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چکیده

ــر  ــه ب ــا تکی ــل ب ن المل ــط ب�ی ــا�ن در رواب ــح انس ــه صل ــاد نظری ــرریس ابع ــه ب ــه ب ــن مقال ای

نــگاه فلســفی- فقهــی امــام خمیــین )ره( پرداختــه اســت. فرضیــه مقالــه نظریــه صلــح 

انســا�ن را از نــگاه فلســفی امــام خمیــین )ره(، نظریــه مــورد قبــول در بــاب صلــح در روابــط 

ــارت از خدامحــوری، اســالم محوری،  ــه را عب ــن نظری ــی ای ــا�ن فقه ــد و مب ــل می دان ن المل ب�ی

ــی  ــوری و نف ــوری، عقل مح ــوری، مصلحت مح ــوری، اخالق مح ــوری، عدالت مح والیت مح

ظلــم و ســتم می دانــد و اصــول فقهــی ایــن نظریــه را عبــارت از ســه ســتون صلــح عادالنــه، 

افتمندانــه می دانــد. مقالــه ابتــدا مــروری بــر مفهــوم صلــح از  صلــح عزتمندانــه و صلــح رسش

ی و در فلســفه غــر�ب بــا بــرریس اجمــایل نــگاه کانــت فیلســوف برجســته غــر�ب  نــگاه حقوق بــرش

در بــاب مفهــوم صلــح پایــدار انجــام و ســپس نظریــه صلــح انســا�ن امــام خمیــین )ره( را بــه 
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عنــوان نظریــه مــورد قبــول اســالمی در بعــد فلســفی و فقهــی مــورد بــرریس و مداقــه قــرار 

افــت را  ــت، عــزت و رسش ــن عدال ــوان ســه رک ــه می ت ــه آن اســت ک ی مقال ــری می دهــد. نتیجه گ

ن الملــل در نظــر گرفــت کــه  بــه عنــوان ســه اصــل فقهــی نظریــه صلــح انســا�ن در روابــط ب�ی

ــح  ــوده و یــک گفتمــان جامــع صل ن ب ــ�ی ــح و تبی ــل توضی ــا�ن و اصــول حــول آن قاب ســایر مب

ــد. ــکیل می ده ــالمی را تش اس

افت ، عدالت، عزت، رسش ، امام خمیین واژگان کلیدی: صلح انسا�ن
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مقدمه

ــرش در طــول  ــن نیازهــای ب ــ� از بنیادی تری ــوان ی ــه عن ــح ب ــم صل ــه می دانی همانطــور ک

ن الملــل بــوده اســت. در رابطــه بــا مفهــوم صلــح  تاریــخ، همــواره در کانــون  توجــه روابــط ب�ی

تعاریــف گوناگــو�ن ارائــه شــده اســت. در غــرب، مفهــوم صلــح، بیشــرت بــا تاکیــد بــر نبــود 

ایــط جهــت  ق، بــر حضــور برخــی رسش خشــونت معنــا شــده )صلــح منفــی( در حــایل کــه در رسش

تحقــق صلــح تاکیــد شــده اســت )صلــح مثبــت(. درک جهــا�ن از صلــح مســتلزم تجمیــع ایــن 

دو برداشــت از صلــح خواهــد بــود. صلــح مثبــت در یــک تعریــف ســاده، عبــارت اســت از 

ن از خشــونت اعــم از خشــونت  ام بــه حقوق بــرش و عــزت انســان ها و عدالــت و پرهــری احــرت

ــزاع شــامل  ــر جنــگ و ن ــه عــالوه ب ــل ک ن المل ــط ب�ی ــا خشــونت مســتقیم در رواب ســاختاری ی

، آســیب بــه محیــط زیســت و تحقــری انســان ها و ... 
گ

، فقــر، توســعه نیافت� �ب عدالــیت

ــان  ــال 1945 و از زم ــروز، از س ــل ام ن المل ــط ب�ی ــه در رواب ــت ک ــایل اس ــن در ح ــود. ای می ش

ــا همــان مفهــوم منفــی  ــوده، غالب ــح مدنظــر ب ــل متحــد، آنچــه از صل تاســیس ســازمان مل

صلــح بــوده اســت. )ابراهیمــي و همــکاران 1389: 7(

ی و نقطــه رسآغــاز حقوق بــرش  صلــح، را بایــد بــه عنــوان یــک حــق فــردی و جمعــی بــرش

در نظــر گرفــت زیــرا زمــا�ن می تــوان از تحقــق حقوق بــرش ســخن گفــت کــه قبــال بســرت آن در 

ن حــق  آزادی، برابــری و بــرادری و ســایر حقوق بــرش  قالــب صلــح فراهــم شــده باشــد. تامــ�ی

 ، ــیت ــتبداد، �ب عدال ــر، اس ــش، فق ــونت، تن ــاری از خش ــان ع ــه جه ــت ک ــر اس ــی می هنگام

ن  ــ�ی ــح همچن ــرد زور نیســت. صل ــع کارب ــح فقــط من ــن صل ــری و خشــونت باشــد. بنابرای تحق

ورت هــای  ایــط عدالــت اجتماعــی، تحقــق حــق توســعه، دســتیا�ب بــه �ن متضمــن ارتقــای رسش

ــناد  ــه اس ــایل ب ــی اجم ــد. نگاه ــالم می باش ــت س ــط زیس ــالم و محی ــه آب س  از جمل
گ

ــد� زن

ی نشــانگر آن اســت کــه همــه آنهــا از جملــه اعالمیــه جهــا�ن حقوق بــرش و میثــاق  حقوق بــرش

ــح و حــق  ــه مفهــوم صل ــه نوعــی ب ی ب ــرش حقــوق مــد�ن و ســیایس و ســایر اســناد حقوق ب
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ی اشــاره کرده انــد. صلــح هــدف غــا�ی حقوق بــرش  صلــح بــه عنــوان یــک حــق انســا�ن و بــرش

ــروز نقــض  ــه زمینه هــای ب ــه کلی ــدار ســخن گفــت ک ــح پای ــوان از صل ــا�ن می ت می باشــد و زم

ن رفتــه باشــد. )ابراهیمــي و همــکاران 1389: 8( صلــح، قبــال از بــ�ی

ن می بایســیت  ی اســت و بــرای تحقــق آن نــری صلــح، از یــک جهــت، جامع تریــن حــق بــرش

ط هــای گوناگــو�ن همچــون حقــوق مــد�ن و ســیایس )آزادی هــا(، حقــوق اقتصــادی،  پیش رسش

، حقــوق برابــری و ... فراهــم شــود و از ســوی دیگــر صلــح، خــود 
گ

اجتماعــی، فرهنــ�

ــق  ــق بیشــرت مصادی ــه تحق ــن لحــاظ ک ــرش اســت، بدی ــر از حقوق ب ط بســیاری دیگ ــش رسش پی

ط   بــدون جنــگ، پیش رسش
گ

ی از جنــس صلــح و آرامــش اســت و زنــد� حقوق بــرش نیازمنــد بســرت

فــت کشــور ها و اجــرای کامــل حقــوق  ــرای رفــاه مــادی و توســعه و پیرش ــه ب ن الملــی اولی ب�ی

ــد  ــل متح ــور مل ــرش و منش ــا�ن حقوق ب ــه جه ــده در اعالمی ــالم ش ــایس اع ــای اس و آزادی ه

ــود،  ــن وج ــا ای ــکاران 1389: 8( ب ــي و هم ــی رود. )ابراهیم ــمار م ــه ش ــرش ب ــناد حقوق ب و اس

 خــود را وامــدار حفــظ ثبــات 
گ

نظریــات غــر�ب در بــاب صلــح، �فــا روبنــا�ی اســت کــه آراســت�

نســیب در وضــع موجــود می دانــد و از آنجــا کــه وضــع موجــود، همــواره عادالنــه، عزتمندانــه 

افتمندانــه نیســت، صلــح هــم در ایــن دیــدگاه، از پویــا�ی و امــکان انطبــاق بــا مقتضیــات  و رسش

زمــان برخــوردار نیســت،  صلــح حقیقــی در جهــان حاصــل نمی شــود. )زمــا�ن 1394: 5(

ــد دقــت داشــت کــه مفهــوم صلــح، همــواره یــ� از دغدغه هــای مکاتــب فلســفی و  بای

فالســفه بــوده اســت و اینگونــه نیســت کــه فلســفه و فالســفه کاری بــه صلــح نداشــته اند. امــا 

مفهــوم صلــح، پــس از قــرن هفدهــم بیــش از پیــش مــورد توجــه واقــع شــد و بــه مــرور، 

بــه یــ� از موضوعــات اصــی بحث هــای فلســفی تبدیــل شــد. از ایــن دوره بــه بعــد، ادعــا 

شــد کــه عقــل اعــم از عقــل فطــری دکارت و یــا عقــل اکتســا�ب روشــنفکران قــرن هجدهــم، 

ــرد  ــد. رویک ــدا کن ــش پی ــح گرای ــه صل ــد و ب ــگ دوری کن ــه از جن ــد ک ــان را وادار می کن انس

ایده پــردازان در خصــوص مســئله جنــگ و صلــح، متفــاوت ویل در یــک راســتا بــوده اســت. 

