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گزارش سلسله نشست های صلح پژوهی در ادبیات

جمعیت ندای صلح )1(

سید علی ساداتی 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 

ن اســالم بــه عنــوان  بــا هــدف صلــح پژوهــی اســالمی و شناســاندن صلــح از نــگاه دیــن مبــ�ی

ــا  ــروز دشــمن ب ــرد پژوهــش محــور تشــکیل شــده اســت. ام ــا رویک ــح و دوســ�ت ب ــن صل دی

ه، ســعی  ــه ظاهــر اســالمی همچــون داعــش و غــ�ی خلــق گروه هــای تروریســ�ت و افراطــی ب

در شناســاندن جعــیل اســالم بــه جهــان بــه عنــوان چهــره مســلمانان اســت و البتــه هــدف 

ــالم هرایس در  ــاد اس ــالم و ایج ن اس ــ�ی ــره صلح آم ــه چه ــه زدن ب ب ن رصن ــ�ی ــن کار ن ــیل از ای اص

و هــدف از تشــکیل ایــن ســازمان مــردم نهــاد، تــالش علمــی در جهــت  جهــان اســت. از ایــ�ن

ن الملــل  شناســاندن صلــح و موضوعــات مرتبــط بــا ایــن مفهــوم در علــوم ســیایس و روابــط ب�ی

ــی در  ــوان صلح پژوه ــا عن ــت ها�ی را ب ــله نشس ــت سلس ــن جمعی ــتا، ای ــن راس ــت. در ای اس

ــا بــه صــورت علمــی ایــن اهــداف را دنبــال  ادبیــات در دســتور کار خــود قــرار داده اســت ت

ــه اختصــار بیــان می شــود. کنــد. گــزارش ســه نشســت برگــزار شــده ب
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وبینار »بررسی مفهوم صلح عادالنه در متون ادبی ایران«

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

ادبیــات بــا موضــوع »بــرریس مفهــوم صلــح عادالنــه در متــون اد�ب ایــران« در روز دوشــنبه، 

ا�ن دکــ�ت عصمــت دریکونــد، دبــ�ی کمیتــه صلــح و ادبیــات  1 شــهریور ســاعت 16 و بــا ســخ�ن

ــه  ــح ب ــدای صل ــت ن ــج اینســتاگرام جمعی ــه صــورت مجــازی از پی ــح ب ــدای صل ــت ن جمعی

ــد. ــزار ش آدرس @cfpp.ir برگ

وی بــا بیــان اینکــه در ادبیــات کهــن فــاریس صلــح مفهومــی در برابــر جنــگ اســت و امــروز 

ــت  د گف ــ�ی ــر می گ ــده آن را درب ــم زنن ــل بره ــام عوام ــح تم ــوم صل ــت، مفه ــی مثب ــا نگاه ب

شــاعران و نویســندگان ایــرا�ن از هــزاران ســال پیــش منــادی صلــح و آزادی حقــوق انســان ها 

ن باشــد. بوده انــد و شــاید دلیــل اصــیل اقبــال جهانیــان بــه آثــار آنــان همــ�ی

ــه  ــت ک ــاریس اس ــایس ادب ف ــر حم ــن اث ی ــردویس مهم�ت ــاهنامه ف ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب

ــر دارد  ــانیان درب ــان دوره ساس ــا پای ــان ت ی قومیتش ــکل گ�ی ــاز ش ــرا�ن را از آغ ــوم ای ــخ ق تاری

ن  گفــت جنبه هــای صلح طلبانــه در شــاهنامه فــراوان اســت و فــردویس را بــا قهرمانــان راســت�ی

ــد  ــردویس نبای ــ�ن ف ــرد و در جهان بی ــ�ش قلمــداد ک ــراد ب ــن اف ــوان صلح جوتری شــاهنامه می ت

ین خــوش اســت. بــه مــوری هــم آزار رســاند زیــرا کــه بــه ماننــد انســان جــان دارد و جــان شــ�ی

 در ادبیــات فــاریس 
گ

وی بــا بیــان ابنکــه در متــون  عرفــا�ن هــم، آثــار موالنــا آثــار گران ســنی

و�ن می نگــرد و صلــح را از درون  اســت گفــت موالنــا از منظــر عرفــان بــه جهــان درو�ن و بــ�ی

بــه عنــوان خودســازی یــا خودشــنایس آغــاز می کنــد و بــه خداشــنایس می رســاند.

