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اخالقیات اجتماعی صلح در حکمت دینی:

بازخوانی شبکه متون معارف اسالمی – شیعی

سید محمود نجاتی حسینی )خراسانی(1

چکیده

ــود جنــگ، تضــاد،  ــح« اســت، یعــ�ن  نب ــح، نقیــض »ناصل از حیــث جامعه شــناخ�ت صل

تناقــض، تخاصــم، نــزاع، مناقشــه، خشــونت، تبعیــض و تعصب. »صلــح« زمینه ســاز آرامش 

، امنیــت ســیایس، ثبــات حقــو�ت و نظــم اجتماعــی اســت. در متــون  ، آســایش مــد�ن
گ

فرهنــی

ــود.  ــازی«  ب - س ــرا�ی ــی- گ ــاره »صلح خواه ــا�ی درب ــاهد آموزه ه ــوان ش ، می ت ــ�ن ــ�ت دی حکم

 اخــال�ت معنوی انــد. حکمــت )هــا( 
گ

ن همــان قواعــد عمــیل یــک زنــد� منظــور از »حکمــت« نــ�ی

ــت  ــمویل هس ــان ش ــوی جه ــاری معن ــای ارزیسش هنج ــا و رهنموده ــا و خط میسش ه توصیه ه

ی کــه هــم انســان مدارانه انــد و  )نــد( برگرفتــه از االهیــات و فلســفه و تجربــه زیســته بــ�ش

 
گ

هم زیســت�ن ســعادت مند را بــه صــور�ت عام گرایانــه و فراســوی محدودیت هــای فرهنــی

ــه  ــای محیل گرایان ــد و بنده ــر از قی ــمی و فرات ــان رس ــد�ت ادی ــای عقی ــوی مرزبندی ه و آن س

ن می دهنــد. از ایــن  و خاص گــرا توصیــه و ترویــج و تبلیــغ کــرده و تذکــر و آمــوزش نــ�ی

ن دیــ�ن کــه از جنــس  لحــاظ و تــا جــا�ی کــه بــا »حکمــت اســالمی« مرتبــط اســت، در چنــد مــ�ت

معــارف اســالمی و شــیعی اند ؛ مــی تــوان بــه ایــن حکمــت دســت یافــت و اخالقیــات صلــح 

ــن متــون مــورد  ــه آن فهــم کرد.ای ــه صــورت هرمنوتیــی و معناکاوان ــن متــون ب ن ای را در مــ�ت
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]1[ پروبلماتیک 

»صلــح«، نقیــض »ناصلــح«، کــه بــه معنــای نبــود جنــگ،  تضــاد،  تناقــض، تخاصــم، 

، آســایش 
گ

نــزاع، مناقشــه، خشــونت، تبعیــض و تعصــب اســت1؛ زمینه ســاز آرامــش فرهنــی

، امنیــت ســیایس، ثبــات حقــو�ت و نظــم اجتماعــی اســت2. در زمانــه تاریخــی »صلــح«،  مــد�ن

مــی تــوان شــاهد مــدارا و تفاهــم و توافــق بــر یــک زمینــه اجتماعــی بــود. برخــالف آن، بــر 

ن بــه سمت وســوی  د، تاریــخ تمــدن و جامعــه نــ�ی زمینــه اجتماعــی کــه »ناصلــح« شــکل مــی گــ�ی

ــه شــکل  تخاصــم و ســوء تفاهــم و کژفهمــی و عــدم مــدارا مــی رود و زیســت اجتماعــی ب

تضــاد اجتماعــی میــان افــراد وگــروه هــا و طبقــات اجتماعــی در می آیــد3.

 peace»در ایــن وهلــه از تاریــخ زیســت اجتماعــی اســت کــه نقــش مهــم »اخالقیات صلــح

ethics andmorality،ی عــ�ن اصــول و قواعــد ارزیسش هنجــاری کــه ناظــر بــه مــدارا و تفاهــم 

 و وفــاق هســتند، نمــودار مــی شــود؛ و »اخالقیــات صلــح« می توانــد 
گ

وتوافــق و هــم بســتی

" آن در االهیــات اســالمی و جهــان اســالم  - االهیــا�ت ن "ماهیــت جامعــه شــناخ�ت 1- در مــورد "فضــای مفهومــی صلــح/  ناصلــح" و نــ�ی

نــگاه شــود بــه:

: بازخــوا�ن مبــا�ن تئوریــک دیدگاه هــای مرتبــط بــا   و صلــح پژوهــی دیــ�ن
گ

،، ســید محمــود ) 1399 ( االهیــات فرهنــی * نجــا�ت حســی�ن

ه اســفند  ن 1399  ؛صــص  97 -128 ،منتــ�ش ، فصلنامــه صلــح پژوهــی اســالمی ، ســال 1 ، شــماره 3 ،پایــ�ی مســایل صلــح پژوهــی دیــ�ن

ir.iprjournal.www : ــر نــ�ت در لینــک زی یس این�ت 1399 / قابــل دســ�ت

2-در مورد ادبیات »صلح با نگاه حل مساله« نگاه شود به:

*Gatling, Johan )2010( Peace Studies and Conflict Resolution: The Need for Transdisciplinarity - TRANSCEND: A Net-

work for Peace and Development, transcultural psychiatry ARTICLE, Transcultural Psychiatry Vol 47)1(:20–32., http://

www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI: 10.1177/1363461510362041.

*Rams, Botham, et al )2016( Contemporary Conflict Resolution, 4th, Edition, Polity. ISBN: 978-0-745-68721-6 February.

*Webel, Charles & Galtung, Johan )Eds( )2007( Handbook of Peace and Conflicts Studies, Routledge. 
ات  جامعه شناخ�ت صلح و نا صلح »  بر« تضاد / وفاق » و نسبت » دین »  با این دو نگاه شود به :  3-درمورد »تاث�ی

« : از ســنت هــای جامعــه شــنایس دیــن تــا االهیــات  ،،ســید محمــود) 1398( دیــن در رویــارو�ی بــا »وفــاق- تضــاد- پویــا�ی *نجــا�ت حسی�ن
ن همایــش  فلســفی اجتماعــی گفتگــو�ی هابرمــایس ]مقالــه ارائــه شــده بــه پانــل دیــن- همایــش انجمــن جامعــه شــنایس ایــران » چهارمــ�ی
کنــکاش هــای مفهومــی ونظــری در بــاره جامعــه ایــران « / تهــران، دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران، انجمــن جامعــه شــنایس 

ایــران ، اردیبهشــت 1398[.
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ــه و  ــونت و مناقش ــز از خش ن و گری ــ�ی ــوی پره ــمت وس ــه س ــه را ب ــگ و جامع ــخ و فرهن تاری

منازعــه و بدفهمــی و کــژ فهمــی و تعصــب و تبعیــض رهنمــون شــود1.

امــا بــا ایــن همــه »اخالقیــات اجتماعــی صلــح«، مســاله مند اســت. مشــخص نیســت از 

د؟ چگونــه عمــل مــی کنــد؟ بــا چــه چالش هــا�ی  د؟ چگونــه شــکل مــی گــ�ی کجــا نشــئت مــی گــ�ی

مواجــه اســت؟ چگونــه راه بــرون شــداز ایــن چالــش هــا فراهــم مــی شــود؟ تاریــخ و جامعه و 

فرهنــگ و تمــدن چگونــه بایــد ایــن »اخالقیــات صلــح« را بیابنــد و کشــف یــا ابــداع و تفســ�ی 

و یــا بازســازی و بازخــوا�ن کننــد؟.

ایــده راهنمــا و مفــروض کلیــدی مــا در ایــن رابطــه ایــن اســت کــه بــرای شــناخت دقیــق و 

عمیــق »مســاله مندی اخالقیــات اجتماعــی صلــح« مــا نیازمنــد »فهــم هرمنوتیــی« آن گونــه 

« هســتیم کــه از جنــس و آلیــاژ »حکمــت«  Theosophy هســتند و  بــه  ن هــای دیــ�ن از »م�ت

ن شــده اند 2. تبــع آن خاســتگاه شــکل دادن بــه اخالقیــات اجتماعــی صلــح نــ�ی

1- در موردمعنای  »فلسفه اخالق« نگاه شود به : 

* اتکینسون ، ار.اف )1391 ( درآمدی بر فلسفه اخالق ، سهراب علوی نیا ، تهران، انتشارات هرمس.
، باوند بهپور، تهران، ن�ش چشمه . *بادیو، آلن )1387 ( اخالق – رساله ای  در ادراک رسش

سهروردی . داروال، استیون و همکاران )1380( نگاهی به فلسفه اخالق در سده بیستم ، مصطفی ملکیان، تهران، دف�ت پژوهش ون�ش
ن نگاه شود به :  - ن�ی

*Pojman, L. P )1998(, Ethical theory: classical and contemporary readings, Wadsworth pc )Part 1, what is ethics, 2-7(.

 *Rachels, J )1998( Ethical theory, oxford up )introduction, 2-23(.

 
« نگاه شود به: ن 2- در مورد »فهم هرمنوتیی« و »فهم روای�ت “و »تحلیل م�ت

، تهــران، دفــ�ت  ی
ی در تحقیقــات اجتماعــي، حســن محــد�ش ــد.ام )1388 ( تحلیــل روایــت  و پیشــا روایــت: روش هــاي روا�ی ــژه، دیوی *ب

مطالعــات  و تحقیقــات رســانه هــا .
کــت انتشــارات علمــي و  ، تیــم )1395 ( راهنمــاي عمــیلی  تحلیــل  و گفتگــو، گفتمــان و ســند، عبــدا... بیچرانلــو ، تهــران، رسش * رپــیلی

ی . 
گ

فرهنــی
* گروندن، ژان )1395( هرمنوتیك ، محمد رضا ابوالقاسمي ، تهران، ن�ش ماهي.

ی .
�ن )1389( نظریه و روش در تحلیل گفتمان ، هادي جلییلی ، تهران، ن�ش ن *یورگنسن، ماریان و  فیلیپس،لوی�ی

* دیلتای، ویلهلم ) 1394( دانش هرمنوتیک و مطالعه تاریخ ، منوچهر صانعی دره بیدی ، تهران، ققنوس .
ن : شش گفتگو  و یک بحث ، بابک احمدی ، تهران ، ن�ش مرکز .  در دنیای م�ت

گ
* ریکور، پل ) 1390 (زند�

ــک  ــه جســتارها، باب ــورگ / ودیگــران )1391( هرمنوتیــک  مــدرن : گزین /  گادامــر ، هانــس - گئ ن ــ�ی ــر ، مارت *نیچــه ، فردریــش / هایدگ
احمــدی ، مهــران مهاجــری و محمــد نبــوی ، تهــران، نــ�ش مرکــز. 

* کوزنــز هــوی ، دیویــد )1385(حلقــه انتقــادی: هرمنوتیــک، تاریــخ، ادبیــات و فلســفه، مــراد فرهادپــور، تهــران، انتشــارات روشــنگران 
و مطالعــات زنــان.

* پالمر، ریچارد .ال )1389( علم هرمنوتیک ، محمد سعید حنا�ی کاشا�ن ، تهران، هرمس.
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ــود  ، خ ــناخ�ت ــر جامعه ش ــی«، social morality and morals از منظ ــات اجتماع »اخالقی

ناظــر بــه  اصــول و قواعــد عــر�ن هنجــاری هدایــت کننــده و جهــت دهنــده بــه رفتارهــا و 

ــد  ــه از فرهنــگ و اجتماع ان ــا  برگرفت ــد و عمدت کردارهــای فــردی اجتماعــی اعضــای جامعه ان

ی اســت نشــات گرفتــه  ن کــه ســپیده تاریــخ تمــدن بــ�ش و از یــک زمانــه تاریخــی آغازیــن نــ�ی

انــد. اخالقیــات اجتماعــی هــم بــه شــکل حقــوق عــر�ن متعــارف و الزامــی و هــم بــه صــورت  

ــی  « )نی ــ�ی ــر خ ــه »ام ــل ب ــده عم ــه تنظیم کنن ــن مای ــا ب ــد. اینه ــاری ان ــال�ت اختی ــول اخ اص

ارت و  ــدی و تباهــی و رسش « ) ب ــر رسش ــا »ام ــه ب ــتورالعمل مقابل و خــو�ب و ســعادت ( » و دس

ــد1 . شــقاوت( ان

ن برخوردارنــد تــا  ن بــر حســب مقتضیــات از خاســتگاه دیــ�ن نــ�ی ایــن اخالقیــات اجتماعــی نــ�ی

 religious social ethics and » جــا�ی کــه می تــوان بــه رصاحــت از »اخالقیــات اجتماعــی دیــ�ن

morals نــام بــرد. منظــور آن اخالقیــا�ت اســت کــه جــزو ارکان دی�ن انــد، از حیــث تئوریــک و 

وان ادیــان وظیفــه اســت کــه بــه ایــن آموزه هــا  پراتیــک تابــع الزامــات دی�ن انــد و لــذا بــر پــ�ی

بــه عنــوان نوعــی تکلیــف عبــادی نــگاه کننــد 2. 

