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 کانت مانوئلیا فلسفة در صلح گاهیجا

 1اف ملك نيعالءالد                                                                  

 چکيده

 یآرمانها و ازهاين نيتر یاديبن از صلح. است ريناپذ اجتناب یامر تيبشرصلح برای 

 معرض در یبشر تمدن یدستآوردها فاهم،ت و صلح به یابي دست بدون. است تيبشر

 از دور بشر حقوق كنندة نيتضم و نيتأم و یانسان داريپا توسعة بوده، ینابود و بيآس

 حفظ با ها ملت و ها گروه افراد، آن در كه است یتيوضع صلح. ماند خواهد دسترس

 تجربه را یهمكار و مدارا ،يیشكوفا ت،يامن عدالت، با همراه یزندگ خود یانسان كرامت

 و ستيب قرن در كه اآلن. كنند یم مشاركت فعاالنه شيخو سرنوشت نييتع در كرده،

 شرط شيپ عنوان به صلح و. است مطرح Peace education از بحث و ميدار قرار كمي

 برجسته یحد به را مسئله نيا یبعض یحت. شود یم قلمداد ليتحص با مقارن و ليتحص

 یها مهارت و التيتحص ديبا خواندن، و نوشتن آموزش با همزمان كه كنند یم

 یبعض نظر به ديشا نجايا در. داد پرورش ها بچه و كودكان در را يیجو صلح و یمدار صلح

 نةيشيپ به توجه با نگارنده نظر به كنيل. ديايب صواب از دور كانت مانوئليا انتخاب

 نمود پردازش و رصد ار صلح گاهيجا توان یم بهتر هم كانت، فلسفة در صلح بحث یفلسف

 نيهمچن و ديشياند توان یم یمناسب اقدامات جهان در صلح تيوضع بهبود یبرا هم و

 با كه است یضرور م،يكن اش یالملل نيب ميخواه یم را صلح مثل یمهم مسئلة یوقت

                                                           
 نجايآذربا یجمهور علوم یمل یآكادم اريدانش - 1
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 تا دينما یم كمك ما به صلح یفلسف نةيشيپ راستا نيا در و ميبزن حرف یجهان اتيادب

 صلح، یمعنا درست فهم یبرا هم و ميزيبر شانهيدوراند را یجهان صلح داريپا یمبان هم

 تدارک را الزم ريتداب دارد، مناسبت شتريب فلسفه با كه بشر یعموم عقل از استفاده با

 رسماً كه یلسوفيف عنوان به را كانت مانوئليا نيزم مغرب لسوفانيف از رو نيا از. مينيبب

 نموده استفاده راستا نيا در اش فلسفه امهات و اصول از زين و دهيورز مبادرت كار نيا به

 .نمودم انتخاب را است درآورده ريتحر رشتة به 1 داريپا صلح نام به یا رساله نيهمچن و

 یاساس نيقوان و حقوق و دارد نظر مد را ها ملت ارادة كانت «داريپا صلح» رسالة

 ضرورت اصل از را خود جينتا و دينما یم فرض یشرط شيپ همچون را یجمهور

 با یاخالق زشيانگ كه كند یم ميترس را یريمس رساله نيا در كانت. كند یم استخراج

 خود خيتار فلسفة چهارچوب در كانت. كند یم تالش هم با آن در یعيطب ضرورت

 نظر در رو نيا از. كند یم فيتوص جزء به جزء را داريپا صلح یبرا یكاف و الزم طيشرا

 رخ یمراحل ضمن انسانها انيم در صلح حالت به جنگ یعيطب حالت زا تحول كانت

 یبعد مرحلة در شود، یم برقرار یكشور هر در یقانون نظم نخست، مرحلة در. دهد یم

 ینظم يینها و سوم مرحلة در شود، یم حاكم ها دولت روابط بر الملل نيب نيقوان و حقوق

 كي شهروندان آنها حاكمان و انيدمآ آن در كه رسد یفرام یهنيم -جهان و ريجهانگ

  .رديگ یم دربر را تيانسان یتمام كه روند یم شمار به یجهان دولت

  الملل، نيب یجمهور دار،يپا و یجهان صلح ،یجمهور كانت، مانوئليا :ها کليد واژه

                                                           
 Zum ewigen frieden یآلمان زبان در ؛Perpetual peace یسيانگل زبان در - 1
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                                                                                                            درآمد 