برخــی، بــه بیــان چهــره خشــن جنــگ و برخــی دیگــر، بــه اهمیــت صلــح و امــکان برقــراری آن 
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بــه صــورت پایــدار  پرداختنــد. )ابراهیمــي و همــکاران 1389: 11(

در ایــن میــان، کانــت بــه عنــوان یــ� از برجســته ترین فالســفه غــر�ب کــه در حــوزه صلــح 

یــر  ن حــال کــه بعــد رسش ن مطالــب قابــل توجهــی دارد، بــا ارائــه طــرح صلــح پایــدار، درعــ�ی نــری

ــو�ی  ــان و مددج ــودن انس ــه ب ــت �ن نفس ــر غای ــد ب ــا تاکی ــناخت، ب ــمیت ش ــه رس ــان را ب انس

ــه  ــه دادن ب ــرای خاتم ــی ب ن راه ــ�ت ــان، در �پ یاف ــه درون انس ــالق نهفت ــی و اخ ــل عم از عق

ــی  ــامل برخ ــرح وی ش ــی داد. ط ــفی  وی را آزار م ــر فلس ــه خاط ــود ک ــا�ی ب ه ها و نزاع ه ن ــتری س

ن هــا�ی را بــه منظــور تثبیــت صلــح پایــدار ارائــه می کــرد.  ســاختارهای فرامــی بــود کــه تضم�ی

ــل را فراهــم ســازد.  ــای فکــری تاســیس جامعــه  مل ن ســاختارها، عمــال توانســت زیربن همــ�ی

محمــدی 1390: 122( )مری

کانــت در رســاله کم حجــم ویل پراهمیــت صلــح پایــدار، درصــدد ارائــه طرحــی مانــدگار 

بــرای اتحــاد ملــل بــرای ایجــاد و پاســداری از صلــح در ســطح جهــان و در نتیجــه، ســوق دادن 

ی  یــن رسش جامعــه جهــا�ن بــه ســوی یــک جمهــوری جهــا�ن بــود. کانــت اصــوال جنــگ را بزرگرت

ــه  ــرد طرحــی ارائ ــالش ک و، ت ــرن د. از ای ــت را بگــری ی ــان برش ــه ممکــن اســت دام می دانســت ک

ط هــای مقدمــا�ت بــه  ن بــردن ایــن رسش بــزرگ شــود. کانــت در پیش رسش کنــد کــه منجــر بــه از بــ�ی

محمــدی 1390: 122( ی هــا اســت. )مری ــال تعلیــق هــر چــه بیشــرت جنگ هــا و درگری دنب

ــرای  ــد از 1. ب ط دارد کــه عبارتن ــدار مــورد نظــر کانــت، شــش پیــش رسش ــح پای برقــراری صل

صیانــت از صلــح واقعــی، هیــچ پیمــان صلحــی کــه در آن، بــه طــور ضمــین دســتاویزی بــرای 

جنــگ در آینــده باشــد، معتــرب نخواهــد بــود، 2. هیــچ کشــوری نبایــد از راه وراثــت و ماننــد 

آن، تحــت مالکیــت کشــور دیگــری در آمــده و اســتقالل و حاکمیــت هیــچ دولــیت نبایــد نابــود 

ــده  ــال برچی ــج کام ــه تدری ــد ب ــم بای ــر پرچ ــلح زی وی مس ــری ــت و ن ــای ثاب ــود، 3. ارتش ه ش

شــوند، بــه عبــارت دیگــر، رقابت هــای نظامی گرایانــه و تســلیحا�ت ممنــوع می باشــند، 4. 

ــوع می باشــد، 5.  ــر ممن ــت دیگ ــردن دول ــد ک ــه خاطــر ثروتمن ــت ب ــک دول مقــروض شــدن ی
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ــگام  ــدارد، 6. هن ــورها را ن ــایر کش ــور س ن در ام ــونت آمری ــت خش ــق دخال ــوری ح ــچ کش هی

ن پیمــان و تحریــک اتبــاع کــه صلــح را دشــوار  جنــگ، دســت زدن بــه اقدامــا�ت هماننــد شکســ�ت

محمــدی 1390: 123، بــه نقــل از کانــت 1380: 76-90( و ناممکــن می ســازد، ممنــوع اســت. )مری

ــک  ــه ی ــه منجــر ب ــا طــرح اقتصــادی، ک ــوری ی ــه تئ ط هــا، هیچگون ــن پیش رسش ــان ای در می

ــه  ــود، ب ــی ش ــادی منته ــت اقتص ــت و عدال ــه امنی ــت، ب ــده و در نهای ــادی ش ــم اقتص نظ

چشــم نمی خــورد. ایــن امــر شــاید بــه دلیــل ایــراد کی طــرح صلــح پایــدار کانــت، بــه عنــوان 

محمــدی 1390: 123، بــه نقــل از کانــت 1380: 90- یــک طــرح روبنــا�ی و نــه زیربنــا�ی باشــد. )مری

�ت دارد. 76( همــان تفــاوت زیربنــا�ی کــه نظریــات صلــح پایــه غــر�ب بــا نظریــات رسش

ط هــا می افزایــد.  ن در تحقــق صلــح پایــدار، بــر ایــن پیش رسش کانــت ســه رکــن بنیادیــن را نــری

ــوری   ــت جمه ــور، می بایس ــر کش ــهروندی در ه ــایس ش ــون اس ــد از 1. قان ــن ارکان عبارتن ای

ــتوار  ــای آزاد اس ــمی از دولت ه ــالوده فدرالیس ــر ش ــت ب ــا می بایس ــوق ملت ه ــد، 2. حق باش

بــا�ن یــا مهمان نــوازی جهــا�ن محــدود می باشــد.  ن ایــط مری گــردد، 3. حــق جهــان شــهری، بــه رسش

محمــدی 1390: 123( )مری

ــون، محــور  ــه در آن، قان ــوع حکومــیت اســت ک ــدگاه کانــت، حکومــت جمهــوری، ن از دی

ن می کنــد.  پایــدار جهــا�ن را تضمــ�ی نــوع حکومــت، صلــح  ایــن  انسان هاســت.   
گ

زنــد�

)123  :1390 محمــدی  )مری

نظریه صلح انسانی در روابط بین الملل

همانطــور کــه اشــاره شــد، بحــث صلــح، یــک موضــوع مهــم در فلســفه و اندیشــه های 

ن دلیــل اســت کــه اکــرش فالســفه بــه مباحــث جنــگ و صلــح از نــگاه  فلســفی اســت و بــه همــ�ی

ــفه  ــان فالس ــاو�ت در می ــگاه متف ــت، ن ــم اس ــه مه ــان، آنچ ــن می ــد. در ای ــفی پرداخته ان فلس

ــح و جنــگ در  ــه صل ــه مقول ــگاه فالســفه غــر�ب ب ــا فالســفه اســالمی وجــود دارد و ن غــر�ب ب
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قــرون اخــری در همــان چارچــوب جــدا�ی دیــن از سیاســت و سکوالریســم و خــرد نــاب صــورت 

ــوان یــ� از برجســته ترین فالســفه  ــه عن ــه بخــیسش از نظــرات کانــت ب ــه اســت. اشــاره ب گرفت

ن در بحــث صلــح دارد، در مقدمــه بحــث ایــن مقالــه،  غــر�ب کــه مباحــث قابــل توجهــی نــری

بــرای آشــنا�ی مخاطــب بــا نــگاه فلســفه غــر�ب بــه صلــح و ایجــاد امــکان مقایســه و تطبیــق آن 

بــا صلــح مــورد نظــر فلســفه اســالمی بــود.

در ایــن میــان، نقطــه محــوری ایــن مقالــه، انتخــاب عنــوان صلــح انســا�ن اســت کــه در 

یــن فالســفه دوران معــا� مــورد  قــرن اخــری بــه زیبــا�ی توســط امــام خمیــین )ره( از بزرگرت

اشــاره قــرار گرفتــه اســت. در واقــع در مــورد امــام خمیــین )ره( نکتــه قابــل تامــل آن اســت 

کــه ایشــان هــم مفــر و هــم فقیــه، هــم عــارف و هــم فیلســوف اســت و از برخــی تعابــری 

ن تــری داده اســت کــه در  فلســفی اســتفاده و بــه زیبــا�ی آن را حــیت در نــگاه فقهــی خــود نــری

ــه می شــود. ــه آن پرداخت ادامــه ب

 ، امــام خمیــین )ره( در جــا�ی می فرمایــد ... مــا معتقــد بــه صلــح انســا�ن هســتیم. )خمیــین

، مفهــوم انســا�ن  ــا�ی ــه زیب ــه از فلســفه اســت و امــام ب ــن مفهــوم، وام گرفت ج 16: 103( ای

بــودن صلــح را از فلســفه اخــذ کــرده و در اندیشــه ســیایس و فقهــی خــود تــری داده اســت. 

ــورد نظــر  ــا� م ــاد و عن ــف، ابع ــین )ره( در مناســبت های مختل ــام خمی ــات ام ــرریس بیان ب

ایشــان را در بیــان مفهــوم صلــح انســا�ن بیشــرت عیــان می کنــد.