1-  در مورد" اخالقیات اجتماعی" نگاه شود به : 
، ســید محمــود )1392( جامعــه ، فرهنــگ  و اخــالق: درآمــدی نظــری براخــالق اجتماعــی؛ در جامعــه ایــرا�ن و اخــالق اجتماعــی) 1392  *نجــا�ت حســی�ن
اتژیک ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،صــص 46-11 . دی - مرکــز تحقیقــات اســ�ت ( پژوهــش نامــه شــماره112 ، تهران،پژوهشــکده تحقیقــات راهــ�ب

* پنســی ، مکــس )1388 ( "جامعــه ، اخــالق و حقــوق : یورگــن هابرمــاس" در : کیــت نــش و آلــن اســکات )ویراســتاران( راهنمــای جامعــه شــنایس ســیایس 
دی ، جلــد اول، فصــل 5 ،82-70 .  ، قدیــر نــرصی و محمــد عــیل قاســمی ، تهــران، انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات راهــ�ب

"، دانشــنامه  ایل بــه ســمت قانــون و دموکــرایس گفتگــو�ی ، ســید محمــود )1388 ("یورگــن هابرمــاس : از حقــوق، اخــالق و سیاســت لیــ�ب *نجــا�ت حســی�ن
علــوم اجتماعــی )فصلنامــه دانشــگاه تربیــت مــدرس ( شــماره 1 ،93 -124  . 

،، ســید محمــود )1400 (جامعــه شــنایس) های(اخــالق : اخــالق ، فرهنــگ  و جامعــه ، گفتگــو بــا "فصلنامــه حیــات معنــوی" ، ســال 3،  *نجــا�ت حســی�ن
نــ�ت در آدرس زیــر : یس این�ت اح( / قابــل دســ�ت شــماره 8، تابســتان 1400 ، صــص 191-220 ) بخــش اقــ�ت

518/post/com.blogfa.mystudents-for//:http
- نیز نگاه شود به : 

 Smith, T )1991( the role of social ethics in social theory; essays from habermasian perspectives, state university of New York

.))chap1, the role of philosophical discourse in social theory, 1-30

 
« نگاه شود به :  2- درمورد "اخالقیات اجتماعی  دی�ن

ا�ن در  ،، ســید محمــود )1398 ( اخالقیــات اجتماعــی دیــ�ن در حکمــت شــیعی : مطالعــه مــوردی دانــش، حدیــث و دعای شــیعی / ســخ�ن *نجــا�ت حســی�ن

نــ�ت در آدرس زیــر : یس این�ت " )جهــاد دانشــگاهی – 30آذر 1398 (/ "پانــل اخــالق و دیــن " – قابــل دســ�ت "همایــش اخــالق و جامعــه ایــرا�ن

362/post/com.blogfa.mystudents-for//:http

3555416/news/fa/ir.iqna//:https
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 اخــال�ت معنوی انــد. حکمــت 
گ

امــا منظــور مــا از »حکمــت« همــان قواعــد عمــیل یــک زنــد�

ــمویل  ــان ش ــوی جه ــاری معن ــای ارزیسش هنج ــا و رهنموده ــط میسش ه ــا و خ ــا( توصیه ه )ه

ی کــه هــم انســان مدارانه اند  هســت)ند( برگرفتــه از االهیــات و فلســفه و تجربــه زیســته بــ�ش

 
گ

و هــم زیســت�ن ســعادت مند را بــه صــور�ت عام گرایانــه و فراســوی محدودیت هــای فرهنــی

و آن ســوی مرزبندی هــای عقیــد�ت ادیــان رســمی و فراتــر از قیــد و بندهــای محیل گرایانــه و 

ن می دهنــد.1 از ایــن لحــاظ  ــغ کــرده و تذکــر و آمــوزش نــ�ی خاص گــرا توصیــه و ترویــج و تبلی

ن دیــ�ن کــه از جنــس معــارف  و تــا جــا�ی کــه بــا »حکمــت اســالمی« مرتبــط اســت، درچنــد مــ�ت

ن  اســالمی و شــیعی اند؛ مــی تــوان بــه ایــن حکمــت دســت یافــت و اخالقیــات صلــح را در مــ�ت

ایــن متــون بــه صــورت هرمنوتیــی و معناکاوانــه آن فهــم کــرد2. بــه طــور خــاص )مجــزا از 

ن نگاه شود به :  1- در مورد معنای "حکمت" ن�ی

*مالک حسی�ن )ترجمه و تالیف( ) 1388(حکمت : چند رویکرد به یک مفهوم ، تهران ، ن�ش هرمس.

2- در مورد "ظرفیت متون دی�ن برای صلح سازی" نگاه شود به : 

ی منازعــه :مــروري  ی و حــل گفتگــو�ی ــح گــرا�ی ــراي سیاســت صل ی ب
ــ�ن ،، ســید محمــود ) 1399( ظرفیــت هــاي متــون دی * نجــا�ت حســی�ن

ن الملــیلی  صلــح و حــل منازعــه« ]دانشــگاه تهــران،  ن کنفرانــس بــ�ی ده بــر متــون ادیــان ابراهیمــي، خالصــه ایــن مقالــه بــه » دومــ�ی فــ�ش

دانشــکده مطالعــات جهــان، 19و 20 خــرداد 1399 [ ارائــه  شــده اســت.

ir.ac.ut.icpcr//:http.www

icpcr@ut.ac.ir

ن نگاه شود به : - ن�ی

: از "  ــا دیــ�ن و درون دیــ�ن ،، ســید محمــود ) 1400( تحلیــل  جامعــه شــناخ�ت توانــش صلــح  ســازی  پیمــان هــای بین نجــا�ت حســی�ن

ن  ن همایــش بــ�ی پیمــان بینادیــ�ن  ابراهیــم"  ارساییــل و  ا عــراب  تــا "پیمــان  درون دیــ�ن محمــد" مســلمانان؛ بحــث ارائــه شــده در]ســوم�ی

الملــیل  صلــح و حــل منازعــه :دانشــگاه تهــران- 26 و 27 مهــر 1400 [.
ir.ac.ut.icpcr//:http
ir.ac.ut@conf.icpcr

سه شنبه  27 مهر ، پانل “روان شنایس اجتماعی صلح و حل منازعه “؛ ساعت 8 تا 930 ؛در لینک زوم 
84869856541/j/us.zoom.us02web//:https

1



سال دوم، شماره ششم، تابستان 1400

113

ــان ابراهیمــی- قــرآن کریــم- کــه مســتلزم پژوهــیسش مســتقل  ن مقــدس اســالم و ادی رس مــ�ت

«در ایــن جســتار منظــور نظــر مــا واقــع شــده اند:  ن حکمــ�ت اســت(1چند »مــ�ت

ــوب  ــخنان منس ــه )س ــالم(؛ نهج البالغ اس ــه پیام�ب ــوب ب ــخنان منس ــه« )س »نهج الفصاح

ــه امــام ســجاد(؛ رســاله الحقــوق  ــه امــام عــیل(؛ صحیفــه ســجادیه )دعاهــای منســوب ب ب

یــف معنــوی یــا قــرآن عجــم و زبــور پــاریس )آرای  )منســوب بــه امــام ســجاد (؛ و مثنــوی رسش

ــوی بلخــی(2. ــن محمــد مول ــد�ت و ایده هــای معرفــ�ت جــالل الدی عقی

ن کاوی هســتیم بــه  امــا بــرای فهــم هرمنوتیــی »اخالقیــات صلــح« مــا منطقــا نیازمنــد مــ�ت

ن مواضــع مرتبــط بــا »صلــح  و ناصلــح« در متــون حکمــ�ت مــورد نظــر. زیــن روی  قصــد یافــ�ت

وع کار الگــو�ی تئوریــک  ن کاوی ایجــاب می کنــد تــا بــرای رسش منطــق پژوهــش هرمنوتیــی و مــ�ت

از »فضــای مفهومــی« دو مقولــه مهــم مرتبــط بــا اخالقیــات صلــح )صلــح/ ناصلــح ( را مبنــای 

( مســاله  ــک )وجــه ذا�ت ــت تئوری ــه ماهی ــد ناظــر ب ــو هــم بای ــن الگ ــم. ای ــرار دهی بحــث ق

صلــح/ ناصلــح باشــد و هــم ناظــر بــه مفاهیــم مرتبطــی کــه در متــون حکمــ�ت در بــاره صلــح 

.) / ناصلــح آمــده اســت )وجــه عــریصن

ــا الگــوی اصــیل ترســیم و فضــای مفهومــی اخالقیــات  بنابرایــن درشــکل 1 تــالش شــده ت

ن نگاه شود به :  ن کاوی قرآن " ن�ی 1- در مورد "ظرفیت هرمنوتیک دی�ن و م�ت
: پژوهیسش در علوم قرآن ، مرتین کریمی نیا ، تهران، طرح نو. ن *حامد ابوزید، نرص) 1389( معنای م�ت

ح زیرند :  ن حکم�ت » مورد برریس ما به رسش 2- مشخصات کتاب شناخ�ت چند »م�ت
، تهران، حلم. * کرمی فریدو�ن ، عیل ) 1384 ( برگردا�ن تازه از نهج الفصاحه : پرتوی از پیام پیام�ب

 
گ

جــم ()1390( نهــج البالغــه  امــام عــیل ، بــا تجدیــد نظــر و یرایــش جدیــد ، قــم ، موسســه فرهنــی *دشــ�ت ، محمــد) م�ت
ن ع ، انتشــارات نشــتا ) بافــرا�ن ( . و تحقیقــا�ت امــ�ی المومنــ�ی

ن  ت عــیل بــن الحســ�ی جــم ( ) 1385 ( صحیفــه ســجادیه  -نیایــش هــای جاودانــه حــرصن * موســوی گرمــارودی ، عــیل )م�ت
، تهــرن، نــ�ش هرمــس .

 
گ

ن کامــل عــر�ب و پــاریس ،قــم، مرکــز فرهنــی جــم( )1390 ( رســاله الحقــوق امــام ســجاد - مــ�ت * ســعیدیان ، محســن ) م�ت
 . انتشــارا�ت منــ�ی

یــف معنــوی– نســخه قونیــه ، بــا مقدمــه و تصحیــح عبدالکریــم  *مولــوی ، جــال الدیــن محمــد بلخــی ) 1375 ( مثنــوی رسش
 ، 2 جلــد.  

گ
کــت انتشــارات علمــی و فرهنــی رسوش ، تهــران، رسش
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ــن  ــوند. ای ــان داده ش ــت( نش ن هس ــ�ی ــمی« ن ــف اس ــه »تعری ــک ک ــه ذا�ت و تئوری ــح )وج صل

ــه ســمت  ن ب ــ�ی ــه اســت و انــد� ن ــه مــدد تفحــص در فرهنــگ واژگا�ن صــورت گرفت ــا�ب ب بازی

ن هــای حکمــ�ت از مفهــوم صلــح / ناصلــح  وجــه عــریصن یــا متــ�ن کــه درآن معــا�ن خــاص م�ت

ــل شــده اســت. ــد متمای دارن

ن  «، کــه جــزء مهمــی از مــ�ت ن ن وجــه عــریصن یــا متــ�ن بایــد بــه مــدد »بازیــا�ب مــ�ت امــا تعیــ�ی

« متــون تحــت بررســیانجام شــود. لــذا تنهــا  کاوی اســت، از طریــق رویــه »مطالعــه اکتشــا�ن

ــون  ــح« در مت ــات صل ــ�ن »اخالقی ــم مســتندات مت ــی توانی ــه م ــه اســت ک ــن روی ــای ای برمبن

ن متذکــر شــدیم، پیــش  حکمــ�ت مزبــور را بازخــوا�ن کنیــم. ایــن کار، همــان گونــه کــه پیشــ�ت نــ�ی

ن منــوط بــه بازیــا�ب شــاخصه های تعریــف دو مفهــوم کلیــدی و مقــوم »صلــح /  از هــر چــ�ی

ناصلــح« اســت.   

