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چکیده
جنگ و صلح از اصلیترین مسائل دولتها و ملتها است اما موضوع صلح در
مقایسه با جنگ ،هم در جهان و هم در کشور ما ،تصوری نابسنده و نارسا دارد و
از این رو نیازمند بازاندیشی است .نظریهی مدرن صلح میگوید :صلح محصول
مدیریت یک دولت و یا مجموعهای از دولتها است که مستظهر به قدرت
نظامی و هراس ناشی از آن ایجاد میشود .این نظریهی ساده و موسع به مفروض
اصلی مطالعات صلح در رشتهی حقوق و روابط بینالملل در قرن بیستم تبدیل
شده است اما در این نوشتار مدعا آن است که نظریهی مدرن صلح نه تنها
مرتبط با واقعیت تاریخی «صلح» نیست ،بلکه نقطهی مقابل آن است .بر این
اساس این سؤال مطرح میشود که آیا صلح عبارت از استقرار نظم و ثبات در
منطقه توسط دولتها است یا واقعیتی تدریجیتر و ریشهایتر از استقرار نظم و
ثبات؟
استدالل میکنیم که :صلح ،توان و کارکرد یک اجتماع تاریخی [یا تمدن] برای
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 .2دکترای علومسیاسی دانشااه تهران()tahaee126@gmail.com
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تلطیف و قابلزیستساختن منا ق پیرامونی خود از ریق گسترش ناهشیار
فرهنای است .این رویکرد ک سیک به صلح است که در مقابل رویکرد مدرن
قرار میگیرد .نتایج این رویکرد به صلح این است که صلح مشخصهی دولتها
نیست ،مشخصهی اجتماعات است؛ صلح یکجانبهگرایی نیست ،رابطه است؛
صلح ناشی از قدرت اجبار نیست ،ناشی از آزادی و خودانایختای است .ایران
از جملهی آن اجتماعات تاریخی است که روابط صلحآمیز مبتنی بر رویکرد
ک سیک با اجتماعات پیرامونی خود در سراسر تاریخ خود داشته و از این رو
توصیه میشود که سیاستخارجی آن مبتنی بر اندیشهی ک سیک به صلح باشد.
کلیدواژهها :رویکرد مدرن ،رویکرد ک سیک ،صلح ،ثبات ،دولت ایرانی
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مقدمه
صلح محصول عمل دولتهاست یا ملتها؟ صلح واقعیتی سیاسی است یا
فرهنای؟ صلح مبتنی بر آگاهی و هشیاری است یا واقعیتی ناهشیار؟ صلح
بیشتر ساختهشدنی ) (madeاست یا فرضگرفتنی )(given؟ آیا صلح عبارت
از استقرار نظم و ثبات در منطقه توسط دولتها است یا واقعیتی تدریجیتر و
ریشهایتر از استقرار نظم و ثبات؟
در مقایسه با جنگ ،تصور امروزین از صلح ،هم در جهان و هم در کشور ما،
تصوری نابسنده و نارسا و از این رو شایان بازاندیشی است .نظریههای جریان
اصلی روابط بینالملل صلح را در مقابل جنگ تعریف میکنند .صلح در این
نظریهها ،نبود جنگ تعریف میشود و دولتها کارگزار اصلی ایجاد صلح
هستند .این رویکرد به صلح که به نظریهی مدرن صلح نیز مشهور است ،نقش
اجتماعات و فرهنگ را در تکوین صلح نادیده میگیرد .صلح را در دوگانهی
جنگ و صلح و محصول بازدارندگی نظامی و سیاسی با محوریت دولت تعریف
میکنند و روابط اجتماعی درون ملی و روابط اجتماعات با یکدیار را در
تکوین صلح نادیده میگیرند .به ک می دیار نظریههای مدرن ،صلح را وضعیتی
ایجاد شده توسط دولتها میدانند و تسری صلح به درون اجتماعات را تابعی از
کنش و ارادهی معطوف به قدرت دولتها درنظر میگیرند .نویسندگان این
مقاله اما معتقدند ،صلح و نظمِ ناشی از قدرتِ اجبار ،وضعیتی موقتی است و
صلح پایدار را باید با رویکرد ک سیکِ جامعه محور تبیین نمود .در این مقاله،
فرضیهای که میکوشیم آن را با متدولوژی توضیحی ـ تبیینی و استراتژی
پژوهشی قیاسی ،معقول و بیناالذهانی سازیم آن است که:
صلح ،توان و کارکرد یک اجتماع تاریخی [یا تمدن] برای تلطیف و
قابلزیستساختن منا ق پیرامونی خود از ریق گسترش ناهشیار فرهنای
است و جامعهی ایرانی از جمله اجتماعات تاریخی است که چنین کارکردی در
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سراسر تاریخ خود نسبت به محیط پیرامونی خود داشته است.
این فرضیهی ک سیک در برابر نظریهی مدرن صلح قرار دارد که میگوید:
"صلح محصول مدیریت و هماهنایهایی است که بر ترس از نتایج کاربرد
قدرت نظامی استوار باشد" ) .(Bonisch, 1981: 166این نظریهی ساده و
موسع به مفروض اصلی مطالعات صلح در رشتهی حقوق و روابط بینالملل در
قرن بیستم تبدیل شده است اما در این نوشتار مدعا آن است که نظریهی مدرن
صلح (استقرار نظم بر پایهی قدرتِ اجبار و م حظات بیمناکانهی ناشی از آن)
نه تنها مرتبط با واقعیت تاریخی «صلح» نیست ،بلکه نقطهی مقابل آن است.
نتایج این رویکرد به صلح این است که صلح مشخصهی دولتها نیست،
مشخصهی اجتماعات است؛ صلح یکجانبهگرایی نیست ،رابطه است؛ صلح ناشی
از قدرت اجبار نیست ،ناشی از آزادی و خودانایختای است.
در قسمت دوم مقاله اشاره میشود که ایران از جملهی آن اجتماعات تاریخی
است که چنین کارکردی را در سراسر تاریخ خود داشته و از این رو توصیه
میشود که سیاستخارجی آن مبتنی بر اندیشهی ک سیک به صلح باشد.
وجه مدرن سیاست جهانی :اولویت تصور جنگ بر صلح
داستان سیاست خارجی امریکا بعد از فروپاشی شوروی میتواند مقدمهی خوبی
برای درک معنای مدرن صلح و تقابل آن با معنای ک سیک صلح باشد .رهبران
آمریکا ورود به دوران پایان جنگ سرد را با حم ت گسترده به عراق در
چارچوب عملیات آزادسازی کویت آغاز کردند .این عملیات آن گونه که در
سالهای بعد مشخص شد ،مقدمهی دخالتهای وسیعتر آمریکا در منطقهای بود
که بعدها البته مهمترین و سختترین چالشها را برای موقعیت جهانی آمریکا
ایجاد کرد .آمریکا با توسل به رحهای استراتژیک و ایجاد پروسههای
منطقهای مانند رح خاورمیانهی بزرگ ،هماهنایهای هدایت شده مث ً در
قالب چتر امنیتی ناتو ،تأثیرگذاری و هدایتگری پیمانهای منطقهای مانند
شورای همکاری خلیج فارس و غیره میکوشید نظم و ثبات مطلوب خود را در
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خاورمیانه و خلی ج فارس معماری کند .در واقع ،آمریکا میکوشید صلح را
معماری و راحی کند .اما پرسش کلیدی آن است که آیا اصوالً صلح توسط
دولتها "معماریپذیر" است و در معنای تاریخی و تجربه شدهی خود،
میتواند حاصل راحی و برنامهریزی یک دولت قدرتمند یا جمعی از آنها
باشد؟
واق عیت آن است که در ول تاریخ تقریباً هر ابرقدرت جهانی یا امپراتوری،
بطور فردی یا اشتراکی ،کوشیده است به معماری و ایجاد نظم در این یا آن
منطقه بپردازد .بنابراین معماری نظم منطقهای یا جهانی از باال و به کمک
مجموعهای همسو از قدرتهای منطقهای ،معنای مدرن صلح (یا نظریهی
عمومی صلح مدرن) نیست .چرا؟ نظریهی مدرن صلح بر اهمیت
بازدارندگیهای نظامی و سیاسی متکی است )(Bonisch, 1981: 167-166
و روشن است که در این تصور مدرن از صلح ،به نقش و تأثیر نیروهای
اجتماعیِ درون ملتها و مناسبات میان آنها بیتوجهی میشود .این حقیقت
تاریخی اما راهاشا در نظریهی مدرن صلح مورد توجه واقع نشده است که
افزایش همکاریها و نزدیکیها میان ملتها با وجود افزایش تضاد و کشاکش
میان دولت ها صورت گرفته است و این به تنهایی گویای نادرستی و
غیرواقعیبودن درک مدرن از صلح است .بالعکس ،افزایش همکاریها و
نزدیکی ها میان اجتماعات ،خود تأییدی بر حقانیت رهیافت ک سیک صلح
است؛ رهیافتی که میگوید :صلحْ ،معماریپذیر نیست بلکه توافقات جمعیِ
ناهشیار میان مردم یک منطقه یا حوزهی تمدنی و ظهور تدریجی نظمی گسترده
است که بر نیروی تعام ت خودانایختهی مردم استوار است.
