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 انقالب اسالمی و تحول مفهوم صلح؛ ماهیت، اهداف و مصادیق
  1الله طالبی آرانی روح 

  2آبادی نورالدین اکبری کریم 

 چکیده 

 دالیال از هاا م اار جنگ و پرداختن باه صالح الملل، بین روابط کرسی زمان تأسیس از
 جز نگرش شد مدعی توان میاست.  بوده ج ان رد عملی و نظری مجادالت و بحث اصلی

 فداری درهاای  رهیافت هماه الملال، بین روابطهای  دررهیافت جنگ به نسبت کالزویتزی
کادمیهای  نگرش  دنباال باه ج اانی نظاام مادیریت بارای الملال، بین روابط و دییلماسی آ
 را آن اا صالح، و نگج هویژ اهمیت به توجه با الملل، بین روابطهای  اند. نظریه سازی صلح
 ارایاه تعریفای هریک اسالمی، و انتقادی مدرن، سنتی،های  نظریه اند و داده  رار خود هدف
 نظا  ههندسا سااختار در موجاود وضع حفظ غالب، با و المسایلی حلهای  نظریه اند. کرده

 باا انتقاادیهای  نظریاه باشند، ولای های خود می نگرش بر مبتنی تیییرات خواهان ج انی،
را پیشان اد  خاود گفتماانی دیالدتیاک بر مبتنی جدیدی دنیای ساخت متفاوت،های  گرایش

 ساازی صلح باه مرباوطهای  رهیافت در را جدیدی گفتمان ایران، اسالمی انقالب. دهند می
اسات. ایان مقالاه باا بررسای و  اساالمی های فدری رهیافت از گرفته نشأت که مطرح کرده

هاا و  الملال، باه بررسای ماهیات، اهاداف، انگیزه باط بینواکاوی رویدردهای مشتلف روا
پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، توصایفی و تحلیلای و  مصادیق تحول مف وم صلح می

  ای و اینترنتی است. ها، منابع کتابشانه ابزار گردآوری داده
 

لال، الم الملال، امنیات بین های رواباط بین : انقالب اسالمی، صلح، نظریهها کلیدواژه
 .ماهیت صلح، تحول مف وم صلح

                                                 
 .الملل دانشگاه ش ید ب شتی . استادیار و عضو هیلت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین1

Email:aranipolitics@gmail.com  
 Email:akbari393@yahoo.com. الملل دانشگاه ش ید ب شتی روابط بین دانشجوی دکتری. 2
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 مقدمه
 نیاا. استگذاشته  ژرف یریتأث بشر یزندگ بر که است یم م دهیپد خشونت، و جنگ 

 خیتاار در را یاریبس یها انسان و کرده دایپ  داست مسّل ، یاصل همچون هاست  رن دهیپد
 و ها طورهاسا گر تیاحدا ،کشاورها خیتاار. اسات کشانده یگرفتارو  یآوارگ فقر، مسلخ به

 دییاتأ و نیتحسا ج،یتارو  یمساتق ریاغ و  یمستق راخشونت  و جنگ که است ییها داستان
 شمندانیاندو  شده آغاز آن از ییزدا  داست مراحل افته؛ی رییتی ینگاه نیچن امروزه. کنند یم

 زیان صالح رات،ییاتی نیاا باا. دانند یم صلحفقط در  را انسان یتعال و رشد تحققکشورها، 
 انساان یزنادگ ابعاد از یاریبس در بلده ست،ین جنگ نبود فقط و کرده دایپ متفاوت یفیتعر

 .است گسترش یافته
 بارای و تاالش خشونت و نا ضان صلح، و جنگ ابعاد شناسایی صلح، ا تضای استقرار

 صلح تاریخ اجمالی بررسی. است آمیز صلحهای  روش با آن ابعاد کردن جایگزین یا حذف
 دنیای به انسانیهای  پدیده سایر مانند را جنگ تدریج به دهد بشر ن مینشا( و جنگ صلح)

 آن اا درماان باه تاا کارده شناسایی آن برای عواملی و علل و نموده را بررسی آن آورده، خود
 باودن، روبنایی از حاصل شدنندگی   علت به( جنگ رفع) منفی صلح شدل، این به. بیردازد

 حاصال که نابودی از ترس و و امنیت صلح به روزافزون نیاز جنگ،های  علت توج ی به بی
. اسات نماوده جلب و پیشگیری یابی ریشه به نظران را صاحب است، توجه جنگ ابزار رشد

 از پیشاگیری امداناات هموار کارد و آن را بررسی راه جنگ، از شدنی  داست گفت توان می
 داد. در پایادار صلح را به خود جای تدریج به منفی صلح ترتیب، این به. نمود م یا را جنگ

 منتظر دیگر( اجتماع صحنه نوع بازیگران)انسان  شود، مینامیده  «م بت صلح» که روند این
 داوری، پایش خشونت، تبعیض، صلح مانند استعمار، هکنند نابوده عوامل سایر و جنگ بروز
 چناین در کناد تاا می آن پیشگیری وزپردازد و از بر می آن بررسی ماند، بلده به نمی و... فقر

 .شود حاصل پایدار صلح شرایطی،
 باه بیشتر توجه گروید که داخلیهای  جنگ سمت ها به جنگ دوم، ج انی جنگ پس از

 های زیاادی نظریه الملل، بین روابط مطالعاتی عرصه در رو، ازاین طلبد. می آن ا را یابی ریشه
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 و در حمطر ج انی امنیت بر راری و آن ابعاد صلح، ایجاد نييب شيپ و نييتب ،فيتوص يبرا

 :نی. بنابراشد تأسیس ج ان در صلح بسط برای زیادیهای  سازمان نیز عمل
شاده در  شاناخته انسانی های ارزش از یدی ت،یامن و عدالت رینظ ییها صلح همانند آرمان

 را ها انساان بشار، تااریخ طاول در کاه اسات فداری هاای نظام و ها تمادن ها، فرهنگ همه
 همچناین و صالح گونااگون و مشتلاف یها حاال، جنباه نیامشیول نموده اسات. باا ا  دل

 رابطاه ایان در را متد ری های نگرش عملی، ه  و نظری هجنب از ه  آن، متعدد های محیط
 سایر تد ار ایان در همچناان نیاز معاصار ملای هاای نظام و المللای بین نظام و داده شدل

 (17:1390 ساعد،. )نمایند می

 به توجه با نيهمچن و يفكر مكاتب و ها نظريه در لتحواز  یریرپذیبا تأث ،صلح ممف و
 باتنس آن به تيومتفا يها لمدلو و شده لمتحو ،اجتماعيزنادگی  نگوناگونی ابعاد دگرگو

 عدالت یها آرمان بر یمبتن فراگفتمان و تیفراروا هیارا با رانیا یاسالم انقالب. دشو مي هداد
 دارد، یاساالم یاعتقاد و یفدر نظام هشناسان یهست دردیرو در شهیر که یآزاد و استقالل و

 -ی اجتمااع نظاام اساتقرار یمعن بهدر ایران مستقر ساخت. این صلح م بت  را م بت صلح
 یبرابار و یفارد یآزاد زور، اعماالاسات؛ نباودن  یاصل مششصه سه دربردارنده و یانسان

 متمایز کارده اسات. نشسات، را از گذشته معاصر در این مورد، دو تفاوت دوران .یاجتماع
 نباود معناای باه و) جناگ مقابل نقطه است؛ امروزه صلح صلح نقض و ت دید آستانه تیییر

 آرام، زنادگی باا مارتبطهای  وضاعیت از ای مجموعاه نیازمند آن تحقق بلده نیست،( جنگ
 در متع ادان و نمنتفعا موضوعی گستره دوم،. است همه افراد بشر برای متعالی و امن سال ،
 نیسات، الدولی بین ای فقط پدیده در ج ان معاصر، صلح است. یافته گسترش صلح عرصه

