
گزارش سمینار «اخلق صلح در اسلم»
گ، آلانر، هامبو۲۰۱۵ اکتبر ۱۷و  ۱۶

  انستیتوی الهیات و صلح

مقدمه
2( ۲۰۱۵ سااالاکتبر ۱۷ و ۱۶سمینار دو روزه «اخاالق صاالح در اساالم» روزهااای 2 و م 1 مهاارن ل ب در انسااااتیتوی الهیات و)م

 بین الللی پاژوهاشگران رشاته هاای ماختلف از جامله الهیات اسالمی، ماطالاعات فارهنگی،سمینار در شهار هاامابورگ آلاان بارگازار شاد. در این 1صالح
فالسفه، عالوم سیاسی، و رواباط بین الالل باه باحث و تابادل ناظر دربااره مابانی ارزشی صالح و جانگ نازد انادیشمندان ماعاصار مسالمان پارداخاتند. سهیل

، و محامد مهادی ماجاهادی از جامله شارکت کنندگاانن، رابارت گلیوم، اودو اشتاینباخل، سید حاسن اسالمی، اولیور لیمن2هااشمی، دیرک آنازورگاه
در این نشست علمی بودند.  

باا تاوجاه باه تاولت سیاسی در دهاه هاای اخیر، بارخی از ماراکز داناشگاهی در آلاان بیش از پیش باه ماطالاعه ماوضاوعااتی از 1بیل صالح، جانگ،
 دربااره صالح و جانگ از دیدگااه الهیات مسیحی ـ کاتاولیک تقیق۱۹۷۸و خاشونات در اسالم می پاردازناد. «انساتیتوی الهیات و صالح» که از ساال

 ماحصول شارایط اروپاا و انساتیتوی الهیات و صالح یک پاروژه پاژوهشی باا عانوان «اخالق صالح در اسالم» شاروع کرده اسات.۲۰۱۴می کند، از سااال
  را تارباه7» باه «اخالق صالح»هماخصوصاا آلاان در نیمه دوم 1ارن بیستم و باعد از جانگ جاهانی دوم  اسات که ناوعی گاذر از گافتمان «جانگ مشاروع

کرد. در اروپاا و سانت مسیحی، تائوری «جانگ مشاروع» ناظریه غاالاب در حاوزه اخالق باوده اسات که ریشه در انادیشه هاای انادیشمندان کلسیک
مسیحی از جاامله آگااوسااتین و تااوماااس آکوئیناس و همینطور اناادیشه پیشاـمسیحی اروپااا مااخصوصااا اناادیشمندان رمی از جاامله سیسرو دارد. تاارکز

 بار شارایط و پیش شارطاهای جانگ مشاروع باود. بار اسااس این ناظریه کلسیک، یک جانگ بارای اینکه مشاروع بااشاد بااید ناظریه جانگ مشاروعاصلی
/روشاهای مشاروع داشاته بااشاد. در 1ارن بیستم باه خاصوص باعد از جانگ ابازار)جاانگجو( مشااروع و همینطور1اصد مشاروع،مارجاع مشاروع،عالت

جاهانی دوم در انادیشه مسیحی آلاانی تالش شاده اسات که در این ناظریه باازناگری شاود. «اخالق صالح» یکی از اصاطلحااتی اسات که گااه باه عانوان
جاایگزین تائوری «جانگ مشاروع» ماعرفی می شاود. در «اخالق صالح» بیش از آنکه در خاصوص شارایط جانگ مشاروع از جامله «عالت»، «مارجاع»،
«1اصد»، و «ابازار» مشاروع در یک جانگ باحث شاود بار تبیین عالل ریشه ای جانگ از جامله سیستم سیاسی-ا1اتصادی نااعاادلناه و روشاهای پیش
گیری از جانگ تااکید می شاود. یکی از مافاهیم کلیدی در اخالق صالح مابارزه «سااخاتاری» باا خاشونات و از بین باردن عالل ریشه ای پیدایش جانگ و

خشونت است. 
باا تاوجاه باه اینکه یکی از شارایط ایجاد و حافظ صالح پاایدار امکان هامزیستی ماسالات آمیز گاروهاهای فارهنگی و دینی ماختلف اسات، این 

 و سااخاتارروش شااناسیماارکز پااژوهشی در صاادد آشاانایی بیشتر بااا ماابانی نااظری صاالح در فاارهاانگ مااعاصاار اساالمی اساات. تاارکز این طاارح پااژوهشی باار
اساتدلل انادیشمندان ماعاصار مسالمان در خاصوص جانگ و صالح اسات. باه عابارت دیگر، بیش از آنکه صارف ماواضاع و دیدگااهاهای انادیشمندان
ماعاصار ماورد تاوجاه بااشاد، شیوه و ماناباع اساتدلل آناها بارای این ماواضاع ماورد ماطالاعه 1ارار خاواهاند گارفات. باه عانوان ماثال، یکی از ساوالاهای طارح
پاژوهشی آن اسات که مات )1ارآن و حادیث( و عاقل چاه نقشی در اساتدللاهای انادیشمندان ماعاصار مسالمان در خاصوص ماوضاوعاات صالح و جانگ
دارناد و این انادیمشندان چاه ساازو کاری بارای باحث دربااره ماسائال مساتحدثاه مارباوطاه، ماثل رواباط بین الالل جادید و یا اساتفاده از ربااتاهای جنگی، باه

 و زبااان علمی اساالم مااعاصاار در خااصوص صاالح و جاانگ امکانروش شااناسی طاارح پااژوهشی «اخاالق صاالح در اساالم» بااا تقیق باار.کار می گیرنااااد
 ناوباه خاود در خادمات هادف صالح پاایدار جاهانیباهگافتگوی ساازناده بین انادیشه اسالمی باا ساایر حاوزه هاای فکری را فاراهام می ساازد. این گافتگو

