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 با تاکید بر نهج البالغهدر دین اسالم تبیین مبانی صلح 

 . دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد 1سید هادی زرقانی

 سمیرا چناری. دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد 

 چکیده : 

ادیان الهی به دلیل منشاء واحد و مشترکی که دارند همگی منادی صلح و عدالت بوده اند؛ اگر چه به دلیل  

تحریفات متعددی که در برخی متون دینی صورت گرفته و یا قرائت های نادرستی که از این متون شده است، 

نبوده ایم که ادیان الهی داعیه دار به جز در برخی مقاطع کوتاه تاریخی، ما شاهد شکل گیری مدینه فاضله ای 

و با طرح اند مدعی ناکارآمدی دین در ایجاد جامعه آرمانی بوده  ،برخی اندیشمنداناز اینرو تحقق آن بوده اند. 

به دنبال چون سوسیالیسم، لیبرالیسم،نازیسم و...همفلسفه های سیاسی حوزه های اقتصادی و نظریه هایی در 

. شرایط کنونی جهان و وجود قطب های بوده اندو صلح عدالت و آرمانی همراه با تحقق جهانی توسعه یافته 

ثروت و فقر، جهان توسعه یافته و توسعه نیافته، کشورهای شمال و جنوب و ناامنی ها، بحران های ناشی از آن 

ورد ادعای اجتماعی نیز نتوانسته اند به هدف م-نشان می دهد این فلسفه های سیاسی و نظریه های اقتصادی

خود دست یابند. در این میان به نظر می رسد، اسالم به عنوان کامل ترین دین دارای اصول، آموزه ها و قواعد 

مشخصی در جهت ایجاد جهانی توسعه یافته همراه با رفاه و آرامش بشری می باشد. این پژوهش با روش 

نهج البالغه به دنبال بررسی و تبیین نگرش اسالم به  تحلیلی و با استناد به منابع معتبر اسالمی به ویژه -توصیفی

    موضوع صلح و عدالت و نحوه تحقق آن در جامعه بشری است.   

 اسالم، نهج البالغه مکاتب غربی،،،صلح و عدالتواژگان کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه :  (1

 د در امنیتنسایه آن بتوانکه در ند انسان همیشه در تالش تحقق صلحی پایدار و عادالنه بوده اجوامع انسانی 

صلح و همزیستی مسالمت آمیز . کمتر در این زمینه توفیقی حاصل شده استهرچند  ،دنزندگی کنوآرامش 
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ملت ها با یکدیگر در عرصه نظام بین الملل و هر ملتی در درون مرزهای خود، از بناهای پایدار تمدن و تاریخ 

عنوان یکی از آرمانی ترین شاخص های مدینه فاضله به آن کشورها است که از دیرباز نظریه پردازان به 

عدالت، آزادی، توسعه و امنیت جدا دانست. همانند صلح را نمی توان از ارزش های واالی دیگر  پرداخته اند.

که در طی زمان  است سازه صلح یا مفهوم بین المللى، و سیاسى مطالعات در قابل توجه و عمده مفاهیم از یکى

های مختلف در مورد ماهیت و به ویژه روش های تحقق آن نظریه های مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده 

 پس فرداى در صلح مثبت -لیبرالى رویکرد به منفى صلح -واقع گرایانه رویکرد یك از مفهوم ایناست، چنانکه 

 .است داده موضع تغییر سرد جنگ از

کی از مهمترین اهداف خود را و مصلحان بشری همه و همه ی الهی، اندیشمندان بزرگ و حکیمانن پیشوایا

صلح در جامعه انسانی و دوری از جنگ و منازعه دانسته اند و در این راه از هرگونه تالشی دریغ نداشته تحقق 

های  دغدغهیکی از  ،بشر جمعی زندگی آغاز از صلح برقراری برای تالش و جنگ وقوع از جلوگیریاند. 

و در این مسیر پرفراز و نشیب، فلسفه های سیاسی، نظریه های  است بوده اجتماعی اندیشمندان و رهبران یصلا

اجتماعی و پارادایم های مختلفی در حوزه علوم انسانی مطرح شده است و به تبع آن ائتالف ها، پیمان ها و 

 حیاتی و مهم بسیار انسان برای را صلح مفهوم که چیزی آن سازه های منطقه ای و جهانی شکل گرفته است.

 ثبت را جنگ هزار هشت به نزدیك کنون تا تاریخ .است خشونت و جنگ نتیجه در و آن نبود آثار دهد می جلوه

 براساساست.  گذرانده صلح در را سال 204 فقط جهان گذشته، سال 3400در طی  که شده مشخص و کرده

و غیر  جانبدارانه و بهینه غیر ، فقرونیاز، تخصیصودکمبکمیابی،  اند، بنابراین کمیاب اقتصاد، منابع علم تعریف

و  قانونی و غیر نامشروع های طلبی و نفع خودپرستی با پیوند هردو، در یا بازار یا دولت توسط منابع ی عادالنه

 وحقوق معاش و زندگی و موقعیت، به نفوذ و با حاکم خاص های گروه و افراد اجتماعی ضد انسانی و غیر

 نابود را آنها نفس به و اعتماد ها انسان خدادادی استعداهای و انسانی می کند و شخصیت وارد آسیب شهروندان

 می سوق جنگ و گری و نظامی و زور وخشونت، منازعه خصومت به سمت را آنها و درون بیرون کند و از می

 دهد.

 جهت در را الگوهایی و اند سکوت نکرده موضوع این برابر در فکری، مکاتب مؤثرترین عنوان به آسمانی ادیان

 صلح اندیشه به توجه بر مبنی مثبتی های گزاره ادیان توحیدی تعالیم کنند. در می معرفی واقعی صلح ایجاد

 چند هر نگاهی .یافت توان می یکدیگر با ها انسان جویانه صلح و آمیز زندگی مسالمت های روش و جهانی

 جامعه .کند می رهنمون صلح مفهوم بهتر دریافت به راما  اسالمی مبانی و آموزه های این از به برخی گذرا

صلح  آن، لحظه به لحظه و آن جای جای در که سرزمینی است؛ صلح سرزمین یا دارالسالم قرآن، نگاه در آرمانی

 صورتی درو پایدار  عادالنه صلح .است جاری_المللی بین و دولتی اجتماعی، فردی،_سطوحش تمامی در

در جهت  فراگیر رسالتیدینی و اخالقی باشد، از اینرو که همه ادیان های  آموزه رب متکی کهتحقق می یابد 



3 
 

نهج البالغه، یکی از مهمترین منابعی است که هم در حوزه د. ندار بشرای آرمانی و اخالقی برای جامعه ایجاد 

تئوریك و نظریه پردازی و هم در حوزه عملی و کاربردی برای ایجاد جامعه ای امن مباحث متعددی را مطرح 

 تعریف ابتدا به نهج البالغه، در صلح تبیین مبانیبرای کرده است. بر این اساس، در چارچوب این پژوهش 

مفهوم و مبانی صلح در پس س پردازیم، می اسالمی گفتمان در سپس و غربی گفتمان در صلح متعارف مفهوم

تحقق صلح بر اساس بیانات امام علی )ع(، شرایط نهایت و در قرار می دهیم  را مورد بررسی نهج البالغه 

 تبیین قرار می دهیم.بررسی و مورد  در جامعهو پایدار را عادالنه 

 مبانی نظری: (2

 :مفهوم لغوی صلح(1-2

)دهخدا،  می داند م، تراضی میان متنازعین، سازش، هُدنَه، مقابل حرب و جنگلصلح را معادل آشتی، سِ دهخدا

در فرهنگ های  و (1390(. معین آن را برابر آشتی کردن، آشتی، دوستی و ... بکاربرده است )معین، 1382

عربی به معنای سلم، همزیستی مسالمت آمیز، نیکو ساختن و نیکی کردن، شایسته و خوب شدن، آرامش و 

.به طور کلی می توان از تعاریف (5: 1396جمشیدی، رسیدن به وفاقت و پایان خصومت و دشمنی آمده است )

 صلح سه تعریف جامع را استنباط نمود:

 .(5: 1396)جمشیدی، صلح در مقابل جنگ، به معنای نبود جنگ. این تعریف سلبی و حداقلی است •

در جریان اجرای  .صلح به معنای وجود امنیت و آرامش. این تعریف از صلح مثبت و حداکثری است •

اختالل  کنند، بلکه فرایند صلح مثبت نه تنها نیروهای نظامی کشورها جنگ با یکدیگر را متوقف می

 .(43: 1383اقتصادی و تشویش سیاسی را به شرایط مساعد بر می گردانند )وکیلی، 

ان دو . این معنا از صلح، حد واسطی میصلح به معنای نفی زور و خشونت برای رسیدن به امنیت •

یعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی و نبود جنگ گسترده و  (.5: 1396جمشیدی، معنای قبلی است )

 خشونت فیزیکی.

