
 

 

 

تالش  جمهوری اسالمی ایران در  استقرار عدالت و صلح 
 1جهانی

 2محمد محسنی

 3محمدعلی ميرعلی

 چکیده

طور فطری از پایمال شدن حق مظلوم و تضعیف آن، نفرت دارد. به همین دلیل، انسان به
دم آفرینش، پرسش از معنای عدالت بوده و برای تحقق و عینیت ترین دغدغه بشر از سپیدهمهم

های زیادی را انجام داده است. در تفکرات عنوان آرمان متعالی، تالشیافتن آن به
آوران الهی محسوب ترین اهداف پیامعنوان ارزش بنیادین و از مهمتنها بهدینی»عدالت« نه

« استوار است. مفهوم صلح نیز از جمله عدلنظام هستی و آفرینش برپایه » شود؛ بلکهمی
های فراوانی نموده است. در بنیش مفاهیمی است که انسان در طول تاریخ در نیل به آن تالش

طلب و دارای ارزش و هدف است و با اختیار توحیدی، انسان موجودی خیرخواه، خداجو، کمال
سعادت و شقاوت را انتخاب کند. ولی تحقق این امور نیازمند صلح   هتواند یکی از دو راخود می

ع است. ازاین رو انسان همواره و در طول تاریخ برای  و فضایی آرام و به دور از کشمکش و تناز
 های عالی خود، در پی ایجاد فضای امن و آرامی بوده است.تحقق ارزش

شود، از پیوند  ترین پدیده قرن محسوب می ت ترین و شگف انقالب اسالمی ایران که بدون شک مهم 
سیاست داخلی و خارجی  « بهره برده و اصول، قوانین و دستگاه صلح و عدالتماهوی دو پدیده » 
های این پژوهش در پاسخ این  طلبی استوار ساخته است. یافته و صلح  خواهی عدالت خود را بر محور 

ار عدالت و صلح جهانی داشته است؟« نشان  پرسش که »انقالب اسالمی ایران چه نقشی در استقر 
های اساسی خود دانسته و نجات  دهد که تحقق عدالت و صلح را در عرصه گیتی، از رسالت می 
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 داند. جهانی در چارچوب امت واحده جهانی می بشریت را در  اقامه قسط و عدل و ایجاد صلح  
 ، ایران.عدالت، صلح، جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی :واژگان کلیدی

 مقدمهـ 1

اند، دو نیاز اساسی و اینکه دارای حسن ذاتی عالوه بر ،عدالت و صلح«» بدون تردید دو مقوله
ای بگونه ههموار ،پیوند ماهوی صلح با عدالتشوند. کلیدی و آرمان دیرینه بشر محسوب می

شوند و تعریف میهم  در کنار ،از موارد یدر بسیارو  در تعریف صلح دخیل بوده است ،مکمل
دو عنصر الزم و ملزوم  ،در واقع صلح و عدالت نمود. توان آن دو را جدا از هم فرضنمی

 گردد. تحقق دیگری تا حدودی ناممکن می ،همدیگرند و در صورت فقدان هرکدام
شود و تمامی محسوب می جهانی، از اهداف مهم بعثت انبیا از لحاظ دینی عدالت و صلح

وجود عدالت و صلح را از غایات زندگی بشر و راهی برای رسیدن به کمال، سعادت   ادیان همواره
عنوان آخرین و ، دین اسالم بهدانند. در این میانو بهتر زیستن فرد و جامعه انسانی می

بیش از سایر ادیان به مسئله   داند وصلح را مفهوم جدا از عدالت نمی  ،ترین دین بزرگ الهیکامل
ها اصول مشخصی را در حوزه و در راستای سعادت و کمال انسان  اهتمام ورزیدهصلح و عدالت  

ی ترسیم نموده است. دین اسالم عمومی و خصوصی برای تحقق عدالت و گسترش صلح جهان
داند و مطابق با اساس اصل توحید و یگانگی خداوند، منشأ خلقت را خدای واحد و یکتا میبر

در نهایت اسالم  ه عبادت و پرستش خداوند یگانه فراخوانده است.ها را بتمام انسان ،این اصل
همواره رابطه  ،به سعادت و کمال هاهمه انساناش در مورد دعوت با توجه به رسالت جهانی

اصل قرار داده است. از سوی دیگر، از نگاه اسالم ،  خارجیدر دو سطح داخلی و    را  آمیزمسالمت
ظلم و نابرابری مانع تحقق  و عدالت اجتماعی ممکن است تنها بر محور، جهانی و پایدار صلح

ظلم و نابرابری در راستای رسیدن به صلح  شود. لذا در اسالم مبارزه باعدالت محسوب می
گیری از همگانی، تجویز شده است. دولت و حکومت اسالمی نیز طبق مبانی دینی و با الهام

و گسترش   عدالت  برای تحقق بخشیدنتوان و نیروی خود را  دستورات متعالی قرآن کریم، تمام  
براساس   در این زمینهگیرد و  کار میه  ب  ها و جلوگیری از بروز روابط خصمانهدر میان ملت  صلح

 کند.و ادیان جهان رفتار می آمیز با سایر مللاصل همزیستی مسالمت
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ه دربرگیرنده دو عنصر اساسی اسالم، اسالمی ک  انقالب اسالمی ایران برآمده از اصول و تعالیم 
عنوان رهبری الهی است، تحقق عدالت و صلح و عنوان قانون الهی و امامت به یعنی قرآن به 

های جهانی از آرمانی  های اساسی خود دانسته و رسیدن به امت واحده گسترش آن را از رسالت 
بار جهانی و همچنین حمایت از ستیزی و مبارزه با استک رود. ظلم انقالب اسالمی به شمار می 

محرومین و مستضعفین جهان، حاکی از آن است که انقالب اسالمی نجات بشریت را در  اقامه 
های این پژوهش، داند. یافته جهانی در چارچوب امت واحده جهانی می   قسط و عدل و ایجاد صلح 

های اسالمی در سراسر یشه داند که سبب احیای افکار و اند انقالب اسالمی را داروی شفابخش می 
های اسالمی را گسترش های فکری گردیده و ارزش جهان شده و باعد تقویت و افزایش روحیه 

کند تا با رویکرد فرهنگی، نخست در داده است. چهار دهه است که انقالب اسالمی تالش می 
لت و صلح را در گرایی نماید و سپس با استفاده از مشترکات دینی، عدا جوامع اسالمی ایجاد هم 

رو دعوت به وحدت اسالمی براساس تعالیم الهی اسالم، ازاین  تمامی نقاط جهان گسترش دهد. 
 در اندیشه انقالب اسالمی نهفته است و در نهایت، صلح جهانی با کانون اسالم را در نظر دارد.

 شناسی »عدل و صلح«مفهومـ 2

 مفهوم عدالتـ 2ـ1

متعادل،   از جمله به معنای  . این واژهاند»عدل« ذکر نموده  مختلفی را برایشناسان معانی  واژه
آمده است. راغب  مساوات و برابریپاداش، میزان،  جور، داد دهنده، پیمانه، حد وسط، ضد
کار  در مقایسه میان اشیا بهگوید: عدالت همان مساوات و برابری است و آن اصفهانی می

 .(325: 1392)راغب، « تقسیم نمودن بطور مساوی است عدلرود. پس »می
، « را به معنای استقامت، یعنی راست و موزون دانسته است. به نظر ایشانعدالت»منظور  ابن

 چیزی است که فطرت حکم به استقامت و درستی آن کند. پس »عدل« به معنای»عدل« هر 
: 9، ج1405) ابن منظور، است  حکم کردن به حق و قضاوت عادالنه« و استقامت در نفس»

 «انحراف و کجی»و    «مساوات»برابری و    »عدل« را در دو معنی متضاد، یعنی  فارسابن  .(835
»العدل من الناس« یعنی جور و ستم است و  »عدل« ضد کار برده است. در مورد اولیز بن
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فارس، ابن)  کجی و انحراف()معنی دوم    است.کسی که روش مستقیم او مورد خشنودی مردم  
ِهم َْْكَفُرواْاَلِذيَنُْْثَمْ(، مثل آیه شریفه 247: 1299 بِّ ِدُلوَنِْْبَر  (1)انعام: َيع 

