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  ***مهدوي رادمحمدعلي ، **علي خلجي، *نفيسه فقيهي مقدس

  23/7/1392 :تاريخ دريافت
  28/1/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

هاي هميشگي بشر بوده و انسان همت خويش را در مسير  صلح و امنيت از دغدغه
به اين مهم همواره توفيق چنداني كار گرفته است؛ هرچند در نيل يابي به اين آرمان به دست

صلح در اسالم به خاطر . نيافته و جنگ و ستيز در هميشه تاريخ بشر روزافزون بوده است
هايي برخوردار است كه نظير آن در هيچ مكتب فلسفي  مباني مبتني بر وحي از ويژگي

 پردازي صلح از اين جهت ضرورت دارد كه عدم درك توجه به نظريه. شود يافت نمي
ها و شبهاتي از سوي غرب شده  توجهي به ابعاد صلح در اسالم موجب هجمه صحيح آن و بي

اين مقاله به اين پرسش اساسي . كه دين خاتم را آيين خشونت و شمشير معرفي نمايند
دهد كه چه راهبردهاي كالني در آموزهاي اسالم تبيين شده است كه براساس آن  پاسخ مي

كوشد جامعيت و جهان شمولي اسالم و  اين نوشتار مي. ت يافتبتوان به صلح و آرامش دس
  .توانمندي آن در ارائه بهترين نظريه مبتني بر صلح را بررسي نمايد

  
  .صلح، راهبرد، سلم :كليدي هايواژه
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  درآمد
هاي خونيني بوده است و اين موجب  تاريخ زندگي بشر همواره صحنه نزاع و جنگ

برقراري صلح و رفع نزاع، همواره دغدغه . ي بسياري بوده استخسارات جاني، مالي و روان
امروزه در رويكرد غربي . انديشمندان بوده كه موجب ارائه نظريات متعددي شده است

نظريات متعددي براي برقراري صلح از جمله نظريه صلح پايدار امانوئل كانت ارائه شده 
كه پوششي براي تأمين آرامش و امنيت مدار ارائه شده، پيش ازآن هاي صلح است؛ اما ايده

صلحي كه برخي . گيرد تمامي جوامع باشد، درخدمت قدرت يا گروه خاصي قرار مي
آورند، تصويري ناقص از  سردمداران انديشه و برخي مدعيان صلح از آن سخن به ميان مي

هايي  گبراين اساس گاه جن. تواند سعادت بشر را تأمين نمايد صلحي ناپايدار است كه نمي
شود؛ اما دين  هايي مشروع دانسته مي ها و هجمه شود وكشتارها، غارت تقديس و توجيه مي

اسالم رهنمودهاي مهم و حياتي را در قالب اصول راهبردي صلح براي رفع جنگ و نزاع در 
توان جامعه جهاني را در پرتو صلحي كه در  دهد كه با تأسي به آن مي جوامع بشري ارائه مي

  . ايش و رفاه همه ابناي بشر باشد، مديريت نمودخدمت آس

  مفاهيم
بايست دو واژه صلح و راهبرد تعريف گردد تا تصوير روشني از  براي تبيين بهتر مي
  .بحث را بتوان ارائه داد

  مفهوم صلح
. هاي سياسي درج شده استنامه براي مفهوم صلح تعاريف متعددي در كتب و فرهنگ

صلح حالت آرامش «: به حالتي طبيعي، عادي و بدون جنگ دارد اين تعاريف عمدتاً اشاره
داخلي در يك كشور و روابط عادي با كشورهاي ديگر، فقدان جنگ و نيز فقدان نظام 

شود، نظير  بنابراين صلح حالتي نه جنگ و نه صلح را شامل نمي )192:1363آقابخشي، (. »تهديد
در فرهنگ جامع علوم سياسي . اشتندحالتي كه ايران و عراق پس از جنگ هشت ساله د

  :ذيل واژه صلح آمده است
. شود صلح در عرف سياسي به حالت عدم مخاصمه بين كشورها اطالق مي

گردد كه  بين كشورهايي كه در حال جنگ هستند، صلح در حالي برقرار مي
بس در جنگ و حالت ترك مخاصمه،  آتش. بين آنها پيمان صلح به امضا برسد

به استثناي (ي كه بين ايران و عراق يا كشورهاي عربي، اسرائيل نظير وضعيت
شود، زيرا اين كشورها هر آن ممكن است  وجود دارد صلح تلقي نمي) مصر

  )602: 1372طلوعي، (. بدون اخطار قبلي وارد جنگ شوند
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يك معناي آن آشتي و مسالمت، سازش و : در اسالم مفهوم صلح داراي دو معناست
كلمات صالح و صالح كه به معناي رفتار مطابق با عدل، انصاف، شايسته  سازگاري است و

  دور از هرگونه فساد است، و نيز واژه اصالح به معناي صلح و الفت از همين ريشه و به
يعني ميان  )1انفال، آيه( ؛»فاتقوا اهللا واصلحوا ذات بينكم«: فرمايد خداوند در قرآن مي .است

  .يزه دارند آشتى دهيدبرادرانى را كه با هم ست
گفته شده » سلم«در معناي . در قرآن آمده است» سلم«معناي ديگر صلح در قالب واژه 

همچنين در سوره بقره  )423: 1418راغب، . (آشتي و صلحي كه در مقابل جنگ باشد: است
ؤمنين، همگي در اي م) 208بقره، آيه (؛ ...يا أيها الذين آمنوا اُدخلوا في السلمِ كافّةً«: آمده است

هر دو واژه صلح و سلم چند بار در قرآن كريم آمده است و از . »يديصلح و سلم درآ
 . اي برخوردار است اهميت ويژه

معناي . 1: رود توان گفت كه صلح در سه معنا به كار مي بندي كلي مي در يك دسته
فتن ناسازگاري و معناي حقوقي كه پايان يا. 2لغوي كه به معناي دوستي، آشتي و سازش؛ 

در معناي سياسي آن كه پايان اختالف و جنگ بين دو . 3نزاع بين دو يا چند نفر است؛ 
  .نامند آميز بين كشورها را نيز صلح مي كشور يا همزيستي مسالمت

  مفهوم راهبرد
اين واژه . گردد به امور نظامي بازمي 1ريزي راهبردي يا استراتژي تاريخچه برنامه

هاي نظامي  شود، در فضاي رقابت مروزه در علوم مختلفي از آن استفاده ميپركاربرد كه ا
استراتژي يا راهبرد  )Webster(اي كه فرهنگ لغات وبستر  بروز و توسعه پيدا كرد، به گونه

كارگيري نيروي بازوي جنگجو براي محافظت و نجات امكانات در يك  را علم و هنر به
  )29: 1379كينز، (. كندجنگ تعريف مي

