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چکیده

ن الملــل، صلــح و نبــود خشــونت یــ� از دالیــل اصــی  از زمــان تاســیس کــر� روابــط ب�ی

ــادی در  ــون تئوری هــای زی ــوده اســت. تاکن ــان ب بحــث و مجــادالت نظــری و عمــی در جه

ــه  ــل ب ن المل ــط ب�ی ــا�ت رواب ــه مطالع ــا�ن در عرص ــت جه ــراری امنی ــح و برق ــاد صل ــت ایج جه

ن الملــی زیــادی بــرای  ن ســازمان های مــی و ب�ی وجــود آمــده اســت و در زمینه هــای عمــی نــری

ان دیــین بــه  بســط صلــح در عرصــه جهــا�ن تاســیس و فعالیــت می کننــد. در ایــن میــان رهــرب

ــح، نقــش مهمــی را در  ــج صل ، در تروی
گ

ــ� ــین و فرهن ــان فعالیت هــای دی ــا متولی ــوان تنه عن

 متنــوع، برنامــه 
گ

غــم فعالیت هــای فرهنــ� ان، علری جامعــه جهــا�ن ایفــا می کننــد. ایــن رهــرب

ام بــه حقوق بــرش و برقــراری صلــح و  گفتگــو بــا ســایر ادیــان را بــرای ترغیــب و تشــویق احــرت

عدالــت اجتماعــی در جهــان دنبــال می کننــد و تــالش می کننــد بــا هــدف گفتگــو، بــه مبــا�ن 
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ک دســت یابنــد و بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه تنهــا در صــورت درک و تعامــل متقابــل  مشــرت

ــش  ــت ها و کاه ــع سوء برداش ــرای رف ــه الزم ب ــه زمین ــت ک ــر اس ــد یکدیگ ــه عقای ام ب ــرت و اح

 ، ــه حــارصن ــق خواهــد شــد. مقال ک محق ــم مشــرت های فه ــا بســرت ــوده و نهایت نزاع هــای بیه

ان دیــین در ترویــج صلــح در میــان  ضمــن مــروری بــر مفهــوم صلــح، بــه بــرر� نقــش رهــرب

ــرای صلح ســازی،  ــد ب ــه واســطه آن می توانن ان ب ــن رهــرب ــه ای ــه راهکارهــا�ی ک ــا و ارائ ملت ه

ــه اســت. گــذار باشــند، پرداخت ن الملــل تاثری در عرصــه روابــط ب�ی

ن الملل ، روابط ب�ی ان دیین واژگان کلیدی: صلح، صلح سازی، رهرب
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مقدمه

یــت بــه دوران بــه اصطــالح   بــرش از بــدو خلقــت گرفتــه تــا بــه امــروز کــه برش
گ

تاریــخ زنــد�

پســت مدرنیســم گام نهــاده، همــواره بــا مســاله و مشــکل جنــگ دســت بــه گریبــان بــوده و 

یعــت خــود را در  هســت. بــرش از روزی کــه پــا روی ایــن کــره خــا� گذاشــته، تــا امــروز کــه رسش

باالتریــن مرحلــه مدنیــت احســاس می کنــد هیــچ وقــت از جنــگ و خونریــزی، قتــل و کشــتار 

فــارغ نبــوده اســت. )رســویل 1394(

ــر ارزش  ــش از ه ــه بی ــل اینک ــه دلی ــت و ب ی اس ــرش ــای ب ــن آرمان ه ــح از قدیمی تری صل

دیگــری در معــرض تهدیــد و مخاطــره بــوده اســت، انســان ها چــه از نظــر تئوریــ� و 

چــه بــه لحــاظ راه حل هــای عمــی مقطعــی در تــالش چاره جــو�ی بــرای رســیدن بــه آن 

بوده انــد. تاریــخ ســیا� جهــان شــاهد عهدنامه هــا و قراردادهــای دو یــا چندجانبــه متعــدد 

ــح و  ی در راه برقــراری صل ــه نمایانگــر گوشــه ای از فعالیت هــای بــرش ــان دولت هاســت ک می

همزیســیت اســت. در حقیقــت تــالش بــرای صلــح همــواره بــه مــوازات اقــدام بــرای تجــاوز و 

ــویل 1394( ــت. )رس ــته اس ــه داش ــا ادام ن ملت ه ــ�ی ــط ب ــروزی در رواب جنگ اف

ــرش چــه   ب
گ

ــد� ــر زن ــذار ب گ ــل تاثری ی از عوام ــرش ــات ب ــخ حی ــواره در طــول تاری ــن هم دی

ــوده و در حــال حــارصن در عرصــه  ــی ب ن المل در ســطح فــردی و داخــی و چــه در ســطح ب�ی

ــا  ــم ب ــده ه ــت و در آین ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــم از جای ــل ه ن المل ــام ب�ی ــادالت نظ مع

ــاد  ــن در ابع ــش دی ــدن نق ــگ ش ــاهد پررن ــدن( ش ــود )جها�ن ش ــای موج ــه رونده ــه ب توج

ــان  ــود. )پورام ــم ب  و ...( خواهی
گ

ــ� ــیا�، فرهن ــادی، س ــل )اقتص ن المل ــط ب�ی ــف رواب مختل

)1396

، اســالم آییــین جامــع، فراگــری و جاودانــه اســت و مخاطبــان احــکام اســالمی،  ن در ایــن بــ�ی

ــژاد و  ــژه ای نیســتند، بلکــه همــه مــردم از هــر ن ــکان وی ــان و م ــروه خــایص در زم ــژاد و گ ن

 و دارای هــر عقیــده و مرامــی، در رسارس گیــیت و در همیشــه 
گ

، بــا هــر زبــان و فرهنــ� ملیــیت
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ــه در  ــن آی ن چندی ــری ــد ن ــرآن مجی ــخ، مخاطــب پیام هــا و احــکام اســالم هســتند. در ق تاری

ی احــکام آن آمــده اســت، از جملــه ایــن کــه همــه  خصــوص جهان شــمویل اســالم و فراگــری

ی  ــرب ــه پیام ــو را ب ــد، »ت ــرا می خوان ــول ف ــر اص کاری و دیگ ن ــری ــد و پره ــه توحی ــان ها را ب انس

ــان 1396( ــده.“ )پورام ــده و بیم دهن ــردم مژده دهن ــه م ــر هم ــر ب ــتادیم، مگ نفرس

ــوع  ی از وق ــری ــل، جلوگ ن المل ــط ب�ی ــوزه رواب ــا در ح ــن دغدغه ه ــه از عمده تری ــا ک از آنج

ــم  ــوزه مه ــن ح ــالم در ای ــد اس ــه آراء و عقای ــه ب ــذا توج ــد ل ــح می باش ــظ صل ــگ و حف جن

ــه  ــه ک ــت )آنگون ــل اس ــگ اص ــه جن ــالم، ن ــر اس ــد. از نظ وری می باش ، رصن ن ــری و چالش برانگ

ــاور  ــت ها ب ــه ایده آلیس ــه ک ــت، )آنگون  اس
گ

ــ� ــح همیش ــه صل ــند( و ن ــت ها می اندیش رئالیس

ــد( بلکــه از نظــر اســالم پدیــده جنــگ و صلــح واقعیــت عیــین تاریــخ بــرش را تشــکیل  دارن

می دهنــد. امــا در نهایــت اســالم بــا توجــه بــه رســالت جهــا�ن اش در مــورد دعــوت همــگان 

ــط  ــوده و در رواب ــال نم ن را دنب ــالمت آمری ــه مس ــاد رابط ــواره ایج ــال هم ــعادت و کم ــه س ب

ن قــرار می دهــد. از ســوی  خارجــی اش بــا جوامــع بیگانــه، اصــل را بــر همزیســیت مســالمت آمری

دیگــر، چــون از دیــدگاه اندیشــه اســالمی، صلــح پایــدار تنهــا بــر محوریــت قســط و عدالــت 

یــن عامــل تهدیدکننــده عدالــت  اجتماعــی اســتوار می گــردد و ظلــم و نابرابــری، مهمرت

ــز  ــم را تجوی ــا ظل ــارزه ب ــه، مب ــح عادالن ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــالم ب ــود، اس ــوب می ش محس

می کنــد. اســالم بــه طــور کی مخالــف بــا اصــل برتری طلــیب در صحنــه روابــط اجتماعــی و 

ــه ایجــاد و  ــیب منجــر ب ــه برتری طل ــل می باشــد و از آنجــا�ی ک ن المل ــط ب�ی ــع آن در رواب ــه تب ب

ن الملــل می شــود بــه دنبــال ایــن موضــوع بنیــادی می باشــد کــه  اســتقرار ظلــم در نظــام ب�ی

ن الملــل بایــد بــه گونــه ای ســاماندهی شــود تــا در آن امــکان تعریــف و کاربــرد ظلــم  روابــط ب�ی

بــه حداقــل ممکــن برســد. )ســیمرب 1395: 54-55(

، در برر� هــای  ان در عــرص حــارصن ن غــم تمــام هجمه هــا و تالش هــای دین ســتری علری

ــب  ــل و مذاه ن مل ــ�ی  ب
گ

ــت� ــث همبس ــا باع ــه تنه ــن ن ــرص دی ــاهدیم عن ــن ش ــوردی از دی م

مختلــف شــده بلکــه باعــث بیــداری میــان ملت هــای ســتم دیده از ســوی نظام هــای مســتبد 
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ــان 1396( و خودکامــه پادشــاهی شــده اســت. )پورام

امــروزه جهــان بــا بحــرا�ن شــدید روبــرو اســت، بحــرا�ن کــه امنیــت و صلــح جهــا�ن را بــه 

ــچ  ــرد، در هی ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــانده ک ــا�ی رس ــه ج ــکل را ب ــت و مش ــه اس ــره انداخت مخاط

یــت روابــط انســان ها تــا ایــن حــد کینه توزانــه نبــوده اســت. همانطــور  عــرصی از تاریــخ برش

کــه شــاهد هســتیم در ســال های اخــری رشــد روزافــزون تروریســم در کشــورهای خاورمیانــه 

و شــمال آفریقــا موجــب �ب ثبــا�ت در ایــن منطقــه پــر آشــوب شــده اســت. )پورامــان 1396(

ن الملــی و فعالیــت بســیاری از صلح طلبــان  غــم تصویــب اســناد ب�ی متاســفانه علری

و شــاید بهــرت  همچنــان شــاهد افزایــش جنــگ و خشــونت در رسارس جهــان هســتیم. از ایــرن

باشــد یکبــار دیگــر بــر مفهــوم صلــح و راهکارهــای رســیدن بــه آن تمرکــز کنیــم و بــرای تحقــق 

صلــح در جهــان تــالش کنیــم. )رســویل 1394(

ان دیــین در  لــذا در ایــن مقالــه، ضمــن مــروری بــر مفهــوم صلــح، بــه بــرر� نقــش رهــرب

ان بــه واســطه آن می تواننــد  ترویــج صلــح در میــان ملت هــا و ارائــه راهکارهــا�ی کــه ایــن رهــرب