دل« تفاوت قائل شده»و  «بین »َعدل البته برخی از لغوی ها را در معنی  اند و این دو واژهع 
، شوداستفاده می ،شوداند. َعدل در مورد چیزی که با بصیرت درک میبردهکار نزدیک هم به 
دل  مانند احکام؛ دار، قابل ، مانند اشیای وزنشودآنچه با حواس درک می  عدیل« در»و    «اما »ع 

 .)همان(شود رود استعمال میکار می به شمارش و مکیل،
در حکمت عملی، عدل مقابل ظلم است و به معنای احقاق حق از باطل است و امر متوسط 

گویند. در اصطالح فقها، عدالت یعنی پرهیز از گناهان کبیره نیز عدل میمیان افراط و تفریط را  
غ و...، عدالت از آنجا که مصدر و اصرار نکردن به گناهان کوچک، و راست گویی و پرهیز از درو

عبارت است از اعتدال و راستی و میل به حق، و حد وسط بین مترادف عدل است و عدل    ،است
 (. 182: 1385لستانی، دو طرف افراط و تفریط )گ

 مفهوم صلحـ 2ـ2

ع نگاه،  در نگاه ساده و ابتدایی، صلح همان فقدان جنگ و نبود نزاع و درگیری است. در این نو
یافته بالفعل است. به عبارت دیگر، سازمان آنچه اهمیت دارد، نبود درگیری فیزیکی و خشونت

ل و سرشار از آسودگی خاطر  به لحاظ آای از یک شرایط زندگی آرام، امن و ایدهصلح مجموعه
 «صلح» اما به لحاظ لغوی (73-72: 1392افراد بشر است )عماد،  عینی، ذهنی و روانی همه

:  منظوراند)ابن« مترادف دانستهسلمن را با »به معنای آشتی و مصالحه کردن است و لغویین آ
الصلح جائر بین »است:  گفتهمندی معنا نموده و « را رضایتصلح» طریحی .(384 8ج

(. 388  2: ج1303« که در حدید آمده، منظور تراضی بین متنازعین است )طریحی،  المسلمین
 است.کار رفته عمومی بهالمللیمدنی و حقوق بیندر اصطالح واژه »صلح« در دو مورد حقوق

، به عناوین افقولی این تو ؛شودصلح در حقوق مدنی، عقدی است که بین دو طرف توافق می
(. اما »صلح« در حقوق 408: 1372)جعفری، معروف عقود مانند بیع و اجاره معنون نیست

قها (. از لحاظ فقهی، فُ 131همان:  ن دوکشور است )الملل به معنای متارکه جنگ و نزاع بیبین
م به نی فقها صلح را هاند؛ یعهای فقهی ذکر کردهدو معنای فوق را برای »صلح« در کتاب هر
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نای متارکه جنگ و نزاع اند و هم به معداد بین افراد در زندگی جمعی معنا کردهمعنای قرار
مستقل را به آن اختصاص  و بابی ر توجه نمودهمعنای نخست بیشت برکه  هرچند اند؛گرفته
م منحصر نموده و نزاع را در دو مورد موقت و دائ اند. فقها اغلب در باب جهاد، ترک جنگداده

پذیر است: یکی ، صلح دائم به دو صورت امکانقهااند. از منظر فُ و سبب هرکدام را بیان کرده
به ذمه مسلمانان درآیند و اصطالح  کفار به ُحکم َحکم تن دهند و دیگر اینکه اینکه طرفین
داد ؛ هرچند که در مورد قراربه معنای پایان درگیری و مخاصمه است ،دو مورد »صلح« در هر

 .(391-389: 1393)شریعتی،  ا حدودی همراه با مسامحه استمه تذ

 چارچوب نظریـ 3

 عدالت در اندیشه انقالب اسالمیـ 3ـ1

عنوان رسالت مشترک انبیا الهی تلقی ای دارد و بهویژههای اسالمی، عدالت جایگاه در آموزه
دارای حسن و ارزش اینکه یک مفهوم متعالی و  عالوه بر ،شده است. عدالت در اندیشه دینی

شود. عدالت نقطه تالقی ها نیز محسوب مییستی و بهزیستی انسان، خمیرمایه همزذاتی است
 رود.شمار میهای علوم مختلف، ادیان گوناگون، جوامع مختلف و حتی اربابان سیاست به  حوزه

آنان های اصلی استهانکار است و از خوسترگ عدالت در نزد فیلسوفان غیرقابل جایگاه
تنها با این تفاوت که فیلسوفان کالسیک، از منظر طبیعت به عدالت  شود؛محسوب می

کردند، اما از منظر نگریستند و قواعد عادالنه طبیعی را بر رفتارهای فردی و اجتماعی بار میمی
فیلسوفان عصر مدرن، محصول اخالقی قرارداد اجتماعی است که در راستای استیفای حقوق 

انقالب اسالمی از بدو تولدش با گسترش   (.3:  1395)مهاجرنیا،    جتماعی کاربرد داردفردی و ا
های جهانی، انقالبی در این مفهوم پدید آورد، رویکردهای توصیفی، هنجاری عدالت در عرصه

و تجویزی را از هم متمایز نمود و جایگاه عدالت را در جامعه اسالمی در حوزه نظر و رفتار و در 
گذار انقالب ش بنیاندر بین کهطوریهب ندگی فردی و اجتماعی ارتقا بخشید؛ز اگونگونابعاد 

عدالت   ،صراحتهعنصر عدالت در همه مراحل اندیشه و رفتار اجتماعی حضور دارد و ب،  اسالمی
 .)همان(ه استها و مزایای حکومت اسالمی برشمردرا از ویژگی



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

144 
 

؛ بلکه یک ری جعلی و قراردادی نیستدر منظومه گفتمان انقالب اسالمی، ام «عدالت»
نظام هستی براساس عدالت واقعی  ،االمری و الهی است. از منظر انقالب اسالمیحقیقت نفس

ایجاد شده است که منشأ این نظام نیز بر حق و صراط مستقیم و قائم عدل و قسط است. 
 ،ا نگاه چند ُبعدیبه عدالت نداشت بلکه بساحتی گذار انقالب اسالمی نیز نگاهی تک بنیان

دانست. او با نگاه انتقادی معتقد بود های گوناگون جامعه ساری و جاری میعدالت را در عرصه
در مسیر ناعادالنه قرار  ،المللیکه وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام جهانی و بین

ای از بین بردن به ارائه راهکارهای عملی بر ،عدالتی در جهانرو با درک علل بیایندارد. از
 عدالتی در عرصه جهانی پرداخت.  بی

براساس مبانی دینی و مطابق با اصل توحید، تعریفی فرامکانی و فرازمانی از عدالت ارائه    امام 
ع می ای که از ذات باری داد و در چند مرحله آن را تبیین نمود؛ مرحله  شود و در جهان  تعالی شرو

کند و در  دالت تشریعی در احکام برای انسان تبلور پیدا می یابد و در قالب ع هستی گسترش می 
یابد. در نگاه امام )ره( در نظام هستی مطابق  نهایت، در جامعه بشری و قوانین اجتماعی، نشر می 

با اصل توحید، تنها خداوند خالق جهان هستی و انسان است، او جهان را براساس علم، حکمت و  
است. براساس این بینش از آنجا که خداوند قادر و حکیم مطلق  قدرت مطلق خود به وجود آورده 

است، عدالت او هم در ُبعد تکوین و هم در ُبعد تشریع، مطلق است؛ به دلیل اینکه ذات او عین عدل  
است، و آنچه در قلمرو قدرت او جریان پیدا کرده است، براساس عدل و نظام احسن صورت گرفته  

، انسان جزو جهان هستی و تابع این قانون عام و فراگیر است  امام است. بنابراین، طبق اندیشه  
ع  ها می طور نسبی توانایی تحقق عدل الهی را در وجود خود دارد و انسان که به   توانند به تحقق نو

 (. 378/  5:  1377عدالت در جامعه اقدام نمایند )خمینی، صحیفه،  
رعایت حد وسط در امور و دوری از افراط ،  اخالقی، عدالت در نگاه امام  به لحاظ فضیلت 

روی است. منشأ آن اعتدال و میانه  ای نفسانی است کهاساس، عدالت ملکهبراینو تفریط است.  
امکان  که عملکرد قوای نفسانی با رعایت حد وسط و دوری از افراط و تفریط باشد،درصورتی