با وقوع انقالب صنعتي و رشد روزافزون علوم مختلف و توسعه كشورها، راهبرد وارد 
امروزه . هاي علمي نيز به كار گرفته شد علوم مديريتي گرديد و متعاقب آن در ساير عرصه

هاي مختلف اقتصادي، سياسي، و اجتماعي كاربرد متداولي دارد و به  مفهوم راهبرد در حوزه
هاي مختلف علمي، مورد توجه و استقبال  كاربرد مؤثرآن در حوزه لحاظ گستردگي و

 . انديشمندان قرار گرفته است
: كندگونه تعريف مي انجمن مطالعات عالي نظامي وابسته به پنتاگون استراتژي را اين

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ملت استراتژي علم و فن توسعه و كاربرد قدرت«

                                                      
1. Strategy 
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هاي ملي و افزايش منظور تأمين حداكثر پشتيباني از سياستو جنگ و بهبه هنگام صلح 
  )198: 1370فارسي، (. »احتمال پيروزي و تقليل احتمال شكست است

گيري است كه اهداف، مقاصد و  در علم مديريت، راهبرد به معناي الگويي از تصميم
هاي كلي، جامع و پايداري  هراهبردها، داراي برنام. دارد هاي سازمان را بيان مي گيري جهت

گيرند و فعاليت سازمان، تعيين اهداف بلند  هاي خردتر سازمان را در برمي هستند كه برنامه
  . شوند مدت، شناسايي عوامل تهديدكننده و يا فرصت دهنده سازمان را شامل مي

ي هاي عمليات ها و زنجيره ها، سياست استراتژي عبارت است از الگو يا طرحي كه هدف«
  )5: 1373كوئين، (. »كند يك سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي

باشد و  يابي به اهداف بلند مدت مي بنابراين راهبرد يك برنامه كلي و جامع براي دست
تواند مانند يك طرح يا  سازد و مي زمينة مناسب را براي تحقق اهداف متعالي فراهم مي

گيران و فعالين در  اثربخش با تكيه بر نگرش بنيادين و همه جانبه، تصميم الگوي كارآمد و
محيط مورد نظر را از تشويش و اضطراب در انتخاب يا تداوم مسير نجات دهد و آنها را 

هاي خويش مطمئن سازد و تصويري روشن و جامع از اهداف را  نسبت به رسيدن آرمان
  .ترقي و كمال است، رهپويان را ياري نمايديابي به راهي كه موجب  ارائه و در دست

هاي حيات بشر و همة  هاست كه براي تمام عرصه دين اسالم برنامه زندگي انسان
نامه زندگي كه توسط آخرين پيامبر الهي و با كتاب  اين نظام. ها دستورالعمل دارد زمان

تصوير جامع و  آسماني قرآن به بشر ابالغ شده است، مملو از راهبردهاي دقيقي است كه
در اين كتاب آسماني از . كند هاي گوناگون زندگي بشر را تبيين مي روشني از جنبه

هاي اجتماعي  هاي فردي گرفته تا استراتژي در ساير حوزه راهبردهاي خودسازي در عرصه
راهبردهاي . هاي ديگر را در بر دارد از قبيل حكومت و ارتباط با ساير ملل و حكومت

سير رسيدن به كمال انساني را با عنايت به سرشت انسان و با تناسب صحيح قرآن كريم، م
اش، ترسيم نموده و ضمن  و كاملي از توانايي انسان، هدف از خلقت او، و محيط زندگي

  . نمايد يابي به هدف ارائه مي هاي مهم را در مسير دست بيان نقاط ضعف و نقائص، اولويت
ر خصوص تعامل مسلمين با ديگر اديان و حتي در اين راستا آيات متعددي نيز د

كافران و مشركان ذكر شده است كه مجموع آن، راهبردي جامع را در تدوين چگونگي 
سازد تا  اين راهبردها حكومت اسالمي را قادر مي. كند رويكرد به ديگر جوامع بيان مي

نمايند كه موجب مسيري مطمئن در هدايت امكانات جامعه ايجاد نموده و تصميماتي اتخاذ 
در اين مقاله برآن هستيم تا راهبردهاي صلح را از . حركت جوامع مسلمان به كمال گردد

  . منظر قرآن بررسي نماييم
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براي درك ديدگاه قرآن كريم و استخراج راهبردهاي صلح، نيازمند به  :روش تحقيق
با استفاده از به همين منظور در اين نوشتار سعي شده . كار بستن روشي متناسب هستيم

  . اي از ارتباطات معنايي پيام دست پيدا كنيم روش تحليل محتوا به توصيف منظم و منظومه
ها را به طور نظام يافته و  تحليل محتوا فني است كه به كمك آن ويژگي خاص پيام

به بيان ديگر، تحليل محتوا روشي  )469: 1390فرانكفورد، (. دهد عيني مورد شناسايي قرار مي
بينانه يا  ست كه بتوان بر اساس آن خصوصيات زباني يك متن گفته شده را به طور واقعا

هايي درباره مسائل غير زباني،  عيني و به طور سيستماتيك، شناخت و از آنها نيز استنتاج
هاي وي  يعني درباره خصوصيات فردي و اجتماعي گوينده يا نويسنده، نظرات و گرايش

كند تا اهداف  بنابراين روش تحليل پژوهشگر را ياري مي )109: 1384ر، رفيع پو(. دست آورد به
ها را تجزيه و تحليل نمايد و آن را درك كند و به  فرستنده پيام را به دست آورد و پيام

هاي خود مبني بر اينكه گوينده پيام چه اهدافي دارد و هدف از چنين پيامي  پاسخ پرسش
ضوعاتي است كه در آيات مختلف قرآن كريم بدان صلح از جمله مو. چيست، دست يابد

اعتنا به ارتباط آيات با يكديگر به  توان بدون روشي خاص و بي اشاره شده است، اما نمي
درك عميقي از مفهوم صلح رسيد و تحليلي جديد كه مبتني بر واقعيات روز باشد و به حل 

ژوهشگر ابتدا به آيات مختلف با استفاده از چنين ابزاري پ. مسئله كمك كند، ارائه داد
كوشد؛  هاي آن مي درباره زندگي اجتماعي انسان توجه كرده و در درك عميق و فهم پيام

 .شود اي به عنوان نگرش راهبردي رهنمون مي سپس به تحليل آن و تكميل منظومه

  طلبي اسالمويژگي انديشه صلح
عامل افراد انساني با محور ترين مبناي فكري خود را در تبيين نحوه ت دين اسالم مهم

قرآن كريم در يك فراخوان عمومي، . نمايدقراردادن اصل صلح و ثبات در جوامع، ارائه مي
و پيروان مكتب االهي را به  )286بقره، آيه (خواند  جامعه ايماني را به صلح و سلم فرامي

  اسالم به بيان زير هاي انديشه صلح طلبي ويژگي ) 25 يونس، آيه(. كند دعوت مي» دارالسالم«
  :است

