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بیان مسئله
تالش برا برقرار صلح ای آغای تاریخ یندگی جمعی بشر هواره دغدغه ا در
اذهان رهبران و اندیشمندان اجتماعی بوده است .حتی می توان ادعا کرد کگه امگرویه
علوم انسانی مدرن به منظور ایجاد صلح در جامعه انسانی شکل گرفته است .مقوله
صلح انایز هایی برا ایجاد ائتالف ها و تشگکیل پیمگان هگا متعگدد مگی باشگد؛
چراکه جلوه ها مفهوم صلح همواره برا انسان بسیار مهم و حیاتی بوده و آثار آن
در نتیجه جوامع بشر و حتی یندگی فرد قابل مشاهده است .واقعیگت آن اسگت
که امریه ادبیات صلح به سو رویکرد جنگ ستیز سوق داده شده و نظریه پگرداین
نیز در مباحث خود با رویکرد سلبی به مقوله صلح می نارند .بنابراین ادبیات صلح
عصر حاضر دچار یک ادبیگات نظگامی و سگتت شگده اسگت و حتگی و گسگترش
تسلیحات و پیمان ها نظامی در سال ها بعد جنگ جهانی دوم ،نتیجگه ایگن نگو
نارش می باشد .در عین حال نیز این ادبیات نوین صلح در جهگت کنتگرل هرگونگه
خشونتی است که به نحو صلح درونی ،ذهنی و اجتماعی را برهم مییند (افتتار
و محمد سیرت :2931 ،ص  .)45بنابراین مفهوم صلح غربی ای یک یاویه یکی ای
مهترین دستاوردها بشر است که پس ای تجربه جنگ ها متعدد در کشگورها
غربی شکل گرفته و مورد توجه ویژه قرار گرفته و دارا ویژگی ها خاص خگود
می باشد و به نظر می رسد که ای رسالت حقیقی و واقعی خود بایمانده اسگت .ایگن
در حالی است که در کشور ها دیار نظیر کشورها اسالمی ،صلح یکی ای ارکان
اصلی مسائل حکومگت دار مگی باشگد کگه بگا تزسگی ای آمگویه هگا اسگالمی و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

بتصوص نهج البالغه رویه متفاوتی بتود گرفته است؛ بگه نحگو کگه دارا بنیگان
ها متفاوتی نسبت به آنچه که در مغرب یمین صلح نامیده می شود ،است.
ای این رو مسئله (سئوال) اصلی که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد ایگن
است که :تفاوت اصلی مبگانی مفهگوم صگلح در سگاحت آمگویه
البالغه) با مفهوم صلح در ساحت آمویه

اسگالمی (نهگج

مغرب یمین چیست؟ که جهت پاسخ به

این پرسش پژوهش حاضر فرضیه ذیل را به آیمون می گذارد :چنگین بگه نظگر مگی
رسد که رویکرد صلح در آمویه ها اسالمی و مغرب یمین به لحاظ مبانی معرفتگی
و هستی شناسگی متفگاوت اسگت و بنگابراین مفهگوم صگلح در نهگج البالغگه دارا
جهانبینی الهی بوده و صلح در اندیشه مغرب یمین با ایدئولوژ ماد گرایی همراه
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می باشد.

ادبیات و نوآوری تحقیق
در رابطه با سوابق و ادبیات موضو بایستی اذعان نمود کگه بگه نظگر مگی رسگد
تاکنون پژهش خاصی که مقوله صلح را در دو دیدگاه متتلف ای یک یاویگه نظگر
مورد تحلیل تطبیقی قرار دهد ،صورت نارفته است .همچنین نوآور این پگژوهش
آن است که به فهم دقیقی ای تحلیل تطبیقی مقوله صلح در دو فرهنگ متفاوت نایگل
گردیده و تفاوت ماهو و معرفت شگناختی آن هگا را بگا اسگتفاده ای نظریگه سگایه
اناار تبیین می کند.
روش شناسی

ایآنجا که روش را نو مواجهگه بگا موضگو  ،جهگت رسگیدن بگه واقعیگت و
شناخت آن میدانند (منوچهر  :2931 ،ص )2و نیز با عنایگت بگه ایگن مطلگ

کگه

موضو پژوهش حاضر ،نسبت سنجی مفهوم صلح در آمویه ها اسگالم و مغگرب
یمین (با تاکید بر نهج البالغه) می باشد ،ایروش" تبیین عِلّی" ،2بهگره گرفتگه شگده
است؛ چراکه می خواهیم علت تفاوت مفهوم صلح در دو دیدگاه متفاوت را " علت
یابی" نماییم .الیم به ذکراست که " تبیین عِلّی" به معنگا تشگتیع علگت اسگت؛
منظور ای مکانیسم عِلّی ،این است که هر پدیده ا در عالم ،معلگول علّگت یگا علگل
معینی است .الاو " تعلیل" ،چنان است که رشته ا ضرور یا محتمل ای علل را
به دست میدهد .بر این اساس ،وقتی شرایط ضرورت بتش یا احتمال بتش مقدم
بر حادثه را معین کنیم ،آن را تبیین کردهایم .در تحلیل عِلّی ،به سه شگکل مگیتگوان
علتیابی کرد .2 :نمونه پژوهی  .1تحلیل تطبیقی  .9تحلیل آمار ( .همان :ص -51
رسبت سنجی مفهوم

.)54
دراین تحقیق ،روش تبیین عِلّی ،به شکل "تحلیل تطبیقگی" ،انجگام مگی شگود؛
چراکه هدف ،شناخت علت یا علل تفاوت موجود میان دو مفهوم خاص مگی باشگد

صلح در موزه های
اسالم و مغرب زمیال...
( 77تا )39

(بهشتی ،)924 :2931 ،در این تحقیق ،تجزیه و تحلیگل عِلّگی ،متمرکگز بگر "تبیگین
تفاوت ها" می باشد .بنابراین ،فرآیند تحقیق ایسطح نظر  ،شرو می شگود و پگس
ای تعریف عملیاتی به سطح تجربی ،دست مگییابگد .بگه عبگارتی ،در سگطح تبیگین،
1. Explanation
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موضو پژوهش ،برسی تطبیقی می شود؛ یعنی یمینهها و متغیرها اثرگذار بر مگتن
یا واقعه مورد مطالعه با هدایت تئور سایه اناار تحلیل خواهد شد.
چارچوب نظری
سایه اناار در چارچوب یک معرفت شناسی و هستی شناسی خاص بگه در
جدید ای واقعیت می رسد و با برهم یدن مری میان بر ساخته و و واقعیت عینی ای
یک سو و واقعیت و اریش ای سو دیار شیوه ها تحلیلی جدید

ارائه مگی دهگد.

در این رهیافت دیار طبیعت گرایگی مگال نیسگت ،بلکگه مؤلفگه هگا فرهناگی و
تفسیرگرایانه در کانون توجه قرار می گیرد ،بر همین اساس ،نقش ذهن در ساختن آن
مورد بحث قرار میگیرد .طبق این نظریه فعالیت ها انسانی صرفاً در محیط فیزیکی
دگرگونی ایجاد نمی کند ،بلکه به روابط اجتماعی ساختارها و نهادها اجتماعی نیگز
شکل می دهند و مهم تگر ای آن سگاینده واقعیگت اجتمگاعی مگی باشگد .در واقگع،
شناخت ها اجتماعی برساخته ،این شیوه

صحبت کردن و اندیشیدن افراد درباره

واقعیت می باشند .برخالف تصور رایج در ناگرش هگا اثبگات گگرا ،ایگن طگری
صحبت کردن ما نیست که بر اساس واقعیت شکل مگی گیگرد ،بلکگه ایگن «واقعیگت»
است که بر اساس نحوه

ستن گویی ترسیم می گردد .طری ستن گفتن ای یک سو

به شناخت افراد ای واقعیت شکل می دهد و ای سو دیار گفتمان خاصی را درباره
آن می ساید ،بنابراین ،واقعیت ها ،امور مستقلی نیستند ،بلکه در چگارچوب شگناخت
ها ما پدیدار می شوند .به عالوه ،شناخت امر صرفاً ذهنگی یگا تجریگد نیسگت،
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علـمــی
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سال دوم
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بلکه مبنا اجتماعی دارد و در جمع پدیگد مگی آیگد (معینگی علمگدار و راسگتی،
 :2933ص.)235-234
تفکر سایه اناار بر اساس این تلقی شکل گرفته که واقعیت را مسگتقل ای ذهگن
نمی توان بررسی نمود و واقعیت امر بیناذهنی است و فاعلیت در شگکل گیگر آن
نقش دارد .پس واقعیت سای ه انااران ،یک واقعیت ساخته

