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با ، مابگمان . ، چگونه دنيايي استياما دنياي انسان. پرورانيم  را در سر مييدنيايي انسانتحقق  آرزويهمه ما 
ي روابط  مناسبي براتوان چارچوب ميو دستاوردهاي تازه معرفتي در قرن بيست و يكم انديشه كانتي گيري از  بهره
  .الملل ارائه نمود  روابط بين در سطح داخلي ويانسان

  :بر اين مبنا
اي  عناوين ثانويه.  از ديدگاه كانتي، انسان از آن نظر كه انسان است، صاحب حق است:ي حقوق انسان-الف

قام سياسي دين و مذهب، جهان اولي يا جهان سومي بودن، روحاني و غيرروحاني بودن، ممليت، چون جنسيت، نژاد، 
فقط و فقط انسان بودن است كه آدميان را نسبت به يكديگر صاحب حق . نمايد كسي را صاحب حق نمي... داشتن و 

آن اما . اهانت به روحانيون و مراجع ديني محكوم است، چون آنها هم انساننداز موضع كانتي، . كند و تكليف مي
چنان هاي ديني،  شناسي كنند، از جمله انواعي از انسان رد ميانسان را بودن  حق واجدهايي كه اصل  شناسي انسان

صاحب  آن جهت كه انسان است، ازو نه د كه گويا فرد از آنجهت كه روحاني يا مرجع ديني است، نكن فرض مي
تعبير » از ديگران طلب كار بودن«به معناي » صاحب حق بودن«در عين حال  ها شناسي در اين نوع از انسان. استحق 

   .شود يم
و تابد  را بر نميخودي و غيرخودي تمايز  انسانيت مفهومي است كه : غيرخودي/خودينفي تقابل  -ب

 بسيار ظالمانه است كه حكومت جبار با شهروندان .كنيمدهد آدميان را به درون گروه و برون گروه تقسيم  اجازه نمي
ا ندهد، ولي به هر حال از همه براي رسيدن به اميال خود به عنوان اشياء محض رفتار كند و بعضي را فضل و بعضي ر

شوند تا آزادي  اينگونه قوانين وضع مي. قوانين عادالنه بايد بدون استثنا شامل همه كس شوند. حكمران استفاده كند
  .همه را حفظ و حراست كنند و همگان را داراي حقوق برابر تلقي كنند
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كند كه ديگري را  انسانيت حكم مي. تفاوتي ندارمانساني انيت و حقوق  من با ديگري در انس: ديگري-منتساوي  -ج
اند كه از ديدگاه  تواضع و احسان دو مفهوم مهم اخالقي. مانند خودم و خودم را مانند ديگري تلقي كنماز حيث انسان بودن 
فرد . ديگري را خود تلقي كردنيعني خود را ديگري تلقي كردن، احسان يعني ) humility(تواضع . شوند كانتي استنتاج مي

داند و بدين ترتيب دستخوش  كند، همه مواهب و نعمتهاي خود را مواهب و نعمتهاي ديگري مي وقتي خود را ديگري تلقي مي
جب ع)pride (شود، دانشمند  يا ثروتمند بودن ديگري باعث عجب من نميبودن درست به همان دليلي كه دانشمند . شود نمي

  .عجب من شودموجب ودن خودم هم نبايد يا ثروتمند ب
در احسان، ديگري را بايد خود تلقي كرد . شود از تواضع مهمتر تلقي مي) benevolence(در انديشه كانت، احسان 

كوشيم،  يعني همانگونه كه در جهت تأمين نيازهاي خود مي. و بنابراين تمام نيازهاي ديگري را نيازهاي خود فرض كرد
  .بدين ترتيب فاصله ميان خود و ديگري برداشته خواهد شد. يازهاي ديگري بكوشيمدر جهت تأمين ن

 ديگري، به روابط صاحب هدف با وسيله تبديل خواهد - بدون اين اصول، ارتباط من: غايت بودن انسان-د
  وكردن ديگرين وسيله تلقي. ديگران وسيله و ابزار رسيدن من به اهداف و آرمانهايم نيستندو بر طبق اين اصول . شد

براي رسيدن به اهداف متفاوت تبديل ) cooperation(غايت ديدن همه انسانها، مناسبات آدميان را به همكاري 
  .كنند تا هر كس به اهدافش دست يابد ميو رقابت افراد با يكديگر همكاري . خواهد كرد

اي در دست   و وسيله1دنبال نمايدر كس اهداف خود را مستلزم آن است كه ه )authentic life(زندگي اصيل 
 نظريه همكاري در انديشه كانت مبتني بر .باشندبه اهدافم من وسيله رسيدن نيز نبايد ولي ديگران . ديگران نباشد

 ياهوار و گرايش فراموش كردن اهداف خود به همرنگي با جماعت، زندگي گله. اهداف متفاوت آدميان است
 به تعبير جان .شود بازد و در جماعت هضم و جذب مي ترتيب فرد هويت خود را ميبدين . انجامد گرايانه مي توده

  .استوارت ميل، حفظ فرديت هر انسان در گرو آزاد بودن اوست
با فراموشي اهداف خود به خاصي شوند و نه فرد  در زندگي اصيل، نه ديگر انسانها وسيله رسيدن به اهداف فرد مي

شود، بلكه همه افراد جهت رسيدن به اهداف متفاوت همكاري  ديگري مياي در دست  لهرسد يا وسي همرنگي با جمع مي
اوالً جهان واقع و ساختارهاي اجتماعي . يابد البته در جهان واقع هيچ كس به طور كامل به اهداف خود دست نمي. كنند مي
ها مجبورند تا   هر قراردادي تمامي طرفدر. ثانياً همكاري نوعي قرارداد است.  آماده براي تمامي اهداف نيستنديبستر

                                                 
زندگي . سازي زيستبوم و به حداكثر رساندن شانس بقاي خيرآميز همه اركان زيستبوم از اهميت برخوردار است از ديدگاه تطوري، همكاري براي بهينه.  1

هاي وجودي آن است كه شخص امكان يابد  معيار عالي بودن ظرفيت. نسان تحقق پيدا كندهاي وجودي در ا ترين ظرفيت شايسته، زندگي است كه در آن عالي
به بهترين نحو شكوفا سازد و در اين مسير براي تحقق ) كند كه كانت بر هر سه در سه نقد مشهورش تأكيد مي(توانائيهاي اداركي، اخالقي و زيباشناسانه خود را 

ترين وضع و حالها براي تعالي  هاي وجودي طبيعت را نيز در جهت فراهم آمدن مناسب  در عين حال شخص ظرفيت. دهمين ظرفيتها در ديگران راهگشايي كن
ادراكي تازه افقهاي جديدي در قلمروهاي سه -از سوي ديگر، شخص همچنين با خلق فضاهاي معنايي. همگان و بهترشدن شرايط بقاي زيستبوم افزايش مي دهد

اي بر هم افزا، استعداد كار سازنده زيستبوم را با شتاب بيشتري به منصه ظهور  گشايد كه همگي به گونه  زيباشناسانه در پيش روي عامه ميگانه معرفتي، اخالقي و
  .رسانند مي
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 از اينرو با هيچ كس نبايد به عنوان وسيله براي .نظر كنند تا همكاري امكانپذير شود هاي خود صرف حدودي از خواسته
سياست در اين چارچوب، يعني حركت در عرصه عمومي به منظور مهار و . رسيدن به هدفهاي شخص ديگري رفتارشود

اين امر بدون يك ساحت . كنند رحمانه از تمام زمامداراني كه انسانها را به ابزار و وسيله تبديل مي تقاد بيتوزيع قدرت و ان
  .عمومي زنده، هوشيار و شاداب امكانپذير نيست

اما هيچ كس مجاز .  كاهش درد و رنج و آالم بشري هدف سياست و روشنفكري است: نفي توتاليتاريزم عقيدتي-هـ
 يعني .كند، عامل درد و رنج ديگري بداند د را در اين زمينه حاكم نمايد و آنچه را خود درد و رنج تلقي مينيست ديدگاه خو

 y و xبه مبارزه با بايد شوند، براي كاهش درد و رنج ديگري،   موجب درد و رنج ديگري ميy و xكه چون مدعي شود 
 به جاي اينكه از ديگري پرسيده شود چه اموري اسباب درد و رنج يعني.  اين رويكرد، نوعي توتاليتاريزم عقيدتي است.پرداخت

  .1آورند، از منظر خود، درد و رنج ديگري را تعريف كنيم او را فراهم مي
عوامل ، براي مردم ينظامهاي خودكامه ايدئولوژيك، نظامهايي هستند كه بر اساس مباني ايدئولوژي، به طور پيشين

ه و براي آنكه انسانها را به سعادت و اتوپيا برسانند، به مبارزه با عوامل دردآور و تعيين كردآفرين  دردآور و رنج
اين رويكرد با مساوات كانتي كه بر مبناي آن هر كس بايد خودش را مثل ديگران و ديگران . پردازند آفرين مي رنج

  .را مثل خودش بداند، تعارض دارد
اين نوعي .  درد و رنج را بايد از خود افراد پرسيدمصداق. دادنبايد ديدگاه خود را بر ديدگاه ديگري رجحان 

 تشخيص درد -اول: در طبابت جسماني سه مرحله وجود دارد. مشابه طبابت جسماني استو فرهنگي -طبابت رواني
ي نوعي  درد حالت عاطفي نامطلوبي است كه به واسطه.  البته درد غير از بيماري است.فقط بر عهده بيمار استكه 

پزشك در وراي دردي كه شخص مراجع احساس . شود بيماري و اختالل كه در بدن حاصل آمده است پديدار مي
كه تشخيص نوع بيماري و درمان ـ  دوم .دهد كند بيماري و اختاللي را كه موجب اين درد است تشخيص مي مي

  .ه بيمار استفقط بر عهدكه  تشخيص موثربودن يا نبودن نسخه -سوم. فقط بر عهده پزشك است
بايد از خود افراد پرسيد چه چيز باعث . اجتماعي حاكم است-فرهنگي-رواني-هاي ذهني همين فرايند در طبابت

خود آن يعني عقيده ناظر درباره ديگري بر عقيده . گيري شود شود، نه آنكه بجاي آنها تصميم درد و رنج آنها مي
روند، بلكه  ني و ايدئولوژيك هيچگاه به سراغ خود آدميان نمينظامهاي دي. درباره خودش رجحان پيدا كندديگري 

كنند و بر اساس آئين براي آن درد  آفرين تعيين مي  براي انسانها عوامل دردآور و رنجيبر اساس آئين، به طور پيشين
د و رنج مورد اما درد و رنج واقعي آدميان با پوست و گوشت و استخوان و خون، لزوماً در. پيچند ها نسخه مي و رنج

                                                 
و سپس بر اثر ) ماري استكه همان بي( آيد ، حالت عاطفي نامطلوبي است كه منشاء بيولوژيك دارد يعني ابتدا براي بدن مشكلي پيش مي)Pain(مراد از درد.  1

عدالتي يا از حضور در نزد  كسي كه از احساس تنهايي يا از بي. خاستگاه بيولوژيكي در كار نيست) Suffering(شود، اما در رنج آن مشكل حالت درد عارض مي
  .كشد برد، با آنكه دردي نمي بيند، در واقع، رنج مي كسي آزار مي
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اگر از طريق . شود به درمان دردهاي آدميان منتهي نميادعاي مكتب نيستند و نسخه درمان ايدئولوژي هم لزوماً 
آفرين حاصل شود، بايد همگان بدان ملزم باشند، اما اگر  گفت و گو، اجماعي در خصوص عوامل دردآور و رنج

اظران ترجيح داده شود، چرا كه خود افراد بهتر از هر كس ديگري اجماعي پديد نيامد، بايد رأي خود افراد بر رأي ن
توان به نحو حدسي و فرضي، با توجه به الزامات منطق موقعيت، از   مي.دهد  را رنج ميهادانند كه چه چيزهايي آن مي

ي البته حدس و فرض شخص ممكن است بازسازي نادرست. منظر خود، درد و رنج ديگري را توصيف و تفسير كرد
اگر شخص .، بايد در موضع خود تجديد نظر كردياز اينرو با اقامه داليل مناسب از سوي ديگر. از واقعيت باشد

بتواند به نحو عيني و قابل ارزيابي در حيطه عمومي، درستي ادعاي خود درباره ديگري را نشان دهد، نظر او از طريق 
ها را از طريق خشونت  پيچند و همان نسخه مي) rigid(لب هاي ص ايدئولوژيها، نسخه. وگو پذيرفته خواهد شد گفت

اما اهل فكر و دانش محق و مكلفند تا دانش و تشخيص خود را در اختيار ديگراني كه از . كنند به ديگران تحميل مي
ي، هدف اصل. وگو بايد باشد رابطه نخبگان با ديگران مبتني بر تعامل و گفت. دانش كمتري برخوردارند، قرار دهند

 در اينجا نه تنها آموزه .هاي ايدئولوژيك فهم و درك ديگري است، نه سيطره يافتن بر او از طريق تحميل نسخه
سعادت ديگري . كانتي برابري كليه افراد را بايد مد نظر قرار داد، بلكه ديگري را همچون منبع معرفت بايد تلقي كرد

علم و دانش . ا هيچكس نبايد در موضع پدرساالرانه قرار گيردام. شود از طريق كاستن از درد و رنج او تأمين مي
  :نويسد كانت در اين خصوص مي. نهد در اختيار كسي نمي  مجوزي براي پدرساالري،بيشتر
كه بتواند در قالب ... آزادي انسان به عنوان يك انسان، به صورت اصلي براي تأسيس يك حكومت مشترك«

تواند مرا مجبور سازد كه بر طبق تلقي او از رفاه و سعادت ديگران، سعادتمند  هيچ كس نمي: عبارت ذيل بيان شود
حكومتي كه احياناً بر مبناي اصل ... كند پسندد دنبال مي باشم، زيرا هر كس سعادت خود را به نحوي كه مي

ان در نظر حادترين نوع استبداد است كه بتو... حكومت پدرساالر... شود خيرخواهي نسبت به مردم تأسيس مي
  .1»آورد
ها و  ايدئولوژي. شوند شفقت و رحمت به عنوان فضائل انساني معرفي مي:  همسايه خود را دوست بدار-و

ترين احكام را در تقابل با زندگي مدرن، دمكراسي سياسي، مناسبات دمكراتيك  گيرانه ادياني كه حتي سخت
از و (ي عقيدتي و اخالقي نشفقت و رحمت از جمله مبا در يادآوري اين نكته كه ،كشند اجتماعي امروزي پيش مي

طلبان  بسياري از نو انديشان ديني و اصالح. كنند شود كوتاهي نمي محسوب مي) كننده وجودشان جمله امور توجيه
شوند كه رحمت از  گيرانه، بنيادگرايانه و متعصب از دين خود، يادآور اين نكته مي ديني در برابر قرائت سخت

ن و دآور و ضرورت رحمت» نگاه مشفقانه به انسان ديگر«با تكيه بر . ي بنيادين باورهاي ديني آنان استها پايه

                                                 
1 . I. Kant,’ on the common saying: “This may be True in Theory, But it Does Not Apply in Practice” in political 
writings, P. ٧۴.  
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كوشند تا با ديگر مومنان زباني مشترك بيابند، زباني كه به ياري  اران ميودوست داشتن ديگران،  طبيعت و حتي جان
  . ي زندگي دست يافت دهويازمهاي هنوز ن بتوان به وحدت نظر درمورد راه) و در پرتو آن(آن 
حكم مشهور مسيح به چه معناست؟ همسايه كيست؟ گاه در تدقيق معنا صريح . »ي خود را دوست بدار همسايه«
خواهر ديني يا «شد گفت  مي. بگذريم» برادر ديني«از جنبه مردساالرانه لفظ . همسايه برادر ديني توست. شوند مي

  .كننده و دلخواه نبود ي قانعو اين هنوز پاسخ» برادر ديني توست
گفت كه خواه همسايه او در ايمان به خداوند با او مشترك بوده يا نه،   كه بود؟ الك به ما مي1همسايه جان الك

او بايد . شد خواه به يك خدا اعتقاد داشت يا به بيست خدا، از ضرورت نگاه روادارانه او چيزي كاسته نمي
اي انساني  تر تفاوتي در ضرورت ايجاد رابطه داد و مهم  تفاوتي به حال خود او نميپذيرفت كه اعتقادهاي همسايه مي

اگر همسايه من بگويد كه بيست خدا هست يا خدايي نيست « تاماس جفرسون وقتي كه گفت .كرد با او ايجاد نمي
 چنين قرائتي از گفتة . مدني براي دنياي مدرن تبديل كرداصلي در واقع حكم مسيح را به 2.»رسد آزاري به من نمي

  .انبياء راهگشاي مسائل و معضالت جهان ماست
هر انساني، هر جاي سياره، به هر لباس، هر . شود و نه فقط برادر ديني من شفقت و رحمت شامل هر انساني مي

 او، قبول احترام به. ام با او انساني است او را دوست دارم و رابطه.  استي من همسايهرنگ، هر جنسيت، هر اعتقاد 
  .حق و حقوق انساني او است

قبول اين نكته كه من بدون او كامل نيستم، حقيقت من از (. شود دنياي من ساخته مي ديگرياين جا از راه قبول 
بند است به او احترام ي كه به اصول اخالقي پا شود، او را دوست دارم و تا جايي  با او ساخته ميمفاهمهي و فكر راه هم

نگري  شايد به ياري نسبي. تاريخي بودفرا كانت در پي كشف آن اصول اخالقي جهان شمول، همگاني و ).گذارم مي
: ماند تاريخي نيستند، اما يك اصل باقي ميفرا به اين نتيجه برسيم كه آن اصول جهان شمول و 3امروزي چون لويناس

