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كانتي صلح جاويدان
سويههاي اقتصادي ـ سياسي مفهوم
ِ
احمد غالمي ـ دانشجوي دكتري جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،دانشگاه تبريز
ارسالن عبدالهپور ـ دانشجوي دكتري علوم سياسي ،دانشگاه آزاد اسالمي تبريز
چكيده:

مفهوم صلح جاويدان از مفاهيمي بنيادي است كه ايمانوئل كانت در راستاي استقرار حكومت قانون و پرهيز از

جنگها و خطرهاي برخاسته از روابط اقتصادي و سياسي مركانتيليستي ،طرح كرده است .اين مفهوم جدا از جايگاه

اخالقي آن در هستيشناسي و معرفتشناسي كانتي ،به اقتصاد سياسي مدرن و شكلگيري ليبراليسم گره خورده
است؛ مفهومي كه سخت مورد توجه انديشمندان مكتب اتريش و بويژه ميزس و فون هايك بوده است.

در اين نوشته نشان داده است كه كانت با بررسي مفهوم صلح جاويدان و نقد اقتصاد سياسيِ مركانتيليستي ،در

پي آن بوده است كه پديدة جنگ را همچون پديدهاي گوياي بيقانوني و از دست رفتن آزادي و اراده آزاد افراد

تشريح و صلح جاويدان را به مثابه جايگاهي براي اعمال قوانين و بازگرداندن اراده و آزادي به جامعه تفسير كند.

براين پايه ،ميتوان گفت كه فرض جامعه جهاني نو ،استوار بر صلح و قوانين حاكم بر آن ،ريشه در فرايندي دارد
كه در چارچوب آن مفاهيمي چون بازار آزاد ،قوانين بازار ،قوانين درياها و بسياري ديگر از قوانين در اقتصاد پا
گرفته است و بيش از آنكه منادي پايان بخشيدن به يك جنگ جهاني و خانمانسوز باشد ،از نوعي كدگذاري دوباره

جنگ در قالب گفتماني اقتصادي مايه ميگيرد .به اصطالح فوكو ،صلح جاويدان بازنمايي دوباره يك جنگ مداوم

و بيپايان در ساختارهاي تازه اقتصادي سياسي جهان مدرن شمرده ميشود .صلح در اين تعريف ،چنانكه فوكو
سخت بر آن تأكيد دارد ،چيزي نيست جز الگوي تازهاي از جنگ كه ريشه در دگرگونيهاي اقتصادي ـ سياسي

رژيمهاي سياسي مدرن دارد.
پيشگفتار

پيشينه مفهوم صلح و توجه به آنرا ميتوان به درازاي
پيدايش جنگها و تاختوتازهاي بشر برآورد كرد.
از اينرو ميتوان گفت كه از همان آغازِ شكلگيري
جنگها ،حقوق جنگ و مقولههاي پيوسته به آن همچون
اعالم جنگ ،حاكميت ،مصونيت سفيران و نمايندگان
سياسي و احترام به قراردادهاي صلح به بخشي از قوانين
سياسي كشورها بدل شده است .سونتزو در كتاب خود
با نام هنر جنگ كه  500سال پيش از ميالد بعنوان
نخستين اثر ادبي كالسيك درباره استراتژي نظامي
نگاشته شده ،رعايت اصول انساني همانند احترام به
اسيران جنگي ،دالوري ،شرافت ،پرهيز از خشونت
بيدليل و آزار رساندن به غير نظاميان را به فرماندهان
گوشزد كرده است و همه اين قوانين در گذر تاريخ

بعنوان حقوق جنگ و قوانين بينالمللي بشردوستانه و
سرچشمه مفاهيم اخالقي در زمينه جنگ و صلح درنظر
گرفته شده است ،بهگونهاي كه هدف حقوق بينالملل
بشردوستانه ،كاهش رنج و آسيبديدگي انسانها در
زمان جنگ و يا هرگونه درگيري مسلحانه بوده است.
در قوانين و مقررات حقوق بشردوستانه ،بيشتر به
مالحظات انساني و كاهش آالم افراد به هنگام برخورد
مسلحانه توجه شده و هدف ،بازداشتن دولتهاي درگير
در جنگ از دست زدن به هر شيوه براي پيروزي بر
دشمن است.
در سدههاي هفدهم و هجدهم مفهوم صلح به يكي
از موضوعات اساسي در انديشه و فلسفه اجتماعي
بدل شد .گروسيوس انديشمند هلندي سده هفدهم با
طرح مفهوم صلح در كتاب صلح و جنگ (،)1620
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هرچند به خشم پادشاه هلند گرفتار و بازداشت
شد ،اما شالوده نظري اين مفهوم را گذاشت .او در
اين اثر آشكارا اعالم كرد« :ديدم كه در سراسر جهان
مسيحيت يك لجامگسيختگي در جنگ حكمفرمايي
ميكند كه حتا اقوام بربر ميبايست از آن شرم داشته
باشند .جنگجويان به علل گوناگون و حتا بيدليل به
اسلحه متوسل ميشدند و هنگامي كه اسلحه بهدست
ميگرفتند ،هيچگونه احترام براي قوانين الهي و بشري
قائل نبودند ،درست مانند اينكه مردمان از آن لحظه
خود را مجاز ميدانستند كه دست به هر جنايتي كه
ميخواهند بزنند ،بياينكه خود را به قيدي پايبند
بدانند ».گروسيوس حقوق طبيعي را مطرح كرد و باور
داشت كه حقوق ،صورتي الهي ندارد ،بلكه زاده عقل
بشري است و از اين رو يافتن اصول مناسب حاكم بر
روابط بينالملل ضرورت دارد.
با وجود تالشهاي گروسيوس و شايد كمي پيش
از او ،اكويناس ،براي طرحريزي مفهوم صلح ،ايمانوئل
كانت فيلسوف سده هجدهم بود كه با اثر ماندگار خود،
صلح جاويدان پدر صلح جهاني خوانده شد .كانت نام
كتاب خود را از جمله يك مهمانخانهدار هلندي كه به
كنايه ،گورستان را سرزمين صلح جاويدان ناميده بود،
برگرفت .درواقع انديشه صلح جاويدان از يكسو برآمده
از اوضاع و احوال اقتصادي و سياسي جامعه آلمان بود
كه دولت ـ شهرهاي گوناگون (بيجنگ و خونريزي)
استقالل اقتصادي داشتند و از سوي ديگر ،ناشي از
اوضاع ناگوار در سايه سلطه اقتصاد مركانتيليستي بود
كه مبناي اصلي انباشت ثروت را در قدرت و چيرگي
نظامي ميدانست .انديشه صلحگرايانه فيلسوفان و
بويژه كانت در آن دوران ،نشانه چرخشي نظري است
در حوزه علوم سياسي و مباحث مربوط به جنگ و در
همان حال چرخش اقتصادي از اقتصاد مركانتيليستي و
جنگمحور به مفهوم ليبراليسم و اقتصاد بازار آزاد.
كانت و مفهوم صلح:
كانت با طرح نظري و ترسيم نظامِ مبتني بر صلح
جهاني ،بسي بيش از آكويناس و گروسيوس مفهوم
صلح را اجرايي كرده و دستگاه نظري چشمگيري
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● كانت با بررسي مفهوم صلح جاويدان و نقد
اقتصاد سياسيِ مركانتيليستي ،در پي آن بوده
است كه پديدة جنگ را همچون پديدهاي گوياي
بيقانوني و از دست رفتن آزادي و اراده آزاد
افراد تشريح و صلح جاويدان را به مثابه جايگاهي
براي اعمال قوانين و بازگرداندن اراده و آزادي
به جامعه تفسير كند .براين پايه ،ميتوان گفت
كه فرض جامعه جهاني نو ،استوار بر صلح و
قوانين حاكم بر آن ،ريشه در فرايندي دارد كه
در چارچوب آن مفاهيمي چون بازار آزاد ،قوانين
بازار ،قوانين درياها و بسياري ديگر از قوانين در
اقتصاد پا گرفته است و بيش از آنكه منادي پايان
بخشيدن به يك جنگ جهاني و خانمانسوز باشد،
از نوعي كدگذاري دوباره جنگ در قالب گفتماني
اقتصادي مايه ميگيرد.
براي آن متصور شده بود .كانت با طرح سازماني كه از
بيرون ناظر بر فرايند صلح جهاني باشد ،توانست بيش
از گروسيوس و آكويناس ،بر مفهومِ تحقق صلح و
پرهيز از جنگ ،جامه عملي بپوشاند .او با طرح مفهوم
شفافيت ،ميكوشيد توافقهاي پنهاني در جمهوري را
كه ميتواند سرآغاز يك جنگ سراسري باشد به چالش
بكشد« .شفاف بود ِن» كاركرد دولتها موجب ميشود كه
دموكراسي و آزادي بشر تحقق يابد؛ زيرا از ديد كانت،
دموكراسي يا آنچه او جمهوري مينامد ،نظامي است
كه در آن «شهروند» نقشي محوري بازي ميكند و از
اينرو هيچ چيز نبايد از چشمان او پوشيده بماند.
در نظام كانتي ،سياست مقولهاي متعامل با مفهوم
اخالق است؛ زيرا سياست مبنايي است براي شكلگيري
نظامي اخالقگرا كه نمود بارز آن در شكل سياسي،
همان جمهوري است .اين تعامل ،ضرورتي اخالقي
براي سياست هم ايجاد ميكند ،زيرا سياست و دستگاه
سياسي «ميبايست» اخالقي و بنيان مفصلبندي اخالقي
جامعه باشند؛ و چون گرانيگاه و هدف نهايي اخالق،
آزادي بشر به مثابه امر مطلق و خير مطلق است ،پس
سياست تنها هنگامي كه با اخالق آميخته باشد ،مايه
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بهرهمندي بشر از آزادي خواهد بود .در اين ساخت
نظري ،حق انساني «آزادي» بر «سياست» برتري دارد
و هدف غايي اخالق نيز دستيابي به اين حق است.
سياست تنها زماني درست و برحق است كه هدف
غايي انسان يعني آزادي را محقق سازد .آنگاه است كه
ديگر چيزي به نام جنگ در كار نخواهد بود؛ و افراد
و دولت با درهمتنيدگي كوششها و خواستهايشان،
ديگر خط مميزهاي نخواهند داشت .منافع مشترك و
همگاني كه همانا در آزادي تحقق مييابد عامل اصلي
اين درهمتنيدگي خواهد بود.
«همگاني شدن» ،نكته محوري در مفهوم صلح
جاويدان كانت است .اين وضع ،پيششرطهايي دارد
كه ميبايست در قالب شفافسازي سياست و رهايي
از وابستگي اقتصادي دولتها ،رعايت حقوق افراد و
مواردي از اين دست اعمال شود .اين پيششرطها بيش
از آنكه عامل مستقيم تحقق يافتن صلح باشد ،مانعي
است بر سر راه جنگ و دنباله يافتن آن .از ديد كانت،
تعليق جنگ براي تثبيت صلح در آينده ،جنبه كليدي
دارد.
ميتوان گفت كه طرح كانت ريشه در دگرگونيهايي
اقتصادي و اجتماعي دارد كه در دولت ـ شهرهاي آلماني
بويژه پس از فرمانروايي فردريك در آلمان پديد آمده
است :سربرآوردن گونهاي فدراليسم مبتني بر قوانين
و دور از خشونت و جنگ .كانت براي تبيين طرح
صلح جهاني ،دولتها را همچون افراد درنظر ميگيرد
و با نقد وضع طبيعي ،يعني پيش از ايجاد جامعه
مدني ،بر آن است كه دولتها نيز مانند افراد تا پيش از

