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گزارش سلسله نشست های صلح پژوهی در نهج البالغه

جمعیت ندای صلح

سید عیل سادا�ت نژاد1

مقدمه

جمعیــت نــدای صلــح، تشــکل جدیــدی اســت کــه از بهمــن مــاه 1397 بــا هــدف ترویــج 

صلــح و مطالعــات صلــح بــا نــگاه اســالمی و همخــوان بــا نــگاه انقــالب اســالمی راه انــدازی 

شــد. ایــن موسســه بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد علمــی بــا مجــوز از وزرات کشــور و 

وزارت امــور خارجــه بــا هــدف صلــح پژوهــی اســالمی و ترویــج فرهنــگ صلــح و شناســاندن 

ن اســالم بــه عنــوان دیــن صلــح و دوســ�ت بــا رویکــرد پژوهــش محــور  صلــح از نــگاه دیــن مبــ�ی

ــر  ــه ظاه ــی ب ــ�ت و افراط ــای تروریس ــق گروه ه ــا خل ــمن ب ــروز دش ــت. ام ــده اس ــکیل ش تش

ه، ســعی در شناســاندن جعــیل اســالم بــه جهــان بــه عنــوان  اســالمی همچــون داعــش و غــ�ی

ن  بــه زدن بــه چهــره صلح آمــ�ی ن �ن چهــره مســلمانان اســت و البتــه هــدف اصــیل از ایــن کار نــ�ی

ــازمان  ــن س ــکیل ای ــدف از تش و ه ــ�ن ــت. از ای ــان اس ــالم هرایس در جه ــاد اس ــالم و ایج اس

مــردم نهــاد، تــالش علمــی در جهــت شناســاندن صلــح و موضوعــات مرتبــط بــا ایــن مفهــوم 

ن الملــل بــا نــگاه صلــح پژوهــی اســالمی اســت. در ایــن راســتا،  در علــوم ســیایس و روابــط ب�ی

ali.sadatinejad@yahoo.com              1 پژوهشگر روابط بین الملل و عضو هیئت علمی جمعیت ندای صلح



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

158

ــتور  ــه در دس ــی در نهج البالغ ــوان صلح پژوه ــا عن ــت ها�ی را ب ــله نشس ــت سلس ــن جمعی ای

کار خــود قــرار داده اســت تــا بــه صــورت علمــی ایــن اهــداف را دنبــال کنــد. گــزارش چهــار 

نشســت برگــزار شــده بــه اختصــار بیــان می شــود.
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وبینار »صلح عادالنه در آموزه های نهج البالغه« برگزار شد

ــح  ــا موضــوع »صل ــح، نشســت علمــی ب ــدای صل ــت ن ــط عمومــی جمعی ــه گــزارش رواب ب

عادالنــه در آموزه هــای نهج البالغــه« در روز شــنبه، 29 خــرداد ســاعت 18 بــه صــورت 

ــد. ــزار ش ــه آدرس @cfpp.ir برگ ــح ب ــدای صل ــت ن ــتاگرام جمعی ــج اینس ــازی از پی مج

ن دکــ�ت مجتــ�ب خنــدان، اســتاد حــوزه و  در ایــن وبینــار حجــت الســالم و المســلم�ی

ــا ســعادت  ــالد ب ــدا ضمــن گرامیداشــت دهــه کرامــت می ــرد. وی در ابت ا�ن ک دانشــگاه ســخ�ن

یــک گفــت. ت عــیل بــن مــویس الرضــا )ع( را ت�ب ت معصومــه )س( و امــام رئــوف حــرصن حــرصن

ــان اینکــه صلــح بحــ�ش اســت کــه در متــون دیــ�ن یعــ�ن قــرآن کریــم، روایــات  ــا بی وی ب

ــه  ــی را ب ــات متنوع ــه بیان ــوص در نهج البالغ ــوی، بخص ــای عل ــت )ع( و در آموزه ه ــل بی اه

ــه ســخنا�ن  ــام عــیل )ع( در جــاى جــاى نهج البالغ ــت ام خــودش اختصــاص داده اســت گف