امکان دسترسی به فضیلتی به  ،شجاعت و در نهایت مت، عفت ودسترسی به فضایل نظیر حک 
لت از آن جهت برتر گردد. عدافراهم می  ز همه برتر و جامع همه فضایل است،نام »عدالت« که ا
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دیگر با عدالت مشخص  کننده تعادل بین دیگر فضایل است و اعتبار فضایلاست که برقرار
 (.463: 1380)جمشیدی، شود می

اجتماعی )که بحد عدالت جهانی از منظر امام ناظر بر همین معناست(،  اما به لحاظ
شود. های قوانین اجتماعی، نهادهای اجتماعی و جامعه انسانی محسوب میعدالت از ویژگی

ها با فرماید: »عدالت اجتماعی، حکومت عدل و رفتار عادالنه حکومتچنانچه امام)ر( می
ها و امثال اینها که در صدر اسالم یا قبل از ن ملتها و بسط عدالت اجتماعی در بیملت

اسالم، از آن وقتی که انبیا مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغییر نیست. عدالت، معنایی 
: 1377وقت صحیح و زمانی غیرصحیح باشد« )خمینی، صحیفه، نیست که تغییر بکند؛ یک

ها ارتباط گیرد و با حقوق مردم و ملت(. طبق این دیدگاه، عدالت در مقابل ظلم قرار می11/1
طور طبیعی گرایش به  های انسانی است که بهکند. در این معنا، عدالت از ویژگیپیدا می

 عدل و قسط دارد و از ظلم و ستم متنفر است. 
جهانی در دو بخش قابل تبیین است. در بخش  ، در ارتباط با عدالت طورکلی دیدگاه امام به 

کند و معتقد است  ( با نگاه انتقادی، از وضعیت موجود جهانی ابراز ناخشنودی می نخست، امام)ره 
که بشر امروزی، از عدالت حقیقی و معنویت فاصله گرفته و در نتیجه، راه سعادت و کمال را گم  

برای رهایی جامعه جهانی از وضعیت ناعادالنه، راهکارهای   کرده است. در بخش دوم، امام 
کند. در بخش نخست نارضایتی  ریزی و ارائه می جهانی طرح  قی را در جامعه اجرای عدالت حقی 

سطح فردی یا فرهنگی، سیاسی    از وضعیت کنونی جهان، به دلیل عواملی است که در سه   امام 
 اند از:  صورت گذرا عبارت جهانی شده است. این عوامل به و اقتصادی، مانع تحقق عدالت  

»عدالت« بعنوان یک صفت اخالقی در   نهادینه نشدن  ،به لحاظ فردی و یا فرهنگی (1
گاهی481 ،12 :1377) خمینی،  هادرون انسان ( 452، 13)همان: (، جهل و نا آ

که ریشه تمام رذایل و صفات ناپسند است، جداسازی و حذف مفهوم عدالت از 
اجرای عدالت و   گرایانهمادیو شیوه نادرست و    (433-431  ،16)همان:    معنویت

تا، ها، انظالم و تن دادن به ظلم )خمینی: بیپذیری ملتتر، روحیه ظلمهمه مهماز  
قانونی در جهان است، مجموعه عواملی عدالتی و بی( که تشدیدکننده روند بی106
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ها را عدالتی اجتماعی را به وجود آورده است و انساناست که در سطح جهان بی
  به گمراهی و تباهی سوق داده است.

/ 18:  1377خمینی،  )  گیری نظام سلطهتوزیع نابرابر قدرت و شکل  ،ُبعد سیاسی  در (2
برداری شده است و خودخواهانه بهره  همواره در مسیر اهداف شخصی و  که  (206

و زیر پا گذاشتن موازین اخالقی،  (161 /16 :)همان یا جدایی اخالق از سیاست
های ناگوار نی را به مصیبتمجموعه عواملی است که همواره جهان و جامعه جها

 دچار نموده است.
کننده حقوق داری که ظالمانه محرومنظام سرمایه در حوزه اقتصادی، سلطه (3

  ( 18/330)همان:  امنی اقتصادی، نا(339 /20های ستمدیده است )همان: ملت
(، معیارهای 423/ 11)همان:  و توزیع ناعادالنه ثروت و نیز وابستگی اقتصادی

عدالتی جمله مشکالت و معضالتی است که بی ، ازاخالقیودگرایی غیرمادی و س
 را در جامعه جهانی به وجود آورده است. 

الهی در  مربوط به چگونگی و راهکارهای اجرای عدالت بخش دوم دیدگاه امام خمینی
رد تحول ف با امکان عبور از وضعیت ناعادالنه در جهان،، در نگاه امام جهانی است. جامعه

میسر  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... های مختلفکمال و انقالب در عرصهو جامعه در مسیر 
گاهی در برابر ظلم ظالمان و غارت غارت  نخستین گام تحقق  ،گراناست. بنابراین، بیداری و آ

( در مرحله بعد، 243/ 10)همان: شود محسوب می عدالت جهانی در اندیشه امام
؛ تفسیر سوره 110-107/  10: 1377یقت خویش )خمینی، صحیفه، خودباوری و درک حق 

سازد. در جهانی فراهم می دسترسی به عدالت را در عرصه(. امکان 107 -110: 1376حمد،
ع بشری میواقع بیداری و خودباوری زمینه  گردد.ساز تحول اجتماعی و رشد عدالت در اجتما

کند. در نگاه برقرار می رابطهت و اخالق میان سیا برخالف اندیشه مادی، امام امام
(. 74 /21. )خمینی، صحیفه: اخالق و معنویت تعدیل کننده سیاست و قدرت است امام

اخالقی نمودن قدرت و تعدیل و پذیرش مرجعیت قانون، دو عنصر اصلی تعدیل   در نگاه امام
  گردد.محور میجامعه عدالتها به انسان آیند که باعد نزدیکی همهشمار میقدرت به 
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جهانی   جامعه  و غایت عدالت در  توسعه معرفت را اساس  ،به لحاظ دینی  طورکلی، امامهب
بر توسعه معرفت است.  ،عمده نظر کتاب الهی و انبیای عظام» فرماید:چنانچه می داند؛می

واقعی توسعه بدهند؛ معرفت الله را به معنای اینکه کردند، برای میانبیا تمام کارهایی که 
برای این است، و عدالت اجتماعی، غایتش برای این است.  هاها برای این است، صلحجنگ 
ود. همه بشخواستند فقط دنیا اصالح که می طور نیست که دنیا تحت نظر آنها بوده استاین

  (.115/ 19: 1377« )خمینی، صحیفه، خواهند اصالح بکنندرا می

 ه انقالب اسالمیصلح در اندیش ـ3ـ2

آمیز، از ارکان پایداری تمدن جامعه بشری و ُمنطبق بر فطرت و طبیعت صلح و همزیستی مسالمت 
بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان الهی، مکاتب فکری و صاحبان اندیشه و نظر، بر ضروت صلح 

ر ادیان آسمانی بر جهانی تأکید دارند. دین اسالم بیش از سای   آمیز در عرصه و همزیستی مسالمت 
ها توجه نموده است. انقالب اسالمی نیز تحت تأثیر مستقیم صلح در روابط جوامع و ملت اصالت  

های جهان براساس صلح و اصل همزیستی اصول و شریعت اسالمی، رفتار خود را با سایر ملت 
ر قانون اساسی آمیز و احترام متقابل استوار ساخته است و جایگاه رفیعی را برای آن د مسالمت 

عنوان اصل مسلم و بدیهی پذیرفته است. خارجی به اختصاص داده و اصالت صلح را در سیاست 
های متفاوت، ها و نگرش های فکری برای رسیدن به صلح پایدار، با نظریه هرچند که غالب نحله 

ی، ساخت الملل و نظم جهانی هستند؛ لکن آرمان نظریه انتقاد خواهان تغییرات در روابط بین 
دنیای جدیدی مبتنی بر دیالکتیک گفتمانی است؛ هرچند در نظریات این نحله فکری نیز 

هایی وجود دارد. اما نظریه انتقادی انقالب اسالمی ایران، با تکیه بر بنیش اسالمی، گفتمان تفاوت 
 ادالنه نظام توان با عبور از ساختار ناعجهانی مطرح کرد که می جدید و متفاوتی را مربوط به صلح  