● كانت با طرح مفهوم شفافيت ،ميكوشيد
توافقهاي پنهاني در جمهوري را كه ميتواند
سرآغاز يك جنگ سراسري باشد به چالش بكشد.
«شفاف بود ِن» كاركرد دولتها موجب ميشود كه
دموكراسي و آزادي بشر تحقق يابد؛ زيرا از ديد
كانت ،دموكراسي يا آنچه او جمهوري مينامد،
نظامي است كه در آن «شهروند» نقشي محوري
بازي ميكند و از اينرو هيچ چيز نبايد از چشمان
او پوشيده بماند.
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تشكيل فدراسيون آزاد ،در وضع طبيعي به سر ميبرند.
همانگونه كه افراد در وضع طبيعي تصميمگيرنده نهايي
و داور رفتارهاي خود هستند ،دولتها نيز در چنين
وضعي ،خود در مورد چگونگي رفتارشان با ديگران
تصميم ميگيرند .از آنجا كه در وضع طبيعي ،بيقانوني
حاكم است ،اين بيقانوني همواره به برخورد منافع
و بيعدالتي ميانجامد و سرانجامي جز جنگ ندارد.
بنابراين ،دولتها به فدراسيون ميپيوندند تا به ثبات و
امنيت دست يابند .اين فدراليسم آزاد ،شالودهاي استوار
براي تحقق صلح جاويدان است .فدراليسم آزاد و در پي
آن فدراليسم جهاني ،را ميتوان با توجه به دگرگونيهاي
سياسي و اقتصادي آلمان بعنوان يك دگرگوني سياسي
ـ اقتصادي پس از سلطه اقتصاد مركانتيليستي بررسي
كرد .در اين روند ،اصل آزادي جامعه از سلطه دولت
و رهايي بازار از دخالتهاي سياسي ـ اقتصادي دولتها،
بخشي بنيادين از انديشه سياسي و حتا انتقادي در
سدههاي بعد شد.
اقتصاد مركانتيليستي و جنگ:
هدف دانش مدرن و در پي آن يورش سراسري
اروپاييان به سرزمينهاي غيراروپايي ،دستيابي به منابع
بزرگ ثروت همچون طال و نقره و نيروي كار رايگان
بود .در حقيقت انديشه گسترش و ترويج مسيحيت ،فرع
بر مالحظات مادي بوده است( .دورانت)315:1382 ،
ميلِ وافر صاحبان قدرت به كسب طال و نقره ،به
فرستادن كشتيهاي اكتشافي به اين كشورها انجاميد .باز
شدن درياهاي باختري و جنوبي به روي دريانوردي و
بازرگاني ،به دوران مديترانه در تاريخ تمدن جهان پايان
داد و دوران اقيانوس اطلس آغاز شد .هر چه طالي
آمريكا بيشتر به اسپانيا سرازير ميشد ،زوال اقتصادي
كشورهاي پيرامون مديترانه ،حتا شهرهاي جنوبي آلمان
كه از نظر بازرگاني به ايتاليا مربوط بودند ،شتاب بيشتري
ميگرفت .كشورهاي كناره اقيانوس اطلس ،جهان نو را
جايگاهي براي جمعيت اضافي ،انرژي ذخيره شده و
حاكميت اقتصادي خود يافتند و بازارهاي خوبي براي
كاالهاي اروپايي بهدست آوردند .گياهان و سبزيهاي
تازهاي چون سيبزميني ،گوجه فرنگي ،كنگر فرنگي،
كدو و ذرت از آمريكا وارد شد و كشاورزي اروپا را
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رونق و توانگري بخشيد .فراواني طال و نقره قيمتها
را باال برد ،بازار كارخانهداران را گرم كرد ،كارگران
و وامگيرندگان و فئودالهاي بزرگ را به ستوه آورد و
روياي اسپانيا را براي تسخير جهان برهم زد( .دورانت،
27:1382ـ)326
آثار فكري و اخالقي اين يافتههاي جغرافيايي ،با
نتايج اقتصادي و سياسي آن برابري ميكرد .افزايش
چشمگير حجم ذخاير طال و نقره ،اقتصاد مركانتيليستي
اروپا را گسترش بخشيد .مركانتيليسم مجموعه عقايدي
اقتصادي بود كه پس از كشف آمريكا و باز شدن راه
دريايي هندوستان رواج يافت .مركانتيليستها بر قدرت
ملي تأكيد ميكردند و مهمترين ابزار دستيابي به قدرت
ملي را طال ميدانستند .نظريه آنان مبتني بود بر فلسفه
ماجراجويي و دريانوردي خطير و ثروت شاهانه و
خست ملي و باور اينكه اگر كارها در جستوجوي
طال به دلخواه پيش رود ،يك ملت بندرت ممكن است
در پيشرفت ناكام بماند( .هايلبرونر5:1370 ،ـ)34
اين ديدگاه كه از سده شانزدهم تا نيمه سده
هجدهم رواج داشت ،بيشترين نقش را در ايجاد و
ترويج تهاجم ،دشمني ،رقابت و استعمار در نظام
اقتصادي سرمايهداري بازي كرد .در سايه اين ديدگاه،
سرازير شدن طال از كشورهاي ديگر و زير سلطه ،از
سويي ذخاير طال در كشور مبدأ را كاهش ميداد و از
سوي ديگر بر قدرت بازرگاني كشور مقصد ميافزود.
از اينرو به باور آنان ميبايست به سه اصل كلي پايبند
بود :نخست ،جلوگيري از ورود كاالهاي ساخته شده و
آماده از كشور مبدأ؛ دوم ،پرهيز از صدور مواد خام از
كشور خود به كشورهاي ديگر؛ و سوم ،جلوگيري از
كوچيدن متخصصان به خارج .سياست مركانتيليستي در
قالب تسخير و استعمار كشورهاي آفريقايي ،آسيايي و
آمريكاي التين تداوم يافت و به يكي از اصول بنيادين
در زمينه انتقال مواد خام ،طال و ديگر فلزات گرانبها
و برده به اروپا و در همان حال راهاندازي جنگهاي
خانمانسوز بدل شد.
در برابر اين جريان جنگمدار ،ساختار سياسي
ـ اقتصادي آلمان پس از فردريك ،بهسوي گونهاي
از فدراليسم آزاد پيش ميرفت كه در ساخت نظري
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● در نظام كانتي ،سياست مقولهاي متعامل با
مفهوم اخالق است؛ زيرا سياست مبنايي است
براي شكلگيري نظامي اخالقگرا كه نمود بارز
آن در شكل سياسي ،همان جمهوري است .اين
تعامل ،ضرورتي اخالقي براي سياست هم ايجاد
ميكند ،زيرا سياست و دستگاه سياسي «ميبايست»
اخالقي و بنيان مفصلبندي اخالقي جامعه باشند؛
و چون گرانيگاه و هدف نهايي اخالق ،آزادي
بشر به مثابه امر مطلق و خير مطلق است ،پس
سياست تنها هنگامي كه با اخالق آميخته باشد،
مايه بهرهمندي بشر از آزادي خواهد بود .در اين
ساخت نظري ،حق انساني «آزادي» بر «سياست»
برتري دارد و هدف غايي اخالق نيز دستيابي به
اين حق است .سياست تنها زماني درست و برحق
است كه هدفغايي انسان يعني آزادي را محقق
سازد.
انديشمندان سياسي و فلسفي (بويژه كانت) و منتقدان در
سدههاي بعد بسيار اثرگذار بود .در آن دوران ،بسياري
از شهرهاي آلمان با بهرهمندي از استقالل سياسي و
اقتصادي ،سرگرم فعاليت اقتصادي و توليدي بودند.
چنين وضعي موجب شده بود كه در آلمان گرايش به
ليبراليسم و مفهوم بازار آزاد بهصورت يك عرف نظري
و كاركردي درآيد و تالش براي كنار گذاشتن دولت
(دولت به مثابه عامل جنگ و دولت بهمثابه عامل
سلطه) نزد بيشتر انديشمندان آلماني به سرفصلي نظري
تبديل شود .چنين تنشي ميان جامعه و دولت ،در اين
دويست سال در حوزه فلسفي و نظريه اجتماعي نيز
تداوم يافته است ،بهگونهاي كه آراي هگلي ،كانتي
و نيچهاي باوجود تفاوتهاي هستيشناختيشان ،به
شكلهاي گوناگون ،اين تنش را بازنمايي كردهاند.
كانت و انديشه اقتصادي تازه:
رويكرد كانت ،رويكردي ذهنگرايانه و ايدهآليستي
است .ايدهآليستها بر اين باورند كه شناخت علمي
پديدههاي اجتماعي تنها بهصورت كمي و عيني ميسر
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نيست ،بلكه توجه به ابعاد ذهني در پژوهشهاي اجتماعي
نيز ضرورت دارد .در ديدگاه ايدهآليستي ،جهان خارج،
بياني از ذهنيات انساني است و پديدههاي اجتماعي با
اندازة همخواني خود با مفهوم ايده و انگاره پيشينيشان
سنجيده ميشوند( .هيوز )165:1375،اين بدان معناست
كه از ديد يك انديشمند ايدهآليست ،واقعيت كه در پس
پديدارها است ،در ذهن افراد وجود دارد و شناخت ما
نسبت به پديدهها همواره در گرو دريافت ما از جهان
ايده و مقوالت پيشيني است.
از ديد كانت ،برخالف تجربهگرايان ،شناخت ريشة
مستقيم در تجربه ندارد ،بلكه تجربه خود در اين راه
مسبوق به مقوالت و اموري است كه پيش از تجربه
موجود بوده و تجربه ،در درون آن و بواسطة آن ،در
شناخت تواناست .چنين رويكردي كانت را يكسره به
ايدهآليستي عقلگرا تبديل ميكند كه با وجود پذيرش
جايگاه تجربه ،آنرا در مرحله پسيني قرار ميدهد .در
اين سطح ،شناخت در پرتو مقوالتي شكل ميگيرد كه
پيش از انسان وجود داشته و انسان تنها در درون آن
قرار گرفته و بر اثر آن به شناخت دست مييابد.
هرچند آثار و ديدگاههاي ايدهآليستي كانت بسيار
فلسفي و دستگاهمند است ،اما مباحث او در زمينه
بازرگاني و آزادي در اين آثار و بويژه در صلح جاويدان
موجب شد كه بسياري از انديشمندان در حوزه اقتصاد
به آراي او گرايش پيدا كنند .در ميان مكتبهاي اقتصادي،
پيروان مكتب اتريش و بويژه فونميزس ايدهآليسم را
بعنوان مبناي تحليلهاي اقتصادي خود بهكار گرفتند.
ميزس مفهوم علم رفتارشناسي يا پراكسيولوژي خود
را آشكارا از فلسفه كانت و ديدگاه وي در باب عقل
محض گرفت .البته اين به معناي يك اقتباس ساده
نبود ،بلكه ميزس معرفتشناسي كانتي را گسترش داد.
)(Hopp,2007:17