  نگري واقع. 1
ها در جامعه بشري را امري طبيعي و ناشي از تفاوت در خصوصيات  قرآن وجود تفاوت

پروردگار متعال . داندآفرينش، منطقه زندگي، اخالق و عادات و ديگر عوامل طبيعي مي
حجرات، (. ستها از يكديگر معرفي كرده ا تفاوت و اختالف را عامل افزايش شناخت انسان

كند كه تنها در صورتي كه به  معرفي مي» زينت دنيا«هاي مادي را همچنين برتري )13آيه 
زيور تقوا كه محور تعالي و اساس تكامل فردي و اجتماعي است آراسته شود، ارزشمند 
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كه ثبات و آرامش جامعه بشري را بر ... عدالتي و  بوده و عواملي نظير برتري طلبي و بي
نساء، (نمايد ريزد را مذمت ميهاي فردي و اجتماعي بر هم ميها و موقعيتزيتاساس م

سازي جامعه از تشتت و فتنه،  سازي و پاك تا با سالم )32نساء، آيه / 18لقمان، آيه : ك.ر/ 32آيه
» اختالف و تفاوت«توان گفت در مجموع مي. هاي صلح فراگير فراهم گرددزيرساخت

از ابواب ابتال و عامل نمو و تطور در  هي در حيات دنيوي و بابياال هاي سنتي از سنت
ها و علت جدايي آنان  خداوند از اينكه اختالف سبب تفرقه بين انسان. حيات انسان است

بند بوده و هوا را كنار بگذارند،  باشد بر حذر داشته و زماني كه مؤمنان به راه االهي پاي
  .)68: 1413نحوي عدنان، (و رحمت است  اختالف بين آنها منبع خير و بركت

ها و جوامع مختلف، هيچ مخالفتي ندارد؛ ها و قبيلهبه اين ترتيب، اسالم با وجود ملت
گاه كه  آن. رغم اختالفاتشان ـ بايد تابع يك قانون باشند ها ـ عليولي معتقد است اين ملت

هاي  ه خود ـ مبتني بر بنيادهاي جامع با در نظر گرفتن اختصاصات ويژگي ـقوانين خود را 
ها  برترين تفكر ديني طراحي و اجرا نمودند، در اين صورت اختالفات به تعارضات و جنگ

شود و در آن صورت خواهد بود كه اختالف عامل رحمت و  ها منجر نمي و درگيري
 هاي در واقع اسالم با ايجاد وحدت در هدف و در بنيان. شود ها مي تكامل و رشد استعداد
ها و توجه به تكثر اميال  ها، در عين احترام گذاشتن بر اختالف سليقه فكري و ارزشي انسان
هاي گوناگون را در  كند و جوامع مختلف و انسان پارچه مي ها را يك و شرايط، همه ملت

بر اين اساس . سازد تنظيم روابط خود با يكديگر به سوي مقصدي واحد رهمنون مي
پذيرش كثرت در عين «گرايانه در جامعه، اصل  ت برپايي صلح واقعاستراتژي اسالم در جه

توان بر اصولي چون  است، چرا كه با وجود اختالفات نژادي و حتي اعتقادي، مي» وحدت
آميز، اصل حفظ حرمت انسان، اصل عدم تجاوز، اصل عدم تكثير  اصل همزيستي مسالمت

  . نمودتوافق ...هاي شيميايي، اصل حفظ محيط زيست و سالح
  گرايي  همه جانبه.  2

اسالم به همه ابعاد و محورهاي مختلف ارتباطي انسان را توجه دارد و تمامي آنچه را 
انسان در تنظيم روابط خود بدان نياز دارد براساس سلم، صلح و پرهيز از خشونت و تعارض 

  . نمايد تنظيم مي
ترين محور ارتباطي انسان لياز يك بعد به تنظيم ارتباط مخلوق با خالق، به عنوان اص

هاي خود را بپروراند و تواند كماالت و شايستگيانسان در اين قوس صعودي مي. پردازد مي
ترين  مهم. ساير روابط خود را تنظيم نمايد )23حشر، آيه ( ضمن ارتباط با منبع سلم و ايمني،

 92مائده، آيه/ 14- 13و  125نساء، آيه/ 57انعام، آيه/ 66غافر، آيه (هاي اين ارتباط طاعت و تسليم  شاخصه
كند كه انسان تسليم  هي است، چراكه از يك سو كرامت انساني ايجاب ميالا و حب ...)و
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تواند به همه جوانب مادي و  گاه نمي نوع خود نباشد و از سوي ديگر انسان محدود هيچ
ي را كه متناسب با صلح و هاي معنوي افراد جامعه احاطه يابد تا بتواند با آگاهي، دستورالعمل

هاي  العمل هاي گسترده در دستور گوناگوني اقوال و تعارض. سلم در جامعه است ارائه نمايد
بشري در جهان امروز بهترين گواه اين محدوديت انسان است؛ از ديگر سو مبناي تسليم 

  . ديني بر پايه حب و دوستي است
و الَّذينَ آمنُوا أَشَد حبا «: كندرفي ميخداوند كريم مؤمنان را با صفت حب االهي مع

لَّهرا وسيله سنجش ايمان معرفي) ع(امام صادق )165بقره، آيه (. »...ل نيز در روايتي حب  
أُمه و ال يمحض رجلٌ اإلِيمانَ بِاللَّه حتَّى يكُونَ اللَّه أَحب إِلَيه منْ نَفْسه و أَبِيه و «. (فرمايدمي

  )25: 67، ج1404مجلسي، . » ولْده و أَهله و ماله و منَ النَّاسِ كُلِّهِم
از نظرگاه . محور ديگر در نگرش جامع اسالم توجه به ارتباط انسان با خودش است

اسالم، انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برگزيده االهي در زمين، حامل كرامت و 
هاي خود را بشناسد بهتر و چه انسان بهتر و بيشتر خود و تواناييهر . شايستگي است

تواند با  نمايد، زيرا در چنين حالتي انسان ميمؤثرتر در زندگي فردي و اجتماعي عمل مي
انسان در اين . طلبي نزديك نمايد تكيه بر اخالق ماهيت خود را به خيرخواهي و صلح

الت فردي و سودانگاري است و نه مانند انسان ديدگاه نه چون انسان اومانيسم داراي اص
اسالم در كتاب آسماني خودش ترسيم . گذراندهويت روزگار ميهدف و بي نهيليسم بي

كاملي از محورها و ابعاد محوري انسان ارائه نموده و خودشناسي را يكي از طرق معرفت 
با شناخت خويش به عنوان  بر اين اساس اگر انسان )234: 1380محدث عاملي، (. دانداالهي مي