پــس بــه ایــن منظــور کا�ن اســت تــا رصفــا »نمونــه هــای معــرف« )مفاهیــم منتخــ�ب کــه 

 هــای مقولــه مــورد بــرریس باشــند( ازمســتندات متــ�ن حکمــ�ت 
گ

می تواننــد بیانگــر همــه ویژ�

ــوی،  ــف معن ی ــوی رسش ــجادیه، مثن ــه س ــه، صحیف ــه، نهج البالغ ــرریس )نهج الفصاح ــورد ب م

رســاله الحقــوق( معــر�ن و تفســ�ی معناکاوانــه شــوند. همانگونــه کــه مالحظــه خواهــد شــد 

 - ــد�ت ــث عقی ــه از حی ــیعی ک ــالمی و ش ــ�ت اس ــای حکم ن ه « )م�ت ــ�ن ــون دی ــبکه مت ــن »ش درای

ــا�ی بــه صــورت سیســتمی بــه هــم پیوســته اند( مســاله »اخالقیــات صلــح »  معرفــ�ت و معن

ــا�ی خــایص دارد.     ن معن ــا پــژواک و طنــ�ی قاعدت
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فضای مفهومی صلح /ناصلح

وجه ذا�ت ) تئوریک (مقوله                              

ــود صلح ــازع/ نب ــارض و تن ــونت، تع ــش از خش ــم/ رهای ــت/ نظ ــات/ امنی ــایش/ ثب ــش و آس آرام
، روحــی/ نبــود فســاد و امــر  ، زبــا�ن خشــونت جمعــی ســازمان یافتــه/ نبــود خشــونت بــد�ن
ــره  و  ــو و مذاک ــق / گفتگ / ســازش  و آشــ�ت / تفاهــم  و تواف ــود امرخــوب/ دوســ�ت رسش و ب

ن . ــالمت آم�ی ــار مس ــزاع و مخاصمه/رفت ــر و ن ــود قه ــه / نب مفاهم

خشــونت/ تعــارض / تنــازع/ تعصــب/ تبعیــض / عــدم مــدارا / تضــاد/ تناقــض / بدفهمــی ناصلح
/ فریــب کاری / شــیادی / فســاد / جــرم و جنایــت  ن / تهمــت/ دروغ گــو�ی و کژفهمــی / توهــ�ی
ــالف /  ــویش / اخت ــف / تش ــب / تحری ــورش / تخری ــوب و ش ــی / آش ــاری / �ب نظم / ناهنج

ن تــوزی / نفــرت پراکــ�ن / تفرقــه افکــ�ن / ســیاه نمــا�ی . ــاد / ک�ی خصومــت و دشــم�ن و عن

)ماخذ : نگارنده(

ــر  ــ�ن موردنظ ــون دی ــبکه مت ــح« در ش ــای مفهومی«صل ــف فض ــه توصی ــدا ب ــن ابت بنابرای

ــه تحلیــل فضــای  خواهیــم پرداخــت. ســپس در ایــن شــبکه از متــون دیــ�ن مــورد بــرریس ب

مفهومــی »اخالقیــات صلــح » می پردازیــم.

]2[ فضای مفهومی»اخالقیات اجتماعی صلح« در سرمتن مقدس

ن مــادر و  « arche text )مــ�ت ن بــرای شــناخت و فهــم هرگونــه مقولــه دیــ�ن بایــد بــه »رسمــ�ت

ن محــل ارجــاع همــه متــون مرتبــط( مراجعــه نمــود. بــرای شــبکه متــون دیــ�ن دراســالم و  مــ�ت

ن اســت مراجعــه نمــود. هــر چنــد تامــل  ن بایــد در بــدو امــر بــه »قــرآن« کــه رس مــ�ت تشــیع نــ�ی

ن یــادآور شــدیم خــود موضوعــی اســت  ، همانگونــه کــه پیــش تــر نــ�ی ن و تفحــص در ایــن رسمــ�ت

مســتقل بــرای پژوهــش، بــا ایــن وصــف در اینجــا و بــرای کمــک بــه فهــم و معنــاکاوی فضــای 

وری و بایســته اســت؛ هرچنــد ممکــن  ن رصن مفهومــی صلــح مراجعــه اجمــایل بــه ایــن رس مــ�ت

اســت ایــن واریس اجمــایل مــا نتوانــد بــه درســ�ت و نیــی حــق مطلــب را در این بــاره ادا کنــد. 

ــه  ــن مقول ی ــه نزدیک�ت ــد ک ــان می ده ــده نش ــه نگارن ــاری اولی ــک واریس آم ــث ی ــن حی از ای

 ، ن ــ�ی ــات، صالح ــح و صالح ــل صال ــای »عم ــرآن مقوله ه ــح« در ق ــا »صل ــط ب ــدی مرتب کلی
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ن در ســور مختلــف آمده انــد.  ن الــذات « هســتند و حــدود 150 بــار نــ�ی صالحــون و اصــالح بــ�ی

ی معــرف از ســور و آیــات قــرآ�ن مزبــور بــه فهــم چنــد  وفــق ایــن واریس، و حســب نمونه گــ�ی

« می تــوان رســید کــه در قــرآن طــرح بحــث آن بــه طــور  ایــده کلیــدی در ســپهر »صلح گــرا�ی

ن چنــد نمونــه آن عرضــه مــی شــود.  مفصــل و مجمــل صــورت گرفتــه اســت ، و در زیــر نــ�ی

ن ایمــان و عمــل صالــح  اســت )ســوره بقــره :   خداونــد تنهــا داشــ�ت
گ

مــالک پذیــرش بنــد�

آیــه2 /ســوره مائــده :آیــه 69( ]مــن آمــن بــاهلل و الیــوم آالخــر و عمــل صالحــا[؛

خداونــد اصــل و اســاس صلــح گــرا�ی اســت و او صلــح گرایــان را هدایــت کــرده و دوســت 

[؛ ن مــی دارد )ســوره اعــراف: آیــه 196( ]ان ویل هللا الــذی انــزل الکتــاب و هــو یتــویل الصالحــ�ی

ورت  ــه رصن ــرا�ی ک ــه صلح گ ــت و بن مای ــح اس ــه صل ــه مای ن داری مومنان ــ�ت ــوی و خویش تق

ــم[؛ ــو ذات بینک ــوا هللا واصلح ــه1( ]فاتق ــال: آی ــوره انف ــت )س  اس
گ

ــد� زن

 
گ

ن یــک زنــد� عمــل صالــح و صلح گرایانــه تنهــا مــالک مومــن بــودن اســت و مایــه داشــ�ت

ن  ــ�ی ــژادی ن ــوده و فــارغ از جنســیت و قومیــت و تفاخــر ن ه و ســالم ب ن ــوی اخــال�ت پاکــ�ی معن

ــ�ش و هــو مومــن  ــر او ان ــه 97 ( ]مــن عمــل صالحــا مــن ذک ــد )ســوره نحــل: آی عمــل می کن

ــوا یعملــون[؛ فلنحیینــه حیــوه طیبــه و لنجزینــه اجرهــم باحســن مــا کان

بــرای مومنــان و عامــالن بــه صلــح و دارنــدگان عمــل صالــح پــادایسش بــزرگ درخــور بهشــت 

ــوا  ــوا و عمل ــن آمن ــه 60( ]ان الذی ــم: آی ــوره مری ــات 103 و 107/ س ــف :آی ــوره که ــت )س هس

ــون  ــک یدخل ــا و اولئ ــل صالح ــن و عم ــاب و آم ــن ت ــات / اال م ــم جن ــت له ــات کان الصالح

الجنــه[؛

ن بــر مــی گــردد و نتیجــه عمــل  نتیجــه نیکــوی عمــل صالــح و صلــح گــرا�ی بــه خــود فــرد نــ�ی

ن )ســوره روم: آیــه 44( ]مــن عمــل صالحــا فلنفســه و مــن اســاء  ن بــه هــم چنــ�ی ناصالــح نــ�ی

فعلیهــا[.

ــان دهنده  ــت نش ــده اس ــدی ش ــح« صورت بن ــاره »صل ــدس درب ن مق ــ�ت ــه در رسم ــا آنچ ام
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ــا  ــط ب ــار مرتب ــتار و رفت ــش و ایس ــرش و گرای ــه نگ ، هرگون ــرآ�ن ــص ق ــق ن ــه طب ــت ک ــن اس ای

ــال�ت  ــه اخ ــل مومنان ــرآ�ن آن- »عم ــای ق ــه معن ــازی« ب ــرا�ی و صلح س ــی و صلح گ »صلح خواه

ــن و  ــه دی ــاد ب ــان ورزی و اعتق وری ایم ــروی« - رصن ــوی و اخ ــات دنی ــش در حی ــعادت بخ س

ــت. ــد اس ــت خداون ــه عبودی بن مای

ــی  ــه »صلح خواه ــت ک ــناخ�ت را داش ــ�ی جامعه ش ــن تفس ــوان ای ن می ت ــ�ی ــا ن ــن مبن ــر ای ب

 
گ

ــژ� ــد وی ــرآ�ن آن، از چن ــای ق ــه معن ــح ب ــت صل ــازی« و گرامی داش ــرا�ی و صلح س و صلح گ

 مهــم و موثــر و مقــوم بــرای زیســت فــردی و جمعــی برخــوردار اســت:
گ

اجتماعــی فرهنــی

« اســت، دســت  اول- صلح خواهــی و صلح گــرا�ی و صلح ســازی، »امــری بینــا دیــ�ن

ــد  ــذا می توان ــه مــورد نظــر و خطــاب قــرآن اســت و ل ــان ابراهیمــی ک کــم در محــدوده ادی

ــالمی  ــیحی و اس ــودی و مس ــان یه ــه ادی وان هم ــ�ی ن پ ــالمت آم�ی ــت مس ــرای زیس ــاز ب صلح س

باشــد. 

ــه  ن هســت، ب ــ�ی « ن ــا ذهنیــ�ت دوم- صلح خواهــی و صلح گــرا�ی و صلح ســازی، »امــری بین

ــه تفاهــم  ن ب ــ�ی ــرای ایجــاد آن ن ــد و ب ــد و فهــم کنن ــد آن را بخواهن ــا کــه همــه بای ــن معن ای

برســند و لــذا امــری اســت هــم فــردی و هــم جمعــی. 

ســوم- صلح خواهــی و صلح گــرا�ی و صلــح ســازی، »امــری بینــا ســپهری« اســت، بــه ایــن 

مفهــوم کــه آثــار نیکــو و ســازنده آن رصفــا در ایــن زیســت خــا� و زمیــ�ن محــدود و موقــ�ت 

ن  نمی مانــد بلکــه از ســپهر دنیــوی بــه ســپهر اخــروی کــه زیســت �ب کــران و �ب زمــان اســت نــ�ی

ــد. ــ�ی می یاب ت

]3[ فضای مفهومی»اخالقیات اجتماعی صلح« در متون معارف اسالمی و شیعی 

1( نهج الفصاحه 

ــح  ــرا�ی و صل ــناخ�ت »صلح گ ــا ش ن معن ــ�ی ــناخ�ت و طن ــان ش ــژواک زب ــاهد پ ــوان ش می ت
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ــود. از  ن ب ــ�ی ــ�ن اســالمی و شــیعی ن ــون دی ــه مت ــرآ�ن ب ن ق ــ�ت خواهــی و صلح ســازی« از رس م

ن حکمــ�ت مــورد واریس مــا-  »نهج الفصاحــه« - بــه خــو�ب جــا پــای  ن مــ�ت ایــن لحــاظ در اولــ�ی

ــرف از  ــه مع ــد نمون ــدن چن ــه و کاوی ــق واریس اولی ــت. وف ــاهده اس ــل مش ــژواک قاب ــن پ ای

ــه  ــدی ب ــده کلی ــد ای ــالم( چن ــ�ب اس ــه پیام ــوب ب ــات منس ــه )بیان ــج الفصاح ــای نه حکمت ه

دســت آمــده اســت.

»دال  اصطــالح  بــه   ، دیــ�ن ن  مــ�ت ایــن  در  می دهــد  نشــان  کــه  مهمــی  ایده هــای 

بــه ســمت  «discursive signifier  )داللت کننــده زبــان شــناخ�ت و معناشــناخ�ت  گفتمــا�ن

  nodal point »یــک مدلــول ( مرتبــط  بــا »صلــح » مقولــه شــالوده ای یــا »دال محــوری

ن الــذات«  )داللت کننــده اصــیل کــه محــور همــه داللت هــای دیگــر اســت( مفهــوم »اصــالح ب�ی

ــرا�ی و  ــد همــان »صلح خواهــی و صلح گ ــ�ی مــدرن و جامعه شــناخ�ت آن می توان ــه تعب اســت ک

ــت1. ــده اس ــان داده ش ــو�ب نش ــه خ ــر ب ــن ام ــر ای ــه زی ــد نمون ــد. در چن ــازی« باش صلح س

ن روا و جایــز اســت، مگــر صلحــی کــه ناقــض اصــول و قواعــد دیــن  ن مســلم�ی صلــح بــ�ی

ن اال صلحــا احــل حرامــا و  حرامــه حالال[؛   ن المســلم�ی باشــد )حکمــت 1873( ]الصلــح جائــز بــ�ی

ــت407( ]  ــت )حکم ــردم اس ن م ــ�ی ــازی ب ــرا�ی و صلح س ــاق، صلح گ ــش و انف ــن بخش برتری

[؛ ن ــ�ی افضــل الصدقــه اصــالح ذات الب

از نتایــج تقــوای االهــی، ایجــاد صلــح و آشــ�ت میــان مردمــان اســت )حکمــت 49 ( ]اتقواهللا 

...و اصلحــوا ذات بینکم[؛ 

ن  ــ�ی ــن مصلحــت اســت )حکمــت 318( ]اصــالح ب ــزرگ تری ــان، ب ن مردم ــ�ی ــح ب ایجــاد صل

ــو تعــ�ن الکــذب[؛ ــاس ول الن

فــرد صلــح گــرا و صلح ســاز، شایســته ترین مردمــان اســت )حکمــت 317 ( ]اصلــح النــاس 

اصالحهــم للنــاس [؛

، تهران، حلم. 1- کرمی فریدو�ن ، عیل ) 1384 ( برگردا�ن تازه از نهج الفصاحه : پرتوی از پیام پیام�ب
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ــع از  ــون مان ، چ ــ�ن ــض دی ــت از فرای ــر اس ــان برت ن مردم ــ�ی ــازی ب ــح س ــرا�ی و صل صلح گ

ــم بافضــل  ک ــان می شــود )حکمــت هــای 458 ،2381،2395( ]االاخ�ب ن مردم ــ�ی ایجــاد فســاد ب

ن هــی  ن فــان فســاد ذات البــ�ی مــن درجــه الصیــام و الصلــوه و الصدقــه ...اصــالح ذات البــ�ی

الحاقــه[؛

ــیئا  ــن آدم ش ــل اب ــت 2651( ]ماعم ــال )حکم ــن اعم ــان، نیکوتری ن مردم ــ�ی ــح ب ــاد صل ایج

[؛ ن ــ�ی ــالح ذات الب ــوه و اص ــن الصل ــل م افض

�ب دانــیسش و �ب آگاهــی مایــه فســاد و تخریــب صلــح اســت )حکمــت 3058 ( ]مــن عمــل عــیل 

غــ�ی علــم کان مــا یفســد اکــ�ش ممــا یصلــح [؛

 ایجــاد صلــح اســت )حکمــت 3047 ( ]مــن فقــه الرجــل مــن یصلــح 
گ

اصــل دانــا�ی در زنــد�

معیشــته[.

