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  چكيده
توجـه و    تاریخ، همواره کـانون  طول در بشر ترین نیازهاي به عنوان یکی از بنیادي» صلح«

  محـوري  هایی که بر پایه انسـان  فیلسوفان و متفکران بوده است. یکی از طرح معرکه آراي
هاي آغازین در عرصـه صـلح    محض در عصر مدرنیته مطرح شد و محرك بسیاري از گام

 بـر  مبتنـی  کانت است. اما از بررسی گفتمـان » صلح پایدار«الملل تلقی گردید، طرح  بین
 الهـی  احکـام  شریعت اسالم و هاي آموزه پرتو در را هستی مقصد نظام که اندیشه شیعه،

شود که در محـور آن، انسـان    رویکردي خاص نسبت به صلح استنباط می کند، می ترسیم
نامیم. این مقاله به مقایسه دو رویکـرد،   می» صلح عادالنه«محور است که آن را  عاقل دین

لی و اخالقـی اسـت و   یعنی رویکرد الئیک کانت به صلح پایدار، که مبتنی بر الزامات عق
پردازد.  داند، می رویکرد متفکران شیعه به صلح عادالنه، که مبناي صلح را تأمین عدالت می

یابی علل تحقق صلح و ارائه طرحی جامع در زمینه بسترسازي  رویکرد اخیر، به دلیل ریشه
  تر برخوردار است. اندازي روشن تر و چشم براي صلح، از کارآمدي بیش

: صلح پایدار، کانت، صلح عادالنه، شیعه، عدالت اجتماعی و سیاسی، عـدالت  ها کلیدواژه
  اقتصادي.
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  مقدمه
ها و مکاتب فلسفی بوده اسـت، امـا    هاي اندیشه گرچه همواره یکی از دغدغه» صلح«مفهوم 

امروزه به طور خاص، پس از قرن هفدهم بیش از پیش مورد توجه واقع شد. بـه مـرور بـه    
هاي فلسفی تبدیل شده است. از این دوره به بعد، ادعا شده  اصلی بحثیکی از موضوعات 

ها تقسیم شده است. این عقل، اعم از عقل فطـري   که عقل بهتر از هر چیز دیگر، میان انسان
کنـد کـه از جنـگ     و یا عقل اکتسابی روشنفکران قرن هجـدهم، انسـان را وادار مـی    دکارت

پـردازان در خصـوص مسـئله جنـگ و      ویکرد ایدهدوري کند و به صلح گرایش پیدا کند. ر
صلح، متفاوت ولی در یک راستا بوده است: برخی، به بیان چهـرة خشـن جنـگ و برخـی     

از ایـن میـان،    1.پرداختنـد  دیگر، به اهمیت صلح و امکان برقراري آن به صورت پایدار مـی 
اه خود را پیـدا  شناسی جایگ هاي فلسفی در حوزه اخالق و معرفت ، که با طرح اندیشهکانت

صـلح  «کرده بود، طرحی نو در حوزه فلسـفه سیاسـی مطـرح سـاخت. وي بـا ارائـه طـرح        
نفسـه   درعین حال که بعد شریر انسان را به رسمیت شناخت، با تأکید بر غایت فی 2،»پایدار

یافتن راهی براي  بودن انسان و مددجویی از عقل عملی و اخالق نهفته درون انسان، در پی
داد. طرح وي شامل  وي را آزار می  هایی بود که خاطر فلسفی ها و نزاع ادن به ستیزهخاتمه د

کـرد.   هایی را به منظور تثبیت صلح پایدار ارائه می برخی ساختارهاي فراملی بود که تضمین
  ملل را فراهم سازند.  همین ساختارها، عمالً توانستند زیربناي فکري تأسیس جامعه

خدامحوري در بـین متفکـران شـیعه وجـود دارد. اگرچـه ایـن        از سوي دیگر، رویکرد
برخوردار نیست، امـا ریشـه اصـلی نـاامنی و فقـدان       کانترویکرد از انسجام ظاهري طرح 

عـدالتی و در   داند و با سازوکارهاي خاص خود، به دنبال رفـع بـی   عدالتی می صلح را در بی
 حیـات  مـدیریت  بـراي  را کـه بشـر   باشد. از نظر ایشان، خداوندي نهایت، نیل به صلح می

نمـوده، وي را قـادر    جـاري  زمـین  در را او عقل و اراده بر منطبق احکام برگزیده و جمعی
 فـرداي  و الهی، امـروز  گیري از قوانین  با مددجویی از عقل خویش و بهره ساخته است که

و  فـردي  کمـال  و تعـالی  و در نهایت به کند، رفتار و عادالنه متوازن دریابد، نیک را جامعه
 اجـراي  هسـتی،  ادراك حقیقت مسئول انسان خدامحور، شود. در این گفتمان نائل جمعی
 این در الهی است که تمشیت و تبیین پایۀ بر حیات صحیح مسیر یافتن و الهی هاي آموزه
  پویی خویش قرار دهد. را سرلوحه ره »عدالت«اساساً  باید رابطه،
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هاي نـاظر بـر هـر یـک از      بر آن داشت تا مفاهیم و مؤلفههاي متفاوت، ما را  این دیدگاه
این دو طرح را با یکدیگر مقایسه کنیم. اینکه صلح پایدار چه ارکانی دارد و صـلح عادالنـه   

هاي رایج در ایـن   داند، دیدگاه چگونه و چرا بستر عدالت را مهیاي تحقق صلح جاویدان می
  را بر ما خواهد شناساند. ها با این اندیشهآنها  زمینه و امکان انطباق

  شناسي بحث . مفهوم۱
 محور كانت انسان ةصلح پايدار در انديش

همواره بـه عنـوان سـه تـن از فیلسـوفان برجسـته مدرنیتـه شـناخته          هگلو  کانت، دکارت
ویـژه از طریـق    بود که با ورود به عرصـه فلسـفه سیاسـی، بـه     3کانتشوند. از این میان،  می

بررسی آثار سیاسی  4بخش تدوین اسناد مؤسس سازمان ملل گردید. الهام صلح پایداررساله 
هـا را در   ، که حاکی از تأمل او در قلمرو سیاست هستند، عمق و انسجام ایـن اندیشـه  کانت

اي  مقام برجسـته  کانتبراي  رایس هانسدهد. چنانکه برخی چون  زمان طرحشان نشان می
  5اند. دانسته ارسطوو  افالطونسنگ  هم در اندیشه سیاسی غرب قائل بوده و او را

شناسـی   هاي معرفت از سرچشمهصلح پایدار ویژه  در باب سیاست و صلح، به کانتآثار 
به فلسفه سیاسی، کـه در   کانتاند. به عبارت دیگر، رویکرد  و فلسفۀ اخالق او سیراب شده

شناسـانه وي   بیش از هر اثر دیگري نمود پیـدا کـرده، از رویکـرد معرفـت    » صلح پایدار«اثر 
نسبت به فرد و جهان پیرامون او آغاز شده و سپس، با ابتناي بـر فلسـفۀ اخـالق، بـه طـرح      

  نـا هاي اولیـه غایـت اصـلی کـه هما     هایی براي دولت پرداخته و در نهایت، ستون شرط پیش
رسد، اینکه آیا در عمـل چنـین غـایتی     کند. به نظر می است را عنوان می» صلح پایدار«بنیاد 

اي، کـه در   گرایانـه  هـاي کارکردگرایانـه و وظیفـه    شود یا خیر، با توجه به اندیشـه  حاصل می
خورد، براي طرفداران نظریـه وي چنـدان اهمیتـی     به چشم می کانتوار  سراسر فلسفۀ اندام

  شد.نداشته با
نقادي طور کلی در کتاب  ها قبل به پیش از صلح پایدار، محتواي این رساله را سال کانت

الملـل را در آثـاري    هاي خود پیرامون جنگ و صلح و روابـط بـین   عنوان کرده بود و دیدگاه
و فرضیاتی پیرامون آغاز تاریخ بشر و وطنی  اي براي یک تاریخ جهانی با هدف جهان ایده نظیر

  6ابراز نموده بود.عمل  وتئوري 



۱۲۰     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره چهارم، پاييز  

  براي طرح صلح پايدار هايي فلسفه اخالق كانت سرچشمهشناسي و  معرفت
او جـاي دارد. وي بـرخالف فالسـفه     نقد عقل محـض ، در کتاب کانتشناسی  بنیان معرفت

کرد، بلکه آن را در ذهـن یـا فاهمـه،     جو نمیو پیش از خود، بنیاد مفاهیم را در تجربه جست
نمود. رجوع به تجربه در نظر وي، اگرچه ضروري است، اما  عنوان خالق تصور کاوش می به

هايِ نیازمند معرفت و شـناخت را تحـت پوشـش قـرار      کافی نیست؛ زیرا تجربه همۀ حوزه
ی دارد کـه مسـتقل از   معتقد بود که انسان براي شناخت جهان، نیاز به اصول کانتدهد.  نمی

فعـل او، اگـر    بدین ترتیب، مفاهیم و احکام در مـورد انسـان و فعـل و تـرك      7تجربه باشد.
حاوي چیزي باشند که فقط از راه تجربه به دست آمده باشند، واجـد هـیچ ارزش اخالقـی    

رود تا نقص عقل نظـري   و قوانین اخالقی می 8به سراغ عقل عملی کانترو،  نیستند. از این
  9ا جبران نماید.ر

هاي آن عینیت و تجربه هسـتند، از اثبـات یـا انکـار      بر این اساس، عقل نظري که بایسته
هاي  این زمینه به قانون در کانتخداوند به عنوان یک امر متافیزیکی ناتوان است. در نتیجه، 

بـه تعریـف   » دیـن «جویـد.   جو کرده، توسـل مـی  و را در عقل عملی جستآنها  اخالقی، که
هاي عقل عملی محض است. تفاوت اصلی بین رویکـرد وي، و   اي از گزاره ، مجموعهنتکا

به عنوان دین اخالقی است، نه دین وحیانی. » دین«رویکرد متفکران شیعی، برداشت وي از 
الهی. وي نسبت میان دین و اخالق، قائل بـه   چنین دینی محصول عقل بشر است، نه وحی

از دین بوده و معتقد است: اخالق بر پایه عقل عملی محـض  نیازي عینی و ذهنی اخالق  بی
گسلد، بلکه بـا طـرح ایـدة     از خودکفایی برخوردار است. البته وي رابطه میان این دو را نمی

