دوفصلنامه علمیـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
سال چهاردهم /دوره جدید /شماره  /51بهار و تابستان 1398
صص 73-59

مفهومومبانیصلحدرنهجالبالغه
● مسعود اخوان کاظمی
دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه رازی کرمانشاه

mak392@yahoo.com

● فرزاد رستمی
استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه رازی کرمانشاه

f.rostami1361@gmail.com

دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)
klotfei@yahoo.com
تاریخ دریافت ،1396/11/27 :تاریخ پذیرش1397/9/11 :

چکیده
دستیابی به صلح ،همواره یکی از آرمانهای بشری در طول تاریخ بوده است .با این وجود ،درک و برداشت
افراد و جوامع مختلف از مفهوم صلح بسیار متفاوت است و با فرهنگها و مبانی معرفتی متنوعی ،معانی
و شاخصههای مختلفی را از صلح ارائه نمودهاند .در مغرب زمین ،کانت بر مبنای آموزههای معرفتی و
انسانشناسانه خود و مکتب اومانیسم ،دریافتی حداقلی و پراگماتیکی از صلح ،در چهارچوب اخالق
و دموکراسی مطرح میکند ،در حالی که از منظر امام علی(ع) در نهج البالغه ،برداشتی عدالتمحورانه و
توحیدی از صلح ارائه میشود که به مراتب متقنتر و کاملتر از برداشت کانتی از صلح میباشد .در این
پژوهش ،با رویکردی سازهانگارانه به مفهوم صلح ،تالش شده تا ضمن تعریف این مفهوم در هردو دیدگاه
علوی و کانتی ،به بررسی تطبیقی آنها نیز پرداخته شود .پژوهش حاضر به این یافته دست پیدا میکند که
اگرچه مفهوم صلح در گفتمان علوی با گفتمان کانتی به لحاظ مبانی معرفتی و هستیشناسی متفاوت است،
اما از لحاظ نگرش جهان وطنگرایانه با یکدیگر تشابهاتی دارند.
کلیدواژهها :نهج البالغه ،صلح عادالنه ،کانت ،صلح پایدار ،سازهانگاری.
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مقدمه
صلح از قديميترين آرمانهاي بشري است و
همواره انسانها چه از نظر تئوريكي و چه به لحاظ
راهحلهاي عملي در تالش چارهجويي براي رسيدن
به آن بودهاند .تاريخ سياسي جهان شاهد عهدنامهها
و قراردادهاي دو يا چندجانبه بين دولتها است كه
نمايانگر گوشهاي از فعاليتهاي بشري در راه برقراري
صلح و همزيستي است .در حقيقت ،تالش براي صلح
همواره به موازات اقدام براي تجاوز و جنگافروزي
در روابط بين ملتها ادامه داشته است .در این میان،
بسیاري کانت را به دلیل تأکید وي بر امکان نیل به
صلح میان دولتهاي دموکراتیک ،پایهگذار اندیشه
صلح پایدار ( )Sustainable Peaceو صلح
لیبرال ( )Liberal Peaceمیدانند؛ 1زیرا فلسفه
کانت در پیدایش نظریههای حکومت و صلح جهانی و
پیافکندن شالوده و آموزههای لیبرالیسم و تأثیرگذاری
وی بر فیلسوفان و اندیشمندان متأخر در حوزه صلح
جهانی بسیار مشهود است و به همین جهت کانت به
عنوان «پدر لیبرالیسم» شناخته شده است 2.از سوی
دیگر ،برخالف ادعاهای برخی مستشرقان که اسالم
را دین جنگ و شمشیر معرفی نمودهاند و بر آیات
جنگ و جهاد تأکید کرده و عامدانه متون اسالمی
متعددی را که گسترش صلح و اصالت برقراری آن
در جوامع بشری را مورد اشاره قرار میدهند ،نادیده
میانگارند ،دین اسالم دربر دارنده ادبیاتی غنی از
متون و نگرشهای مبتنی بر اصالت صلح میباشد که
بر پایه مبانی معرفتشناسانه و انسانشناختی اسالمی
میباشند .در این میان ،نهج البالغه امام علی(ع)
میتواند برای تبیین و تشریح مفهوم صلح و دیدگاه
اسالمی در خصوص شرایط و الزامات برقراری آن و
بنیانهای معرفتشناختی صلح و نیز گستره تحقق آن
« .1دیدگاههای رهیافتهای مختلف روابط بینالملل نســبت به مسئله

صلح» ،ص.154
 .2فلسفه سیاسی کانت ،صص20و.21

در جوامع بشری ،بسیار راهگشا باشد .الزم به ذکر
است که در این پژوهش از ترجمه نهج البالغه محمد
دشتی استفاده شده است.
پیشینه تحقیق
آثار فراوانی در خصوص ایده صلح پایدار کانت
نوشته شدهاند و نویسندگان متعددی تالش نمودهاند
تا به شرح و تفسیر و تبیین این ایده بپردازند که محور
اصلی مربوط به تالشهای معطوف به استقرار صلح
به ویژه در مقیاس بینالمللی میباشد و به نوعی
3
منشأ شکلگیری جامعه ملل نیز محسوب میشود.
از سوی دیگر ،مقاالت متعددی در خصوص مباحث
مربوط به جنگ و صلح در نهج البالغه از دیدگاه امام
علی(ع) به رشته تحریر درآمده و این دو مفهوم را از
منظر اسالم و نگرش علوی مورد بررسی و تجزیه و
4
تحلیل قرار دادهاند.
همچنین باید اذعان نمود که یکی دیگر از آثار در
این زمینه ،فلسفه کانت اثر منوچهر آشتیانی است که
مهمترین تفاوتش با این مقاله ،این است که در مقاله
حاضر بنابر دیدگاه اسالمی ،مهمترین فضیلت انسان
قوه تعقل و خرد او است و بر همین اساس به ترسیم
صلح مبتنی بر عدالت میپردازیم ،اما فلسفه کانت به
دنبال ایجاد صلحی مبتنی بر الزامات اخالقی است.
به عالوه اینکه هسته تفکرات فلسفه کانت ،مبانی
غربی و الئیتسه دارد ،در حالی که مبانی فکری مقاله
حاضر براساس دیدگاه اسالمی و الهی بنا شده است.
نیز میتوان انتقاداتی را بر فلسفه کانت مطرح نمود:
 )1كانت مدعي است كه وظايف اخالقي همگي مطلق
بوده و هيچگونه استثنايي را نميپذيرند ،این نظریه
 .3فلسفه سیاســی کانت؛ کانت به روایت ایرانی؛ «انسان شناسی در
اندیشه کانت»؛ «صلح پایدار و عاملیت سیاسی نزد کانت»؛ «امانوئل
کانت و اندیشه صلح پایدار» و . ...
« .4صلــح در نهج البالغه»؛ «پیمانها و معاهــدات در نهج البالغه»؛
ِ
«سیاست دوســتی در گفتمان علوی»؛ جنگ و صلح از دیدگاه امام
علی(ع).

چهارچوب نظری تحقیق
سازهانگاری در چهارچوب یک معرف 
تشناسی
( )Epistemologyو هستیشناسی ()Ontology
خاص به درک جدیدی از واقعیت میرسد و با برهم
زدن مرز میان برساخته و واقعيت عيني از يك
سو ،و واقعيت و ارزش از سوي ديگر ،شيوههاي
تحليلي جديدي ارائه ميدهد .در اين رهيافت ديگر
طبيعتگرايي مالك نيست ،بلكه مؤلفههاي فرهنگي و
تفسيرگرايانه در كانون توجه قرار میگیرد و بر همين
اساس ،نقش ذهن در ساختن آن بررسی میشود .طبق

« .5روششناســی ســازهانگاری در حــوزه روابــط بینالملل»،
صص184و.185
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خط بطالنی بر امور نسبی میکشد و جای هیچگونه
عرصه آزمون و خطا را باقی نمیگذارد )2 .كانت
معيار اخالقي بودن يك كار را تعميمپذيري قاعدهاي
ميدانست كه آن كار براساس آن صورت ميگيرد،
در حالي كه تعميمپذيري يك قاعده به خودي خود،
اخالقي بودن آن را تضمين نميكند )3 .از اشكاالت
دیگر كانت ،افراط در مطلقگرايي است؛ او بر اين
باور است كه احكام اخالقي هميشه و همه جا و
براي همه كس ثابت هستند ،در حالی که در عالم
هستی امور نسبی هستند )4 .باید اذعان نمود که
صلح پایدار بدون برپایی نظام جمهوري که در آن
قواي سهگانه اجرایی ،تقنینی و قضايی داراي استقالل
هستند ،تحقق نمییابد.
با این وجود ،هیچ اثری در زمینه تحلیل مقایسهای
مفهوم صلح از دیدگاه کانت و امام علی(ع) در نهج
البالغه صورت نگرفته است .بنابراين با توجه به این
آثار ،نوآوری پژوهش حاضر نسبت پژوهشهای یاد
شده ،آن است که ضمن واکاوی مفهوم صلح پایدار
و صلح عادالنه در دو نگرش کانتی و علوی و ارائه
تحلیلی تطبیقی از این دو مفهوم ،تفاوت ماهوی و
معرفتشناختی ( )Epistemologicalآنها را با
استفاده از نظریه سازهانگاری ()Constructivism
تبیین مینماید.

