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مقاله اول: صفحه 17-40

تاریخ دریافت: 1399/11/26                                                     تاریخ پذیرش: 1399/12/01

بررسی صلح و حقوق بشر در منظومه فقهی امام خمینی )ره(

دکر سید محمد ساداتی نژاد1

چکیده:

صلــح و حقوق بــر دو مفهــوم بســیار مهــم و اساســی در روابــط بین امللــل امــروز 

هســتند کــه بســیاری از نظریه پردازی هــا و راهربدهــا در روابــط بین امللــل متاثــر از آنهــا 

ــه  ــه ب ــد جانب ــه و چن ــط دوجانب ــی و کشــورها در رواب می باشــد. امــروزه ســازمان های بین امللل

دنبــال ارتقــاء صلــح و حایــت از حقوق بــر هســتند. در چنیــن فضایــی، نــگاه دولــت اســالمی 

ــن سیاســت های و برنامه هــای در ســطح سیاســت خارجــی و  ــه جهــت تدوی ــن دو مقول ــه ای ب

بین املللــی مهــم اســت. بــر همیــن اســاس، در ایــن مقالــه بــه بررســی نــگاه فقهــی امــام خمینــی 

ــه  ــر پرداخت ــح و حقوق ب ــه صل ــالمی ب ــوری اس ــالمی و جمه ــالب اس ــار انق ــوان مع ــه عن ب

ــای  ــارص و محوره ــر و عن ــح و حقوق ب ــه صل ــی در زمین ــام خمین ــی ام ــه فقه ــد و نظری ش

ــی  ــی، معرفت شناس ــه، هستی شناس ــن مقال ــد. در ای ــتخراج گردی ــوم اس ــن دو مفه ــرک ای مش

ــه  ــز ک ــر نی ــوم حقوق ب ــح و مفه ــوم صل ــا مفه ــاط ب ــی در ارتب ــام خمین ــی ام و روش شناس

ــا آموزه هــای قرآنــی و اســالمی اســت، تبییــن گردیــده اســت.  منطبــق ب

واژگان کلیدی: صلح، حقوق بر، روابط بین امللل، فقه، امام خمینی

1 پژوهشگر و مدیر عامل جمعیت ندای صلح
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مقدمه

ــل  ــط بین املل ــم رواب ــه عل ــل و ن ــط بین املل ــه رواب ــه، فق ــن مقال ــث در ای ــورد بح ــای م فض

می باشــد. نویســنده اعتقــاد دارد، در چارچــوب اســالمی، پیــش از هرگونــه نظریه پــردازی 

در قالــب علــم روابــط بین امللــل، ابتــدا نیــاز اســت تــا در قالــب فقــه روابــط بین امللــل 

بــرای  را  زمینــه  بین امللــل،  روابــط  حــوزه  در  فقهــی  نظریــات  گــردد.  نظریه پــردازی 

نظریه پــردازی یــک نظریه پــرداز مســلان در قالــب علــم روابــط بین امللــل بــا توجــه بــه 

ــه  ــه، ب ــن مقال ــور در ای ــن منظ ــه همی ــد. ب ــم می منای ــالمی فراه ــدات اس ــا و تعه چارچوب ه

ــه  ــه الل ــی رحم ــام خمین ــه ) ام ــک فقی ــر آراء ی ــر از منظ ــح و حقوق ب ــوم صل ــی مفه بررس

علیــه( پرداختــه می شــود.

ــل  ــط بین املل ــه ای در رواب ــدی  و پای ــم کلی ــر، از مفاهی ــوم حقوق ب ــح و مفه ــوم صل مفه

ــکیل  ــل را تش ــط بین املل ــی رواب ــای اصل ــنگ بن ــح، دو س ــر و صل ــروز حقوق ب ــتند و ام هس

می دهنــد. امــروزه نشســت یــا مذاکــرات بین املللــی نیســت کــه در آن در مــورد صلــح و ثبــات 

ــان  ــه می ــخن ب ــاء آن س ــت و ارتق ــزوم حای ــر  و ل ــاره حقوق ب ــا درب ــل ی ــام بین املل در نظ

نیایــد. در منشــور ســازمان ملــل متحــد نیــز کــه پایــه و اســاس تاســیس ایــن ســازمان بــود، ایــن 

ــار کلمــه حقوق بــر و 43  مفاهیــم متجلــی  و متبلــور اســت. در منشــور ســازمان ملــل، 10 ب

بــار کلمــه صلــح بــکار رفتــه اســت. 

ــر  ــز بخشــی از حقوق ب ــح نی ــد گفــت صل ــر، بای ــح و حقوق ب ــا نســبت صل ــاط ب در ارتب

اســت و حــق صلــح و زندگــی در صلــح و آرامــش بــه عنــوان یــک حق بــری شــناخته می شــود. 

بدیــن ترتیــب بایــد صلــح را نیــز بخشــی از حقوق بــر در نظــر گرفــت. در عیــن حــال، رابطــه 

ــه  ــز وابســته ب ــر نی ــدی از حقوق ب ــه بهره من ــه ک ــان اســت ک ــا حقوق بــر چن ــوم ب ــن مفه ای

صلــح اســت و اگــر صلــح و آرامــش برقــرار نباشــد، امــکان بهره منــدی از حقــوق بــر وجــود 

نــدارد. بنابرایــن نســبت صلــح و حقــوق بــر بصــورت رابطــه متقابــل  و مکمــل اســت. حــق 
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صلــح، از جهتــی جزئــی از حقوق بــر اســت و از جهتــی نیــز بهره منــدی از حقوق بــر فقــط 

در ســایه آن ممکــن اســت. حقوق بــر نیــز از جهتــی عام تــر از حــق صلــح اســت و از جهتــی 

ــح اســت.  ــراری صل ــه برق ــدی از آن وابســته ب بهره من

بــه همیــن دلیــل  و بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن دو واژه، در ایــن مقالــه بــه بررســی نــگاه 

فقهــی بــه دو مقولــه صلــح و حقوق بــر پرداختــه شــده اســت. تبییــن هــر چــه بیشــر 

ــح و  ــاب صل ــی در ب ــط بین امللل ــات موجــود رواب ــی نظری ــه ارزیاب ــا را در زمین ــی، م ــگاه فقه ن

ــن  ــی در ای ــه فقه ــا نظری ــب ب ــازگار  و متناس ــه س ــی ک ــه ای علم ــن نظری ــر و تدوی حقوق ب

ــرد.  ــد ک ــک خواه ــد، کم ــوزه باش ح

هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی

نــگاه امــروز بــه مقولــه حقوق بــر و صلــح را می تــوان در دو دســته نــگاه دنیائــی و نــگاه 

الهــی دســته بندی کــرد. بــه عنــوان مثــال در مقولــه صلــح، در نگــرش مــادی، صلــح بــه 

ــا عدالــت چنــدان مناســبتی نــدارد. در نگــرش  معنــای نبــود جنــگ و توقــف جنــگ بــوده و ب

ــرش در  ــن نگ ــد. ای ــا منی ده ــت معن ــدون عدال ــح ب ــادی، صل ــرش م ــالف نگ ــر خ ــدی ب توحی

ــال 1396( ــرد. ) پرت ــرار می گی ــی ق ــده اله ــف ش ــادی و تحری ــای م ــی از دیدگاه ه ــل طیف مقاب

اســالم و کارشناســان دینــی و فقهــا، ضمــن برجســته کــردن ایــن تفــاوت دیــدگاه، بــر همیــن 

مبنــا، رویکــرد و نــگاه بــه مســائل مختلــف بویــژه دو مقولــه مهــم صلــح و حقوق بــر را تبییــن 

ــت  ــن عدال ــرص بنیادی ــر عــدم وجــود عن ــی همــواره ب ــام خمین ــه ام ــوان منون ــه عن ــد. ب کرده ان

ــان  ــدگاه ایش ــت. از دی ــته اس ــاد داش ــلطه گران انتق ــرب و اردوگاه س ــه ای غ ــی اندیش در مبان

قالــب مارکسیســم، سکوالریســم،  اردوگاه ســلطه گران در  اندیشــه ای در  و  فکــری  مبانــی 

ــل  ــم مث ــر ه ــا اگ ــد و ی ــت ندارن ــه عدال ــادی ب ــا اعتق ــه ی ــت ک ــم اس ــم و ناسیونالیس لیربالیس

مارکسیســم داعیــه طرفــداری از عدالــت دارنــد معنــای عدالــت را بــه درســتی نفهمیــده و بــه 
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شــکل غیرمســتقیمی بــه دنبــال هــان سیاســتهای رسمایــه داری بودنــد. ) پرتــال 1396(

نــگاه اســالمی، فلســفی و فقهــی بــه انســان در مقــوالت مختلــف و بویــژه در بحــث صلــح 