توان از چنين  اهللا طبيعتش را به خير و رويكردش را به سلم و صلح نزديك نمايد مي خليفه
در غير اين . گرايايي داشت الملل انتظار صلح شخصي به عنوان كارگزار در روابط بين

راي جو و حريص دارد كه ب شويم كه طبيعتي منفعت صورت با انسان سودانگاري مواجه مي
  . هاي خويش رفتاري شرير خواهد يافت يابي به خواسته دست

در اين . هاي محوري دين است همچنين تنظيم تعامل انسان با ديگران از كارويژه
هاي دروني و فطري الطبع است و اجتماعي زندگي كردن جزء شاخصه رويكرد انسان مدني

زاحم، كشمكش و مطالبه منافع هاي نامحدود خود، تانسان با اميال و خواسته. بشر است
شخصي را به دنبال دارد و چنانچه قوانيني از ناحيه همين انسان در جهت تنظيم روابط خود با 

ها  ها و كشمكش ديگران جعل شود كه بر پايه قوانين الهي نباشد، ناگزير در محدوده تزاحم
به دست بشر نتوانسته گيرد، زيرا تجربه بشري نشان داده است كه قوانين وضع شده قرار مي

گرايان  است توافقي اجماعي با لحاظ منافع همه كشورها را ايجاد كند و از اين رو واقع
ها بازيگران  دولت. دانند الملل را داراي فضايي آنارشي و هرج و مرج مي عرصه نظام بين
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نند، ك ها در آن زندگي مي محيط با نظام دولتي كه دولت. اند الملل اصلي در سياست بين
ها را به  تواند منافع همه دولت تنهايي نمي بنابراين قوانين بشري به .1اساساً آنارشيك است

و تعارض روزافزون آنها، حاكي  ها اين قانون طور كامل تأمين نمايد، جايگزيني هر روزه
  .از عدم كارآمدي آنها تنظيم روابط فردي و اجتماعي بشر است

عمده . شود كه عامل صلح يا جنگ در جوامع ميدر واقع تنظيم همين روابط است 
هاي مختلف سعي  مكاتب براي برقراري صلح و آرامش و از ميان برداشتن جنگ و تعارض

  ها با يكديگر بپردازند؛ اما تنها قوانين االهي  اند با جعل قوانين به تنظيم روابط انسان كرده
آرامش حيات بشري و طور عام و دستورهاي اسالم به طور خاص ضامن صلح و به

يك از ابعاد و محورهاي مورد نياز  دربردارنده مصالح و منافع نوع بشر است، زيرا اسالم هيچ
پاسخ نگذاشته و حيات فردي و اجتماعي انسان را با نسخه تكامل يافته خود بشر را بي
  .نمايدراهبري مي

  اصول راهبردي صلح
و  )128و 114نساء، آيه (آميز تأكيد كرده  قرآن كريم نه تنها بر صلح و همزيستي مسالمت

ها و سازد، بلكه در مقام اجرا، مكانيسمطلبي را بر فطرت انساني استوار مي مباني نظري صلح
نمايد كه در قالب اي را در حفظ صلح و بسط و توسعه آن ارائه ميراهكارهاي سازنده

  .اصول راهبردي سياست صلح طلبي اسالم قابل طرح است
دهنده رفتاري سعي دارد  سالم با تكيه بر ايمان و عقيده صحيح و به مثابه يك نظمدين ا

هاي درون يك واحد به اصالح ساختار نظام اجتماعي بپردازد و پس از آن به حل تنش
هاي بروني آن را بر مبناي رفتار صلح آميز و بر اساس اجتماعي بپردازد و سپس تنش

در اين محور اصول . را براي جهان به ارمغان آورد عدالت حل نمايد و امنيت و آرامش
  :گيرد هاي قرآني مورد بررسي قرار ميراهبردي صلح طلبي اسالمي با استناد به آموزه

  )اصالحات داخلي(سازي دروني  بهينه. 1
در مبارزه با فساد در جامعه گوياي اين  )ع(و نيز حضرت علي )ص(سيره پيامبر اسالم

ه دين و حاكمان ديني، اگر كشوري از يك نظام سياسي سالم، امر است كه از ديدگا
پيشرفته و قوي و روابط اصالح يافته دروني برخوردار نباشد، نه تنها در مجموعه نظام 

. باشدتواند مؤثر باشد، بلكه در داخل نيز قادر به پيمودن راه رشد و صالح نميالملل نمي بين

                                                      
 .82، ص 1386الملل، انتشارات سمت، چاپ سوم، مشيرزاده، حميرا، تحول در نظريه روابط بين. 1
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ساز صلح جهاني مورد  در قرآن به عنوان مبناي زمينهيكي از اموري كه  )52:1372جعفريان، (
  .گيرد، لزوم توجه به اصالحات دروني در برنامه اصالحات جهاني استبررسي قرار مي

: بندي كلي، بر سه محور براي تحقق اين مهم، قرآن كريم در قدم اول و در يك تقسيم
ز سوء ظن نسبت به مؤمنين را ا. كندفكر صالح، قول صالح و عمل صالح توصيه مي

و آنها را به نيكو سخن گفتن و دعوت به سلم و صفا  )12حجرات، آيه( برحذر داشته يكديگر
. دهدو كردار شايسته را مبناي ارتباط بين افراد قرار مي )63فرقان، آيه/ 53اسراء، آيه (فراخوانده 

  )34فصلت، آيه/  96منون، آيه ؤم(
ي در اسالم است؛ از اين رو اخالق جزئي از عقيده ارفتار و اخالق داراي جايگاه ويژه

اسالمي است كه پايه و اساس آن، ايمان به خداي يگانه و مالك هستي و به نظم آورنده 
كند و آنان را به خدايي كه مردم را پس از مرگ، دوباره زنده مي. آيدآن به شمار مي

رفتارهاي اخالقي بر اصول . نمايد خاطر رفتارشان در دنيا حسابرسي نموده و مجازات مي
هاي طبيعي و سير عقلي قابل دفاع بنا شده و بر اساس توجه و تفكر و تدبر در پديده

رفتارهاي بشر درگذشته، و اعتقاد و ايمان به انديشه جاودانگي زندگاني كه محصور به اين 
اصول رفتارهاي از اين رو، . يابد، پايه ريزي شده استو تا جهان ديگر ادامه مي دنيا نبوده

هاي گسترده به گستردگي آفاق جهاني دارد و اين است اخالقي، ديدگاهي جهاني با افق
دهد كه به نفع منافع تمام كه آرزوها را در انسان زنده نموده و اميدي را گسترش مي

انسانيت است؛ نه محدود به حدود فرد يا قبيله و منافع پست و تنگ دنيايي آنان، از نظر 
رخي از محورهاي اساسي اصالح نظام دروني جامعه اسالمي در جهت ايجاد صلح و قرآن ب

  :امنيت و رشد و تكامل افراد جامعه به بيان زير است
  امت واحده همبستگي بر اساس) الف