 .است گروهی بین و انسانی بین بلده
الملال، از  رواباط بینهای  نظريهتحول در  باكه شود  با این مقدمه، این پرسش مطرح می

 صاالح مف ااوم یقمصاااد و اهااداف، ماهیاات اسااالمی، انقااالب سااازی صلح جملااه نظریااه
 شود؛ پرداخته می مبحث سهبه  پرسش اين به پاسخبرای  است؟ شده تیییراتی چه دستشوش

 و یاسااالم هیاانظرو نیااز  الملاال بین روابااط درصاالح  حمطر و م   ینظريهها، نشست
شود  می یها بررس هینظربا سایر  این نظریه یشناس و روش یشناخت های عمده معرفت تفاوت
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سایر  هندهد ننشا ،يههاایان نظار بررسای؛ چراکه درک شوددر آن ا  صلح مف ومالت تحو تا
های  به انقاالب اساالمی و عرصاه است. سیس صلح و مف وم مطالعاتي دگرگونی این حوزه
 بهنیاز  ساوم مبحث .شاود می اشاارهن آ قیاهاداف و مصااد ت،یماهدر  تحول مف وم صلح

 خواهدص دارد و تاالش تصااخصالح  مصدا ي و نظاری عرصهتحوالت  تعامل بندی جمع
 .نشان داده شود شده مطرح مباحث به توجه با دگرگونی اين اصلي محورهای تا شد

 صلح و ارسام آن  یشناس . مفهوم1
هاا در  عدم وجود خشونت و ا دامات   ری دولت ،المللی صلح در ادبیات بیندر گذشته، 

تاوان از وجاود صالح  انی مای. در این نگرش، زمشد تعریف می« جنگ» بال یددیگر و نبود 
« المللای صالح و امنیات باین»سشن گفت که جنگی وجود نداشته باشد. به تادریج مف اوم 

دستشوش تیییرات مف ومی زیادی شد و با مقوالت انسانی، اجتمااعی، سیاسای و ا تصاادی 
باار « صاالح ج ااانی»اسااتقرار باارای هااا  مشتلفاای پیونااد خااورد. بااا ایاان حااال، اولااین تالش

ها و  خاواه در مشاروعیت رفاتن باه جناگ و خاواه در شایوه - توسل باه جناگ محدودسازی
تجااوز، نباود صالح باه اگرچاه ( 134:1390،یدانیسادات م. )متمرکز بود -رفتارهای جنگی

تری اسات کاه دربردارناده ساالمتی،  مف وم وسیعشامل  ، ولیخشونت یا مشاصمه اشاره دارد
، امنیت در رفاه اجتمااعی یاا ا تصاادی، باه رسامیت ب بودیافته المللی روابط بین فردی یا بین

ی شناختن برابری و انصاف در روابط سیاسی و موضوعات ج انی است. ماهیات صالح زماان
عدالتی ا تصادی، بنیادگرایی  عدالتی اجتماعی، بی . ناامنی، بیشود که از دست برود روشن می

باا نگااهی . ض صالح شاوندباه نقاممدن است منجر  ،گرایی افراطی سیاسی، مذهبی و ملی
تاا  اسات،نشاور ه ایان مترین واژ کلیدی ،د که صلحوش میدیده اجمالی به منشور ملل متحد، 

 المللی بوده است. در مقدماه حفظ صلح و امنیت بین ،سازمان ملل متحد ههدف اولی آنجا که
عزم راسخ  با مردم ملل متحد به منظور جلوگیری از دو جنگ خونبار ج انی و با: »آمدهمنشور 

 یافتندر  (157:1390،ایان ینایام...«. )ایا  المللی گرده  آماده برای حفظ صلح و امنیت بین
و  ندا هشد نبیا جنگ ممف و برابردر  برخی شااود کااه مطاارح می مفاهی از  طیفیح، صل ممف و
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 کهاسات ای  هپدیدسشن از  ،صلحاز در سشن  .ندا ختهداپر صلح تعریف به، خود یگرد برخی

 ( 134:1383راد،  انیمحسن) .دمیگیر ار ر طیف یکی رو بر
 یسواز  هشد وضاع عدا و د،میالاز   بلاسات. اندک   دی  نمتودر  صلح علمی سیربر

 یابر سیاسی یها روش بستنکار و به جنگدر  یتهاودمحداز  یا رهپا لعماا یابر یونانیها
 مینهدر ز هایی ندیشهارا آن  ناتو می که ستا متونی ترین  دیمیها، از  جنگ به نبششید نپایا

و  صلحاز  سشن وزهمر( ا1373: 67،هولستی) .دانست لمللا بین بطروا نیزو  صلحو  جنگ
، بحثهااساات و ایاان  گذشتهاز  بیش سیاسیو  علمی مجامعآن در  به نسیدر یهارهدارا

 :234 ،هبشیری) .رنااداند یشاگر تجربی تحلیل بهو  ندا انااهارگذ شو ارز یانهاگر نماآربیشااتر 
 :دنشو یم یبند گروه دسته ششصلح در  یها افتیره ،کارشناسان یبرخدیدگاه ( از 1382
 ی؛منف صلح م بت، -
 ی؛نیع ،یصلح ذهن -
 ؛صلح واحد، متد ر -
 ؛پساجنگ شاجنگ،یصلح پ -
 ی؛الملل نیب ،یصلح مل -
 . یبشر یحقدر جایگاه صلح  -

 :دمیشوبندی  تقسی  چنین دموجو یفرتعا
یف و آن  کنند می ندگیز صلحدر  ،کنند فدر صلح به نداهآ ونبد ،ها ننساا :بیعیط تعر

 . ننددا میذات  به  اه و  طبیعیرا 
 جنگ با دمتضا یا مقوله نهمچوو  جنگ با بطهدر را صلح :جنگ ضددددد یهاتعریف

 . دشو می تعریف
 . دمیشو گفته سشن مانیآر صلحیاز  ،یفرتعا یندر ا :ای رهسطوا های تعریف

 دجوو صلحدرك  عنو یناز ا یربسیا یها نمونه ن،یونا نمتودر  :باستانی هدددای عریفت 
 یه شده است.ارا نفالطوا نچونی اندیشمنداز ا که یفیرتعا ؛دارد
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 .جمعی ستهد یهاا یکش و آدم میرهاو گمر رماآ سساا بر صلح تعریف :ریماآ تعریف
 یطلبا هژماون ،یدامات نظامچون ا  یعوامل ،یکنون ی( در جامعه ج ان30:1371 ل،بوتو)

 .است رگذاریثأت ینامناسب عدالت در صلح بشر عیتوز و یفقر و گرسنگ ،ها در دولت

 و صلح الملل نیروابط ب ینظر  یها کردیرو . 1.1
 ،مف اوم نیاتر ا حیصح لیتحل یاست. برا الملل نیب استیس  یمفاه نیتر صلح از م   

. ردیاگ یدر  الب آن اا شادل ما ها لیام تحلشاخص وجود دارد که تم دردیو رو دگاهیچند د
ه یاخاص از جناگ و صالح ارا یفیتعر کیهر ،یو اسالم یمدرن، انتقاد ،یسنت یها هینظر

 است. ها هینظر نیا یو صلح از جمله موضوعات محور جنگ. دهند یم

 یسنت اهدگید. 1.1.1

کاه داناد  می یتیوضاعآن را بلداه  نگااهی ارزشای نادارد، مقوله صلح ی بهسنت دگاهید 
 دگاه،یادباا ایان . اوردیبه ارمیان ب یشتریگرا، منافع ب دهیفا نهیهز تیعقالن یتواند بر مبنا  یم