و حقوق بــر مبتنــی بــر نــگاه الهــی اســت و گرچه مشــرکاتی بــا نگاه  فلســفی و حقوقــی لیربال 

ــز  ــدی نی ــراق ج ــکات اف ــک ن ــدون ش ــا ب ــر دارد ام ــح و حقوق ب ــه صل ــی در مقول دموکراس

وجــود دارد. بــه عنــوان منونــه، امــام خمینــی می فرمایــد کریــم بــودن انســان واقعیتــی اســت 

هاننــد کریــم بــودن فرشــتگان و قــرآن؛ چــرا کــه همــه ایــن هــا مظاهــر کرامــت خداوندنــد 

) بداشــتی 1398 بــه نقــل از صحیفــه 1378( از نــگاه جهــان بینــی اســالمی چنیــن نیســت کــه 

ــر از  ــودی متکامل ت ــش موج ــب پیدای ــی موج ــور تصادف ــه ط ــی ب ــل طبیع ــله عوام ــک سلس ی

انــواع پیشــین خــود بــه نــام انســان شــده باشــد، بلکــه انســان بــه عنــوان خلیفه اللــه در زمیــن 

قــرار داده شــده اســت. چنــان کــه خداونــد ســبحان در خطــاب بــه فرشــتگان می فرمایند:إِنِّــی 

َجاِعــٌل ِفــی اْلَرِْض َخلِیَفــًة ) بداشــتی 1398 بــه نقــل از رشح چهــل حدیــث، 1378(

و  معرفت شناســی  هستی شناســی،  و  مبانــی  عقــلی،  و  اخالقــی  ارزشــهای  بنابرایــن 

ــان 1397( در  ــد. )جلیلی روش شناســی امــام)ره( را در مــورد صلــح و حقوق بــر شــکل می دهن

ــگاه انسان شناســانه، فقهــی، فلســفی  ــای ن ــر مبن ــا نگاهــی جامــع ب واقــع، امــام خمینــی)ره( ب

ــاملت آمیز  ــتی مس ــح و همزیس ــم صل ــه در آن مفاهی ــردازد ک ــح میپ ــوم صل ــه مفه ــی ب و کالم

در اولویــت ســیره عملــی ایشــان  قــرار می گیــرد.   بــا بررســی ســیره عملــی سیاســی ایشــان نیــز 

ــه  ــالمی در مقول ــوری اس ــی جمه ــت  خارج ــت و سیاس ــان اس ــوح منای ــه وض ــدی ب ــن پایبن ای

ــای سیاســت  ــی از ویژگی ه ــود. یک ــی من ــتا ارزیاب ــن راس ــوان در ای ــر را می ت ــح و حقوق ب صل

خارجــی دولــت اســالمی در مواجهــه بــا ســایر کشــورها در مــورد مبانــی و چگونگــی، تکیــه بــر 

منابــع عقلــی و نقلــی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه امــام خمینــی )ره(، دارای اندیشــه سیاســی 

ــاب و ســّنت  ــه کت ــی خــاص اســالم از جمل ــه مبان ــا توجــه ب ــذا ب ــد؛ ل ــر اســالم بوده ان ــی ب مبتن

بــه بیــان مبانــی و اصــول فقهــی  بــر اســاس مبانــی ذکــر شــده پرداختــه اســت. )جلیلیــان 1397( 
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ــان معــارص اســت و آنچــه امــروزه  ــا اهمیــت جه حقوق بــر یکــی از مســائل اساســی و ب

ــل آرای  ــت، حاص ــی اس ــم بین امللل ــند مه ــک س ــر و ی ــی حقوق ب ــه جهان ــوان اعالمی ــه عن ب

فالســفه غربــی پــس از رنســانس و همچنیــن حاصــل فکــر کســانی اســت کــه در پــی برقــراری 

ــا ریشــه یابی  صلــح جهانــی و پایــدار پــس از دو جنــگ جهانــی بوده انــد. اینــان در حقیقــت ب

علــل جنگ هــای بــری بــه ویــژه دو جنــگ جهانــی اول و دوم خواســته اند بنیان هــای نظــری 

صلــح را طــی ایــن اعالمیــه پی ریــزی می کننــد و آن را براســاس انسان شناســی مــورد نظــر 

خــود کــه اومانیســم اســت قــرار دادنــد. امــا صلــح و حقوق بــر در آموزه هــای انقــالب 

ــه در  ــای مربوط ــت و ارزش ه ــدی اس ــرد توحی ــالم و رویک ــای اس ــر آموزه ه ــی ب ــالمی مبتن اس

ــع  ــا، مداف ــن ارزش ه ــت. ای ــده اس ــور ش ــز متبل ــران  نی ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان

کرامــت انســانی اســت. اســالم هــم حقوق بــر را محــرم می شــارد و هــم بــه آن عمــل 

می کنــد. حقوق بــر از دیــدگاه امــام خمینــی )ره( بــا حقوق بــر منــدرج در اعالمیــه جهانــی 

حقوق بــر دارای تشــابهات و تفاوت هایــی اســت.  تفــاوت هــا عمدتــاً بــه نقــش دیــن اســالم 

ــر و  ــزاری از حقوق ب ــتفاده اب ــن اس ــان و همچنی ــه انس ــرش ب ــوع نگ ــان و ن ــی انس در زندگ

سیاســی منــودن آن بــه عنــوان اهرمــی بــرای فشــار بــر کشــورها مربــوط می شــود. حقوق بــر 

ــر اســت  ــی حقوق ب ــه جهان ــر از اعالمی ــع االطراف ت ــی جام ــام خمین ــر اســالم و  ام ــورد نظ م

 )1399 )پژوهشکده 

تــا امــروز اتحــاد نظــری در خصــوص تعریــف حقوق بــر و صلــح  ایجــاد نشــده اســت. از 

ــته  ــر وجــود داش ــح و حقوق ب ــه صل ــدگاه توحیدمحــور و انســان محور در مقول ــدا، دو دی ابت

ــان آورده  ــه ارمغ ــز ب ــی را نی ــتاوردهای مهم ــک، دس ــر ی ــدگاه،  ه ــن دو دی ــه، ای ــت. البت اس

ــی  ــک حکومــت در گســره مرزهــای جغرافیای ــی اســت ایجــاد ی ــاکار 1392( بدیه اســت. )نعن

ــال  ــت، ح ــن اس ــری ناممک ــردی ام ــای ف ــوق و آزادی ه ــن حق ــد و تضمی ــناخت، تایی ــدون ش ب

ــر  ــف حقوق ب ــناخت و تعری ــت ش ــت، نخس ــور اس ــورت متص ــه دو ص ــناخت خود ب ــن ش ای

انســان مدار بــه گونــه ای کــه بخشــی از حقوقــی کــه بــه عنــوان حقوق بــر نگاشــته مــی شــود 
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ــر اســاس  ــر ب ــف حقوق ب ــر باشــد دوم، تعری ــی ب ــوق واقع ــت خــالف حق ــع در جه در واق

معرفــت دینــی و مبانــی رشع مقــدس کــه روشــن و غیرقابــل تغییراســت و دارای تضمیــن اجــرای 

رشعــی بــوده و حاکــان و دولــت مــردان جامعــه اســالمی بــه هیــچ صــورت توانایــی تغییــر آنــرا 

جهــت رســیدن بــه امیــال خــود ندارنــد. ) نعنــاکار 1392( 

امــام خمینــی )ره( بــا عنایــت بــه شــناخت جهــان پیرامــون خــود و بــا تســلطی کــه بــر رشع 

مقــدس داشــت توانســت حاکمیتــی را بنیان گــذاری منایــد کــه اصــل و دغدغــه آن حقوق بــر 

ــه  ــان محور بلک ــه انس ــر، ن ــن حقوق ب ــه ای ــت.  البت ــانی اس ــت انس ــت و کرام ــظ متان و  حف

ــی و  ــیار طبیع ــرد، بس ــن رویک ــا ای ــت. ب ــر اس ــی ب ــعادت واقع ــتای س ــور و در راس خدامح

ــوان معــار و بنیانگــذار نظــام جمهــوری اســالمی  ــه عن مســلم اســت کــه امــام خمینــی)ره( ب

ــح  ــی در صل ــح و زندگ ــه صل ــتیابی ب ــرا دس ــد زی ــاع کنن ــی دف ــی دین ــح در مبان ــت صل از اصال

ــاره  ــیعه اش ــه ش ــح در فق ــده صل ــه قاع ــان ب ــذا ایش ــت. ل ــر اس ــز از حقوق ب ــش نی و آرام

ــه شــار مــی رود.  ــک اســتثناء ب ــگ« ی ــح« اســت و »جن ــر »صل ــق آن اصــل ب ــه طب ــد ک می کن