معنای ک سیک صلح در دوران جدید مغفول مانده و به همین دلیل اغلب
قضاوت میشود ،کلمهی صلح (که همیشه مورد استفاده و نیز سوءاستفاده قرار
میگیرد)؛ فاقد یک تعریف مورد توافق است و تعریف و مفهومبندی آن نیز
دشوار است و گذشته از اینها ،مفهومی غیرواقعی و یوتوپیانیستی است .در واقع
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گفته می شود که مفهوم صلح ،تصوراتی از هماهنای و سعادت را در معنایی
روانشناسانه ،سیاسی و اجتماعی پیش میکشد که در تعارض با واقعیت
ناهماون و پرآشوب جهان موجود قرار دارند). (Galtung, 2003: 4-5
این نارش بسیار تقلیلگرایانه به مفهوم صلح عمدتاً به سالهای دههی پنجاه
برمیگردد که تحتتأثیر فعالیتهای میلیتاریستی دولت آمریکا در گوشه و
کنار جهان و تعارضات مربوط به جنگ سرد ،مطالعات صلح عمدتاً متمرکز بر
خشونت مستقیم از جمله هجومهای نظامی ،کودتاها ،جنگهای داخلی و غیره
بود ).(Ibid
نتیجه آن شد که از ابتدای جنگ دوم جهانی تاکنون در حالیکه تعارض،
خشونت و جنگ مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیرد توجه اندکی به صلح
معطوف میشود .تردیدی نیست که صلح نیز موضوع تحقیق قرار میگیرد اما
در مقام مطالعهی مدیریت تعارضات ،نحوهی پایان جنگ ،یا در مقام ابزاری
برای صلحسازی یا حفظ صلح ( (peacekeepingمورد پژوهش قرار میگیرد.
بحث صلح همواره از جنگ آغاز میشده است .البته کوششهایی برای مطالعهی
مستقیم و مستقل صلح انجام شده است (گریفیتس )671-678 :1388 ،اما
معموالً صلح مقولهای تحلیلی است که بیشتر فرض میشود تا آنکه به کار گرفته
شود .برای مثال در کتاب کوینسی رایت تحت عنوان مطالعهی جنگ که در
سال  1942انتشار یافت از میان  1495صفحه فقط  5صفحه به معنای صلح
اختصاص یافت! ).(Rummel, 1981: part2
این غفلت گسترده از استق ل مفهوم صلح واقعیت ناگواری است چون وقتی
صلح را در متنی از تصورات خصمانه فرض کنیم ،آنااه دیدگاهی دربارهی
صلح ،همانا دیدگاهی دربارهی خشونت خواهد بود زیرا هر دو ،بخشهایی از
یک نظریه هستند .برای مثال دیدگاهی که میگوید ،صلح در برابر خشونت
قرار دارد ،صلح ،هزینههای آن و استراتژیهای عدمخشونت را در ذیل تحلیل
صلح لبانهای از خشونت به عنوان متغیر اصلی قرار میدهد .از دیار سو،
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دیدگاه صلح به مثابهی یفی از روابط قدرت (که در متن آن میتوان برده یا
ارباب بود ،که این چیزی بدتر از خشونت است )،استراتژیهای نبرد را در خود
نهفته دارد و بویژه تأکید مجددی بر بازدارندگیها از ریق قدرت و پذیرش
برخی هزینههای خشونت است).(Ibid.
بنابراین میتوان پرسید که تا چه میزان نظریهی صلح به مثابهی نظم ناشی از
روابط قدرت توانسته است در وجدان نخباان سیاسی ،بقات متوسط و مردم
عادی جوامع منطقه در قالب رفتارهای یکجانبهگرایانه (تهدید ،ترغیب ،تطمیع و
تحذیر) ،رسوخ کند و درونی شود؟ حتی اگر فرضاً بپذیریم که رویکردهای
منطقه ای یک ابرقدرت جهانی بتواند به ثبات و نظم در منطقه منجر شود ،آیا
میتوان گفت ثبات و نظم ،همانا آرامش یا صلح است؟
والتر بنیامین استدالل می کند که صلح در دنیای مدرن همانا تثبیت نابرابری یا
غلبه است؛ نتیجهی نابرابری و مولود شرایط نابرابر است .او این معنا را
می پرورد که صلح ،برسمیت شناختن پیروزی یک رف از سوی رف دیار
است؛ و به رسمیت شناختن مناسبات جدید به منزلهی «قانون» جدید است
(بنیامین .)5 :1387،بنابراین روشن است که حالت نبود جنگ یا فقدان جنگ
میتواند کام ً خشونتآمیز باشد .معاهدات صلح پس از جنگ که پایان جنگ
یا نبود جنگ را معنا میدهند ،خودِ صلح نیستند بلکه آنها به گونهای ،چنانکه
خواهیم دید ،ادامهی خشونت و جنگاند .در موارد مهمی مانند صلح ورسای،
معاهدات صلح ،تقدیر جنگهای بعدی را رقم زدهاند .بوتول میگفت" :این
قول را که جنگها قادر به گشودن هیچ گرهای نیستند میتوان دربارهی
معاهدات صلح نیز گفت .تا به امروز هشت هزار معاهدهی صلح جانشین هشت
هزار جنگ شدهاند و گویی همچنان باید در انتظار معاهدات صلح دیار نشست.
این معاهدات صلح هیچ التیامی به جراحت ناشی از جنگ نمیبخشد" (بوتول،
.)106 :1355
خشونت مندرج در حالتِ نبود جنگ ،میتواند شامل حالتهای سرکوفتهی
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روانی ،عا فی ،اقتصادی یا سیاسی باشد .پس رح صلح به عنوان نبود جنگ،
میتواند در نهایت به گونهای ،توجیهکنندهی همهی رفتارهای ناشی از «خشونت
شدید پنهان» باشد .این از آن روست که در این تعریف از صلح ،تنها آشکار
شدن خشونتْ مدنظر و مبنای تعریف قرار گرفته است .آشکار نشدن خشونت،
نبودن خشونت نیست .وضعیت نبود جنگ میتواند تجلی جامع و کاملِ
خشونتِ سازمانیافته ،شدید و در عین حال پنهان باشد .صلح در معنای نبود
جنگ ،معنایی منفی یا سلبی از صلح است حال آنکه در اکثر فرهنگها صلح
معنایی مثبت و ایجابی دارد؛ نام هدفی است و شاید حاوی عمیقترین و
واالترین اهداف باشد).(Kuper,1987:163
حقیقت آن است که حالت نبود جنگ یا معنای منفی صلح ،به سهولت میتواند
بخشی از خود جنگ باشد یا در مراحل بعد یا قبل آن قرار داشته باشد .حتی نتایج
قابل دفاع و مشروع یک "جنگ عادالنه" هم لزوماً صلح نیست .چنانکه میدانیم
جنگ عادالنه از نظر گروسیوس بر سه نوع است :جنگ در دفاع از خود ،جنگ
برای بازگرداندن آنچه درست و قانونی است ،جنگ برای کیفردادن تجاوزکاران
یا بدکاران (یاسپرس .)279 :1372 ،بدینترتیب جنگ عادالنه جنای واکنشی یا
جبرانی است که در هر سه مورد یاد شده ،ارزشها یا فضاهای مثبتی نمیآفریند،
بلکه ارزشهای زایل شده را باز میگرداند .جنگ عادالنه تازه در اوج تحقق و
موفقیت خود ،جز واکنش نیست حال آنکه صلح نتیجهی کنش است .رفتار
واکنشی معنای مثبت ندارد .بنابراین دکترین جنگ عادالنه ،پیشتر ،وجود یک
صلح غیرعادالنه را پذیرفته است" ).(Rummel, 1981: part20. 6

معنای سلبی جنگ
رح این موضوع که جنگ ،معنای عدمی دارد و جز نبود صلح نیست ،البته به
معنای کم اهمیتی جنگ نیست .اهمیت غریزهی برتری لبی و سلطه در میان
افراد بشر و گروههای انسانی قابل انکار نیست .این غریزه به جنگ میانجامد و
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تاکنون با تنشها و تعارضاتی که آفریده است ،نیروی هدایتکنندهی تحوالت
جهانی در هر زمانهای بوده است .برگسون ،شاید تحت تأثیر تجربهی مدرنِ
جنگ جهانی اول ،میگوید« :غریزهی جنگ آنقدر قوی است که وقتی پوستهی
تمدنی آدمیزاده را میشکافیم ،نخستین غریزهای که رخ مینماید ،همین غریزه
جنگ است»(برگسون .)316 :1358،بیعی است که این غریزه سپس خود را
با دالیل عق نی نیز مجهز میسازد (همان .)321 ،شاید در تأیید اهمیت همین
غریزه بود که ماکس وبر میگفت" ،صلح جز تصور و پندار نیست در حالیکه
جنگ امری واقعی است(به نقل از اشتراوس .)85 :1373،به این عبارت مهم
وبر در دنباله توجه بیشتری میکنیم.