پس بايد به ديگري .  را نخواهم شناختوجود دارد و من بدون او خودم)  نيست»من«اي كه  چهره(ي ديگري  چهره
تر نگاه من  احترام بگذارم و مهم) شناسد كند و مي كند و فكر مي زيد و استوار بر باورهاي خود كار مي چنان كه مي(

  .و دوستي باشدهاي او از سر شفقت  به زندگي و دردها و رنج
ها، اقدامات   وجه سلبي كليه برنامه.  استجهانشمولريزي   انسانها مستلزم برنامه غايت تلقي كردن :ريزي جهاني  برنامه-ح

وجه اثباتي بايد اين باشد كه حد اكثر ممكن سود و بهره براي . كه به زيان هيچكس نباشد ها بايد اين باشد و سياست
هاي  ون در برنامهچ. هاي شوونيستي و ناسيوناليستي مقبول نيستند از اين رو برنامه. افراد بدست آيدترينِ ملتها و  محروم

                                                 
٢. John Lock (١۶١٧٠-٣٢۴) 
2 - Thomas Jefferson, Notes on State of Virginia, Query xv II, in The writings of Thomas Jefferson, ed .A.A Lips 
comb and A.G. Bergh (Washington DC., ١٩٠۵), ٢:٢١٧. 
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هاي اقتصادي و سياسي و  حيطهاگر در . شود ناسيوناليستي در واقع منافع يك ملت خاص بر منافع كل انسانها ترجيح داده مي
بر حاكميت ملي و منافع ملي . بايست براي تحقق اهداف آنها كل انسانها را در نظر گرفت  مي انسانها غايت تلقي شوند،فرهنگي

-self(، رضايت باطن )happiness (، شادي)peace( آرامشبنابراين بايد براي رسيدن به . ها ترجيح نداردمنافع كل انسان

contentment ( و سعادت)eudaimonia (در نتيجه بايد در سطح جهان به رايزني .كل انسانها را در نظر داشت 
  .پرداخت

اي است كه با  روز گرفتار مسائل و مشكالت عديده، دنياي امي در روابط جهانيبه دليل حاكم نبودن ديدگاه انسان
كار روشنفكر كشف . اي برخوردارند روشنفكران در اين مقام از موقعيت ويژه. كوشش جمعي بايد حل و رفع شوند

او با نقد تمام صور قدرت و . حقيقت و عرضه آن در عرصه عمومي به زبان قابل فهم براي همه انسانها است
وظيفه اخالقي روشنفكر، كاهش درد و رنج و . كند  براي رهايي انسانها از چنگال سلطه مبارزه ميها و تابوها اسطوره

كند چه از سوي دولتها و چه  هاي بسياري مي اين اهداف بزرگ، روشنفكران را دچار محروميت. آالم انساني است
تنها ياور )  زيستنياخالق(خالقي توان ا .اند تا منافع شخصي خود را دنبال كنند از سوي مردمي كه رانده شده

 روشنفكر بايد بتواند خود را از جاذبه قدرت، ثروت، جاه و مقام،. ستها روشنفكر در مقابل انواع و اقسام محروميت
  .شهرت و محبوبيت رها سازد تا بتواند به رسالت معرفتي و وظيفه اخالقي خود عمل نمايد

 و همگان، با آنها روبروستسائل و مشكالتي است كه بشر امروز نكاتي كه در ذيل بدانها اشاره خواهد شد، م
  .انديشي كنند خصوصاً روشنفكران و آزاديخواهان، بايد براي حل و رفع آنها چاره

 و مشكالت زيست ي آدميان به لحاظ مناسبات انساني در سطح جهان: اطالعاتبودندموكراتيك غير -١
اين وضعيت، از طريق روشنگري بايد به سطح آگاهي همه مردم . ندكن محيطي در وضع بسيار خطرناكي زندگي مي

فرورفتن به زير و  تصادم با يك كوه يخ خطرپيكر بزرگي است كه در   جهان همچون كشتي غول. جهان رسانده شود
اما در سالن رقص كشتي، دخترها و پسرها، به دليل عدم اطالع، در حال رقص و عيش و . آب و غرق شدن است

. پس بايد همگان را از اصل ماجرا مطلع كرد. نجات جان آدميان منوط به كمك تمام مسافران كشتي است. ندا نوش
ناآگاهي .  اقتصادي مانع اطالع عموم ساكنان كره خاكي از وضعيت خطرناك كنوني است-منافع قدرتهاي سياسي

 بسياري  زه شدن اطالعات پيشرفتدمكراتي .عمومي از وضعيت حاد جهاني، يكي از مسائل مهم بشر امروز است
هاي مردم  داشته است اما هنوز نيازمند تالشهاي بسياري است كه مهمتر از همه تالشي است روشنگرانه تا به توده

 محدود ماندن اطالعات در حد متخصصان و .توانند دنياي بهتري بسازند بياموزند كه با كسب اطالعات مي
سازد يا حضور آنها  هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي محروم مي فعال در حيطهها مردم را از مشاركت  نسيآكادمي

  .كاهد را به نمايش فرو مي
 رشد اقتصادي غالباً از دو جهت اثر نامطلوب بر ):Sustainable Development( توسعه پايدار -٢
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آينده  مطابق گزارش . آلودن كردن هوا، آب و خاك-ب.  تحليل بردن منابع طبيعي-الف: محيط زيست دارد
كميسيون محيط زيست و توسعه سازمان ملل، ادامه رشد ) ١٩٨٧) (Our Common Future (مشترك ما

اقتصادي ممكن است تا حدي موجب سطح زندگي مناسبي براي همه مردم زمين شود، فقط به اين شرط كه دقت 
از نظر اين . اش سازند حليل برند و نه آلودهكره زمين و منابعش را تفراواني در انتخاب فناوريهايي شود كه نه 

گذاريها، منشاء  برداري از منابع، سمت و سوي سرمايه تغييري است كه در آن بهره توسعه پايدار فرايند ،كميسيون
ادينه، همگي در جهت هماهنگي افزايش توان فعلي و آتي براي رفع نيازها و آمال هآوري و تغييرات ن هاي فن توسعه
نسل حاضر بدون به خطر «كرد كه در آن  اين گزارش، توسعه پايدار را به عنوان فرايندي تعريف مي. اشد بيانسان

  .»كند انداختن توانايي نسل آينده نيازهايشان را تأمين مي
بار  آرمان توسعه پايدار بشرطي پايدار و قابل دفاع است كه تأمين رفاه نسل كنوني متضمن ايجاد وضعيت فالكت

هاي آتي  هاي توسعه در حال اجرا در سطح جهان، چندان عنايتي به زندگي نسل برنامه. هاي بعدي نباشد براي نسل
، )ابزار(در نظر گرفته شوند، نه وسيله ) هدف(اين رويكرد با آن اصل كانتي كه انسانها بايد به عنوان غايت . دنندار

عدم توجه به نيازهاي . شوند، نه هدف و غايت  تلقي مييلهوساالرانه انسانها ابزار و س در توسعه سرمايه. تعارض دارد
اگر . هاي بعدي است نسلهاي آتي، به معناي غايت فرض كردن نسل كنوني و وسيله و ابزار فرض كردن نسل

 به حساب نسل وان چنان رفتار كرد كه تمام سودهات هاي آينده به عنوان هدف در نظر گرفته شوند، ديگر نمي نسل
هيچ فرد، گروه يا نسلي حق ندارد . هاي آتي پرداخت شود ها از جيب نسل ز شود، اما تمام زيانها و هزينهكنوني واري

استفاده بدون .  تأمين نيازهاي او هستند اي رفتار نمايد كه گويا فرد، گروه يا نسل ديگري ابزار و وسيله به گونه
اين نحوه استفاده ) out put(از يك سو و بازده ....) جنگلها، مراتع و (حساب و كتاب بشر كنوني از منابع طبيعي 

كه منجر به آلودگي و تخريب شديد محيط زيست شده است از ديگر سو، وضعيت بسيار خطرناكي را براي 
تكنولوژيك و مناسبات انساني، بايد به اين نكته مهم -يفن-هاي علمي ريزي در برنامه. زند هاي آينده رقم مي نسل

  .ط زيست انسانها به سرعت در حال تخريب و نابودي استمحي. توجه نمود
هاي مناطق حاره در حال نابود شدن   از جنگلر ميليون هكتا١١ملل متحد ساالنه دست كم  بنا بر آمار سازمان

 نيز ساالنه قابليت توليدي خود را از  ميليون هكتار١٧گذشته از اين، . هستند تا به مرتع يا زمين زراعي بدل شوند
طي دهه . در حال رشدند ميليون هكتار ۶ نزديك به  ها ساالنه هاي بانك جهاني بيابان بنا بر گزارش. دهند ت ميدس

 تا كنون ساالنه ٢٠٠٠از سال .  ميليون هكتار از جنگلهاي جهان از بين رفته است٩/٨، ساالنه ٢٠٠٠ الي ١٩٩٠
ساالنه . ن مساله بايد آلودگي محيط زيست را نيز افزودبه اي.  ميليون هكتار از جنگلهاي جهان از بين رفته است٣/٧

. تخريب اليه اوزون يكي از موارد قابل بحث است. دهند سه ميليون نفر از جمعيت جهان بخاطر آلودگي هوا جان مي
تخريب اين اليه باعث . نمايد  و ماوراء بنفش محافظت ميBهاي  اشعه اليه اوزون از حيات در مقابل آثار خطرناك 
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گردد تا سرطان پوست و آب مرواريد چشم در انسانها افزايش يابد و حتي شواهدي حاكي از خطر آسيب  مي
دار ساخته دست انسانها  تخريب اليه اوزون از طريق مواد شيميايي هالوژن. خوردن سيستم دفاعي هم وجود دارد

بحث تخريب اليه اوزون را تحت شعاع  نگراني در مورد تغييرات آب و هوا، ١٩٨٠در اواخر دهه . گيرد صورت مي
در كره زمين، » اي اثر گلخانه«كه عامل اصلي ) CO٢(اكسيدكربن   سال گذشته ميزان انتشار دي٢٠در طول. قرار داد

 ميليارد تن در سال ٩/١۴يعني افزايش درجه حرارت و آثار سوء زيست محيطي آن است، دو برابر شده و از 
 ميليارد تن ٩/٣١ به ٢٠١٠شود تا سال  بيني مي  رسيده است و پيش١٩٩٩ سال  ميليارد تن در۶/٢١ به ١٩٧١
فيلترهاي طبيعي متنوعي همانند جنگلها و اقيانوسها، كربن منتشر شده از طريق فعاليتهاي بسيار گسترده انساني . برسد

 و گوناگوني زيستي گياهان زند ها را بر هم مي كنند؛ قطع درختان جنگل، توازن بين منابع و جذب كننده را جذب مي
 افزايش دماي معمولي و تغييرات مرتبط با آن در الگوي ريزش باران، خطر گسترش بيابان را باال .دهد را كاهش مي

در زنند بارش برف و باران در مناطقي از جهان افزايش خواهد يافت در حالي كه  دانشمندان تخمين مي. برد مي
هاي شديد در برخي مناطق و خشكسالي در مناطق  خواهد شد؛ يعني بروز سيالبمناطق ديگر از ميزان آن كاسته 

هاي گياهي و جانوري بسياري از بين  ها شيوع خواهند يافت و زيستگاه گونه به همين ترتيب بسياري از بيماري. ديگر
ن است كه در بدون ترديد مسئوليت تخريب فعلي زيست بوم مستقيماً متوجه جمعيت اندكي از جها. خواهد رفت

 يك شهروند آمريكايي به طور متوسط پنج برابر بيشتر از ١٩٩٨ در سال .يافته ساكن هستند جوامع صنعتي و توسعه
ه و آيين سن زمين، به تعبير آيين ه1.اي توليد كرده است ز يك هندي گاز گلخانهايك مكزيكي و نوزده برابر بيشتر 

ك توده كر و كور نيست، بلكه يك مجموعه كامالً هوشمند است كه عالم ي. مادر و رفيق ماست ،)Taoism(دائو 
انسانها طبيعت را زخمي كردند و طبيعت هم به طور متقابل واكنش . دهد نسبت به رفتار ما واكنش متقابل نشان مي

رفيق خود فرض  تسخير طبيعت را بايد كنار نهاد و عالم را برادر و 2يكنيبنگاه . نشان داد...) طوفان، سيل، زلزله و (
پسندي براي ديگران  گويد آنچه براي خود نمي  كه مياديان ابراهيمي) Golden rule(طاليي آن اصل . كرد

نگاه . نپسند، نه تنها بايد در روابط آدميان حاكم شود، بلكه بايد در روابط متقابل انسان و طبيعت حاكم شود
خواهانه با زيست بوم و  برخورد عقاليي و نيك. بشر استگشاي مشكل كنوني  مدارانه واخالقي به طبيعت راه حق

  .كردن بايد محور كار قرار گيردنسخن خود را كالم نهايي تلقي 
 معاصر بايد رفع كند تا به شكل پايدار ي، يكي از مشكالتي كه تمدن جهانمامشترك آينده مطابق گزارش 

فتي از بودجه كشور براي تسليحات و دستگاههاي هزينه كردن مبالغ هنگ :است» نظاميگري«توسعه يابد، مساله 

                                                 
 در شهر كيوتوي ژاپن مورد پذيرش تعدادي از كشورهاي جهان واقع شد، قصد دارد تا سي و هشت كشور صنعتي ١٩٩٧پيمان كيوتو در يازدهم دسامبر.  1

 اين پيمان ٢٠٠۵هنگامي كه روسيه در فوريه .  سازد٢٠١٠ تا ١٩٩٠رصد بين سالهاي  د٢/۵اي به ميزان متوسط  جهان را ملزم به قطع توليد گازهاي گلخانه
  . كشور رسيد و روند اجرايي آن آغاز شد١۴١جهاني را پذيرفت تعداد كشورهاي عضو اين پروتكل جهاني به 

2. Francis Bacon(١۵۶١-١۶٢۶) 
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مثالً نزديك . كند نظاميگري با آلوده كردن محيط زيست و فرسودن منابع كمياب، زيانهاي مستقيمي وارد مي. نظامي
كننده  ارتش آمريكا بزرگترين مصرف. كنند ميبه يك چهارم سوخت هواپيماي جت را نيروهاي مسلح مصرف 

توانست سوخت كل سيستم حمل و نقل عمومي  ي از سالها، آن قدر نفت خريد كه ميدر يك. نفت جهان است
در كل جهان، مصرف آلومينيوم، مس، نيكل و پلوتينيوم توسط ارتش .  سال تأمين كند٢٢اياالت متحده را براي 

 مربع كه معادل  كيلومتر٠٠٠/١٠٠، تقريباً ه در اياالت متحد.بيشتر از تقاضاي اين مواد توسط كل جهان سوم است
نيروهاي مسلح جهان مسئول پخش و . كل مساحت اياالت ويرجينيا است، به مصارف نظامي اختصاص داده شده

 درصد كل تحليل اوزون در ١٣ در اليه اوزون هستند و ١١٣-cfc انتشار بيش از دو سوم ماده شيميايي موسوم به 
انتشار كلي دي اكسيد كربن بر اثر فعاليتهاي .  زمين استمساله بعدي گرم شدن سطح كره. گيرد اين اليه صورت مي

 كمك دتوان ميكم كردن سريع مخارج نظامي .  درصد كل ميزان پخش در سراسر زمين است١٠نظامي در حدود 
س، رييس جمهور پيشين كاستاريكا و برنده جايزه صلح نوبل در اوسكار سارنچِ. مؤثري به توسعه پايدار بنمايد

تصريح شده در اين مجموعه مقررات . كرده است» مجموعه مقررات نقل و انتقال سالح« به تدوين ، مبادرت١٩٨٧
كند بايد مطابق با ضوابطي باشد كه از آن جمله است ترويج   بخواهد سالح خريداري ياست كه اگر كشور

  .دموكراسي، صيانت از حقوق بشر، شفاف بودن در مورد مخارج نظامي
توان اين  با استدالل مي.  فرهنگ مصرف دنياي امروز بسيار تجملي است:پرستانه تجمل فرهنگ مصرفي -٣

 تكافوي نيازهاي زندگي با اكتفا به ضروريات را دارد، اما براي زندگي احتماالًمدعا را تثبيت كرد كه طبيعت 
، با ت زندگي بشريت راي وجود ندارد دال بر اينكه طبيعت ضرورياعبه تعبير ديگر، دليل قط. كند  تكافو نمييتجمل

توان اقامه كرد مبني بر اينكه منابع طبيعي براي زندگي   تأمين نمايد، اما دليل قطعي ميتوجه به نرخ رشد جمعيت،
ادامه حيات به .  ميليارد نفر خواهد رسيد۵/٩ نزديك به ٢٠۵٠جمعيت جهان در سال . ها وجود ندارد تمام نسل

منابع .  سياره مشابه كره خاكي ماست٣٠ ادامه حيات به شيوه فعلي نيازمند .صورت فعلي تا آن زمان وجود ندارد
  .الزم براي زندگي مرفه از نوع آمريكائي وجود ندارد

قيمت تاريخ سينما، يكصدوپنجاه تا دويست وپنجاه ميليون   فيلم گران٢٠طي دهه گذشته بابت ساخت هر يك از 
نسان از شدت گرسنگي در افريقا و آسيا در حال دست و پنجه نرم كردن ، در حاليكه ميليونها ا1دالر هزينه شده است

دارويي گرفتار مرگ نشود، در  اي برسد كه ديگر انساني به دليل گرسنگي و بي اگر روزي بشر به مرحله. اند با مرگ
توان  با صنعت سينماي هاليوود مي. هاي چندصد ميليون دالري شايد تجمل محسوب نشود آن روز ساختن فيلم