امــام خمینــی )ره( معتقــد اســت حکومــت و دســتگاهی می توانــد ادعــای حایــت، 

ــد متعــال  حفاظــت و حضانــت از حقوق بــر را داشــته باشــد کــه خــود را در پیشــگاه خداون

مســئول و پاســخگو بدانــد، لــذا ابــداً تعاریــف حقوق بــر انســانی را مــروع  و قانونــی 

منی دانــد حتــی اگــر مطابــق برخــی از نظــرات الهــی باشــد زیــرا  اصــل و اســاس آن در ابتــدای 

ــامل و  ــر س ــری در ظاه ــن تفک ــدف چنی ــر ه ــی اگ ــت حت ــوده اس ــاک ب ــی و ناپ ــن غیراله تدوی

ــاکار 1392( ــد داشــت. ) نعن ــرا را نخواه ــت اج ــا قابلی ــد ام ــت باش درس

ــح  ــن( صل ــان و )ای ــن آرامش طلب ــه ای ــا ب ــا دنی ــد ت ــی می گوی ــی )ره( در جای ــام خمین ام

امنیــت و صلــح و آرامــش  )ایــن( طرفــداران حقوق بــر مبتــال اســت، روی  دوســتان و 

نخواهــد دیــد و آنچــه آرزوی بــر اســت، محقــق نخواهــد یافــت  بلکــه تنهــا بــر بــه برکــت 

ــید.  ــد رس ــعادت خواه ــه آزادی و س ــه ب ــت ک ــی آنهاس ــان واقع ــدی و مومن ــای توحی مکتب ه

)خمینــی، صحیفــه ج 17: 307-306(
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ــازد و  ــی می س ــی اجتاع ــام کل ــک نظ ــالم ی ــکام اس ــت اح ــد اس ــی )ره( معتق ــام خمین ام

متــام امــورات بــر را از امــور خصوصــی تــا مقــررات مربــوط بــه جنــگ و صلــح و مــراوده بــا 

ســاير ملــل، از قوانــن جزايــى تــا حقــوق تجــارت و صنعــت و كشــاورزى را پوشــش می دهــد . 

) خمینــی، والیــت فقیــه 1388: 29(

بــا توجــه بــه ایــن بنیانهــای قــوی حایــت از صلــح در اســالم، امــام خمینــی دلیــل رشــــد 

و غلبــه نگاه هــای جنگ طلبانــه و افراطــی در جهــان اســــالم را دوری از درک درســــت 

ــع،  ــد. درواق ــلانان میدان ــن مس ــرآن در بی ــت ق ــرآن و مهجوری ــانه ق ــای انسان شناس آموزه ه

ــان اســالم را دوری از فطــرت  ــری در جه ــگ و خشــونت و افراطی گ ــه جن ــی ریشــ ــام خمین ام

ــد و  ــی میدانــ ــای قرآن ــی و دوری از آموزهه ــرت آدم ــر فط ــز ب ــه غرایــ ــان و غلبــ ــی انس اله

ــا یعنــی  ــل انبی ــه آموزه هــای اصی ــر ب ــز بازگشــــت بشــ ــن بحــران را نی ــر ای راه فائــق آمــدن ب

ــر  ــل در وجــود آدمــی ذک ــگر جه ــر لشــ ــل ب ــه لشــگر عق ــی و غلب ــه فطــرت اله ــت ب بازگشــ

میکننــد. در دیــدگاه امــام خمینــی)ره( منیتــوان رسشــت انســان را رصفــا خــوب یــا بــد دانســت 

زیــرا انســان هــم دارای فطــرت و هــم غریــزه اســت. 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 و در ایــن نقطــه اســت کــه امــام ارســال پیامــربان را کنــرل غرایــز آدمــی 

ــان 1397( ــد. ) جلیلی میدانن

ایشــان بــا نگاهــی انسان شناسانه،ریشــه جنــگ و خشــــونت را غلبــه غرایــز و قــوای غضبیــه 

و شــــهویه انســانها  و دوری آنهــا از فطــرت اصیلشــان و دورشــــدن انســان از ســــلطه عقــل 

ــت و  ــه طبیع ــش ب ــل گرای ــه دلی ــی ب ــع طبیع ــان در وض ــه انس ــتند ک ــد هس ــد و معتق میدانن

غلبــه غرایــز، خواســتار تســلط بــر دیگــران بــوده و همیــن  امــر نیــز موجــب بــروز اختــالف بیــن 

بــر شــده اســت. ) جلیلیــان 1397(

امــا عــالوه بــر ایــن نــگاه انسان شناســانه بــه صلــح، حــرت امــام )ره(  معتقــد بــه قوانیــن 
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الهــی و جامعــه ای سیاســی مبتنــی بــر آن قوانیــن در راســتای تحقــق صلحــی پایــدار بیــن بــر 

ــاس  ــر اس ــذاری ب ــر و قانونگ ــی ب ــای واقع ــناخت نیازه ــر ش ــی ب ــه مبتن ــی ک ــد.  صلح بودن

آن نیازهــا باشــد و قانونــی کــه ایــن توانایــی را دارا باشــد کــه همــه ابعــاد وجــودی انســان را 

بشناســد و بتوانــد براســاس ایــن شــناخت درســت، انســانها را تربیــت کــرده و بــا قانونگــذاری 

ــه  ــالف ب ــا و دوری از اخت ــه ســوی شــکوفایی نیازهــای فطــری آنه ــا را ب ــع آنه مناســب و جام

ــربان را  ــر، پیام ــای ب ــل از نیازه ــناخت کام ــن ش ــل داشــ ــه دلی ــد ب ــذا خداون ــربد. ل ــش ب پی

ــد و  ــکیل دهن ــی تش ــام سیاس ــت و نظ ــد و دول ــی کنن ــردم حکمران ــن م ــا در بی ــرد ت ــال ک ارس

ــان 1397( ــد. )جلیلی ــم کنن ــان حاک ــن آن ــی را در بی ــون اله قان

ســخنان امــام در طــول نهضــت اســالمی همــواره رسشــار از آزادی، حایــت از حقوق بــر 

و کرامــت انســانی بــوده و ایــن مســئله بــا نــگاه بــه رهنمودهــای حــرت امــام)ره(، حتــی تــا 

ماه هــای پایانــی عمــر پربرکــت ایشــان قابــل مشــاهده اســت. )هریســی 1396( 

از نظــر امــام خمینــی)ره( مفاهیمــی از ایــن دســت کــه در نظام هــای سیاســی جهــان 

ــت.  ــاری اس ــم و ج ــود دارد و در آن حاک ــز وج ــالمی نی ــت اس ــت، در حکوم ــج اس ــارص رای مع

ــح شــده کــه در ابعــاد وســیع  ــه طــوری تنقی ــم از نظــر کمــی در نظــام اســالمی ب ــن مفاهی ای

ــامل تر  ــز انســانی تر و س ــی نی ــی و گســرده تری مطــرح اســت و از نظــر کیف ــه صــورت منطق ب

اســت. از جهتــی حقیقــی و واقعــی اســت و ادعایــی نیســت. واقعــی بودنــش بــر ایــن اســاس 

ــایر  ــا در س ــود، ام ــت ش ــان ها رعای ــوی انس ــت از س ــب اس ــت و واج ــر خداس ــه ام ــت ک اس

حکومت هــا مســئله واجب بــودن از جانــب خداونــد... مطــرح نیســت؛ شــاید حرفــی زده شــود 

امــا طــور دیگــری عمــل می شــود، ایــن در حالــی اســت کــه در روایــات اســالمی آمــده اســت 

کــه پســت ترین و نادم تریــن انســان ها در قیامــت کســانی هســتند کــه شــعار عدالــت و 

آزادی و دفــاع از حقــوق مــردم بدهنــد امــا ضــد آن عمــل کننــد. بنابرایــن آنچــه در اســالم بــه 

عنــوان حقوق بــر مطــرح می شــود صــادق و دارای ضانــت اجرایــی الهــی اســت.) هریســی 

)1396



سال اول، شامره سوم، پاییز 1399

25

امــام خمینــی موضــوع حقــوق اقلیت هــا، زنــان و حقــوق شــهروندان را بــه صــورت 

ــان  ــته حاک ــد و پیوس ــرار دادن ــزان ق ــاس و می ــردم را اس ــد و رأی م ــرح  کردن ــته ای مط برجس

و مســئوالن را ســفارش می کردنــد و بــر حقــوق و رضایتمنــدی مــردم تأکیــد داشــتند و در 

ــد. ایــن مســئله نشــان می دهــد  موضوعــات مختلــف منشــورها و فرمان هایــی صــادر می کردن