فهرست والنی عباراتی از این دست در واقع در رح یک ادعا مشترکند و آن
اینکه صلح را فقط باید در پرتو جنگ و متصل به آن در نظر گرفت و این در
نهایت ،عبارت از اولویت غریزه و بیعت بر مدنیت و فرهنگ است .در این
نحوه از ادراک ،صلحْ تثبیتِ نابرابری یا غلبه است؛ یا برسمیت شناختن پیروزی
یک رف از سوی رف دیار معنی میدهد؛ صلح در اینجا مولود شرایط برابر
نیست بلکه دقیقاً نتیجهی نابرابری است .اگر بخشهای انتهایی کتاب "آزادی و
سازمان" برتراند راسل خوانده شود (مشخصاً ،)521-2،ممکن است این تصور
به فرد دست دهد که ناسیونالیزم ،علت اصلی جنگ جهانی اول و خصومتهای
ناشی از آن بود .حقیقت آن است که ناسیونالیزم ،ایدهی جدیدی است و حوزهی
محدودی از تاریخ را اشغال کرده است ،حالآنکه هماهنایها و تفاهمات میان
اقوام ،چه هشیارانه و چه ناهشیار ،بسیار ریشهایتر و قدیمیتر است .در عمل و
در نظریه ،صلح جامعتر از جنگ و اعم از آن است.

معنای ایجابی صلح
در واقع ،صلح چنانکه خواهیم دانست ،کلیتی تدریجی و تجربه شده است .صلح
ممیز زدن بر انواع گرایشهای غریزی انسان از جمله سلطه لبی یا مقهورسازی
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و خشونت است .بهتر باوییم ،صلح رهایی انسان از سیطرهی بیعت
است) .(Galtung,2003: 3این کار از جمله با هنجاریساختن غرایز و انتقال
غرایز به ناخودآگاه افراد ،انجام می شود .بسیاری ،از جمله منتسکیو تاریخ بشر
را نه عرصهی معارضه و جنگ بلکه عرصهی هماهنای و اتحاد و تعامل و
خودانایختای میدانند (آرون )41-42 :1364،در واقع از نظر این متفکران
ک سیک ،صلح گسست موقت از حاکمیت غرایز نیست بلکه بازگشت به
حاکمیت تمدن است .برعکس ،هر جنای ،گسست موقت از تفاهمهای عرفیای
است که از قبل میان مردم یک کشور یا مردمان منطقه پدید آمده است و پایان
جنگ و استقرار صلح ،بازگشت مجدد به همان تفاهمات و هماهنایهای
خودجوش میان ملتی و تمدنی است.
اگر حقیقت غیر از این میبود ،غرایز حیوانی مثل تملک به زور ،تأکید بر
مرزکشیها ،بهرهکشی و سلطه لبی مجالی برای شکلگیری تمدن ،اخ قیات و
عرفهای معتبر باقی نمیگذاشت .بنابراین صلح نمیتواند حالت راحتباشی در
بین جنگها باشد بلکه برعکس ،این جنگ است که گسستی موقت از
فرهنگ های زیست مشترک و تفاهمات ناهشیار میان اجتماعات است .به
عبارتی دیار با صلحْ ،جنگ فهم میشود نه با جنگ ،صلح .مبحث عمومیت
جنگ بر صلح یا برعکس ،مبحث مهمی است و توجه ک سیکها را نیز
برانایخته است .آنها میپرسند جنگ نمودی انسانی است یا اجتماعی؟ هابز
معتقد بود جنگ نمودی انسانی است یعنی به ذات انسان برمیگردد اما
مونتسکیو اعتقاد داشت جنگ پدیدهای اجتماعی است و ارتباط ضروری با ذات
بشر ندارد .در این حال ،اگر جنگ نمودی انسانی باشد ،صلح مطلق ،رؤیایی
بیش نیست اما اگر جنگ نمودی اجتماعی باشد ،گرچه نمیتوان آن را کام ً از
میان برداشت اما میتوان آن را تخفیف داد و آرامتر کرد .پس میتوان کمال
مطلوب را در اعتدال جست (آرون .)63-64 :1364 ،حاال اگر جنگ شدت و
گسترش نایرد و موضوع اعتدال قرار گیرد ،خود بخشی از نظریهی عمومی
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صلح خواهد بود زیرا نظامات معقولِ از پیش موجود را تخریب نخواهد کرد و
بنابراین به تداوم آن میانجامد .این حقیقیتی است که به گونهای دیار،
اسکروتن نیز بر آن تأکید میورزد .او میگوید "صلح بزرگتر و وسیعتر از آن
است که جنگ بتواند نقطهی مقابل آن باشد .در واژهی صلح ،ایدهی یک
فحوای حاکم ،نظم را به هشیاریهای بخشبخش شده انتقال میدهد و تبادلی از
ناکامیهای جزئی را میآفریند که بجای انتخاب بین مرگ و زندگی مینشیند.
این همان سخن آگوستین است که میگفت صلح فقط نبود خصومت نیست
بلکه حضور آرامش نیز هست) .(Scruton,1996:516در این معنا جنگ یعنی
هر حالتی از عدم حضور آرامش.
در واقع صلح بسیار بزرگتر و فراختر از آن است که در برابر جنگ قرار داشته
باشد .در حالیکه جنگ مفهومی روابطبینالمللی است ،صلح مفهومی ماهیتاً
جامعهشناسانه است .صلح نه فقط بسیار بزرگتر و فراختر از آن است که در
برابر جنگ قرار داشته باشد ،بلکه اساساً مفهوم صلح میتواند به نسخ جنگ
بیانجامد :آگوست کنت میگفت":هدف جنگ ،پیروزی ،هدف پیروزی تسخیر
و هدف از تسخیر ،ناهداری است"  .پس هدف از جنگ ،نهایتاً ناهداری و
حفاظت از ارزشهای مطلوب است (آرون .)1364 ،صلح نیز متن انسانی
گستردهای است که در آن مطلوبات پدید میآیند و حفظ میشوند؛ اما برای
همه و نه فقط برای یک رف خاص .صلح یک یوتوپیای عینی
است ).(Galtung, 2006:12
از نظر کنت و بسیاری دیار ،گرچه یک نتیجهی مهم جنگ ،تشکیل دولتهای
بزرگ است اما سپس دولت باید در فضای صلح خود را مستحیل کند .بهترین
دولت ،دولتی است که حضور آن بسهولت احساس نشود و در روندهای
صلحآمیز مستحیل شده باشد و درستتر ،خود را مستحیل کرده باشد
(آرون.)1364:104،
صلح ،نظمی است که از همهی تکثرها گذر کرده و آنها را لحاظ کرده باشد.