است.
 در محال این انساتیتو۲۰۱۵ اکتبر سااال۱۷ و ۱۶در چاارچاوب همین پاروژه پاژوهشی، سمینار دو روزه اخالق صالح در اسالم در روزهاای
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در شهاار هاااماابورگ آلااان باارگاازار شااد. در این سمینار بین فاارهنگی پااژوهااشگرانی از کشورهااای اناادوناازی، پاااکستان، ایران، مااراکش، آلااان، بااریتانیا،
 ماقالاه از حاوزهاای علمی ماختلف از جامله الهیات اسالمی، الهیات مسیحی،۱۸شاارکت کردنااد. در این سمینار در مجااموعایتالیا، و تارکیهآماریکا،

 و تئوری»روش شاناسیعالوم سیاسی، فالسفه اخالق، و ماطالاعات فارهنگی ارائاه شاده و ماورد باحث و باررسی 1ارار گارفاتند. سمینار در دوباخش کلی «
ئ.و بخش «موضوعات» تنظیم شده بود

 فرهنگ دانش و حوزه های ارزشی در سنت اسلمی و سوال از اخلق صلح
 و تئوری، مسئله منابع و حوزه های مربوط به اخلق صلح در سنت اسلمیروش شناسییکی از موضوعات مطرح شده در مقالت بخش 

 باا طارح این ماوضاوع که بیشتر ادبیات ماوجاود باه طاور اناحصاری بار فاقه تارکز داشاته اناد، این ساوال را ماطرح کرد که آیا داناشهایحیدر شااادیباود.
 باوده اسات که باتوان در خاصوص اخالق صالح و جانگ باه آناها ماراجاعه کرد؟ وی لزماه پااساخ باه این ساوال رابدیگری هام در فارهانگ ماعرفتی اسالم

تبیین ناظام ارزشی در اسالم و فارهانگ ماعرفتی اسالم دانسات. وی گافت عالوه بار فاقه و ماشخصا «کتاب الاهاد» در مجاموعاه هاای فقهی، حاوزه هاای
معرفتی ـ ارزشی دیگری همچون اخلق فلسفی، اخلق عرفانی، ادبیات اخل1ی، ادبیات اخلق سیاسی )سیاست نامه، احکام السلطانیه(، و فلسفه
سیاسی )عالم مادنی فاارابی( نیز مکن اسات در پااساخ باه ساوالت مارباوط باه صالح و جانگ و یا خاشونات سیاسی مشاروع و ناا مشاروع در اسالم مفید
بااشاند. وی همینطور باه عقیده بارخی از پاژوهاشگران از جامله وائال حالق، اساتاد حاقوق اسالمی داناشگاه هااروارد، اشااره کرد که تااثیر شار1اشناسی و

1اساتعمار را در فارباه ناشان دادن فاقه در ماطالاعات اسالمی گاوشازد کرده اناد.  حالق ماعتقد اسات که نیاز عملی 1ادرتاهای اساتعماری غاربی باه 1اوانینف
حاقو1ی در تاعامال باا کشورهاای اسالمی و عادم نیاز عملی آناها باه ماعرفاتهای عقلی ماثل فالسفه و کلم در فاعالیتهای اساتعماریشان، در مارکزیت یافات
فاقه و باه حااشیه رفات عالوم عقلی در جاهان اسالم ماعاصار بی تااثیر نابوده اسات. الابته ماحوریت فاقه در سانت اسالمی باه ماثاباه سیستم ارزشی فاراگیر
درسات اسات و آن را نی تاوان ماعلول اساتعمار دانسات. هاماناطور که دین یهودیت، باه ماثاباه یک دین ساامی و از مانطقه خااورمیاناه، باه شکل ماشاباه
«هاالخاا» دارد که ماثل فاقه سیستم ارزشی فاراگیر اسات. ولی در عین حاال ماحوریت فاقه باه ماعنای نابود و کم اهمیتی ماناباع ارزشی دیگر نیست و این

پرسش همچنان موجه است که ایا می توان با استفاده از حوزه های غیر فقهی در نظام معرفت اسلمی در خصوص جنگ و صلح بحث کرد؟
 در ماقالاه خاود باا عانوان «یافات اخالق صالح در شاریعت» باا اشااره باه ناقش ماحوری شاریعت و فاقه در سانتسهیل هاااشمیز سااوی دیگر،ا 

 در 1االاب تقیق رساالاه دکترای خاود۱۹۹۵اسالمی، در امکان یافات اخالق صالح در ماناباع غیر فقهی اسالم تاردید کرد. وی باا اشااره باه اینکه در ساال
دربااره حاقوق بین الالل در اسالم باا عالمای مسالمان دیدار و ماصاحابه کرد افازود: اخالق در سانت اسالمی بیشتر جانبه فاردی دارد و نی تاواناد بارای
ساوالت اخالق صالح و جانگ مانبع بااشاد. وی شارط لزم رسیدن باه اخالق صالح را ناه الازاماا لااظ ماناباع ارزشی غیر فقهی در اسالم بلکه باازناگری در

1تفسیر فاقه کلسیک در خاصوص خاشونات سیاسی در 1ارآن دانسات. باه ناظر سهیل هااشمی، اساتاد رواباط بین الالل در کالاج ماونات هاولیکو  آماریکا،1
در دوره کلسیک علوم اسلمی جنبه های صلح آمیز و عدم خشونت 1رآن و همینطور زندگی پیامبر اسلم )ص( مورد کم توجهی وا1ع شده اند. از
دیدگااه وی، این یک اشاتباه رایج در انادیشه و تااریخ اسالمی اسات که تاصور می شاود عادم تشاریع جاهاد در مکه باه خااطار ضاعف مسالماناان باوده و
آیات جاهاد مادنی رویکرد عادم خاشونات مکی را ناسخ کرده اسات. باه ناظر وی اصال عادم خاشونات پیامابر در مکه هام اماری ناو و ابتکاری در جااماعه
مکه آن زماان باود. وی باا بیان اینکه عادم خاشونات مسالماناان در مکه صارفاا اساتراتاژی نابود بلکه یک اصال باود گافت مسالماناان در مکه ماخصوصاا باعد

