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چکیده
دستيابی به صلح، همواره يكی از آرمانهای بشری در طول تاريخ بوده است. با اين وجود، درك و برداشت 
معانی  متنوعی،  معرفتی  مبانی  فرهنگها و  با  و  متفاوت است  بسيار  مفهوم صلح  از  افراد و جوامع مختلف 
و  معرفتی  آموزه های  مبنای  بر  كانت  زمين،  مغرب  در  نموده اند.  ارائه  از صلح  را  مختلفی  و شاخصه های 
اخالق  چهارچوب  در  صلح،  از  پراگماتيكی  و  حداقلی  دريافتی  اومانيسم،  مكتب  و  خود  انسان شناسانه 
و دموكراسی مطرح می كند، در حالی كه از منظر امام علی)ع( در نهج البالغه، برداشتی عدالت محورانه و 
توحيدی از صلح ارائه می شود كه به مراتب متقن تر و كامل تر از برداشت كانتی از صلح می باشد. در اين 
پژوهش، با رويكردی سازه انگارانه به مفهوم صلح، تالش شده تا ضمن تعريف اين مفهوم در هردو ديدگاه 
علوی و كانتی، به بررسی تطبيقی آنها نيز پرداخته شود. پژوهش حاضر به اين يافته دست پيدا می كند كه 
اگرچه مفهوم صلح در گفتمان علوی با گفتمان كانتی به لحاظ مبانی معرفتی و هستی شناسی متفاوت است، 

اما از لحاظ نگرش جهان وطن گرايانه با يكديگر تشابهاتی دارند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 51/ بهار و تابستان 1398

صص 73-59

کلیدواژه ها: نهج البالغه، صلح عادالنه، کانت، صلح پایدار، سازه انگاری.
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مقدمه
و  است  بشري  آرمانهاي  قديمي ترين  از  صلح 
لحاظ  به  و چه  تئوريكي  نظر  از  انسانها چه  همواره 
براي رسيدن  راه حلهاي عملي در تالش چاره جويي 
به آن بوده اند. تاريخ سياسي جهان شاهد عهدنامه ها 
كه  است  دولتها  بين  چندجانبه  يا  دو  قراردادهاي  و 
نمايانگر گوشه اي از فعاليتهاي بشري در راه برقراري 
صلح و همزيستي است. در حقيقت، تالش براي صلح 
همواره به موازات اقدام براي تجاوز و جنگ افروزي 
اين ميان،  ادامه داشته است. در  بين ملتها  در روابط 
بسياري كانت را به دليل تأكيد وي بر امكان نيل به 
انديشه  پايه گذار  دموكراتيك،  دولتهاي  ميان  صلح 
صلح  و   )Sustainable Peace( پايدار  صلح 
فلسفه  زيرا  می دانند؛1   )Liberal Peace( ليبرال 
كانت در پيدايش نظريه های حكومت و صلح جهانی و 
پی افكندن شالوده و آموزه های ليبراليسم و تأثيرگذاری 
وی بر فيلسوفان و انديشمندان متأخر در حوزه صلح 
جهانی بسيار مشهود است و به همين جهت كانت به 
عنوان »پدر ليبراليسم« شناخته شده است.2 از سوی 
ديگر، بر خالف ادعاهای برخی مستشرقان كه اسالم 
آيات  بر  و  نموده اند  معرفی  را دين جنگ و شمشير 
اسالمی  متون  عامدانه  و  كرده  تأكيد  جهاد  و  جنگ 
برقراری آن  متعددی را كه گسترش صلح و اصالت 
در جوامع بشری را مورد اشاره قرار می دهند، ناديده 
از  غنی  ادبياتی  دارنده  دربر  اسالم  دين  می انگارند، 
متون و نگرشهای مبتنی بر اصالت صلح می باشد كه 
بر پايه مبانی معرفت شناسانه و انسان شناختی اسالمی 
علی )ع(  امام  البالغه  نهج  ميان،  در  اين  می باشند. 
می تواند برای تبيين و تشريح مفهوم صلح و ديدگاه 
اسالمی در خصوص شرايط و الزامات برقراری آن و 
بنيانهای معرفت شناختی صلح و نيز گستره تحقق آن 

1. »ديدگاههای رهيافتهای مختلف روابط بين الملل نســبت به مسئله 
صلح«، ص154.

2. فلسفه سياسی كانت، صص20و21.

به ذكر  باشد. الزم  بسيار راهگشا  در جوامع بشری، 
است كه در اين پژوهش از ترجمه نهج البالغه محمد 

دشتی استفاده شده است.

پیشینه تحقیق
كانت  پايدار  صلح  ايده  خصوص  در  فراوانی  آثار 
نموده اند  نويسندگان متعددی تالش  نوشته شده اند و 
تا به شرح و تفسير و تبيين اين ايده بپردازند كه محور 
صلح  استقرار  به  معطوف  تالشهای  به  مربوط  اصلی 
نوعی  به  و  می باشد  بين المللی  مقياس  در  ويژه  به 
منشأ شكل گيری جامعه ملل نيز محسوب می شود.3 
از سوی ديگر، مقاالت متعددی در خصوص مباحث 
مربوط به جنگ و صلح در نهج البالغه از ديدگاه امام 
علی)ع( به رشته تحرير درآمده و اين دو مفهوم را از 
منظر اسالم و نگرش علوی مورد بررسی و تجزيه و 

تحليل قرار داده اند.4
در  آثار  از  ديگر  يكی  كه  نمود  اذعان  بايد  همچنين 
اين زمينه، فلسفه كانت اثر منوچهر آشتيانی است كه 
مهم ترين تفاوتش با اين مقاله، اين است كه در مقاله 
بنابر ديدگاه اسالمی، مهم ترين فضيلت انسان  حاضر 
قوه تعقل و خرد او است و بر همين اساس به ترسيم 
صلح مبتنی بر عدالت می پردازيم، اما فلسفه كانت به 
الزامات اخالقی است.  بر  مبتنی  ايجاد صلحی  دنبال 
مبانی  كانت،  فلسفه  تفكرات  هسته  اينكه  عالوه  به 
غربی و الئيتسه دارد، در حالی كه مبانی فكری مقاله 
حاضر براساس ديدگاه اسالمی و الهی بنا شده است. 
انتقاداتی را بر فلسفه كانت مطرح نمود:  نيز می توان 
1( كانت مدعي است كه وظايف اخالقي همگي مطلق 
نظريه  اين  نمي پذيرند،  را  استثنايي  هيچ گونه  و  بوده 

3. فلسفه سياســی كانت؛ كانت به روايت ايرانی؛ »انسان شناسی در 
انديشه كانت«؛ »صلح پايدار و عامليت سياسی نزد كانت«؛ »امانوئل 

كانت و انديشه صلح پايدار« و ... .
4. »صلــح در نهج  البالغه«؛ »پيمانها و معاهــدات در نهج البالغه«؛ 
»سياسِت دوســتی در گفتمان علوی«؛ جنگ و صلح از ديدگاه امام 

علی)ع(.
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خط بطالنی بر امور نسبی می كشد و جای هيچ گونه 
كانت   )2 نمی گذارد.  باقی  را  خطا  و  آزمون  عرصه 
معيار اخالقي بودن يك كار را تعميم پذيري قاعده اي 
براساس آن صورت مي گيرد،  كار  آن  كه  مي دانست 
در حالي كه تعميم پذيري يك قاعده به خودي خود، 
اخالقي بودن آن را تضمين نمي كند. 3( از اشكاالت 
اين  بر  او  است؛  مطلق گرايي  در  افراط  كانت،  ديگر 
و  جا  همه  و  هميشه  اخالقي  احكام  كه  است  باور 
عالم  در  كه  حالی  در  هستند،  ثابت  كس  همه  براي 
كه  نمود  اذعان  بايد   )4 هستند.  نسبی  امور  هستی 
آن  در  كه  نظام جمهوري  برپايی  بدون  پايدار  صلح 
قواي سه گانه اجرايی، تقنينی و قضايی داراي استقالل 

هستند، تحقق نمی يابد.
با اين وجود، هيچ اثری در زمينه تحليل مقايسه ای 
مفهوم صلح از ديدگاه كانت و امام علی)ع( در نهج 
البالغه صورت نگرفته است. بنابراين با توجه به اين 
آثار، نوآوری پژوهش حاضر نسبت پژوهشهای ياد 
شده، آن است كه ضمن واكاوی مفهوم صلح پايدار 
و صلح عادالنه در دو نگرش كانتی و علوی و ارائه 
و  ماهوی  تفاوت  مفهوم،  دو  اين  از  تطبيقی  تحليلی 
با  را  آنها   )Epistemological( معرفت شناختی 
 )Constructivism( استفاده از نظريه سازه انگاری

تبيين می نمايد.