  آيند و گروهي هستند كه اعضاي آن به وسيلهبه شمار مي» امتي يگانه«مسلمانان 
امت گروه واحدي به شمار . اندني به يكديگر وابستههاي فكري، اخالقي و اعتقاد ديپايه
اي از قوانين و تكاليف فردي و جمعي، پيوند مستمر و آيد و اسالم با وضع مجموعهمي

ترين شكل آن يعني ناگسستني ميان امت اسالمي برقرار كرده است؛ اين پيوند در عالي
يني و محوريت حاكميت خدا در ها و باورهاي دپيوستگي اجتماع بر بنيان اعتقادات، ارزش

هاي زندگي، ترسيم شده است و اين وحدت و يكپارچگي امت و روح تمامي عرصه
جويان و  همبستگي آنان نقش مؤثري در استقرار آسايش و امنيت اجتماع و دفع مفسده

نامه اداري كه از  نظام اصول كلي حاكم بر امت و جامعه اسالمي در. انجامد طلبان ميآشوب
داند  رسول خدا ترسيم شده و امت را به عنوان يك مجموعه واحد پشتيبان يكديگر مي سوي
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و كساني را كه نسبت به امور امت اسالم  )382:  3، ج1414الصالحي الشامي،(. بيان شده است
   )61: تا راوندي، بي(. اهتمامي ندارند از جرگه اسالم خارج مي داند

  تقويت روحيه برادري) ب
و نعمت برادري  )10حجرات، آيه (عال مؤمنان را برادر يكديگر معرفي كرده پروردگار مت

در اين نوع  )371: 3، ج1417طباطبائي، : ك.ر/ 103آل عمران، آيه (. آورد و اخوت را به ياد آنان مي
و و مبارزه با ظلم  براي اعتالي كلمه ايمان »إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ«مشاركت مردم به اقتضاي 

اين حكم االهي بر وحدت و يگانگي عمومي امت . فساد با يكديگر پيمان برادري دارند
  )166:  2، ج1362 ،كليني/ 187: 1413شيخ مفيد،(. اسالم تأكيد عملي دارد

  گسترش حسن ظن) ج
خداوند اعتماد و اطمينان افراد به يكديگر را اساس ارتباط و تعامل مشترك در جامعه 

اگر مبناي تعامل افراد  )14حجرات، آيه . (و گمان سوء بر حذر داشته است قرار داده و از ظن
ترين ظن و گمان سوء، عليه  بر پايه اطمينان و گمان نيكو استوار نگردد، افراد با كوچك

  .شود ايستند و آرامش و سالمت جامعه با مشكل جدي مواجه مييكديگر به مقابله مي
. ورزندزني نيكو و اعتماد بين افراد تأكيد مي گمانه بر اين اساس روايات متعددي نيز بر

در بيان گرانبار خود كه حاكي از غايت تحفظ از سوء ظن است به توجيه و ) ص(پيامبر
   )622: 2، ج1362صدوق،(. عذر تراشي نسبت به خطاي ديگران فرمان مي دهد

  فروتني) د
اين . روز جزا تكيه داردحساب  رفتار مسلمان بر توجه به عظمت پروردگار و توجه به

باور موجب سعي و كوشش در زندگي و توسعه آن شده و انسان را به مهم شمردن 
مسئوليت اخالقي ـ كه تحقق كامل آن بدون ايمان به روز پاداش ممكن نيست ـ سوق 

ها و پاكي قلب رهنمون  پس چنين باوري، مسلمان را به فروتني و دوري از پستي.دهدمي
و عباد الرَّحمنِ الَّذينَ يمشُونَ علَى األَرضِ هوناً و إِذا خاطَبهم «: فرمايدمي قرآن. سازدمي

اند كه روى زمين به نرمى  و بندگان خداى رحمان كسانى )63فرقان، آيه( الْجاهلُونَ قالُوا سالماً؛
  . »دهند پاسخ مىدارند و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ماليمت  گام برمى

  گسترش تصالح عمومي و عفو)ه
هاي قرآني، رفع اختالف بين مسلمانان وبرقراري صلح بعنوان نشان ايمان بناي آموزهمبر

و  )4: 9، ج1417طباطبايي، : ك.ر/ 1انفال، آيه (و در رديف اطاعت از خدا و رسول ذكر شده است 
  )482: 1366آمدي، (. دانددت مياصالح بين مردم را از كمال سعا )ع(اميرمؤمنان علي
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حجرات، آيه (قرآن كريم اصالح بين مؤمنان را از اسباب جلب رحمت االهي قلمداد كرده 
و عفو و گذشت از اشتباهات ديگران را وسيله خاموش شدن  )424: 5، ج1419ابن عجبيه، / 10

 )22نور، آيه / 134آيه عمران،  آل/ 34فصلت، آيه (. دانداختالف و تحويل دشمن به دوست حميم مي
و آن را از  )423: 68، ج1404مجلسي، (روايات معصومين عفو را از سنن انبياء االهي دانسته 

) ص(پيامبر گرامي اسالم. داندبهترين اخالق دنيا و آخرت و مايه افزايش عزت انسان مي
: 1423ترمذي،(. داند كه نسبت به ديگران عفو و احسان داشته باشد برترين مردم را كسي مي

  )107: 2، ج1362كليني،/ 801
  گسترش تعامل بر مبناي محبت و دوستي) و

تعاليم اسالمي بر مواصله و ارتباط جامعه اسالمي بر مبناي مودت و دوستي تأكيد دارد و 
كه جوامع اند؛ درحالينصوص اسالمي اين ويژگي را از خصال مجتمع اسالمي برشمرده

و  62خداوند درآيات . گيردوري بيشتر شكل مي مع و نيز بهرهمادي بر اساس استثمار و ط
  .نمايد سوره انفال، الفت و مهرورزي مؤمنين را بيان داشته و برآن تأكيد مي 63

گيرد، انگيزش رواني شكل مي اجتماعي كه بر محوريت دوستي و محبت و مهرورزي
ختالفات و تضادهاي ظاهري نمايد كه بتوانند به سهولت از مرز اقوي در افراد ايجاد مي

بر اين اساس پيشوايان امت اسالمي . رودعبور كنند و در نتيجه درگيري و تنش از بين مي
تَواصلُوا و تَباروا و تَرَاحموا و كُونُوا إِخْوةً «: نمايند رفتاري توصيه مي را به مهرورزي و نيك

ج زَّ وع اللَّه رَكُما أَمةً كَمرَررفتارى و مهرورزى داشته باشيد  با يكديگر پيوستگى و خوش ؛ لَب
  :2، ج1362كليني، (. »و برادرانى نيكوكار باشيد چنان كه خداى عزّ و جل دستورتان داده است

