش به آدرس اینترنتی
.html?lang=fa
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دینــی  مــا نیازمنــد مــرور متنــی ادیــان ابراهیمــی از منظــری کلــی نیــز هســتیم. منتهــی ایــن 

ــن  ــه ای ــت. ب ــح" اس ــدی "صل ــاله کلی ــوم و مس ــاخن مفه ــن س ــتلزم روش ــر مس ــود پیش ت خ

ــح  ــح و مســاله صل ــه وارســی فضاهــای مفهومــی واژه صل ــه ب ــن مقال منظــور در بخــش اول ای

خواهیــم پرداخــت. 

ــه  ــر شــده ک ــوع مســایل واقعــی ذک ــن ن ــت ای ــر اهمی ــد ب ــا وجــود تاکی ــه ب ــن مقال ــا ای ام

ــدرج در  ــک من ــی تئوری ــی مبان ــر بازخوان ــا ب ــد، رصف ــگ دینی ان ــی و جن ــح دین ــا صل ــط ب مرتب

ــرای فهــم  ــی متمرکــز اســت، چــون معتقــد اســت ب ــح دین ــات فرهنگــی صل دیدگاه هــای االهی

هرگونــه صلــح دینــی از منظــر دیــن پژوهــی الزم اســت از نــو نگاهــی دیگــر بــه االهیــات صلــح 

ــت.  ــد داش ــایل جدی ــوی مس در پرت

)1( فضای مفهومی واژه صلح  

ایــن مهــم اســت کــه بدانیــم بــه هنــگام بحــث از صلــح و نقیــض آن– جنــگ– دربــاره چــه 

ــن حیــث اســت  ــم. از ای ــردازی می کنی ــه مضمون پ ــی چگون ــا، چــه محتوای ــا چــه معن ــزی، ب چی

کــه توجــه بــه میــدان معنایــی ایــن واژه و بــه اصطــالح فضــای مفهومــی کــه حــول و حــوش آن 

ــم  ــر بخواهی ــرص اگ ــور مخت ــه ط ــد. ب ــر باش ــد مثمرمث ــت می توان ــده اس ــه ش ــاخته و پرداخت س

ــه روی  ــم ک ــیم ناگزیری ــته باش ــت داش ــپ و گف ــیم و گ ــح بیندیش ــاره صل ــا درب ــن معن ــه ای ب

چنــد نقطــه زبانــی و خانــواده زبــان شــناختی تاملــی کوتــاه داشــته باشــیم. از ایــن لحــاظ بــه 

نظــر مــا ایــن طــور مــی رســد کــه بــا رجــوع بــه ســه فرهنــگ زبانــی انگلیســی، عربــی، پارســی 

ــید. ــود رس ــه مقص ــوان ب می ت

در فرهنــگ زبــان انگلیســی، ترجیحــا واژه نامــه« آکســفورد«که مبنــای مراجعــه مــا اســت، 

 freedom from war and:صلــح( بــه معنــای بســیار جالــب و قابــل تامــل(  peace واژه
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violence  )نبــود جنــگ و رهایــی ازخشــونت( آمــده اســت1 کــه نشــان مــی دهــد؛ گرانیــگاه 

زبــان شــناختی و ســانتیکی مفهوم پــردازی دربــاره صلــح بــه صــورت ایجابــی آن وجودآرامــش 

ــت. ــازع اس ــارض و تن ــونت و تع ــش از خش ــایش و رهای و آس

از ایــن نظــر دســت کــم مشــخص می شــود در فرهنــگ اروپایــی بــه عنــوان میــراث 

برفرهنــگ التیــن، کــه واژه PAX یــا بــه اصطــالح فلســفه حقوقــی آن"صلــح رومــی" بــه عنــوان 

رسواژهPEACE   برگرفتــه از آن اســت، هــم میــدان ســانتیکی و هــم فضــای هرمنوتیکــی واژه 

ــگ  ــروزه در فرهن ــد ام ــود خشــونت جمعــی ســازمان یافته راجــع اســت. هــر چن ــه نب ــح ب صل

ــه  ــرسی یافت ــز ت ــدرن نی ــوم انســانی م ــات فلســفه و عل ــه ادبی ــه ب ــه ای شــده غــرب، ک مدرنیت

ــی  ــه فقــط برتجل ــوان ن ــح مــی ت ــه نقیــض صل ــه مثاب ــگام بحــث از خشــونت ب ــه هن اســت، ب

فیزیکــی اعــال خشــونت بــر دولــت ملــت و مردمــان کــه برتبلــور "خشــونت بدنــی، زبانــی، 

روحــی" نیــز بــه عنــوان نقیــض و نبــود صلــح تاکیــد منــود. بخشــی از شــاهد مثالــی مــا در ایــن 

ــن فضــای مفهومــی باشــد 2؛  ــده شــده درای ــی تنی ــد واژه هــای پیرامون ــاره می توان ب

کــه همگــی ازحیــث بــار معنایــی کــه حمــل می کننــد ناظــر بــه تــالش جهت"ایجــاد صلــح"، 

ــه  ــم ب ــت را ه ــن واقعی ــا ای ــا دقیق ــتند. این ه ــح"  هس ــتاری صل ــح" و"دوس ــت از صل "مراقب

ــی بخــش مهمــی از  ــان مــدرن اروپای ــه در زیســت جه ــه چــرا و چگون ــد ک ــا نشــان می دهن م

شــبکه فرهنگــی "جنبش هــای اجتاعــی جدیــد")NSMs(3 مختــص فعالیت هــای مدنــی مردمــی 

ــت.  ــده اس ــازی ش ــی – س صلح گرای

در فرهنــگ ســامی عربــی نیــز، کــه خــارج ازخانــواده زبانشــناختی هنــدی- ایرانــی- اروپایــی 

اســت، بــه طــرزی دیگــر و بــا نگاهــی کــه خــاص ایــن فرهنــگ اســت بــه واژه صلــح نظــر شــده 

ــق  ــد"و "ای یواف ــد فس ــورت "ض ــه ص ــن واژه ب ــی ای ــای ادب ــگ پایه"املنجد"معن ــت. درفرهن اس

1OXFORD DICTIONARY ADVANCED, 1995 ,ART: P,PAGE 852.
2مانند این واژه  های مهم:

Peace- making, peace –loving, peace-keeping, peace-forming, peace -driving  

3New Social Movements
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ــیع تر  ــای وس ــت. در معن ــده اس ــر ش ــوب( تعبی ــق امرخ ــاد و مواف ــر فس ــف ام ــن" )مخال حس

نیــز عبــارت: "رفــع الحــرب علــی الــروط تعــرف بــه الــروط الصلــح " )کــم کــردن رشجنــگ 

ــط متعــارف آن(1ذکــر شــده اســت. ــق بارشای منطب

در ایــن جــا نیــز متایــز مهمــی میــان صلــح و نقیــض آن "فســاد"دیده مــی شــود کــه بســی 

در قالــب فرهنــگ ســامی و زبــان عربــی نشــات گرفتــه از آن معنــادار اســت– بــه ایــن معنــا 

کــه هرچیــزی کــه غیرصلــح اســت می توانــد مایــه ایجــاد فســاد و"رش" تلقــی شــود و بــه یــک 

ــد،  ــم دی ــه بعــدا خواهی ــه ک ــر" اســت. هــان گون ــدام امر"خی ــه انه ــای موســع دیگــر مای معن

ــد  ــق و جدی ــق، دقی ــازی های عمی ــردازی و عبارت س ــدان ســانتیکی واژه پ ــی از می بخــش مهم

"قــرآن" در بــاره صلــح، ازایــن فرهنــگ ســامی نیــز متاثــر شــده اســت.     