ها به سطح زندگي اروپا  ها و آسيايي اگر زندگي افريقايي. زندگي تمام انسانهاي گرسنه و فقير افريقايي را نجات داد
 تجملي بودن در .تجملي بودن امري نسبي است. شود و آمريكا برسد، صنعت سينماي هاليوود تجمل محسوب نمي

                                                 
  ١رجوع شود به ضميمه شماره .  1
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مطابق نظر . گوئيم ما از موضع انكار ارزش هنر سخن نمي. يابد قياس با ضروريات بر آورده نشده زندگي معنا مي
تا وقتي حقيقت ). هنر( نياز به زيبايي - نياز به خير ج- نياز به حقيقت ب-الف:  سه گونه نياز دارندها افالطون، انسان

ي مادي توضيح آنكه نيازها. گستر نشود، رو آوردن به زيبايي امري تجملي محسوب خواهد شد فراگير و خير دامن
شوند كه واقعيات عالم انساني و عالم طبيعت شناخته شوند و انسانها با يكديگر مناسبات  بشر وقتي تأمين مي

اند تقدم دارند  طلبي و خيرخواهي كه دو شرط الزم تأمين نيازهاي مادي از اين رو، حقيقت. خيرخواهانه برقرار كنند
تا وقتي كليه ابناء بشر به سطح معقولي از حيات و محو فقر . دارد  ارزاني مييجويي كه هنر را به زندگ بر زيبايي

  1 .نرسند، هنر پرهزينه و زندگي اشرافي و تجمالتي بايد اخالقاً تقبيح شود
بهترين نظام اجتماعي سياسي است اما   در اينجا، البته بايد توجه داشت كه اگر چه ليبرال دموكراسي، به گمان ما،

توان  از سوي ديگر، مي.  است، نه اينكه هيچگونه عيب و نقصي ندارد، ميان نظامهاي موجودفقط بهترين نظام، در
تر از  اند اخالقي صوري از ليبرال دموكراسي فرض و تصور كرد كه، در عين حال كه ليبرال دموكراسي اشكال و

                                                 
تكيه اين ديدگاه . مانند فقط در سطح اخالق محدود نمي) شود همه در همه جا، در هر حالت، همواره، انسان خوانده شوند بب ميكه س(باور به ماهيت انساني .  1

، در به آزادي فعاليت اقتصادي) در كانت، در ليبراليسم(آن اعتقاد به آزادي انسان . به زندگي اقتصادي و توليدي هم هست) و به معناي سياسي ليبراليستي(فلسفي 
در اقتصاد (در بازار آزاد .  دفاع كندبازار آزاد منطقاً از بايدكند  كسي كه از ديدگاه ليبرال و دموكرات دفاع مي. گستره توليد، توزيع و مصرف تكيه دارد

هايي بسازد كه  اش را بيشتر كند و فيلم مايهدار بخواهد سر كننده سرمايه مثل روز روشن است كه تهيه. طبيعي است كه به فكر تحصيل سود بيشتر باشيم) داري سرمايه
دار گفت  شود به سرمايه آيا مي. مند خواهند شد بدين ترتيب از طريق رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، افراد زيادي از آن بهره.  باشندسودآوربيشتر فروش كنند و 

و (ز تجمل نشانه نگاهي اخالقي است اما اين نگاه استوار است به نظامي اقتصادي كه سودت را بايد به گرسنگان آفريقا و آسيا بدهي؟ حكم به قناعت و گريز ا
شايد بهتر است بگوييم (داري مخالف بود اما از سويه سياسي و اخالقي آن دفاع كرد؟ راه حل سوسياليستي  شود با اصل بنيادين اقتصاد سرمايه چگونه مي). توليدي

اش مقبول است،  هاي سياسي و اخالقي هاي دموكراسي ليبرالي مدرن كه نتيجه هاي اخالقي با پيش نهاده  و بايستهبراي ارضاي حس انسان دوستي) پوپوليستي
  .باشد سازگار نمي

  ! ات را به مسيري هدايت كن كه بيشترين سود را بدست آوري سرمايه: شود كه استوار به اين حكم است پيشنهادهاي انسان دوستانه به نظامي داده مي
تر از اين خواهيم ديد كه نظام  اگر بپذيريم مسئله را بسيار پيچيده. هاي آرمانشهري شبيه خواهيم شد اين اصل و پايه را نپذيريم، در بهترين حالت به سوسياليستاگر 

داري و مناسبات توليدي و   سرمايهدر چارچوب اقتصاد. هاي پرخرج به افريقا كمك كند به جاي ساختن فيلم...) در نظم جديد و جهاني شدن و (موجود اقتصاد 
  . تر ثروت و غيره يافت حلهايي براي توزيع عادالنه شود راه دارانه مي اجتماعي سرمايه

رف آنچه در متن درباره سينما گفته شد، به يك معنا تكرار ح!! چرا همواره فراشد توليد اثر هنري بايد صدمه ببيند: ممكن است هنرمندان اين پرسش را مطرح كنند
اما در ديدگاه ). استالينيست بود. (كمونيست بود) ١٩٠۵-١٩٨٠(اما سارتر . »ارزشي نداردتهوع ميرد رمان  در برابر كودكي كه از گرسنگي مي«: سارتر است

  . ثار هنري شكل گيرد هنري يا لطمه زدن به فراشد توليد آ تواند از راه محدود كردن خالقيت آزاديخواهانه، سير كردن گرسنگان افريقا و آسيا نمي
رشد اقتصادي بسيار باالي چين كمونيست در سه دهه اخير، تنها و تنها از طريق . در پاسخ بايد تأكيد كرد كه آنچه در متن آمده به معناي نفي اقتصاد بازار نيست

. سوسيال دموكراسي هم مبتني و متكي بر اقتصاد بازار استتوان از سوسيال دموكراسي نوع اروپايي دفاع كرد، اما اين نوع  مي. اقتصاد بازار بدست آمده است
بورژوازي، به گفته . اما تا آنجا كه ممكن است بايد نظامات سياسي اقتصادي را اخالقي كرد. توان از طريق قدرت سياسي بر كسي تحميل كرد اخالق را نمي

صنعت . داري چشم بپوشيم هاي منفي و عواقب ناخواسته نظام سرمايه شود كه ما بر سويه اما اين امر باعث نمي. ماركس، انقالب عظيمي در دنيا ايجاد كرده است
كند و بجاي راهنمايي بشر براي  اين صنعت واژگونه عمل مي. گرايي است، افالطون گفته است بشر نيازمند حقيقت و خير و زيبايي است فرهنگ مروج مصرف

 Johann)ما نيازمند آموزش هنري هستيم منتهي آموزشي كه شيلر. كند دميان غرق در اميال فاوستي ميكند كه آ رسيدن به اين اهداف مالكهايي جعل مي

Christoph Friedrich Von Schiller.١٧۵١٨٠-٩۵)از آن سخن گفته است نه صنعت فرهنگ.  
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 چرا صنعت سينما سودآور است توان پرسيد كه ي اينها گذشته، آيا نمي از همه. هاي موجود باشند ليبرال دموكراسي
 صنعتت اين كنندگان توليدا وان مصرفبال فراسودآوري عظيم صنعت سينما به علت اقتوان پاسخ داد كه   نميو آيا

 در دنيايي تا ،تواند زيستن آنان است؟ آيا انسان اخالقي مينخود، معلول اخالقي ، كنندگان است و اقبال اين مصرف
گرانقيمت بكند؟ و در پايان توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد تفريح ي يك  نهمه هزينهاي   فقر،شبدين حد دستخو

  .اند، الزام قانوني و حقوقي ندارد هاي اخالقي، تا وقتي كه توصيه اخالقي يهصكه تو
  ويبايياما مساله اينست كه ز  .هاي هنري نيست دهر و زيبايي و فرآوارزش هنر انكاراينهمه، هرگز به معناي نفي و 

 به وجهي ديگر، اگر امر. تواند بود  بيش از زيبايي يك اثر هنري ميمراتبه بسالمت و شادكامي و نشاط يك انسان 
 نينيست كه زيبايي عالم انسااً شكي  ظاهر بين اينكه عالم انساني زيبا شود يا عالم طبيعت و محيط اطراف، باشد داير

است مثبتي  رزش به جهت ا كه البته دارد،  ي، زيبايي، اگر ارزشي دارد،وانگه.  استجماداتزيبايي عالم  مقدم بر
  . نه اينكه جا را براي خود انسان تنگ كند بنابراين، بايد در خدمت انسان باشد،  كه بر روح آدمي دارد و،

. اند ذيهتغ  گرسنگي يا سوءدچار، هشتصد و چهل ميليون نفر از جمعيت جهان )١٩٩٧(بنابر گزارش برنامه توسعه 
دو ميليارد و . يك ميليارد و سيصد ميليون نفر از جمعيت جهان داراي درآمد روزانه كمتر از يك دالر آمريكا هستند

توسعه  كشوهاي فقير توان ادامه حيات در چارچوب .ششصد ميليون نفر به بهداشت دسترسي ندارند
 حداقل رفاه و 1واهب توسعه نصيب همه مردم جهان شود ماي انديشيد تا  بايست چاره مي.  را ندارندساالرانه سرمايه

اي است كه  گرايانه سوداي زندگي مصرفتر از  زندگي همراه با قناعت بسيار انساني. براي همگان بايد تضمين شود
 ميليونها كارگر چيني و هندي بايد با دستمزد پايين زندگي كنند و ميليونها افريقايي از گرسنگي براي تأمين آن

ها به طور مصنوعي در حاليكه ميليونها مردم   از بين بردن محصوالت غذايي براي باال نگاه داشتن سطح قيمت.رندبمي
ي آمريكا نشان داد كه در ترينا طوفان كا.هاي اخالقي است هاي بارز عدم توجه به مسئوليت  از نمونه،اند جهان گرسنه

كنيم  اي همگاني كار مي فه كساني همچون ما كه در رسانهوظي. ترين كشور جهان چقدر فقير وجود دارد پيشرفته
آنان غرق در كار . مداران و اقتصاددانان گوشزد كنيم ها را بيشتر به مردم و سياست كند كه اين واقعيت حكم مي
ايم  هما سخت كوشيد.  خود بيرون كشيم و پلي ارتباطي ميان آنها باشيم توانيم آنان را از عزلتگاه اند، ما مي تخصصي

  .  خود ادامه دهيمةرانگكه به وظيفه خود عمل كنيم اما بايد با تعهد بيشتري به كار روشن
به عنوان مثال، بر . دانند شناسان اجتماعي نيازهاي بشر را هرمي مي  روانبرخي:  عدم توجه به هرم نيازها-۴

هفت بشر نردباني و ) hierarchy of needs( سلسله مراتب نيازهاي )١٩٠٨-١٩٧٠(اساس نظر آبراهام مزلو 
البته مزلو در طول حيات علمي و فكري خود بازنگريهايي در تعداد سلسله مراتب نيازهاي بشر كرده  (اي است پله

                                                 
  .در ادبيات حقوق بشر و نسل سوم حقوق، مطرح است» حق بر توسعه« اين مساله تحت عنوان 1
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مطابق مدل مزلو نيازهاي بشر . گيرد با تأمين و رفع هر يك از نيازها، نيازهاي بعدي در اولويت قرار مي. )است
  :عبارتند از
  )غذا، آب، هوا، خواب، رابطه جنسي(ماني يا فيزيولوژيك  نيازهاي جس-الف
  )امنيت، ثبات، حمايت، نظم و رهايي از ترس و اضطراب( نيازهاي ايمني -ب
  )به ديگران پيوستن، پذيرفته شدن، تعلق داشتن( نيازهاي محبت و احساس تعلق -ج
  )ردتأييد و شناخت ديگران واقع شدن دركارها، مو دادن كفايت اجرا و دستيابي، نشان(نفس   نيازهاي عزت-د
  )دانستن، فهميدن و كاويدن( نيازهاي شناختي -هـ
  )تقارن، نظم و زيبايي (  نيازهاي ذوقي-و
   )فس و شكوفا ساختن توانايي بالقوهرسيدن به تحقق ن( نياز به خود شكوفايي -ز

مزلو تشكيك    يازهاي بشري بر طبق گفتهراتب نتوان در تعداد و ماهيت م اند، مي البته همانطور كه بسياري گفته
كما اينكه روانشناسان . ، ولي اصل سلسله نيازهاي بشري مورد شك و شبهه هيچ روانشناسي واقع نشده استكرد

نيازها تاكيد مراتبي بودن ، بر سلسله 2، هنري الكساندرموري 1 از جمله كارل راجرزمزلو، نيز، غير از ديگري،
  . اند كرده

دي، شكلي از محروميت است كه در آن دسترسي و امكان ارضاي نيازهاي رده اول و دوم به محروميت ما
بشريتي كه هنوز گرفتار نيازهاي بيولوژيك است و حداقل يك سوم آن در زير . صورت نسبي يا مطلق وجود ندارد

  . ديگر مراتب برودبعدي به سراغ نيازهاي تواند نميخط فقر شديد قرار دارند، 
 اعالميه جهاني حقوق بشر داراي ارزش جهاني : مطلق در كنار حقوق بشريق حداقل اخال-۵

) universal (حداكثر آن است كه . توانند حقوق بشر را انكار نمايند ي حقوق بشر، ديگر نمضدولتهاي ناق. است
. فاوت استمدعي شوند يك حقوق بشر جهاني واحد وجود ندارد، بلكه به دليل تفاوت فرهنگها، حقوق بشر مت

 بر اساس معرفت و شناختي كه بشر تا آن زمان از انسانيت داشت، به ١٩۴٨اعالميه جهاني حقوق بشر در سال 
نويس، پيشنهاد كردند تا بندي به اعالميه اضافه شود  كنندگان در جلسات تهيه پيش دو تن از شركت. تصويب رسيد

 و منحصر به اصول اعالميه يعني حقوق بشر محدود. ستمبني بر اينكه اين اصول سخن آخر درباره حقوق بشر ني
كامالً امكان دارد در اثر بسط معرفت و سطح معيشت، حقوق جديدي كشف يا برخي از . جهاني حقوق بشر نيست
  .اصول بال موضوع شوند

در كنار اعالميه جهاني حقوق بشر به يك  . است) universal(جهانشمول و ) absolute(حقوق بشر مطلق 

                                                 
1- Carl Rogers (٨٧-١٩٠٢) 
2 - Henry Alexander Murray (١٩٨٨-١٨٩٣) 
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. 1 نياز است كه مورد اجماع كليه فرهنگها، تمدنها، كيشها، مسلكها، اديان و مذاهب باشديخالق جهاني مطلق حداقلا
 بدون يك اعالميه  اعالميه جهاني حقوق بشر،. نمايد تا حدود زيادي اين نياز را تأمين مي» ياعالميه اخالق جهان«

بشر به شفقت اخالقي نياز . شود با حقوق و قانون اداره نمي بشر فقط يزندگ. جهاني اخالق كارآيي چنداني ندارد
شود و به فرموده مولي  روابط جمعي آدميان بر اساس قوانين عادالنه تنظيم مي.  استيدارد كه فوق قوانين حقوق

، اما به صرف اجراي قوانين عادالنه. عدل بر احسان تقدم دارداگر بين عدل و احسان تعارضي پديد آيد، ) ع( علي
با اخالق بايد . عدالت شرط الزم بهروزي و خوشبختي بشر است، اما شرط كافي نيست. شود روابط انسانها سالم نمي
 اندوخته، ماليات درآمدش را  هاي قانوني ثروت فرد ميلياردي را در نظر بگيريد كه به روش. 2عدالت را تكميل كرد

توان از اين كار  اين فرد را قانوناً نمي. كند  ميل و هوسهاي خوداميا خانوار را صرف ها دهپرداخت كرده، اما هزينه  
بايد نوعي . هاي اخالقي در او نوعي شفقت ايجاد كرد ش بايد به رو. حقوق در اين موارد خاموش است. بازداشت

هم رو ) ي اخالقمالزا(، به شفقت و احسان )ي حقوقمالزا(ورزه در درون انسانها پديد آورد تا عالوه بر عدالت 
  .بياورند

چه دليل به اگر اصول مطلق اخالقي، جهاني است و همه انسانها و مكاتب آن را قبول دارند، پس تأكيد بر آن 
پذيرش . شود اعالميه جهاني حقوق بشر امري مدرن است كه در دوران ماقبل مدرن يافت نمي. گيرد صورت مي

.  حقوق بشر را مؤاخذه ومحكوم كردضبود كه بتوان دول ناقجهاني اين اعالميه توسط تمام دول، راهگشاي اين امر 
اما اعالميه اخالق جهاني، اگر با هيچ فرهنگ و مسلكي تعارض ندارد و الزامي حقوقي براي اجراي آن وجود ندارد، 

 تأكيد بر اخالق حداقلي جهاني به دو دليل صورت .گشايد آيد و گره چه مشكلي را مي به چه كار بشر امروز مي
  :گيرد يم

اعتقاد به امري داشتن با عمل به . نمايند  با آنكه همگان اصول اخالقي را قبول دارند، ولي به آن عمل نمي-الف
فرض كنيد فردي . گويند دانند، اما در مقام عمل دروغ مي آدميان با اينكه دروغگويي را بد مي. آن امر تفاوت دارد

اين دو چه . گويد داند و دروغ مي و فرد ديگري دروغ گفتن را بد ميگويد  داند و دروغ مي دروغ گفتن را بد نمي
شود  ان نميدگويد، دچار عذاب وج داند، وقتي دروغ مي تفاوتي با يكديگر دارند؟ فردي كه دروغ گفتن را بد نمي