وی بــا بیــان اینکــه در متــون اخــال�ت هــم نمونه هــای زیــادی از صلح طل�ب شــاعران و نویســندگان 

ی بــه  مشــهود اســت گفــت ســعدی عقل گــرا�ی اســت کــه صلــح را درحــد یکپارچــه بــودن جوامــع بــ�ش

مــا معــر�ن می کنــد و گرایــش ســعدی بــه صلــح و آشــ�ت بیــش از آنکــه ریشــه های عرفــا�ن داشــته 

باشــد ریشــه های انســا�ن دارد و بیشــ�ت فراگــ�ی و اجتماعــی اســت تــا فــردی و شــخی.
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، اندرزنامه هــا و  ــات تعلیمــی، اخــال�ت ــ�ش هــم کــه شــامل ادبی ــون ن ــه مت ــا اشــاره ب وی ب

ــد و  ــه پادشــاهان می کنن ــان توصیه هــا�ی ب ــون مولف ــن مت سیاســت نامه ها اســت گفــت در ای

ــان را از جنــگ  ــد و آن ــان می پردازن ــه نصیحــت آن ــات ب ــب داســتان ها و حکای معمــوال در قال

ــد. ــذر می دارن ــزی برح و خونری

ن رگه هــای صلح طلــ�ب  وی بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر ادبیــات کهــن، در ادبیــات معــارص نــ�ی

ن دانشــور  ی و ســیم�ی شــاعران و نویســندگان بــه وفــور یافــت می شــود، آثــار فریــدون مشــ�ی

ــح، نفــی جنــگ و  ــار دانســت کــه در آن مســائل اجتماعــی، ســتایش صل ــن آث ــه ای را از جمل

ــران  ــه دیگ ــا�ن ب ــاندن و مهرب ــاری رس ــزوم ی ــا و ل ــی ری ی، نف ن ــت�ی ــان ها، ظلم س ــتار انس کش

نقــش برجســته ای دارد.

 شــاعران و 
گ

 زنــد�
گ

وی در پایــان بــا بیــان اینکــه صلح طلــ�ب و صلح خواهــی از ویــژ�

ن از خشــونت در تمــام دوره هــا و متــون  نویســندگان بــوده اســت گفــت صلح دوســ�ت و پرهــ�ی

گوناگــون ادبیــات فــاریس ایــران جــاری بــوده و خواهــد بــود.

وبینار »صلح و عدالت از منظر حافظ«

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

ادبیــات بــه مناســبت روز بزرگداشــت حافــظ بــا موضــوع »صلــح و عدالــت از منظــر حافــظ« 

ــه  ــ�ی کمیت ــد، دب ا�ن دکــ�ت عصمــت دریکون ــا ســخ�ن ــر ســاعت 17 و ب در روز سه شــنبه، 20 مه

ــت  ــج اینســتاگرام جمعی ــه صــورت مجــازی از پی ــح ب ــدای صل ــت ن ــات جمعی ــح و ادبی صل

ــه آدرس @cfpp.ir برگــزار شــد. ــح ب ــدای صل ن

 مــردم ماورءالنهــر 
گ

وی بــا بیــان اینکــه حافــظ از شــاعران بســیار بــا نفــوذی اســت کــه در زنــد�

ا�ی داشــته اســت گفــت بــه قــول اســتاد شــفیعی کدک�ن شــعرهای او درس ســحرگاه و  تاثــ�ی بــه رسن