در فرهنــگ آریایــی و زبــان پارســی نیــز روایــت ادبــی ازصلــح حــال وهــوای دیگــری دارد. از 

حیــث ادبــی، در فرهنــگ "عمیــد " بــر دو عبــارت جالــب توجــه پارســی رسه یعنــی "ســازش و 

آشــتی" بــه عنــوان معنــای اصلــی ایــن واژه تاکیــد شــده اســت.2در ذیــل مشــتقات واژه آشــتی 

نیــز، کــه از ریشــه زبانــی پهلــوی ASTIH ماخــوذ اســت، بــر عمل "دوســتی" پــس از قهــر و نزاع 

ــن  ــان دهنده ای ــناختی نش ــث جامعه ش ــد از حی ــه می توان ــت 3 ک ــده اس ــد ش ــه تاکی و مخاصم

ــی رخــدادی کــه در  ــده دوســتی استواراســت– یعن ــر پدی ــی ب باشــد کــه نقطــه ثقــل صلح گرای

زیســت جهــان مــدرن مــا بــه عنــوان مایــه تعامــل اجتاعــی، همبســتگی اجتاعــی، انســجام 

اجتاعــی و نهایتــا وفــاق اجتاعــی معرفــی شــده اســت.

شــاهد مثالــی دیگــر مــا از ایــن نظرکــه بــرای توصیــف صلــح و آشــتی بــه کاررفتــه اســت 

ــم اســت،  ــز مه ــی نی ــق صلح گرای ــی از طری ــل اجتاع ــی تعام ــت معنای ــرای تقوی و خصوصــا ب

مفهــوم "ســازش" اســت. عبارت پــردازی ادبــی ایــن واژه مهــم نیــز پیرامون"هاهنگــی" و 

1 المنجد فی اللغه العرب ، 1930،ماده صلح، ص 432. 
2 عمید، حسن )1388 ( فرهنگ فارسی عمید ، تهران،انتشارات فرهنگ نما، ماده صلح ، ص 650 .  

3 همان : ماده آشتی، ص 25 .  
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ســازواری اســت.1  بــاری هســته مشــرک مفهــوم صلــح درفرهنگ هــای زبانــی ســه گانــه 

ــش از  ــایش؛ رهای ــش وآس ــت: »آرام ــح  اس ــی از صل ــای معنای ــن ایده ه ــن ای ــوف  متضم موص

ــی،  ــونت بدن ــود خش ــازمان یافته؛ نب ــی س ــونت جمع ــود خش ــازع؛ نب ــارض و تن ــونت، تع خش

ــود امرخــوب؛ دوســتی، ســازش، آشــتی؛ نبــود قهــر  زبانــی، روحــی؛ نبــود فســاد و امــر رش و ب

و نــزاع و مخاصمــه«.

)2( فضای مفهومی مساله صلح  

ــلبي  ــايب و س ــرات ايج ــي و تاث ــي اجتاع ــي در زندگ ــن ورزي و دين گراي ــي دي ــت عم اهمي

آن بــر زيســت جمعــي و حــوزه عمومــي و جامعــه مــدين مســاله اجتاعــي مهمــي اســت كــه 

ــح  ــا صل ــن ب ــر و مهــم دي ــاره نســبت موث ــژه درب ــه وي ــن امــر ب ــكار منــود. اي ــوان آن را ان مني ت

و ناصلــح هــم بســيارصادق اســت. تاريــخ كالســيك و مــدرن زندگــي اجتاعــي نشــان مي دهــد 

كــه دترمينانــت شــكل دهنده بــه جنــگ هــم دين گرايــي بــوده اســت و هــم سياســت گرايي. بــه 

عبــاريت ريشــه و خاســتگاه جنــگ هــاي كالســيك  و مــدرن يــا ديــن بــوده اســت و يــا سياســت. 

بنابرايــن تاريــخ مــدرن مــا شــاهد دو نــوع جنــگ بــوده اســت: جنگ هــاي مذهبــي  و ســيايس.

بنابرايــن شايســته و بايســته اســت پرسشــهاي فلســفي– االهيــايت وانســان شــناختي – جامعــه 

ــا خاســتگاه تكويــن جنگ هــاي دينــي  ــاره الزم اســت طــرح شــوند ت ــن ب شــناختي مهمــي دراي

ــي  ــت مبتن ــه وضعي ــود هرگون ــح، وج ــا ناصل ــگ ي ــن و جن ــبت دي ــكل گري نس ــزم ش و مكاني

برســتم، خشــونت، خشــم، تقابــل، تعصــب، تبعيــض، يب عدالتــي، را روشــن كننــد.

ــي از  ــه ي ــن مقال ــت اي ــيش و محدودي ــد دان ــن كاوش چن ــردگي اي ــه گس ــه ب ــا توج ــا ب ام

ــح ]درمنطــق  ــي صل ــگ يعن ــض جن ــد متناســب باشــد، پرســش از نقي ــه مي توان پرســش هايي ك

ــد؟«.  ــدا مي كنن ــك ديگــر نســبت پي ــا ي ــح ب ــن و صل ــه دي برهــان خلــف[ اســت: »چــرا وچگون

هــدف يافــن پاســخ هايي بــراي ايــن پرســش اســت. در اينجــا هــدف مــا بيشــر بحــث دربــاره 

1 همان ، ماده سازش ، ص 555 .
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صلــح اســت؛ یعنــی وجــود هرگونــه وضعيــت اجتاعــی کــه  مبتنــي اســت بــر: »اميــد، 

درســطح   جمعــي؛  زندگــي  در  تعامــل  تفاهــم،  تســاهل،گفتگو،  آزادي،  امنيــت،  آرامــش، 

دولــت ملــت، سيســتم، جامعــه، فرهنــگ؛ و درســپهرهاي حــوزه عمومــي، جامعــه مــدين 

ــح پژوهــی  ــه کــه متذکــر شــدیم مســتلزم نوعــی صل ــن امــر هــان گون ــاين«. ای و جامعــه جه

بینافرهنگــی و بینادینــی و بینادانشــی اســت. 

امــا بــرای بازخوانــی مســاله صلــح رضوری اســت بدانیــم کــه ایــن مســاله بــرای بازخوانــی 

شــدن، تابــع  چــه وجــوه معرفتــی اســت ؛ و ایــن کــه بــرای شــناخت علمــی ایــن مســاله و نیــز 

ــح  ــا صل ــه چــه دیدگاه هایــی در نســبت ب ــات فرهنگــی ب از حیــث شــناخت آن از منظــر االهی

ــد  ــد آم ــرصا خواه ــه مخت ــه در ادام ــذا آن چ ــد. ل ــک ش ــد نزدی ــی بای ــی و فرهنگ ــی دین پژوه

ــح پژوهــی دینــی، هــم از منظر هــای  ــاره صل راهــی اســت فراســوی پژوهش هــای بعــدی در ب

ــناختی . ــناختی – جامعه ش ــر انسان ش ــم ازمنظ ــی و ه ــفی -االهیات فلس

ــم  ــم: »مفاهي ــاده ای ــع نه ــد موض ــان را روی چن ــا تاکیدم ــن ج ــا در ای ــور م ــن منظ ــه ای ب

