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:چكيده
و كاركرد بسيار قديمش در زمينه صلح، رغم كارآيي بي نظي نظريه اي عدالت طبيعي علي ر

سيطره انديشه قدرت. هنوز در ميان آراء رايج در سطح بين الملل عجيب غريب مانده است

و همطرازان آن باعث   تا انديشه نوعي درمان طبيعي براي شدهمحورانه مكتب حقوق تحققي

ر  تصنعي،وشهاي ارائه شدهوضعيت بيمارگونه نظام بين الملل معاصر نيز همواره ابتر مانده،

مقاله حاضر با اين مفروض كه قوانين طبيعي سنگ بناي وصول به عدالت طبيعي. جلوه كنند
عدالت طبيعي بنياني بادوام براي تاسيس صلح«هستند، بر محور اين فرضيه شكل گرفته كه 

ت: براي توضيح اين منظور نوشتار بر سه بعد. است» جاودانه و صلح . اكيد داردعدالت، امنيت

و فطري فراهم آمده اند اين هر سه، زواياي مثلثي را مي .سازند كه بر گرد قوانين طبيعي

:واژگان كليدي
.عدالت، صلح، امنيت، حقوق بين الملل، قانون طبيعي، حقوق طبيعي، معنويت، نظم
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.اين مقاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
و به دنبال عدالت وضعي مادامي  حل وضع حال يا آتيكه برپايه انديشه قدرت مستقر شده

و جديد قرارداد. باشد، پاسخ مناسبي براي صلح مطلوب جهاني نيستو آني مي اصحاب قديم

 ,Binmore(و بين مور)Rawls, 1971(تا رالز) Rousseau, 1986, 148-149(اجتماعي از روسو 

به نوعي به مساله عدالت طبيعي بعنوان يك جايگزين يا ابزار مطلوب هر)2005  يك

 در نحله جديد متفكران، نشان از نوعي قهقراگرايي در تحليل آثار آنان عموماً. اندپرداخته

كه تفحص در ميان در حالي. مفهوم يوناني آن استهمان ترسيم عدالت طبيعي حداقل در

و فيلسوفان ايو ني قرون ده تا پنج قبل از ميالد مسيح حكايت از باورهايي آراي حكماي سبعه

حله عدالت طبيبه مسا هر چند اين انديشه تا قرن چهارم ميالدي. كماي يونان داردعي در ميان

و فراگير شدن آراء كليساي كاتوليك دچار  و خيزهاييدر اروپا در گرديد اما عمالًافت

كه ناظر به وجود نوعي جوهر در بنيان عدالت در جهان بود، انقالبي محتواي اصلي خود

و افالطون به جنگ با سفسطه در رواقيون. صورت نگرفت به همان اندازه هراكليت، سقراط

به عدالت. تاسيس بنيان جهانشمول عدالت پرداختند وجود نوعي زنجيره حياتي در رسيدن

به سمت بحثهاي قوانين طبيعي سوق  طبيعي خواسته يا ناخواسته نحله قديم از فيلسوفان را

به دليل در ميان علماي مسيح اين گونه. داده بود و قانون و عدالت  سخن گفتن از صلح

آندسته از فيلسوفان مسيحي نيز. مدتها متروك ماند،متعارض تلقي شدن با الگوي وضعي ديني

به دليل بنيانهاي بعضا عقل ستيز در آيين مسيحي، بسيار  كه در اين مسير تواني داشتند، عمال

و منتسكيو كم اصحاب قديم قرارداد اجتم. محتاطانه گام برداشتند اعي چون هابز، روسو، الك

تاو بيش از اين انديشه متاثر بودند با اين تفاوت كه آراء خويش را بيشتر بشري مي شمردند

از قرن شانزده تا قرن بيست ميالدي را بايد عصر قدرت گرفتن انديشه صلح بر محور. ديني

ب ميآراء واقعگراياني دانست كه قدرت دولت را بهترين ابزار در. دانستندراي صلح جهاني

به دليل توجه بيش از حد به نوشتار حاضر مجموعه داده هاي متاخر در ترسيم صلح جهاني را

و)1(امنيت بجاي عدالت، ناكام از  ميكردنپايدار)2(جهاني كردن اينان طرفدار. داند صلح

د. صلحي موقت هستند كه نام واقعي آن امنيت است به بحث از اينرو مقاله ر دو فصل كالن

و سپس؛) الف( و ناكامي حاكم بر آن بنيانهاي طبيعي صلح)ب(بنيانهاي وضعي صلح جهاني

مي. پردازدجهاني مي كه از توضيح مقدمه بر اي آيد فصل نخست در حقيقت فرضيههمانگونه

و در فصل دوم به اثبات فرضيه  كه نگارنده قصد آسيب شناسي از آن دارد اصلي رقيب است

كه در آن با تاكيد بر ابتناي عدالت طبيعي بر قوانين طبيعي، معتقد  مقاله پرداخته خواهد شد

و تامين   ابناي بشرحقوق طبيعياست اين ابزار بهترين منبع براي تضمين صلح جهاني

.باشدمي
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 بنيانهاي وضعي صلح جهاني: فصل نخست

كه به مثابه ابزارهايي ناظبنيانهاي وضعي صلح جهاني معاصر عموماً ر به اصولي هستند

و پرداخت وضعيتي موقت به دنبال ساخت به تبار اوليه يا جوهري در تحقق صلح بدون توجه

و. هستند به تاسي و اين رويكرد در قالب گفتماني غالب به ويژه پس از جنگ جهاني دوم

به. گشتالملل در سطح نظام نوين جهاني حاكم تاثير از منطق روابط بين غايت اين وضعيت

و روابط بينشومي منجر استقرار وضعيتي امن   به غلط از آن الملل بعضاًد كه در ادبيات حقوق

مي. شودبه عنوان صلح يا حتي صلح مثبت ياد مي كه توان با تسامح اين ديدگاه نسبت به صلح

به شرح زير است آن و قواعدي .را صلح وضعي ناميد داراي اصول

 اصول اوليه صلح وضعي. الف
انديشمندان مدافع صلح وضعي با قراردادن خود در برابر صلح طبيعي مبتني بر قوانين

طبيعي انسان، در حقيقت از صنعت صلح سازي در قالب نوعي مهندسي اجتماعي انسان 

مي. گويندمعاصر سخن مي توان به مجموعه اي از عناصر اصلي لذا در اين سبك صلح سازي

:كه عمال صلح مد نظر اين رويكرد بر آن بنا شده استردكاشاره 

به دنبال حكومت نوعي گفتمان سياسي در جهان، طبيعي: دولت محور بودن.1

كه سخن در فرايند صلح آينده جهان نيز حول انديشه دولت شكل گيرد در. است

و نظام بين ازاين منظر در حقيقت واحد تحليل صلح در سطح جهان  الملل فراتر

و البته مراد از دولت نيز نمايندگان رسمي كشورها در تحقق پديده دولت نبوده است

و بازيگري در سياست خارجي دول بوده استروابط بين در اين مقياس. الملل

و انديشه صلح سازي در واقع امري فراتر از اراده دولتها براي  مهندسي شناخت صلح

.نيستصلح 

به دنبال انديشه دولت اي ديگر مساله: قدرت محوري.2 كه بصورت طبيعي

ميمحوري ظهور مي به. باشدكند مساله قدرت محور بودن در تحقق صلح جهاني

عبارت ديگر اين انديشه كه براي تحقق صلح يا ايجاد نوعي فرايند به سوي صلح،

به. وجود دولت يا دولي قدرتمند ضروري است پندار قوام صلح در سايه قدرت

ن ضمانت اجراي باالتر بيش از هر چيز بعد از جنگ جهاني دوم به كرد فراهممنظور

 در هر صورت در اينجا نيز. مورد توجه قرار گرفت،بحراني گذشتهوضع دليل

. توان از سلطه گفتمان قدرت سخن گفتمي

مي: نهاد محوري.3 . باشدصلح در چارچوب بنيانهاي وضعي سخت محتاج نهاد

 شخصيتهايي حقوقي همسو يا همعرض مثابهساختاري است كه به مراد از نهاد
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به فعاليت مي را. پردازندهمچون دولت تاكيد بر نهادها از آنروست تا سطح تحليل