 را او یبعض كه است یلسوفيف( م1040-1720) Immanuel Kant كانت مانوئليا

 ,Hans Reiss ).اند شمرده ارسطو و افالطون كنار در جهان بزرگ لسوفيف سه از یكي

Introduction, Kant Political writing, p. 93.)  در او تياهم رسد  یم نظر به 

 و فرضها كردن عوض با شد، یم گذشته لسوفانيف یها هينظر لغزش جا ره كه است نيا

 مشكل حل به و كرد یم جاديا مسئله آن در وار كيكپرن انقالب یقبل یمتدها

 صلح یاساس موضوع رامونيپ كنكاش و یبررس به تا شده یسع مقاله نيا در. پرداخت یم

 صلح كتاب در كتابش هر از شيب صلح باب در او. شود پرداخته كانت ةينظر در

 از قبل یها هينظر. است پرداخته شيخو آراء حيتوض به  (Perpetual peace)داريپا

 اي و خداوند به قرب تيغا یبرخ در. بودند مشروط و مدار تيغا یهمگ باب نيا در كانت

 با كانت اما. باشد یم... و یويدن منفعت و سعادت به دنيرس یموارد در و حاكم به قرب

 و كرد یمعرف گذار قانون عنوان به و ساخت اديخودبن را انسان خود، داريپا صلح ةينظر

 یها برنامه تابع نكهيا نه د،ينما یم وضع خود كه كند اطاعت ینيقوان از ديبا بشر نكهيا

. است یكيكپرن انقالب كانت فلسفة تمام كه گفت توان یم مسامحه با .باشد گرانيد

 به بيترت نيا به و هاست شفرضيپ كردن عوض دنبال به خود فلسفة همه در او چون

 و یاسيس مباحث در. داند یم حركت آغاز را بشر خود و است بشر رساندن يیخدا

 ها، پژوهش كانون در مستمر، و وستهيپ طور به یو یحقوق و یاسيس فلسفة» هم یحقوق

 فلسفة. است گرفته قرار غرب یاسيس فلسفة حوزه در ها شهياند برخورد و ها گو و گفت

 گسترش و يیايپا ،يیايپو در و یجهان صلح و حكومت یها هينظر شيدايپ در كانت

 در و اخص طور به يیكايآمر ،یسيانگل یفكر حوزة در یحقوق و یاسيس فلسفة اتيادب

 افكندن یپ در كانت یها شهياند. است داشته نياديبن راتيتأث اعم، طور به جهان سراسر

 در متأخر وران شهياند و لسوفانيف بر یو یرگذاريتأث و سميبراليل یها آموزه و شالوده

 عنوان به كانت كه آنجا تا است، فراوان تياهم یدارا نهيزم نيا در... و یجهان صلح حوزة

-21 ص ،1300 ،یمحمود ).«است شده شناخته «تهيمدرن پدر»  و «سميبراليل پدر»

24) 
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 محض عقل نقد مشهورش؛ رساله سه در هژيو به او یانتقاد ةفلسف طرح رسد یم نظر به

 .مؤثراست قضاوت نيا در ،(1734) یداور نقد و ،(1700) یعمل عقل نقد ،(1701)

  کانت فلسفة در صلح گاهیجا

 كانت لذا. است تيبشر به نيخوشب لسوفانيف از كانت. است یآزاد كانت یاصل دةيا

 صدد در مقاله نيا در ما. شناخت یجهان داريپا صلح همچون یمسائل در ديبا را یقيحق

 سبب نيا به. ميهست كانت یجهان و داريپا یهايگ ژهيو با صلح موضوع و گاهيجا نييتب

  .هستند تيبشر امروز دغدغة واقعاً نهايا كه

 حقوق، كه ستين دهيپوش حقوق، به یآشنا و نيزبيت محقق چيه بر قتيحق نيا امروزه

 استقرار صلح، یبرا یتالش. است هدف به دنيرس یبرا یا لهيوس بلكه ست؛ين هدف خود

 با لهيوس نيا ةرابط است الزم لحاظ، نيا به. است بشر شرفتيپ نيتأم و عدالت نظم،

 .شود روشن ها ملت بر حاكم فرهنگ ،یكل طور به و عدالت اجتماع،

 مفهوم كه، معتقدند یاريبس. ندارد یاديز عمر یفلسف بحث كي عنوان به (Peace)صلح

. ديآ ینم حساب به كيكالس مفهوم اصالً و ك،يكالس نه است مدرن هوممف كي صلح

 عصر گفتمان در. نبود شده شناخته كيكالس فلسفة در دارد، صلح حق انسان نكهيا

 شده مطرح یفربه صورت به صلح مفهوم كه است ( The Enlightenment)یروشنگر

  (53ص  ،5914،دره بيدی صانعی).دارد یاديز یستياومان شأن واژه نيا. است

 حق انسان. ندارد وجود مفهوم نيا طرح امكان یسنت مباحث ميپارادا در گريد عبارت به 

 خدامحور كيكالس تفكر نكهيا به توجه با بكند؟ صلح یكس چه با چه؟ یعني دارد صلح

 بابد اي یعني. شد یم دهيسنج یمحور خدا با بشر حقوق و یمحور حق تفكر آن در. بود

 .شد یم شروع... و جنگها لذا! یبشو كشته ديبا اي یبكن تيرعا را یخداوند حقوق
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 آن یفربه مفهوم به یخدامحور از اعراض با مدرن و ديجد بشر یروشنگر دورة در یول 