گــذار باشــند، می پردازیــم. ن الملــل تاثری بــرای صلح ســازی، در عرصــه روابــط ب�ی

مفهوم صلح

، ســازش« )عمیــد 1393، ج 2: 1366( »ســازش کــردن،  صلــح در لغــت بــه معنــای »آشــیت

ن  ن 1377، ج 2: 216( آمــده اســت. در لغت نامــه دهخــدا نــری آشــیت کــردن« و »توافــق« )معــ�ی

ــده  ــته ش ــح دانس ــا�ن صل ــازش« از مع « و »س ن ــ�ی ن متنازع ــ�ی ــرایصن ب ــلم« و »ت «، »س ــیت »آش

ــه  ــان دادن ب ، پای ی
ــیت ــالف، آش ــع اخت ــح رف ــدا 1377، ج 9: 13249-13248( صل ــت. )دهخ اس

حالــت جنــگ و مســالمت اســت )انیــس و همــکاران 1389، ج 1: 1106( عــالوه بــر تعاریــف ذکــر 

شــده، تعاریــف متعــددي از صلــح گفتــه شــده اســت، از جملــه اســتاد مطهــري فرموده انــد 

افتمندانــه، نــه ایــن کــه از یــک طــرف تجاوزگــري  ی رسش
صلــح معنایــش ایــن اســت، همزیســیت
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ن در  و از طــرف دیگــر تســلیم شــدن در مقابــل ظلــم باشــد )مطهــری 1361: 16( و همچنــ�ی

ن الملــیی  ی حالــت آرامــش و نبــودن مخاصمــات در ســطح ب�ی
اصطــالح سیاســت، صلــح یعــین

ــا استســالم  ــح، ســازش، تســلیم ی ــی 1379: 92( مقصــود از صل ــه اي. )نعمت الله ــا منطق ی

نیســت، بلکــه بــه دنبــال وجــود روابــط عــادی، طبیعــی و آرام میــان ملت هاســت. )برزنــو�ن 

1384: 82-81( صلــح، حالــیت اســت کــه در آن، جنــگ حکــم فرمــا نباشــد. )جعفــری لنگــرودی 

ن مفهــوم را  ن همــ�ی ن الملــی نــری 1384: 408( صلــح تــا قبــل از تاســیس ملــل متحــد در روابــط ب�ی

داشــت. )بیگــزاده 1389: 516( رصفــا فقــدان جنــگ بــه معنــای برقــراری و تــداوم صلح نیســت 

بلکــه انجــام هــر عمــی کــه در تعــارض بــا عدالــت باشــد ممکــن اســت ســبب تهدیــد صلــح و 

نقــض آن شــود. ایــن دیــدگاه پــس از پایــان جنــگ رسد قــوام یافــت.

ن مــردم  ن بــردن نفــرت در بــ�ی واژه صلــح در لغــت بــه معنــای مســالمت، ســازش و از بــ�ی

ــکارم  ــح« و »آرامــش« می باشــد. )م ــای »صل ــه معن اســت. »ســلم« و »ســالم« در لغــت ب

ــش و  ــای آرام ــه معن ــالم ب ــیا� اس ــه س ــح« در فق ــن »صل ازی 1353، ج 2: 81( بنابرای ــری ش

ن صلــح و صفــا می باشــد. از دیــدگاه  ن اســت، زیــرا اســالم آیــ�ی همزیســیت مســالمت آمری

ن  اســالم، صلــح پایــدار فقــط در پرتــو ارزش هــای فطــری ممکــن اســت و بــا تکیــه بــه قوانــ�ی

ــده نخواهــد شــد. ــا برچی ــگ و اضطــراب از دنی ــز جن ــادی رصف، هرگ م

صلح ســازی نســبتا یــک کلمــه نــو اســت، ویل نظریــات و ســنت ها در عقــب صلح ســازی 

ــا از  ــد ت ــک می کن ــع کم ــه جوام ــازی ب ــا دارد. صلح س ــام فرهنگ ه ــق در تم ــه های عمی ریش

ون آینــد. صلح ســازی در جهــت بــرآورده  ی کــرده و از هــر نــوع خشــونت بــری خشــونت جلوگــری

شــدن تمــام اشــکال نیازمندی هــا و حقــوق بــه گونــه فعــال در داخــل جوامــع ظرفیــت ایجــاد 

ــادی 1391( ــد. )اعتم می کن

تــا ســنت های  ورت دارد  کــه در راســتای صلح ســازی فعالیــت می کننــد، رصن آنهــا�ی 

صلح ســازی در فرهنــگ خودشــان را کشــف کننــد، تجــارب اعمــار صلــح از ســایر فرهنگ هــا 
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را بــا فرهنــگ خودشــان وفــق داده و ظرفیت هــای صلح ســازی را در داخــل جوامع شــان 

شناســا�ی کننــد و همچنــان دیگــران را ترغیــب و توانــا بســازد تــا در پروســه صلح ســازی 

 ، بپیوندنــد. صلح ســازی مســئولیت بازیگــران متعــدد اســت، حکومت هــا، مراکــز دیــین

ان دیــین و جامعــه مــد�ن می توانــد در تمــام ســطوح جامعــه انجــام بپذیــرد. )اعتمــادی  رهــرب

)1391

، خواســته اســالم  ن از تفرقــه و دشــمین ن جوامــع و پرهــری ــ�ی ــح و دوســیت و همــدیل ب صل

ــک مســاله ریشــه داری  ــح و دوســیت در اســالم ی ــه وحــدت جامعــه اســت. صل ــوده و مای ب

اســت کــه ارتبــاط ناگسســتین بــا طبیعــت اســالم دارد و بــه طــور کی روح و محتــوای فرهنــگ 

ــتوار  ــه« اس ــدردی« و »عاطف ــاون«، »هم ــت«، »تع ــاط«، »صمیمی ــه »ارتب ــر پای ــا ب ــین م دی

ــده  ــالم دی ــال�ت اس ــتورالعمل های اخ ن در دس ــری ــده ن ــگ بالن ــن فرهن ــای ای ــت و جلوه ه اس

می شــود، اســالم بــه طــور آشــکار و رصیــح مســلمانان را بــه پذیــرش صلــح و دوســیت دعــوت 

کــرده و بــه آنــان افزایــش ارتبــاط و صمیمیــت را توصیــه می کنــد، خداونــد صلــح را بــر جنــگ 

ارج نهــاده و قبــل از آن کــه مســلمانان را بــه جنــگ بــا دشــمنان فــرا بخوانــد، آنهــا را بــه صلــح 

ــراد  ــد و اف ــین هــم می دان ــرادران دی ــده اســت. اســالم مســلمانان را ب ــرا خوان ، ف و دوســیت

ن دانســته و صلــح را تنهــا مخصــوص مســلمانان  غــری مســلمان را بــه عنــوان همنــوع مســلم�ی

ــد  ــرده و در عه ن نک ــ�ی ــه مومن ــی ب ــچ ظلم ــه هی ــلمانا�ن ک ــری مس ــورد غ ــه در م ــد بلک نمی دان

ن جایــز می دانــد. بــه عبــارت دیگــر، اســاس روابــط مســلمانان بــا غــری  خــود پایبنــد هســتند نــری

وان خــود اجــازه  ــری ــه پ ــار نیکــو می باشــد. اســالم هیچــگاه ب ــر مســالمت و رفت مســلمانان ب

وان مذاهــب دیگــر را نمی دهــد و وجــود عقایــد مخالــف، مجــوزی بــرای  قتــل و کشــتار پــری

 ، ن ــ�ی ــا مخالف وان خــود دســتور می دهــد ب ــری ــه پ ــه اســالم ب ــه نمی باشــد، بلک ــار خصمان رفت

 » ــه »کرامــت انســا�ن ــل ب ــه قائ ــن نظری ــر عدالــت و قســط داشــته باشــند. ای ــین ب ــار مبت رفت

ــک هســتند دارای  ی ــا مســلمانان رسش ــه در انســانیت ب ــری مســلمانان از آن جهــت ک اســت. غ

ام می باشــند، هــر چنــد در عقیــده و مذهــب متفــاوت هســتند. )قربــا�ن 1375: 373-374( احــرت
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ــان و  وان ادی ــری ــا پ ن ب ــالمت  آمری ــیت مس ــح و همزیس ــالم، صل ــر، در اس ــارت دیگ ــه عب ب

ــک  ــن، جنــگ ی ــوان »قاعــده اســا�« مالحظــه شــده اســت. بنابرای ــه عن مذاهــب دیگــر، ب

ن بــه جــا�ی نرســد.  حالــت اســتثنا�ی بــوده و آن در صــور�ت اســت کــه راهکارهــای مســالمت  آمری

ــویل 1394( )رس

برخی از ویژگی های صلح در اسالم

یــن دیــن الهــی و بــه حکــم غنــاى ذا�ت و مطابقــت  در اســالم ـ بــه عنــوان آخریــن و کاملرت

ــح و  ــودن ـ صل ــال�ن ب  عق
گ

ــژ� ــه ها و وی ــه اندیش ــاع و تغذی ــدرت اقن ــا�ن و ق ــرت انس ــا فط ب

 هــاى صلــح از نظــر 
گ

آرامــش مطلــوب و اســتقرار آن هــد�ن متعــایل اســت.  در اینجــا بــه ویژ�

ــم: اســالم اشــاره می کنی

شرافتمندانه بودن صلح

ام و رعایــت حقــوق  ، بــا احــرت ن افتمندانــه، مســالمت آمری اســالم خواهــان صلــح رسش

ن از جنــگ بــه هــر قیمــت و  متقابــل اســت. در اســالم، اعتقــاد بــه صلــح بــه معنــای پرهــری

ــمن  ــا دش ــگ ب ــیب از جن ــه صلح طل ــه بهان ــوان ب ــز نمی ت ــت و هرگ ــی نیس ایط ــر رسش ــت ه تح

ــت  ــرای تثبی ــیش ب ــع پوش ــه در واق ــی او را ک ــدای صلح خواه ــا ن ــد، ی ــردان ش ــاوز رویگ متج

ــا صلــح  ــه اســت، اجابــت کــرد. تجــاوز را ب ــه یــک چهــره صلح طلبان ــا ادامــه تجــاوز و ارائ ی

افــت انســا�ن و از همــه  ن رسش ، در واقــع تســلیم در برابــر ظلــم و زیــر پــا گذاشــ�ت ن پاســخ گفــ�ت

وعیــت دادن بــه تجــاوز اســت. صلــح و ســاز�ش کــه کرامــت  مهمــرت تشــویق متجــاوز و مرش

انســا�ن مســلمانان را بــه ننــگ خــواری و حقــارت آلــوده ســازد و ظلــم و تجــاوز را بــر کــر� 

و،  وعیــت بنشــاند، بــه هیچ وجــه مــورد تاییــد اســالم نیســت. )مطهــری 1396: 16( از ایــرن مرش