 تیو وضاع کنناد یم جادیا لها در داخ ها که دولت آمرانه ارزش عیتوز ای یمراتب نظ  سلسله
 ،یسانت دگاهیاکنناده صالح اسات. دجادیا ،یالملل نیها در عرصه ب دولت انیتوازن  درت م

 ،و معتقاد اسات تاوازن  ادرت در خاارج داند ی درتمند مشروع م یکشورها یجنگ را برا
 تیو کشاور  درتمناد مشاروع شاود ی درت کشورها شدسته م شیاست که با افزا یتیوضع

یمونرا دارد.  گرید هایرحمله به کشو  الملال نی، روابط ب«جنگ و صلح»در کتاب  آرون ر
و خود را  اند حق به دست گرفتن عدالت یکه هر کدام مدع داند یم ییواحدها انیرا روابط م

( 3:1388 تس،یفی)گار. شناساند یما دنیاو نجنگ دنیاجنگ یبارا یریاگ  یداور تصم گانهی
. نداشاته باشاد یاتیجنبه ح شانیکه برا ردیگ یصورت م یعاتدر موضو زیها ن مصالحه دولت

 ( 169:1376 ،ی)دوهرت
اسات کاه گااه در  یضارورت ،و صلحاست  استیس به یسنت دگاهیدر دنگاه  نیااصالت 

 ی ازالملل نیروابط ب تیماه ،دگاهید نیدر ا .شود یموازنه  درت بر رار مدر پی کشورها  انیم
 ریبه تصو الکو  هابز ،ماکیاولکه  ی. انسانگیرد تأثیر زیادی می استیبه انسان و س نگرش
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 یجا یاجتماع س ینیازع بقا و داروتن هشیدر چارچوب اند یاز نظر روابط اجتماع کشند، یم
است؛ ترس از حاذف و  یروابط اجتماع انیبن« حسادت»و  «ترس» ی،تلق نی. در اردیگ یم

که  گرانیبرتر د گاهیو جا تیو حسادت به مو ع کند یرا مطرح م «هگون گرگ»که رابطه  ینابود
باا ال اام از  سا ی. مدتاب رهالدهد یسوق مهمیشگی  ییتنازع و جدا یهمواره فرد را به سو

کاه باه  یشامندانیفالسافه و اند یشناسا و جامعه یشناسا استیس ،یشناس انسان یها آموزه
 نیاادر . پاردازد یما یالملل نیل بیمسا لیتحلو  هیدارند، به تجز یانسان نگرش منف تیماه

بر سر  درت و منفعت هماراه  یمیبا جدال، تنازع و جنگ دا یروابط خارج تیمدتب، ماه
اراده و به است که  ییآرمان و آرزو ،یجوامع بشر انیصلح و ثبات در ماین نگرش، با است. 

 هیاصلح در چارچوب نظر زمیمدان ،س یرهال دگاهیها به وجود نشواهد آمد. از د انسان اریاخت
)مورگنتاا، . دارد یرارادیااجبارگوناه و غ یکاه خصالت شود یمطرح م یموازنه  وا و بازدارندگ

5:1376-35) 

 مدرن دگاهید .2.1.1
تفااوت کاه باا  نیبا ا ،است یبرگرفته از همان نگرش سنت ،استینگرش مدرن به عل  س

در  یدموکراساا جیو تاارو یو آثااار مشاارب دو جنااگ ج ااان یپادشاااه یهااا سااقوط نظااام
نشاد، بلداه  فیاها تعر در دست دولت یانحصار یازیامت گری درت د عنصر ن،یزم میرب

همچون  ،مدرن دگاهیدر  بال ش روندان دانسته شد. در د هاتدول تی درت در  الب مسلول
هنار اداره حدومات،  اسات،یو علا  ساسات در انحصار حدومات  ، سیاستیسنت دگاهید

 (Tansy ،4:2000)اسات. کشورها  ریروابط با سا  یتنظ ییو توانا یها، ادارات دولت سازمان
و در عرصاه شاود  می تقسای دولات و ملات  انیام یصحنه داخل در درت  ،دگاهیددر این 

ارزش مشاترک  یممانعت از جنگ، صالح ج اان یبرا ی انون یین ادها جادیبا ا یالملل نیب
مانناد وجود ابزار م ار جنگ و حفظ صلح در داخل و خاارج  نی. با اشود می یمعرف یبشر

 .شود یم فی درت است که در  الب توازن  درت تعر ،یسنت دگاهید
دولات را  یاسی درت س ،گونه ایندارند و  ی درت ا تصاد مدرن، جوامع مولد دگاهیددر 
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 یاتیمال یثروت در دست جامعه است و دولت مدرن در ازا دیتول ،کنند یمتعادل و متوازن م
آماوزش و ب داشات  ت،یاامن یعنایخود  یذات فهیسه وظ یبرا کند، یم افتیکه از جامعه در

است که  یدموکراس  یدولت و تحد ییگو  درت، پاسخ عیتوز نیا جهی. نتکند یم ین ادساز
. شاود یبه همراه دارد و مانع از استبداد دولت بر ملات ما یداخل داریصلح پا ،تیوضع نیا

 جاادیتاوازن  ادرت را موجاب ا ،یسانت دگاهیمانند د زین یالملل نینگرش مدرن در عرصه ب
و تاوازن  حی با ،تفااوت کاه جناگ نیاا باا ،داند یم یالملل نیب زیصلح در ساختار ا تدارگر

 دگاهی. از دشود یحاصل م ییلماسیدبا توازن  درت  نیا. شود یم یالزام و ارزش تلق ، درت
 بر جنگ اصالت دارد. ییلماسیمدرن، د

 یانتقاد های دگاهید. 3.1.1
 یشناسا جامعاه ،یساتیفمن یهاا یتلاورچاون  یا گساترده فیکه ط یانتقاد یهادگاهید
و  یشناساا معرفاات ،یشناساا یهسااتشااود، نگاااه  می را شااامل و... یانگااار سااازه ،یشیتااار

اصاالت ها،  ایان دیادگاه. دکن یرا نقد م استیو مدرن به س یسنت یدردهایرو یشناس روش
و معتقدند  کنند یم یمعرف یعدالت یجنگ و ب یو مدرن را علت اصل یسنت دگاهی درت در د

مادرن باه  یایده و در دنزده کر یفانسان را ش ،یاسیگرا به دانش س عتیطب س یتویپوز  یتعم
درآمده است. دغدغاه  عتیدر خدمت انسان باشد، انسان در خدمت طب عتیآنده طب یجا

گفتگو و مفاهمه فاارغ از  نان،ینش هیشدگان و حاش ندهعدالت، توجه به را ،یانتقاد یاه هدگاید
ر خاص ب یشناس معرفتاز نظر  ها دگاهید نیاطرفداران است.  داریصلح پا ، درت و باالخره

ک یاسیبودن امر س  یاسیس یها دهیمحض پد فیرا توص یاسیدانش س فهیو وظ دنکن یم دیتأ
در علاوم  یانتقااد یاه هدگایدسبب شد  دگاهید نیهم دیشا (Roselle ،12:2012) .دندان یم

محاض، محصاور و  فیمادرن و توصا انیاو در ساحت نقد جرغیر کاربردی شود  یاسیس
باه هماه آن را و گیرناد  می ادرت را از  یمرکاز بونیتر ینتقادا یدردهای. روبمانندمحدود 