افاراد 1ادرتاندی ماثل حامزه و عامر گاروهی ضعیف نابودناد ولی باا این حاال باه جانگ مابادرت نکردناد. سهیل هااشمی اظاهار داشات کهآوردن از اسالم
در دوره تثبیت فارهانگ و داناش اسالمی در 1ارون دوم و ساوم هجاری، احاتمال باه خااطار نیازهاای سیاسی آن دوره، 1ارآن و سیره جانگ ماحور 1ارائات شاده

 باه طاور اناحصاری دربااره جانگهای پیامابر باوده اسات و یا حتی بارخی، ماثل الاغازی الاوا1ادی ))َریِس(اسات. چانانکه کتاباهای مارباوط باه سیره نابوی
(، کتاباهای مساتقل در خاصوص جانگهای پیامابر تادوین کردناد و همینطور بار کتاب سیره پیامابر عانوان «الاغازی» گاذاشاتند ماثل الاغازی۱۳۰ـ۲۰۷

 بارای باازساازی چهاره صالحجوی پیامابر اسالم اشااره کرد که بارای این مانظور ازمحامد حامیدال(. وی باه تالش۵۸ـ۱۲۴الانبوی اباوشاهاب الازهاری )
11ارارداد مادینه، حاج غیر مسالح، صالح حادیبیه، و عافو عامومی باعد از فاتح مکه اساتفاده کرده اسات.   در ماقالاه «در جساتجوی مشاروعیت: اصاول و2

8 ت س ه ا د م ش آ ر زا گ ن  ی ن ا یا پا ر  د ت  قال م ن  ی و نا .ع
9 Knowledge culture
10 Wael Hallaq. "The Quest for Origins or Doctrine? Islamic Legal Studies as Colonialist Discourse," UCLA Journal of 

Islamic and Near Eastern Law, 2, 1 (2002–03): 1-31, 1-2. 
11 Mount Holyoke College 
12 Hamidullah, Muhammad. Muslim Conduct of State: Being a Treatse on Ciyar. Muhammad Ashraf, 1968 (frst 
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فاروع در گافتماناهای خاشن مادرن» ساارا البیاری از داناشگاه اگازتار باریتانیا ناشان داد که چاگوناه گاروهاهای بنیادگارای جاهادی اعام از شیعه و سنی بارای
توجیه و تشریع رفتارهای جنگی از جمله استفاده از ببهای از راه دور به منابع فقهی کلسیک استناد می کنند. 

بیش ـ الهیاتی کردن پدیده های اجتماعی ـ سیاسی و تقیق درباره اخلق صلح در اسلم به مثابه خشونت معرفتشناختی
 که مورد بحث 1رار گرفت سوال از درستی و نادرستی طرح سوال «اسلم و خشونت» بود. سیبیلهروش شناختییکی دیگر از موضوعات 

1راینکه دی باویتراگاه  مافهومی دربااره امار ارزشی» نسابت باه ساوءمالحاظاتی در ماقالاه «چاگوناه می تاوان دربااره اخالق صالح اسالمی ساخن گافت؟ل
فاهمهای نااشی از طارح ساوال از راباطه خاشونات و اسالم ساخن گافت. حیدر شاادی باا گاوشازد کردن خاطر«بیش-الهیاتی کردن مشکلت سیاسی ـ
اجاتماعی» در تقیقات مارباوط باه دین و خاشونات گافت صارف طارح چنین ساوالی ناوعی راباطه بین اسالم و خاشونات را الاقاء می کند و این کار مکن
اسات ناوعی باازتاولید خاشونات از طاریق بادناامکردن اسالم و مسالماناان و دیگری ساازی و در نتیجه ناقض غارض بااشاد. یعنی باه جاای اینکه در صادد

1شاناختی تقلیل خاشونات از طاریق ماطالاعه اخالق صالح در اسالم بااشاد باا ناوعی خاشونات ماعرفات  خاشونات را باازتاولید می کند و باا عمیقتر کردنم
شکاف غاارب و اساالم بااه خااشوناات بیشتر داماان می زنااد. از سااوی دیگر طاارح سااوال از رابااطه اساالم و خااشوناات و الهیاتی جاالوه دادن مشکل، افکار

باا تاوجاه باه این وا1عیت، ماثل، حیدر شاادی سیاساتهای 1ادرتاهای سیاسی بازرگ، منحارف کند.جاملهعامومی را از عالل دیگر خاشوناتهای جااری، از
که ادیان در دوره هاای تااریخی ماتفاوت، تاظاهارات ماتفاوت خاشن و صالح آمیزی داشاته اناد، ماثل جاهان اسالمی که اماروز 1ارین خاشونات اسات در 1ارون

 پاناهاگاه یهودیان سافاردی باود که باه خااطار تعقیب و عادم تامل اساپانیای مسیحی باه اماپراطاوری عاثمانی پاناه آوردناد، در الهیاتی باودن این۱۷و ۱۶
پادیده هاا تاردید کرد و خاطر «بیش ـ الهیاتی ساازی پادیده هاای سیاسی ـ اجاتماعی» را خااطارناشان کرد. وی تاوضیح داد که شااید اکنون ناظم جاهانی و
اعامال خاشونات سااخاتاری از طارف «مارکز» بااعاث عکس الاعمل خاشونات آمیز «پیراماون» می شاود. در این ماو1عیت که پیراماون ماقاومات می کند
مکن اسات خاشونات لزماه ماقاومات را باا تاوسال باه ماناباع فارهنگی ماختلف خاود از جامله دین تاوجیه کند ولی این تاوجیه بیش از آنکه راباطه علی باا آن
مانبع داشاته بااشاد یک «امکان» اسات. هاماناطور که جاواماع اسالمی در نیمه 1ارن بیستم بیشتر باا تاوسال باه هاویت ملی و نااسیوناالیسم ماقاومات خاود را