خوانـد کـه    دین فارغ از اخالق را دین ظاهري و بیرونی(تاریخی) مـی  تقدم اخالق بر دین، 
ري است. در مقابل، دین مبتنی بر اخالق نهایت تالش آن تنظیم آداب و مراسم مذهبی صو

داند که با توجه به منشأیی که در عقل عملی دارد، از هرگونه ریا  را دین درونی و باطنی می
ایـن رویکـرد    10کنـد.  و خرافه به دور بوده و پیوندي ناگسستنی میان انسان و خدا ایجاد می

گـذارد. در ایـن    ثیر مـی وي نسبت به دین، در فهم وي درخصوص رابطه دین و سیاست تأ
آمیـزد   را چنان با هم می» سیاست«داستان است که دین و  هم روسوسو، با  زمینه، وي از یک

در ایـن آمـوزه    جـان الك پذیر نیست. از سوي دیگر، با  از یکدیگر امکانآنها  کردن که جدا
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یـد بـر   با کننـد و مـی   را از یکدیگر جـدا مـی  » نهاد سیاست«و » نهاد دین«سخن است که  هم
 11موکراسی، آزادانه در قلمرو خویش به سر برند و در کار یکدیگر مداخلـه نکننـد.  دشالوده 

در خصوص اخالق، دین، عقـل، و سیاسـت چنـان اسـت کـه       کانتهاي  تنیدگی ایده درهم
  ریزد. وار دستگاه فلسفی و فکري وي را به هم می دستکاري آنها، شبکه اندام

ا نقد عقل نظري، جایگاه اخالق را در حوزه عقل عملی ب کانتطور که اشاره شد،  همان
هـا را بـه    از آنجا که وي در صلح پایـدار خـود، دولـت    12کند. شناسی مشخص می و معرفت

کند که مانند افراد عادي تعهداتی نسبت به یکـدیگر دارنـد،    مثابه اشخاص اخالقی تلقی می
مبانی فلسفۀ اخـالق، کـه   ترین  مهم بررسی مبانی فلسفۀ اخالق وي ضروري خواهد بود. از

بـا  یـا امـر مطلـق     13»بایسته قطعـی «در ارتباط است، وجود  کانتبه نوعی با فلسفۀ سیاسی 
بسـنده و   عملـی خـود   منـدي از قـوه عقـل     ماهیت اخالقی است که هر انسانی، به دلیل بهره

سو، و تنوع فرهنگـی، قـومی و...    خودآئین از آن آگاه است. اما نظر به طبیعت انسان از یک
کنـد. در   ها امکان بـروز پیـدا مـی    ها و تصمیم اي بیان بینش وي از سوي دیگر، تکثر گسترده

و فرهنـگ او، میـان غریـزه و خـرد او در       نتیجه، جدالی دائمی میان طبیعت خشـن انسـان  
ي بـه ایـن   جریان است که باید با آموزش خویشتن و پایان دادن به نابـالغی فکـري و معنـو   

در این میان، نقش نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نیز نقـش قـوانین    کانتجدال خاتمه داد. 
  داند. اي را بسیار برجسته می حاکم بر چنین جامعه

ــه ــوان شــاخه در عرصــه سیاســت، ب ــدگاه  عن ــم اخــالق از دی   ، انســانکانــتاي از عل
  ایگزین فلســفۀدهــد و فلســفۀ حــق، جــ اخالقــی جــاي خــود را بــه انســان حقــوقی مــی 

مفهـوم اخـالق را بـه اندیشـه      کانـت شود. در پیوند و تأثیر متقابل اخالق و حق،  اخالق می
  شـود، ایـن   اي که در بررسـی ایـن پیونـد حاصـل مـی      دهد. بنابراین، نتیجه آزادي ارجاع می

  است که آزادي هر فرد نباید در خارج مانع آزادي دیگران شود. براي حفظ حقوق همگـان، 
کند تـا تـأثیر    شود و قانون وضع می بخش بیرونی وارد عرصه می ه عنوان عامل نظامدولت ب

شـود، تعـدیل کنـد؛     ها، را که منجر به تعارض منافع و جـدال آنهـا مـی    پایدار طبیعت انسان
ها، اخالقی بودند، اصوالً نیازي به ایـن   طبیعتی که اگر وجود نداشت و در نتیجه، همه انسان

یعنی در واقع، همه به صـلح پایـدار دسـت یافتـه بودنـد.      نداشت وجود بخشی بیرونی  نظام
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شود کـه همـه اعضـاي جامعـه، واجـد حـداکثر آزادي        قانون عادالنه در شرایطی محقق می
  نسبت به دیگران باشند.

، هر دولتی باید با دولـت  کانتالمللی از دید  در سطح بین  اما پس از طرح این مقدمات،
ر کند که دوست دارد با وي به همان نحو برخورد شـود؛ یعنـی همـان    اي رفتا دیگر به گونه

خواند. وجود ایـن بایسـته درونـی، کـه      می» بایسته قطعی«چیزي که در رابطه با افراد، آن را 
هـا را نیـز بـه سـمت یـک       دهد، دولـت  افراد را به سمت تشکیل یک جامعه مدنی سوق می

ر قالب یک جمهوري جهانی سوق خواهد داد. ها د المللی یا مجمعی از دولت فدراسیون بین
هـا بـه ایـن     دولـت  14، منجر به صلح پایدارخواهـد شـد.  کانتتشکیل این فدراسیون به نظر 

قانونی و پرخاشگري گذشته خود را پشت سر نهاده و  پیوندند تا بی المللی می فدراسیون بین
هـاي آزاد مشـروعیت    لتالمللی، قانون توسط دو به ثبات و امنیت دست یابند. در سطح بین

پـذیر نیسـت. در نظـر     کند. تمدن حقیقی جز با کنار گذاشتن اندیشـه جنـگ امکـان    پیدا می
ها، پـس از طـی مراحلـی     ، تحول از حالت طبیعی جنگ به حالت صلح در میان انسانکانت

  پردازد. طور مشخص در رساله صلح پایدار خود به آنها می به کانتدهد که  رخ می

  ايداراركان صلح پ
، درصـدد ارائـه طرحـی مانـدگار     صلح پایدارحجم، ولی بسیار پراهمیت  در رسالۀ کم کانت

ایجاد و پاسداري از صـلح در سـطح جهـان و در نتیجـه، سـوق دادن       يبراي اتحاد ملل برا
اصوالً جنگ را بزرگتـرین شـرّي    کانتجامعه جهانی به سوي یک جمهوري جهانی است. 

رو، در ایـن اثـر تـالش کـرده اسـت       نیـ ن بشریت را بگیرد. از اداند که ممکن است داما یم
هـاي   شـرط  در پـیش کانـت   15طرحی ارائه کند که منجر به از بین بردن این شرّ بزرگ شود.

ها است. ولـی از آنجـا کـه تعلیـق      ها و درگیري تر جنگ چه بیشدنبال تعلیق هر مقدماتی به
ادامه به بیـان ارکـان اصـلی صـلح     خود ضامن بقاي صلح نیست، در  صرف جنگ، به خودي

  شود. پردازد که تحقق آنها، منجر به نهادینه شدن صلح می می
صـیانت از صـلح    ي. بـرا 1شرط دارد کـه عبارتنـد از:    شش پیش» صلح پایدار«برقراري 

طور ضمنی دستاویزي براي جنـگ در آینـده باشـد،     واقعی، هیچ پیمان صلحی که در آن، به
. هیچ کشوري نباید از راه وراثـت و ماننـد آن، تحـت مالکیـت کشـور      2معتبر نخواهد بود؛ 
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هـاي ثابـت و    . ارتـش 3دیگري درآمده و استقالل و حاکمیت هیچ دولتی نباید نابود شـود؛  
هـاي   ح زیر پرچم باید به تدریج کامالً برچیده شوند؛ بـه عبـارت دیگـر، رقابـت    نیروي مسل

. مقروض شدن یک دولت به خـاطر ثروتمنـد   4باشند؛  یگرایانه و تسلیحاتی ممنوع م نظامی
آمیز در امور سـایر   . هیچ کشوري حق دخالت خشونت5باشد؛  یکردن دولت دیگر ممنوع م

ست زدن به اقداماتی همانند شکستن پیمان و تحریـک  . هنگام جنگ، د6کشورها را ندارد؛ 
  16سازد، ممنوع است. اتباع که صلح را دشوار و ناممکن می

ت    ت این نکات ششیشرط اولیه رعا گانه، این است که به طور کلی حداقل قصـد و نیـ
اسـت کـه در میـان ایـن      يادآوریـ ها بایـد بـر الـزام اخالقـی مبتنـی باشـد. الزم بـه         دولت
گونه تئوري یا طرح اقتصادي، که منجر به یک نظم اقتصـادي شـده و در    ا، هیچه شرط پیش

خورد. این امر شاید بـه دلیـل    نهایت، به امنیت و عدالت اقتصادي منتهی شود، به چشم نمی
  ، به عنوان یک طرح روبنایی و نه زیربنایی باشد.کانتایراد کلی طرح صلح پایدار 

افزایـد.   ها می شرط ن پیشیا در تحقق صلح پایدار، بر اسه رکن بنیادین ر کانتدر ادامه، 
باشـد.    بایست جمهـوري  . قانون اساسی شهروندي در هر کشور، می1این ارکان عبارتند از: 

. حـق  3هاي آزاد اسـتوار گـردد.    بایست بر شالوده فدرالیسمی از دولت ها می . حقوق ملت2
  17 باشد. انی محدود مینوازي جه شهري، به شرایط میزبانی یا مهمان جهان

  اسيون جهانيراز حكومت جمهوري تا فد
است که در آن قانون، محـور زنـدگی    ی، نوع حکومت»حکومت جمهوري«، کانتاز دیدگاه 

کنـد. ایجـاد حکومـت     هاست. این نوع حکومت، صلح پایدار جهـانی را تضـمین مـی    انسان
د بـه حکـم عقـل عملـی     جمهوري بر اساس یک قانون اساسی، حاکی از این است که افـرا 

انـد. ایـن نظـام تبلـور اراده عمـومی همگـان اسـت.         خود، یک قرارداد اجتماعی را پذیرفته
. اصل آزادي براي تمام اعضاي جامعه به عنوان انسان؛ 1جمهوري بر سه بنیاد استوار است: 

ر فـرد  . اصل برابري قانونی بـراي هـ  3. تعلق همه افراد به یک قانون واحد به عنوان اتباع؛ 2
  به عنوان شهروند.