نغــز و آموزنــده دربــاره صلــح مطــرح کــرده و راهــی بســیار روشــن، هماهنــگ بــا عقالنیــت 

ــت. ــرده اس ــرح ک ــی مط ــ�ن اله ــند و جهان بی ــاب و وجدان پس ن

ام و  ــ�ت ــا اح ، ب ن ــالمت آم�ی ــه، مس افتمندان ــح رسش ــان صل ــالم خواه ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب

ــه از  ــت ک ــی اس ــه صلح ــح عادالن ــه صل ــت در نهج البالغ ــت گف ــل اس ــوق متقاب ــت حق رعای

ی نیــاورد، خــ�ی 
روی عدالــت باشــد و صلحــي کــه خردمندانــه و خداپســندانه باشــد و پشــیما�ن

و خــالف آن، رسش اســت و  تبعیــض، کینــه و دشــم�ن نتیجــه صلحــی اســت کــه غــ�ی عادالنــه 

باشــد.

ــش از  ــه و قیام ــش عادالن ــه حکومت ــج( ک ــدی )ع ت مه ــرصن ــت ح ــه حکوم ــان ب وی در پای

روی حکمــت و عدالــت اســت اشــاره کــرد و گفــت، در حکومــت مهــدی )عــج( عدالــت فراگــ�ی 

ــود. ــق می ش ــی محق ــای واقع ــه معن ــه ب ــح عادالن ــود و صل می ش
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وبینار »چیستی و ماهیت صلح در نهج البالغه« برگزار شد

ــی در  ــح پژوه ــت صل ن نشس ــ�ی ــح، اول ــدای صل ــت ن ــی جمعی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــ�ی  ــا موضــوع »چیســ�ت و ماهیــت صلــح در نهج البالغــه« در روز شــنبه، 26 ت نهج البالغــه ب

ن دکــ�ت مجتــ�ب خنــدان، اســتاد حــوزه  ا�ن حجــت االســالم و المســلم�ی ســاعت 18 و بــا ســخ�ن

cfpp.@ و دانشــگاه بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس

ir برگــزار شــد.

 بــ�ش بــوده اســت و انســان ها 
گ

وی بــا بیــان اینکــه صلــح و امنیــت از دغدغه هــای همیشــی

ــح در  ــد گفــت صل ــن آرمــان تــالش کرده ان ــه ای ــرای دســتیا�ب ب در تمــام دوران هــا همیشــه ب

 هــا�ی برخــوردار 
گ

اســالم بــه خاطــر مبــا�ن کــه مبتــ�ن بــر وحــی و معــارف دیــ�ن دارد از ویژ�

اســت کــه نظــ�ی آن در هیــچ مکتــب فلســفی و معرفــ�ت پیــدا نمی شــود.

وی بــا بیــان اینکــه صلــح بــه عنــوان یــک مفهــوم بنیادیــن در مطالعــات اســالمی، ســیایس 

ــف  ــت و تعاری ــوزه اس ــن ح ــران در ای ــمندان و صاحب نظ ــه اندیش ــورد توج ــی م و اجتماع

مختلفــی از آن شــده اســت گفــت امــام عــیل )ع( در نهج البالغــه رویکــردی مثبــت و درو�ن بــه 

یس بــه اهــداف الهــی ترســیم  مقولــه صلــح دارد کــه هــم عادالنــه اســت و هــم بــرای دســ�ت

ــح و  ــه خــو�ب نشــان می دهــد کــه از لحــاظ عمــیل صل ــخ اســالم هــم ب شــده اســت و تاری

ن از خشــونت یــک اصــل اســت. امنیــت و پرهــ�ی

وی بــا بیــان اینکــه در متــون قدیمــی غــرب هــم بــه صلــح اشــاره شــده اســت گفــت در 

ن بــه صلــح اشــاره شــده و قواعــدی بــرای پایــان  ن مطــرح شــده از ســوی یونا�ن هــا نــ�ی قوانــ�ی

بخشــیدن بــه جنــگ ذکــر شــده اســت امــا صلح هــای بیــان شــده در مکاتــب غــر�ب آرمان گــرا 