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منتسکیو میگوید" :قاعدهی کلی آن است ،هر بار که در دولتی همهی مردم
آرام باشند ،میتوان ا مینان داشت که آزادی وجود ندارد ".وحدت سیاسی
مردم در اجتماع سیاسی که از آن سخن میگویند چیز مبهمی است .وحدت
حقیقی ،تکثر در عین وحدت است که در آن همهی اجزا هرچند با هم مخالف
باشند ،در راه نفع عمومی با هم متحد میشوند مانند صداهای پراکندهی ناموزون
در موسیقی که با یکدیار هماهنگ میگردند .ممکن است در دولتی که گمان
نمیرود چیزی جز آشفتای در آن وجود داشته باشد ،اتحاد یعنی هماهنای یافت
شود که منشأ خوشبختی یا صلح حقیقی است (آرون.)43-42 :1364 ،
این حقیقت بعد از جنگ اول جهانی مجدداً رفداران خود را پیدا کرد .در
حالیکه بسیاری از متفکران باور به زیر بنا بودن غرایز در روابط میان اقوام
داشتند ،بسیاری نیز گرایشهایی بعکس و در واقع اصالتمندانهتر یافتند و
متوجه شدند که صلح یک وضعیت بیعی natural stateکه از قبلموجود و
خود به خودی باشد ،نیست ،بلکه یک محصول عالی تمدنی civilizational
است و حاصل کار و فعالیت ،تفاهم ،تولید و تجارت ،تعام ت فرهنای و
رویکردهای خردمندانه است .صلح نه با زور بلکه با توافق و آزادی بدست
می آید .چنین گرایشی ،بازگشت به معنای کهن و ماقبل مدرن صلح بود
(صدریا و پارسا.)140 :1384،

صلح ،تغایر با نظم(ثبات)
روشن است که یک ابرقدرت یا امپراتوری نمیتواند صلحی جهانی ،یعنی
گسترهی وسیعی از اقناع ،رضایت و روندهای همزیستی را در سطح دولتها
ایجاد کند چه رسد به آنکه بخواهد این کار را در سطوح خردتر ،یعنی بین
ملتهای منطقه و گروههای قومی به انجام رساند و به اینترتیب به استقرار
صلح در معنای واقعی آن بپردازد .دولتها که اغلب مولود جناند ،نمیتوانند
خالق صلح باشند.
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چنانکه یاد شد ،نظم یا ثبات در دانش روابط بینالملل ) (IRعبارت است از
مناسباتی که از باال و از ریق رابطهی قدرت و از موضعی بیرونی ،بر جوامع
اعمال میگردد .مسئله آن است که ایدهی به نظم کشانیدن یا استقرار نظمْ در
عمل نوعی سوء استفاده از مفهوم صلح را نتیجه میدهد .در حقیقت چنانکه
دیدیم نظم نیز میتواند دارای ابعاد به شدت سرکوبگر باشد .زیرا مجموعه
روندهایی که امکان شکوفایی انسان و گروههای انسانی یا همان صلح را ایجاد
می کند ،ترکیب بسیار نامتعادل و متنوع ،سرپیچی ،مخالفت و تمایل به تنوع
ورزیدن است .اما نظم هژمونیک یا نظمِ صرف ،عمدتاً معنای ایستایی را
می رساند .در این حال به دلیل مناسبات سخت و محکمی که وجود دارد ،رح
آزاد ایدهها از سوی افراد یا دولتهای داخل نظم ،بسیار دشوار میشود و
رفتارها تحمیلی خواهد بود .اندیشهی نظم حتی اگر عمیقاً در ذهنیتها رخنه
کرده باشد ،باز هم واقعیتی سناواره است که به دلیل فقدان جوششهای درونی
و انایزه های خالصاً انسانی و فراتر از آن ،به دلیل اتکا بر روابط خشکِ برتری،
بالضروره عمر کوتاهی دارد و در برابر تحوالت تازه آسیبپذیر است.
در تلقی صلح به مثابه نظم ،کنش ها و تعام تْ ،آرام و منظم و سازمان یافته
است اما عن صر خشونت در آن درونی یا نمادین است .این تلقی ،کم یا زیاد،
اینک یا بعدها ،بالقوه یا آشکارا ،عنصر خشونت را در خود نهفته دارد .گرایش
ابرقدرت جهانی که نظم هژمونیک را بر میسازد بدان سو است که از یکسو
صورتبندیهای رفتاری متکی بر تعقل محض و از دیار سو ،فقدان انایزش
انسانی ،به صورتی توأمان درونی شوند.
به ور کلی میتوان گفت ایدهی صلح به مثابه عدم جنگ و ایدهی صلح به مثابه
استقرار نظم یا تثبیت ،چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی و بینالمللی
جز خشونت پنهان یا خشونت بالقوه نیست .حتی میتوان فراتر رفت و گفت،
صلح همچون نبود جنگ و صلح به مثابه استقرار نظم ،حتی اگر مبتنی بر قوانین
بینالمللی باشند ،ع وه بر آنکه صلح تلقی نمیشوند ،خود نتیجه یا ادامهی جنگ
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هستند زیرا جنگ از نظر ریمون آرون ،یک اقدام اجتماعی ،ناشی از ارادهی
جوامع سیاسی سازمان یافته است که به منظور غلبهی یکی بر دیاری تحقق
میپذیرد ) .(Aron,2003:12پس از غلبه و پیروزی ،فاتح در پی ثبات و
استقرار نظمِ مطلوب خود است .از اینرو است که ک وزویتس جملهی
مشهورش را بیان می کند که فاتح ،صلح [در معنای استقرار نظم] را دوست دارد
(آرون .) 1366:242 ،بنابراین تمایل به عدم جنگ و ایجاد ثبات و نظم
مطلوب در قالب حقوق بینالملل ،فقط میتواند گرایشِ رف پیروز در جنگ
باشد .آرون هوشمندانه میگوید" :حقوقبینالملل جنگ را قانونی نمیکند ،بلکه
این جنگ است که میتواند حقوقبینالملل را بیافریند و سپس آن را قانونی
سازد" (انتخابی.)213-14 :1380،
ارسطو میگفت ما انسانها غالباً جنگ را بپا میکنیم تا بتوانیم در صلح زندگی
کنیم 1.اما براساس آنچه که گفته شد ،این مسیر (مسیر برپایی نظم و ثبات از
ریق جنگ) مشکل بتواند به هدفِ استقرار صلح بینجامد ،زیرا با اراده یا اقدام
به جنگ ،معصومیت و ناخودآگاهی ،تدریجیبودن ،روزمرگی و خودبهخودی
بودن که ویژگیهای بیعی هر وضعیت گستردهای از صلح و آرامش است ،از
میان میرود و بجای آن فقط سکوت ( و نه صلح) برقرار میشود .عاملِ این از
میان رفتن ،عمدتاً دخالت دولتها در نظمهای اجتماعیِ از پیش موجود است.
جنگ نتیجهی مستقیم استق ل دولتهاست (یاسپرس.)279-80 :1372،
برهمین اساس است سخن منقول از چرچیل که آنهایی که جنگ را میبرند،
آنهایی نیستند که صلح را پیریزی میکنند و برعکس آنها که سازندگان
صلحاند ،نمی توانند برندگان جنگ باشند .به همان اندازه که بین جنگ و صلح
تضاد وجود دارد ،بین عوامل جنگ و عوامل صلح نیز همان تضاد برقرار است..
 .1این نقل قول و سایر نقلقول هایی که در ایـن مقالـه آورده شـده از منبـع اینترنتـی ذیـل اخـذ گردیـده اسـت:
/https://www.brainyquote.com
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پس ،خطر بزرگی که خاصه محافظهکاران بر آن تأکید میکنند ،دخالتدولتها
[سازندگان جنگ] در صلحآمیزی ناهشیارِ زندگی منطقهای است؛ زیرا مداخلهی
دولت ،راحیهای آگاهانه و مبتنی بر قصد دولت موجب میشود که وضعیتی
پدید بیاید که عکسِ همهی آن ویژگیهایِ برشمرده شدهی صلح است .دولتها
سکوتِ نظم و ثبات را بر جوشش صلح ترجیح میدهند .تا حدی برهمین اساس
بود که لودویگ فون میزس ،اقتصاددان و فیلسوف آلمانی ( )1973-1881ندا
میداد هرکس صلح میان ملتها را میخواهد باید با دولتگرایی statist
بجناد ).) Cline, 2012

معنای کالسیک صلح
با اثبات نارسایی تصور مدرن از صلح ،آشکار میشود که صلح واقعی همان
تصور ک سیک از آن است .در واقع ،ف سفهی ک سیک  ،برای «صلح» مفهوم
عمیقی قائل شدهاند که با حس عا فه و تعهد به ارزشهای انسانی به شدت
پیوند خورده است و در نزد کانت این پیوند اوج بیشتری میگیرد .صلح در نزد
این ف سفه انتقالی از مرحلهی کشاکشها به آرامش ،رضایت و هماهنای است.