و مباني   تحققيبه شهروندان تقليل ندهند بلكه همچنان مبناي تحليل صلح وضعي

و عموما يك جامع .باشده سياسي آن مبتني بر بنيانهاي ساخته دست دولتمردان

به: عگراييقوا.4 كه از آن عموما ثمره چنين نگاهي به صلح پديده اي است

و موقت. شودواقعگرايي ياد مي كه صلح در حد نگاهي تاكتيكي  مالحظهيبه اين معنا

 آرماني بلند مبتني بر غايات،لذا در اين برداشت واقعبينانه، ديگر صلح. شودمي

.فلسفي يا ديني نيست

صلح مبتني بر بنيانهاي وضعي عموما بر باوري بدبينانه از وضع آينده: بدبيني.5

اين بدبيني ريشه در بدبيني در مباني انسان شناختي طرفداران اين. عالم بنا شده است

و در طول جنگ  كه بدنبال سرخوردگي بشر پس از جنگ جهاني دوم مكتب دارد

صل.سرد زاده شد  با بشر شرِح نيست چون سرشتاز نظر اينان موتور محركه جهان

. صلح همخواني ندارد

به صلح جهاني نمي: امنيت محوري.6 به صراحت از در رويكرد وضعي توان

و امنيت برهمديگر سخن گفت و تاخر صلح اما در عمل آنچه مد نظر طراحان. تقدم

مياين تئوريها قرار مي و در عمل اجرا . شود، ابتناي صلح بر امنيت استگيرد

ميبط بي معنا جلوهتوان مدعي شد كه در اغلب موارد اساساًوريكه  تفكيك ايندو

و الملل، نميكند چراكه در نظر حقوقدانان وضعي نظام بينمي توان تفاوتي بين امنيت

. صلح قائل شد

 نيست بلكه نوعي مسير است؛ غايت بينش صلح در اين: فرايند محور بودن.7

دهدمي هاي فوق نشانبعبارت ديگر مجموعه شاخصه. است نيست بلكه ابزارهدف

نه فرآورده و نه نمود، كه در نگاه اين متفكران صلح نوعي فرايند است و . بود است

و ثابت و نه دائمي و سيال خواهد بود .به اين اعتبار، صلح امري موقتي

اقتدقيق در آراء اين دسته از تحليل گران نظام بين ناع خواننده در توجه اين الملل عالوه بر

به قدرت، سياست، واقعگرايي، دولت گرايي به اموري چون كارآمدي، نظم  نوع قرائت از صلح

و مصلحت سنجي نيز عنايت خاصي شده است حس تهديد دائمي،. عمومي، امنيت اقتصادي

اي. ساخته استانساني انديشه امنيت را محوري ترين بخش استقرار صلح  ن در عين حال در

و بيان مي شود كه همواره صلح نظريه لذت دائمي رقابت، مدام مورد تاكيد قرار داده شده است

و آنچه موقتي است طبيعتاًاز مسير جنگ مي نه جنگگذرد و تصور وضعيتي. صلح است

جنگي بنيانهاي اين صلح را بسيار نزديك به انديشه طرفداران قرارداد اجتماعي در ترسيم وضع 

با.ه استطبيعي كرد و جوامع آنان كه قصد شكار همديگر را دارند انسانها گرگهايي هستند
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و آسمان ستارگان كه باالجبار در استمحوريت دولتها، همچون نظام روابط حاكم بر افالك

مي كوچك. مدارهايي از پيش تعيين شده در حركتند بي نظمي و امنيت ترين تواند اين نظم

و مصروف حفظ نظم موجود استتم. ساختي را درهم ريزد اين نوع. ام تالش اينان مقرون

به جوامع انسا  بسيار محافظه كارانه شوند كه اساسا ني باعث شده تا طراحان اين تئوري،نگاه

بيش از توجه به عدالت كه مد نظر مكتب حقوق طبيعي است به امنيت در قالب حفظ وضع

چن. موجود توجه دارند كه و جهانشمول ين صلحي نميبسيار طبيعي است تواند جاويد، دائمي

. باشد

از صلح وضعي نابساماني.ب  هاي ناشي
و يكي از ادله طرفداران عدالت طبيعي در رد عدالت وضعي وجود عناصر بالقوه خشونت

كه الجرم از نابرابريهاي حاكم بر مي و صلح وضعي قصد جنگ در جامعه معاصر است خيزد

ميد بلكه صرفاًترميم آنها را ندار و بهانه امنيت بر آنها رو از اين. گذارد سرپوشي موقت بنام

 بيشتر شاهدان نظام. فهم علل ناكارآمدي اين بنيانها براي صلح جهاني چندان سخت نيست

از. الملل در سه دهه اخير خود به ناكامي صلح پايدار در جهان معاصر اقرار دارندبين  بيشتر

فه آن به مثابه دو نماد نبود صلح جهانشمول نيازي به رو كه براي بي عدالتي و م ناامني

و. الملل نيستتخصص خاصي در حوزه هاي علمي حقوق يا سياست بين به كرات مردم

به بهانه هاي مبارزه با جنگ طلبي كه هاي ابرقدرتها يا اعتراض دولتهاي به شهروندان اين جهان

بنحق وتوي آنها يا اساساً و برخوردهاي سليقه اي در يان تعارض آلود نظام بين در رد الملل

و نمادهاي آن در جهان امروز، شكي براي هيچ انسان جوياي عدالت باقي  مبارزه با خشونت

كه تنها براي برخي قابل تصور است نه براي همگان، كه صلح در عمل ساختار. نمي گذارد

في نفسه همچون  ميجاري مملو از تعارضاتي است كه -باروتي آماده جرقه اي براي انفجار
بي عدالتي ها طبي. باشد و بي اخالقيها بابا وجود نابرابريها، معنا عتا سخن از صلح ماندگار

مي. نخواهد بود كه عمال بعنوان نمونه به موارد مختلفي از زيرساختهاي ناسالم اشاره كرد توان

ج و پنجم اعالميه. هان استنشان از نوعي عقبگرد در مساله صلح سازي در سطح  اصل بيست
كه جهانى حقوق بشر مي تامين هر شخصى حق دارد كه از سطح زندگى مناسب براى”گويد

ر و و خانوادهفسالمتى به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، اه خود هاى مسكن، مراقبت اش،

و خدمات اجتماعى ضرورى برخوردار شود و حق تغذيه منا.“پزشكى به حق بر سالمت سب

در هر روزبا اينحال. دنبال حق حيات از اساسي ترين حقوق انساني است صدهزار انسان

 در هر دقيقه بيش از ده نفر در جهان بر اثر بيماري ايدز. ميرند جهان بر اثر گرسنگى مي

از. ميرندمي و90بيش در%95 درصد موارد آلودگي به كشورهاي تلفات انساني آن متعلق
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كودكان در) 201، 2004سازمان ملل،(. است كه عمال فاقد امكانات مناسب درمانيند توسعهحال

و  و در كشورهاي توسعه يافته بوسيله اقدام آگاهانه كشورهاي فقير بر اثر ناآگاهي از ايدز

 ميليون سقط70تا42هر ساله در جهان بين. روندتسهيل كننده چون سقط جنين از بين مي

ميجنين صور  بالغ 2005تا1973تنها در آمريكا از سال).www.guttmacher.org2008( گيردت

%20حدود١).www.guttmacher.org2008(. گزارش شده استقانوني ميليون سقط جنين45بر

و بيش از از جمعيت جهان با با%45 درآمدي كمتر از يك دالر جمعيت اين كره خاكي

مي2درآمدي كمتر از  جمعيت جامعه بشري داراي%15كنند، درحاليكه دالر در روز زندگي

75 اخير، سال4در فاصلهPogge, 2002, 97-99 (.2( دالر در روز دارند75درآمد متوسط باالي 