کــه حــرت امــام)ره( نســبت بــه مســئله حقــوق بــر، یعنــی حقــوق مــردم و حقــوق ملــت 

ــتند. )هریســی 1396( ــراوان داش ــه ف دغدغ

ــام  ــود.  ام ــل ب ــل و نق ــر عق ــی ب ــز مبتن ــی نی ــام خمین ــی ام ــی و معرفت شناس روش شناس

ــل را الزم  ــی، عق ــوی و اله ــه معن ــرای شــناخت جنب ــادی، حــس و ب ــرای شــناخت م ــی  ب خمین

می دانســت. بنابرایــن ایشــان معيــار شــناخت در جهان بينــى الهــى را مشــتمل بــر حــس 

ــى  ــى مت ــناخت عق ــه ش ــز ب ــى را ني ــناخت ح ــی ش ــام خمین ــه ام ــت. البت ــل می دانس و عق

ــناخت،  ــن ش ــار ای ــه ج 21: 221- 225 ( در کن ــار، صحیف ــه آث ــی، مجموع ــت. )خمین می دانس

شــناخت نقلــی از طریــق قــران و ســنت کــه آن نیــز معتــرب بــه تاییــد عقــل می باشــد و 

ــام  ــد عقــل می باشــد، از ســوی حــرت ام ــه تایی ــرب ب ــه آن هــم معت ــز ک شــناخت شــهودی نی

ــت.  ــل اس ــد عق ــه تایی ــرب ب ــا معت ــناخت ه ــن ش ــام ای ــود، مت ــن وج ــا ای ــت. ب ــرح اس مط

عناصر نظریه فقهی امام خمینی در مورد صلح و حقوق بشر

دستیابی به کرامت و منزلت انسانی هدف حقوق بشر

از نظــر امــام خمینــی )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 ــری را ب ب

ــاز داشــته اند.  ــت انســانی ب ــه حقیقــت اصــول کرامــت و منزل کشــیده شــده را از دســتیابی ب

ــح  ــام صل ــه ن ــته اند و ب ــده انگاش ــر را نادی ــر، حقوق ب ــن ب ــان دروغی ــان حامی ــر ایش از نظ

ــد و  ــغ منی ورزن ــگان دری ــاوز پیش ــداد تج ــر بی ــکوت در براب ــتم و س ــه س ــچ گون ــی از هی جهان
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ــه  ــی، صحیف ــام خمین ــازند. ) ام ــم می س ــوب و رشارت مته ــه آش ــدگان را ب ــتم دی ــان س مدافع

ــزرگ،  ــای ب ــت قدرت ه ــزاری در دس ــه اب ــش، ب ــوق ب ــع، حق ــام؛ ج 17: 306 - 307( در واق ام

حداقــل نســبت بــه مردمــان دیگــر غیــر از مــردم خــود، بــرای ســوء اســتفاده سیاســی  و فشــار 

ــل  ــد، تبدی ــل منی کنن ــا عم ــداف آنه ــع و اه ــت مناف ــه در جه ــی ک ــا و ملت هائ ــر دولت ه ب

ــا  شــده اســت. همچنیــن برخــی از حقــوق مطــرح شــده در ذیــل حقوق بــر نیــز در تضــاد ب

ــا طــرح  ــر اســت و قدرت هــا ب ــی حقوق ب ــه هــدف اصل ــت انســانی اســت ک کرامــت و منزل

ــذت  ــت ل ــذت، هــوی  و هــوس و اصال ــر ل ــی ب ــوق، در جهــت پیشــربد اهــداف مبتن ــن حق ای

هســتند. در حالــی کــه برخــی از ایــن بــه اصطــالح حقــوق، حقــوق گروه هــا و افــراد دیگــری 

را نقــض می کنــد. 

در تضاد بودن ستم و سکوت در برابر بیداد تجاوز پیشگان با حقوق بشر و صلح

از نظــر ایشــان حامیــان دروغیــن بــر، حقوق بــر را نادیــده انگاشــته اند و بــه نــام 

صلــح جهانــی از هیچگونــه ســتم و ســکوت در برابــر بیــداد تجــاوز پیشــگان دریــغ منی ورزنــد 

ــا  ــا دنی ــت ت ــام می گف ــازند. ام ــم می س ــه آشــوب و رشارت مته ــدگان را ب ــتم دی ــان س و مدافع

ــت  ــال اســت روی امنی ــر مبت ــداران حقوق ب ــح دوســتان و طرف ــان و صل ــن آرامــش طلب ــه ای ب

ــد  و آنچــه آرزوی بــر اســت تحقــق نخواهــد یافــت. ) امــام  ــح و آرامــش نخواهــد دی و صل

ــوان  ــه عن ــر ب ــتکباری از حقوق ب ــای اس ــام؛ ج 17: 306 - 307( قدرت ه ــه ام ــی، صحیف خمین

پوششــی بــرای تحمیــل اهــداف خــود بــر دیگــران و ســتم اســتفاده می کننــد. چنیــن رویکــردی 

ــای  ــه ارتق ــی ب ــچ کمک ــت و هی ــر اس ــی ب ــوق واقع ــح و حق ــت و صل ــا عدال ــض ب در تناق

منی کنــد.  جهــان  در  حقوق بــر 
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حب دنیا ریشه ناصلحی و نقض حقوق بشر

ــد؛  ــت كنن ــه آدم تربي ــدند ك ــوث ش ــن مبع ــراى اي ــدا ب ــاى خ ــود انبي ــی می فرم ــام خمین ام

ــا  ــازند و ب ــى دور س ــل اخالق ــادها و رذاي ــا، فس ــتي ها، پليدي ه ــر را از زش ــازند؛ ب ــان بس انس

فضايــل و آداب حســنه آشــنا كننــد و ریشــه چپــاول ملت هــا و کشــت و کشــتار آنــان را نیــز بــه 

حــب دنيــا بــر مى گردانــد. ) خمینــی مجموعــه آثــار، جهــاد اکــرب یــا مبــارزه بــا نفــس: 24- 30( 

ــی  ــگاه اخالق ــك ن ــت ي ــه سياس ــام )ره( ب ــرت ام ــگاه ح ــه ن ــت ک ــوان گف ــن رو می ت از ای

اســت و ایــن مبانــی اخالقــی مــورد نظــر ایشــان در سیاســت، بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، 

ــای  ــت و نهاده ــوده اس ــر ب ــز جلوه گ ــی نی ــت خارج ــه سیاس ــف از جمل ــای مختل در عرصه ه

مرتبــط بــا امــور دیپلاتیــک کشــور نیــز موظــف بــه مراعــات امــور اخالقــی و ترویــج آن شــدند. 

ــت  ــح و امنی ــظ صل ــر حف ــی )ره( ب ــام خمین ــی ام ــت خارج ــی، سیاس ــی اخالق ــاس مبان براس

ــت  ــایگان و تقوی ــا همس ــواری ب ــن همج ــورها، حس ــاک کش ــه خ ــاوز ب ــدم تج ــی، ع بین امللل

ــت حقــوق واقعــی  ــان 1397(  و رعای ــل ) جلیلی ــای احــرام متقاب ــر مبن ــا ب ــا دولته همــکاری ب

ــت. ــته اس ــر قرارداش ب

بــر ایــن اســاس ریشــه بســیاری از جنگ هــا در تســلط قــوه غضبیــه بــر قــوه عاقلــه انســان 

ــر  ــرای ب ــی ب ــای اله ــی از نعمت ه ــه یک ــوه غضبی ــد ق ــر چن ــان ه ــه  ایش ــه گفت ــد. ب می باش

ــد،  ــی را محافظــت می کن ــام اجتاع ــی و نظ ــخصی و نوع ــای ش ــطه آن بق ــه واس ــه ب ــت ک اس

امــا اگــر ایــن قــوه زیــر نظــر عقــل و دیــن باشــد موجــب رشــد انســان و شــجاعت او می شــود 

ــان را  ــوان ای ــود و می ت ــب می ش ــر او مرت ــادی ب ــد زی ــذرد مفاس ــوان بگ ــد ت ــر از ح ــی اگ ول

نابــود کنــد و جهــان را بــه آتــش بکشــد. )فــوزی 1396: 14  بــه نقــل از امــام خمینــی 1393: 53( 

بنابرایــن بی اخالقــی و حــب دنیــا، موجــب نادیــده انگاشــن حقــوق دیگــران و صلــح عادالنــه و 

تضییــع حقــوق ملت هــا می شــود.
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انقراض مستکبرین عامل برقراری صلح و حقوق بشر واقعی

از دیــدگاه امــام خمینــی اســتقرار صلــح واقعــی در جهــان بــا وجــود قدرت هــای ســلطه گر 