می توان صلح را »همزیستی مسالمت آمیز، شرافتمندانه و دوستانه« تعریف کرد که طی آن کشورها با همچنین 

های خود در قبال دیگر  تت و مسئولیپذیرش موجودیت یکدیگر و رعایت صیمانه حقوق متقابل، به تعهدا

 کشورها پایبند باشند.

 :مفهوم یابی صلح در مکاتب غربی(2-2

صلح به عنوان یك هدف در نظام بین الملل نمی تواند سابقه ای کمتر از رویه جنگ داشته باشد؛ اما در اواخر 

، بیشتر در نتیجه ترس از قدرت مخرب جنگ تا نتیجه که برای اولین بار پیشنهادهای صلح قرن نوزدهم بود
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 بین روابط در هدف مهمترین و اولیناین گرایش در قرن بیست و یکم نیز تداوم یافت.  بروز آن، افزایش یافت؛

 شوراى برعهده متحد ملل سازمان منشور 24 ماده طبق مهم این که است المللى بین امنیت و صلح حفظ الملل

 روابط است ممکن ولى ندارد، وجود کشورها بین جنگى اینکه رغم به حاضر حال در .است گرفته قرار امنیت

 دچار الملل بین روابط در صلح مفهوم که است این معناى به این و باشد نداشته وجود کشوها بین آمیزى صلح

الملل، مقصود از صلح، »احتراز از اختالف و برخورد نظامی با سایر روابط بیننظر ماز  .است شده وتحول تغییر

نظمی در سیستم امنیت کشورها«ست. به عبارت دیگر: صلح، ثبات نسبی نظامی و فقدان اختالف و بی

المللی است؛ یا نظم حقوقی و شیوة زندگانی فراگیر و پایداری است که واالترین غایت آن آرامش و بین

 بین روابط پردازى نظریه در رویکردهاى موجود از کدام هر اینکه به توجه با .)منبع؟؟ (ش شهروندان استآسای

 و هستند دیگر هم از شناسی( متفاوتى روش و شناسى شناسى، معرفت فرانظری )هستى مبانى داراى الملل

بنابراین هر رویکرد منطبق بر مبنای فلسفی خود  دهند، مى ارائه الملل بین روابط از ماهیت متفاوتى تفسیرهاى

 تفسیری ویژه ای از صلح در روابط بین الملل را ارئه می دهد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

 : تیلیبرالیسصلح در نظریه های  •

مبنایی برای ابتدای ترین و در عین حال، یکی از مهم ترین  2"صلح پایدار"به نام  1رساله ی مشهور کانت

بر این  ،دیدگاه ها درباه صلح در روابط بین الملل شد. این سنت اندیشه که با بحث از دولت خوب ادامه یافت

باور بود که دولت های جمهوری خواه برقرار کنندگان صلح هستند. از نظر کانت، تنها جمهوری خواه بودن 

ت بلکه یك سامان قانونی نیاز است. شرایط سلبی صلح برچیده شدن ارتش های دایمی، عدم مداخله نیس یکاف

خیانت به عنوان ابزار دیپلماسی و پایان بخشیدن به ماجراجویی  امور دولت ها، ممنوعیت آدمکشی و در

وری خواه باشد و دولت باید جمه امپریالیستی است و عوامل ایجابی آن این است که سازه بندی داخلی هر 

 معتقد وی(. 105: 1392)آجیلی و اردکانی،  اسیونی از دولت های آزاد بنا شودحقوق بین الملل باید بر فدر

 و قدرت کسب نه اند صلح طرفدار باشند، بنابراین می مردم حکومت چون دموکراتیك های حکومت که است

 نمی تجویز را جهانی حکومت کانت .گردند متضرر می آن وقوع از و نیستند طلب جنگ مردم زیرا طلبی، جنگ

 حفظ بیشتر همگرایی و همکاری چارچوب در را خود حاکمیت باید کشورها که باشد می اعتقاد این بلکه. کند

 ادار یه نحو و حکومت ایجاد در مردم رضایت ملل، سرنوشت تعیین حق گرفتن نظر در با ها لیبرالیست .کنند

 حکومت و صلح ثبات، قادرند ها حکومت این که معتقدند دموکراتیك، حکومت ایجاد غایت در و کشور یه

  .نمایند تأمین را المللی نبی امنیت و صلح نیز و داخل در قانون

 
1- Immanuel Kant 

2 - Sustainable peace 
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 اساسی معادل قانون آنکه اول :است زیر اصل سه به قائل ،صلح برقراری و ها درگیری ی فیصله رایکانت ب

 قوا تفکیك و« جمهوری «اتباع مساوات و آزادی متضمن باید نمایندگی سیستم و پارلمانی دموکراسی امروزی

اخالقی  «توان می آن اساس بر که،دیگر های جمهوری و شهروندان تمام مشروع حقوق شناسایی دوم، .باشد

 برای را بازرگانی و آزاد تجارت که جهانی قانونی تدوین باالخره و آورد وجود به «ملل سازمان و المللی بین

 (.13: 1381)محودی،  نماید ایجاد درگیری نه و تفاهم برای مادی های انگیزه ایجاد و فرامرزی روابط

( استاد و رئیس دانشگاه پرینستون، فرماندار نیوجرسی که برای دو 1856-1924) 1توماس وودرو ویلسن     

عهده دار مقام ریاست جمهور آمریکا از حزب دموکرات بود، به عنوان نظریه پرداز و  1912دوره از 

 و سرنوشت تعیین حق به احترام اساس بر ملل یجامعه تشکیل کهمحسوب می شود استمداری لیبرال سی

 از خود آمریکابه شمار می رود، هر چند  وی پیشنهاداتابتکارات و  دنیا از سراسر در دموکراسی برقراری

 جمهوری حزب از روزولت تئودور زمان در لیبرال نوویلس بعد از آمریکا ،واقع در .زد باز سر آن در عضویت

 توجه التین، آمریکای و اروپا در دموکراسی ارتقاء به عوض پرداختن به گرایانه، واقع رویکرد تأثیر تحت خواه

 صورت هر به .نمود قدرت و بیشتر منابع به دستیابی جهت کوشش در و ملی منافع حفظ به معطوف را خود

 دموکراتیك تقریباً سیستم عمل در و شد آب بر نقش صلح بین المللی تحقق در نوویلس لیبرالیستی رویای

 دموکرات، کشورهای بین دوم جهانی جنگوقوع با .نگردید جهاندر صلح حفظ به قادر متحد ملل ی جامعه

 (.38: 1388گرفت )نوع پرست،  قرار نظر تجدید مورد لیبرالیستی کمونیست، عقاید باالخره و نازی فاشیست،

  تی:رئالیسصلح در نظریه های  •

واقع گرایی تنها توضیح می دهد جنگ و صلح بر اساس و نتیجه هژمونی یا فروپاشی است. برداشت منفی از 

که در آن بشر همواره به ایجاد کرده معرفت شناسی و هستی شناسی را نوعی خاص از سرشت دولت و انسان 

بودت و موازنه قدرت دنبال قدرت است و تسری آن به عرصه  ملی سبب شده که دولت ها با در پی قدرت 

 در عمدتاً را الملل بین روابط ،رئالیسم مکتب(. 162: 1389ورند)عمویی و همکاران، آثبات و صلح را به وجود 

 قدرت و است قدرت خدمت در اقتصاد آن، براساس که، کند می هابز تحلیل آمیز منازعه طبیعی وضع چارچوب

طلبی  ه رفا و سودجویی شکل، این در .دهد نشان جنگ ناپذیر اجتناب وضعیت در را نتیجة خود و برآیند باید

 به اقتصادی دستاوردهای. شود جنگ بروز مانع تواند نمی ساالر مردم سیاسی های نظام تحت حتی ها ملت

 کنند می همکاری شرایطی در ها دولت کند، بلکه همکاری به وادار را ها دولت همة تواند نمی، آن مطلق مفهوم

 که ها، لیبرال خالف بر . بگذارد مثبت تأثیر المللی بین در عرصة قدرتشان نسبی موقعیت در همکاری آن که

 پارادایم چهارچوب در آورند، می حساب به صلح تحکیم و جنگ مهار برای مناسبی زمینة را آزاد و باز اقتصاد

 رقابت بنابراین،. شود قدرت سر بر حاد رقابت اصل مانع تواند نمی نیز آزاد اقتصادی و باز اوضاع حتی رئالیسم،

 
1 - Thomas Woodrow Wilson 
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 می رقابت و همین است قدرت سر بر رقابت از ای جلوه نیز داری سرمایه نظام چهارچوب در های اقتصادی

 غیر آنارشی اوضاع در که اصل این ها طبق دولت. باشد جنگ و آمیز خشونت برخوردهای برای ای مقدمه تواند

 را خود سیاست ندارد، وجود دیگر های دولت زور به از توسل جلوگیری برای تضمینی شان ملی قدرت از

نه  بقاست، ها دولت بنیادی منفعت چهارچوب، این در .می کنند بنا ملی قدرت حداکثرسازی موقعیت براساس

 .(21: 1395)قنبرلو،  زیستن خوب

 مارکسیستی: صلح در نظریه های  •

نظریه های نوواقع گرا به صورت سلبی بر صلح تکیه می کنند، در این گفتمان به در بررسی های صلح، اگر چه 