ــد چــون واقع گــرا نیســتند. ــادی ندارن هســتند و ارزش زی

ــه مفهــوم صلــح و اینکــه رویکــرد غــر�ب صلــح را  یــح رویکــرد غــر�ب نســبت ب ــا ت�ش وی ب

بــه دو صــورت مثبــت و منفــی تقســیم می کنــد کــه صلــح مثبــت الگــو�ی از همــکاری میــان 
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گروه هــای بــزرگ انســا�ن اســت و صلــح منفــی را عــدم وجــود خشــونت ســازمان یافته 

میــان گروه هــا و اقــوام یــک ملــت می دانــد گفــت رویکــرد غــر�ب صلــح را توافقــات موقــ�ت 

ــرود. ن ب ــ�ی ایطــی از ب ــق رسش ــن اســت طب ــان ممک ــه هــر زم ــد ک می دان

یــح رویکــرد اســالمی بــه صلــح و اینکــه خــط و مــیسش سیاســت داخــیل  وی در پایــان بــا ت�ش

ن اســت گفــت در اســالم  ــر حکــم اصیــل صلــح و زیســت مســالمت آم�ی و خارجــی اســالم ب

ن )ع( در تمــام دوران هــا بیانگــر صلح خواهــی،  ه معصومــ�ی ــح اســت و ســ�ی ــا صل ــت ب اصال

ن بــوده اســت. صلح طلــ�ب و دفــاع از حقــوق محرومــ�ی

وبینار »مفهوم و مبانی صلح عادالنه در نهج البالغه« برگزار شد

ــی در  ــح پژوه ــت صل ن نشس ــ�ی ــح، دوم ــدای صل ــت ن ــی جمعی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

نهج البالغــه بــا موضــوع »مفهــوم و مبــا�ن صلــح عادالنــه در نهج البالغــه« در روز شــنبه، 2 

ن دکــ�ت مجتــ�ب خنــدان، اســتاد  ا�ن حجــت االســالم و المســلم�ی مــرداد ســاعت 18 و بــا ســخ�ن

حــوزه و دانشــگاه بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس @

cfpp.ir برگــزار شــد.

وی بــا بیــان اینکــه جهــا�ن کــه رسشــار از صلــح و عدالــت باشــد آرزوی بــ�ش اســت و در 

همــه دوران هــا انســان ها بــر آن احتیــاج دارنــد و اگــر چــه از نظــر تاریــخ و تاریخ نــگاران ایــن 

خواســته آرزو�ی دســت نایافتــ�ن اســت و از اول خلقــت عالــم تــا االن کــیس صلــح عادالنــه را 

تجربــه نکــرده اســت گفــت از دیــدگاه اســالم و دیــدگاه دیــن و وعده هــا�ی کــه قــرآن کریــم و 

س نخواهــد بــود. نهج البالغــه داده اســت ایــن مهــم دور از دســ�ت

ــه  ــت ک ــزا و ارکا�ن اس ــادی دارای اج ــیاء م ــد اش ــوی مانن ــور معن ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب

اســتحکام آن را فراهــم می کنــد و صلــح و مقولــه عدالــت عــالوه بــر اصــول عمــیل و اخــال�ت 

، اصــول فلســفی و اصــول عرفــا�ن  دارای اصــول نظــری هــم هســت، اصــول اعتقــادی دیــ�ن
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را از جملــه اصــول نظــری صلــح برشــمرد.

ن شــامل اصــل کرامــت انســا�ن و خالفــت الهــی، اصــل  ــ�ی ــ�ن را ن وی اصــول اعتقــادی دی

خانــواده خــدا، اصــل همجــواری و وحــدت و اصــل نظــارت الهــی بیــان کــرد و گفــت طبــق 

ــد کــه دارای  اصــل کرامــت انســا�ن و خالفــت الهــی اســالم انســان را تنهــا موجــودی می دان

منصــب الهــی اســت و از طــر�ن کرامــت ذا�ت هــم دارد و خــدا تنهــا بــه انســان اســت کــه ایــن 

موهبــت را داده اســت و بــه ایــن دلیــل مقولــه صلــح بــرای انســان کــه هــم خلیفــه اســت و 