ــان خیالــی خــام بیــش تلقــی منی شــد و ســالمت و  مســتکرب و پذیــرش موجودیــت و ســلطه آن

ــام؛  ــه ام ــی، صحیف ــام خمین ــت. )ام ــتکربین می دانس ــراض مس ــه انق ــته ب ــان را بس ــح جه صل

ــت در جهــان و جامعــه  ــراری حــق  و عدال ــع احقــاق حــق  و برق ج 12: 144( مســتکربین مان

می شــوند. مســتکربین بــا رویکــرد اســتکباری  و ناعادالنــه خــود، صلــح را در جهــان بــه خطــر 

می اندازنــد و حقــوق ملت هــا را نقــض می کننــد و گرچــه ممکــن اســت بــه صــورت مقطعــی، 

بــا زور و ایجــاد تــرس، صلــح یــا آتــش بــس ظاهــری برقــرار کننــد ولــی  هیچــگاه، صلــح واقعــی 

ــود. ــرار منی ش ــان برق در جه

قاعده اصالت صلح و حقوق بشر

ــن  ــه ای ــگ ب ــه جن ــت دادن ب ــاد و اصال ــه بحــث جه ــادي ب ــروه هــاي تكفــري جه ــگاه گ ن

ــه،  نگاهــي غلوآميــز و غرواقعــي از مفهــوم جهــاد اســت. تفســر آیــات جهــاد در قــران،  بهان

ــر  ــع ه ــي دارد و در واق ــور نظام ــيع تري از ام ــيار وس ــاي بس ــاد، معن ــه جه ــت ک ــد آن اس موی

نــوع تــالش و كوشــش در راه خــدا را در بــر مي گــرد  و انــواع مختلفــي همچــون جهــاد اكــرب 

ــداق  ــر، مص ــاد اصغ ــرد. جه ــر می گی ــر را در ب ــاد كب ــر و جه ــاد اصغ ــس( ، جه ــا نف ــاد ب ) جه

نظامــي دارد در حــايل كــه جهــاد اكــرب كــه اهميــت بيشــري دارد متعلــق بــه مبــارزه بــا نفــس 

و تقويــت ارزش هــاي الهــي در وجــود افــراد و تقويــت تقــوا اســت. امــام خمينــي، ســازندگي 

ــا فقــر و يب ســوادي و ... را نوعــي جهــاد دانســت و جهــاد ســازندگي را بعــد  ــارزه ب كشــور، مب

از انقــالب ســامان داد. او معتقــد بــود كــه بســياري از آيــات مربــوط بــه جهــاد نظامــي، 

ــل  ــلانان در مقاب ــاع از مس ــور دف ــه منظ ــات ب ــن آي ــي دارد و اي ــاد دفاع ــه جه ــاص ب اختص

تجــاوز ديگــران نــازل شــده اســت و شــامل مــواردي اســت كــه دشــمن يــا بــه مســلانان حملــه 
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كــرده و يــا اقدامــايت را بــراي ناامــن كــردن جوامــع مســلانان دنبــال مي كنــد و يــا مســلانان 

را از رسزمــن خــود بــرون رانــده و بــه ظلــم و اســتثار عليــه انــان ادامــه مي دهــد. در 

ــدام  ــور كــه آنــان عليــه مســلانان اق ــلانان مي خواهــد هانط ــران از مس ــن رشايــط، ق اي

ــا  ــد و ي ــاع كنن ــش دف ــت خوي ــت و حيثي ــد و از هوي ــا دشــمنان برخيزن ــتيز ب ــه س ــد، ب كرده ان

ــگري از  ــت پيش ــلانان جه ــت مس ــي اس ــده قطع ــمن در آین ــه دش ــام حمل ــه انج ــي ك هنگام

ــوزي 22 و 23( ــه دشــمن شــده اند )ف ــه پيشــگرانه ب ــه حمل ــه دشــمن، تشــويق ب ــاز حمل آغ

حتــي اگــر جهــاد ابتدايــي در اســالم نيــز فــرض شــده باشــد، ايــن جهــاد داراي قيــود 

ــد و  ــام معصــوم مي دانن ــه حضــور ام ــوكل ب ــي را م ــاد ابتداي ــال شــيعيان جه ــراواين اســت مث ف

برخــی از علــاي اهــل ســنت نيــز بــا توجــه بــه ايــن نكتــه كــه رشك در عــرص جاهــي مــالزم 

ــدر  ــه دوران ص ــوط ب ــي را مرب ــاد ابتداي ــت،  جه ــوده اس ــي ب ــاي اجتاع ــه ه ــا رشور و فتن ب

ــل از  ــه نق ــوزي 23 ب ــد ) ف ــي دانن ــا م ــارص نابج ــه دوران مع ــم آن را ب ــته و تعمي ــالم دانس اس

امــام خمينــي 1401، 98(

عــالوه بــر جهــاد دفاعــي )بــراي رفــع تجــاوز( در چنــد مــورد ديگــر همچــون جهــاد بــراي 

ــراي  ــاد ب ــتضعفن( ، جه ــه و املس ــبيل الل ــون  يف س ــم ال تقاتل ــا لك ــوم ) و م ــت از مظل حاي

ــه  ــراي دعــوت ديگــران ب ــه توده هــاي مــردم و ب ــع رســيدن صــداي دعــوت اســالم ب رفــع موان

ــر مســلانان واجــب شــده  اســت امــا  ــه پذيــرش اســالم(، نيــز جهــاد ب ــار ب ــه اجب اســالم ) و ن

ــت  ــياري اس ــاي بس ــم و مهم ه ــنايس و اه ــث كارش ــد مباح ــا نيازمن ــك از آنه ــر ي ــق ه مصادي

ــوزي 23( ) ف

ــر ايــن اســاس، از نظــر امــام خمینــی انحصــار اســتفاده از واژه جهــاد بــراي جنــگ عليــه  ب

ديگــران نابجــا اســت و روح جهــاد مبتنــي بــر تــالش همــه جانبــه مســلانان بــراي پيشــربد امــور 

ــل  ــان در مقاب ــت آن ــت و حيثي ــاع از امني ــر و دف ــوي، حقوق ب ــاي معن جامعــه و رشــد و ارتق

ــراي ايجــاد امنيــت و پيرفــت و ارتقــاي معنــوي  ــزاري ب دشــمنان اســت و در واقــع، جهــاد اب

ــد. ــه حســاب می آي ــح و همزيســتي و حقوق بــر ب در جامعــه اســالمي و تقويــت صل
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قاعده دعوت

ــالم  ــرش اس ــراي پذي ــلان ب ــر مس ــراد غ ــلانان از اف ــت مس ــاي درخواس ــه معن ــوت ب دع

ــود.   ــي ش ــام م ــاري انج ــتاري و رفت ــاري، نوش ــم از گفت ــف اع ــرق مختل ــه ط ــه ب ــد ك مي باش

ــلانان  ــه از مس ــت ك ــت اس ــوري و 33 فصل ــل و 15 ش ــات 125 نح ــل، آي ــن اص ــتندات اي مس

ــات  ــد. رواي ــوت كنن ــر دع ــی ب ــوق اصل ــی حق ــه عبارت ــن و ب ــه دي ــران را ب ــته اند ديگ خواس

ــل  ــز رضورت اص ــي ني ــل عق ــرب)ص( و دالي ــره پيام ــود دارد و س ــورد وج ــن م ــددي در اي متع

دعــوت را اثبــات مي كننــد. قاعــده دعــوت، بــر مســئله جهــاد كــه از مهمريــن فروعــات ديــن 

اســالم اســت، حاكــم مي باشــد و بســياري از فقهــا بــه دليــل قاعــده دعــوت و رســاندن 

ــع  ــه در جوام ــد ك ــد و معتقدن ــوت مي دانن ــر دع ــان، اصــل را ب ــوش جهاني ــه گ ــداي اســالم ب ن

ــه دار جهــاين،  ــا تبليغــات دامن ــا كمــك اصــل دعــوت و ب ــد، حاكــان مســلان ب و رشايــط جدي

ــت  و  ــوت اس ــر دع ــالم ب ــت در اس ــرد. اصال ــا ب ــه ه ــه درون خان ــالم را ب ــق اس ــوان منط ميت

دعــوت در واقــع معــرف عمومیــت حقوق بــر اســت. در عــرص حــارض و بــا توجــه بــه 

ــان نســبت  ــل جه ــول متــام مل ــه قب ــر كشــورها و تلقــي ب ــر ب ــول حقوق ب ــگ قب تســلط فرهن

ــم و  ــان و قل ــق بي ــوت از طري ــز دع ــزي ج ــلمن چي ــت مس ــي ، مصلح ــاي جغرافياي ــه مرزه ب