صورت ایجابی هم بر صلح تاکید می شود. آنها مدعی اند که راه برای درک جدیدی از به حاشیه رانده شده ها 

مایه در بستر سربه دست نخبگان و ساختارهای ناعادالنه باز کرده اند. در عین حال، نگاه اصلی آنان به »طبقه« 

ای است که در نابرابری های قدرت های امپریالیستی دارد. سرانجام، این رهیافت داری جهانی و به اثرات منفی

 ها مفهومی از صلح را ارائه می دهد که با تاکید بر صلح مدنی به عدالت اجتماعی و برابری طبقاتی تکیه دارد

 .(105: 1392)آجیلی و اردکانی، 

 سازه انگاران: ه های صلح در نظری •

ختارهای هنجاری نیز به اندازه ساختارهای مادی اهمیت دارند. سا-از دیدگاه سازه انگاری ساختارهای فکری

معنایی هستند که شیوه تفسیر کنشگران از محیط عادی خود را تعیین می کنند. این هنجاری نظام های  -فکری

نظریه برخالف رهیافت نئورئالیست معتقد است همگرایی بین دولت ها، محصول الزامات ناشی از معمای 

امنیت در نظام بین الملل نیست، بلکه محصول هنجارهای بین المللی مشترک است و کنشگران را هنجارها 

از آنجایی که در این نظریه منطق پیامدنگر (. 22: 1386هدایت می کنند )محمودسریع القلم و دیگران، 

حکمفرما نیست، این اعتقاد وجود دارد که در چارچوب های فرهنگی و تاریخی گوناگون وجوهی مشترک 

 نقش به انگارانسازه  (.207: 1388برای بسط صلح و قانون در نظام بین الملل وجود دارد )گریفیتس، 

 .می کنند تأکید کنشگران منافع و رفتار به در جهت دهی بین الملل سیاست رویه های در صلح مانند هنجارهایی

 به .هستند بین المللی جهانی نظم و بین الملل جامعه تغییر مشخصه انگاره ها، و هنجاری نگرش که معتقدند آنها

 را رفتار خاصی از نوع می شوند، قلمداد کنشگران میان رفتاری قواعد مشخص کننده هنجارها عبارتی چون

 سطح توانیم می آن باشند بوسیله موضوعی روندهای و معیارها قواعد، معرف می توانند که می دهند، بازتاب

 را صلح ساخته سازه انگاران مجموع، در .(101: 1394)صالحی،  بفهمیم را قواعد و اصول تفاوت و اقتدار

اجتماعی  راستای در را فوق گفتمان و می گیرند نظر در قاعده مند هنجاری و چارچوب در و اجتماعى مفهومى

 می دانند. بزرگ قدرت های و بین المللی سازمان هاى توسط آن داخلی کردن هنجاری و کردن

 انتقادی:صلح در نظریه های  •
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از دیدگاه مکتب انتقادی، نیز صلح زمانی محقق می شود که تناقضات عمده نظام سرمایه داری که به پیدایش  

بحران های اقتصادی منجر می شود از بین برود و به انسان ها به شکل ابزار نگاه نشود و دیگر این که نظام بین 

 بین روابط متأخر، انتقادى جریان کل در (.196: 1390الملل شکل استعماری خود را از دست بدهد )قوام، 

 خشونت حوزه را مقاومت که ها مارکسیت یا گرایى ملى برعکس ولى داند مى مقاومت سپهر و عرصه را الملل

 مى انتقادى کارگزار شرایط در هنجارى و اخالقى سطحى موید را مقاومت از انتقادى خوانش اند، کرده تعریف

 صلح سوى به جهانى وضعیت تغییر درصدد گفتمانى هاى رویه و اجتماعى هاى رویه با انتقادى کارگزار داند.

 انتقادى کنشگر .کند می تأکید قدرت علیه مقاومت هاى حوزه بر و داشته تأکید راهبردى دانش بر فوکو .است

 جهانى برابرى و محلى عدالت ایجاد و رهایى صلح، برابرى، همچون اهدافى براى راهبردى دانش همین با نیز

 .(101: 1394)صالحی،  کند مى تالش

 :قرائت های مکاتب غربی از صلح(3-2

قدرت هاى  جهانى نظم راستاى در نوواقعگرا و نولیبرال پیش فرض هاى با کلى به طور در کل ایجاد صلح،

 شده انجام سلطه گرى سر کشمکش بر و نفوذ آنها، اقتدار اصولى منبع مثابه به مادى قدرت ترجمان با و بزرگ

 بهتر فهم براى انگاره ها( دانش، هم گفتمانی )فرهنگ، و مادى قدرت بر هم سازه انگارانه، رویکرد ولى است،

و  فلسفى نظرم از یك، هر آلیسم، ایده و گرایى واقع گفتمان .تأکید دارند آن ایجاد و صلح روند و جنگ ها

 انسان، به گرایى نگرش واقع نحوه .اند پرداخته الملل بین روابط مطالعه و تحلیل به متفاوتى شناسى انسان

 که حالى در سوق می دهد؛ "جنگ محوری در روابط بین الملل"به موسوم دیدگاه به را آنان جامعه، و سیاست

 بر حاکم اصل دارد، جامعه و انسان،سیاست به مکتب این که خاصى نگرش ویبرالیسم( ل) آلیسم ایده اساس بر

 از چنانکه (.42: 1389ستوده،  و ابراهیمی) است عارضى وضعیت جنگ و است محور صلح الملل بین روابط

 به بازبینى و تأمل رجعت، براى میالدى تالشى سوم هزاره آغاز و بیستم قرن پایان می آید بر شواهد و قراین

قابل  مالحظات مهمترین از یکى باید را صلح آموزه که .بوده است بین الملل سیاست در هنجارى رویکردهاى

 مطالعات صلح و آموزه حقیقت در .کرد قلمداد هنجارى رویکرد قلمرو در هم آن عمل و نظر در حوزه توجه

 انقالب طریق از جوامع تغییرات کلى در را صلح استقرار براى موجود امکانات تا دارند سعى آن، به مربوط

 و مشارکت صلح، تحقق براى راه بهترین رویکرد، اساس این بر کنند، جستجو فراملى اجتماعات در و اجتماعى

بین  سیاست عرصه در محتمل حوادث و رویدادها به صرف نه نظاره کردن نظرهاست، و ایده ها عملى کردن

بنابراین آنچه که از رویکردهای مکاتب غربی استنباط می گردد قرائت های  (.101: 1394الملل )صالحی، 

 متفاوت از مفهوم صلح در جامعه بین الملل می باشد. 
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 غربی از صلح(: قرائت های 1جدول شماره )

 

 (53: 1392منبع: )افتخاری و محمدی سیرت، 

 :صلح در اسالم مبانی ( 4-2

قرآن کریم بسیار استفاده شده است. این دو واژه معانی عمیق و اهمیت ویژه در  "سلم"و  "صلح"از دو واژه 

ای دارند. سلم در لغت به معنی برکناربودن از آفات و بیماری های ظاهری و باطنی است. همچنین قرآن مجید 

کرده صلح و سازش را فقط مخصوص مسلمانان نمی داند؛ بلکه درباره غیرمومنان که به مسلمین ظلم و تعدی ن

زارعی، ) و عهد و پیمان ها را محترم شمرده اند، جایز می داند که مسلمانان با آنان دوستی و همزیستی کنند

یت واژه سلم، سالم و صلح تنها برای بیان ارتباط با دیگران بقرآن و سنت پیامبر و اهلدر زبان  .(672: 1397

 «صلح و سلم»بلکه برای بیان زندگانی ایده آل اسالمی به کار برده شده اند. دو واژه کلیدی مکتب اسالم، 

(. 365: 1390هستند که هردو به معنای آشتی، نرمش، سازش، وجود امنیت و آرامش می باشد )جمشیدی، 

 جامعه بر یکرنگى و یکپارچگى، یکدلى و وحدت. برند سر به آرامش در مردم تا دارد را تأکید نهایتِ اسالم،

داند. شعار اجتماعی اسالم، صلح است که در  مى راه شیطان را دودلى و تفرقه آشوب، راه و باشد، فرما حکم

به مثابه ی فرمانی جامع و قرآن کریم صلح را خیر دانسته و ورود در سلم را  مسلمانان تجلی دارد. "اسالم"

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ کَآفَّةً واَلَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ و می فرماید »  برای همگان مطرح می کند

وارد سلم بشوید و پیروی از خط و ای کسانی که ایمان آورده اید، همه با هم  : (109)بقره:  «إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ

اگر کفار و دشمنان نیز به صلح تمایل یافته و بال و  .رسم شیطان نکنید که شیطان برای شما دشمن آشکار است

هُ هُوَ وَ إِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّپر خود را از بهر صلح گشودند، باید با آنان صلح کرد: »