بع وه نزد آنان ،صلح مفهومی است که در وهلهی اول با کلیت یعنی با کلیت
اجتماع یا کلیتی از اجتماعات مختلف یک منطقه پیوند دارد .به دلیل اهمیت
کلیت و پیوستای از یکسو و آرامش و رضایت از سوی دیار ،کوپر نتیجه
میگیرد که تجربههای صلحآمیز جهان نهایتاً مبتنی بر آمیزهای از هماهنای و
عدالت هستند ).(Kuper,1987:162-3
سنت آگوستین ،اهمیت صلح را حتی باالتر میبرد و میگوید« :صلح غایت
مقصود و هدف انسان و تمام مخلوقات است و همهی موجودات به حکم غریزه-
ی بیعی و ذاتی به سبب حب حیات برای صلح تق میکنند .هدف هر
جامعهای صلح است .صلح در جامعهی بشری عبارت از توافق مردم در رابطهی
منظم با یکدیار است .صلح رابطهای مثبت است یعنی عبارت است از توافق
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مثبت بین دو یا چند شریک یا همسایه که با یکدیار در رفاقت و توافق به سر
برند» (پازارگاد .)279 :1382 ،صلح بدون وجود دو یا چند شریک یا رف و
توافق برابر میان آنان امکانپذیر نیست .پیششرط صلح ،آزادی و عدالت است.
جایی که در آن آزادی نیست و بی عدالتی هست ،صلح نیست).(Jamil,2016
به این نکته در دنباله بیشتر میپردازیم.
پس م قصود از صلح نه تنها عدم وجود جنگ است بلکه توافق و همکاریها بین
رفها هم شرط صلح است»( .همان) .مجدداً ،چنین مفهوم ک سیکی از صلح
کام ً قابل مقایسه با مفهوم صلح در دنیای مدرن است که تنها معنای نفی جنگ
را در خود دارد؛ مفهومی که الزامی برای توافق و عمل مثبت ایجاد نمیکند
(پازارگاد. )279 :1382،
در یک تعریف که گسترشی برای همان تصور آگوستینی از صلح است ،صلح
چه در سطح روابط فردی و چه در سطح روابط بین گروههای انسانی ،آرامشی
است که از درون بر میخیزد (صدریا و پارسا .)141 :1384،از بودا نیز منقول
است که "صلح را در درون بجویید نه در بیرون" .این درونزا بودن صلح را
ابتدا در سطح فردی درک کنیم :هایدگر در مقالهای تحت عنوان «ساختن ،مأوا
گزیدن ،اندیشیدن» نقل به مضمون میگوید که ساختن پل ،ساختمان یا راه
نیست که ما را به آرامش میرساند .سازهها هستی ما را نشان نمیدهد ،بلکه
صرف عملِ ساختن است که آرامش ایجاد میکند و هستی ما را اثبات میکند.
این ،همانا عمل نااندیشیده و عادی است که در نهایت ،آرامش درونی برای ما
می آورد .صلح ،حاصل اَعمال ضروری در لحظه است که بین ما و جهان
پیرامونمان (محیط بومی ما) پیوند برقرار میکند ،ما را از رنج تکافتادگی و
تنهایی میرهاند و به آرامش میرساند .نقطهی مقابل این حالت ،تأمل یا مداقهی
صرف  contemplationاست .در تأمل ،انسان از زمان حال خود و از جایی
که در آن حضور دارد می جهد و یا اشتغال به یوتوپیا در واقع از شرایط ملموس
خود جدا میشود .از اینرو ،تأمل ورزیدن که در واقع عبارت است از اشتغال به
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صورتبندیهای مفهومیِ مبتنی بر تعقل محض ،نقطه مقابل حضور سازنده در
زمان حال است(همان).
اگر بخواهیم صریحتر باوییم ،صلح ربطی به تعقل و هر نوع نظریهی مقدم بر
تجربه ندارد بلکه مفهوم جمعیِ زیستشدهای است که از آرامش افراد (چه در
زندگی فردی خود و چه در زندگی جمعیشان) حاصل میآید و اساساً دنباله و
نتیجهی آشتی فرد با خود است .صورت جمعی این حقیقت آن میشود که صلح
نتیجهی آشتی و توافقات گستردهی جماعات انسانی است که پیشتر در درون
خود به آرامش و رضایت رسیدهاند .شاید مونتسکیو نیز در همین معنا میگفت
که صلح حقیقی در رضایت و پیوستای است .در این حال مجدداً سخن پیش
گفتهی کوپر بخا ر میآید که صلح عبارت از هماهنای و عدالت است.
خ صه ،صلح روندی است که از درون برمیخیزد ،چه از درون فرد و چه از
درون اجتماع بومی ،در حالی که نظم روندی است که از بیرون حاکم میشود.
صلح روندی است که از پایه و ژرفای اجتماع بیرون میآید و در مناسبات
روزمره ،صوری و غیر تأملی تجلی پیدا میکند .به ع وه ،در حالیکه نظم
وحدتدهنده است ،صلح تکثر ایجاد میکند (همان .)147 ،پس صلح ،برقرار
کردن نظم یا است قرار ثبات نیست ،بلکه شکل گرفتن ناهشیار نظم است .صلح
نقطه مقابل راحی مرکزی ،برنامهریزیهای دولتی ،ارادهی نظم و ارادهی
کنترل و هدایت است .صلح آرامشی است که بیشتر از نظم ،با بینظمی ،شور و
التهاب ،عدم تعین ،مناسبات داغ و کنشهای نظمناپذیر تعریف میشود و در
واقع محصول آنها است .مثال فردی آن نویسندهای است که درونی کام ً
مت م دارد ولی در ضمن خشنودی خاصی دارد .وقتی وی سخن میگوید کام ً
خوشحال و راحت است اما وفانی در درونش برپاست .او از این وفان الهام
میگیرد و اثر هنریاش را خلق میکند (همان .)151،نتیجهی ساده و اساسی آن
است که صلح مفهومی جمعی است که با شور نااندیشیده و خود به خودی ،میل
به خرسندی و شعف ،انایزش آزاد و میل به تعام ت گستردهی فرادولتی در
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پیوند است.
در اینجا ضرورت یک تفکیک میان نظم یا ثبات با صلح پدید میآید .نظم یا
ثبات ،اوالً اشاره به قدرت سامان دهنده دارد ،ثانیاً ماهیت فردی (یک فرد ،یک
دولت ،یک اجتماع) دارد و ثالثاً در پی تضمین بهرهمندی رف غالب از لذت یا
نتایج لذتبخش ناشی از پیروزی است .در بنیاد ارادهی نظم ،خوشایندی و لذت
ناشی از بهرهمندیها قرار دارد اما صلح راقم حیطهای از اشتیاق ،خشنودی و
رضایت است .نظم روندی است که از بیرون حاصل میآید حال آنکه صلح
واقعیتی گسترده و تدریجی است که از پایه و ژرفای اجتماعات بیرون میآید و
این ،برخ ف استقرار نظم است که روندی محدود و تابع برنامهریزی و
راحیهای عق نی است .بطور اساسی ،فرق بین صلح و نظم ،فرق بین ارادهی
زندگی و ارادهی تسلط بر زندگی است .اراده به زندگی ،ارادهای بدیهی است که
به همین دلیل مورد کمتوجهی اهالی فلسفهی مدرن قرار گرفته است .این
ارادهی بدیهی که در قالب صلح تجلی مییابد ،در مناسبات روزمره و ظاهراً
سطحی تجلی پیدا میکند .صلح اسیر ذهنیتهای پیچیده و حرکت از ذهنیت به
ذهنیت نیست؛ در پی ایجاد نظمی به منظور کنترل ابعاد زندگی نیست بلکه در
جستوجوی شعف و شور خود به خودیِ زندگی است .در همین معنا بود که
«هردر» میگفت من برای فکر کردن اینجا [در دنیا] نیستم ،برای بودن ،احساس
کردن و زندگی کردن اینجا هستم (برلین.)118-112 :1385،
منطق خشونت آمیز نظم یا منطق استقرار نظم و ثبات ،همه چیز را از هماان
میگیرد و آنچه میدهد فقط لذتِ ثباتِ مطلوب به فرد پیروز است اما منطق
صلح همه چیز را به همه کس می دهد .معنی این سخن آن است که در حالیکه
نظم وحدتآفرین است ،صلح تکثر ایجاد میکند زیرا در نظم ،ارادهی فردی
(ارادهی یک فرد ،یک دولت  )...حاکم است اما صلح نتیجهی تعام ت گسترده
و تاریخی همهی افراد و گروهها با یکدیار است .در اساس ،صلح ذهنیت صیقل
یافتهی تک تک انسانهاست که در ردههای مختلف زندگی جاری است ولی
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ارادهی معطوف به برتری و سلطه و قهر در پی آن است که با نفوذ خود ،این
تکثر آزادمنشانهی متکی بر ارادهی آزاد افراد را تحریف کند (صدریا و
پارسا .) 152 :1384،پس نفوذ ،همان صورت بیرونی و اجرایی برای ارادهی
غلبه و استی ست؛ یا باوییم اجرای ارادهی سلطه و نقض صلح است .شاید
اصلی ترین فحوای رهیافت ک سیک صلح ،تضاد آن با مفهوم نفوذ عمدی یا
برنامهریزی برای نفوذ ،از بیرون است( .دلوز )168 :1381،در واقع و نهایتاً
صلح خود زندگی است و زندگی در متعارف بودن و جوششهای ناهشیار نهفته
است .بطورکلی صلح به گفته سیسرون آزادیهایی است که در متنی از آرامش
عمومی اعمال میشوند ).(Harrer,1918: 34-35
بدین اعتبار ،صلح مبحث نشانهشناسانهای ندارد ،یعنی فاقد چیزهایی است که
نشانهی خاصی برای آن باشند؛ حقیقتی بیشتر در درون انسانهاست که شامل
آرامش ،بدیهیانااشتن ،مفروض داشتن ،فقدان حس تضاد و خصومت و وجود
حسی از هماانای است .بدیننحو ،ممکن است مجدداً به سخن پیش گفتهی
ماکس وبر برسیم که" صلح پندار و جنگ واقعیت است" .جنگ گسستهای
کوتاهمدت از استمرار صلح یا ادامهی زندگی است .صلح واقعیتی ایجادشونده
نیست ،حقیقتی از قبل موجود و دارای استمرار است .براین اساس ،میتوان
نتیجه گرفت که صلح اصالتاً مفهومی فرهنای است تا سیاسی و درستتر ،ابتدائاً
فرهنای است و سپس سیاسی .اگر چنانکه پیشتر گفته شد ،جنگ نتیجهی
مستقیم استق ل دولتهاست ،صلح نتیجهی مستقیم استق ل فرهنگهاست.