چهارچوب نظری تحقیق
معرفت شناسی  يك  چهارچوب  در  سازه انگاری 
 )Ontology( و هستی شناسی )Epistemology(
خاص به درك جديدی از واقعيت می رسد و با برهم 
يك  از  عيني  واقعيت  و  بر ساخته  ميان  مرز  زدن 
شيوه هاي  ديگر،  سوي  از  ارزش  و  واقعيت  و  سو، 
تحليلي جديدي ارائه مي دهد. در اين رهيافت ديگر 
طبيعت گرايي مالك نيست، بلكه مؤلفه هاي فرهنگي و 
تفسيرگرايانه در كانون توجه قرار می گيرد و بر همين 
اساس، نقش ذهن در ساختن آن بررسی می شود. طبق 

اين نظريه، فعاليتهاي انساني صرفًا در محيط فيزيكي 
اجتماعي  روابط  به  بلكه  نمي كنند،  ايجاد  دگرگوني 
ساختارها و نهادهاي اجتماعي نيز شكل مي دهند و 
مهم تر از آن سازنده  واقعيت اجتماعي مي باشند. در 
واقع، شناختهاي اجتماعي برساخته اين شيوه صحبت 
مي باشند.  واقعيت  درباره  افراد  انديشيدن  و  كردن 
برخالف تصور رايج در نگرشهاي اثبات گرا، اين طرز 
شكل  واقعيت  براساس  كه  نيست  ما  كردن  صحبت 
كه  است   )Reality( »واقعيت«  اين  بلكه  مي گيرد، 
براساس نحوه سخن گويي ترسيم مي گردد. طرز سخن 
شكل  را  واقعيت  از  افراد  شناخت  يك سو  از  گفتن 
درباره  را  خاصي  گفتمان  ديگر  سوي  از  و  مي دهد 
آن مي سازد. بنابراين، واقعيتها، امور مستقلي نيستند، 
بلكه در چهارچوب شناختهاي ما پديدار مي شوند. به 
عالوه، شناخت امري صرفًا ذهني يا تجريدي نيست، 

بلكه مبناي اجتماعي دارد و در جمع پديد مي آيد.5
تفكر سازه انگاري براساس اين تلقي شكل گرفته كه 
نمود و  از ذهن نمي توان بررسي  واقعيت را مستقل 
 )Inter subjectivity( واقعيت امري بينا ذهني
است و فاعليت در شكل گيري آن نقش دارد. پس 
ذهني  ساخته  واقعيت  يك  سازه انگاران،  واقعيت 
به  ارتباط مي يابد.  اجتماع هم  به  اين ذهن  و  است 
عبارت ديگر سازه انگاري با نفي استقالل امر عيني 
از  استعاليي، عام و رها  امكان شناخت  از ذهنيت، 
ارزش را رد مي كند و در مقابل معتقد است كه جهان 
حاصل  نيز  شناخت  و  مي شود  برساخته  »ما«  در 
انفعال ذهن است كه از مشاركت فعاالنه آن جهان به 
دست مي آيد. اين ذهن نيز به نوبه خود امري تكوين 
نيافته است و در چهارچوب جامعه، تاريخ و هويت 
خود، جهان را مي سازد و به شناخت دست مي يابد. 
روي  بيشتر  سازه انگاري،  نظريه های  در  بنابراين 
به  موجب  كه  باورها   )1 مي شود:  تأكيد  عنصر  دو 

5. »روش شناســی ســازه انگاری در حــوزه روابــط بين الملل«، 
صص184و185.
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وجود آمدن معنا مي شود. 2( دانش كه باعث ايجاد 
هنجار مي گردد. در عين حال، بايد توجه داشت كه 
معناسازي،  فرايند  جريان  در  مي توانند  نيز  باورها 

هنجارهايي را توليد كنند.6
نظريه  كه  نمود  عنوان  چنين  می توان  بنابراين، 
تبيين  و  تحليل  جهت  مناسب  معياری  سازه انگاری 
مسئله مورد نظر ما می باشد؛ زيرا چنين به نظر می رسد 
كه مفهوم صلح ماهيتی بين االذهانی دارد و در جوامع 
متفاوت   )Idea( انگاره ای  مختلف،  فرهنگهای  و 
سازه انگاری  نظريه  كارگيری  به  رو،  اين  از  می يابد. 
در رابطه با بررسی تطبيقی مفهوم صلح در دو ديدگاه 

علوی و كانتی، ضرورتی اجتناب ناپذير است.

نگرش  و  علوی  مکتب  در  صلح  مفهوم  تبیین 
کانت

به  البالغه  نهج  در  صلح  و  جنگ  مفهوم  بررسی  در 
عنوان ديدگاه شيعه اين نكته حاصل می شود كه امام 
علی)ع( اصالت را به صلح داده، نه جنگ. از ديدگاه 
ايشان، جنگ در حكم جراحی بيمار است؛ يعنی اگر 
تنی سالم باشد، نيازمند جراحی نيست و اگر جامعه 
اسالم  رو،  اين  از  می پرهيزد.  جنگ  از  نباشد،  بيمار 
جنگ را برای خاموش كردن آتش خانمان سوز فتنه 
می خواهد. اگر فتنه ای نباشد، جنگی نيست و اگر بشود 
بدون جنگ، آتش فتنه را خاموش كرد، نبايد به جنگ 
روايي  جوامع  در  حديثی  زمينه  اين  در  آورد.  روی 
اهل سنت، مانند صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده 
است كه پيامبر)ص( فرمود: »از سوي خداوند متعال 
معبودي  دهند  گواهي  تا  بجنگم  مردم  با  كه  مأمورم 
است،  او  فرستاده  محمد  و  نيست  يكتا  خداوند  جز 
چنين  هرگاه  پس  بپردازند.  زكات  و  دارند  برپا  نماز 
كردند، جان و مالشان را محفوظ بداريد«.7 به همين 
جهت است كه قرآن بعد از آنكه فلسفه جنگ را دفع 

6. همان، صص186و187.
7. »اصالت جنگ يا صلح از منظر دين با تأكيد بر آيات قرآن كريم«.

ُعْدَواَن  َفاَل  اْنَتَهْوا  »َفِإِن  می فرمايد:  می شمارد،  فتنه 
الِِمیَن«؛8 »اگر آتش افروزان فتنه به خود  ِإلَّ َعَلی الظَّ
دشمنی  و  عداوت  زيرا  نيست؛  عداوتی  آنها  با  آيند، 
تنها بر ظالمان و ستمكاران است«.9 از اينجا، حكمت 
می شود.  روشن  هم  خداپسندانه  و  مكتبی  جنگهای 
جنگی كه برای دفع و رفع فساد، فتنه، ناامنی، تهاجم، 
الهی و  انبياي  باشد، مقدس است و  غارت و سفاكی 
پيروان راستين آنها، پرچم دار و پشتيبان و فرمانده آن 
بوده اند. از اين ر و، قرآن كريم می فرمايد: »َوَما لَُکْم 
َجاِل  َل ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اهلل َوالُْمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرِّ
ِمْن  َأْخِرْجَنا  َربََّنا  َیُقولُوَن  الَِّذیَن  َوالِْولَْداِن  َساِء  َوالنِّ
و  خدا  راه  در  »چرا  َأْهُلَها«؛10  الِِم  الظَّ الَْقْرَیِة  َهِذِه 
در راه نجات مردان و زنان و كودكان مستضعفی كه 
می گويند: پروردگارا ما را از اين شهری كه مردمش 

ستمكارند، خارج گردان، نمی جنگيد؟«.
مردان  راستين  دفاع  و  مقدس  جهاد  ترتيب،  اين  به 
خدا، جنگيدن در راه دفع فتنه و بستن گلوگاه حياتی 
فتنه جويان و جنگ طلبان است، تا صلح و آرامش و 
خواهی  صلح  انديشه  شود.  برقرار  جامعه  در  امنيت 
امام، صرفًا به يك ايده انسانی در بُعد نظری محدود 
الهی كه رسالت هدايت  انبيای  بلكه همانند  نمی ماند، 
عهده  به  را  امنيت  و  صلح  عدالت،  استقرار  و  بشر 
دارند، امام علی)ع( نيز در حوزه عملی در اين راستا 
تالش می كند. امام برقراری صلح در جامعه را هدف 
حكومت و سياست خويش مطرح می كند و در خطبه 
َُّه لَْم  ََّك تَْعَلُم أن زير در حال نيايش می فرمايد: »اللَُّهمَّ إِن
الْتِماَس  َو ال  ُسْلطاٍن،  فِي  ُمنافََسًة  ِمنّا  كاَن  َِّذي  ال يَُكِن 
َشْيٍء ِمْن فُُضوِل الُْحطاِم، َو لِكْن لِنَُردَّ الَْمعالَِم ِمْن ِدينَِك، 
ِمْن  الَْمْظُلوُموَن  فَيَُاَمَن  باِلِدَك،  فِي  اإْلِْصالَح  نُْظِهَر  َو 
َلُة ِمْن ُحُدوِدَك«؛11 »خداوندا تو  ِعباِدَك، َو تُقاَم الُْمَعطَّ
می دانی كه كوشش ما در موضع خالفت برای رقابت 

8. بقره، 193.
9. »صلح در نهج البالغه«.