175(  
  اهتمام به تحقق عدالت اقتصادي) ز

هاي فاحش و غيرعادالنه در نظام اقتصادي از  اصل عدم تمركز ثروت و رفع اختالف
كَي اليكُونَ دولَةً بينَ «اف واالي تعاليم اسالمي است، به طوري كه طبق آيه شريفه اهد

توزيع ثروت و درنتيجه توازن اقتصادي از اهداف مهم اقتصاد  )28حشر، آيه ( »األَغْنياء منْكُم
هاي برقراري عدالت اقتصادي و مبارزه با مفاسد مالي از ديگر مكانيسم. باشد اسالمي مي

اي كه اختالف فاحش طبقاتي در جامعه. اجرايي رسيدن به صلح و آرامش در جوامع است
حاكم باشد سخن گفتن از اخوت و همدلي و اتحاد بيهوده است، چرا كه فقر عامل مؤثري 

  . آورددر بروز جنايات بوده و زمينه شورش و ناامني را فراهم مي
روي در خرج و هزينه فراخوانده ه ميانهقرآن كريم در تنظيم ثبات اقتصادي، مردم را ب

اسراء، آيه (. نظري بر حذر داشته است روي، اسراف، تلف كردن و حرص و تنگو از زياده
تكاثر از . همچنين افراد را از تكاثر، كنز و اتراف هشدار داده است )31اعراف، آيه/ 27و 26
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طفوي، التحقيق في كلمات القرآن، مص(و به معناي زيادت و فراوان طلبي است » قلت«نقيض » كثر«
هم گذاشتن مال و محفوظ دانستن آن است  و كنز، گنج و مال اندوخته و نيز روي )131:  5
   )166 :1ا، جتاابن منظور، بي(.باشد بمعناي توسع در نعمت مي اتراف و ترفة و )322: 5، ج1410فراهيدي، (

قوانين مالي مانند خمس، زكات، در اسالم از طريق  از سوي ديگر راهبرد تعديل ثروت
  . آميز دارد نقش بسزايي در تحقق عدالت اقتصادي و زندگي مسالمت... ارث، انفاق، صدقه و

  روابط بيروني  سازيبهينه. 2
با بررسي اصول حاكم بر اصالح روابط افراد در درون يك جامعه اسالمي روشن شد 

م اسالمي براي برقراري صلح و كه حفظ آرامش و ثبات داخلي و اصالحات دروني نظا
امنيت در اولويت قرار دارد و تأكيد نصوص ديني به جهت دهي اخالق و رفتار بر محور 

گوياي اهتمام اسالم بر برقراري صلح و ثبات بر اصالح دروني افراد جامعه ،اصول الهي
ي در هاي ، چه اصول و سياست)آرمان حاكميت جهاني آن(با توجه به جامعيت اسالم . است

الملل ارائه شده است؟ در ادامه،  راهبردي اسالم براي حفظ و بسط صلح در عرصه بين برنامه 
  .كنيم اين اصول را در موارد ذيل خالصه و ارائه مي

  همزيستي مسالمت آميز) الف
از نظر قرآن، صلح و همزيستي راهبردي مهم جهت حركت اجتماع به سوي كمال 

استقرار عدالت اجتماعي است و اين در » ارسال رسل«هدف ترين  شود، زيرا مهمتلقي مي
  . معناي واقعي خود، صلح و امنيت اجتماعي را به همراه خواهد داشت

بينانه داشته و كوشيده است براي  اسالم در برابر مشكالت اجتماعي هميشه موضعي واقع
هاي فدر مورد جنگ و اختال. حل مشكالت، عوامل پيدايش آنها را ريشه كن سازد

المللي، موضع اسالم اين گونه بوده و لذا به صورت بنيادي، همت بر نابودي عوامل  بين
إِصالحٍ بينَ «توان در آياتي چون  شعار صلح طلبي اسالم را مي. جنگ و نزاع گمارده است

» اسالم«رگزيدن نام ، و نيز ب)208بقره، آيه ( »ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً«و  )114نساء، آيه ( » النَّاس
هاي حرام در سرزمين مكه و محل امن براي اين دين و نيز حرام گردانيدن جنگ در ماه

  .قرار دادن كعبه مشاهده كرد
آميز تأكيد  نيز بر همزيستي مسالمت )ص(عالوه بر آيات متعدد، سيره پيامبر اكرم

هاي اصولي كره و توافقدارد؛ چنان كه آن حضرت براي ايجاد انگيزه در مخالفان براي مذا
ها هرگز هاي جزئي در مورد قدرمشترك و كشاندن آنان به مذاكرات صلح، از توافق

كرد و با توافق و قرارداد و معاهده در زمينه مسائل فرعي، راه را براي نظر نمي صرف
دانست دست يافتن  كرد، زيرا به خوبي مي تر و بيشتر هموار مي هاي اصولي رسيدن به توافق
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، خود مانع بزرگ پيشرفت مذاكرات و ادامه  ها در يك مرحله ها وتوافق به تمامي هدف
تر وكم  يابي به توافق نسبي و در مسائل ساده روابط مثبت ديپلماتيك است، ولي دست

موسوي، (. تر باشدتر و اصوليهاي مهمها حتي همكاري تواند سرآغازي بر توافق تر مي اهميت
توانست با صلح، جامعه اسالمي را از  مي) ص(دليل هرگاه پيامبر اكرمبه همين  )56: 1384

ها ايجاد  اي براي گسترش اسالم در ديگر سرزمين گزند دشمنان دور نگه دارد يا زمينه
  .نمود نمايد، اقدام به عقد قرارداد صلح با غيرمسلمانان مي

  تأكيد بر مودت و نيكي ) ب
المللي محور  رزي و رعايت عدالت و ادب بيناحترام به كرامت انساني و اصل مهرو

سوره ممتحنه بر حفظ روابط دوستانه  9و  8خداوند متعال در آيات . ارتباط اسالمي است
بين مسلمانان و غيرمسلمانان تأكيد دارد و كساني كه با مسلمانان در جنگ و ستيزند و نيز 

اند استثنا نموده است، چراكه  خود بيرون رانده  كساني كه مسلمانان را از شهر و كاشانه
دست يابند با دست و زبان خود به آزار و  اي ندارد و اگر بر مسلمانان دوستي با آنان فايده

اسالم در برخورد با بيگانگان و پيروان اديان با مروت برخورد كرده و . پردازداذيت مي
و حسن سلوك و گيري  اي دانسته است، پرهيز از سختها را داراي حقوق ويژهاقليت

اين ويژگي در سياست خارجي دو الزام  )253: 1375 بوازر،. (مهرورزي از نكات محوري است
شود؛ ها كه از آن به حفظ صلح و عدم تجاوز تعبير ميـ احترام حقوق ملت1: دروني دارد