ورد شــبانه همــه ملــل آســیای میانــه و آســیای غــر�ب و قســمت وســیعی از جهــان اســالم اســت.
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ــه موضــوع غــزل را  ه دســت ترین شــاعرا�ن اســت ک ــی از چ�ی ــظ ی ــه حاف ــان اینک ــا بی وی ی

ی در ســاخت اجتمــاع  کــه وصــف مــی و معشــوق و مغازلــه اســت، بــرای تصویرســازی هــ�ن

ــر  ــد�ن و زمان ناپذی ــال�ت کهنه ناش ــای اخ ــان دادن پیام ه ــه و نش ــای جامع ــد و نقیض ه و ض

بــه کار می بــرد گفــت بــا بــرریس شــعر شــاعران و از جملــه حافــظ بــه عنــوان نمادهــای اصــیل 

ــر ســتایش  ــواره ب ــه در اشــعار شــاعران هم ــم ک ن در می یابی ــ�ی ، چن ــرا�ن ــدن ای ــگ و تم فرهن

دوســتانه  ن بــه ارزش هــای ب�ش صلــح و نکوهــش جنــگ و منازعــه تاکیــد شــده اســت و همچنــ�ی

ــژه ای داشــته اند. توجــه وی

ی نگــری  ی و جهــا�ن و بــه دور از تعصــب ق�ش وی بــا بیــان اینکــه حافــظ اندیشــه ای بــ�ش

ــش،  ــدارا، بخش ــون م ــک چ ــات نی ــه صف ــه ب ــواره توصی ــظ هم ــات حاف ــت در غزلی دارد گف

ــ�ت  ــح و آش ــراری صل ــاز برق ــه زمینه س ــت ک ــده اس ــامح ش ــاهل و تس ــان، تس ــت، احس گذش

ــد دارد. ــه مســائیل چــون عفــو و گذشــت تاکی اســت و حافــظ ب

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــاید ب ــته و ش ــوب می زیس ــه ای پرآش ــظ در زمان ــه حاف ــان اینک ــا بی وی ب

اغتشاشــات حاکــم بــر زمــان خــود بــه نغمه هــای آســما�ن پنــاه بــرده اســت گفــت حافــظ در 

ــی،  ــارف و عام ــلمان، ع ــد و مس ــان ملح ــات می ــش تعارض ــه غزل های ــت ک ــه اس ــن اندیش ای

ــار هــم بنشــاند و آن هــا را آشــ�ت دهــد. ــع متضــاد را کن ــادل و ســایر طبای ــم و ع ظال

ــد  ــون ندیدن ــه، چ ــذر بن ــه را ع ــت هم ــاد و دو مل ــگ هفت ــت »جن ــه بی ــاره ب ــا اش وی ب

حقیقــت، ره افســانه زدنــد« و اینکــه اندیشــه های واال و فرازمــا�ن و فرامــکا�ن حافــظ، 

زمان ناپذیــر و زوال ناپذیرنــد زیــرا پیــام او خطــاب بــه مــردم دنیاســت گفــت وقــ�ت از مــروت 

ــایص  ــ�ش خ ــه ق ــاب ب ــه خط ــد، ن ــاهل دم می زن ــدارا و تس ــامح و م ــا از تس ــردی ی و جوانم

د. ــ�ی ــر می گ ــ�ش را در نظ ــوع ب ــه ن ــایص، بلک ــان خ ــه زم ــد و ن ــخن می ران س

ــتان  ــا دوس ــت، ب ــرف اس ــن دو ح ــ�ی ای ــ�ت تفس ــایش دو گی ــت »آس ــه بی ــاره ب ــا اش وی ب

مــروت، بــا دشــمنان مــدارا« گفــت ایــن پیــام در واقــع صلــح و مــدارا را محــدود بــه ایــران 
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ــش  ــظ در پی ــاد حاف ــه اعتق ــه ب ــد، بلک ــلمان نمی دان ــلمان و نامس ــا مس ــرب ی ق و غ ــا رسش ی

ن راه دوســ�ت موجــب کامــروا�ی انســان ها و انتخــاب تخاصــم و تنــازع منشــا دردهــا و  گرفــ�ت