بنابراین، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندي مبتنی بر تعلق سیاسی به دولت، هر دو 
  آیند. هاي نظام جمهوري به شمار می از بنیان
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گانـه اجرایـی، تقنینـی و     صلح پایدار بدون برپایی نظام جمهوري، کـه در آن قـواي سـه   
امـا ایجـاد چنـین نظـامی خـود مشـروط بـه         یابد. قضائی داراي استقالل هستند، تحقق نمی

مداري براساس قانون است.  محوري، بلوغ فکري، سلوك اخالقی و قدرت عدالت  عقالنیت،
هـا   آیـد، امـا سـال    ، صلح پایدار مانند کودکی است که در یک لحظه به دنیا میکانتان یبه ب

  18کشد که این کودك، بر اثر مراقبت و آموزش به بلوغ برسد.  طول می
گیـرد.   ها را به مثابه افراد می براي تبیین طرح خود، دولت کانت  طور که اشاره شد، همان

بنابراین، در تبیین رکن دوم برقراري صلح پایدار به افـراد در وضـع طبیعـی، یعنـی قبـل از      
ها نیز مانند افـراد تـا پـیش از تشـکیل      گردد و معتقد است: دولت ایجاد جامعه مدنی باز می

طـور کـه افـراد در وضـع طبیعـی       برنـد. همـان   زاد، در وضع طبیعی به سـر مـی  فدراسیون آ
 ، خود دریطیها نیز در چنین شرا دولت 19گیرنده نهایی و داور اعمال خویش هستند، تصمیم

کـه در وضـع طبیعـی     ییگیرند. از آنجـا  رفتارشان با دیگران تصمیم می یخصوص چگونگ
در   شود. عدالتی منجر می ه به تعارض منافع و بیقانونی هموار قانونی حاکم است، این بی بی

پیوندند تـا   ها به فدراسیون می ط سرانجامی جز جنگ ندارد. بنابراین، دولتینتیجه، این شرا
  20به ثبات و امنیت دست یابند. 

کنـد،   در بیان ارکان ضروري براي تحقق صلح پایـدار بیـان مـی    کانتسلسله مراتبی که 
دنبـال  » فراسـوي مرزهـا  «و سـپس در  » خانـه «حاکی از آن است که وي صـلح را ابتـدا در   

قانونی و تعارض منافع را منجـر بـه    ط طبیعی، بییها در شرا ماندن دولت باقی کانتکند.  می
دانـد. حـال    تن به یک فدراسیون جهـانی مـی  ز در ایجاد و پیوسیچاره را ن داند. راه جنگ می

چـاره را   عدالتی سیاسـی را موجـب اصـلی جنـگ دانسـته و راه      ، بیرالزآنکه، افرادي چون 
عدالتی سیاسـی و   دانند که منجر به از بین بردن بی هاي عادالنه و منصفانه می اعمال سیاست
  21دانند.  گرایانه می فاضله واقع استقرار مدینۀ 

  شهري جهانبه حيات  از حيات مدني
غلبه بر حـق شـهروندان اسـت. حقـوق شـهروندي        در رکن سوم ارکان ایجاد صلح پایدار،

آیـد. منظـور از    د مـی یـ نوازي جهانی پد جهانی، براساس یک وظیفه اخالقی از لحاظ مهمان
وجه پایان بخشیدن به ملـل کنـونی موجـود نیسـت، بلکـه       نوازي جهانی، به هیچ حق مهمان
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صـورت لـزوم، انتقـال امـوال آنهـا در محـدودة        دي عبور و مرور اشـخاص و در منظور آزا
شهر، وطن و زیستگاهی است کـه در آن   هایی است که طرف معاهده هستند. جهان سرزمین

طبـق ایـن اصـل، بـراي شـخص خـارجی        22ابد.ی یهاي اولیه تبار بشر توسعه م تمام توانایی
نحو دوستانه مهمان تلقی شود، بـدون اینکـه    شود که او به مهاجر این حق مسلم شناخته می

شـهري را   مفهوم جهان کانتمند باشد. بنابراین،  از حقوق داخلی خاص شهروندان ملی بهره
  کند. ریزي می پایه» هاي آزاد فدراسیون دولت«بر زمینه 

طریـق مـردم جهـان در     ن یـ یندي منشأ طبیعـی دارد؛ زیـرا از ا  ا، چنین فرکانتبه عقیده 
رسـند. البتـه    آب و هـوا مـی   هاي حاصلخیز و خوش شوند و به سرزمین گسترده می يادیمناطق ز

 یـزرع رانـده   گیـرد گروهـی از آنهـا بـه منـاطق لـم       گاهی نیز به سبب تهاجماتی که صـورت مـی  
  دارد. يادیشود که یقیناً ثمرات ز هاي جدیدي می شوند. این امر منجر به برقراري عهدنامه می

گرایـی و   پـذیري، قـانون   گانه، مستلزم طی روند فرهنـگ  ارکان سهبه هر حال تحقق این 
  بود. شهري است که روندي تدریجی خواهد گرایی شهروندان و شهریاران این جامعه جهان عقل

  كارانه در انديشه كانت انطباق اخالق صادقانه و سياست محافظه
براي اینکه بتوان از صلح پایدار سخن گفت و بـه آن امیـدوار بـود، بایـد از تعـارض میـان       

در راستاي تبیین لزوم رهایی از این تعارض، به نقد  کانتاخالق و سیاست جلوگیري کرد. 
اگـر کـار نامسـاعدي    «یا » اول انجام بده، بعد توجیه کن«، مبنی بر اینکه ماکیاولهاي  دیدگاه

بـه عقیـده    23پـردازد.  مـی   ،»تفرقه بیانداز و حکومت کـن «و یا » آن را انکار کنانجام دادي، 
، اگر استقرار صلحی پایدار غایت و هدف نهایی است، باید در روابط سیاسی، اخـالق  کانت

و شرافت حاکم باشد. بدین منظور، برقراري یک نظام حقوقی مبتنی بـر اخـالق، از شـرایط    
توانند بـه   هاي اصیل اخالقی می است. در نهایت، فقط گرایشانکارناپذیر تحقق صلح پایدار 

  اتحاد واقعی میان مردم منتهی شوند.
به هر حال، صلح مستلزم اصالحات اخالقی خود ملل است و به نحو خاص، در درجه 

ن امر نیز در گرو اتحـاد و  یاول نیازمند اصالح زمامداران و حکمرانان صاحب نفوذ است. ا
ن صورت، اعمـال هـر نـوع روش دیگـري در     ین ایر ایملل است. در غوحدت واقعی میان 

  جهت فریب به کار خواهد رفت و تصنعی و تحمیلی خواهد بود.
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  شيعهصلح عادالنه در انديشه دين محور متفكران 
متفکران شیعه عدالت و صلح را دو مسئله مرتبط به هـم دانسـته و صـلح بـدون عـدالت را      

د. در این نگرش توحیدي، انبیاي الهی با هدف برقراري عـدالت  شمارن ناپایدار و ناکافی می
گرایانـه دارد. عـدالت در    اند. صلحِ بـدون عـدالت، خاسـتگاهی مـادي     و صلح مبعوث شده

ن معنی است که هرچیـز در جـاي خـود قـرار گیـرد. بنـابراین صـلح عادالنـه،         یاسالم، به ا
از  24شـوند.  منـد مـی   ود بهـره وضعیت متعادلی است که در آن همه مردم از حقوق حقـه خـ  

آنجاکه اسالم دینی جهانی بوده و در عین حال، مبانی و الگوهاي صلح عادالنه را در تعالیم 
اي از صلح اسالمی تلقی کرد که همـه   نسخه«توان  صلح عادالنه را می خود جاي داده است، 

  25».دهد جامعه بشریت را خطاب قرار می

  مباني صلح عادالنه
المللـی را در تحقـق عـدالت     تحقق صلح عادالنـه در عرصـه داخلـی و بـین    متفکران شیعی 

تـوان   کنند. در این دیدگاه، حق بر صلح، حقی وضعی و عارضی بـوده، نمـی   جو میو جست
امري ذاتی است. به همین دلیل، صلح پایدار و جهـانی بـر     آن را ذاتی تلقی کرد. اما عدالت،

کـه عـدالت در سـطح     دهد تـا زمـانی   لمللی نشان میا شود. واقعیت جامعه بین عدالت بنا می
المللـی انتقـال    اده نشود و الگوهاي آن در قالب یک فرهنگ ارزنده به سـطح بـین  یداخلی پ

ش نخواهد بود. بنابراین، در این حوزه سطح نگـاه از فـرد   یخام ب ینیابند، صلح پایدار آرمان
  گیرد. المللی را فرا می بین رسد و در نهایت، جامعه شود و سپس به دولت می آغاز می

جویـد، ضـمن    اگر سازوکارهایی که یک دولت براي تحقق عدالت بـه آنهـا توسـل مـی    
گرایانه به سرشت دوگانه انسان، مبتنی بر قوانین برگرفته از عقل و فطرت آدمـی   توجه واقع

ي بـا  باشند، سازوکارهاي پایدار و کارآمدي خواهند بود؛ زیرا منشأ آنها همـان قواعـد فطـر   
ثباتی هستند که خداوند در سرشت همه قرار داده است. درنتیجه، ثبات منشأ منجر بـه دوام  

هاي مختلف، ثبات خود را  ها و مکان نتیجه خواهد شد و در نهایت، تالی مورد نظر در زمان
  مدت حاصل خواهد شد.اي بلند خواهد کرد و صلح عادالنهحفظ 

  بينانه عگرايي واق سرشت دوگانه انسان: آرمان
هـاي   اي کـه زمینـه   در اسالم، سرشـت انسـان داراي دو بعـد خیـر و شـر اسـت، بـه گونـه        

بینـی اسـالمی، انسـان صـرفاً      طلبی بالقوه در او وجـود دارد. در جهـان   خواهی یا جنگ صلح
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باشد. در قـاموس اسـالمی،    هاي الهی ـ انسانی نیز می  حیوان مادي نیست، بلکه شامل ارزش
رو، حرکـت تکـاملی، انسـان و     ها و سجایاي معنوي اسـت. از ایـن   ارزش آنچه اصالت دارد

  26راند. جامعه بشري را به سمت ثبات، صلح و عدالت می
هـاي انسـان در بـدو خلقـت، ظهـور و بـروز و        از این منظر، تمام تمـایالت و گـرایش  

گیري خاصی ندارند. ذات آدمی مستعد شکوفایی هر دو سنخ از تمـایالت حیـوانی و    جهت
هاي متعالی  انسانی است. عقل و دین، هر دو، به عنوان عوامل مؤثر بر شکوفا شدن خواست

کننـد. بـه عبـارت دیگـر، انسـان       انسان و زمینۀ به فعلیت رساندن فطـرت الهـی عمـل مـی    
ها بسـته بـه وضـعیت     موجودي است مرکب از نیروهاي خیر و شرّ، که اساس روابط انسان

بینی افراطـی   شود. بنابراین، رهیافت شیعی، نه خوش توار میاین نیروها، بر جنگ و صلح اس
پذیرد، و نـه بـدبینی تفریطـی رئالیسـم و      آلیسم در مورد پاك بودن سرشت انسان را می ایده

  27فرض شریر بودن ذاتی انسان را.