وســازه هاي اصــي صلــح؛ مباحــث تئوريــك صلــح؛ مباحــث آمپريــك صلــح؛ مضمون هــاي 

كليــدي صلــح؛ برخــي مســايل اجتاعــي معــارص در صلــح پژوهــی؛ محــدوده دين هــاي مــورد 

ــح پژوهــی « .1 ــراي بحــث صل ــن پژوهــي مــورد اســتفاده ب ــح پژوهــی؛ رهيافت هــاي دي صل

مفاهيم و سازه هاي اصي 

ــه معنــای: »وجــود  ســه مفهــوم مســاله مند اصلــی درصلــح پژوهــی عبارتنــد از"صلح"کــه ب

وضعيــت مبتنــي بــر اميد،آرامــش، امنيــت، آزادي، تســاهل، گفتگــو، تفاهــم، تعامــل در 

ــگ؛ و در ســپهرهاي حــوزه  ــت، سيســتم، جامعــه، فرهن ــت مل زندگــي جمعــي؛ در ســطح  دول

ــح "  ــود ؛ و" ناصل ــر ش ــف و تعبی ــد تعری ــه بای ــاين« ک ــه جه ــدين و جامع ــه م ــي، جامع عموم

1 مواد این بخش از بحث از درسگفتار نگارنده با مشخصات زیر برگرفته شده است : 
 ــح 	 ــح / ناصل ــن و صل ــار: » دی ــود )1398 ( درس گفت ــید محم ــینی ، س ــی حس نجات

«انجمــن جامعــه شناســي ایــران- مرکــز آموزشــهاي تخصصــي و جامعــه محــور ]2 اســفند 
ــه[ . ــاعت9 – 11 /120  دقیق ــاه 1398،س م
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ــتار، نســل كيش،  ــر كش ــي ب ــت مبتن ــه »وجــود وضعي ــد ب ــز بای ــوم مســاله مند نی ــن مفه ــه ای ک

قوم كــيش تــرور، ســتم، خشــونت، خشــم، تقابــل، تعصــب، تحجــر، تبعيــض، يب عدالتــي« 

ــح  ــد "صل ــاله مندی مانن ــوم مس ــوان مفه ــد بت ــا بای ــح پژوهی ه ــن در صل ــود. همچنی ــر ش تعبی

پایــدار"را نیــز بررســی منــود.

مباحث تئوريك 

ــت » ذات  ــرح اس ــی مط ــی دین ــح پژوه ــربد صل ــرای پیش ــا ب ــن ج ــم در ای ــث مه ــد بح چن

ــر  ــات ام ــح ؛ اقتضائ ــه ناصل ــي  و مقول ــر دين ــح ؛ ذات ام ــح  و ناصل ــه صل ــي و مقول ــر دين ام

ــر  ــاد زمينه هــاي تفك ــي و ايج ــر دين ــات ام ــرا؛ اقتضائ ــر صلح گ ــاد زمينه هــاي تفك ــي و ايج دين

.» ناصلح گــرا  

 مباحث آمپريك 

ــی  ــح پژوه ــی صل ــر تجرب ــا ام ــط ب ــه مرتب ــم ک ــه مه ــد مقول ــه چن ــد ب ــم بای ــا ه ــن ج ای

ــي  ــت و توســعه تفكــر دين ــايت تقوي ــی اســت توجــه منــود: »سياســت هاي فلســفي - االهي دین

يــا كاهــش تفكــر دينــي ناصلح گــرا؛  صلح گــرا؛ سياســت هاي فلســفي - االهيــايت حــذف 

ــعه  ــت و توس ــي تقوي ــي؛ سياســت هاي دين ــش ناصلح گراي ــا كاه ــذف ي ــي ح سياســت هاي دين

.» صلح گرايــي 

 مضمون هاي كليدي

ــح  ــت: » صل ــی اس ــل بازخوان ــی قاب ــی دین ــح پژوه ــرای صل ــم ب ــم ه ــون مه ــد مضم چن

و تســاهل درنســبت بــا امــر دينــي؛ صلــح و شــهروندي در نســبت بــا امــر دينــي؛ صلــح 

و حقوق بــر در نســبت بــا امــر دينــي؛ سياســت ديالوگــي بينااديــاين و صلــح ؛ سياســت 

مونولوگــي اديــان و نــا صلــح؛ خط مــيش انحصارگرايــي دينــي  و ناصلح گرايــي دينــي؛ خط مــيش 

شــمول گرايي دينــي و نيمــه صلح گرايــي دينــي؛ خط مــيش كرثت گرايــي دينــي و متــام صلح گرايــي 

دينــي«. 
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برخي مسايل اجتاعي صلح پژوهی  

همچنیــن چنــد مســاله اجتاعــی مهــم  مرتبــط بــا صلــح پژوهــی دینــی نیــز مطرح انــد: » 

بنيادگرايي هــاي دينــي و ناصلح گرايــي؛ كرثت گرايي هــاي فرهنگــي اجتاعــي و صلح گرايــي دينــي؛ 

پســا ســكوالريزم و پســا متافيزيــك هابرمــايس و صلح گرايــي دينــي«

 محدوده دين هاي مورد بحث 

ــورد بحــث هــم  ــی م ــه محــدوده دین ــی ب ــح پژوهــی دین ــز الزم اســت در بحــث از صل نی

توجــه منــود. از ایــن نظــر صلــح پژوهــی دینــی می توانــد درایــن محــدوده علمــی عمــل 

کنــد : » ديــن  در كليــت آن ؛ اديــان ابراهيمــي؛ اديــان آســيايي: هنــدو بوديــزم، زرتشــتي، 

كنفوســيويس، تائوييــزم، شــينتوييزم؛ جنبش هــاي دينــي جديــد و نومعنويت گرايــي هــا «.

رهيافت هاي دين پژوهي برای صلح پژوهی 

ــه  ــود ک ــاره من ــی اش ــح پژوه ــته ای صل ــی و بینارش ــه بینادانش ــه رضورت مطالع ــا ب و نهایت

ــر  ــن نظ ــد. ازای ــی الزم ان ــح دین ــات صل ــودن مطالع ــر من ــیدن و عمیق ت ــت بخش ــرای جامعی ب

ــات؛  ــي و االهي ــه، كالم دين ــان؛ فق ــخ ادي ــد: » تاري ــح مطرح ان ــد رهیافــت در مطالعــات صل چن

فلســفه ديــن؛ انسان شــنايس دیــن و جامعه شــنايس ديــن«

)3( االهیات ها و الگوهای تحلیلی صلح پژوهی دینی 

االهیــات بــه معنــای مــورد نظــر مــا درایــن نوشــتار، کــه نقطــه ارشمیدســی آن بحــث کلیــدی 

ــگ– انســان«) االهیات  ــن– فرهن ــد – انســان«) االهیات محض(،«دی ــون نســبت«دین– خداون پیرام

فرهنگــی(؛ »دیــن – سیاســت – انســان« ) االهیــات سیاســی (  و نهایتــا« دیــن– خداوند–انســان– 

جامعه«) االهیــات اجتاعــی( اســت؛ منیتوانــد نســبت بــه مقــوالت مهمــی کــه موثــر بــر 
ــی اســت ســاکت باشــد.1 ــن ورزی و خداگرای ــز دی رسنوســت انســان، فرهنــگ و جامعــه و نی

