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گزارش سلسله نشست های شنبه های صلح پژوهی

جمعیت ندای صلح )2(

سید علی ساداتی نژاد1

مقدمه

ــج  ــا هــدف تروی ــاه 7931 ب ــه از بهمــن م ــدی اســت ک ــح، تشــکل جدی ــدای صل ــت ن جمعی

صلــح و مطالعــات صلــح بــا نــگاه اســالمی و همخــوان بــا نــگاه انقــالب اســالمی راه اندازی شــد. 

ایــن موسســه بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد علمــی بــا مجــوز از وزرات کشــور بــا هــدف 

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

و دوســ�ت بــا رویکــرد پژوهــش محــور تشــکیل شــده اســت. امــروز دشــمن بــا خلــق گروه هــای 

ه، ســعی در شناســاندن جعــیل  تروریســ�ت و افراطــی بــه ظاهــر اســالمی همچــون داعــش و غــ�ی

به  ن �ن اســالم بــه جهــان بــه عنــوان چهــره مســلمانان اســت و البتــه هــدف اصــیل از ایــن کار نــ�ی

و هــدف از  ن اســالم و ایجــاد اســالم هرایس در جهــان اســت. از ایــ�ن زدن بــه چهــره صلح آمــ�ی

ــح و موضوعــات  ــالش علمــی در جهــت شناســاندن صل ــن ســازمان مــردم نهــاد، ت تشــکیل ای

ــن  ــتا، ای ــن راس ــت. در ای ــل اس ن المل ــط ب�ی ــیایس و رواب ــوم س ــوم در عل ــن مفه ــا ای ــط ب مرتب

جمعیــت سلســله نشســت ها�ی را بــا عنــوان شــنبه های صلح پژوهــی در دســتور کار خــود قــرار 

ــا بــه صــورت علمــی ایــن اهــداف را دنبــال کنــد. گــزارش چهــار نشســت برگــزار  داده اســت ت

شــده بــه اختصــار بیــان می شــود.
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وبینار »صلح عادالنه از منظر فقه سیاسی«

ن نشســت شــنبه های صلح پژوهــی  بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت نــدای صلــح، پنجمــ�ی

ــه از منظــر فقــه ســیایس« در روز شــنبه، 32 اســفند ســاعت 71 و  ــا موضــوع »صلــح عادالن ب

احمــدی، اســتاد دانشــکده علــوم  ن دکــ�ت منصــور م�ی ا�ن حجــت االســالم و المســلم�ی بــا ســخ�ن

اقتصــادی و ســیایس دانشــگاه شــهید بهشــ�ت بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت 

نــدای صلــح بــه آدرس @ri.ppfc برگــزار شــد.

وی در ابتــدا بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا بحــث صلــح یــک مســئله فقهــی هســت یــا نــه و 

ن بــه بحــث صلــح از منظــر فقــه ســیایس وجــود دارد گفــت فقــه ســیایس یــک  آیــا امــکان پرداخــ�ت

دانــش ســیایس در حــوزه فکــر و تمــدن اســالمی اســت کــه بــا تکیــه  بــر اصــول و مبــا�ن فقهــی 

عــی در حــوزه امــر ســیایس می پــردازد و بــر ایــن اســاس اگــر بخواهیــم  بــه اســتخراج احــکام رسش

ــا اصــول و  ــد ب ــه شــمار می آی صلــح را کــه یــی از موضوعــات مهــم در حــوزه امــر ســیایس ب

دازیــم و مــورد واکاوی  مبــا�ن فقهــی بــرریس کنیــم، می توانیــم از منظــر فقــه ســیایس بــه آن ب�پ

قــرار دهیــم.

وی بــا بیــان اینکــه در دو ســطح می تــوان ابعــاد دوگاه صلــح را در فقــه ســیایس مــورد واکاوی 

قــرار داد گفــت در ســطح نخســت مســئله وجــوب و جــواز صلــح مطــرح اســت و قــرآن، ســنت 

پیامــ�ب و امامــان معصــوم و حکــم عقــل ســه دلیــل از منابع فقهی اثبــات وجوب و جــواز صلح 

اســت کــه بــه وضــوح بــه صلــح اشــاره  کرده انــد و بــه وجــوب و جــواز صلــح اقامــه شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در ســطح دوم بحــث جایــگاه صلــح نســبت بــه جهــاد مطــرح اســت و این 

ســوال کــه کــدام یــک از ایــن دو بــر دیگــری مقــدم اســت و از منظــر فقــه ســیایس اصالــت بــا 

کــدام اســت گفــت در فقــه ســیایس بــه ویــژه در دوران معــا� بــا دو دیــدگاه روبــرو هســتیم، 

دیدگاهــی کــه اصالــت را  بــر صلــح می دانــد و دیدگاهــی کــه اصالــت را بــه جهــاد می دهــد.