10. نساء، 75.
11. نهج البالغه، خطبه 131.
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در سلطه گری و به دست آوردن چيزی از متاع محقر 
دنيا نبود، بلكه برای آن بود كه به نشانه ها و حقايق 
نماييم  تو اصالح  در شهرهای  و  وارد شويم  تو  دين 
)صلح را برقرار كنيم(، تا ستمديدگان از بندگانت در 
امن و آسايش باشند و قوانين متروك تو بار ديگر به 

جريان بيافتد«.
از معارف قرآن كريم و سخنان امام علی)ع( به خوبی 
اين نكته را می توان استنباط كرد كه صلح، از مبانی 
اسالمی،  انديشه  و  است  اجتماعی  زندگی  اصلی 
استقرار صلح و ثبات اجتماعی را با هدف خلقت و 
سير تكوينی نظام آفرينش گره می زند. در واقع از نظر 
عقلی نيز مبنا بودن صلح برای حيات اجتماعی بشر 
اثبات است؛ زيرا اسالم، هدف زندگی را كمال  قابل 
و سعادت انسان می داند و اين هدف جز با برقراری 
انديشه ای  بنابراين  باشد.  تأمين  قابل  نمی تواند  صلح 
دنيوی و  بعد  )در  او  انسان و سعادت  برای كمال  كه 
جنگ  می تواند  چگونه  دارد،  جهت گيری  اخروی( 

محور باشد يا به صلح نيانديشد؟
مفهوم  دو  عدالت  و  علوی، صلح  و  اسالمی  منظر  از 
كه  به گونه ای  ناپذيرند،  تفكيك  و  با يكديگر  مرتبط 
تحقق عدالت از مهم ترين پيش شرطهای تحكيم و تثبيت 
صلح تلقی می شود و اساسًا صلحی كه بر عدالت مبتنی 
نباشد، صلحی ناپايدار، سطحی و ظاهری خواهد بود 
و در بهترين حالت مفهوم صلح منفی را می توان بر آن 
عادالنه«  »صلح  مفهوم  ترتيب،  اين  به  نمود.  اطالق 
شكلی  به  عدالت  محوريت  بر   )Just Peace(
واقعيتها  و  مقتضيات  گرفتن  نظر  در  با  و  واقع گرايانه 
و نيازهای زندگی جمعی بشر مطرح می گردد كه هم 
در سطح داخلی و هم در مقياس بين المللی می تواند 
تأمين كننده نيازهای فطری جوامع بشری به صلحی 
پايدار باشد. از اين منظر، عدالت جويی و عدالت طلبی، 
فرازمانی  بشر است و خصلتی  نوع  ذاتی  خصوصيت 
نيز در  اهل سنت  از علمای  تن  دارد. دو  فرامكانی  و 
كه موجب  كرده اند  بيان  را  اعتقادات خود  زمينه  اين 

همگرايی مذهبی ميان شيعه و سنی شده است؛ برای 
مثال شيخ شلتوت می گويد: هدايت اسالمی، ما را به 
سوی صلح و دوستی فرامی خواند. رشيدرضا نيز در 
يكی از آثار خود به اين نظريه اعتقاد دارد كه صلح 
و دوستی بين المللی، اصلی است كه بايد مردم به آن 
فرمان  ما  به  همين جهت، خداوند  به  و  باشند  پايبند 

داده است كه آن را بر جنگ برگزينيم.12
با اين وجود، مفهوم مورد نظر كانت از صلح، صلح به 
 Negative( معني عدم جنگ يا همان صلح منفي
Peace( است. اين در حالی است كه طرح گفتمان 
آن،  لوازم  و  مبانی  و  ريشه ها  به  توجه  بدون  صلح، 
در  كه  است  اين  واقعيت  بود.  خواهد  ساده انديشی 
با  مغاير  ظاهر  در  اگرچه  مبارزه،  و  جنگ  شرايطی، 
صلح به نظر می رسند، اما می توانند اقدامی در راستای 
رو،  اين  از  باشند.  گستری  عدالت  و  صلح  برقراری 
در  علوی  تفكر  با  كانت  صلح  فلسفه  مبنايی  تفاوت 
زمينه صلح در اين است كه در نگرش كانتي از جنبه 
سلبي به مفهوم صلح نگريسته می شود و به مقوله صلح 
ايجابي )Positive Peace( به معني استقرار صلح 
مبتني بر عدالت كه زمينه ساز اخالق و تربيت انسانها 
در  ديگر  عبارت  به  نمی آيد.  عمل  به  توجهی  است، 
جهاني  صلح  و  عدالت  بين  ارتباطی  كانت،  رويكرد 
برقرار نشده و اين دو مقوله متمايز از يكديگر فرض 
شده اند و صلح جهاني در كمترين ارتباطي با عدالت 

مورد نظر قرار گرفته است.
محصولی  اولين  بی شك  تجربه  كه  است  معتقد  كانت 
كه  ترتيب  اين  به  می كند،  توليد  را  ما  فهم  كه  است 
می آورد.  وجود  به  را  حسی  يافته های  ماده  فاهمه 
درست به همين دليل تجربه اولين آموزش ما است و 
آنچه منحصراً از تجربه گرفته شده است، فقط به نحو 
حركت  همچنين  می شود.13  شناخته  تجربه  با  پسين 
كانت از تاريخ طبيعی به سوی تاريخ فرهنگی است، 
به نحوی كه عقل مثبت را پشت سر می گذارد و ضمن 

12. »قرآن و همگرايی بين مذاهب اسالمی«.
13. نقد عقل محض، ص52.
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ناديده گرفتن متافيزيك، فلسفه او مبنای غربی دارد.14 
انسان  پراگماتيكی،  نگرشی  با  كانت  ديدگاه،  اين  در 
را موجودي مختار فرض مي كند كه داراي همگوني 
است.  خود  همنوعان  با  همكاري  خواهان  و  منافع 
اقدامی  جنگ  كه  است  پراگماتيكی  مبنای  همين  بر 
اين  كه  آنجا  از  اما  مي شود.  تلقي  شر  و  غيرعقالني 
بشری  عينی جوامع  واقعيتهای  آرمان گرايانه،  ديدگاه 
را ناديده می گيرد و مفهوم عدالت را در صلح دخالت 
نمي دهد؛  يعني به علل و ريشه هاي درونی و بيرونی 
فقدان  ناامني و عوامل ُمخل صلح كه  بروز جنگ و 
تهذيب نفسانی و زياده طلبی، ظلم و بي عدالتی است، 
توجهي ندارد، صرفًا رو بنايي است كه مطلوبيت خود 
و عدم جنگ در وضع  نسبي  ثبات  مرهون حفظ  را 
لزومًا  موجود،  وضع  كه  حالی  در  مي داند،  موجود 

همواره عادالنه نيست.
به اين ترتيب، تفاوت مهم ديگر فلسفه صلح كانت با 
جنگ  به  كانت  توجه  عدم  صلح،  به  علوی  رويكرد 
ناديده  و  بشری  جوامع  عينی  واقعيت  يك  عنوان  به 
شرايط  در  انسانها  حقوق  به  مربوط  مباحث  گرفتن 
مباحث  البالغه،  نهج  در  كه  حالی  در  است،  جنگی 
انسانها  كرامت  و  حقوق  حفظ  راستای  در  مبسوطی 
و رعايت وضعيت دشمنان در هنگام جنگ و توجه 
به حفظ ارزشهای انسانی مطرح شده است. در نظام 
اصالت  كه  همان گونه  علوی،  اجتماعی  و  سياسی 
اصالت  هم  آفرين  صلح   نهادهای  است،  صلح  با 
بازرگانان  كه جايگاه  است  همين جهت  به  می يابند. 
درباره  و  ارتقا می يابد  امام  آن  نظر  در  و صنعتگران 
آنها می فرمايد: »إنّهم ِسلٌم ال تُخاف بائَقتُُه و صلٌح ال 
از  كه  می باشند  سليم النفس  »آنها  غائلتُُه«؛15  تُخشی 
خطر آنها بيمی نيست و صلحی هستند كه از غائله و 

طغيان آنها ترسی نيست«.
صلح طلبی امام علی)ع( نه از روی ظاهر سازی است 

14. فلسفه كانت در آئينه آثار او، ص265.
15. نهج البالغه، نامه 53.