  طلب فطرت عدالت
طلبـی   عـدالت یعنـی    طلبی با فطرت انسان عجین گشته است؛ از نظر متفکران شیعه، عدالت

مبتنی بر ساختار وجودي انسان است. در عین حال، جهان هستی در خلقت، تحقق و کمال 
یافتن و نیز در تبدیل شدن از حالت قوه به فعل و از استعداد بـه کـنش، در ابعـاد فـردي و     

ها در خلقت از نوعی تعادل و توازن برخوردارنـد   هست«موضوع عدالت هستند.   اجتماعی،
در جهان هستی، حاکی از آن است که انسانی که خود موضـوع عـدالت قـرار     و وجود نظم

پیرامون و اطرافش نیز موضوع عدالتند و در رابطه انسان با انسان و انسان با هسـتی،   گرفته، 
  28».نوعی تعادل برقرار است

ن میل در تمـام  دنبال دارد، ثبات و دوام آه طلبی ب ترین تأثیري که میل فطري عدالت مهم
انسان فطرتـاً در مقابـل قسـمت عادالنـه خاضـع اسـت. از جـور و        «ست. ها ها و مکان زمان

هاي الهیه، کـه در کمـون ذات بشـر مخمـر      عدالتی فطرتاً گریزان و متنفر است. از فطرت بی
برابر آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پـیش آن اسـت.    است، حب عدل و خضوع در

ــد   ــد، بدان ــدمات نقصــی اســتاگــر خــالف آن را دی خــواهی و  چــون عــدالت 29».در مق
کند، بلکـه اصـلی دایمـی و     گستري، امري فطري است که مرور زمان آن را کهنه نمی عدالت

  مستمر است.



۱۲۸     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره چهارم، پاييز  

  پيامبر درون،  عقل
ناپذیري احکام آن، ارتباط عقـل و   یکی از دالیل عمده پایداري و جاودانگی اسالم و آسیب

، دینی عقالنی اسـت. درنتیجـه،   یم به عقیده متفکران شیعزیرا اسال 30شرع با یکدیگر است؛
کـه تشـخیص مصـالح و    انی مواجه نخواهد شد، به ویـژه آن در هیچ عصري با مشکل و بحر

ن ارجـاع داده شـده   مفاسد اجتماعی و سیاسی مردم را در هر دوره به فقها و کارشناسان دی
  گذارد. ها صحه می و مفسدهها  کار، به روش عقالیی، بر تشخیص مصلحتاست. این سازو

ساز تبلور و به فعلیت رساندن فطرت است. بـدون عقـل، بـه مثابـه      عقل در اسالم زمینه
طلـب بـه فعلیـت نخواهـد      فطرت عـدالت  31پیامبر درونی و انبیا، به عنوان پیامبران بیرونی،

رغم اینکه انسـان بـه واسـطه نیازهـاي فطـري خـود از برخـی حقـوق          رسید. بنابراین، علی
اما نقش عقـل در راهنمـایی انسـان در جهـت ایفـاي حقـوق فطـري او         32برخوردار است،

رو،  نیغیرقابل انکار است. انسان عقل و اراده دارد و با نیروي عقل و اراده باید کار کند. از ا
  33خود استفاده کند. يتواند از حق خداداد تا تکلیف خود را انجام ندهد، نمی

  اركان صلح عادالنه
ز در یتک اعضاي جامعه و ن ان تکیعت تحقق عدالت در میمتفکران شیعه، هدف شر از نگاه

سـاز عـدالت اجتمـاعی و عـدالت اجتمـاعی، موجـب        کل جامعه است. عدالت افراد زمینـه 
  گسترش عدالت در بین افراد است.

  عدالت اجتماعي و سياسي بستري براي تأمين حقوق شهروندي
ان یـ ی و مجسم عدالت تام در جامعه و در مناسبات معدالت اجتماعی و سیاسی، جلوة عین

هـاي اجتمـاعی و گروهـی، بـه عنـوان قـانون        افراد بشر است. مصادیق آن در قالـب کـنش  
که عدالت، مفهومی صرفاً انتزاعـی   ییکنند. از آنجا تصویب و در مرحله اجرا تجلی پیدا می

، شهید صـدر دارند. از نظر و آرمانی نیست، عدالت اجتماعی و سیاسی نیز همین ویژگی را 
عدالت اجتماعی و سیاسی، برابري و مسـاوات حقیقـی و مبتنـی بـر تـوازن در درون افـراد       

پس از تحقق عدالت اجتمـاعی و   34بر عدل الهی و عدل فطري است. یجامعه است که مبتن
ــ و از حقـوق    افراد از حقوق اجتماعی ـ نظیر حقوق خانوادگی، جمعی   سیاسی در جامعه،

سی، شهروندي و حق مشارکت سیاسی برابر برخوردار خواهنـد شـد. بنـابراین، جامعـه     سیا
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کنـد و شـهروندان بـه میـزان اعمـال اراده       یهاي برابر اجتماعی و سیاسی را آماده مـ  فرصت
گر، دولت به دنبال پیشرفت علوم و فنون خواهـد  ید يشوند. از سو مند می خود، از آن بهره

  کند. یرا در مسائل اجتماعی و سیاسی شهروندان فراهم م بود که خود توازن و تعادل

  الگويي براي اقتصاد جهاني، عدالت اقتصادي
بعـد اقتصـادي اسـت. در تعریـف       آن،تـرین   مهـم  یکی از ابعاد عدالت اجتماعی و در واقع

عدالت اقتصادي عبارت اسـت از رفـاه   «عدالت اقتصادي از دیدگاه اسالم، گفته شده است: 
بر اسـاس ایـن تعریـف، عـدالت      35».ها و درآمدها ایجاد تعادل و توازن در ثروتعمومی و 

یابد که اقتصاد آن، رفاه عمومی و تعادل و توازن بین ثـروت   صورتی تحقق می اجتماعی در
به ارائه نظام منسجم  يا ژهیپردازي، اهتمام و در بعد نظریه شهید صدرو درآمد را ایجاد کند. 
تحقق عدالت اجتماعی در بعد اقتصادي  يکارهاي اقتصادي اسالم برااقتصادي اسالم و راه

وي معتقـد اسـت: بـراي ایجـاد عـدالت اقتصـادي، رفـع نیازهـاي ضـروري           36داشته است.
قالب کفالت همگانی و بر حاکم مسلمان، در قالـب   نیازمندان جامعه بر عموم مسلمانان، در

یک واجـب کفـایی اسـت. امـا      ثروت،  ضمان دولت اسالمی در سهیم نمودن مردم در منابع
مستلزم رفـع شـکاف طبقـاتی و      تحقق کامل عدالت اقتصادي، عالوه بر رفع نیاز نیازمندان،

توسعه در سطح زندگی مردم است. این امـر بـه عهـده رهبـر جامعـه اسـالمی اسـت. وي        
هاي اقتصادي اسـالم را بـراي تحقـق عـدالت در پرتـو دو اصـل تـأمین و تـوازن          سازوکار

  کند. اجتماعی بیان می
دولت اسالمی مکلف بـه سـازوکارهاي الزم بـراي تـأمین       ،»تأمین اجتماعی«بنا بر اصل 

دولـت ایـن مهـم را طـی دو مرحلـه انجـام         کامل وسائل زندگی عموم مردم است. عمومـاً 
دهد. در مرحله نخسـت، بـا تأسـیس واحـدهاي اقتصـادي، امکـان شـرکت مـردم را در          می

کنـد. در مرحلـه دوم، اگـر     صادي و کار و تالش براي اداره زندگی فراهم میهاي اقت فعالیت
 37دولت نتواند امکان کار را براي افراد فراهم کند، خود باید نیازهاي افـراد را تـأمین نمایـد.   

دنبـال نیازهـاي    روست کـه افـراد اگرچـه بـه     ضرورت فراهم آوردن شرایط کار کردن، از آن
اینکه این حقوق را به چه نحو اسـتیفاء  «شوند، اما  وردار میفطري خود از برخی حقوق برخ

شوند و  کنند مرحله دوم است. در این مرحله است که با تکلیف و حق، ضمیمه یکدیگر می
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کنند و هرکس به حق اختصاصی خـود   حقوق در اثر انجام تکلیف و وظیفه، فعلیت پیدا می
یازهاي اولیه و طبیعی خود تالش و فعالیـت  د براي رفع نیبنابراین، همۀ افراد با 38»رسد. می

امکانی بالقوه است که شهروندان باید از طریق کار مثبـت بـه آن     کنند؛ زیرا استیفاي حقوق،
جامعه عادالنه آن نیست که سهم منفعـل و  «فعلیت ببخشند. این امر عین عدالت است؛ زیرا 

یرد و یا بین فعـاالن اقتصـادي بـر    فعال اقتصادي را فارغ از تالش او به یک میزان در نظر گ
  39»حسب تخصص و اولویت جامعه فرق نگذارد.