 کدالین ریاب. باه تعزهاایهاا وتما بزرگداشت تفاوت یعنی ،نیو ادهند  می یکنشگران اجتماع
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اسات کاه  یادیاز یب ا نیاست و ا یاسیس یاز کارافتادگ ،یتفاوت احترام به هر یب ا ،های
 (401:1385 ،ی)ها. پرداخت کنند دیبا یانتقاد یها هینظر

در جامعه و نه منحصر  الیس یرا امر استیمدرن، س دگاهیبرخالف د یانتقاد یها هینظر
و... که باه  یفرهنگ ،یا تصاد ،یوجوه اجتماع همه. از نگاه آن ا دندان یم یدر حوزه حدومت
همانجا  زین استیباشد، س انیدر جر یپس هر جا  درت اند. یاسیس شوند، ی درت مربوط م

را وارد کردن کنشگران  یالملل نیتحقق صلح در داخل و عرصه ب ،یانتقاد یها اهدگید .است
ولی  ،دندان یگرا م اثبات عل  انحصارشده و شدستن  رانده هیحاش به ایو  هیدر حاش ی  اجتماع

تحقاق و  یبارا یو کااربرد یکلاای  نسشه ،یاسیو س یانسان یها دهیخاص بودن پددلیل به 
 .دنکن ینمتجویز حفظ صلح 

 یاسالم دگاهید. 4.1.1
اسات. گفتماان حااک  بار انقاالب  یاساالم داردیرو است،یچ ارم به عل  س دردیرو
مطلاوب را  یاسایداناش س ،آن را مطارح کاردشدل و سااختار  خمینی امامکه  یاسالم

هاا را هادف  هاا و ملت گروه انیام زیآم مسالمت یستیو همز داند یبرگرفته از  رآن و سنت م
 اسات،یبارهاا س ،یو مقام معظ  رهبار ینی. امام خمکند یم یمعرف یاسالم  یتعال یین ا

نگاه  نیاند. ا کرده یمعرف گریددیرا همزاد و مقوم  یاسالم یدر جم ور یطلب و صلح انتید
 است.مش ود  یو اسناد باالدست یدر  انون اساس ،و صلح استیبه عل  س

در زمیناه . اسات یضرور ز،یلش برانگحوزه م   و چا نیاسالم در ا دیتوجه به آرا و عقا
، مف اوم عادالت اسات. در یج اان دگاهیاباا د یاساالم دگاهیااخاتالف دترین  صلح، م  

 یبر مبناصلح را که  یچه کسان ،یستیو چه رهال یستیآل دهیچه تفدر ا - مشتلف یها دگاهید
نگااه مشاترک  -کنناد یم فیآن را تعر اتیوا ع یکه بر مبنا ییو چه آن ا کنند یم ریتعب عقل

معناا کاه  نیاباه ا ؛شود یداده م لیتقلو سطحی  یسلب یصلح به مف وم وجود دارد و یماد
صالح . در مقابل این نگااه، شود یصلح بر رار م ،نباشد یاگر جنگ و جنگ ینف یعنیصلح 
تحقق آن است که باه  یها، موانع و ابزارها صلح، مؤلفه بارهاسالم در هشیاند ندیبرآ ،یاسالم
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 یو مجاار ها وهیشا نیایدر تع باودن آن و هادف تیاسالم و غا نیمواز یمحور عدالت لیدل
صالح عادالناه  گفتمان قیو تصد نییبارز از تب یا جلوه یلی، از نظر تحلیروابط جمع  یتنظ

، یفلسف یها شهیانددر سایر و ه   ی. البته صلح عادالنه ه  در مداتب ال دشو یمحسوب م
 یتجلمبر افزون « سالم»و  «صلح»اسالم، در است.  شتریب یتیحمابا تر و  گسترده یا هینظر

احساااس متقاباال  انیاااز ب ینماااد ،یال اا هشاادن بااه خواساات و اراد  یتساال لیااتماکااردن 
معتقدناد کاه مف اوم صالح  نامفسار یبرخا .انساان اسات-در روابط انسان یخواه آرامش
چراکاه  سات؛یاز آن ن یناشا یها به شاخص دیمق ،نداشته کیدهولوژیا هصبیی، فقط اسالم
را جساتجو  یرا خطاب  ارار داده و ساعادت کال بشار ربش، نوع مسلمانان، عالوه بر اسالم

، بدون ها انسان همه یبرا ،گفت صلح توان یم نیبنابرا (Zakzouk ،12:2004). نموده است
 صاود،وحادت مق نیاا اسات. اتیشرط حی، نیو ع یمالحظات مشتلف ذهن درنظرداشتن

  ارآن (Brown ،130:2007انساان اسات. ) نشیش اسالم به وحدت مبدأ آفراز نگر یناش
 یاعظا  بارا امبریاو پ داند یواحد و فرزندان آدم و حوا م یا خانواده یها را اعضا انسان همه
( در یسااز اصاالح )صلح ،یو هژیو کارو افتهی تیخدا مأمور یها از سو ملت همه تیهدا

و بار شااخص  دشو یآغاز مو باورها ها و فدرها  نکه از ذه یساز ج ان است. صلح و صلح
ک دیاسات. شاا یانساان هتوساع نادیاز فرا ای برجسته همرحلاستوار است،  مانیو ا گناه  دیاتأ

از  ینادیبرآ ،«شاوند یها آغاز م انسان یها از اذهان و فدرها جنگ»ده نیبر ا ونسدویمنشور 
 .طیمحاز و سیس  دیجو یماسالم باشد که صلح را نشست از درون  قینگاه عم نیهم

آخارت  تیوضع لیو تحل یشناس آخرت یاز محورها یدیبا صلح،  یویانطباق رفتار دن
خاود  یدر جاا زیده هر چنیتعادل است و ا تیاسالم، وضع ریخواهد بود. عدالت به تعب زین

از حقوق و  همتعادل، مناسب و متوازن است که در آن هم یتیباشد. پس صلح عادالنه، وضع
صالح  نیسارزم ایادر نگاه  رآن، دارالساالم  یآرمان همند شوند. جامع ب رهمناسب  تیحما

 ،یساطوح فارد یآن، صالح در تماام هلحظا باه و لحظاه یجاا یکه در جا ینیاست؛ سرزم
اساالم و  یهاا به آموزه یمتداگر است. صلح عادالنه  یجار یالملل نیو ب یدولت ،یاجتماع

 یو باه گساتردگ ریافراگ یکه رساالتاست  یز صلح اسالما یندیباشد، برآ یال  انیاد گرید
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 (44-46:1389 ،یفرانی )رمضان دارد. یبشر هجامع

جناگ اصال اسات و ناه  شاند،یاند یما ها ستی، نه آنگونه که رهالیاسالمهای  در آموزه
 ،جناگ و صالح هدیابلداه پد. اسات یشاگیباور دارند، صالح هم ها ستیآل دهیآنگونه که ا

اش در ماورد  ی. اسالم با توجه به رساالت ج ااندهند یم لیبشر را تشد خیتار ینیع تیوا ع
 یاز ساونمایاد.  میرا دنباال  زیاآم رابطه مساالمت جادیهمواره ا ،دعوت به سعادت و کمال

اساتوار  ی سط و عدالت اجتمااع تیبر محور داریصلح پا ،یاسالم شهیانددر چون  گر،ید
به صالح  دنیرس یبرا ،استعدالت  دکنندهیل ت دعام نیتر م   ،ینابرابر وو ظل   گردد یم

 .کند یمسفارش عادالنه، مبارزه با ظل  را 
 یها و برناماه دردهاایجامعاه، رو ریو تادب اساتیس یو برا ستین یاسیس ریغ ینیاسالم د

 اساتیاست س معتقدو  کند یم یمدرن را نقد ساختار استیس ،یاسالم استیدارد. س ینیمع
 یمبتنا استیاست. س یمتیامور مردم با هر   تیحدومت و تمش یدار انبر  درت، سدّ  یمبتن