ــم  ــر دو فه ــ�ن ب ــدگاه مبت ــن دو دی ــت ای ــح گف ــت صل ــدگاه اصال ــر دی ــد ب ــن تاکی وی ضم
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فقهــی اســت، یــی فهــم فقهــی نوگــرا کــه نقل محــور اســت و مرجعیــت نهــا�ی قــرآن و ســنت را 

ی عقــل بــرای رفــع   عقل گرایانــه هــم برخــوردار اســت کــه بــه کارگــ�ی
گ

می پذیــرد و از یــک ویــژ�

ن بــه رســمیت می شناســد و نــگاه ظاهرگرایانــه نــدارد و  ابهــام در آموزه هــای قــرآن و ســنت را نــ�ی

اصالــت را بــر صلــح می دانــد و دیگــری فهــم فقهــی ســلف گرا کــه نگاهــی ظاهرگرایانــه دارد و 

ی عقــل را تجویــز نمی کنــد و معتقــد اســت کــه اصالــت بــر جهــاد اســت. بــه کارگــ�ی

وبینار »صلح عادالنه در آموزه های نهج البالغه«

ن نشســت شــنبه های صلح پژوهــی  بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت نــدای صلــح، ششــم�ی

بــا موضــوع »صلــح عادالنــه در آموزه هــای نهج البالغــه« در روز شــنبه، 92 خــرداد ســاعت 81 

بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس @ri.ppfc برگــزار شــد.

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

ــعادت  ــا س ــالد ب ــت می ــه کرام ــت ده ــن گرامیداش ــدا ضم ــرد. وی در ابت ا�ن ک ــخ�ن ــگاه س دانش

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

ــات  ــم، روای ــرآن کری ــ�ن یعــ�ن ق ــون دی ــه در مت ــح بحــ�ش اســت ک ــه صل ــان اینک 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

خــودش اختصــاص داده اســت گفــت امــام عــیل )ع( در جــاى جــاى نهج البالغــه ســخنا�ن نغــز 

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

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

ام و رعایت  ، بــا احــ�ت ن افتمندانــه، مســالمت آم�ی وی بــا بیــان اینکــه اســالم خواهــان صلــح رسش

حقــوق متقابــل اســت گفــت در نهج البالغــه صلــح عادالنــه صلحــی اســت کــه از روی عدالــت 

ی نیــاورد، خــ�ی و خــالف آن، رسش 
باشــد و صلحــي کــه خردمندانــه و خداپســندانه باشــد و پشــیما�ن

اســت و  تبعیــض، کینــه و دشــم�ن نتیجــه صلحــی اســت کــه غــ�ی عادالنــه باشــد.
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ت مهــدی )عــج( کــه حکومتــش عادالنــه و قیامــش از روی  وی در پایــان بــه حکومــت حــرصن

حکمــت و عدالــت اســت اشــاره کــرد و گفــت، در حکومــت مهــدی )عــج( عدالت فراگ�ی می شــود 

و صلــح عادالنــه بــه معنــای واقعــی محقــق می شــود.

وبینار »بررسی روند صلح افغانستان«

ن نشســت شــنبه های صلح پژوهــی  بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت نــدای صلــح، هفتمــ�ی

بــا موضــوع »بــرریس رونــد صلــح افغانســتان« بــا حضــور کارشناســان حــوزه اســالم و روابــط 

ن الملــل در روز شــنبه، 62 تــ�ی از ســاعت 61 ایل 71 بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام  ب�ی

جمعیــت نــدای صلــح بــه آدرس @ri.ppfc برگــزار شــد.

دی  در ابتــدا دکــ�ت بهرام زاهدی مدیر گروه افغانســتان و پاکســتان موسســه مطالعــات راه�ب

ا�ن کرد. اندیشــه ســازان نور با موضوع »برریس آخرین تحوالت روند صلح در افغانســتان« ســخ�ن

دکــ�ت زاهــدی بــا بیــان اینکــه در ســال 1978 یــک کودتــای کمونیســ�ت در افغانســتان رخ داد 

و در �پ آن جمهــوری دموکراتیــک افغانســتان شــکل گرفــت گفــت در ایــن دوره مــردم مســلمان 

ده ای در رستــارس کشــور افغانســتان  افغانســتان دســت بــه قیــام زدنــد و یــک جهــاد گســ�ت

ــلمان  ــادی مس ــای جه ــال گروه ه ــد از 13 س ــره بع ــد و باالخ ــاد ش ــا ایج ــت ه ــه کمونیس علی

موفــق شــدند دولــت اســالمی افغانســتان را تشــکیل دهنــد.