ایطــی کــه جنــگ تنهــا چــاره اســت، بــه عنــوان ســاز�ش  قــرآن کریــم درخواســت صلــح را در رسش
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ــه  ذلت بــار نکوهــش و نهــی می کنــد )فــال تهنــوا و تدعــوا ایل الســلم و اءنتــم االعلــون والّل

کــم اءعملکــم، محمــد 47, آیــه 35( پــس هرگــز سســت نشــوید و ]دشــمنان  معکــم و لــن یرت

ى از  ن را[ بــه صلــح دعــوت نکنیــد، در حــایل کــه شــما برتریــد و خداونــد بــا شماســت و چــری

ــا�  ــای اس ــالمی از مالک ه ــت اس ــالم و ام ــزت اس ــد. ع ــم نمی کن ــان را ک ــواب( اعمالت )ث

ــح  ــح صل ــام عــی )ع( ترجی ــده گرفــت. ام ــوان آن را نادی ــه نمی ت ــح اســت ک ــت صل وعی مرش

برجنــگ را در صــور�ت می پذیــرد کــه سســیت و خلــی در عقیــده بــه اســالم رخنــه نکنــد، از 

و امــری مومنــان عــی )ع( می فرمایــد »مســالمت و صلــح را از آن گاه کــه موجــب سســیت  ایــرن

گــزاری دفــاع مقــدس 1393( در اســالم نگــردد، از جنــگ ســودمندتر یافتــم« )خرب

ریشه دار بودن صلح

ــک  ــا و تاکتی ــک ادع ــا ی ــیب تنه ــح در اســالم، صــوری و ظاهــری نیســت و صلح طل صل

دوســتانه و خلــع ســالح رقیــب بــه  موقــت و گــذرا و حربــه ای تبلیغــا�ت بــرای ارائــه چهــره ای برش

شــمار نمــی رود، بلکــه از ژرفــای رافــت و شــفقت دیــن اســالم بــه خلــق و حــرص و ولع بســیار 

ام  د. صلــح در اســالم بــه پشــتوانه ای از صداقــت، احــرت بــه ســعادت آنــان رسچشــمه می گــری

عمیــق بــه حقــوق واقعــی بــرش و عالقــه وافــر بــه حفــظ جــان و مــال و آبــروی انســان ها و 

و، نــدای صلــح را آنــگاه ارزشــمند و  آزادی تفکــر و انتخــاب آگاهانــه بــرش متــ� اســت. از ایــرن

خــواه و نــه  راهگشــا می دانــد کــه از جــان انســان های بــا وجــدان و آگاه و نوع دوســت و خری

د. گــواه ایــن مدعــا آن اســت کــه  ن از زبــان انســان های دوچهــره خودخــواه و �ب تفــاوت برخــری

م می شــمرد  اســالم حــق حیــات انســان ها را بــه عنــوان حــق اصیــل و طبیعــی، ســخت محــرت

ن یــک نفــر را از روی   یــک نفــر را بــا حفــظ حیــات همــه انســان ها برابــر و کشــ�ت
گ

و حفــظ زنــد�

ن همــگان یکســان می دانــد زیــرا همــه انســان ها در حقیقــت انســانیت  ظلــم و فســاد بــا کشــ�ت

ن حقیقــیت را بــراى یــك نفــر قائــل نباشــد، بــراى هیچکــس قائــل  کند و هــر کــس چنــ�ی مشــرت
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یــف حیــات و نشــان دادن اهمیــت زیــادی کــه  نخواهــد بــود. اســالم بــرای حفــظ گوهــر رسش

بــرای آن قائــل اســت، حــق قصــاص را بــرای صاحبــان خــون بــه ناحــق ریختــه در نظــر گرفتــه 

گــزاری دفــاع مقــدس 1393( امــام عــی )ع( خطــاب بــه مالــك اشــرت می فرمایــد  اســت. )خرب

ن خــون بــه ناحــق آدمــی را  ى چــون ریخــ�ت ن ن آن بــه نــاروا کــه چــری ن از خون هــا و ریخــ�ت هــری برپ

د، و خداونــد  د و رشــته عمــر را نــرب بــه کیفــر نرســاند و گنــاه را بــزرگ نگردانــد و نعمــت را نــرب

ــه از  ــد، در خون هــا�ی باشــد ک ــدگان کن ــان بن ــه می ن داورى ک ن نخســت�ی ســبحان روز رســتاخری

ــه  ــن ک ــد مک ومن ــه حــرام نری ن خــو�ن ب ــا ریخــ�ت ــس حکومــت خــود را ب ــد. پ ــر ریخته ان یکدیگ

، قــدرت را بــه ناتــوا�ن و سســیت کشــاند، بلکــه دولــت را از صاحــب  ن خــون بــه حــرام ریخــ�ت

آن بــه دیگــرى بگردانــد. )شــهیدی 1378، ج 1: 339(

همه جانبه بودن صلح

ــط  ه رواب ــرت ــه گس ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــه اس ــی همه جانب ــالم، صلح ــح در اس صل

ــارج  ــاى خ ــا دنی ــالم ب ــاى اس ــاط دنی  ارتب
گ

ــ� ــه چگون ــا ب ــردد و تنه ــدود نمی گ ــل مح ن المل ب�ی

ــدا،  ــالم در ابت ــد. اس ــرار می ده ــعاع ق  را تحت الش
گ

ــد� ــئون زن ــه ش ــه هم ــردازد، بلک نمی پ

صلــح و آرامــش را در نهــان انســان بــا ایجــاد ســازش میــان قــواى درو�ن و ارضاى خواســته هاى 

طبیعــی تحــت حاکمیــت عقــل و بــه دور از هرگونــه افــراط و تفریــط می آفرینــد. ســپس پــاى 

در محیــط خانــواده می گــذارد و اســاس ایــن کانــون را بــر پایــه صلــح و آرامــش بنیــان می نهــد 

و اعضــاى آن را بــه برقــرارى روابطــی صمیمانــه توصیــه می کنــد )بقــره )2( آیــه 83، نســاء )4( 

آیــه 36، ارساء )17( آیــه 23( و بــه هنــگام اختــالف و کــدورت، بــاز هم راه ســازش و مســالمت 

ن مومنــان را بــرادر یکدیگــر می خوانــد و از آنــان  را پیشــنهاد می کنــد. در محیــط اجتماعــی نــری

گــزاری دفــاع مقــدس 1393( می خواهــد تــا در میــان خــود بــذر محبــت بیفشــانند. )خرب
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اصالت و حقیقت صلح

ــه زور،  ــع توســل ب ــت و من ــح و امنی د اســا� اســالم حفــظ صل چنانکــه گذشــت راهــرب

وری اســت. ایــن مســئله در منشــور ملــل متحــد بــا رسلوحــه قــرار دادن  ایــط رصن مگــر در رسش

ن الملــی« )بنــد 1 و 2 مــاده 1( مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ســپس  »حفــظ صلــح و امنیــت ب�ی

ــه  ، ب ن ــه وســایل مســالمت آمری ن الملــی خــود را ب ــه اعضــا، اختالفــات ب�ی اعــالم مــی دارد »کلی

ن الملــی و عدالــت بــه خطــر نیفتــد، حــل خواهنــد کــرد. )بنــد  طریقــی کــه صلــح و امنیــت ب�ی

ک در اســالم  3 مــاده 2( بنابرایــن اصــل اولیــه »خــودداری از توســل بــه جنــگ و فشــار« مشــرت

ــاب درخــور توجــه اســت.  ــن ب ــه در ای ــد نکت ــل معــارص اســت، لیکــن چن ن المل و حقــوق ب�ی

)شــاکرین 1387: 16(

پیشــینه ایــن اصــل در اســالم بــه 15 قــرن قبــل یعــین آغــاز ظهــور اســالم برمی گــردد و 

وه  ش ن الملــل معــارص پیــیش گرفتــه اســت. )دانشــرپ از ایــن جهــت اســالم قرن هــا از حقــوق ب�ی

ــی در  ن المل ــایل ب�ی ــات ع ــق انســتیتوی تحقیق ــوازار محق و خروشــاهی 1390: 119( مارســل ب

ژنــو بــا تمجیــد از دیدگاه هــای جهــا�ن اســالم و امتیــازات خــاص آن، می نویســد »... اســالم 

ــش  ــن ســابق خوی ــه دی ــه ب ــان ک ــه همــه مــردم، حــیت آن ن جهــا�ن اســت ک در صــدد ســاخ�ت

 کننــد...« )بــوازار 
گ

وفــادار مانده انــد، بــا تفاهــم و همــکاری و بــرادری و برابــری کامــل زنــد�

1358: 105( او فراتــر رفتــه و می نویســد »بایــد اذعــان کنیــم کــه پیغمــرب اســالم، بنیانگــذار 

ــدن  ــوه خوان ــا اس ــر ب ــای دیگ ــوازار 1361: 270( و در ج ــت.« )ب ــوده اس ــل ب ن المل ــوق ب�ی حق

ــی  ــت بدیه ــیت اس ــن حقیق ــد »ای ــالم می گوی ــل در اس ن المل ــوق ب�ی ــای حق ــاره ای از آموزه ه پ

ــوازار  ــد.« )ب ــت داده ان ــه دس ــو ب ــش از ژان ژاک روس ــرن پی ــلمان ده ق ــان مس ــه حقوقدان ک

)107 :1369

ن الملــل معــارص، تــا حــد زیــادی بــر  مــوارد اســتثنای اصــل فــوق در اســالم و حقــوق ب�ی

ن اختــالف وجــود دارد، لیکــن بــه نظــر می رســد  هــم منطبــق اســت، هــر چنــد تــا حــدودی نــری
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ــل اســالم می باشــد.  ن المل ــه ســمت حقــوق ب�ی ــل معــارص ب ن المل ی حقــوق ب�ی ــری ــه جهت گ ک

وعیــت  دوســتانه ) Interventions Humanitarian( و مرش ین هــای مداخلــه برش پیدایــش دکرت

ــی(  ــش م ــای آزادی بخ ــا نهضت ه وع ی ــرش ــارزه م ــی )مب ــب آزادی م ــور کس ــه منظ ــگ ب جن

)National Liberation Movements( شــاهد بــر ایــن مدعاســت. )حســیین 1382: 169-170(

امــا تفــاوت صلــح در نــگاه اســالمی آن اســت کــه آنچــه در منشــور ملــل متحــد آمده اســت 

ن ناقضــان آن هســتند.  ــ�ی ــراوالن آن اول ــش ق ــر کاغــذ اســت و پی ــا نگاشــته ها�ی نقــش ب رصف

در حــایل کــه اصــول عالیــه اســالم توســط پیشــوای آن یعــین پیامــرب )ص( و جانشــینان او بــه 

ن در طــول تاریــخ پایبنــدی نســبتا خــو�ب بــه آنهــا نشــان  خــو�ب رعایــت گردیــده و مســلمانان نــری

داده انــد، ایــن مســئله چنــان کــه گذشــت توســط برخــی از اندیشــمندان منصــف غــر�ب مــورد 

اف و ســتایش قــرار گرفتــه اســت. )شــاکرین 1387: 16( اعــرت

ن نیازمندی هــای بــرش همــواره مــورد توجــه جوامــع  ن الملــی در تامــ�ی ارتبــاط و تعــاون ب�ی

ن لوایــح متفــاو�ت از جملــه اعالمیــه جهــا�ن حقوق بــرش  ی بــوده اســت. در عــرص حــارصن نــری بــرش

ن الملــل رســیده اســت، امــا متاســفانه ایــن لوایــح در حــد قــراردادی  بــه تصویــب جامعــه ب�ی

اخــال�ت بــوده اســت و هیچگونــه تعهــد الــزام آوری بــرای حکومت هــا نــدارد.