حفاظ  ی، استبداد، است مار و استعباد را براآنانخون  شتنیها، ر کرامت انسان ریبر  درت، تحق
حقاق بارای تامور جامعاه  ریاز تدب یازهیآم یاسالم استیحال آنده س داند ی درت، مشروع م

و  زیمتماا یبا اتشاذ موضع یاسالم  یتعال .صلح است عدالت، محبت، حفظ کرامت انسان و
جاااامع در ماااورد 

 تیاسرشت و ماه
انساااان، رواباااط 

را باااا  یالمللااا نیب
جناااگ و صااالح 

 دانااد؛ یهمااراه ماا
 یجناااااگ بااااارا

و  ییجاااو یبرتااار
 ، وذات انتیصاااا

کساب  یجنگ برا
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جناگ  ،اساالمنتیجاه آنداه در . یو تحقق عدالت اجتماع ضیرفع تبع یی،انحصارگرا ،رت د
 دشاو یم رهیابار فطارت چ زیغرا ،است که در آن یانسان زیرابطه فطرت و غرا یتعادل بیول معل
جامعاه  یریگ به نفع شدل یاز حالت آنارش دیبا یالملل نیعرصه بو ( 52:1368  طب، دی)س

رفتاار آن را با توجه به  ندهیکه سرنوشت آ یتیهو ؛ایجاد شودمشترک  یتیهوو خارج  یالملل نیب
نمایاد و  می لیرا تعد یمنف ییگرا یمل ای یتفاوت یب ی،نگرش نیچنبداند. مرتبط ش گرانیباز همه

 .دکن یمتع د مه  را نسبت به افراد  و آورد یم دیرا پد یالملل نیب تیحساس

 های تحول صلح عرصهانقالب اسالمی و . 2
 بار تدیاه باا و گرفات شادل نااب و مردمای حرکتی  الب در که ایران اسالمی انقالب 

 عطفی نقطه بود، ج ان ملل میان روابط از جدیدی شدل ایجاد خواستار اسالمی های زشار
 انقاالب هثمار تارین م   اساالم احیاای. شود می محسوب و ج ان ایران تحوالت تاریخ در

 مادتی از پس که یافت نوینی پویایی اسالم ج ان عظی ، حرکت این با. است ایران اسالمی
. شاد احسااس اساالمی کشورهای سایر و عراق الجزایر، ترکیه، ان،افیانست لبنان، در آن آثار

 ن،ینش خیش یو  ربان مبریساست. ) ها حرکت این تفدر هجوهر ناب، اسالم به بازگشت تفدر
262:1389 ) 

مشدوش  را ج انی امنیت و صلح بر راری در الملل بین نظام کارکرد اسالمی، انقالب
 عامل خود الملل، بین نظام ساختار است معتقد کند و می مطرح را عادالنه صلح داند و می

راه  از فقط آمیز مسالمت روابط و صلح بر راری و است ج انی امنیت و صلح ت دیدکننده
 در اسالمی انقالب گفتمان نوآوری و اصالت .است پذیر امدان ستمگری و ظل  با مقابله
 مشاروعیت و  ادرت هانادازه کا باه هماان آراماش، و صلح برای کوشش و ستیزی سلطه
 ویاژه  باه هاا، از ساوی ملت انداختاه، تدااپو به را آن ا تبلییاتی های دستگاه و گران سلطه
 هیجاان با توأم استقبال با اند، بوده است مار و سلطه استعمار تحت که هایی گروه و ها ملت
مالک نیز در ج ان اسالم و سایر م در ایران، بلده، نه فقط این رویداد .است شده رو روبه

 .دارد یی متعددها و بازتاب پیامدها
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ای و ج اانی  موجب تحوالت بزرگی در سطح ملی، منطقاه ،انایر یو وع انقالب اسالم

بندی حاک  بر نظام ج انی را باه ها  ریشات و عاالوه بار  المللی،  طب د. در عرصه بینش
در میاان نفاس  ایماان و معنویات و اعتمااد باهتارویج هاا و  ایجاد راه سومی فراروی ملات

 انیاداری و سوسیالیساتی را نما های مظلوم، ماهیت امیریالیستی هر دو بلاوك سارمایه ملت
های اصیل بشاری را احیاا نماود و باا تلفیاق  بینانه، آرمان کرد. از سوی دیگر، با روشی وا ع

و تحاول در مفااهی  اساسای  های مدرنیس ، راه عملی رشد و تعالی های سنت و شدوفه پایه
 نمودار ساخت. را -جنگ جمله صلح و از -الملل  بط بینروا

 . تحول در ماهیت1.2
 ی،الملل سانت صلح در نظام حقوق بین. متحول شده است امروزهصلح و هویت مف وم 

 نیادر امف اوم صالح  تعریف شاده اسات.« یعدم برخورد نظام»به و  است بسیطیمف وم 
اگار  ،برداشات نیااا بااندهی شاده. جمعی سازم و خشونت دسته جنگنبودن  یعنی ی،معن

 افتاهیصالح تحقاق کشاور  ، در آنردیتجاوز  رار نگ خشونت ونشود و مورد  دیت د یکشور
خشاونت و است که از بروز  نیا یالملل مقررات بین ها در  الب حقوق و تتالش دولاست. 

لح صا ورا خاموش های آتش جنگ  شعله در صورت بروز، وکنند  یریجلوگتجاوز و ت دید 
  های مشتلف برگردانند. روش را به

 هجینت ،مبارزه است و جهیاست که مبارزه با جنگ مبارزه با نت نیباور بر ادر دیدگاه اسالمی 
را به ارمیان  یکه صلح وا عاست کارساز  یمبارزه با جنگ در صورت یست.ن ی برای صلحثرؤم

شاود. صالح  خشاونت محقاق می های بروز و صلح وا عی فقط در مبارزه با علل و زمینه آورد
ی گرسنگو  مبارزه با فقرآزادی از ترس،  آید؛ ها به دست می ای از ارزش مجموعه هم بت در سای

ی ساختار های خشونت ریسا و یبشر نیادیبنهای  یآزاد، نقض فاحش حقوق بشر و ضیتبع و
 باهصلح م بات ی، توسعه و رشد ا تصادی، برابری، عدالت و تد رگرایی. به طور کلی فرهنگ و

 اعماالاسات؛ نباودن  یاصل مششصه سه دربردارنده و یانسان -ی اجتماع نظام استقرار یمعن
 تاأمین این امار مساتلزم اساتقرارا عادالت اسات و بارای .یاجتماع یبرابر و یفرد یآزاد زور،
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 .باشد می استدبارستیزی اسالم، رفتاری الگوی ترین م   عدالت،
 معادالت در م   کنشگری ایران، اسالمی انقالب محوری شنق به توجه با امروزه اسالم

 جوامع در آمیز مسالمت همزیستی اصل اسالم، ضروری مبانی از یدی. است الملل بین نظام
ها اسات.  مذاهب و فرهنگ ها، تیا ل ،یانسان تمامی جوامع شامل که است؛ اصلی انسانی

 نیعادالنه است. باه هما یلمللا نیوجود نظ  ب ز،یآم مسالمت یستیهمز یضرور شرط شیپ
ک یدیمسلمانان را با ن ریاسالم بر تعامل با غ لیدل  کرده است. دیو عدالت تأ

 ها . تحول در اهداف و انگیزه2.2
هاا و  باود؛ هادف تالش گرا لیاتقل ،یسانت الملال نیصلح در حقاوق ب دهیبا پد برخورد