این نظریه ،فعالیتهاي انساني صرف ًا در محيط فيزيكي
دگرگوني ايجاد نميكنند ،بلكه به روابط اجتماعي
ساختارها و نهادهاي اجتماعي نيز شكل ميدهند و
مهمتر از آن سازنده واقعيت اجتماعي ميباشند .در
واقع ،شناختهاي اجتماعي برساخته اين شيوه صحبت
كردن و انديشيدن افراد درباره واقعيت ميباشند.
برخالف تصور رايج در نگرشهاي اثباتگرا ،اين طرز
صحبت كردن ما نيست كه براساس واقعيت شكل
ميگيرد ،بلكه اين «واقعیت» ( )Realityاست كه
براساس نحوه سخنگويي ترسيم ميگردد .طرز سخن
گفتن از يكسو شناخت افراد از واقعيت را شكل
ميدهد و از سوي ديگر گفتمان خاصي را درباره
آن ميسازد .بنابراين ،واقعیتها ،امور مستقلي نيستند،
بلكه در چهارچوب شناختهاي ما پديدار ميشوند .به
عالوه ،شناخت امري صرف ًا ذهني يا تجريدي نيست،
5
بلكه مبناي اجتماعي دارد و در جمع پديد ميآيد.
تفكر سازهانگاري براساس اين تلقي شكل گرفته كه
واقعيت را مستقل از ذهن نميتوان بررسي نمود و
واقعيت امري بيناذهني ()Inter subjectivity
است و فاعليت در شكلگيري آن نقش دارد .پس
واقعيت سازهانگاران ،يك واقعيت ساخته ذهني
است و اين ذهن به اجتماع هم ارتباط مييابد .به
عبارت ديگر سازهانگاري با نفي استقالل امر عيني
از ذهنيت ،امكان شناخت استعاليي ،عام و رها از
ارزش را رد ميكند و در مقابل معتقد است كه جهان
در «ما» برساخته ميشود و شناخت نيز حاصل
انفعال ذهن است كه از مشاركت فعاالنه آن جهان به
دست ميآيد .اين ذهن نيز به نوبه خود امري تكوين
نيافته است و در چهارچوب جامعه ،تاريخ و هويت
خود ،جهان را ميسازد و به شناخت دست مييابد.
بنابراین در نظریههای سازهانگاري ،بيشتر روي
دو عنصر تأكيد ميشود )1 :باورها كه موجب به

وجود آمدن معنا ميشود )2 .دانش كه باعث ايجاد
هنجار ميگردد .در عين حال ،بايد توجه داشت كه
باورها نيز ميتوانند در جريان فرايند معناسازي،
6
هنجارهايي را توليد كنند.
بنابراین ،میتوان چنین عنوان نمود که نظریه
سازهانگاری معیاری مناسب جهت تحلیل و تبیین
مسئله مورد نظر ما میباشد؛ زیرا چنین به نظر میرسد
که مفهوم صلح ماهیتی بیناالذهانی دارد و در جوامع
و فرهنگهای مختلف ،انگارهای ( )Ideaمتفاوت
مییابد .از این رو ،به کارگیری نظریه سازهانگاری
در رابطه با بررسی تطبیقی مفهوم صلح در دو دیدگاه
علوی و کانتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
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تبیین مفهوم صلح در مکتب علوی و نگرش
کانت
در بررسی مفهوم جنگ و صلح در نهج البالغه به
عنوان دیدگاه شیعه این نکته حاصل میشود که امام
علی(ع) اصالت را به صلح داده ،نه جنگ .از دیدگاه
ایشان ،جنگ در حکم جراحی بیمار است؛ یعنی اگر
تنی سالم باشد ،نیازمند جراحی نیست و اگر جامعه
بیمار نباشد ،از جنگ میپرهیزد .از این رو ،اسالم
جنگ را برای خاموش کردن آتش خانمانسوز فتنه
میخواهد .اگر فتنهای نباشد ،جنگی نیست و اگر بشود
بدون جنگ ،آتش فتنه را خاموش کرد ،نباید به جنگ
روی آورد .در این زمینه حديثی در جوامع روايي
اهلسنت ،مانند صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده
است که پیامبر(ص) فرمود« :از سوي خداوند متعال
مأمورم كه با مردم بجنگم تا گواهي دهند معبودي
جز خداوند يكتا نيست و محمد فرستاده او است،
نماز برپا دارند و زكات بپردازند .پس هرگاه چنين
كردند ،جان و مالشان را محفوظ بداريد» 7.به همین
جهت است که قرآن بعد از آنکه فلسفه جنگ را دفع
 .6همان ،صص186و.187
« .7اصالت جنگ یا صلح از منظر دین با تأکید بر آیات قرآن کریم».

ان
فتنه میشمارد ،میفرمایدَ « :فإ ِِن ا ْن َت َه ْوا َف َل ُع ْد َو َ
إ َِّل َع َلى َّ
ين»؛« 8اگر آتشافروزان فتنه به خود
الظالِ ِم َ

آیند ،با آنها عداوتی نیست؛ زیرا عداوت و دشمنی
تنها بر ظالمان و ستمکاران است» 9.از اینجا ،حکمت
جنگهاى مکتبى و خداپسندانه هم روشن مىشود.
جنگى که براى دفع و رفع فساد ،فتنه ،ناامنى ،تهاجم،
غارت و سفاکى باشد ،مقدس است و انبیاي الهى و
پیروان راستین آنها ،پرچمدار و پشتیبان و فرمانده آن
بودهاند .از این رو ،قرآن کریم مىفرمایدَ « :و َما لَ ُك ْم

الر َج ِ
ال
َل ُتقَا ِت ُل َ
ون ِفي َسبِيلِ اهلل َوالْ ُم ْس َت ْض َع ِف َ
ين ِم َن ِّ
ون َربَّ َنا َأخْ ِر ْج َنا ِم ْن
ين َيقُولُ َ
َوال ِّن َسا ِء َوالْ ِولْ َد ِان الَّ ِذ َ
َه ِذ ِه الْق َْر َي ِة َّ
الظالِ ِم َأ ْه ُل َها»؛« 10چرا در راه خدا و
در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفى که
مىگویند :پروردگارا ما را از این شهرى که مردمش
ستمکارند ،خارج گردان ،نمیجنگید؟».
به این ترتیب ،جهاد مقدس و دفاع راستین مردان
خدا ،جنگیدن در راه دفع فتنه و بستن گلوگاه حیاتى
فتنهجویان و جنگطلبان است ،تا صلح و آرامش و
امنیت در جامعه برقرار شود .اندیشه صلح خواهی
امام ،صرف ًا به یک ایده انسانی در بُعد نظری محدود
نمیماند ،بلکه همانند انبیای الهی که رسالت هدایت
بشر و استقرار عدالت ،صلح و امنیت را به عهده
دارند ،امام علی(ع) نیز در حوزه عملی در این راستا
تالش میکند .امام برقراری صلح در جامعه را هدف
حکومت و سیاست خویش مطرح میکند و در خطبه
زیر در حال نیایش میفرماید« :اللَّ ُه َّم إِن َ
َّك تَ ْع َل ُم أن َّ ُه ل َ ْم
كان ِمنّا ُمناف ََس ًة فِي ُس ْل ٍ
ماس
يَ ُكنِ ال َّ ِذي َ
طانَ ،و ال الْتِ َ
ول ال ْ ُحطا ِمَ ،و ِلك ْن لِنَ ُر َّد ال ْ َمعال ِ َم ِم ْن ِدينِ َ
َش ْي ٍء ِم ْن ف ُُض ِ
ك،
ون ِم ْن
وم َ
الح فِي بِال ِد َك ،فَيَ ُا َم َن ال ْ َم ْظ ُل ُ
َو ن ُ ْظه َِر ْال ِْص َ
قام ال ْ ُم َع َّط َل ُة ِم ْن ُح ُدو ِد َك»؛« 11خداوندا تو
ِعبا ِد َكَ ،و تُ َ
میدانی که کوشش ما در موضع خالفت برای رقابت
 .8بقره.193 ،
« .9صلح در نهج البالغه».
 .10نساء.75 ،
 .11نهج البالغه ،خطبه .131