ليبراليسم و آزادي:
مفهومي كه كانت بعنوان بنمايه اخالقي خود
درنظر ميگيرد ،آزادي و خودمختاري فردي است؛
همان مفهومي كه كانت را يكي از بتهاي ليبراليسم
و روشنگري ساخته است .كانت بعنوان انديشمندي
آزادانديش در حوزه آزاديهاي سياسي ،گونهاي از
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ليبراليسم سياسي استوار بر فردگرايي ،برابريخواهي و
اصالحطلبي را نمايندگي ميكرد كه بخشي بنيادين از
ساخت نظري مفهوم جامعه مدني در دوران روشنگري
را به دوش ميكشيد .كانت در كتاب نظر و عمل ،اصول
سهگانه جامعه مدني يا حكومت مدني را صورتبندي
ميكند كه فراسوي تجربه و فارغ از هرگونه كشمكش
و اختالف است .اين اصول عبارت است از :نخست،
آزادي هر عضو جامعه به مثابه يك انسان؛ دوم ،برابري
همگان به مثابه اتباع؛ و سوم ،استقالل هر عضو جامعه
همسود بعنوان شهروند.
نزد كانت ،آزادي مفهومي است كليدي و
انكارنشدني و امري است طبيعي كه كسي نميتواند
آنرا از انسان بگيرد يا به وي ارزاني دارد .تنها چيزي كه
آزادي را محدود ميكند ،مفهوم حق و قانون است تا
آزادي كسي تهديدي براي ديگران نشود.
در حقيقت آزادي از ديد كانت ،رهايي از دام
دستگاهها و كساني است كه ميكوشند آزادي را براي
افراد تعيين و محدود كنند .كانت رفتار بسياري از
انسانها را مصداق نابالغي ميداند و ميگويد« :بخش
بزرگي از آدميان ،با آنكه طبيعت آنان را ديرگاهي است
ِ
هدايت غير رهايي بخشيده با
به بلوغ رسانيده و از
رغبت همهي عمر نابالغ ميمانند تا ديگران بتوانند
چنين ساده و آسان خود را به مقام قيم ايشان بركشانند.
ِ
ِ
كشيش
اسباب فهم است ،تا
تا كتابي هست كه برايم
غمگساري هست كه در حكم وجدان من است و
تا پزشكي هست كه ميگويد چه بايد خورد و چه
نبايد خورد و ...ديگران اين كار ماللآور را برايم
خواهند كرد( ».كانت2:1386 ،ـ )31تنها راه دستيابي
به روشنگري و رهايي از دام اين نابالغي ،همانا آزادي
است ،هم آزادي عقل و هم آزادي اخالقي .براي كانت
آزادي در هم شكستن قانون عليتي است كه عقل نظري
ِ
كليت طبيعت را به سان ايده به تصور
زير عنوان آن
درميآورد .در هم شكستن چنين قانوني هنگامي روي
ميدهد كه آزادي همچون امر خودآئين اراده انسان،
بطور مستقل و نامشروط و آزاد از تأثير علل طبيعي
مانند نيازها و تمايالت محقق شود .آزادي ،گونهاي
از عليت موجودات زندهاي است كه خردمند باشند و
آزادي چنان خصيصهاي از اين عليت است كه بتواند
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مستقل از علتهايي كه بيگانه آنها را تعيين ميكند،
اثرگذار باشد .از آنجا كه آزادي خاصيتي از اراده بر
پايه قوانين طبيعت نيست ،بايد بيشتر عليتي از قوانين
ِ
آزادي
تغييرناپذير ،اما از گونهاي خاص باشد؛ وگرنه،
اراده چيزي مهمل و بيمعني ميبود .پس اراده هيچگاه
ويژه انسان نخواهد بود ،مگر آنكه با آزادي مأنوس
باشد و چنين ارادهاي كه همواره تحت تأثير آزادي
است ،از ديدگاه عملي بايد از آ ِن همه ذاتهاي خردمند
باشد.
كانت در بحث از آزادي به مثابه دستوري اخالقي
ميگويد« :چنان رفتار كن كه بشريت را چه در شخص
خود و در هر كس ديگر ،همواره همزمان به مثابه
غايتي بهشمار آوري و نه هرگز فقط به مثابه وسيلهاي».
(كانت )69:1382 ،كانت در اين زمينه دو مفهوم
«اتونومي» (هنگامي كه انسان به قانوني گردن مينهد
كه عقل او درباره اعمال اخالقي او وضع ميكند) و
«هترونومي» (آنگاه كه انسان مطيع قانوني است كه
ديگران وضع كردهاند) را از هم جدا ميكند تا اهميت
استقالل فردي بعنوان سرآغاز رفتار اخالقي مدنظر قرار
گيرد( .ذاكرزاده )81:1388 ،در حقيقت با خودمختاري
است كه خود و جهان به مجموعه ارگانيك بدل
ميشود .برسرهم از ديد كانت ،توسعه خود و اختيار
آن به توسعه جهان ميانجامد و خودمختاري درونمايه
پنهان و البته مؤثر همان جهان است .آگاهي نسبت به
شيوه تشكيل خود ،همانا آگاهي به تشكيل جهان است
و چون در جانوران ،ابعاد حسي برتري مطلق دارد ،پس
خودمختاري نصيب آنان نميشود ،چون خودمختاري
چيره شده بر ابعاد حسي است؛ از اينرو درهمتنيدگي
جهان و خود و خودمختاري همه فضايلي است كه
تنها از آ ِن انسان ميشود؛ و انسان با اين فضائل است
كه بر خواهشهاي حسي خود چيره ميشود و از خود
يك غايت ميسازد و آزادي هم چون از محور حسيّات
فراتر ميرود و در چارچوب عقل جاي ميگيرد ،پس
خودمختاري و آزادي فضايلي انساني است و تنها در
اتوپياي كانت يعني در جامعه ليبرال و در پناه صلح
جاويدان وي تحقق مييابد .از اينرو آنچه كانت از
يك حكومت ميخواهد ،همان اميد روسو است :دولتي
كه اراده عمومي و آزادي همگان را تحقق بخشد .چنين
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● مفهومي كه كانت بعنوان بنمايه اخالقي خود
درنظر ميگيرد ،آزادي و خودمختاري فردي است؛
آزادي از ديد كانت ،رهايي از دام دستگاهها و
كساني است كه ميكوشند آزادي را براي افراد
تعيين و محدود كنند .كانت رفتار بسياري از
انسانها را مصداق نابالغي ميداند و ميگويد:
«بخش بزرگي از آدميان ،با آنكه طبيعت آنان را
ِ
هدايت غير
ديرگاهي است به بلوغ رسانيده و از
رهايي بخشيده با رغبت همهي عمر نابالغ ميمانند
تا ديگران بتوانند چنين ساده و آسان خود را به
مقام قيم ايشان بركشانند .تا كتابي هست كه برايم
ِ
ِ
كشيش غمگساري هست كه
اسباب فهم است ،تا
در حكم وجدان من است و تا پزشكي هست كه
ميگويد چه بايد خورد و چه نبايد خورد و...
ديگران اين كار ماللآور را برايم خواهند كرد».
حكومتي همواره پشتيبان حقوق عمومي ،مالكيت
خصوصي ،خودمختاري و آزادي فردي و سرانجام
صلح جاويدان براي بشريت خواهد بود.
اقتصاددانان مكتب اتريش با تكيه كردن بر مفهوم
جامعه مدني و ليبرال بعنوان شالودهاي براي پاگرفتن
و ادامه يافتن فعاليت كارآفرينانه ،بر اين باور بودند
كه مهم نيست چه كسي كارآفريني ميكند ،بلكه مهم
اين است كه هيچ محدوديت ساختاري يا قانوني براي
آزادي در كارآفريني نباشد و هر كس آزاد باشد از
توان كارآفرينانه خود ،هرچه بهتر بهره گيرد .پس اين
تصادفي نيست كه از ديدگاه سياسي ،بيشتر نظريهپردازان
اتريش ،هوادار مكتب آزادي ارادهاند و به دفاع از
اقتصاد بازار و فارغ از كنترل ،سخت پايبندند( .دسوتو،
همان )36:جامعه ليبرال استوار بر آزادي بهرهگيري از
تواناييهاي فردي ،جامعهاي از هم گسيخته نميشود،
زيرا فعاليتهاي كارآفريني نيرويي است كه جامعه را
يكپارچه ميكند و پيشرفت هماهنگ آنرا ممكن
ميسازد ،چون توان هماهنگسازي ناسازگاريهايي را
كه اين فرايند پيشرفت ،ناگزير پديد ميآورد ،دارد.
(دسوتو ،همان)38:
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در اين ميان دولت يا همان دولت ليبرال ،يكسره
پاسدار حقوق اقتصادي و اجتماعي افراد است .يعني
دولت حافظ قرارداد اجتماعي و كليت اراده عمومي
است ،اما اين بدان معنا نيست كه حقوق اجتماعي افراد
برابر است .كانت كساني مانند كارآموزان ،پيشهوران،
نامهرسانان ،زنان و برسرهم كساني را كه نميتوانند
بهگونه مستقل كسب درآمد كنند و هزينه زندگيشان
را شخص ديگري تأمين ميكند ،داراي شخصيت
حقوقي نميداند .از ديد او ،اينان در اجتماع دولتمند،
حق مشاركت در وضع قوانين را ندارند .نقش دولت
ايجاد برابري ميان افراد نيست ،بلكه تحقق بخشيدن به
عدالت است و اگر در اين زمينه ناتوان باشد ،ملت حق
دارد در برابر آن سرپيچي و شورش كند .هرگاه دولت،
عدالت ميان افراد را رعايت نكند ،ويژگي حقوقي
خود را از دست ميدهد و صالحيت فرمانروايي را
نخواهد داشت .ليبرالهايي چون ليبرالهاي آلماني با
اثرپذيري از آموزههاي كانت ،مبناي رژيم ليبرال را تنها
يك نظم طبيعي خودانگيخته نميدانستند .از ديد آنان
نظمي حقوقي در كار است كه فرض را بر مداخله