ــت. ــ�ش اس ــوع ب ــای ن مصیبت ه

ــتاری  ــند نوش ــن س ــه کهن تری ــد ک ــرار دارن ــه اق ــن نکت ــر ای ــگان ب ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب

ــو�ی و  ن و صلح ج ــالمت آم�ی ــ�ت مس ــل همزیس ــه اص ــت ک ــوروش اس ــان ک ، فرم ــ�ش ــوق ب حق

ام بــه تمــام ادیــان و مذاهــب و حقــوق همــگا�ن را در برخــورداری از صلــح و آرامــش  احــ�ت

در بــر دارد گفــت شــاید حافــظ هــم در بیــت جنــگ هفتــاد و دو ملــت، بــه فرمــان کــوروش 

اشــاره داشــته اســت.

د،  وی بــا اشــاره بــه بیــت »بــه قــد و چهــره هــر آن کــس شــاه خوبــان شــد، جهــان بگــ�ی

ی دانــد« و اینکــه حافــظ پایــداری حکومت هــا و ایجــاد امنیــت در جوامــع را در  اگــر دادگســ�ت

ی می دانــد گفــت ایــن امــر نــه تنهــا در شــعر حافــظ، بلکــه  ســایه اجــرای عدالــت و دادگســ�ت

در شــعر بیشــ�ت شــاعران ایــرا�ن یــادآوری شــده اســت.

ــری  ــود اســت و قــدرت تاویل پذی ــان اینکــه شــعر حافــظ بســیار رمزآل ــا بی ــان ب وی در پای

بــاال�ی دارد، بــه طوری کــه هرکــس دیــوان حافــظ را بــاز می کنــد و بــه  اصــالح تفــال می زنــد و 

ایــط روحــی و حــال  و هــوای خــود برداشــت خــایص از شــعر  غــزیل می خوانــد، بــا توجــه بــه رسش

ــرای آن لحظــه و آن حــال  و هــوای خــاص  خواهــد داشــت، گــو�ی کــه حافــظ آن شــعر را ب

ن اســت کــه پــس از گــذر ســال ها و قرن هــا حافــظ همچنــان  رسوده اســت گفــت ایــن چنــ�ی

ن مــردم حفــظ کــرده اســت و مانــدگاری حافــظ را در �پ داشــته اســت. جــای خــود را در بــ�ی

وبینار »نه به خشونت علیه زنان«

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

ــه  ــه ب ــوع »ن ــا موض ــان ب ــه زن ــونت علی ــا خش ــارزه ب ــا�ن مب ــبت روز جه ــه مناس ــات، ب ادبی
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ــت  ــ�ت عصم ا�ن دک ــخ�ن ــا س ــاعت 17 و ب ــنبه، 14 آذر س ــان« در روز یکش ــه زن ــونت علی خش

دریکونــد، دبــ�ی کمیتــه صلــح و ادبیــات جمعیــت نــدای صلــح بــه صــورت مجــازی از پیــج 

ــد. ــزار ش ــه آدرس @cfpp.ir برگ ــح ب ــدای صل ــت ن ــتاگرام جمعی اینس

وی بــا بیــان اینکــه روز 25 نوامــ�ب از طــرف ســازمان ملــل بــه عنــوان »روز جهــا�ن مبــارزه 

ــراد  ــی از اف ــوان نیم ــه عن ــان ب ــت زن ــت گف ــده اس ــذاری ش ــان« نام گ ــه زن ــونت علی ــا خش ب

جامعــه حضــور دارنــد و در واقــع ایــن نیمــی از جامعــه ارتبــاط مســتقیمی بــا صلــح و امنیــت 

ــت جهــان  ــح و امنی  در صل
گ

ــی ــد نقــش بســیار پررن ی می توانن ــ�ی ــه تعب ــد و ب ــیل دارن ن المل ب�ی

داشــته باشــند.