به شمار گرسنگان در سازمان در گزارش2008سپتامبردر.جهان افزوده شده استميليون نفر

و كشاورزي تعداد گرسنگان را كه حدود  مي854جهاني خوابار شد، ميليون نفر برآورد

و تعداد گرسنگان جهان را بالغ بر  مي923تصحيح كرده ژوزه. زند ميليون نفر تخمين

و كشاورزي  كه دولت بوش براي نجاتمي) فائو(گراسيانو، رئيس سازمان خوابار گويد، پولي

مي20اختصاص داده) 2008اكتبر(ها بانك را برابر بيش از مبلغي است كه توان با آن گرسنگي

كندر جهان  و نيم ميليارد انسان در اين هنوز عليرغم حمايتهاي ظاهري دولتها،.دكر ريشه  يك

و امريكايي. زيند كره خاكى در فقر مي و لبنيات دولتهاي اروپايي  ساليانه مقادير زيادي از غالت

مي كنند به دليل هراس از كاهش قيمت نابود و. خود را عالوه بر روند ساليانه ريختن گندم

 هماهنگيو در حركت در اروپا)France24, 18/09/2009( 2009ذرت آمريكايي به دريا، در سال

ين به كاهش قيمت لبنيات، بيش از چهار ميليون ليتر شير را برايو فرانسه، معترضدر بلژيك

و آبياري مزارع استفاده كردند  جمعيت 2010كه در اول سپتامبر در حالي. شستشوي معابر

و و شصت ميليون نفر رسيد، تعداد گرسنگان جهان و هشتصد جهان به بيش از شش ميليارد

كه داراي سوء تغذيه  از به بودندانسانهايي و سي ميليون نفر رسيد كه بيش 85يك ميليارد

و در كه داري اضافه وزن درصد آنان در كشورهاي غيرغربي هستند همين زمان تعداد افرادي

و صدوپنجاه نفر مي رسد كه بيش از  و بايد رژيمهاي ضد چاقي بگيرند به يك ميليارد هستند

و استراليا80 و نيم انسان. هستندو ژاپن درصد آنان در كشورهاي غربي به يك ميليارد  نزديك

سي. در همين سال از دسترسي به آب آشاميدين سالم بي بهره اند روزانه در جهان بيش از

 
 ,Philip, 1998(ن اوستيكي از استدالالت جالب توجه در اين خصوص انسان تلقي نشدن جنين بواسطه شهروند نبود.1

57  (.

نك.2 و اطالعات كتب زير. در اين رابطه :به آمار
Joseph Stiglitz Globalization and its Discontents (London: Penguin, 2002), p. 25;  
Martin Wolf, Why Globalization Works (New Haven, Conn: Yale University Press, 2004), pp. 
157-63. 
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با وجود تأكيد از سوي ديگرwww.worldometers.info2011(.1( ميرندهزار نفر از گرسنگي مي

و تفاهم بسياري از كنوانسيون نيمي از انسانها يعني المللي بر لزوم رعايت حقوق هاي بين نامه ها

درزنان، هنوز هم در بسياري از جوامع، تساوي و مرد وجود ندارد عادالنه ماده اول. حقوق زن

كه همگ و مردو هفتم اعالميه جهاني حقوق بشر مي گويد و زن ان برابر آفريده شده اند

و تربيت26ماده. تفاوتي در برابر قانون نبايد داشته باشند  بر حق برخورداري همگان از تعليم

كه. تصريح دارد بي«اما امروزه شاهديم هفتاد درصد. سواد جهان، دو نفر زن هستند از هر سه

به مدرسه نمي كه زنان حتي در اروپا در سراسر جهان،.دها هستن روند، دختربچه كودكاني هم

به مردان دريافت مي اصل پنجم اعالميه.)www.dsw-online.de2009(»كنند دستمزد كمتري نسبت

يا”: گويدميجهاني حقوق بشر   تحت مجازات يا رفتارى هيچ كس نبايد شكنجه شود

هم اما طبق گزارش ساالنه سازمان عفو بين.“يرآميز قرار گيردتحق ظالمانه، انسانى يا  الملل هنوز
مي150در بيش از جهاني حقوق بشر اعالميه اصل سوم. كنند كشور جهان انسانها را شكنجه

و نبود صلح فراتر از امنيت شخصي، بنيان. بر حق امنيت تاكيد دارد امروزه بحران امنيت

و ششم2. كندبشريت را تهديد مي مي اصل بيست از”گويد اعالميه هر شخصى حق دارد

و پرورش بهره در.“مند شود آموزش . سراسر جهان بيش از يك ميليارد بيسواد وجود دارد اما

و دوم اعالميه مي اصل بيست حق”گويد جهانى حقوق بشر هر شخصى به عنوان عضو جامعه

مي.“دارد امنيت اجتماعى نآيا اكنون  معاصر عمالً بشركرد كه دولتهاي طرفدار حقوقتوان باور

و سوم اين اعالميه از حق كار اصل؟اند حقوق بشر نشدهخود بزرگترين سد توسعه بيست

و در حاليكه اعالميه.گويد براى همه انسانها مي هاي حقوق بشري بر آزادي انسانها بنا شده اند

ميم باشند، امروزه افيونهاي برده ساز در سايه بزرگترين قدرتهاي سلطه خالف هر گونه بردگي

در. يابندگر جهاني افزايش مي هب2008)ماهتير6(ژوئن26براساس گزارش سازمان ملل

درصد كل ترياك توليد شده در جهان منشأ92، روز جهاني مبارزه با مواد مخدرمناسبت

اين بسترهاي ناسالم. داردآمريكايي منشا از حشيش توليد شده در جهان،صددر50و افغاني

و تبعيض آيا امكان عملي تحقق صلح فراگير را ممكن خواهد ساخت؟  تعارض

و لحظه به لحظه.1 :اي در اين خصوص به زبانهاي مختلف از جمله فارسي در سايت زير وجود دارد آمار زيبا
Worldometers; Statistiques mondiales en temps reel : http://www.worldometers.info/fa/ 

يك در مصاحبه المللي انرژي اتمي آژانس بينق سابمدير كل به اعتراف.2 و چهارم آذرماه، با روزنامه اي روز ي شنبه، بيست

تي«پيمان«،»دي ولت«آلماني و سوي خلع سالح اتمي را پيش بگيرند به اين دليل بسته شد كه همه» ان پي ،ي كشورها سمت

دا9، كشور اتمي5در حاليكه اكنون به جاي و شمار كالهك كشور اتمي وجود به هاي هسته رد .» هزار رسيده است27اي
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از آتش بس تا آشتي: صلحِ ناممكن-ج
در حقيقت آتش.به دليل امنيتي شدن وضعيت جهان معاصر، صلح در آن شكننده است

به نام صلح  و همگان بر آن واقفندبسي با. در جهان حاكم است در وضعيت امنيتي همسو

رو يكي از نمودهاي واضح اين از اين. سياست، يكي از قربانيان اصلي جامعه عدالت است

و  وضعيت، موقعيت حقوق انسانها در سطح جهان است كه اصوال صلح، هدفي جز رعايت

وا. تضمين آنها نبايد در سر داشته باشد به گونه اي ديگر استاما . قعيت همانگونه كه ديديم

كه نقاب“بان حقوق بشر با عنوان سازمان ديده2008سال در گزارش بعالوه مستبداني

از“ اند دموكراتها را بر چهره زده  كشور ثبت شده است75موارد نقض حقوق بشر در بيش

)www.hrw.org2008(.ت روتكن)Kenneth Roth(دربان حقوق بشر سازمان ديده وقت، رئيس

را كه حتي سرسختگفتگزارش “ دموكرات“ترين دشمنان دموكراسي در دنيا هم خود

به ظاهر دموكراتيك را برگزار كنند، او گفته بود. خوانند مي و تا زماني كه ديكتاتورها انتخاباتي

 حتي ايناني.شوند انع نقض حقوق بشر توسط آنها نميممنافعي براي كشورهاي غربي دارند،

مي كه و كنند اما در عمل مستبدند، طرفداري ظاهري از صلح شريكان مورد عالقه امريكا

و اروپا نيز آري.اتحاديه اروپا هستند  بيداري موج جنبشهاي ضد سرمايه داري اخير در آمريكا