توکّل و اگر )دشمنان( به صلح تمایل داشتند، )تو نیز( تمایل نشان بده و بر خداوند :  (61)انفال:  «السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 (.5: 1396ت )جمشیدی، کن، همانا او شنوا و داناس

بار در آیات قرانی آمده است  77با مشتقاتش  "سلم"مرتبه و  34با مشتقات ان  "صلح"واژه های در مجموع 

 کتاب اهل و مشرکان از اعم غیرمسلمانان، با مسلمانان روابط به ناظر صلح دیگرِ آیات (. 56: 1364)عبدالباقی، 

دارند آیات  نظر اختالف ابکت اهل و مشرکان به آیات این از برخی اختصاص دربارة مفسران هرچند است،

 صلح را می توان چنین دسته بندی نمود:
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آیاتی که مسلمانان را به دادن پاسخ مثبت به پیشنهاد صلح غیر مسلمانان فرمان می  •

 90، نساء: 61انفال: دهد: 

آیاتی که مسلمانان را از اظهار محبت و عدالت ورزی به غیر مسلمانانی که با آنان  •

 ندارند نهی نمی کند.سرستیز 

آیاتی که بر مناظره و گفت و گوی منطقی با غیر مسلمانان و تکیه بر عقاید مشترک  •

 (. 5: 1392تقی زاده و حسینی، ) با اهل کتاب تاکید می ورزد

 اساساً صلح، اصالت به نظر معتقدان از .است صلح آیات از شماری و جهاد مقید آیات صلح اصالت عمدة ادلة

 نسخ همچنین، .گردد می مقید آیه چند با شود، یافت اگر هم فرض، بر و نمی شود یافت جهاد دربارة مطلقی آیة

بنابراین اصل از نظر اسالم صلح بوده و جهاد نیز  .نیست پذیرفتنی مطلق با آیات صلح آیات نیز و مقید آیات

ماهیت دفاعی دارد و هدف هر دو نشر عقاید توحیدی و حاکمیت قوانین الهی بر جهان است. موضوع صلح و 

زندگی مسالمت آمیز از مسائل عمیق و ریشه دار اسالم است و تمام نظام ها و قوانین و دستورات و مقررات 

 سه طرح یك بر پایدار، صلح تأمین مکانیسم مورد در اسالم نظریه ریزی شده است.اسالمی بر اساس آن پی 

 :است استوار هاى مرحل

 عادالن در حقوقى قواعد از گیرى بهره و المللى بین ارتباطات همان نخستین، طرح •

 است.  ها ملت روابط

رهایی برای آگاه سازی و  "جهاد"و  "دعوت"اسالم با بهره گیری از دو استراتژی  •

حله دوم از تز تشکیل بخشی ملت ها و از میان بردن استکبار و آثار آن، در مر

حکومت جهانی واحد، و تاسیس یك نهاد حقوقی و حقوق اساسی بین الملل دفاع 

 می نماید.

عقیده و آرمان، با در مرحله ی سوم، در روند حرکت به سوی هم گونی در فکر،  •

نهایت، زمینه برای اجرای طرح جامعه واحد دعوت و جهاد، در  ادامه استراتژی

: 1394جهانی و تشکیل امت همگون و امامت شایسته فراهم می شود )صالحی، 

101.) 

اسالم با نظر گسترده و همه جانبه ای که نسبت به حیات و زندگی دارد، صلح و سازش را در دایره      

و همه جانبه را در همه شئون زندگی تحقق محدودی از شئون زندگی محدود نمی سازد؛ بلکه صلحی کامل 

که نسبت به جهان و  ،می بخشد و پیوندی ناگسستنی بین آن و ایدئولوژی کلی و مخصوص برقرار می سازد

زندگی و انسان دارد. دین اسالم همچنانکه از نامش پیداست، دین صلح است نه دین جنگ. بر این اساس، 

حرب نامگذاری شده و صحیح آن دار کفر و دار شرک ا که مسامحتا دارارتباط بین دار اسالم و سایر سرزمین ه



10 
 

باشد و به جنگ، به عنوان استثنایی بر قاعده مذکور اقدام است، باید ارتباطی صلح آمیز به عنوان قاعده عمومی 

حرب را ندارند مگر اینکه وزی نسبت به سایر ملت ها حتی دارنشود. بر این اساس، مسلمانان حق جنگ افر

است نه هجومی.  «جنگ دفاعی»جنگ از سوی آنان اغاز شود. به عبارت دیگر، تنها جنگ مشروع در اسالم، 

ریزی برنخاسته بود. سالم اسالمی، صلح جویانه ترین شعاری است که دینی در عالم به اسالم هرگز به خون

از نظر اسالم، بنیان جهان طبیعت و انسان، اساساً بر مبنای صلح است و (. 73: 1384خود دیده است )برزنونی، 

عنوان شده است:  ،نساء 128ای کوتاه در آیه شود. این نگرش در جملهخیرات وجود انسان در صلح متجلی می

 . (128»الصلحُ خیرٌ«. )نساء، 

دار است که با نظریة عمومی و کلی اسالم دربارة »جهان« و »زندگی انسان« پیوند ای اصیل و ریشهصلح، مسأله

ناگسستنی و محکمی دارد. این نظریة عمومی »همبستگی و وحدت و یگانگی« در سراسر عالم وجود است که 

گردد. نخستین گام در تعالیم اعتقادی اسالم، ی این جهان عظیم به مبدأیی واحد بازمیدر آن کلیة فرآیندها

توحید و یگانگی خداست که مبدأ اولیه و منشأ حیات جمیع موجودات است. در اسالم تمامی عوامل تفرقه از 

)زارعی،  ده استمبدأ جهان حذف شده است و اعتقاد به خدای یگانه، هر نوع ثنویت و دوگانگی را نیز رفع کر

. گرچه در ظاهر و در سطح نمودها و پدیدارها عوامل فساد، تصادم و تزاحم مشهود است، اما در (672: 1397

اسالم دین صلح و همزیستی مسالمت  .کندبطن نظام عالم پیوستگی و نظم و وحدت است که خودنمایی می

تار سیاسی خود را باید بر مبنای زندگی آمیز است. از این رو، امت اسالمی نیز امت صلح جو است و رف

ای مسالمت آمیز با سایر واحدهای سیاسی قرار دهد. به اصل صلح در فقه سیاسی اسالم به عنوان اصل و قاعده

اساسی در روابط خارجی دولت اسالمی توجه و تاکید شده است. از دیدگاه فقه سیاسی، قرآن کریم به مثابه 

زه های اسالمی، با نتاکید بر صلح و هم زیستی مسالمت آمیز، نظم مومنانه بین مهم ترین و نخستین منبع آمو

اسالم همانند سایر ادیان الهی در پی هدایت  (.209: 1389المللی را نظمی مبتنی بر صلح می داند )میراحمدی، 

فتاری در پیروان خود به سرزمین صلح و برقراری صلح در حد ممکن در جهانی است که نابرابری، تنش و گر

آن فراوان است؛ بعالوه اسالم با مشخص کردن شرایط جنگ در پی محدود کردن آن است و در چهارده قرن از 

به میزان شایان توجهی موفق شده است.قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، بر این تاریخ خود در ایجاد صلح درونی 

 ب انسان است و نباید تهاجمی و متجاوزانه باشدنکته تاکید می کند که جنگ تنها برای دفاع از سرزمین و مذه

صلح اسالمی متفاوت از دیدگاه های معمول صلح غربی است و یکی از علل اصی  .(672: 1392)زارعی، 

کاستی و عدم توفیق تالش های گذشته و حاصل نشدن صلحی ماندگار و فراگیر در دوران معاصر، تکیه نظریه 

 ها و گفتمان های صلح بر محورهائی گذار و فرعی بوده است. 

 :صلح در نهج البالغهمفهوم و ماهیت  (5-2
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مطابق با گفته های امیرالمومنین )ع(، اسالم، دین اصالح، صلح و آرامش است و فلسفه ی تشکیل حکومت 

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا نیز در همین راستا بیان شده است:اسالمی 

ر با. (131مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ... )خطبه الْتِمَاسَ شَیْءٍ 

خدایا، تو مى دانى، که آن کارها که از ما سر زد، نه براى همچشمى بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از 

به چنگ آوریم. بلکه مى خواستیم نشانه هاى دین تو را که دگرگون شده بود این دنیاى ناچیز چیزى افزون 

بازگردانیم و بالد تو را اصالح کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امان مانند و آن حدود که مقرر داشته اى، جارى 

 بسیار راهى وکردند صلح مطرح درباره آموزنده و نغز سخنانى البالغه نهج جاى جاى علی)ع( در امام .دگرد

 و خردمندانه که صلحى .است کرده مطرح الهى بینى و جهان پسند وجدان و ناب عقالنیت با هماهنگ روشن،

 علوى اجتماعى و سیاسى نظام در .باشد می شر نیز خالف آن و خیراست نیاورد، پشیمانى و باشد خداپسندانه

 از کاملی الگوی علوی دولت. یابند مى اصالت هم آفرین صلح نهادهاى است با صلح اصالت که گونه همان

 بیانگر دشمنان با برخورد علی )ع( در امام عملی سیره است؛ چراکه نموده عرصه بشریت به را آسایش و صلح

 صلح درباره هایش نامه از یکی در که جایی تا( 77: 1394)رستمی و لطفی،  است اخالقی ایشان رویکرد این

پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودی خدا در آن "فرمایند:  می شرافتمندانهصلح،  پذیرش و جویی

است را رد مکن که آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تامین می گردد. لکن زنهار! 