ی شــدند  وی بــا بیــان اینکــه بعــد از تشــکیل دولــت اســالمی گروه هــای افغــان وارد درگــ�ی

و گروه هــای مختلــف دســت بــه اقدامــات تجاوزگرانــه زدنــد و هــرج و مــرج در افغانســتان 

ــن  ــا ای ــه ب ــه مقابل ــام مــال محمــد عمــر ب ــه ای بن ــن دوران فــرد طلب حاکــم شــد گفــت در ای

گروه هــا  می پــردازد و جنبــیسش علیــه ایــن اقدامــات تجاوزگرانــه رخ داد و کــم کــم حکومــت 

طالبــان شــکل گرفــت.

وی بــا اشــاره بــه حادثــه 11 ســپتام�ب و حملــه آمریــکا بــه افغانســتان بــرای اســتقرار صلــح 

گفــت بــا توجــه بــه حضــور دو دهــه از حضــور آمریــکا در کشــور افغانســتان بــرای اســتقرار 
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صلــح عمــال برنامــه آنهــا بــا شکســت مواجــه شــد و نهایتــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد 

بــا طالبــان مذاکــره کننــد، کــه نهایتــا پــس از 13 مــاه رونــد مذاکــرات صلــح در قطــر تصمیــم 

بــه خــروج آمریــکا از ایــن کشــور گرفتــه شــد.

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حــا�ن همــه طرف هــای درگــ�ی در افغانســتان دریافتنــد کــه 

یــن راه حــل جهــت برقــراری صلــح و امنیــت در ایــن کشــور اســت گفــت  راه حــل ســیایس به�ت

ــح واقعــی در افغانســتان  ــرای تحقــق صل ــط از نظــر تئوریــک ب ای در حــال حــا�ن همــه رسش

آمــاده اســت و در ایــن راســتا همــه گروه هــا و کشــورهای منطقــه بایــد بــرای اســتقرار صلــح 

ــکا و  ــری آمری ــب فتنه گ ــد مراق ن بای ــ�ی ــان ن ــن می ــد و در ای ــالش کنن ــتان ت ــی در افغانس واقع

ــود. ــن کشــور ب فعــال شــدن هســته های داعــش در ای

ا�ن دکــ�ت ســید محمــد ســادا�ت نــژاد مدیرعامــل جمعیــت نــدای صلــح بــا  ن ســخ�ن همچنــ�ی

موضــوع »بــرریس نظریــه صلــح عادالنــه بــه عنــوان راه حــل خــروج از بحــران در افغانســتان« 

از دیگــر بخش هــای ایــن وبینــار بــود.

دکــ�ت ســادا�ت نــژاد بــا بیــان اینکــه یــک تئــوری زمــا�ن کارســاز اســت کــه بتوانــد تحــوالت  

ــوالت  ــا تح ــه آی ــد و اینک ن کن ــ�ی ــل را تبی ن المل ــام ب�ی ن نظ ــ�ی ــل و همچن ن المل ــط ب�ی ــوزه رواب ح

افغانســتان و شکســت اســتقرار صلــح در ایــن کشــور را می تــوان  بــا نظریــه صلــح عادالنــه 

تجزیــه و تحلیــل کــرد یــا نــه گفــت طبــق نظریــه صلــح عادالنــه از دو منظــر اصــول و مبــا�ن 

ــود. ــرریس نم ــوان تحــوالت افغانســتان را ب می ت

وی بــا بیــان اینکــه طبــق بحــث مبنــا�ی در نظریــه صلــح عادالنــه هــر طرحــی می بایســت 

مبتــ�ن بــر پیونــد دیــن و سیاســت و بــا هــم بــودن ایــن دو باشــد و اگــر طرحــی مبتــ�ن بــر 

پیونــد دیــن و سیاســت نباشــد نمی توانــد صلــح عادالنــه را محقــق کنــد گفــت بعــد از حادثــه 

11 ســپتام�ب و حملــه آمریــکا بــه افغانســتان بــا هــدف ریشــه کن کــردن تروریســت و اســتقرار 