بــر اســاس تفســری فلســفی و انسان شناســانه امــام خمیــین )ره(، انســان دارای ســه بعــد 

ــکار  ــل، راه ن دلی ــ�ی ــه هم ــد. ب ــاری می باش ــیسش و رفت ، کن ــیسش و ارزیسش ــی، گرای ــیسش و عق بین

ن دارای ســه بعــد اســت کــه در بعــد  امــام بــرای ایحــاد صلــح و جهــان عــاری از خشــونت نــری

ــه اســت کــه آتــش خشــونت و غضــب قــادر اســت کــه اعتقــاد  ــن نکت ــه ای اول، معطــوف ب

ــاد  ــان و اعتق ــه ایم ــر چ ــه ه ــد. در نتیج ــل کن ــرت تبدی ــه خاکس ــوچ و ب ــان را پ ــان انس و ایم

ن فروکــش کــرده و جهــان از صلــح و امنیــت  د، آتــش خشــم و غضــب نــری انســان فــزو�ن گــری
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ــه تقویــت جنــود عقــل در انســان،  ی برخــوردار می شــود. در بعــد دوم، معطــوف ب بیشــرت

ــر  ــجاعت را درب ــت، ش ــوت، محب ــت، اخ ــت، رحم ــه راف ــت و از جمل ــت اس ــه و دول جامع

ن از جنــود جهــل اســت کــه شــامل قســاوت، خشــم،  ن معطــوف بــه پرهــری د و همچنــ�ی می گــری

ــن هــر مقــدار  ــا می باشــد. بنابرای خشــونت، تــرس، ضعــف نفــس، حــب نفــس و حــب دنی

ــان  ــف شــود، جه ــل تضعی ــود جه ــت و جن ــت تقوی ــل در انســان، جامعــه و دول ــود عق جن

ــک راهــکار  ــد، ی ــه می کن ــام دو راهــکار ارائ ــم داشــت. در بعــد ســوم، ام ــری خواهی امن ت

ــات و مفاســد  ــر در آف ــین )ره(، تفک ــام خمی ــک راهــکار عمــی. راهــکار علمــی ام علمــی و ی

اقتصــادی، اخــال�ت و عمــی خشــونت اســت، چــون ایشــان اســتعاره آتــش را بــرای غضــب و 

خشــونت بــه کار می بــرد و بــه عنــوان راهــکار عمــی می فرمایــد قبــل از آنکــه آتــش غضــب و 

د، مــکا�ن کــه اســباب غضــب و خشــونت در آنجــا تــدارک شــده را تــرک  خشــونت شــدت بگــری

کنــد در غــری ایــن صــورت، تغیــری وضعیــت بدهــد. )لــک زا�ی و لــک زا�ی 1395: 35(

ــت و  ــح اس ــه صل ــه مقول ــفی او ب ــگاه فلس ــه از ن ــین )ره(، برگرفت ــام خمی ــان ام ــن بی ای

ــه  ــام، زمین ــه هسیت شــنایس، انسان شــنایس و معرفت شــنایس فلســفی ام نشــان می دهــد ک

را بــرای ارائــه نظریــه صلــح انســا�ن فراهــم نمــوده اســت. از منظــر امــام خمیــین )ره( صلــح 

وقــیت ارزش دارد کــه حقــوق انســان ها رعایــت شــود، زیــرا در ایــن صــورت اســت کــه نتیجــه 

ــین  ــام خمی ــال ام ــردد. )پرت ــق می گ ــان ها محق ــت انس ــایش و تربی ــین آس ــح یع ــتقرار صل اس

)1396

ــد،  ــا�ن نباش ــالق انس ــه اخ ــر طریق ــتمداری ب ــیت سیاس ــد وق ــین )ره( می گوی ــام خمی ام

ــیع در  ــه وس ــک منطق ــش در ی ــه، چاقوک ــش رس محل ــه چاقوک ــا ن ــد، ام ــش در می آی چاقوک

ــم فســد العالــم، مصــداق  ــد اینکــه در روایــت هســت کــه اذا فســد العال ــا و می فرمای دنی

ن هــا هســتند کــه علمــای سیاســت هســتند، فاســد هســتند، عالــم را بــه  باالتریــن آن، هم�ی

ــا، مــردم آرامــش بهــرت پیــدا می کننــد.  فســاد کشــاندند ... اگــر اینهــا حــذف بشــوند از دنی

، ج 18: 237-238( ــین ــل از خمی ــه نق ــاض 1397، ب )فی
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از نــگاه فلســفی، صلــح اســالمی بــر مبنــای امنیــت جامــع مطــرح می شــود. یعــین صلــح 

ــه از راه  ــت ک ــی اس ــی، صلح ــت و منف ــح مثب ــه صل ــان دو مجموع ــالمی، در می ــایل اس متع

ــه از  ن فکــری اســت ک ــر دیســیپل�ی ــین ب امنیــت جامــع متحقــق می شــود و امنیــت جامــع مبت

ــری  ن فک ــیپل�ی ــابه دیس ــدگاه مش ــنایس از دی ــنایس و معرفت ش ــنایس، انسان ش ــر هسیت ش نظ

ــح مثبــت در اندیشــه روابــط  ــای تحقــق صل ــز اســت. امنیــت جامــع مبن غــر�ب بســیار متمای

ن الملــل اســالمی اســت، امــا از لحــاظ مبنــا�ی در آن بــه اخــالق و معنویــات تاکیــد زیــادی  ب�ی

ــدار دانســته  ــح پای ــای تحقــق صل ــل، انســان لذت جــو مبن ن المل شــده اســت و در نظــام ب�ی

نمی شــود. همانطــور کــه در مبــا�ن حقوق بــرش از دیــدگاه اســالم، انســان تکلیف مــدار، 

ن الملــل نگــریسش  امری محــور و مرکــزی اســت. لــذا نــگاه فلســفه اســالمی بــه صلــح روابــط ب�ی

ــردازش انســان  ــه شــکل جوهــری از پ ــه ب ــی انســا�ن ک ــت منته ــر انســان محوری اس ــین ب مبت

غــر�ب متمایــز و متفــاوت اســت و مبتــین بــر انســان تکلیف مــدار اســت. )ســیمرب 1396: 276-

)275

از نــگاه فلســفی، انســان دارای دو بعــد نفــس حیــوا�ن و نفس انســا�ن اســت. نفــس حیوا�ن 

بــا جنــگ، مالزمــه دارد کمــا اینکــه نفــس انســا�ن بــا صلــح مالزمــه دارد. بــر طبــق آموزه هــای 

ــح نیســت و انســان  ــگ صحی ــح اصــل اســت و جن ، صل ن در نفــس انســا�ن ــری ، ن مالصــدرا�ی

ن از  ی از جنــگ باشــد و فرجــام عالــم نــری همیشــه بایــد بــه دنبــال برقــراری صلــح و جلوگــری

ســوی خداونــد بــر یــک عــدل و صلــح نهــا�ی اســت کــه بــا ظهــور امــام زمــان )عــج( برقــرار 

خواهــد شــد. صلــح انســا�ن در واقــع، صلحــی اســت کــه عزیزانــه و بــا عــزت و بــا رسافــرازی 

 و مغلوبیــت باشــد، صلــح ذلیالنــه اســت و 
گ

باشــد. امــا اگــر صلحــی بــود کــه بــا رسکوفتــ�

ن نــگاه  ن همــ�ی در ظاهــر صلــح اســت امــا صلــح الهــی نیســت. در قــرآن و از نــگاه فقهــی نــری

مطــرح شــده کــه نبایــد سســت شــوید و از روی سســیت تقاضــای تســلیم کنیــد. بنابرایــن در 

ن صلحــی شایســته نیســت. )خامنــه ای 1393( برابــر دشــمن، چنــ�ی

در مــورد مبــا�ن دیــین صلــح، مکلــف بــودن انســان، مبنــا اســت و یــ� از تکلیف های انســان 
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ایــن اســت کــه دنیــا را آبــاد کنــد و ایــن یــ� از مبــا�ن دیــین و قــرآ�ن صلــح اســت. ایــن مبنــا، 

ن فلســفه و دیــن اســت. بــر اســاس فلســفه، انســان موجــودی اســت کــه جــز�أ از  ک بــ�ی مشــرت

ن انســان و عالــم  عالــم اســت. در فلســفه و عرفــان، انســان را عالــم صغــری می گوینــد و بــ�ی

ی و یــک نســبت ارادی برقــرار اســت. در نســبت طبیعــی، تقابــی  یــک نســبت طبیعــی و جــرب

ن انســان و عالــم نداریــم و اینهــا هــم جهــت هســتند و اســاس عالــم هــم بــر راحــیت  بــ�ی

و رفــاه و ســعادت دنیــوی و اخــروی و ســالمت و امنیــت اســت. در اینجــا در می یابیــم کــه 

خواســته عالــم از بــرش صلــح اســت. فلســفه هــم بــه لحــاظ لــزوم تکامــل انســان در عالــم 

، حکــم بــه صلــح می کنــد و انســان بــه  کبــری و هــم بــه لحــاظ اتحــاد انســان و عالــم کبــری

لحــاظ فلســفه مکلــف بــه برقــراری صلــح اســت. )خامنــه ای 1393(

ن تعامــل اســت، تعامــی  ــا آبادســازی در قــرآن اشــاره بــه نحــوه همــ�ی تعبــری اســتعمار ی

ن را بــه بــرش توصیــه  کــه اســاس و نتیجــه آن صلــح اســت. بنابرایــن فلســفه و قــرآن یــک چــری

ن  می کننــد. صلــح هــدف جهــان اســت و حرکــت عالــم تکامــی اســت و بعــد از انهــدام نــری

ــدف،  ــه ه ــیدن ب ــن رس ــدف دارد و در ای ــا ه ــن دنی ــود. بنابرای ــد پیم ــرت را خواه دوری کامل