... نيســت. ) فــوزي 24 بــه نقــل از قــايض زاده 1385: 55( چیــزی کــه خــود از آموزه هــای 

اســت. حقوق بــر 

اصــل دعــوت، را بایــد در ارتبــاط بــا صلــح و حقوق بــر در نظــر گرفــت. دعــوت در 

ــانی اســت و  ــت انس ــه کرام ــر و احــرام ب ــی ب ــوق واقع ــت حق ــه رعای ــدن ب ــت فراخوان جه

ــه  ــزام ب ــه الت ــوت ب ــد، دع ــض می کنن ــا نق ــد و ی ــوق را در نظــر منی گیرن ــن حق ــه ای کســانی ک

ــرای  ــح و ب ــد. دعــوت در جهــت صل ــن ســعادت بــری میکن ــت کرامــت انســانی  و تامی رعای

ــت.  ــان اس ــش در جه ــح و آرام ــراری صل برق
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عدالت نقطه مرکزی حقوق بشر  و صلح

از دســت  بــن مــردم و نجــات دادن مظلومیــن  اقامــه عــدل  را  اســالم  امــام، رویــه 

ــار، صحیفــه ج 17: 528( امــام خمینــی عــدل  ظاملــان معرفــی می کنــد. ) خمینــی مجموعــه آث

اســالمى را اینگونــه معنــا میکنــد کــه همــه حكومت هايــى كــه در دنيــا هســتند، روى موازيــن 

اســالمى حكومــت بكننــد و معتقــد اســت ایــن مســئله زمانــی تحقــق پیــدا خواهــد کــرد كــه 

ــت  ــه حکوم ــت هم ــد. در آن وق ــدا مى كن ــعه پي ــن توس ــالمى در روى زم ــزرگ اس ــدل ب آن ع

هــا بــر روی کــره زمیــن، حكومــت عــدل مى شــوند. ) خمینــی، مجموعــه آثــار، صحیفــه ج 20: 

ــن  ــای عدالــت اجتاعــی در حکومــت اســالمی را حایــت از محرومی 206( امــام خمینــی معن

ــد. )  ــى می دان ــت اجتاع ــدول از عدال ــئله را ع ــن مس ــدول از ای ــد و ع ــتضعفین می دان و مس

ــار، صحيفــه امــام، ج 21: 100-99( خمینــی، مجموعــه آث

دیــدگاه امــام خمینــی مادامــی کــه عدالــت جهانــی برقــرار نگــردد، ســخن رانــدن از صلــح 

پایــدار جهانــی ســخنی بــه گــزاف اســت. ) پرتــال 1396( در نــگاه امــام، برقــراری صلــح جهانــی 

پایــدار مســتلزم اســتقرار عدالــت جهانــی اســت و برقــراری عدالــت جهانــی پیش رشطــی بــرای 

برقــراری صلــح جهانــی می باشــد. از آنجایــی کــه قدرمتنــدان و دولتهــای غربــی بــه هیــچ قیمتــی 

ــا  ــل ب ــن تقاب ــت نیســتند، بنابرای ــراری عدال ــرای برق ــاه آمــدن از منافــع خــود ب ــه کوت حــارض ب

آنهــا بــرای رســیدن بــه صلــح جهانــی و پایــدار اجتنــاب ناپذیــر خواهــد بــود. ) پرتــال 1396( 

امــام خمینــی برقــراری روابــط عادالنــه بــا دیگــران را منــوط بــه اســتقرار عدالــت در 

مناســبات جهانــی دانســته و بــا  اشــاره بــه تغییــر تعــادل در روابــط جهانــی بــا انقــالب اســالمی 

ــد؛  ــر نیفت ــه خط ــا ب ــادل دنی ــه تع ــم ک ــا امیدواری ــد م ــگ می فرماین ــوع جن ــه وق و در نتیج

ــه  ــا هم ــا ب ــم و م ــی نداری ــرب متایل ــرف رشق و غ ــی از دو ط ــچ طرف ــه هی ــا ب ــه م ــرای اینک ب

روابطــی علــی الســواء داریــم و بــا همــه رفتــاری عادالنــه داریــم، البتــه در صورتــی کــه آنهــا 

ــام؛ ج5 : 418( ــه ام ــی  صحیف ــام خمین ــد. )ام ــت کنن ــا رعای ــا م ــه ب ــت را در رابط عدال
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امــام بــر طبــق آموزه هــای قرآنــی  و اســالمی بارهــا بــر محــوری بــودن عدالــت در اســتقرار 

صلــح تاکیــد منــوده و در رعایــت حقوق بــر نیــز عدالــت را کانــون همــه حقوق بــر و 

حایــت از مــردم بویــژه مــردم محــروم و نیازمنــد کــه معملــوا حامــی ندارنــد، معرفــی میکنــد. 

نفی ترور به عنوان عامل تضعیف صلح و تجاوز به حقوق بشر

ــردود  ــت و آن را م ــازگار اس ــت ناس ــرور و تروریس ــا ت ــالم ب ــی، اس ــام خمین ــدگاه ام از دی

اســالم  زیــرا  بگیــرد؛  قــرار  تروریســت  و مســلان حقیقــی منی توانــد مصــداق  می دانــد 

با  اعــال ددمنشــانه و ارتــکاب اعــال جنایتکارانــه تروریســتی مخالــف اســت )زکــی 1397( و 

ــع  ــح و قاط ــام رصی ــرت ام ــت. ح ــه اس ــح عادالن ــت و صل ــالف عدال ــر خ ــن ام ــع ای در واق

فرمــوده اســت   ملــت مــا مســلم اســت و مســلم تروریســت نیســت )خمینــی، صحیفــه ج 11: 

  )7 7

از دیــدگاه امــام خمینــی )ره( تــرور عبــارت اســت از اعــال جنایتکارانــه و مجرمانــه ای نظیــر 

ــوزی،  ــش س ــی، آت ــن عموم ــه اماک ــه ب ــی، حمل ــری، هواپیاربای ــذاری، گروگان گی ــل، مبب گ قت

کشــن افــراد بــی گنــاه، تهدیــد، ایجــاد فتنــه و غائلــه و نظایــر آن کــه بــا غــرض ایجــاد رعــب 

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

خشــونت و بــر اســاس طــرح و برنامــه و بــه شــیوه انفــرادی، گروهــی و یــا دولتــی انجــام گیــرد  

و تروریســت کســی و یــا کســانی هســتند کــه مرتکــب چنیــن عمــل جنایتکارانــه مــی شــوند و یــا 

طــراح و حامــی اصلــی آن هســتند. ) زکــی 1397(  

وحدت انسانی ضامن صلح و رعایت حقوق بشر

ــح  ــه موجــب صل ــی می دانســت ک ــر معروف ــن راســتا، وحــدت را ام ــی در همی ــام خمین ام

ــوت را  ــدت و اخ ــن وح ــح، آیی ــط صل ــق رشای ــرای تحق ــد ب ــود و بای ــا می ش ــش در دنی و آرام
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ایجــاد منــود و آن را مســتحکمر کــرد. امــام فرمــود مــا دنبــال ایــن هســتیم کــه دنیــا در صلــح 

و آرامــش باشــد. اســالم از اول دارای یــک همچــون مقصــدی بــوده و خصوصــاً در بیــن 

مؤمنیــن، در بیــن مســلمین، اخــّوت را ســفارش فرمــوده اســت )امــام خمینــی، صحیفــه امــام؛ 

ج 16: 405( کــه خــود یکــی از شــعار هــای مهــم و اساســی حقوق بــر اســت.

ــورهای  ــه کش ــا هم ــاملت آمیز ب ــت مس ــی زیس ــای جهان ــح و صف ــه صل ــام الزم ــر ام از نظ

عــامل اســت و فرمودنــد دولــت و ملــت جمهــوری اســالمی، طالــب اخــوت ایانــی بــا مســلانان 

جهــان و منطقــه و طالــب زیســت مســاملت آمیز بــا همــه کشــورهای عــامل اســت. )امــام 

ــام  ــا مت ــا ب ــط م ــد رواب ــر فرمودن ــای دیگ ــان در ج ــام؛ ج 17: 483( ایش ــه ام ــی، صحیف خمین

ــی  ــه ظلم ــه ب ــه، ن ــن رابط ــود. در ای ــد ب ــل خواه ــرام متقاب ــل اح ــاس اص ــر اس ــا ب خارجی ه

ــام؛ ج 4: 248( ــه ام ــی، صحیف ــام خمین ــرد. )ام ــم ک ــم خواهی ــی ظل ــه کس ــه ب ــویم و ن ــلیم میش تس

ایــن اتحــاد انســانی، در واقــع هــان همزیســتی مســاملت آمیز و همــراه بــا احــرام متقابــل 

ــی و ارتقــاء و حایــت از  ــح جهان ــا صل ــاط ب اســت کــه یکــی از اصــول شــناخته شــده در ارتب

حقوق بــر اســت. 