1 در مورد االهیات های گفته شده ) االهیات های : محض ، فرهنگی ، اجتماعی  ، سیاسی ( برای نمونه 
نگاه شود به :
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ــی،  ــی، اجتاع ــض،  فرهنگ ــخه آن ) مح ــار نس ــر چه ــات در ه ــن االهی ــث پرداخ ــن حی ازی

ــد  ــگ(را بای ــی جن ــض آن یعن ــز نقی ــح ) و نی ــد صل ــری  مانن ــده جمعــی موث ــه پدی سیاســی( ب

ــن  ــه ای ــه چگون ــن اســت ک ــم ای ــا مســاله مه امــری بدیهــی و طبیعــی و منطقــی دانســت. ام

امــر مهیــا می شــود. در عیــن حــال و بــه نظــر مــا »االهیــات فرهنگــی«، بــه هــان معنایــی کــه 

در مقالــه تعبیــر کردیــم، یعنــی االهیاتــی کــه  نقطــه مترکــز آن بــر» کرثت گرایــی فرهنگــی، چنــد 

فرهنگ گرایــی و تقویــت امــر بینافرهنگــی دینــی« اســت بیــش از دیگــر نســخه های االهیاتــی 

ــی  باشــد. منظــور  ــح دین ــد درخدمــت صل )االهیات هــای اجتاعــی سیاســی حقوقــی( می توان

از » آموزه هــای دینــی اخالق گــرای مســاملت آمیز،  بــا کمــک گرفــن  صلحــی اســت کــه 

اســتدالل های کالمــی عقالنــی عقیدتــی انســان گرا، رویه هــای دین گرایــی مبتنــی بــر همبســتگی 

اجتاعــی در نــزد دیــن ورزان در جامعــه، و نهایتــا عملکردهــا و کارکردهــای مدنــی عام املنفعــه 

صلح آمیــز نهادهــا و ســازمان ها و اجتاعــات دینــی « محقــق می شــود.

 اشمیت، کارل ) 1390 ( االهیات سیاسی 1 ، لیال چمن خواه،تهران، نشر نگاه معاصر.	
 اشمیت، کارل ) 1392 ( االهیات سیاسی 2 ، لیال چمن خواه،تهران، نشر نگاه معاصر.	
 کارل اشمیت  ) 1393 ( االهیات سیاسي :چهار فصل در باب حاكمیت ، طاهر خدیو 	

،تهران،رخ داد نو.
 مارتین ، دیوید  و همکاران ) 1394( جامعه شناسی و االهیات ، علی مرشدی زاد، تهران، 	

ترجمان علوم انسانی.
 میلبانک ، جان )  1396 ( االهیات و نظریه اجتماعی :فراسوی  عقل سکوالر ، شهناز 	

مسمی پرست و شهرزاد قانونی ، ویراسته ایرج قانو نی ، تهران، ترجمان علوم انسانی. 
 دیویس، چارلز ) 1387(  دین و ساختن جامعه  : جستارهایي در االهیات اجتماعي ، 	

حسن محدثي و حسین باب الحوایجي ، تهران،موسسه مطالعات بنیادین پویه ، یادآوران .
 کرون، پاتریشیا )  1394 ( تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم،مسعود جعفری ، تهران، 	

انتشارات سخن .
 نجاتی حسینی ، سید محمود )1398 (االهیات وفکرسیاسی درایران:كالم- فقه شیعی 	

به مثابه شبه االهیات سیاسی،مقاله ارائه شده به» دهمین همایش ساالنه انجمن علوم 
سیاسی ایران:«وضعیت فکرسیاسی درایران معاصر«- دی ماه 1395«.

Byrne, p and Holden, l )Eds( )2003( companion encyclopedia of theology, Routledge.

Ward, g)Ed( )2005( the Blackwell companion to postmodern theology, Blackwell publishing.

SCOTT. Q & CAVANAUGH, W.T )Eds( )2015( the Blackwell companion to political theology,Blackwell.
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از ایــن منظــر توجــه بــه چنــد الگــوی تحلیلــی مرتبــط با"صلــح پژوهــی دینــی"، کــه برگرفتــه 

از االهیــات فرهنگــی اســت،  ســودمند اســت. بــا ایــن وصــف بــه نظــر ایــن طــور می رســد کــه 

می تــوان بــه صــورت مقایســه ای نیــز در االهیات هــای دیگــر هــم پتانســیل های تئوریــک 

ــه صــورت یافــن داده هایــی  ــو ب ــح دینــی را جســت )ول ــرای اســتنباط الگوهــای تحلیلــی صل ب

مغایــر بــا صلــح و در عــوض متناســب بــا نزاع گرایــی( و بــرای تکمیــل الگوهــای تحلیلــی ایــن 

داده هــا را هــم نشــان داد. امــری کــه بســی ســودمند اســت و بــه پربــار شــدن و غنــای 

ــرص  ــه مخت ــد نکت ــن چن ــه ای ــوان ب ــه می ت ــرای منون ــد. ب ــی می افزای ــی دین ــح پژوه ــری صل نظ

در این بــاره توجــه منــود.

اول- در"االهیــات محــض"PURE THEOLOGY، االهیاتــی کــه رصفا از منظرکالمی فلســفی 

و بــه صــورت عقالنــی و عقیدتــی در پــی تریــح نســبت خداونــد و انســان  و توضیــح مقــام 

ــرای  ــادی را ب ــوه اعتق ــا و وج ــوان جنبه ه ــت، می ت ــان اس ــت انس ــد و عبودی ــت خداون خالقی

"صلح گرایــی دینــی" مــد نظر"صلــح پژوهــی دینی"قــرار داد، کــه ناظــر بــه وظایف اخالقــی دینی 

ــزام و تعهــد و تکلیــف وی دربرابــر حفــظ جــان  انســان متعبــد در قبــال هــم نــوع خــود و ال

دیگــری و نیــز احســاس مســئولیت بنــده خــدا در قبــال انســان های دیگــر اســت. بــه نظــر مــا 

این هــا را می تــوان مبنــای یــک "الگــوی  انســان گرایی االهیاتی"درصلــح پژوهــی دینــی قــرار داد.

ــای  ــه آموزه ه ــی ک ــز ، االهیات ــی“SOCIAL THEOLOGY  نی ــات اجتاع دوم- در "االهی

ــی  ــان اجتاع ــع انس ــز وض ــه و نی ــان و جامع ــا انس ــد ب ــبت خداون ــض را در نس ــات مح االهی

ــوزه هــای  ــن آم ــال کاربســت ای ــه دنب ــد و ب ــان می بین ــی ادی ــا آموزه هــای االهیات در نســبت ب

ــی را  ــوی از صلح گرای ــی ق ــوان رگه های ــت ، می ت ــن داران اس ــی دی ــی اجتاع ــی در زندگ االهیات

جســت. منظــور آموزه هایــی اســت کــه ناظــر بــه تحقــق  امــر هــم بســتگی اجتاعــی، تثبیــت 

توافــق و تفاهــم اجتاعــی کنش گــران، کاهــش  تضادهــای اجتاعــی، افزایــش امــر خیــر 

ــر  ــی ب ــی مبتن ــه مدن ــی و جامع ــی و توســعه حــوزه عموم ــت اخــالق اجتاع ــی، تقوی اجتاع

اخــالق شــهروندی اســت. این هــا همــه بیــش و کــم می توانــد منجــر بــه شــکل گیری الگوهــای 



سال اول، شامره سوم، پاییز 1399

113

ــی  ــح پژوهــی دین ــرای صل ــد و راه را ب ــرای صلح گرایی ان ــرب ب ــه موجــه و معت ــی شــوند ک تحلیل