ــح اســت، خــرا�ب  ــود صل ــه کمــال اســت و آنچــه در نب  آرام و رســیدن ب
گ

ــد� ــه زن ــح زمین صل

و فســاد اســت. صلــح همیشــه یــک امــر خارجــی نیســت و گاهــی مــا بایــد ایــن صلــح را بــا 

ــان  ــم. در درون انس ــاد کنی ــان ایج ــم در درون خودم ــه داری ــادی ک ــز متض ــه غرای ــه ب توج

ــا هــم آشــیت می دهــد و  ــز خــود را ب ــم، غرای ــا انســان حکی همیشــه تعارض هــا�ی اســت ام

د و غرایــز انســا�ن یعــین خداخواهــی و  غرایــز حیــوا�ن هــر کــدام در جــای خــود قــرار می گــری

ــن صلــح در درون خــود،  ــن تعــادل و در ای ــد و انســان در ای ــا علــم هــم می آی  ب
گ

هماهنــ�

ــا خــود و  ــه صلــح ب ــوان گفــت ب ــه صلــح می کشــاند و می ت ــه رشــد می رســد و جامعــه را ب ب

ــه ای 1393( ــد. )خامن ــودی می رس ــه خ ــح ب صل

ن برســانند  وقــیت کــه جوامــع بتواننــد تزهــا و آنیت تزهــای خــود را آشــیت دهنــد و بــه ســنرت

ن مبــین بــر لــزوم آرامــش در جامعــه برســند،  و بــه یــک صلــح و بــه یــک نظریــه حکمت آمــری
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ی و انســا�ن و  ایــن می توانــد بــه همــه  دنیــا رسایــت پیــدا کنــد و اینجاســت کــه صلــح بــرش

، ســاکت نیســت و نــه فقــط  ن صلــح جهــا�ن محقــق می شــود. فلســفه و فیلســوف در ایــن بــ�ی

ی بایــد بــه فکــر صلــح باشــد.  در مــورد خــود و یــا جامعــه خــود بلکــه در قبــال جامعــه بــرش

فیلســوف بایــد بــر اســاس ایــن کــه دســتگاه خلــق الهــی و دســتگاه بــزرگ آفرینــش را بــه هــدف 

خــود برســاند، کوشــش کنــد و اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــم فلســفه بــا صلــح کاری نــدارد. 

)خامنــه ای 1393(

بنابرایــن، صلــح از نیازهــای فطــری انســان ها محســوب شــده و تجربــه عیــین همــه 

ن نشــان دهنده آن اســت کــه بــدون صلــح و ثبــات، هرگــز نمی تــوان بــه  کشــورهای جهــان نــری

ورت صلــح  رفــاه، آســایش، آرامــش، رشــد و توســعه انســا�ن در جامعــه دســت یافــت. لــذا �ن

و ثبــات در جوامــع انســا�ن از اهمیــت خــاص برخــوردار بــوده و بــه هیچ وجــه قابــل تردیــد 

نیســت. لــذا همــه افــراد بــرش مســئولیت دارنــد کــه نســبت بــه صلــح و ثبــات تفکــر نمــوده 

و بــه آن باورمنــد باشــند و بــرای تحقــق آن از هیــچ تــالیسش دریــغ نورزنــد و از همــه راه هــا و 

ابزارهــای موثــر قانــو�ن در راســتای آوردن صلــح و امنیــت اســتفاده نماینــد تــا بــه دنبــال آن 

زمینــه توســعه انســا�ن و ثبــات دائمــی فراهــم شــود. در ایــن راســتا، کارآمدتریــن رویــه بــرای 

ن نگاهــی انســا�ن و اعتقــاد  ، داشــ�ت دســتیا�ب بــه ثبــات، امنیــت، صلــح دائمــی و توســعه انســا�ن

بــه کرامــت ذا�ت انســان ها اســت. )افغانســتان مــا 1397(

ک همــه افــراد بــرش اســت و هیــچ پدیــده و عنــرص دیگــری نمی توانــد  انســانیت وجــه مشــرت

یــن اثــرش رفــع انــواع گوناگــون خشــونت،  د کــه مهمرت ک را از آدم هــا بگــری ایــن نقطــه مشــرت

ــی  ــت اجتماع ــح و عدال ــوی صل ــه س ن ب ــ�ت ــوده و راه رف ــه ب ــیت در جامع ــض و �ب عدال تبعی

ــات  ــدار و ثب ــح پای ــه صل ــتیا�ب ب ــه و دس ن در جامع ــری ــگ صلح آم ــج فرهن ــرای تروی ــت. ب اس

ن نقــش و جایــگاه حقــوق و آزادی هــای عمومــی افــراد و  دوامــدار، در ایــن راســتا در نظــر گرفــ�ت

ن کننــده  اســتفاده مناســب از آنهــا الزم و حتمــی اســت. صلــح دائمــی و دوامــدار بایــد تضم�ی

ــت  ــن غفل ــد. بنابرای ــراد باش ــی اف ــای عموم ــده آزادی ه ن کنن ی و تام�ی ــرش ــای حقوق ب ارزش ه
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ــه  ــح، ب ــد صل ــا در رون ــوع آزادی ه ــن ن ن ای ــ�ت ــده گرف ــا و نادی ــوق و ارزش ه ــوع حق ــن ن از ای

معنــای تــداوم اعتقــاد و بــاور بــه صلــح و ثبــات دائمــی اســت. صلحــی کــه فاقــد معیارهــای 

انســا�ن و قانــو�ن باشــد، هیــچ جایگاهــی در افــکار عمومــی و جامعــه نــدارد. تمــام انتظــارات 

ــا  ــوام ب ــد در یــک فضــای آرام و ت ــه بتوانن ــن اســت ک ــح ای و توقعــات مــردم از آوردن صل

 نماینــد و زمینــه فراهــم شــود تــا همــه اقــوام و قبایــل در کنــار هــم 
گ

ام متقابــل زنــد� احــرت

نفــس بکشــند. )افغانســتان مــا 1397(

ــده  ن کنن ــه تضم�ی ــح واقعــی ک ــال صل ــه دنب ن صلحــی هســتیم و ب ــ�ی ــک چن ــد ی ــا نیازمن م

ــاق،  ش نف ــری در جامعــه باعــث گســرت ــح فراگ ــدان صل ــت و توســعه انســا�ن باشــد. فق امنی

ان کــه جامعــه از  ن ن از توســعه انســا�ن اســت و بــه هــر مــری ، خشــونت و فاصلــه گرفــ�ت ناامــین

ان درگــری جنــگ و خشــونت و از هــم  ن ایــن نــوع توســعه فاصلــه داشــته باشــد، بــه همــان مــری

ــا 1397( ــود. )افغانســتان م ــح خواهــد ب ازه های صل ن شــری گســیخ�ت

ن در اســالم، رسشــت  از نــگاه هسیت شــنایس و معرفت شــنایس و روش شــنایس فلســفی نــری

انســان دارای دو بعــد خــری و رسش اســت، بــه گونــه ای کــه زمینه هــای صلح خواهــی یــا 

ــوان مــادی  ــین اســالمی، انســان �فــا حی ــیب بالقــوه در او وجــود دارد. در جهان بی جنگ طل

ن می باشــد. در قامــوس اســالمی، آنچــه  ــری نیســت، بلکــه شــامل ارزش هــای الهــی- انســا�ن ن

و، حرکــت تکامــی، انســان و جامعــه  اصالــت دارد ارزش هــا و ســجایای معنــوی اســت. از ایــرن

ــد. )ســتوده 1382: 204( ــح و عدالــت می ران ــات، صل ــه ســمت ثب ی را ب بــرش

از ایــن منظــر، تمــام تمایــالت و گرایش هــای انســان در بــدو خلقــت، ظهــور و بــروز و 

ی خــا� ندارنــد. ذات آدمــی مســتعد شــکوفا�ی هــر دو ســنخ از تمایــالت حیــوا�ن و  جهت گــری

انســا�ن اســت. عقــل و دیــن، هــر دو، بــه عنــوان عوامــل موثــر بــر شــکوفا شــدن خواســت های 

متعــایل انســان و زمینــه بــه فعلیــت رســاندن فطــرت الهــی عمــل می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، 

، کــه اســاس روابــط انســان ها بســته  وهــای خــری و رسش انســان موجــودی اســت مرکــب از نری
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وهــا، بــر جنــگ و صلــح اســتوار می شــود. بنابرایــن، رهیافــت شــیعی،  بــه وضعیــت ایــن نری

ــین  ــه بدبی ــان و ن ــت انس ــودن رسش ــاک ب ــورد پ ــم در م ــی ایده آلیس ــین افراط ــه خوش بی ن

ی 1379: 297( یــر بــودن ذا�ت انســان را می پذیــرد. )دهشــری تفریطــی رئالیســم و فــرض رسش

ــل  ــه مث ــه و ن ــم بدبینان ــل رئالیس ــه مث ــانه ن ــد انسان شناس ، از بع ــا�ن ــح انس ــه صل نظری

ــت و  ــزه اس ــرت و غری ی از فط ــیب ــان ترکی ــت انس ــه ماهی ــت، بلک ــه اس ــم خوش بینان الیس لیرب

ل غرایــز  انســان در صــور�ت کــه بــر فطــرت خداجــوی خــود حرکــت نمایــد می توانــد بــه کنــرت

دازد. ایــن موضــوع، نیــاز بــه تربیــت اســالمی و حاکــم شــدن اخــالق و ارزش هــای اخــال�ت  بــرپ

بــر جامعــه و حکومــت و سیاســت  دارد. بــر ایــن اســاس، اصالــت نــه بــر جنــگ و جســتجوی 

قــدرت بلکــه بــر صلــح و اخــالق و عدالــت اســت.