، تحقق عدالت اجتماعی را در پرتو وجود حکومت الهی، به عنـوان یکـی از   شهید صدر
اي از فـرامین الهـی    مجموعه«داند. وي معتقد است:  ارکان تحقق عدالت اجتماعی ممکن می
) امکان تحقق ندارد: به عنوان مثال، یمسلمان (اسالمجز در جامعه اسالمی و در پناه دولتی 

فروشی و یـا بـر    گذاري در شریعت اسالم، باید مبتنی بر مبارزه با احتکار و گران شیوه قانون
  40»یابد. حذف ربا باشد، چنین مطلبی جز در سایه حکومت اسالمی تحقق نمی

از ارکـان مهـم    یکـ ینـوان  نیز به ع» توازن و تعادل اجتماعی«عالوه بر تأمین اجتماعی، 
، در بـاب تـوازن و تعـادل اجتمـاعی     شـهید صـدر  رود.  تحقق عدالت اقتصادي به شمار می

  نویسد: می
در تعادل اجتماعی دو واقعیت را باید در نظر داشت: نخست، جنبه طبیعی آن و آن عبارت 

هـاي شخصـی کـه از شـرایط اقتصـادي       ها و شایستگی است از: تفاوت افراد در ویژگی
گیرند. دوم، جنبه مکتبی آن و در این رابطه اسالم این اصل را، که کار مبناي  سرچشمه نمی

مالکیت است، در مکتب خود پذیرفته است. درپرتو این دو اصل، اسالم نظریـه تعـادل را   
ها  کند. البته با در نظر گرفتن این مطلب که سطح درآمد افراد به مقتضاي ویژگی عرضه می
  41شخصی متفاوت است.هاي  و توانایی

نتیجه، مقصود از تعادل اجتماعی، تعادل افراد جامعه از حیث سطح زندگی است، نـه از   در
اي در دسـت افـراد    این است که سـرمایه بـه انـدازه   » سطح زندگی«حیث درآمد. مقصود از 

هاي زنـدگی برخـوردار باشـند. البتـه در      باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزیت
گاه نباید  اخل این سطح زندگی، مراتب مختلف وجود دارد، اما این تفاوت و اختالف هیچد

فاصله بسیاري با هم داشته باشند. در واقـع، شـکاف طبقـاتی نبایـد مشـهود باشـد. دولـت        
توانـد بـه راهکارهـایی چـون وضـع       ، مـی یاسالمی براي جلوگیري از ایجاد شکاف طبقـات 
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ن یهاي دولتـی و یـا وضـع قـوان     گذاري و افزایش سرمایه سازي بخش عمومی فعال  مالیات،
  مناسبی نظیر تحریم ربا و... متوسل شود.

کـن کـردن فقـر و حفـظ جامعـه از ایجـاد        تأکید بسیاري بر ریشـه  در آثار امام خمینی
شود. ایشان به منظور تحقق عدالت اقتصـادي، گذشـته از تبیـین     شکاف طبقاتی مشاهده می

ــام ســرمایه    ــب نظ ــا و معای ــت، رب ــاب مالکی ــات اقتصــادي خــود در ب ــام  نظری داري و نظ
کننـد. یکـی، از طریـق     یهم مسوسیالیستی، از دو طریق زمینه تحقق عدالت اقتصادي را فرا

ا کم کردن شکاف طبقـاتی؛ دوم، از  یریزي براي رفع و  هاي حکومتی و برنامه اعمال سیاست
طریق ترغیب و تربیت نفوس انسانی به عنوان، رهبر امت در جهـت کمـک بـه مسـتمندان،     

  42هاي دینی. اداي حقوق واجب و مستحب مالی و تثبیت ارزش
هاي جلـوگیري   ه عدم وجود شکاف طبقاتی تفسر کرده، راهنیز توازن را ب شهید مطهري

داري و  هـاي سـرمایه   ایشـان پـس از بررسـی مشخصـات نظـام      43انـد.  از آن را توضیح داده
هاي نظام اقتصادي اسالم در تطبیق با دو نظام رقیـب را چنـین    سوسیالیسم، یکی از ویژگی

افـراد در ثـروت و مالکیـت. از نظـر     طبیعی بودن (نه ظالمانه بودنِ) اختالف «کنند:  بیان می
تواند خیلی فاحش باشد. از نظر اسالم، اخـتالف فاحشـی کـه     داري این اختالف می سرمایه

اي دیگر نه به واسطه بیماري، بلکه به واسطه بیکاري یا قلت مـزد بشـود،    منتهی به فقر طبقه
دهد که شـکاف   میاین کالم وي، به خوبی نشان  44»ممکن نیست جز از راه ظلم و استثمار.

طبقاتی محصول ظلم و استثمار است و معیار وجود آن نیز وجود طبقه فقیر، در کنار طبقـه  
توان به طـور همزمـان    جامعه را می ن بردن فقر دریثروتمند است. بنابراین، تالش براي از ب

معیاري براي اعطاي حقوق و نفی ظلم و اسـتثمار و هـم بـراي تـوازن مـورد قبـول اسـالم        
  ست.دان

  لزوم پايبندي به اخالق سياسي
از تحقـق عـدالت در جامعـه، بـر      يادیتوان دریافت که بخش ز با توجه به آنچه گذشت می

ست که نقش تربیت و تهـذیب اخالقـی   و سیاستمداران جامعه است. اینجا عهده زمامداران
و   سیاسـی ویـژه در زنـدگی    سازد. اسالم در همه زوایاي زندگی، به نفس، خود را نمایان می
هاي اخالقی و رعایـت اصـول اخالقـی را بـراي همـه مسـلمانان،        اجتماعی، التزام به ارزش
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دانـد و بـه ایشـان توصـیه      ر کارگزاران حکومتی الزم مـی یویژه حاکمان و زمامداران و سا به
هـاي   کند که حتی در رابطه با دشمن نیز جانب انصاف و عدالت را نگـه دارنـد و ارزش   می

  عایت کنند.اخالقی را ر
در اختیـار اشـخاص     رود، رغم اینکه خود یک کمـال بـه شـمار مـی     اما اگر قدرت، علی

غیرمهذب قرار گیرد، این کمال به فساد منجر خواهد شد. در عین حال، قدرت وقتی کمـال  
تواند کمال خود را بروز دهد که در دست دانشمند باشد، در دسـت   شود و می یمحسوب م
  45عاقل باشد.
در تحقق صلح عادالنه، افـزون بـر اینکـه الزم اسـت اهـداف       یش متفکران شیعدر نگر

هاي اخالقی نباشند، ابزار و وسائلی که در پیاده کردن  سیاسی در تعارض با اخالق و ارزش
شوند نیز باید رنگ ارزش اخالقی داشـته باشـند.    اهداف سیاسی و حکومتی به کار برده می

  46دگاه پذیرفته نیست.ی، در این د»کند می هدف، وسیله را توجیه«پس، شعار 

  . صلح پايدار: تزلزل روبنايي آراسته۲
براي تحقق صلح پایدار ارائه نمـوده اسـت، اساسـاً مبتنـی بـر       کانتن، معیارهایی که یبنابرا

محاسبۀ لوازم اخالقی و عقلى نظام جمهوري و دموکراتیک است. وي مشـکل صـلح را در   
هـاى دموکراتیـک، کـه     کند که با افزایش نظام بینى مى پیشکرده و وجو  جست نوع حکومت

خود تالی رشد فهم و درك انسان مزین به اخالق و عقل است، آینده جامعـه بشـر، شـاهد    
هاي جهـانی   هاى دموکراتیک خواهد بود. اما در عمل، وقوع جنگ صلحی پایدار میان دولت

و  یمعاصـر، در سـطح ملـ    جهـان  در ثبـاتی  بـی  و نـاامنی  هاي قابلیت و افزایشسو،  یک از
 کـه  است کانتنظیر ایده صلح پایدار  هایی گویاي ناکارآمدي گفتمان المللی، به روشنی بین

  اند. صلح بوده مدعی ترویج و حفظ

  ركود مفهوم صلح در نظريه كانت
» صلح منفـی «یا همان » صلح به معنی عدم جنگ«از صلح در نظر داشت،  کانتمفهومی که 
عدم توجه وي به این واقعیـت    ،کانتنظر از مقتضیات زمان  ت این امر، صرفبود. شاید عل
ایستا. بنابراین، اگر بـه آن صـرفاً بـه صـورت      نه ست،مفهومی دینامیک و پویا بود که صلح

روبنایی نگریسته شود، پس از چندي کارآیی خود را از دست خواهـد داد. بـه بیـان دیگـر،     
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 شک سست و برد و بی ا و زیربناي آن، ره به جایی نمیه بدون توجه به ریشه گفتمان صلح
ن است که در یک مقتضیات زمانی، جنگ و جهاد، اگر چـه  یبود. واقعیت ا خواهد شکننده

گرایـی،   در ظاهر مغایر صلح است ولی عین عدالت باشد. در اینجاست که نیاز به مصـلحت 
 کانـت و فروع صـلح پایـدار    شود که البته در اصول یمطرح م  که خود مبتنی بر عقل است،

  جایی ندارد.

  الئيك  نقصان نظام جمهوري و دموكراسي
از آنجاکــه در مباحــث مربــوط بــه صــلح مثبــت، و تــرویج فرهنــگ صــلح، دموکراســی و  

شـود، بـه همـین دلیـل      ها، به عنوان یکی از مبانی اصلی صلح تلقـی مـی   مداري دولت قانون
رود. امـا مشـروعیت    ایـدار بـه شـمار مـی    مشروعیت حاکمیت یکی از ارکان تحقق صـلح پ 

صرفاً محدود به وجود نظام دموکراسی آن هم از نوع الئیـک نیسـت و   سو،  یک حاکمیت از
از سوي دیگر، این رکن به تنهایی و بدون توجه به سایر ارکان و فراهم آوردن بستر عادالنه 

در مابعدالطبیعـه   نـت کاکارآمد نخواهد بود. عقل عملـی، کـه     براي تابعین حکومت و نظام،
را به عنـوان عـاملی   » عمومیت یافتن«کند، به صورت پیشینی  اخالق هویت آن را روشن می

کنـد و در صـلح پایـدار،     بخشد، شناسایی و تعیـین مـی   که به دیگر امور ارزش و اعتبار می
 کنند که از این گزارة اخالقی عقل عملی حکومت، قدرت و قانون در صورتی اعتبار پیدا می

را در یـ کند؛ ز در نظام دموکراسی، این عمومیت تحقق پیدا می کانتبرخوردار باشند. از دید 
گیـري از عقـل    این نظام همه چیز منطبق با رضایت شهروندان و مردم است؛ مردم بـا بهـره  

کنند که خود ایشان باید در جنگ شرکت کرده، مشقت آن را تحمـل کـرده    خود، تردید نمی
امـا آیـا صـرف     47هـا را متحمـل شـوند.    ها و بازسازى هاى احیاي خرابی و در نهایت، هزینه

رساند؟ آیـا یـک دولـت، بـه      دموکراتیک بودن یک دولت، درصد خطاي وي را به صفر می
د و با برتري ایدئولوژي نسـبت  کوبب» جنگ براي صلح«ر طبل بتواند  ظاهر دموکراتیک، نمی

ر کشورها مداخله نماید؟ واقعیـت  یداخلی سا ر کشورها، با توجیهات فریبنده در اموریبه سا
دهد. محک زدن تجربه تاریخ، ما را به ایـن نتیجـه رهنمـون     معاصر چیز دیگري را نشان می

کند که صـرف وجـود نظـام دمکراتیـک در سـطح داخلـی و الگـوبرداري از آن در سـطح         
  .المللی، در قالب یک فدراسیون جهانی، به صلح پایدار منتهی نخواهد شد بین
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المللی،  هاي داخلی و بین مداري و دموکراتیک بودن نظام با این حال، نباید از نقش قانون
لزومـاً الئیـک و   » بایـد «در توسعه و تحکیم صلح پایدار غافل ماند. اما اینکه چنـین نظـامی   

دموکراسی یعنی اینکه مردم حـق داشـته باشـند،    «سکوالر باشد، قابل قبول نیست. در واقع، 
د را خودشان تعیین کنند و این مـالزم بـا ایـن نیسـت کـه مـردم خـود را از        سرنوشت خو

 48».گرایش به یک مکتب و ایدئولوژي و از التزام و تعهد بـه یـک مکتـب معـاف بشـمارند     
بنابراین، حاکمیت ملی به معناي نداشتن اندیشه یا عدم التزام به ایدئولوژي خاصـی نیسـت.   