و  تیابود، عنصار حاکم یمل تیحفظ امن شد، یکه با هدف استقرار صلح انجام م یریتداب
 و یالمللا جامعاه بین آماد و حسااب میباه  یملا تیارکان امن نیتر یاستقالل دولت، اساس

گردان  صاحنهها  دولتدر این نگرش، فقط  .داستان بودند ه   اآندستیابی به ها بر سر  دولت
ها   ودند بوها وتجاوزها(  خشونت ،ها یافروز )جنگها  دیت د أه  منشکه عرصه بودند  نیا

موازنه  درت برای  ،شد ه مییکه ارا ییها حل دلیل راه نیبه هم. استقرار صلح مسلول حفظ و
 (1392 مرادی، پایفرد، شفیعی،)ی بود. بازدارندگ و

های انقالب اسالمی که برگرفته از تعالی  اسالم است، کارگزاران رواباط  آموزهدر مقابل، 
هاا بارای  افراد، احازاب و ملاتاند. در اندیشه اسالم د نمیها  به دولترا منحصر الملل  بین

ها و  تعامالت دولت ،شناسی و از نظر هستیو مسلولیت دارند نقش  ،رسیدن به نظ  مطلوب
سیاسی باید مورد توجه  رار گیرد؛ کارگزارانی که دارای اراده  ها در سطوح سیاسی و غیر ملت

گاه، با گذشت و حق انتشاب بوده آفرینای  از نقاششاود و  میی آن ا اضاافه زمان بر میزان آ
بششای وجاود  های انقالبی، عنصار رهاایی در آموزهرو،  ازاین شوند. میی برخوردار ا هفزایند

. استثباتی  ساز بی دارد و حفظ وضع موجود در راستای حفظ رابطه سلطه و نابرابری، زمینه
ماورد توجاه  ارار شده  حاشیه رانده الملل، باید نیروهای به روابط بین هنظریارایه در  بنابراین
 .المللی تأثیرگذار باشد های انقالبی در ایجاد ساختارهای نوین بین و اندیشهگیرند 
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های  تیفعال یه  برا یگریهای د زهیانگ اهداف و ،یانقالب اسالمو وع  این اساس با بر

ان در ساطح کاالن نشا یانقاالب اساالم لیاصلح مطرح شده اسات. تحل نیمأمربوط به ت
را  ییها و هنجارهاا الملل، رخدادها و ارزش در تعارا با نظام بین رانیدهد که انقالب ا می

ها عبارتند از:  ارزش نیاز ا یگر منافات داشت. برخ سلطه یها مطرح کرد که با منافع  درت
مسالمانان،  یداریمستضعفان، ب یسرنوشت، همبستگ نییعدالت، حق تع ،یاستقالل، آزاد

 ،یغاارتگر ،یطلبا  ادرتباا و مباارزه  یهمداار ،یطلبا محاروم، حاق یها ملت تیحقان
 یو اختالف. انقالب اسالم استعمار، ج الت س ،یالیتجاوز، امیر ،یانحصارطلب ،ییزورگو

بار  ،الملال و تحاول نظاام بین رییاتیبرای  ها،زشار نیاسازی  با برجستهتالش کرده تا  رانیا
و  غیاتبلآن اا را باا و بگاذارد  ریج ان سوم تاأث محروم و مستضعف یها ملت یافدار عموم

المللای و  جدیاد بینسااختارهای  ،هاا گیری دولات موضع .به هنجار سازد لیتبد یالگوده
کاه بار حاکمیات ملای اسات شود، عاواملی  می اهمیتی که به مشترکات جامعه بشری داده

 تأثیرگذاشته و آن را به نفع جوامع انسانی متحول نموده است.

 حول در مصادیقت. 3.2
 صالح گساترش باه فراگیری آن اا کهدارد اصول و مصادیقی  ،ها ویژگی اسالمی انقالب
 یعادالت چیبدون عدالت و ها یصلح چیهنشست این است که . اصل شود می م بت منجر

  ابال صالح از پاس الملال، بین روابط فقه در عدالت اگرچه. ستیبدون صلح  ابل تحقق ن
فقاط  صلح چون دیگر عبارت به ؛دارد وجود دو این میان گاتنگیتن ارتباط است، ولی طرح

. دارد توجاه عادالت اساتقرار های ابزار و لوازم به ه  اسالم یابد، می استقرار عدالت پرتو در
 ،یراحمادیم) .بر ارار اسات دوساویه رابطاه و تالزم ،عدالت و صلح استقرار میان بنابراین

 .است ریبه زور شمشستقرار عدالت ی اعدالت بدون صلح به معنا (210:1389

 محقق یو فقر وگرسنگ یهای اجتماع ینابرابربا  یصلح در ج اناین است که اصل دوم 
در جامعه  یو ناخود یو خود یهای اجتماع یو نابرابر یفقر، گرسنگزمانی که شود. تا  نمی
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 یکااربرابر آن اا در توانند  نمی یو کسان ی انجام دهندکار رتوانند ه می یکسان ووجود دارد 
 شوند. نمی کیها به ه  نزد انسان ،بدنند

 ی. معنااآیاد به دسات نمیصلح بدون رد مطلق خشونت بنا بر اصل دیگری در اسالم، 
با تمسک به زور است. با اعماال  یاسیمقاصد س یبلده اجرا ،ستی انون ن یخشونت اجرا

 انجام شود. نیت به نام داگر خشونویژه  به ،شوند نمی کیها به ه  نزد انسان ،خشونت
ارزش دادن باه صلح بادون این است که  های اجتماعی اسالم یدی دیگر از اصول آموزه

را حقاوق بشار ای کاه  ساامانهبدون نیز و  یبشر هخانواد یهمه اعضا یو ذات یحرمت درون
ذکار  ید این اصاولؤها و مصادیق م ویژگی ،بر این اساس کند. نمی دایتحقق پتضمین کند، 

 شود. می

 اجتماع حرکت در خشونت نفی. 1.3.2
. اسات حرکات اجتمااعی در خشاونت نفای، ایاران انقاالب اساسی ویژگی ایی از ید

 به از بعد و  بل ،میالدی بیست   رن درویژه  ، بهتیییر بر مبتنی های حرکت و م   های انقالب
 اماام. ساتا است نا رانای انقالبدر این مورد، . اند اغماا غیر ابل ابعاد دارای ،نشستن ثمر

های  شایوه گیاری از ب اره اجاازه شااه رژیا  سارنگونی، بارای انقاالباین  رهبر، خمینی
 نتیجه ها به شیوه این از استفاده بدون ایران انقالب و نداد را مسلحانه درگیری و آمیز خشونت

 در خشاونت از دوری فرهناگ شاود مای سابب اجتماعی حرکت آمیز مسالمت شیوه .رسید
 .شودبنا  م بت صلح های اساسی پایه از یدی ،شده معه ن ادینهجا

 اجتماعی تبعیض رفع. 2.3.2
 حامیان .زبانی و  ومی نژادی، شریعتی ا لیمی، نه ،است همگانی و ج انی یدین ،اسالم

. بگیرند نادیده را اسالم این رویدرد توانند نمینیز  اسالمی انقالب از برخاسته سیاسی اسالم
 فراملی، ایدهولوژیبه  را انقالب اینبینی  ج ان ایران، انقالب «اسالمی» ماهیت ن ا،آ باور به
  .است ساخته تبدیل ج انی یپیام با

 فسااد و است مار و تبعیض و سلطههر  با و است ج ان اجتماعی در غ عدالتمبلّ  ،اسالم
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هاای  ظامن حاذف بار کیادأت اساالمی هاای انقاالب ویژگی از یدی .کند می مبارزه یشرک و