شود و  يدچار عذاب وجدان م گويد، داند، وقتي دروغ مي اما آنكه دروغ را بد مي. اش محفوظ است و آرامش رواني
معرفت اخالقي . بايد ساز و كارهايي آفريد كه مردم به آنچه قبول دارند عمل كنند. ريزد اش به هم مي آرامش رواني

                                                 
عدالت در همه . اند اند و برخي اصول و ضوابط اخالقي با قيد و شرط گردد كه برخي اصول اخالقي بدون قيد و شرط  مطلق بودن به فرموالسيون تنسيق باز مي1

يعني همه انسانها و . مكتبها و مسلكهاست يونيورسال بودن به معناي پذيرش همه انسانها،. استگويي مقيد  زمانها، مكانها و اوضاع و احوال خوب است، اما راست
  .مكاتب بپذيرند كه عدالت خوب است و ظلم بد است

ق حاصل قانونگذاري عدالت متعلق به قانونگذاري بيروني است اما اخال. قانونگذاري دروني، قانونگذاري بيروني: كانت به دو نوع قانونگذاري اعتقاد داشت.  2
  .اما بايد سهم قانونگذاري دروني را هم ادا كرد. توسل به حق، سهم قانونگذاري بيروني را ادا كردن است. دروني و مبتني بر نيات خيرخواهانه انسانهاست



A 14مانيفست سوم : اكبر گنجي                   سايت نيلگون

لذا بايد از . آور شود  الزامقدرت سياسي كه با نيستاخالق مانند حقوق . شود مردم لزوماً به عمل اخالقي منتهي نمي
پس . بايد كاري كرد كه معرفت اخالقي به عمل اخالقي بينجامد. لي كردطريق تعليم و تربيت آن را فراگير و عم

آموزش و پرورشي كه از ابتدا . اي سامان يابد كه به انجام اصول اخالقي منتهي شود بايد نظام تعليم و تربيت به گونه
 شخصيت 1 .را نقض كرده است) impartiality(طرفي  آورد، اصل بي  با يك دكترين خاص كودكان را بار مي

وقتي در كودكي فرد را يهودي، مسيحي و مسلمان بنيادگرا يا ماركسيست . گيرد فرد در دوران كودكي شكل مي
به موجب . تا آخر عمر بر همين نهج سير خواهد كرددر اكثريت قريب به اتفاق موارد او آورند،  ارتدوكس بار مي

، بايد  بجاي انديشهنظام آموزشي . ها آموزش داد د به بچهطرفي، دكترينهاي غيرقابل وفاق را مطلقاً نباي اصل بي
بايد به . هاي چگونه انديشيدن و بجاي تعصب و جزم و جمود، تساهل و رواداري را به كودكان بياموزاند روش

 .به نابرابري حقوقي و شهروندي درجه اول و درجه دوم منتهي شودنبايد ما با ديگري » تفاوت«كودكان آموخت كه 
قتل . قرار گيرد) يا نابرابري در استفاده از امكانات(هاي اجتماعي و حقوقي  تواند پايه تفاوت هاي طبيعي نمي تتفاو

ورزي با آنها كه با ما متفاوتند، بطوركلي بايد نفي و مذموم تلقي  خشونت. ديگري و مخالفان به هيچ وجه مجاز نيست
  .شود
روابط اجتماعي .  درباره مصاديق آن اختالف نظر وجود داردني است،ا، جهحداقلياخالق اصول با اينكه  -ب

  .عدالتي است آنقدر پيچيده است، كه بعضاً روشن نيست كه فالن امر مصداق عدالت يا بي
با اينكه ايندو اصل را همگان قبول دارند، اما در عين حال در بسياري از . طرفي و انصاف را در نظر بگيريد اصل بي

هاي عالم اقتصاد  انصافي بي: به عنوان مثال. اند انصافي قرار گرفته دانند كه در موقعيت بي ادق نميموارد حتي افراد ص
توانند درك و برمال  را فقط متخصصاني كه بر مسائل اقتصادي احاطه دارند مي...) استخدام، اخراج، توليد، توزيع و (

اينك فردي كه در يك رشته . تخصصي شده استبه مقتضاي پيشرفت تقسيم كار اجتماعي، مشاغل كامالً . كنند
 ظالمانه يا غيرظالمانه بودن توزيع ثروت را .اطالعات وسيع دارد، در هزاران موضوع ديگر با مردم عادي فرقي ندارد

 فاقد تخصص داوري روشني در اين خصوص ندارند كه آيا دافرا. تواند بفهمد يك اقتصاددان بهتر از همه كس مي

                                                 
اي  است به گونه... باورها، امكانات فني و گيرانه ما كه از آن گريزي نيست و تابع معرفت پيشيني، عاليق،  كند كه رويكردهاي جهت عقالنيت حكم مي.  1

يابي به اين اهداف تقويت توان انتقادي و فراهم  يك شرط اساسي براي دست. مستمراً نقد و در مسيرهايي هدايت شوند كه از رهگذر آن خير عامه افزايش يابد
و سنتهاي معين، اساساً ) forms of life(تعلق به اشكال خاصي از زندگي تواند بدون وابستگي و  هيچ فردي نمي. آوردن زمينه براي رويكردهاي نقادانه است

بايد كوشيد با نقادي سنجيده و مستمر اشكال . بيطرفي اگر به معناي الاقتضا بودن نسبت به همه اشكال زندگي باشد، عمالً غيرممكن است. زندگي و رشد كند
اشكال بهينه زندگي و سنتهاي . بومي هموار كرد هاي زيست تر با واقعيت ل تازه زندگي و سنتهاي متالئمموجود و سنتهاي شناخته شده، زمينه را براي ظهور اشكا

. كنند سازند و از بروز سناريوهاي نامطلوب تا حدود زيادي جلوگيري مي هاي فردي و جمعي و طبيعي سازنده بيشتري را آشكار مي مناسب آنها هستند كه ظرفيت
  .پذير،  نقدپذير و همگاني باشد و در عين حال تالش مستمر براي تصميم و فراروي از آنها صورت گيرد ها، عيني، دسترس رها و راه حلبايد كاري كرد كه معيا
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و پرورش با اينكه همگان رفتار منصفانه با كودكان در آموزش  1.اق فالن اصل اخالقي است يا خير مصداين روابط
انصافي است  شود مصداق انصاف يا بي ا با كودكان ميه را قبول دارند، اما اينكه آيا رفتاري كه اينك در مهدكودك

هودهاي يونيورسال، اصول اخالقي را قابل ش. دهند را روانشناسان تعليم و تربيت بهتر از هر كس ديگري تشخيص مي
شود يا زير پا گذارده و لگدمال  توان فهميد كه در فالن مقام آيا اصول اخالق اجرا مي كنند، اما با شهود نمي قبول مي

  .شود مي
بر مبناي شهود به وضوح به اصل . اخالق جهاني سرمشقي است براي مصاديق اصول اخالقي در موارد خاص

بر ما روشن ... اما مصاديق انصاف در عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش و . اد داريمانصاف اعتق
 براي تعيين ي اخالق جهاني حداقل.دهند مصاديق را تشخيص نمي شهودهاي اخالقي، به صرف شهود بودن،. نيست

مثالً ممكن اما .  وارد آوردالزمغيرگويد نبايد بر انسانها درد و رنج  اصل شهودي اخالق جهاني مي. مصاديق است
 از طريق به هم ريختن اعصاب شهروندان، بر روند مي به كار سازي  شهرسازي و خانهبرخي از رنگهايي كه در است 

بدين ترتيب به كارگيري فالن رنگ . فهمد شناس رنگها مي اين امر را فقط روانو آنها درد و رنج غيرالزم وارد كنند 
برخي از انواع معماري مصداق درد و رنج . سازد ون درد و رنج غيرالزم بر انسانها وارد ميشود چ مصداق ظلم مي

يي بر افراد  فهمد چه نوع معماري شناس معماري مي تنها روان. يابند افراد غيرمتخصص اين امر را در نمي. اند غيرالزم
ذشته انواع درد و رنج غيرالزم و ظالمانه را بر نظام پدرساالر و مردم ساالر گ. سازد وارد مي) Tension (فشار رواني 
  2 .كند  غيرعادالنه بودن آنها را كامالً بر مال مي اخالق جهاني با روشن كردن مصاديق آن موارد،. آورد زنان وارد مي

. توان به دموكراسي پايدار دست يافت با آموزش مي.  نخواهد شدعملي ، بدون آموزش،رسيدن به اين اخالق
طلب، روادار،  نظام آموزشي بايد انسانهاي بافرهنگ، صلح. ريت نيستديقط تربيت تكنوكرات براي مآموزش ف

بايد در آموزش بر روي . كنند  نمييجنگ افروز. كنند  انسانهاي بافرهنگ به كسي ستم نمي.پيشه تربيت كند قناعت
ن تولستوي راه نجات بشر را در آموزش اي همچو بيهوده نبود كه نابغه.  كردتأكيدادبيات، عرفان، اخالق و هنر 

نظام آموزش و پرورش فعلي دو . اي براي تعليم و تربيت كودكان روستايي احداث كرد جست و شخصاً مدرسه مي
  :دهد كار انجام مي

                                                 
تالف نظر اما ناگفته پيداست كه اخ. انصافي دارند البته نبايد فراموش نمود كه اقتصاددانهاي متخصص ليبرال و سوسياليست دو برداشت متفاوت از اصل بي. .  1

مضافاً بر .  غير متخصصان  است ميان متخصصان يك علم، كه معموالً ميان چند  نظر معدود نوسان دارد، به مراتب كمتر از اختالف نظر بسيار متشتت و پراكنده
  .تالف راي دارندخبري اخ اينكه فرق است بين كساني كه از سر علم و اطالعات با هم اختالف نظر دارند، و كساني كه از سر جهل و بي

توانند از عهده   نميutilitarianismو نظامهاي اخالقي تك اصلي نظير ) particular(توان نشان داد كه نظامهاي اخالقي معتقد به فقدان اصول اخالقي   مي. 2
ترين اصول  اخالقي، يك نظام پلوراليستيك مبتني بر كليترين نظام  براي اين منظور مناسب. اي كارآمد در جهان پيچيده كنوني بر آيند ارائه طريق اخالقي به شيوه

با اين .  روي آوردclear casesهاي روشن  گيري از نمونه توان از شيوه موسوم به بهره براي دستيابي به اين اصول مي. قابل قبول براي همه فرهنگها و تمدنهاست
روشن است كه تعيين مصاديق به . ترين اصول، كه مورد قبول جهانيان است، دست يافت ياي از كل توان به يك نظام اخالقي حداقلي متكي به پاره شيوه مي

  .بايد متكي بر داليل قابل دفاع در حيطه عمومي باشند اما در هر حال همه قضاوتهاي اخالقي مي. هاي خاص و توانايي فاعالن اخالقي بستگي دارد زمينه
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برقرار  و معلولي ي عل ان رشتهاي كه در ميانش هاي پراكنده ، به معناي دانش)information( اطالعات -اول
  .نيست
ميان آنها توليدي معرفتي  هاي معطوف به موضوع واحد كه روابط ، به معناي دانش)knowledge( علم -دوم

  .كامالً دانسته است
  . امر ديگر بايد وارد نظام آموزش و پرورش شوددو ،دو در كنار اين

دگي چه بايد هدف زن) الف: ، به معناي اينكه بدانيم كه)meaning of life ( چرا زيستن يا معناي زندگي-سوم
زندگي ما در كل ) و ج؟زيستن هستنزندگي چه ارزشي دارد، يعني چه رجحاني بر زيستن نسبت به )  بباشد؟

 معناي زندگي، به اين معنا است كه به آدمي نشاط ؟تواند داشته باشد تاريخ و طبيعت و هستي چه كاركردي مي
  .بخشد مي) élan vital(حياتي 

اي كه نه فقط واجد   بهزيستي يا نيك زيستي يعني زندگي)well-living (تي بهزيستي يا نيك زيس-چهارم
هاي اجتماعي، مانند نظم، امنيت، و عدالت و آزادي به بهترين صورت ممكن  برخورداري مادي باشد، بلكه در آن آرمان

. آدميان راسخ شده باشدهاي اخالقي، مانند صداقت و جديت و فروتني و نيكوكاري، در  تحقق يافته باشند و نيز آرمان
م و ز، عدم جعصبحصول اين بهزيستي متوقف است بر اينكه اوليات زندگي اجتماعي، مانند خودشيفته نبودن، عدم ت

  . .  جمود، مدارا و رواداري، را به كودكان و نوباوگان خود آموخته باشيم
ايم، هرگز  وق بشر و اخالق جهانيرغم اينكه طرفدار مطلق بودن حق در همين جا بايد بهوش بود كه ما، علي

را ) pluralism(گرايي  نيستيم و، به هيچ وجه، كثرت) exclusivism( و طردگرايي) monism(طرفدار انحصارگري 
گرايي  چرا كه معتقديم كه براي طرفداري از پلوراليزم هرگز الزام معرفتي نداريم كه نسبي. كنيم رد نمي

)relativism ( توانيم هم پلوراليست باشيم و هم مطلق انگار  مي. باشيمرا هم قبول داشته)absolutist .( به عبارت
امكان دارد كه كسي . گراست گرايي نسبي آيد كه هر كثرت گراست، اما از اين بر نمي كثرتگرايي  ديگر، هر نسبي

 در .اريم و هم پلوراليستانگ هم مطلق. انگار هم باشد و، خود از اين گروهيم گرا باشد و در عين حال، مطلق كثرت
توان به درستي و با براهين دقيق نشان داد كه تنها رئاليزم عميق و پيچيده با پلوراليزم سازگار است و  حقيقت مي

، نه ايدآليست، يعني رئاليستيم) Facts( ما، در خصوص امور واقع .تواند به نفي پلوراليزم منجر شود  مي گرايي نسبي
ها وجود دارند و همه چيز تابع و طفيلي باورها و  علم و ادراك و ذهن ما انسان باور و مستقل ازمعتقديم كه واقعياتي 

هايي  ، يعني معتقديم كه ارزشانگار نسبي، نه مطلق انگاريم) Values(ها  ادراكات ما نيست، و در خصوص ارزش
 ارزشند، نه اينكه به محض اينكه مكان، هاي ما ها و سليقه  و ذوقهايندبدآها و  وجود دارند كه مستقل از خوشايند

اما اوالً . ها از ميان برود عوض شدند ارزش بودن آن ارزش و حال عوض شد يا خوشايندها و بدآيندها زمان، يا وضع
احوال بع مكان، زمان، و اوضاع و ها را نسبي و تا اند، بلكه بعضي از ارزش ها چنين كه همه ارزشم يمعتقد نيست
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دهد و چون به   فقط يك كيش و آيين و مكتب و مرام تشخيص نميراهاي مطلق  انياً معتقديم كه ارزش، و ثدانيم مي
   . ستيمپلوراليست هاين دو مطلب قائليم 

 از عرصه نظر به عرصه ي حداقلي حقوق بشر و اخالق جهان: تضعيف مفهوم و مصداق حاكميت ملي-۶
 نظام اجتماعي تبديل نخواهند شد، مگر آنكه ساختار حاكميت عمل نخواهند آمد و انديشه اخالق و حقوق بشر به

حداقل داراي سه اصل اي اجتماعي،  مفهوم حاكميت ملي، در مقام بر ساخته. ادي تضعيف شودملي تا حدود زي
  :است

  .دنك  بر اصل برابري دول بزرگ و كوچك داللت مي-الف
  .دنك مي شمرد و نفي  مي مداخله در امور داخلي ديگران را به طور مطلق مذموم -ب
  .ددان  فقط دولت را صاحب قدرت مشروع در حوزه داخلي مي-ج

-گيري را از چنگال دولت  هر سه اصل را به چالش كشيده، خودمختاري در مقام تصميمرشد سازمانهاي مدني جهاني
  1.استرده هاي خاصي را به دولتها تحميل ك خارج كرده و سياستها و برنامه) nation-state( ملتها 

يعني همانگونه كه يك . شد فرو كاسته مي»  اختياري ـ چهارديواري«حاكميت ملي در معناي كهن و رايج آن به 
داند هرگونه تمايل داشت  داند و لذا خود را محق و مجاز مي  خود را مالك همسر و فرزندان خود ميخودمحورپدر 

 پناه مفهوم حاكميت ملي خود را مالك سرزمين  و مردم آن با آنها رفتار نمايد، دولتهاي غيردموكراتيك هم در
برند از اصل استقالل ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و از حاكميت ملي، نقض حقوق  دانند و گمان مي مي

و  وقتي با محكوميت جهاني سازمانها دول خودكامه. توان استنتاج كرد زدايي را مي ستيزي و انسانيت بشر و اخالق
سنگر اول مفهوم حاكميت ملي است و سنگر . گيرند نهادهاي حقوق بشري مواجه شوند در پشت دو سنگر پناه مي

يك حقوق بشر بيشتر . اند ارزشهاي اخالقي و حقوق بشر جهانياصول . دوم حقوق بشر محلي و بومي و ديني است

                                                 
. تواند ظرفيتهاي تازه از خود آشكار كند نظير هر بر ساخته ديگري، اين مصنوع مي.  امور جوامع انساني استحاكميت ملي يك بر ساخته بشري براي تمشيت.  1

بايد كنار گذارده شود و ظرفيتهاي  توانند به اين نتيجه برسند كه برخي از ظرفيتهاي گذشته اين مصنوع مي در عين حال، با پيشرفت معرفت بشري، آدميان مي
به عنوان مثال، بشر به مدت يك قرن است كه از اتومبيل بنزيني يا اتومبيل با سوخت . ها شبيه هم هستند از اين حيث همه بر ساخته.  گرددديگري جايگزين آن