وی بــا بیــان اینگــه حــدود 20 ســال پیــش در ســازمان ملــل متحــد روز 25 نوامــ�ب بــه ایــن 

( روز  عنــوان نام گــذاری شــد و هــر ســال گرامــی داشــته می شــود گفــت ایــن روز )25 نوامــ�ب

ابــل اســت و مبنــا�ی نمادیــن بــرای الــزام توجــه و اهمیــت بــه زنــان و انــوع  قتــل خواهــران م�ی

خشــونت علیــه آنهــا بدیــن نــام نام گــذاری شــده اســت.

ــش  از  ــان بی ــکار عمومــی جهانی ــه اف ــود ک ــن اقــدام آن ب ــه هــدف از ای ــان اینک ــا بی وی ب

پیــش بــه نهــی از خشــونت علیــه زنــان متمرکــز شــود گفــت بــا ایــن حــال بــا گذشــت حــدود 

ن روزی، هنــوز شــاهد هســتیم کــه در رسارس جهــان انــواع و  20 ســال از نامیــده شــدن چنــ�ی

ــه می شــود. ــه کار گرفت ــان ب اشــکال خشــونت در حــق زن

ــه  ــه 1325 را ب ــال 2000 قطعنام ــل در س ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب

ــن  ــیل ای ــای اص ــود و محوره ــت« ب ــح و امنی ــان، صل ــوان آن »زن ــه عن ــاند ک ــب رس تصوی

ن مشــارکت  ن کشــورها، تامــ�ی ی مناقشــات و خصومت هــا در درون و بــ�ی قطعنامــه بــه پیشــگ�ی

ن ممانعــت از خشــونت علیــه زنــان مربــوط می شــد  زنــان در حیــات ســیایس و اجتماعــی و نــ�ی

ــدون  ــان ب ــه زن ــون علی ــونت های گوناگ ــه خش ــرای آنک ــت ب ــا�ی اس ــه مبن ــن قطعنام ــت ای گف

ن محاکمــه کشــیده شــوند. ــای مــ�ی ــا پ ــد و عامــالن آنه مجــازات نمانن
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وی بــا بیــان اینکــه خشــونت علیــه زنــان، تجــاوز بــه حقوق بــ�ش اســت و موجــب تبعیــض 

ــان و مــردان می شــود گفــت خشــونت  ــان زن ده تر شــدن و عمیق ترشــدن نابرابــری می و گســ�ت

فــت در همــه زمینه هــا، از جملــه کاهــش فقــر و برقــراری صلــح  ن مانعــی بــرای پی�ش همچنــ�ی

و امنیــت اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس پژوهش هــای انجام شــده فرهنــگ و ســاختار خانواده هــای 

ی خشــونت علیــه زنــان و کــودکان فراهــم مــی آورد و  ایــط الزم را بــرای بــه کارگــ�ی معمــویل رسش

ــه اســتثنای  ــد گفــت ب ، تضادهــا و مشــکالت فــراوا�ن را دامــن می زن
گ

ــواد�  روزمــره خان
گ

زنــد�

درصــدی از خانواده هــا کــه مشکالت شــان را از طریــق گفتگــو حــل می کننــد، در اکــ�ش 

ــت  ــرای تثبی ــر نشــود، ب ــر حــرف او کارگ ــد و اگ ــر می زن ــرد قوی ت خانواده هــا حــرف آخــر را ف

ــد. ــه خشــونت می زن موقعیــت خــود دســت ب

ــا  ــردان ب ــان و م ــه زن ــک جامع ــد در ی ــه هرچن ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب

ــوزه  ــه در ح ــرا�ت ک ــه خط ــه ب ــا توج ــردان ب ــان و م ــط زن ای ــا رسش ــد، ام  می کنن
گ

ــد� ــر زن یکدیگ

عمومــی و خصــویص بــرای آنــان وجــود دارد، پرمخاطره تــر از مــردان اســت و زنــان در خانــه و 