و نه از سر درماندگی، بلكه به دليل باور عميق امام به 
آن است. نمونه ای از اين سياست انسانی را در واقعه 
صفين مشاهده می كنيم. هنگامی كه حجر بن عدی و 
عمرو بن حمق )دو تن از ياران حضرت(، از لشكريان 
معاويه اظهار برائت می كردند و ناسزا می گفتند، امام 
علی )ع( سر رسيد و فرمود: آنچه می گوييد اليق شأن 
شما دو نفر نيست. پرسيدند: يا اميرمؤمنان آيا ما بر 
بر  آنها  آيا  كردند:  عرض  بلی.  فرمود:  نيستيم؟  حق 
ما را  پرسيدند: پس چرا  بلی.  فرمود:  نيستند؟  باطل 
از دشنام دادن به آنها باز می داری؟ فرمود: از اينكه 
آنها را لعن كنيد و دشنام دهيد، بيزارم و اگر آنها را 
با كردار و رفتارشان وصف كنيد، بهتر است، ولی اگر 
به جای برائت از آنها دعا كنيد كه خدايا خونهای ما 
و آنها را حفظ كن و ميان ما و آنان صلح برقرار كن 
و آنها را از گمراهی به هدايت و از جهل به شناخت 
حق رهنمون شو، برای من دوست داشتنی تر و برای 

شما خير خواهد بود.16
اين واقعه به خوبی سياست صلح جويانه امام را بازگو 
خيرخواهانه  نيت  اين  شرايطی  در  امام  زيرا  می كند؛ 
خداوند  از  و  می كند  اظهار  دشمنانش  مقابل  در  را 
نه  كه  می نمايد  را  طرفين  خون  حفظ  و  صلح  طلب 
با شكستی روبه رو گشته تا حمل بر درماندگی گردد 
تا  يارانش كسی حضور دارد  از  از دو تن  نه غير  و 
باشد. در جای  داشته  تبليغاتی و ظاهرسازی  حالت 
ديگر امام به يكی از كارگزاران و فرماندهانش دستور 
بپذيرد،  را  از سوی دشمن  پيشنهاد صلح  كه  می دهد 
هرچند اين پيشنهاد از سر درماندگی دشمن و تجهيز 

مجدد او باشد.17
نمی شود  تلقی  در مكتب علوی، هر صلحی مطلوب 
و صرفًا صلح عادالنه محور قرار می گيرد. در نگرش 
يعني  آن؛  منفي  مفهوم  در  هم  صلح،  عادالنه،  صلح 
استقرار  يعني  آن؛  مثبت  مفهوم  در  و هم  عدم جنگ 

16. موسوعة اإلمام علی بن ابی طالب)ع(، ج4، ص279.
17. »سياست خارجی دولت اسالمی از ديدگاه امام علی)ع(«.
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عدالت  و  مساوات  بستر  ايجاد  و  امنيت  و  آرامش 
كه  توحيدي، صلحي  نگرش  اين  در  مي شود.  مطرح 
هدف آن صرفًا توقف جنگ و در نتيجه حفظ ثبات 
نسبي و قبول وضع موجود باشد،  تأمين كننده منافع 
در  مفهومی  و  مضاعف  ظلمي  خود  و  بوده  ظالمان 
تقابل با صلح عادالنه تلقي مي شود. از اين رو، مفهوم 
صلح  تحقق  زمان  تا   )Just war( عادالنه  جنگ 
عادالنه، در راستای مبارزه با دشمنان عدالت در تفكر 
شيعی مطرح می گردد. در تفكر اهل سنت نيز ضابطه 
شرعی تقاضا دارد كه صلح بر جنگ مقدم بوده و گفته 
شود فقه صلح و جنگ؛ چون حكمت اسالم در اين 
زمينه بر مقدم بودن صلح بر جنگ استوار است؛ زيرا 
صلح اصل است و جنگ استثنا، صلح امر كلی است 

و جنگ فرعی و جزئی، صلح زندگی است.18
مطلق  انكار  و  هر گونه صلح  ارزش انگاری  بنابراين، 
جنگ، در حالي كه زمينه و اساس صلح عادالنه و 
عينی  واقعيتهای  از  غفلت  است،  نيامده  فراهم  مثبت 
عادالنه  صلح  نظريه  كه  مبنايی  است.  بشری  جوامع 
جامعه  برای  آن،  دنبال  به  و  داخلي  جامعه  براي 
بُعد عدالت اجتماعي  ارائه مي كند، چه در  بين المللي 
و سياسي و چه در بُعد عدالت اقتصادي، به طور قطع 
رفتن  كنار  آن،  تبع  به  و  مثبت  تحقق صلح  به  منجر 

مفهوم صلح منفي مي شود.

مبانی معرفت شناسانه صلح در مکتب علوی 
و نگرش کانت

ديدگاه كانت در خصوص صلح پايدار، متكی بر مبانی 
او  ديدگاه  و  وی  اخالقی  فلسفه  و  معرفت شناسانه 
نسبت به انسان، جهان و خالق می باشد. مبحث انسان 
و ماهيت وجودی او، يكی از كليدی ترين مباحث در 
سياسی  فلسفه  و  فلسفی  انديشه  مبانی  فهم  و  درك 
كانت می باشد. به اعتقاد او، عقل نظری قادر به اثبات 
خداوند به عنوان خالق نمی باشد و بنابراين بايد صرفًا 

18. »اسالم دين صلح است نه جنگ«.

به قواعد اخالقی برخاسته از عقل عملی متكی باشد. 
وی اساسًا اخالقيات )Morality( را بر دين برتری 
آن  بر  مقدم  و  دين  از  بی نياز  را  اخالقيات  و  داده 
تلقی می كند. به اين ترتيب، اخالق در معرفت شناسی 
كانت از جايگاهی واال برخوردار می شود و اين تقدم 
پيدا  توجه  قابل  انعكاسی  نيز  فلسفه سياسی وی  در 
می كند، به نحوی كه وی اصواًل سياست را شاخه ای 
از اخالقيات محسوب نموده و دولتها را نيز به مثابه 
افراد، هم در عرصه داخلی و هم در صحنه بين المللی 

دارای تعهداتی اخالقی می داند.
هگل  و   )Kant( كانت   ،) Descartes( دكارت 
فيلسوفان  از  تن  سه  عنوان  به  همواره   )Hegel(
برجسته مدرنيته و نمايندگان انديشه ورزی در مغرب 
زمين شناخته می شوند. از اين ميان، كانت با ورود به 
عرصه فلسفه سياسی به ويژه از طريق رساله »صلح 
سازمان  مؤسس  اسناد  تدوين  الهام بخش  پايدار«، 
به  باب سياست و صلح،  كانت در  آثار  ملل گرديد. 
ويژه »صلح پايدار«، از سرچشمه هاي معرفت شناسی 
و فلسفه اخالق او سيراب شده اند. به عبارت ديگر، 
رويكرد كانت به فلسفه سياسی كه در »صلح پايدار« 
بيش از هر اثر ديگري نمود پيدا كرده است، از رويكرد 
معرفت شناسانه وي نسبت به فرد و جهان پيرامون او 
به طرح  بر فلسفه اخالق،  آغاز شده و سپس مبتني 
پيش شرطهايی براي دولت پرداخته است و در نهايت، 
صلح  بنياد  همانا  كه  را  اصلی  غايت  اوليه  ستونهاي 
پايدار است، عنوان می كند. به نظر می رسد، اينكه آيا 
در عمل چنين غايتی حاصل می شود يا خير، با توجه 
به انديشه هاي كاركردگرايانه و وظيفه گرايانه اي كه در 
سراسر فلسفه اندام وار كانت به چشم می خورد، براي 
طرف داران نظريه وي چندان اهميتی نداشته باشد. اما 
از آنجا كه وي در صلح پايدار خود، دولتها را به مثابه 
عادي  افراد  مانند  كه  می كند  تلقی  اخالقی  اشخاص 
تعهداتی نسبت به يكديگر دارند، بررسی مبانی فلسفه 
اخالق وي ضروري خواهد بود. در واقع، ايده صلح 
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پايدار كانت بر خوش بينی وی نسبت به تحقق صلح 
در صورت اخالقی رفتار كردن انسانها و دموكراتيك 

شدن حكومتها مبتنی است.
از اين منظر، چنانچه حكومتهای دموكراتيك گسترش 
پيدا كنند، در سطوح داخلی و خارجی شاهد تحقق 
صلحی پايدار خواهيم بود، در حالی كه اين خوش بينی 
مفرط با شواهد تاريخی مربوط به جنگهای بزرگ و 
خانمان سوز جهانی در قرن بيستم و جنگهای منطقه ای 
به اصطالح  اتفاقًا دولتهای  بيست و يكم كه  در قرن 
دموكراتيك آغازگر آنها بوده اند، نقض می شود. از اين 
رو، صلح غيرمبتنی بر عدالت، صلحی سطحی، متزلزل 
بر  مبتنی  الگوی علوی صلح  بود.  ناپايدار خواهد  و 
جوامع  عينی  واقعيتهای  به  توجه  لحاظ  به  عدالت، 
بشری و با محوريت عدالت می تواند به طور هم زمان 
زمينه ساز تحقق دو آرمان ديرپاي بشريت؛ يعني صلح 