آمیزگشود. نوشته حاضر رهیافت کالن انقالب جهانی، پنجره جدیدی به ساخت جهان صلح 
آمیز، مورد کنکاش قرار داده اسالمی را در مورد صلح و جهان عاری از خشونت و زندگی مسالمت 

یاسی، های اسالمی، به استقالل سو معتقد است که انقالب اسالمی از بدو تولد با تکیه بر آموزه 
اقتصادی، فرهنگی و بیداری جهان اسالم اهتمام ورزید و چارچوب فکری خود را مبتنی بر 

 آمیز ارائه داده است. ساختن دنیایی توأم با صلح و صفا و زندگی مسالمت 
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« انقالب اسالمی زمانی طرح و ارائه گردید که نظام دوقطبی به لحاظ ساختاری صلحنظریه » 
ورهای ضعیف به کشورهای قوی شده بود. در چنین شرایطی، انقالب به شدت باعد وابستگی کش 

المللی را به اسالمی با ماهیت دینی، با رویکرد انتقادی از وضعیت موجود، ساختار و نظام بین 
ها و نیز رهایی بخشیدن چالش کشید و با رویکرد عقالنی برای تغییر نگرش و عملکرد دولت 

جهانی ارائه  لط جهانی، الگوی مناسبی را برای گسترش صلح ها از قیدوبندهای ساختار مس ملت 
هایی نظیر استقالل، آزادی، عدالت، حق تعیین داد. انقالب اسالمی با در نظر گرفتن ارزش 

های محروم، سرنوشت، همبستگی و اتحاد مستضعفان جهان، بیداری مسلمانان، حقانیت ملت 
ها، افکار ریق طرح و اجرایی نمودن این ارزش طلبی، همکاری و همیاری، تالش کرد تا از ط حق 

الملل تحت تأثیر قرار های محروم و مستضف جهان را جهت تغییر و تحول نظام بین عمومی ملت 
 دهد، نظریه از آنجا که اسالم ماهیت انقالب اسالمی را تشکیل می  (. 111: 1386دهد )مجرد، 

های اسالم اصیل است. از منظر اسالم، ایمان ه صلح در اندیشه انقالب اسالمی نیز برگرفته از آموز
هاست. درصورتیکه جوامع بشری بر مبنای های مختلف انسان مبنای تنظیم روابط میان گروه 

رود؛ چنانچه قرآن کریم ایمان خالص قوام یابند، زمینه هر گونه تنش و نزاع میان آنها از بین می 
ِمُنوَنِْْْإَنَمْاکند:  و مؤمنین تأکید می صراحت بر ضرورت صلح و دوستی بین مسلمانان  به  ُمؤ  َوةْ ْْال  ِْإخ 

ِلُحوْا ص 
َ
َنَْْْفأ ُكم َْْْبي  ي  َخَو

َ
َحُموَنَْْْلَعَلُكم ْْْالَلهَْْْاَتُقوْاَْْوْْْأ  (. 10)حجرات:   ُتر 

»دعوت« استوار   بر محور اصل  ،در اسالم تحقق امت واحده جهانی و برقراری صلح و آرامش
دعوت جامعه بشری به مسیر اسالم است. حتی جهاد   مهمی از رسالت پیامبر  است و بخش

: 1377)شکوری،  گیردآمیز صورت میدعوت به اسالم و همزیستی مسالمت ، پس ازدر اسالم
در تفکر انقالب اسالمی نیز براساس دستورات و اصول اسالمی، اصل تعامل  (.306-307
 های اسالمی و غیر اسالمی(، حاکم است. اصلز با سایر ملل جهان )اعم از ملتآمیمسالمت
ْ مبتنی بر دستور صریح قرآن کریم است: ،آمیز در اندیشه انقالب اسالمیمسالمت تعامل ُْقل 

َلَْْيا ه 
َ
ِكَتاِبْْأ ْاْال  َنَناَْسَواٍءَْْكِلَمةٍِْْإَلىَْتَعاَلو  َنُكم َْْوَْْبي  ّلََْْبي 

َ
ُبَدْْأ ِرَکّْْلََْْوْْالَلَهِْْإّلََْْنع  ئاًِْْبِهُْْنش  َْيَتِخَذّْْلََْْوَْْشي 

ُضَنا ضاًَْْبع  َباباًَْْبع  ر 
َ
ْْأ ْْالَلِهُْْدوِنِْْمن  ْاَْفِإن  َهُدواَْفُقوُلواَْتَوَلو  َناْاش 

َ
ِلُموَنِْْبأ ل .ُمس   (.64عمران: )آ

جایگاه نخست قرار دارد. در این الملل در روابط بینصلح در  ،در گفتمان انقالب اسالمی
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شود. انقالب بر پایه صلح تعریف می  ،دیگر ملل و واحدهای سیاسی  گفتمان رابطه امت اسالمی با
اسالمی به تبع اسالم، صلح و همزیستی مسالمت آمیز را در سیاست و روابط خارجی خود 

زیستی ساس صلح و همابرتعامل    انقالب اسالمی  ، نخستین اصلبنابرایناولویت بخشیده است.  
مانده تجویز شده است. چنانچه بنیانگذار عنوان آخرین راه باقیآمیز است، و جنگ بهمسالمت

ما به تبع اسالم با جنگ همیشه مخالفیم »  فرماید:انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره(، می
ما با هیچ  میم که بین همه کشورها آرامش باشد. ما معتقد به صلح انسانی هستیو میل دار

ب صلح و صفا برای همه هستیم کشوری چه اسالمی و چه غیر اسالمی سر جنگ نداریم و طال
ع کردهو تا ع فرکنون نیز دفا   (.108 /16 :1378خمینی، ) ضه الهی است«یایم و دفا

 مبانی» عدالت و صلح« در اندیشه انقالب اسالمی ـ4

 ،دینی و اسالمی، انقالب اسالمی را به یک ایدئولوژی فراملی تبدیل کرده است  ماهیتدر اینکه  
بینی انقالب اسالمی )که از مکتب اسالم ، جهانتردیدی وجود ندارد. به دلیل همین ویژگی

بلکه در  است؛ تنها قادر به طرح تئوری و نظر در باب حکومت و دولت، نهگیرد(سرچشمه می
للی نیز توانایی تحول فکری و نظری را در نظام جهانی دارد. مفاهیمی المجهانی و بین عرصه
به منزله  ،هااز جمله مفاهیمی است که تحقق و گسترش آن ،«جهانیصلح»و  «عدالتنظیر »
 . ذکر تمامی مبانی دینیانقالب اسالمی است آرمان و رسالت جهانی در اندیشه هدف و
آن به از  مختصر خارج است و تنها به چند مورد جهانی« از حوصله این صلح»و  «»عدالت

 .شودمی اختصار اشاره

 شناختیمبانی هستیـ 4ـ1

گرایی « و وحدت توحیدبینی اسالمی، جهان خلقت و آفرینش، برمبنای » از منظر دینی و جهان 
تشریعی ای از عدل خداوند است. به عبارت دیگر، عدل خداوند در ابعاد تکوینی و  نظم یافته و جلوه 

فراگیر و هر موجودی در جایگاه مناسب و شایسته خود قرار دارد. کلیت و اساس جهان هستی 
 (.387/  5:  1377در خلقت، مورد افاضه فیض الهی و براساس عدل است )خمینی، صحیفه،  

ادی عالم تکوین بیان عنوان قانون بنیبه« در قرآن کریم عدل»، شناختیبه لحاظ هستی
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ميزاَنْ:  ن قاعده به عالم انسانی نیز تعمیم یافته استگردیده، سپس ای ْال  ْالَسماَءَْرَفَعهاَْوَْوَضَع  َو
ه در سراسر عالم همان توازن و هماهنگی است ک ،در این آیه «میزان»(. مراد از 7)الرحمن: 

که در این آیه عدل و توازن قرآن کریم پس از آن (.108/ 23: 1353صنع بر قرار است )مکارم، 
عالم از کل عالم هستی به  ،کند، در آیه بعدعنوان اساس استواری عالم تکوین بیان میا بهر

عالم یا شود، و قوانین حاکم بر عالم کبیر را با قوانین حاکم بر زندگی انسان منتقل می یانسان
ِميزاِنْفرماید: ه و میشمردصغیر هماهنگ  اِْفيْال  َغو  َّلَْتط 

َ
از قرار دادن هدف  (.8)الرحمن:  أ

رعایت انسانی  در عالمرا عدالت  توازن واین است که شما هم و تکوین میزان در عالم هستی 
توانید عظیم هستید و هرگز نمیشما نیز بخشی از این عالم  .دکنیکنید و در آن طغیان ن

عالم نظام و میزانی دارد، شما  .رنگ در این جهان بزرگ زندگی کنیدصورت یك وصله ناهمبه
راه فنا و  ،اگر میزان و قانون از عالم بزرگ برچیده شود هم باید نظام و میزان داشته باشید.