2( نهج البالغه  

ــی  ــگاه اجتماع ــت آن ن ــه محوری ــه" ک ــج الفصاح ن "نه ــ�ت ــای م ــا صورت بندی ه ــاوت ب متف

ــه   ــج البالغ ن  نه ــ�ت ــا در م ــرا�ی و صلح ســازی" اســت، ام ــه "صلح خواهــی و صلح گ  ب
گ

ــی فرهن

عمدتــا مــا بــا مقولــه "صلــح " بــه عنــوان یــک قانــون و قاعــده حکومــ�ت مواجهیــم کــه ایجــاد 

و حفــظ آن از مصالــح امــت اســالمی اســت. از نظــر تاریخــی و وفــق مندرجــات تاریــخ صــدر 

اســالم 1 دوره پــر تالطــم حاکمیــت خلفــای راشــدین )ابوبکــر، عمــر و عثمــان( و دوره زمــام 
1- برای "تاریخ صدر اسالم" به نمونه نگاه شود به :

*فیاض ، عیل اک�ب ) 1388 ( تاریخ اسالم، تهران، دانشگاه تهران.
. 

گ
کت انتشارات علمی و فرهنی *شهیدی ، سید جعفر) 1392 ( تاریخ تحلییل اسالم،تهران، رسش

. 
گ

کت انتشارات علمی و فرهنی *احمد، اک�ب ) 1389( اسالم از اغاز تا امروز ، اردش�ی نرا�ت ، تهران، رسش
وزمند ، تهران ،ن�ش مرکز . * رسخوش کرتیس ، ویستا  و دیگران ) 1393 ( برامدن اسالم ، کاظم ف�ی
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ــه ای 1 و  ــات فرق ــروز منازع ــالدی( و ب ــری/ 7 می ــده 1 هج ــه اول س ــیل )در نیم ــام ع داری ام

شــورش ها و جنگ هــای درون طایفــه ای در مرزهــای شــبه جزیــره عــرب خــود بــه خــود 

"مســاله صلح ســازی" را مطــرح کــرده بــود. زیــن ســبب جــای تعجــب نیســت کــه نــگاه 

ــا  اتژیی ب ــ�ت ــ�ت و اس ــال حاکمی ــیایس" و کام ــس "س ن از جن ــ�ی ــه ن ــن مقول ــه ای ــه" ب "نهج البالغ

ن و امــت اســالمی باشــد2. ــح اجتمــاع مســلم�ی ن مصال هــدف تامــ�ی

از ایــن منظــر یــک مــرور اجمــایل بــر »نهــج البالغــه« )بخــش »نامه هــا« و »خطبه هــا« ( 

نشــان می دهــد کــه محــور کلیــدی در نــگاه بــه »صلــح » )ارزش دادن بــه صلــح( و »اخالقیــات 

امــون مقوله هــای مهمــی اســت کــه نمونه هــای آن در  صلــح« )هنجــار صلح ســازی( پ�ی

ــده اســت 3: ــه 125 و نامه هــای شــماره 53، 58 و 74 آم خطب

، تــالش همــگا�ن بــرای پایــداری صلــح، پذیــرش یــک صلــح  ن ورت صلــح میــان مســلم�ی »رصن

افت مندانــه و عزت مــدار، هوش منــدی  بــه هنــگام تدویــن پیمــان صلــح، وفــاداری  رسش

ــت  ــح، رعای ــاد صل ــه مف ن ب ــ�ی ــت طرف ــب و خیان ــدم فری ــده، ع ــد ش ــح منعق ــاد صل ــه مف ب

ــیایس «.   ــگ س ن ــه ن�ی ــه دور از هرگون ــح ب ــاد صل ــائ مف ــداری در انش اخالق م

در قطعــات زیــر نمونــه وار خالصــه ای از ایده هــای دیــ�ن »صلح گــرا�ی اخــال�ت و اخالقیــات 

صلــح« منــدرج در ایــن نامه هــا و خطبه هــا ارائــه می شــود:

هرگــز پیشــنهاد صلــح دشــمن را کــه خشــنودی خداونــد در آن اســت، رد مکــن؛ کــه آســایش 

ن نگاه شود به : 1- در مورد" منازعات فکری فرقه ای" در تاریخ صدراسالم  ن�ی
. 

گ
کت انتشارات علمی و فرهنی *مونتگمری وات ، ویلیام) 1389 ( فلسفه و کالم اسالمی ، ابوالفضل عز�ت ، تهران، رسش

کــت انتشــارات علمــی  *نوبخــ�ت ، حســن بــن مــویس ) 1396( فــرق الشــیعه ، محمــد جــواد مشــکور ) ترجمــه و تعلیقــات ( ، تهــران، رسش
. 

گ
و فرهنــی

2- در مورد" وجه سیایس  اسالم"  نگاه شود به :
* عبدالرزاق ،عیل ) 1391 ( اسالم و مبا�ن قدرت ، ام�ی رضا�ی ، تهران، ن�ش قصیده رسا .

ــه  ــم ، موسس ــد ، ق ــش جدی ــر و  ویرای ــد نظ ــا تجدی ــیل، ب ــام ع ــه ام ــج البالغ ــم( )1390( نه ج ــد )م�ت ، محم ــ�ت 3- دش
ــرا�ن ( . ــتا ) باف ــارات نش ن ع، انتش ــ�ی ــ�ی المومن ــا�ت ام  و تحقیق

گ
ــی فرهن
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ن می گــردد )نامــه53  رزمنــدگان و آرامــش فکــری تــو ]حاکــم[ و امنیــت کشــور در صلــح تامــ�ی

؛ فــان �ن الصلــح دعــه  ــه ریصن ــه فی ــه عــدوک ولل /بنــد133( ]و ال تدفعــن صلحــا دعــاک الی

لجنــودک و راحــه مــن همومــک و امنــا لبــالدک [؛

ن تــو ]حاکــم[ و دشــمن منعقــد شــد، یــا در پنــاه خــود او را  حــال اگــر پیمــان ]صلحــی[ بــ�ی

امــان دادی، بــه عهــد ]صلــح[ خویــش وفــادار بــاش و بــر آن چــه بــه عهــده گرفــ�ت امانــت دار 

بــاش، و جــان خــود را ســ�پ پیمــان خــود گــردان، زیــرا هیــچ یــک از واجبــات االهــی هماننــد 

ن عــدوک عقــده،  وفــای بــه عهــد نیســت)نامه 53 / بنــد133 تــا 135 (] و ان عقــدت بینــک و بــ�ی

او البســته منــک ذمــه، فحــط عهــدک بالوفــاء،و ارع ذمتــک باالمانــه ، و اجعــل نفســک جنــه 

ــن  ــا ...م ــه اجتماع ــاس اشــد علی ئ الن ــه شــ�ی ــض الل ــن فرائ ــس م ــه لی ــت، فان ــا اعطی دون م

تعظیــم الوفــاء بالعهــد [؛

پــس هرگــز پیمان شــکن ]صلــح[ مبــاش ،در عهــد ]صلــح [ خــود خیانــت مکــن، دشــمن را 

]در صلــح [ فریــب مــده، زیــرا کــیس جــز نــادان بــدکار بــر خداونــد گســتاخی روا نمــی دارد 

) نامــه 53 / بنــد 135 (] فــال تغــدرن بذمتــک، و ال تخیســن بعهــدک، و ال تختلــن عــدوک ، 

ی عــیل اللــه اال جاهــل شــقی [؛ فانــه الیجــ�ت

ــم[ ــادا ]حاک ــدارد، مب ــح[ راه ن ــان ] صل ــد و پیم ــب در عه ــت و فری ــاد و خیان ــس فس پ

قــرارداد] صلحــی [ را امضــا کــ�ن کــه در آن بــرای دغــل کاری و فریــب راه هــا�ی وجــود دارد ) 

نامــه 53 / بنــد 137 ( ] فــال ادغــال و ال مدالســته و ال خــداع فیــه، و ال تعقــد عقــد اتجــوز 

فیــه العلــل [؛

ــه  ــت« ب ــف رخ داد »حکمی ــگام توصی ــه هن ــه« و ب ــه 125 »نهج البالغ ن در خطب ــ�ی همچن

ن  ن نــ�ی ات ســازنده آن بــر اجتمــاع مســلم�ی ماهیــت موثــر و ســازنده »اخالقیــات صلــح« و تاثــ�ی

اشــاره شــده اســت :

ــان امــام و معاویــه[ کــه چــرا  امــا ســخن شــما ]کوفیــان و خــوارج خواهــان حکمیــت می
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ن نمــودی، مــن ایــن کار ]صلــح و ســازش[ را  ــان بــرای حکمیــت مــدت معــ�ی میــان خــود و آن

کــردم تــا نــادان خطــای خــود را بشناســد، و دانــا بــر عقیــده خــود اســتوار بمانــد، و ایــن کــه 

شــاید در ایــام صلــح و آشــ�ت و مــدت ســازش خــدا کار امــت را اصــالح کنــد و راه تحقیــق و 

شــناخت حــق بــاز باشــد ...]و امــا قولکــم ....فانمــا فعلــت ذالــک... و لعــل اللــه ان یصلــح 

�ن هــذه الهدنــه امــر هــذه االمــه ...[.

ن مــواردی از اشــارت ها بــه  امــا در بخــش »حکمــت« هــای نهــج البالغــه ) 480 مــورد ( نــ�ی

امــون چنــد مقولــه مهــم مرتبــط اســت؛  »اخالقیــات صلــح« قابــل بازیــا�ب اســت کــه عمدتــا پ�ی

ــد-  ــیایس دارن ــت س ــا ماهی ــه عمدت ــا ک ــا و خطبه ه ــاوت از نامه ه ــا - متف ــت« ه ــن »حکم ای

ــه  ــد مقول ــن چن ــه ای ــوان ب ــه  می ت  اخــال�ت هســتند. از جمل
گ

ــی ــا اجتماعــی مــد�ن فرهن ماهیت

ــد: « ان ــرا�ی ــی و صلح گ ــازی و صلح خواه ــرای »صلح س ــا�ی ب ــه مبن ــود ک ــاره نم اش

ــه« و  ــار نیکوکاران ن »رفت ــ�ت ــالق«؛ و داش ــت اخ ــا »رعای ــراه ب ــی« هم ــت مردم ــک »زیس »ی

 »»
گ

خواهانــه« بــه دیگــران؛ »معنویت گــرا�ی در زنــد� »نگــرش خ�ی

چند نمونه معرف از این »حکمت« ها در زیر می آید: 

ــر شــما بگرینــد، و اگــر زنــده ماندیــد  ــد ب ــا مــردم چنــان زیســت کنیــد کــه اگــر مردی - ب

مشــتاق تان باشــند )حکمــت 10( ]خالطــو النــاس، مخالطــه، ان متــم معهــا بکــوا علیکــم، و 

ــوا الیکــم [؛ ان عشــتم، حن

ــش  ــت ببخ وزی ــکرانه پ�ی ــه ش ــدی او را  ب وز ش ــ�ی ــ�ت و پ ــت یاف ــمنت دس ــر دش ــر ب - اگ

ــه[؛ ــدره علی ــکرا للق ــه، ش ــو عن ــل العف ــدوک، فاجع ــیل ع ــدرت ع ــت 11( ] اذا ق )حکم

ــا مردمــان خــوش رو و  ــه ب ــه ســمت کــیس متوجــه می شــود ک ــزان مــردم ب - دل هــای گری