توجیه و تبیین کردند. 
آ1اای محامد مهادی ماجاهادی از داناشگاه آزاد بارلین در ماقالاه «تاوجیه هاای دین ماحور صالح و خاشونات: ناقدی پاسا سکولر بار رویکردهاای
فارهانگ ماحور»  رویکرد فارهنگی، از جامله الهیاتی، باه خاشونات را ماورد ناقد 1ارار داد و بار این اسااس تلقی گافتمان پاسااسالماگرایی را که تالش می
کند باا ارائاه 1ارائتی صالح آمیز از دین تاظاهارات خاشن دین را حاذف کند ناادرسات دانسات. آ1اای ماجاهادی باا اساتفاده از تائوری پاسا سکولریسم و باه

 ـ سیاسی ناگاه پاسا ـاسالماگرایاناه باه خاشونات را ناقد کرد و باه جاای آن باازـدینیچاالاش کشیدن دوگااناه هاایی ماثل دینی ـ سکولر، شخصی ـ عامومی،
سیاسی ساازی خاشونات را بارای تبیین و حال آن پیشنهاد کرد. بارخی از شارکت کنندگاان در سمینار این ناگاه باه مسائله اسالم و جانگ را دارای ناوعی
نااگاه مااارکسیستی دانسااتند که فاارهاانگ را بااه امااور ا1ااتصادی و اجااتماعی تقلیل می دهااد. آ1ااای چااارلااز رماازی ضاامن  نااقد «بیش ـ الهیاتی سااازی» در
ماطالاعات صالح و دین از ناوعی «کم ـ الهیاتی ساازی» ماباحاث صالح و دین صاحبت باه میان آورد. آ1اای رمازی گافت در بسیاری از این ناوع ماطالاعات،
ناوعی تارکز بار جانبه هاای تااریخی و سیاسی مسائله را می تاوان ماشاهاده کرد که وی آن را کم تاوجهی باه الهیات و تقلیل الهیات باه سیاسات و اجاتماع
تفسیر کرد. از ساوی دیگر دیرک آنازورگاه باا ماقالاه «آیا ذاتاگرایاناه اسات اگار باگوییم یک دین بیش از دینی دیگر ماوجاب خاشونات می شاود؟» امکان

صحبت از الهیاتهای مختلف خشونت و امکان سخن گفت از اینکه یک دین بیشتر از دینی دیگر موجب خشونت می شود، را موجه دانست.

لزوم رویکرد فلسفی و روانشناختی به موضوع
 و تائوریک ماطروحاه در سمینار، لازوم اخاذ رویکردهاای فلسفی، رواناشناختی، تطبیقی، و فارهانگشناسااناه درروش شاناختیاز دیگر نکات

ماطالاعات راباطه دین و خاشونات/صالح اسات. حیدر شاادی باا اشااره باه اینکه اناسان گاویا همیشه آرزوی صالح را داشاته و در عین حاال تااریخ بشاری
همیشه آغشاته باه خاشونات باوده اسات تاامال در جانبه هاای «وجاودشاناختی» و اناساناشناختی خاشونات را ماهم دانسات و گافت حاضور تاقریبا دائمی
خاشونات و صارفاا تغییر جاغرافیای آن در دوره هاای تااریخی ماختلف، طارح این ساوال را مشاروع می کند که خاشونات چاه ناوعی از «وجاود» دارد؟ آیا
همیشه منفی اساات؟ آیا امکان حااذف آن وجااود دارد؟ اگاار «وجااود» خااشوناات ماانطق خاااص خااود را دارد شاااید رابااطه خااشوناات و اساالم در این باارهااه

publicaton: 1941).
13 Sybille Reinke de Buitrago 
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تااریخی صارفاا هامزماانی بااشاد تاا علیت و ماطالاعات الهیاتی و ارزشی در این ماوضاوعاات پاراخات باه شااخ و بارگ و غافلت از ریشه هاای این پادیده هاا
باشد. 

اولیور لیمن، اساتاد فالسفه از داناشگاه کنتاکی آماریکا در ماقالاه خاود تات عانوان «فالسفه اخالق و باحثهای ماعاصار اسالمی دربااره صالح و
خاشونات» باا اشااره باه دو مکتب وظیفه گارایی و پیامادگارایی در فالسفه اخالق اظاهار داشات که در انادیشه اسالمی ماعاصار می تاوان این دو رویکرد را
شاناساایی کرد. باه ناظر لیمن گاروهاهایی که باا اساتناد باه آیه یا حادیثی خااص پیگیری یک هادف سیاسی را و لاو باا روشاهای رادیکال مشاروع می داناند
در وا1ااع مااشابااه مااطلق گاارایان اخاال1ی عاامل می کنند. گااروهااهای بنیادگاارا و جااهادی در وا1ااع دارای نااوعی رویکرد وظیفه گاارایانااه دانساات که بااه ماات

 و در ماقابال، باه ناظر لیمن، گاروهاهای اسالمی که آیات و احاادیث را مبتنی بار هادف و زمینه تفسیر)اصال ـ وظیفه( مساتقل از پیاماد آن مقید هساتند.
و تااویل میکنند و بارای رسیدن باه اهاداف مشاروع سیاسی خاشونات را تاویز نیکنند دروا1اع رویکرد پیامادگارایاناه دارنادکه باه مات باه شکل ماطلق