درهاسالمي در يكسال عدالت. الملل معاصر است نظام بين اخير موجي عليه صلح وضعي

سقوط پياپي هوادران. خواهي هرگونه توجيهات امنيت محوري بنام صلح را ناكام نشان داد

غربي ديكتاتور عربي خود نقطه عزيمتي بر ناكامي صلح وضعي يا صلح بدون عدالت معاصر 

كه. است "الملل عفو بين" سازمان حقوق بشري 2008ي گزارش در مقدمهبر همين منطق بود
 زماني كه كشورهاي عضو سال پيش،60«:بودآمده با نوعي احتمال انقالبها،)2008مه28(

ي جهاني حقوق بشر را تصويب كردند، با توافق در مورد سازمان ملل متحد اعالميه

و تدبير از خود نشان دادند مجموعه آنها اما با گذشت. اي از حقوق بنيادي، بسي خردمندي

و اينك حقوق بشر براي دولتها عامل ايجاد جدايي زم ان هدف مشترك را فراموش كردند،

نه پيوند و دمكراسي در غرب.)www.amnesty.org2008(»است عموم دولتهاي پيشرو صلح

ن بازيگران اصلي، اينان بعنوا. هاي نظامي در جهان هستندخود متهم رديف اول پرونده

مي كنندساختارهاي رسمي حقوق بين . الملل معاصر را از طريق نهادهايي قدرت محور رهبري

 ارزيابي صلح وضعي.د
به وجود امنيت است. در صلح وضعي تقدم با امنيت است .به عبارت ديگر صلح مسبوق

ت اولين قدم در تحقق امني. اما امنيت در اين رويكرد خود برخاسته از جايگاهي ديگر نيست

مي شود به عدالت نباشد چرا. صلح تلقي كه در اينجا امنيت مسبوق كه عدالت طبيعي است
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كه بوسيله نظم مبتني بر جبر آهنينِ وضعي گرايي بوجود»امنيت«تعريفي جز پيروي از قوانين

. استدر واقع صلحِ وضعي تابع قواعدي براي حفظ وضع موجود. تواند باشدآمده است نمي

نظام مبتني بر واقعگرايي. چراكه قوانين آن لزوما عادالنه نيستند. عادالنه نيستاين وضع لزوماً

 اصالح،كه نتيجه آن در حد غايي در اينجا منطقي سخت محافظه كارانه اختيار كرده، بطوري

و بنيانگذاري صلح پايدار بر و نه انقالبي عليه بي عدالتي اي حداقلي در وضع حاكم است

به تصوير بكشد. همگان :.شكل زير سعي كرده است تا موارد پيشين را

)1(تصوير

 بنيانهاي صلح طبيعي: فصل دوم

و جهانشمول تلقي گرددجاويدصلح را بنياني بايد جاودانه تا كه اساساً. بماند  اين بنيانها

هرچند براي وضعيت.ندشوبه دليل طبيعي بودن عادالنه اند در قوانين طبيعي انسانها يافت مي

كه از صلح جهاني تصويري جز وضع حاكم در ذهن نداريم، سخن از صلحي با  كنوني ما

و فراي اصول عنوان صلح طبيعي چندان ساده به نظر نمي كه در ورا رسد، اما واقعيت آنست

و  وضعي حاكم بر نظم مشهود جهاني، بنيانهايي وجود دارد كه چه ما بدانها آگاهي داشته

و منكر آنها شويم، آنها بر ما حكومت مي به آنها جهل ورزيده و چه نسبت و اعتراف كنيم كنند

و اعتراف ما بر سلطه دائم آنان تاثيري ندارد مي. انكار به ما اين امكان را دهد تا در شناخت آنها

و از لرزش در امان باشيم مي. مسير آنها حركت كنيم به اين قوانين كمك تمعرفت ا بشر كند

و ترميم كند در اين بخش. چراكه اين قوانين الجرم حاكمند. اصول خويش را بدان سان ترسيم

سه  كه ديديم بيشتر روشن سازيم در بي اعتباري صلح وضعي را با وصفي از نوشتار براي آنكه

به توضيح بنيانهاي صلح طبيعي مي . پردازيممبحث
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 قوانين طبيعي خلقت-الف
و جزء عالم آفرينش مم كه آنان بر طبيعت خلقت بنا شده لو از اصولي است كه آنگاه

و الينفك آن محسوب شوند، قوانين طبيعي مي اين قوانين در سه بعد جهان،. ناميمضروري

و انسان قابل تفكيك هستند و سپس. جامعه با فهم اين قوانين راه به سوي درك نظم طبيعي

مي گردد ز. عدالت طبيعي هموار :ير مسير بحث آتي را هموارتر نشان خواهد دادتصوير

)2(تصوير

 قوانين طبيعي حاكم بر جهان بشري.1
و معنا بطور عام حكم قوانين حاكم بر جهان قوانيني هستند كه بصورت جبري بر عالم ماده

(رانندمي ن روابطي ضروري حاكم بر جها. قوانين جهان ماده همان قوانين فيزيكي هستند) اول.

و تجربي بودن مي كه از مشخصه هاي آنان ملموس بودن، عيني بودن آزمون. باشدمواد است

و تعميم آن براي همگان مقدور است به. اين قوانين سخت نيست مي توان از جمله اين قوانين

و آتشفشان و دافعه، گردش افالك، زلزله و كسوف، جاذبه و مد، خسوف اشاره... قانون جزر

ق. كرد و معلولي هستنداين بي. وانين در حقيقت نوعي قوانين جبري علي كه تحقق علت

پي دارد مي. ترديد ظهور آن معلول را نيز در و لمي، بشر به فهم آنان از طريق برهان علي تواند

و تبديل در آنها را ندارد (دست يابد اما امكان تغيير كه هنوز) دوم. بخشي از اين قوانين از آنرو

ب و عيني روشن نبوده ولي در طبيعي بودن آنها ترديدي نيست، قوانين بر بشر ه صورت ملموس

و. ناميممعنوي يا متافيزيك حاكم بر جهان مي و تصوف معجزات انبياء يا كرامات اهل عرفان

و ناموسهاي،در جهان، جز قانونبنابراين ديدگاه،. گيرندامثال آن در اين دسته قرار مي  سنت

مياگر. نداردداليتغير وجو ميعصايي اژدها اي بطور اعجاز زنده مردهشود، گردد، نيل شكافته

مي)ع(ماگر فرزندي همچون عيسي بن مري. شود مي بر بدون پدر متولد  قانون خالف شود،

و متعارف باشدجهان نيستطبيعي بشر، همه چراكه. هرچند ظاهرا مخالف قانون معمول

و قانونهاي راش را نميآفرين سنتها و همينكه چيزي و سنتي كه خود،بر شناسد ضد قانون

مي آگاهي دارد در نظر مي اسبر پندارد مطلقا گيرد، و سنت است، استثناء ، نقضتخالف قانون
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وتقانون عليت اس ميدر، به عنوان قانون  قانون پوستهشناسد بسياري از موارد هم آنچه را كه

م1.واقعي قانونهسته است نه همعناي معجزهپس حتي و يا فوق قانون انبيا بي قانون بودن ،

و پس از ما بيش از يك)75-65، 1382مطهري،(بودن نيست بلكه براي آن عصر يا حتي عصر ما

اي جديد از اين سبك از قوانين به نمونه. خرق عادت معمول از فهم قوانين طبيعي نيست

آب است)Masaru imoto(مشاهدات ماسارو ايموتو محقق ژاپني با انتشار اين. روي ملوكولهاي

آب نسبت به مفاهيم انساني تأثيرپذيرند هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول يافته .هاي

آب«كتاب با.در چندين جلد منتشر شده است» پيامهايي از چسباندن برچسب هايي ايموتو

آب را بررسي مي آب واكنش ي صلح جمله تحقيقات نگارش واژهاز. كردروي بطري ها
آب) تصوير دوم(و ادلف هيتلر) تصوير اول( و خشونت بر روي بطري به عنوان نماد جنگ