خــوش برخــورد باشــد )حکمــت 50( ]قلــوب الرجــال و حشــیه، فمــن تالفهــا اقبلــت علیــه[؛

- چــون مردمــان ستایشــت کردنــد، تــو بیشــ�ت و بــه تــر ستایش شــان کــن و چــون بــه تــو 

ن بیشــ�ت بــه آنــان احســان کــن )حکمــت 62 ( ]اذا حییــت بتحیــه فحــی  احســان کردنــد، تــو نــ�ی
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باحســن منهــا، و اذا اســدیت الیــک فکافئهــا بمــا یــر�ب علیهــا[؛

ــان او و مــردم را اصــالح  ــد می ــد، خداون ــان خــود و خــدای را اصــالح کن ــه می - کــیس ک

ــای او را اصــالح  ــور دنی ــد، خــدا ام ــور اخــرت را اصــالح کن ــه ام ــیس ک ــود؛ و ک خواهــد نم

ن  ن اللــه، اصلــح اللــه مــا بینــه و بــ�ی خواهــد نمــود )حکمــت 89( ]مــن اصلــح مــا بینــه و بــ�ی

ــاه[ ؛  ــر دنی ــه ام ــح الل ــه، اصل ــر اخرت ــح ام ــاس؛ و مــن اصل الن

- دوس�ت با مردمان نیمی از خردمندی است )حکمت 142( ]التودد نصف العقل[؛

- هــر کــه اســتبداد رای داشــته باشــد هــالک خواهــد شــد، امــا ان کــه بــا دیگــران مشــورت 

ــد  ــه فق ــتبد برای ــن اس ــت 161( ]م ــازد )حکم ــران می س ــای دیگ ــک عقل ه ی ــود را رسش ــد خ کن

هلــک، ومــن شــاور الرجــال، شــارکها �ن عقولهــا[؛

- ناســپایس مــردم تــو را از کار نیــک بــاز نــدارد )حکمــت 204 ( ] الیزهدنــک �ن المعــروف 

مــن الیشــکره لــه [؛ 

ــس  ــرای آخــرت اســت )حکمــت 222 (]بئ ــن توشــه ب ــد، بدتری ــدگان خداون ــر بن - ســتم ب

ــاد[؛ ــاد، العــدوان عــیل العب ــزاد ایل المع ال

ــه مردمــان  ن همــان بخشــش ب ــ�ی ــه مردمــان و احســان ن - عــدل همــان انصــاف نســبت ب

ــل [؛ ــان :التفض ــاف؛ و االحس ــدل: االنص ــت231( ]الع ــت )حکم اس

ــا مردمــان، ســخ�ت و رنــج و هالکــت بــه بــار مــی اورد )پیوســت حکمــت 260(  - دشــم�ن ب

ــا[؛  ــه قحم ]ان للخصوم

- بــه بازمانــدگان دیگــران نیــی کنیــد تــا حرمــت بازماندگان تــان را نگــه دارنــد )حکمــت 264( 

کــم، تحفظــوا �ن عقبکــم[؛  ]احســنوا �ن عقــب غ�ی

- در دوســ�ت بــا دوســت مــدارا کــن، شــاید روزی دشــمن تــو گــردد؛ و در دشــم�ن بــا دشــمن 

ن مــدارا کــن شــاید روزی دوســت تــو شــود )حکمــت 268( ]احبــب حبیبــک هونــا مــا ، عــیس  نــ�ی

ان یکــون بغیضــک یومــا مــا؛ و ابغــض بغیضــک هونــا مــا، عــیس ان یکــون حبیبــک یومــا مــا[؛
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ــه  ــرا ک ــن رواداری، چ ــو ء ظ ــایسش و س ــان ب ــد گم ــیس ب ــخن ک ــه س ــت ب ــته نیس - شایس

ن بکلمــه خرجــت  ن از ســخن دیگــران می تــوان داشــت )حکمــت 360 ( ]ال تظــ�ن برداشــت نیکــو نــ�ی

مــن احــد ســواء و انــت تجدلهــا �ن الخــ�ی محتمــال [؛

 کشــاند؛ 
گ

ن کــن؛ کــه ســتم رعیــت را بــه  آوار� ان و از ســتم کاری پرهــ�ی - عدالــت را بگســ�ت

و �ب دادگــری مردمــان را بــه مبــارزه و جنــگ و شمشــ�ی کشــیدن وادار می کنــد )حکمــت 476( 

ــف  ــان العســف یعــود بالجــالء، و الحی ــف؛ ف ]اســتعمل العــدل، و احــذر العســف و الحی

یدعــو ایل الســیف[. 

3( رساله الحقوق 

در »رســاله الحقــوق« )منســوب بــه امــام ســجاد( کــه آموزه هــای اخــال�ت د بــاره »نگــرش- 

ــه دیگــران آمــده اســت؛ می تــوان نکته هــا�ی  ــار نیــک و خ�ی خواهانــه« نســبت ب گرایــش - رفت

ــامل  ــه ش ــاله البت ــت رس ــت. کلی ــه« یاف  »صلح جویان
گ

ــد� ن و زن ــالمت آم�ی  مس
گ

ــد� ــاره زن درب

ســه بخــش اســت: »حــق هللا، حــق النفــس و حــق النــاس«، کــه بخــش اخــ�ی آن مرتبــط بــا 

، و بــه نظــر مــا می تــوان گفــت کــه  بحــث مــا اســت. از ایــن لحــاظ و بــا نــگاه جامعه شــناخ�ت

موضــوع »حــق النــاس« در نظامــات حقــو�ت اســالم1)آنچه در نظامــات مــدرن حقــو�ت و در 

1- برای آشنا�ی با موضوع »حق الناس« در نظامات حقو�ت اسالم نگاه شود به : 
*نجــا�ت حســی�ن ، ســید محمــود )1391(نســبت اجتماعــی حــق – وظیفــه در گفتمــان دیــ�ن :تحلیــل محتــوای نهــج البالغــه 
و نهــج الفصاحــه ، دو فصلنامــه تخصــی اســالم و علــوم اجتماعــی ، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،س4، ش 7 ، بهــار 

و تابســتان 1391 ، صــص 80-31 . 
*نجــا�ت حســی�ن ، ســید محمــود )1394( خاســتگاه هــای عقیــد�ت – دیــ�ن در نگــرش – گرایــش بــه مصالــح جمعــی :مطالعــه 
،مرتین ) تدویــن و ویرایــش( ) 1394 ( فــرد گــرا�ی  و جمــع گــرا�ی در  مــوردی دعــا، حدیــث و حکمــت شــیعی،در:بحرا�ن
 و اجتماعــی وزارت علــوم ، تحقیقــات 

گ
آمــوزه هــای اســالمی - مجموعــه مقــاالت ،تهــران، پژوهشــکده مطالعــات فرهنــی

و فنــاوری ،صــص396-355 .
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 human»ن هــای »جامعه شــنایس و فلســفه حقــوق«1 بــا عنــوان »حقوق بــ�ش و شــهروندی مــ�ت

ــث از  ــرای بح ــت ب ــط اس ــم و مرتب ــی مه ــام می برند(2موضع citizenship right &  از آن ن

ن منظــری اســت بــرای مقایســه آموزه هــای دیــ�ن و اخــال�ت اســالمی و شــیعی  »صلــح«؛ و نــ�ی

بــا مواضــع تئوریــک در متــون آکادمیــک حقوق بــ�ش و شــهروندی مــدرن.

بنابرایــن بــا نــگاه حــارصن »رســاله الحقــوق« متــ�ن دیــ�ن اســت، از جملــه متــون معــارف 

، صلح خواهــی، صلح ســازی« اســت3. در زیــر  اســالمی شــیعی، کــه دربــاره »صلح گــرا�ی

خالصــه ای از دیــدگاه هــای اخــال�ت صلــح در »رســاله الحقــوق« آمــده اســت. ایــن دیدگاه هــا 

، در قالــب مجموعــه ای از آموزه هــای دیــ�ن هنجــاری  وفــق فرمــت اد�ب ایــن نــوع متــون دیــ�ن

ن »رفتــار درســت بــا دیگــران«  و اخــال�ت صورت بنــدی بیــان شــده اســت و لــذا ناظــر بــه داشــ�ت

ــایش،  ، آس ــ�ت ــدارا، دوس ــع آن )م ــای موس ــه معن ــح« ب ــاز »صل ــه زمینه س ــاری ک ــت- رفت اس

1- در مورد "جامعه شناسی و فلسفه حقوق" نگاه شود به : 
* راسخ ،محمد)ترجمه و تالیف()1381(حق ومصلحت:مقاالتي درفلسفه حقوق، فلسفه حق وفلسفه ارزش ،تهــران، 

طــرح نــو .
*تروپه، میشل) 1389 (فلسـفه حقـوق،مرتضی کالنتریان، تهران،آگه.

* ویکس ، ریموند) 1386 (فلسـفه حقـوق،فاطمه آبیار، تهران،رخ دادنو.
* وکیو، دل ) 1386 ( فلسفه حقوق، جواد واحدي ، تهران، بنیاد حقوقي میزان. 

* گـورویچ ، ژرژ ) 1352 ( مبانی  جامعه شناسـي حقـوقي، حسـن حبیبـي، تهـران،شرکت سهامي انتشار.
* لوي برول، هانري )1388( جامعه شناسي حقوق ، ابوالفضل قاضي ، تهـران، بنیـاد حقوقي میزان.

* لوي برول، هانري و دیگران )1371( حقوق و جامعه شناسي ، مصـطفي رحیمـي ، تهران ، سروش
* نجاتي حسیني ، سید محمود ) 1385 (اخالق ، حقوق  و جامعه : درآمدي بر جامعه شناسي حقوق و اخالق ژرژ 

گورویچ ، پژوهشنامه  علـوم اجتمـاعي ،دانشـگاه آزاد اسالمي گرمسار،شماره 1 ، بهــار، صــص 81-58 . 
2- برای »نظامات مدرن حقوقی«  و »حقوق شهروندی مدرن »نگاه شود به : 

 * الگلین، مارتین )  1388 (  مباني حقوق عمومي، محمد راسخ ، تهران، نشرني .
*جانســون، گلــن )1377( »اعالمیــه جهانــي حقــوق بشــر و تاریخچــه آن«، ترجمــه محمدجعفــر پوینــده، تهــران: 

شــرفي.
* فالکس، کیث )1390( شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.

ایران،در:کوثری،مســعود/نجاتی  در  شــهروندی  اجتماعــی  حسینی،ســیدمحمود)1387(واقعیت  *نجاتــی 
حسینی،سیدمحمود)ویراســتاران()1387 (انقــالب اســالمی ، جامعــه و دولــت : مقاالتــی در جامعــه شناســی سیاســی 

ایــران ، تهــران، کویر،صــص173-133.
ــم،  ــی و پارســی ،ق ــام ســجاد - متــن کامــل عرب 3-  ســعیدیان ، محســن ) مترجــم( )1390 ( رســاله الحقــوق ام

مرکــز فرهنگــی انتشــاراتی منیــر. 
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، مراقبــت، بخشــش، عفــو،  خواهــی، دلســوزی، دل نگــرا�ن ، خ�ی ــا�ن آرامــش، شــفقت، مهرب

و ...( اســت.

حــق آمــوزگار: »بــا او جــدال مکــن، از او دفــاع کــن، عیــب اورا بپوشــان، و محاســن اش را 

بیــان کــن« )بنــد 15/ صفحــه 37( 

حــق خانــواده و خویشــاوندان: »بــا آنهــا  بــه رفــق مــدارا کــن، و آنهــا را گرامــی بــدار« ) 

ــا 24 / صفحــه 43 (. بندهــای 19 ت

حــق آن کــه بــر تــو احســان کــرده اســت: »احســان او را بــه نیــی و مضاعــف پاســخ ده ، 

و از او سپاســگزاری کــن« )بنــد 27 / صفحــه 55 (.

: »از لغزش هــای او درگــذر، او را عفــو کــن، نیی هایــش را بخاطــر بســپار  ن حــق همنشــ�ی

و از بدی هایــش در گــذر« )بنــد 30 /صفحــه 61 (.

، او را در ســخ�ت های  حــق همســایه: »حقــوق اش را حفــظ کــن، عیب هایــش را نادیــده گــ�ی

ــد 36/  ــاش« )بن ــته ب ــو داش ت نیک ــارسش ــا او مع ــذر، ب ــش درگ ــن، از خطاهای ــاری ک روزگار ی

صفحــه 62( .

: »او را فریــب مــده، بــا او دورو�ی نکــن، بــه او دروغ مگــو، بــا او مهــر بــورز«  حــق معــارسش

)بنــد 36/صفحــه 73 (.