 نيا یروشنگر عصر فلسفه در كانت از قبل. افتي دست بشر حقوق و داريپا صلح به

 هو بما انسان. انسانهاست یاتذ و یعيطب چون دارد، یجهان وصف صلح. بود مطرح بحث

. ندارد را حقوق آن ستاندن حق كس چيه و. آنهاست از یكي صلح و دارد یحقوق انسان

 ديق به ديمق را آنها شود ینم و دارد یحقوق یآدم كه نستيا سميبراليل یمبان اركان از

 :شود یم خالصه حق چهار در كانت فلسفة در حقوق نيا. كرد سلب انسان از اي و كرد

 ؛(نيد) واعتقاد انيب حق -1

 ؛(اقتصاد) تيمالك حق -2

 ؛(استيس) یآزاد حق -3

 (166، ص1304)كانت، .كشور تيتابع حق -0

 گريد هم با حق تا چهار نيا كه نستيا مهم مسائل از یكي سميبراليل فلسفة در

 مكانا. كرد جمع كجاي در انيب و یآزاد حق با را تيمالك حق توان ینم یعني. ناسازگارند

 در. كند محدود را گريد افراد تيمالك كه بشود عيوس قدر آن یكي یخواه تيمالك دارد

 برالهاينول. است یاصل بحث حقوق نيا تصادم و تضاد از بحث یستيبراليل فلسفه

 نيا به كانت از قبل  3روسو ژاک ژان و  2ولتر، ،1ويمنتسك. هستند مساله نيا سردمداران

 . است شده نوشته یاديز یها كتاب رابطه نيا در. اند پرداخته مساله

                                                           
1 - Montesquieu (1755-1603)فيلسوف و متفكر فرانسوی م 

2 - Voltaire (1770-1630) فيلسوف و متفكر فرانسوی 

 ( فيلسوف و متفكر فرانسوی1770-1712) Jean-Jacques Rousseau ژان ژاک روسو - 3
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 مهم كانت یبرا آنچه. باشد پرداخته مسأله نيا به كه ستين كانت تنها كه نستيا منظور

 كه بود نيا كانت سؤال. بحث طرح اصل نه و است مطلب نيا یفلسف هيتوج است،

 تحقق شكل كرد؟ دفاع است، صلح حق یدارا و واجد یآدم نكهيا از شود، یم چگونه

 فلسفه در یدوم و حقوق فلسفه در یاول سؤال است؟ چگونه خيتار در انسان حقوق

 .شود یم مطرح استيس

 كانت یبرا یانتزاع قالب كي اي شعار كي نهايا یعني دارد، قرار نهايا كانت كار دستور در 

 به ديبا انسان تا باشد چگونه ديبا جامعه كه بوده یاساس پرسش نيا. است نبوده

 دگاهيد نكهيا جالب رسد؟ یم خودش حقوق به یساختار چه با یآدم برسد؟ شحقوق

 خودشان حقوق به همگان اي كه معنا نيا به است، یالملل نيب و یجهان نجايا در كانت

 . كند یم اقتضاء را حقوق نيا انسان تيانسان كانت نظر از .رسد ینم چكسيه اي رسند یم

 دائر امر چون. ندارم را حقوق نيا یول هستم انانس من ديبگو تواند ینم انسان یعني

 حقوق نيا ديبگو اي كرد سلب خود از و گذاشت كنار را تيانسان ديبا اي نكهيا نيب است

 تيرسم به را خود حقوق ديبا اي كرد یزندگ توحش در ديبا اي گريد عبارت به. دارم را

 .شناخت

 نظر در انسان فيتعر به هيتوج نيا و. كند یم درست نيا یبرا یا یفلسف هيتوج كانت 

 البته. رديبگ ميتصم خودش یبرا تواند یم كه است یموجود انسان. گردد یبرم كانت

 كتاب ةمقدم در. كرد اعالم مسأله نيا با را مخالفتش1هگل بعدها كه است روشن

  :ديگو یم "حق ةفلسف عناصر"

                                                           
م( فيلسوف بزرگ آلمانی و طرفدار ديالكتيك و 1034-1774) G. W. F. Hegelهگل فردريش ويلهلم جورج  - 1

 صور منطقی.
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 حقوق سَمت به خيتار ةپروس در آدم. است یموهوم یشناس انسان ،یشناس انسان نيا»

 بما انسان نه و سدينو یم انسان یبرا را حقوق كه است خيتار اتيمقتض. كند یم حركت

 .«شناسد یم را وحقوقش خود انسان كه است خيتار در. انسان هو

. خورد یم گِره یقانونمند با ضرورتاً... و تيمالك صلح، ان،يب یآزاد حق كانت نظر از یول