ن دلیــل رشــد و غلبــه نگاه هــای جنگ طلبانــه  ن راســتا، امــام خمیــین )ره( نــری در همــ�ی

و افراطــی در جهــان اســالم را دوری از درک درســت آموزه هــای انسان شناســانه قــرآن و 

ــد. امــام خمیــین )ره( ریشــه جنــگ و خشــونت  ن مســلمانان می دان ــ�ی مهجوریــت قــرآن در ب

و افراطی گــری در جهــان اســالم را دوری از فطــرت الهــی انســان و غلبــه غرایــز بــر فطــرت 

ن  آدمــی و دوری از آموزه هــای قــرآ�ن می دانــد و راه فائــق آمــدن بــر ایــن بحــران را نــری

بازگشــت بــرش بــه آموزه هــای اصیــل انبیــا یعــین بازگشــت بــه فطــرت الهــی و غلبــه لشــگر 

ــین  ــدگاه امــام خمی ــد. در واقــع در دی ــر می کنن ــر لشــگر جهــل در وجــود آدمــی ذک عقــل ب

)ره( نمی تــوان رسشــت انســان را �فــا خــوب یــا بــد دانســت، زیــرا انســان هــم دارای فطــرت 

اســت و هــم دارای غریــزه و اگــر بــه ســمت فطــرت بــرود بــه صلــح و اگــر بــه ســمت غریــزه 

بــرود بــه جنــگ کشــانده می شــود. پــس انســان هــم بــه صلــح گرایــش دارد و هــم بــه جنــگ 

ــد. ــز آدمــی می دانن ل غرای ان را کنــرت ــن نقطــه اســت کــه امــام ارســال پیامــرب و در ای
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مبانی و اصول فقهی صلح انسانی در روابط بین الملل

ی جامعــی 
ــا�ن ــدي گفتم ــا صورت بن ی دارد ام ــح، آموزه هــا و ایده هــا�ی ــه صل اســالم در زمین

خصوصــا بــا نــگاه فقــه ســیایس، هنــوز از آن تهیــه نشــده اســت. در ایــن بخــش از مقالــه، 

ــگاه امــام خمیــین )ره( مــورد  ــر ن ــا تکیــه ب مبــا�ن و اصــول فقهــی مفهــوم صلــح انســا�ن را ب

ــم. ــرار می دهی ــرریس ق ب

مبانی فقهی صلح انسانی

خدامحوری

ــان و صلح دوســتان و  ــن آرامش طلب ــه ای ــا ب ــا دنی ــد ت ــین )ره( در جــا�ی می گوی ــام خمی ام

ــد و آنچــه  طرفــداران حقوق بــرش مبتــال اســت، روی امنیــت و صلــح و آرامــش نخواهــد دی

آرزوی بــرش اســت، محقــق نخواهــد یافــت بلکــه تنهــا بــرش بــه برکــت مکتب هــای توحیــدی و 

، ج 17: 306-307(  مومنــان واقعــی آنهاســت کــه بــه آزادی و ســعادت خواهــد رســید. )خمیــین

، اجــرای آموزه هــای الهــی و  در گفتمــان خدامحــور، انســان مســئول ادراک حقیقــت هســیت

ن و تمشــیت الهــی اســت. )ابراهیمــي و همــکاران  ن مســری صحیــح حیــات بــر پایــه تبیــ�ی یافــ�ت

)12-13 :1389

اسالم محوری

ــی می ســازد و  ــک نظــام کی اجتماع ــد اســت احــکام اســالم ی ــین )ره( معتق ــام خمی ام

تمــام امــورات بــرش را از امــور خصــو� تــا مقــررات مربــوط بــه جنــگ و صلــح و مــراوده بــا 

ن جــزا�ی تــا حقــوق تجــارت، صنعــت و کشــاورزى را پوشــش می دهــد .  ســایر ملــل، از قوانــ�ی

ن کــه برآمــده از گفتمــان فقهــی  )خمیــین 1388: 29( ایشــان بارهــا در گفتمــان ســیایس خــود نــری

، ج 20: 326- او می باشــد، بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه هــدف مــا اســالم اســت. )خمیــین
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325( ایشــان معتقــد بــود همــه بایــد حــول اســالم جمــع بشــوند و اگــر در همــه کشــورهای 

، ج 13: 89- اســالمی ایــن اتفــاق ماننــد ایــران رخ دهــد، مشــکالت حــل خواهــد شــد. )خمیــین

88( امــام خمیــین )ره( دفــاع از اســالم را اصــل خدشــه ناپذیر سیاســت جمهــورى اســالمی 

ن  ع محــوری، فقه محــوری و دین محــوری نــری ، ج 21: 326( و بــر مفاهیــم رسش دانســته )خمیــین

، ج 21: 486( تاکیــد داشــت. )خمیــین

والیت محوری

ــون الهــی اســت و  ــع قان ن در نظــام اســالمی تاب ــین )ره( می فرمــود همــه چــری امــام خمی

وى از متصدیــان حکومــت یــا  تبعیــت از رســول اکــرم )ص( هــم بــه حکــم خــدا اســت. پــری

ــَه َو أَطیُعــوا الرَّســوَل  ن بــه حکــم الهــی اســت، آنجــا کــه می فرمایــد: أَطیُعــوا اللَّ اولواالمــر نــری

َو أُویِلی االأْمــِر ِمْنُکــْم . )خمیــین 1394: 50-40( امــام معتقــد بــود همــان والیــیت کــه بــراى رســول 

اکــرم )ص( و امــام )ع( در تشــکیل حکومــت، اجــرا و تصــدى وجــود دارد، بــراى فقیــه هــم 

وجــود دارد. )خمیــین 1394: 52(

عدالت محوری

ــین  ــت، یع ــته اس ن گش ــ�ی ــان عج ــرت انس ــا فط ــیب ب ــیعه، عدالت طل ــران ش ــر متفک از نظ

ی  یــن تاثــری عدالت طلــیب مبتــین بــر ســاختار وجــودی انســان اســت. )صــدر 1392: 76( مهمرت

ــل در تمــام زمان هــا و  ــات و دوام آن می ــال دارد، ثب ــه دنب ــیب ب ــل فطــری عدالت طل ــه می ک

مکان هاســت. انســان فطرتــا در مقابــل قســمت عادالنــه خاضــع اســت. از جــور و �ب عدالــیت 

فطرتــا گریــزان و متنفــر اســت. )صــدر 1392: 29(

ــان  ــت. ایش ــد داش ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــواره ب ن هم ــری ــود ن ــیایس خ ــان س ــام در گفتم ام

ن مــردم و نجــات دادن مظلومــان از دســت ظالمــان معــر�ن  رویــه اســالم را اقامــه عــدل بــ�ی
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ــد  ــا می کن ــه معن ــالمی را اینگون ــدل اس ــین )ره( ع ــام خمی ، ج 17: 528( ام ــین ــد. )خمی می کن

کــه همــه حکومت هــا�ی کــه در دنیــا هســتند، روى موازیــن اســالمی حکومــت بکننــد و معتقــد 

ن  اســت ایــن مســئله زمــا�ن تحقــق پیــدا خواهــد کــرد کــه آن عــدل بــزرگ اســالمی در روى زمــ�ی

ــدل  ، حکومــت ع ن ــ�ی ــره زم ــر روی ک ــا ب ــه حکومت ه ــت هم ــد. در آن وق ــدا می کن توســعه پی

ــت  ــی در حکوم ــت اجتماع ــای عدال ــین )ره( معن ــام خمی ، ج 20: 206( ام ــین ــوند. )خمی می ش

ن می دانــد و عــدول از ایــن مســئله را عــدول  ن و مســتضعف�ی اســالمی را حمایــت از محرومــ�ی

، ج 21: 99-100( ــین ــد. )خمی ــی می دان ــت اجتماع از عدال

اخالق محوری

ــت  ــه آدم تربی ــدند ک ــوث ش ــن مبع ــراى ای ــدا ب ــاى خ ــود انبی ــین )ره( می فرم ــام خمی ام

ی ها، پلیدي هــا، فســادها و رذایــل اخــال�ت دور ســازند 
کننــد، انســان بســازند، بــرش را از زشــیت

ــان  ــاول ملت هــا و کشــت و کشــتار آن ــد و ریشــه چپ ــل و آداب حســنه آشــنا کنن ــا فضای و ب

ــت  ــود سیاس ــد ب ــان معتق ــین 1387: 30-24( ایش ــد. )خمی ــر می گردان ــا ب ــب دنی ــه ح ن ب ــری را ن

موجــود در غــرب برعکــس سیاســت در اســالم، سیاســیت حیــوا�ن و بــه دور از اخــالق اســت، 

در حــایل کــه سیاســت اســالم، روحــا�ن و اســالمی اســت. )خمیــین 1388: 247-246( ایشــان 

ــالب،  ــن انق ــوای ای ــد محت ــالب می فرمای ــوای انق ــودن محت ــر انســا�ن و اخــال�ت ب ــد ب ــا تاکی ب

ــوده  ــانیت ب ــن انس ــر موازی ــان ها ب ــت انس ــا�ن و تربی ــالق انس ــالمی، اخ ــالق اس ــالم، اخ اس

اســت.