اصل مقاومت ارزشی و عزتمدارانه  به عنوان عامل ارتقاء صلح و حقوق بشر

امــام خمینــی )ره( میگویــد جمهــوری اســالمی مایــل اســت بــا همــه همجــواران و دیگــران 

بــا صلــح و صفــا زندگــی کنــد و از دولتهــای اســالمی اگــر مــورد تهاجــم واقــع شــوند پشــتیبانی 

ــتاده  ــد ایس ــت بلن ــا قام ــکنیها ب ــتمگریها و اسالم ش ــا و س ــل کج رفتاریه ــن در مقاب ــد، لک می کن

ــام؛ ج 17: 396( ــی، صحیفــه ام ــدارد. )امــام خمین ــاک ن ــی ب ــچ قدرت اســت و از هی

ــالمی و  دول  ــای اس ــن دولت ه ــه بی ــی ک ــط سیاس ــر رواب ــود اگ ــی )ره( می فرم ــام خمین ام

ــوال  ــالد و ام ــر نفــوس و ب ــار ب ــردد موجــب تســلط کف ــرار می گ ــه بســته می شــود و برق بیگان

مســلانان شــود یــا باعــث اســارت سیاســی اینهــا گــردد. امــری کــه در تناقــض بــا حقوق بــر 
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اســت. در ایــن صــورت، از نظــر ایشــان برقــراری روابــط حــرام اســت و پیان هائــی کــه بســته 

می شــود باطــل اســت و بــر همــه مســلمین واجــب اســت کــه زمامــداران را راهنائــی کننــد و 

وادارشــان مناینــد بــر تــرک روابــط سیاســی ایــن چنانــی هــر چنــد بوســیله مبــارزه منفــی باشــد. 

ــام  ــئله 4 و 5 و 6. ( ام ــیله ج 1 : 485 مس ــر الوس ــل از تحری ــه نق ــکوری 1361 ج2: 400 ب ) ش

خمینــی )ره(  عــدول از سياســت نــه رشقــى و نــه غــرىب را خيانــت بــه اســالم و مســلمن و باعــث 

زوال عــزت و اعتبــار و اســتقالل كشــور و ملــت قهرمــان ايــران می دانســت. ) مجموعــه آثــار، 

صحیفــه ج 21: 155( 

بنابــر ایــن مقاومــت مبتنــی بــر ارزش هــا و عــزت، نــه تنهــا موجــب تضغیــف صلــح 

منی شــود بلکــه گامــی مهــم و حیاتــی در جهــت اســتقرار صلــح اســت. چنیــن مقاومتــی، 

موجــب ارتقــاء حقوق بــر و کرامــت انســانی نیــز می گــردد.

عزت مداری و استقالل محوری و نقش آن در ارتقاء صلح و حقوق بشر بویژه حق عدم مداخله در حق تعیین سرنوشت

ــتقالل  ــه اس ــر پای ــی ب ــح جهان ــه صل ــم ک ــد امیدواری ــی فرمودن ــی )ره(  در جای ــام خمین ام

ــه در امــور یکدیگــر و مراعــات اصــل حفــظ متامیــت ارضــی کشــورهای  ــا و عــدم مداخل ملته

منطقــه بنــا گــردد. )امــام خمینــی، صحیفــه امــام؛ ج 12: 153(  ایشــان در جــای دیگــر 

ــود. در  ــد ب ــل خواه ــرام متقاب ــل اح ــاس اص ــر اس ــا ب ــام خارجیه ــا مت ــا ب ــط م ــد رواب فرمودن

ــام  ــرد. )ام ــم ک ــم خواهی ــی ظل ــه کس ــه ب ــویم و ن ــلیم می ش ــی تس ــه ظلم ــه ب ــه، ن ــن رابط ای

خمینــی، صحیفــه امــام؛ ج 4: 248(

ــی اســت آزاد و  ــه حکومــت اســالمی، حکومت ــاد اســت ک ــن اعتق ــر ای ــی )ره( ب ــام خمین ام

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

باشــند دولــت اســالم هــم بــا آنهــا روابــط حســنه دارد؛ و اجــازه منی دهیــم کســی در 

مقــدرات مملکتــان دخالــت کنــد. )امــام خمینــی، صحیفــه امــام؛ ج 5: 419(
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ــاء  ــب ارتق ــح، موج ــاد صل ــح و انعق ــظ صل ــتقالل محوری در حف ــداری و اس ــن عزت م چنی

صلــح می شــود و بــه تبــع آن بــه حایــت و ارتقــاء حقوق بــر نیــز کمــک می منایــد. 

ــا و  ــرای جنگ ه ــه ای ب ــر  و زمین ــر خاکس ــی زی ــت و آتش ــی نیس ــح واقع ــی، صل ــح تحمیل صل

خشــونت های بیشــر و ناامنــی  و نقــض حقوق بــر ملت هــا اســت. 

نتیجه گیری

ــه  ــام ب ــی ام ــگاه فقه ــتخراج ن ــا در اس ــه م ــی، ب ــام خمین ــه های ام ــی آراء و اندیش بررس

مقولــه حقوق بــر و صلــح و نقــاط  و عنــارص مشــرک در هــر دو مفهــوم کمــک کــرد. 

بــر ایــن اســاس، ابتــدا نــگاه هستی شناســانه، معرفت شناســانه و روش شناســانه حــرت 

ــدا  ــه خ ــودن و ب ــدا ب ــه و از خ ــای خدا محوران ــکل از آموزه ه ــه متش ــد ک ــن گردی ــام تبیی ام

بازگشــن بــوده و اینکــه انســان دارای غریــزه و فطــرت بــوده و بســته بــه کاربســت هــر یــک 

از آنهــا میتوانــد خروجــی متفاوتــی را در عــامل هســتی بــه منایــش بگــذارد و عقــل بــه عنــوان 

ــه یافــن راه و  ــد انســان را ب ــو آموزه هــای وحــی میتوان ــه در پرت ــن مرجعــی اســت ک معتربتری

ــد.  ــک منای ــح کم ــیر صحی مس

ــا نــگاه فقهــی امــام خمینــی بــه مقولــه حقوق بــر و صلــح و  ــا، تــالش شــد ت بــر ایــن مبن

ــوان  ــارص را می ت ــن عن ــه ای ــد ک ــد از بررســی ها مشــخص گردی ــردد. بع ــارص آن اســتخراج گ عن

در تبییــن نظریــه فقهــی امــام خمینــی نســبت بــه مقولــه حقوق بــر و صلــح اســتخراج کــرد 

ــد: ــرک می باش ــر دو مش ــه در ه ک

1- دستیابی به کرامت و منزلت انسانی هدف حقوق بر

2- در تضاد بودن ستم و سکوت در برابر بیداد تجاوز پیشگان با حقوق بر و صلح

3- حب دنیا ریشه ناصلحی و نقض حقوق بر 

4- انقراض مستکربین عامل برقراری صلح و حقوق بر واقعی
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5- قاعده اصالت صلح و حقوق بر

6- قاعده دعوت و نقش آن در ارتقاء صلح و حقوق بر

7- عدالت نقطه مرکزی حقوق بر  و صلح

8- نفی ترور به عنوان عامل تضعیف صلح و تجاوز به حقوق بر

9- وحدت انسانی ضامن صلح و رعایت حقوق بر

10- مقاومت ارزشی و عزت مدارانه و نقش آن در ارتقاء صلح و حقوق بر

ــژه  ــر بوی ــح و حقوق ب ــاء صل ــش آن در ارتق ــتقالل محوری  و نق ــوری  و اس 11- عزت مح

ــن رسنوشــت ــه در حــق تعیی حــق عــدم مداخل

ــوان اصــول مشــرک مــورد نظــر امــام  ــه عن ــوان ب ــه را میت ــازده گان ــارص و اصــول ی ــن عن ای

در جهــت حفــظ و حایــت از صلــح و حقوق بــر و ارتقــاء ایــن دو مفهــوم در نظــر گرفــت. 

ــی  ــی- فقه ــان سیاس ــی و گفت ــه فقه ــای نظری ــه ه ــا و پای ــد محوره ــارصی میتوانن ــن عن چنی

ــد.  ــر بکش ــه تصوی ــی را ب ــام خمین ــر ام ــر از نظ ــح و حقوق ب صل
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%_8C%DB%87%D9%A7%D8%AF%DA%86%D9%_88%D9%_8C%DB%86%D9%8C%DB%85

A%D8%84%D9%B5%D8%_86%D9%A7%D8%85%D9%B1%D8%A2%D8%_87%D9%A8%D8

8C%DB%86%D9%A7%D8%87%D9%AC%D8%_D ، تاریــخ بازدیــد 17 آبــان 1399. 