 نكرده نيتدو قانون اما باشند حقوق واجد انسانها از یا مجموعه كه كرد تصور توان ینم

 .باشند

 نجايا در. دهد یم فرم آن به و كند یم خارج خودش خام و یوليه حالت از را حق قانون

 در تجاوز و یعدوان یتصورها. كند یم برقرار اتصال قانون و یفطر حقوق نيب كانت

 با قانون گريد طرف از. است شده تجاوز كجا زا كه كند یم نيمع قانون را گريكدي حقوق

 به حقوق فلسفه در را خودش قدرت و قانون ،یآزاد نجايا كانت. شود یم تيتثب قدرت

  .اند خورده گره شدت به سه نيا كانت نظر در. دارد یم اظهار یروشن

 .«كند یم محقق قدرت را قانون: »ديگو یم كانت

 :شود یم همواج شبهه نيا با كانت نجايا البته

 خود صورت نيا در شود، یم محقق قدرت با قانون و قانون با یآزاد كه است حيصح اگر

 خود حيصح یكارآئ نقش یعبارت به كند؟ یم یباز چگونه را خودش حيصح نقش قدرت

 قدرتمند كه معلوم كجا از است، قانون پشتوانه و یحام قدرت كند؟ یم ارئه چگونه را

  نكند؟ جابجا را قانون قدرت كه دارد وجود ینيمتض چه نكند؟ سوءاستفاده
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 هم طرف آن از. ميكن محدود قانون با ديبا را قدرت كه نستيا كانت شنهاديپ و پاسخ

 نظر به تسلسل كه است حيصح: ديگو یم كانت. باشد داشته قدرت ديبا قانون آن خود

 اصطالح به. شود یم حل مسئله ميباش داشته مرحله دو اي كي اگر عمل در یول رسد، یم

 اآلن تا مشكل نيا رسد یم نظر به. ديآ ینم الزم یعمل تسلسل یول هست یعقل تسلسل

 گفت توان یم. است گفته پاسخ نيا به خودش نظر نقطه از یلسوفيف هر و دارد، وجود

 .است نشده حل سميبراليل در یاديبن صورت به شبهه نيا

  یجهان یجمهور حکومت با صلح ونديپ 

 نيتضم كه است علت نيا به یجمهور یالملل نيب تيحاكم ضرورت كانت فةفلس در

 مقدمة یالملل نيب یجمهور حكومت یعبارت به یعني. دارد دنبال به را یجهان داريپا صلح

 .شود ليتشك ديبا ضرورتاً یجمهور حكومت لذا. است یجهان صلح

  کانت نظر از یجمهور

 یزندگ محور قانون، آن، در كه است حكومت از یشكل یجمهور كانت نظر از

 محدود قانون با قدرت خود المقدور یحت. است قانون پشتوانه قدرت و. انسانهاست

 كه، شود یم دهيفهم نطوريا دهد، یم ارائه یجمهور از كانت كه یفيتعر یول. شود یم

 یانتخاب حكومت نيهم شكلش كي. باشد داشته یمختلف یشكلها تواند یم یجمهور

 با یانتخاب حكومت گفت توان ینم وجه چيه به اما. كيدموكرات اصطالح به یعني. است

  .دارد یضرور رابطه یجمهور

 ممكن بلكه. ستين یجمهور یتنها شكل ضرورتاً یانتخاب حكومت: »گفت یم كانت

 یجمهور أشكال زمره از باشد داشته یمحتوائ نيچن كه را یاستبداد حكومت است،

 .«دانست
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 فرد دارد امكان هم یانتخاب حكومت در. ستندين بد مستبدان مهه كانت نظر بنابر