ذهنگی اسگت و ایگن

ذهن به اجتما هم ارتباط می یابد .به عبارت دیار سایه اناار با نفی اسگتقالل امگر
عینی ای ذهنیت ،امکان شناخت استعالیی ،عگام و رهگا ای اریش را رد مگی کنگد و در
مقابل معتقد است که جهان در« ما » برساخته می شود و شناخت نیز حاصگل انفعگال
ذهن است که ای مشارکت فعاالنه آن جهان به دست می آید ،این ذهن نیز به نوبگه
78

خود امر تکو نیافته است و در چارچوب جامعه ،تاریخ و هویت خگود جهگان را

می ساید و به شناخت دست می یابد .بنابراین در نظریه ها سگایه اناگار  ،بیشگتر
رو دو عنصر تزکید می شود .2 :باورها که موج

به وجگود آمگدن معنگا مگی شگود

.1دانش که باعث ایجاد هنجار می گردد .درعین حال ،باید توجه داشت که باورها نیز
می توانند در جریان فرایند معناسای هنجارهگایی را تولیگد کننگد (همگان :ص-231
.)231
بنابراین می توان چنین عنوان نمود کگه نظریگه سگایه اناگار معیگار مناسگ
جهت تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر ما باشد؛ چراکه چنین به نظگر مگی رسگد کگه
مفهوم صلح ماهیتی بین االذهانی دارد و در جوامع و فرهنگ ها متتلگف ،اناگاره
ا متفاوت به نظر می رسد .ای این رو بکارگیر نظریه سایه اناگار در رابطگه بگا
بررسی تطبیقی مفهوم صلح در دو دیدگاه اسالمی و مغرب یمین ،ضرورتی اجتناب
ناپذیر است.
شناخت مفهومی سازه ی صلح در نهجالبالغه
دولت علو الاو کاملی ای صلح و آسایش را به بشریت عرصه نموده اسگت؛
چراکه سیره عملی امام علی ( ) در برخورد با دشمنان بیانار این رویکگرد اخالقگی
ایشان است تا جایی که در یکی ای نامه هایش درباره صلح جویی و پگذیرش صگلح
شرافتمندانه می فرمایند" :هرگز پیشنهاد صلح دشمن را کگه خشگنود خگدا در آن
است رد مکن ،که آسایش ریمندگان و آرامش فکر تو ،و امنیت کشگور در صگلح
تزمین می گردد" .مهم ترین وظایف علو در عرصه سیاست ،استقرار دولت حگق و
اصالح دولت ها باطل و ارائه دولتی مبتنی بر آمویه ها نبو  ،گسگترش عگدالت
و ایجاد قسط ،تثبیت صلح و امنیت داخلی و بین المللی ،رفع اختالف هگا و سگتیزه
هاست (پایااه حویه :شهریور.)2933
امام على ( ) در جاى جاى نهجالبالغه ستنانى نغگز و آموینگده دربگاره صگلح

رسبت سنجی مفهوم
صلح در موزه های
اسالم و مغرب زمیال...
( 77تا )39

مطرح فرموده و راهى بسیار روشن ،هماهنگ بگا عقالنیگت نگاب و وجگدانپسگند و
جهانبینى الهى مطرح کرده است .پیداست کگه صگالح در برابگر فسگاد اسگت و در
عرف همه ملتها ،انسانها به صالح و فاسد تقسیم مىشوند .هماگان معتقدنگد کگه
اشتاصى که گرفتار ارتکاب منکراتند ،فاسد و تبهکاراند و اشتاصى که ای منکگرات
پرهیز مىکنند ،صالح و شایستهاند؛ هرچنگد کگه ممکگن اسگت دربگاره ایگنکگه چگه
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کارهایى منکر است با یکدیار اختالفاتى داشته باشگند .همچنگین اصگالح در برابگر
افساد است ،اصالح و افساد یا فردى است یا اجتماعى؛ فرد فاسد مىتوانگد خگود را
اصالح کند یا این کگه ییگر نظگر یگک راهنمگا و مگراد و مرشگد و بگا بگه کگارگیرى
دستورهاى او اصالح شود .اصالحات اجتماعى توسط رهبران دلسوی و فرهیتتگه و
مباری صورت مىگیرد .هرگاه میان دو کس یا دو گروه اختالف یا جنگ باشد ،فگرد
یا افراد باید وساطت کنند و آنها را اصالح دهند .بنابراین مصالحه عملى است کگه
براى رفع اختالف میان دو کس یا دو گروه انجام مىگیرد .در فرهنگهگاى فارسگى
نیز صلح را به معناى سایش و آشتى آوردهاند؛ که مثال تگاریتی آن صگلح حدیبیّگه
است (بهشتی :2931،ص.)511-515
صلحى که خردمندانه و خداپسندانه باشد و پشیمانى نیاورد ،خیراست و خالف
آن نیز شر می باشد .در نظام سیاسى و اجتماعى علوى همگانگونگه کگه اصگالت بگا
صلح است نهادهاى صلحآفرین هم اصالت مىیابنگد .بگه همگین جهگت اسگت کگه
جایااه بایرگانان و صنعتگران در نظر امام على ( ) ارتقا مگىیابگد و دربگارهشگان
ِ
صلح ال خُتشى غائلتخههخ» .قگرآن کگریم نیگز در همگین
لم ال خُتاف ابئ َقتخهخ و ٌ
مىفرمایند « :هإّنم س ٌ
یمینه مىفرماید« :الصلحُ خیرٌ» ،این یک قاعده کلى است که اگر سایش و آشگتى بگه
شرطى که بتردانه باشد خیر است و معلوم مىشود که جنگافرویى شر است .امام
على ( ) در فرمان مالک اشگتر مگىنویسگد« :وال تهفعََّ صهلًاد عکهاإ إِ ِهه کهفوإ ِ
ی ع ِهه
هَ
َ َ
َ
رضهاد» ،یعنی صلحى که رضاى خدا در آن است و دشمن تو را به آن فرامىخواند ،رد
نکن .امام على ( ) در وصیتنامه خویش به فریندان و بستاان و همگه نسگلهگا -
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

بهویژه حسنین -فرمودند« :أوص کما و مج ع خوِفى و أهلى و َمَّ بلغهه تتهاب بتقهاى ی و هم
أمرتم و صالح ذ ت ب نکم»؛ شما و همه فریندان و بستاان و هر که را که نامگهام بگه او

برسد به تقوا و نظم و اصالح ذات البین سفارش مگىکگنم .سگسس ایشگان ای پیگامبر
کامهال ِ هال و
بزرگ اسالم نقل کرنگد کگه فرمگوده اسگت« :صهالح ذ ت ِنیهأ أع هن مهَّ ه
ِ ه ه ا »؛ یعنی اصالح دادن میان مردم ای همه نمایها و رویهها برتر است .امگام علگى
( ) براى بیگدار کگردن انسگانهگا و هشگدار دادن بگه سیاسگتمداران و یورمنگدان و
فرماندهان و یمامداران ،نهتنها فلسفه عالى صلح را مطرح مىکند ،بلکه به بیان فواید
و آثار خیر آن مىپرداید ،تا اخالق صلحجویى و آشتىپذیرى را بر کرسى نشگاند و
رذیلت و پلیدى و یشتى جنگجگویى و آتشگىناپگذیرى را بگراى هماگان نهادینگه
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گرداند همان .)511 :بنابراین صلح مدار یکی دیار ای مؤلفه ها شگیوه حکگومتی
(