« .12قرآن و همگرایی بین مذاهب اسالمی».
 .13نقد عقل محض ،ص.52
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در سلطهگری و به دست آوردن چیزی از متاع محقر
دنیا نبود ،بلکه برای آن بود که به نشانهها و حقایق
دین تو وارد شویم و در شهرهای تو اصالح نمايیم
(صلح را برقرار کنیم) ،تا ستمدیدگان از بندگانت در
امن و آسایش باشند و قوانین متروک تو بار دیگر به
جریان بیافتد».
از معارف قرآن کریم و سخنان امام علی(ع) به خوبی
این نکته را میتوان استنباط کرد که صلح ،از مبانی
اصلی زندگی اجتماعی است و اندیشه اسالمی،
استقرار صلح و ثبات اجتماعی را با هدف خلقت و
سیر تکوینی نظام آفرینش گره میزند .در واقع از نظر
عقلی نیز مبنا بودن صلح برای حیات اجتماعی بشر
قابل اثبات است؛ زیرا اسالم ،هدف زندگی را کمال
و سعادت انسان میداند و این هدف جز با برقراری
صلح نمیتواند قابل تأمین باشد .بنابراین اندیشهای
که برای کمال انسان و سعادت او (در بعد دنیوی و
اخروی) جهتگیری دارد ،چگونه میتواند جنگ
محور باشد یا به صلح نیاندیشد؟
از منظر اسالمی و علوی ،صلح و عدالت دو مفهوم
مرتبط با یکدیگر و تفکیک ناپذیرند ،به گونهای که
تحقق عدالت از مهمترین پیششرطهای تحکیم و تثبیت
صلح تلقی میشود و اساس ًا صلحی که بر عدالت مبتنی
نباشد ،صلحی ناپایدار ،سطحی و ظاهری خواهد بود
و در بهترین حالت مفهوم صلح منفی را میتوان بر آن
اطالق نمود .به این ترتیب ،مفهوم «صلح عادالنه»
( )Just Peaceبر محوریت عدالت به شکلی
واقعگرایانه و با در نظر گرفتن مقتضیات و واقعیتها
و نیازهای زندگی جمعی بشر مطرح میگردد که هم
در سطح داخلی و هم در مقیاس بینالمللی میتواند
تأمین کننده نیازهای فطری جوامع بشری به صلحی
پایدار باشد .از این منظر ،عدالتجویی و عدالتطلبی،
خصوصیت ذاتی نوع بشر است و خصلتی فرازمانی
و فرامکانی دارد .دو تن از علمای اهلسنت نیز در
این زمینه اعتقادات خود را بیان کردهاند که موجب

همگرایی مذهبی میان شیعه و سنی شده است؛ برای
مثال شیخ شلتوت میگوید :هدایت اسالمی ،ما را به
سوی صلح و دوستی فرامیخواند .رشیدرضا نیز در
یکی از آثار خود به این نظریه اعتقاد دارد که صلح
و دوستی بینالمللی ،اصلی است که باید مردم به آن
پایبند باشند و به همین جهت ،خداوند به ما فرمان
12
داده است که آن را بر جنگ برگزینیم.
با این وجود ،مفهوم مورد نظر كانت از صلح ،صلح به
معني عدم جنگ يا همان صلح منفي (Negative
 )Peaceاست .این در حالی است که طرح گفتمان
صلح ،بدون توجه به ريشهها و مبانی و لوازم آن،
سادهاندیشی خواهد بود .واقعيت اين است كه در
شرایطی ،جنگ و مبارزه ،اگرچه در ظاهر مغاير با
صلح به نظر میرسند ،اما میتوانند اقدامی در راستای
برقراری صلح و عدالت گستری باشند .از این رو،
تفاوت مبنایی فلسفه صلح کانت با تفکر علوی در
زمینه صلح در اين است که در نگرش كانتي از جنبه
سلبي به مفهوم صلح نگريسته میشود و به مقوله صلح
ايجابي ( )Positive Peaceبه معني استقرار صلح
مبتني بر عدالت كه زمينهساز اخالق و تربيت انسانها
است ،توجهی به عمل نمیآید .به عبارت دیگر در
رویکرد كانت ،ارتباطی بين عدالت و صلح جهاني
برقرار نشده و اين دو مقوله متمايز از يكديگر فرض
شدهاند و صلح جهاني در كمترين ارتباطي با عدالت
مورد نظر قرار گرفته است.
کانت معتقد است که تجربه بیشک اولین محصولی
است که فهم ما را تولید میکند ،به این ترتیب که
فاهمه ماده یافتههای حسی را به وجود میآورد.
درست به همین دلیل تجربه اولین آموزش ما است و
آنچه منحصرا ً از تجربه گرفته شده است ،فقط به نحو
پسین با تجربه شناخته میشود 13.همچنین حرکت
کانت از تاریخ طبیعی به سوی تاریخ فرهنگی است،
به نحوی که عقل مثبت را پشت سر میگذارد و ضمن

نادیده گرفتن متافیزیک ،فلسفه او مبنای غربی دارد.
در اين ديدگاه ،کانت با نگرشی پراگماتیکی ،انسان
را موجودي مختار فرض ميکند كه داراي همگوني
منافع و خواهان همكاري با همنوعان خود است.
بر همين مبنای پراگماتیکی است که جنگ اقدامی
غيرعقالني و شر تلقي ميشود .اما از آنجا كه اين
ديدگاه آرمانگرايانه ،واقعیتهای عینی جوامع بشری
را نادیده میگیرد و مفهوم عدالت را در صلح دخالت
نميدهد؛ يعني به علل و ريشههاي درونی و بیرونی
بروز جنگ و ناامني و عوامل ُمخل صلح كه فقدان
تهذیب نفسانی و زیاده طلبی ،ظلم و بيعدالتی است،
توجهي ندارد ،صرف ًا رو بنايي است كه مطلوبیت خود
را مرهون حفظ ثبات نسبي و عدم جنگ در وضع
موجود ميداند ،در حالی که وضع موجود ،لزوم ًا
همواره عادالنه نیست.
به این ترتیب ،تفاوت مهم ديگر فلسفه صلح کانت با
رویکرد علوی به صلح ،عدم توجه کانت به جنگ
به عنوان یک واقعیت عینی جوامع بشری و نادیده
گرفتن مباحث مربوط به حقوق انسانها در شرایط
جنگی است ،در حالی که در نهج البالغه ،مباحث
مبسوطی در راستای حفظ حقوق و کرامت انسانها
و رعایت وضعیت دشمنان در هنگام جنگ و توجه
به حفظ ارزشهای انسانی مطرح شده است .در نظام
سیاسى و اجتماعى علوى ،همانگونه که اصالت
با صلح است ،نهادهاى صلح آفرین هم اصالت
مىیابند .به همین جهت است که جایگاه بازرگانان
و صنعتگران در نظر آن امام ارتقا مىیابد و درباره
صلح ال
لم ال تُخاف بائ َقتُ ُه و
ٌ
آنها مىفرماید« :إنّهم ِس ٌ
تُخشى غائلتُ ُه»؛« 15آنها سلیمالنفس مىباشند که از
خطر آنها بیمى نیست و صلحى هستند که از غائله و
طغیان آنها ترسى نیست».
صلحطلبی امام علی(ع) نه از روی ظاهرسازی است

و نه از سر درماندگی ،بلکه به دلیل باور عمیق امام به
آن است .نمونهای از این سیاست انسانی را در واقعه
صفین مشاهده میکنیم .هنگامی که حجر بن عدی و
عمرو بن حمق (دو تن از یاران حضرت) ،از لشکریان
معاویه اظهار برائت میکردند و ناسزا میگفتند ،امام
علی(ع) سر رسید و فرمود :آنچه میگویید الیق شأن
شما دو نفر نیست .پرسیدند :یا امیرمؤمنان آیا ما بر
حق نیستیم؟ فرمود :بلی .عرض کردند :آیا آنها بر
باطل نیستند؟ فرمود :بلی .پرسیدند :پس چرا ما را
از دشنام دادن به آنها باز میداری؟ فرمود :از اینکه
آنها را لعن کنید و دشنام دهید ،بیزارم و اگر آنها را
با کردار و رفتارشان وصف کنید ،بهتر است ،ولی اگر
به جای برائت از آنها دعا کنید که خدایا خونهای ما
و آنها را حفظ کن و میان ما و آنان صلح برقرار کن
و آنها را از گمراهی به هدایت و از جهل به شناخت
حق رهنمون شو ،برای من دوست داشتنیتر و برای
16
شما خیر خواهد بود.
این واقعه به خوبی سیاست صلحجویانه امام را بازگو
میکند؛ زیرا امام در شرایطی این نیت خیرخواهانه
را در مقابل دشمنانش اظهار میکند و از خداوند
طلب صلح و حفظ خون طرفین را مینماید که نه
با شکستی روبهرو گشته تا حمل بر درماندگی گردد
و نه غیر از دو تن از یارانش کسی حضور دارد تا
حالت تبلیغاتی و ظاهرسازی داشته باشد .در جای
دیگر امام به یکی از کارگزاران و فرماندهانش دستور
میدهد که پیشنهاد صلح از سوی دشمن را بپذیرد،
هرچند این پیشنهاد از سر درماندگی دشمن و تجهیز
17
مجدد او باشد.
در مکتب علوی ،هر صلحی مطلوب تلقی نمیشود
و صرف ًا صلح عادالنه محور قرار میگیرد .در نگرش
صلح عادالنه ،صلح ،هم در مفهوم منفي آن؛ يعني
عدم جنگ و هم در مفهوم مثبت آن؛ يعني استقرار