ــای اصیــیل پیــدا می کنــد. هــم کرامــت ذا�ت دارد معن

ن گفــت طبــق احادیــث و روایــات همــه بنــدگان عیــال و  وی طبــق اصــل خانــواده خــدا نــ�ی

خانــواده خــدا هســتند و وقــ�ت همــه مــردم خانــواده خــدا هســتند اصالــت بــا صلــح، امنیــت 

 هــای زنــدگا�ن مــردم می شــود.
گ

و عدالــت می شــود و صلــح و امنیــت از ویژ�

ــر  ــول دیگ ــی از اص ــوان ی ــه عن ــدت ب ــواری و وح ــل همج ــق اص ن طب ــ�ی ــه ن وی در ادام

اصــول اعتقــادی دیــ�ن گفــت طبــق آموزه هــای اســالم افــراد بــ�ش فرزنــدان یــک پــدر و مــادر 

هســتند و تقســیمات نــژادی و مــیل و جغرافیــا�ی بــرای شناســا�ی انســان ها اســت و  بنابرایــن 

صلــح و آشــ�ت بایــد در همــه جــا جــاری باشــد.

وی بــا بیــان اصــل نظــارت الهــی و اینکــه انســان همــواره در معــرض نظــارت خــدا اســت و 

ن  ن اســت گفــت اگــر منطــق نظــارت الهــی بــ�ی طبــق احادیــث و روایــات خــدا هــر آینــه در کمــ�ی

ن جهــا�ن حاکــم باشــد مــا در گوشــه گوشــه جهــان شــاهد �ب عدالــ�ت نخواهیــم بــود. مســئول�ی

یــح اصــول فلســفی صلــح گفــت ایــن اصــول فلســفی بنــا بــر صلــح،  وی در پایــان بــا ت�ش

ن صلــح  ن مــردم عالــم دارد و همچنــ�ی  اجتماعــی و بــ�ی
گ

عدالــت و همزیســ�ت برادرانــه در زنــد�

و عدالــت در ســایه محبــت و مهربــا�ن را از اصــول عرفــا�ن صلــح بــرای بــ�ش برشــمرد.
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وبینار »بررسی مفهوم جنگ و جهاد در نهج البالغه« برگزار شد

ــی در  ــح پژوه ــت صل ن نشس ــوم�ی ــح، س ــدای صل ــت ن ــی جمعی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

نهج البالغــه بــا موضــوع »بــرریس مفهــوم جنــگ و جهــاد در نهج البالغــه« در روز شــنبه، 9 

ن دکــ�ت مجتــ�ب خنــدان، اســتاد  ا�ن حجــت االســالم و المســلم�ی مــرداد ســاعت 18 و بــا ســخ�ن

حــوزه و دانشــگاه بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس @

cfpp.ir برگــزار شــد.

ن آن  ــ�ی ــکام و قوان ــام اح ــت و تم ــی اس ــان اله ــن ادی ی ــالم کامل�ت ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب

ن تمــام احــکام و  در راســتای رشــد، تــر�ت و تکامــل همه جانبــه انسان هاســت و همچنــ�ی

آموزه هــای دیــن اســالم، منطبــق و هماهنــگ بــا فطــرت انســا�ن اســت گفــت یــی از احــکام 

ــح و  ــه جهــاد و صل ــگاه اســالم ب ــه ن ــح اســت ک اســالم، حکــم جهــاد و دیگــری حکــم صل

ن اســالمی و  ن )ع( موجــب شــده اســت تــا چــه در میــان محققــ�ی المومنــ�ی رویکــرد پیامــ�ب و ام�ی

، ایــن بحــث کــه در اســالم اصالــت بــا کــدام یــک از جنــگ و صلــح  ن ق�ی چــه در میــان مســت�ش

باشــد مــورد بحــث و مناقشــه باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه در بــرریسی مطالــب نهج البالغــه مالحظــه مي شــود کــه یــیی از 

یــن مســائیلی کــه در کلمــات و ســخنان عمیــق و گهربــار عــیلی بــن  اســایسی ترین و مهم�ت

ــی از  ــاد ی ــون جه ــت قان ــت گف ــاد اس ــئله جه ــه مس ــخن رفت ــیار س ــب )ع( از آن بس ابیطال