شـود؛ زیـرا دموکراسـی بـراي آن اسـت کـه        مـی معنـی   در غیر این صورت، دموکراسی بـی 
منـدي خـود را در سـایۀ     هاي مختلف با هم آزادانه برخورد کنند و تـوان  ها و گرایش اندیشه

  نقد و تحلیل به منصۀ ظهور برسانند.
دیگر، اگرچه باید پذیرفت که نظام دموکراسی محصـول ایجـاد فرصـت برابـر      ياز سو

، ایجاد عدالت سیاسی است، اما از این واقعیـت هـم   براي مشارکت سیاسی افراد و در واقع
محور، افرادي جز مطیع خواهش، طبـع و میـل مـردم     سیاستمداران مردم«د غافل شد که ینبا

ن افراد به جاي آنکه طرفدار منافع و حقوق حقه و واقعی مردم باشند و در عمـل  ینیستند. ا
. بـا ایـن وصـف، ایـن نظـام نـه       انـد  حقیقت مجذوب ذائقه مردم شـده  از آن دفاع کنند، در

طلبـی شـده    است که در آن، امیال کاذب مـردم، اسـباب قـدرت   » دماگژي«دموکراسی، بلکه 
در اینجا است که باید گفت: دیگر  49»است، نه پاسخگویی به نیازهاي اساسی و حقیقی آنها

از تواند بـه تنهـایی منجـر بـه برخـورداري افـراد        بسنده نمیمحور و خود عقل جمعی انسان
حقوق حقه و طبیعی خود شده و در نتیجه، منجر بـه تحقـق عـدالت سیاسـی و اجتمـاعی      

از است که بتوانند سالمت عقل را تضـمین کننـد.   یواقعی شود. بنابراین، به قوانین دیگري ن
این قوانین، همان قوانین الهی هستند. به عبارت دیگر قانون الهی الزم است تا مکمل قانون 

اینجاست که اسالم مسئله قوانین ثابت و متغیـر را در ذیـل بحـث حقـوق     طبیعی باشد. در 
کند و معتقد است که دین خاتم، قوانینی ثابت را، کـه طبعـاً مطـابق     طبیعی انسان مطرح می

عقل بشري نیز هست، و بشر در فهم آن ممکن است به خطا رود، از پیش براسـاس وحـی   
ثابت و تعلق به طبیعـت و    را به دلیل ویژگیقوانین ن یتر معرفی کرده و ا به صورت صریح

داند. هرچند مصادیقی از آنها در ذیل قوانین متغیـره،   شمول و ابدي می فطرت انسانی، جهان
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اي به جامعـه   تواند اسباب اثرپذیري از مقتضیات زمان و مکان را فراهم آورد و از جامعه می
نظام جمهـوري و دموکراسـی    در قالب کانت روشن است صلحی که 50دیگر متفاوت باشد.

  بهره است. الئیک به دنبال آن بوده، از چنین بازویی بی

  عدم توجه به معيار اقتصادي
دانـد و   مشکل عدم وجود صلح پایدار را در نوع حکومت میکانت طور که اشاره شد،  همان

معتقد است: اوالً، در صورت اصالح شکل حکومت بـه صـورت جمهـوري و ایجـاد نظـام      
قالـب   المللـی در  اً انتقال فرهنگ دموکراتیک از سطح داخلی به سـطح بـین  یدموکراسی و ثان

المللی تضمین خواهد شد. بنابراین، سـایر مسـائل از    یک فدراسیون جهانی، صلح پایدار بین
جمله مسائل اقتصادي، به تبع ایجاد چنین نظامی باید حل و فصل گردند. به نظـر مفسـران،   

ها به دنبـال منـافع متقـابلی     ، دولت»گرا سیون صلحااتحادیه و فدر«که در معتقد است  کانت
رو، سـود متقابـل اسـاس     نیـ شود. از ا المللى حاصل می هستند که از همکارى اقتصادى بین

شود آنها از آغاز جنگ، براى تحصیل سـود بـه    دهد و موجب می تجارت آنها را تشکیل می
را موجب  توسعه اقتصادى بیشتر  کانت«ن استدالل، طبق ای 51زیان دیگران خودداري ورزند.

ها و رنگ باختن مفاهیمى همچون خودکفـایى   افزایش وابستگى اقتصادى متقابل میان دولت
  52»داند. اقتصادي دانسته و غایت این فرایند را تحکیم فرهنگ تجارت و سود متقابل مى

متفاوت کشورها، اعـم  چنین استداللی این است که به وضعیت اقتصادي  یاشکال اساس
یافته توجهی ندارد. تجربه عملی نیـز حـاکی از آن    نیافته و یا غنی و توسعه از فقیر و توسعه

یافته اقتصـادي، هـیچ ابـایی از برافـروختن جنـگ بـراي کسـب         است که کشورهاي توسعه
 جادیرسد، با توجه به سلسله مراتب و ا منفعت ناشی از فروش تسلیحات ندارند. به نظر می

ها از نظر وضعیت اقتصادي و تفاوت فاحشی که میان آنهـا وجـود دارد،    شکاف میان دولت
توانـد   المللـی اسـت، نمـی    اقتصادي که صرفاً مبتنی بر سود متقابل ناشـی از همکـاري بـین   

راهگشا باشد. اگر غایت، نـه کسـب سـود متقابـل، بلکـه تحقـق عـدالت اقتصـادي باشـد،          
شک در اتحادیه مزبور از جایگاه واالیی برخـوردار   د، که بییافته و ثروتمن کشورهاي توسعه

المللـی، بـه    هـاي بـین   طور مستقیم یا در قالـب سـازمان   خواهند بود، مجبور هستند که یا به
داشتی به سـود   نیافته یا درحال توسعه یاري رسانند بدون اینکه چشم کشورهاي فقیر، توسعه
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این  53محوري گردد.محوري باید جایگزین سود لتمتقابل داشته باشند. به عبارت دیگر، عدا
اي است که در بعد اقتصادي، حق توسـعه بـه عنـوان یـک حـق بشـري، کـه         امر، همان ایده

  54شود. یافته محروم مانده است، مطرح می متأسفانه از بذل عنایت کشورهاي توسعه
ادعـاي  گرایـی و   رغم دعوي صـلح  نشان ساخت که، علت اینکه علیسرانجام باید خاطر

 جلوگیري به یتوجه متصدي این امر، کمترین المللی بین هاي سازمان  ترویج و تحکیم آن،
محـوري مـورد    این است که مسئله صلح را جـداي از بنیـان عـدالت    وقوع جنگ نکرده، از

  اند. توجه قرار داده

  استحكام زيربنايي استوار، . صلح عادالنه۳
 ارکان خود ریشه در فطرت انسان دارد، رویکـردي  به تبع ، ضمن اینکه»عادالنه صلح«ایده 

  انسان در پیش گرفته است. اجتماعی مدار و جامع را نسبت به حیات غایت

  پويايي مفهوم صلح
در نگرش صلح عادالنه، صلح، هم در مفهوم منفی آن، یعنی عـدم جنـگ و هـم در مفهـوم     

شـود. در ایـن    مطـرح مـی  مثبت آن، یعنی استقرار آرامش و ایجاد بستر مساوات و عـدالت  
جنگ و در نتیجه حفـظ ثبـات نسـبی و     فنگرش توحیدي، صلحی که هدف آن صرفاً توق

  شود. منافع ظالمان بوده و خود ظلمی مضاعف تلقی می ةکنند تأمین  وضع موجود باشد،
گذارند، اما پایداري این مهم را در گـرو   طلبی می ، ضمن اینکه اصل را بر صلحیمتفکران شیع

هاي نفسانی و ایجاد محیط امن، و به عبارت بهتـر، تربیـت و تهـذیب     خواهی و سرکشی ودنفی خ
خـودگرایی بـه    هـا و اختالفـات یعنـی    کـه منشـأ نـزاع    در صـورتی «رو،  نیـ داننـد. از ا  نفوس می

  55».گرایی سوق پیدا کند، بشریت روي صلح و آرامش و ثبات را در جهان خواهد دید خدا
همگرایـی، در زمینـه تربیـت نفـوس حاصـل نشـده باشـد، جنـگ         کـه ایـن    اما تا زمانی

نجاست که آموزه جنگ عادالنه تا زمان تحقق صلح عادالنه، بار یناپذیر خواهد بود. ا اجتناب
که بستر صـلح مثبـت    عدالت را بر دوش خواهد کشید. بنابراین، انکار مطلق جنگ در حالی

حال، الگویی که ارکان صـلح   عین ست. درمحور ا فراهم نیامده است، به دور از واقعیت عقل
کند، چه در بعد عـدالت   المللی ارائه می عادالنه براي جامعه داخلی و به دنبال آن، جامعه بین