 .14فلسفه کانت در آئینه آثار او ،ص.265
 .15نهج البالغه ،نامه .53

 .16موسوعة اإلمام علی بن ابیطالب(ع) ،ج ،4ص.279
« .17سياست خارجى دولت اسالمى از ديدگاه امام على(ع)».
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مبانی معرفت شناسانه صلح در مکتب علوی
و نگرش کانت
دیدگاه کانت در خصوص صلح پایدار ،متکی بر مبانی
معرفتشناسانه و فلسفه اخالقی وی و دیدگاه او
نسبت به انسان ،جهان و خالق میباشد .مبحث انسان
و ماهیت وجودی او ،یکی از کلیدیترین مباحث در
درک و فهم مبانی اندیشه فلسفی و فلسفه سیاسی
کانت میباشد .به اعتقاد او ،عقل نظری قادر به اثبات
خداوند به عنوان خالق نمیباشد و بنابراين باید صرف ًا
« .18اسالم دین صلح است نه جنگ».
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آرامش و امنیت و ايجاد بستر مساوات و عدالت
مطرح ميشود .در اين نگرش توحيدي ،صلحي كه
هدف آن صرف ًا توقف جنگ و در نتيجه حفظ ثبات
نسبي و قبول وضع موجود باشد ،تأمين كننده منافع
ظالمان بوده و خود ظلمي مضاعف و مفهومی در
تقابل با صلح عادالنه تلقي ميشود .از این رو ،مفهوم
جنگ عادالنه ( )Just warتا زمان تحقق صلح
عادالنه ،در راستای مبارزه با دشمنان عدالت در تفکر
شیعی مطرح میگردد .در تفکر اهلسنت نیز ضابطه
شرعی تقاضا دارد که صلح بر جنگ مقدم بوده و گفته
شود فقه صلح و جنگ؛ چون حکمت اسالم در این
زمینه بر مقدم بودن صلح بر جنگ استوار است؛ زیرا
صلح اصل است و جنگ استثنا ،صلح امر کلی است
18
و جنگ فرعی و جزئی ،صلح زندگی است.
بنابراين ،ارزشانگاری هرگونه صلح و انكار مطلق
جنگ ،در حالي كه زمینه و اساس صلح عادالنه و
مثبت فراهم نيامده است ،غفلت از واقعیتهای عینی
جوامع بشری است .مبنایی كه نظریه صلح عادالنه
براي جامعه داخلي و به دنبال آن ،برای جامعه
بينالمللي ارائه ميكند ،چه در بُعد عدالت اجتماعي
و سياسي و چه در بُعد عدالت اقتصادي ،به طور قطع
منجر به تحقق صلح مثبت و به تبع آن ،کنار رفتن
مفهوم صلح منفي ميشود.

به قواعد اخالقی برخاسته از عقل عملی متکی باشد.
وی اساس ًا اخالقیات ( )Moralityرا بر دین برتری
داده و اخالقیات را بینیاز از دین و مقدم بر آن
تلقی میکند .به این ترتیب ،اخالق در معرفتشناسی
کانت از جایگاهی واال برخوردار میشود و این تقدم
در فلسفه سیاسی وی نیز انعکاسی قابل توجه پیدا
میکند ،به نحوی که وی اصو ً
ال سیاست را شاخهای
از اخالقیات محسوب نموده و دولتها را نیز به مثابه
افراد ،هم در عرصه داخلی و هم در صحنه بینالمللی
دارای تعهداتی اخالقی میداند.
دکارت ( ،)Descartesکانت ( )Kantو هگل
( )Hegelهمواره به عنوان سه تن از فیلسوفان
برجسته مدرنیته و نمایندگان اندیشهورزی در مغرب
زمین شناخته میشوند .از این میان ،کانت با ورود به
عرصه فلسفه سیاسی به ویژه از طریق رساله «صلح
پایدار» ،الهامبخش تدوین اسناد مؤسس سازمان
ملل گردید .آثار کانت در باب سیاست و صلح ،به
ویژه «صلح پایدار» ،از سرچشمههاي معرفتشناسی
و فلسفه اخالق او سیراب شدهاند .به عبارت دیگر،
رویکرد کانت به فلسفه سیاسی که در «صلح پایدار»
بیش از هر اثر دیگري نمود پیدا کرده است ،از رویکرد
معرفتشناسانه وي نسبت به فرد و جهان پیرامون او
آغاز شده و سپس مبتني بر فلسفه اخالق ،به طرح
پیششرطهایی براي دولت پرداخته است و در نهایت،
ستونهاي اولیه غایت اصلی را که همانا بنیاد صلح
پایدار است ،عنوان میکند .به نظر میرسد ،اینکه آیا
در عمل چنین غایتی حاصل میشود یا خیر ،با توجه
به اندیشههاي کارکردگرایانه و وظیفهگرایانهاي که در
سراسر فلسفه انداموار کانت به چشم میخورد ،براي
طرفداران نظریه وي چندان اهمیتی نداشته باشد .اما
از آنجا که وي در صلح پایدار خود ،دولتها را به مثابه
اشخاص اخالقی تلقی میکند که مانند افراد عادي
تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند ،بررسی مبانی فلسفه
اخالق وي ضروري خواهد بود .در واقع ،ایده صلح
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پایدار کانت بر خوشبینی وی نسبت به تحقق صلح
در صورت اخالقی رفتار کردن انسانها و دموکراتیک
شدن حکومتها مبتنی است.
از این منظر ،چنانچه حکومتهای دموکراتیک گسترش
پیدا کنند ،در سطوح داخلی و خارجی شاهد تحقق
صلحی پایدار خواهیم بود ،در حالی که این خوشبینی
مفرط با شواهد تاریخی مربوط به جنگهای بزرگ و
خانمانسوز جهانی در قرن بیستم و جنگهای منطقهای
در قرن بیست و یکم که اتفاق ًا دولتهای به اصطالح
دموکراتیک آغازگر آنها بودهاند ،نقض میشود .از این
رو ،صلح غیرمبتنی بر عدالت ،صلحی سطحی ،متزلزل
و ناپایدار خواهد بود .الگوی علوی صلح مبتنی بر
عدالت ،به لحاظ توجه به واقعیتهای عینی جوامع
بشری و با محوریت عدالت میتواند به طور همزمان
زمینهساز تحقق دو آرمان ديرپاي بشريت؛ يعني صلح
و عدالت باشد.
همه انسانها و بیشتر مکاتب به دلیل جذابیت صلح و
انطباق آن با فطرت و خواستهای درونی انسان ،شعار
صلحطلبی را سر داده و حتی برای رسیدن به امیال
و غرایز نفسانی ،برتریطلبی و تمامیت خواهیشان
که نوعی جهتگیری ضد صلح و ماجراجویانه را به
همراه دارد ،از پوشش صلحخواهی بهره میگیرند.
مکاتب و اندیشههای سیاسی سودمحور که جز به
منافع نمیاندیشند ،موفقیتشان در قبال دو پدیده
جنگ و صلح ،براساس منافع و سود و ضرر شخصی
یا احیان ًا ملی تنظیم میگردد .بنابراین منافع ملی در
بیشتر موارد تعیین کننده جهتگیری خارجی کشورها
در مورد جنگ و صلح است .اگر جنگ میکنند با
منافع توجیه میشود و اگر صلح مینمایند نیز با منافع
توجیه میگردد.
در چنین وضعیتی ،استقبال یا استدبار به صلح و
جنگ نمیتواند معیار انسانی و بشری داشته باشد؛
زیرا براساس منافع انسانیت صورت نمیگیرد ،بلکه
منافع مردمانی خاص تعیین کننده است .بنابراین در

تلقی سودگرایانه معاصر ،اتخاذ موضع صلحطلبی یا
حمایت از آن به دلیل آنکه با منافع ملی کشورها گره
میخورد ،نمیتواند هویت واقعی کشورها یا مکاتب
را نشان دهد .تنها زمانی میتوان اندیشه یا مکتبی را
صلحمحور یا طرفدار صلح دانست که نه تنها اعتقاد
واقعی به صلح داشته باشد ،بلکه برای استقرار آن در
همه شرایط برنامهریزی و تالش کند.
صلحخواهی امام علی(ع) با آنچه که دیگر
سیاستمداران تظاهر میکنند ،تفاوت جدی دارد.
اگر معاویه در شرایط خاصی دم از صلح میزند و
به حکمیت قرآن تن میدهد ،نه بدان دلیل است که
به صلح ایمان دارد؛ زیرا صلح و استقرار ثبات در
حکومت امام علی(ع) او را به شدت متضرر خواهد
ساخت ،اما صلحخواهی امام از آن رو اهمیت دارد که
نه به عنوان یک تاکتیک ،بلکه در قالب یک استراتژی
کالن ( )Grand strategyتدوین میگردد .در
چنین وضعیتی ،استراتژی کالن امام علی(ع) در حوزه
سیاست خارجی با مراوده و همزیستی مسالمتآمیز
هویت مییابد .یک سیاست راهبردی و استراتژیکی
مبتنی بر مجموعهای از باورها و ارزشهای ذهنی است
که به سادگی قابل چشمپوشی نیست و نمیتواند با
19
مالحظات سطحی و غیر مهم جایگزین گردد.
بنابراین از منظر مکتب علوی ،صلحی مطلوب و
ارزشمند است که بر مبنای عدالت باشد؛ یعنی در
شرایط فقدان ظلم و برقراری عدالت شکل گرفته
باشد؛ زيرا در اين صورت نتيجه استقرار صلح؛ يعني
آرامش ،امنیت و تربيت انسانها ،محقق خواهد شد.
در اين نگرش توحيدي ،علت بسياري از ضعفها و
كاستيها ،صرف نظر از خودكامگي حاكمان جور،
بيتوجهي به ريشه واقعي صلح؛ يعني تحقق عدالت
در جهان ،تلقی میشود.
صلح به عنوان مبنای حیات جمعی انسان در اندیشه
دینی امام علی(ع) ،از نگاه او به ماهیت انسان و
« .19سياست خارجى دولت اسالمى از ديدگاه امام على(ع)».

