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  **حقيقت سيدصادق

  چكيده
 كـه  است قرن شانزده از تر مسيحي، بيش با الهيات آن و نسبت عادالنه جنگ مفهوم

 عادالنه جنگ دارد، نظرية قرار مسيحيت جهان در سياسي فلسفة هاي بحث كانون در
 كـه  اسـت  صـلح  پيرامـون  سياسـي  فلسفة و الملل بين روابط هاي نظريه ترين مهم از

 صـورتي  در را جنـگ  آگوسـتين  .داده اسـت  بسط و آن را طرح) م 354( آگوستين
 كار اين از هدفش و بوده الهي مشروعيت داراي جنگ صادركنندة كه داند مي عادالنه
 جنگ آگوستين، نظرية نظر باشد، به صلح و توحيدي جامعة برپايي و عدالت اجراي
قـوانين  . 2 عـدالت؛  و )فضـيلت (اخالق . 1: است اساسي ويژگي سه داراي عادالنه

  .المنافع مشترك. 3؛ )زماني و طبيعي(
 وي طرفـي  اسـت؛ از  عادالنـه  جنـگ  نظرية دستاورد ترين مهم نكته، سه همين

 از رهـايي  بـراي  كه كند مي بيان و دهد مي قرار را گناه عادالنه جنگ اساسي محور
 آگوسـتين . گيرد مي شكل عادالنه جنگ معنوي زندگي گيري شكل و مادي زندگي
 بـر  كنـد و  ارائه عدالت از متفاوت تعريفي ديني، مباحث اساس بر تا است كوشيده
 زمينـي  صـورتي  كـه  عدالت از خود گذشتة ةفالسف با متفاوت ديدگاهي آن اساس
 ادلة اساس بر خود شهر  آرمان و معنوي جامعة از روشن تفسيري كند و ارائه داشت
 دارد، از كه اي منطقي ساختار لحاظ به عادالنه جنگ نظرية .كند ارائه طبيعي و ديني
 نظريـة  بـا  ديگـر  طـرف  از و كالسيك فالسفة نزد عادالنه در جنگ نظرية با طرفي
  .دارد خواني هم وسطي قرون فالسفة نزد مقدس جنگ
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 قـوانين  مقـدس،  جنـگ  مسـيحيت،  عادالنـه،  جنـگ  آگوستين، سنت :ها كليدواژه
  .سياسي فلسفة عدالت، ،)فضيلت( اخالق زماني، قوانين طبيعي،

 
  مقدمه. 1

 دارنـد پـژوهش   اطـالع ايـن مقالـه    گـان  نويسند كه جا آن تا آگوستين سياسي انديشة دربارة
 از مهمـي  بسـيار  اثـر  آگوسـتين، كـه   قـديس  اعترافـات  كتـاب  جز به .وجود ندارد چنداني
همچنـين   .اسـت  نشـده  ترجمه فارسي به الهي حكيم اين از ديگري كتاب است، آگوستين
 سياسـي  انديشـة  خداونـدان  پرداختـه  وي هـاي  انديشه به كامل طور به كه كتابي معتبرترين

عادالنـه   جنـگ  دارد، نظريـة  اهميـت  مسيحي انديشمند اين هاي انديشه در چه آن اما. است
)Just war( است؛  توجه قابل جهت دو از نظريه اين .است نظريه اين از وي خاص تلقي و

 انهـدام  و مسـيحي  جوامـع  وضـعيت  بـه  توجـه  بـا  جنگ مفهوم از نو قرائتي كه آن نخست
 داراي را وي كالسـيك  دورة در اواخـر  آگوسـتين زنـدگي   طرفي و از است رم امپراطوري
 كـردن  تركيـب  بـا  وي اساس همين بر و كرده غرب و مسيحيت تاريخ در انتقالي شخصيتي
 كـه  حالي در .پرداخت تفكر جديد از اي شيوه تنظيم به مسيحي هاي ايده با كالسيك انديشة
 از برخي است نوبنياد و دارد مسيحي تفكرات در ريشه عادالنه، جنگ نظرية وجوه از برخي
  .است آن از برگرفته و )عادالنه جنگ(كالسيك  سياسي هاي تئوري با موافق آن هاي جنبه
 بتوانـد  شـايد  ديـدگاه  دو ايـن  هـاي  تفـاوت  و اشـتراكات  انتقادي ارزيابي لحاظ، اين از

  .كند فراهم المللي  بين جوامع سياسي زندگي براي مفيدي كاربردي و نظري دستاوردهاي
 .كنـيم  معرفي را آگوستين ديدگاه عادالنه از جنگ نظرية كوشيم نخست مي مقاله اين در

 جنـگ  نظرية با كه ديدگاه اين واگرايي و گرايي هم وجوه برخيبه مجال،  اقتضاي به گاه آن
خـواهيم   اشـاره  يافته، بسط و طرح) Cicero(سيسرو  كالسيك فيلسوف آثار در كه عادالنه