ــن از سیاســت را  ــر جــدا�ی دی ــه دلیــل اینکــه صلحــی مبــ�ن ب صلــح همــه برنامه هــای آنهــا ب

دنبــال می کردنــد بــا شکســت مواجــه شــد.
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ن  وی بــر مبنــای پیونــد دیــن و سیاســت، عدالــت، اخــالق،  عقالنیت، مصلحت و ظلم ســت�ی

محــور بــودن طرح هــا و برنامه هــا را از جملــه مبــا�ن نظریــه صلــح عادالنــه دانســت و گفــت 

طــی دو دهــه حضــور آمریــکا در افغانســتان طــرح و برنامه هــا�ی بــا ایــن محوریت هــا انجــام 

نشــد و انحــراف در افغانســتان ادامــه پیــدا کــرد و صلــح عادالنــه تحقــق نیافــت.

ن  ن مقابلــه بــا تروریســت، اتحــاد بــرای تحقــق اهــداف جامعــه اســالمی، داشــ�ت وی همچنــ�ی

ــلطه و  ــام س ــا نظ ــه ب ، مقابل ــ�ب ــی و مذه ــای قوم ن از تفرقه ه ــ�ی ــور، پره ــت مح ــه ام روحی

اســتکبار، مقابلــه بــا افراطی گــری و خشــونت، روحیــه مقاومــت و ایثارگــری و عنــرص اســتقالل 

ــتان  ــح در افغانس ــد صل ــه در رون ــمردند ک ــه برش ــح عادالن ــه صل ــول نظری ــه اص را از جمل

رعایــت نشــد.

ــدون  ی ب ــ�ش ــیل و حقوق ب ن المل ــازمان های ب�ی ــش س ــه نق ــح عادالن ــه صل ــق نظری وی طب

ســلطه قدرت هــای بــزرگ، همــکاری  همــه قدرت هــا و کشــورها، تــالش در جهــت برقــراری 

ن همــه گروه هــا و مذاهــب، اســتفاده از دیپلمــایس مبتــ�ن  عدالــت در تمامیــت افعانســتان بــ�ی

ــا تروریســت در  بــر صلــح عادالنــه، فرهنگ ســازی در زمینــه صلــح، مقابلــه همــه گروه هــا ب

ن برابــری حقــوق و امتیازهــا بــرای همــه گروه هــا در افغانســتان را تنهــا  افغانســتان و تضمــ�ی

راه حــل خــروج از بحــران در افغانســتان دانســت.

 
گ

ن وجــود قدرت هــای بــزرگ و سیاســت های ظالمانــه، توســعه نیافتــی وی همچنــ�ی

ــای  ش پدیده ه ــ�ت ، گس ــا�ن ــت انس ــ�ش و کرام ــت حقوق ب ــدم رعای ، ع ــا�ن ــو�ت جه ــام حق نظ

ن الملــیل و  ناقــص صلــح در منطقــه، مدیریــت ناعادالنــه جهــا�ن و ناکارامــدی ســازمان های ب�ی

ــمرد. ــتان برش ــه در افغانس ــح عادالن ــق صل ــای تحق ــه چالش ه ی را  از جمل ــ�ش حقوق ب

وبینار »رهیافت های صلح طلبی در هندسه فکری شهید مطهری )ره(«

ن نشســت شــنبه های  نــدای صلــح، هشــتم�ی گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت  بــه 
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صلح پژوهــی بــا موضــوع »رهیافت هــای صلح طلــ�ب در هندســه فکــری شــهید مطهــری )ره(« 

، اســتادیار و عضــو هیــات  ا�ن دکــ�ت عــیل بــا�ت در روز شــنبه، 30 مــرداد ســاعت 16 و بــا ســخ�ن

علمــی پژوهشــگاه امــام صــادق )ع( قــم بــه صــورت مجــازی از پیــج اینســتاگرام جمعیــت 

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

وی بــا بیــان اینکــه شــهید مطهــری بــه عنــوان یــک اندیشــمند اســالمی در همــه مباحــث 

اســالمی پیشــگام بــوده اســت و مباحــث اســالمی را بــه خــو�ب تجزیــه و تحلیــل کــرده اســت 

گفــت یــی از مباحــث شــهید مطهــری بحــث صلــح عادالنــه اســت و وی از جمله اندیشــمندا�ن 

بــوده اســت کــه صلــح عادالنــه را در اســالم محــور اصــیل قــرار داده اســت و اعتقــاد دارد کــه 

صلــح بــدون عدالــت �ب ارزش و ناپایــدار اســت.