 ضرورتاً یانتخاب حكومت جهينت در پس. دارد روا ظلم شدن انتخاب از بعد شده انتخاب

 و سديبنو قانون و برسد حكومت به زور به یكس یعني. ستين یجمهور یتنها شكل

 زور گريد و باشد یزور كومتح به آمدن فقط یعني. كند وادار قانون یاجرا بر را مردم

 .است یكاف هم قدر نيهم و دارد، امكان الاقل نكهيا كانت نظر به. ندهد انجام

. شود یم ريدرگ كانت با «یانتخاب حكومت» كتاب در  1ليم استوارت جان مسئله نيا در

 سازد، محقق را تيانسان تواند یم كه است یحكومت یجمهور حكومت: شانيا نظر به

. است اخالق تيغا سعادت دارد؟ سعادت با ینسبت چه حكومت نيا مينيبب دياب اول یول

 ديبا یجمهور حكومت ايآ تينها در. شوند سعادتمند تا كنند یم یزندگ یاخالق آدمها و

 سعادت به را مردم كه كند بيتصو ینيقوان ديبا اي باشد؟ توجه یب مردم سعادت به

 را بحث نيا كانت كه یزمان از. است سميبراليل در یجنجال مباحث از یكي نيا برساند؟

 یاخالق را خودشان برالهايل چون هم گريد طرف از. است بوده شهيهم كرده مطرح

 حكومت یاخالق تعهد هم یجهت از. هستند عالقمند شتريب بشر سعادت به دانند، یم

 پس. باشد مردم یها اراده ندهينما باشد، ها كننده انتخاب پاسبان كه نستيا بر براليل

 تواند ینم یستيبراليل حكومت یعني دهد صيتشخ سعادت مردم یبرا تواند ینم گريد

 حكومت هيسو دو نيا. است زيچ فالن در شما سعادت كه دهم یم صيتشخ من ديبگو

 .هستند تعارض در كه است براليل

 :است نيا كانت پرسش

  ست؟يچ دو نيا نيب نسبت ايآ

  م؟يريبگ انسانها از را انتخاب حق انتخاب قيطر از است ممكن ايآ

                                                           
 فيلسوف اخالق و سياست و مابعدالطبيعة انگليسیمJohn Stuart Mill (1046-1073 )جان استوارت ميل  - 1
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 حقوق فلسفه یجنجال یبحثها از نهايا م؟ينكن انتخاب را حقوقمان انتخاب با شود یم ايآ

. ديآ یم شيپ یاخالق تعهد كه نجاستيا. بود یانتخاب یاديز حد تا سميفاش: مثالً. است

 درآورد؟ ظلم از رس چگونه باشد انسانها یآزاد ةرسانند كمال به بود قرار كه سميبراليل

 است، یاخالق كند یم انتخاب انسان هو بما انسان كه را چه هر كه رفتيپذ را نيا ديبا اي

    ست؟ين رفع قابل و هست، یستيبراليل حقوق ةفلسف شهير و بن در تعارض نيا اي

 به نسبت دينبا حكومت كه است نيا بر سعادت و كردن انتخاب نيب تعارض در كانت

 سوق یانتخابگر سَمت به را براليل یتئور و فلسفه كانت. باشد اشتهد تعهد سعادت

 به. دهد یم حيترج یسعادتمند به را كردن انتخاب او. سعادت طرف به نه دهد یم

 كه نجاستيا از. دارد حيترج انسان یخوشبخت به انتخاب كانت یتئور در گريد عبارت

                                                .شود یم متفاوت هم روسو ژاک ژان با كانت

                        کانت فلسفة اساس بر یجمهور حکومت با بشر حقوق ونديپ

 با انسانها حقوق زدن ونديپ. دارد انهينما رونيب جنبه یكل طور به یحقوق مباحث اصوالً

 نام به یزيچ هست، خودش درون در انسان یوقت. است یمهم كار یجمهور حكومت

 دايپ یمعن و شود  یم مطرح حق كه است یگريد با ارتباط در. شود ینم مطرح حق

 ونديپ یچگونگ. كند یم ممزوج را یحقوق و یاخالق مباحث كانت كه نجاستيا. كند یم

 خواه یجمهور انسان ،یاخالق انسان ديبا چرا. است مهم كانت توسط مقوله دو نيا زدن

 چه بشود؟ مطرح حقوق در است یاخالق بحث كي كه سعادت بحث ديبا چرا باشد؟ هم

 روشن كه نجاستيا دارد؟ وجود اخالق با یجمهور و سعادت با حقوق نيب یا رابطه

 بحث ميقد یشناس انسان در. است یديجد یشناس انسان كانت، یشناس انسان شود یم

 و حقوق هينظر نيتدو نيهمچن. است نبوده مطرح یجمهور و حقوق حق، درباب

 یشناس انسان چون. است نبوده مطرح یجمهور ريغ و یجمهور در آن تحقق ینگچگو

 ميقد در. شد ینم محسوب هم مهم و نداشت یا رابطه چندان یرونيب یهايآزاد با ميقد

. كند كنترل را خودش درون از ديبا انسان. آمد یم حساب به یدرون یآزاد فقط یآزاد

 بود نيا كانت یاخالق هينظر. دارد ارتباط كانت یاخالق هينظر نيتدو با كار نيا مسلماً

 كانت «یعمل عقل نقد» كتاب. نشود حاكم ما به شهوات و غرائز تا ميكن كار چه كه

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 41 کانت مانوئلیا فلسفة در صلح گاهیجا                                                                                                         