اح ًة ِم ْن ُه ُمو ِم َ
ك َو
فَإ َِّن فِي ا َ ُّ
لص ْل ِح َد َع ًة ل ِ ُجنُو ِد َك َو َر َ
أَ ْمن ًا لِبِ َ
ال ِد َك َو ل َ ِكنِ اَل ْ َح َذ َر ُك َّل اَل ْ َح َذ ِر ِم ْن َع ُد ِّو َك ب َ ْع َد
ار َب لِيَتَ َغف ََّل ف َُخ ْذ بِال ْ َح ْز ِم َو
ُص ْل ِح ِه فَإ َِّن اَل ْ َع ُد َّو ُرب َّ َما قَ َ
اِتَّه ِْم فِي َذل ِ َ
ك ُح ْس َن اَل َّظ ِّن»؛« 21از صلحى كه دشمنت

حقیقت سیاست نشئت میگیرد .بنابراین چه در حوزه
داخلی و چه خارجی ،اصل صلح مبتنی بر عدالت به
عنوان یک هدف دنبال میشود و امام از روی آوردن
به سیاست تخاصم و جنگ به شدت اعالم انزجار
نموده است .این امر را در فرمانش به مالک اشتر به
خوبی میتوان مشاهده نمود؛ آنجا که به او دستور
میدهد تا سیاست نظامیاش را به گونهای سامان
بخشد که کمتر به جنگ و بیشتر به صلح بیاندیشد و
از سپاهیان کسی را به کار بگمارد که آزار و شکنجه
20
مردم و جنگ را دوست نمیدارد.
با وجود فضای تنشزای صدر اسالم ،پیشوایان
معصوم(ع) بیش از آنکه در صدد تدوین استراتژی
جنگی برآیند ،بیشتر به اشاعه اندیشه صلحخواهی و
تبیین راهکارهای عملی تحقق و ایجاد صلح در جامعه
اسالمی اهتمام نشان میدهند .توصیههای مکرر امام
علی(ع) به اصحاب ،یاران و فرماندهانش به خوبی
این نکته را بازگو میکند که سیاست صلحخواهی
امام نه یک سیاست مقطعی و گذرا و نه یک تاکتیک
سیاسی برای غلبه یافتن بر رقیب ،بلکه همانگونه که
بیان گردید ،یک جهتگیری بنیادین و یک سیاست
استراتژیکی در خط مشی سیاسی ايشان است که
جز در مواقع ضرورت ،نمیتوان آن را نادیده گرفت.
بنابراین ،مشرب سیاسی امام علی(ع) بر صلح استوار
بوده و ايشان صلح را دوست میدارد و به آن امر
میکند و از جنگ بیزار است و از آن نهی میکند و به
آن روی نمیآورد ،مگر آنکه جنگ به سراغ او آید و
اصرار بورزد و مهربانی و نیکی در جلوگیری از آن
کارگر نشود.
امام آنچنان به برقراری صلح اهتمام نشان میدهد
که حتی در بدترین حالت و زمانی که برقراری صلح
ممکن است با پیامدهای زیانبار و ناگواری همراه
باشد ،بر پذیرش صلح و استقرار آن توصیه میکند:
«و َ
ال تَ ْدف ََع َّن ُص ْلح ًا َد َع َ
اك إِل َ ْي ِه َع ُد ُّو َك هلل فِي ِه ِر ًضا
َ

الزامات صلح در مکتب علوی و نگرش کانت
كانت با ارائه طرح صلح پايدار ،در عين حال كه
جنبه شرارت انسان را به رسميت شناخت ،با تفکری
اومانیستی و تأكيد بر محوریت انسان و عقالنیت او
تالش نمود ،تا ترتیباتی را برای تضمین صلح پایدار
ارائه نماید .كانت حل مشكل جنگ و منازعه را در
نوع خاصی از حكومت جستجو كرده و پيشبينى
مىكند كه با افزايش نظامهاى دموكراتيك ،كه خود
حاصل رشد فهم و درك انسان متکی بر عقالنیت
است ،آينده جامعه بشر ،شاهد صلحي پايدار ميان
دولتهاى دموكراتيك خواهد بود .این در حالی
است که صرف وجود دموکراسی در یک کشور،
نمیتواند اثباتکننده صلحجویی و عدالتطلبی
آن باشد .تجارب تاریخی نشان میدهند که صرف
دموكراتيك بودن يك دولت ،ضامن صلحطلبی آن
نیست .چه بسیار دولتهای دموکراتیکی که جنگطلبی،
توسعهجویی و مداخلهگرایی را در مقیاس خارجی
مبنای رفتارهای بینالمللی خود قرار داده و میدهند.
حتی در سطح داخلی نیز دموکراتیک بودن یک دولت،
به معنای رفتار مسالمتجویانه آن با همه شهروندان
نمیباشد .اگرچه مردمي بودن از شروط الزم است،
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به آن دعوت مىكند و خشنودى خدا در آن است
روى مگردان؛ زيرا صلح موجب آسايش لشکريان،
آسودگى خاطر آنها و امنيت شهرهاى تو است .ولى
پس از صلح ،به كلى از دشمن حذر كن ،چه بسا كه
دشمن براى غافلگير كردن تن به صلح دهد .در اين
زمينه طريق احتياط گير و به راه خوش گمانى قدم
مگذار».
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سال چهاردهم
شماره  -51بهار و تابستان 1398

ولي هيچوقت شرط کافي را جهت تحقق صلح پايدار
در مقیاس داخلی و جامعه بشري محقق نخواهد کرد.
وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در قرن بیستم و دهها
جنگ منطقهای ویرانگر در مناطق مختلف جهان
معاصر ،آشکارا نشانگر ناكارآمدي گفتمانهايي نظير
ايده صلح پايدار كانت است كه مدعي ترويج و حفظ
صلح جهانی بودهاند.
امروزه دموکراسيهاي بزرگ و متمدن به سالحهاي
کشتار جمعي و اتمي دست يازيدهاند و حتي آنها را
جهت رسيدن به مقصودشان به کار میبرند؛ امري که
به هيچ وجه نويدبخش تحقق صلحي پايدار در مقطع
جهانی براي جوامع بشری نخواهد بود .در سطح داخلی
نیز شاهد پایمال شدن حقوق و آزادیهای شهروندان
در سیطره حاکمیت دموکراسیها و قدرت رسانهای آنها
هستیم و همچنان وجود تبعیضهای قومی ،مذهبی یا
نژادی را آشکارا مشاهده میکنیم .تافلر ()Tafler
در کتاب جنگ و ضد جنگ در خصوص گسترش
وضعیت جنگ و منازعه در جهان پس از جنگ جهانی
دوم چنین مینویسد« :در  2340هفتهای که از 1945م
تا 1990م گذشته ،در کره زمین تنها سه هفته جنگی
وجود نداشته است .بنابراین ،سالهای بعد از 1945م
تاکنون را عصر پس از جنگ نامیدن به معنای آمیختن
22
تراژدی با طنز است».
سندی ( )Sandyو پرکینز ( )Perkinsنیز به تأسی
از کانت ،صلح را به معنای عدم تعارض در همه اشکال
فیزیکی ،اجتماعی ،روانشناختی ،سیاسی و ساختاری
معنا نمودهاند .این در حالی است که این تعریف مبهم
و سادهاندیشانه از صلح ،زمینههای درونی و ساختاری
صلح را در نظر نمیگیرد؛ زیرا گاهی صلح در اثر اعمال
زور و سرکوب و یا از طریق تهدید و ارعاب تحقق
پیدا میکند که گاهی به چنین صلحی «صلح مسلح»
( )Armed Peaceو یا جنگ سرد اطالق میشود.
چنین صلحی آرامش و امنیت را برای بشریت به ارمغان
 .22جنگ و ضد جنگ ،ص.13