كه در زير حالت مولكولهاي هردو نشان داده شده است .)www.masaru-emoto.net(است

)3(تصوير

رامي نيزدر سطح مادهنتيجه آنكه همتر جالب.ديد توان قانون ها  آنكه در سطح نباتات

به وجود قوانين خاص استكليوباكسترمطالعات به ذهن بررسي طبق اين. ناظر  گياهان نسبت

ي از قوانين به دليل نامشخص بودن آنان براي بشر، قوانين برخ2.دهندانساني واكنش نشان مي

مي مثالً.1 كه ما ازكه سنت آفرينش حيات، اين است پنداريم و همواره موجود زنده مادري بوجود آيد، ولي اين ازدواج پدر

و است نه خود پوسته قوانين قلذا در مثال فوق. هاي طبيعي خلقتسنتقوانين شر سنت را بر هم زده آفرينش عيسي بن مريم

رانه است و. خود آن ايم، اينكه آيا قوانيني كه ما شناخته اينكه قانونهاي واقعي آفرينش تخلف ناپذير است سخني است

. قانون است سخني ديگر است پوسته قانونهاي واقعي جهان است يا

و سايت زير در دسترس است.2 :نتايج اين تحقيق بسيار جالب در كتاب

Cleve Backster, Primary Perception: Biocommunication with plants, living foods, and human 
cells (2003); http://www.tv.com/mythbusters/deadly-straw/episode/822485/recap.html TV 
Recap - Retrieved Aug 2011 
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و معنوي جهان ناميده مي شوند اما اين به معناي غيرطبيعي بودن آنان نيست چراكه تعميم پذير

1.تجربه پذير نيز هستند

 قوانين طبيعي جامعه بشري.2
د و نباتات و جامعه حيوانات اراي قوانيني جامعه بشري نيز همچون جامعه طبيعي جهاني

و معنوي است. طبيعي است قوانين مادي. اين جامعه نيز در دو بخش داراي قوانين مادي

ميعموماً صلح در نبود همين نيازهاي. شود ذيل نيازهاي مادي از جمله مساله اقتصاد شناخته

كال. اوليه هم ناكام است و در يك كه با فقر، رشوه، فساد، ربا م بي بسيار شنيده، ديده شده

و در وجود نظام و بيگاري گرفتن بخشي از جامعه از برخي ديگر و مادي عدالتي اقتصادي

و شكافهاي اجتماعي، جامعه سقوط خواهد كرد لذا در قوانين طبيعي اجتماعي،. طبقاتي

هر ميران بي عدالتي يعني خارج كردن امور از جايگاه خاص خودشان. واكنش هم طبيعي است

به هر ميزان عدالت ورزي جامعه سريعبيشتر باشد، آن  و تر به سوي هالك قدم خواهد گذارد

و  و دوام بيشتري برخوردار خواهند بود بر مبناي استعدادهاي طبيعي بيشتر باشد جوامع از قوام

كه از معصوم  نقل)ع(در اين ميان طبعا جامعه ايماني با جامعه غير ايماني هيچ تفاوتي ندارند

و اليبقي مع الظلمالملك«شده كه  بي عدالتي نماند اما:»يبقي مع الكفر و حكومت با سلطنت

بي ايماني بماند كه. ممكن است با كه نقل شده در سال فتح مكه، زني مرتكب جرمي شده بود

و)ص(به سراغ پيامبرنزديكانش.شدبايد مجازات مي از رفتند كه  از او درخواست كردند
و شفيعنمي هرگز صرفنظر: فرمودايشان نظر كند مجازات زن صرف كه واسطه  كنم هر چه

و به آنها ترتيب اثر نداد در عوض)ص(تراشيدند پيامبر دانيد چرامي:فرمودمردم را جمع كرد

به همين،تبعيض روا داشتنددر اين امور دليلش اين بود امتهاي گذشته هالك شدند؟  خدا

من سبب چنين اقوامي را هالك مي حاضر نيستم در حق هيچ كس تبعيضي قائل هرگز كند

به بعد دوم قوانين طبيعي جامعه انساني كه همان).153، 1372مطهري،( شوم  مثال اخير بحث را

به قوانين نيمه جبري. كندقوانين معنوي است نزديك مي كه از آنان در اين بخش از قوانين

و برخي ديگر برابر كنيم خواسته يا ناخواسته برخي اموطبيعي ياد مي ر مساوي با كمال جامعه

بي حرمتي، خونخواري،. با زوال جامعه بشري است بي فرهنگي، بي اعتمادي، بي اخالقي،

و حكومت اين سبكهاي رفتار غيرانساني براي جامعه انساني... دروغگويي، نفاق، رياكاري

در. بحران زاست  مباحث توسعه بيش از امروزه مجموعه اي از اين شاخص ها باعث شده تا

ايشان در ايران هم خانم حميده بي طرف با طرح شهادت آب توانست در جشنواره خوارزمي رتبه دوم را كسب نمايد.1

:انددهكرآزمايشان خود را روي ساير پديده ها نيز آزمايش 
(http://www.yasintv.com/musicvideo.php?vid=53a8cd4b4 )  .
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به مساله توسعه انساني در قالب سرمايه اجتماعي توجه شود و اقتصاد، تركيب سنتي.سياست

تاش يابد گستردانساني بايو سرمايه سرمايه توليد شدهيافيزيكيسرمايه سرمايه طبيعي، 

وبه نيز در واقع سرمايه اجتماعي. سرمايه اجتماعي را هم در بر بگيرد انسجام فرهنگي

و ارزشاجتماعي دروني  كه تعامالت جامعه، هنجارها و نهادها را اداره موجود بين هايي افراد

ايسرمايه اجتماعي. اشاره دارد،دنكن مي كه همچون حلقه بافراد جامعه است  متصلهمه را

دعاي نيز1.نخواهد داشت هيچ رشد اقتصادي يا رفاه انساني وجودآن بدونودارد نگه مي

و دروغ بوده است و. داريوش حفظ مملكت از قحطي اگر دقت كنيم يكي بر قوانين مادي

را. ديگري بر قوانين معنوي جامعه انساني نظر دارد  چون شاهان هخامنشي، سلطنت خود

ميعطيه و منشا.)81، 1382امين،(كردنداي از سوي اهورامزدا معرفي و ذات قدرت جنبه  اساس

و.ت داشتالوهي به او تفويض شده لذا هر پادشاهي معتقد بود كه از طرف اهورا مزدا رسالتي

و به سلطنت رسيدن او به منظور اين است كه قوم آريايي را بر طبق اراده ي خداوندي اداره

و بر طبق همان اراده و تعدي ظالمان را با قوه قهريه از ميان) دروژ(ي يزداني دروغ رهبري

و نهي از منكر بسيار.)39، 2535احتشام،( كن كندآنان ريشه به معروف و امر  در اسالم هم بر نيكي

و بد در يك جامعه باهم هالك كه در نبود اين رويه نيك و تذكر داده شده توصيه شده

برخي مفاسد برابر با سقوط جوامع است نمونه آن در سرنوشت اقوام لوط، ثمود. خواهند شد

ميقديم يا اضمحالل  بهارو از اين. توان مشاهده كردشوروي سابق در عصر حاضر كه ست

كه اگر مردم اراده نكنند وضع آنها عوض نخواهد شد تا مردمي با ابتكار: نيكي در قرآن آمده

و احوال عمومي آنها را  و احوال خود تغييري ندهند، خداوند اوضاع خودشان در اوضاع

ما: استخلقت سنت اليتغيراين هم كند، عوض نمي ال يغير ما بقوم حتي يغيروا  ان اهللا

.)11: رعد(بانفسهم

 قوانين طبيعي انسان.3
و معنوي از موثرترين عناصر صلح طبيعي  قوانين طبيعي انسان هم در دو بخش مادي

سه جزء طبايع، غرا. باشدمي كه مبناي قوانين طبيعي بشر است داراي و اگر طبيعت انساني را يز