 از دیدگاااه اولیور لیمن، هاانر ادیان از جاامله اساالم در ایجاد بااالنااس بین وظیفهپاایبند نیستند و آن را ماتناساب باا پیامادهاا جارح و تاعدیل می کنند.
گارایی و پیامادگارایی اسات. باه ناظر وی، در اسالم حادیث و سیره بیشترین اساتعداد بارای ایجاد این باالناس را دارد. بارخی از شارکت کنندگاان رویکرد
حااکم در گافتمان حادیثی و سیره را باه اخالق فضیلت نازدیکتر دانساتند که شخصیت و گافتار و رفاتار پیامابر باه ماثاباه حاامال فاضایل الاگو تلقی می

شود.  
در باخش ماطالاعات ماوردی آ1اای سهیل هااشمی باا ماروری بار ظاهور جاریاناهای جاهادی ماعاصار باه ناظم جاهانی از مانظر این گاروهاها و از جامله

 غاارب( پاارداخاات. هاااشمی تببین کرد کهشاارکایاولااویت آنااها در جاانگ بااا دشاامن دور )غاارب( و یا دشاامن ناازدیک )حکومااتهای ماانطقه بااه عاانوان
چااگونااه اولااویت نساال اول بنیادگاارایان از جاامله سید 1ااطب باار جاانگ بااا حکومااتهای ماانطقه )مااثل جاامال عاابدالااناصاار و یا سااادات( در نساال دوم

 دور تغییر کرد. در فااز جادیدتار بنیادگارایی ناظامی )داعاش( بااز ناوعی اولاویت دشامن نازدیک را میدشمنبنیادگارایان، ماشخصا الاقاعاده، باه جانگ باا
تاوان دید اگار چاه داعاش دشامن دور را هام تهادید می کند ولی بیشتر باه خااطار دخاالات آناها در اماور آناهاسات. آ1اای رابارت گلیو از داناشگاه اگازتار

 در ماقالاه «خاشونات باا تاوسال باه الاگو: ماطالاعه تطبیقی اساتفاده گافتماناهای شیعی و سالفی از سیره در تاوجیه خاشونات» اظاهار داشات که درانگلستان
اساتدللاهای ماعاصار بارای تاوجیه خاشونات روش شاناسی فاقه کلسیک در اساتفاده از سانت ناادیده گارفاته شاده اسات. وی همینطور بار وجاود ناوعی

 آن در گافتماناهای سالفی اشااره کرد. وی بیان داشاتفاقدان گافتماناهای شیعی در اساتفاده از سیره بارای تاوجیه خاشونات وروش شاناسیعاقلنیت در
که در فقه سنی اصل «خشونت» مفهوم پردازی نشده است در حالیکه در فقه شیعه مثل حرمت «سفک الدماء» نوعی از آگاهی نسبت به خشونت
را نااشان می دهااد. آ1ااای گلیو باادین نکته اشاااره کرد که باار خاالف اهاال تااسن فااقهای اصااولی شیعه، از جاامله میرزای 1می، عااقل را بااه عاانوان ماانبع
مساتقل در رسیدن باه حکم شارعی می داناند. بارخی از شارکت کنندگاان اضاافاه کردناد که عاقل گارایی در نازد اهال سانت هام ناایندگاانی داشاته اسات،
از جامله فخار رازی، ولی در 1ارن بیستم گارایش حنبلی و ظااهاری 1اوت پیدا کرده اسات.بارخی دیگر نیز تاوجاه باه گافتمان «ماقاصاد» در اصاول الافقه اهال

 سنت را در مطالعات مربوط به عقلگرایی در سنت اسلمی را بادآور شدند.
1)سواسمرکز مطالعات آسیا، آفریقا و خاور میانه )ناجیا مختار از   دانشگاه لندن در مقاله «دیدگاههایی درباره شهروندی و خشونت درن

علیه تافاوت دینی در پااکستان ماعاصار» باه اساتدلل گاروهاهای بنیادگارا بارای خاارج کردن دیگری هاای دینی از جامله مسیحیان و شیعه هاا از حاقوق
شهارونادی و پااساخ گاروهاهای  اصالح طالب باه این اساتلل پارداخات. وی ناشان داد که چاگوناه دو انادیشمند دینی ماعاصار در پااکستان «جاواد احامد

 و ماتعلق باه مکتب امین احاسن اصالحی و حامیدالادین فاراهی، و «طااهار 1اادری»، اساتاد حاقوق اسااسی و دارایاصالح گارایاناهغاامادی»، باا گارایشهای
گارایشهای ماتصوفااناه، باا روشاها و اساتدللاهای ماتفاوت گاروهاهای خاشن را از حاقوق شهارونادی خاارج می کنند. این حاذف در وا1اع باه شکلی دیگر

همان خشونت گروههای جهادی را در خارج کردن غیر مسلمانان از حقوق شهروندی تکرار می کند. 
در ماقالاه ای باا عانوان «دروغ در جانگ: تاوجیه هاای ماختلف اخال1ی» سید حاسن اسالمی از داناشگاه ادیان و ماذاهاب 1ام باه دیدگااهاهای
ماختلف در خاصوص دروغ در جانگ از دیدگااه عالمای شیعه پارداخات. وی باعد از اشااره باه اساتدللاهای ماختلف در تاوجیه دروغ در جانگ از جامله
حکم الهی، ضاارورت و شاار ا1لی، و تییز بین حیله و دروغ بااه اسااتدللی دیگر اشاااره کرد. وی بااا بیان اینکه اطاالق دروغ بااه یک گاافتار مشااروط بااه
«فارض راساتگویی طارف ماقابال» اسات، بیان امار غیروا1اع در جانگ را خاارج از حکم دروغ دانسات. باا تاوجاه باه اینکه در جانگ هیچ کدام از طارفین
اناتظار راساتگویی طارف ماقابال را نادارد، وی اساتدلل کرد که دروغ در جانگ دروغ ماصطلح نیست. بارخی از شارکت کنندگاان ضامن اشااره باه بارخی
مااوردهااای اخیر این مااوضااوع از جاامله مااذاکرات اتی ایران، تاافاوت یا عاادم تاافاوت حکم دروغ در جاانگهای مااختلف مااثل جاانگ ساارد یا گاارم سااوال