یش زنهار! از دشمن خود، پس از آشتی کردن؛ زیرا گاهی دشمن نزدیك می شود تا غافلگیر کند. پس دوراند

ویژگی  چهارمطابق با این سخن، امیرالمومنین به .(53)نهج البالغه، نامه  باش و خوش بینی خود را متهم کن

 صلح اشاره می نماید: 

 پیشنهاد صلح از سوی دشمن می باشد. •

 .خشنودی خدا در صلح و روش مسالمت آمیز می باشد •

 صلح موجب آرامش و در نهایت امنیت کشور می باشد. •

زیرا تاریخ نشان داده است برخی از  باید با دوراندیشی  همراه باشد. صلح همواره •

ن بر سرنیزه ای بارز آن می توان به ماجرای قرآصلح ها تصنعی می باشد. نمونه ه

کردن و موضوع حکمیت درجنگ صفین اشاره کرد، که با وجود هشدارهای فراوان 

مآبانه پیشنهاد صلح دشمن را اهر مقدس مومنین )ع( مردم ساده لوح، فریب ظامیرال

خوردند و نیز به دلیل اطاعت نکردن از امام در انتخاب حَکَم، پیروزی را که تا چند 

 (.33: 1394فراهتی، احمدآبادی و ) قدمی آن رسیده بودند از دست دادند
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 بحث و تحلیل:  (3

 :مبانی صلح در نهج البالغه( 1-3

 :توحید(1

دارد، از درون نیز، اینکه گوناگونی عقاید مختلف را در بعد بیرونی از میان برمیبنیاد فکری توحیدی، عالوه بر 

اند. در محور اصلی هماهنگی قوانین تشریعی است؛ چرا که همة قوانین اسالمی بر محور توحید تشریع شده

ای در جامعهشود. به همین دلیل، چنانچه ای در میان آنها یافت نمیگونه تعارض و یا ناهمگونینتیجه هیچ

ها بخش الهی تنظیم گردد، بسیاری از جنگپذیری آنها بر پایة تعالیم وحدتها و از جمله اطاعت روابط انسان

و ستیزها اساساً پیش نخواهد آمد. در واقع تنها، تفکر توحیدمدار است که ظرفیت رساندن جامعه به صلح را 

داند و لغو ها می ها و اختالف رفتن نابرابریبین امل ازامام خمینی )ره( تفکر توحیدی اسالمی را ع .داراست

)امام خمینی،  نمایدها است را از نتایج تمسك به اصل توحید معرفی میامتیازهایی که محور بسیاری از تشتت

بیشتر بحث های نهج البالغه درباره توحید، بحث های تعقلی و فلسفی است، اوج فوق العاده . (81: 5، ج1385

این بحث ها نمایان است، در بحث های توحیدی تعقلی نهج البالغه آنچه اساس و محور و تکیه گاه همه در 

امام علی)ع( هدف  دی و احاطه ذاتی و قیومی حق است.بحث ها و استدالل ها و استنتاج ها است اطالق الح

ـث خـداشناسی است، مـعـرفی چگونگی وجود ذات اقدس متعال است و این اصلی ترین و مهم تـریـن بـح

زیرا وقتی ما از طریق اتقان صنع و بـرهـان نـظـم و دالیـل دیگر فهمیدیم جهان را مدبری حکیم و خالقی 

عـلـیـم و گـرداننده ای مقتدر به وجود آورده است، تازه اذهان و عـقـول آمـاده مـی شـونـد تـا خدا را از 

یژه چگونگی وجود او را دریابند؛ آیا او علت الـعـلـل طریق صفات جالل و جمالش بـشـنـاسـنـد، بـه و

پـیدایش موجودات است؟ خودش چگونه وجود یافته است؟ آیا عـلـم و قدرت او محدود است یا نامحدود؟ 

آیا ماهیت برای او قابل تصور است؟ و ده ها پرسش دیگر که پاسخ آن جز از طریق تعقل محض و قیاس عقلی 

نمونه ی بارزی از فرمایشات امام علی )ع( که توحید را مبنای آبادی  .(56: 1379، )مطهریامکان پذیر نیست

ه نام خداوند ب"به مالك اشتر می باشد.  53در نامه ی ن و صالح پذیری مردم می دانند شهرها، پیکار در دشمنا

الحارث االشتر. در پیمانى که با ، به مالك بن ربان این فرمانى است از بنده خدا، على امیر المؤمنینبخشاینده مه

، هنگامى که او را فرمانروایى مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیکار کند و کار نهداو مى 

 کارها دیگر بر او طاعت برگزیدن و خدا از ترس به را او .الح آورد و شهرهایش را آباد سازدمردمش را به ص

سعادت نرسد مگر به س به ک که هایى سنت و واجبات از داده، فرمان بدان ودخ کتاب در چه هر از پیروى و

رى . و باید که خداى سبحان را یاه انکار آنها و ضایع گذاشتن آنها، مگر بپیروى از آنها، و به شقاوت نیفتد

عزیز داشتن هر ، یارى کردن هر کس را که یاریش کند و ، که خداى جلّ اسمهنماید به دل و دست و زبان خود

ها به  دهد که زمام نفس خویش در برابر شهوت. و او را فرمان مىه استکس را که عزیزش دارد بر عهده گرفت
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، مگر آنکه خداوند رحمت یرا نفس همواره به بدى فرمان دهد، زهایش باز دارد دست گیرد و از سرکشی

ی مهم برای صالح پذیری جامعه را ترس از خدا و یکی از ویژگ امیرالمومنین  (.53)نهج البالغه، نامه  "آورد

افراد  این مراتب توحیدی،در پی  که که مراتبی از توحید می باشند برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها می دانند

و به طور  در برابر سرکشی های نفس زمام خویش بدست گیرندبود در سایه ی رحمت خداوند  دقادر خواهن

 ی صلح و آرامش پایدار را درک خواهد کرد.طبیعی در چنین جامعه ا

 عدل: (2

در کالم امیرالمومنین علی )ع(، رعایت عدالت درباره دوست و دشمن بسیار وجود دارد. در اسالم رعایت 

اعتدال و انصاف در دوستی ها و دشمنی ها و عدم افراط و تفریط در آن ها، یك اصل تربیتی است. حضرت 

تقوا را اعتدال در دشمنی ها می داند. همچنین زیاده روی در دشمنی در واقع زیاده روی در یکی از نشانه های 

حق خود است. اما علی )ع( به شخصی که به صورت افراطی بر ضد دشمنش می کوشید، فرمود: »تو مانند 

و فراهتی، احمدیان کسی هستی که نیزه در بدن خود فرو می برد، تا دیگری را که در کنار اوست، بکشد« )

 به حاکم آنچه و است حاکم وجود دهد، می ارزش حکومت به امیرالمؤمنین )ع( آنچه نظر از (.33: 1394

 گرفتن نادیده که دانند باارزش می چنان را عدالت مقولة ایشان .است عدالت وصف می بخشد، برتری و فضیلت

 و پایداری مایة آن، اجرای درمقابل، و شود میمنجر  ملت یك شکست به و کند می متزلزل را اجتماعی ثبات آن،

از منظر امام علی، عدالت معیاری است که باید در برخورد با همه (. 14: 1393است )افضلی،  جامعه استحکام

همه کس را چه هم بدینسان انسان ها و جوامع صرف نظر از تفاوت های دینی، نژادی و ...آن را رعایت کرد.