● آنچه كانت از يك حكومت ميخواهد ،همان
اميد روسو است :دولتي كه اراده عمومي و آزادي
همگان را تحقق بخشد .چنين حكومتي همواره
پشتيبان حقوق عمومي ،مالكيت خصوصي،
خودمختاري و آزادي فردي و سرانجام صلح
جاويدان براي بشريت خواهد بود .دولت يا همان
دولت ليبرال ،يكسره پاسدار حقوق اقتصادي و
اجتماعي افراد است .يعني دولت حافظ قرارداد
اجتماعي و كليت اراده عمومي است ،اما اين بدان
معنا نيست كه حقوق اجتماعي افراد برابر است.
نقش دولت ايجاد برابري ميان افراد نيست ،بلكه
تحقق بخشيدن به عدالت است و اگر در اين زمينه
ناتوان باشد ،ملت حق دارد در برابر آن سرپيچي
و شورش كند .هرگاه دولت ،عدالت ميان افراد
را رعايت نكند ،ويژگي حقوقي خود را از دست
ميدهد و صالحيت فرمانروايي نخواهد داشت.
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قضايي دولت ميگذارد .زندگي اقتصادي در چارچوبي
حقوقي شكل ميگيرد كه رژيم مالكيت ،قراردادها،
حقوق بهرهبرداري انحصاري ،ورشكستگي ،جايگاه
انجمنهاي حرفهاي و مجامع تجاري ،ارز و بانكداري
را تثبيت كند كه ماهيت طبيعي ندارند ،بلكه مخلوقات
مشروط عرصه قانونگذارياند( .فوكو)225:1390 ،
بدينسان ،نظم حقوقي همواره بر يافتههاي علمي،
ِ
پيشرفت سازمان و تكنيكهاي اقتصادي ،ايجاد تحول
در ساختار جامعه و لوازم آگاهي امروزين پيشي دارد و
ميتوان گفت كه در نظام ليبرال ،گونهاي نظم اقتصادي
 /حقوقي برقرار است كه در ساخت دولت ،بيشتر ناظر
به روابط توليدي و نظارت حقوقي بر بازار است نه بر
نيروهاي توليد و دخالت در روابط مبادلهاي ،چنان كه
ماركسيستها ميگويند .نقش دولت در اين مناسبات تنها
دخالتي حقوقي برپايه نوعي قانون اساسي اقتصادي
خواهد بود .اين قانون اساسي اقتصادي ،گونهاي از
حاكميت قانون است كه هم در برابر استبداد و هم
در برابر حكومت پليسي قرار ميگيرد ،چون هيچيك
از اين دو شيوة حاكميت نتوانسته است نوعي نظام
داوري قضايي ميان افراد و مراجع عمومي ايجاد كند.
(فوكو ،همان )224-6 :دولت در اين ساختار به شرطي
ميتواند از لحاظ حقوقي در نظم اقتصادي دخالت
كند كه اين دخالت حقوقي تنها از راه قواعد صوري
انجام پذيرد .صوري بودن قوانين يعني اينكه دولت در
جايگاهي نيست كه نوع خاص و فراگيري از قوانين را
بر جامعه اعمال كند ،بلكه حاكميت قانون ،عقالنيترين
چارچوب را تدوين ميكند كه در درون آن افراد با
فعاليتهاي خود ،در راستاي برنامههاي شخصيشان
حركت ميكنند( .فوكو ،همان )241 :دولت در اين
تعريف ،حافظ حقوق افراد ،مالكيت خصوصي آنان،
ناظر بر قواعد بازي اقتصادي و در سطح كالن،
بنيادكنندة صلح جاويداني است كه متضمن خودداري
از دخالت در امور ديگران (ديگر كشورها) و پرهيز از
جنگ است .دولت ليبرال همان دولتي است كه برپايه
حاكميت قانون و نيز قانون اساسي اقتصادي ،راه را
براي رسيدن به صلحي پايدار هموار ميسازد.
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صلح جاويدان
«صلح جاويدان» را بايد هدف غايي انديشه
ليبراليستي كانت شمرد .وي در رسالهاي با عنوان
بهسوي صلح جاويدان ،كه طرحي است براي همبستگي
ملتها و حركت به سوي جامعه جهاني يا چيزي كه
آنرا جمهوري جهاني مينامد ،ميكوشد در برابر مفهوم
جنگ بعنوان بزرگترين بالي جان بشريت بايستد .مفهوم
صلح جهاني درست هنگامي مطرح شد كه اروپا درگير
جنگهاي مداوم ميان دولتها بود .ايده صلح جاويدان
كانت ،برنامهايست براي بازدارندگي اين دولتها و
دولتهاي آينده .سياستهايي كه به نابودي استقالل و حق
حاكميت ديگر دولتها ميانجامد ،سياستهايي كه صلحي
مشروط پديد ميآورد ولي در نهان زمينهساز جنگ
ديگري است ،رقابتهاي نظامي و تسليحاتي ،سياستهايي
كه به وامدار شدن برخي از دولتها و ثروتمندتر شدن
دولتهاي ديگر دامن ميزند ،دخالتهاي خشونتآميز در
امور ديگر كشورها و اقداماتي كه از صلح جلوگيري
ميكند همچون كشتار جمعي ،نقض قراردادها و ...همه
و همه از مسائلي است كه مانع پاگرفتن صلح جهاني
و جاويدان ميشود .صلح جاويدان در اين ديدگاه يك
وضع طبيعي نيست بلكه با تحقق يافتن نظم حقوقي و
يك جامعه حقوقي /شهروندي شكل ميگيرد .تحقق
يافتن صلح جاويدان ،در گرو قوانيني است همچون
قانون شهروندي در يك دولت جمهوريخواه ،وجود
فدراسيوني از دولتهاي آزاد ،و حقوق شهروندي
جهاني .در واقع هر سه قانون ،مبتني بر اولويت
آزادي و خير عمومي است .برسرهم مفهوم جهاني
 Cosmopolitanو صلح جاويدان محصول نياز به
از ميان برداشته شدن مرزهاي سياسي و اقتصادي و
گذر از ايستارهاي جنگجويانه در حوزه سياست و
برنامههاي مركانتيليستي در حوزه اقتصاد است .حقوق
شهروندي جهاني يا همان قانون عام ،همواره معطوف
به غايت است ،نه ابزاري براي دستيابي به هدفي از
پيش متصور و غايت در معناي كانتي ،همان آزادي و
امر خير است(White, 2011:26) .
سرانجام كانت بر آن است كه حقوق عمومي
مجموع قوانين يا مقرراتي است كه به پاگرفتن يك
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● ميشل فوكو با نقد ديدگاهي كه سياست را
آغاز صلح و پايان جنگ ميپندارد ،بر اين باور
است كه قدرت و به زعم او سياست ،همان جنگ
يا ادامه جنگ با ابزارهاي ديگر است .درست
است كه در لحظهاي تاريخي ،قدرت سياسي از
جنگ جلوگيري ميكند يا به آن پايان ميدهد و
صلح را برقرار ميكند ،اما بيگمان اين كار با
هدف تعليق آثار قدرت يا خنثي كردن بيتعادلي
ناشي از جنگهاي گذشته صورت نميگيرد ،بلكه
نقش قدرت سياسي همواره اين است كه گونهاي
جنگ خاموش را براي بازنويسي روابط قدرتي در
نهادها ،نابرابريهاي اقتصادي ،زبان و حتا بدنهاي
افراد بهكار گيرد .از ديد فوكو ،ما همواره سرگرم
نوشتن تاريخ يك جنگيم ،حتا هنگامي كه تاريخ
صلح و نهادهاي آنرا مينويسيم.
نظام قانوني براي يك ملت ميانجامد .در واقع حقوق
عمومي ،حامل سه مفهوم اصلي است :حق حكومت،
حق ملي و حق بينالملل (Kant,1795:27) .كانت از
آنرو كه در كنار حقوق حكومت و حقوق ملي بر
حقوق بينالملل و رعايت اصول اخالق بينالملل و
سرانجام صلح جاويدان تأكيد كرده است ،از پيشگامان
در زمينه حقوق بشر بهشمار ميآيد.
مفهوم صلح جاويدان اثري چشمگير بر اقتصاد مدرن
و نظام سرمايهداري داشته است ،چنانكه «باو» معتقد
است «خود مفهوم سرمايهداري مدرن ريشه در چنين
انديشهاي دارد .انديشههاي مبتني بر جهان وطن بودن و
مكاني جهاني در پيوند با صلحي جهانگستر و همكاري
با اقتصادي كالن در سطح جهاني ،بخشي جداييناپذير
از برنامههاي اقتصادي نظام تازه سرمايهداري است.
اقتصاد سرمايهداري با گسترش دادن روابط اقتصادي
در ميان ملتها ،كنار گذاشتن مرزهاي تهديدكننده و
افزايش مشاركت مردمان در سراسر جهان در مناسبات
اقتصادي و كاهش تهديدها نسبت به صلح جهاني
همچون تبعيض ،ايدئولوژيهاي ارتجاعي و ...توانسته
است روياي صلح جهاني و جاويدان كانت را محقق
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سازد».
خود كانت نيز دنبال شدن تجارت آزاد از سوي
دولتهاي ليبرال را در گرو صلح ،آسايش و آرامش
ميدانست .از ديد كانت ،با رعايت قواعد مهماننوازي
از بيگانگان ،دادوستد دولتهاي ليبرال با مردمان بومي
آسان ميشود و بدينسان نقاط دوردست در جهان
ميتوانند روابط صلحآميز با هم داشته باشند كه
سرانجام به حقوق مردمي تبديل ميشود و نسل بشر
ميتواند رفتهرفته به دستيابي به قانون اساسي جهاني
نزديكتر شود .او همچنين بر آن است كه روح بازرگاني
نميتواند با جنگ همزيستي داشته باشد .زيرا بازرگاني
آزاد ديپلماسي را بهسوي صلح سوق ميدهد و
دموكراسي ،قدرت را مهار ميكند( .تسون)164:1388 ،
در اين نگرش ،صلح ،پايان همه كينهورزيها و جنگ
است كه برپايه سياستي نو در قالب رويكرد حقوقي/
قانوني استوار بر جامعهاي آزاد (و بازاري آزاد) راه براي
زندگي دور از برخورد و جنگ را هموار ميسازد.
)(Bowie,1999:23