و عقل(معاني  در) شامل فطرت و بخش آخر بدانيم دو بخش نخست در ذيل عناصر مادي

. ذيل عناصر معنوي قوانين انساني قابل تقسيم است

كهدباي.1 مياز ظهور سرمايه اجتماعيكه هايي براي ايجاد محيطي راهتالش شود هايي راه ترتيبو به همين كند حمايت

سرمايه"ي اينكه اره درب،اما واقعيت آنست كه در ادبيات سرمايه اجتماعي. گذاري مستقيم در آن پيدا شود براي سرمايه

"سرمايه اجتماعي چيست"تري وجود دارد تا درباره اينكه توافق گسترده) 1384تاجبخش،.نك("كند اجتماعي چه كار مي

)Falk and Kilpatrick, 1999.(
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و انسان براساس آفرينش اوليه آزاد آفريده از اين كه در اينجا عقل انساني حاكم است رو

ا و نسبت به ساير موجودات به قوانين طبيعت يا گريز شده است ز اختيار بااليي در سر سپردن

طبيعت انسان اقتضائات. آگاهانه از آنها برخوردار است، اين قوانين عموما اختياري هستند

و جسم بودن را همگي در خود نهفته دارد اگر انساني در اين موارد. فرشته بودن، حيوان بودن

اي طبيعي به مثابه قانوني در نتيجه بايد گفت هر غريزه. نقصاني دارد شايسته نام انساني نبود

به مثابه قانوني طبيعي.)79، 1371مطهري،(طبيعي مبناي يك حق طبيعي است هر نوع استعدادي

اند كه خود اي ثابت شدهاين استعدادها به مثابه قوانين بر جوهره. مبناي حقي در آدمي است

ع ميضمن داشتن سه جزء زير با كمك قانون و هماهنگ هر نوع. گردندقل كنترل، هدايت

به مثابه عملي غير عقالني لقب مي به اين قوانين طبيعي و تفريطي در پاسخگويي . گيردافراط

و از پي اشباع طبايع نباشد، صرفا به غرايز حيواني نپردازد انسان كامل كسي است كه تنها در

و فطري، تماماً اين  حال در ذيل مبحث صلح.م پوشي ننمايدچشدو به نفع تعالي معنوي

و روان مي و سالمت روح و خواب خوب به همان ميزان براي تندرستي كه تغذيه، خور گوييم

به عالئقي چون نيكي، شادابي، خوشبيني، خيرخواهي، نوعدوستي،  كه پاسخ بشر مفيد است

. عشق ورزي  كه به دليل غير ملموس بودن آنا... ن در ذيل قوانين معنوي از آنها امور اخير

به درستي از فلسفه عمل آنها آگاه سخن مي كه هنوز گوييم در حقيقت همان قوانيني هستند

مينشده به نيكي و جهان او موثرندايم اما كه بر وضع انسان، جامعه كه سوء. دانيم همانگونه

كه انرژي مثبت. تغذيه عامل بيماري است، سوء رفتار نيز مسبب بيماري خواهد بود همانگونه

و اميد  و نااميدي موجب خسران انسان است.دشوميمنجربه نشاط به همين. انرژي منفي

ا كه زياد گفته شده كه خوش خلقي، صله ارحام، صدقه سبب موجب طول عمر انسان ... ست

درشومي و و روحي بيشتر و بد ذاتي باعث ابتال به بيماريهاي جسمي و بداخالقي نهايتد

ب مثالً. مرگ زودرس است آن والدين، در همين جهان كيفر دارد مخصوصاًهبدي كردن  اگر

هم. والدين باشدچون قتل كالنبدي و يا كافر و مادر انسان فاسق هم حتي اگر پدر  باشند باز
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به آنها بي عكس العمل نمي از«.ماند بدي نسبت و پس منتصر عباسي پدرش متوكل را كشت

ك و ناپاك بودي شد، در حالي كه متوكل مرد وتاهي خودش نيز كشتهمدت  بسيار خبيث

يا.)205، 1372مطهري،( ميو و)ع(علي خوانيم كه در نهج البالغه در مورد عكس العمل احسان

به خلق در همين جهان، مي مي:فرمايد خدمت به كسي نيكي و او قدرشناسي اينكه گاهي كني

را) كندمي پاسيو يا ناس(كند نمي كه احيانا تو پاداش خويش بي رغبت نكند به كار نيك تو را

هر.اي نكرده گيري كه هيچ به او نيكيمي بيش از آنچه بخواهي از او بگيري از دست كسي به

كه تو هرگز گمان نمي دهد، ولو از ناحيه حال جهان پاداش تو را پس مي ح،)ع(امام علي("بري اي

زي.)195 مييا و در دجله انداز«كه شود اد شنيده .»كه ايزد در بيابانت دهد بازتو نيكي كن

و جهان او را نيز تمهيد يا كه عالوه بر شخص، جامعه و عناصر كم نيستند مجموعه اين عوامل

.كنندتهديد مي

و نظام جهاني-ب  نظم طبيعي
 اين نظم. بشري استنتيجه رعايت قوانين طبيعي فوق الذكر، حكومت نظم بر جهان

بي ترديد در اين نگاه مقدمه صلح است، چراكه صلح جهاني براي استقرار نهايي خويش

به نام عدالت استيمحتاج بستر هر. ديگر و و اعتدال است چراكه قوانين طبيعت ميزان نظم

ن. گرددچه بدان قرابت بيشتر يابد استواريش افزون مي ه از قوانين در مكتب حقوق طبيعي نظم

نه از امنيت و اي بهم پيوسته قانون را به نظم، امنيت در واقع زنجيره. طبيعي گسست پذير است

به گونه كه تفكيك يكي از ديگري عمالًو عدالت پيوند زده است حال آنكه. مقدور نيستاي

و ست،ا ناظر اجتماعي- اقتصادي نظم بهبرابري در مكاتب رقيب چنانكه گفته شد، عموماً

كه همگي وضعي. است سياسي پيوند خورده- حقوقي نظمبه چيزهراز بيشآزادي اموري

بنابراين. شوند چون قرار نيست جاودانه بمانند يا جوهري سترگ داشته باشندخوانده مي

و حقوق بينكند تا اساساًرويكرد واقعگرايانه ايجاب مي در يا قائل به صلح، حقوق بشر الملل

ك و حقوق بينمفهوم و يا صلح، حقوق بشر الملل را چيزي جز السيك حقوق طبيعي نباشيم

به ساير جوامع ندانيم در بهترين حالت صلح جهاني چيزي. تعميم حقوق خاص يك جامعه

آن. جز حاصل توافق دول صاحب حقوق موضوعه بر سر منافع خاص نيست كه منافع از رو

و نظم وابسته بدان  نظم بر در نظم طبيعي اساساً. هم سيال خواهد بودمتغير است پس صلح

و وضع در حقوق بين. صلح مقدم است  الملل صلحچراكه در واقع آنچه را اصحاب قرارداد

كه گفته شد شايسته آن است مي و همانطور و شكننده نيست نامند، چيزي جز نظم ساختگي

آنكه آن و امنيت را وضع امنيتي در حد آتش بس بدانيم، حال كه در مكتب حقوق طبيعي نظم
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و صلحند اين مهم را در ذيل عدالت. اموري كه همگي يك ريشه دارند. پيشيني بر عدالت

.طبيعي بيشتر توضيح خواهيم داد

 عدالت طبيعي-ج
كه بر پايه طبيعت عدالت طبيعي با تفسيري كه گذشت پس وصفي يا نوعي از عدالت است

و خلقت عادالنه تلقـي مـي است با اين شدهاستوار  كه چون طبيعت گـردد پـس قـوانين منطق

 عادالنـه بنابراين حقوق مبتني بر اين قوانين هم طبيعتاً. ناشي از آن هم طبعا عادالنه خواهد بود 

كه مرضي نيست كه درمان آن در دامن طبيعت نباشد، ظلمي هم نيست.دشوتلقي مي همانگونه

تمام قوانين موضوعه كه در دل جوامـع مختلـف. كارساز نباشدكه نسخه عادالنه طبيعت در آن 