حضرت علی ( ) در اخالقی کردن سیاست به شمار می آیگد .اهمیگت ایگن مؤلفگه
یمانی آشکارتر می شود که دریابیم اساس اسالم بگر صگلح بنگا شگده اسگت .بگدین
ترتی  ،امام علی ( ) به صلح محور اسالم باور دارد و جهگاد را بگرا اصگالح و
ایجاد حیات طیبه معرفی می کند .ای این رو ،در جنگ صگفین برقگرار صگلح را ای
خداوند می طلبد (پایااه حویه :بهمن.)2931
آثار معنوی (بین االذهانی) صلح از مَنظر نهجالبالغه
کارى که در ذات خود ،خیر ،عقالنى و خداپسندانه است ،فایده دارد و کارى که
در ذات خود شر ،غیرعقالنى و شیطانى است ،ضرر دارد .هر انسانى ذاتاً طال

نفع،

و فایده است؛ هر چند ممکن است در تشتیع نفع و فایده دچگار اشگتباه گگردد و
ضرر را به جاى نفع و نفع را به جاى ضرر تشتیع دهد .آنهایى کگه آتگشافگروی
جنگ و فساد و نزا مىشوند ،به گمان خود نفع مىبرند؛ حال آنکه در واقگع ییگان
مىبینند و هناامى که سرشان به سنگ مىخورد ،پشیمان مىشگوند .امگام علگى ( )
پس ای آنکه کارگزار متعهد و الیق خود را به صلح خداپسگندانه ترغیگ
بىدرنگ به بیان آثار و فواید مبار

مگىکنگد،

صلح مىپردایند ،و با ذکر سه فایگده بگه صگلح

قداست و اصالت مىبتشند .فواید صگلح در دیگدگاه ایشگان عبارتنگد ای« .2 :عهنَّ
ِ
هاعإ»؛ یعنی در صلح و آشتى آسگایش لکشگریان توسگت« .1 .ور َحهالد ِمهَّ
ِ ُّلح َ
عکهالد جخن َ
خُه ِ
امه َ »؛ یعنی در صلح و آشتى آسایس و آرامش ای غگمهگا و انگدوههگاى توسگت.
خ
بنابراین جنگ براى یعماى ممالک تنها هزینه جانى و مالى ندارد ،بلکه افکار آنهگا
را آشفته مىکند و آسایش و آرامش را ای آنها مىگیرد اما آنکه آتشافگروی جنگگ
نیست و گرفتار جنگ تحمیلى شده ،چندان غماین نیست ،خواه شکست بتگورد و

رسبت سنجی مفهوم
صلح در موزه های

خواه پیروی شود .او به وظیفه انسانى و خدایى خود عمل کرده و به دفا ای جگان و

اسالم و مغرب زمیال...

مال و ناموس پرداخته و به انسانها درس شرف و غیرت و عزت داده اسگت ،ولگى

( 77تا )39

آنکه آتشافروی جنگ است ،همگواره مگورد مالمگت اسگت .حتگى پیگروییش هگم
شکست است و همواره انسگانهگاى آیاده او را مالمگت مگىکننگد .نگاامنى موجگ
بىکارى و گرانى و سرگردانى و پریشانى مردم مگىشگود .در جامعگهاى کگه امنیگت
نباشگگد ،رکگگود فرهنگگگ و اخگگالق و معنویگگت قطعگگى و حتمگگى اسگگت« .9 .و أمنهاد
ِ
إ»؛ مردمى که ای امنیت محرومند ،ای کگاروان رشگد و پیشگرفت و ترقگى عقگ
بِالع َ

78

مىمانند و نمىتوانند آنگونه که باید و شاید ای اسگتعدادهاى مگادى ومعنگوى خگود
بهرهمند شوند .ناامنى موجگ

بگىکگارى و گرانگى و سگرگردانى و پریشگانى مگردم

مىشود .در جامعهاى که امنیت نباشد ،رکود فرهنگ و اخگالق و معنویگت قطعگى و
حتمى است .امنیت ،در سایه صلح به بار مىنشیند .هناامى که جنگ بر مردم سگایه
مىبیند.

مىافکند ،جان و مال و ناموس و همه هستى ایشان آسی
ِ
ِ
َبهه خَاَل إَّ َک تَک خهاأ إاله أَ ه ِ َل
امام علی ( ) مگی فرماینگد« :مها ه َهى إاله خ
ِکاعَهالخ أَضنی خهَا َو أ خ
هُّ أکاصهک ِ
إَل عَه َقنی ًَه ِ هیخ»؛ مرا جز کوفه نیست که آن را قبض و بسط مىکنم .اگگر
تَه خَ ُّ
خ
اى کوفه -مرا جز تو نباشد که گردبادهاى فتنه و فساد ای تو برمىخیگزد ،خگدایتیشت و ویران کند .همچنین مىفرمودند« :خغزوهم ضَنین أََّ یغزوختمَل عَها ِ
ی ما غخه ِزى ضَهاٌ ضَ ُّ
هىف
خخ َ َ خ َه
کخقه ِر ع ِرِههم إاله َذِه خها »؛ یعنی پیش ای آن که با شما بجناند ،با آنها بجناید .به خگدا هگی
قومى در خانههاى خود گرفتار جنگ نشدند ،مار این که خوار و ذلیل شگدند .آرى
نبرد در راه آیادى جان و مال و ناموس و اعتقاد دینى مردم ،جهگاد راسگتین و راه و
رسم اولیاء و باب بهشت و لباس تقوا و یره و سسر محکگم و مسگتحکم خداسگت.
چنان نبردى مقدمه صلح راستین و محقق ساینده آثار و فوایگد اریشگمند آن اسگت.
ِ
ِ
ِأ ِم َهَّ ِهِر ها ِ وَ
قرآن کریم نیگز مگىفرمایگدَ « :و مها َِ خکهم ال تخقهات خلا ََّ ِ َسهنی ِن هی َو َخهتَ َهَ َ
ِ ِ
هاء و ِ ِاِف َِّ ِذیَّ یقاِا ََّ ربنا أَخ ِر نا ِمَّ ِ
هذ ِه ِ َقریَهال ِ ه ِهاک أَهلخَها»؛ چگرا در راه خگدا و در
َ َ خخ َ
ِنه َ
راه نجات مردان و ینان و کودکان مستضعفى که مىگویند پروردگارا ،مگا را ای ایگن
شهرى که مردمش ستمکارند ،خارج گردان (بهشتی :2931،ص.)511-531-
امام علی ( ) در عهدنامه خود به مالک اشتر نتعی چنین می نویسد« :و ال تهفعََّ
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

صههلًا عکههاإ ِ ههه کههفوإ و ا ع ههه رضههاَل عههاَّ عه ِ ههلح عکههالجناعإ و ر حههال مههَّ ُهامه و منهها
ِنیالعإ و ِکَّ حلذر تن حلذر مَّ کفوإ بَهف صهلًهَل عهاَّ َِهفو راها ضهارف ِ تغِهن ع،هذ ابحلهز َل
و هتم ع ذِ

حهَّ ِ َّ»؛ یعنی« :آن صلح را که دشگمن بگه تگو پیشگنهاد مگی کنگد،

اگرمورد رضا خدا باشد رد مکن ،ییرا در صلح راحتی برا سساه و آرامش بگرا
تو و امنیت برا کشگور اسگت ،ولگی جگداً برحگذر بگاش ای دشگمن بعگد ای صگلح
نمودنش ،ییرا دشمن بسیار اوقات برا غافلایرکردن نزدیک می شگود ،بنگابراین
دوراندیش باش و خوش بینی را متهم کن» .هماناونه که مالحظه میکنیم در گفتگار
امام نکته هایی بسیار ظریگف اسگت .2 :در مواقگع جنگگ ،صگلح ای سگو دشگمن
پیشنهاد می شود ،نه ای سو مسلمین .1 .صلح باید مورد رضگا خگدا باشگد و بگه
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دین و مسلمین ییان نرساند .9 .صلح با شرائط مذکور ،آرامشی برا دولت و سگساه

و ملت است .5 .پس ای مصالحه باید شدیدا مراق

حرکات دشمن بود ،چراکه هگر

لحظه امکان توطئه و حمله مجدد وجود دارد .4 .ای ساده اندیشی و حسن ظگن کگه
اغل  ،شیوه افراد صالح و بی غل و غش است ،باید برحذر بود که موج

ضگرر و

غرامت جبران ناپذیر ،برا جبهه حق خواهد بود .مؤمن باید با کیاست و هوشیار
و حدت نظر و سیاست الهی و بینش ایمانی ،دشمن را ییر نظر داشته باشد ،و هرگز
فری