و عدالت باشد.
همه انسانها و بيشتر مكاتب به دليل جذابيت صلح و 
انطباق آن با فطرت و خواستهای درونی انسان، شعار 
صلح طلبی را سر داده و حتی برای رسيدن به اميال 
تماميت خواهی شان  برتری طلبی و  نفسانی،  و غرايز 
كه نوعی جهت گيری ضد صلح و ماجراجويانه را به 
می گيرند.  بهره  صلح خواهی  پوشش  از  دارد،  همراه 
به  جز  كه  سود محور  سياسی  انديشه های  و  مكاتب 
پديده  دو  قبال  در  موفقيتشان  نمی انديشند،  منافع 
جنگ و صلح، براساس منافع و سود و ضرر شخصی 
يا احيانًا ملی تنظيم می گردد. بنابراين منافع ملی در 
بيشتر موارد تعيين كننده جهت گيری خارجی كشورها 
با  اگر جنگ می كنند  است.  در مورد جنگ و صلح 
منافع توجيه می شود و اگر صلح می نمايند نيز با منافع 

توجيه می گردد.
و  صلح  به  استدبار  يا  استقبال  وضعيتی،  چنين  در 
باشد؛  داشته  بشری  و  انسانی  معيار  نمی تواند  جنگ 
بلكه  نمی گيرد،  انسانيت صورت  منافع  براساس  زيرا 
منافع مردمانی خاص تعيين كننده است. بنابراين در 

يا  اتخاذ موضع صلح طلبی  تلقی سودگرايانه معاصر، 
حمايت از آن به دليل آنكه با منافع ملی كشورها گره 
می خورد، نمی تواند هويت واقعی كشورها يا مكاتب 
را نشان دهد. تنها زمانی می توان انديشه يا مكتبی را 
صلح محور يا طرف دار صلح دانست كه نه تنها اعتقاد 
واقعی به صلح داشته باشد، بلكه برای استقرار آن در 

همه شرايط برنامه ريزی و تالش كند.
ديگر  كه  آنچه  با  علی)ع(  امام  صلح خواهی 
دارد.  جدی  تفاوت  می كنند،  تظاهر  سياستمداران 
و  از صلح می زند  دم  در شرايط خاصی  معاويه  اگر 
نه بدان دليل است كه  به حكميت قرآن تن می دهد، 
در  ثبات  استقرار  و  زيرا صلح  دارد؛  ايمان  صلح  به 
حكومت امام علی)ع( او را به شدت متضرر خواهد 
ساخت، اما صلح خواهی امام از آن رو اهميت دارد كه 
نه به عنوان يك تاكتيك، بلكه در قالب يك استراتژی 
در  می گردد.  تدوين   )Grand strategy( كالن 
چنين وضعيتی، استراتژی كالن امام علی)ع( در حوزه 
سياست خارجی با مراوده و همزيستی مسالمت آميز 
هويت می يابد. يك سياست راهبردی و استراتژيكی 
مبتنی بر مجموعه ای از باورها و ارزشهای ذهنی است 
با  كه به سادگی قابل چشم پوشی نيست و نمی تواند 

مالحظات سطحی و غير مهم جايگزين گردد.19
و  مطلوب  صلحی  علوی،   مكتب  منظر  از  بنابراين 
در  يعنی  باشد؛  عدالت  مبنای  بر  كه  است  ارزشمند 
گرفته  شكل  عدالت  برقراری  و  ظلم  فقدان  شرايط 
باشد؛ زيرا در اين صورت نتيجه استقرار صلح؛ يعني 
شد.  محقق خواهد  انسانها،  تربيت  و  امنيت  آرامش، 
و  از ضعفها  بسياري  علت  توحيدي،   نگرش  اين  در 
جور،  حاكمان  خودكامگي  از  نظر  صرف  كاستيها، 
يعني تحقق عدالت  به ريشه واقعي صلح؛  بي توجهي 

در جهان، تلقی می شود.
صلح به عنوان مبنای حيات جمعی انسان در انديشه 
و  انسان  ماهيت  به  او  نگاه  از  علی)ع(،  امام  دينی 

19. »سياست خارجی دولت اسالمی از ديدگاه امام علی)ع(«.
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حقيقت سياست نشئت می گيرد. بنابراين چه در حوزه 
داخلی و چه خارجی، اصل صلح مبتنی بر عدالت به 
عنوان يك هدف دنبال می شود و امام از روی آوردن 
انزجار  اعالم  شدت  به  جنگ  و  تخاصم  سياست  به 
نموده است. اين امر را در فرمانش به مالك اشتر به 
دستور  او  به  كه  آنجا  نمود؛  مشاهده  می توان  خوبی 
سامان  گونه ای  به  را  نظامی اش  سياست  تا  می دهد 
بخشد كه كمتر به جنگ و بيشتر به صلح بيانديشد و 
از سپاهيان كسی را به كار بگمارد كه آزار و شكنجه 

مردم و جنگ را دوست نمی دارد.20
پيشوايان  اسالم،  صدر  تنش زای  فضای  وجود  با 
استراتژی  تدوين  صدد  در  آنكه  از  بيش  معصوم)ع( 
جنگی برآيند، بيشتر به اشاعه انديشه صلح خواهی و 
تبيين راهكارهای عملی تحقق و ايجاد صلح در جامعه 
اسالمی اهتمام نشان می دهند. توصيه های مكرر امام 
خوبی  به  فرماندهانش  و  ياران  اصحاب،  به  علی)ع( 
صلح خواهی  سياست  كه  می كند  بازگو  را  نكته  اين 
امام نه يك سياست مقطعی و گذرا و نه يك تاكتيك 
سياسی برای غلبه يافتن بر رقيب، بلكه همان گونه كه 
بنيادين و يك سياست  بيان گرديد، يك جهت گيری 
كه  است  ايشان  سياسی  مشی  خط  در  استراتژيكی 
جز در مواقع ضرورت، نمی توان آن را ناديده گرفت. 
بنابراين، مشرب سياسی امام علی)ع( بر صلح استوار 
امر  آن  به  و  می دارد  دوست  را  صلح  ايشان  و  بوده 
می كند و از جنگ بيزار است و از آن نهی می كند و به 
آن روی نمی آورد، مگر آنكه جنگ به سراغ او آيد و 
اصرار بورزد و مهربانی و نيكی در جلوگيری از آن 

كارگر نشود.
می دهد  نشان  اهتمام  صلح  برقراری  به  آن چنان  امام  
كه حتی در بدترين حالت و زمانی كه برقراری صلح 
همراه  ناگواری  و  زيان بار  پيامدهای  با  است  ممكن 
توصيه می كند:  آن  استقرار  و  پذيرش صلح  بر  باشد، 
ِرًضا  فِيِه  هلل  َك  َعُدوُّ إِلَْيِه  َدَعاَك  ُصْلحًا  تَْدفََعنَّ  اَل  »َو 

20. نهج البالغه، نامه 53.

َو  ُهُموِمَك  ِمْن  َراَحًة  َو  لُِجنُوِدَك  َدَعًة  ْلِح  اَلصُّ فَِإنَّ فِي 
بَْعَد  َك  َعُدوِّ ِمْن  اَلَْحَذِر  ُكلَّ  اَلَْحَذَر  لَِكِن  َو  لِباَِلِدَك  أَْمنًا 
َو  بِالَْحْزِم  فَُخْذ  لِيَتََغفََّل  قَاَرَب  ََّما  ُرب اَلَْعُدوَّ  فَِإنَّ  ُصْلِحِه 
«؛21 »از صلحی كه دشمنت  نِّ َِّهْم فِي َذلَِك ُحْسَن اَلظَّ اِت
است  آن  در  خدا  خشنودی  و  می  كند  دعوت  آن  به 
لشكريان،  آسايش  موجب  صلح  زيرا  مگردان؛  روی 
آسودگی خاطر آنها و امنيت شهرهای تو است. ولی 
پس از صلح، به كلی از دشمن حذر كن، چه بسا كه 
دشمن برای غافلگير كردن تن به صلح دهد. در اين 
به راه خوش گمانی قدم  زمينه طريق احتياط گير و 

مگذار«.

الزامات صلح در مکتب علوی و نگرش کانت
كه  حال  عين  در  پايدار،  صلح  طرح  ارائه  با  كانت 
جنبه شرارت انسان را به رسميت شناخت، با تفكری 
او  انسان و عقالنيت  بر محوريت  تأكيد  و  اومانيستی 
تالش نمود، تا ترتيباتی را برای تضمين صلح پايدار 
ارائه نمايد. كانت حل مشكل جنگ و منازعه را در 
پيش بينی  و  كرده  جستجو  حكومت  از  خاصی  نوع 
خود  كه  دموكراتيك،  نظامهای  افزايش  با  كه  می كند 
عقالنيت  بر  متكی  انسان  درك  و  فهم  رشد  حاصل 
ميان  پايدار  صلحي  شاهد  بشر،  جامعه  آينده  است، 
حالی  در  اين  بود.  خواهد  دموكراتيك  دولتهای 
كشور،  يك  در  دموكراسی  وجود  صرف  كه  است 
عدالت طلبی  و  صلح جويی  اثبات كننده  نمی تواند 
صرف  كه  می دهند  نشان  تاريخی  تجارب  باشد.  آن 
آن  صلح طلبی  ضامن  دولت،  يك  بودن  دموكراتيك 
نيست. چه بسيار دولتهای دموكراتيكی كه جنگ طلبی، 
خارجی  مقياس  در  را  مداخله گرايی  و  توسعه جويی 
مبنای رفتارهای بين المللی خود قرار داده و می دهند. 
حتی در سطح داخلی نيز دموكراتيك بودن يك دولت، 
به معنای رفتار مسالمت جويانه آن با همه شهروندان 
است،  از شروط الزم  بودن  مردمي  اگرچه  نمی باشد. 