مي  و اجرا و در تعارض با آنها نباشد مـشروع تصويب گردد اگر در طول اين قوانين قرار گرفته

و توفق پذيرفتـه  و بر اساس نوعي قرارداد خواهد بود در غير اين صورت هرچند از منظر مردم

خ  به نه وصف عادالنه و زمينه ساز صـلح شده باشد، هرگز نه لزوما مشروع و ود خواهد گرفت

ا. خواهد بود  و قرارداد لذا حقوق مردم و تعريـف گر بر اساس اين قوانين هـا در جامعـه وضـع

مي  به خود و نه مشروع شود تنها وصف قانوني آن. گيرند و اگر عادالنه قلمداد گردند از منظـر

و نه واقعيت امر نو. جامعه است و عـدالت در نتيجه اين و نـه طبيعـي ع عدالت وضعي اسـت

حتي اگر در عرصه بـين الملـل هـم. تواند قانوني باشد مشروع نيست هر چند مي وضعي لزوماً

به تعبير سيسرون و تكثير يابد . از نامشروع بودن ان چيزي نمي كاهد(43-106) اين قانون نعميم

ميبراي اين متفكر روم باستان در اينجا اگر از عقل هم در شـود مـراد عقـل حقوق سخن گفته

و حتـي  مطابق طبيعت است، چراكه اگر امپراتوري روم هم بعنوان مثال بردگي را پذيرفته باشد

و هيچگـاه اجماع جهاني در سطح حقوق بين  الملل هم بر آن باشد، برده داري تنها قانوني شده

ن بردگي خـالف طبي يابد چون اساساًمشروعيت نمي و در نتيجـه  ,Ciceron(اعادالنـه اسـت عـت

مي.)1991 به حقوق طبيعي و سرپيچي از آنان منجـر بر همين اساس قوانين طبيعي منجر گردند

مي  توانـد اي بيش از توان طبيعـي جـسم مـي بعنوان مثال بلند كردن وزنه. گرددبه عقاب طبيعي

پي داشته باشد  چه ميزان باشد. عوارض مهيب در به جـسم بسته به اينكه عدم تناسب خسارت

مي  به همان ميزان افزايش و هم و عـالم، خـرد و در اين زيان قانون هيچ تفاوتي بين عامي بابد

و بزرگ نمي  و مرد، كوچك و خـارق. گذاردكالن، زن كه بايد بين خارق العـاده همين جاست

مي  الت بـر ايـن مبنـا عـد. باشـد الطبيعه فرق نهاد چون مورد دوم عموما خالف قوانين طبيعت

مي  و طبيعي اقتضا كند تا طفل شيرخوار از پستان مادر تغذيه گردد، چراكه طبيعت طعام مغـذي

حال اگر طفلي به هر دليلي از اين مسير تغذيـه. متناسب حال او را قبل از تولد او تدارك ديده 

مي نگردد طبعاً  اف. تواند در انتظار او باشد عوارضي حتي مرگ به اينكه ميزان دور تادگي از بسته
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و به همـان نـسبت عواقـب چه ميزان باشد، به اين منبع يا تفاوت منبع جايگزين با منبع طبيعي

و در اين ميان پيامبرزاده با زاده منكر پيامبر هيچ تفاوتي ندارنـد  . عوارض هم طبيعي خواهد بود

به يك ميزان سودمندي به حس گرسنگي،  در پـيو بالعكس تغذيه هر دو از اين منبع در پاسخ

 هـر ميـران. در قوانين اجتماعي هم واكـنش طبيعـي بـه همـين صـورت اسـت. خواهد داشت

بي عدالتي يعني خارج كردن امور از جايگاه خاص خودشان بيشتر باشد، آن جامعه سريعتر بـه

و به هر ميزان عدالت ورزي بر مبناي استعدادهاي طبيعي بيشتر سوي هالك قدم خواهد گذارد

و در اين ميان طبعا جامعه ايماني بـا باشد و دوام بيشتري برخوردار خواهند بود  جوامع از قوام

و. جامعه غير ايماني هيچ تفاوتي ندارند تخطي از اين امور يعني تعدي به حريم صـلح مـستقر

در. طبيعي  در انسانبر خالف مكتب پزيتويسم حقوقي، طبيعي مكتب حقوق واقعيت انست كه

مي گردد طبيعي ارهاي يك هرم هنج به هـر ميـزان كـه از راس هـرم. حقوقي تعريف بطوريكه

و لـزوم مـسئوليت بيـشتر بسوي قواعد آن پيش مي  به دليل آسيب باالتر رويم مجازات متخلف

مي  مي. گرددافزونتر به همان نسبت شيوع اگر قـوانين. يابداگر جنايات شايع گردد مجازات هم

به مجازات خاطيان  و ايجاد عدالت موضوعه  نپردازند فرايند طبيعي خلقت در مجازات مجرمان

و گسسته نخواهد بـود اين از پاي نخواهد نشست هر چند و پيوسته اما رها . حركت آرام باشد

كه آفرينش اين سبك قانونمندي در دل عالم  خداوند متعال خود، برداشت دينيدرنهفته است

و از اينرو پيامبر1.ضامن اجراي آنست ان بزرگوار الهي هم فراتر از چـارچوب قـوانين طبيعـت

و. كنندبيرون از ظرفيتهاي طبيعي انسانها عمل نمي  رعايت اين چارچوبها همان رعايت قـوانين

و.)38: األحزاب( سنتهاي الهي هم هست  اين قانون عام تكوين در جوامع گذشته هم بـوده اسـت

ني  و سرنوشت دولتها كه پايدار هيچگاه ظالم نبوده است مطالعه وضع گذشتگان ز نشان مي دهد

كه«)44 فاطر(چون سيطره ظلم غير طبيعي است آيا آنان در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسانى

كه از اينان قـويتر! پيش از آنها بودند چگونه بود؟  در)و نيرومنـدتر(همانها بودنـد؛ نـه چيـزى

نه چيزى در زمين از حوزه  و و تواناست آسمانها اينها«،»!قدرت او بيرون نخواهد رفت؛ او دانا

و نيرنگهاى بدشان بود؛ اما اين نيرنگها تنهـا دامـان صـاحبانش را  همه بخاطر استكبار در زمين

و مى هرگـز! را انتظـار دارنـد؟) عذابهاى دردناك آنـان(گيرد؛ آيا آنها چيزى جز سنّت پيشينيان

ي  و هرگز براى سنّت خدا تبديل نخواهى .)43فـاطر،(»!يـابى براى سنّت الهى تغييـرى نمـى افت،

كه بدي يا خوبي غير از جزاي قراردادي بازتابهـاي طبيعـي نيـز دارد و. بنابراين همانگونه ادبـا

 
و محتـوم فـرض شـد.1 .ه اسـت براين اساس در ايات متعدد قران كريم مي بينيم كه اين فرايند در قالب سنت الهـي اليتغييـر

و حال در تحقق خو و براى سـنّت:آنجا كه مي فرمايد. شناسدد نمي اموري كه گذشته اين سنّت خداوند در اقوام پيشين است،
:ى هيچ گونه تغيير نخواهى يافتاله !FَGHJُKَMِNَ OPََو RُTْUَ OVِ ِ̂[ اGPِ\]XْYَZَ Oَا _ِGYPا FِGHُ̀ Pِابbcdاe fYً[KِTْNَ _ِGYP٦٢: اj؛_ِGYPا FَGHJُ]lِGPا

KَMِNَ OPََو RُTْUَ OVِ mْYَZَ KْUَ_ِGYPا FِGHُ̀ PِnloPاe fYً[KِTْNَ:٢٣fHَlِGHُ̀ qPِ KُqMِNَ rََو fHَYِqJُsر OqVِ uَqYَTْUَ fHَYْqJََأْر KْUَ OVَ FَGHJُ : eا}zqJاء j wً[XِqxْNَ؛
٧٧j.
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و اعمـال1.شعراي بزرگ در اين ميان نكتـه هـا دارنـد و كـالن  ناهنجاريهـاي اجتمـاعي خـرد