باتري هيدروژني كند و اكنون دريافته كه اين ظرفيت خطرخيز است و به فكر افتاد به جاي اين ظرفيت از ظرفيت تازه يعني اتومبيل با سوخت و  فسيلي استفاده مي
  .شود مند مي اما همچنان از كاربردهاي مفيد اتومبيل، با تغيير ظرفيت، بهره. كمك بگيرد

اما برقراري نظم، . هاي قديمي اين ماشين يا مصنوع، براي آدميان مضرند اينك روشن شده كه برخي از ظرفيت. در مورد حاكميت ملي نيز وضع از همين قرار است
هاي بسيار مهم اين ماشين است كه هيچ مصنوع ديگري تا كنون  گي مشترك و ايجاد امكانات براي رشد و رقابت افراد و گروهها از ظرفيتهويت زباني و فرهن

د، پروراندن تجربه ريگان، تاچر و ليبرتارينها در دهه هشتاد كه سوداي كوچك كردن دولت و حاكميت تا حد امكان را در سر مي. نتوانسته جايگزين آن شود
هاي ليبرتاريني در زمينه شبكه قطار سراسري انگلستان و متروي زيرزميني لندن  بگمان اينان، سياست. بگمان برخي ناممكن و نامطلوب بودن اين سودا را برمال كرد

در حال حاضر . دهند  ماجرا را پس ميهاي سال است كه تاوان هاي كالن دست يابند و ميليونها شهروند انگليسي سال باعث شد تا گروهي گردن كلفت به سرمايه
  . سخت مورد توجه قرار گرفته استpublic-private partnership يعني PPPدر كشورهاي پيشرفته، مدل موسوم به 
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 ديني، هواپيماي ديني، موبايل ديني، ميوه اگر دوچرخه. وجود ندارد، همانگونه كه يك انسان بيشتر وجود ندارد
  . حقوق بشر ديني هم وجود دارد وجود دارد،... ديني و 

. اوالً پيدايش حاكميت ملي متضمن جدايي افكندن ميان ملتها شده است. اند حاكميتهاي ملي دو پيامد منفي داشته
اما وقتي دولت عثماني تجزيه شد، دهها . كردند به عنوان مثال، تمام مردم دولت عثماني خود را هموطن تلقي مي

. خواندند...  عربستاني و  دولت به وجود آمد و از آن به بعد ميليونها انسان خود را عراقي، سوري، اردني، يمني،
ثانياً، تقويت حاكميت ملي و . كنند سانها ايجاد مينرواني در برابر وحدت جهاني ا-حاكميتهاي ملي سدهاي عاطفي

خط كشيدن به دور كشور و مناسبات . شود المللي موجب فرار از اصول اخالقي مي اي مدني بينتضعيف نهاده
عدالتي، مداخله  اعتراض جهاني به بي. شود ملت را امور داخلي محسوب كردن، به نقض حقوق بشر منتهي مي-دولت

تواند  المللي مي ادهاي بينكاستن از قدرت حاكميتهاي ملي و افزايش قدرت نه. در امور داخلي محسوب خواهد شد
  .تر منتهي شود  عقالني وتر تر، اخالقي تر، عادالنه به دنيايي انساني

گشودن مرزهاي . شود تر مي تر و رقيق شود، مرزهايش رقيق تر مي تر و انساني هر چه حاكميت ملي دمكراتيك
در حاليكه كشورهاي ناقض حقوق . اي از اين امر است كشورهاي اتحاديه اروپا به روي شهروندان يكديگر نمونه

ها را  تلفنكنند،  كنند، اينترنت را فيلتر مي گيرانه در خصوص ارتباط با ديگر ملل وضع مي بشر قوانين بسيار سخت
كنند، از كشور خود يك  دانند و ارتباط شهروندان خود را با جهان قطع مي  دانستن را حق مردم نمي كنند، شنود مي
  اين همه هراس براي چيست؟. گردانند سازند و نظام سراسر بين بر آن مسلط مي گونه مي نالجزاير زندا مجمع

 آنارشي . استعدالت و آزادي، امنيت، رفاه  ،نظمفلسفه وجودي حاكميت ملي، تحقق آرمانهاي اجتماعي 
ها  توان به اين ارزش يدولتي هرگز پا نگرفت چون انسانها با شهود و تجربه دريافتند كه بدون حكومت نم به معناي بي
. شود دهد كه افزايش قدرت و اقتدار حاكميت ملي لزوماً به اين ارزشها منتهي نمي اما تجربه نشان مي. دست يافت

  .نمايد شود، كمتر به سوي اين اهداف حركت مي دولت هر چه قاهرتر مي
ها را تضعيف كرده  ملت-ولت تا حدود زيادي حاكميت ملي وساختار دنظارت جهاني سازمانهاي مدنيفرايند 

، و جابجايي سرمايه و اشاعه و انتشار عقايد، يتواند خود را از نوسانات بازار جهان دولتي نميچ  هيبه عالوه. است
»  محور-ملتِ سرزمين-دولت«ران حب.  جرم و جنايت، دانش و اخبار در مقياس فراملي بر كنار نگه دارد باورها،
در . توان جوامع را نظامهايي محاط در مرزها و مجزا از جهاني خارج در نظر گرفت ديگر نمي. گرفته استشتاب 

تواند محكوميت  ديگر هيچ ديكتاتور و سلطاني نمي. اند جامعه مدرن، امر محلي و امر جهاني سخت در هم تنيده
ت ملي موجب كاهش اما تأكيد بيش از حد بر مفهوم حاكمي. نقض حقوق بشر را مداخله در امور داخلي تلقي نمايد

حاكميت ملي به لحاظ اخالقي قابل دفاع . المللي مدافع حقوق بشر خواهد شد نقش و تأثير نهادهاي مدني بين
 صدام حسين و دهها ديكتاتور  قرن بيستم شاهد حاكميت ملي استالين، هيتلر، موسوليني، فرانكو، پل پوت،. باشد نمي
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توان به اتهام جنايت عليه بشريت  شوند را مي رتكب فجايع جنگي مياما اينك، ديكتاتورهايي كه م. ديگر بود
تمام راههاي نقض حقوق بشر، . جنايات عليه بشريت محاكمه كردبه سبب المللي   بينهاي و در دادگاهكرد بازداشت 
هاي   از روش،طلبخشونت غير در شرايطي كه دگرانديشان .افروزي  بايد مسدود شود ورزي و جنگ خشونت

ببخش و فراموش «يا » ببخش و فراموش كن« و اصل نمايند آميز براي مبارزه با نظامهاي خودكامه استفاده مي لمتمسا
هاي  پذير كرده و هزينه  اين رويكرد آنها را به شدت آسيب؛دانند را شرط الزم ايجاد دموكراسيِ قانوني مي» نكن

دگرانديشان و آزاديخواهان همواره . اند پرداخت كردهدر اين راه )  مفقود شدن، سالخي شدن،شدن زنداني(گزافي 
المللي بزرگترين پشتوانه دگرانديشان   حمايت معنوي بين.بايد از سوي جامعه جهاني و نهادهاي مدني حمايت گردند

هيچ قدرت .  دموكراسي را بايد مردم هر كشوري خود ايجاد نمايند.استخواهانه  طلبانه و آزادي در راه مقاصد صلح
هاي معرفتي و اجتماعي دموكراسي  تواند به زور نظامي، مردم و نظام سياسي كشوري كه پيش شرط اي نمي ارجيخ

اي نيست كه در حوزه اختيارات يك  اما در عين حال، درد و رنج آدميان مساله. در آن وجود ندارد را دمكرات كند
هرجا، حقوق انساني توسط دولتي . نج همه انسانهاست درد و ر درد و رنج هر انساني،. ملت قرار داشته باشد ـ دولت

در مدني ها و نهادهاي  لذا همه انسانها، گروه.  به منزله آن است كه حقوق همه انسانها نقض شده است نقض شود،
 سركوب .اند از مظلوم دفاع كرده و ظالم و ناقض حقوق بشر را محكوم نمايند سراسر عالم، اخالقاً موظف

دگرباشان و آن را موضوعي داخلي يا حق آسماني تلقي كردن، در عصرِ سكوالر جهاني شده، دگرانديشان و 
  انديشيدنـديگرـ به نوعي و  بودن -ديگر–از نوعي در دوران استبدادهاي هويت گرا؛ . پذيرفتني نيست

  .شد تهديد و دشمن تلقي و به شدت سركوب مي
خاستگاه آن هر جا باشد . ستاوردي انساني است ددموكراسي : استداللي- دموكراسي گفت و گويي-٧
 آرماني است كه دائماً به سوي آن )regulative idea(كننده  تنظيميده دموكراسي به عنوان يك ا. ي نداردتاهمي

، جامعه مدني )Polity(با گذشت زمان مراتبي از دموكراسي در عرصه سياسي . رسيم روانيم اما هيچگاه بدان نمي
)Civil Society ( و عرصه خصوصي)Private Sphere (شود، اما هيچ جامعه و نظامي مصداق تام و  محقق مي

تحول معرفتي بشر و . فاصله بسيار دارد» آرمان دموكراسي«همچنان با » واقعيت دموكراسي«. تمام دموكراسي نيست
استبداد « از ، بايدمي جلوتر ببريمرا قداگر قرار است دموكراسي . توسعه و تكامل مفهوم دموكراسي، دليل اين امر است

اي مختومه  شناسي مدرن حاكي از آن است كه پرونده هيچ مساله معرفت. عبور نمود» وگوي استداللي گفت«به  »صندوقها
وگوي استداللي تنها چاره انسان   بدينترتيب پناه بردن به گفت.  نهايي وجود ندارد نشده و در هيچ مسلك و مشربي سخن

كاركنان آن موسسه مراجعه شود،  براي بهبود وضعيت يك سازمان، اگر به محض طرح مساله به صندوق آراء .امروز است
 اگر افراد حاضر نباشند نظرات و دالئل مخالفان را بشنوند، درباره .به معناي دقيق كلمه، فرايندي دموكراتيك نيستاين فرايند

.  را از طريق استدالل بر كرسي بنشانند، همچنان گرفتار استبدادندوگو كنند و نظر و راي خود آراءشان با مخالفان گفت
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وگوي  در نبود گفت. گيرد البته هيچ چيز جاي صندوق راي را نمي. صندوق آراء آخرين گام در فرايند دموكراتيك است
. ار خواهيم گرفتاستداللي، همچنان بايد از صندوق آراء دفاع و محافظت كرد، و گرنه در سرازيري خطرناك استبداد قر

مطرح شود، هر ) Public Sphere(بدينترتيب هر موضوعي كه به امور جمعي مربوط است، ابتدا بايد در عرصه عمومي 
 هر كس مجاز باشد هر گزاره و حكمي را  شخص توانا به سخن گفتن و انجام كنش مجاز به مباحثه درباره آن موضوع باشد،

هاي رقيبِ حلِ مساله در   مدل  كند و هر گزاره و حكمي را مورد سوال قرار دهد،خواهد درباره آن موضوع مطرح كه مي
هاي هم  وگوي استداللي نقد و رد شوند، در نهايت وقتي به تكافوي ادله رسيديم و با مدل عرصه عمومي از طريق گفت

) Publicity(ا آشكار بودن همگانيت ي. ردسطح از نظر قوت و ضعف ادله روبرو شديم، به صندوق آراء بايد مراجعه ك
ها يعني مراجعه به  اما استبداد صندوق.  يكي از عالئم استقرار نظام دموكراتيك است،فرايند اتخاذ تصميمهاي عمومي

 كه به مصلحت عمومي و اي  مورد مناقشهائلوگويِ مستدلِ آزادانه در عرصه عمومي درباره مس صندوق آراء بدون گفت
شوند، اما اين  ظامهاي غيردموكراتيك، با برگزاري انتخابات، مدعي دموكراسي و آزادي مين. حيات جمعي مربوط است

ت مستقل از دولت، دين و ايدئولوژي حعرصه عمومي سا. دهند عرصه عمومي شكل بگيرد نظامها به هيچ وجه اجازه نمي
ميان بايد به طور برابر و آزاد از هر آد. وگو محروم كرد اي را نبايد از عرصه عمومي و شركت در گفت هيچ گوينده. است

 با -پريشي به تعبير فرويد رها از هر نوع ايدئولوژي به تعبير ماركس و آزاد از هر نوع روان ـ نوع سلطه بروني و دروني
وگوي  ي مقبولند كه مورد تاييد همه كساني قرار گيرند كه در يك گفتتفقط آن مدعيا. يكديگر به تعامل بپردازند

اگر چه هيچگاه . وگو عجين شود دموكراسي بايد با گفت. اند ي شركت كرده و درباره آن موضوع اظهار نظر كردهاستدالل
توان از تأثير آنها  رها كرد، اما با نقادي مستمر در عرصه عمومي مياز جزم، جمود و تعصب ان به طور كامل خود را وت نمي

  .كاست
 ايران، رژيم جمهوري اسالمي ميلياردها دالر از ثروت ملي را بدون اطالع مردم. به يك مثال توجه نماييد

پس از افشاي مساله، رژيم از طريق تبليغات يك سويه و . اي كرده است  هستهنههاي محرما مصروف ساخت پروژه
م اما به هيچ وجه به مرد. هاي غيردموكراتيك، به گمان خود، اين موضوع را به مطالبه ملي تبديل كرده است به روش

 اكثر روشنفكران و .دهد  درباره اين موضوع در عرصه عمومي را نمينهوگوي آزادانه و منتقدا و نخبگان اجازه گفت
ور شديد، تهديد و ارعاب از اعالم سها و اقدامات حكومت در اين باره مخالفند، اما از طريق سان نخبگان با سياست

اي را با تبليغات  لي دموكراتيك، حكومت انرژي هستهوگوي استدال در غياب گفت. اند نظر مغاير محروم شده
... به عنوان حالل تمام مشكالت كشاورزي، پزشكي، اقتصادي و ) آگاهي كاذب به تعبير ماركس(ايدئولوژيك 

  .كند مطرح مي
ين اي هستند و به لحاظ ايمني از بهتر هاي هسته ترين نيروگاه  مجهز به مدرنتوسعه يافتهكشورهاي دانيم كه  مي

 مدافعان محيط زيست از طريق نهادهاي با وجود اين،. كنند ها استفاده مي تجهيزات ايمني بر حفاظت از اين نيروگاه
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ها يا  هاي اتمي خود را با زنجير به درب در مقابل نيروگاه) civil disobedience( نافرماني مدني  مدني به روش
. بندند تا مانع ادامه كار آنها شوند و از آلودگي محيط زيست ممانعت به عمل آورند هاي قطار مي بر روي ريل

اين . هاي اتمي را برچيند خواهند كه سالح  ميها  زيست از دولتمحيط هاي مدافع  طلب و جنبش هاي صلح جنبش
يا   نبايد اجازه دهيد در شهر شما موشك داراي كالهك اتمي مستقر شود،:كنند  گوشزد ميشهروندانها به  شجنب

نيروگاه اتمي در شهر شما تأسيس شود، چون احتمال بروز خطر و آلوده شدن فضاي زيست به مواد راديواكتيو 
رژيم طرفدارانش را به اين مكانها برده و  مدني، برخالف تمام دنيا، هاي جنبش در غياب ،در كشور ما. وجود دارد

هايي كه كامالً مخفيانه  داند پروژه  هيچ كس دقيقاً نمي.زنند  دست به تظاهرات مياي هاي هسته در حمايت از پروژه
چون معلوم نيست از نظر فناوري در . كنند چه خطراتي براي جان آدميان و محيط زيست دارند ساخته شده و كار مي

ار داريم و تكنولوژي خريداري شده در بازار سياه تا چه حد پيشرفته است و تا چه ميزان در اين چه سطحي قر
اگر اي، كوچك يا بزرگ، روي داده است يا نه؟  آيا تا كنون حادثه. تأسيسات مسائل ايمني رعايت شده است

ن از تكرار فاجعه چرنوبيل در  ايرايهراسند، جامعه روشنفكر يابي ايران به بمب اتمي مي كشورهاي غربي از دست
رژيم جمهوري اسالمي بارها اعالم كرده است كه هزاران صفحه اطالعات در اختيار آژانس . هراسد  ميراناي

پرواضح است كه اين اطالعات از طريق آژانس در اختيار كشورهاي غربي . المللي انرژي اتمي قرار داده است بين
آژانس يعني نمايندگان آمريكا، آلمان، فرانسه، . به نام آژانس وجود نداردچيزي انتزاعي . قرار گرفته شده است

سازمان  ،)سيا(  جاسوسي آمريكاپس هر گزارشي به آژانس، گزارش به سازمان... انگليس، روسيه، چين، هند و 
 )وسادم(  جاسوسي اسرائيل ديگر سازمانهاي جاسوسي دنيا و حتي سازمان،)جنت سرويساينتلي(جاسوسي انگليس 

شود قدرتهاي خارجي را محرم  رژيمي كه مردم خود را بيگانه، غيرخودي و نامحرم تلقي نمايد، مجبور مي. است
هاي دائمي و  آژانس از طريق دوربين.  در اختيار آنها بنهد،دارد تلقي كند و اطالعاتي كه از مردم خود دريغ مي
ك صفحه از اين اطالعات در اختيار مردم ايران قرار نگرفته اما ي. بازرسي هاي مكرر اين مكانها را تحت نظر دارد

حق (توانند  درباره آن نمي. اند اطالع  جمهوري اسالمي بياي مردم ايران به طور مطلق از پروژه دانش هسته. است
 طريق بايد در عرصه عمومي و از .1اين فرايند كامالً غيردموكراتيك است. داشته باشند نقادانه يوگو گفت) ندارند
اي نيست كه حق مسلم مردم ايران زمين  به رژيم اعالم كرد كه فقط انرژي هستهانتقادي -وگوي استداللي گفت