عادالنه بودن صلح شرط پایداری صلح

رعایــت »عدالــت اســالمی« در اندیشــه ســیا� اســالم، بــه عنــوان اســا� ترین اصــل در 

ن دلیــل، در حقــوق اســالمی  ــه همــ�ی روابــط دولت هــا و ملت هــا منظــور گردیــده اســت و ب

از فرصت هــای مناســب بــرای برقــراری و تحکیــم پیمان هــای صلــح در روابــط خارجــی 

بهره بــرداری می گــردد. )پورامــان 1396(

ی از بــروز  ش صلــح در میــان ملت هــا و جلوگــری اســالم بــرای تحقــق بخشــیدن و گســرت

روابــط خصمانــه، ملت هــا و دولت هــای دیگــر را بــه انعقــاد پیمان هــای صلــح دعــوت کــرده 
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و باشــد، چــرا  و بــه جامعــه اســالمی توصیــه نمــوده اســت کــه در ایــن زمینــه، همــواره پیــرش

کــه اســالم، ارتبــاط و همزیســیت بــا ادیــان و ملــل را بــه صــورت »اصــل« و »قاعــده اســا�« 

یــع خــود در نظــر داشــته اســت. )پورامــان 1396( در نظــام ترش

ن الملــل  ن الملــل اســالم گــواه صــاد�ت بــر قدمــت نظــام حقــوق ب�ی تاریــخ روابــط ب�ی

ام بــه  ن الملــی و احــرت ان گرایــش جامعــه اســالمی بــه ایجــاد روابــط ب�ی ن اســالمی اســت و مــری

و بحــث از رابطــه، همــکاری، تعــاون، روابــط  مقــررات حاکــم بــر آن را نمایــان می کنــد. از ایــرن

ده  ، وحــدت، همگــرا�ی و دســتیا�ب بــه صلــح عادالنــه در قامــوس اســالمی گســرت ن مســالمت آمری

اســت. )پورامــان 1396(

صلح متحدانه بر محور اخالق و دین، شرط پایداری صلح

ن الملــل، رســیدن بــه امــت واحــده جهــا�ن اســت. ایــن طــرح  طــرح اســالم بــرای نظــام ب�ی

ــط  ــر محــور رواب ــرا ب ــاوت می باشــد، زی ــا�ن متف ــا جامعــه مــد�ن جه ــا�ن ی ــا فدراســیون جه ب

ــه هــدف از خلقــت  ــا نگاهــی اجمــایل ب ــده اســتوار اســت. ب ــه وحــدت عقی ــر پای ــه، ب عادالن

ان الهــی و امامــان )ع( مشــخص می شــود کــه انســان  انســان و بعثــت انبیــا و ارســال پیامــرب

جهــت پرســتش خــدای یگانــه خلــق شــده و رســوالن الهــی جهــت نجــات بــرش از ظلمــت و 

ن یــا قــوم خــاص نیســت.  مســری باطــل فرســتاده شــده اند و ایــن امــر، خــاص یــک رسزمــ�ی

، رفــع ظلــم و ســتم،  ن بــر ایــن اســاس، اقامــه دیــن خــدا، دعــوت بــه همزیســیت مســالمت آمری

ش ارزش هــای الهــی انســا�ن و برقــراری قســط و عــدل از اهــداف اســالم در چارچــوب  گســرت

، رفــع تعصبــات  ن امــت واحــده جهــا�ن اســت و بــرای دســتیا�ب بــه جامعــه جهــا�ن صلح آمــری

وری اســت. )پورامــان 1396( نامعقــول، جهالت هــا و ارتقــای دانــش و معرفــت انســان ها رصن

یــت و منــادی  ان الهــی مــروج توحیــد و منجــی برش بنابرایــن همــه ادیــان آســما�ن و پیامــرب

ــان و مذاهــب می باشــند،  وان دیگــر ادی ــری ــه پ ن نســبت ب ــار محبت آمــری ــح، امنیــت و رفت صل
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ــج  ــه تدری ــدا، ب ــای خ ی اولی ــرب ــر دوری از ره ــان و در اث ــت زم ــا گذش ــان ب وان ادی ــری ویل پ

وان  ــری ــا پ ــاط ب ــع ارتب ــر و مان ــر، منک ــل دیگ ــری مل ــت تاث ــده و گاه تح ــرا ش ــا�ت را پذی انحراف

ــه نژادپرســیت  ــن یهــود و مســیحیت ب وان دی ــری ــه پ ــان ک ــان و مذاهــب شــدند، چن ــر ادی دیگ

ــه  ــد و انســان های فــراوا�ن را ب ــه راه انداختن ــن راســتا جنگ هــای بســیاری ب رو آورده و در ای

ی داشــته اند و در ایــن  قتــل رســاندند، کــه البتــه در ایــن زمینــه یهودیــان شــدت عمــل بیشــرت

ــه  ــر اینک ــان عــالوه ب ــه وضــوح مشــاهده می شــود. آن ــل ب ن المل ــوق ب�ی ــا حق ــوم، تضــاد ب ق

معتقــد بــه برتــری نــژاد خویــش می باشــند، دیگــر ملــل را در خدمــت خــود می انگارنــد. امــا از 

ــا عقایــد و مذاهــب گوناگــون، یــک ارزش  ن مســلمان ها ب نظــر اســالم، ارتبــاط مســالمت آمری

و هــدف اســت. )پورامــان 1396(

ــر واحدهــای  ــا دیگ ــل، رابطــه امــت اســالمی ب ن المل ــط ب�ی ــن گفتمــان اســالمی رواب بنابرای

ن  ســیا� را بــر پایــه اصــل صلــح قــرار می دهــد. اســالم، دین صلــح و همزیســیت مســالمت آمری

ن می باشــد. بــر   مســالمت آمری
گ

و، امــت اســالمی امــت صلح جــو و زنــد� اســت و از ایــرن

اســاس اصــل عدالــت، تمامــی رفتارهــای امــت اســالمی در تعامــل بــا امت هــای دیگــر بایــد 

بــر اســاس معیــار عدالــت تنظیــم شــود. )پورامــان 1396(

راهکارهای دینی و فرهنگی برای صلح سازی در روابط بین الملل

ن الملــل  ان دیــین بــرای صلح ســازی در روابــط ب�ی ی را کــه رهــرب در اینجــا مســئولیت خطــری

ن می نماییــم:  تبیــ�ی
گ

یــن راهکارهــا را، در دو بعــد دیــین و فرهنــ� بــر عهــده دارنــد و مهمرت

رهبران دینی به گفتگوهای بین دینی اهمیت دهند

اهمیــت گفتگــوی ادیــان بــا اندیشــمندان دیــین حــا� از آن اســت کــه هیــچ یــک از متــون 

ن ادیــان الهــی هــر گونــه  ان دیــین و نــری ، خشــونت و افراط گــرا�ی را تاییــد نمی کنــد. رهــرب دیــین
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خشــونت و افراط گــرا�ی را در دیــن رد می کننــد، امــا متاســفانه در اعصــار مختلــف مشــاهده 

ن  می شــود کــه بــه نــام دیــن، خشــونت ترویــج و از صلــح فاصلــه گرفتــه می شــود. بــر همــ�ی

، می بایســت در مقابــل کســا�ن کــه نســبت بــه ارزش هــا و ادیــان الهــی  ان دیــین اســاس، رهــرب

ــد.  ــه منظــور شناســا�ی نقــش و مســئولیت خــود تشــکیل دهن �ب توجــه هســتند، جبهــه ای ب

)رســویل 1394(

ــیت  ــه �ب عدال ــن اســت ک ــان ای ــام مومن ــت تم ان و در حقیق ــه مســئولیت رهــرب از آنجــا ک

ــد.  ــان اشــاعه دهن ــت را در کل جه ــد و عدال ــوم نماین ــام اشــکال آن محک ــم را در تم و ظل

ه می دهــد و آنهــا را در پیــاده کــردن عدالــت و صلــح  ن ، بــه انســان ها انگــری گفتگوهــای دیــین

ن جــز بــا فهــم یکدیگــر و از طریــق گفتگــو، دســت یافتین  توانمنــد می ســازد و ایــن مهــم نــری

ن بــه مثابــه  ن دیــین ایــن اســت کــه طرفــ�ی نیســت. بــه عبــارت دیگــر، هــدف از گفتگوهــای بــ�ی

یــک نهــاد بنیادیــن، تهدیــدات نســبت بــه صلــح جهــا�ن را بیــان نماینــد و در ترویــج و برقــراری 

ــد. )رســویل 1394( آن گام بردارن

مشورت رهبران دینی با یکدیگر در حفظ وحدت و انسجام موثر است

، فتــاوا، نظــرات و افکارشــان در جهــت حفــظ آرامــش، صلــح و دوســیت  ان دیــین اگــر رهــرب

ن آن نظــرات و افــکار را بــه عنــوان آرا و فرهنــگ دیــین خــود تلقــی می کننــد  باشــد مــردم نــری

ــران  ــه دیگ ام ب ــرت ــیت و اح ــش، دوس ــح،  آرام ــت، صل ــوی محب ــه سمت و س ــان را ب و رفتارش

ــا و  ــین خــود را از علم ــگ دی ــکار و فرهن ــد، اف ــوده مــردم معمــوال عقای ــد. ت ــم می کنن تنظی

نــد و رفتــار آنهــا هــم بــر اســاس عقایــد و فرهنــگ انســان صــورت  ان دیــین خــود می گری رهــرب

ان دیــین خودشــان نظــرا�ت خشــن و تنــدی را مطــرح و از آنهــا پشــتیبا�ن  د. اگــر رهــرب می گــری

ن بــه همــان ســمت  کننــد و بــر تعصبــات افراطــی مذهــیب دائمــا تاکیــد کننــد مقلدیــن آنــان نــری

ــده  ــر عه ــه را ب ــه جامع ــر ب ــق فک ــش تزری ــه نق ــین ک ان دی ــرب ــن ره ــد. بنابرای ــت می کنن حرک
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ی، تفرقــه و  ــن فکــر خشــونت آور باشــد باعــث ایجــاد درگــری ــر ای ــه اگ ــد ک ــد بدانن ــد بای دارن

  ، حرکت هــای تنــد و خشــن می شــود، امــا اگــر آن فکــر و اندیشــه در جهــت صلــح، دوســیت

آرامــش و محبــت میــان مــردم باشــد رفتارهــای مقلدیــن هــم بــه همــان ســمت خواهــد رفت. 