  .ها و تعاون بر خير و نيكيـ توسعه ارتباط بين دولت2
  تأليف قلوب ) ج

واژه . دهاي صلح و از اصول بسيار مهم اصل تأليف قلوب استيكي ديگر از راهبر
توبه، / 103عمران، آيهآل/ 63انفال، آيه (. كار رفته است در مواردي در قرآن به» تأليف و الفت«
  )60آيه

به معناي جمع كردن بعد از تفرّق و » الفت«اسم مفعول از باب تفعيل و از » مؤلفه«
يعني نزديك كردن » تأليف قلوب« )336:  8، ج1410اهيدي، فر(. است انضمام بعض شيء به آن

شود بر كساني اطالق مي» مؤلفه قلوبهم«و  )26: 5، ج1377طريحي، (قلوب با مودت و احسان، 
آيه شريفه مفهوم . كه به وسيله مودت و احسان مالي قلوب آنان به اسالم جلب گردد

از آنها به نفع اسالم و مسلمين جلب  وسيعي دارد و تمام كساني را كه با تشويق مالي،
  )10- 5:  8، ج1380مكارم شيرازي، ( .گيردشوند در برميمحبت مي

اي از اين ابزار اقتصادي رهبر نخستين دولت اسالمي در موارد عديده) ص(پيامبر اكرم
گذاري رغم مخالفت ديگران، در اين جهت سرمايه براي گسترش اسالم بهره گرفت و علي

در جنگ طايف به اشراف و بزرگاني كه تازه مسلمان شده بودند يا «از جمله كرد؛ مي
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مشركاني كه به آن حضرت كمك كرده بودند از غنايم بيش از ديگران سهم داد تا سبب 
هر چند برخي اين حكم را منحصر  )786:  3، ج1383حميري، ( .شان شود جلب نظر آنها و قبيله

، )ص(نند، اما با توجه به سيره رسول گرامي اسالمدا به حمايت مالي و اقتصادي مي
ها باشد؛ از جمله واگذاري برخي مديريت هاي ديگري نيز براي تأليف قلوب مطرح مي شيوه

ها، به ويژه براي تحكيم بيشتر انسجام داخلي، يا به رسميت شناختن اشخاص و مسئوليت
و همچنين ابراز تمايالت و نيات ها ها و ملتها، دولت، سازمان ها حقيقي و حقوقي گروه

اي براي هيچ يك از طرفين جويانه، در شرايطي كه سرسختي و قهر هيچ نتيجهآشتي
دربرندارد؛ براي مثال پيامبر گرامي اسالم، براي گسترش انديشه توحيدي و تقويت جبهه 

دشمن  هاي مالي بالعوض، ابوسفيان را كه تا روز فتح مكهاسالم، عالوه بر بخشش و كمك
نشانده خسرو  آوري زكات كردند، و يا حاكم دست سرسخت ايشان بود، مسئول جمع

براي رفع تنش  همچنين. كند پرويز در يمن به شرط اسالم آوردن، بر حكومت يمن ابقا مي
اگر امروز قريش از من چيزي «: ميان جبهه اسالم و جبهه كفر، در حديبيه اعالم فرمود

وابط خويشاوندي شود، من آن را خواهم داد و راه بخواهند كه موجب تحكيم ر
  ) 362: 1371سبحاني، (. »آميز در پيش خواهم گرفت مسالمت

  المللي هاي بينالتزام به پيمان) د
  از نظر اسالم تعهد به پيمان و وفاي به عهد يك سياست استراتژيك و بلند مدت

، مبناي مستحكمي براي اين اصل آيه اول سوره مائده با دستور كلي وفاي به عقود. باشدمي
مؤمنون، (. شوند كند و مؤمنان با اوصافي از جمله وفاي به عهد و پيمان ستايش ميايجاد مي

نهادي انسان دانسته شده  سوره مباركه بقره وفاي به عهد و پيمان از نيك 177در آيه  )8آيه 
اسراء، . (پاسخگو باشد است و در تفكر قرآني در برابر پيمان خويش مسئول است و بايستي

  ) 34آيه
توان التزام و  مي )4توبه، آيه(از تمسك به اطالق آيات شريفه و نيز تصريح برخي آيات 

توان گفت كه اصل اوليه در  بر اين اساس مي. هاي سياسي را منتج گرديد وفا به پيمان
د از طرف قراردادها ملتزم بودن به آن است و بدون عذري موجه نظير خيانت و نقض عه

  .توان آن را فسخ كرد مقابل نمي
اگر ميان تو و دشمنت «: فرمايد البالغه در اين باره مينهج 53در نامه ) ع(حضرت امير

پيماني بسته شد و يا تعهد كردي كه به وي پناه بدهي جامه وفاي به عهد خويش بپوشان و 
رار بده، زيرا هيچ تعهدات خويش را محترم بشمار و جان خود را سپر تعهدات خويش ق

يك از فرائض االهي نيست كه همچون وفاي به عهد و پيمان مورد اتفاق مردم جهان 
  .»باشد
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  حل اختالفات بين المللي) ه
طلبانه و مبتني بر المللي، ناشي از ديدگاه صلح هاي بيناهتمام اسالم بر حل اختالف

  . آميز اين مكتب است همزيستي مسالمت
زا و  ه صلح پايدار و تثبيت امنيت و ثبات اجتماعي، عوامل تنشاسالم براي رسيدن ب

دارد و ضمن اذعان بر اين واقعيت كه جنگ و جنگ آفرين و اختالفات را از ميان برمي
جويي انسان ريشه  طلبي و برتري طلبي، قدرت تعارض همواره در تضادهاي ناشي از منفعت

هاي تا از يك سو با وضع دستورالعملدر اين راس. كوشد تا آن را حل نمايددارد، مي
هاي تعارض و خصومت را قطع كند و از سوي ديگر كوشد تا ريشه اخالقي و انساني مي

مبناي سياست خارجي اسالم در . نمايدهاي مناسبي جهت حل منازعات ارائه ميشيوه
آميز  هاي مسالمتيابي به راه برخورد با اختالفات، عدم توسل به خشونت با امكان دست

گرايي هدفمند، از ديد اسالم ارزش است و تمام تالش در جهت  است، چراكه صلح
طلبان را روا نداشته و  جويي بر صلح قرآن كريم سلطه. برقراري صلح بايد به كار گرفته شود

  )90نساء، آيه(. »و لَو شاء اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقاتَلُوكُم« :فرمايد مي
  مت واحد جهانيحكو. 3

هاي راهبردي اسالم در جهت گسترش صلح و امنيت و از ميان  يكي ديگر از سياست
اسالم بر . برداشتن جنگ و منازعه در جهان موضوع تأسيس حكومت واحد جهاني است

پايه نياز فطري بشر و استدالل حكيمانه، بر اين باور است كه تنها راه عملي حل مشكل بشر 
و امنيت پايدار و تعالي و رشد انسانيت در فروپاشي مرزهاي ساختگي و  و دستيابي به صلح