2- بداشــتی، علــی اللــه، 1398، مقایســه کرامــت انســانی در اســالم و اعالمیــه حقوق بــر، 

-imam.www//:http آدرس  بــه  دسرســی  قابــل  خمینــی،  امــام  پرتــال   ،1398  /  5  /14

A7%D8%87%D9%_B3%D8%8C%DB%88%D9%B1%D8%B3%D8%/n21209/fa/ir.khomeini

%D9%A7%D8%B3%D8%B1%D8%_B9%D8%A7%D8%84%D9%B7%D8%A7%D8%_8C%DB%

D%A7%D8%82%D9%85%D9%/87%D9%B9%D8%85%D9%A7%D8%AC%D8%/8C%DB%86

86%D9%A7%D8%_AA%D8%85%D9%A7%D8%B1%D8%A9%DA%_87%D9%B3%D8%8C%B

%D9%A7%D8%84%D9%B3%D8%A7%D8%_B1%D8%AF%D8%_86%D9%A7%D8%B3%D8%

AD%D8%_87%D9%8C%DB%85%D9%A7%D8%84%D9%B9%D8%A7%D8%_88%D9%_85

ــان 1399. ــد 17 آب ــخ بازدی B1%D8%B4%D8%A8%D8%_82%D9%88%D9%82%D9%، تاری

3- پرتال امام خمینی، 1396، امام خمینی  و نگاهی به آرمان صلح جهانی

ــر  ــه ای حقوق ب ــی مقایس ــالمی، 1399، بررس ــالب اس ــی و انق ــام خمین ــکده ام 4- پژوهش



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

38

ــی  ــل دسرس ــه، قاب ــده پایان نام ــر، چکی ــی حقوق ب ــه جهان ــی و اعالمی ــام خمین ــدگاه ام از دی

تاریــخ   ،298/id/single/thesis/dynamic/fa/ir.ac.khomeini-ri.www//:http آدرس  در 

بازدیــد 17 آبــان 1399

ــر آن  ــی و تاثی ــام خمین ــی ام ــه سیاس ــح در اندیش ــگاه صل ــجاد، 1397، جای ــان، س 5- جلیلی

بــر سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی ایــران، ســایت مجمــع صلــح اســالمی،  21  فروردیــن 

تاریــخ   ،36812/articles/com.iwpeace.www//:http آدرس:  در  دسرســی  قابــل   ،1397

بازدیــد 17 آبــان 1399 

6- خمینــی،  روح اللــه، 1384، تحريــر الوســيلة، تهــران: مؤسســه تنظيــم و نــر آثــار امــام 

خمينــى، 1384 ش- 1426 ق ، چــاپ دوم. 

ــارش:  ــران: ن ــرى، ته ــوع: تفس ــد، موض ــوره حم ــر س ــه،  1388ش، تفس ــی، روح الل 7- خمین

ــى، چــاپ يازدهــم.  ــام خمين ــار ام ــر آث ــم و ن مؤسســه تنظي

ــم  ــه تنظي ــران: مؤسس ــد( ته ــة، )2 جل ــب املحرم ــه،  1385ش، املكاس ــی، روح الل 8- خمین

ــاپ دوم.  ــى، چ ــام خمين ــار ام ــر آث و ن

ــران،  ــد: 1، ته ــداد جل ــالمى، تع ــت اس ــه، حكوم ــت فقي ــه،  1388، والي ــی، روح الل 9- خمین

ــتم . ــاپ: بيس ــت چ ــى) س(، نوب ــام خمين ــار ام ــر آث ــم و ن ــه تنظي ــارش: مؤسس ن

10- خمینــی، روح اللــه،  1388ش، رشح چهــل حديــث ) اربعــن حديــث(، موضــوع: 

ــارم  ــاپ: چه ــت چ ــى،  نوب ــام خمين ــار ام ــر آث ــم و ن ــه تنظي ــارش: مؤسس ــران: ن ــى، ته اخالق

11- خمینــی، روح اللــه، 1387 ش، رشح حديــث جنــود عقــل و جهــل ) طبــع جديــد(، 

تهــران: نــارش: مؤسســه تنظيــم و نــر آثــار امــام خمينــى، نوبــت چــاپ دوازدهــم .

ــم  ــه، 1387ش، جهــاد اكــرب، موضــوع: اخالقــى، تهــران: مؤسســه تنظي 12- خمینــی، روح الل

ــى،  چــاپ هيجدهــم.  ــام خمين ــار ام ــر آث و ن

13- خمینــی، روح اللــه، 1393، رشح حدیــث جنــود عقــل و جهــل، تهــران: مؤسســه تنظیــم 

و نــر آثــار امــام خمینــی، 
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14- خمینی، روح الله، ت1401، تحریر الوسیله، قم: اساعیلیان، جلد 2

15- خمینــی، روح اللــه، صحيفــه امــام ) 21 جلــد(، موضــوع: مجموعــه ســخرناىن و...، 

ــى، ــام خمين ــار ام ــر آث ــم و ن ــه تنظي ــارش: مؤسس ــران: ن ته

16- خمینــی، روح اللــه، لــوح فــرده حــاوی مجموعــه آثــار، موسســه نــر و تنظیــم آثــار 

ــی. ــام خمین ام

ــوع:  ــى، موض ــام خمين ــائل حرت ام ــح املس ــه، 1387ش، توضي ــید روح الل ــی، س 17- خمین

ــم.  ــى، چــاپ هفت ــام خمين ــار ام ــر آث ــم و ن ــارش: مؤسســه تنظي ــران: ن ــى ، ته فقه

18- خمینــی، ســید روح اللــه، اســتفتاءات ، تعــداد جلــد: 3، تهــران: مؤسســه تنظيــم و 

ــی، ــام خمین ــار ام ــه آث ــى، مجموع ــام خمين ــار ام ــر آث ن

ــام  ــدگاه ام ــرور از دی ــئلۀ ت ــی مس ــی فقه ــروع، بررس ــاع م ــد، 1397، دف ــی، حمی 19- زک

خمینــی، بخش هایــی از کتــاب بــا عنــوان مفهــوم و مصــداق تروریســم در اســناد و معاهــدات 

بین املللــی و دیــدگاه امــام خمینــی ، 31 شــهریور 1397، درج شــده در ســایت پرتــال امــام خمینــی

20- ســیدباقری، ســید کاظــم، 1388، فقــه سیاســی شــیعه، ســاز و کارهــای تحــول در دوران 

معــارص، ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی.

ــکوری،  ــر و ش ــر ح ــدی(، ن ــالم )دو جل ــی اس ــه سیاس ــل، 1361، فق ــکوری، ابوالفض 21- ش

ــک.  ــران: کیهان ــالم، ج 1، ته ــی اس ــت داخل ــول سیاس ــالم: اص ــی اس ــه سیاس ــل،  فق ابوالفض

22- صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نر آثار امام خمینی، 1378.

ــا تاکیــد  ــان هــای صلــح و همزیســتی در اندیشــه اســالمی ب 23- فــوزی، یحیــی، 1396، بنی

بــر دیــدگاه امــام خمینــی، اندیشــه سیاســی در اســالم، بهــار 1396، شــاره 11، قابــل دسرســی 

 ،pdf.56-9994-20171231155116/article/download/file/ir.ensani//:http در آدرس

العلــوم،  باقــر  دانشــگاه  ســيايس،  علــوم  فصلنامــه   ،1385 كاظــم،  قــايض زاده،   -24

تابســتان 1385، شــاره 34
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25- نعنــاکار، محمــد جعفــر، 1392، حقوق بــر الهــی از منظــر امــام خمینــی، ســایت 

.www//:http :مجمــع جهانــی صلــح اســالمی،  15 خــرداد1392، قابــل دسرســی در آدرس

articles/com.iwpeace/4551، تاریــخ  بازدیــد 17 آبــان 1399. 

26- هریســی، هاشــم زاده، 1396، نــگاه ویــژه امــام خمینــی بــه مقولــه حقوق بــر 

و آزادی، 9 خــرداد 1396 ، منتــره در خربگــزاری بیــن املللــی قرآنــی، قابــل دسرســی در 

-87%D9%A7%D8%AF%DA%86%D9%/3498202/news/fa/ir.iqna//:https آدرس 

D8 %-85 %D9 %A7 %D8 %85 %D9 %A7 %D8 %-87 %D9 %98 %DA %8C %DB %88 %D9 %
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B1%D8%B4%D8%A8%D8%-82%D9%88%D9%82%D9%AD%D8%-88%D9%، تاریــخ  بازدیــد: 

ــان 1399.  17 آب