ان دیــین بســیار موثــر اســت مخصوصــا جایــگاه علمــای دیــن   رهــرب
گ

ایــن نقــش فکــری و فرهنــ�

یعــت تلقــی می شــود، از  کــه فکــر و اندیشــه آنــان در واقــع فکــر و اندیشــه دیــن، خــدا و رسش

ی  ان بایــد اوال بــا هــم شــور و مشــورت بیشــرت حساســیت باالتــری برخــوردار اســت. ایــن رهــرب

ــان  ــن نشســت های می ــد و ای ــزار کنن ــر برگ ــا یکدیگ ــس ب ــت ان داشــته باشــند و جلســا�ت جه

مراجــع و علمــا، چــه مراجــع شــیعه و یــا علمــای ســایر فــرق و مذاهــب خیــی موثــر اســت، 

چــون در خیــی از مــوارد، دوری موجــب برخــورد و تضــاد و کشــمکش می شــود ویل تعامــل 

ان دیــین و مذهــیب  ــذا مالقــات حضــوری رهــرب ــد. ل ــح ایجــاد می کن ــا�ن و صل ، مهرب دوســیت

بســیار موثــر اســت، زیــرا ایــن رفتــار باعــث می شــود کــه بــه همدیگــر نزدیکــرت شــوند. ایــن 

حضــور و براســاس روایــات »تــزاور«، بــه معنــای ایــن اســت کــه مــا بایــد بــا هــم بنشــینیم و 

همدیگــر را از نزدیــک زیــارت کنیــم کــه اگــر ایــن رفتــار در میــان علمــا زیــاد انجــام شــود اثــر 

 دارد. )غرویــان 1392(
گ

مثبــت بســیاری در حفــظ وحــدت،  انســجام و هماهنــ�

شناساندن دین اسالم به عنوان دین صلح  و دوستی

، مالطفــت، نرمــی، آســایش،  ــا�ن منطــق دیــن و اصــل در دیــن رحمــت، عطوفــت، مهرب

رفــاه و راحــیت انسان هاســت. اگــر بپذیریــم دیــن متضمــن دو اصــل اســا� اســت کــه یــ� 

عبــارت اســت از وجــود یــک حالــت غــری خشــن و پــر از مهــر و عطوفــت و اخــالق انســا�ن و 

ایــط خــاص  دیگــری اصــل صلــح، در نتیجــه جنــگ را بــه عنــوان امــر فرعــی و مربــوط بــه رسش

ــه  ــن اســاس ب ــر ای ــم. ب ــه حالت هــای اســتثنا�ی می دانی ــوط ب ــک امــر مرب ی را ی و ســخت گری

دســت می آیــد کــه عالــم و رهــرب دیــین بــه دلیــل آشــنا�ی بیشــرت بــا ایــن دو اصــل می توانــد 
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ــر آن  ــا و مظاه ــه جلوه ه ــات آن اوال و ارائ ــل و اثب ــن دو اص ــرح ای ــه ط ــن ب ــتگاه دی از خاس

دازد. از آنجــا  ــا بــرپ ــاد شــده ثالث ــر اســاس ایــن دو اصــل ی ــا و اتخــاذ مواضــع ب در دیــن ثانی

کــه ایــن اظهــار نظــر و تعریــف و فعالیــت عمــی از خاســتگاه دیــن اســت می توانــد دیــن را 

هــر چــه بیشــرت بــه مــردم بشناســاند و نقــش آن را در ایــن دو زمینــه ارائــه کنــد و بــه لحــاظ 

نفــوذی کــه دیــن در جامعــه دارد ایــن حرکــت اخــال�ت انســا�ن غــری خشــن را هــر چــه بیشــرت 

ان دیــین هســتند و اصــوال دیــن  ن دیــن و مــردم، علمــا و رهــرب ترویــج دهــد. پــل ارتباطــی بــ�ی

آمــده تــا تقــرب بــه خداونــد را پایه ریــزی کنــد و تقــرب هــم یــک امــر وجــودی اســت چــون 

در خداونــد رحمــت، اصــل اســت و غضــب و خشــم مربــوط بــه حالت هــای اســتثنا�ی اســت 

ــرار  ــب ق ــورد غض ــه م ــا�ی ک ــه طرف ه ــه ب ــد بلک ــت نمی کن ــد بازگش ــه خداون ــم ب ــه آن ه ک

ــه  ــدن ب ــک ش ــت نزدی ــق اس ــت مطل ــد رحم ــه خداون ــا ک ــود. از آنج ــوط می ش ــد مرب ن می گری

خداونــد یعــین تحقــق یــک وجــود مهربــان، غــری خشــن و پــر رحمــت و بــه ایــن دلیــل پیامــرب 

ن لقــب گرفتنــد و بــر ایــن اســاس  یــن شــخص بــه خداونــد بــود رحمه للعالمــ�ی )ص( کــه نزدیکرت

ایــط خــایص اســت کــه  خشــونت و جنــگ در دیــن اصــل نیســت، بلکــه آنهــا مربــوط بــه رسش

ــا ایــن منطــق دیــن  ان دیــین بایــد ب یــک جامعــه بــرای دفــاع از خــود اقــدام می کنــد. رهــرب

د و دیــن را  را بشناســند و مــا نبایــد مســائل فرعــی را پــر رنــگ کنیــم تــا جــای اصــل را بگــری

ن و قتــل بایــد بــه  چنــان نشــان دهیــم کــه گــو�ی اصــل در دیــن ایــن اســت کــه بــر مــدار کشــ�ت

پیــش رفــت. )مبلغــی 1392(

پایه و اساس دین اسالم، صلح و آرامش است

ن می خواهنــد در راســتای تبلیــغ دیــن موفــق باشــند بایــد چکیــده دیــن یعــین  اگــر مبلغــ�ی

ــه کــه مدنظــر اهــل بیــت )ع( اســت،  ــت را آنگون ــد و والی ــای توحی ــر مبن ــح و آرامــش ب صل

ی کــه اســالم از آنهــا خواســته را منتــرش کننــد، اگــر  ن معــر�ن کننــد. مبلغــان دیــین بایــد آن چــری
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اینگونــه شــود تمــام جهــان بــه ســمت صلــح و آرامــش حرکــت می کنــد چــرا کــه پایــه و اســاس 

دیــن اســالم، صلــح و آرامــش و تحمــل عقیده هــای مختلــف اســت. اگــر در قســمیت از دیــن 

مــا اشــاره شــده کــه در مقابــل کفــار محکــم بایســتیم، بــرای مــوارد خــاص اســت بــه دلیــل 

این کــه صلــح و آرامــیش کــه مدنظــر اســالم اســت بــر هــم نخــورد. تمــام ادیــان انســان ها 

را بــه صلــح و آرامــش دعــوت کــرده اســت و دیــن اســالم هــم یــک دیــن صلــح آور اســت. اگــر 

بــه جنگ هــا�ی کــه پیامــرب در مدینــه داشــته دقــت کنیــم در آن 10 ســال تعــداد کشته شــدگان 

کمــرت از 10 هــزار نفــر اســت، ویل متاســفانه در جهــان امــروز کســا�ن کــه ادعــای صلــح دارنــد 

بــا یــک بمــب اتــم صدهــا هــزار نفــر را می کشــند، آنهــا اســم صلــح را یــدک می کشــند ویل 

در اصــل خشــونت را ترویــج می دهنــد. هــرگاه دشــمنان اســالم نمی تواننــد منطــق دیــین را 

ــه هجمه هــا  ــل اینگون ــد در مقاب ــا بای ــا خشــونت وارد عمــل می شــوند، مبلغــان م ــد ب بپذیرن

بایســتند و تنهــا راه ایــن اســت کــه اســالم اصیــل را معــر�ن کننــد و اســالم اصیــل در ســخن 

امــام ســجاد )ع( ایــن نکتــه اســت کــه ســخن حــق، داوری عادالنــه و وفــای بــه عهــد را نبایــد 

 ائمــه قــرار دهنــد 
گ

ن بایــد اصــل را بــر ســاختار زنــد� فرامــوش کنیــم. مبلغــان دیــین مــا نــری

ــفافیت های الزم را  ــت ش ــرت اس ــد به ــت کنن ــت صحب ــد و والی ــد از توحی ــر می خواهن و اگ

ــر�ن  ــد مع ــت )ع( فرمودن ــل بی ــه اه ــه ک ــن را آنگون ــای دی ــد چکیده ه ــا بای ــد. م ــام دهن انج

کنیــم و بــرای تبلیــغ دیــن، اولویت هــای دیــن را بشناســیم اگــر اینگونــه شــود جامعــه جهــا�ن 

ــن  ــج دی ــرای تروی ــد فرامــوش کنیــم کــه ب ــد و نبای ــه ســمت صلــح و آرامــش حرکــت می کن ب

اســالم بایــد ظاهــر و باطنمــان یــ� باشــد. )غالمعــی 1392(

علمای تشیع، حقیقت تشیع را در راستای مقابله با شیعه هراسی به جهانیان معرفی کنند

ان دیــین چــه در هدایــت بــه ســوی باطــل و انحــراف  بــر اســاس مبــا�ن قــرآن نقــش رهــرب

ان  و چــه بــه ســوی حــق و رصاط مســتقیم نقــیش برجســته اســت. در رابطــه بــا نقــش رهــرب
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ان  ن ی از وقــوع خشــونت های مذهــیب در جهــان مــا در زمینــه اطــالع از مــری دیــین در جلوگــری

ش صلــح در ســطح  ن از خشــونت و گســرت ان دیــین در پرهــری گــذاری و نقش آفریــین رهــرب تاثری

جوامــع مختلــف می توانیــم بــه رساغ خــود قــرآن برویــم. بــر اســاس مبــا�ن قــرآن نقــش ایــن 

ان چــه در هدایــت بــه ســوی باطــل و انحــراف و چــه بــه ســوی حــق و رصاط مســتقیم  رهــرب

ان هســتند کــه مــردم را هدایــت و  نقــیش برجســته اســت. بــه تعبــری قــرآن بعــین از رهــرب

راهنمــا�ی کــرده بــرای اینکــه مــردم بــه بهشــت راه پیــدا کننــد و قبــل از آن در مســری کمــال 

ن هســتند کــه انســان ها را در مســری جهنــم قــرار داده و  ان نــری نــد و بعــین از رهــرب قــرار گری

آنــان را بــه ســوی آتــش دعــوت می کننــد. اگــر مــا بخواهیــم در ارتبــاط بــا علمــای شــیعه و 

ن کاری کــه بایــد در ایــن  مســئولییت کــه آنــان دارنــد مطالــیب را بیــان کنیــم بایــد بگوییــم اولــ�ی

عرصــه انجــام شــود ایــن اســت کــه حقیقــت تشــیع را بــه جهانیــان معــر�ن کننــد زیــرا اگــر 

ایــن حقیقــت معــر�ن شــود معلــوم می شــود کــه توحیــد حقیقــی درون ایــن مذهــب اســت. 