رو به فنا خواهید  ،گیرد، و اگر زندگی شما هم فاقد نظم و میزان باشدنابودی پیش می
  (.108/ 23: 1353)مکارم، .رفت

ع بشر واحد، پایان و سرانجام همه انسان شناسی توحیدی به علت ذاتدر هستی ها و نو
گرایی و اتحاد است؛ یعنی جامعه انسانی )به دلیل غایتمندی هستی(، در اثر هدایت تکوینی هم

و تشریعی و همچنین گرایشات فطری، به سوی کمال، سعادت و فالح در حرکت است. در این 
این امر این است که در انگاره اسالمی، دیدگاه، وحدت مایه بقای جامعه انسانی است. مبنای 

گذار انقالب اسالمی در مورد خلقت وحدت بر پایه فطرت و کرامت انسانی استوار است. بنیان
ای است، دارای دو نشئه و دو عالم؛ نشئه ظاهره فرماید: »بدان که انسان اعجوبهانسان می

است« )خمینی، که از عالم دیگر  یه  ملکیه دنیویه که آن بدن اوست و نشئه باطنیه غیبیه ملکوت
 (. 5: 1375شرح چهل حدید، 
گرایش به خیر و شر هردو وجود دارد؛ به دلیل اینکه ترکیب وجودی انسان   ،در وجود انسان

انسان  ،است. تقویت جنبه طبیعی  اختالف در انسان  و  ساز وحدتعالم طبیعت و روح زمینهاز  
گرایی سبب گرایش انسان به وحدت و هم ،وحانیکشاند و تقویت جنبه ررا به اختالف می

های در آموزه درستی این ادعا به این دلیل است که (.34: 1388آملی، گردد )جوادیمی
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اسالمی، آفرینش روح انسانی به جزئی از روح خداوند که عین وحدت است، نسبت داده شده 
ُتهَُْْفِإَذااست:  ي  ُتَْْوَْْسَو ِْْفيِهَْْنَفخ   (.29)حجرات:  .َساِجِديَنَْْلهَُْْفَقُعواُْروِحيِْمن 

و نه  ،مرزبندی اسالم براساس ُبعد درونی و روحانی انسان است الملل نیز پایهدر روابط بین
المللی بر نگاه بین بیرونی او. مطابق با این اصل اسالمی، انقالب اسالمی در عرصهُبعد طبیعی 

ترین صفات پروردگار، کید دارد؛ به دلیل اینکه از برجستهها تأملت برابر  و عادالنه به همه
گذاری خداوند چه در ُبعد تکوین و چه در ُبعد تشریع، عادالنه و مطابق با عدالت است و قانون

رو انقالب اسالمی برای اجرای احکام اسالمی و بسط عدالت در سراسر اصل فطرت است. ازاین
فرماید: » مبنای جمهوری اسالمی بر عدالت اجتماعی می  جهان، رسالت دارد؛ چنانچه امام

 (. 71/ 9: 1378)خمینی، است و حسن روابط با همه کشورها، با احترام متقابل ...است«. 
هرحال، در انقالب اسالمی اهمیت عدالت، همسو با هدف نخستین نبوت انبیا و شرط تکامل به 

ها شود. آنچه انقالب اسالمی را از سایر انقالب ها تأکید می حقیقی بشر و ثبات و ماندگاری حکومت 
ها بر عدالت که بسیاری از انقالب سازد ساختاری و روشی بودن عدالت است؛ در حالی متمایز می 

گرا تأکید دارند. انقالب اسالمی همواره تالش نموده است که با تشکیل توزیعی یا عدالت نتیجه 
های خود را در سیاست له با انحصار قدرت، استراتژی های مقاومت و نفی نظام سلطه و مقاب هسته 

تنها منافع کشورها قربانی خارجی بر مبنای عدالت ساختاری تنظیم کند. در عدالت ساختاری، نه 
 آورند. تر بخشی از حقوق مسلم خود را به دست می صورت کامل شود؛ بلکه کشورها به نمی 

 شناختیمبانی انسانـ 4ـ2

ع نگرش   شود. اگرهای مختلف میجود آمدن اندیشهت به جهان و انسان باعد بهمتفاو هاینو
ای گیری جامعهبه شکل جه نشود،تو آن از نظر مادی نگاه شود و به بعد معنوی به هستی تنها

ها از هم بیگانه و گرگ همدیگرند. اما اگر در کنار مادیات به شود که در آن، انسانمیمنجر 
 هابزی شکل خواهد گرفت؛ ایای متفاوت از جامعهگونهشود، جامعه بهات هم توجه معنوی
مبنای ساخت   ،گرایی و اعتقاد به خدا و توحیدی شکل خواهد گرفت که اخالقیات، ایماناجامعه

 شود.اجتماعی جامعه می
 است. بر یدارای ارزش و مقام باالی ، انسان ارجمند، صاحب کرامت ودر تفکرات اسالمی
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کرامت انسانی زیربنایی حقوق موضوعه بشری است. در تعلیمات دینی تنها انسان   ،اسهمین اس
شایسته   ،ر موجودات زمین و آسمان مطرح شده و به دلیل پیوند روحی با خداوندعنوان سرَو به

تصریح  ؛ چنانچه قرآن کریمتکریم، تعظیم و مسجود فرشتگان و دارای مقام خیلفة الهی است
َْلَقَْْوْ کند:می َناْد  َناُهم َْْوْْآَدَمَْْبِنيَْكَرم  َبرِِّْْفيَْحَمل  ِرَْْوْْال  َبح  َناُهم َْْوْْال  َباِتِْْمَنَْْرَزق  َناُهم َْْوْْالَطيِّ َْعَلىَْفَضل 
َْْكِثيٍرْ َناِْمَمن  ِضيلَْخَلق   (.7)اسراء:  .َتف 

مستلزم کرامت انسانی نوعی ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا 
آن است که انسان دارای حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی از قبیل حق حیات، حق آزادی اندیشه 

های مدرن )که از طبیعت شرور انسان آغاز کردند(، و بیان و نظایر آن باشد. اسالم برخالف فلسفه 
گاهی به فطرت پاک و کرامت انسان را نقطه عزیمت قرار می  کرامت و دهد؛ به دلیل اینکه تنها آ

 .( 76:  1376کند )صدر،  ارجمندی انسان است که شأن و مقام او را تعریف و مشخص می 
هایی است که آن را از سایر موجودات جدا ، انسان دارای ویژگیدر نگرش فلسفی امام

تضادی وجود دارد که انسان حال م  عین، استعدادهای گوناگون و در  کند. در فطرت انسانمی
امکان سقوط   ،ها و استعدادها، به لحاظ درجهخته است. براساس همین ویژگیُبعدی سارا چند

َْْوْکند: سقوط انسان را چنین بیان میو صعود انسان قابل تصور است. قرآن کریم مقام  َْلَقد 
َنا
 
ِْْمَنَْْكِثيراًِْْلَجَهَنَمَْْذَرأ ِجنِّ ِسَْْوْْال  ن  ِ

َْْلُهم ْْاْل  َقُهوَنّْْلَُْْقُلوب  ْْم َْلُهَْْوِْْبَهاَْيف  ُين  ع 
َ
ِصُروَنّْْلَْْأ َْْلُهم َْْوِْْبَهاُْيب  ْآَذان 

َمُعوَنّْْلَْ ولِئَکِْْبَهاَْيس 
ُ
َعاِمْْأ ن  َ َْْكاْل  ُْْهم َْْبل  َضلُّ

َ
ولِئَکْْأ

ُ
َغاِفُلوَنُْْهُمْْأ   (.179)اعراف:  ال 

، انسان دارای دو صراط است که یک طرفش تباهی و فساد و طرف بنا بر نگرش امام 
خوشبختی است. انسان برای رسیدن به سعادت به عدالت نیاز دارد و عدالت دیگرش سعادت و 