 سياسـي  انديشـة  در كـه  عادالنه جنگ نظرية ماهيت كه سؤال اين به پاسخ حال اين با. كرد
 انديشـة  او پيرامـون  هاي بحث كامل درك با توان مي را چيست است شده تأسيس آگوستين
 و هسـتي،  از وي درك نيازمنـد شـناخت   خاص به طور كار اين. آورد به دست اش سياسي
 ايـدة  پيرامـون  آگوسـتين  سـنت  بحث مشكل در ترين مهم اما .جهان است پيرامون تفكرش
 و فلسـفي،  كالمـي،  نظر در شيوة حتي و افكار بيان در شايد كه اوست سبك عادالنه جنگ
 منبـع  مثابة بهترين به بايد را آگوستين آثار علت همين به است، او نهفته سياسي هاي پرسش
استفاده  اسكينر هرمنوتيك واژگان از برخي از توان كار مي اين براي داد و قرار بررسي مورد
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 در انديشـة  عادالنـه  جنگ كه نظرية گفت گونه اين توان مي نيز فوق سؤال به پاسخ در .كرد
 گسـترش  و مخالفين سركوب به بخشي مشروعيت الهي براي مجوز حاكم آگوستين سياسي
  .است عدالت گسترش و توحيدي جامعة برپايي در حكومتي فضاي
  

  زندگي آگوستين. 2
 مشرك پدري از نوميديا ايالت در واقع تاگاسته در ميالدي 354 نوامبر سيزدهم در آگوستين

 دنيـا آمـد   بـه  شـد  ناميـده  مونيكـا  قدسـيه  بعـدها  كـه  مسـيحي  مادري و پاترپكيوس نام به
 رم امپراطـوري  انهدام با م 410در  وي زمان در حادثه ترين مهم .)52/ 2: 1388كاپلستون، (

 آگوستين دانستند و رم سقوط را عامل مسيحيت پيدايش اي عدهداد،  روي به دست آالريك
 شـامل  كـه  كتـاب  نوشـتن ايـن  . دهـد  پاسـخ  هـا  آن به خدا شهر كتاب نوشتن با كرد سعي

 روابطـش  در مسيحي بندة يك وظايف آخرت، رستاخيز، جسم، زندگاني چون موضوعاتي
 منبـع  تـرين  كشيد و مهم طول سال سيزده است عادالنه جنگ و كشوري، اخالق، مقامات با

 شـمار  بـه  نوافالطونيـان  از آگوسـتين . )392 /1: 1377فاستر، (است  عادالنه جنگ پيرامون
 آثار طريق از افالطون با وي آشنايي كه گويد مي اعترافات، مشهورش، كتاب در آيد، وي مي

 شد، از طرفـي  نوافالطوني گرايش وي به ديدگاه باعث امر همين و گرفت صورت فلوطين
 بـه ) publica( جمهـور و  )hortensius( هورتنسـيوس  رسالةقبيل  از سيسرو آثار با خواندن
 بـه  مسـيحي  هاي ايده با كالسيك انديشة كردن تركيب با درآمد و يلانتقا چهرة يك صورت
 يـادگيري  و مطالعـه  به كالسيك دورة در اواخر وي .پرداخت تفكر از جديدي شيوة تنظيم
 بـه  كرد پيدا سيسرو آثار از عميقي بسيار آگاهي سبب همين به و پرداخت روسسي آثار تمام
  .)Sabine, 1961: 161(شد  شناخته خود زمان شناس در سيسرو يك عنوان به كه اي گونه

 در مـن  مطالعة منظم طور به دوره طول در زمان آن در«: نويسد مي باره اين در آگوستين
  ).Augustine, 1996: III.iv(» بود سيسرو از خاص كتاب يك سراسر

  :نويسد مي در انديشةاش سيسرو تأثير مورد در اعترافات در آگوستين
 روح نگـويم  اگـر  او نگـارش  سـبك  شـدم؛  آشـنا  سيسـرو  نـام  بـه  اي نويسـنده  از اثري با

 آن در كـه  بـود  هورتنسـيوس  كتاب اين نام. است همگان تحسين مورد تقريباً هايش نوشته
 دعاهـاي  اثـر  اين خدايا. كرد متحول حيات به مرا نگرش كتاب اين. شود مي مطالعه فلسفه
؛ 98: 1387 ،آگوســتين( پديــد آورد مــن در اي تــازه اميــدهاي و آرزوهــا و داد تغييــر مــرا

Augustine, 1996: III.iv(. 
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 گرفته الهام و يافته تغيير را خود زندگي كامل طور به سيسرو هورتنسيوس خواندن با وي
 حكمـت  به دنبال من هورتنسيوس خواندن با« :نوشت اعترافات در بعدها ويخواند،  آن از