حــق شــا� و مدعــی: »دالیــل آنهــا را اگــر درســت اســت بپذیــر، از رفتــار ســتم گرانه بــا آنهــا 

ن راه میانــداز« ) بندهــای 37 و 38 / صفحــات 75 تــا 77 (. ن کــن، جنجــال وهیاهــو نــ�ی پرهــ�ی

ــه  ــورز، ب ــت ب ــان عطوف ــه آن ــه دار، ب ــان را نگ ام ش ــال »اح�ت ــال و خردس ــزرگ س ــق ب ح

ــن«)  ــد جــدال مک ــر خطــا�ی کردن ــا بزرگســاالن حــ�ت اگ ــوز، و ب ــک بیام ــار نی خردســاالن رفت

بندهــای  43 و 44 / صفحــه 85 ( .

ن و محــروم : »بــه آنــان کمــک کــن، گرفتاری شــان را رفــع  حــق ســائل و نیازمنــد و مســک�ی

کــن« ) بنــد 45 / صفحــه 78(. 
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4(  صحیفه سجادیه 

ایــن خــط ســ�ی اخــال�ت و اندرزنامــه ای، کــه بــا »صلح خواهــی و صلح گــرا�ی و صلح ســازی 

ن دیــ�ن »صحیفــه ســجادیه«  « در معنــای موســع و مــد�ن آن مرتبــط اســت، بــه نحــوی در مــ�ت

، در  ن از حیــث اد�ب ــا ایــن تفــاوت کــه فرمــت آن مــ�ت ن بــه خــو�ب نمایــان اســت- منتهــی ب نــ�ی

ن برخــوردار از مایه هــای  قالب«دعــا و نیایــش« تنظیــم شــده اســت کــه از حیــث محتــوا�ی نــ�ی

االهیــا�ت عرفــا�ن اخــال�ت اســت1 .

ایــن امــر بــه ویــژه در مــورد بخــیسش از دعــای اســالمی و شــیعی کــه از ماهیــت اجتماعــی، 

ن جنبه هــای ایدئولوژیــک و آگاهــی بخــش برخــوردار اســت؛ بیشــ�ت واجــد اهمیــت  مــد�ن و نــ�ی

ــدرج  ــه من ــی ک ــد اجتماع ــه رســالت اخــال�ت و تعه ــل ک ــن دلی ــه ای ــردی اســت، بیشــ�ت ب کارب

در متــون دعــای اســالمی و شــیعی اســت، بــه معتقــد و فــرد دعاخــوان و دعــا کننــده ایــن 

ن از طریــق  موقعیــت را می دهــد تــا بتوانــد بــه مســئولیت اخــال�ت خــود در قبــال دیگــران نــ�ی

نم »دعــا« عمــل کنــد2. بــا نگاهــی مختــرص بــه چنــد نمونــه معــرف از دعاهــای »صحیفه  مکانــ�ی

ــان ســاخت. ــن مســاله را نمای ــوان برخــی داللت هــای ای ســجادیه« می ت

1-  موســوی گرمــارودی ، علــی )مترجــم ( ) 1385 ( صحیفــه ســجادیه  -نیایــش هــای جاودانــه حضــرت علــی بــن 

الحســین ، تهــرن، نشــر هرمــس .

2- در مورد  ماهیت االهیاتی  "دعا" و ماهیت اجتماعی " دعای اسالمی و شیعی" نگاه شود به :
ــات  ــد االهی ــیعي :پیون ــاي ش ــان دع ــري« در گفتم ــود - دیگ ــبت »خ ــیني ،سیدمحمود)1390(نس ــي حس *نجات
اجتماعــي و فلســفه اجتماعــي دعــا ،فصلنامــه راهبــرد فرهنــگ ،دبیرخانــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ،مرکــز 

ــص 38-7. ــز، ص ــتان و پایی ــم ،تابس ــم و پانزده ــماره چهارده ــردی ، ش ــات راهب مطالع
ــا درجامعــه ایرانی-اســالمی معاصــر:  ــه دع ــي حســیني ،ســیدمحمود)1392( موقعیــت اجتماعــی گرایــش ب *نجات
ــتان  ــار و تابس ــال 5، به ــگاه، س ــوزه ودانش ــگاه ح ــی ، پژوهش ــوم اجتماع ــالم وعل ــه اس ــل ثانویه،فصلنام ــک تحلی ی

ــص 58-35 . ــماره 9، ص 1392،ش
ــه  ــتمر، فراگیر،فصلنام ــر، مس ــی – موث ــی دین ــش اجتماع ــک کن ــیدمحمود)1392( دعا:ی ــیني ،س ــي حس *نجات
ــماره 1 ،  ــران، دوره2 ،ش ــگاه ته ــی دانش ــات اجتماع ــات و تحقیق ــه مطالع ــات اجتماعی،موسس ــات و تحقیق مطالع

ــص 60-37 . ــار 1392،ص ــل 5 ، به ــماره مسلس ش
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الف( دعای هشتم : مکارم االخالق 1 

در ایــن دعــای معــروف ارکان و قواعــد اخــال�ت زیســ�ت و زیســت معنــوی رسشــار از 

ــر  ح زی ــه رسش ــراز آن ب ــد ف ــه چن ــت ک ــده اس ــدی ش ــازی« صورت بن - س ــرا�ی »صلح خواهی-گ

ــت: اس

بــار خدایــا بــه تــو پنــاه می بریــم از تندخــو�ی و خشــم و خشــونت و تعصــب ]اللهــم ا�ن 

اعوذبــک  مــن هیجــان الحــرص ... و ســوره الغضــب ...و ملکــه الحمیــه [) بنــد 1 /صفحــه 87 (.

و پنــاه مــی بــرم بــه تــواز همــاوردی بــا ســتمگران و توانگــران و خــوار شــمردن زیردســتان 

، و ســوء الوالیــه لمــن تحــت  ن یــن، و االزرا بالمقلــ�ی و بدرفتــاری بــا ناتوانــان ]و مباهــاه المک�ش

ایدینــا، و اســتکبارا الطاعــه[ )بنــد 4 /صفحــه 87(.

ــان  ــیم و در کردارم ــران باش ــواه دیگ ــه بدخ ــن ک ــم از ای ــاه می بری ــو پن ــه ت ــا ب و  خدای

خودپســند و خــودرای باشــیم ]و نعــوذ بــک ان ننطــوی  عــیل غــش احــد، و ان نعجــب  بــه 

ــه 87 (. ــد 5 / صفح ــا[ )بن اعمالن

و بــه تــو پنــاه می بریــم از شــماتت و رسزنــش و تحقــ�ی دشــمنان مان ]و نعــوذ بــک مــن 

شــماتت االعــدا[ )بنــد 6 / صفحــه 78(. 

ب( دعای چهاردهم: در مواجهه با ستم دیدگی 

 و مذمــت ســتمگری آموزه هــای 
گ

ن ضمــن برشــمردن اوصــاف ســتم پیشــی در ایــن دعــا نــ�ی

اخــال�ت »صلــح مــدار« در مواجهــه بــا ایــن پدیــده و مســاله ضــد انســا�ن بــر شــمرده شــده 

اســت:

بــار خدایــا روا مــدار دشــمنم بــر مــن ســتمگری کنــد  و در برابــر او مــرا بــه نیــی یــاری نمــا 

ن از مقابلــه بــه مثــل بــا او بــازدار ]اللهــم ...و ال تســوغ لــه ظلمــی و احســن علیــه  و مــرا نــ�ی
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عــو�ن و اعصمــ�ن مــن مثلــه افعالــه[ )بنــد 7/ صفحــه 119-118 (.

ن از ســتمگری بــازدار ]اللهــم  بــار خدایــا همانگونــه کــه ســتم کیسش را نمی پســندی مــرا نــ�ی

فمــا کرهــت ایل ان اظلــم ، فقــ�ن مــن ان اظلــم[ ) بنــد 10/ صفحــه 119 (.

پ( دعای بیستم: مکارم االخالق 2 

ن از نــو آموزه هــای اخــال�ت مرتبــط بــا رفتــار نیکــو بــا دیگــری طــرح می شــود  در ایــن دعــا نــ�ی

« اســت : کــه از بن مایــه »صلــح گــرا�ی

بــار خدایــا مــرا بــه تکــ�ب مبتــال مســاز ... و نیــی بــه مــردم را بــه مــن ارزا�ن دار ]اللهــم ... 

[ )بنــد 3 / صفحــه 149(. و التفســد عبــاد�ت  بالعجــب ... و اجــر للنــاس عــیل ایــدی بالخــ�ی

ــوش  ــه خ ــاوندان را ب ــرداری خویش ــ�ت و بدک ــه دوس ــکان را ب ــم�ن نزدی ــا ... دش ــار خدای ب

ت تبدیــل نمــا ]اللهــم ...و ابدلــ�ن مــن بغضــه اهــل الشــنان المحبــه  رفتــاری و حســن معــارسش

ــد 7 / صفحــه  ن النــرصه[ )بن ــ�ی ...و مــن حســد اهــل البغــی المــوده...و مــن خــذالن االقرب

.)151

ش دادگــری و فــرو خــوردن خشــم و خامــوش نمــودن آتــش  بــار خدایــا ... مــرا در گســ�ت

ن رفتــار نیــک یــاری نمــا ]اللهــم ...والبســ�ن �ن  فتنــه و جــوش دادن میــان  مردمــان و داشــ�ت

ــه و  ــره و ضــم اهــل الفرق ــاء النائ ــض و اطف ن �ن بســط العــدل و کظــم الغی ــ�ی ــه المتق زین

ه[ )بنــد 10/ صفحــه 153(. ن و خفــض الجنــاح و حســن الســ�ی اصــالح ذات البــ�ی

ت( دعای بیست و ششم: نیکی در حق همسایگان و آشنایان  

در ایــن دعــا می تــوان شــاهد مبــا�ن دیــ�ن رفتــار مــد�ن )اخــالق شــهروندی( در مواجهــه بــا 

 روزمــره بــود:
گ

مردمــان در زنــد�
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بــار خدایــا مــرا در پــاس داشــت رفتــار نیــک بــا همســایگان و اشــنایان و خویشــان یــاری 

ــد 1/  ــا [) بن ــا والمنابذیــن العداءن ن بحقن ا�ن و مــوایل العارفــ�ی ــ�ن �ن جــ�ی نمــا ]اللهــم ...و تول

صفحــه 199(.

ی اداب نیکویــت توفیــق ده بــرای: مــدارا بــا ناتوانــان، رفــع تنــگ  بــار خدایــا مــرا در یادگــ�ی

خواهــی بــا مردمــان، یــاری ســتم دیدگان، مشــارکت در رفــع نیــاز نیازمنــدان  دســ�ت انــان، خ�ی

] ووفقهــم الاقامــه ســنتک، و االخــذ بمحاســن ادبــک، �ن ارفــاق ضعیفهــم، وســد خلتهــم، 

شــدهم، و نــرصه مظلومهــم، و حســن مواســاتهم[ )بنــد 2 / صفحــه 199(. و هدایــه مس�ت

ن مــی تــوان بــه نوعــی ادامــه ایــن خــط  روی هــم در هــر 54 دعــای صحیفــه ســجادیه نــ�ی

ســ�ی از طــرح آموزه هــای اخــال�ت را دیــد. آموزه هــا�ی کــه از طریــق یــاد دادن  و یــاداوری یــک 

 - ــه »صلح خواهــی- گــرا�ی ــان بن مای ــوی و اخــال�ت هــم چن  نیــک رسشــار از امــور معن
گ

ــد� زن

ســازی« هســتند. ایــن مبــا�ن دیــ�ن در حقیقــت بــه زبــان جامعه شــناخ�ت مــدرن، می تواننــد 

جــزو و در ردیــف »اخــالق شــهروندی«citizenship ethics &morality  محســوب شــوند 1 کــه 

ن هســتند.   روزمــره نــ�ی
گ

شــالوده "صلح مــداری" در زنــد�

 ]4[ فضای مفهومی»اخالقیات اجتماعی صلح« در مثنوی شریف معنوی

ــبه  ــتا�ن ش ــوی پاکس ــوری پاریس گ ــال اله ــه اقب ــه عالم ــوی« )آن چ ــف معن ی ــوی رسش »مثن

ــر  ــدش( ه ــام می نه ــاریس« ن ــرآن پ ــم« و »ق ــور عج ــالدی، »زب ــده 19 می ــد در س ــاره هن ق

ــون  ــوم شــبکه مت ــر و مق ــم و موث ــی از اضــالع  مه ، ی ــ�ن ــا�ن اخــال�ت دی ــگاه عرف ــد از ن چن

1-  در مورد »اخالق شهروندی« نگاه شود به : 

* نجاتــي حســیني ،ســیدمحمود)1393 (اخــالق اجتماعی)شــهروندی( در شــهر تهــران : مطالعــه مــوردی، شــهرداری 
تهــران، مرکــز مطالعــات راهبــردی و برنامــه ریــزی شــهر تهــران.