 (.176/  4:  1378کند )خمینی، صحیفه،  انسان او را در حرکت و تحولش، به سوی کمال یاری می 
گاهی از هویتی و عدم آقینا در عصر حاضر که انسان از بیاین نگاه به انسان و آفرینش، ی

ها، ای برای تنظیم روابط بین انساناینکه پایه واند عالوه برتپیشینه خود غافل است، می
پایه   بر  ها به گفتگوانسانای جدی برای ورود  های گوناگون فراهم آورد، زمینهها و ملتقومیت

 کند.احترام متقابل ایجاد می
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 شناختیمبانی غایتـ 4ـ3

. در افکار مادی، مال و امکانات گرایانه، غایتمدار است های مادی اندیشه اسالمی برخالف اندیشه 
شود و هرچه دسترسی فرد به مال و امکانات رفاهی بیشتر باشد، گویی رفاهی کمال محسوب می 

ع حاصل شده باشد. به کمال و سعادت بیشتری رسیده است؛ حتی اگر ثروت از راه  های نامشرو
شود؛ به ادی تعریف می این در حالی است که در نگاه اسالمی، هدف و غایت فراتر از اهداف م 

دلیل اینکه زندگی انسان محدود به همین زندگی مادی نیست. انسان بعد از مرگ زندگی جاودانه 
سازد. در این نگاه،  کمال و رسیدن انسان به قرب الهی غایت است. دارد که آن را در این دنیا می 

نیز، تحقق کمال حقیقی و واقعی باطل    هدف از ارسال پیامبران و مبارزات آنان در براندازی جبهه 
کند: انسان و نزدیک شدن او به قرب الهی است. قرآن هدف ارسال پیامبران را به خوبی بیان می 

ْ َنْاَْلَقد  َسل  ر 
َ
َناِتُْْرُسَلَناْأ َبيِّ َنْاَْوِْْبال  َزل  ن 

َ
ِكَتاَبَْْمَعُهُمْْأ ِميَزاَنَْْوْْال  ِطْْالَناُسِْْلَيُقوَمْْال  ِقس  َناَْوِْْبال  َزل  ن 

َ
َحِديَدْْأ ِْفيِهْْال 

ْ س 
 
َْْبأ َلَمَْْوِْْللَناِسَْْمَناِفُعَْْوَْْشِديد  ْْالَلهُِْْلَيع  ُصُرهَُْْمن  ِبُْْرُسَلهَُْْوَْْين  َغي  ْْالَلهَِْْإَنِْْبال  يز َْْقِوي  (. از 25)حدید:  َعِز

دلیلی طور ذاتی مطلوب است و مطلوبیتش به  شود که عمل عادالنه به  این آیه شریفه استفاده می 
آورد، نیست؛ بلکه عمل عادالنه یک امری اخالقی است و پذیرش و نفع و سودی که به همراه می 
 شود که امر عادالنه و یا ظالمانه تلقی شود. قرارداد مردمی موجب نمی 

که صورتیقد است، درتمع الت است. امامغایت دین و تعالیم دینی عد از منظر امام
 ی جز عدالت نخواهد داشت. امامانتیجه  ،درستی پیاده شونددر جامعه به  کلیه احکام الهی
کند و معتقد است که تا عدالت بهترین وسیله جهت تحقق عدالت ذکر می را قانون و شریعت

عدالت مرز و غایت دیانت  گردد. براساس دیدگاه امامسرشت دین هویدا نمی ،تحقق نیابد
امور داخلی و خارجی   و جمعی، و  امور زندگی اعم از امور فردیها و  است و باید در همه عرصه

 (. 72-5/71: 1378) خمینی، جاری شود 
عنوان هدف و غایت همیشگی و دائمی ترسیم شده است هرحال در قرآن کریم، عدالت بهبه

شود. انقالب اسالمی نیز به و بدون تحقق  عدالت، سعادت و کمال نهایی انسان حاصل نمی
مدارانه به عدالت داشته و در راستای رسیدن های دین اسالم، نگاهی غایتز آموزهپیروی ا

داند؛ چنانچه مقام معظم رهبری میفرماید: »در انسان به کمال نهایی، تحقق آن را ضروری می



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

154 
 

ها میتوانند رشد کنند، به مقامات عالی بشری برسند و محیط قسط و عدل است که انسان
را به دست بیاورند. قسط و عدل یک مقدمه واجب برای کمال نهایی کمال انسانی خودشان 

 (. 86-85: 1390انسان است« )فخرالسادات، 

 صلح جهانی ، عدالت و انقالب اسالمیـ 5

رالیستی های غالب لیبهای اسالمی و در مقابل گفتمانگفتمان انقالب اسالمی براساس آموزه
ازسازی مفهوم عدالت و ارائه تفسیر فراگیر از شکل گرفت و با ب و مارکسیتی در قرن بیستم

های رقیب را به چالش کشاند. انقالب اسالمی از طریق ایجاد دگرگونی در عدالت، گفتمان
خواهی، های جدید، نظام سیاسی جدیدی را مبتنی بر عدالتمفاهیم سیاسی و تولید نظریه

هانی کرد. کاری که انقالب اسالمی وارد معادالت ج  ،آمیزکرامت انسانی، صلح و زندگی مسالمت
ع نظریه عقالنیت دینی در برابر عقالنیت در مقابل تفکر مادی گرایانه صورت داد، ارائه یک نو

، بود دین از سیاست یمنادیان جدای اینکه، پاسخ محکمی به مادی بود. این دیدگاه عالوه بر
ده نظریات خاص خود در امور دهنشمول اسالم، ارائهگیری از مکتب جهانانست با الهامتو

های تکوینی، همیشه استمرار المللی باشد. در گفتمان انقالب اسالمی، عدالت به دلیل ریشهبین
آرمانی جهانی طراحی شده است. حکومت  لت و صلحادارد و پایان جهان نیز براساس عد

ی آن حکومت سازنهعدل الهی است و نقش انقالب اسالمی، زمی حضرت مهدی)عن( نیز جلوه
در واقع مطالبات  ،که انقالب اسالمی در سطح جهانی ارائه داد یهای. مؤلفهعادالنه است

های جهانی و احقاق حقوق ت ها به دنبال رهایی از ظلم و سلطه قدرهایی است که سالملت
کید نموده که نشان می  یهایپژوهش، بر مؤلفهدر این بخش این  اند.  شده خود بودهپایمال دهد تأ

مدت چهار دهه تالش نموده است تا تحول عمیقی  در انقالب اسالمی ایران از بدو تولد خود و
 الملل و جهانی ایجاد کند. بین» در عرصه»صلح و «»عدالت را جهت تحقق و گسترش

 تحول در مفهوم عدالتـ 5ـ1

تفکرات لیبرالیستی و گفتمان انقالب اسالمی در شرایطی تولد یافت که تحت تأثیر سلطه 
کید قرار  شد و بیشتر جنبه مارکسیستی تعریف محدودی از عدالت ارائه می  اقتصادی آن مورد تأ
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توان گفت که در چنین شرایطی، یکی از دستاوردهای درخشان انقالب اسالمی، گرفت. اما می می 
لحاظ ارزشی، به  احیای گفتمان عدالت و تحول در مفهوم آن است. در این گفتمان، عدالت به 

های گوناگون مثابه فضیلتی آرمانی و غایتی مقدس تعریف شد و با مالحظه روشی در همه عرصه 
 (.86:  1381فرهنگ، قضاوت، سیاست و اقتصاد مورد توجه قرار گرفت )کیخا، 

 صدور انقالبـ 5ـ2

یکی دیگر از دستاورهای انقالب اسالمی است که در  ،ایده صدور انقالب در خارج از مرزها
ریزی شده است. در واقع ستفضعفین در تمام نقاط جهان پایهراستای حمایت از محرومین و م

صدور انقالب اسالمی برگرفته از ایدئولوژی مکتب اسالم است که هرگونه سلطه، تبعیض و 
آمیز در جهان تالش همزیستی مسالمتکند و به تروین عدالت اجتماعی و استثمار را نفی می