ــع و  ــع موان ــد و رف ــاع از توحی ــرای دف ــه ب ــت ک ــالم اس ــای اس ــکام و آموزه ه ــن اح ی مهم�ت

ــت. ــده اس ــع ش ی ــع و ت�ش ــان، وض ــیل انس ــت تکام ــ�ی حرک ــم از مس ــل مزاح عوام

وی بــا بیــان اینکــه آسیب شــنایس مباحــث مربــوط بــه جهــاد، ایــن مســئله را بهــ�ت روشــن 

ــناخت کا�ن از  ــدم ش ــل ع ــه دلی ــی ب ــالم، برخ ــات اس ــخ حی ــول تاری ــت در ط ــد گف می کن

یــع جهــاد و ندیــدن آن در پرتــو صلــح عادالنــه یــا از روی غــرض ورزی )بخصــوص  فلســفه  ت�ش

( اســالم را متهــم بــه خشــونت و توســل بــه زور و شمشــ�ی بــرای تحمیــل عقیــده  ن ق�ی مســت�ش
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ســاخته اند و بــه ایــن ترتیــب اصــل جهــاد در اســالم را ســخت مــورد هجــوم قــرار داده انــد.

ن نجات بخــش اســالم در جهــت رشــد،  ــ�ی ن و احــکام آی ــ�ی ــه تمــام قوان ــان اینک ــا بی وی ب

وانــش را بــه حرکــت بــه ســوی  یــت اســت و همیشــه پ�ی تــر�ت و تکامــل مــادی و معنــوی ب�ش

کمــال ســفارش می نمایــد و بــرای فــرد و جامعــه ای کــه بــا مانعــی مواجــه شــوند و اســتقرار 

ن  ن ســد و برداشــ�ت صلــح عادالنــه در آن جامعــه بــا مشــکل مواجــه شــود دســتوری بــرای شکســ�ت

ــق  ــت طب ــد گف ــش نیای ــه ای پی ــان وقف ــیل انس ــد تکام ــا در رون ــت ت ــوده اس ــع نم ــع وض مان

ــو  ــوان جل ــه آن می ت ــل ب ــک و توس ــا کم ــه ب ــده ای ک ــیله و پدی ــا وس ــالم تنه ــای اس آموزه ه

ش فســاد  عوامــل مزاحــم فــردی و اجتماعــی بــرای اســتقرار صلــح عادالنــه را گرفــت و از گســ�ت

ی نمــود، بیدادگــران را رسکــوب کــرد، متجــاوز را رس جایــش نشــاند، زنجــ�ی  و ســتم جلوگــ�ی

 را بریــد و حقــوق از دســت رفتــه را بــاز گرفــت جهــاد اســت.
گ

بــرد�

ــوان  ــه عن ــ�ت ب ك و بت پرس ــه رسش ــ�ت ک ــت و ام ــر مل ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب وی در پای

ن حاکــم باشــد و در جامعــه اى کــه فســاد و انحــراف اخــال�ت رایــج شــود و ظلمــت  آیــ�ی

ــن یــك نــوع خرافــه  ــن دی د و باطــن جایگزیــن حــق گــردد، ای ــور قــرار گــ�ی ــه جــاى ن ب

ــه هــر قیمــت شــود آن را  ــد ب ــه بای ــوع بیمــارى فکــرى اســت ک ــك ن ــن اندیشــه ی و ای

ــع  ی ــد گفــت فلســفه ت�ش ــه دیگــران رسایــت ننمای ــن بیمــارى ب ــا ای ریشــه کن ســاخت ت

، فســاد و تجــاوز  ک و بت پرســ�ت جهــاد در اســالم بدیــن جهــت اســت کــه بســاط رسش

ــح و  ــده شــود و امــت مســلمان در ســایه صل ــر چی ن ب و بیدادگــری از جامعــه و زمــ�ی

ــا مهــر و   تــوام ب
گ

ــه زنــد� عدالــت و در محیــط دور از گمراهــی، تباهــی و تبعیــض ب

محبــت و خلــوص بــ� برنــد.