)مصطفی پــور 1392(

رهبران دینی جهان با صدور فتوا مانع ترویج تروریسم شوند

ان دیــین بــا صــدور فتــوا مانــع کســا�ن شــوند کــه بــا تمســک بــه دیــن و بــا اعمــال  رهــرب

ناشایســیت چــون تــرور، ایجــاد رعــب و وحشــت و کشــتار �ب گناهــان می خواهنــد بــه اهــداف 

خــود برســند. موضــوع تــرور، ایجــاد رعــب و وحشــت، کشــتار �ب گناهــان و تعرض بــه نوامیس 

د  و همــه انســان ها اعــم از مــردان، زنــان، کوچــک و بــزرگ بــه هــر عنــوا�ن کــه صــورت بگــری

ن  ــ�ی ــت چن ــت. محکومی ــالق اس ــدان و اخ ــن، وج ع، دی ــالف رسش ــت و کاری خ ــی ناشایس عم

ــان و طوایــف اســالمی و ...  حرکت هــای ناهنجــار و ناشایســیت تنهــا مخصــوص روســای ادی

نیســت، بلکــه هــر انســان صاحــب نفــوذ و جایــگاه و مکانــیت در جامعــه چــه از نظــر ســیا�، 

اجتماعــی، اخــال�ت و دیــین بایــد آنهــا را محکــوم کنــد. بنابرایــن همــه بایــد ایــن حرکت هــای 
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ــا  ــد ب ــه می توانن ــه هــر نحــوی ک ــا شــوند و ب ــع انجــام آنه ــرده و مان ناهنجــار را محکــوم ک

ایــن حرکت هــا و افــراد ایجادکننــده آنهــا مقابلــه کننــد. بایــد همــه بداننــد کــه ایــن رفتارهــا 

عــی قابــل توجیــه نیســت، بنابرایــن یــک مجموعــه ای کــه خــود را  بــا هیــچ منطــق و دلیــل رسش

ــا بــه هــر عنــوا�ن خــود را معــارض نظامــی می دانــد، نمی توانــد بــه خــود  ی ی ، تکفــری وهــا�ب

ان دیــین بــه صــورت خــاص وظیفــه دارنــد  ن کارهــا�ی انجــام دهــد. رهــرب اجــازه دهــد کــه چنــ�ی

ــه هــر نحــو  ــال تروریســیت ب ــد، چــون اعم ــان کنن ــردم بی ــرای م ــی را ب ع ــن حکــم رسش ــه ای ک

ــا اســالم و بنــدگان خــدا و خــالف اخــالق و  ــن اســت و ضدیــت ب ع و خــالف دی خــالف رسش

ان دیــین در ایــن عرصــه بیــش از افــراد دیگــر وظیفــه دارنــد تــا مانــع کســا�ن  ع اســت. رهــرب رسش

شــوند کــه بــا تمســک بــه دیــن و بــا اعمــال ناشایســت می خواهنــد بــه اهــداف خــود برســند. 

آنــان بایــد فتــوا بدهنــد و نظــر داده و در گفتگو هــای تلویزیــو�ن و حضــوری و بــه عناویــن 

ی 1392( ی کننــد. )اخــرت ن کارهــا�ی جلوگــری مختلــف از انجــام چنــ�ی

رهبران دینی با تصحیح سیاست ها از خشونت جلوگیری کنند

ا و  ــرن ــش ب ــح نق ــج صل ــونت و تروی ی از خش ــری ــین در جلوگ ان دی ــرب ــد ره ــدون تردی ب

ــح، فشــار  ــگ صل ــق فضاســازی، ایجــاد فرهن ــین از طری ان دی ــد. رهــرب ــده ای دارن ن کنن تعی�ی

ــداف  ــا اه ــتمداران ب ــردن سیاس ــراه ک ــت ها و هم ــح سیاس ــتمداران، تصحی ــه سیاس آوردن ب

ی از خشــونت و ترویــج صلــح موثــر و مفیــد باشــند.  صحیــح اســالمی می تواننــد در جلوگــری

ــات  ــاد و توجیه ــد ابع ــاق می افت ــان اســالم اتف ــروزه در جه ــه ام بخــیش از خشــونت ها�ی ک

مذهــیب دارد و طبیعتــا اگــر بخواهیــم خشــونت ها کاهــش پیــدا کنــد و بــه نقطــه مطلــوب 

ان  ــرب ــد. ره ــر باش ــد موث ــه می توان ــت ک ــین اس ان دی ــرب ــد نقــش ره ــدا کن ــه پی ــد و خاتم برس

ــونت ها  ــه خش وع و خاتم  در رسش
گ

ــ� ــات فرهن ــم از جه ــیب و ه ــات مذه ــم از جه ــین ه دی

ــن هســتند.  د نقش آفری ــری ــین صــورت می گ ــا ابعــاد دی ــن و ب ــام دی ــه ن ــه ب ی هــا�ی ک و درگری



سال اول، شماره دوم، تابستان 1399

91

در رونــد ایجــاد صلــح و تحقــق و اســتمرار آن و بــا توجــه بــه مســائل جهــان اســالم بــزرگان 

ــود دارد و  ــه وج ــی ک ــه نگاه ــه ب ــا توج ــوند و ب ــع ش ــر واق ــد موث ــین می توانن ان دی ــرب و ره

ــین  ان دی ــرب ــش ره ــذاری و نق د اثرگ ــری ــورت می گ ــات ص ــن اقدام ــال ای ــه در قب ــا�ت ک توجیه

ــوند،  ــل ش ــدف نائ ــن ه ــه ای ــد ب ــا�ی می توانن ــین از راه ه ان دی ــرب ــت. ره ــته اس ــیار برجس بس

ــح و نفــی خشــونت ها�ی اســت  ــج فرهنــگ صل  و فضاســازی و تروی
گ

ــ� ن راه بعــد فرهن ــ�ی اول

ــق  ــه از طری ــت ک ــن اس ــدام ای ن اق ــ�ی د. دوم ــری ــورت می گ ــالم ص ــان اس ــون در جه ــه اکن ک

ان ســیا� و پســت ها و مناصــب ســیا�، سیاســتمداران را بــه ایــن سمت وســو ســوق  رهــرب

ی از خشــونت ها بــه  دهنــد و از آنهــا بخواهنــد کــه اقدامــا�ت در ایــن زمینــه و بــرای جلوگــری

عمــل آورنــد. البتــه ایــن مســاله در کشــورهای مختلــف اســالمی حــاالت متعــددی بــه خــود 

ه و وظیفــه ای بــرای  ن د چــرا کــه ممکــن اســت در برخــی دولت هــای جهــان اســالم انگــری می گــری

ــه  ــد ک ــه اصحــاب ســلطه می دانن ــد در حــایل ک ــات احســاس نکنن ــه اقدام ــا اینگون ــه ب مقابل

ــی  ــرداری از منافع ــه و بهره ب ــا در منطق ــور آنه ــتای حض ــد در راس ــونت ها می توان ــن خش ای

ــه  ــار آوردن ب ــق فش ــین از طری ان دی ــرب ــن ره ــد، بنابرای ــد، باش ــالم دارن ــان اس ــه در جه ک

ــد  ــا خودشــان می توانن ــردن سیاســتمداران ب ــح سیاســت ها و همــراه ک سیاســتمداران، تصحی

ــه  ــین ک ــیعه و س ــای ش ــران و علم  متفک
گ

ــت� ــاد و همبس ــاله اتح ــند. مس ــد باش ــر و مفی موث

د امــا در ســطح  مخالــف ایــن خشــونت ها هســتند می توانــد تــا حــدودی جلــوی آنهــا را بگــری

ــر  ــد ب ــالمی می توانن ــس اس ــازمان کنفران ــون س ــالمی همچ ــای اس ــازمان ها و نهاده ــر س دیگ

ی از خشــونت ها و ترویــج صلــح تاکیــد و توصیــه کننــد. قبــل از اینکــه عنــارص فــردی  جلوگــری

ــه  ــت ک ــتمداران اس ــات سیاس ــیا� و تصمیم ــارص س ــد، عن ــا کنن ــش ایف ــه نق ــن قضی در ای

ــد دولت هــای مســلمان نقــش ایفــا کننــد  ــه بای ــن در ایــن زمین ــر باشــد، بنابرای ــد موث می توان

ــه سمت وســو�ی  ــر طبــل خشــونت می کوبنــد را محــدود کــرده و ب و گروه هــا و افــرادی کــه ب

، وحــدت و انســجام 
گ

حرکــت دهنــد کــه همنــوا بــا ســایر بخش هــای جهــان اســالم، همبســت�

ر جهــان اســالم و  اســالمی را رعایــت کننــد. بــدون تردیــد هــر نــوع خشــونت و افــراط بــه رصن
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مســلمانان و کشــورهای اســالمی اســت کــه چهــره خشــونت طلیب از آنهــا در جهــان ترســیم 

ــت.  ــلطه طلبان اس ــگان و س ــداف بیگان ــت اه ــتقیم در جه ــری مس ــورت غ ــه ص ــد و ب می کن

ــک زا�ی 1392( )ل

رهبران دینی برای متوقف کردن افراط گری ها گفتگو را در دستور کار قرار دهند

ــرای متوقــف کــردن هــر نــوع خشــونت و حرکت هــای  ان دیــن و دولتمــردان ب همــه رهــرب

ان دیــین و  افراطــی علیــه انســان های �ب گنــاه و �ب دفــاع تــالش کننــد. بــا اشــاره بــه نقــش رهــرب

ی از ترویــج خشــونت و افراطی گــری در هــر نقطــه از دنیــا می تــوان  دولتمــردان بــرای جلوگــری

گفــت، گفتگــو، مخالــف بــا خشــونت و افراطی گــری اســت بــه طــوری کــه هــر جــا وارد ایجــاد 

فضــای گفتگــو شــویم بــه معنــای آن اســت کــه مخالف تندروی و خشــونت هســتیم. مشــکی 

کــه اکنــون گریبانگــری بســیاری از کشــورهای جهــان شــده اســت سیاســت های دوگانــه برخــی 

ــه  ــه طــوری ک ــه اســت. ب ــر گروه هــای افراطــی و حرکت هــای افراطی گرایان قدرت هــا در براب

ــتند و  ــیت هس ی و تروریس ــری ــای تکف ــی،  گروه ه ــای افراط ــن گروه ه ــی ای ــرف حام ــک ط از ی

آنهــا را جــزء دوســتان خــود می داننــد امــا از ســو�ی دیگــر خــود را مخالــف تروریســت عنــوان 

ان  ــرب ــران و ره ــت. متفک ــار آنهاس  در رفت
گ

ــ� ــس و دوگان ــوع پارادوک ــک ن ــن ی ــه ای ــد ک می کنن

دیــین بایــد در قالــب گفتگو هــا و مذاکــرات یــک راه حــی بــرای ایــن مشــکل ارائــه کننــد، بایــد 

ــف  ــد تکلی ــا تروریســت را می کنن ــای مخالفــت ب ــه ادع ــان تروریســت ها و همان هــا�ی ک حامی

خــود را بــا ایــن جریان هــا مشــخص کننــد و موضــع شــفا�ن در ایــن زمینــه ارائــه دهنــد. ممکــن 