قانون اساسی  154و152هایدر اصل ، اهداف و حدود آنکند. مسئله صدور انقالبمی
جمهوری اسالمی ایران » آمده است:154و در اصل است تصریح شدهجمهوری اسالمی ایران 

ت حق و داند و استقالل و آزادی و حکومسعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می
در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت  ،شناسد. بنابراینعدل را حق همه مردم جهان می

طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه های دیگر، از مبارزه حقدر امور داخلی ملت
 (. 81-80: 1390)محمدی،  کند«از جهان حمایت می

باب صدور انقالب اسالمی، به منظور حمایت گذاری جمهوری اسالمی در سیاست ،بنابراین
است که انقالب  یهایاز مستضعفین و محرومین جهان، به قصد رستگاری بشریت، از تالش

  انجام داده است. جهانی اسالمی در راستای تروین و گسترش عدالت و صلح

 اندیشه امت واحدهـ 5ـ3

شود، تشکیل  جهانی منجر می   که به صلح   هایی در منظومه فکری جمهوری اسالمی ایران، یکی از راه 
امت واحد اسالمی و حمایت از مستضعفین و محرومین، و پیروزی مستضعفین بر مستکبرین جهان،  

برای بشریت اعالم نموده، فرازمانی    هایی را که پیامبر معتقد بود که آخرین برنامه   است. امام 
شود. همچنین با ظهور مصلح و منجی عالم  می بشری را شامل  و فرامکانی است و کل جامعه 

 (. 312:  1948ها زیر یک پرچم جمع خواهد شد )امین،  بشریت، حضرت مهدی)عن(، همه انسان 
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اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی، حاکی از این واقعیت است که اندیشه تشکیل امت  
ار است. در قانون اساسی چنین  خارجی ایران از اهمیت زیادی برخورد  جهانی، در سیاست  واحد 

َمُتُكم ْْهِذهِِْْإَنَْْوْبه حکم آیه کریمه آمده است: » 
ُ
َمةًْْأ

ُ
َنْاَْوَْْواِحَدةًْْأ

َ
ُكم ْْأ بُّ   (. 52.)المؤمنون: َفاَتُقوِنَْْر

ند و دولت جمهوري اسالمي ایران موظف است سیاست کلي خود را بر پایه  ا همه مسلمانان یك امت 
و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسي، اقتصادي و  ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد 
معتقد بود که تا نظام   امام  . ( 11)قانون اساسی، اصل  « فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد 

سلطه و استکبار، از جهان برچیده نشود، صلح جهانی اتفاق نخواهد افتاد: »سالمت و صلح جهان  
فرهنگ در زمین هستند، مستضعفین به  طلبان بی بسته به انقراض مستکبرین است و تا این سلطه 

 (.  144/  12:  1377فه، رسند« )خمینی، صحی ها عنایت فرموده، نمی ارث خود که خدای تعالی به آن 
ترین مصلح جهان اسالم عنوان مهمبه    امامتشکیل امت واحد جهانی در منظر    ،بنابراین

، وحدت جهان شود. در نگاه امامدر تاریخ معاصر، نقطه عطفی در جهان اسالم محسوب می
 هاییر کلید ،کند. در واقع وحدت جهان اسالمجهانی را فراهم می اسالم مقدمه وحدت و صلح

 از سلطه استکبار جهانی است.

 ظلم و ستم مبارزه باـ 5ـ4

مهم و اساسی در زندگی بشر است و از همان آغاز زندگی بشر که فرزند آدم  قوالتظلم از م
به برادرش حسد ورزید، همواره زندگی فردی و اجتماعی انسان را با مخاطرات جدی مواجه 

کند و هالکت جوامع در نتیجه ظلم اشاره می هقرآن در آیات متعددی به مسألساخته است. 
تنها آثار ناشی از ظلم نهشمارد. ساز هالکت  عذاب الهی میافراد جامعه را زمینه ظلم اکثر

ها گیرد، آسیببلکه اطرافیان، نزدیکان و جامعه انسانی را نیز دربر می  ؛گرددظالم می  گیردامن
»اختالف و  ،گذارد. از جمله آثار اجتماعی ظلمو صدمات ناشی از ظلم در تمام جامعه اثر می
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  و »انقراض جامعه ظالم« است. 2، »انتقام الهی«1تفرقه«
است؛ زیرا عالوه بر اینکه زمینه برای تفاوتی به ظلم، نکوهش شده  در فرهنگ قرآنی هرگونه بی 

ها شود، طرز تفکر افراد و جامعه در مقابله با ظلم و ستم و طرز تصور آن گسترش ظلم فراهم می 
ها و عدالتی شود که افراد در برابر بی یابد و سبب می خواهی تغییر می در مورد عدالت و عدالت 

گردد. قرآن کریم   رار و نااهالن برجامعه فراهم تسلط اش   العملی نشان ندهند و زمینه ها عکس ظلم 
يَْكذِلَکَْْوْفرماید:  می  َضُْْنَولِّ ضاًْْالَظاِلِميَنَْْبع  ِسُبوَنَْْكاُنواِْبَماَْبع   (.129)انعام:    َيك 

جهانی و مبارزه علیه مظاهر ظلم و ستم، از مختصات انقالب اسالمی  انتقاد از نظام ظالمانه 
گذار انقالب اسالمی ن اساسی از بدو تولد تاکنون، در کانون فکری بنیان عنوان یک آرمااست که به 

به پیروزی   مردان نظام، از اهمیت اساسی برخوردار است. نهضتی را که امام خمینی و دولت 
های متعالی اسالم بود. به همین دلیل، استکبارستیزی و ایستادگی در برابر رساند، براساس آموزه 

سیاسی امام)ره(، مبارزه با ظلم،  آید. در اندیشه انقالب اسالمی به شمار می های ظلم، از آرمان 
عنوان تکلیف دینی مطرح است و سازش با ظالم نیز از عدالتی، استثمار و تبعیض، به استکبار، بی 

سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین فرماید: »در این باره می  آید. امام شمار می مصادق ظلم به 
ها یا جاهل گویند سازش کنید، آن که به ما می ها، ظلم بر بشر است. آنهایی سازش با ابرقدرت است،  

 رأی خالف این . کند  ظلم تا  کن  باز را  ظالم دست  اینکه یعنی  ظالم، هستند یا مزدور. سازش با
 (.500/  18:  1377« )خمینی، صحیفه،  نبیاست ا  تمام 

مستضعفین جهان، به مبارزه جهانی با ظلم و ستم و استکبارجهانی و حمایت از  ،بنابراین
است آمیز خواهی و گسترش صلح و تروین همزیستی مسالمتراستای عدالت منزله تالش در

ع شد و چهار دهه است که بنیان که از بدو انقالب اسالمی به وسیله گذار انقالب اسالمی شرو

 
اس   َکاَن . ) 1 ة   النَّ مَّ ه   َفَبَعَث  َواِحَدة   أ  يَن  اللَّ ِبيِّ ِریَن  النَّ َبشِّ ْنِذِریَن  َو  م  م   َأْنَزَل  َو  م  َم  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  َمَعه  اِس  َبْيَن  ِلَيْحك  وا  ِفيَما النَّ  اْخَتَلف 

ِذیَن   ِإالَّ   ِفيهِ   اْخَتَلَف   َما  َو   ِفيهِ  وه    الَّ وت  م    َما  َبْعدِ   ِمْن   أ  َنات    َجاَءْته  ْم   َبْغيا    اْلَبيِّ ه    َفَهَدی  َبْيَنه  ِذیَن   اللَّ وا   الَّ وا  ِلَما  آَمن   ِبِإْذِنهِ   اْلَحقِّ   ِمَن   ِفيهِ   اْخَتَلف 
ه   َو  ْسَتِقيم   ِصَراط   ِإَلی َیَشاء   َمْن  َیْهِدي اللَّ   (.213(. )بقره:م 
ْیَكةِ  َأْصَحاب   َکاَن  ِإْن  َو . ) 2

َ
ْم  َفاْنَتَقْمَنا  َلَظاِلِميَن  اْْل َما َو  ِمْنه  ه  ِبين   َلِبِإَمام   ِإنَّ   (.79-78( )حجر: م 
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 مه خواهد یافت.به شدت ادامه یافته و ادا