آميز، آزادي بيان و انديشه، عزت و كرامت و سربلندي، حفظ ايران از نابودي از طريق ممانعت  است، زندگي صلح

                                                 
اي از يك سو و  ي هستهمحروم كردن ايران از دستيابي به فناور: البته معيارهاي دوگانه كشورهاي غربي در اين زمينه به هيچ وجه نبايد ناديده گرفته شود.  1

توان ايران را  اگر هند و پاكستان و اسرائيل و روسيه حق دارند سالح اتمي داشته باشند، با چه منطقي مي. ناديده گرفتن اقدامات كشورهايي چون برزيل از ديگر سو
در آن مقام همه چيز شفاف و علني خواهد . د استفاده كنداز اين حق محروم كرد؟ ايران داراي يك رژيم دمكراتيك در شكل جمهوري، حق دارد از فناوري جدي

اگر هم ايران حق نداشته باشد به سالح اتمي دست يابد، به طريق اولي كشورهاي داراي سالح . ها نظارت خواهند كرد بود و نهادهاي مدني داخلي ناقدانه بر فعاليت
  .كند خلع سالح جهاني، مسير صلح جهاني را هموار مي. تمي خود را نابود سازندهاي ا بايد سالح) اسرائيل، روسيه، پاكستان، هند(اتمي منطقه 
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به . 1هم حق مسلم ايران زمينيان است...  حقوق بشر و از گرفتار شدن در جنگي ناخواسته، توسعه و رفاه، عدالت و
راستي اگر ميلياردها دالري كه طي دو دهه گذشته صرف اين پروژه به كلي سري شد، صرف زيرساختهاي ملي 

مگر اتحاد : پرسد در يك فضاي آزاد دمكراتيك، دگرانديش ايراني مي. گرديد، اينك در چه وضعي قرار داشتيم مي
هاي   و سالحاي هاي هسته اي و سالح اتمي نبود؟ آيا نيروگاه هاي هسته سوسياليستي داراي نيروگاهجماهير شوروي 

اتمي آن امپراتوري ورشكسته را از فروپاشي، تجزيه، فقر و عقب ماندگي، توتاليتاريسم و استالينيسم نجات داد؟ اگر 
آميز نتوان درباره آن  كراتيك و مسالمتهاي دم نباشد و به روشو ناشي از مردم نظام سياسي متكي بر مردم 

  رژيمهاي تاريخي به داد آن نگاهبزهاي اتمي در  اي و سالح هاي هسته وگو و آن را سرنگون كرد، نيروگاه گفت
  .عرصه سياسي بايد شفاف و آَشكار و نقدپذير باشد. نخواهد رسيد و مانع فروپاشي آن نظام نخواهد شد

نزد ) principle of publicity(اصل همگانيت . اند هاي كانت مترين آموزههمگانيت، عموميت يا علنيت مه
اي كه قانونگذار مقرر بدارد، بر خالف عدالت است اگر آشكار شدن آن نزد  كانت بدان معناست كه هر ضابطه

ني و گزاري تنها در صورتي حقا سياست. عموم آنچنان مخالفتي در همگان برانگيزد كه مانع رسيدن به هدف شود
اخالقي است كه همگاني باشد، يعني از همگان ناشي شود، در خدمت همگان باشد و به طور علني و شفاف در 

گيريها مطلع باشد  بايد هر شهروندي بتواند به تاريكخانه سياست بنگرد و از فرايند تصميم. مقابل همگان نمايان شود
امور عمومي به همه مردم . ، آنها را نقد و رد يا تاييد كنداه ها و عملكردها و رويه تا بتواند پس از بررسي سياست

حق تعيين . امور عمومي مِلك طلق سلطان يا زمامدار نيست. حق دارند درباره انها بينديشندلذا همگان . مربوط است
 قوي كه در آن شهروندان آزادانه مياين حق از طريق عرصه عمو.  انسانهاستوقسرنوشت، يكي از مهمترين حق

 حكومت  بدون عرصه عمومي زنده و فعال،. كند امكان تحقق پيدا ميكنند،  وگو مي درباره همه چيز گفت

                                                 
پادشاه خودكامه يعني چه؟ او كسي است (( : كند ها، حق تصميم گيري در خصوص جنگ يا صلح را به مردم واگذار مي  كشاكش دانشكده كانت  در مقاله.  1

در برابر، پادشاه مشروطه، يعني چه؟ او كسي است كه بايد نخست از مردم . ويد كه بايد چنين شودشود، هنگامي كه بگ كه تحت فرمانش جنگ فوراً آغاز مي
  )).بپرسد كه آيا بايستي جنگ كرد يا نه؟ و اگر مردم بگويند كه نبايد جنگيد، جنگي در كار نخواهد بود

 The Contest of Faculties, Reiss, P.١٨۶ 
). صدق(قداست، يعني كمال محض، حقانيت . از اينرو، هيچ جنگي مقدس و اخالقي نيست. مكشي سازمان يافته استجنگ آد.  صلح، نفي و نبود جنگ است

عبرت آموزي بدون آگاهي تاريخي و اطالعات دقيق درباره گذشته . بايد از تاريخ عبرت گرفت. آدمكشي مقدس نيست ، اما صلح منطقا و اخالقاً قابل دفاع است
 ساله ايران و عراق، هنوز مجاز نيستيم درباره جنگي كه طي آن صدها هزار ايراني به شهادت ٨ سال از پايان جنگ ١٨ما پس از گذشت ا. امكان پذير نيست

د تنها آنچه گفته ش. رسيدند حدود يكهزار ميليارد دالر خسارت براي ايران به ارمغان آورد و صدها هزار معلول براي ايران باقي گذارد، بحث و گفت و گو كنيم
آخر چرا نبايد پرسيد چه علل و داليلي منجر به جنگ ايران و عراق . بخشي از تلفات انساني و سرمايه مادي ايران است واال خسارات عراق هم بايد محاسبه شود

 سال ١٨ چرا پس از گذشت ايران، عراق و كل منطقه خاورميانه داشت؟ شد؟ اين جنگ چگونه پايان يافت؟ آن جنگ چه دستاوردي براي جهان اسالم،  
اطالعات جلسه سران نظام در خصوص پايان جنگ و متن كامل سخنان ايراد شده در آن جلسه توسط رئيس جمهور وقت و رئيس مجلس وقت به اطالع مردم 

 اينكه با تبليغات ايدئولوژيك ايران را وارد توان آموخت تا ايران ديگر وارد هيچ جنگي نشود، نه هايي از جنگ ايران و عراق مي شود؟ چه درس ايران رسانده نمي
جنگي ديگر كرد؟ چرا روشنفكران و دگرانديشان ايراني حاضر نيستند در عرصه عمومي نگرش ناقدانه خود در خصوص جنگ ايران و عراق را طرح نمايند؟ 

  . استداللي صورت پذيردها در عرصه عمومي گفت و گوي ناقدانه كند تا درباره اين پرسش فرايند دموكراتيك حكم مي
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پردازد و خرد  انسان سياسي در ديدگاه كانت، انساني است كه به امر همگاني مي. دموكراتيك وجود نخواهد داشت
داند و  در عرصه عمومي را وظيفه خود ميمهار و نقد علني قدرت . كند خود را مصرف انديشيدن در امر همگاني مي

دارد كه هر رژيمي كه همگانيت را  به صراحت اعالم مي. گريزد جويانه از پهنه همگاني نمي خودخواهانه و منفعت
 با جسارت و . عدالت و صلح را مسدود كرده است محدود كند و خود بجاي همگان تصميم بگيرد، راه آزادي،

چرا كه شهروندانش . نظام ديكتاتوري غيراخالقي و خطا است .عمومي را پديد آوردتوان عرصه  شجاعت مدني مي
ولو از رهگذر سكوت در ( و بدي رش  با –رغم خواست و برخالف اعتقادات اخالقيشان   علي-سازد  را وادار مي

بل رذيلت به معناي سكوت در مقا. سازد ديكتاتوري انسان را از مسئوليت اخالقي عاري مي. همكاري كنند) برابر آن
  .همكاري با رذيلت و اقدام به شرارت است

. دهد  خشونت بخش سياه تاريخ بشري را تشكيل مي):Peace-seeking ( طلبي  نفي خشونت و صلح-٨
هيچ . ها و افراد اتخاذ شود نفي خشونت و برقراري صلح و آرامش بايد به عنوان سياست اصلي كليه دولتها و گروه

كرد، اما ) Submission( تسليمتوان ديگري را وادار به  با خشونت مي. شونت حل نخواهد شداي با خ مساله
 ديگري را به سيطره درآورد، جسمتوان   با خشونت مي.باشد نمي) consent(رضايت خشونت قادر به پديدآوردن 

 انجام كاري از سه روش  براي واداشتن ديگري به.ايجاد كرد) belief( باورتوان در ديگري  اما با خشونت نمي
  :توان بهره برد مي

بهترين روش براي ترغيب ديگري براي انجام كار، استفاده از ): استدالل و برهان( نيروهاي باوراننده -الف
وقتي باور در او . اگر ديگري متقاعد شود، باور در او ايجاد خواهد شد. عقالنيت و متقاعد كردن او با استدالل است

خودفرمانروايي كند، بلكه احساس  نمي) heteronomy (ديگر فرمانرواييساس ايجاد شود، اح
)autonomy (ديگر فرمانروايي در پروژه كانتي به معناي آن است كه فرد تحت تأثير قانون يا قوانيني .كند مي 

 خود عمل و خودآئيني در فلسفه كانت به معناي آن است كه شخص بر مبناي قانون دروني. خارج از خود قرار دارد
  .كند حكم و حكومت مي

اگر فرد يا گروهي به وسيله نيروهاي باوراننده مجاب نشد، از نظام برانگيزاننده :  نيروهاي برانگيزاننده-ب
- دارند تا بر اساس هزينه پاداش و مجازات به عنوان انگيزه، به عنوان علت فرد را وا مي. استفاده خواهد شد) پاداشي(

  .جام كار مورد مطالبه كنندفايده اقدام به ان
 يا ترك  روش براي وادار كردن ديگري به انجام كاربدتريناستفاده از قوه قهريه و زندان :  نيروهاي بازدارنده-ج

برند و هيچگاه هيچ استداللي براي  نظامهاي خودكامه با نيروهاي بازدارنده كار خود را پيش مي.  استباور خود
اگر قرار است از توسل به خشونت پرهيز شود، از يك سو . كنند گيريهايشان ارائه نمي ها، اقدامات و تصميم سياست

 مردم سازگار باشد و از ديگر سو براي مدعيات، استدالل يبايد افكار و رفتار نظام سياسي با نيازهاي عميق روان
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ا نيازهاي عميق رواني مردم تحت ها و اقداماتش ندارد و ب نظامي كه استداللي براي برنامه. كننده ارائه كند قانع
 بر ديگري وارد غيرالزم و رنج دردخشونت يعني . اي جز توسل به خشونت ندارد افتد، چاره حكومتش در مي

 فرد، گروه، :خواهد شدمحسوب  خشونت مصداقاز اين رو هر چيزي كه باعث درد و رنج غيرالزم شود،  .ندآور
هاي  شوند، درد و رنج  خشن هستند، براي آنكه وقتي به اجرا گذارده ميبرخي از قوانين ماهيتاً. نهادها، قوانين

  .كنند غيرضروري ايجاد مي
كند، بلكه فقط جسم ديگري  خشونت بايد نفي و طرد شود، چون خشونت مخالف عقالنيت است، ايجاد باور نمي

خشونت . دداري خواهد كرددارد و به محض خالصي از شر خشونت، ديگري از انجام كار خو را به تسليم وا مي
ديگري به دليل موازنه نابرابر . بدون نظارت دائمي، اين روش حتي كارآيي عملي ندارد. نيازمند نظارت دائمي است

اما بر اساس . ها و مطالبات، معقول نيستند از نظر فرد، خواسته. شود قدرت، تحت سلطه زور وادار به انجام كار مي
فرد كوشش خواهد كرد تا با افزايش قدرت خود، از انجام كاري كه به زور از او . تزور مجبور به انجام كار اس

-شود و قرباني خشونت را وارد گردونه قدرت بدين ترتيب خشونت موجد خشونت مي.  خودداري نمايد اند، خواسته
گزين خشونت وگو بايد جاي عقل استداللي و گفت. اما خشونت با خشونت از بين نخواهد رفت. كند خشونت مي

  .شود
توان ديگران را از راه استدالل  رسد و نبايد گمان كرد كه هميشه، مي وگوي استداللي هميشه به نتيجه نمي گفت

ك از طرفين نتواند ي طرفين از نظر قوت ادله به يك اندازه باشد و هيچتوانبراي اينكه ممكن است . متقاعد كرد
توان از  مي. تواند از خشونت جلوگيري نمايد وگوي استداللي مي  اما گفت.طرف مقابل را با نيروي استدالل قانع كند

  .طريق قرارداد يك رأي را به كرسي نشاند و بدان عمل كرد
اد به دين به نطلبان امروزه با است جنگ. طلبي مايلم به يك نكته مهم اشاره نمايم ورزي و جنگ در رابطه با خشونت

حضرت مسيح نه مرد ميدان . يك چيز مسلم است. زنند مليات انتحاري ميجنگ ديگران مي روند يا دست به ع
: كرد او صلح را موعظه مي. جنگ و رزم بود، نه كسي را به جنگ و جهاد فراخواند و نه شمشير به روي كسي كشيد

عوض چشم چشم به : ايد كه گفته شده شنيده... خوشا به حال صلح دهندگان، زيرا فرزندان خدا خوانده خواهند شد«
كند بدي نكن و اگر بر گونه راست تو سيلي  گويم به كسي كه به تو بدي مي و دندان عوض دندان، اما من به شما مي

هر گاه كسي تو را براي گرفتن پيراهنت به دادگاه بكشاند كت خود . زند گونه ديگر خود را به طرف او برگردان مي
كه  چنين رويكردي 1.»دن يك ميل راه مجبور نمايد دو ميل با او بروهرگاه شخصي تو را به پيمو. را هم به او ببخش

 .گشايد به هيچ وجه راه به جنگ و ترور و خشونت نمي. 2در اديان شرقي نيز مانند آيين بودا مورد تأكيد فراوان است

                                                 
  .به نقل از انجيل شريف، ترجمه جديد فارسي، تهران، انتشارات انجمن كتاب مقدس. ۴١/۵ تا ٣/۵و /٩/۵/انجيل متي .  1
  : نمايد  كلمات زير از بودا، بخشي از مستنداتي است كه مدعاي ما را تحكيم مي.  2
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ستم و ظلم اين كه اخالق ضروري براي زيستن در دنياي فارغ از . شود از آنچه تا كنون آمد يك نكته روشن مي
  .ضديت با خشونت:  مركزي دارد يك جنبه

گيري، تجاوز به  كشي، گروگان تروريسم به معناي آدم(ها  براي مبارزه با تروريسم و خشونت در هر شكل آن
...) ها و   گرفتن حقوق ملت هاي حكومتي، تروريسم به عنوان ناديده حقوق و شان انساني، تروريسم در شكل سياست

  .طرد و نفي خشونت نداريمما راهي جزء 
هاي پس از جنگ دوم جهاني و شكست فاشيسم و نازيسم، به ويژه  حدود پنجاه سال پيش، يعني در نخستين دهه

پل سارتر، -نظريه پردازان، متفكران، فيلسوفان و نويسندگان مشهوري چون ژان» جنگ سرد«در ايام مشهور به 
آنان با يادآوري . كردند  در برابر خشونت ضدانقالب دفاع مي))قالبيخشونت ان«فرانتس فانون، هربرت ماركوزه از 

مند و پيگير نيروهاي  كردند كه در برابر خشونت نظام هاي پارتيزاني در جنبش مقاومت ضد فاشيستي تاكيد مي جنگ
 تجربه مبارزاتي فانون با تكيه به. داري پسين راهي جز توسل به خشونت انقالبي نيست ارتجاعي، امپرياليسم و سرمايه

ديده،  شد كه فقط به ياري خشونت انقالبي است كه ستم مردم الجزاير در پيكار عليه استعمار فرانسه مدام يادآور مي
. استعمارزده و مردمي كه حقوق مسلم آنان ناديده گرفته شده خواهند توانست براي رهايي خودشان پيكار كنند

و جهان ( انقالب كوبا بود كه در ادبيات انقالبي آمريكاي التين  ادهز از مفاهيم» خشونت آزادي بخش«اصطالح 
ديده، استعمارزده و انسان مظلوم و سركوب شده با گزينش  اما نكته اين جاست كه ستم. رايج شده بود) سوم

گران، استعمارگران،  سالح اصلي ستم) بخش به آن اضافه شود هاي انقالبي و آزادي حتي اگر برچسب(خشونت 
  .شود و نه در روش خشن تفاوت در اهدافي است كه اعالم مي. گيرد كنندگان را به كار مي المان و سركوبظ

گر است،  كسي كه شكنجه(در برابر هر گناهكار يا مقصر . سوزاند خشونت انقالبي ناگزير تر و خشك را با هم مي
ساني كه در بسياري موارد در صورت باخبر شدن ك. شوند  بيگناهاني هم قرباني ميهمواره....) يا استثمارگر است يا

كساني كه به هيچ رو به طور مستقيم نقشي در سركوب . از مكانيسم استعمار و استثمار با آن مخالف خواهند بود
  .ندارند