اســت ایــن گروه هــای افراطــی در میــان مســلمانان،  مســیحیان، بوداییــان و ســایر دین هــای 

، ســیا� و نخبــگان جامعــه ایــن اســت کــه جلــوی  ان دیــین دیگــر باشــد، امــا وظیفــه رهــرب

نــد و فرهنــگ گفتگــو را در جامعــه خــود پیــاده کننــد. پیــاده شــدن فرهنــگ  افراط گــری را بگری

ی از خشــونت ها خواهــد شــد. ن امنیــت جهــا�ن و جلوگــری گفتگــو در جوامــع ســبب بــاال رفــ�ت
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ان دیــین و ســیا� بــرای رفــع ایــن مشــکل  بایــد همــه اندیشــمندان، فرهیختــگان و رهــرب

بــا گفتگــو چاره اندیــیش کننــد و تــالش کننــد ایــن حرکت هــا متوقــف شــود وگرنــه ایــن 

ــر  ــده در براب ــا در آین ــه دولت ه ــت و هم ــد گرف ــه را خواه ــن هم ــا دام ــا قطع افراط گری ه

تروریســت ها آســیب پذیر خواهنــد بــود. ایــن یــک تجربــه تاریخــی اســت کــه ایــن سیاســت ها 

ــی 1392( ــد اصــالح شــود. )حلم ــع هیچکــس نیســت و بای ــه نف ــا ب و حرکت ه

علما و اندیشمندان اسالم از هر فرقه و مذهبی با تندروی و رادیکالیسم مقابله کنند

علمــا و اندیشــمندان اســالم از هــر فرقــه و مذهــیب در رسارس دنیــا بایــد بــا تندروی هــا، 

ــیت کــه  ــد. قرائ ــه کنن ــد مقابل ی کــه غــری خــود را کافــر می دان ــوع تکفــری ــن ن خشــونت ها و ای

ــه  از  ی، روحیــه خشــک و متحجران ــه خاطــر ســخت گری ــد ب و آن می دان ــری وهابیــت خــود را پ

ن برخــوردار اســت و خشــونت ها و کشــتارها�ی کــه  وان در میــان مســلم�ی یــن تعــداد پــری کمرت

ــی  ــد از فجایع ــام می دهن ــف انج ــورهای مختل ــن در کش ــام دی ــه ن ی ب ــری ــای تکف جریان ه

ــن خشــونت ها و  ــد. ریشــه ای ــاق می افت ــا اتف ــت در دنی ــه امــروز از آبشــخور وهابی اســت ک

ــرا  ــردد چ ــر می گ ــم ب ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــه و متعصبان های جاهالن ــری ــه تفس ــا ب تندروی ه

ــوره ای از  ــر س ــود را در ه ــخن خ ــا�ن س ــن رحم ــن دی ــا�ن دارد و ای ــام رحم ــک پی ــن ی ــه دی ک

وع کــرده اســت امــا برخــی از روی جهــل  قــرآن کریــم بــا »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم« رسش

و تعصــب رحمــت واســعه خداونــد را بــه گونــه ای دیگــر تفســری می کننــد. برخــی دیــن را بــه 

عنــوان ابــزار خشــونت و مــروج نفــرت، پرخاشــگری و آدم کــیش قــرار می دهنــد. ایــن گــروه 

بــدون توجــه بــه اصــول دیــن و موازیــن علمــی و فقهــی بــه رصف تصــورات و تخیــالت خــود 

افــراد را تکفــری می کننــد و در تکفــری کــردن هــم افــراط کــرده و روحیــه خوارجــی دارنــد بــه 

یــن زاویــه ای از نظــر مــیش ســیا� و اعتقــادی بــا آنهــا داشــته  طــوری کــه هــر کــس کوچکرت

ــد  ــه بای ــد. هم ن خــون او را حــالل می دانن ــد و ریخــ�ت ــر می پندارن ــه راحــیت او را کاف باشــد ب
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ــد توجــه  یعــت دارن ن درســت رسش ــ�ی ــه در تبی ــه نقــش و رســالیت ک ــان اســالم را ب ــای جه علم

دهنــد، از ســوی دیگــر بایــد آن دســته از افــرادی کــه متوجــه نیســتند را از افتــادن در دام 

ن و فریــب مــال دنیــا خــوردن  ، قدرت طلــیب و بازیچــه قــدرت قــرار گرفــ�ت شــیطان، هواپرســیت

یعــت نــاب  و رسش بــر حــذر داشــت. علمــای جهــان اســالم از هــر مذهــب و فرقــه ای کــه پــری

محمــدی )ص( و پایبنــد بــه احــکام و آموزه هــای نــاب قــرآ�ن و اســالمی هســتند نســبت بــه 

آقــا�ی 1392( ی کننــد. )مری خشــونت، تکفــری و تنــدروی مخالــف بــوده و از رواج آن جلوگــری

رهبران دینی مراقب فتواها و موضع گیری های خود با نگاه صلح سازانه باشند

هرکــس در هــر مقــام و موقعیــیت افــراط، �ب رحمــی، ســنگدیل، خشــونت و برخوردهــای 

د ایــن رویــه بــا روح دیــن ناســازگار و در جهــت خــالف صلح ســازی  ناهنجــار را در پیــش بگــری

اســت. طبــق روایــیت از پیامــرب خــدا )ص( اگــر علمــا و امــرای ملــت اصــالح شــوند جامعــه 

ــر  ــه نقش پذی ــکل از دو طایف ــر ش ــه ه ــر و ب ــر تقدی ــه ه ــردم ب ــود، م ــالح می ش ــان اص آن

هســتند کــه یــ� علمــا و دیگــری امــرا هســتند و اگــر آنهــا انســان های خوش اخــالق باشــند 

جامعــه بــه ســمت خوش اخــال�ت خواهــد رفــت. امــروز در جهــان اســالم متاســفانه  عــده ای 

ــران  ــری دیگ ــا تکف ــناخته اند و ب ــالم را نش ــت اس ــت و روح عطوف ــر و محب ــگاه مه ــوز جای هن

ــن  ن از ای ــری ــا ن ــی دولت ه ــه برخ ــد ک ــار می آورن ــه ب ــی ب ــان فجایع ــون آن ن خ ــ�ت ــاح  دانس و مب

اقدامــات سوء اســتفاده می کننــد. ریشــه اکــرش خشــونت ها و حــواد�ش کــه در جهــان اســالم 

و حــیت در میــان غــری مســلمانان اتفــاق می افتــد را می تــوان مباحــث دیــین و مذهــیب عنــوان 

کــرد و علمــای دیــین و کســا�ن کــه محــور معنــوی مــردم در جامعــه هســتند در ترویــج صلــح 

ــین چــه در  ان دی ــد. نقــش رهــرب و صفــا و جنــگ و جــدال و خشــونت نقــش عمــده ای دارن

ــگ و  ــوع جن ی از وق ــری ــر در جلوگ ــو�ی دیگ ــا و از س ــروز جنگ ه ــه در ب ــح و چ ــد صل رون

ــوان آن را در  ــیت می ت ــه راح ــت و ب ــی اس ــین و واقع ــکار، عی ــل ان ــری قاب ــش غ ــونت نق خش
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ــه طــوری کــه وقــیت تاریخچــه جنگ هــای صلیــیب را مطالعــه می کنیــم  ــال کــرد ب تاریــخ دنب

ــن  ن ای ــادی در راه انداخــ�ت ــان و کشیشــان مســیحی نقــش زی می بینیــم برخــی از علمــا، راهب

ن فرقه هــای مذهــیب رخ می دهــد ریشــه  جنگ هــا داشــته اند و از آن طــرف نزاع هــا�ی کــه بــ�ی

ان دیــین از هــر فرقــه و مذهــیب بایــد بداننــد ممکــن اســت بــا  در ایــن اشــخاص دارد. رهــرب

یــک جملــه خــون افــراد زیــادی بــه ناحــق ریختــه شــود و ایــن افــراد مســئول ایــن اتفاقــات و 

ی هــا و گفتارهــای خــود باشــند کــه  فجایــع هســتند. بنابرایــن بایــد مراقــب فتواهــا، موضع گری

ن اتفاقــا�ت بــه وجــود نیایــد. )کلبــا� 1392( چنــ�ی

رهبران دینی بیان صریح آموزه های صلح سازانه را در دستور کار قرار دهند

ــدا کــرده  ــه پی ــن زوای ــا خــود دی ــج دهــد ب ــن خشــونت را تروی ــام دی ــه ن ــه ب هــر کــی ک

ــد. از  ــدگان و مخلوقــات خــدا آســیب بزن ــه بن ــن هیچــگاه نمی خواهــد کــه ب اســت چــون دی

ــت.  ــت اس ــو�ی و محب ــج نرم خ  و تروی
گ

ــد� ــت در زن ــاد لطاف ــن ایج ــای دی ــن کارکرده ی بزرگرت

اصــوال بایــد دانســت کــه دیــن اگــر دیــن اســت کارکــرد ایجــاد لطافــت و نرم خــو�ی جــزء ذات 

آن اســت و باعــث می شــود تــا دنیاگــرا�ی و دنیاپرســیت در انســان تضعیــف شــود. آنچــه مایــه 

و دیــن بــا جلــب توجــه انســان بــه  اختــالف ، نــزاع و خشــونت اســت دنیاطلــیب اســت. از ایــرن

ن چشــم بپوشــد و از  ــری ــات و منافــع مــادی خــود ن ــارگاه الهــی باعــث می شــود وی از مادی ب

 روزمــره بــا آن درگــری اســت فاصلــه 
گ

امــور جــاری، ســاری و پیــش پــا افتــاده ای کــه در زنــد�

پیــدا کــرده و دیــد و ســطح نــگاه انســان را ارتقــاء می دهــد. در نتیجــه ایــن ارتقــاء، در چشــم 

ــات و  ــا اختالف ــتند و منش ــذل هس ــه مبت ــا�ی ک ه ن ــیاری از چری ــد، بس ــن و موح ــان متدی انس

ان دیــین هــم اگــر ارزش هــای دیــین را بــه  نزاع هــا هســتند �ب ارزش می شــوند. بنابرایــن رهــرب

جامعــه منتقــل کننــد و بــا بیــان رصیــح آموزه هــای صلح ســازانه موجــب کاهــش مادی طلــیب 

ان  و منفعت طلیب هــا در جامعــه شــوند، آنــگاه عالــم دیــین واقعــی خواهنــد بــود. اگــر رهــرب
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ی را بــرای خویــش نخواهنــد و باعــث افزایــش  ن ، دیگــران را »دیگــری« نداننــد و هــر چــری دیــین

رذایــل در جامعــه نشــوند ایــن باعــث تقویــت جایــگاه آ نــان در جامعــه خواهــد شــد. هیــچ 

ــچ  ــه هی ــی و ن ن المل ــازمان های ب�ی ــات س ــررات و الزام ــه مق ی و ن ــرش ــون ب ــه قان ــی ن عام