 باشد؟ نيخودآئ و باشد داشته یدرون یآزاد انسان چگونه نكهيا است، اخالق از بحث

 یعني اش یبعد ثرا در. است نكرده روشن قدما با را منازعاتش كتاب نيا در كانت البته

 .پردازد یم اخالق ةعيمابعدالطب به اساس از كه هست سوم نقد در

 پرسش كي نيا كجاست؟ تا انسان یرونيب یآزاد گاهيجا كه نستيا كانت یاصل پرسش

 یدرون یهايآزاد نشود، مشخص یرونيب یهايآزاد محدوده تا كه است روشن است، مدرن

 و كنند وضع قانون و باشند خدا همه ديكن فرض. شود ینم حاصل كامل صورت به

 خاطر به. بود خواهد یلغو قانون نيا كند، ريتسخ را گرانيد كه باشد چنان قانونشان

 كانت اخالق هينظر دل از پس. دهند انجام خواهند یم را كار نيهم زين گرانيد نكهيا

 یاساس گره كانت یحقوق و یاخالق هينظر انيم. ديآ یم رونيب حقوقش هينطر كه است

 اخالق، نيب لذا شد، ینم دهيد یاجتماع انسان ميقد یشناس انسان در یول. دارد وجود

 اخالقش لذا بود، یعرفان یشناس انسان ميقد در. شد ینم دهيد هم گره استيس و حقوق

 مهم و باش آزاد درون در كه بود نيهم یاصل سخن. بود شده مخلوط عرفانش با هم

 را انسان تيهو و تيماه كانت كه نجاستيا. یباش یكس برده رونيب در كه ستين

 كه یحكومت یعني یجمهور حكومت. رسد یم یجمهور حكومت به و داند یم یاجتماع

 و یاخالق الزمه یجمهور یعبارت به. بخشد یم تحقق گريهمد برابر در را انسان یهايآزاد

  .است كانت یشناخت انسان

  کانت نظر از یجمهور یهايگ ژیو

 :است ريز قرار از كانت دگاهيد از یجمهور اتيخصوص

 آرمان كي به و كنند تفكر كساني فقط كه كند وادار را گرانيد دينبا یجمهور -1

 .است یاجتماع یهايآزاد از یپاسدار یجمهور هدف و تيغا. شندينديب یخاص
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 یآزاد ،یجمهور شيدايپ فلسفه. بشود افراد یخصوص ميحر وارد دينبا یجمهور -2

 نجايا. شود وارد تواند یم كه است یعموم ميحر در فقط یجمهور. است یاجتماع

 كجاست؟ تا یوخصوص یعموم ميحر انيم مرز نكهيا آن و د،يآ یم شيپ یاصل پرسش

 پاسبان سميبراليل. برالهاستيل نيب گفتگو مهم یمحورها از یكي یاديبن پرسش نيا

 یخصوص ميحر ینيد یارهارفت اساساً ايآ. است یخصوص ميحر در دولت دخالت عدم

 سواالت نيا پاسخ است معلوم چنانچه ست؟يچ یخصوص ميحرً اصال هستند؟ افراد

 از یليخ چون. است سخت مالک و اريمع نيتدو هم یطرف از ست،ين آسان هم یليخ

 .رفتندينپذ یبعد یبرالهايل بودند، رفتهيپذ هياول یبرالهايل كه را يیزهايچ

 :است افراد یخصوص ميحر لهمقو دو حداقل كانت نظر از

 در شركت سا،يكل به نرفتن اي رفتن. باشد آزاد ديبا و است یخصوص مقوله نيد یكي-1

 .باشد آزاد ديبا ینيد یرفتارها و باورها نيهمچن ،ینيد شعائر و مناسك

. دارد قرار یخصوص ميحر محدوده در یاقتصاد مناسبات. است افراد اقتصاد یگريد-2

 در كانت البته. یبحران شرائط در مگر كند، دخالت افراد یاقتصاد سائلم در دينبا دولت

 .است نداده یاديز حاتيتوض خصوص نيا

. شود اصالح مردم طرف از دينبا وجه چيه به. است اصالح خود حكومت یجمهور-3

 آوردن، اي و آمدن كار سر نظر از گريد عبارت به. شود اصالح درون از خودش ديبا

. ستين یانتخاب گريد افتادن بر نظر از اما است، یانتخاب یحكومت یجمهور حكومت

. است قانون خالف و جرم استبداد اندازه به شورش. ندارند یانتخاب نيچن مردم یعني

 اندازه به هم یشورش مردم. نديگو یم زور و شكنند یم را قانون كه هستند مستبدها

 شورش اند كرده انتخاب خودشان هك یحاكم هيبرعل اگر. شكنند یم را قانون مستبدان

 یمردم تيجنا نيبدتر شورش كه است روشن. اند شده مرتكب ینابخشودن تيجنا كنند،

 :دارد نامطلوب جهينت دو حداقل و شود یم عادت و رسم كنند، شورش مردم اگر. است
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 .است قانون نشدن تيتثب یكي( الف