مصلحت محوری

ــاط   اســالم و آســیب ناپذیری احــکام آن، ارتب
گ

ــ� ــداری و جاودان ــل عمــده پای ــ� از دالی ی

ــال�ن  ــین عق ــیعی، دی ــران ش ــده متفک ــه عقی ــالم ب ــرا اس ــت، زی ــر اس ــا یکدیگ ع ب ــل و رسش عق
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اســت. در نتیجــه، در هیــچ عــرصی بــا مشــکل و بحــرا�ن مواجــه نخواهــد شــد، بــه ویــژه آنکــه 

تشــخیص مصالــح و مفاســد اجتماعــی و ســیایس مــردم را در هــر دوره بــه فقهــا و کارشناســان 

، بــر تشــخیص مصلحت هــا و  دیــن ارجــاع داده شــده اســت. ایــن ســازوکار، بــه روش عقــال�ی

ــا�ن زاده 1384( ــذارد. )ق ــه می گ ــده ها صح مفس

ن مصلحــت را از شــئونات حکومــت اســالمی اعــالم می کنــد )خمیــین  امــام خمیــین )ره( نــری

و  1385، ج 1: 227( و آن را راهنمــا�ی می دانــد کــه می توانــد نظــام اســالمی را کارآمــد و پیــرش

ســاخته و موجــب توانمنــدی نظــام اســالمی در عرصــه جهــا�ن می شــود. )ســیدباقری 1388: 

، ج 21: 61( 243-242، بــه نقــل از خمیــین

عقل محوری

عقــل در اســالم زمینه ســاز تبلــور و بــه فعلیــت رســاندن فطــرت اســت. بــدون عقــل، بــه 

، فطــرت عدالت طلــب بــه فعلیــت  و�ن ان بــری ــا، بــه عنــوان پیامــرب ــه پیامــرب درو�ن و انبی مثاب

غــم اینکــه انســان بــه واســطه نیازهــای فطــری خــود از برخــی  نخواهــد رســید. بنابرایــن، علری

ــوق  ــای حق ــت ایف ــان در جه ــا�ی انس ــل در راهنم ــش عق ــا نق ــت، ام ــوردار اس ــوق برخ حق

وی عقــل و اراده بایــد  فطــری او غــری قابــل انــکار اســت. انســان عقــل و اراده دارد و بــا نــری

ــود  ــدادادی خ ــق خ ــد از ح ــد، نمی توان ــام نده ــود را انج ــف خ ــا تکلی و، ت ــرن ــد. از ای کار کن

ــد. )مطهــری 1386: 141( اســتفاده کن

ــوی و  ــه معن ــرای شــناخت جنب ــادی، حــس و ب ــرای شــناخت م ن ب ــری ــین )ره( ن ــام خمی ام

ــین الهــی را  ــار شــناخت در جهــان بی ــن ایشــان معی الهــی، عقــل را الزم می دانســت. بنابرای

ــه  ن ب ــری مشــتمل بــر حــس و عقــل می دانســت. البتــه امــام خمیــین )ره( شــناخت حــیس را ن

، ج 21: 221-225( ــین ــت. )خمی ــ� می دانس ــی مت ــناخت عق ش
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نفی ظلم و ستم

از نظــر امــام خمیــین )ره( سیاســت پیشــگان دنیــای امــروز مفاهیــم و ارزش هــای مقــدس 

ــد  ــای در بن ــش درآورده و ملت ه ــت خوی ــت و منفع ــای سیاس ــورت ابزاره ــه ص ی را ب ــرش ب

ــته اند.  ــاز داش ــا�ن ب ــت انس ل ن ــت و مرن ــول کرام ــت اص ــه حقیق ــتیا�ب ب ــده را از دس ــیده ش کش

ــح  ــام صل ــه ن ــده انگاشــته اند و ب ــرش را نادی ، حقوق ب ــرش ن ب ــان دروغــ�ی از نظــر ایشــان حامی

ــد و  ــغ نمی ورزن ــگان دری ــاوز پیش ــداد تج ــر بی ــکوت در براب ــتم و س ــه س ــا�ن از هیچگون جه

ارت متهــم می ســازند. او می گفــت تــا دنیــا بــه ایــن  مدافعــان ســتم دیدگان را بــه آشــوب و رسش

ــح  ــت و صل ــت روی امنی ــال اس ــرش مبت ــداران حقوق ب ــتان و طرف ــان و صلح دوس آرامش طلب

، ج 17:  و آرامــش نخواهــد دیــد و آنچــه آرزوی بــرش اســت تحقــق نخواهــد یافــت. )خمیــین

307-306( از دیــدگاه امــام خمیــین )ره( اســتقرار صلــح واقعــی در جهــان بــا وجــود قدرت هــای 

ســلطه گر مســتکرب و پذیــرش موجودیــت و ســلطه آنــان خیــایل خــام بیــش تلقــی نمی شــد و 

، ج 12: 144( ــین ین می دانســت. )خمی ــه انقــراض مســتکرب ــح جهــان را بســته ب ســالمت و صل

اصول فقهی صلح انسانی

صلح عادالنه

یــن هــدف انبیــای الهــی و یــ� از اهــداف دیــن  از نــگاه متفکــران و فقهــای شــیعه، مهمرت

ــرای  ــم ب ــ� از مســائل مه ــوده اســت. ی ــا�ن ب ــح جه ــت و صل ــراری عدال ن اســالم، برق ــ�ی مب

ــان  ــش در جه ــح و آرام ــزوم صل ورت و ل ــه، �ن ــت همه جانب ف ــت و پیرش ــه عدال ــیدن ب رس

وی انســا�ن  اســت، چــرا کــه در صــورت جنــگ و ناامــین و فقــدان صلــح، منابــع مــادی و نــری

ــردد. در  ــق نمی گ ــت محق ــدون عدال ن ب ــری ــی ن ــح واقع ــال، صل ن ح ــ�ی ــردد و در ع ــاه می گ تب

نگــرش توحیــدی بــر خــالف نگــرش مــادی، صلــح بــدون عدالــت معنــا نمی دهــد. ایــن نگــرش 

د. از منظــر اســالم  در مقابــل طیفــی از دیدگاه هــای مــادی و تحریف شــده الهــی قــرار می گــری
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ــه تبــع آن در اندیشــه امــام خمیــین )ره(، صلــح وقــیت ارزش دارد کــه حقــوق انســان ها  و ب

رعایــت شــود و عدالــت برقــرار گــردد، زیــرا در ایــن صــورت اســت کــه نتیجــه اســتقرار صلــح، 

یعــین آســایش و تربیــت انســان ها، محقــق می گــردد. صلــح بــدون عدالــت، اســارت و ذلــت 

اســت. از دیــدگاه امــام خمیــین )ره( مادامــی کــه عدالــت جهــا�ن برقــرار نگــردد، ســخن راندن 

از صلــح پایــدار جهــا�ن ســخین بــه گــزاف اســت.

امــام خمیــین )ره( برقــراری روابــط عادالنــه بــا دیگــران را منــوط بــه اســتقرار عدالــت در 

مناســبات جهــا�ن دانســته و بــا اشــاره بــه تغیــری تعــادل در روابــط جهــا�ن بــا انقــالب اســالمی 

و در نتیجــه وقــوع جنــگ می فرماینــد مــا امیدواریــم کــه تعــادل دنیــا بــه خطــر نیفتــد، بــرای 

ق و غــرب تمایــی نداریــم و مــا بــا همــه روابطــی  اینکــه مــا بــه هیــچ طــر�ن از دو طــرف رسش

عی الســواء داریــم و بــا همــه رفتــاری عادالنــه داریــم، البتــه در صــور�ت کــه آنهــا عدالــت را 

، ج 5: 418( در رابطــه بــا مــا رعایــت کننــد. )خمیــین

ــدار مســتلزم اســتقرار عدالــت جهــا�ن اســت و  ــگاه امــام برقــراری صلــح جهــا�ن پای در ن

ــه  ــا�ن می باشــد. از آنجــا�ی ک ــح جه ــراری صل ــرای برق طــی ب ــا�ن پیش رسش ــت جه ــراری عدال برق

قدرتمنــدان و دولت هــای غــر�ب بــه هیــچ قیمــیت حــا�ن بــه کوتــاه آمــدن از منافــع خــود بــرای 

برقــراری عدالــت نیســتند، بنابرایــن تقابــل بــا آنهــا بــرای رســیدن بــه صلــح جهــا�ن و پایــدار 

ــود. ــد ب ــر خواه اجتناب ناپذی

مشــاهده می شــود کــه صلــح و عدالــت دو مفهومــی هســتند کــه در بســیاری از تعاریــف 

ــطح  ــه در س ــه چ ــای عدالت گرایان ــج ارزش ه و تروی ــرن ــد. از ای ن ــرار می گری ــم ق ــار ه در کن

ــان و  ــح در جه ش صل ــرت ــرای گس ــت ب ــه ای اس ــی مقدم ن المل ــطح ب�ی ــه در س ــه و چ جامع

مقولــه صلــح را نمی تــوان از ارزش هــای انســا�ن همچــون عدالــت جــدا دانســت، لــذا صلــح 

عادالنــه جهــا�ن بــدون وجــود ارزش هــای مذکــور تحقــق نخواهــد یافــت. در جامعــه ای کــه 

ــح و عدالــت عنــا� الزم و  ــح را داشــت. صل ــوان انتظــار تحقــق صل عدالــت نباشــد نمی ت
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ملــزوم همدیگــر هســتند و بــدون شــک صلــح پایــدار بــدون ایــن عنــا�، قابلیــت تحقــق 

نخواهــد داشــت.