                                                                                                                                                             
  .مكش و مايه كشتار مشو. بياد دار كه تو نيز چون آناني. وست دارند مردمان همه از عقوبت برخود لرزند و همه زندگي را د-
  . آنكس كه شادي خويش جويد و با شندگاني را كه شادي آرزو كنند عقوبت كند يا كشد خود او پس از مرگ شادي نيابد-
  .رگ شادي يابد آن كس كه شادي خويش جويد و باشندگاني را كه شادي آرزو كنند عقوبت نكند و نكشد خود پس از م-
آميز ديگران را به  خشم خشم زايد و گفتار خشم. اي  با هيچ كس درشت سخن مگوي چه آنان كه با ايشان سخن گويي ترا چنان پاسخ گويند كه تو سخن گفته-

  .درد آورد و آنان نيز ضرباتي پس از ديگري بر تو فرود آورند
  .اي  از تو بر نخيزد به نيروانا رسيدهآگين اي هيچ صداي خشم  اگر چون صفحه فلزي خرد شده-
  .گينانه مكن  چون اسب نژاده باش حتي هنگامي كه تازيانه بر تو نوازند نيرومند، مشتاق، بافضيلت، با تأمل بر اين درد عظيم چيره گرد و واكنش خشم-
درودگران از چوب چيزها سازند اما نيكان فقط خود را سازند و . ند افكنندگيران تير را به هر جانب كه خواه كمان. برند خواهند مي  مقنيان آب را به هر جا كه مي-

  .برند كسي را به جايي نمي
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رود، اما منطق خشونت  داند و عليه آنان به كار مي گران را مقصر مي خشونت انقالبي نخست جانيان، شكنجه
دهد  ها نشان مي تاريخ انقالب. شوند به سرعت افرادي كه نقشي در جنايت ندارند نيز قرباني مي. ستگسترش آن ا
هايي كه براي اعدام يا معدوم كردن ظالمان نظم پيشين برپا شدند سرانجام چندان قدرت يافتند و باقي  كه آن دادگاه

گويند كه متوجه اين نكته  افعان خشونت انقالبي ميمد. ماندند كه حتي رهبران انقالبي را رهسپار دنياي ديگر كردند
اي  كنند كه اين هزينه شوند اما چنين توجيه مي ورزي آنان افراد بيگناهي هم قرباني مي هستند كه در جريان خشونت

  .خويش شرمسارند» لودههاي آ دست«كنند كه از   ناگزير است و معموالً اعالم مي
تا زماني كه مبارزه عليه حكومت ظلم و جور ادامه . گرداند انيان بيگناه باز نمياما اين شرمندگي زندگي را به قرب

كنند، اما جايي كه مبارزه به نتيجه برسد منطق خشونت هم چنان  پردازان خشونت كار خود را توجيه مي  نظريه دارد،
  .ماند در حال گسترش و تعمق باقي مي

مداران  د پليس مخفي و نيروهاي امنيتي، فرماندهان نظامي، سياستافرا. جويي در كار است همواره كينه و انتقام
ها فرستاد در  شود آنان را بخشيد، يا به جاي اعدام به زندان اعالم اين كه مي. نخستين قربانيان هستند اصلي نظام كهنه 

  . دفاع از آنان نيستدر شور و خشونت انقالبي كسي را ياراي. شود حكم همراهي با آنان يا دفاع از آنان محسوب مي
اين جاست كه .  من با اسلحه ظالمان تفاوت دارد هاي تاريخي است كه بايد نشان داد اسلحه درست در اين لحظه

  .بخشم من مي: بايد به صراحت اعالم كرد
خواستند كه با سالح بخشش، شفقت و  آنان از هواداران راه خود مي. گاندي هم. بخشد گفت كه مي ماندال مي

ها به  يا حداكثر راهي زندان. هاي گذشته داشتند، رها كنند ت كساني را كه سهم و نقشي در خشونت و جنايتعطوف
  .حكم قوانيني روشن و صريح و متكي به ادله و شواهد يقيني كنند

 در نگاه نخست به معناي از ياد بردن مظالم است ببخش و فراموش كن. اين بخشش به معناي فراموشي نيست
 بايدبراي اين كه در نظمي تازه به معناي واقعي كلمه در جهاني عاري از خشونت زندگي كنيم . اه ظالمو نه گن

اصل . برم بخشم اما از ياد نمي مي. آيند اين جا خاطره و حافظه در جهت بخشش به كار مي. مظالم را به ياد بسپاريم
 شود بايد به ياد بسپارم كه زماني ظلم روي  ظلم تكرارخواهم براي اين كه نمي.  استببخش و فراموش نكنمن 

ام نقش ببندد كه زماني در نظمي  براي اين كه راه را بر خشونت ببندم بايد به تاكيد بگويم و در خاطره. داده است
  .خشن به سر برده بودم

آنان . ببخشم) اند و به بقاي آن شرايط هم ياري رسانده(اند  ي شرايط غيرانساني هايي را كه خود زاده توانم آدم مي
كنم كه آن شرايط  بخشم اما فراموش نمي ها را مي آن. باشد. را مسئول شرايطي ندانم كه خودشان را آفريده است

  .كردند ها را تبديل به موجوداتي از خودبيگانه مي اي، آدم هاي غيرانساني چگونه پديد آمده بودند و از چه راه
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به . خواهد كه همواره به ياد داشته باشيم برعكس از ما مي.  خشونت نيستمبارزه عليه خشونت به معناي فراموشي
هاي مظلوم را از پشت حصارهاي   انسان اخالقي و متعهد در حافظه خود آن همه آواهاي انسان1قول پل ريكور

  .گذارد كه اين صدا يعني آواي وجدان او خاموش شود شنود و نمي ها مي ها، اردوگاهها، شكنجه زندان
 - نه تنها امري انساني،بخشش.  شرط الزم گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي استخش و فراموش نكنبب

ديكتاتورها و جنايتكاران را، پس از كشف حقيقت، . اخالقي است، بلكه بدون آن، دموكراسي پا نخواهد گرفت
، يكي  ببخش و فراموش نكن.، دموكراسي ساز نيستندخشم و كينه و نفرت. بخشيم تا دموكراسي ايجاد شود مي

   .هاي دموكرات است از اصول اصلي انسان
 آدمي در دو حالت گرفتار افت رواني و از طريق آن گرفتار افت : شكاف فقير و غني و مساله تروريزم-٩

  :دشو اخالقي مي
گيرد،  ديگري رابطه خشونت باشد و شخص هميشه از ناحيه ديگري مورد خشونت قرار ب- اگر رابطه شخص-اول

  :شود رواني نسبت به ديگري مي) Attitude(به لحاظ رواني مستعد سه طرز تلقي 
  .شود حالت رواني كه فقط از طريق ضرر وارد آوردن بر طرف مقابل ارضا مي: )anger ( خشم-الف
را در طرف مقابل ...) آسايش، آرامش، تنعم و(حالت رواني كه شخص هيچ نعمتي : )hostility( كينه-ب
  .تواند ببيند نمي
  .شود حالت رواني كه فقط از با از بين رفتن طرف مقابل ارضا مي: )hatred( نفرت-ج
آنچنان ناپيمودني باشد كه با ؛ ها يابي ها و كام جويي وري، كام  عات، بهرهت ديگري از نظر ثروت، تم- اگر فاصله شخص-دوم

اين سه . به ديگري احساس خشم، كينه و نفرت خواهد كردهيچ جد و جهدي، مگر مرگ و كشته شدن، پر نشود؛ فرد نسبت 
 يخشم، كينه و نفرت تبديل شود، ديگر اخالقاي از  آميزهاگر فرد به . آورند عارضه رواني پيامدهاي اخالقي مذمومي بدنبال مي

  .نمايد ورزي دور مي خشم انسان را از عدالت. زيستن براي او بسيار دشوار خواهد شد
  دارند، افتادگي نگاه مي دهند، كشور را در حالت عقب هاي ملي را بر باد مي مه و جبار نه تنها سرمايههاي خودكا رژيم

كنند، نهادهاي مدني را سركوب و قدرت دولت را به عرصه خصوصي گسترش  مخالفان سياسي را زندان و شكنجه مي
بدين ترتيب . كنند خوش خشم و نفرت و كينه ميكنند و آنها را دست دهند؛ بلكه به درون انسانها رخنه و نفوذ مي مي

  .كنند  زيستن را براي آنها بسيار دشوار مييانسانيت آدميان را از آنها گرفته واخالق
تروريستي كه اقدام به عمليات انتحاري . ستتروريسم و عمليات انتحاري، محصول فاصله ناپيمودني بين دارا و ندارها

درماندگي را در از تنها چاره بيچارگي و . داردننده است، امكان بهبود وضع جهان وجود برد تا وقتي ز كند، گمان مي مي
تغيير وضع جهان به هيچ وجه امكان اگر : گويد  مي.كند بين بردن خود و ديگري از طريق عمليات انتحاري جستجو مي

                                                 
1 - Paul Ricoeur  (٢٠٠-١٩١٣۵) 
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هدف  عمليات انتحاري كور و بينگيرم؟ اند، انتقام  وجود ندارد، چرا من از همنوعان خود كه اين وضعيت را پديد آورده
 بلكه از همه انسانها نااميد و سرخورده است و به آستانه نفرت از  است، براي اينكه فرد از شخص خاصي كينه در دل ندارد،

نوعانش چشم  تواند نسبت به هم انساني كه از شدت گرسنگي به آستانه مرگ رسيده است، نمي. همگان رسيده است
كند، شايد به آنجا برسد كه نفرت خود را از طريق عمليات انتحاري و  فرد وقتي از همه قطع اميد مي. ي داشته باشدا مهربانانه

 در چنان . ثروت، معرفت و منزلت به شكافهايي پرناكردني تبديل شوند نبايد نابرابري در قدرت،. نابودي ديگران بروز دهد
  .رويد بستري فقط خشم و كينه و نفرت مي

ست است كه تحقيقات و مطالعات انجام شده حاكي از اين است كه بسياري از سران تروريسم جهاني از طبقات در
يكي اينكه فاصله و شكاف عظيم و ناپيمودني ميان دارا و : مرفه و ثروتمنداند، اما در اينجا نيز به دو نكته بايد اشاره كرد

دوم اينكه حتماً . برد آيد كه هيچ ثروتمندي دست به ترور نمي ر نميساز تروريسم است ، اما از اين مطلب ب ندار زمينه
گيرند و، از اين لحاظ، در ميان طبقات بسيار فقير  ثروتمندان تروريست و حامي تروريسم نيز، در واقع، انتقام ندارها را مي

  .كنند اين همه محبوبيت پيدا ميمناطق توسعه نيافته جهان 
فاصله ناپيمودني داراها و ندارها، سازگاري اجتماعي در سطح جهاني را ناممكن كرده شكاف عظيم فقرا و اغنيا و 

تا وقتي انسانهاي نااميد از همه چيز و مأيوس از همه كس وجود دارند، عمليات انتحاري هم وجود خواهد . است
نظام . وب شودجن-بخش عظيمي از انرژي آدميان در سطح جهاني بايد مصروف به پر كردن شكاف شمال. داشت
در كنار خود شماري كه براي رشد و شكوفايي و توسعه ايجاد كرده،  هاي بي داري جهاني در عين فرصت سرمايه

تواند عمق فاجعه را تا حدودي  نگاهي به چند شاخص زير مي. نابرابريهاي فراوان غيرقابل قبولي به وجود آورده است
  :بر مال سازد

 همكاري اقتصادي و توسعه با داشتن نوزده درصد جمعيت جهان، هفتاد و كشورهاي عضو سازمان: شاخص اول
گذاري مستقيم خارجي و نود و يك  يك درصد سهم تجارت جهاني كاال و خدمات، پنجاه و هشت درصد سرمايه

  .اند داده درصد تعداد كل كاربران اينترنت را به خود اختصاص 
يعني بيشتر از (، دو برابر ١٩٩٨ص خود را طي چهار سال تا سال  جهان، ثروت خاللدويست ثروتمند او: شاخص دوم

بيش از مجموع توليد ناخالص ) هارميليارد(مجموع دارايي سه ثروتمند اول جهان . اند افزايش داده) يك تريليون دالر آمريكا
  .ملي تمامي كشورهاي كمتر توسعه يافته و ششصد ميليون نفر جمعيت آنهاست

فزاينده ميان جمعيت كشورهاي فقير و غني در جدول زير نمايانگر ) Income Gap(مدي شكاف درآ: شاخص سوم
  .است
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  نرخ درآمد بيست درصد از جمعيت غني جهان نسبت به بيست درصد فقير  سال
  ١ به ٣٠  ١٩۶٠
  ١ به ۶٠  ١٩٩٠
  ١ به ٧۴  ١٩٩٧

  
داري با   ساختاري نظام جهاني سرمايهدر واقع، نابرابري درآمدها در سطح جهان احتماالً ماندگارترين وضعيت

  .وجود تداوم پيشرفت تكنولوژيك است
 در جدول زير وضعيت برخي از .هاي ديگري نيز مشهود است ر زمينهعالوه بر شكاف درآمدي، نابرابري د

  . ميالدي منعكس شده است١٩٩٩نابرابريها در سال 
  

جمعيت جهان در %٢٠  شاخص
  كشورهاي داراي باالترين درآمد

جمعيت جهان در %٢٠
ترين  كشورهاي داراي پايين

  درآمد
درصد توليد ناخالص ملي 

  ١  ٨۶  كشورهاي جهان

  ١  ٨٢  درصد بازارهاي صادراتي جهان
گذاري مستقيم  درصد سرمايه

  ١  ۶٨  خارجي

  ۵/١  ٧۴  درصد خطوط جهاني تلفن
  

قانون فقط بر اساس . ياز داردفوق قانون ن) compassion(بشريت، امروز بيش از هر زماني به نوعي شفقت 
اي عدالت، ذيحق نآدميان در عين آنكه خود را نسبت به آنچه دارند، بر مب. تواند همراه با الزام و جبر باشد عدالت مي

و . دانند، اما بر مبناي شفقت و براي كاستن از شكاف شمال و جنوب بايد از بخشي از تمتعات خود را ببخشند مي
) conflicting(تر  و متعارض) inconsistent(تر  ، نامتالئم)imbalanced (تر وز نامتعادلگرنه جهان روز به ر

توان تفسير كرد مگر در چارچوب  خشنودي مردم مناطق محروم جهان از عمليات انتحاري را چگونه مي. خواهد شد
مورد (هاي استبدادي عامل غرب  ناپذير مناطق توسعه نيافته، حكومت ماندگي درمان  فقر و غنا، عقبيفاصله ناپيمودن

  ).داري حمايت دول سرمايه
براي اينكه اين يك امر . توان مانع عمليات انتحاري شد دول قدرتمند جهان بايد بدانند كه با هيچ نوع عملياتي نمي

ان به كام يا وقتي با زنده بودنم جه. خواهم به كام هيچكس نباشد وقتي دنيا به كام من نباشد، مي. شناختي است روان
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بايد . بايد اميد آفريد. بكنم) ام مثالً خانواده(كنم تا جهان را به كام ديگران  شود، با عمليات انتحاري سعي مي من نمي
را تغيير توان وضع جهان  زنده بودن هم ميبا بايد نشان داد كه . به همنوعان خود بدبين نباشندها  كاري كرد كه آدم
گيرد، بلكه بايد  زا صورت نمي  داد كه حل مشكل از طريق نابود كردن طرف مشكلبايد نشان. داد و اصالح كرد

  .وگو است حل تضادها از طريق گفت  مساله اصلي هر نظم هنجار بنيادي احتمال.خود مشكل را حل كرد
ائل اخالقي دوران ما كه به زندگي اجتماعي و سياسي گره خورده، مسترين  يكي از مهم:  مسأله زنان-١٠

حضور زنان ) ي متأخر و به طور كلي مدرنيته( مهمي در زندگي مدرن  مشخصه. ي آزادي و حقوق زنان است ألهمس
 برابري حقوقي و  هاي گوناگون مسأله حضور و كار آنان در عرصه. در توليد اجتماعي و زندگي اجتماعي است

را پديد ) ي عام طلب احترام و حيثيت درخوربه معناي(اي در شان انسان مدرن  ها با مردان و طلب زندگي  آن سياسي
  .آورده است

اند، يا در اين راه  در جوامع عقب افتاده، كه يا هنوز به معناي واقعي به مسير زندگي صنعتي و مدرن گام ننهاده
ي عقيدتي،   واپس ماندهياه شكل. هاي كهن آشكار است و عادتها  اند حاكميت قوانين، سنت چندان پيش نرفته

ها  چون دقت كنيم مبناي اصلي استدالل آن. برند  را زير سئوال ميك و مذهبي امكان برابري زن و مردولوژيايدئ
هاي  هاي طبيعي يا بهتر بگوييم از تفاوت از نابرابري) حقوقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي(استنتاج نابرابري اجتماعي 

هاي نژادي امروز ناپسند و زشت ارزيابي  ها به خاطر تفاوت  ماهوي انسان همان طور كه اعتقاد به تفاوت. طبيعي است
 برابري زن و مرد، احقاق حقوق زنان برايپيكار . شود، بايد تفاوت زن و مرد را نيز تا همين حد ناروا ارزيابي كرد مي

اي فكري ه اي دشوار با خرافات و عادت به معناي مبارزه و قبول مساوات كامل زن و مرد در جوامع واپس مانده،
  .شود  ها به شكلي كامل  و درخشان نمايان مي ي كانتي برابري ماهوي انسان اينجا مسأله. كهن است
البته . خورد ي صنعتي هم به چشم مي گير، اما تا حدودي در جوامع پيشرفته  نه به صورت حاد و چشمالبتهمسأله، 