نمیآورد؛ زیرا همواره باید نگران تهاجم دشمن بود و
آمادگیهای نظامی را در باالترین درجه حفظ كرد.
در نگرش علوی ،ضمن اينكه اصل بر صلحطلبي
گذاشته میشود ،اما تحقق اين مهم در گرو نفي
خودخواهي و سركشيهاي نفساني و ايجاد محيط امن و
به عبارت بهتر ،تربيت و تهذيب نفوس دانسته میشود.
از اين رو ،تنها در صورتي كه منشأ نزاعها و اختالفات؛
يعني خودگرايي به خداگرايي سوق پيدا كند ،بشريت
روي صلح و آرامش و ثبات را در جهان خواهد ديد؛
یعنی انسان ابتدا باید با تهذیب نفس و رهانیدن خود
از انگیزههای غیرخدایی ،در درون خود به صلح و
آرامش فکری و روحی برسد ،سپس بتواند در مقیاس
بیرونی ،با همنوعان خود به صلح و آرامش و همزیستی
مسالمتآمیز دست پیدا کند .به این ترتیب تا هنگامی
که تهذیب و تربيت نفسانی در درون انسانها حاصل
نشده باشد ،ناآرامی درونی و جنگ و نزاع بیرونی
اجتنابناپذير خواهد بود.
نقش تهذیب نفس و خودسازی فردی و اجتماعی در
تحقق عدالت در تفکر شیعی از آن جهت اهمیت پیدا
میکند که تا انسان نسبت به خود عدالت پیشه نکند
و از ظلم به نفس و گناه کنارهجویی ننماید ،نمیتواند
در مقیاس بیرونی نسبت به دیگران عدالت پیشه کند
و عدالت را در جامعه برقرار نماید .بنابراین در درجه
اول باید نسبت به خویش راه عدالت در پیش گیرد و
به آرامش و صلح درونی دست پیدا کند ،تا در مراحل
بعدی بتواند عدالت گستری و صلحطلبی را در بیرون
دنبال نماید .از این منظر ،خودسازی و مبارزه با نفس
به ویژه برای سیاستمداران و حکومتگران ،از اهمیتی
مضاعف برخوردار میشود؛ زیرا مادامی که این گروه
به تهذیب نفس و کسب ملکه تقوا و عدالت اقدام نکرده
باشند ،نه میتوانند جامعه را اصالح کنند و نه خواهند
توانست عدالت و صلح را در بعد اجتماعی تحقق
بخشند .امام علی(ع) در این زمینه چنین میفرماید:
«م ْن ن َ َص َب ن َ ْف َس ُه لِلنَّ ِ
اس إ َِمام ًا فَ ْلیَ ْب َد ْأ بِتَ ْعلِی ِم ن َ ْف ِس ِه قَ ْب َل
َ
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ْ
یرتِ ِه قَ ْب َل تَ ْأ ِدیبِ ِه بِلِ َسان ِ ِه؛
تَ ْعلِی ِم غ َْی ِر ِهَ ،ولْیَ ُک ْن تَأ ِدیبُ ُه ب ِ ِس َ
َو ُم َع ِّل ُم ن َ ْف ِس ِه َو ُم َؤ ِّدب ُ َها أَ َح ُّق ب ِ ْ
ال ِْج َل ِل ِم ْن ُم َع ِّل ِم النَّ ِ
اس
َو ُم َؤ ِّدبِه ِْم»؛« 23هركه خود را پيشواي مردم قرار دهد،
بايد پيش از تعليم و تربيت ديگران ،به تعليم و تربيت
خويش بپردازد و بايد اين تربيت ،پيش از آنكه با
زبان باشد ،با سيرت و رفتار باشد و آن كه خود را
تعليم دهد و تربيت كند ،شايستهتر به تعظيم است از
آن كه ديگري را تعليم دهد و تربيت كند».
بنابراین ،در نگرش علوی ،غیرمهذب بودن
حکومتگران ،منشأ اصلی جنگ و نزاع و ناامنی و از
بین رفتن صلح و آرامش در ابعاد داخلی و خارجی
است .در نگرش صلحطلبانه علوی ،خیرخواهی
برای همه انسانها و حتی برای دشمنان نیز به خوبی
مشاهده میشود .امام علی(ع) وقتی شنید لشکریانش
به لشکریان معاویه دشنام دادهاند ،فرمود« :إِن ِّي أَ ْك َر ُه
ين َو ل َ ِكنَّ ُك ْم ل َ ْو َو َص ْفتُ ْم أَ ْع َمال َ ُه ْم َو
ل َ ُك ْم أَ ْن تَ ُكونُوا َسبَّاب ِ َ
ان أَ ْص َو َب فِي ال ْ َق ْو ِل َو أَبْ َل َغ فِي ال ْ ُع ْذ ِر َو
َذ َك ْرتُ ْم َحال َ ُه ْم َك َ
اء ُه ْم
قُ ْلتُ ْم َم َك َ
ان َسبِّ ُك ْم إِيَّا ُه ْم اللَّ ُه َّم ْ
اءنَا َو ِد َم َ
اح ِق ْن ِد َم َ
َات ب َ ْينِنَا َو ب َ ْينِه ِْم َو ا ْه ِد ِه ْم ِم ْن َض َللَتِه ِْم َحتَّى
َو أَ ْصلِ ْح ذ َ
ِي َعنِ ال ْ َغ ِّي َو ال ْ ُع ْد َو ِ
ان
يَ ْعر َ
ِف ال ْ َح َّق َم ْن َج ِه َل ُه َو يَ ْر َعو َ
َم ْن لَه َِج ب ِ ِه»؛« 24من خوش ندارم که شما دشنام
دهنده باشید ،اما اگر کردارشان را بیان میکردید و
حاالتشان را یادآور میشدید ،به صحیح نزدیکتر
و از نظر معذور بودن رساتر بود( .ای کاش) به جای
دشنام به آنان میگفتید :خداوندا! خون ما و آنان را
حفظ کن ،بین ما و بین آنان را اصالح نما و هدایتشان
نما تا هرکه حق را نمیداند آن را بشناسد و هرکه
حریص در ظلم و عدوان است از آن برگردد».
این یک واقعیت است که هرگاه دشمن جنگاور
احساس کند که رقیب ،خیرخواه او است و تشنه
خون او نیست و از نفرین او خودداری میکند و
اگر در جبهه نبرد حضور یافته است ،صرف ًا به خاطر