 آمیزهمزیستی مسالمتـ 5ـ5

ع و گوناگونی حیات بشری سخن به میان آمده است. انسان ،در قرآن کریم ها عالوه از تنو
ها امکان رغم تفاوتهای فردی نیز با همدیگر دارند. علیتفاوت ،مشترک  هاییبر ویژگی

د. قرآن کریم به طور عموم ها وجود دارآمیز، وحدت و همدلی میان انسانهمزیستی مسالمت
ِلْالَلِهْ: فرمایدمیو خوانده است  همه مسلمانان را به وحدت و همدلی فرا ِْبَحب  َتِصُموا ْاع  َو

ل   َجِميعًاَْوَّْلَْتَفَرُقوا  (.103عمران: )آ

 بلکه خود »صلح«، مصلحت است؛ زیرا با  گرایی نیست؛م، هدف از صلح، مصلحتاز نظر اسال
ها سازگارتر است. در موقعیت صلح، رشد و تعالی انسان و تفاهم برای نسانزندگی فطری ا
 ، بنابراین تر است.پذیرگرایش به حق، امکان یگانگی آیین بشر و ،ها و سرانجامرسیدن به توافق

 را دارد اسالم آیین فطرت است و با روح و روان انسان، بیشترین سازگاری که توان گفتمی

  ( 121-120: 1384، نیاکریمی)

با  ،گذار انقالب اسالمی، در گامی فراتربراساس همین اصل قرآنی و فطرت انسانی، بنیان
ب، های این انقالهدف احیای اسالم ناب محمدی و گنجاندن حرکت احیاگرانه اسالمی در آرمان

های آن را برای دوران معاصر نشان دهد. این تالش تالش نمود تا چهره واقعی اسالم و ظرفیت
امام موجب شد تا ضمن بازتعریف اصول و عقاید و احکام اسالمی، راهی نو به سوی جهانی 

پذیری، ظلمشدن اسالم ناب گشوده شود. صلح و همزیستی در اندیشه و کالم امام، نه سازش و  
خالق و رفتار توأم با عزت و احترام و اتحاد و یکپارچگی توأم با کرامت انسانی، بر محور بلکه ا

ها تواند بسیاری از واگراییتوحید تعریف شد. بازشناسی این اندیشه و عملکرد و کاربست آن می
های موجود در جهان اسالم را به صلح و همزیستی و دوستی تبدیل طلبیو تفرقه و خشونت

د؛ همچنین ساز احیای تمدن نوین اسالمی نیز خواهد بوآرمان، زمینهتحقق این نماید. 
ع وحدت و حفظ صلح و همزیستیبازشناسی و تحلیل و به  کارگیری نظرات امام، موضو

 .(167-166: 1395)جعفری،  دهدآمیز را نیز نشان میمسالمت
کید داشت و ا بر امام آمیز و ز رابطه مسالمتلزوم صدور انقالب با اخالق پسندیده تأ
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 نمودها در امور کشور، استقبال میهای دیگر به شرط عدم دخالت آنها و دولتحسنه با قدرت 
 ... ها کشیددوست هستیم و پسغمبر ما بشردوست بود و برای بشر زحمتفرمود: ما بشرو می

و احترام متقابل که روابط متقابل داریم؛ به شرط اینمستضعفان عالم، روابط حسنه با تمام 
 ( 114-115/ 5: 1377باشد ) خمینی، صحیفه، 

آمیز های اسالم ناب، هدفی جز ایجاد سلم و دوستی و زندگی مسالمت با تکیه بر آموزه   امام 
ع از محرومان و  توأم با عزت و افتخار و عدالت نداشت. توحیدمحوری، ایجاد حکومت عدل، دفا

ستیزی، اخالق و رفتار کریمانه و اسالمی مستضعفان جهان، ایجاد وحدت مسلمانان جهان، ظلم 
ونگی برخورد با دشمن، اخوت، مبارزه با تبعیض نژادی، احترام متقابل، تفاهم، پرهیز با مردم، چگ 

ها، همگی درسیره و روش و کالم از تفرقه، چگونگی نگاه به پیروان ادیان مختلف و برخورد با آن 
 شود.آمیز یافت می در ارتباط با صلح و همزیستی مسالمت   امام خمینی 

 نتیجهـ 6

و تا حدودی اجرای صلح در سطح جهانی و با توجه به شرایط و سیستم هرچند تحقق عدالت 
کند. اما با واکاوی دقیق نظرات المللی که غالب نا عادالنه بوده؛ امر آرمانی جلوه میبین

نظام جمهوری اسالمی در  گردانندگان هایبنیانگذار جمهوری اسالم ایران و عملکرد و تالش
گیری از دهد که با تکیه و الهامجهانی نشان میصلحجهت گسترش و استقرار عدالت و 

د. هرچند عادالنه، بحد نمو  از تغییر و تحول و ایجاد جامعه  توانهای دینی  و اسالمی میآموزه
مند ای زمانیابی به عدالت و صلح، پروسهالمللی و دستجهانی و بین تغییر و تحول در جامعه

شناسی، ویژه مبانی هستی، بهمبانی صحیح تبین و درک با و دارای مراحل مختلف است، ولی
چنین الگوگیری و پیروی از مبانی و منابع دینی و اتخاذ شناسی و همشناسی و غایتانسان
 و صلح تواند دسترسی به عدالتمی نی همراه با عزم و اراده انسانی،های صحیح و عقالروش

 .جهانی را تسهیل و ممکن ساخت
دهندگان مسیر ایشان، در ابعاد نظری و عملی گذار جمهوری اسالمی و ادامهنهای بنیاتالش
کارگیری ایده صدور انقالب، در گام نخست، جهان خفته در قید بند و اسارت را بیدار و با به 



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

160 
 

بخش، جرئت و شهامت های آزادیخواهان جهان و نهضتساخت و در گام بعدی به آزادی
ع  بی خود را در راستای تحقق عدالت و صلح در عرصههای انقالبخشید تا فعالیت گیتی، شرو

های آن را در سراسر جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان شاهد هستیم. کنند، که امروزه نمونه
 در نهایت یافته این پژوهش نشان داد که انقالب اسالمی در استقرار و گسترش عدالت و صلح

بوده و توانسته است به این مهم در سراسر جهان دست  جهانی براساس مبانی اسالمی، موفق
 انقالب اسالمی ایران برآمده از اصول و تعالیمکه پیدا کند. از لحاظ تئوری این ادعا ثابت شد 

و امامت گیرنده دو عنصر اساسی اسالم؛ یعنی قرآن به عنوان قانون الهی  است که در بر    اسالمی
های اساسی خود تحقق عدالت و صلح و گسترش آن را از رسالت  به عنوان رهبری الهی است و

، رود. به لحاظ عملیبه شمار می آنهای جهانی از آرمانی دانسته و رسیدن به امت واحده
 ،ن جهانیرجهانی و همچنین حمایت از محرومین و مستضعف ستیزی و مبارزه با استکباظلم

جهانی اقامه قسط و عدل و ایجاد صلحانقالب اسالمی نجات بشریت را در  حاکی از آن است که  
 داند.در چارچوب امت واحده جهانی می

داند که سبب احیای افکار می یانقالب اسالمی را داروی شفابخش ،های این پژوهشیافته 
انقالب   ای اسالمی را گسترش داده است.هارزش  در سراسر جهان شده و  های اسالمیو اندیشه 
نگی، نخست در جوامع اسالمی کند تا با رویکرد فره تالش می در طی چهار دهه اسالمی

ر تمامی نقاط عدالت و صلح را د ،نماید و سپس با استفاده از مشترکات دینیایجاد همگرایی 
در اندیشه  ، دعوت به وحدت اسالمیرو براساس تعالیم الهی اسالمازاین جهان گسترش دهد.

همچنین درستی   را در نظر دارد.ی مطرح است و آرمان جهانی با محوریت اسالم  انقالب اسالم
 ،های جهانیانقالب اسالمی از بدو تولدش با گسترش عدالت در عرصهاین قضیه روشن شد که  

رویکردهای توصیفی، هنجاری و تجویزی را از هم متمایز نمود   انقالبی در این مفهوم پدید آورد.
زندگی فردی و  نظر و رفتار و در ابعاد گوناگون و جایگاه عدالت را در جامعه اسالمی در حوزه

 اجتماعی ارتقا بخشید. 
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