ــازند . ــوار می س ــز هم نی

سوم- در"االهیات سیاسی و حقوقی ”POLITICO-LEGAL THEOLOGY نیز، االهیاتی که 

بــا امــر حکومــت و دولــت و سیاســت و قــدرت و نظــم و قانــون  و نســبت آن هــا بــا  خداونــد 

ــه و طــرز کار نهادهــا  ــاور معتقــدان ب ــن امــور در ب ــه ای ــط ب ــی مرتب و تــرسی آموزه هــای دین

و ســازمان ها و اجتاعــات دینــی مرتبط انــد، می تــوان رگه هایــی ولــو کــم رنــگ از صلــح 

ــه در  ــدرت نهفت ــه ق ــوف ب ــت اراده معط ــطه ماهی ــه واس ــد ب ــر چن ــود. ه ــاهد ب ــی را ش گرای

االهیــات سیاســی، دســت کــم بــه معنــای تعبیــر شــده در ایــن جــا، نزاع گرایــی و مناقشــه گرایی 

و چالش ســازی خصلــت طبیعــی امــر سیاســت و قــدرت و حکومــت اســت  و لــذا توقــع  

همگرایــی االهیــات سیاســی بــا صلح گرایــی  بســیار کمــر از همگرایــی  ایــن االهیــات سیاســی  

ــات  ــل االهی ــاط ثق ــایی نق ــا شناس ــال ب ــن ح ــا درعی ــت ؛ ام ــی اس ــی و  جنگ گرای ــا نزاع گرای ب

سیاســی کــه متمرکــز بــر صلح گرایــی اســت می تــوان از ایــن مبانــی تئوریــک ایــن االهیــات نیــز 

الگــوی تحلیلــی بــرای صلــح پژوهــی دینــی فراهــم ســاخت. خصوصــا در خطــوط متــاس میــان 

ــر  ــت متکــی ب ــدار و امنی ــح پای ــر صل ــی ب ــم ایجــاد نظــم مبتن ــات سیاســی و مســاله مه االهی

ــوان  ــی می ت ــی و جهان ــت بین امللل ــطح سیاس ــت و س ــت – مل ــطح دول ــی در س ــاملت جوی مس

ــک داد .  ــث تئوری ــری از حی ــور بیش مان

)4( نمونه الگوی تحلیل صلح پژوهی در قرآن 

ــتگی دارد.  ــود و برجس ــن اســالم بیشــر من ــورد دی ــان اســالم و در م ــح در جه ــات صل االهی

زیــرا ازحیــث تاریخــی و االهیاتی رسشــت و رسنوشــت دیــن ورزی فرهنگــی، خداگرایــی اجتاعی 

و حتــی برپایــی جامعــه عقیدتــی و سیاســی یا«امــت« کــه منــدرج در ایــن دیــن اســت – در 

ــا نادرســت  رستــارس تاریــخ سیاســی یــک و نیــم هــزاره ای کــه تاکنــون ازرسگذرانــده،  درســت ی
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ــا  ــگ« در درون مرزهــای داراالســالم و ب ــا جن ــح ی ــر » صل ــا ام ــا ب ــا ناحــق، عمدت ــه حــق ی و ب

ــق  ــخ تحق ــن تاری ــی در بط ــه نوع ــده و ب ــر ش ــف و تعبی ــالم تعری ــان اس ــای جه ــرون مرزه ب

ــه اســت. یافت

ــا  ــی اســالم ت ــخ االهیات ــه و تاری ــار و زمین ــن لحــاظ، بافت ــد از ای ــد دی ــا بای ــه تنه ــن ن بنابرای

چــه انــدازه و چگونــه بــا پدیــده صلــح و جنــگ نســبت برقــرار منــوده اســت؛  بلکــه بــه هــان 

انــدازه نیــز رضوریســت تــا ازحیــث فرهنگــی بفهمیــم کــه مــن االهیاتــی و دینــی اســالمی نیــز 

ــه دســت داده  ــگ ب ــح/ جن ــده صل ــوم- پدی ــن و تفســیری ازمفه ــف،  تبیی ــر،  تعری ــه تعبی چگون

اســت. مــا بــرای حصــول بــه ایــن منظــور ایــن ســه مــن شــاخص را مبنــای تامــل کوتــاه خــود 

قــرار داده ایــم: »قرآن،نهــج الفصاحه،نهــج البالغــه« .

ــه ســه  ــا ب ــدا الزم اســت ت ــرآن، ابت ــح در ق ــات بحــث ازصل ــی و مقدم ــه مبان ــرای ورود ب ب

منظــر قرآنــی درایــن مســاله توجــه کنیــم. اولیــن منظــر درایــن موضع"پرابلاتیــک صلح"اســت 

کــه منظــور از آن جنبه هــای مســاله ای صلــح از منظــر قــرآن مجیــد اســت کــه درآن صلــح بــه 

عنــوان یــک مســاله مهــم عقیدتــی فرهنگــی بــرای پایایــی و پویایــی زیســت امــت اســالمی تبیین 

ــی  ــی تبلیغ ــع خطاب ــا موض ــک صلح"ی ــن حیث،"رتوری ــر دوم ازای ــت. منظ ــده اس ــح ش و تری

ترویجــی اســت کــه قــرآن کریــم بــرای تقویــت، توســعه وتعمیــق صلــح اتخــاذ منــوده اســت. 

ــح  ــی، صل ــح خواه ــان صل ــی گفت ــه عبارت ــح" و ب ــکورس صل ــوم نیز"دیس ــر س ــع و منظ موض

ــه اســت. ــه آن پرداخت ــرآن ب ــه ق ــی اســت ک دوســتی، صلح ســازی و صلح گرای

در همــه ایــن موضع هــا و منظرهــا آن چــه بیشــر جلــب نظــر می کنــد توجــه دادن 

مکــرر قــرآن بــه تثبیــت و تکثیــر فرهنــگ صلــح در زندگــی فــردی و جمعــی اســت. ایــن امــر، 

ــه نقــل از قــرآن کریــم  هانگونــه کــه در ادامــه منونه هایــی ازقرائــن و شــواهد مثالــی آن را ب

خواهیــم آورد، در متامــی وجــوه متکــرث زیســت عقیدتــی، معرفتــی، فرهنگــی کــه مــا انســان ها 

ــراز  ــم در دو ت ــی( داری ــت اســالمی )خطــاب خــاص قرآن ــع ام ــه تب ــی( و ب ــام قرآن )خطــاب ع
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ــام دادن  ــه صــورت انج ــردی،  ب ــراز اول - در زیســت ف ــارز اســت: ت ــی و ب ــر متجل ــدی زی کلی

ــن ذات. ــالح بی ــری اص ــورت پیگی ــه ص ــی، ب ــت جمع ــراز دوم – در زیس ــح؛ ت ــل صال عم

بینافرهنگــی،  بینادینــی،  زیســت های  متفــاوت  و  مختلــف  درعرصه هــای  ترازهــا  ایــن 

ــای  ــان و فرهنگ ه ــه ادی ــروان هم ــان پی ــح می ــق صل ــورت تحق ــه ص ــود را ب ــی خ بیناذهنیت

قومیتــی نــژادی زبانــی نشــان می دهــد. تــا جایــی کــه بــه فرهنــگ ادیــان ابراهیمــی بــر می گردد، 

ــیحی،  ــودی، مس ــای یه ــازی در رشیعت ه ــن صلح س ــن دکری ــی چنی ــدی فقه ــوه صورت بن نح