صلح در تصور ک سیک نهایتاً همان تعامل آزاد و خودجوش فرهنگها و جوامع
است.

صلح ،درمقابل نفوذ
چنانکه بیان شد ،صلح در معنای ک سیک آن ،تضاد آن با مفهوم نفوذ عمدی و
راحیشده از بیرون یا برنامهریزی دولتها برای نفوذ از بیرون است .مشخصه-
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ی صلح آن است که از بیرون تحمیلشدنی و راحیپذیر نیست .صلح از درون
میزاید؛ مشخصهی جوامع و ملتهاست و نه دولتها و سیاستها .هر دولتی
که عادالنه و به درستی در پی استقرار «صلح» در منطقه باشد و بخواهد
رویکردهای امنیتی خود را این بار بر پایهی صلح (و نه ترتیبات برنامهریزیشده
برای استقرار آن) قرار دهد ،ضرورتاً باید دو ایدهی ناسیونالیستیِ بهرهمندیهای
مادی بیشتر «به نفع خود» و ارادهی برتری و سلطه را به کناری نهد و مهمتر و
مشکلتر از آن ،باید در پی نهادینهسازی نظامی تعاملی از جوششهای درونی
در سطح جوامع منطقه باشد و توسعه و آرامش را اصوالً هدفی نه ملی ،که
منطقه ای بیناارد که فقط در همان سطح شدنی و ممکن است .این سیاست نه
فقط درست و اخ قی که مفید و معقول و بنابراین هوشمندانه نیز هست.
واقعیت متناقضنم ا آن است که نفوذ فقط با سیاست عدم نفوذ حاصل میآید و
برعکس سیاست نفوذ ،عمدتاً به واقعیت عدم نفوذ میانجامد .زیرا نفوذ بدون
ریشه های فرهنای و روحی ،نفوذ نیست و شاید بهتر است آن را دخالت مؤثر
بنامیم که واقعیتی سطحی و کمداوم خواهد بود .واناهی نفوذهای متداخل و
همهجانبه ،در سطح منطقهای بسیار انسانیتر ،مفیدتر ،معقولتر و شدنیتر از
نفوذ یکجانبهی یک دولت ابرقدرت یا یک دولت منطقهای مقتدر است .چنین
سیاستی به رشد موزون و همهجانبه میانجامد و در این فضا رشدها و زایشها
یکدیار را تقویت میکنند اما رشد و توسعه در سیاست نفوذ یک جانبه (یعنی
سلطهی یک دولت و جامعه بر دولتها و جامعههای دیار) امری بسیار پرهزینه
و دشوار ،دغدغهآور و دارای حجم و اندازهی اندک است زیرا گسترده و
همهجانبه نیست.
نفوذ یکجانبه ،به عنوان بیان یک نقص اساسی ،نفوذی فقط یکجانبه است؛
یعنی خودافزا و گسترش یابنده نیست و حتی ضد آن است زیرا دولت توسعه
یافتهی با نفوذ ،میخواهد و مجبور است که نفوذ را از دیاران دریغ دارد زیرا
میاندیشد (اندیشهای مدرن) که اگر نفوذْ متقابل و هماانی شود دیار مزیت و
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برتری نیست .به ع وه این گونه نفوذ یک جانبه همواره در معرض خطرات
امنیتی است؛ هیچ گاه به امنیت کامل نمیرسد و موفقیتهای آن نمیتواند جزء
کاهش ناامنی ها باشد و این بسیار دور از نیل به امنیت است .کاهش ناامنی،
امنیت نیست .حتّی هر میزان کاهش ناامنی هم ،باز ،امنیت نیست زیرا امنیت
در اساس ،همان صلح یا نتیجهی صلح است و صلح نیز در اساس ،همان امنیت
سراسری و سطح تمدنی است.
این ممتنعبودن نفوذ یک جانبه از اینکه نفوذ کامل و گسترده و بیعیبی باشد ،از
آن روست که هم به لحاظ اخ قی و هنجاری و هم به لحاظ عملی ،نفوذ و
گسترش ،اصوالً امری متعلق به فرهنگها و جوامع است تا دولتها .به ع وه،
نفوذ و گسترش مفاهیمی ماهیتاً تعاملیاند؛ نفوذ امری متقابل است نه یکجانبه.
در اصل ،نفوذ ،اول فرهنای است و بعد به حوزهی دولت و مسائل سیاسی
میرسد ،نه آنکه از دولت ها شروع شود و سپس به فرهنگ و جامعه برسد .نفوذ
باید متقابل باشد و هدف از آن نیز باید نه گسترش سلطه بلکه باید گسترش
آزادی و جوششهای آزاد باشد.
صلح یعنی نفوذهای متداخل
نفوذهای متقابل و گسترده ،مفهومی ضد پارادایمی و نقطه مقابل معنای نفوذ
یکجانبه در جهان سیاست مدرن یا جهان ملت ـ کشورهاست .به ع وه نفوذهای
متقابل و گسترده سر به آخور مفهوم ک نتری میبرد .قائل شدن به نفوذ
متداخل ،آزادانه و گسترده برای همهی ملتها ،همانا صلح است؛ به تعبیری
دیار ،زایش فرهنگ و گسترش معناهای منطقهای است .یک معنای گسترده و
عادالنه و خود جوش از نفوذ ،دیار نفوذ نیست؛ بلکه آزادی ،زایشهای خ قه،
محو سلطهگری ،استق ل و جستوجوی بیدغدغهی خرسندیها و در یک
ک م ،جریان آسودهی زندگی در سطح منطقه یا همان صلح است
) .(held,1368:72بیدلیل نیست که گوته میگفت صلح [اوجی است که] بر
روی همهی اوجها قرار دارد.
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با این همه ،صلح به معنای برابری همه ملتها در یک حیات منطقهای متعام نه
نیست .نفوذ اگر در معنایی همهجانبه ،متقابل ،مربوط به جامعه و فرهنگ و
ناشی از آن و دوری از سلطه لبی باشد ،بیعتاً عرصهی «برابری» همه ملتها
در میزان و اندازهی نفوذشان نیست .این از آن روست که به روشنی زایشها،
جوششها و خ قیتهای اقوام و گروههای انسانی در عرصههای مختلف زندگی
به یک اندازه نیست و بنابراین تدریجاً وضعیت کم و بیش نابرابری در تعام ت
میان ملتهای منطقه حادث میآید .اما این نابرابری ،بیعدالتی نیست زیرا از
یک نقطه ،نقطهی شروع برابر حاصل آمده است.