اماکــن عمومــی و شــغیل در معــرض پدیــده ای قــرار دارنــد کــه از آن بــا عنــوان خشــونت علیــه 

ایــط ناامــن جامعــه قــرار دارنــد، امــا  ن در رسش زنــان نــام می برنــد گفــت هرچنــد کــه مــردان نــ�ی

ن  بــا توجــه بــه خشــونت علیــه زنــان، مــردان نه تنهــا از ایــن نــوع خطــر دورنــد، بلکــه عاملــ�ی

ــه می شــوند. ن در نظــر گرفت ــ�ی ــان ن ــه زن خشــونت علی

وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه نگــرش عمومــی در اکــ�ش جوامــع نــه تنهــا ایــن اســت کــه زنــان 

ــوان عامــالن خشــونت  ــد، بلکــه معمــوال نقــش مــردان به عن ایــط را تحمــل کنن ــد ایــن رسش بای

ــا ســطح شــعور و  ــا در هــر جامعــه ای مــردا�ن ب ن از نظــر مخفــی می مانــد، البتــه طبیعت ــ�ی ن

ن وجــود دارد کــه بــا هــر نــوع خشــونت و عمــل خشــن نســبت بــه هرکــس و هــر  آگاهــی بــاال نــ�ی

ن مخالف انــد گفــت در ایــن میــان آنچــه مدنظــر اســت بیشــ�ت ســاختار کیل جامعــه اســت  چــ�ی
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ــه  ــن اســت ب ــد و ممک ــط خشــن می کن ای  در رسش
گ

ــد� ــول زن ــه قب ــردان را وادار ب ــان و م ــه زن ک

ن اقشــار جامعــه زنــان هــم در هنــگام   غلــط در بــ�ی
گ

ه هــای فرهنــی ن ن آم�ی دلیــل تحکیــم یافــ�ت

قدرتمنــدی اعمــال نادرســت و خشــن را در حــق زنــان و مــردان دیگــر روا دارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه امــروزه دیگــر خشــونت علیــه زنــان پدیــده ای پنهــان نیســت، بلکــه بــه 

صــورت آشــکارا در جوامــع شــناخته شــده اســت و تعریــف و انواعــی دارد گفــت بــا وجــود ایــن 

د و اقدامــات  ن بــردن آن بــه کنــدی و بــه ســخ�ت انجــام می گــ�ی اقدامــات، کاهــش یــا از بــ�ی

قانــو�ن و اجتماعــی بــرای مقابلــه بــا مجرمــان آن هــم نامشــخص اســت.

وی در پایــان بــا بیــان اینکــه ورود خشــونت علیــه زنــان بــه مباحــث علمــی و افــکار عمومی، 

ــان و جنبش هــای  ــب زن ــده از جان ــه صــورت عم ــه ب ــالش و کوشــش ها�ی اســت ک حاصــل ت

ــد گفــت  ــد کرده ان ــده تاکی ــن پدی ــودن ای ــا�ن ب ــر جه ــه اســت و همــواره ب ــان صــورت گرفت آن

ــخی  ــی مش ــا دوره تاریخ ــور ی ــاص کش ــان، خ ــه زن ــونت علی ــا خش ــاس پژوهش ه ــر اس ب

ن همــه اقشــار جامعــه رایــج بــوده اســت و ارتباطــی بــا  نبــوده، بلکــه در طــول تاریــخ و در بــ�ی

، مذهــ�ب و ... افــراد جوامــع نــدارد و در میــان  ، قومیــ�ت  هــای فــردی، نــژادی، طبقــا�ت
گ

ویژ�

ن مشــاهده می شــود و تنهــا  ــ�ی ن ن ــ�ی ــاال و پای ــا درآمدهــای ب افــراد باســواد و �ب ســواد، افــراد ب

ارتقــای فرهنــگ و تحکیــم بخشــیدن جایــگاه زنــان و آمــوزش و فرهنگ ســازی می توانــد ایــن 

د. ــ�ب ن ب ــ�ی ــد و از ب ــده را کم رنــگ کن پدی