ديگر منع قانوني براي حضور زنان . ذيرفته شده استها مساوات قانوني و برابري حقوقي و سياسي زن و مرد پ در آن
 1پيربورديواما چنان كه . هاي مديريتي و اداري وجود ندارد ح گوناگون زندگي اجتماعي و در باالترين ردهودر سط
ي فرانسوي نشان داده است هنوز اين حقوق برابر و پراتيك حضور زنان در توليد و سياست به  شناس برجسته جامعه
ي  شيوه« در آن چه  در ژرفاي باورها،(هاي نهاني اخالقي اجتماعي  هنوز در اليه.  برابري آنان با مردان نيستمعناي
ها و كار اجتماعي را سازمان   مبناي متافيزيكي معنا بخشيدن به كنش شود، در  بصيرتي كه به گونه خوانده مي» نگاه
اي از وظايف و نيز پاسداري از اخالق كهن   رشتهانگار. شوند  فرو دست محسوب ميدر عملزنان ) دهد مي

نگاه ارزيابي «انگار پيوسته در معرض . ندقصرانگار همواره م. هاست ي آن اجتماعي به صورت حفظ نهادها به عهده

                                                 
1. Pierre Bourdieu (٢٠٠٢ – ١٩٣٠) 
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هنوز ) خاصه در سطوح مديريتي(بگذريم كه آن برابري در امكانات و مشاغل . قرار دارند» كننده و شهواني مردان
  .كافي است به نهادهاي مديريتي در اروپاي كنوني دقت كنيم. تكامل نيس

 .ي دفاع از برابري زن و مرد به صورت امري جهاني و جهان شمول پيش روي ما قرار دارد اين سان وظيفه

ه  بايد و شايد نيست ولي بغربي نيز وضع زنان چنانكهبا اينكه در كشورهاي : اوالً:توجه به اين نكته الزم است كه 
مراتب بدتر ه در كشورهاي جهان سوم نيز وضع كشورهاي اسالمي ب: ثانيا. از كشورهاي جهان سوم است مراتب بهتر

ارث زنان نصف . د استجهان سوم است مثال در ايران حق طالق و حق حضانت فرزندان با مراز ساير كشورهاي 
دن و داور شدن براي حل نزاع هاي خانوادگي زنان در شهادت دا. ديه زنان با مردان متفاوت است. ارث مردان است

.  نمي توانند قاضي ، رهبر، رئيس جمهور و عضو مجلس خبرگان رهبري شوندزنها قانوناً. با مردان تفاوت دارند
 ١۵در بهترين شرايط كمتر از . اند  در جمهوري اسالمي تاكنون وزير يا استاندار نشدهها زنبرمبناي سنت رايج 

حجاب در . دهند ا را براي تماشاي مسابقات ورزشي به استاديوم راه نميه زن. اند ارلمان راه يافتهنماينده زن به پ
كرد، و رژيم جمهوري  حجاب مي ها را بي  زنرژيم شاهنشاهي به زور .  اجباري استها زنجمهوري اسالمي براي 

هرگاه . كنند  يك سبك لباس استفاده ميهر دو از ابزار زور براي تحميل. كند ها را باحجاب مي زناسالمي به زور 
در هر حال حق انتخاب از زنان دريغ . منطق و استدالل وجود نداشته باشد، زور و ارعاب جايگزين آنها خواهد شد

  .شود داشته مي
اي از مقامات و  مناصب را ندارند و در  ه  تصدي پاراذن و حقناگفته پيداست كه در بعضي از اين موارد زنان 

توضيح اين كه در مواردي قانون رژيم جمهوري اسالمي ايران مانع . اين تصدي راقدرت و امكان ي ديگر موارد
و رسماً هيچ مانع و رادعي در راه تصدي زنان ايجاد تصدي زنان شده است و در موارد ديگري قانون به حسب ظاهر 

هاي رژيم تغذيه  از طريق تبليغات و رسانهنكرده است اما فرهنگ عمومي و نهاد آموزش و پرورش، كه تا حد زيادي 
  .ي اجتماعي را از زنان گرفته است شود، قدرت رشد يافتن و صالحيت ورود به عرصه مي

در برابر قوانيني كه تبعيضهاي جوامع و سنتهاي مردساالرانه را : اوالً : برماست كه براي رفع تبعيض جنسيتي
. دهند بايستيم و تبعيض آميز بودن آنها را روشن كنيم  الزام آور ميبخشند و به آنها صورت قانوني و مشروعيت مي

ن نوعي بصيرت اخالقي و تربيت معنوي پديد آوريم كه بتوانند زنان را بانگاهي انساني ببينند والاقل ادر مرد: ثانياً 
بت به وضع و حال در زنان نوعي آگاهي نس: و ثالثاً . قاعده زرين و اصل انصاف را در مورد آنان رعايت كنند

تا هم خودشان به ) خواست اي كه ماركس براي مثالً كارگران مي نظير آگاهي طبقاتي(خودشان را تقويت كنيم 
تاسف انگيز است كه اكنون، در ايران ، (راههاي تحصيل اين حقوق را بشناسند هم حقوق خود واقف تر شوند و 

  !!)ورزند و احقاق حقوق خود مقاومت ميبسياري از زنان خود، در برابر رفع تبعيض جنسيتي 
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گرچه اينك شاهد پيدايش اجتماعي جهاني  :ها جمهوري جمهوريِبرقراري پايدار و    صلح- ١١
)global community(آگاهي بيشتر گرايش دارد، - اي روزافزون به درهم تنيدگي و خود  هستيم كه به گونه 

جنگ و . نيست) world society(عي جامعه جهاني اما پيدايش اجتماع جهاني ضرورتاً متضمن ظهور نو
ترين و فقيرترين دولتها  آمادگي دائم براي جنگ، چندپارگي سياسي، تنوع فرهنگي و شكاف عظيم بين پيشرفته

  .آيند همچنان اساسيترين ويژگيهاي نظام جهاني معاصر به شمار مي
رشار از خشونتهاي لجام گسيخته و عظيم كنيم كه روابط آدميان غيرانساني و س ما در دنيايي زندگي مي

رذايل هر گاه شرايط و فرصت بروز . است) كشي، جنگ داخلي، تصفيه قومي، تصرف به زور پاكسازي، نسل(
از اين رو نقش ساختارها و نهادها بسيار . گيرد ، جهاني كامالً غيرانساني شكل ميشود اخالقي براي آدميان مهيا مي

، ذهني به شمار )انتولوژيك(از منظر وجود شناسانه . رها، شئي نيستند، اما عينيت دارندنهادها و ساختا. مهم است
هاي  نهادها و ساختارها، همچون تكنولوژي، بر ساخته. عيني) تمولوژيكساپي(آيند واز منظر معرفت شناسانه  مي

اي سامان داد كه مانع  يد به گونههاي اجتماعي را با بر ساخته. هستند) function(انساني و اجتماعيِ داراي كاركرد 
اند كه به قول لرداكتون به  هايي اجتماعي  بر ساختهت و قدرت مطلقهرقد. تحقق رذايل اخالقي آدميان بشوند

 )فسادپذيريقابليت (با توزيع و مهار قدرت، به كاهش و مهار رذيلت اخالقي . شوند فساد و فساد مطلق منتهي مي
المللي هستند كه امكان  ورزي دو رذيلت مهم اخالقي غالب بر روابط بين بي و خشونتطل  جنگ.پردازيم آدميان مي

الملل  وگو بر مبناي يك نظام هنجار بنياد مشترك درون نظم ملي دولتها و درون نظم بين حل تضادها از طريق گفت
م، بايد نهادها و اگر از جنگ و خشونت گريزان و مشتاق صلح و آرامش و دوستي هستي. اند را از بين برده

جهان متشكل از دولتهاي  كانت و صلح پايدار. دهيمساختارهايي متناسب با اين آرمانها سامان 
، اثري است درباره صلح صلح پايدار.  او براي تأمين اين اهداف طراحي شده استخواهانه آزاد جمهوري

 معتقد است كه پايدار  صلح  عنوان كانت در اثر معروف خود تحت. جهاني، جمهوري، حقوق بشر و جامعه مدني
 بصيرتي كه مضمون واقعيت مذكور را بيان -سير توسعه سياسي در آينده به سوي دولتهاي جمهوري خواهد بود

 براي جاودان ساختن صلح ي اميد او آن بود كه با تشكيل چنين نظام جهاني ديگر لزومي به وجود تضمين-كند مي
ها تالش  نامه چنان براي مهار مخاصمات و جنگ، براي صلح و صلحهموري دولتهاي جمه: وجود نخواهد داشت

لذا براي رسيدن به . بوداما آنچه مدنظر كانت بود نه به ابتكار دولتها، بلكه به ابتكار جمهورها معطوف . اند كرده
  . بصيرت كانت همچنان بايد براي جمهوري كردن دولتها مبارزه كرد

اگر ). جنگند دموكراسيها با يكديگر نمي (.دائمي است، شرط الزم صلح ياسدر سنت كانتي، ايجاد دموكر
در نخستين شرط نيل به صلح پايدار، برقراري نظام جمهوري .  تاسيس نماييديخواهان صلح هستيد، بايد دموكراس

  :براي تحقق جمهوري. سامان مدني در هر كشوري بايد جمهوري باشد.تمام كشور هاست
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  .د آزاد باشند انسانها باي-الف
  . تنها يك نهاد قانونگذاري در كشور موجود باشد و همه از آن تبعيت كنند-ب
مند بودن، در برابر قانون و در اعمال اراده براي ساماندهي به   شهروندان در برخورداري از حق، در وظيفه-ج

  .جامعه برابر باشند
ن به عنوان افراد آزاد و برابر و خودآئين احترام روح جمهوري فقط در حكومتي وجود دارد كه به جميع شهروندا

بگذارد و قوانين كشوري را به اصول عام سلبي عدالت محدود سازد و قوانين منطبق با اصول مذكور وضع كند، 
فقط يك جمهوري جان و مال مردم را حفظ . گزيند يعني قوانيني كه هر شخصِ خودآئين نيز شخصاً آنها را بر مي

به    فضاي احترام متقابلي به وجود خواهد آورد كه در آن هر كس بتواند بدون مزاحمت ديگران، و خواهد كرد،
  .خواهد، بپردازد تعقيب هر فعاليتي كه مي

در ميان ) federation of free states(دومين شرط دستيابي به صلح پايدار، تأسيس فدراسيون دولتهاي آزاد 
 جمهوريهاي يعني. »الملل بايد بر پايه فدراليسم دولتهاي آزاد باشد وق بينحق«به گفته كانت . كشورهاي جهان است

فدراسيون . آميز حل كنند هاي مسالمت  متحد و متعهد خواهند شد كه مسائل ميان خود را به روش،نْخودفرما
دولتها با وانهادن . وندتوانند آزادانه به اين اتحاديه وارد و خارج ش كشورها مي. دولتهاي آزاد، فرمانروا و رهبر ندارد

فدراسيون دولتها دو وظيفه اصلي بر . رسند ، به امنيت و ثبات مي)قانوني، توحش و خشونت وضعيت بي(طبيعي وضع 
بخش دولتها در حمايت  ها در امور داخلي يكديگر و ديگري همسوييِ وحدت عدم دخالت دولتيكي : دوش دارد

شود، ندولتها ايجاد -اگر حكومت جمهوري در داخل ملت. مرزيتجاوزهاي فراو دفاع از يكديگر در برابر 
يابي به صلح و آرامش ناممكن خواهد بود و اگر فدراسيون جهاني ايجاد نشود، جنگ و ناامني و ويراني  دست

 world(بگمان كانت حكومت يگانه جهاني، يعني جمهوري جهاني . الملل مسلط خواهد بود همچنان بر روابط بين

republic( خواهند  چون ملتها آن را نمي،است اما در حال حاضر دست يافتني نيست» ايده مثبت« با اينكه يك .
دارد و از اين رو ايده كانتي، بسيار اتحاديه اروپا الگويي است كه با ايده فدراسيون دولتهاي آزاد كانت شباهت 

 كاستن از اختيارهاي دول داراي حق حاكميت  تأسيس اتحاد كنفدراتيو دولتهاي آزاد بدون.شود اتوپيايي تلقي نمي
نه تنها در عالم واقع بال » استقالل تمام عيار«يا » خودحاكميتي«مفهوم حاكميت ملي به معناي . باشد ملي امكانپذير نمي

  .ها امكانپذير شود مصداق است، بلكه بايد از عالم ذهن كنار نهاده شود تا صلح جهاني از طريق جمهوريِ جمهوري
كانت در . سومين شرط دستيابي به صلح پايدار است) cosmopolitan right(مندي از حق جهانشهري  هبهر

. گويد سخن مي) universal hospitality(نوازي جهاني  صلح پايدار در چارچوب حق جهانشهري، از مهمان
ني فرد غريب با پانهادن بر  يع.)نوازي غريب(نوازي  شهروندي جهاني بايستي محدود باشد به شرطهاي عمومي مهمان
نوازي به معني حقِ يك غريبه  مهمان«:  به گفته كانت.سرزمين ديگران، از سوي آنان مورد رفتار دشمنانه قرار نگيرد
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تا آنگاه كه او در مكاني كه . ...  رفتار نگردديشود، به دشمن است كه با او، هنگامي كه او وارد سرزمين ديگري مي
رفته رفته شهروندي جهاني بايد » . نبايد با او دشمني ورزيد كند، آميز رفتار مي شيوه صلحقرار گرفته است به 

هر . در كنفدراسيون دولتهاي آزاد، شهروند جهاني نهاد اصلي حقوق است. ها شود  ملت-جايگزين شهروندي دولتها
حقوق . ه جهاني است عضو جامع انساني از آن نظر كه انسان است، پيش از آنكه عضو كشوري خاص باشد،

  . انسان يا همان شهروند جهاني استبماهوحقوق انسان و  بشر،
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  ١ضميمه شماره 

Release Date Movie   Distributor  Budget  US Gross   Worldwide Gross 
١ ۵/۴/٢٠٠٧ Spider-Man ٣  Sony  $ ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ Unknown  Unknown 
٢ ۶/٣٠/٢٠٠۶ Superman Returns  Warner Bros $٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠ Unknown  Unknown 
١٢/١ ٣۴/٢٠٠۵ King Kong (٢٠٠۵)  Universal  $٢١٨,٠$ ٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠۵١,٢۶٠ $۵۴٧,٠۶۵,٢٢٨ 
۴ ۶/٣٠/٢٠٠۴ Spider- Man ٢  Columbia  $٣٧٣$ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵٢۴,۴٨۵ $٧٨٣,٩٢۴,۴٨۵ 
۵ ١٢/١٩/١٩٩٧ Titanic   ٢٠th Century Fox $٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ $۶١,٨٣$ ٠٠,٧٨٨,١٨٨۵,۴٠٠,٠٠٠ 
 
۶ ۶/٣٠/١٩٩٩ Wild Wild West  Warner Bros $١٧۵,١١٣,٨٠ $ ٠٠٠,٠٠٠۵,۶٢١٧,٧٠٠,٠٠٠$ ٨١ 
٧/٢٨/١٩٩ ٧۵ Waterworld   Universal  $١٧۵,٨٨,٢ $ ٠٠٠,٠٠٠۴۶,٢$ ٢٢٠۵۵,٢٠٠,٠٠٠ 
١١/١٠/٢٠٠ ٨۴ Polar Express, The  Warner Bros $١٧٢,٧٩ $ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠۶,٠۴٢٩$ ٣۶,۵٩۶,٠۴٣ 
٩ ۵/٧/٢٠٠۴ Van Helsing  Universal  $١٢٠,١$ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠۵٠,۵۴۶ $٢۶٩,١۵٠,۵۴۶ 
٧/١/٢٠٠٣ ١٠ Terminator ٣: Rise of the Machines Warner Bros $١$ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠۵٠,٣۵٨,٢٩۶ $۴٣٣,٠۵٨,٢٩۶ 
١١/٢ ١١۴/٢٠٠۴ Alexander   Warner Bros $١۵۵,٣$ ٠٠٠,٠٠٠۴,١$ ٢٩٧,١٩١۶٧,٢٩٧,١٩١ 
١٢ ۵/٢۵/٢٠٠١ Pearl Harbor  Buena Vista $١۵١,۵١٩٨$ ٠٠,٠٠٠,۵٣٩,٨۵۵ $۴۵٠,۵٠٠,٠٠٠ 
٧/٧/٢٠٠ ١٣۶ Pirates of the Caribbean: Dead Buena Vista $ ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ Unknown  Unknown 
  Man’s Chest 
١۴ ۵/١۵/٢٠٠۶ Poseidon   Buena Vista $١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ Unknown  Unknown 
١۵ ١٢/٩/٢٠٠۵ Chronicles of Narina: The Lion, The  Buena Vista $١۵٢٩١$ ٠,٠٠٠,٠٠٠,۶١۵,١۶۵ $٧٣۶,۶١۵,١۶۵ 
  Witch and the Wardrobe, The  
١۶ ٧/١۵/٢٠٠۵ Charlie and the Chocolate Factory Warner Bros $١۵٢٠$ ٠,٠٠٠,٠٠٠۶,۴۵۶,۴٣١ $۴٧٣,۴۵۶,۴٣١ 
١٧ ۵/٢۶/٢٠٠۶ X-Men٣: The Last Stand ٢٠th Century Fox $ ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ Unknown  Unknown 
٧/١٣/٢٠٠٧ ١٨ Harry Potter and the Order of Warner Bros $١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ Unknown  
  The Phoenix 
١١/١٨/٢٠٠ ١٩۵ Harry Potter and the Goblet of Warner Bros $ ١۵٢٨٩,٩٩$ ٠,٠٠٠,٠٠٠۴,٨٩٢,١٩$ ٣٩٧۴,٣٩٧ 
  Fire 
٢٠ ۵/٢۵/٢٠٠٧ Pirates of the Caribbean ٣ Buena Vista $١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ Unknown  Unknown 