 رنجید،لذا مىرسید، شدیدا مىداد و براى ستمى که به آنها مىآن،مورد عنایت قرار مىکیش بود و چه غیر 

(.و در جایی 117: 1379 ،جرج جرداق«)اند:یا برادر دینى تو هستند،یا انسانى مانند توردم دو دسته»م:فرمود

نوشت:»نباید ستم نیز  در پیمان مسیحیان نجران(.280همان: «)بر اهل ذمه ستم روا مداردیگر تاکید می کند»

از اینکه یك سرباز دشمن توانسته بود خلخالى و در قالب چنین گفتمانی  ببینند و نه حقى از آنان پایمال گردد

شده مسلمانان از پاى زنى یهودى،در شهر»انبار«که محیط مسلمین بود، باز کند و به غارت ببرد،شدیدا ناراحت

نى،پس از این ماجرا به تاسف و اندوه بمیرد،جا دارد،و او را سرزنش اگر مسلما:»آنجا را عتاب کرد و فرمود

 (. 281همان: «)نباید کرد

 محوریت فطرت انسانی: (3

طلبی انسان است و خداوند با قراردادن این گرایش در وجود همة خواهی فطری، یکی از مبانی صلحکمال

های نادرست از کمال و یا هدایت کرده است. اگرچه برداشتسوی برقراری صلح، ها، آنها را از درون به انسان

ها و ستیزها باشد، اما چنانچه تواند عاملی برای جنگکردن کمال میسویه طلبانگاشتن و یك محدود

خواهی بر اساس برداشت اسالم از غایت انسان صورت پذیرد، عامل مؤثری برای برپایی صلح و رفع کمال
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های مشروع اسالمی، برای برقراری کمال مطلق انسان و رسیدن ر این اساس، حتی جنگمنازعات خواهد بود. ب

بنابراین، انسانی که کریم خلق شده است؛ چنانچه رفتاری  .کندجانبه و پایدار، جنبة ارزشی پیدا میبه صلح همه

 خود عاملی برای از کند وکریمانه را در پیش گیرد، از هرگونه تعرض، ظلم و ستم و جنگ و ستیز، پرهیز می

مدار انسان به همنوعان خود، از سوی دیگر، نگاه انسانی و کرامت برداشتن منازعات بشری خواهد شد. میان

ها موجودات ارزشمندی هستند که در اصل کرامت  ها است. اگر در نگاه اسالمی، انسان مانع از تعدی به انسان

های ارتقای روحی و کنندة زمینهبرداشتن عوامل نابود نسانی، ازمیانانسانی با یکدیگر تفاوتی ندارند، وظیفة هر ا

برانداز است. انسان کریم، خلیفة خدایی است که مظهر های خانمانها، همچون جنگ اخالقی و فرهنگی انسان

های سلم و صلح و داشتن  مبانی و اسلوب به این مقام واال، جز با سالم و امنیت و آرامش است و رسیدن

  .باشدمداری میسر نمیحیة صلحرو

  : جهاد( 4

ئن و سپر مطبا این بیان روشن می سازد که »جهاد لباس تقوا و زره محکم امام علی )ع( اهمیت جهاد را 

خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند بداند و ترک کند، خدا لباس ذلت و خواری بر او می پوشاند  و 

امیرالمومنین علی  در مقابل (.27خطبه  نهج البالغه،کوچك و ذلیل می گردد )دچار بال و مصیبت می شود و 

)ع( نیز از نبرد با مخالفان سرسخت خود تا جایی که ممکن بود پرهیز می کرد، رفق و مدارا روش او در 

رسم حکومتش بود. این امر در مقابله آن حضرت با ناکثین و قاسطین و مارقین به خوبی دیده می شود. راه و 

برد و شدت نمی ورزید، و فقط در آنجا  علی )ع( چنین بود که تا آنجا که می توانست دست به شمشیر نمی

(. میان 19: 1397درخشه و شریعت مداری، شدت و شمشیر را به کار گرفت که چاره ای جز آن نبود )

فرق است. این جاست که اسالم هرگز تحمل ذلت را اجازه نمی دهد، ولی با این  تطرفداری صلح و قبول ذل

با "گ به فرماندهان سپاه می فرمود: وجود طرفدار صلح است. به همین دلیل امام علی )ع( قبل از شروع جن

ومنین )ع( از (. اما در جای دیگر امیرالم14)نهج البالغه، نامه  "ا آغاز نکنید، تا آنها شروع کننددشمن جنگ ر

پیش از آنکه با شما بجنگند، با آنها بجنگید. به خدا هیچ " جهادی سخن می گویند که مقدم بر صلح می باشد:

ذلیل شدند. آری نبرد در راه آزادی جان و  قومی در خانه های خود گرفتار جنگ نشدند، مگر این که خوار و

و رسم اولیا و باب بهشت و لباس تقوا و زره و سپر  مال و ناموس و اعتقاد دینی مردم، جهاد راستین و راه

 "محکم و مستحکم خداست. چنان نبردی مقدمه صلح راستین و محقق سازنده آثار و فواید ارزشمند آن است

 . (77: 1393)رستمی و لطفی، 

به قدری که آن د نبنابر آنچه که بیان گردید امر جهاد، امری مقدس و مهم از دیدگاه امام علی )ع( بشمار می رو

. اصل از نظر امیرالمومنین صلح می باشد و جهاد نیز ماهیت ندرا به عنوان سپر مطمئن خداوند توصیف می کن

 مسلمانان دفاعی دارد و هدف هر دو نشر عقاید توحید و حاکمیت قوانین الهی بر جهان است. طبق قرآن کریم،



15 
 

 دوست را تجاوزکاران متعال خداوندِ زیرا نکنند کسی ستم به و کنند نبرد می جنگند آنان با که کسانی با باید

ند و خانه امر به جهاد می ده در جامعه سایه افکنده است امام علی )ع( ذلت و ظلم ی کهاما در زمان .نمی دارد

 زیرا چنین نشستن را مجاز برنمی شمارند تا اینکه در اثر خوشبینی و سازش با ظالمان، جنگ به سراغ آنها آید.

لذا آنچه که از فرمایشات  .خواهد شدو برهم خوردن صلح منجر به خواری و ذلت  تعملی در نهای

امیرالمومنین استنباط می گردد این می باشد که حضرت اگر چه اصالت را به صلح می دهند ولی جهاد راستین 

راستین می دانند که  نیز امری ضروری برای جامعه برای تحقق صلح می باشد. چنین جهادی را مقدمه ی صلح

 گردد. می ارزشمندی محقق آثار سودمندی و  یجه ی آندر نت

 

 : تحقق صلح در جامعه مبتنی بر گفتمان نهج البالغه( بسترها و الزامات 2-3

 :  عقالنیت و خردمندی الف(  

ها، عاملی برای تفاهم و پایة  های انسان، عقل است که استعدادی ذاتی است و در همة انساناز ویژگی یکی

که  فکر فراخوانده شده استآید. در بسیاری از آیات قرآن کریم، انسان به تعقل و تشمار میاصلی معرفت به

کند: عقل عبارت از تعریف می شیخ طوسی عقل را چنین باشد.ه منیع عقل در اسالم میدهندة جایگانشان

شود؛ مانند علم به وجوب واجبات کبیره همچون رد مجموع علوم است؛ آن گاه که جمع شود، عقل نامیده می

نند ودیعه، شکر منعم، انصاف و قبح قبایح فراوان؛ مانند ظلم، دروغ و عبث و حسن بسیاری از محسنات؛ ما

 یاد ها انسان میان در پسندیده ای شاخصه منزلة به عقالنیت .(83: 1364، عدل، احسان و صدق )شیخ طوسی

 به آرامش و صلح سایة در را ترقی و پیشرفت اجتماعی بعد در و است شخصیت انسانی کمال مایة که شود می

 هم اند و سنجیده رفتار و عقالنیت واجد خود فردی رفتارهای در هم گرا عقل های انسان .آورد همراه می

 می ها تفریط و ها از افراط و رود می پیش به امور عقالنی سنجش پایة بر که دهند می شکل را اجتماعی

 و عقل، جنگ حکم به چراکه است، آرامش و صلح برقراری جامعه در عقالنیت آثار ترین مهم از .پرهیزد

 را ... و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، روانی، فراوان های هزینه و شود می اجتماعی تنش و ثباتی بی مایة خشونت

 رفتاری هر بنابراین، .شود می پیشرفت و رشد به رسیدن در جامعه افراد تمرکز مانع و کند می تحمیل جامعه به

با  .شود طرد باید باشد ناسازگار عقالنیت با که رفتاری هر و هاست انسان سود به باشد عقالنیت بر مبتنی که

دقت به کارکرد عقل در بیان ایشان می توان عقل را قوه ای دانست که تمیزبخش راه درست و کارآمد از غیر 

آن و بزرگ ترین دارایی و عامل بی نیازی است. امام در ارزش شناسی عقل، آن را ودیعه خدا می داند که عاقل 

ان می دهد که عقل هم متکفل امر دنیاست و روزی به یاری از آسیب ها رهایی می یابد. اطالق این تعبیر نش

به مالك، او را به گفت و گوی  53هم آخرت و نجات بخش هر دو ساحت است. به همین دلیل امام در نامه 

فراوان با دانشمندان فرا می خوانند و آن را مایه آبادانی و اصالح شهرها و برقراری نظم و قانون می دانند. 
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 و است فاسق و باز زبان که کسى یکی :شکستند مرا پشت دنیا در کس دو": رمایندمی ف امام علی )ع(همچنین 

 عبادتش نادانى با دیگرى آن و پوشاند می را خود فسق زبانش با یکى آن .است عابد و نادان کسى که دیگری

 همانا .هستند ای فتنه هر گرفتار فتنه آنان بپرهیزید، جاهل کنندگان عبادت و فاسق دانشمندان از پس .را خود

)ابن بابویه،  "است بازى زبان منافق هر دست به من، امت تباهى على یا: فرمود که شنیدم خدا )ص( پیامبر از من

اثر در این سخن امام علی )ع( بر عقل و خردمندی انسان تاکید شده است چراکه جاهالن بر  (.69: 1362، 1ج 