اســالمی محــل بحــث و مناقشــه اســت، بــه ویــژه آنجــا کــه بحــث جهــاد عقیدتــی مومنــان بــا 

ــه و  ــان مقول ــن ادی ــر ای ــی ب ــان مطــرح می شــود و در "االهیات هــای سیاســی" مبتن ــر مومن غی

ــیند. ــار می نش ــرگ و ب ــه ب ــروط ب ــد و م ــح مقی ــاله صل مس

بــا ایــن وجــود دســت کــم در فقــه اســالمی، فــارغ از بــاب فقهی"جهــاد"، مترکــز بــر مقولــه 

"مصالــح مرســله" بــه عنــوان موضــع زیســتی کــه مســلمین درآن بایــد مشــمول فرهنــگ صلــح 

قرآنــی شــوند، محــل تامــل اســت. وفــق ایــن دقیقــه متامــی عرصه هــای دیــن داری کــه شــامل 

ــه  ــد ب ــل« 1هســتند می بای ــد نســل و ســالمت عق ــاز تولی ــال، ب ــه داشــت م » حفــظ جــان، نگ

مثابــه مهمریــن رکــن زیســت فــردی و جمعــی بریــت و امــت اســالمی در پرتــوی صلح،کــه  

همــراه بــا »امنیــت- نظــم – وحــدت– آگاهــی- اراده – اختیار«اســت، اســتمرار داشــته باشــند. 

بــه ایــن قــرار و ازایــن َمنظــر اگــر نــگاه کنیــم، نفــس وجــود و رســمیت یافــن مقولــه "مصالــح 

ــد.  ــاع دینی ان ــازی" در اجت ــوم "صلح س ــد و مق ــود موی ــی خ ــی – رشع ــله" فقه مرس

ــون و  ــاع اســالمی و مت ــه نظــم و امنیــت در اجت ــح " منضــم ب ــن قرار"امــر صل ــه ای ــذا ب ل

معــارف دینــی نیــز، تــا جایــی کــه بــه سیســتم "حقــوق اســالمی " در مــن ســنت گرایی فقهــی – 

1 در مورد اهمیت جامعه شناختی حقوقی "مصالح مرسله در اسالم«  و »اجتماع مسلمین« نگاه شود 
به   :

 نجاتی حسینی ، سید محمود) 1394(  خاستگاههای عقیدتی – دینی در نگرش – 	
گرایش به مصالح جمعی ) مطالعه موردی دعا، حدیث و حکمت شیعی ( ، در : بحرانی 

، مرتضی ) ویراستار( ) 1394 (  فردگرایی و جمع گرایی در آموزه های اسالمی : 
مجموعه مقاالت ، صص 396-355 
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رشعــی اســالمی کالســیک آن برمی گــردد 1، مبتنــی اســت بــر الــزام جــدی بــه "رعایــت حقــوق 

و تکالیــف مــردم و حاکــم" اســالمی. و نیــز تــا جایــی کــه ایــن "صلح گرایــی" در بافتــار مــدرن 

زندگــی  و در اجتــاع دینــی شــکل مدنــی مــدرن بــه خــود می گیــرد، ناظــر بــه پایبنــدی اجتــاع 

دینــی و حکومــت دینــی بــه رعایــت اســتانداردهای "حقوق بــر و شــهروندی دینــی" اســت.2

در هــر دو صــورت "صلــح پایــدار"در اجتاعــات اســالمی  و جهــان اســالم می توانــد خاســتگاه های 

رشعــی خــود را، عــالوه بــر خاســتگاه های عرفــی و مدنــی کــه در اســتانداردهای سیاســت بین امللــل و 

ــای  ــی و دانش ه ــارف دین ــز در مع ــدس و نی ــن مق ــود دارد، در م ــل وج ــوق بین املل ــای حق پروتکل ه

ــن" کالم  ــا در م ــان( خصوص ــالق عرف ــه و اخ ــث و فق ــیر و حدی ــا  تفس ــیک )ازکالم ت ــالمی کالس اس

سیاســی" 3 و نیــز در محتــوای " فقــه سیاســی" 4بازیابــی و جایابــی کند. 

1 در مورد » سیستم حقوق اسالمی« نگاه شود به : 
 اندیشمندان و پژوهشگران کشورهاي اسالمي ) 1392 ( فقه و قانون : ایده ها، 	

پیشنهادات و راه حل هاي روشي، قم، مرکز تحقیقات اسالمي مجلس شوراي اسالمي .
 حالق، وائل بن ) 1388 ( تاریخ تئوري هاي حقوقي اسالمي ، محمد راسخ ، تهران،  نشر 	

ني .
 شاخت،یوزف )  1388( دیباچه اي بر فقه اسالمي ، اسدا...توري ، تهران، هرمس .	

2 در مورد امر "حقوق بشرو شهروندی دینی" نگاه شود به : 
 نجاتــی حســینی ، ســید محمــود )1391(  نســبت اجتماعــی حق – وظیفــه در گفتمان 	

دینــی : تحلیــل محتــوای مــوردی نهــج البالغــه و نهــج الفصاحه،دوفصلنامــه علمــی 
تخصصــی اســالم و علــوم اجتماعــی ) پژوهشــگاه حــوزه و  دانشــگاه ( ،ســال 4 ، شــماره 7 

، صــص 80-43 .  
3 در مورد »کالم سیاسی« برای نمونه نگاه شود به:

 مونتمگری وات ، ویلیام  ) 1389 ( فلسفه و كالم اسالمی ، ابوالفضل عزتی ، تهران،شرکت 	
انتشارات علمی و فرهنگی .

 مطهری ،  مرتضی )1390 ( كلیات علوم اسالمی :كالم- عرفان- حکمت عملی 	
،تهران،انتشارات صدرا .

 مطهري ، مرتضي ) 1390  ( كلیات علوم اسالمي : اصول فقه و فقه  ، تهران، صدرا. 	
4 درمورد » فقه سیاسی« نیز نگاه شودبه :

 کدیور ، محسن  ) 1393(  حکومت والیي ،تهران، نشر ني. 	
 کدیور ، محسن  ) 1378(  نظریه هاي دولت در فقه شیعه ،تهران، نشر ني.	
 فیرحي ، داوود) 1392 ( فقه و سیاست در ایران معاصر : فقه سیاسي و فقه مشروطه 	

، تهران،نشر ني . 
 گرجي ، ابوالقاسم ) 1392( تاریخ فقه و فقها ،تهران، سمت.	
 نجاتي حسیني ، سید محمود )1393( فقه شیعي از منظر تاریخ اجتماعي  فرهنگي 	

: یاداشت هاي براي  پژوهش آتي ، مطالعات اجتماعي دین ]نشریه علمي تخصصي 
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بــه هــم چنیــن از حیــث جامعه شناســی سیاســی دینــی و در مــن روندهــای ســاخته 

شده"اندیشــه سیاســی در اســالم"، دوران هــای کالســیک )ســده هــای7 تــا 19 میــالدی( و 

مــدرن ) ســده 20 میــالدی بــه ایــن ســو(، نیــز می تــوان شــاهد شــکل گیری جریان هــای 

سیاســی و جنبش هــای دینــی بــود 1. کــه یــا بــه ســمت ”صلح گرایــی“ متایــل بوده انــد، چــه در 

درون مرزهــای رسزمینــی اســالم و چــه در بیــرون ایــن مرزهــا ، ماننــد نوگرایــان و روشــن گرایان 

دینــی؛ و یــا ایــن کــه بــه ســمت "نزاع گرایــی" بــا مدرنیتــه و دولــت هــای حاکــم در رسزمین هــای 

اســالمی متایــل بوده انــد، ماننــد اصول گرایــان و بنیاد گرایــان . 