 .قانون شدن سست یگريد( ب

  .شود ینم معلوم یكس نبودن و بودن حق شد ستس قانون یوقت كه است روشن

  كنند؟ كار چه ديبا صورت نيا در مردم نكهيا آن و دارد وجود یاساس پرسش نجايا

 .بس و ندينما دهيعق اظهار و ابراز توانند یم فقط مردم: ديگو یم پاسخ در كانت

 اميا یتئور نيا چون ست،ين موفق نجايا در كانت هينظر كه ديرس جهينت نيا به توان یم

 كه لذاست. دهد ینم حيتوض را ظالمانه و یبحران اميأ یول دهد یم حيتوض خوب را صلح

 .اند شده پارادوكس دچار موارد نيا در برالهايل

 :دهد یم حيتوض خوب را بحران نيا «آن دشمنان و باز جامعه» كتاب در  1پوپر كارل

 :كرد انقالب توان یم جا دو در او نظر به

 بردن نيب از یبرا. است شده استبداد دچار حكومت كنند احساس مردم كه یائج - الف

 یكار دينبا مردم ست،ين ینيب شيپ انقالب در چون و. كرد خشونت توان یم خشونت

 جلو به شده ینيب شيپ كامالً را انقالب یعني برگرددند، سابق وضع از بدتر به كه كنند

 .ببرند

-340، ص1304)پوپر،.كرد انقالب توان یم كيكراتدمو حكومت كردن پا به یبرا - ب

 كه است یاقدام كردن انقالب: ديگو یم كتابش از گريد یجا در پوپر یول (312

 انقالب چون. بردارند یاقدام نيهمچن توان ینم لذا. كرد ینيب شيپ توان ینم را اش جهينت

 (355-354همان، ص).رنديبگ شيپ در یعقالن رفتار ديبا لذا ست،يرنيپذ محاسبه

                                                           
يلسوف علم شهير استرليايی م( فيلسوف سياسی و ف1342- 1330) Karl R. Popperكارل ريموند پوپر  - 1

 انگليسی
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 یول. شمارد یم را انقالب جواز موارد اول یعني ستند،ين هماهنگ هم با پوپر گفته دو نيا

 .رديگ انجام دينبا و ستين ريپذ محاسبه انقالب ديگو یم دوم وهله در

. است جالب یليخ نجايا در كانت استدالل. است یجهان حكومت یجمهور حكومت -0

 منطقه كي در یجمهور كي تحقق امكان كه نستيا یجهان حكومت از كانت منظور

 یكشورها در كه كرد یسع ديبا شد، ليتشك یجمهور منطقه كي در اگر. ندارد وجود

 از همواره منطقه كي در یجمهور حكومت. شود برپا یجمهور حكومت زين همجوار

 ديبا ها یريزورگ نيا با مقابله یبرا رد،يگ یم قرار تسلط تحت گريد یحكومتها طرف

 اي همه یباز یجمهور كه نستيا كند یم اشاره آن به كانت كه یمهم نكته. كرد ارزهمب

. كند یم یجمهور ليتشك یبرا كه است یاستدالل هيشب كانت استدالل. است چيه

 گريد افراد طرف از إال و نشود محدود یفرد یآزاد در ديبا مسئله: گفت یم آنجا چنانچه

 طرف از إال و شود محدود منطقه كي در دينبا یجمهور زين نجايا در. شود یم ريتسخ

  .است كانت اخالق فلسفه الزمة یجمهور نكهيا جهينت. شود یم ريتسخ گريد یحكومتها

  کانت فلسفة در یجمهور یجهان حکومت مراحل

 یكل طور به كانت. ديآ یم وجود به یمراحل یط با یجمهور یجهان حكومت كانت نظر از

 :دبر یم نام را مرحله سه

 كشورها؛ یتمام در یجمهور نظام یبرقرار -1

. شود ليتشك یقانون مناسبات ديبا هستند، یجمهور یدارا كه يیكشورها همه نيب -2

 نيتدو هينظر. )باشند آن تابع مرز از رونيب در كشورها تا شود، ليتشك یالملل نيب قانون

 ؛(الملل نيب حقوق

 اجرا مختلف یكشورها در را الملل نيب نقانو تا شود ليتشك یالملل نيب قدرت ديبا-3

 نجاستيا. گذارد یم "ملل جامعة" را یالملل نيب قدرت نيا اسم كانت. سازد محقق و كند

 .است زده رقم را براليل جامعة یزهوشيت با كانت كه
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 برقرار دائم صلح كه است صورت نيا در. شود یط ديبا مراحل نيا: ديگو یم كانت