نتورد ،ییرا دشمن هگزاران دام ابلیسگی و افسگون جگادوئی دارد ،امگا بیگنش

ایمانی است که می تواند همگه تگار وپودهگا سگاحران فرعگونی را در هگم پیچگد
(رهبر:2931،ص.)2
همچنین امام علی ( ) در رابطه با انعقاد معاهدات صلح بگا دشگمن چنگین مگی
فرمایند« :و َّ کقفت ب ن

و بأ کفوإ کقف و ِنیهته من

ذمهال عًهىف کَهفإ ابِاعهاء و ر

ههف
ه ء ِنهها
نههال عوَّ مهها ک ه عا ههه ِه ا مههَّ عههرئ
ذمته ابالما ههال و َههن ِهه
کل ه تماکا مع تِهر هها ئَم و تشهت ئرئَهم مهَّ تَ ه م ِاعهاء ابََِهاع و ضهف ِهز ذِه َشهرتاَّ

ع ما ب نَم عوَّ َهلمأ َا ستابلا مَّ کا ضُّ ِغفر عال تغفرَّ بهذمت و ال ُت ههَّ بََهفإ و ال
ال اههن هق و ضهف َهن کَهفه و ذمتهه منها ع هاه بهأ
ُتتلَّ کفوإَل عا هه ال رته ع کله
َِنی ههاع بر ت ههه و حرن هها یه ههکناَّ ِه ه منَت ههه و یهتِ ههاَّ ِه ه هها رهَل ع ههال عغ هها و ال مف ِه ههال و
الخهف ع هه»؛ یعنی« :و اگر با دشمن پیمانی بستی بدان وفا کن و با رعایت امانگت بگه
تعهد خویش پا بند باش ،و با دل و جان در انجام آن بکوش ،چگه ،هگی یگک ای
واجبات الهی نیست که مردم با همه اختالف نظرهایی که دارند ،بگر آن اتفگاق نظگر
داشته باشند ،مانند وفا به عهد ،و مشرکان نیز در بین خودشان ،جدا ای مسگلمین
آن را محترم شمرده اند ،ییرا عواق

پیمان شگکنی را دیگده بودنگد پگس بگه تعهگد

خویش جفا و خیانت مکن ،و ای خیانت به دشمن برحذر باش ،چه آنکگه بگر خگدا

رسبت سنجی مفهوم

گستاخی نکند جز نادان بدبتت و خداوند با رحمگت خگویش ،عهگد و پیمگانش را

صلح در موزه های

محیط امن و حریم آسایش بندگان قرار داده ،تا در حمایت او پناه گیرنگد ،بنگابراین

اسالم و مغرب زمیال...

فساد ،تدلیس و نیرنگ محکوم است» .همچنین امام ( ) در جایی دیار میفرماینگد:

( 77تا )39

« و ال تَقههف کقههف فههاا ع ههه َِلههن و ال تَ هاَِّ کل ه حلههَّ ضهها بَههف ِتات ههف و ِتا قههال و ال یههفکا
ض ه ا مههر ِزم ه ع ههه کَههف َل ِ ه بلههُّ ِهههاخه بغههک حلههاَل عههاَّ ص هربإ کل ه ض ه ا مههر تر هها
ِر ه و ع ن کاضنیتهَل خک مَّ غفر ُتاف تنیَتهه و َّ یه ىف به مهَّ ع هه بلنیهال ال تههتقنین ع َها
ع اإ و ال ئخرت »؛ پیمانی که در آن طفگره و ابهگام باشگد ،منعقگد مکگن ،و پگس ای
انعقاد ،آن را با عبارات مهم و قابل توجیه ،نقض مکن ،و مبادا برا حل مشکلی بگه
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نقض آن عهد که خدا بر تو الیم ساخته ،به اقدام ناحق کشیده شو  ،چه ،تحمگل
مشکلی که امید گشایش آن ،با حسن عاقبت مگی رود ،ای نیرناگی کگه سگرانجامش
هراس است ،و خداوند ای آن مؤاخذه می نماید ،و دنیا و آخرتت را بباد مگی دهگد،
بهتر است» .ای کالم امام ( ) چنین استنباط می گردد که در این پیمان ها نباید شگیوه
دیسلماسی و دغلبای بکار گرفته شود ،ییرا اسالم با صداقت و حسن عمل و امانت
گسترش یافته ،و بیااناان باید ای مسلمین ،آراسگتای و صگداقت ببیننگد تگا جگذب
اسالم شوند .صداقت و امانت و حسن عمل و پرهیز ای مکر و حیله گرچه احتمگاال
ییان هایی را ببار می آورد ،ولی تا آن جا که این ییان ها قابگل تحمگل باشگد ،و بگه
کیان اسالم و مسلمین خدشه وارد نساید ،قابل تحمل است ،ییگرا آن جگا کگه حگق
محور است و هدف رضا خدا ،سرانجام هر کار به سود جبهه حق تمام خواهگد
شد (همان).
اهمیت صلح و همزیستی در نهج البالغه
امام علی ( ) در دعایی پرمحتوا میفرمایند به جا اینکه به دشمن دشنام دهید،
باوییدِ « :لَهم حقهَّ عمائنها و عمهائَمَل و أصهلح ذ ت ب ننها و ب هنَمَل و ههفهم مهَّ ضهالِتَم حته
یَرف حلا مَّ َلهَل و یرکای کَّ ِغ و َِفو َّ مهَّ جهب بهه»؛ یعنی خدایا ،خون مگا و آنهگا
را حفظ کن و میان ما و ایشان آشتی بده و آنها را ای گمراهی هدایت فرما ،تگا آنهگا
که جاهل به حقیقت اند ،عارف شوند و آنان که با حق میستیزند و به عناد و جهگل
و سبکمغز و دشمنی رو آوردهاند ،بایگردند؛ چرا کگه هرگگاه دشگمن جناگاور
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

احساس کند که رقی  ،خیرخواه اوسگت ،و تشگنه خگون او نیسگت ،و ای نفگرین او
خوددار می کند ،و اگر در جبهه نبرد حضور یافته ،صرفاً بگه خگاطر دفگا  ،و دفگع
جور و تعد و محافظت ای جان و مال و ناموس مسلمانان است ،اگر اهلیت داشته
باشد ،متنبه میشود و سالح را بر یمین میگذارد ،و آغوش خگود را بگرا پگذیرش
عروس دلربا صلح میگشاید ،و دوسگتان خیرخگواه را ای خگود نمگی رنجانگد .بگا
سیر در بوستان نهجالبالغه متوجه خواهیم شد کگه امگام ( ) اصگالت را بگه صگلح
داده ،نه جنگ .ای دیدگاه ایشان ،جنگ در حکم جراحی بیمار است یعنی اگگر تنگی
سالم باشد ،نیایمند جراحی نیست و اگر جامعه بیمار نباشد ،ای جنگ میپرهیگزد .ای
این رو اسالم جنگ را برا خاموش کردن آتش خانمانسوی فتنه مگیخواهگد .اگگر
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فتنه ا نباشد ،جنای نیست ،و اگر بشود بدون جنگ ،آتش فتنگه را خگاموش کگرد،

نباید به جنگ رو آورد .به همین جهت است که قرآن بعد ای آنکه فلسفه جنگ را
دفع فتنه میشمارد ،میفرماید« :عنَّ تَا عال کفو َّ إال کل ِ اَأ» :اگر آتگشافگرویان
فتنه به خود آیند ،با آنها عداوتی نیست؛ ییرا عداوت و دشگمنی تنهگا بگر ظالمگان و
ستمکاران است (بهشتی :2939،ص.)2
امام علی ( ) مشوق صلح است؛ چرا که پیامبر خدا (ص) مشوق صگلح بگوده و
قرآن کریم ،مشوق صلح است .در نهجالبالغه هم فلسفه جنگگ تبیگین شگده ،و هگم
فلسفه صلح .در این کتاب مقدس ،آن جنگ و صلحی که با ضوابط مکت

هماهنگ

باشد ،قداست یافته و اریش و اعتبار و ثواب پرچمداران آنها باال رفته ،و جنگگ هگا
و صلح هایی که خارج ای ضوابط مکت