ــی  ــری عقیدت ــای فک ــه گروه ه ــه چگون ــود ک ــوان مالحظــه من ــوارد می ت ــن م ــن درای همچنی

بــا داعیــه  اســالم گرایی،"جنگ گرایی" را مبنــای اســالم گرایی خــود قــرار داده انــد ، ماننــد 

ســلفی گری و گرایش هــای افراطــی اســالم سیاســی، کــه نهایتــا بــه شــکل نظامی گــری و 

تروریســم درآمده انــد ، ماننــد آن چــه در نــزد القاعــده و طالبانیــزم  عربــی -  افغانــی و ورژن 

ــان اســالم، از  ــون در جه ــا کن ــالدی ت ــی "داعــش" درســالهای 2010 می ــن آن یعن خشــن و خونی

ــای  ــوارد جاپ ــن م ــه ای ــد2 . در هم ــوان دی ــه می ت ــیای میان ــا و آس ــال افریق ــا ش ــه ت خاورمیان

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعي دانشگاه تهران- بخش جامه شناسي دین [ شماره 3، 
صص18-9 .

1  در مورد »اندیشه سیاسی » در اسالم  برای نمونه نگاه شود به :
 عنایت ، حمید ) 1389 ( اندیشه سیاسي در اسالم معاصر ،بهاء الدین خرم شاهي ، 	

تهران، خوارزمي .
	 .کرون، پاتریشیا )  1394 ( تاریخ اندیشه سیاسي در اسالم، مسعود جعفري ،تهران، سخن

2 درمــورد واقعیــت اجتماعــی »اســالم گرایــی سیاســی افراطــی« در  جهــان اســالم  کنونــی نــگاه شــود 
بــه :

نجــايت حســيني ، ســيد محمــود ) پاييــز و زمســتان 1387 ( جهــاين شــدن، امپرياليســم فرهنگــي و اســالم ســيايس در 

ــه( شــاره 3  ــات اســراتژيك  خاورميان ــز پژوهــش هــاي علمــي ومطالع ــه ) مرك ــات خاورميان ــه مطالع ــه، فصلنام خاورميان

و 4 ) 54 و 55 ( صــص 94-65 . 

نجاتــي حســیني ، ســید محمــود )1398 ( االهیــات رادیکال:االهیــات سیاســي افــراط گرایــان 
اســالمي ، مقالــه ارائــه شــده بــه » همایــش بیــن المللــي گفتگــوي نخبــگان جهــان اســالم « بــا موضــوع 
: »بررســي چالشــها، زمینــه هــاو همــکاري هــاي مشــترك ایــران- ســوریه – لبنــان- عــراق« ]اردیبهشــت 

1398– تهران:پژوهشــکده بیــن المللــي عصــر و دانشــکده علــوم اجتماعــي دانشــگاه تهــران[.
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ــتیزی"  ــی" و "صلح س ــه "نزاع گرای ــی «1 در زمین ــالم حکومت ــدرت، اس ــالم ق ــی، اس ــالم سیاس »اس

ــود دارد. ــن وج ــالم و دی ــنتی از اس ــت های س ــه برداش ــکای ب ــا ات ب

البتــه نبایــد از نقــش تعییــن کننــده ) دترمیناتــت ( جهانــی شــدن و  درایــن میــان 

ســکوالریزم فزاینــده  کــه در مواجهــه بــا "اســالم سیاســی" مناقشــه انگیز و منازعه انگیــز 

ــت، در  ــوده  اس ــکا( ب ــا و امری ــرب ) اروپ ــز غ ــن آن نی ــتگاه تکوی ــت و خاس ــده اس ــر ش ظاه

رونــد و فراینــد "صلح ســازی و صلح ســتیزی" غفلــت منــود. خصوصــا ازایــن لحــاظ کــه از 

ــالم  ــان اس ــکوالریزم در جه ــرش س ــدت گس ــش ش ــن، افزای ــی دی ــی سیاس ــر جامعه شناس منظ

می توانــد بــا افزایــش بنیادگرایی هــای دینــی غرب ســتیز و مدرنیته ســتیز رابطــه معنــا دار 

ــد.2 ــته باش داش

نتیجه: االهیات فرهنگی مبنایی برای الگوی تحلیلی صلح پژوهی دینی 

ایــده  یــک   « دینــی  پژوهــی  تحلیلــی »صلــح  الگوهــای  تدویــن  بــرای  ایــن مقالــه  در 

ــر اســالم  مطــرح  ــد ب ــا تاکی ــان ابراهیمــی ب ــی« در ادی ــح دین ــاره« صل ــی درب جامعه شــناختی دین

ــه  ــذاری شــد، مدعــی اســت ک ــات فرهنگــی » نام گ ــوان »االهی ــل عن ــه ذی ــده ک ــن ای ــم . ای منودی

بــا ابتنــا بــه چنــد خصیصــه مهــم جامعه شــناختی کــه مشــتمل اســت بــر: » بــه رســمت شــناخن 

چنــد فرهنگ گرایــی، کرثت گرایــی فرهنگــی و تقویــت امــر بینافرهنگــی دینی«می تــوان "صلح گرایــی 

1  در مورد »اسالم سیاسی« نگاه شود به : 
عبدالرازق ، عي ) 1380( اسالم و مباين قدرت ، امر رضايي ، تهران، قصيده رسا.

عشاوي ، محمد سعيد ) 1397( اسالم گرايي يا اسالم؟ امر رضايي، تهران، قصيده رسا .

Linjakumpa, A )2008( political Islam in global world, ITHACA press.

Ayubi, N.N )2005( political Islam, Routledge. 

Ismail, S. )1999( rethinking Islamist politics, I.B.TAURIS.

2 درمورد نسبت »اسالم و مدرنیته و سکوالریزم » برای نمونه نگاه شود به :
فياليل انصاري ، ع ) 1391 ( اسالم و الييسته ، امر رضايي ، تهران، قصيده رسا.

اسپوزیتو ، جان و وال، جان )1391( جنبش هاي اسالمي معاصر، شجاع احمدوند، تهران، ني.
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ــت و توســعه داد.  ــی تقوی ــی و بینامذهب ــی و درون دین ــم  بینادین ــراز مه ــی" را در دو ت دین

ــد  ــازی« می توان ــی و صلح س ــه »صلح گرای ــع در زمین ــن موض ــا ای ــا ب ــات خصوص ــن االهی ای

در مقابلــه و مواجهــه بــا االهیــات معطــوف بــه ”انحصارگرایــی دینــی“ ) ایــن کــه تنهــا یــک دین 

بــر حــق اســت و می توانــد راه رســتگاری باشــد ( و ”شــمول گرایی دینــی“ ) ایــن کــه ادیــان دیگــر 

نیــز نســبتا و تــا حــدودی حظــی از بــر حــق  بــودن دارنــد و میتواننــد راه نجــات و رســتگاری 

را نشــان دهنــد( کارزار اجتاعــی ســازنده ای در جهــت صلــح جهانــی و حــل منازعــه ادیــان و 

پیــروان بــه راه انــدازد.