نادانی دچار فتنه خواهند شد. جامعه ای که زبان بازی  و نادانی مقدم بر خردمندی افراد جامعه شود سرانجامی 

 د بود.جز تباهی نخواهد داشت و در چنین جامعه ای امکان تحقق صلح و عدالت ممکن نخواه

 به نیك های خصلت از پابرجا هر که یك خصلت خوب": در سخنی دیگر اینچنین می فرمایند امام علی )ع(

 نداشتن و عقل نداشتن از ولى گذرم می دیگرش خصال از نداشتن و بپذیرم را او آن خاطر به دهد تحویل من

 عقل نبودن نبودن و نباشد گوارا ،هراس در زندگى و است امنیت از جدایی دین از زیرا جدایی گذرم، نمی دین

در این جا نیز  (.643: 1365، 2)کلیمی، ج  "کنند نمی ردیف هم مردگان با جز را خرد بى و است زندگانى

امیرالمومنین بر خردگرایی افراد در جامعه تاکید می کند تا جایی که نبود خرد در جامعه را با نیستی جامعه 

و آرامش،  یکسان می دانند. لذا جامعه ای که زندگانی در آن جریان نداشته باشد تالش برای برقراری صلح

 .تالش بیهوده ای خواهد بود

 اخالق گرایی: ب(

 چنین در .شوند می مطرح نفسانی های خواسته که شود می ایجاد وقتی غالباً ها انسان میان در نزاع و کشمکش

 با تعارض و تقابل به حاضر حتی خود نفسانی مطلوب تأمین برای است ممکن کسی هر که است هایی موقعیت

 برمی ایشان سرکشی و خواهی زیاده به ها انسان میان اختالف ریشة هم کریم قرآن منظر از .بشود هم دیگران

 ها آن بر تاریخ که همیشگی، های کشمکش این دچار مردم نبود، ها خواهی زیاده و ها نفسانیت این اگر و گردد

 طبیعی ها انسان میان در را اختالف کریم قرآن .(19: 1397)درخشه و شریعتمداری،  نبودند دهد، می گواهی

 دین خود در ها انسان یافتن اختالف اما شمارد، می ضروری ها اختالف این حل برای را دین گاه آن و داند می

 :داند می ها انسان ستم و سرکشی از ناشی را آن روشن قوانین و تعالیم و

 و خودخواهی در ها که انسان شوند می سبب اخالقی رذایل و ها زشتی، شناسانه روان و شناسانه انسان نگاه در

 زشتی گرفتار و ندهند انجام است انسان الیق شأن که را رفتاری دیگران با مواجهه در و روند فرو خودمحوری

 ها دشمنی و ها کینه برای را زمینه خود خودبه انسانی و اخالقی نکردن اصول رعایت. شوند برخورد و رفتار در

 اصوالً .(33: 1393)احمدیان و فالهتی،  اندازد می مخاطره به را ها انسان آمیز روابط مسالمت و کند می فراهم

 که شود می سبب رذایل این اساس بر کردن عمل و دارد ریشه ها خودخواهی انسان و منیّت در اخالقی رذایل

 تقابلدر  را یگران د و بگذارد پا زیر را نها آ منافع یا ایشان، احترام دیگران، حق خود، کسب خواستة ای بر انسان
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همیت می باشد. امام اهمیت اخالق در برقراری صلح و آرامش از نظر امیرالمومنین )ع( حائز ا دهد. قرار خود با

غلبه ی عقل بر شهوت، اعمال صالح، قناعت و ... را نمونه هایی از  دوری از خودپسندی، علی )ع( ادب،

در یکی د آورد که ذیال بیان می گردد.حضرت اخالق می دانند که مایه صلح و آرامش را در جامعه پدید خواهن

من نمی " از روزهای جنگ صفین شنید که بعضی از یاران آن حضرت به لشکریان دشنام می دهند، فرمود

نین بگویید؛ خداوندا، خون های ما و خون های آنان اگو باشید... به جای ناسزا گفتن چخواهم شما مردمی ناسز

 (. 305: 207ه. خطبه  1419)نهج البالغه،  "نان صلح را برقرار بفرمارا حفظ فرما و در میان ما و آ

 را شهوت چهارپایان در و شهوت بدون را فرشتگان عقل در جلّ و عزّ خداوند" :ندفرمود )ع( على امیرالمؤمنین

 آن و بهتر فرشتگان از گردد، غالب شهوتش بر عقلش که کسى .داد را قرار دو هر آدم فرزندان در و عقل بدون

آنچه که در موضوع عقل از  (.21: 1394)صباغچی،  "است بدتر چهارپایان از شود، غالب بر عقلش شهوتش که

نگاه امام )ع( اهمیت مضاعف می یابد، نسبت جدی آن با مقوله ایمان و مخالت با هوای نفس است. کارکرد 

اصلی و تبیین شده ی عقل، تقابل و جنگ این شمیر بران با هوای نفس است تا سعادت انسانی را تامین کند. 

ه اخالقی، آفت عقل و حسود نسبت به آن معرفی می کند: امیرالمومنین خودپسندی را به عنوان یك رذیل

خودپسندی انسان یکى از حسودان عقل  .(212)نهج البالغه، حکمت  عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ"

تَحْتَ بُرُوقِ  أَکْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ"در جایی دیگر پرتو دروغین طمع را کشتارگاه خرد برمی شمارند:  .اوست

طبق بیانات امیرالمومنین  .هاست طمع پرتو در ها عقل قربانگاه بیشترین .(219)نهج البالغه، حکمت  "الْمَطَامِعِ

 ،زایل می کند و چون عدم وجود عقل و خردعقل را از انسان رذایل اخالقی هستند که  ازخودپسندی و طمع 

دهد و به مثابه ی مانعی برای صلح می باشند، رذایل اخالقی نیز را به سمت صلح و آرامش سوق نمی جامعه 

. برعکس جامعه ای اخالق محور باشد و اصول اخالقی چه می باشند در جامعه صلح به مانند سدی مانع تحقق

مادگی پذیرش صلح و آرامش را در بستر خود آ ارزش تلقی گرددبه صورت فردی و چه به صورت جمعی 

د بر قناعت، عرفان و دوری از دنیا برای رسیدن به ندر اندرز های خود سعی می کن علی )ع( امیرالمومنیندارد.

رست باشد، هوای نفس را در پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و د" تاکید کنند:صلح و آرامش 

  (.992: 1365)فیض االسالم،  "گیر و از آنچه حالل نیست خویشتن داری کناختیار

 نفی خشونت: ج(

تندخویی و خشونت منشی، امکان تمسك به عقل را می گیرد و اگر این آفت در جامعه ای به عنوان مولفه ای 

ن پایه های کسته شدن متدوام هنجارها و سست شدفرهنگی پایدار شود، جنون توده را منجر خواهد شد و ش

نهج البالغه، انسان خشمگین در تملك شیطان قرار  76اجتماع از نتایج قابل انتظار خواهد بود. با توجه به نامه 

می گیرد که دیگر نه عقلی برایش می ماند و نه اراده ای و انسانی که به شیطان و آتش نزدیك شده، از خدا 

 به سپاهیان، و از کارگزاران بسیاری امیرالمؤمنین زمانة در (.19: 1397درخشه و شریعتمداری، دور می شود )
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 ایجاد با و شوند نزدیك قدرت به که جستند راهی می خشم و جویی ستیزه با جاهلی، عرب دوران از تبعیت

 شکل در عقالنیت اغلب بنابراین، .کنند فراهم زندگی برای ای امن زمینه خود اطراف در وحشت و جذبه

 و خرد های سرشاخه گردید می تباه آنچه و داشت پی در را رعیت به ظلم و به قدرت نزدیکی قصد مجادله،

 فواید و قوم بود بزرگان از خود امیرالمؤمنین .بود شده نهاده بنا قوم این بزرگان اندک دست به که معرفتی بود

 دانست. بنابراین ایشان می را عقالنیت روزگار پایة بر اعمال دادن انجام و کردن بردباری و خشم خوردن فرو

 در بردباری، را انسانی جوامع صلح در به رسیدن های تکنیك جایگاهی، اندرزهای قالب در و کاربردی بسیار

 صورت، این غیر در ایشان عقیدة به .کند می بیان در خشم زدگی شتاب از دوری و زبان، تیزی گرفتن اختیار

)اسالمی و بهرامی،  داشت نخواهد ای نتیجه جنگ و خشونت جز انسانی و روابط رود می بین از امنیت و صلح

 اختیار در را زبانت تیزى و قدرت و سرکشی و غضب و شدت و خشم"در این مورد می فرمایند:  .(4، 1393

 را خود سطوت و حمله انداختن تأخیر به با و بپرداز انتقام در شتاب از خود بازداشتن به امور این تمام از و گیر

 . "گیری دست به را اختیارت عنان و گردد آرام خشمت تا کن، حفظ

امیرالمومنین در جایگاه یك کارگزار حکومتی در هر موقعیت و بحرانی که امکان حل و فصل امور با وجوه  

مسالمت آمیز بوده است، از کاربست خشونت دوری می گزیدند و فضای خشونت بی جا در حوزه حکومتی را 

می دیدند.  از طرف دیگر امام علی )ع( ابزار ریاست را سعه با دامنه دار شدن گستره آن در سطح جامعه همراه 

بیان کرده اند. به طور مشخص هر فرهنگ سیاسی که غضب و عدم  ره سیاست را مالیمتصدر دانسته و جوه

توسعه سعه صدر در آن پررنگ باشد، همواره تنش، تغییر و عدم ثبات و به تبع آن، اختالل در نظام را تجربه 

(. برای نمونه، می توان به رفتار امام علی )ع(، پس از آنکه 19:  1397و شریعتمداری،  )درخشه می کند

اشاره نمود  از مغرب گزارش دادند معاویه مردمی از شام را به قصد تشنج به حج فرستاده است، جاسوسان امام

حضرت نامه ای به استاندار مکه می نویسد که در آن امر به حفظ مکه با رعایت احتیاط، دقت، نصیحت  که

هه با موقعیت های ه ورزی و قاطعیت می کنند که نشان از پرهیز از خشونت ابتدایی در مواجشگری، اندی

 آسیب زننده است.