ــه  ــا ب ــونت ها و نزاع ه ــم ، خش ــف جرائ ــروز در تخفی ــان ام ی در جه ــرش ــادی ب ــتگاه و نه دس

ی نقش آفریــن نیســتند. ترویج کننــدگان خشــونت  ان دیــین در جامعــه بــرش ان تاثــری رهــرب ن مــری

ن  در میــان معتقــدان بــه همــه ادیــان وجــود دارنــد و قطعــا هــر کــی کــه بــه نــام دیــن چنــ�ی

ــه  ــه ب ــن هیچــگاه نمی خواهــد ک ــرده چــون دی ــدا ک ــه پی ــن زوای ــا خــود دی ــد ب اقدامــی می کن

د مطــرود   خــدا فاصلــه بگــری
گ

بنــدگان و مخلوقــات خــدا آســیب بزنــد و هــر کــی کــه از بنــد�

اســت. گاه دیــن آن اســت کــه انســان ها »عیال اللــه« هســتند و طبیعــت خلقــت الهــی بــوده 

و مقــدس اســت و نبایــد آن را تخریــب کــرد و انســان کرامــت انســا�ن دارد کــه خداونــد آن را 

ن نگاهــی داشــته باشــیم نبایــد بــه ترویــج خشــونت دامــن  بــه وی عطــا کــرده اســت و اگــر چنــ�ی

بزنیــم. )رشــاد 1392(

رهبران دینی گفتگوهای فرهنگی برای صلح سازی را در دستور کار قرار دهند

ــدام بعــدی از گوهــر  ــارب فرهنگ هــا، هــر ک ــو، اتحــاد و تق ، تفاهــم، گفتگ همزیســیت

ن می توانــد  نــری  
گ

هزارگوشــه تعامــل فرهنگ هــا را نمایــش می دهنــد. هم افــزا�ی فرهنــ�

ــزا�ی فرهنگ هــا در  ــه دهــد. هم اف ــان فرهنگ هــا را ارائ ــر از تعامــل ســازنده می وجهــی دیگ

 و همــکاری و تعامــل ســازنده میــان فرهنگ هــا بــه همــکاری ملت هــا 
گ

فضــای تنــوع فرهنــ�

ــان منجــر می شــود. )رســویل 1394( ــدار در جه ــح پای ــه صل ــرای دســتیا�ب ب ب

امــروز، جریان هــای فکــری و عمــی افراطــی از مرزهــای ســیا� و جغرافیــا�ی فراتــر رفتــه 

و پدیــده ای جهان شــمول گشــته اســت بــه طــوری کــه خودمحــوری و خودخواهــی و زورگــو�ی 

ــار جهــان، آشــکارا دیــده می شــود.  و خشــونت در ابعــاد و ســطوح مختلــف در گوشــه و کن

)رســویل 1394(
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ایــن مهــم بــا توجــه بــه چالش هــای معــارص از جملــه خشــونت و افراطی گــری مضاعــف 

ــا  ــل ب  و در تقاب
گ

ــ� ــبات فرهن ــوزه مناس ــین در ح ان دی ــرب ــه ره ــه ای ک ــه گون ــت ب ــته اس گش

ــا در  ــرده و ی ــزار ک ــددی را برگ ــای متع ــت ها و همایش ه ی، نشس ــری ــی تکف ــای افراط گروه ه

ــود در   خ
گ

ــ� ــای فرهن ــق رایز�ن ه ، از طری ن ــ�ی ان همچن ــرب ــن ره ــود دارد. ای ــای آ�ت خ برنامه ه

ــل  ی نائ ــمگری ــای چش ــه موفقیت ه ــته اند ب  توانس
گ

ــ� ــای فرهن ــت برنامه ه ــا مدیری ــرا و ی اج

ــویل 1394( ــوند. )رس ش

ی مفاد آن،   و برنامــه اجرا�ی مبــادالت و پیگــری
گ

تــالش بــرای امضــای موافقتنامه هــای فرهنــ�

تاســیس کر� هــای ادیان شــنا� در دانشــگاه های جهــان، ایجــاد دوره هــای شیعه شــنا�، 

ــالم  ــر�ن اس ــور مع ــه منظ ــف ب ــگاه های مختل ــنا� در دانش ــایر ادیان ش ــنا� و س اسالم ش

ی از  ن نــاب و ترویــج صلــح از نــگاه اســالم و نــگاه ســایر ادیــان بــه صلــح تنهــا بخــش ناچــری

ایــن موفقیت هــا اســت کــه می تــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد. )رســویل 1394(

ش  ، می تــوان بــه گســرت
گ

ان دیــین بــه عنــوان متــویل فعالیت هــای فرهنــ� از اهــداف رهــرب

ــا  ــه ب ــح، مقابل ــگ صل ــح فرهن ــف، عرضــه صحی ــوام مختل ــل و اق ــا مل  ب
گ

ــ� مناســبات فرهن

ــم  ــان، فراه ــلمانان و حقیقت جوی ــوق مس ــاع از حق ــمنان و دف ن دش ــری ــای تفرقه انگ توطئه ه

ــر اســاس  ــان ب ــان و حقیقت خواهــان جه ــان مســلمانان، مومن آوردن زمینه هــای وحــدت می

، ســیا�، اقتصــادی و اجتماعی 
گ

، رشــد و ارتقــاء و اصــالح وضــع فرهنــ� اصــول مســلم دیــین

وان مذاهــب، تقویــت و تعمیــق زمینه هــای بحــث و گفتگــو بــا مجامــع و علمــای ادیــان  پــری

الهــی و ... اشــاره کــرد. )رســویل 1394(

نتیجه گیری

ی هــا و خشــونت و افراطی گری هــا�ی بــوده و  ، آغازگــر جنگ هــا و درگری عــرص حــارصن

ــن دوره، دســتیا�ب  ــل موجــب شــده اســت. در ای ن المل ــا�ن را در عرصــه ب�ی مصیبت هــای �ب پای



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

98

ــت.  ــده اس ــل ش ــم تبدی ــک توه ــه ی ــه ب ــش از همیش ــا، بی ــا�ی از دنی ــح در بخش ه ــه صل ب

یــت  ن برش صلــح یــک آرمــان جهــا�ن تلقــی می شــود و �ب شــک در پرتــو همزیســیت مســالمت آمری

ــد جنــگ و  ــه ارمغــان خواهــد آمــد. امــروز، الزمــه ایجــاد صلــح، درک واقعیت هــای جدی ب

ــق آن، جــان انســان ها و  خشــونت و تــالش در جهــت رفــع آن اســت. خشــونیت کــه از طری

 و 
گ

هویت هــای آنهــا در نقــاط مختلــف جهــان در قالــب حملــه بــه قلــب ارزش هــای فرهنــ�

ن بــرود. مذهــیب مــردم ترویــج پیــدا کــرده، بایــد از بــ�ی

ــرش آن را در  ــه ب ــت ک ــی اس ــان اله ــالت ادی ی و رس ــرش ــه ب ــایل جامع ــان متع ــح، آرم صل

ن  ــ�ی ــای ب ــه گفتگوه ــون از جمل ــای گوناگ ــه صورت ه ــود ب ــات خ ــخ حی ــف تاری ــع مختل مقاط

ــان اســت  ــح در جه ــادی صل ــه خــود من ن اســالم ک ــ�ی ــن مب ــوده اســت. دی ی نم ــری ــین پیگ دی

در آموزه هــای خــود بــه خــو�ب اهمیــت ایــن اصــل را مشــخص می ســازد. بســیاری از 

اندیشــمندان و متفکریــن حــارصن امیدوارنــد در تــداوم گفتگوهــای مثبــت و ســازنده دیــین بــه 

 ، ن ــ�ی ــد. همچن ــل دســت یابن ن المل ــن هم اندیــیش و همــکاری در عرصــه ب�ی ی ــن و بهرت ی عالیرت

ــور  ــه ط ــا ب ــالش دولت ه ــر ت ــالوه ب ــری، ع ــونت و افراطی گ ــاری از خش ــا�ن ع ــه جه ــل ب نی

ــح، امنیــت،  ــین اســت کــه خــود را وقــف تحقــق صل ان دی ــد فعالیــت رهــرب معمــول، نیازمن

عدالــت و ســایر ارزش هــا و آرمان هــای واالی انســا�ن کننــد. بدیــن جهــت می طلبــد کــه 

ــد در  ــع دارن ــده در جوام ی کنن ــش رهرب ــه نق ــه ک ــع، همانگون ــه جوام ــین در هم ان دی ــرب ره

ــت بکوشــند. ــح و امنی ایجــاد صل

ــط  ــرای صلح ســازی در رواب ــین ب ــر را از منظــر دی ــد راهکارهــای زی ــین می توانن ان دی رهــرب

ان  ،، مشــورت رهــرب ن دیــین ن الملــل صــورت دهنــد. ایــن راهکارهــا عبــارت از گفتگوهــای بــ�ی ب�ی

دیــین بــا یکدیگــر، شناســاندن ارزش هــای مبتــین بــر صلــح ادیــان و بــه ویــژه اســالم بــه عنــوان 

،، معــر�ن حقیقــت ادیــان بویــژه اســالم و تشــیع بــه جهانیــان، صــدور  دیــن صلــح  و دوســیت

ــونت،  ی از خش ــری ــرای جلوگ ــت ها ب ــح سیاس ــم، تصحی ــج تروریس ــدم تروی ــرای ع ــوا ب فت

ــا  ــا تندروی ه ــه ب ــا، مقابل ــردن افراط گری ه ــف ک ــرای متوق ــیش ب ــدف چاره اندی ــا ه ــو ب گفتگ



سال اول، شماره دوم، تابستان 1399

99

ی هــای صحیــح بــا نــگاه صلح ســازانه، بیــان رصیــح  و رادیکالیســم، فتواهــا و موضع گری

ــرای   ب
گ

ــ� ــن و اســتفاده از گفتگوهــای فرهن ــق دی ــان حقای آموزه هــای صلح ســازانه جهــت بی

ــد. ــکاری می باش ــ� و هم ــاد نزدی ایج

ــای  ــیس کر� ه ، تاس
گ

ــ� ــای فرهن ــای موافقتنامه ه ــرای امض ــالش ب  ت
گ

ــ� ــوزه فرهن در ح

ــنا� و  ــنا�، اسالم ش ــای شیعه ش ــاد دوره ه ــان و ایج ــگاه های جه ــنا� در دانش ادیان ش

ــد  ــر خواه ــیار موث ــازی بس ــت صلح س ــف در جه ــگاه های مختل ــنا� در دانش ــایر ادیان ش س

بــود.

ــن  ــد. ای ــین را می طلب ان دی ــرب ن ره ــ�ی ــدیل ب ــی و هم ــی همراه ــل، نوع ــن عوام ــق ای تحق

ــا عامــل تکامــل  ــه تنه ــر باشــد ک ــه عنــرص مــدارا و تحمــل یکدیگ ــا توجــه ب ــد ب همراهــی بای

ــت. ــان اس ــدار آن ــالمی و اقت ــع اس ــوی جوام ــال�ت و معن اخ
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