ن راســتا،   در دیــدگاه امــام خمیــین )ره(، اســالم بــا تــرور و تروریســت ناســازگار  در همــ�ی

اســت و آن را مــردود می دانــد و مســلمان حقیقــی نمی توانــد مصــداق تروریســت قــرار 

ــه تروریســیت مخالــف  ــکاب اعمــال جنایتکاران ــا   اعمــال ددمنشــانه و ارت ــرا اســالم ب د، زی بگــری

ت  ــرصن ــت. ح ــه اس ــح عادالن ــت و صل ــالف عدال ــر خ ــن ام ــع ای ــت )ز� 1397( و در واق اس

امــام �یــح و قاطــع فرمــوده اســت   ملــت مــا مســلم اســت، و مســلم تروریســت نیســت. 

، ج 11: 77( )خمیــین

از دیــدگاه امــام خمیــین )ره( تــرور عبــارت اســت از اعمــال جنایتکارانــه و مجرمانــه ای نظری 

ــوزی،  ــی، آتش س ــن عموم ــه اماک ــه ب ، حمل ــا�ی ی، هواپیمارب ــری ــذاری، گروگان گ ــل، بمب گ قت

ن افــراد �ب گنــاه، تهدیــد، ایجــاد فتنــه و غائلــه و نظایــر آن کــه بــا غــرض ایجــاد رعــب،  کشــ�ت

ــه زور و  ــل ب ــا توس ــتکباری ب ــیطا�ن و اس ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــاق، ب ــوف و اختن خ

د  خشــونت و بــر اســاس طــرح و برنامــه و بــه شــیوه انفــرادی، گروهــی و یــا دولــیت انجــام گــری

ن عمــل جنایتکارانــه می شــوند و یــا  و تروریســت کــس و یــا کســا�ن هســتند کــه مرتکــب چنــ�ی

طــراح و حامــی اصــی آن هســتند. )ز� 1397(

صلح عزتمندانه

ــالمی و دول  ــای اس ن دولت ه ــ�ی ــه ب ــیایس ک ــط س ــر رواب ــود اگ ــین )ره( می فرم ــام خمی ام

ــوال  ــالد و ام ــوس، ب ــر نف ــار ب ــلط کف ــب تس ــردد موج ــرار می گ ــود و برق ــته می ش ــه بس بیگان

ــت و  ــرام اس ــط ح ــراری رواب ــردد، برق ــا گ ــیایس اینه ــارت س ــث اس ــا باع ــود ی ــلمانان ش مس

ن واجــب اســت کــه زمامــداران  پیمان هــا�ی کــه بســته می شــود باطــل اســت و بــر همــه مســلم�ی

را راهنمــا�ی کننــد و وادارشــان نماینــد بــر تــرک روابــط ســیایس اینچنــا�ن هــر چنــد بــه وســیله 
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مبــارزه منفــی باشــد. )شــکوری 1361، ج 2: 400، بــه نقــل از خمیــین 1384، ج 1: 485( امــام 

ن و باعــث  �ت و نــه غــر�ب را خیانــت بــه اســالم و مســلم�ی خمیــین )ره( عــدول از سیاســت نــه رسش

، ج 21:  ــین ــران می دانســت. )خمی ــار و اســتقالل کشــور و ملــت قهرمــان ای زوال عــزت، اعتب

ن کــه عزتمندانــه نباشــد مــورد قبــول نیســت و خارج  155( بنابرایــن در نــگاه ایشــان، صلحــی نــری

ن راســتا، امــام خمیــین )ره(  از چارچــوب معیارهــای الزم بــرای صلــح واقعــی اســت. در همــ�ی

در جــا�ی فرمودنــد امیدواریــم کــه صلــح جهــا�ن بــر پایــه اســتقالل ملت هــا و عــدم مداخلــه 

در امــور یکدیگــر و مراعــات اصــل حفــظ تمامیــت ار�ن کشــورهای منطقــه بنــا گــردد. 

ــا  ن ب ــح و صفــای جهــا�ن زیســت مســالمت آمری ــین ج 12: 153( از نظــر امــام الزمــه صل )خمی

همــه کشــورهای عالــم اســت و فرمودنــد دولــت و ملــت جمهــوری اســالمی، طالــب اخــوت 

ــا همــه کشــورهای  ن ب ــب زیســت مســالمت آمری ــه و طال ــان و منطق ــا مســلمانان جه ــا�ن ب ایم

ــام  ــا تم ــا ب ــط م ــد رواب ــر فرمودن ــا�ی دیگ ــان در ج ، ج 17: 483( ایش ــین ــت. )خمی ــم اس عال

ــه ظلمــی  ــه ب ــن رابطــه، ن ــود. در ای ــل خواهــد ب ام متقاب ــر اســاس اصــل احــرت خارجی هــا ب

، ج 4: 248( ــه کــیس ظلــم خواهیــم کــرد. )خمیــین ــه ب تســلیم می شــویم و ن

ــه حکومــت اســالمی، حکومــیت اســت آزاد و  ــاد اســت ک ــن اعتق ــر ای ــین )ره( ب ــام خمی ام

ق و غــرب بــه یــک نحــو اســت و اگــر آنهــا روابــط حســنه داشــته  مســتقل و روابطــش بــا رسش

باشــند، دولــت اســالم هــم بــا آنهــا روابــط حســنه دارد و اجــازه نمی دهیــم کــیس در 

، ج 5: 419( ــین ــد. )خمی ــت کن ــان دخال ــدرات مملکتم مق

صلح شرافتمندانه

ــان  ــزرگ اســالم )ص( و امام ــرب ب ه پیام ــح اســالمی و ســری ــا�ن صحی ــن اســالم، مب در دی

معصــوم )ع( کــه اصــول، مبــا�ن و رفتــار و منــش خــود را بــر اســاس ســعادت و کرامــت بــرش 

ــح  ــد، صل ــالش نموده ان ــزی و ت ــن راه برنامه ری ــرده و در ای ــا�ی اعــالم ک ــوان هــدف غ ــه عن ب
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ــورد  ــواره م ــه ســعادت هم ــای رســیدن ب ــوان اســاس و مبن ــه عن ــت انســا�ن ب ــت کرام و رعای

ن بــا تــایس بــه مبــا�ن  ن رو، جمهــوری اســالمی ایــران نــری توجــه و اهمیــت بــوده اســت. از همــ�ی

ی انقــالب اســالمی )در ســال  ــن روزهــای شــکل گری و فرهنــگ غــین اســالمی، از همــان آغازی

 ، یــت فــارغ از هــر گونــه گرایــش فکــری، مذهــیب 1357( صلــح و ســعادت را بــرای ابنــاء برش

قومیــت، رنــگ، نــژاد و ... خواســتار بــوده و بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف عــایل برنامه ریــزی و 

اقــدام نمــوده اســت.

ــای حــق،  ــا و اولی ــح دوســیت را در مکتب هــای انبی ن صل ــری بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ن

یــک حقیقــت می دانــد، نــه یــک شــیوه و شــعار تزویــر آلــود، بنابرایــن تحقــق آرزوی بــرش در 

ی می دانــد کــه دوســت حقیقــی انســان  جهــان امــروز و آینــده تاریــخ را در گــرو حرکــت رهــرب

ــگ و  ــد در فرهن ی را بای ــرب ن ره ــ�ی ــت. چن ــا اس ــت ملت ه اف ــت و رسش ــی کرام ــدار واقع و طرف

ن حــال  ن ابراهیمــی رساغ گرفــت کــه هــدف ظهــورش، اســتقرار عــدل و انصــاف و در عــ�ی آیــ�ی

ــر،  ــا�ن دیگ ــین )ره( در بی ــام خمی ــان اســت. ام ــت کرامــت و ســعادت انســان ها در جه رعای

افــت  ــا  اســارت می دانــد کــه در واقــع بعــد کرامــت و رسش صلــح بــدون عدالــت را مســاوی ب

انســا�ن را نادیــده گرفتــه اســت.