نقد فوكو از مفهوم صلح:
ميشل فوكو با نقد ديدگاهي كه سياست را آغاز
صلح و پايان جنگ ميپندارد ،بر اين باور است كه
قدرت و به زعم او سياست ،همان جنگ يا ادامه جنگ
با ابزارهاي ديگر است( .فوكو )54:1390 ،درست
است كه در لحظهاي تاريخي ،قدرت سياسي از جنگ
جلوگيري ميكند يا به آن پايان ميدهد و صلح را
برقرار ميكند ،اما بيگمان اين كار با هدف تعليق آثار
قدرت يا خنثي كردن بيتعادلي ناشي از جنگهاي گذشته
صورت نميگيرد ،بلكه نقش قدرت سياسي همواره
اين است كه گونهاي جنگ خاموش را براي بازنويسي
روابط قدرتي در نهادها ،نابرابريهاي اقتصادي ،زبان و
حتا بدنهاي افراد بهكار گيرد .بدينسان ،در درون اين
صلح مدني ،مبارزههاي سياسي ،برخوردهايي كه بر سر
قدرت و با آن صورت ميگيرد ،تعديل روابط قدرتي،
وارونگيها و دگرگونيهاي توازن در يك نظام سياسي
و ...را يكسره بايد به منزله ادامه جنگ تفسير كرد .از
ديد فوكو ،ما همواره سرگرم نوشتن تاريخ يك جنگيم،
حتا هنگامي كه تاريخ صلح و نهادهاي آنرا مينويسيم.
(فوكو ،همان)55:

با اين انديشه ،ميتوان پذيرفت كه تصويرسازي
كانت از صلح جاويدان ،درواقع برآمده از هراس از
خطرهايي بوده است كه قدرت سياسي حتا در نبود
جنگ ،متوجه بازار و زندگي اجتماعي و اقتصادي
جامعه ميكند .زيرا قدرت سياسي بهگونه مشروع
سرگرم سركوب نيروهايي است كه آنها را در برابر خود
ميبيند .جنگ همواره نيرو و تنشي است پيشبرنده
كه مبناي اصلي نظم و در معنايي ايدئولوژيك ،صلح
است .بدينسان ،جامعه در ساية جنگ و ستيزههاي
اجتماعي و سياسي ،نظم اجتماعي را بازسازي ميكند.
از اينروست كه جنگ و تكنولوژي جنگ تنها در
دست دولتهاست و در پي حضور آن ،مفاهيمي چون
حق ،صلح و قوانين سربرآوردهاند .اما اين بدان معنا
نيست كه حق و قانون به پاگرفتن جنگ كمك كرده
و آنرا به مثابه الگويي رهاييبخش تعريف يا پديد
آوردهاند؛ بلكه بايد گفت كه قانون و صلح تنها نوعي
صورتبندي مجدد جامعهاند كه جنگ در پس آنها پنهان
شده است :گونهاي سرپوش براي القا كردن نبود جنگ.
زيرسرپوش قانون و مفهوم صلح ،جنگ همچنان در
همه مكانيسمهاي قدرت حتا بهگونهاي نظاممندتر بيداد
ميكند( .فوكو ،همان )93:در اين تعريف ،قانون يك
دال ميانتهي نيست ،بلكه محل تداخل مفهوم جنگ
است .صلح نيز از ديد فوكو در ريزترين دندانههايش،
سري ،كه مفهوم جنگ را رمزگذاري كرده
نبردي است ّ
است.
فوكو با اين ديدگاه ،در برابر صلح جاويدان و
پايدار كانت به جنگ بيپايان يا چيزي كه آنرا جنگ
عمومي مينامد ،ميپردازد .فوكو با جدا كردن دو
گفتمان شناختي براي درك اين مفهوم ،يعني گفتمان
حقوقي /فلسفي كه در پي كشف حقيقتهاي مكنون
و جهانشمول است و گفتمان سياسي /تاريخي كه
به شيوهاي تبارشناسانه به روابط تاريخي و سياسي
ميپردازد كه از راه قوانين و دستگاههاي حقيقتساز
در پي تثبيت و بازتوليد قدرت و اعمال زور هستند،
ميكوشد نشان دهد كه چگونه نگاه انديشمنداني چون
كانت به مفهوم صلح و تدوين آن ريشه در گفتماني
حقوقي  /فلسفي دارد كه ما را به شكلي از اقتصاد
سياسي مدرن و روابط مبتني بر آن در سده هجدهم
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رهنمون ميشود .بدينسان ،فوكو بر اين باور است كه
خود مفهوم حقيقت نيز ريشه در روابط قدرتي دارد كه
خود را با فرض يك جهان نزديك به صلح ،فعال كرده
است :حقيقتي در پس جنگها و نبردها ،به مثابه هدف
غايي زندگي و سويه آزادي يا بعنوان كليتي كه ميتواند
خير مطلق بهشمار آيد؛ چيزي كه ميتوان ردپاي آنرا
در آثار نوكانتيها و حتا كانتي /انتقاديهايي چون
هابرماس نيز يافت؛ آنجا كه در واپسين مرحله خود
يعني مرحله رهاييبخش ،زبان و كنش استفهامي از دام
جريان تحريفكنندة پوزيتويسم و دستگاههاي مبتني
بر آگاهي تكنولوژيك رهايي مييابد .اين همان عنصر
ِ
حقيقت بشارت داده شده و صلحي نهايي است
پاياني،
كه از ديد فوكو ريشه در گفتمان حقوقي /فلسفياي
دارد كه بهگونهاي آرماني بر اميد به صلح جاويدان و
تعيين زمان پايان جنگ و تضادها استوار است .ديدگاه
كانتي و رويكرد ِهگلي هر دو برپايه اين گفتمان در پي
بهشتغايي و مطلوب نهايياند.
فوكو بر آن است كه گفتمان حقوقي /فلسفي،
بيدرنظر گرفتن نامتقارن بودن نيروها در ِ
پس توازن
ظاهري قدرتها و عدالت ،و همه فريادها و نالهها در
پشت غريوهاي آزادي ،و سيالن شديد آشوبها در
زير اليههاي نازك آرامش و ...بنياد خود را بر پاياني
لذتبخش كه در آن صلح مبناي اصلي هستي و زندگي
خواهد بود ،نهاده است .اما خود مفهوم صلح بايد در هر
دوره و بسته به اوضاع سياسي و تاريخي آن بازتعريف
شود .مفهوم صلح هيچگاه نميتواند چنان فراتاريخي
و فراموقعيتي باشد كه بتوان آنرا از ابعاد تاريخي و
سياسياش بَر َكند؛ زيرا جنگ چارچوب بيرقيب يا
واقعيت هميشگي تاريخ است( .فوكو ،همان)104 :
بر اين پايه ،فوكو به شيوهاي تبارشناختي ،خودِ مفهوم
صلح جاويدان از ديدگاه كانت را به شكلي تاريخي
و سياسي بررسي ميكند و ميكوشد آنرا به گونهاي
از اقتصاد سياسي امروزي گره بزند .فوكو بر آن است
كه در ديدگاه كانت و ديگر انديشمنداني كه به گفتمان
حقوقي /فلسفي گره خوردهاند ،جنگ بهگونهاي اساسي
ِ
حقيقت گفتمان تاريخي است و معناي آن هم
ماتريس
اين است كه حقيقت ،درست از جايي آغاز ميشود كه
خشونت به مثابه هسته بنيادين جنگ به پايان ميرسد.
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● فوكو بر آن است كه گفتمان حقوقي /فلسفي،
بيدرنظر گرفتن نامتقارن بودن نيروها در ِ
پس
توازن ظاهري قدرتها و عدالت ،و همه فريادها و
نالهها در پشت غريوهاي آزادي ،و سيالن شديد
آشوبها در زير اليههاي نازك آرامش و ...بنياد
خود را بر پاياني لذتبخش كه در آن صلح مبناي
اصلي هستي و زندگي خواهد بود ،نهاده است.
اما خود مفهوم صلح بايد در هر دوره و بسته به
اوضاع سياسي و تاريخي آن بازتعريف شود.
فوكو ارتباط مفهوم حقيقت و گفتمان تاريخي مرتبط
به مفهوم صلح جاويدان كانت را در قالب اصل موازنة
اروپايي و روابط بينالملل بررسي ميكند و ميگويد
اصل موازنة اروپايي بر اين مبناست كه كاري كنيم تا