15 School of Oriental and African Studies (SOAS).
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کردناد. بارخی دیگر از شارکت کنندگاان هام اظاهار داشاتند که ناگاه پیامادگارایاناه باه مسائله در اساتدلل «ضارورت و شار ا1لی» این مسائله را هام بااید
لااظ کند که پیامادهاای دروغ صارفاا ناقض ماو1ات یک اصال اخال1ی نیست بلکه بار هاویت اخال1ی فارد و همینطور اصال بنیادین اعاتماد در رواباط هام

تاثیر می گذارد. 
عابدالاصمد بالحاج از داناشگاه کاتاولیک لیون بالژیک در ماقالاه «جاودت سعید و فالسفه صالح» دیدگااهاهای عادم خاشونات جاودت سعید،
فعال و اندشیمند سوریه ای و طرفدار روشهای بدون خشونت در مقابله با خشونت، را معرفی کرد. وی با توصیف جودت سعید و تلشهای او برای
صالح و عادم خاشونات باه «صالح از پاایین»، بادین نکته اشااره کرد که صالح در گافتماناهای اسالمی اماری حااشیه ای اسات و در گافتماناهای مارکزی
اسالم که باا فاقه و الهیات ناایندگی می شاوناد صالح چاندان جاایگاهی نادارد. چانانکه جاودت سعید خاود فقیه یا متکلم نیست بلکه بیشتر یک ماومان

،۱۹۷۳ـ۱۹۰۵فااعال بااا الااهام از ساانت تااصوف اساات. جااودت سعید که در الزهاار تصیل کرد و مااتاثاار از اناادیشمندانی هاامچون مااالک باان نبی )
الازایر( و محامد ا1ابال باود باعد از فاارغ التحصیلی در روساتای محال تاولادش در مانطقه جاولن ساوریه باه معلمی و کشاورزی پارداخات. وی که مانتقد

 باود و همینطور باه خااطار ماخالافت باا جانبش باعث باه زنادان افاتاد، ماعتقد اسات روشنفکران کلسیک-ماشخصا دیدگااهاهای سید 1اطب-بنیادگارایی
درصااااادد ایفای سهمی در  وی بااا نااوعی اجااتناب آگاااهااانااه از  نااخبه گاارایی.مساالمان از جاامله مااتالااهان و فااقهاء 1اادرت مااشارکت در صاالح را ناادارنااد

گساترش صالح در جاواماع اسالمی اسات. جاودت سعید باا این تعبیر که «فاقه اسالمی بار ضاد اسالم اسات» بار اولاویت «عالم آفااق و انافس» یا تاامال در
سان الهی  بار فاقه و دین ماعتقد اسات. در فاقه 1اصاص مشاروع اسات ولی «هاابیل» از این حاق چاشم پاوشی می کند. هاابیل در ماقابال تهادید 1اابیل

 ساوره ماائاده(. سعید این رفاتار هاابیل را سامبل رویکردی بادون خاشونات باه زنادگی و۲۷گافت که مان باه ساوی تاو دسات بالند ناخواهام کرد )آیه
مابارزه می داناد. بارخی از شارکت کنندگاان اینکه جاودت سعید را باتوان در چاارچاوب اسالمی ارزیابی کرد اظاهار تاردید کردناد. باه عابارتی دیگر،
جااودت سعید بیش از آنکه اساالم را تفسیر کند، صاالح را که یک اصاال مااطلق باارای اوساات باار اساالم تاامیل می کند. باارخی از شاارکت کنندگااان بااه

(، هاامرزم پشااتون گاااناادی در ماابارزه عاااری از۱۹۸۸ـ۱۸۹۰شخصیتهای مساالمان دیگر مااشهور بااه «عاادم خااشوناات» از جاامله عاابدالااغفار خااان )
خشونت با استعمار هند و کتاب «اللعنف فی السلم» محمد شیرازی، عالم شیعی، اشاره کردند. 

یحیی صباغچی از دانشگاه شریف تهران در مقاله «بازنگری 1رآنی در جهاد ابتدائی با تاکید بر دیدگاههای آیت ال خوئی» ضمن معرفی 
 را باار اساااس اصااول الهیاتی در 1اارآن نااقد کرد. وی تاااکید کرد که هاارگااونااهها جااهاد ابااتدائی ، این دیدگاااهدر بااب آیت ال خاااوییهایدیدگااهبارخی

ۀ چاارچاوباهای ناظری مارتابط در واساتدلل فقهی بااید مبتنی بار یک تاصویر جااماع از 1ارآن و دین بااشاد فاهم د1یق دساتورهاای 1ارآنی را مانوط باه مالحاظ
ۀ این چاارچاوباها بگنجاد. در باحث جاهاد، باه چاارچاوباهایی مارتابط و متخاذ از 1ارآن اشااره کرد که عابارت 1ارآن دانسات که احکام فقهی بااید در محادود

 اباالغ ، تاااکید باار تااعقل و اجااتناب از تقلید و پیروی کورکورانااه، کراماات انااسان، و باهتکلیف پیاماابرمحادود باودنفااقدان اجاابار در دین،باودناد از:
ۀ این چاارچاوباها تااوز میکند چارا که باعضا هامراه باا اجابار در دیناصاالات صالح ۀ این اصاول، وی بیان کرد که جاهاد اباتدایی از محادود . باا مالحاظ

اسات و وظیفهای فاراتار از خاواسات 1ارآن را بارای پیامابر )ص( ماقرر میدارد و باا کرامات اناسانی که حاق حیات را بارای کفار هام ماعمول میدارد، در
تعارض است.  لذا معنای آیات جهاد در 1رآن، ابتداء به جنگ نیست و این آیات صرفا ناظر به دفاع هستند.