21. همان.
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ولي هيچ وقت شرط كافي را جهت تحقق صلح پايدار 
در مقياس داخلی و جامعه بشري محقق نخواهد كرد. 
دهها  و  بيستم  قرن  در  بزرگ جهانی  دو جنگ  وقوع 
جهان  مختلف  مناطق  در  ويرانگر  منطقه ای  جنگ 
نظير  گفتمانهايي  ناكارآمدي  نشانگر  آشكارا  معاصر، 
ايده صلح پايدار كانت است كه مدعي ترويج و حفظ 

صلح جهانی بوده اند.
سالحهاي  به  متمدن  و  بزرگ  دموكراسيهاي  امروزه 
را  آنها  و حتي  يازيده اند  اتمي دست  و  كشتار جمعي 
به كار می برند؛ امري كه  به مقصودشان  جهت رسيدن 
به هيچ وجه نويدبخش تحقق صلحي پايدار در مقطع 
جهانی براي جوامع بشری نخواهد بود. در سطح داخلی 
شهروندان  آزاديهای  و  حقوق  شدن  پايمال  شاهد  نيز 
در سيطره حاكميت دموكراسيها و قدرت رسانه ای آنها 
يا  مذهبی  قومی،  تبعيضهای  وجود  همچنان  و  هستيم 
 )Tafler( تافلر  می كنيم.  مشاهده  آشكارا  را  نژادی 
گسترش  خصوص  در  جنگ  ضد  و  جنگ  كتاب  در 
وضعيت جنگ و منازعه در جهان پس از جنگ جهانی 
دوم چنين می نويسد: »در 2340 هفته ای كه از 1945م 
تا 1990م گذشته، در كره زمين تنها سه هفته جنگی 
1945م  از  بعد  سالهای  بنابراين،  است.  نداشته  وجود 
تاكنون را عصر پس از جنگ ناميدن به معنای آميختن 

تراژدی با طنز است«.22
سندی )Sandy( و پركينز )Perkins( نيز به تأسی 
از كانت، صلح را به معنای عدم تعارض در همه اشكال 
فيزيكی، اجتماعی، روان شناختی، سياسی و ساختاری 
معنا نموده اند. اين در حالی است كه اين تعريف مبهم 
و ساده انديشانه از صلح، زمينه های درونی و ساختاری 
صلح را در نظر نمی گيرد؛ زيرا گاهی صلح در اثر اعمال 
تحقق  ارعاب  و  تهديد  از طريق  يا  و  زور و سركوب 
پيدا می كند كه گاهی به چنين صلحی »صلح مسلح« 
)Armed Peace( و يا جنگ سرد اطالق می شود. 
چنين صلحی آرامش و امنيت را برای بشريت به ارمغان 

22. جنگ و ضد جنگ، ص13.

نمی آورد؛ زيرا همواره بايد نگران تهاجم دشمن بود و 
آمادگيهای نظامی را در باالترين درجه حفظ كرد.

صلح  طلبي  بر  اصل  اينكه  ضمن  علوی،  نگرش  در 
نفي  گرو  در  مهم  اين  تحقق  اما  می شود،  گذاشته 
خود خواهي و سركشيهاي نفساني و ايجاد محيط امن و 
به عبارت بهتر، تربيت و تهذيب نفوس دانسته می شود. 
از اين رو، تنها در صورتي كه منشأ نزاعها و اختالفات؛ 
يعني خودگرايي به خدا گرايي سوق پيدا كند، بشريت 
روي صلح و آرامش و ثبات را در جهان خواهد ديد؛ 
ابتدا بايد با تهذيب نفس و رهانيدن خود  يعنی انسان 
و  صلح  به  خود  درون  در  غيرخدايی،  انگيزه های  از 
آرامش فكری و روحی برسد، سپس بتواند در مقياس 
بيرونی، با همنوعان خود به صلح و آرامش و همزيستی 
مسالمت آميز دست پيدا كند. به اين ترتيب تا هنگامی 
حاصل  انسانها  درون  در  نفسانی  تربيت  و  تهذيب  كه 
بيرونی  نزاع  و  جنگ  و  درونی  نا آرامی  باشد،  نشده 

اجتناب ناپذير خواهد بود.
نقش تهذيب نفس و خود سازی فردی و اجتماعی در 
تحقق عدالت در تفكر شيعی از آن جهت اهميت پيدا 
نكند  پيشه  به خود عدالت  نسبت  انسان  تا  كه  می كند 
و از ظلم به نفس و گناه كناره جويی ننمايد، نمی تواند 
كند  پيشه  به ديگران عدالت  نسبت  بيرونی  مقياس  در 
و عدالت را در جامعه برقرار نمايد. بنابراين در درجه 
اول بايد نسبت به خويش راه عدالت در پيش گيرد و 
به آرامش و صلح درونی دست پيدا كند، تا در مراحل 
بعدی بتواند عدالت گستری و صلح طلبی را در بيرون 
دنبال نمايد. از اين منظر، خودسازی و مبارزه با نفس 
اهميتی  از  برای سياستمداران و حكومتگران،  به ويژه 
مضاعف برخوردار می شود؛ زيرا مادامی كه اين گروه 
به تهذيب نفس و كسب ملكه تقوا و عدالت اقدام نكرده 
باشند، نه می توانند جامعه را اصالح كنند و نه خواهند 
تحقق  اجتماعی  بعد  در  را  صلح  و  عدالت  توانست 
می فرمايد:  چنين  زمينه  اين  در  علی )ع(  امام  بخشند. 
قَْبَل  نَْفِسِه  بِتَْعلِيِم  فَْليَْبَدْأ  إَِمامًا  لِلنَّاِس  نَْفَسُه  نََصَب  »َمْن 
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بِلَِسانِِه؛  بِِسيَرتِِه قَْبَل تَْأِديبِِه  َولْيَُكْن تَْأِديبُُه  تَْعلِيِم َغْيِرِه، 
بَُها أََحقُّ بِاإْلِْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس  َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّ
بِِهْم«؛23 »هركه خود را پيشواي مردم قرار دهد،  َو ُمَؤدِّ
بايد پيش از تعليم و تربيت ديگران، به تعليم و تربيت 
با  آنكه  از  پيش  تربيت،  اين  بايد  و  بپردازد  خويش 
زبان باشد، با سيرت و رفتار باشد و آن كه خود را 
تعليم دهد و تربيت كند، شايسته تر به تعظيم است از 

آن كه ديگري را تعليم دهد و تربيت كند«.
بودن  غير مهذب  علوی،  نگرش  در  بنابراين، 
حكومتگران، منشأ اصلی جنگ و نزاع و ناامنی و از  
بين رفتن صلح و آرامش در ابعاد داخلی و خارجی 
خيرخواهی  علوی،  صلح طلبانه  نگرش  در  است. 
برای همه انسانها و حتی برای دشمنان نيز به خوبی 
مشاهده می شود. امام علی)ع( وقتی شنيد لشكريانش 
ِّي أَْكَرُه  به لشكريان معاويه دشنام داده اند، فرمود: »إِن
لَُكْم أَْن تَُكونُوا َسبَّابِيَن َو لَِكنَُّكْم لَْو َوَصْفتُْم أَْعَمالَُهْم َو 
َذَكْرتُْم َحالَُهْم َكاَن أَْصَوَب فِي الَْقْوِل َو أَبَْلَغ فِي الُْعْذِر َو 
قُْلتُْم َمَكاَن َسبُِّكْم إِيَّاُهْم اللَُّهمَّ اْحِقْن ِدَماَءنَا َو ِدَماَءُهْم 
َو أَْصلِْح َذاَت بَْينِنَا َو بَْينِِهْم َو اْهِدِهْم ِمْن َضاَللَتِِهْم َحتَّی 
الُْعْدَواِن  َو  الَْغيِّ  َعِن  يَْرَعِوَي  َو  َجِهَلُه  َمْن  الَْحقَّ  يَْعِرَف 
دشنام  شما  كه  ندارم  خوش  »من  بِِه«؛24  لَِهَج  َمْن 
و  می كرديد  بيان  را  كردارشان  اگر  اما  باشيد،  دهنده 
نزديك تر  صحيح  به  می شديد،  ياد آور  را  حاالتشان 
و از نظر معذور بودن رساتر بود. )ای كاش( به جای 
دشنام به آنان می گفتيد: خداوندا! خون ما و آنان را 
حفظ كن، بين ما و بين آنان را اصالح نما و هدايتشان 
هركه  و  بشناسد  را  آن  نمی داند  را  هركه حق  تا  نما 

حريص در ظلم و عدوان است از آن برگردد«. 
جنگاور  دشمن  هرگاه  كه  است  واقعيت  يك  اين 
تشنه  و  است  او  خيرخواه  رقيب،  كه  كند  احساس 
و  می كند  خودداری  او  نفرين  از  و  نيست  او  خون 
اگر در جبهه نبرد حضور يافته است، صرفًا به خاطر 

23. نهج البالغه، خطبه 73.
24. همان، خطبه 206.