دفاع ،دفع جور ،تعدی و محافظت از جان و مال و
ناموس مسلمانان است ،اگر اهلیت داشته باشد ،متنبه
میشود و سالح را بر زمین میگذارد و آغوش خود
را برای پذیرش صلح میگشاید .بر همین اساس امام
در نهج البالغه بر رعایت معیارهای اخالقی مانند
وفای به عهد ،حتی در قبال دشمنان و در رابطه با
انعقاد معاهدات صلح با آنها تأکید به عمل میآورد و
اک إِل َ ْي ِه َع ُد ُّو َک َو ِ َّل ِ
«و َ
ال تَ ْدف ََع َّن ُص ْلح ًا َد َع َ
میفرمایدَ :
اح ًة ِم ْن
فِي ِه ِر ًضى فَإ َِّن فِي ُّ
الص ْل ِح َد َع ًة ل ِ ُجنُو ِد َکَ ،و َر َ
ُه ُمو ِم َ
کَ ،و أَ ْمن ًا لِبِ َ
ال ِد َکَ ،ول َ ِکنِ ال ْ َح َذ َر ُک َّل ال ْ َح َذ ِر ِم ْن
ار َب لِيَتَ َغف ََّل ف َُخ ْذ
َع ُد ِّو َک ب َ ْع َد ُص ْل ِح ِه ،فَإ َِّن ال ْ َع ُد َّو ُرب َّ َما قَ َ
ک ُح ْس َن ال َّظ ِّنَ .و إ ِْن َع َق ْد َت ب َ ْينَ َ
بِال ْ َح ْز ِمَ ،واتَّه ِْم فِي َذل ِ َ
ک
َو ب َ ْي َن َع ُد ِّو َک ُع ْق َد ًة ،أَ ْو أَلْبَ ْستَ ُه ِم ْن َ
ک ِذ َّمةً ،ف َُح ْط َع ْه َد َک
اج َع ْل ن َ ْف َس َ
بِال ْ َوفَا ِءَ ،و ْار َع ِذ َّمتَ َ
ون
ک ُجنَّ ًة ُد َ
ک بِا ْال َمان َ ِةَ ،و ْ
َ
س ِم ْن ف ََرائ ِ ِ
اس أَ َش ُّد
ض اهلل ِ َش ْي ٌء النَّ ُ
َما أ ْع َط ْي َت ،فَ ِإن َّ ُه ل َ ْي َ
َ
آرائِه ِْمِ ،م ْن
َع َل ْي ِه ْ
اجتِ َماع ًاَ ،م َع تَ َف ُّرقِ أ ْه َوائِه ِْمَ ،وتَ َشتُّ ِت َ
تَ ْع ِظي ِم ال ْ َوفَا ِء بِال ْ ُع ُهو ِدَ .وقَ ْد لَز َِم َذل ِ َ
يما
ک ال ْ ُم ْش ِر ُک َ
ون فِ َ
ين ل ِ َما ْاستَ ْوب َ ُلوا ِم ْن َع َواقِ ِب ال ْ َغ ْد ِر;
ب َ ْينَ ُه ْم ُد َ
ون ال ْ ُم ْسلِ ِم َ
ال تَ ْغ ِد َر َّن ب ِ ِذ َّمتِ َ
يس َّن ب ِ َع ْه ِد َکَ ،و َ
کَ ،و َ
فَ َ
ال تَ ْختِ َل َّن
ال تَ ِخ َ
ِئ َع َلى اهلل ِ إِ َّ
َع ُد َّو َک ،فَ ِإن َّ ُه َ
ال َجا ِه ٌل َش ِق ٌّيَ .وقَ ْد
ال يَ ْجتَر ُ
َ َ
اه ب َ ْي َن ال ْ ِعبَا ِد ب ِ َر ْح َمتِ ِه،
َج َع َل اهللُ َع ْه َد ُه َو ِذ َّمتَ ُه أ ْمن ًا أف َْض ُ
ون إِلَى ِج َوا ِر ِه،
ون إِلَى َمنَ َعتِ ِهَ ،ويَ ْستَ ِف ُ
يض َ
َو َحرِيم ًا يَ ْس ُکنُ َ
ال إِ ْدغ َ
ال ُم َدال َ َس َة َو َ
َال َو َ
فَ َ
اع فِي ِه»؛« 25و اگر با
ال ِخ َد َ
دشمن پیمانی بستی ،بدان وفا کن و با رعایت امانت به
تعهد خویش پایبند باش و با دل و جان در انجام آن
بکوش؛ زیرا هیچیک از واجبات الهی نیست که مردم
با همه اختالف نظرهایی که دارند ،بر آن اتفاق نظر
داشته باشند ،مانند وفای به عهد و مشرکان نیز در بین
خودشان ،جدای از مسلمین آن را محترم شمردهاند؛
زیرا عواقب پیمانشکنی را دیده بودند .پس به تعهد
خویش جفا و خیانت مکن و از خیانت به دشمن
برحذر باش ،چه بر خدا گستاخی نکند جز نادان
بدبخت و خداوند با رحمت خویش ،عهد و پیمانش
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را محیط امن و حریم آسایش بندگان قرار داده تا در
حمایت او پناه گیرند ،بنابراین فساد ،تدلیس و نیرنگ
محکوم است».
رویکرد نهج البالغه به صلح و همزیستی مسالمتآمیز
اجتماعی ،عمدت ًا در چهارچوب قرآن مطرح میگردد.
از دیدگاه قرآن ،هرچند منازعات اجتماعی و حالت
تخاصم همواره در کنار نوعی «صلح و سلم» با زندگی
اجتماعی انسان همراه است ،اما از آنجا که این تخاصم
عمدت ًا برخاسته از غرایز و خواستههای منفی آدمی است
که در چهره حسادت ،تنگنظری و انحصارگرایی نمود
مییابد ،قرآن کریم در موارد متعدد رسالت انبیای الهی
به خصوص پیامبر اسالم(ص) را به نفی این پدیدهها
گوشزد میکند .بنابراین ،در تصویر قرآنی ،هرچند
زندگی اجتماعی میتواند مشحون از جنگ و صلح
باشد ،اما در نهایت صلح و همزیستی به عنوان غایت
حرکت اجتماع و هدفی که انبیای الهی برای استقرار
آن آمدهاند ،عنوان میشود؛ زیرا مهمترین هدف ارسال
انبیا ،همانا استقرار عدالت اجتماعی است .این مهم در
معنای واقعی خود ،صلح و امنیت اجتماعی را به همراه
خواهد داشت ،چه اینکه ،جنگ و تخاصم وضعیتی
است ناشی از تعدی ،برتریجویی و تمامیتخواهی
انسان و در شرایطی که این غرایز تعدیل و تحت کنترل
درآید ،جامعه با صلح و همزیستی مسالمتآمیز قرین
خواهد بود و عدالت اجتماعی جز در سایه جلوگیری
از این امور منفی تحقق نخواهد یافت .بنابراین ،رسیدن
به زندگی و جامعه بهشتیگونه ،غایتی است که نه تنها
انسان مسلمان که در اندیشه اسالمی ،نظام آفرینش
بدان سو حرکت میکند.
در رویکردی نسبت ًا مشابه و با تأکید بر اخالق منهای
دین در نظر کانت ،صلح غايت و آرمانی طبيعی است و
باید تمام فعالیتهای انسان را دربر گيرد .او برای رهايی
انسان ،رهنمودهای فردی و اجتماعی ارائه میکند،
اما در عین حال ،رهنمودهای فردی و غيرکالن را بر
رهنمودهای کالن و اجتماعی ترجيح میدهد .کانت

در رويکردهای کالن بينالمللی صلح بر ريشههای
اخالق فردی و سالمت مردم و فرمانروا تأکید میکند
و ريشههای رفع خشونت و نابسامانی اجتماعی را در
اصالح خود فرد و در مرحله دوم در بعد اجتماعی
26
ميجوید.
از دیدگاه کانت ،دستیابی به صلح ،مستلزم تحقق چند
شرط است :او ً
ال؛ انسان باید تابع عقل و خرد و تفکری
منطقی باشد .ثانی ًا؛ اخالق باید محور رفتار آزادانه و
آگاهانه انسان باشد و تحقق حیاتی اخالقی را وظیفه
و تکلیف خود تلقی کند .بر همین اساس ،وی برقراری
نظام جمهوری را که تابع نظر و خواست اکثریت مردم
است ،امری اخالقی تلقی میکند .در مقیاسی بینالمللی
نیز کانت از ایده تشکیل فدراسیونی مرکب از دولتهای
آزاد طرفداری میکند که میتواند زمینهساز تحقق
هدف ارزشمندتری؛ یعنی شکلگیری شهروند جهانی
و مفهوم جهان وطنگرایی باشد .این ایده نیز مستلزم
اخالقی شدن زندگی انسان و جریان یافتن خرد و
تعقل در همه ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی وی
میباشد .شاید مهمترین ویژگی اخالقی نوشتههای
کانت آن است که در همه آنها ،اخالق بر سیاست حکم
میراند .کانت با نوعی خوشبینی سطحینگرانه معتقد
است که حکومتهای دموكراتيك چون حکومت مردم
میباشند ،بنابراین ،طرفدار صلح هستند نه کسب
قدرت و جنگطلبی؛ زیرا مردم جنگطلب نیستند و
از وقوع آن متضرر میگردند.
گستره صلح در مکتب علوی و نگرش کانت
تحلیل نگرش کانتی و علوی به گستره صلح ،نشانگر
تأکید هردو بر ابعاد داخلی و جهانی صلح مورد نظر
آنها است .در واقع از این دیدگاه میتوان قائل به
وجود نوعی شباهت در دو نوع نگرش مورد مطالعه
این پژوهش در زمینه دامنه و گستره صلح گردید.
در این راستا ،كانت براي تبيين ایده صلح پایدار
خود در مقیاسی بینالمللی ،دولتها را به مثابه افراد
« .26تبيين برنامه درسی صلح محور در فلسفه کانت» ،ص.55