 :اتحاد و پیروی از رهبری عادل د(

کشور را افزایش مى دهد اتحاد، اتفاق، همدلى و همکارى مردم با مسئوالن یکى از عواملى که قدرت یك 

است. اگر مردم با حکومت همراه نباشند و به دستورات رهبر و حاکم خود اعتنا نکرده و از اوامر او سرپیچى 

و با کنند، مسلم است که چنین حکومتى، هرچند رهبرى عادل در رأس آن قرار گرفته باشد، اما دوام نداشته 

چالش هاى متعددى مواجه مى شود و نمى تواند به اهداف خود نایل آید. ازاین رو، امام على علیه السالم در 

موارد متعدد از مردم مى خواست با حکومت وى همکارى نموده و از ایجاد چالش و سنگ اندازى خوددارى 

سمتى از بیانات خویش مى حضرت در ق را در جامعه برقرار کند.و صلح کنند تا وى بتواند به درستى عدالت 
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اى مردم! مرا بر کار خود یار باشید و فرمانم را اطاعت کنید. به خدا سوگند، که داد ستمدیده را از آن "فرماید: 

)نهج البالغه،  "خواه اورا تا به آبشخور حق کشانمکه بر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به نا

این است که  و صلح بنابراین، یکى از نقش هاى مردم در برقرارى عدالت اجتماعى .(134، ص 136، خ 1374

اوالً، حاکم عادل را براى رهبرى خود برگزینند و با کسى بیعت کنند که شایسته رهبرى و حکومت بوده وعادل 

 .باشد. ثانیا، وقتى حاکم عادل در رأس حکومت قرار گرفت از اوامر و دستورات او اطاعت و پیروى کنند

 : اجتماع پذیری ه(

عملی افتخار آمیز خود را در مقابله با حاکمیت مالک وابستگی  تجربه ی 56امیرالمومنین )ع( در خطبه 

اجتماعی قومی با اشاره به جنگیدن با اقوام و هم قبیله ای های خود که در مقابل اسالم ایستاده بودند، بیان می 

تماعی جامعه پذیری اج کی و اجتماعی ویکنند. امام علی )ع( همزمان با تمرکز بر ارزش ها و باورها، محیط فیز

از این رو، حضرت میل به زندگی در جمعیت های انبوه را ایجاد می کنند: »  .را مهم تلقی می کند و سیاسی

بی شك . همیشه با بزرگ ترین جمعیت ها باشید که دست خدا با جماعت است. و از پراکندگی بپرهیزید ...«

ریشه های حمیت های قومی و قبیله ای و یکی از بزرگ ترین تالش های فرهنگی امام، اقدام برای زدودن 

جایگزینی مولفه های ارزش گذارانه دیگر بوده است. در خطبه قاصعه که ارزش های جاهلی در آن کوچك و 

خوار شمرده می شود، امام به تقابل با حمیت های جاهلی و توضیح در خصوص مبدئیت ابلیس برای آن برمی 

ای عصبیت و تعصب و کینه های جاهلی را در قلب هایشان خاموش خیزند و از مردم می خواند که شراره ه

با تقسیم بندی نوین اجتماعی، مقسم ارزش گذارانه  )ع( امیرالمومنین(.19: 1397کنند )درخشه و شریعتمداری، 

، مردم را در دو دسته برادران ایمانی و همنوعان بشری قرار می 53قومیت و قبیله را کنار می نهند و در نامه 

مهربانی با مردم را پوشش دل "حضرت می فرمایند: دهند و به مدارای با هر دو دسته نیز سفارش می کنند. 

خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چون حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را 

 "همانند تو در آفرینش هستند غنیمت دانی. زیرا مردم دو دسته اند: عده ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر

لذا با چنین نگرشی به تمامی افراد جهان نتایج مثبتی خواهد داشت. لذا انسان ها اگر  (.53)نهج البالغه، نامه 

تغییر جهت دهند بسیاری از مسائل  "برادری و هم نوع"به سمت  "دوست و دشمن"نگرش خود را از حالت 

، اجتماعی گردیدند تحقق صلح "برادری و هم نوعی "ر محور نگرشحل خواهد شد. در جامعه ای که افراد ب

 و عدالت، و در نهایت آرامش امکان پذیر می باشد.
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 :نتیجه گیری (4

امنیت و آرامش دو مولفه اصلی در جوامع توسعه یافته محسوب می شوند و ایجاد و تداوم این دو مولفه مهم 

پرهیز از منازعه وجنگ می باشد. به نظر می رسد اغلب نظریه در جوامع بشری منوط به ایجاد فضای صلح و 

استقرار صلح را نه برای کل جامعه بشری که بر اساس رویکرد دو گانه انگاری دکارت  ،ها و پارادیم های غربی

جهت گیری صلح از دیدگاه مکاتب غربی به سمتی جوامع متمدن و برتر غربی در نظر می گیرند. در واقع برای 

ی مکاتب غربی به صلح ود در نظر دارند. نگرش اومانیسمرفاه را برای خ د که منافع دول و حداکثرمی باش

رویکردهای مدرن هیچگاه  ه در پی منفعت طلبی ها چه در رویکردهای سنتی و چه درموجب گردیده است ک

 . ایندست نیابدهمچون صلح ی جهانی بر اساس گزاره های تعیین شده ی مکاتب، به آرمان های خود جامعه

هویت های  و جهانی از یك نظام طبقاتی نابرابر فراملی و فروملی تا های و در مقیاس جوامع در تمامی سطوح

در مقابل نگرش ادیان توحیدی و اسالم، صلح  و آرامش را نعمتی مطلوب و پایدار  می باشد.برخوردار  نابرابر

برای همه جوامع صرف نظر از تفاوت های دینی، نژادی و ...می داند. در واقع اختالف اساسی بین دو رویکرد 

ماهیت و غربی و توحیدی در مبانی و بستر های استقرار صلح و امنیت وجود دارد. بر این اساس، اوال در 

مرجع صلح بین دو دیدگاه تفاوت اساسی وجود دارد و بر خالف بسیاری از دیدگاههای غربی که در استقرار 

صلح و آرامش اولویت اصلی را به جامعه، کشور و منطقه خود می دانند، دیدگاه اسالم بر استقرار صلح و 

البالغه به تصریح به این مهم اشاره دارد  عدالت بر جامعه انسانی تاکید دارد، چنانکه حضرت علی )ع( در نهج

آنجا که حاکمان را به رعایت عدالت،انصاف و مهربانی برای همه انسان ها، صرف نظر از تفاوت های نژادی و 

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان توصیه می کند که : »منطقه ای 

. عالوه بر : عده ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو در آفرینش هستندزیرا مردم دو دسته اند...باش

استقرار صلح و آرامش را در جوامع منوط به رعایت الزامات و پیش همانند سایر ادیان توحیدی، این، اسالم 

رایی،خرد نیازهای آن می داند و براین اساس، مولفه هایی چون عدل، برابری، فطرت پاک انسانی، اخالق گ

گرایی، مبارزه با ظلم، نفی خشونت، ایثار، اولویت جامعه بر فرد و ...را بسیار مهم تلقی می کند. موضوعی که 

دون تردید بسیاری بدر بسیاری از آیات قرآنی و همچنین فراز های نهج البالغه به تعدد به آن اشاره شده است. 

یل ماهیت واحد و الهی آن، منابع معرفتی غنی محسوب می ... به دلنهج البالغه و، چون قرآناز متون دینی 

هر شوند که می توانند در رسیدن جوامع انسانی به صلح،آرامش و توسعه پایدار نقش بسیار مهمی داشته باشند. 

،جهاد عدالت،صلحمتون دینی و الهی به عنوان نمونه در زمینه خوانش ها و قرائت های متفاوت از چند، 

 در این مسیر محسوب می شود. و...چالشی بزرگ
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