اجتماعی و سیاسی و چه در بعد عدالت اقتصادي، به طور قطع منجر به تحقق صلح مثبـت و بـه   
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هـا   ملـت  مردم به حق خـود و نارضـایتی  عدالتی و نرسیدن  بی«شود؛ زیرا  تبع آن، صلح منفی می
امـروزه ایـن مخاصـمات     56»شـود.  باعث شورش و قیام مردم براي رسیدن به حق خود مـی 

  کنند. المللی ایفا می ترین سهم را دربرهم زدن صلح و امنیت بین داخلی هستند که بیش

  المللي عدالتي الگويي براي جامعه بين كني بي اركان صلح عادالنه: ريشه
بخـش   عدالت از نگاه اندیشـمندان فلسـفۀ سیاسـی مغفـول مانـده اسـت، امـا قـوام         هرچند

حکومت، دموکراسی، امنیت و آزادي در جامعه و به عنوان یک ارزش فطري و پایه حقـوق  
از آنجاکه صاحب قانون طبیعت شریعت خداوند متعادل است، پس «طبیعی مطرح است. و 

ت و فطـرت اسـت. بـه طـوري کـه یکـی از       قانون شریعت همنشین و ترجمان قانون طبیع
که دیدیم،  چنان 57».هاي دین اسالم، تعریف و تعیین هویت عدالت در جامعه است مأموریت

در همین راستا چارچوب جامعی را براي تحقق ابعاد مختلف عدالت  یدیدیم، متفکران شیع
  المللی به شمار رود. تواند نوعی الگوسازي براي جامعه بین ارائه نمودند که می

هـا   ها، معنـایی اسـت کـه سـال     حکومت عدل و رفتار عادالنه با ملت  عدالت اجتماعی،
اسارت و ذلت اسـت و مایـه     زیصلح بدون عدالت ن 58وجود داشته و قابل تغییر هم نیست.

سیاسی و اقتصادي در سطح داخلی منجر به تـأمین    تحقق ارکان عدالت اجتماعی، 59امنی. نا
شـرط تأسـیس عـدالت     المللـی پـیش   به نوبه خود، در سطح بینشود. این امنیت،  امنیت می

  جهانی خواهد بود.
بـراي تعـداد   » حق وتـو «الملل، از جمله وجود  انسانی روابط بین ساختار ناعادالنه و ضد

  اندازد. ایـن سـاختار ناعادالنـه،    یمعدودي از کشورها، صلح و امنیت جهانی را به مخاطره م
 ةکنند هاي خود، تأمین ک با شاخصیشود که هر  ي را شامل میا ساختارهاي فرعی ناعادالنه

سـالمت و  «کـه،   حقوق مظلومان هستند در حالی ةکنند ها و مستکبرانِ تضییع منافع ابرقدرت
فرهنـگ در زمـین    طلبـان بـی   صلح جهانی بسته به انقراض مستکبرین است و تا این سـلطه 

علـت   60».رسـند  آنها عنایت کرده، نمیهستند، مستضعفین به ارث خود، که خداي متعال به 
الملـل از دیـد متفکـران     طلبی در روابط بـین  اصلی منازعه و کشمکش بر سر قدرت و سلطه

باشد. البته قدرت و حکومت فساد ذاتی ندارنـد.   شیعه، عدم تهذیب کارگزاران این نظام می
دالنه، همزیستی اگر قدرت در مسیر جلوگیري از ظلم و فساد اجتماعی، دستیابی به صلح عا
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کار گرفته شـوند،   هاي انسانی و برقراري قسط و عدالت و... به آمیز، گسترش ارزش مسالمت
منشأ خیر و صالح و کمال خواهد بود. اما از آنجا که دولتمردان غیرمهـذب، نوعـاً آن را در    

ل نفـوذ و  برند و آن را یگانه وسیله اعما کار می اش به مسیر نادرست و مغایر با وظیفه اصلی
هـا، روابطـی خصـمانه و سرشـار از جنـگ و       دانند، روابط میان دولـت  سلطه بر دیگران می

  منازعه همیشگی براي کسب قدرت بیشتر است.

  گيري نتيجه
از جهـاتی داراي  » صلح عادالنه«، یا »صلح مبتنی بر عدالت«رویکرد متفکران شیعه به مسئله 

رسـد،   اسـت. بـه نظـر مـی    » صلح پایدار«تباط با ، در ارکانتهایی با فلسفه سیاسی  مشابهت
هـا، عـالوه بـر توجـه هـر دو دیـدگاه بـه فـرد بـه عنـوان نقطـه آغـاز              علت این مشـابهت 

سـتاده اسـت   یدر مقابل منکران جوهر انسانی ا کانتاین است که سو،  یک از  پروري، اندیشه
و همانند متفکران شیعی، معتقد به وجود سرشت دوبعدي بـراي انسـان اسـت. و از سـوي     

اسـت، در میـان شـیعیان،    کانـت  شناسـی   هاي بـارز معرفـت   گرایی که از ویژگی دیگر، عقل
اي برخـوردار اسـت، بـه     برخالف رویکرد غالب اشاعره در میان اهل سنت، از جایگاه ویژه

  رود. از منابع فقه شیعه به شمار میکه عقل یکی  يا گونه
با وجود این، در رویکرد کانتی بیشتر سخن از پایدار ساختن صلحی است کـه از جنبـه   
سلبی به آن نگریسته شده است. در نتیجه، در طرح صلح پایـدار، ایـن فیلسـوف کمتـر بـه      

ق و تربیـت  سـاز اخـال   مقولۀ صلح ایجابی، به معنی استقرار صلح مبتنی بر عدالت، که زمینه
، مناسبتی بین عدالت و صلح جهانی برقرار کانتهاست، توجه کرده است. در نگرش  انسان

انـد. اگرچـه بـر تـأمین عـدالت در       نشده است، این دو مقوله متمایز از یکدیگر فرض شـده 
درون جامعه، در قالب یک نظام جمهوري و دموکراتیک تأکید شده، ولی صـلح جهـانی بـا    

ا عدالت مورد نظر است. در این دیدگاه، مسـائل بـا روش عقلـی بررسـی     کمترین ارتباطی ب
شـود کـه داراي همگـونی منـافع و      شوند و انسان موجودي مختار و نیکوکار فرض مـی  می

جنگ یکسـره غیرعقالنـی و شـرّ      نوعان خود است. برهمین اساس، خواهان همکاري با هم
گرایانـه، عـدالت را در صـلح دخالـت      کـه ایـن دیـدگاه آرمـان     ییشود. اما از آنجا تلقی می

عـدالتی   هاي بروز جنگ و ناامنی و عوامل مخل صلح، که بی یعنی به علل و ریشه دهد،  نمی
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دار حفـظ ثبـات    و ظلم است، توجهی ندارد، صرفاً روبنایی است که آراسـتگی خـود را وام  
یسـت و صـلح   داند و از آنجا که وضع موجود، همواره عادالنـه ن  ینسبی در وضع موجود م

صـلح    هم در این دیدگاه، از پویایی و امکان انطباق با مقتضـیات زمـان برخـوردار نیسـت،    
  شود. حقیقی درجهان حاصل نمی

ها و مظلومـان   ارزش دارد که در آن حقوق انسان یصلح زمان  اما از منظر متفکران شیعه،
این صورت نتیجۀ استقرار صـلح،  در سایه عدالت تأمین گردد؛ زیرا در   و در واقع نیازهاي ایشان،

 از علـت بسـیاري    ها، محقق خواهد شد. در این نگـرش توحیـدي،   یعنی آسایش و تربیت انسان
 صـلح،  واقعـی  ریشـه  به توجهی جور، بی حاکمان خودکامگی از نظر صرف ها، کاستی و ها ضعف

ـ   خوانده شده است. درعین حال، این مـدل  جهان یعنی برقراري عدالت در راي صـلح  اسـالمی ب
ظرفیـت   استعداد و حد در جوامع، واقعی نیازهاي و ها استحقاق به توجه جهت به جهانی،

دهند،  ضمن ارائه الگوهایی که ابعاد مختلف این ارزش فطري را تحت پوشش قرار می آنها،
  گوید. می پاسخ عدالت، و صلح همزمان به دو آرمان دیرپاي بشریت، یعنی

 بـه عنـوان محـور پیشـبرد روابـط      عادالنه، استقرار عدالت غایت اصلی صلح در واقع،
هاي دینی خـود، و ضـمن    متفکران شیعه براساس آموزه است. انسانی تعامالت و المللی بین

اي نیک براي جامعه جهانی و غلبـه خیـر بـر     با امید به آینده  اذعان به سرشت دوگانه انسان،
 شـده  داده قـرار  بشر ذات در که نیست شوند و معتقدند: چیزي گرا محسوب می شرّ آرمان
پاسخ مانده باشد. ایشان در عین حال، بـا ارائـه سـازوکارهایی     بی خلقت عالم در یباشد، ول

در بـداخالقی و    عـدالتی  کـاوي بـی   در حوزه عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي و ریشـه 
رسانند. الگوهـایی کـه    گرایی خود را به اثبات می واقع  فرهنگی سران و زمامداران جامعه، بی

اي  مالحظـه  ، از جامعیت قابـل کانتساحتی  اند، برخالف الگوي تک این متفکران ارائه کرده
برخوردارند. از سوي دیگر، با توجه به ابتناي نظریات ایشان بر عقـل و فطـرت، و نظـر بـه     

کـل  هاي دین اسالم، الگوهاي مزبور قابلیـت اعمـال در سـطح کـالن و      شمولی آموزه جهان
 بسـترهاي  ضـمن ایجـاد   کننـد. ایـن گفتمـان، درصـدد اسـت تـا       جامعه بشریت را پیدا می

 نـه  الملـل،  روند در سطح بین این بر عدالت نمودن حاکم و اجتماعی تعامالت گیري شکل
هـاي   را در عین تنوع و تعـدد ریشـه   بلکه اتحاد و همبستگی وقوع جنگ شود، مانع از تنها

  خود قرار دهد.قومی و فرهنگی سرلوحه کار 
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
ویـژه روي عقایـد    اشاره کرد که به 1813سن پیر فرانسوي در سال » صلح پایدار«توان به اثر  از دسته اخیر می. 1

صلح پایدار: تأملی در فلسـفه سیاسـی ایمانوئـل    (کانت تأثیر به سزایی داشته است، اشاره کرد: مجتهدي، کریم، 
  .)1385جم، فروردین  ، روزنامه جام»کانت

2. Perpetual peace  
. دوره مشغولیت به ریاضیات، طبیعیات و فلسفه و 1. حیات فلسفی کانت را می توان به سه دوره تقسیم نمود: 3

. دوره تکمیـل فلسـفه   3. دوره فلسفه نقدي که او در آن بزرگترین آثار فلسفه خویش را پدیـد آورد، و  2منطق، 
هـاي   از سرچشـمه » صلح پایدار«ویژه  به نقدي و پرداختن به فلسفه سیاست. آثار کانت در باب سیاست و صلح

  اند. شناسی و فلسفه اخالق او سیراب شده معرفت
علیرغم همه ایرادات آشکار در سیستم ملل متحد از جمله عدم کارآمدي این سیستم، نظریات کانت در حوزه «. 4

  :»شوند المللی تلقی می فلسفه سیاسی همچنان تالشی برجسته به سمت نظم حقوقی بین
Capps, Patrick, The Kantian Project in Modern International Legal Theory, EJIL, V.12, 
N.5,p. 1004.  
5. Kant’s Political Writings, Edited with an introduction and notes by Hans Reiss, Translated 
by H.B. Nisbet, fourteen printing, p.39.  