دفاع، دفع جور، تعدی و محافظت از جان و مال و 
ناموس مسلمانان است، اگر اهليت داشته باشد، متنبه 
می شود و سالح را بر زمين می گذارد و آغوش خود 
را برای پذيرش صلح می گشايد. بر همين اساس امام 
مانند  اخالقی  معيارهای  رعايت  بر  البالغه  نهج  در 
با  رابطه  در  و  قبال دشمنان  در  عهد، حتی  به  وفای 
انعقاد معاهدات صلح با آنها تأكيد به عمل می آورد و 
 ِ َك َو هلِلَّ می فرمايد: »َواَل تَْدفََعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك إِلَْيِه َعُدوُّ
َراَحًة ِمْن  َو  لُِجنُوِدَك،  َدَعًة  ْلِح  الصُّ فِيِه ِرًضی فَِإنَّ فِي 
ِمْن  الَْحَذِر  الَْحَذَر ُكلَّ  َولَِكِن  لِباَِلِدَك،  أَْمنًا  َو  ُهُموِمَك، 
ََّما قَاَرَب لِيَتََغفََّل فَُخْذ  َك بَْعَد ُصْلِحِه، فَِإنَّ الَْعُدوَّ ُرب َعُدوِّ
. َو إِْن َعَقْدَت بَْينََك  نِّ بِالَْحْزِم، َواتَِّهْم فِي َذلَِك ُحْسَن الظَّ
َك ُعْقَدًة، أَْو أَلْبَْستَُه ِمْنَك ِذمًَّة، فَُحْط َعْهَدَك  َو بَْيَن َعُدوِّ
بِالَْوفَاِء، َواْرَع ِذمَّتََك بِااْلَمانَِة، َواْجَعْل نَْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن 
َُّه لَْيَس ِمْن فََرائِِض اهللِ َشْيٌء النَّاُس أََشدُّ  َما أَْعَطْيَت، فَِإن
ِق أَْهَوائِِهْم، َوتََشتُِّت آَرائِِهْم، ِمْن  َعَلْيِه اْجتَِماعًا، َمَع تََفرُّ
فِيَما  الُْمْشِرُكوَن  َذلَِك  لَِزَم  َوقَْد  بِالُْعُهوِد.  الَْوفَاِء  تَْعِظيِم 
الَْغْدِر;  َعَواقِِب  ِمْن  اْستَْوبَُلوا  لَِما  الُْمْسلِِميَن  ُدوَن  بَْينَُهْم 
تَْختَِلنَّ  َواَل  بَِعْهِدَك،  تَِخيَسنَّ  َواَل  بِِذمَّتَِك،  تَْغِدَرنَّ  فاََل 
. َوقَْد  َُّه اَل يَْجتَِرُئ َعَلی اهللِ إاِلَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ َك، فَِإن َعُدوَّ
بَِرْحَمتِِه،  الِْعبَاِد  بَْيَن  أَْفَضاُه  أَْمنًا  َوِذمَّتَُه  َعْهَدُه  اهللُ  َجَعَل 
َوَحِريمًا يَْسُكنُوَن إِلَی َمنََعتِِه، َويَْستَِفيُضوَن إِلَی ِجَواِرِه، 
با  اگر  »و  فِيِه«؛25  ِخَداَع  َواَل  ُمَدالََسَة  َواَل  إِْدَغاَل  فاََل 
دشمن پيمانی بستی، بدان وفا كن و با رعايت امانت به 
تعهد خويش پايبند باش و با دل و جان در انجام آن 
بكوش؛ زيرا هيچ يك از واجبات الهی نيست كه مردم 
نظر  اتفاق  بر آن  نظرهايی كه دارند،  با همه اختالف 
داشته باشند، مانند وفای به عهد و مشركان نيز در بين 
خودشان، جدای از مسلمين آن را محترم شمرده اند؛ 
زيرا عواقب پيمان شكنی را ديده بودند. پس به تعهد 
دشمن  به  خيانت  از  و  مكن  خيانت  و  جفا  خويش 
نادان  جز  نكند  گستاخی  خدا  بر  چه  باش،  برحذر 
بدبخت و خداوند با رحمت خويش، عهد و پيمانش 

25. همان، نامه 53.
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را محيط امن و حريم آسايش بندگان قرار داده تا در 
حمايت او پناه گيرند، بنابراين فساد، تدليس و نيرنگ 

محكوم است«.
رويكرد نهج البالغه به صلح و همزيستی مسالمت آميز 
اجتماعی، عمدتًا در چهارچوب قرآن مطرح می گردد. 
و حالت  اجتماعی  منازعات  هر چند  قرآن،  ديدگاه  از 
تخاصم همواره در كنار نوعی »صلح و سلم« با زندگی 
اجتماعی انسان همراه است، اما از آنجا كه اين تخاصم 
عمدتًا برخاسته از غرايز و خواسته های منفی آدمی است 
كه در چهره حسادت، تنگ نظری و انحصارگرايی نمود 
می يابد، قرآن كريم در موارد متعدد رسالت انبيای الهی 
به خصوص پيامبر اسالم)ص( را به نفی اين پديده ها 
هر چند  قرآنی،  تصوير  در  بنابراين،  می كند.  گوشزد 
صلح  و  جنگ  از  مشحون  می تواند  اجتماعی  زندگی 
باشد، اما در نهايت صلح و همزيستی به عنوان غايت 
استقرار  برای  الهی  انبيای  حركت اجتماع و هدفی كه 
آن آمده اند، عنوان می شود؛ زيرا مهم ترين هدف ارسال 
انبيا، همانا استقرار عدالت اجتماعی است. اين مهم در 
معنای واقعی خود، صلح و امنيت اجتماعی را به همراه 
وضعيتی  تخاصم  و  جنگ  اينكه،  چه  داشت،  خواهد 
تماميت خواهی  و  برتری جويی  تعدی،  از  ناشی  است 
انسان و در شرايطی كه اين غرايز تعديل و تحت كنترل 
در آيد، جامعه با صلح و همزيستی مسالمت آميز قرين 
خواهد بود و عدالت اجتماعی جز در سايه جلوگيری 
از اين امور منفی تحقق نخواهد يافت. بنابراين، رسيدن 
به زندگی و جامعه بهشتی گونه، غايتی است كه نه تنها 
آفرينش  نظام  اسالمی،  انديشه  در  كه  مسلمان  انسان 

بدان سو حركت می كند. 
در رويكردی نسبتًا مشابه و با تأكيد بر اخالق منهای 
دين در نظر كانت، صلح غايت و آرمانی طبيعی است و 
بايد تمام فعاليتهای انسان را دربر گيرد. او برای رهايی 
می كند،  ارائه  اجتماعی  و  فردی  رهنمودهای  انسان، 
اما در  عين حال، رهنمودهای فردی و غير كالن را بر 
كانت  می دهد.  ترجيح  اجتماعی  و  كالن  رهنمودهای 

ريشه های  بر  صلح  بين المللی  كالن  رويكردهای  در 
اخالق فردی و سالمت مردم و فرمانروا تأكيد می كند 
و ريشه های رفع خشونت و نابسامانی اجتماعی را در 
اجتماعی  بعد  در  دوم  مرحله  در  و  فرد  خود  اصالح 

مي جويد.26
از ديدگاه كانت، دستيابی به صلح، مستلزم تحقق چند 
شرط است: اواًل؛ انسان بايد تابع عقل و خرد و تفكری 
بايد محور رفتار آزادانه و  ثانيًا؛ اخالق  منطقی باشد. 
آگاهانه انسان باشد و تحقق حياتی اخالقی را وظيفه 
و تكليف خود تلقی كند. بر همين اساس، وی برقراری 
نظام جمهوری را كه تابع نظر و خواست اكثريت مردم 
است، امری اخالقی تلقی می كند. در مقياسی بين المللی 
نيز كانت از ايده تشكيل فدراسيونی مركب از دولتهای 
تحقق  زمينه ساز  می تواند  كه  می كند  طرف داری  آزاد 
يعنی شكل گيری شهروند جهانی  ارزشمندتری؛  هدف 
و مفهوم جهان وطن گرايی باشد. اين ايده نيز مستلزم 
و  خرد  يافتن  جريان  و  انسان  زندگی  شدن  اخالقی 
وی  اجتماعی  و  سياسی  حيات  ابعاد  همه  در  تعقل 
نوشته های  اخالقی  ويژگی  مهم ترين  شايد  می باشد. 
كانت آن است كه در همه آنها، اخالق بر سياست حكم 
می راند. كانت با نوعی خوش بينی سطحی نگرانه معتقد 
است كه حكومتهای دموكراتيك چون حكومت مردم 
كسب  نه  هستند  صلح  طرف دار  بنابراين،  می باشند، 
قدرت و جنگ طلبی؛ زيرا مردم جنگ طلب نيستند و 

از وقوع آن متضرر می گردند.