از اینرو اگر بخواهیم بحث مصداقی نماییم ،مشکل منطقهی خاورمیانه با
آمریکا به عنوان نیروی هژمونِ راح صلح ،آن نیست که این کشور با
کشورهای منطقهی خاورمیانه از نظر قدرت و ثروت و  ...به نحو فاحشی نابرابر
است؛ بلکه مشکل برسر ارادهی آن به تسلط و کنترلگرایی و عدم توجه آن به
اصل آزادی است؛ مشکل ،مخالفت با انایزش آزاد ملتها از ریق تمایل به
کنترل و هدایت آنهاست و این بیعدالتی است .شاید معنای عدالت یک
ابرقدرت ،در آزادگذاری ملتها برای هر نوع اقدام مستقلشان ،برای به شیوهی
خود خوشبخت بودن و همراهی ورزیدن این ابرقدرت با آن قرار داشته باشد .در
اینصورت سلطهگری آن ابرقدرت به یک رهبری م یم اخ قی در منطقه یا
جهان بدل میشود .از این منظر سلطهگری یک ابرقدرت فینفسه بد نیست و
شاید ذاتی وجود یک دولت قدرتمند باشد ،بشرط آنکه عدالت در برخورد با
زیردستان مراعات شود .مالیات سلطه ،عدالت است .جمهوری اس می در روابط
و تعامل با همسایاان و کشورهای منطقهای از این مرحله دور است اما آمریکا
بسیار دورتر است .در خاورمیانه ،آمریکا و آرمان صلح به اندازهی جنگ و صلح
از هم فاصله دارند.
هر کشوری که در پی ایجاد نظم در منطقه با هدف تداوم نفوذ خود و تضمین
منافع و بهرهمندیهای اختصاصیاش باشد ،در واقع افزایش منافع خود را در
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ازای از دستدادن صلح و امنیت خود به دست میآورد .هر میزان موفقیت
بیشتر در کسب منافع ملی یا نفوذ ملی به همان اندازه ،شکست در تضمین
امنیت ملی است؛ هرچه آن بیشتر ،این بیشتر .در کوششهای دولت ملی یا
نخباان سیاسی ملیگرا (ناسیونالیست) برای استقرار نظم ،نه پای هماان که
پای خود در بین است .خودْ موقعی استی و تسلط مییابد که دیاران نه فقط
تضعیف بلکه تحقیر شوند؛ یعنی ضعف را بپذیرند و در خود درونی کنند .در
این صورت کشور برخوردار از منافع به ضرر کشورهای دیار ،همواره باید
ناران خیزش خشم و دسیسهی کشور ضعیفتر علیه خود باشد .دولت ضعیف
در مشکلآفرینی قوی است .مجدداً ،نظمی که با هدف تضمین سلطه باشد ،عم ً
ضد صلح ،ضد تکثر ،ضد آزادی و ضد فردیتها و استق ل است .در واقع این،
گونهای اقدام آزادانه علیه آزادی است.
بنابراین ،صلح نه بصورت یکطرفه قابل اجراست و نه به خوبی از ریق
راحیهای مرکزی یک ابرقدرت پایدار میماند و نه مفهومی به سادگی مرتبط
با منافع مادی گروههای اجتماعی و دولتهاست.

روایتگری جدید از صلح کالسیک
یک مشارکت کیفی در بحث معنای ک سیک صلح متعلق به جان گالتونگ
است که از نظریهی ک سیک صلح به صلح مثبت تعبیر میکند .او میگوید که
صلح یک رابطه است و بنابراین صلح ویژگی یک رف نیست ،ویژگی رابطه-
ی بین چند رف است .بنابراین صلح بیشتر رابط بین رفهای متعدد و متکثر
است تا رابطه بین دو رف .او میپرسد چند نوع رابطه میتوان داشت؟ و پاسخ
میدهد سه نوع رابطهی کلی:
1ـ رابطهی ناهماهنگ منفی که در آن چیزی که برای یک نفر خوب است برای
دیاری بد است که این را میتوان همان رابطهی جنگ دانست .از هابز منقول
است که جنگ یک حالت یا وضعیت است که ممکن است در آن برخوردی
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صورت نایرد.
2ـ رابطهی بی تفاوتی یا عدم وجود هیچ ع ئقی که در آن یک فرد توجهی به
اوضاع و احوال فرد دیار ندارد .در این وضعیت خنثی ،هیچ نوع هماهنای قابل
تصور نیست.
3ـ رابطهی مثبت و هماهنگ که در آن هرچیز خوب و بد برای یکی برای
دیاری نیز همان است (.)Galtung,1967:50-55
در جهان واقعی وضعیتهای مختلطی از این سه نوع رابطه وجود دارد اما بطور
کلی در رابطهی منفی که با قصد منفی نیز همراه است ،رفها به بازیار تبدیل
میشوند و احتمال خشونت مستقیم یا آسیبرسانی به رف دیار افزایش
مییابد .اگر خشونت نسبت به یک رف ،عمدی نباشد مثل رفتارهای ناشی از
انجام مأموریت یا رفتارهای از سر عادت ،آن را خشونت غیر مستقیم مینامند.
خشونت غیرمستقیم ناشی از ساختارهای غیرعادالنه است که به آسیب و زیان
منجر میشوند و به آن خشونت ساختاری نیز میگویند .واقعیت خشونت
ساختاری ،خود به فرهنایشدن خشونت میانجامد (خشونت فرهنای) .به-
عبارت دیار ،خشونت فرهنای (تحقیر ،نابرابری )...،از ریق خشونت
ساختاری به خشونت مستقیم منتهی میشود.
گالتونگ براساس این تقسیمبندی به دو مفهوم از صلح میرسد :صلح مثبت و
صلح منفی .معنای منفی صلح فقدان خشونت است مثل آتشبس یا جداسازی
رفین درگیر از یکدیار .این معنای منفی از صلح یک رابطهی منفی نیست
بلکه رابطهی بی رفانه یا رابطهی عدم وجود ع ئق است .اما صلح مثبت
حضورداشتن هماهنای و هارمونی است ،با قصد و نیت همراه باشد یا
نباشد ) .(Galtung,1967: 214جمیل نیز اضافه میکند که صلح یک پویش
یا دینامیزم است که در مناسبات جمعی انسانها توازن میآفریند به نحوی که
همهی افراد یک اجتماع یا منطقه بتوانند بطور هماهنگ با هم زندگی
کنند).(Jamil,2016
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در هر حال دو نوع صلح همان قدر با هم متفاوتند که معنای منفی س متی
(عدم وجود ع ئم بیماری) با معنای مثبت س متی (احساس س متی یا توانایی
کنترل بیماری) .پس مطالعات صلح منفی عبارت از مطالعات مربوط به حذف
یا کاهش روابط منفی و مطالعات صلح مثبت مربوط به نحوهی ایجاد یا افزایش
مناسبات هماهنگ (هارمونیک) است.
دیدیم که معنای صلح ،به معنای آزادی ملتها (جوشش حیاتی خ قه افراد و
اقوام) نزدیک است و اینکه از آزادی تا ضرورت دموکراسی و برابری ملتها
نیز فاصلهای نیست .در واقع ،فاصلهی منطقی اندکی از صلح به آزادی و از آن
به دموکراسی در معنای عدالت اجتماعی وجود دارد .به عبارت دیار ،در
عمومیت صلح ،آزادی عمل ملتها و بنابراین ،دموکراسی یا عدالت میان
ملتها نهفته است .در سطح سیاست داخلی نیز همینگونه است .کارل اشمیت
ریشهی دموکراسی اروپایی را در برابری فرمانروایان و اتباع میدانست
( .)Schmitt,1928:255-267به عبارت دیار ،در عمومیت مفهوم صلح،
آزادی عمل ملتها و بنابراین ،دموکراسی یا عدالت میان ملتها نهفته است .در
واقع نظریهی ک سیک صلح در روابط بینالملل ،اساساً و ماهیتاً به دموکراسی
متعهد است؛ دموکراسی در این معنا که ملتها صرفنظر از میزان ثروت و
قدرت و نفوذشان ،به حکم انسان بودن از میزان قابلقبولی از حق تصمیمگیری
دربارهی آینده خود ،سرنوشت منطقهی خود و در اتخاذ میزان و نحوهی
همکاریهای دستهجمعی برخوردارند .جمهوری اس می حسب ذات مردمیاش و
آرمانهای رهبر بنیاناذار خود ،ناچار از احترام به اصل آزادی و حق انتخاب
ملتها در سیاستهای داخلی و منطقهای خود است .چنین تعهدی در عین حال
تعهد سیاست خارجی ایران به محتوای اساسی تاریخ ایران نیز هست.