باشد ،کورکورانه تلقی شده و اهگل ایمگان

تشویق شده اند که ای آن ،کنارهگیگر کننگد ،یگا مگانع آن شگوند .آر ننگگ جنگگ
غیرمکتبی کمتر ای ننگ صلح تحمیلی و بیضابطه نیسگت .اگگر صگلحی بگا ضگوابط
مکت

هماهنگ باشد ،باید مشوقات آن را یافت ،و آن ها را به کار بست ،تا آسایش

و آرامش و امنیت به یندگی مردم بایگردد ،و مال و جان و ناموس مردم ای هرگونگه
خطر محفوظ و محروس بماند .اگر صلحی مورد رضا خدا و اولیگا او باشگد،
باید در راه رفع موانع آن کوشید ،و صد البته که رفع موانع ،متفر بر شناخت موانگع
است؛ ای این رو فرهیتتاان امت باید آنها را بشناسند و به تبیین آن ها بسردایند ،تگا
آحاد مردم ،دست به دست یکدیار دهند ،و آگاهانه و هماهنگ با یکدیار ،موانع را
ای سر راه فرشته رحمت صلح بردارند ،و جامعه ا صالح و متصگالح پدیگد آورنگد.
خدا متعال قومی را که همواره در پی برافروختن آتگش جنگگ اسگت مفسگد فگی
األرض شمرده است .و ای آنجا که خداوند جنگافروی را نمی پسندد ،هر بگار کگه
آن ها جنگافروی میکنند ،با اطفا غیبی الهی رو بگرو مگیشگوند« :تلهمها أوضهفو ارد
ِلًرف أبِأ

و یهَاَّ ع ألرض عههاعد و البهُّ َِههفیَّ»؛ یعنی« :هرگاه آتشی برا

جنگ برافرویند ،خدا خاموشش میکند ،و سعی میکننگد کگه در رو یمگین فسگاد

رسبت سنجی مفهوم
صلح در موزه های
اسالم و مغرب زمیال...
( 77تا )39

کنند ،و خدا فساد را دوست نمیدارد» (همان).
امام علی ( ) ضمن خطبه ا در نهج البالغه نسبت به لزوم پایبنگد بگه پیمگان
صلح (پیمانی که میان مردم یمن و ربیعه نوشته شگد) مگی فرماینگد :بگر ایگن پیمگان
حاضران و آن ها که غای

اند ،دانایان و ناآگاهان ،بردباران و جاهالن همه استوارند

و عهد و پیمان الهی نیز بر آن واج
ص.)593

گردیده است (نهگج البالغگه/ترجمگه نامگه:15
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در برخی آیات قرآن به صراحت ،وظیفه پیامبران الهی با حل نگزا و اختالفگات
امت گره میخورد؛ بدین معنا که حالت تتاصم و جدال  -که مگی توانگد ریشگه در
داخل امت داشته باشد یا ناشی ای خارج باشد  -می باید با صلح و سگلم جگایازین
گردد .در این تقریر آغای و انجام خلقت و نظام هستی به دور ای هر گونه اختالف و
کشمکش ترسیم می گردد؛ اما در میان این دو مبدا و غایت همراه با صگلح و سگلم،
مقاطعی تاریتی وجود دارد که همواره با نزا و جدال انسان ها همراه است .انبیا
الهی برا حل معقول اختالفات و جلوگیر ای تتاصم تالش کرده اند .قگرآن ایگن
مهم را چنین بایگو می کند« :مردم امت واحده بودند ،پس خداوند پیامبران را بگرا
بشارت و انذار فرستاد و با آنان کتاب را به حق نایل کرد تگا در آنچگه مگردم در آن
اختالف کرده بودند حکم کند؛ اما اختالف کنندگان درونی ،اختالف شان بگه سگب
بغی بود ،آن هم پس ای آمدن دالیل روشن»؛ این یعنی آنچه که در کگالم امگام علگی
( ) تجلی می یابد (سجاد  :2913،ص.)2
اندیشه صلح خواهی امام صرفا به یک ایده انسانی در بعد نظگر محگدود نمگی
ماند ،بلکه همانند انبیا الهی که رسالت هگدایت بشگر و اسگتقرار عگدالت صگلح و
امنیت را عهده دارند ،امام علی ( ) در حویه عملی نیز در این راستا تالش می کنگد.
امام برقرار صلح در جامعه را هدف حکومت و سیاست خویش مطرح می کنگد و
می فرمایند :خداوندا تو می دانی که کوشش ما در موضع خالفگت بگرا رقابگت در
سلطه گر و به دست آوردن چیز ای متا محقر دنیا نبوده ،بلکه برا آن بود کگه
به نشانه ها و حقگایق دیگن تگو وارد شگویم و در شگهرها تگو اصگالح نمگاییم تگا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

ستمدیدگان ای بندگانت در امن و آسایش باشند و قوانین مترو تگو بگار دیاگر بگه
جریان بیفتد .تا این جا با ذکر چند نمونه ای معارف قرآن کریم و کلمگات حکیمانگه
امام علی ( ) به خوبی این نکته را می توان استنباط کرد که صگلح ای مبگانی اصگلی
یندگی اجتماعی است و اندیشه اسالمی استقرار صلح و ثبات اجتماعی را با هگدف
خلقت و سیر تکوینی نظام آفرینش گره می یند .به تعبیر عالمه محمدتقی جعفگر
ای نظر عقلی نیز مبنا بودن صلح برا حیات اجتماعی بشر قابل اثبگات اسگت ،ییگرا
اسالم هدف یندگی را کمال و سعادت انسان میداند و این هدف جگز بگا برقگرار
صلح نمی تواند قابل تامین باشد .بنابراین اندیشه ا که برا کمال انسان و سعادت
او (در بعد دنیو و اخرو ) جهت گیر دارد ،چاونه می تواند جنگ محور باشگد
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و یا به صلح نیندیشد (همان) .با عطف توجگه بگه تفاسگیر مگذکور ،جهگت تحلیگل

تطبیقی مفهوم صلح در دو دیدگاه اسالمی و مغرب یمین ،در ذیل تالش مگی کنگیم
تا ابتدا به تعریفی متتصر ای مفهوم صلح در اندیشه مغرب یمین پرداختگه و سگسس
یک ارییابی تطبیقی جامع ای دو دیدگاه مذکور را ارائه نماییم.
انگاره صلح در اندیشه مغرب زمین
دکارت ،کانت و هال همواره به عنوان سه تگن ای فیلسگوفان برجسگته مدرنیتگه و
نمایندگان اندیشه وری در مغرب یمین شناخته می شوند .ای ایگن میگان ،کانگت بگا
ورود به عرصه فلسفه سیاسی ،به ویژه ای طریق رساله "صگلح پایگدار" الهگام بتگش
تدوین اسناد مؤسس سایمان ملل گردید .آثار کانت در باب سیاست و صلح ،به ویگژه
"صلح پایدار" ای سرچشمه ها معر فت شناسی و فلسفۀ اخالق او سیراب شده اند.
به عبارت دیار ،رویکرد کانت به فلسفه سیاسی ،که در «صلح پایدار» بیش ای هر اثگر
دیار نمود پیدا کرده ،ای رویکرد معرفت شناسانه و نسبت به فرد و جهان پیرامون
او آغای شده و سسس با ابتنا بر فلسفۀ اخالق ،به طرح پیش شرط هایی برا دولگت
پرداخته و در نهایت ،ستون ها اولیه غایت اصلی که همانا بنیاد صلح پایدار است را
عنوان میکند .به نظر می رسد ،اینکه آیا در عمل چنین غایتی حاصل می شود یا خیر،
با توجه به اندیشه ها کارکردگرایانه و وظیفه گرایانه ا که در سراسر فلسفۀ انگدام
وار کانت به چشم می خورد ،برا طرفداران نظریه و چندان اهمیتی نداشته باشگد.
اما ای آنجا که و در صلح پایدار خود ،دولت ها را به مثابه اشتاص اخالقگی تلقگی
میکند که مانند افراد عاد تعهداتی نسبت به یکدیار دارند ،بررسگی مبگانی فلسگفۀ
اخالق و ضرور خواهد بود (میرمحمد  :2934،ص  .)223-212کانگت معتقگد
است که حکومت ها دموکراتیک چون حکومت مردم می باشند ،بنگابراین طرفگدار
صلح اند نه کس