هيچ دولتي بر ديگر دولتها چنان چيرگي نيابد كه اتحاد
اروپايي نياز به بازسازي پيدا كند .چنين رويكردي،
گونهاي اميد به رهايي از دام مركانتيليسم را بازنمايي
ميكند ،زيرا در انديشه مركانتيليستي نيازهاي يك
دولت بايد از دولتي ديگر تأمين شود و تنها با هزينه
ديگران است كه ميتوان خود را غني كرد .براي پرهيز
از چنين منطقي كه سرانجام آن ثروتمند شدن يكي
و حذف ديگري خواهد بود ،بحث پرهيز از جنگ و
ايجاد تعادل ،بخشي از گفتمان حقيقت در آن دوران
بوده است.
از ديد فوكو ،تصور صلح جهاني در واقع همراستا
با دريافتي از يك بازار جهاني است كه در آن اروپا
در برابر جهان قرار ميگيرد .در حقيقت ،اروپاييان
بازيگران و بازارداران اصلي اقتصاد و در برابر ،جهان
نيز سهم بازي اقتصادي خواهد بود .بازي در اروپا
انجام ميگيرد ،اما سهم بازي ،جهان است .فوكو اين
بازي اقتصادي تازه را از مفهوم استعمار جدا ميكند و
به جاي آن به مفاهيمي چون حقوق بينالملل اقتصادي
و كشتيراني در قالب جريان دريايي آزاد ،رقابت آزاد
و برسرهم ترسيم و سازماندهي يك بازار جهاني در
چارچوب صلحي سراسري ميپردازد .اين همان توجيه
) (Justificationجهان است در قالب يك بازار آزاد
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جهاني .بدينسان ،صلح جهاني درست در راستاي
اين سازماندهي جهاني و بينالمللي ،بايد همچون يك
پروژه درنظر گرفته شود.
به نظر فوكو ،بحث درباره صلح جهاني در روزگار
پيش از سده هجدهم ،طرحي بوده است با هدف
جلوگيري از برخورد ميان دولتها براي دستيابي به
موازنه دقيق ميان نيروهاي متخاصم و افزايش روابط
دوستانه ميان ائتالفها دربرگيرندة دولتهاي گوناگون،
اما در سده هجدهم طرح مفهوم صلح جهاني در
ارتباط با بازار خارجي بيحد و مرز بازتعريف شده
است .هرچه بازار خارجي بزرگتر و مرزهايش كمتر
باشد ،صلح جاويدان را بهتر ميتوان تضمين كرد.
ح جاويدان
(فوكو )86:1391،خود كانت در رساله صل 
ميپرسد ،بنمايه چيزي كه صلح جاويدان را در تاريخ
تضمين ميكند و تحقق واقعي آنرا در زماني از تاريخ
وعده ميدهد چيست؟ اراده مردان و درك متقابل آنان
از نهادهاي سياسي و ديپلماتيكي كه ميتوانند بسازند،
يا سازماني حقوقي كه البالي اينها قرار خواهند داد؟
هيچيك از اينها؛ طبيعت است كه ميتواند چنين كند.
او سپس با زباني شبيه فيزيوكراتها ميگويد ،طبيعت
كارهاي شگفتآوري ميكند؛ براي نمونه كاري كرده
است كه نه تنها جانوران ،كه انسانها هم در زمينهاي
يكسره خشكيده در زير گرماي خورشيد يا پوشيده از
اليههاي ضخيم يخ زندگي كنند .اما براي اينكه مردمان
بتوانند زندگي كنند ،بايد بتوانند معيشت خود را تأمين
كنند ،خوراك خود را توليد كنند ،سازمان اجتماعي
داشته باشند و فرآوردهها را ميان خود يا با مردمان
در مناطق ديگر مبادله كنند .طبيعت به كل جهان و
به تمام سطح آن اختصاص دارد و عرصه فعاليت
اقتصادي ،توليد و مبادله است و بر اين مبنا ،الزاماتي
وضع كرده است كه براي انسان [جنبه] حقوقي دارد.
سري بر او تحميل و در
اما اينها را طبيعت به گونهاي ّ
خود نظم اشياء ،جغرافيا ،آب و هوا و غيره را ترسيم
كرده است( .فوكو )87:1391 ،از ديد كانت ،طبيعت
خواسته است كه جدا از روابط حقوقي دولتها كه
استقاللشان را تضمين ميكند ،روابطي بازرگاني هم
باشد تا مرزهاي ميان دولتها را بشكند و در استقالل
حقوقي هر دولت رخنه ايجاد كند .روابط بازرگاني
در جهان گسترش مييابد ،درست آنگونه كه طبيعت
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خواسته است و به همين اندازه طبيعت خواسته است
كه جمعيت ،سراسر جهان را اشغال كند و بدينسان
حقوق جهاني ) (Cosmopolitan Lawيا حقوق بازرگاني
ساخته خواهد شد .بر اين پايه ،صلح جاويدان كانت
در گرو تضمين شدن روابط حقوقي مبتني بر بازرگاني
در سراسر جهان است و تنها جهاني شدن بازرگاني
) (Commercial Globalizationميتواند ضامن اين
صلح جاويدان و جهاني باشد( .فوكو)88:1391 ،
از ديد فوكو ،تصور چنين صلحي ،بالق ّوه موجب شد
تا موانع گمركي ،حمايتگرايي اقتصادي ،اقتصادهاي
ملي ،ناسيوناليسم سياسي و جنگهايي بيسابقه رخ
نمايد؛ چيزهايي كه معماران صلح جهاني پيشبيني
نكرده بودند .كانت و ديگر اقتصاددانان و حقوقدانان
سده هجدهم تنها به مفهوم آزادي فردي و انساني
ميانديشيدند و آنرا هم در قالب طبيعتگرايييي
ميديدند كه سرانجام با گسترش روابط آزاد افراد در
اجتماع و بازرگاني ،محقق ميشد؛ و مفهوم آزادي،
خود بهگونة عيني آزادي بازار ،آزادي خريد و فروش،
آزادي در اِعمال حقوق مالكيت ،آزادي مباحثه ،آزادي
بيان معقول و ...را دربر ميگيرد .انديشههاي كانت و
حاميان چنين انديشههايي ،با ترسيم اين شكل از آزادي
طبيعي و حقوق طبيعي كه مبناي حقوق مدني در دولتها
شد ،راه را براي ليبراليسم يا آنچه فوكو آنرا روش ليبرال
حكمراني مينامد ،هموار ساختند .از آن پس ،ليبراليسم
منادي آزادي بازار و همواركننده راه بهسوي صلح
پايدار و مولد آزادي و مأمن امنيت شمرده ميشد.
بهره سخن:

برسرهم ميتوان گفت كه مفهوم صلح ،بيش از
آنكه مفهومي واقعي و دستيافتني باشد تا در پرتو
آن بتوان از جنگ و پيامدهاي آن دور شد ،يك دال
ميانتهي است كه در حقيقت بازنمايندة خود جنگ
يا به تعبير فوكو كدگذاري دوباره جنگ است .در اين
ميان ،ايدة صلح جهاني كانت بيش از آنكه رهيافتي
باشد براي رهايي از تنشهايي كه در سايه اقتصاد
مركانتيليستي ،گريبانگير جهان و بويژه اروپا شده بود،
ديدگاهي سياسي ـ اقتصادي است براي راهاندازي
شيوهاي از اقتصاد و قوانين تازه بازار آزاد كه از ديد
فوكو ،ويژگي سده هجدهم بوده است.
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فوكو با پيش كشيدن اين نكته كه فلسفه همواره
نگاهي حقوقي /فلسفي به مفاهيم و مسائل داشته
است ،ميكوشد با به چالش كشيدن آن به نگرشي
سياسي  /تاريخي دست يابد مبني بر اينكه مفهوم
صلح جاويدان ميبايد بر پايه ديدگاه سياسي و تاريخي
زمانه تبارشناسي شود .با توجه به اين رويكرد ،ديدگاه
كانت بخشي از يك جريان اقتصادي است كه پيش از
آنكه بعنوان ليبراليسم بازنمايي شود ،خود را به شكلي
حقوقي و قانوني در قالب آزادي بازار ،آزادي خريد و
فروش ،آزادي بازرگاني ،آزادي تملك و ...به نمايش
ميگذارد .گزارههاي كانت در تفسير و توجيه اين صلح
جهاني ،بيشتر بر مبناي بازرگاني و قوانين تجاري و
تبادالتي است كه در آن انسانها به آزادي واقعي دست
مييابند .به باور فوكو ،چنين نگرشي در واقع كدگذاري
دوباره تنشها و روياروييهاي اجتماعي است در قالب
قوانيني كه براي برپايي نظام سياسي ـ اقتصادي ليبرال
و مكاتب ليبراليستي همچون مكتب اتريش و ...بسيار
ضرور بود .مفهوم صلح جاويدان ،بخشي از يك پروژه
بنيادين است كه مبناي نظري مهمي براي ليبراليسم
فراهم آورده است.
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● برسرهم ميتوان گفت كه مفهوم صلح ،بيش از
آنكه مفهومي واقعي و دستيافتني باشد تا در پرتو
آن بتوان از جنگ و پيامدهاي آن دور شد ،يك
دال ميانتهي است كه در حقيقت بازنمايندة خود
جنگ يا به تعبير فوكو كدگذاري دوباره جنگ
است .در اين ميان ،ايدة صلح جهاني كانت بيش
از آنكه رهيافتي باشد براي رهايي از تنشهايي كه
در سايه اقتصاد مركانتيليستي ،گريبانگير جهان و
بويژه اروپا شده بود ،ديدگاهي سياسي ـ اقتصادي
است براي راهاندازي شيوهاي از اقتصاد و قوانين
تازه بازار آزاد كه از ديد فوكو ،ويژگي سده
هجدهم بوده است.
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