* میرزایــی ، حســین/  نجاتــي حســیني ،ســیدمحمود)1393 ( تدویــن شــاخص هــای حقــوق شــهروندی بــر مبنــای 
ــات و  ــه مطالع ــری :موسس ــور ، مج ــا : وزارت کش ــی ، کارفرم ــرح پژوهش ــی ط ــزارش نهای ــالمی ، گ ــای اس معیاره

تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران  – بخــش جامعــه شناســی دیــن.
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دیــ�ن و معــارف اســالمی اســت، امــا بــه لحــاظ ایــن کــه مولــف معظــم آن - موالنــا جــالل 

الدیــن محمــد بلخــی خراســا�ن زاده ســده 12 میــالدی – بــه عنــوان شــارح و مفــ� بــزرگ قــرآن 

ن گفتمــان زبانشــناخ�ت و معناشــناخ�ت خــایص ســوای متــون دیــ�ن  عظیــم از ژانــر اد�ب و نــ�ی

ن مثنــوی  ســن�ت مذکــور و موصــوف بهــره بــرده اســت، لــذا شایســته اســت و بــه جــا، کــه مــ�ت

معنــوی او را در بخــیسش مجــزا تفحــص کنیــم.

ــری از  ن دیگ ــ�ی ــوی« طن ــوی معن ــی در »مثن ــد بلخ ــن محم ــالل الدی ــا ج ــان موالن ــا جه ام

ن هــای دیــ�ن اســت کــه تــا کنــون  »صلــح« را بــه ذهــن متبــادر می کنــد؛ کــه ورای و ســوای م�ت

ن ســبک زبان شــناخ�ت  ــ�ی ب عرفــا�ن ذو�ت مولــوی و ن مــرور نمودیــم. زین ســبب برحســب مــ�ش

ــتان پردازی  ــتیل داس ــبک و اس ــ�ن س ــت- یع ــده اس ــا برگزی ــه موالن ــر اد�ب ک ن ژان ــ�ی او و همچن

پــژواک  موعظــه ای-   
گ

آگاهی دهنــد� رویــه  و  اخــال�ت  االهیــا�ت  ســیاق  بــه  و حکایت گــری 

معناشــناخ�ت و گفتمــا�ن خــایص از »اخالقیــات صلــح« قابــل مالحظــه اســت. یک مــرور اجمایل 

ن واژگان شــنایس- یــا�ب  بــر گشــتالت فهرســت وار حکایت هــای موالنــا در »مثنــوی معنــوی« و نــ�ی

ــزام جامعه شــناخ�ت اســت1 .  ــا�ت و ال ــت االهی ــن دالل ــد ای ــه خــو�ب موی آن ب

ــض  ــاد و تناق ــی )تض ــگاه دیالکتی ــی ن ــا نوع ــوالت ب ــوی از مق ــای مثن پردازی ه ــذا تعب�ی ل

ن خــوان مثنــوی بــه ایــن دقیقــه متوجــه  ن همــراه اســت، کــه اگــر مخاطــب و مــ�ت ظاهــری( نــ�ی

نباشــد، ایــن امــکان هســت کــه او در«مثنــوی مولــوی« گفته هــای متناقــض و متضــاد هــم 

بیابــد. ایــن امــر در مــورد مقولــه »صلــح« هــم کامــال بــارز اســت، بــه ویــژه آن کــه در ذهــن و 

ن مقولــه ای از جنــس مفاهیــم دو جفــ�ت متضــاد اســت،  زبــان دیالکتیــی مولــوی بلخــی چنــ�ی

ن بــا ضــد  ن اســت، »جنــگ« نــ�ی « کــه بــا نقیــض خــود »مــرگ« عجــ�ی
گ

یعــ�ن هــم چــون »زنــد�

خــود یعــ�ن »صلــح« متناظــر اســت.

ایــن دو پهلــو�ی و ایهــام اد�ب و ابهــام گفتمــا�ن بــه هنــگام تعبــ�ی پــردازی هــای مولــوی 

1- برای "واژگان شناسی – یابی مثنوی مولوی" نگاه شود به :
*خاتمــی ، احمــد ) 1390(آســمان هــای دیگــر : راهنمــای پژوهــش  در مثنــوی، تهــران، مرکزنشــر دانشــگاهی)کلید 

واژه "جنــگ "؛ صــص 228-227 (.
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)»دیــوان  ن ن عظیــم دیگــر مولــوی ن�ی از »صلــح« خــود را بیش تــر نشــان می دهــد. در ســه مــ�ت

ــان  ــای گفتمــا�ن و ســبک زب ــن رد پ ــه« ، »مجالــس ســبعه«( 1ای ــه مافی ــزی«، »فی ی شــمس ت�ب

شــناخ�ت و معناشــناخ�ت مولــوی بــه خــو�ب قابــل مالحظــه اســت.

«صلح و جنــگ« در  بــه نمونــه مولــوی بــه طــرزی دو پهلــو و دیالکتیــی دربــاره همزیســ�ت

وری و  ن گونــه بــودن آنهــا، کــه تــو گــو�ی بــه نوعــی امــری الزامــی و رصن ی و تع�ی زیســت بــ�ش

ی می گویــد2 : ن تعبــ�ی قهــری و قطعــی اســت، بــا چنــ�ی

»تــو مگــو همــه بــه جنگنــد، و ز صلــح مــن چــه آیــد/ تــو یــی نــه ای، هــزاری، تــو چــراغ 

خــود بیافــروز «

ن  - اخالقیــا�ت »صلــح« ) و جنــگ( را  بــه همــ�ی در تعابــ�ی دیگــر، مولــوی ماهیــت االهیــا�ت

ــد:  ــدی می کن ــی صورت بن ــو دیالکتی نح

ن به تبع آن اساس »قهر« خدا است.  صلح اساس »مهر« خداست و جنگ ن�ی

»ور بــه خشــم و جنــگ، عکــس قهــر اوســت/ ور بــه صلــح و عــذر، عکــس مهــر اوســت« 

)دفــ�ت اول/بیــت 1516( ـ

ن »رمنده« اند و نباید به آنها دل بست. اما گاهی صلح ها ن�ی

ن هست. ن جهان ما جهان »جنگ« خ�ی ورسش ن�ی به هم چن�ی

ن 2316 ( . ن می رمد« )دف�ت اول /ب�ی ن دلم از صلح ها ن�ی »مر مرا چه جای جنگ نیک و بد / ک�ی

1-  نگاه شود به دیگر متن های معظم موالنا :

ــا تصحیــح و توضیــح توفیــق  ــه ، ب ــوی ، جــالل الدیــن محمــد بلخی)1365(مجالــس ســبعه – هفــت خطاب * مول
.ه.ســبحانی ، تهــران، انتشــارات کیهــان.

* مولوی،جــالل الدیــن محمــد بلخــی)1372 (فیــه مافیــه ، بــاز خوانــی متــون – ویرایــش متــن از جعفــر مــدرس 
صادقــی ، تهــران، نشــر مرکــز .

* مولوی،جــالل الدیــن محمــد بلخــی )1366 (کلیــات دیــوان شــمس تبریــزی ، بــا مقدمــه بدیــع الزمــان فــروزان 
فــر ، تهــران، امیــر کبیــر.

2-مولــوی ، جــالل الدیــن محمــد بلخــی ) 1375 ( مثنــوی شــریف معنــوی– نســخه قونیــه ، بــا مقدمــه و تصحیــح 
عبدالکریــم ســروش ، تهــران، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی ، 2 جلــد. 
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ن و جنگ و صلح است. جهان ما رسشار از »دیالکتیک« مهر و ک�ی

« آدمیان سازنده جنگ و صلح اند. ن »مهر و ک�ی

»موج های صلح بر هم می زند/ کینه ها ازسینه ها بر می کند «

»موج هــای جنــگ بــر شــکل دگــر / مهرهــا را می کنــد زیــر و زبــر« ) دفــ�ت اول/ بیــت هــای 

.) 2583-2582

ن و نهایتــا جنــگ  ، مهــر و کــ�ی ن کننــده اصــیل خــ�ی و رسش ی« عامــل و تعیــ�ی »نفســانیات بــ�ش

ــد: و صلح ان

 »جر و مد و خرج و دخل این نفس/ از � باشد، جز زجان پر هوس«

ــ�ت اول/ ــدال« )دف ــی ج ــد، گاه ــش می کن ــا و دال/گاه صلح ــد، گاه ح ــش می کن »گاه جیم

بیــت هــای 3341-3340 (. 

ن یــک گفتمــان االهیــا�ت اســت از جنــس  امــا حســن ختــام مولــوی درمثنــوی بــه کاربســ�ت

ــا کــه  ــن معن ــه ای ــخ« 1RELIGIOUS PHILOSOPHY  OF HISTORY  ،ب ــ�ن تاری یک«فلســفه دی

ن  آغــاز و انجــام جهــان از پیــش توســط بــاری تعــایل و مشــیت قطعــی و محتــوم االهــی تعیــ�ی

شــده اســت و  لــذا مــا را هــم از تــن دادن بــه آن گزیــری و گریــزی نیســت. نتیجــه آن کــه 

1- برای فهم ماهیت " فلسفه تاریخ" و  "امر تاریخی " نگاه شود به :

*هرودت]ســده 5 ق م[ )1392(تاریــخ هرودت،تلخیــص و تنظیــم – جیمــز آلــن اســتوارت اونز،ترجمــه بــه 
ــی. ــی و فرهنگ ــارات علم ــرکت انتش ــد مازندرانی،تهران،ش ــی –غ.وحی ــه فارس ــون،ترجمه ب ــی:جرج راولینس انگلیس

* اتکینســون،آر.اف و دیگــران )1387( فلســفه تاریــخ : روش شناســی و تاریــخ نگاری،حســین علــی نــوذری ، تهــران، 
طــرح نــو.

ــا چالــش پســت مــدرن ، عبدالحســین  ــگاری در ســده بیســتم :از عینیــت ت * ایگــرس ، گئــورگ)1389( تاریــخ ن
آذرنــگ ،تهــران، ســمت.

*مکاال، سی بی ین)1387 ( بنیادهای علم تاریخ ، احمد گل محمدی،تهران،نشر نی .
* جنکیز، کیت)1393( بازاندیشی تاریخ ، حسین علی نوذری، تهران ، آگه.

* کالینگوود ، جرج )1389(مفهوم کلی تاریخ،علی اکبر مهدیان، تهران، کتاب آمه.
- ونیز تعابیر آن در تاریخ نگاری اسالمی :

* رابینسون،چیس .اف  )1392 (تاریخ  نگاری اسالمی، محسن الویری، تهران، سمت .
- وهم چنین فلسفه تاریخ  توحیدی در زندگی انبیای االهی : 

*قطــب راوندی،ســعید بــن هبــه ا...]ســده 6 ه.ق/12م[ )1368(قصــص االنبیــاء ،تحقیــق :غالمرضــا عرفانیــان یــزدی 
، مشــهد ، انتشــارات آســتان قــدس رضــوی 
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جنــگ خــ�ی و رسش در نفــس و طبیعــت و هســ�ت و روح و ذهــن وتاریــخ و فرهنــگ و جامعــه 

، امــری از پیــش مقــدر اســت: ن امــری االهیــا�ت و تاریخــا الزامــی و بــه لحــاظ دیــ�ن نــ�ی

»یــا مگــر زیــن جنــگ، حقــت واخــرد/ در جهــان صلــح یــک رنگــت بــرد «)دفــ�ت ششــم/ 

ــت 55 ( . بی

ن در اشــارا�ت فوق العــاده دیالکتیــی و رسشــار از ایدئولــوژی توحیــدی کــه  مولــوی همچنــ�ی

ــه  گرایان « و ذات رسش ــ�ب ــگ  ن ــه »جن خواهان ــت خ�ی ــان ماهی ــو از آن اســت، می ــوی او ممل مثن

ــرا« از  ــه »جنگ هــای خ�ی گ ــت ک ــد اس ــل شــده و معتق ــز اســایس قائ ــان« تمای ــگ آدمی »جن

ســاز  )ان( الهــی از بیــخ و بــن خــود نوعــی »صلــح خ�ی نــوع »جنــگ خداگــرا- خواهانــه« پیامــ�ب

» هســتند!. 

، که جنگ او بهرخداست« ،کان اصول صلح هاست/ چون ن�ب ن »جنگ ها ب�ی

، مدار صلح شد/ صلح این آخر زمان، زان جنگ بد« )دف�ت ششم/ بیت 64 (.  »جنگ پیغم�ب

ــوان انتظــار داشــت،  ــوی می ت ــده شــده از مثن ــ�ن خوان ــه مت ــه حســب تجرب ــه ک همانگون

ی«  ــا در مثنــوی ایــن »جنــگ آخــر زمــا�ن توحیــدی« را  مقدمــه »صلــح آخرزمــا�ن بــ�ش موالن

: می دانــد 

، مدار صلح شد/ صلح این آخر زمان، زان جنگ بد« )دف�ت ششم/ بیت  65(. »جنگ پیغم�ب

« و »صلحی خون ریز« است! : ن  خون�ی
گ

اما جنگ و صلحی که  بسیار »جنی

»صــد هــزاران رس بریــد آن دلســتان / تــا امــان یابــد رس اهــل جهــان « ) دفــ�ت اول/بیــت 

هــای 3874-3873(. 