گستره صلح در مکتب علوی و نگرش کانت
تحليل نگرش كانتی و علوی به گستره صلح، نشانگر 
ابعاد داخلی و جهانی صلح مورد نظر  تأكيد هردو بر 
به  قائل  می توان  ديدگاه  اين  از  واقع  در  است.  آنها 
نوع نگرش مورد مطالعه  نوعی شباهت در دو  وجود 
گرديد.  صلح  گستره  و  دامنه  زمينه  در  پژوهش  اين 
پايدار  صلح  ايده  تبيين  براي  كانت  راستا،  اين  در 
افراد  مثابه  به  را  دولتها  بين المللی،  مقياسی  در  خود 

26. »تبيين برنامه درسی صلح محور در فلسفه كانت«، ص55.
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مانند  نيز  در نظر مي گيرد و مدعی می شود كه دولتها 
در  جهانی،  آزاد  فدراسيون  تشكيل  از  پيش  تا  افراد 
در  افراد  كه  همان طور  مي برند.  سر  به  طبيعي  وضع 
وضع طبيعي تصميم گيرنده نهايي و داور اعمال خويش 
هستند، دولتها نيز در چنين شرايطي، خود در خصوص 
چگونگي رفتارشان با ديگران تصميم مي گيرند. از آنجا 
كه در وضع طبيعي بي قانوني حاكم است، اين بي قانوني 
همواره به تعارض منافع و بي عدالتي منجر مي شود.  در 
نتيجه، اين شرايط سرانجامي جز جنگ ندارد. بنابراين، 
امنيت  و  به ثبات  تا  مي پيوندند،  فدراسيون  به  دولتها 
گفتمان  در  كانت  يابند.  دست  بين المللی  عرصه  در 
توجه  می كند  تالش  خود  پراگماتيكی  انسان شناسی 
انسانها را از فرديت گرايی، به مفهوم انسان جهانی انتقال 
اين  به  می كند؛  جهانی، صحبت  شهروند  از  وی  دهد. 
معنی كه نبايد افراد انسانی خود را به مثابه كل جهان 
تلقی كنند، بلكه خويشتن را بايد به عنوان عضو جامعه 
اين  آورند.  حساب  به  جهان  شهروندان  از  و  بشری 
نوع فهم از نظر كانت، راه مقابله با وضعيت طبيعی در 
انسانها است كه خودشان را محور جهان تلقی می كنند 
و جايی برای »ديگری« باز نمی كنند. كانت معتقد است 
انسان  اين درك را در  انسان شناسی اخالقی می تواند 
ايجاد كند كه از خودپرستی صرف رها شود و ديگران 
 )Egoism( را نيز به رسميت بشناسد، تا از اگوئيسم
و خود محوری به پلوراليسم )Pluralism( و پذيرش 

حقوق و منافع ديگران منتقل شود.
نگرش  و  اسالمی  بينش  در  صلح  گستره  مورد  در 
علوی نيز نياز به توضيح نيست كه اسالم دينی جهانی 
يك  عنوان  به  را  بشريت  كه  است  جهان وطن گرا  و 
به ماهيت و فطرت  با اعتقاد  كل واحد تلقی نموده و 
مجموعه  برای  را  قوانينی  و  دستورات  بشری،  واحد 
معنويت،  گسترش  و  كرده  ارائه  زمين  روی  انسانهای 
عدالت و صلح را در مقياسی بين المللی دنبال می كند. 
برای  بشری  واقعيتهای عينی جوامع  پذيرش  با  اسالم 
را  مراحلی  و  مقدمات  ايده صلح جهانی خود،  تحقق 

پيش بينی نموده كه به صورت سلسله مراتبی و با در 
نظر گرفتن واقعيتهای اجتماعی و روحيات انسانی، در 
جهت برقراری صلح و امنيت در امت اسالمی و سپس 
بشری حركت  امت واحد  استقرار صلحی عادالنه در 
چنين  وجود  مؤيد  اسالمی،  روايات  و  قرآن  می كند. 
نگرش جهان وطن گرايانه ای در انديشه ها و برنامه های 

اسالمی می باشد.

نتیجه گیری
بين االذهانی  و  سازه ای  كاماًل  امری  صلح  مفهوم   .1
می باشد و در فرهنگها و آئينهای مختلف و نيز از منظر 
آراء و انديشه های افراد و مكاتب مختلف، دارای معنا 
و مفهوم متفاوتی می باشد؛ زيرا مبانی هستی شناسی و 
با ديگری تفاوت پيدا می كند.  معرفت شناختی هريك 
صلح در آموزه های علوی و در نهج البالغه مبتنی بر 
الهی و جهان بينی توحيدی است و ضمن دارا  نگرش 
بودن اصالت در مقابل جنگ و فتنه، مشروط و متوقف 
بر عنصر عدالت است، تا بتواند تأمين كننده آرامش و 
مفهوم صلح  اما  باشد.  بشر  اخروی  و  دنيوی  سعادت 
نزد انديشمندان و فيلسوفان مغرب زمين و به خصوص 
ليبرالی  يا صلح  پايدار  اصطالح صلح  مبدع  كه  كانت 
می باشد، بر نوعی جهان بينی مادی گرای بشری مبتنی 
است كه اصالت را به انسان و محوريت عقل و تمايالت 
وی داده و آزادی و كاميابی هرچه بيشتر او را مد نظر 
قرار می دهد و صرفًا اخالق را )در مقابل دين( چراغ 
راهنمای اعمال و رفتار انسانها معرفی می كند؛ اخالقی 
و  شود  متحول  می تواند  پراگماتيستی  مبنايی  بر  كه 
نسبيت پيدا كند و براساس منافع انسانی در گذر زمان 

مقتضيات متفاوتی بيابد.
صلح  مقوله  دو  ميان  صلح،  به  كانت  نگرش  در   .2
صورتی  به  و  نشده  برقرار  تناسبی  هيچ  عدالت  و 
به  آن  منفی  مفهوم  در  صلح  سطحی،  و  ساده انگارانه 
معنای عدم جنگ تلقی شده است. اين در  حالی است 
مفهوم صلح عادالنه، ريشه های  به  كه رويكرد علوی 
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اصلی جنگ و نا امنی و منازعه را در فقدان عدالت و 
گسترش ظلم و بی عدالتی تلقی می كند و به جای محور 
قرار دادن صلح منفی؛ به معنای نبود جنگ و پرداختن 
يعنی  اصلی جنگ؛  منشأ  كه  به ظواهر، تالش می كند 
و  عادالنه  صلحی  تا  نمايد،  كن  ريشه  را  بی عدالتی 
مبانی  در  تفاوت  لحاظ،  از  اين  كند.  ايجاد  مستحكم 
معرفت شناسی و انسان شناختی در دو نگرش علوی و 
كانتی، منجر به شكل گيری تفاوتی اساسی در برداشت 
از اين مفهوم و شرايط و اقتضائات تحقق آن شده است. 
با اين وجود، دو نگرش مذكور از نظر توجه به ابعاد 
جهانی تحقق صلح و ضرورت برقراری آن در مقياس 
بين المللی با يكديگر شباهتهايی دارند، هرچند از لحاظ 

آن،  تحقق  شرايط  و  صلحی  چنين  برقراری  الزامات 
نگرش  دو  اين  بين  توجهی  قابل  تفاوتهای  همچنان 

وجود دارد.
امروزه تقريب مذاهب اسالمی )شيعه و اهل سنت(   .3
اهداف مهمی است  آرمانها و  از  آنها، يكی  و وحدت 
فراوانی  نقلی  ادله  عقلی،  داليل  وجود  بر  عالوه  كه 
زمينه،  در همين  است.  را روشن ساخته  آن  لزوم  نيز 
وظيفه مسلمانان آن است كه با اتخاذ تدابير مناسب و 
راهكارهای عملی، تقريب مذاهب را در دنيای اسالم 
دنبال كنند، تا اقتدار گذشته را محقق نمايند و نيز از 
جلوگيری  غرب  سياسی  و  فرهنگی  نهادهای  هجمه 

نمايند.
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علوم مجله  سجادی،  سيد  عبدالقيوم   علی)ع(«، 
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