ایران ،مستعد نظریهی کالسیک صلح
بسیاری می پذیرند که ایران در گذشته و تاریخ خود نیز واقعیتی دموکراتیک در
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سطح منطقه و جهان بود و چنان که اغلب بیان میشود ،ایران ،ایرانیان و
فرهنگ ایرانی همواره به گستردگی در حالت داد و ستدهای متنوع فرهنای و
اقتصادی و  ...با اقوام پیرامون خود قرار داشتهاند و به ندرت میتوان نشانهای از
استی لبی و کنترلگری سیاسی از سوی اجتماع ایرانی مشاهده کرد .اما
اگرسلطهگری نبوده ،به جای آن چه بوده است؟ فرهنگ ایرانی و ایرانیان از
گذشته تاکنون الهامگر آزادی و استق ل و دیالوگ بودهاند و این است معنای
سلطهگر نبودن ایران .سلطهگر نبودن اجتماع ایرانی در روابط خود با ملل
همسایه ،به لحاظ تاریخی همانا دمکراتیک بودن این اجتماع و داشتن کارکردی
آزادی بخش در سطح منطقه بوده است.
الجرم از لحاظ عقلی ،دولت ایرانی ملزم به چیزی است که میتوان آن را
سیاست های صلح یا رهیافت ک سیک صلح دانست و در این میان به نحوی
جالب ،جمهوری اس می ایران به لحاظ عقیدتی و دکترینی نیز به چنین سیاستی
متعهد است.
در واقع احترام به برابری اصولی میان ملتها ،خیرخواهی هماانی و باور به
اینکه رشد ،تعالی ،توسعه و همه چیز در سیاست خارجی و روابط بینالملل،
واقعیتی نه ملی بلکه منطقهای است (گلدیچ ،)2002 ،همانا میراث بنیاناذار
دولت جمهوری اس می نیز هست .همهی مفاهیمی که تاکنون ذیل کلمهی صلح
مور د توجه قرار گرفتند در زبان و گفتار بنیاناذار جمهوری اس می ذیل عنوان
برادری با ملتهای مسلمان (سیاستهای اخوّت) بازنمایی میشوند .نزد
بنیاناذار جمهوریاس می ،همهی ارزشها در روابط میان ملتهایِ پیرامون
ایران ،ذیل عنوان برادری و فقط ذیل همان عنوان معنادار میشوند .برادری
یعنی وجود قرابت فراوان و تعهدات نزدیک و عا فی ،بدون کمترین حس
برتری لبی.
پیایری اهداف ملی ،اهدافی در چهارچوب پارادیم دولت ـ ملت ،ذاتاً اقدامی
برتری لبانه است و علیه تاریخ فرهنای ایران و مرجعیت منطقهایاش در ول
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تاریخ عمل خواهد کرد .در حالیکه هر کشوری با فلسفهی "افزایش منافع من،
برغم منافع دیاران" یا همان نظریهی منافع ملی ،غیردموکراتیک عمل میکند،
برعکس ،ایران مجبور است و ضروری است که در این منطقه و دیار منا ق
پیرامونی خود ،در معنایی که یاد شد ،دموکراتیک عمل کند .هر دولت ایرانی
که بخواهد در سیاست خارجی خود این اصل تاریخی ایران (الهامگری آزادی و
استق ل ملتها) را نقض کند و فقط در پی افزایش بهرهی خود باشد ،علیه
زمینه و تاریخ خود و بنابراین علیه تمامیت ،هستی و امنیت خود اقدام کرده
است .الجرم ،از لحاظ عقلی دولت ایرانی در سیاست خارجی خود ملزم به
رهیافت متکی به مردم یا باصط ح ،سیاست دموکراتیک است.
بطورکلی ،فرق بین سیاست خارجی ایران در برابر همسایاان خود با سیاست
خارجی آمریکا در منطقه ،فرق بین نظریهی ک سیک صلح و نظریهی مدرن
صلح است؛ فرق بین آرامش و ثبات است ،فرق بین آزادی و کنترل ،بین
درون زایی و تحمیل از بیرون و بین تکثر خ قه و خشونت پنهان ،فرق بین
عقیده به پویشهای اجتماعی از پایین به باال و پویشهای سیاسی از باال به پایین
و سرانجام ،فرق بین زندگی فینفسه و غایتگرایی عق نی است.
این تفاوت اخیر (تفاوت بین زندگی فینفسه و غایتگرایی عق نی) به چه
معناست؟ سیاست خارجی ایران میخواهد حیات فرهنای کهن در مناسبات
میان ملت های منطقه را احیا کند .این گذشته ماقبل مدرن منطقه ،البته دوران
یکسره زرَینی نبوده است اما دورانی بود که به هرحال در آن تعام ت آزاد،
خ قیتها و استق ل اقوام و ملت ها از امکان بیشتری برخورداری داشت .ایران
در پی تجدید همان حیات فرهنای کهن در مناسبات منطقهای است؛ دورانی که
در آن ایران بی آنکه اعمال نفوذ کند ،نفوذ داشت .در تاریخ ما قبل مدرن منطقه،
ایران کمتر یک قدرت سیاسی قاهر و بیشتر یک مرجع فرهنای ،اجتماعی و
علمی بوده است .با همین مرجعیت و نه قدرت سیاسی و تسلط نظامی بود که
جامعهی ایرانی همهی شکوفایی مندرج در تاریخ اس م و جوامع اس می را
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آفرید.
مجموعاً کارکرد تاریخی اجتماع ایرانی مقارن با معنای ک سیک صلح است .از
ابتدا تاکنون صلحْ معنای حضور ایران در منا ق پیرامونی خود بوده است .از
این رو ،دیپلماسی ایرانی نیازی به راحیهای قبلی برای اعتمادسازی و تعامل
و همزیستی مسالمتآمیز با همسایاان خود ندارد .نیاز اصلی این دیپلماسی
فقط آن است خود را در پشت سر عملکردهای غیرسیاسی ایرانیان در سطح
منطقه پنهان سازد .اصل این است که این دیپلماسی باید پشت سر فرد ایرانی
حرکت کند نه جلوی آن .ایران نیاز به هدایت از سوی نخباان دولتی ندارد.
درک همین حقیقت شاید بزرگترین درک در سیاست خارجی کشور باشد.
آنچه که از تاریخ معاصر سیاستخارجی ایران میآموزیم آن است که صلح
برای نظام جمهوری اس می نمی تواند نیل به نظم و ثباتی باشد که یک دولت با
ابتکار و توان خود آن را راحی کند و بسازد (روایت مدرن از صلح) .بعکس،
آنچه که از تاریخ کهن فرهنگ ایران میآموزیم آن است که صلح برای نظام
جمهوری اس می باید نیل به توافقات جمعیِ ناهشیار و رسیدن به نظمی باشد که
محصول عمل آزاد و تعام ت خود انایختهی ملتهای منطقه است .انتقال
فرهنگ و تاریخ ایران به سیاستخارجی آن ،اوج تکامل سیاستخارجی ج.ا.ا
است .برای این هدف ،راهبرد اساسی عبارت است از بازگشت از خودآگاهی به
ناخودآگاه ،از راحیهای نظری به سوی روندهای از پیشموجود ،از سیاست به
فرهنگ ،از دولت به ملت و از حال به گذشته.

نتیجهگیری
صلح گونهای قرارداد عرفی میان ملتهای یک منطقه یا حوزهی تمدنی برای
تفاهم و تعامل آزاد است .این قراردادْ عادالنه است اما برابر نیست زیرا یک
ملت ،نقش مرکزی را در تکوین آن ایفا میکند .صلح در معنای ک سیک آن
قدرت و ظرفیت یک اجتماع تاریخی برای تلطیف و قابلزیستساختن منا ق
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پیرامونی خود است .با این کار ،اجتماع تاریخیْ خود را میگسترد و در سطح
منطقه به اجتماع مادر تبدیل میشود .نقش معمارانهی یک ملت در تکوین
صلح درحالیاست که برعکس ،معنای مدرن صلح عمدتاً بر قدرت
سازماندهندهی یک دولت (یا کنسرتی از چند دولت) متکی است.
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