  .: اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظري و فلسفه اخالقسفه سیاسی کانتفلعلی، محمودي، ر.ك: . 6
 نامند. . این تأکید کانت بر رویکرد ذهن به جاي عین را انقالب کپرنیکی در فلسفه می7

. عقل عملی همان عقل به معناي کلی کلمه است که مجهز به اراده شده است یا بهتر بگـوییم بـه اراده جهـت    8
 ص، فلسفه نقـادي کانـت  مجتهـدي،  (کریم  .توجه آن را به انجام دادن عمل خیر برانگیخته استبخشیده است و 

105.(  
باشد. کانت رسـیدن بـه معرفـت     هایی که عقل محض در آن ناتوان است شناخت متافیزیک می . یکی از حوزه9

کـار بـرده    ز این طریـق بـه  [کامل] از راه عقل نظري را محال دانسته و هرتالشی براي ایجاد معرفت متافیزیکی ا
نفسه یا ذات شی است و دنیاي ذات یا شی  داند. زیرا موضوعات متافیزیکی شی فی پایه و ارزش می شود را بی می
وسیله حس و فهم شناخت. کانت راه معرفت به متافیزیک را تعیین و شناسایی یک سلسله  توان به نفسه را نمی فی

طور فطري در عقل وجود دارند.  داند که به حقایق هستی ضروري هستند میعلوم ضروري که به اندازه قوانین و 
 صدر، محمدباقر(اي فراهم آورند.  این علوم معارف اولی بوده و این امکان را دارند که براي فکر بشري علوم تازه

، ترجمـه و  ریالیسـت ویژه مکتب فلسفی اسالم و مات هاي مختلف فلسفی به هاي بنیادي درباره مکتب فلسفه ما یا بررسی
اصولی که در بیان شهید صدر علوم ضروري یـا معـارف اولـی     ).231-221 محمدحسن مرعشی، صشرح سید

اند به نظر همان اصول پیشینی دربیان کانت هستند که مبناي عقل عملی و قواعد اخالقی را تشـکیل   خوانده شده
  دهند. می
 .51-50بیدي، ص. ترجمه منوچهر صانعی دره، دین در محدوده عقل تنها. ایمانوئل کانت، 10
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 .89-88 ، ص150، ش معرفت، »رابطه دین و دولت در اندیشه کانت: نقد و بررسی«، قربانی . مهدي11

گیـرد   گرایی موضع مـی  گرایی و فایده گراست و بنابراین در مقابل مصلحت . اخالق مدنظر کانت اخالق وظیفه12
ها را سنجید.  رو آن ود و زیان امور اندیشید و به نسبت غایت و هدف پیشچراکه براي ارزیابی مصلحت باید به س

وي معتقد است اگرچه در طبیعت انسان شر وجود دارد اما نباید مانند برخی شکاکان فرض را براین گذاشت که 
براي بهبود توان در این مورد از تفکر و تأمل آن هم  وجه نمی فاصله میان نظر و عمل چندان زیاد است که به هیچ

با نتـایج عملـی آن    عمل استفاده کرد. ما در هر صورت باید وظیفه خود را از لحاظ اخالقی انجام دهیم و کاري
 نداشته باشیم.

فقط برآن «) وجود دارد و آن این است که Categorical imperative. به عقیده کانت فقط یک بایسته قطعی(13
یـا بـه عبـارت    » توانید ارائه نمایید که این قاعده قانون کلی شـود  میو  آن امر مطلققاعده عمل کنید که بوسیله 

بنـابراین اراده هـر انسـان    ». شود چنان عمل کنید که گویی عملتان بوسیله اراده شما قانون کلی طبیعت می«دیگر
ترجمـه  ، کانتکاپلستون،  فردریک(کند و شرط ضروري بایسته قطعی، آزادي است:  عاقل، قانونی کلی ایجاد می

 ).198-188منوچهر بزرگمهر، ص 
14. Sullivan, J.Roger, An Introduction to Kant’s Ethics, p.21.  

به نظر هگل، کلیت فلسفه اخالق کانت دستگاهى صورى و فاقـد محتواسـت. بـه نظـر او، کانـت متفکـرى        15.
تر از گمان او بـه نظـر    ى که پیچیدهدرستى درك کند؛ روابط تواند روابط میان کشورها را به بین نیست و نمى واقع
شود؛ بلکه گاهى قدرتمندان تنها بـه ایـن    کند که صلح همواره مطلوب تلقى نمى رسد. هگل همچنین بیان مى می

هـاى   دلیل خواهان صلح هستند که ارتباط ناعادالنه موجود را حفظ کنند. بنابراین آرمان صلح باید در کنار آرمان
ان معنى است که صلح ارزش مطلق ندارد. هگل معتقد بود که جنگ رخدادى طبیعـى  دیگر سنجیده شود. این بد

بندد. او معتقد است این واقعیـت را بایـد پـذیرفت و نبایـد بـا       است و نباید تصور کرد که از زمین رخت بر مى
 اى آرمانى خواهان از بین بردن آن بود.  پردازش ایده

  .90-76محمد صبوري، ص ، ترجمه صلح پایدار، کانت ایمانوئل. 16
17. Global hospitality  
18. Mahmoudi S.Alli, "An Evaluation of Kant’s Theory of Perpetual Peace in the Field of 
Contemporary Political Philosophy", International Journal of Humanities, V.15(2), p. 57. 

ه بودن عقل عملی در انسان است که کانت قبالً در فلسفه اخالق خود . این مطلب یادآور خودآیین و خودبسند19
 به آن پرداخته بود. 

کانت در خصوص امکان نقض اصل عدم مداخله از سوي یکی از دول عضو فدراسیون نسبت به دولت دیگر . 20
است از سـوي دول  گیرد و یا ممکن  و نیز اینکه آیا تجاوز به فدراسیون صرفاً از خارج از فدراسیون صورت می

عضوي که ضمن نقض اصل عدم مداخله مهیاي جنگ با دولت عضو دیگر است نیز روي دهد، سکوت اختیـار  
سازد که در صورت وقوع تجاوز از سوي یکی از دول عضو فدراسیون، دول  کرده است. وي همچنین روشن نمی

 



۱۴۲     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره چهارم، پاييز  

                                                                                                        
بنابراین کانت هیچ اشاره اي به امکان وقوع توانند نسبت به دولت متجاوز داشته باشند.  عضو دیگر چه واکنشی می

 کند. حافظ صلح پایدار باشد، نمی ثباتی در فدراسیونی که قرار است بی
21. Rawls, the law of people, p.141;Riley Patrick, Kant’s Political Philosophy, New Jersey, 
Rowman and Littefield, 1982, p.134.  

ها خواهان  هاى مختلف نقد شده است. اکثر لیبرال بت به مساله جنگ و صلح از دیدگاهوطنى نس رهیافت جهان. 22
هـا نیـز معتقدنـد     دانند. رئالیسـت  هاى جهانى با اهداف محدود را مطلوب مى دولت جهانى نیستند، بلکه سازمان

تحقـق   شـوند و  هـا رقیـب یکـدیگر محسـوب مـى      هاى جهانى موفق تأسیس کرد؛ چون دولت توان سازمان نمى
 وطنى ناممکن است.  هاى جهان آرمان

اي کـه در آنهـا وجـود دارد،     ها بد سرشت هستند و به دلیل خـوي حیـوانی   شناسی ماکیاول، انسان . در انسان23
گرایش به سمت منافع شخصی، ثروت اندوزي، جاه طلبی، قدرت محوري، عهد شکنی وکارهاي ناشایست دیگر، 

ناپذیر است  ر آنان است. در اثر این تمایالت، جنگ و ستیز میان انسانها اجتنابیک گرایش کامالً ذاتی و درونی د
سبب وجود یک فرمانرواي قدرتمند در جامعه بـه منظـور برقـراري نظـم و جلـوگیري از هـرج و مـرج         و بدین

یگـران  ها و منـافع د  ضرورت دارد. مطابق برداشت ماکیاولی، انسانها تنها از روي ناچاري و ضرورت به خواسته
ناپـذیر حیـوانی، بـه سـمت      هاي سیري دلیل گرایش که فرصتی به دست آورند، به گذارند و در صورتی احترام می

کند که براي برقراري  اندرزي به شهریار، تأکید می قالب در ويرو،  آورند. از این نظمی و کارهاي بد روي می بی
ایش قدرت نظامی، هیچ هدفی را در سر نپروراند: نظم اجتماعی و حفظ قلمرو سلطنتش، جز اندیشه جنگ و افز

  ).113ص، ترجمه داریوش آشوري، شهریارماکیاولی، (
24. Saed ,Nader, "An Introduction to Conceptual Frameworks of Just Peace Discourse", in: 
Saed, N. (ed.), Right to Just Peace, Islamic World Peace Forum, p. 30. 
25. Ibid. 

  .204، ص22، ش مجله علوم سیاسی، »الملل ماهیت انسان و روابط بین«ستوده،  محمد. 26
  .297، صدرآمدي بر نظریه سیاسی امام خمینی دهشیري، محمدرضا. 27
  .176 ، صفلسفه ما صدر، محمدباقر. 28
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تعالی و رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود، دو نوع از مربی و مهذب به تقدیر کامل در او  چون حق. 31
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وجودات را بـه  حقوق طبیعی و فطري از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، م. 32
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  .47، ص بیست گفتار مطهري، مرتضی. 33
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