  .آسماني اسالمي استواحد جهاني،تحت حاكميت قانونملي، نژادي وايجاد حكومتاعتباري
نظر  اي و جهاني، صرفهاي منطقهدر عصر حاضر، پيدايش سازمان ملل و ساير سازمان

، حاكي از نياز جامعه بشري به يك حكومت گيري و ماهيت تشكيالت آنها از نحوه شكل
بر اين اساس بود كه برخي . هاستجهاني بر اساس يك قانون مشترك در ميان همه ملت

در توكيو گرد آمدند تا طرح حكومت واحد . م1963از دانشمندان و متفكران در سال 
ه و جهان از ريزي كنند، تا جهان در مجموع از تشكيالتي واحد برخوردار گشتجهاني را پي

  . يك قوه مقننه و مجريه پيروي كنند
كند،  هر چند بشر نياز به مديريت واحد جهاني را در برقراري ثبات و صلح احساس مي

اما هنوز نتوانسته است به الگوي مطلوب حكومت جهاني دست يابد، چراكه سردمداران زور 
كنند و در نتيجه غير از ل ميو استكبار كه داعيه رهبري جهاني دارند، منافع خود را دنبا

  . دشو اي عايد جهان نميگسترش جنگ و فساد نتيجه
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هاي گوناگون براي تعريف نظم مناسب جهاني، حكايت از آن دارد كه تالش قدرت
را براي آينده جهان در دستور كار » نظمي ايدئولوژيك«شدت ايدئولوژيك بوده و  آنان به

گران غربي، نظير ايده فرانسيس فوكوياما يشنهادي انديشهبا عنايت به الگوهاي پ. خود دارند
توان چنين استنتاج كرد كه نظم جهاني از ناحيه و ساموئل هانتينگتون مي )14:  1370ال دو بنوا،(

هاي ايدئولوژيك مختلف، تأثير بسيار خواهد پذيرفت، و به يك معنا نظام تعارض گرايش
بتواند از اين منازعه سرافراز بيرون آيد، تعريف شده و  اي كهالملل متناسب با ايدئولوژي بين

  .شكل خواهد گرفت

  الگوي مطلوب حكومت جهاني
شمولي آميخته و بر مبناي  دستورهاي اسالمي در اداره جامعه بيش از هر الگويي با جهان

اسالم . ها پيراسته استريزي شده است؛ الگويي كه از معايب و كاستي حاكميت جهاني پايه
ريزي نمود كه  شمولي را پايه بار در تاريخ بشر، چارچوب و نظريه جهان راي نخستينب

اسالم  )55نور، آيه(. آورد عملي آن است حاكميت قانون، حق، صلح و ثبات و امنيت، دست
در يك دعوت فراگير و عمومي، همه اقوام و ملل و پيروان اديان را به دين خاتم دعوت 

  : فرمايد نموده و مي
لْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَه ملْك السماوات و األَرضِ ال إِله إِالَّ قُ«

لَعلَّكُم  و يميت فĤَمنُوا بِاللَّه و رسوله النَّبِي األُمي الَّذي يؤْمنُ بِاللَّه و كَلماته و اتَّبِعوه  هو يحيي
  )158اعراف، آيه(. »تَهتَدونَ

اين آيه كه در مكه نازل شده است دليل روشني بر جهاني بودن دعوت پيامبر اسالم 
ها انسان اند پيامبر اسالم براي هدايت همهاست و همان طوري كه تمامي مفسران نوشته

خوبي  اين حقيقت را به» جميعاً«و » الناس« دقت و تأمل در دو كلمه. برانگيخته شده است
  . اند و پيامبر اسالم براي سعادت همه آنان آمده استدهد كه مخاطب مردمنشان مي

همچنين آيات ديگري نيز عموم مردم را خطاب قرآن دانسته و يا به جهاني بودن 
  ) 108يونس، آيه / 174،28نساء، آيه . (نمايد دعوت نبوي اشاره مي
نخست اينكه : نظير استشمولي اسالم از دو جهت بي هانتوان گفت جبه طور كلي مي

بيني دقيق و منظم  شمولي اسالمي از جنبه نظري، مكتبي و تئوريك زاييده يك جهان جهان
مداري اركان اصلي آن در راستاي رسيدن به تكامل و  االهي است و عدالت محوري و صلح

نه تنها كاروان تمدن بشري را از پردازان بشري، در حالي كه نظريه. باشد سعادت بشر مي
اند، بلكه جهان را به  هاي رفيع انسانيت و كمال و سعادت بازداشتهحركت به سوي قله

كند اند كه امروز كمتر ملتي در جهان احساس رضايت، امنيت و آرامش ميوضعي رسانده
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قع و سازمان ملل متحد كه با هدف حفظ صلح و امنيت بين المللي تأسيس شده در وا
هاي بزرگ و برخورداري آنها از حقوق و امتيازات ويژه اي جز حضور برتر قدرت نتيجه

  . استنظير حق وتو در شوراي امنيت نداشته
ديگر آنكه اسالم تنها مكتبي است كه با فكري فراگير و منسجم به تمامي ابعاد فردي و 

ف حيات بشري برقرار اجتماعي دنيوي خود نظر دارد و پيوند استواري بين اركان مختل
هايي نظير ناسيوناليسم، انترناسيوناليسم، كه در بعد علمي و نظري، نظريهنموده است؛ درحالي

كدام از جامعيت و شموليت كافي برخوردار نبوده  سوسياليسم، كاپيتاليسم و پلوراليسم، هيچ
كه دليل روشني بر  اند، بهره بودهبيني عادالنه و عالمانه بيو از زير بناي فكري و جهان

بيني صحيح و فراگير براي اداره جامعه ناتواني عقل محض در ارائه يك نظريه و جهان
  .باشدجهاني مي

آيد كه اسالم در تبيين نحوه تعامل افراد و  از مجموع مباحث پيش گفته به دست مي
سلم،  صلح و ثبات را محور قرار داده و ضمن دعوت پيروان خود به آرامش و ،ها انسان
هاي مؤثري در بسط  العمل نگري، راهكارها و دستور جانبه نگري و همه كوشد تا با واقع مي

محور قراردادن فكر صالح و پرهيز از هرگونه انديشه ناصواب، قول صالح . صلح ارائه نمايد
هاي كالمي برهم زننده صلح و آرامش و عمل صالح و پرهيز از  و پرهيز از هرگونه لغزش

هاي رفتاري در تعامالت داخلي و بيروني از جمله اصول راهبردي مهم و مؤثر  ناهنجاري
آنچه در نهايت براي رسيدن به صلح پايدار، محور و كانون توجه اسالم است . قرآني است

  . هاي دين متعالي است سازي در پرتو اصول و آموزهجهاني
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