ن راســتا، وحــدت را امــر معــرو�ن می دانســت کــه موجــب صلــح  امــام خمیــین )ره( در همــ�ی

ن وحــدت و اخــوت را  ــ�ی ــح، آی ــط صل ای ــق رسش ــرای تحق ــد ب ــا می شــود و بای و آرامــش در دنی

ایجــاد نمــود و آن را مســتحکمرت کــرد. امــام فرمــود مــا دنبــال ایــن هســتیم کــه دنیــا در صلــح 

ن  ــ�ی ــا در ب ــوده و خصوص ــدی ب ــون مقص ــک همچ ــالم از اول دارای ی ــد. اس ــش باش و آرام

، ج 16: 405( امــام خمیــین  ، اخــوت را ســفارش فرمــوده اســت. )خمیــین ن ن و مســلم�ی مومنــ�ی

ــا  ــا همــه همجــواران و دیگــران ب ــل اســت ب ن می فرمــود جمهــوری اســالمی مای ــ�ی )ره( همچن

 کنــد و از دولت هــای اســالمی اگــر مــورد تهاجــم واقــع شــوند پشــتیبا�ن 
گ

صلــح و صفــا زنــد�

می کنــد، لکــن در مقابــل کج رفتاری هــا و ســتمگری ها و اسالم شــکین ها بــا قامــت بلنــد 

، ج 17: 396( ایســتاده اســت و از هیــچ قــدر�ت بــاک نــدارد. )خمیــین
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نتیجه گیری

ن  در مــروری بــر نــگاه فلســفی کانــت بــه مقولــه صلــح، مشــخص شــد تفــاوت اصــی بــ�ی

ــه  ــن اخــال�ت اســت ن ــوان دی ــه عن ــن ب رویکــرد کانــت و متفکــران شــیعی، برداشــت وی از دی

ن دیــین محصــول عقــل بــرش اســت، نــه وحــی الهــی. بنابرایــن از نــگاه وی،  . چنــ�ی دیــن وحیــا�ن

در نســبت میــان دیــن و اخــالق، قائــل بــه �ب نیــازی عیــین و ذهــین اخــالق از دیــن بــوده و 

معتقــد اســت اخــالق بــر پایــه عقــل عمــی محــض از خودکفــا�ی برخــوردار اســت. البتــه وی 

رابطــه میــان ایــن دو را نمی گســلد، بلکــه بــا طــرح ایــده تقــدم اخــالق بــر دیــن،  دیــن فــارغ 

و�ن )تاریخــی( می خوانــد کــه نهایــت تــالش آن تنظیــم آداب  از اخــالق را دیــن ظاهــری و بــری

و مراســم مذهــیب صــوری اســت. در مقابــل، دیــن مبتــین بــر اخــالق را دیــن درو�ن و باطــین 

می دانــد کــه بــا توجــه بــه منشــا�ی کــه در عقــل عمــی دارد، از هــر گونــه ریــا و خرافــه بــه دور 

بــوده و پیونــدی ناگسســتین میــان انســان و خــدا ایجــاد می کنــد. ایــن رویکــرد وی نســبت بــه 

ن تاثــری می گــذارد. دیــن، در فهــم وی درخصــوص رابطــه دیــن و سیاســت و مفهــوم صلــح نــری

ــا مطــرح می شــود و معتقــد اســت  ن مبن مفهــوم صلــح پایــدار مــورد نظــر وی بــر همــ�ی

هــر دولــیت بایــد بــا دولــت دیگــر بــه گونــه ای رفتــار کنــد کــه دوســت دارد بــا وی بــه همــان 

، دولت هــا را بــه ســمت یــک  نحــو برخــورد شــود و معتقــد اســت وجــود ایــن بایســته درو�ن

ن الملــی یــا مجمعــی از دولت هــا در قالــب یــک جمهــوری جهــا�ن ســوق  فدراســیون ب�ی

خواهــد داد. تشــکیل ایــن فدراســیون بــه نظــر کانــت، منجــر بــه صلــح پایدارخواهــد شــد.

ن الملــی نشــان می دهــد تــا زما�ن کــه صلــح انســا�ن بــر ســه پایــه  امــا واقعیــت جامعــه ب�ی

ــدار آرمــا�ن خــام  ــح پای ن الملــی اســتوار نگــردد، صل افــت در ســطح ب�ی عدالــت، عــزت و رسش

بیــش نخواهــد بــود. اگــر ســازوکارها�ی کــه یــک دولــت بــرای تحقــق صلــح انســا�ن بــه آنهــا 

ن  توســل می جویــد، ضمــن توجــه واقع گرایانــه بــه رسشــت دوگانــه انســان، مبتــین بــر قوانــ�ی

ــدی  ــدار و کارآم ــازوکارهای پای ــند، س ــا�ن باش ــن وحی ــی و دی ــرت آدم ــل و فط ــه از عق برگرفت
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خواهنــد بــود، زیــرا منشــا آنهــا همــان قواعــد فطــری بــا ثبــا�ت هســتند کــه خداوند در رسشــت 

همــه قــرار داده اســت. در نتیجــه، ثبــات و صلــح بلنــد مــدت انســا�ن ایجــاد خواهــد شــد.

شــاید یــ� از دالیــل اصــی پایــدار نبــودن صلــح در کشــور های دنیــا، توجــه نکــردن بــه 

ن توجــه  ــری ــایسش از عدالــت، عــزت و کرامــت انســا�ن باشــد و ن ــد ن صلحــی اســت کــه می توان

نکــردن بــه ایــن کــه بــدون تحقــق عدالــت، عــزت و کرامــت انســان، نمی تــوان انتظــار صلــح 

ن عدالــت را بــه  پایــدار را داشــت و تــالش بــه منظــور دســتیا�ب بــه صلــح بایــد قبــل از هــر چــری

ن الملــی منبعــث از اندیشــه تنظیم کننــدگان منشــور  ارمغــان بیــاورد. اگــر بنــا باشــد نظــم ب�ی

ســازمان ملــل را در یــک عبــارت خالصــه کنیــم، بایــد بگوییــم در ایــن نظــم، عدالــت همــواره 

، نابرابــری،  بــه مســلخ امنیــت مــی رود. صلــح تنهــا زمــا�ن مســتقر خواهــد شــد، کــه �ب عدالــیت

فقــر و افراطی گــری ریشــه کن شــده باشــد. آنچــه در �پ ایــن تحــوالت رخ خواهــد داد، صلــح 

مثبــت و پایــدار بــا تمرکــز بــر عدالــت جهــا�ن و عــزت و کرامــت  اســت کــه البتــه امــروز غایــت 

ن رویــا بــرای صلــح، بــه بــرش آموختــه اســت  ی اســت، ویل حداقــل وجــود همــ�ی آرزوی بــرش

کــه آنچــه تــا پیــش از ایــن صلــح منفــی خوانــده می شــد، نــه صلــح بلکــه امنیــیت زودگــذر و 

واهــی بــوده کــه در میــان جنــگ دیــروز و فــردا، تنهــا چنــد صباحــی مســتقر مانــده اســت. 

ــه،  ــن جامع ــت، در ای ــی نیس ن المل ــه ب�ی ــخگوی جامع ــر پاس ــه، دیگ ــت رساب گون ــن امنی ای

، اولویــت دادن  ام بــه حقوق بــرش صلحــی نهادینــه الزم اســت کــه توجیه گــر توســعه، احــرت

بــه برابــری حقیقــی میــان ملت هــا، کرامــت، عــزت، عدالــت و رهــا�ی از تــرس باشــد.

بــر ایــن اســاس، ایــن مقالــه، بــه بــرریس نــگاه فلســفی- فقهــی امــام در بــاب مقولــه صلــح 

 ، ی از فلســفه صــدرا�ی پرداخــت و مشــخص گردیــد امــام بــه عنــوان یــک فیلســوف بــا بهره گــری

بحــث صلــح انســا�ن را مطــرح نمــود و آن را یگانــه راه برقــرای صلــح و ثبــات حقیقــی در جهــان 

معــر�ن نمــود. ایــن نــگاه مبتــین بــر دیــد هسیت شناســانه، انسان شناســانه و معرفت شناســانه 

فلســفی امــام بــود کــه بعــد انســا�ن انســان را منشــا صلــح و بعــد حیــوا�ن انســان را منشــا 

ــد  ــور و بع ــان تکلیف مح ــوم انس ــح، مفه ــراری صل ــرای برق ــد و ب ی می دان ــری ــگ و درگ جن
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ــد در جهــان و  ــر فطــرت خداجــوی و اخالق محــور اوســت، بای ــین ب ــه مبت انســا�ن انســان ک

ین و افــراد خودخــواه  خصوصــا در میــان سیاســیون مســتقر گــردد و جهــان از لــوث مســتکرب

و خودپرســت و ظالــم پــاک گــردد.

ن راســتا، امــام بــا تــری دادن ایــن نــگاه فلســفی بــه نــگاه فقهــی خــود، مفهــوم  در همــ�ی

ــا�ن فقهــی مفهــوم  ــد کــه مب ن می کن ــن شــکل تبیــ�ی ــا�ن و اصــول بدی صلــح را در دو بعــد مب

عدالت محــوری،  والیت محــوری،  اســالم محوری،  خدامحــوری،  ماننــد  مــواردی  صلــح 

د  اخالق محــوری، مصلحت محــوری، عقل محــوری و نفــی ظلــم و ســتم را دربــر می گــری

و در بخــش اصــول، مفهــوم صلــح را بــر ســه پایــه کی صلــح عادالنــه، صلــح عزتمندانــه و 

ــد. ــتوار می کن ــه اس افتمندان ــح رسش صل

ن  ــه مســتضعف�ی ن هم ــ�ی  ب
گ

ــین )ره(، ایجــاد همبســت� ــام خمی ــگاه ام ــن اســاس، از ن ــر ای ب

ی  ش عدالــت اجتماعــی، خودبــاوری و نفــی ســبیل، جلوگــری جهــان و مســلمانان دنیــا، گســرت

ــر  ــاول ذخای ــلمانان و چپ ــف و مس ــورهای ضعی ــدرات کش ــا در مق ــر قدرت ه ــت اب از دخال

ن و  ام متقابــل و حســن همجــواری وحــدت مســلم�ی ش روابــط مبتــین بــر احــرت آنهــا و گســرت

وری می شــمرد و آن را تنهــا  ــح انســا�ن در جهــان �ن ــرای ایجــاد صل ن جهــان را ب مســتضعف�ی

ــد. ــان می دان ــی در جه ــح حقیق ــز ایجــاد صل ــل و رم عام
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ــعه و  ــی توس ــن علم ــران، انجم ــران، ته ــازی ای ــاری و شهرس ــزی، معم ــا و برنامه ری جغرافی
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