دساتیابی باه  برای که کسانی و اسالمی انقالب هدف. بود جامعه ایران در سنتی آمیز تبعیض
 دهاد، مای انجام که تالشی میزان و لیا ت اساس بر کس هر که این بود کردند، می تالش آن

 هماین در .نشاودمنادی افاراد  ب ره ماانع نژادی ای و  بیله  ومی، های محدودیت وب ره ببرد 
 از را ناباا مساتدبر مقابلاه و نامستضعف از دفاع و اجتماعی عدالت بر خمینی امام ،راستا

 .دارد نقش جامعه زندگی سطح تقریبی برابری و ثروت در تعدیل که دانستند می اسالم اصول

 رساال  مردم حکومت. 3.3.2
و د میان متقابل کنش دموکراسی، و اسالم سازگاری تبیین ضمن توانست انقالب اسالمی

چاه ) افالطاونی پرساش دو باه همزمان گویی پاسخ با و سازد آشدار را سیاست و دین حوزه
 را سیاسای نظاام نوعی ؟(کرد حدومت باید چگونه) ماکیاولی و؟( کند حدومت باید کسی

 های ارزش پیوند و حاک  های ارزش پیوند ،حاک  سیاسی و معنوی های ویژگی در که زد ر  
 (20:1390 ،همداران و خرمشاد) باشد. استوار ساالرانه مردم وشر یا ساختار رب ،اسالمی

 گرایی معنویت. 4.3.2
 سوسیالیسا  و لیبرالیسا  سیاسای - فدری مدتب دو پیدایش با بشر تاریخ معاصر دوره

 -اجتمااعی های آزادی و اساسی حقوق به بششیدن اولویت با نشست مدتب. شدل گرفت
 کماال هاا، آزادی و حقاوق ایان گساترش و رشاد کاه بود رباو این بر ها گروه و سیاسی افراد

. بششاد تحقاق را معنوی و مادی اهداف ب ترین به دستیابی تواند می واست انسان  مطلوب
 عرصاه در ویاژه هبا افسارگسایشته های آزادی اعطای ناگوار پیامدهای از با انتقاد دوم مدتب
پاس  .بششید تقدم آزادی بر دولت هقهفا  درت به اتدا با را برابری سیاست، ارزش و ا تصاد

پای  در که روسیه انقالب و فشرد پای می آزادی یعنی نشست، ارزش بر که فرانسه انقالباز 
 باا - براباری را و آزادی ارزش دو هار اساالمی انقالب بود، برابری یعنی دوم، ارزش تحقق

 بار حااک  اصلدر جایگاه  نیز را معنویتدو،  ، ولی باالتر از آنداد  رار نظر مد -اصالحاتی
اعتراا به روند غالب بار ج اان  ت،یروح معنورو،  ازاین. کرد مطرح دیگر های همه ارزش
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کند و  میمعنا  تیدر پناه معنورا  تیمادو  استجانبه  همه یاست. مدتب اسالم، مدتب یماد
 گرایی امام را پذیرفتند. ی معنویتتلور ،بحران از ییرها یبرا رانیمردم ا

 صلح مف وم در تحول گانه سههای  عرصه
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 منیت.و استفالیایی صلح م وصطالحاً نظاو انظامی ه نگااز منیت و اصلح م تیییر مف و 
 گرسنگیو فقر ی چون یگری دهازهجنبه نظامی به حوها از تیییر ماهیت ت دید ،

، یهروبیت  اجرمی، مسری ها ریبیماع شیو، یافته نمازساای  جرق و  اچا، یس ورتر
 بشر.ق نقض حقومحیطی و  یستخطرات ز

 تری از موارد مشتلف امنیتی را  صلح به معنای فقدان جنگ نیست، بلده مف وم گسترده
محیطی، امنیت اجتماعی، امنیت  شود. امنیت ا تصادی، امنیت زیست شامل می

 سیاسی و امنیت نظامی.
 بشری اع  از افراد، ن ادهای  هعها منشاف ت دید نیستند، بلده تمام جام فقط دولت

 ها ممدن است سبب بروز ت دید باشند. المللی و دولت بین
 گرایانه صلح منفی به رویدرد صلح م بت به معنی استقرار  تیییر موضع از رویدرد وا ع

انسانی و دربردارنده سه مششصه اصلی است؛ نبودن اعمال زور،  -نظام اجتماعی
 ی.آزادی فردی و برابری اجتماع
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 هایی چون استقالل، آزادی، عدالت، حق تعیین سرنوشت،  مطرح کردن و ترویج ارزش
های محروم،  همبستگی و اتحاد مستضعفان، بیداری مسلمانان، حقانیت ملت

 ها به هنجار با تبلیغ و الگودهی. طلبی و... و تبدیل این ارزش حق
  های محروم و مستضعف ج ان سوم برای تیییر و تحول  ملتتأثیر بر افدار عمومی

 الملل. نظام بین
  مشارکت جامعه ج انی در میراث مشترک بشریت و موضوعاتی مانند حقوق بنیادی

بشر؛ آزادی، فقر، محیط زیست، ب داشت، مدیریت منابع زمین، تأمین انرژی، کنترل 
 المللی. ترانزیت مواد مشدر و ترویس  بین

  های  شتر به مفاهی  عدالت، صلح، رفع تبعیض و نابرابری در تمامی زمینهتوجه بی
 بشری.
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 .نمایان کردن کنش متقابل میان دو حوزه دین و سیاست 
 .ن ادینه کردن فرهنگ دوری از خشونت در جامعه 
 آمیز سنتی در جامعه. های تبعیض تاکید بر حذف نظام 
   های دیگر. ارزش همهدر جایگاه اصل حاک  بر حاک  کردن روح معنویت 
 .کید بر عدالت اجتماعی و دفاع از مستضعفان و مقابله با مستدبران  تأ
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  گیری نتیجه

 سامت به جوامع حرکت که دهد می نشان آن تحوالت و الملل بین روابط تاریخ به نگاهی 
 ساوی به ا بال و المللی بین فرایندهای تقویت برای سازی ظرفیت ج انی، متمرکز  درت ایجاد
کیاد بار آن اا نیز ایران اسالمی انقالب که است هایی آموزه  مانناد هاایی آموزه کارده اسات؛ تأ

 ن ادهاای ایجاد کشورها، میان روابط در انسانی های رویه و اخالق به توجه و تعاون همداری،
 و آمیز مساالمت فراینادهای تقویات جناگ، از جلاوگیری المللای، بین امور تنظی  برای فراگیر

 المللی بین و ای منطقه فراملی، های ویژگی دلیل به ایران اسالمی انقالب. وا عی صلح بر راری
 طرفای از نمود و مطرح الملل بین روابط در پردازی نظریه عرصه در را نوینی های چالش خود،

 و فرهنگای ایه جنباه دارای ایاران انقالب زیرا کرد؛ آشدارتر را رهالیس  هنظری های محدودیت
 .نیست مطالعه  ابل گرایی اثبات مطالعاتی معیارهای با و است ارزشی
 از ناشای آراماش و ثباات ،اسات اساالمی انقالب گفتمان متعالی داّل که  اسالم نگاه از
 جاایی گرایی، وا اع رهیافات  اموس در زیرا ؛است ثباتی بی عین الملل بین نظام در  وا توازن
 سااختاری، و کالسایک از اعا  گرایی، وا اع پاارادای . نادارد جاودو براباری و عدالت برای

 سیاسات در را هاا انگاره و ها ایاده غیرماادی، سااختارهای و عناصار عّلی نقش طورکلی، به
 و ایادهولوژی از فاارغ کشاورها آن، نظر به چراکه کند؛ می اندار المللی بین روابط و خارجی