قدرت و جنگ طلبی ،ییرا مردم جنگ طل

نیستند و ای وقگو آن

متضرر می گردند .کانت حکومت جهانی را تجویز نمی کند ،بلکه بر این اعتقگاد مگی

رسبت سنجی مفهوم
صلح در موزه های
اسالم و مغرب زمیال...
( 77تا )39

باشد که کشورها باید حاکمیت خود را در چگارچوب همکگار و همارایگی بیشگتر
حفظ کنند (نو پرست :2933،ص.)21
شاید مهم ترین ویژگی اخالقی نوشته ها کانت آن است که در همگه آن هگا
اخالق بر سیاست حکم می راند ،به عبارت بهتر کل تحلیگل فلسگفه سیاسگی کانگت
مبتنی بر آمویه «وظیفه واج

قطعی» اوست که قاعده ا عقالیی برا حگل مسگزله
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آیاد فرد و اقتدار سیاسی در روشی کامالً فلسفی است .مهم تر آنکه به نظر کانگت
کل مفهوم آیاد فرد  ،مسئله ا سیاسی نیست بلکه در اصگل مسگئله ا اخالقگی
است .یعنی بایستی تاکید نمود که به رابطه انسانها با یکدیار کمتگر توجگه دارد تگا
رابطه هر انسان با خودِ بهترخگودش (عگالم:2934،ص .)514ارکگان و مبگانی صگلح
پایدار ای نظر کانت به شرح ذیل می باشد:
 .2هی قرارداد صلحی اگر شرطی پنهانی درباره جناگی در آینگده در آن باشگد،
معتبر نتواهد بود.
 .1ای راه ارث ،مبادله ،داد و ستد یا بتشش نمیتوان دولت مسگتقل ،بگزرگ یگا
کوچکی را به دست آورد.
 .9ارتش ها موجود باید به تدریج منحل شوند.
 .5قرضه ملی نباید در ارتباط با کارها خارجی دولت باشد.
 .4هی دولتی نباید در قانون اساسی و حکومت دولت دیار مداخله کند.
 .1دولتی که در جنگ با دولت دیار است نباید مجای به انجام چنان اقگدامات
خصومتآمیز باشد که اعتماد طبیعی در یمان صلح آینده را ناممکن کند.
 .1قانون اساسی همه دولت ها باید جمهور باشد.
 .3قانون ملت ها باید بر پایه فدراسیون دولت ها آیاد تهیه شود.
 .3هدف نهایی پیشرفت انسان آن است که انسان باید وضع طبیعی اخالقی خود
را تر کند و عضو جامعه اخالق شود.
بنابراین ای نظر کانت اصل آیاد انسان ها ،تنها اصلی است کگه بایگد انسگان در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
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پرتو آن به صلح ابد دست یابد و نیز این اصل باید در جامعگه داخلگی و اجتمگا
جهانی به کار گرفته شود (همگان :ص .)511-513در نظگر کانگت ،صگلح غایگت و
آرمانی طبیعی است و باید تمام فعالیت ها انسان را دربرگیرد .کانت بگرا رهگایی
انسان ،رهنمودها فرد و اجتماعی ارائه میکند ،امگا در عگین حگال رهنمودهگا
فگرد و غیگرکالن را بگر رهنمودهگا کگالن و اجتمگاعی تگرجیح مگیدهگد .او در
رویکردها کالن بینالمللی صلح ،بر ریشهها اخالقفرد و سالمت مردم و فرمان
روا تزکید می کند و ریشه ها رفع خشونت و نابسامانی اجتماعی را در اصالح خود
فرد و در مرحله
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دوم در اجتماعی جوید (قادر و دیاران:2931 ،ص.)44

تحلیل تطبیقی انگاره صلح در نهج البالغه با انگاره صلح در اندیشه غرب
رویکرد نهج البالغه به صلح و همزیستی مسگالمت آمیگز اجتمگاعی ،عمگدتا در
چارچوب رویکرد قرآن به این پدیده مطرح می گگردد .ای دیگدگاه قگرآن هگر چنگد
منایعات اجتماعی و حالت تتاصم همواره در کنار نوعی «صلح و سلم» با ینگدگی
اجتماعی انسان همراه است ،اما ای آن جایی که این تتاصم عمدتاً برخاسته ای غرایز
و خواسته ها منفی آدمی است که در چهره حسادت ،تنگ نظر و انحصارگرایی
نمود می یابد .قرآن کریم در موارد متعدد رسالت انبیا الهی به خصوص نبی خاتم
صلی اهلل علیه وآله را به نفی این پدیده ها گوشزد می کند .در یک تصویر کلی مگی
توان گفت که هر نو تتاصم ،جدال و جنگ در جوامگع انسگانی نمگود اسگت ای
یندگی اهل جهنم که مردان الهی وظیفه خود می دانند تا این جوامگع را بگه ینگدگی
اهل بهشت که همان صلح و سلم و همزیسگتی اسگت حرکگت دهنگد .بنگابراین در
تصویر قرآنی ،هر چند یندگی اجتماعی می تواند مشحون ای جنگ و صگلح باشگد،
اما در نهایت صلح و همزیستی به عنوان غایت حرکت اجتما و هدفی کگه انبیگا
الهی برا استقرار آن آمده اند عنوان میشود؛ چرا که مهم ترین هدف ارسال رسگل
همانا استقرار عدالت اجتماعی است .این مهم در معنا واقعی خود صلح و امنیگت
اجتماعی را به همراه خواهد داشت ،چه این که جنگگ و تتاصگم وضگعیتی اسگت
ناشی ای تعد  ،برتر جویی و تمامت خواهی انسان و در شرایطی که ایگن غرایگز
تعدیل و تحت کنترل در آید ،جامعه بگا صگلح و همزیسگتی مسگالمت آمیگز قگرین
خواهد بود و عدالت اجتماعی جز در سگایه جلگوگیر ای ایگن امگور منفگی تحقگق
نتواهد یافت .بنابراین رسیدن به یندگی و جامعه بهشتی گونه ،غایتی است کگه نگه
تنها انسان مسلمان که در اندیشه اسالمی ،نظام آفرینش بدان سو حرکگت مگی کنگد
(وبااه نهج البالغه :33اردیبهشت .)2933
آنچه در کالم امام علی ( ) تجلی می یابد ،ای نظر سیاسی و جامعه شناختی نیگز

رسبت سنجی مفهوم
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( 77تا )39

یک رفتار عقالنی است .امام علی ( ) در شرایطی این مقوله را مطرح مگی کنگد کگه
جامعه آن روی جز به انتقگام نمگی اندیشگد و گذشگت را معگادل نگاتوانی و ضگعف
ارییابی می کرد .امام ( ) در وصیت خود بگه فرینگدانش چنگین مگی فرماینگد :مگن
دیروی با شما همدم بودم و امروی عبرتی برا شما هستم و فردا ای شگما جگدا مگی
شوم .اگر من ینده بمانم ،اختیار خونم در دست خودم می باشد و اگگر ای ایگن دنیگا
رخت بربندم ،کوچ ای این دنیا وعدگاه من است و اگر قاتل را ببتشم بتشش برا
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من وسیله تقرب به خداست و پاداش نیکی برا شما دارد .ای این رو اندیشه صگلح
خواهی امام صرفا به یک ایده انسانی در بعد نظر محدود نمی ماند بلکگه هماننگد
انبیا الهی که رسالت هدایت بشر و استقرار عدالت ضامن صلح و امنیت را عهگده
دارند ،امام علی ( ) در حویه عملی نیز در این راستا تگالش مگی کنگد .بنگابراین ای
معارف قرآن کریم و کلمات حکیمانه امام علی ( ) به خوبی این نکته را مگی تگوان
استنباط کرد که صلح ای مبانی اصگلی ینگدگی اجتمگاعی اسگت و اندیشگه اسگالمی
استقرار صلح و ثبات اجتماعی را با هدف خلقت و سیر تکوینی نظام آفرینش گگره
می یند (همان).
همه انسانها و بیشتر مکات