1( و محادودیتهای سانت در تاوجیه خاشونات» چاارلاز رمازی۱۹۵۲در ماقالاه «چاارچاوباهای رحامت: جاواد احامد غاامادی )ماتولاد از کالاجه
1مسیحی فورمان  پااکستانی، از اسالم پارداخات. غاامادی باااصلح گرای لهاور پااکستان، باه تشاریح 1ارائات صالح آمیز جاواد احامد غاامادی، انادیمشند7

1ارائتی ماوساع و در عین حاال مضیق از سانت، که سان اباراهیمی 1ابل از اسالم را هام شاامال می شاود ـ ولی باا این حاال هار حادیثی را هام جازو سانت باه
حااساب نی آورد ـ تاالش می کند 1اارائااتهای خااشن از اساالم را نااامشااروع باادانااد. باارخی از شاارکت کنندگااان در خااصوص رابااطه غاااماادی بااا سااایر

اندیشمندان مدرن و معاصر شبه 1اره هند از جمله سر سید احمد خان، ابوکلم آزاد و اصلحی نکاتی را بیان کردند. 
1بیانکا اسااپایدل باه از دانااشگاه اگاازتاار انگلسااتان در مااقالااه «گاافتمان 1اادرت در کتاب 'ماانطق 1اادرت در اساالم' محاامد حسین فااضل ال»ئ

صاانایع فااصاحتی ـ باالغتی در دیدگاااهااهای محاامد حسین فااضل ال، ماارجااع شیعی لاابنانی در گااذشااته، پاارداخاات. وی بااه ماادلااهای اسااتدلل وی باارای
 گافتمانبالغیاساتفاده از 1ادرت از جامله ضاروت، فضیلت، و ابازار اشااره کرد. روایتهای کربال و غیبت اماام زماان را خاان اساپایدل از دیگر ابازارهاای

1درت فضل ال معرفی کرد. 

16 Charles Ramsey
17 Forman Christian College 
18 Bianka Speidl
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1اسفا ویدیانتو 2 از انساتیتوی ماطالاعات اسالمی ساالتیاب  انادونازی در ماقالاه «خاشونات در ادبیات اسالماگرای انادونازی ماعاصار: حبیب رزقف
شاهاب و امار باه ماعروف و نهی از منکر» باه اساتدلل حبیب رزق شاهاب بارای لازوم مابارزه خاشونات آمیز باا ماظاهار غیر دینی و غیر اسالمی باا تاوسال باه
مافهوم امار باه ماعروف و نهی از منکر پاراخات. بارخی از شارکت کنندگاان در خاصوص راباطه اصال امار باه ماعروف و نهی از منکر در اسالم باا اصال ماشاباه

 کوک باا عانوان «امار باه ماعروف و نهی از منکر در انادیشه اسالمی» اشااره شاد که باه اینماایکلدر مسیحیت ساوال کردناد. در این خاصوص باه کتاب
 ولی 1رائت توماسهاخته و نتیجه گیری کرده است که اصل امر به معروف و نهی از منکر در اسلم از گفتمان مسیحی این اصل متاثر نبوددموضوع پر

2آکویناس از مفهومی مشابه را متاثر از اسلم دانسته است. 1 
2تاوران کایااوغالو 2 از داناشگاه واشینگت تااکوماا2 ، آماریکا در ماقالاه «سااخات یک چاارچاوب اسالمی بارای جانگ و صالح در سیاسات بینل

 خاصوص جانگ و صالح پارداخات.ردیدگاااهااهای لاااظ شااده در بیانیه هااای سااازمااان همکاری اساالمی دبااهالاالل: نااقش سااازمااان همکاری اساالمی»
 تااا کنون بیان داشاات که این سااازمااان بااه ناادرت از «جااهاد» اسااتفاده کرده۱۹۷۰کایااوغالو باا مارور بیانیه هاای این ساازماان از بادو تااسیس آن در ساال

 چارچوب روابط بین اللل و توافقهای جهانی بوده است. دراست و بیشتر رویکردی سکولر به مسئله داشته و بیانیه هایش 
2آخرین مقاله در بخش مطالعات موردی با عنوان «همکاری یا انقلب؟ روایتهای اسلمی در روسیه معاصر»  بود که در آن سیمونا مراتی م

از داناشگاه بین الللی فالوریدا، آماریکا باه جاایگاه صالح و جانگ در بین جاریاناهای اسالمی ماختلف در روسیه پاراخات. وی باا اشااره باه تفکیک اسالم
سنتی و اسالم «وارداتی» در فاضای عامومی روسیه گافت دولات روسیه از جاریان اسالم سنتی در روسیه، که گارایش باه تاصوف در آن 1اوی اسات، باه

که واراداتی می نااامااد و در 1اافقاز شاامالی 1ااوی اساات و روسیه را بااه عاانوان- باارای اساالم ساالفی و انااقلبیجااایگزینیباه ماثاباهو عاانوان اساالم بااومی
. وی باااا اشااااره باااه روایتی کلن و ملی گااارایاناااه در روسیه که مااالت روس را منجی جاااهان تلقی می کند ومیناااید حاامایت-اسااتعمارگاار رد می کند

ناوعی گارایش باه دادن وظیفه منجی گاوناه باهباهمسیحیت ارتاادکس روسی را نااوعی نااات مسیحیت از 1اارائاات اشااتباه بیزانااس از مسیحیت می دانااد،
روسیه در خاصوص اسالم اشااره کرد. بار اسااس این تلقی روسیه اکنون باا ارائاه 1ارائتی درسات از اسالم باار دیگر در 1اامات منجی جاهان و اناسان اناام

وظیفه خواهد کرد.
 ضاامن ارزیابی سمینار پیشنهادات و انااتقاداتی ارائااه کردنااد. شاارکت کنندگااان تااوجااه بااه ابااعاد روششاارکت کنندگاااندر جاالسه پااایانی،