ــوی  ــرای مول ــه شــد، ب ن گفت ــ�ی ــر ن ــش ت ــه پی ــه ک ــوی ، همانگون ــوی مول روی هــم در مثن

مســاله "جنــگ" پیــش از "صلــح" مطــرح اســت و رصفــا در درجــه اول ایــن "جنــگ" بــه تضــاد 

 مــادی و معنــوی 
گ

ی و نفســانیات و طبیعــت بــر می گــردد و ســپس بــه زنــد� قــوا در ذات بــ�ش

ــگ"  ــن "جن ــف ای ــاهد توصی ــوان ش ــوی می ت ــای مثن ــبب در جای ج ــد. زین س ــ�ی می یاب ت
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بــود ؛ بــرای نمونــه از جملــه در ابیــات زیــر می تــوان ایــن نــگاه را دیــد:

1: بیــت 26187/دفــ�ت 4: بیــت 2717(؛ نفــس  »خاصیــت طبیعــت بــ�ش جنــگ اســت )دفــ�ت

ــا  ــا خــدا، جنــگ شــیطان ب ی عامــل جنــگ اســت )دفــ�ت 2 : بیــت784 (؛ جنــگ بــ�ش ب بــ�ش

خــدا، جنــگ نفــس بــا عقــل، جنــگ کافــران بــا انبیــا، جنــگ باطــن و ظاهــر آدمــی، جنــگ 

درو�ن انســان بــا خــود )دفــ�ت 4 : بیت هــای  1504 ، 1395 ، 1398 ، 1108 ، 1021 / دفــ�ت 6 : 

بیــت هــای 47 تــا 60(«1.

ن باشــند، چــون  ــ�ی ــح" ن ــل "صل ــد عام ــد اســت جنگ هــا می توانن ن معتق ــ�ی ــوی همچن مول

زمینــه را بــرای تفاهــم و ســازش فراهــم می ســازند؛ همــان گونــه کــه ســوء تفاهــم می توانــد 

ن قــرار در نظــر مولــوی "جنــگ احمقــان" بــیس جاهالنــه و �ب  عامــل جنــگ باشــد. بــه همــ�ی

باکانــه و غــ�ی عاقالنــه اســت. او نهایتــا صلــح و جنــگ را از "فتنــه" هــای ایــن جهــا�ن )محــل و 

ی( می دانــد ) نــک دفــ�ت 6 : بیــت 1852 ؛ دفــ�ت 2 : بیــت 3113  موضــع ابتــال و آزمایــش بــ�ش

ن شــده  ن وفــق مشــیت و تقدیــر االهــی از پیــش تعی�ی (. همانگونــه کــه بیــخ و بــن جهــان مــا نــ�ی

از ازل تــا بــه ابــد بر"جنــگ ضدیــن" اســتوار اســت )نــک دفــ�ت 6 : بیــت 45 (.

]5[ نتیجه گیری

« )معــارف  همــه آنچــه در ایــن مقالــه دربــاره »اخالقیــات اجتماعــی صلــح در شــبکه متــون دیــ�ن

اســالمی و شــیعی( گفتــه شــد، را می تــوان در چنــد نکتــه  کلیــدی یــادآوری و مرتــب نمــود:

ــم  ــض و تخاص ــاد و تناق ــگ و تض ــود جن ــ�ن نب ــت، یع ــح« اس ــض »ناصل ــح«، نقی »صل

 ،
گ

ــی ــح« زمینه ســاز آرامــش فرهن ــزاع و مناقشــه و خشــونت و تبعیــض و تعصــب. »صل و ن

ــص  ــگ "؛ ص ــین)کلید واژه "جن ــوی، پیش ــش در مثن ــای پژوه ــر : راهنم ــای دیگ ــمان ه 1-  خاتمی)1390(آس

.)  228-227
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ــات حقــو�ت و نظــم اجتماعــی اســت. ، امنیــت ســیایس، ثب آســایش مــد�ن

 - ، می تــوان شــاهد آموزه هــا�ی در بــاره »صلح خواهــی- گــرا�ی در متــون حکمــ�ت دیــ�ن

ــود. ســازی«  ب

 اخــال�ت معنوی اند. حکمــت )ها 
گ

ن همــان قواعــد عمــیل یــک زنــد� منظــور از »حکمــت« نــ�ی

( توصیه هــا و خــط میسش هــا و رهنمودهــای ارزیسش هنجــاری معنــوی جهــان شــمویل هســت 

ــد  ــان مدارانه ان ــم انس ــه ه ی ک ــ�ش ــته ب ــه زیس ــفه و تجرب ــات و فلس ــه از االهی ــد( برگرفت )ن

 
گ

ــی ــای فرهن ــوی محدودیت ه ــه و فراس ــور�ت عام گرایان ــه ص ــعادتمند را ب ــت�ن س و هم زیس

ــه و  ــای محیل گرایان ــر از قیدوبنده ــمی و فرات ــان رس ــد�ت ادی ــای عقی ــوی مرزبندی ه و آن س

ن می دهنــد. ــ�ی ــغ کــرده و تذکــر و آمــوزش ن ــج و تبلی ــه و تروی خاص گــرا توصی

ن دیــ�ن  ــا »حکمــت اســالمی« مرتبــط اســت، در چنــد مــ�ت ــا جــا�ی کــه ب از ایــن لحــاظ و ت

کــه از جنــس معــارف اســالمی و شــیعی اند؛ می تــوان بــه ایــن حکمــت دســت یافــت و 

ن ایــن متــون بــه صــورت هرمنوتیــی و معناکاوانــه آن فهــم کــرد.  اخالقیــات صلــح را در مــ�ت

ــه ســجادیه، رســاله الحقــوق،  ــد از: »نهج الفصاحــه، نهج البالغــه، صحیف ــون عبارتن ــن مت ای

ــوی«. یــف معن ــوی رسش مثن

ن در »عقالنیــت اخــال�ت معنــوی«  - ســازی« نــ�ی بن مایــه حکمــ�ت رفتــار »صلح خواهــی- گــرا�ی

، مــدارا، انســان  نهفتــه اســت. عقالنیــ�ت کــه مــا را بــه »دگرخواهــی، ایثــار، شــفقت، مهربــا�ن

دوســ�ت « فــرا می خوانــد.  

در »شــبکه متــون دیــ�ن اســالمی و شــیعی« بــا نــگاه جامعه شــناخ�ت مــدرن می تــوان شــاهد 

ن پای بنــدی بــه  صورت بنــدی از دعــوت و الــزام بــه »رعایــت حقوق بــ�ش و شــهروندی« و نــ�ی

ــات و مالحظــات »اخــالق شــهروندی » در حوزه هــای  ــا مقتضی ــار متناســب و مناســب ب رفت

ــی  ــای اجتماع ــه کنش ه ــاختاردهنده ب ــه و س ــه بن مای ــاری ک ــود. رفت ــویص ب ــی و خص عموم

- ســازی« اســت. معطــوف بــه »صلح خواهــی- گــرا�ی
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. ــ�ی ــ�ی کب ــران، ام ــر، ته ــروزان ف ــان ف ــع الزم ــه بدی مقدم

43- مولــوی، جــالل الدیــن محمــد بلخــی، 1372، فیــه مافیــه، بــاز خــوا�ن متــون- ویرایــش 

، تهــران، نــ�ش مرکــز. ن از جعفــر مــدرس صــاد�ت مــ�ت

، ســید محمــود، 1387، واقعیــت اجتماعــی شــهروندی در ایــران،  44- نجــا�ت حســی�ن
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، ســید محمــود )ویراســتاران(، 1387، انقــالب اســالمی،  در:کوثــری، مســعود/ نجــا�ت حســی�ن

جامعــه و دولــت: مقــاال�ت در جامعه شــنایس ســیایس ایــران، تهــران، کویــر، صــص173-133.

- دیــ�ن در نگــرش-  ، ســید محمــود، 1394، خاســتگاه های عقیــد�ت 45- نجــا�ت حســی�ن

 ، گرایــش بــه مصالــح جمعــی: مطالعــه مــوردی دعــا، حدیــث و حکمــت شــیعی، در: بحــرا�ن

مرتــین )تدویــن و ویرایــش(، 1394، فردگــرا�ی و جمع گــرا�ی در آموزه هــای اســالمی - مجموعــه 

ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل  و اجتماع
گ

ــی ــات فرهن ــکده مطالع ــران، پژوهش ــاالت، ته مق

فنــاوری، صــص396-355.

ــان  ــه در گفتم ــق- وظیف ــی ح ــبت اجتماع ــود، 1391، نس ــید محم ، س ــی�ن ــا�ت حس 46- نج

: تحلیــل محتــوای نهــج البالغــه و نهــج الفصاحــه، دو فصلنامــه تخصــی اســالم و  دیــ�ن

علــوم اجتماعــی، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، س4، ش 7 ، بهــار و تابســتان 1391، صــص 

 .80-31

47- نجاتي حسیني، سید محمود، 1385، اخالق، حقوق و جامعه: درآمدي بر جامعهشناسيحقوق 

ــار،  و اخالق ژرژگورویچ، پژوهشنامهعلـوم اجتمـاعي، دانشـگاه آزاد اسالميگرمسار، شماره 1، به

.81-58 صص 

ــاي  ــان دع ــري« در گفتم ــود، 1390، نســبت »خــود - دیگ ، ســید محم ی
ی حســی�ن

48- نجــا�ت

ــگ،  د فرهن ــ�ب ــه راه ــا، فصلنام ــي دع ــفه اجتماع ــي و فلس ــات اجتماع ــد االهی ــیعي: پیون ش

دی، شــماره چهاردهــم و  ــز مطالعــات راهــ�ب ، مرک
گ

ــی ــایل انقــالب فرهن ــه شــورای ع خان دب�ی

ــص 38-7. ، ص ن ــ�ی ــتان و پای ــم، تابس پانزده

، ســید محمــود، 1392، موقعیــت اجتماعــی گرایــش بــه دعــا در  ی
ی حســی�ن

49- نجــا�ت

- اســالمی معــارص: یــک تحلیــل ثانویــه، فصلنامــه اســالم و علــوم اجتماعــی،  جامعــه ایــرا�ن

ــص 58-35 . ــماره 9، ص ــتان 1392، ش ــار و تابس ــال 5، به ــگاه، س ــوزه و دانش ــگاه ح پژوهش

، موثر، مســتمر،  ، ســیدمحمود، 1392، دعــا: یــک کنــش اجتماعــی دیــ�ن ی
ی حســی�ن

50- نجــا�ت
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، فصلنامــه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی، موسســه مطالعــات و تحقیقــات  فراگــ�ی

اجتماعــی دانشــگاه تهــران، دوره2، شــماره 1، شــماره مسلســل 5، بهــار 1392، صــص 60-37.

، ســید محمــود، 1388، "یورگــن هابرمــاس: از حقوق، اخالق و سیاســت  51- نجــا�ت حســی�ن

ــه  ــی )فصلنام ــوم اجتماع ــنامه عل "، دانش ــو�ی ــرایس گفتگ ــون و دموک ــمت قان ــه س ایل ب ــ�ب لی

دانشــگاه تربیــت مــدرس ( شــماره 1 ،93 -124. 

، ســید محمــود، 1392، جامعــه، فرهنــگ  و اخــالق: درآمــدی نظــری  52- نجــا�ت حســی�ن

ــماره  ــه ش ــش نام ــی، 1392، پژوه ــالق اجتماع ــرا�ن و اخ ــه ای ــی؛ در: جامع ــالق اجتماع براخ

اتژیک، مجمــع تشــخیص  دی- مرکــز تحقیقــات اســ�ت 112، تهــران، پژوهشــکده تحقیقــات راهــ�ب

مصلحــت نظــام، صــص 46-11.

ــران، 1391،  ــورگ / و دیگ ــس- گئ ــر، هان / گادام ن ــ�ی ــر، مارت ــش/ هایدگ ــه، فردری 53- نیچ

ــوی،  ــد نب ــری و محم ــران مهاج ــدی، مه ــک احم ــتارها، باب ــه جس ــدرن: گزین ــک  م هرمنوتی

ــز. ــ�ش مرک ــران، ن ته

54- وکیو، دل، 1386، فلسفهحقوق، جواد واحدي، تهران، بنیادحقوقيمیزان. 

55- ویکس، ریموند، 1386، فلسـفهحقـوق، فاطمه آبیار، تهران، رخ دادنو.

ــن  ــز آل ــم- جیم ــص و تنظی ــرودت، تلخی ــخ ه ــده 5 ق م[، 1392، تاری ــرودت ]س 56- ه

اســتوارت اونــز، ترجمــه بــه انگلیــیس: جــرج راولینســون، ترجمــه بــه فــاریس- غ.وحیــد 

.
گ

ــی ــارات علمــی و فرهن کــت انتش ، تهــران، رسش ــدرا�ن مازن

ــان،  ــل گفتم ــه و روش در تحلی ، 1389، نظری ن ــ�ی ــس، لوی ــان و فیلیپ ــن، ماری 57- یورگنس

ی .
�ن ــ�ش ــران، ن ، ته ــیلی هــادي جلی
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