به دلیل جذابیت صگلح و انطبگاق آن بگا فطگرت و

خواستها درونی انسان ،شعار صلح طلبی را سر داده و حتگی بگرا رسگیدن بگه
امیال و غرایز نفسانی ،برتر طلبی و تمامیتخگواهیشگان کگه نگوعی جهگتگیگر
ضدصلح و ماجراجویانه را به همراه دارد ،ای پوشش صلحخواهی بهگره مگیگیرنگد.
مکات

و اندیشههگا سیاسگی «سگود محگور» کگه جگز بگه «منگافع» نمگیاندیشگند،

موفقیتشان در قبال دو پدیده جنگ و صلح بر اساس منافع و سود و ضرر شتصی
یا احیاناً ملی تنظیم مگیگگردد .بنگابراین منگافع ملگی در بیشگتر مگوارد تعیگینکننگده
جهتگیر خارجی کشورها در مورد جنگ و صلح است .اگر جنگگ مگیکننگد بگا
منافع توجیه میشود و اگر صلح مینمایند نیز با منافع توجیگه مگیگگردد .در چنگین
وضعیتی استقبال یا استدبار به صلح و جنگ نمیتواند معیار انسانی و بشر داشگته
باشد ،ییرا بر اساس منافع انسانیت صورت نمیگیرد ،بلکه منگافع مردمگانی خگاص
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

تعیینکننده است .بنابراین در تلقی سودگرایانه معاصر ،اتتاذ موضع صلح طلبگی یگا
حمایت ای آن به دلیل آن که «با منافع ملی» کشورها گره میخورد ،نمیتواند هویت
واقعی کشورها یا مکات

را نشان دهد .تنها یمانی میتوان اندیشه یا مکتبی را صلح

محور یا طرفدار صلح دانست که نه تنها اعتقاد واقعی به صگلح داشگته باشگد ،بلکگه
برا استقرار آن در همه شرایط برنامهریز و تالش کند .صگلحخگواهی امگام علگی
( ) با آنچه که دیار سیاستمداران تظاهر میکنند ،تفاوت جد دارد .اگر معاویه در
شرایط خاصی دم ای صلح مییند و به حکمیت قرآن تن در میدهد نگه بگدان دلیگل
است که به صلح ایمان دارد ،ییرا صلح و استقرار ثبات در حکومت امگام علگی ( )
او را به شدت متضرر خواهد ساخت ،اما صگلحخگواهی امگام ( ) ای آن رو اهمیگت
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دارد که نه به عنوان یک تاکتیک بلکه در قال

یک استراتژ کالن تدوین میگردد.

در چنین وضعیتی استراتژ کالن امام علی ( ) در حویه سیاست خارجی با مراوده
و همزیستی مسالمتآمیز هویت مییابد .یک سیاست راهبرد و استراتژیکی مبتنی
بر مجموعها ای باورها و اریشها ذهنی است که به سگادگی قابگل چشگمپوشگی
نیست و نمیتواند با مالحظات سطحی و غیرمهم جایازین گردد (سگجاد :2913،
ص.)2
"صلح" به عنوان مبنا حیات جمعی انسان در اندیشه دینی امگام علگی ( ) ،ای
ماهیت انسان و حقیقت سیاست نشات می گیرد؛ بنابراین چه در حویه داخلی و چه
خارجی اصل صلح به عنوان یک هدف دنبال می شگود و امگام ( ) ای رو آوردن بگه
سیاست تتاصم و جنگ به شدت اعالم انزجار می کند .این امگر را در فرمگانش بگه
مالک اشتر به خوبی نمایان است .آن جا که به او دستور می دهد تا سیاست نظگامی
اش را به گونه ا سامان بتشد که کمتر به جنگ و بیشتر به صلح بیندیشگد" :و ای
سساهیان کسی را به کار بامار کگه آیار و شگکنجه مگردم و جنگگ را دوسگت نمگی
دارد" .با وجود فضا تنش یا صدر اسالم ،گفتار پیشوایان معصوم علیهم السگالم
بیش ای آن که در صدد تدوین استراتژ جنای برآید ،بیشتر به اشاعه اندیشه صگلح
خواهی و تبیین راهکارها عملی تحقق و ایجاد صگلح در جامعگه اسگالمی اهتمگام
نشان می دهد .توصیه ها مکرر امام علی ( ) به اصحاب ،یاران و فرماندهانش بگه
خوبی این نکته را بایگو می کند که سیاست صلح خگواهی امگام نگه یگک سیاسگت
مقطعی و گذرا و نه یک تاکتیک سیاسی برا غلبه یافتن بر رقی  ،بلکه همان گونه
که بیان گردید ،این سیاست یک جهت گیر بنیادین و یک سیاست استراتژیکی در
خط مشی سیاسی امام است که جز در مواقگع ضگرورت ،نمگی تگوان آن را نادیگده
گرفت .بنابراین مشرب سیاسی امام علی ( ) بر صلح استوار بگوده و امگام صگلح را

رسبت سنجی مفهوم

دوست می دارد و به آن امر می کند و ای جنگ بیزار است و ای آن نهی مگی کنگد و

صلح در موزه های

به آن رو نمی آورد مار آن که جنگ به سراغ او آید و اصرار بورید و مهربگانی و

اسالم و مغرب زمیال...
( 77تا )39

نیکی در جلوگیر ای آن کارگر نشود .امام ( ) آن چنان به برقگرار صگلح اهتمگام
نشان می دهد که حتی در بدترین حالت و یمانی که برقرار صلح ممکن است بگا
پیامدها ییانبار و ناگوار همراه باشد ،بر پذیرش صلح و استقرار آن توصگیه مگی
کند (همان).
بسیار کانت را به دلیل تزکید و بر امکگان نیگل بگه صگلح میگان دولگت هگا
دموکراتیگگک ،پایگگه گگگذار اندیشگگه صگگلح لیبگگرال مگگی داننگگد (عمگگویی و حسگگین
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خانی:2934،ص)245؛ چراکه فلسفۀ کانت در پیدایش نظریهها حکومت و صگلح
جهانی و پی افکندن شالوده و آمویهها لیبرالیسم و تزثیرگذار و بر فیلسوفان و
اندیشهوران متزخر در حویة صلح جهانی بسیار مشهود است؛ تا آنجا که کانگت بگه
عنوان "پدر لیبرالیسم" شناخته شگده اسگت .اندیشگه سیاسگی کانگت و دیگدگاه و
نسبت به صلح جهانی در معرفگتشناسگی و فلسگفه اخگالق او ریشگه دارد .مبگانی
معرفتشناسانه صلح جهانی مفاهیم و احکام در مورد انسان و فعل و تر آن ،اگگر
حاو چیز باشند که فقگط ای تجربگه برآمگده باشگد ،واجگد هگی اریش اخالقگی
نیستند .بدین طریق است که معرفگتشناسگی کانگت بگه فلسگفه اخگالق و پیونگد
میخورد .ای یک طرف ،مبانی معرفتشناسانه کانت ،هماننگد عگدم امکگان شگناخت
بودها ،با صلحگرایی او هماهنگ است؛ و ای طرف دیار ،بین مبانی معرفتشناسگانه
او با مبانی و در فلسفه اخالق و فلسفه سیاسگی ارتبگاطی منطقگی وجگود دارد .ای
سو دیار مبانی اخالقی صلح جهانی را نیز می توان یکی ای تمایزها دیار صگلح
با آمویه صلح در نهج البالغه دانست؛ چراکگه ضگرورت فلسگفه اخگالق ای دیگدگاه
کانت را باید در بحث ای تکلیف به شکل پیشینی جستجو کرد .هگر عمگل اخالقگی
باید مطابق با وظیفه و ای سر وظیفه ،نه به دلیل رسیدن به نتیجه ،باشد .وظیفهگرایگی
کانت در مقابل عملگرایی قرار دارد .وظیفه ،ضرورت عمل کردن ای سر احتگرام بگه
قانون است؛ و قانون باید نیت را به شکل نامشروط ،مطلق و فینفسه رهبگر کنگد.
تنها قاعده رفتار قانون طالیی است؛ قانونی که بر اساس آن باید به شکلی رفتار کرد
که انتظار عام بودن آن قانون را داشته باشیم .پس این فرمان خدا نیست که ما را بگه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