از دروغ در جانگ تاا امار باه ماعروف و نهی از منکر و ماوضاع ساازماان همکاری-شاناختی و تائوریک ماوضاوع و همینطور تانوع در ماوضاوعاات ارائاه شاده
 را از نااقاط مااثبت سمینار ارزیابی کردنااد. باارخی دیگر از شاارکت کنندگااان نیز بااه درباارگیری گاارایشات مااختلف از بنیادگاارایی نااظامی تااا-اساالمی

طارفاداران عادم خاشونات و همینطور طارح دیدگااهاهای ناایندگاان ماختلف سنی و شیعه از کشورهاای ماختلف اسالمی از انادونازی تاا پااکستان، ایران،
روسیه و ساوریه و لانبان باه عانوان ناقطه 1اوت دیگر اشااره کردناد. ایجاد گاروه ماطالاعاتی و ساایت اینترنتی «اخالق صالح در اسالم»، بارگازاری مانظم
سمینار در دوره زماانی خااص، بارگازاری نشساتهای تخصصی ماثل اخالق و تاروریسم، و اخالق تطبیقی صالح در ادیان ماخصوصاا اسالم و مسیحیت،

 درسمینارو همینطور اناتشار مجاموعاه ماقالت ارائاه شاده در سمینار بارخی از ماحورهاای پیشنهادی باود. یادآوی می شاود که ماقالت ارائاه شاده در
 در 1الب کتابی در مجموعه «مطالعات اخلق صلح» موسسه الهیات و صلح با همکاری انتشاراتی نوموس آلان منتشر خواهد شد.۲۰۱۶سال 

......................................
مقالت ارائه شده در سمینار

 و تئوری : روش شناسیبخش 

«آیا ذاتااگرایانااه اساات اگاار بااگوییم یک دین بیش از دینی دیگر مااوجااب خااشوناات می شااود؟» )دیرک آناازورگااه، ماادرسااه عااالی فاالسفه و-
الهیات، فرانکفورت(.

19 Asfa Widiyanto
20 State Institute for Islamic Studies (IAIN), Salatiga.
21 Cook, Michael. Commanding right and forbidding wrong in Islamic thought. Cambridge University Press, 2004.pp. 

569-579.
22 Turan Kayaoglu.
23 University of Washington І Tacoma. 
24 Simona Merati.
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اتی-  درباااره اخاالق صاالح اساالمی» و «حااوزه هااای ارزشی در فاارهاانگ مااعرفتی اساالم و سااوال از اخاالق صاالح اساالمی»روش شااناختی«نک
)حیدر شادی، مدرسه عالی فلسفه و الهیات، فرانکفورت(.

 ماافهومی درباااره اماار ارزشی» )سیبیلله راینکه دی بااویتراگااو،مالحاظاتی«چااگونااه می تااوان درباااره اخاالق صاالح اساالمی سااخن گاافت؟-
دانشگاه هامبورگ(.

«فلسفه اخلق و بحثهای معاصر اسلمی درباره صلح و خشونت»)اولیور لیمن، دانشگاه کنتاکی آمریکا(.-

«یافت اخلق صلح در شریعت» )سهیل هاشمی، کالج مونت هولیکو آمریکا(.-

«تاوجیه هاای دین ماحور صالح و خاشونات: ناقدی پاسا سکولر بار رویکردهاای فارهانگ ماحور»)محامد مهادی ماجاهادی، داناشگاه آزاد-
برلین(.

«در جستجوی مشروعیت: اصول و فروع در گفتمانهای خشن مدرن»)سارا البیاری، دانشگاه اگزتر بریتانیا(.-

«خاشونات باا تاوسال باه الاگو: ماطالاعه تطبیقی اساتفاده گافتماناهای شیعی و سالفی از سیره در تاوجیه خاشونات» )رابارت گلیو، داناشگاه-
اگزتر(.  

بخش موضوعات )اخلق صلح در اندیشه معاصر اسلمی( : 

«دشمن نزدیک، دشمن دور: جهان از دیدگاه القاعده و داعش» )سهیل هاشمی، کالج مونت هولیکو آمریکا(.-

«دیدگاههایی درباره شهروندی و خشونت علیه تفاوت دینی در پاکستان معاصر» )ناجیا مختار، سواس، دانشگاه لندن(.-

«دروغ در جنگ: توجیه های مختلف اخل1ی» )سید حسن اسلمی، دانشگاه ادیان و مذاهب 1م(.-

« جودت سعید و فلسفه صلح» )عبدالصمد بلحاج، دانشگاه کاتولیک لیون بلژیک(.-

 تهران(.،«بازنگری 1رآنی در جهاد ابتدائی با تاکید بر دیدگاههای آیت ال خوئی»)یحیی صباغچی، دانشگاه شریف-

( و محادودیتهای سانت در تاوجیه خاشونات» )چاارلاز رمازی، کالاج مسیحی۱۹۵۲«چاارچاوباهای رحامت: جاواد احامد غاامادی )ماتولاد-
فورمان، لهور پاکستان(.

«گفتمان 1درت در کتاب 'منطق 1درت در اسلم' محمد حسین فضل ال» )بیانکا اسپایدل، دانشگاه اگزتر انگلستان(.-

«خااشوناات در ادبیات اساالمااگرای اناادوناازی مااعاصاار: حبیب رزق شااهاب و اماار بااه مااعروف و نهی از منکر» )اساافا ویدیانااتو، انسااتیتوی-
مطالعات اسلمی، سالتیا اندونزی(.

«سااخات یک چاارچاوب اسالمی بارای جانگ و صالح در سیاسات بین الالل: ناقش ساازماان همکاری اسالمی» )تاوران کایااوغالو، واشینگت-
تاکوما، آمریکا(.

«همکاری یا انقلب؟ روایتهای اسلمی در روسیه معاصر» )سیمونا مراتی، دانشگاه بین الللی فلوریدا، آمریکا(. -
 اشاره می شود. سمینارذیل به برخی از موضوعات طرح شده در 
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