 را دیان و اند  درت سازی بیشینه و خود ملی منافع تأمین درصدد آن ا، بر حاک  ارزشی نظام
 شاده، وا اع غفلت مورد رهالیس  در دین که دالیلی از یدی. پندارد می امنیتی ت دید هم اب به

 در را دیان باا مارتبط موضاوعات و دیان ادغام آن، پردازان نظریه که است جریانی حاکمیت
 رواباط باه محور  ادرت نگااه نچاو ؛اناد یافته می دشوار و سشت خود، مف ومی چارچوب

 محصاول و پارورده و باوده سادوالر الملال، بین رواباط هاای تلوری سایر همانند الملل بین
 مفاهی  ،اسالمی انقالب های آموزه گفت توان می بر این اساس، .است غرب تمدن و فرهنگ

 عنصار بر پسامدرن و پساساختارگرایی های نظریهچون  و کرد تقویت را انتقادی های نظریه و
کید فرهنگی رویدرد و تیییر  باه «بیرون از نگاه» با نیز اسالمی انقالب های آموزه کنند، می تأ
کیاد المللای بین فراگردهاای و ساختار تحول و تیییر بر الملل، بین نظام گوناه،  این و کارد تأ
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 افاق سااز زمینه ،پسامدرن و انتقادی هنظری مف ومی فضای در اسالمی انقالب نظری ادبیات
 الملاال، بین عرصااه در عاادالت اسااالمی، اماات چااونی های لفااهؤم طاارح .شااد نااوینی

 کاه است جدیدهای  پردازی مف وم از هایی نمونه... و ازمستضعفان حمایت استدبارستیزی،
 وا اع توجاه مورد الملل بین روابط نظریهای  حوزه در ایران اسالمی انقالبپس از پیروزی 

کوشاد از نظا  سیاسای  تحاولی بنیاادین می که بااب اسالمی به این ترتیب و وع انقال شد.
خاارج از دایاره  ،المللای حرکات کناد اسالف خود فاصله بگیرد و علیه نظام ناعادالناه بین

های  مین مناافع و دغدغاهأکار رهالیستی و تالش آن بارای تا تبیینی پارادای  محافظه -تحلیلی
 گیرد. المللی  رار می ها برای استمرارنظ  ناعادالنه موجود بین  درت

 آن، استدبارساتیز و ساتیز خواه، سلطه عادالت گفتماان و ایران اسالمی انقالب در وا ع،
 باه را آن ن اادی و هنجااری ساختاری، فرانظری، ابعاد و برنتابیده را المللی بین موجود نظ 

 دالناهناعا و باودن غیراخال ی وستفالی، نظ  منفیهای  ویژگی از یدی .است کشیده چالش
 سیاست گفتمان دیدگاه از. است طلبی عدالت ایران، اسالمی انقالب اصلی رهاورد، و بودن

 مادی نگاه برخالف است، آن های آموزه و اسالم از گرفته تأنش که اسالمی انقالب خارجی
 اساتوار اجتمااعی عادالت و  سط محوریت برفقط  پایدار صلح سلطه، نظام محور  درت و

 .شود می محسوب عدالت هت دیدکنند عامل ترین م   نابرابری، و ظل  و دشو می
 و احداام از ای مجموعاه یاباد، می  اوام عادالت متعاالی داّل  حاول که عدالت گفتمان

 کاه اسات هاایی  یاس و ها بنادی طبقه مقاوالت، مفاهی ، از متشدل منطقی مرتبط  ضایای
 گفتماان ایان .کناد می ناادارمع و ساازد برمی ایاران اساالمی جم وری برای را خارج ج ان

 اساالمی جم اوری تعامالت و مواضع مو عیت، منافع، و خارج ج ان به خارجی، سیاست
 گفتماانی عنصر هفت بر عدالت گفتمان. بششد می معنا الملل بین نظام درحاضران  سایر با

 و مسالمانان از حمایات م بات، طلبی صالح طلبی، استقالل خواهی، دالتاستوار است؛ ع
 سیاسات الگاوی. تجدیدنظرطلبی و ستیزی سلطه استدبارزدایی، ستیزی، ظل  عفان،مستض

 انقاالب، صادوراین محورهاا اسات:  شامل نیز عدالت گفتمان چارچوب در ایران خارجی
 نظاام با مقابله و مشالفت فلسطین، آرمان از حمایت ص یونیس ، و آمریدا با مبارزه و مقابله

کاه  المللای بین ن ادهاای و ها ساازمان تیییار و اصاالح یبرا تالش و ،هژمونی و  طبی تک
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 سااطح در ناعادالنااه مناساابات و روابااط بااه بشش مشااروعیت و ساالطه نظااام کااارگزاران

 .اند الملل بین
ها و تأثیرهای انقالب اسالمی، گسترش مف وم صلح م بت، پایدار و عادالناه  یدی از آموزه

 صالح، باین وثیقای و عمیاق پیوند عادالنه، و تم ب در نظریه صلح الملل است. در روابط بین
 تاأمین نیاز امنیات و صالح عادالت، تحقاق بادون ای کاهگونه به دارد؛ وجود عدالت و امنیت

 خشاونت و سالطه سااختارهای بایاد امنیات و صالح باه دساتیابی بارای رو، ازایان .شود نمی
 در عادالت س گفتماانبر اساا. برود بین و روابطی که بر این اساس شدل گرفته، از ساختاری

 و دوگاناه معیارهاای ناابرابری، عادالتی، بی کاه زمانی تا اسالمی، جم وری خارجی سیاست
 جانبه همه امنیت و صلح به دستیابی امدان باشد، داشته وجود حقو شان از ها ملت محرومیت

 هاا، دولت رفتاار ج اان، بر حاک  نظ  اگر بنا بر این گفتمان، بود؛ نشواهد پذیر امدان پایدار و
 استوار عدالت بر مبنای المللی بین حقوق و  واعد و المللی بین های رژی  المللی، بین مناسبات

 شاده، اساتیفا هاا ملت و ها دولت همه مشروع نیازهای و اهداف منافع، حقوق، شود، تنظی  و
 .شود می محقق الملل بین روابط در پایدار و جانبه همه هتوسع و امنیت صلح،

باه دسات  الملال بین روابط ف   ب تری از ماهیت ،گفت دیدگاه انقالب اسالمی توان می
 یاا محور جناگ) الملال بین رواباط از ای جانباه یاک تفسایر های دیگر دیدگاه زیرا ؛دهد می

 شر و خیر) بشر سرشت به نسبت جامع رویدردی با اسالم. دهند می هیارا( بودن محور صلح
 ترکیاب) الملال بین رواباط و( منفای و م بت ترکیبی یتماه) شناسی سیاست ،(در کنار ه 

 ریشه ،این ورا تفسیر نماید  الملل بین روابط ماهیتبا د ت بیشتری  توانسته ،(جنگ و صلح
 مبااانی در اصاال همااین فقاادان. دارد اسااالم دیاان باار حاااک ( اعتاادال) منطقاای اصاال در

خاوانی  ه  آن اا تفسیر با لالمل بین روابط ماهیتسبب شده های دیگر  دیدگاه شناسی هستی
 هدربردارناد ،اسات اساالم دیادگاه اسااس بار کاه اسالمی انقالب های آموزه. نداشته باشد

 المللای؛ بین لیمسا ترین  اساسی و ترین م   و است بشری نیازهای و ها خواسته ترین بنیادی
 ها انسان بلمتقا حقوق به توجه و آمیز مسالمت روابط هویت، کرامت، برابری، عدالت، یعنی

 های ایاده تحقاق و هاا انسان زندگی برای هدفمند ای برنامه دارای و دهد می  رار نظر مورد را
 .است ج انی و ای منطقه ملی، محلی، سطوح در انسانی
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