رعایت اخالق ملزم میساید؛ بلکه این اخالق است که به امکگان وجگود یگک اراده
قدسی داللت میکند .فضیلت عبارت اسگت ای قگدرت ادا تکلیگف .ای آنجگا کگه
وظیفه را فقط در ابدیت میتوان به طور کامل انجام داد ،به جاودانای منجر میشود
(حقیقت:2933 ،ص .)2
به عقیده کانت ،اخالق محتاج دین نیست؛ چگون بگر آن تقگدم دارد .البتگه دیگن
اخالق را ییبا میکند .دین فقط شکل درونی دارد و حکومگت نبایگد در امگور نهگاد
دین دخالت کند؛ ولی حق منفی دارد؛ به این معنا که نباید باذارد آمویگگاران دینگی
صلح عمومی را تهدید کنند« .دولت بر سایمان روحانیت حق حاکمیت دارد؛ اما نگه
حق قانوناذار در سایمان داخلی روحانیت .مبنگا اخگالق کگانتی ،غایگت بگودن
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است .در واقع ،به همه چیز ،حتی به دین و خدا ،ای دریچه چشگم انسگان ناریسگته

میشود .کانت به این نکته عنایت ندارد که گاه خرد در امگور عمگومی و خصوصگی
احکام متعارضی داراست .ای سویی دیار ،اخالق کانتی فرمالیستی است؛ و بر اساس
قاعده طالیی شتع باید عین کار را انجام دهد که انتظار دارد طرف مقابل عمگل
نماید .اما جماعتگرایان که به یمینه اهمیت میدهند اخالق فرمالیسگتی را بگه نقگد
میکشند .مبانی فلسفه سیاسی صلح جهانی کانت نیز می تواند یکی دیار ای تفاوت
ها مذکور باشد .کانت معتقد است طرح پنهانی در طبیعت وجود دارد که حرکگت
تاریتی انسان را به سو تشکیل جامعه جهانی غایتمند میساید .شاید طرح پنهگان
طبیعت بیانی دیار ای علت غایی ارسطو باشد .و با خگوشبینگی بگه بشگریت ،بگه
تالش برا صلح ،استقرار نظم ،عدالت و تزمین پیشگرفت بشگر اعتقگاد دارد .او بگه
عنوان مهمترین فیلسوف عصر روشنار  ،به مفهوم صلح غنا و فربهی خاصی اعطگا
کرد .در تفاوت مبنا صلح اسالمی با مبنا صلح کانتی ،خواهیم دید که این مفهوم
بر اساس آمویهها عصر روشنار شزن اومانیستی ییاد دارد .در پگارادایم ماقبگل
مدرن ،صلح به معنا «نبود جنگ» وجود داشت ،اما انسگان محگور کائنگات نبگود و
صلح به عنوان یک «حق» برایش وجود نداشت .در عصر مدرن ،انسان ،بماهوانسان،
حقوقی غیرقابل سل

دارد؛ که صلح یکی ای آنهاست (همان).

نتیجه
آنچه را که به عنوان برآیند این پژوهش می توان مطرح ساخت ایگن اسگت کگه
مفهوم صلح امر کامالً سایه ا و بین االذهانی می باشد و در فرهنگ هگا و آیگین
ها متتلف و نیز در نزد آراء و اندیشه ها افراد ،دارا معنا و مفهوم متفاوتی می
باشد ،به نحو که مبانی هستی شناسی و معرفت شناختی هر یگک بگا دیاگر نیگز

رسبت سنجی مفهوم
صلح در موزه های

متفاوت به نظر می رسد .ای این رو صگلح در آمگویه هگا نهگج البالغگه همگراه بگا

اسالم و مغرب زمیال...

عقالنیت ناب و وجدانپسند و جهانبینى الهى است .هدف ای صلح در نهج البالغگه

( 77تا )39

که در واقع همان بیانات و دیدگاه ها امام علی ( ) می باشد ،رسیدن به جامعه ا
است که در آن صلح و سَلم طنین اندای شده و فرد را توأمان بگه سگعادت دنیگو و
اخرو برساند .اما مفهوم صلح در نزد اندیشمندان و فیلسوفان مغرب یمگین دارا
یک جهانبینی ماد گرا بوده و هدف آن نیز بیشتر کامیابی انسان ها در همین دنیا
فانی می باشد و با اصول لیبرالیسم کگه دارا مبگانی و ارکگان خگاص خگود جهگت
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آیاد هرچه بیشتر انسان ها می باشد ،گره خورده است .همچنگین ای دیگدگاه نهگج
البالغه اصالت همواره به صلح داده شده است و جنگ جز در موارد ضرور هرگز
توصیه نمی شود و نیز این صلح یمانی اریشمند است کگه حقگوق محرومگان افگراد
جامعه نیز همراه با آن تزمین گردد ،و این در واقع اصلی است که با مقتضیات یمگان
دچار تغییر و تحول نمی گردد .اما صلح در ماهیت لیبرالی خود بر اساس اقتضائات
یمانی تغییرپذیر است و در حقیقت جنبه سلبی دارد؛ چرا که میان دو مقوله صلح و
عدالت هی تناسبی برقرار نشگده اسگت .ای ایگن رو تفگاوت در معرفگت شناسگی و
هستی شناسی انااره

صگلح در دو سگاحت اسگالمی و غربگی منجگر بگه تفگاوت

بنیادین این مفهوم شده است.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

78

کتابنامه
– افتتار  ،اصغر و حسین محمد سیرت« .2931 .صلح و سلم در قرآن کگریم» .دو
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث .سال ششگم .بهگار و تابسگتان.
ش .1صع.49-31
– بهشتی ،سید علیرضگا « ،)2911( .فراینگد پگژوهش» .در :منگوچهر  ،عبگاس.2911.
رهیافت و روش درعلوم سیاسی .تهران .سمت.
– بهشگگتی ،آیگگتاهلل احمگگد« .2939 .صگگلح در نهگگجالبالغگگه» :قابگگل دسترسگگی در:

.www.ettelaat.com
– «.2931 ....................................صگگلح در نهگگج البالغگگه» .ماهنامگگه مکت گ

اسگگالم.

سال .49ش.1
– رهبر ،کاظم« .2931 .پیمانها و معاهدات در نهج البالغه» .فصلنامه نهج البالغگه .ش
 5و .4
– سجاد  ،سید عبد القیوم « .2913 .سیاست خارجى دولت اسگالمى ای دیگدگاه امگام
على ( )» .فصلنامه علوم سیاسی .ش.22
– حقیقت ،سید صادق« .2933 .صلح جهانی :مقایسه ا بین مبنا کانتی و دیگدگاهی
اسالمی» .مقاله ارائه شده به همایش «صلح ،حقوق بشر و دین» .دانشااه مفید.

– عالم ،عبگدالرحمن .2934 .تگاریخ فلسگفه سیاسگی غگرب؛ عصگر جدیگد و سگده
نویدهم .تهران .انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
– عمویی ،حامد و الهام حسین خانی« .2934.دیگدگاه هگا رهیافگت هگا متتلگف
روابط بین الملل نسبت به مسزله صلح» .فصلنامه تتصصی علگوم سیاسگی .ش.25
صع.253-215

رسبت سنجی مفهوم

– قادر  ،مصطفی و دیاران«.2931 .تبیین برنامه

کانت» .فصلنامه

درسی صلح محور در فلسگفه

مطالعات برنامه درسی .سال دوم .بهار .ش .3صع.51-32

– معینی علمدار  ،جهانایر و عبداهلل راستی« .2933 .روش شناسی سایه اناار در

صلح در موزه های
اسالم و مغرب زمیال...
( 77تا )39

حویه روابط بین الملل» .فصلنامه تحقیقگات سیاسگی و بگین المللگی .پگاییز .ش.5
صع.239-125
– میرمحمد  ،معصومه سادات (« .)2934مقایسه صلح پایدار در اندیشۀ انسان محور
کانت و صلح عادالنه در اندیشۀ متفکران شیعی» .فصلنامه معرفت ادیان .سال دوم.
پاییز .ش .5صع.221-251
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– منوچهر  ،عباس .2931 .رهیافت و روش در علوم سیاسی .تهران .سمت.
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