كه عموما قوانين جزايي تنهـا بـه ميـزان مخـدوش افراد در جامعه هم عوارضي ستمگرانه دارد

و از حقيقت يابي  و جمعي افراد جامعه اكتفا كرده و شدن حق فردي آثار كـالن عمـل ريشه ها

و يا اساساً  گـوييم در لـذا مـي. آگاهي بدان ندارنـد مجرمانه در فضاي طبيعي چشم پوشي كرده

چه ميزان  كه تا ولحص يك جامعه جهاني هم مهم اينست  مبتني بر قـوانين حقوقينظام جهاني

و يا از آنها الهام گرفته است در اين خصوص بسيار با اين گفته مونتسكيو در روح. طبيعي بوده

كه مي  كه انسان قوانينى وضع كند روابط عادالنه«: نويسدالقوانين صحيح است بر پيش از آن اى

ود ايـن روابـط موجـب وضـع قـوانين شـدهوج موجودات امكان پذير بوده، اساس قوانين بين

و نهى مـى حال.است و اوليه كه امر كننـد هـيچ امـر عادالنـه يـا اگر بگوييم جز قوانين واقعى

آن ديگر وجود ندارد، ظالمانه كه بگوييم قبل از ترسيم دايره تمام شعاعهاى دايـره مثل اين است

پايه عدالت، حقوق واقعي است كـه وجـود«بنابراين.) Montesquieu, 1748, 17(»مساوى نيستند

و فطري استوار است عدالت برپا. دارد مي.يه حقوق واقعي هر عدالت از اينجا پيدا كه حق شود

به او داده شود، عدالت رعايت همين حقوق است   از اينرو در ميان حقوقدانان مـسلمان.»فردي

و ظلم در حقوق اسالم گفته مي ر اينجا طبعا معناي قياسي بـودند. است» قياسي«شود كه عدل

و ظلم عبارت كه در قياس با طبيعـت يـا فطـرت انـساني هماهنـگا عدل ست از اينكه چيزي

مي  مي است عدل كه با آن ناهماهنگ است ظلم و چيزي نتيجه آنكه صلح در مكتب.باشد باشد

و وجود امنيت، برنامه  . سعه انـساني اسـت اي قانونمند براي تو حقوق طبيعي عالوه بر نبود ظلم

:اي از گفتار فصل اخير را به تصوير كشيده استتصوير زير خالصه

)5(تصوير

مي.1 و عكس العمل ج:گويد مولوي در مورد عمل و فعل ما ندااين  باز آيد سوي ما از كه صدا هان كوه است

 كه واجب شد طبيعت را مكافات چو بد كردي مشو ايمن زآفات:يا در باب مكافات طبيعي گفته شده
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 نتيجه نهايي
 اين تمام.دشوميو جهانشمول مستقرجاودانهتنها با وجود عدالت طبيعي، صلح

ددغدغه هد چگونه پاسخ اي است كه مقاله با تاكيد بر قوانين طبيعي بشر قصد داشت تا نشان

و در نهايت  به اين قوانين به احقاق حقوق طبيعي و جنگ به صحيح  منجر زوال منازعه

البته اين بدين معنا نيست كه با اجراي عدالت طبيعي، در عمل نيز هر نوع خشونتي.دشومي

و جنگ كالن بواسطه كم بودهايي خرد رخت بر بندد، بلكه بيشتر مراد آنست كه ديگر ناامني

كه بايد گفت.كه اغلب منشا نزاع عمومي هستند، رخ نخواهد داد براي همين منظور است

به صلح مي كه بيشتر كه تنها قصد مقابله با آناني انديشند بي ترديد واقعگراتر از آناني هستند

و دفاع از خود را در سر مي بررسي ساختار صلح جهاني بر مبناي الگوهاي. پرورانندجنگ

ميو كه مبتكران انديشه حقوق وضعي در اين خصوص، بيش از آنكه ضعي نشان دهد

حقوق موضوعه الملل، در حوزه مسائل حقوق بين. اندحقوقداني كنند سياستمداري پيشه كرده

به منطق روابط و جنگ نزديك شده استبين بسيار و تحليل مقوله صلح در. الملل در تفسير

و برجسته كردن نقش بازيگران حكومتي واحاين بررسي كه طبيعتاً د تحليل چيزي جز دولت

و منافع دول متخاصم يا متنعم از وضع موجود، در عرصه بين المللي نيست، توجه به مصالح

مكتب حقوق طبيعي با قرار دادن انسان.دشواصلي ترين دغدغه داعيان صلح جهاني تلقي مي

در. انديشه اخير رفته استبه مثابه مبناي تحليلي خويش به معارضه با از نظر طرفداران صلح

 در جهان بيراهه رفتنآن سخن از صلح بدون توجه به بنيانهاي، اساساً حقوق طبيعيمكتب

قوانين)1(اي بهم پيوسته با عناصر پيشيني خويش چون صلح در اين منظر زنجيره. است

و)2(طبيعي؛   بستري مثابه يك حق طبيعي،بهامنيت. عدالت طبيعي است)3(نظم طبيعي

كه صلح بر آن مي : صلح نيستخود آرامد اما است

)6(تصوير

حال آنكه در انديشه وضعي از صلح جهاني مشروعيت صلح به كارآمدي آن در كنترل

كه در رسيدن بدان، صلح مقوله. قدرتهاي حاكم در سطح جهاني است )1(اي پسيني است

 امنيت نيز يعني وضع قانوني با ضمانت تا جامعه گرفتار وضع طبيعي.امنيت گام اول مي باشد

به)2(هر چند عنصر بعدي. هابزي نگردد عدالت است اما عدالت در اين مكتب يعني وفاداري

به وفاداري. همان قانوني كه هدفي جز تثبيت وضع موجود ندارد اين قانون چون خود را ملزم

پبه تبار طبيعي خويش نمي و.س ناگزير متغير استبيند چراكه اساس آن منافع دولتهاست
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(منافع ثابت نيستند كه در عمل چيزي جز تداوم آتش)3. ثبات اخرين جزء صلح وضعي است

و نه بناي نوعي بالندگي جامعه انساني، چنانكه. بس نيست به وضع قبلي صلح يعني بازگشت

:روددر صلح طبيعي انتظار مي

)7(تصوير

يان سخن آنكه آينده صلح جهاني بدون در نظرگرفتن عدالت طبيعي صلحي نسبي، متغير پا

مي، با زيرساختهاي عادالنهجاودانهصلح.و مبهم است تواند با كشف نظم طبيعي است كه

سه بعديِ انسان،نيازهاي واقعي و جهان او از طريق قوانين طبيعي، آينده بشر را قابلو  جامعه

و خو و اعمال او حسابهاي طبيعي نيز. شبينانه ترسيم كندپيش بيني در اين آينده نگري انسان

و تنها صلحي پايدار. خواهد داشت طي شدنيست چه نخواهند اين مسير و  چه دولتها بخواهند

و نظمي طبيعي مي كه مبتني بر نظم طبيعي باشد و صلحي عادالنه است ماند كه عادالنه باشد

هر قانوني وضعي بدون لحاظ اين تبار،. ين طبيعي بشر سرچشمه گرفته باشداست كه از قوان

و هر حكومتي مبتني بر اين اساستداومتاب   چون به تواند جاودانه بماندمي، البته ندارد

مي دهد كه با قوانين. حقوق طبيعي انسانها پاسخ نظام صلح معاصر از آن منظر در چالش است

. طبيعي بيگانه است
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:ن نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده استاز اي

، شماره 1386، سال»حقوق بشر در عصر پسامدرن انتقاد از شاهكاري فلسفي در فهم حقوق ذهني«

و دولت در ايران باستان با تأكيد بر تحقيقات تـاريخي در حقـوق هخامنـشيان«.3 سـال» تعامل عدالت

و جديد غربي" تكليف"و"حق"ي مفهوم شناس«.4، شماره 1388 ، 1389سال» انساني در عصر قديم

و تفقه حقوقي بررسي فرايند تحول حقـوق عمـومي در عـصر صـفوي«.2شماره سـال» تشيع سياسي

.4، شماره 1389
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