نتیجهگیری
 .1مفهوم صلح امری کام ً
ال سازهای و بیناالذهانی
میباشد و در فرهنگها و آئینهای مختلف و نیز از منظر
آراء و اندیشههای افراد و مکاتب مختلف ،دارای معنا
و مفهوم متفاوتی میباشد؛ زیرا مبانی هستیشناسی و
معرفتشناختی هریک با دیگری تفاوت پیدا میکند.
صلح در آموزههای علوی و در نهج البالغه مبتنی بر
نگرش الهی و جهانبینی توحیدی است و ضمن دارا
بودن اصالت در مقابل جنگ و فتنه ،مشروط و متوقف
بر عنصر عدالت است ،تا بتواند تأمین کننده آرامش و
سعادت دنیوی و اخروی بشر باشد .اما مفهوم صلح
نزد اندیشمندان و فیلسوفان مغرب زمین و بهخصوص
کانت که مبدع اصطالح صلح پایدار یا صلح لیبرالی
میباشد ،بر نوعی جهانبینی مادیگرای بشری مبتنی
است که اصالت را به انسان و محوریت عقل و تمایالت
وی داده و آزادی و کامیابی هرچه بیشتر او را مد نظر
قرار میدهد و صرف ًا اخالق را (در مقابل دین) چراغ
راهنمای اعمال و رفتار انسانها معرفی میکند؛ اخالقی
که بر مبنایی پراگماتیستی میتواند متحول شود و
نسبیت پیدا کند و براساس منافع انسانی در گذر زمان
مقتضیات متفاوتی بیابد.
 .2در نگرش کانت به صلح ،میان دو مقوله صلح
و عدالت هیچ تناسبی برقرار نشده و به صورتی
سادهانگارانه و سطحی ،صلح در مفهوم منفی آن به
معنای عدم جنگ تلقی شده است .این درحالی است
که رویکرد علوی به مفهوم صلح عادالنه ،ریشههای
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در نظر ميگيرد و مدعی میشود که دولتها نيز مانند
افراد تا پيش از تشكيل فدراسيون آزاد جهانی ،در
وضع طبيعي به سر ميبرند .همانطور كه افراد در
وضع طبيعي تصميمگيرنده نهايي و داور اعمال خويش
هستند ،دولتها نيز در چنين شرايطي ،خود در خصوص
چگونگي رفتارشان با ديگران تصميم ميگيرند .از آنجا
كه در وضع طبيعي بيقانوني حاكم است ،اين بيقانوني
همواره به تعارض منافع و بيعدالتي منجر ميشود .در
نتيجه ،اين شرايط سرانجامي جز جنگ ندارد .بنابراين،
دولتها به فدراسيون ميپيوندند ،تا بهثبات و امنيت
در عرصه بینالمللی دست يابند .کانت در گفتمان
انسانشناسی پراگماتیکی خود تالش میکند توجه
انسانها را از فردیتگرایی ،به مفهوم انسان جهانی انتقال
دهد .وی از شهروند جهانی ،صحبت میکند؛ به این
معنی که نباید افراد انسانی خود را به مثابه کل جهان
تلقی کنند ،بلکه خویشتن را باید به عنوان عضو جامعه
بشری و از شهروندان جهان به حساب آورند .این
نوع فهم از نظر کانت ،راه مقابله با وضعیت طبیعی در
انسانها است که خودشان را محور جهان تلقی میکنند
و جایی برای «دیگری» باز نمیکنند .کانت معتقد است
انسانشناسی اخالقی میتواند این درک را در انسان
ایجاد کند که از خودپرستی صرف رها شود و دیگران
را نیز به رسمیت بشناسد ،تا از اگوئیسم ()Egoism
و خودمحوری به پلورالیسم ( )Pluralismو پذیرش
حقوق و منافع دیگران منتقل شود.
در مورد گستره صلح در بینش اسالمی و نگرش
علوی نیز نیاز به توضیح نیست که اسالم دینی جهانی
و جهانوطنگرا است که بشریت را به عنوان یک
کل واحد تلقی نموده و با اعتقاد به ماهیت و فطرت
واحد بشری ،دستورات و قوانینی را برای مجموعه
انسانهای روی زمین ارائه کرده و گسترش معنویت،
عدالت و صلح را در مقیاسی بینالمللی دنبال میکند.
اسالم با پذیرش واقعیتهای عینی جوامع بشری برای
تحقق ایده صلح جهانی خود ،مقدمات و مراحلی را

پیشبینی نموده که به صورت سلسله مراتبی و با در
نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و روحیات انسانی ،در
جهت برقراری صلح و امنیت در امت اسالمی و سپس
استقرار صلحی عادالنه در امت واحد بشری حرکت
میکند .قرآن و روایات اسالمی ،مؤید وجود چنین
نگرش جهان وطنگرایانهای در اندیشهها و برنامههای
اسالمی میباشد.

اصلی جنگ و ناامنی و منازعه را در فقدان عدالت و
گسترش ظلم و بیعدالتی تلقی میکند و به جای محور
قرار دادن صلح منفی؛ به معنای نبود جنگ و پرداختن
به ظواهر ،تالش میکند که منشأ اصلی جنگ؛ یعنی
بیعدالتی را ریشه کن نماید ،تا صلحی عادالنه و
مستحکم ایجاد کند .از این لحاظ ،تفاوت در مبانی
معرفتشناسی و انسانشناختی در دو نگرش علوی و
کانتی ،منجر به شکلگیری تفاوتی اساسی در برداشت
از این مفهوم و شرایط و اقتضائات تحقق آن شده است.
با این وجود ،دو نگرش مذکور از نظر توجه به ابعاد
جهانی تحقق صلح و ضرورت برقراری آن در مقیاس
بینالمللی با یکدیگر شباهتهایی دارند ،هرچند از لحاظ

الزامات برقراری چنین صلحی و شرایط تحقق آن،
همچنان تفاوتهای قابل توجهی بین این دو نگرش
وجود دارد.
 .3امروزه تقریب مذاهب اسالمی (شیعه و اهلسنت)
و وحدت آنها ،یکی از آرمانها و اهداف مهمی است
که عالوه بر وجود دالیل عقلی ،ادله نقلی فراوانی
نیز لزوم آن را روشن ساخته است .در همین زمینه،
وظیفه مسلمانان آن است که با اتخاذ تدابیر مناسب و
راهکارهای عملی ،تقریب مذاهب را در دنیای اسالم
دنبال کنند ،تا اقتدار گذشته را محقق نمایند و نیز از
هجمه نهادهای فرهنگی و سیاسی غرب جلوگیری
نمایند.
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 -قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند.

درسی ،سال دوم ،شماره 1387 ،8ش.

« -اصالت جنگ یا صلح از منظر دین با تأکید

 جنگ و ضد جنگ :بقا در آستانه قرن بیست ویکم ،الوین تافلر و هایدی تافلر ،ترجمه شهیندخت
خوارزمی ،تهران ،آسونه1381 ،ش.
 «دیدگاههاي رهیافتهاي مختلف روابط بینالمللنسبت به مسئله صلح» ،حامد عمویی و الهام حسین
خانی ،مجله علوم سیاسی ،شماره 1390 ،14ش.
 «روششناسي سازهانگاري در حوزه روابطبينالملل» ،جهانگير معيني علمداري و عبداهلل
راسخي ،مجله تحقيقات سياسي و بينالمللي ،شماره
1389 ،4ش.
 «سياست خارجى دولت اسالمى از ديدگاه امامعلى(ع)» ،سید عبدالقیوم سجادی ،مجله علوم
سیاسی ،شماره 1379 ،11ش.
ِ
«سیاست دوستی در گفتمان علوی» ،حمداهلل
-

 «اسالم دین صلح است نه جنگ» ،مسعود صبری - ،جنگ و صلح از دیدگاه امام علی(ع) ،محمدمهدیشمسالدین ،قم ،بنیاد نهج البالغه1364 ،ش.
دانشنامه اسالمی تبیان1396 ،ش.
بر آیات قرآن کریم» ،علي تقی زاده اکبری و سید

مرتضی حسینی فاضل ،مجله پژوهشهای سیاست
اسالمی ،سال اول ،شماره 1392 ،1ش.
 «امانوئل کانت و اندیشه صلح پایدار» ،حسنعلیفیضی خواه ،مجله کتاب ماه علوم اجتماعی ،شماره
1383 ،87ش.
 «انسان شناسی در اندیشه کانت» ،مرتضی روحانیراوری و سید حمید طالب زاده ،مجله متافیزیک،
شماره 11و1390 ،12ش.
 «پیمانها و معاهدات در نهج البالغه» ،کاظم رهبر،مجله نهج البالغه ،شماره 4و1381 ،5ش.
 «تبيين برنامه درسی صلح محور در فلسفه کانت»،مصطفی قادری و دیگران ،مجله مطالعات برنامه

اکوانی ،مجله پژوهشنامه نهج البالغه ،شماره « - ،9قرآن و همگرایی بین مذاهب اسالمی» ،رحمتاهلل
ضیائی اُرزگانی ،مجله حبل المتین ،شماره ،20
1394ش.

« -صلح پایدار و عاملیت سیاسی نزد کانت» ،علي 1396ش.

معظمی ،مجله تأمالت فلسفی ،سال اول ،شماره ،3
1388ش.

 «صلح در نهج البالغه» ،احمد بهشتی ،مجلهدرسهایی از مکتب اسالم ،سال  ،53شماره ،9
1392ش.
 فلسفه سیاسی کانت :اندیشه سیاسی در گسترهفلسفه نظری و فلسفه اخالق ،سید علی محمودی،
تهران ،نگاه معاصر1387 ،ش.
 فلسفه کانت در آئینه آثار او ،منوچهر آشتیانی،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
1396ش.

 کانت به روایت ایرانی :تأمالتی فلسفی در باباخالق ،سیاست و صلح پایدار ،سید علی محمودی،
تهران ،نگاه معاصر1394 ،ش.
 موسوعة اإلمام علی بن ابیطالب(ع) فی الکتابو السنة و التاریخ ،محمد محمدی ری شهری ،قم،
دارالحدیث1421 ،ق.
 نقد عقل محض ،امانوئل کانت ،ترجمه بهروزنظری ،تهران ،باغ نی1390 ،ش.
 نهج البالغه ،محمد بن حسین شریف رضی ،ترجمهمحمد دشتی ،قم ،اسوه1388 ،ش.
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