درایــن مســیر جهــت مقالــه را کــه مبتنــی بــر مواضــع »االهیــات فرهنگــی صلح«اســت را، 

بــه منظــور عملیاتــی شــدن مفاهیــم  تئوریــک و پیــش بــردن خــط ســیر صلــح پژوهــی دینــی 

ــاله  ــح » و »مس ــری صل ــازه نظ ــای مفهومی«س ــی فض ــیم  هندس ــر ترس ــز ب ــمت  مترک ــه س ، ب

تجربــی صلــح »پیــش بردیــم. تــا نشــان دهیــم چگونــه می تــوان متهیــدات تئوریــک و متدیــک 

مناســب و متناســب بــرای پژوهــش جامعــه شــناختی در بــاره مفهــوم – پدیــده – مســاله«صلح 

ــای  ــان و عملکرده ــای ادی ــق آموزه ه ــح از طری ــه صل ــک ب ــح وکم ــاد صل ــی ایج ــی«، یعن دین

ــید. ــق بخش ــن داران، را تحق ــای دی ــی  و رویه ه ــای دین ــازمان های و نهاده ــات و س اجتاع

ــط  ــی خ ــوس اصل ــه، رئ ــه مقال ــوان نتیج ــه عن ــوان، ب ــا می ت ــن ج ــتندات در ای ــن مس ــا ای ب

ســیرهایی کــه موثــر بــر تنظیــم الگــوی تحلیــل االهیــات فرهنگــی بــرای صلــح پژوهــی دینی انــد 

ــه رهاوردهــای  ــز نگاهــی ب ــه نی ــن مقال ــه درم ــان البت ــن می ــود. در ای را اشــاره وار فهرســت من

مهــم » االهیــات محــض«، »االهیــات اجتاعــی » و »االهیــات سیاســی و حقوقــی« در 

ــن  ــای تدوی ــوان محوره ــه عن ــه را ب ــد نکت ــن چن ــتیم و ای ــی داش ــی دین ــح پژوه ــوص صل خص

ــی و سیاســی  ــی از منظــر االهیات هــای محــض، اجتاع ــح پژوهــی دین ــی صل الگوهــای تحلیل

نشــان دادیــم:

اول- بــر مبنــای ”الگــوی  انســان گرایی االهیاتــی“، صلــح پژوهــی دینــی می توانــد از 
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ــان  ــی انس ــی دین ــف اخالق ــه »وظای ــت ب ــر اس ــه ناظ ــات محض«ک ــه  در«االهی ــای پای آموزه ه

متعبــد در قبــال هــم نــوع خــود و الــزام وتعهــد و تکلیــف وی دربرابــر حفــظ جــان دیگــری و 

ــربد.  ــره ب ــر « به ــان های دیگ ــال انس ــدا در قب ــده خ ــئولیت بن ــاس مس ــز احس نی

و   اجتاعــی"  الگــوی هــم بســتگی  از"  ، می تــوان  نیــز  اجتاعــی"  دوم- در"االهیــات 

ــه  ــر کمــک ب ــی ب ــر اجتاعــات دین ــه تاثی ــد ب ــه ناظر ان ــی مرتبطــی ســود جســت؛ ک آموزه های

تحقــق » امــر هــم بســتگی اجتاعــی، تثبیــت توافــق و تفاهــم اجتاعــی کنش گــران، کاهــش  

ــوزه  ــعه ح ــی، توس ــالق اجتاع ــت اخ ــی، تقوی ــر اجتاع ــش امرخی ــی، افزای ــای اجتاع تضاده

ــر اخــالق شــهروندی «. ــی ب ــی مبتن عمومــی و جامعــه مدن

ســوم- در"االهیــات سیاســی و حقوقــی " و در " الگــوی نظــم و امنیــت اجتاعــی " مرتبــط 

بــا آن نیــز می تــوان از مســاله مهــم »ایجــاد نظــم مبتنــی بــر صلــح پایــدار و امنیــت متکــی بــر 

ــا کمــک  ــی « ب ــی و جهان ــت – ملــت و ســطح سیاســت بین امللل مســاملت جویی در ســطح دول

ادیــان ســود جســت .

امــا خــط ســیرهای االهیــات فرهنگــی بــرای صلــح پژوهــی دینــی را می تــوان ذیــل ایــن چنــد 

نکتــه مرتــب منــود:

ــار و  ــر تقویــت اجتاعــی )نهــادی - ســاختاری و کنشــی ( »فرهنــگ  ایث ــی ب مترکــز االهیات

ــر«. نیکــوکاری و امرخی

مترکــز االهیاتــی بــر تعمیــق اجتاعــی )نهــادی- ســاختاری وکنشــی  ( »فرهنــگ گذشــت و 

ســازش «. 

ــدارا و  ــگ م ــی( »فرهن ــاختاری و کنش ــادی- س ــی )نه ــعه اجتاع ــر توس ــی ب ــز االهیات مترک

ــو «.   گفتگ

مترکــز االهیاتــی بــر تعمیــم اجتاعــی )نهــادی- ســاختاری وکنشــی  ( » فرهنــگ هــم 

.  » مســاملت آمیز  زیســتی 
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ــی «. ــوی اخالقــی در حــوزه عمومــی و جامعــه مدن معن

مترکــز االهیاتــی بــر بســط اجتاعــی )نهــادی- ســاختاری وکنشــی ( »فرهنــگ بــه رســمیت 

ــی، جنســیتی «. ــژادی، زبان ــی قومــی، ن ــی - آیین شــناخن تفاوت هــای مذهب
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روایت هــای معنــوی نــو و خــرده روایت هــای محلــی - مذهبــی – آیینــی از دین گرایــی و نیــز 

دیــن ورزی هــای پیونــدی در میــان اجتاعــات دینــی مــدرن و جاعت هــای آیینــی نــو پدیــد «.

ــه در  ــات فرهنگــی ک ــر االهی ــی ب ــت هــای مبتن ــن دالل ــه ای ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ب

بــاال فهرســت شــد، می تــوان متوقــع بــود تــا » ادبیــات متنــی » االهیــات فرهنگــی نیــز ، اعــم 

از من هــای نوشــتاری و گفتــاری و دیــداری و شــنیداری در فضاهــای واقعــی ) مجامــع 

حــوزوی و  دانشــگاهی و حــوزه عمومــی و رســانه ها ( و مجــازی ) اینرنــت، شــبکه های رادیــو 

تلویزیونــی ماهــواره ای و نیــز شــبکه های اجتاعــی پرتیــراژ  و پرکاربــر( از نــو در پرتــوی ایــن 

مالحظــات » صلح گرایــی - ســازی دینــی« مــورد بازخوانــی و بازنگــری و بازنویســی و بازســازی 

ــد . جــدی قــرار گیرن

ــی  ــی ) و حت ــان ابراهیم ــدس« ادی ــای مق ــن ه ــت »م ــوان انتظارداش ــن می ت ــه همچنی ب

آســیایی ( نیــز- کــه نقطــه اتــکای ادبیــات متنــی االهیــات فرهنگــی هــم  هســتند- ازایــن حیــث 

بــا خوانــش »االهیــات فرهنگــی صلح گــرا« تعبیــر و تفســیر شــوند. تنهــا درایــن صــورت اســت 

کــه می تــوان امیــد اجتاعــی بــه  صلح گرایــی – ســازی دینــی داشــت. امیــدی کــه  تحقــق آن، 

مــروط بــه تحقــق ایــن معیارهــا، ممکــن و محتمــل اســت. 
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