 حمله احتمال آن هر و بود خواهد زور به یمبتن و یموقت امر كي صلح إلّا و شود، یم

 (02، ص1304)كانت،.داشت خواهد وجود

  یجهان داریپا صلح یريگ شکل یبرا کانت شنهاداتيپ

 :است همراه یشنهاداتيپ با كانت طرف از داريپا صلح یريگ شكل دهيا البته

 حفظ ندهيآ در جنگ یابر یزيدستاو یضمن طور به آن، در كه یصلح مانيپ چيه -1

 یبرا تدارک منظور به كه یصلح مانيپ هر یعني.  بود نخواهد معتبر باشد، شده

 صلح به كه كند یم ملزم را انسانها كار نيا. شود شناخته نامعتبر باشد، ندهيآ یجنگها

 .شندينديب یواقع

 .ستين مجاز یگريد خاک به حمله عنوان یشرائط چيه تحت یعبارت به -2

 دهيبرچ كامالً ج،يتدر به ديبا یم (miles perpetuus) ثابت یها شارت -3

 منسوخ یدائم ارتش ليتشك و پرچم ريز مسلح یروين جاديا  (71)همان، ص.شوند

 .باشد

 دخالت گريد یكشور ادارة اي ليتشك در زور به تمسك با ندارد حق یكشور چيه -0

 (73)همان،ص.ندارد گريد یدولتها سرنوشت در مداخله حق یدولت چيه.  كند

 .گردد ليتشك ديبا یجهان فدرال نظام -5
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 تواند یم بشر همواره است، نكرده دايپ تحقق تمامه به وقت چيه تاكنون كانت آرمان نيا

 دگاهيد از دهيا. بگذارد فرق دهيا و خود تجربه نيب زين و بگذارد فرق عمل و یتئور نيب

. ستين یتجرب یحس دادة نيع توق چيه كه معناست نيا به كانت یشناس معرفت

 قرار بر فاصله نيا هم تحقق مقام در. است فاصله حس و دهيا انيم همواره

 یاسيس –یحقوق فلسفه در یمهم بحث كه نجاستيا در  (150، ص1300)كانت،.است

 به یوقت بشر است؟ فاصله دو نيا انيم چطور نكهيا آن و. است درگرفته كانت

 فاصله بشر تجربة و مطلق یجمهور نيب كه دارد یمعن هچ گريد افت،ي دست یدموكراس

 صلح كانت فلسفه در. ميا دهينرس دهيا آن به ما كه آنست انگريب نيا باشد؟ داشته وجود

 است يیگامها است، تجربه كه یزيچ وآن. است ینهائ دهيا بشر یآزاد و یجهان و داريپا

  است؟ فاصله دو نيا نيب چرا پس. ميدار یبرم یآزاد و صلح تحقق یبرا كه

  یريگ جهينت

 دهيا نيب فرق یعني. است حاكم كانت یساز ستميس هيروح هم نجايا بر كه است روشن

 یرو شيپ موانع خودش ذهن حاق در كانت رسد یم نظر به. فنومن و نومن تجربه، و

 در كانت: مثال عنوان به. كرد یم تصور كنند، تصور گرانيد آنكه از شيپ را یطرح نيچن

 و بود خواستار یعقالن واحد نيد كي به را یخيتار ینهايد ليتبد خودش یمهورج

 چيه با كه بود نيا كانت هينظر نيا یضعفها جمله از. بود متوجه كامالً هم را نيا مشكل

 .نبود همراه یاقتصاد یتئور

 یپ نقص نيا به بود، مطرح براليل متفكران از یكي كانت از پس كه ليم استوارت جان

 یاقتصاد نظم نوع كي با ،یحداقل یحكومت را یجمهور حكومت بود درصدد او. بود هبرد

 .كرد یم فيتعر یاقتصاد قالب در را یآزاد او گريد عبارت به. سازد همراه
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 كه ندارد امكان: ديگو یم و گذارد، یم دست زميبراليل ضعف نقطه نيا به زين  1ماركس

 یآزاد شرط شيپ. زد یآزاد از دم برابر اقتصاد و یبرابر استفاده و یبرابر از سخن بدون

 حرف یآزاد از توان ینم د،ياين عمل به یحيتصح یاقتصاد ساختار در اگر. است عدالت

 .زد

 یتكنولوژ از كانت یتلق رايز است، یتكنولوژ از كانت یتلق نجايا در كانت گريد مشكل

 یالملل نيب یجمهور. تنداش وجود كانت زمان در یصنعت انقالب. است یابتدائ اريبس

 نظر به مشكل یا مسئله زند، یم را اول حرف یتكنولوژ آن در كه یا جامعه یبرا كانت

 بدون یآزاد چون. باشد همراه یتكنولوژ با ديبا اآلن یآزاد تحقق نيهمچن و. رسد یم

 كانت یالملل نيب یجمهور رو نيازا. است یابتدائ حرف یتكنولوژ شرفتيپ گرفتن نظر در

 .شد برپا و مطرح یصنعت جامعه در اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 فلسفة گذار  انيبن و یآلمان اقتصاددان و شناس جامعه لسوفيف( م1003- 1010) Karl Marx ماركس كارل - - 1

 را جهان كه است آن بلكه م،يبشناس هست چنانكه را جهان كه ستين نيا فلسفه: « گفت یم ماركس. سميماركس

 .«ميده رييتغ چگونه
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