وی بــا بیــان اینکــه از نظــر شــهید مطهــری صلــح بــدون عدالــت خاســتگاه مادی گرایانــه 

ــای  د نیازه ــ�ی ــر می گ ــادی را در نظ ــای م ــه نیازه ــر اینک ــالوه ب ــالم ع ــح در اس ــا صل دارد ام

 شــهید مطهــری 
گ

د گفــت در اندیشــه های ســیایس و فرهنــی معنــوی را هــم در نظــر می گــ�ی

ــ�ب اســت و  ــر صلح طل ــ�ن ب ــای جامعــه اســالمی مبت ــر اســالمی، زیربن ــک متفک ــوان ی ــه عن ب

 ســالم اجتماعــی فقــط در 
گ

ــد� ــه طــورکیل مطــرود اســت و زن ــگ و خشــونت ورزی در ب جن

ــود. ــرار می ش ــه برق ــ�ب عادالن ــو صلح طل پرت

ــونت  ــتبداد و خش ــد اس ــا نمی توان ــن ذات ــری دی ــهید مطه ــر ش ــه از نظ ــان اینک ــا بی وی ب

را دنبــال کنــد و مقابلــه بــا خشــونت و ظلــم از مبــا�ن اعتقــادی اســالم اســت و اســالم بــا 

ــه  ــا جامع ی مخصوص ــ�ش ــه ب ــر جامع ــت اگ ــه دارد گف ــدی معارض ــورت ج ــه ص ــتبداد ب اس

اســالمی بخواهــد جامعــه ســالمی باشــد بــه امــوری از جملــه وحــدت، دفــاع از هجــوم بــه 

اقــوام و ملــل دیگــر، حــل و فصــل خصومت هــا و وفــاداری بــه عهــد و پیمــان بــرای تحقــق 

صلــح عادالنــه نیازمنــد اســت.

 
گ

ــد� ــای زن  ه
گ

ــه از ویژ� افتمندان ــح رسش ــری صل ــهید مطه ــر ش ــه از نظ ــان اینک ــا بی وی ب
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 بــا تجــاوز و خشــونت اســت و اینکــه ســکوت 
گ

انســا�ن اســت کــه بــه معنــای مقابلــه و ایســتاد�

و تســلیم در برابــر ظلــم عادالنــه نیســت گفــت روح اســالم روح صلح طلــ�ب اســت و عالقــه 

بــه جنــگ و خشــونت نــدارد و دســت یازیــدن بــه جنــگ و جهــاد فقــط بــا هــدف دفــاع اســت 

افتمدانــه  و بــه قصــد تهاجــم نبــوده اســت و در اســالم صلحــی کــه عادالنــه، عزتمندانــه و رسش

ــال می شــود. اســت دنب

وی بــا بیــان اینکــه از نظــر شــهید مطهــری صلح طلــ�ب و صلح خواهــی یــک روحیــه 

ــا  ــارزه ب ــم، مب ــم و تعل ــه تعلی ــوت ب ــت، دع ــالمی اس ــه اس ــای جامع  ه
گ

ــالمی و از ویژ� اس

اســتبداد، مبــارزه بــا اســتعمار و احیــای روحیــه مبــارزه بــه جهــاد را از اصــول صلح طلــ�ب و 

ــه برشــمرد. ــح عادالن صل

وی در پایــان بــا بیــان اینکــه از نظــر شــهید مطهــری هیــچ دیــ�ن بــه انــدازه اســالم 

و نمی باشــد و صلــح عادالنــه زمــا�ن ارزش دارد کــه حقــوق  در صلح طلــ�ب عادالنــه پیــ�ش

انســان ها در جامعــه در ســایه عدالــت رعایــت شــود گفــت بــ�ش ذاتــا خواهــان صلــح 

ــوان محــور  ــه عن ــت ب ــه اســتقرار عدال ــح عادالن ــت اصــیل صل و دوســ�ت اســت و غای

ن الملــیل و تامــالت انســا�ن اســت و دفــاع در مقابــل اســتبداد داخــیل  د روابــط ب�ی پیشــ�ب

ــه  ــل ب ــا توس ــی ب ــلمانان واقع ــت و مس ــالم اس ــات اس وری ــی از �ن ــمن خارج و دش

ــل آن  ــه در مقاب ــد بلک ــم و ســتم نمی زنن ــه ظل ــا دســت ب ــه تنه آموزه هــای اســالمی ن

می ایســتند.