  .)Augustine, 1996: VIII.vii(» شدم برانگيخته
 با همگام الهام اين ولي .شد مسيحيت به گرايش براي او بخش الهام بالفاصله كتاب اين
 كتـاب  ايـن  اگر .شد آگوستين شدن مسيحي به منجر نهايت در حكمت و پيگيري بود خرد

  .نداشت وجود آگوستين نبود شايد سنت
 .داشـت  آگوسـتين  هاي انديشه در بسياري تأثير سيسرو جمهور كتاب، كتاب اين از پس

 آن از قـول  نقل يا آن تفسير با خدا شهر خود كتاب را در چهارچوب جمهور از بخشي وي
 و فلسفة آگوستين هاي نوشته بين ارتباط اين شواهد از كليدي قطعة چندين. است كرده ارائه

  .شد خواهد ارائه ادامه در كه دارد وجود سيسرو سياسي
 او انديشـة  بـر  تـأثير  اين كه به طوري گرفت سيسرو از زيادي بسيار تأثير آگوستين

 داد سيســرو شــكل جمهــور هماننــد را خــدا شــهر كتــاب وي ســاختار افكنــد و ســايه
)Augustine, 1895: XCI(.  

  
  عادالنه جنگ نظرية آغاز. 3

 آن از عدالت برپايي براي جنگ به رفتن كردن توجيه براي اغلب كه عادالنه جنگ نظرية
 نظريه، رسد اين مي نظر به. است شده داده بسط آگوستين از قبل ها شود، سال مي استفاده
 ايمـان  و خـود  از دفاع براي مسيحي دولت يك تا دهد مي اجازه مسيحي است كه سنتي
 دفـاع  اسـت بـه   شـده  واقـع  تعرض مورد و شده پنداشته ناحق و است حق به كه خود

 پديدآورنـدة  آگوستين سنت كه است تصور بر اين اغلب. باشد جنگ آغازگر يا بپردازد
  .است نظريه اين

 زندگي دچار انسان در آن داند كه اوليه مي گناه را عادالنه جنگ اساسي محور آگوستين
دهد  مي شكل را عادالنه جنگ معنوي زندگي گيري شكل و  آن از رهايي و براي شده مادي

هبـوط،   و معصـيت  از پـس  انسـان «: نويسـد  مي باره اين در آگوستين .)229: 1376عالم، (
 .)288: 1358بارنزوبكر، (» شد دولتي و خصوصي مالكيت و بردگي گرفتار

بـر   الهـي  فرمان از يچيسرپ با حوا و آدم كه است اوليه اين گناه دربارة مسيحيت عقيدة
 :1386 آشـتياني، (كشـت   را هابيـل  خـود  برادر قابيل ها آن و فرزند شدند ساكن زمين روي

 شـده  تعبيـر  خداونـد  فرمان از انسان و نافرماني بار انسان خشونت به خطاي عمل اين .)47
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شـده اسـت    اوليه توصيف گناه عنوان به و ستا انساني شرايط از ذاتي عنصر يك كه است
 اسـت  ناپذير اجتناب خداوند از انسان نافرماني كه جا آن از .)34: 1388 حقيقت، موسوي و(

 كـه  دارد حاكمي به نياز است طلب خشونت انسان چون است، بنابراين آن نتيجة نيز جامعه
  .بپردازد نظم و حفظ عدالتي بي مهار به زور با لزوم صورت در بتواند
 

  عادالنه جنگ نظرية اجزاي. 4
 ،جمهور كتاب ساختار از و با استفاده روم امپراطوري سياسي تاريخ توصيف با اگوستين

 تشـريح  بـه  فالسـفه،  و رد خـدايان  با او .نويسد مي را خدا شهرهجدهم  تا ششم كتاب
و بـا   پرداختـه  )Augustine, 2010: VIXVIII( و زمينـي  آسـماني  مقدس شهر تاريخچة

شـر   و خيـر  نيـروي  دو بـين  مبـارزه  كشـاكش  را تـاريخ  تاريخ، در گناه قراردادن محور
  .)225: 1376عالم، (دانست 
 سـو  يـك  از :بينيد مي نزاعي )داشتن دوست( عشق گونه دو بين آگوستين صورت بدين

 لذايـذ  و خـود  داشـتن  دوسـت  ديگـر  سوي از و قانون الهي برابر در تسليم و خدا به عشق
خـدا و   بـه  عشـق  آن در كه) المقدس بيت(آسماني  شهر گيري شكل باعث نگاه اين .دنيوي
داند، و  مي كاتوليك و كليساي اورشليم در را آن دارد و نماد او جريان مقابل در بودن تسليم
 را او دولت )مشركان دولت(است  حاكم دنيوي لذايذ به عشق در آن كه زميني شهر ديگري
 ،كاپلستون ؛404 -  394/ 1: 1377فاستر،  ← ؛29 :1387آگوستين، (دانست  بابل شهر تجسم
ايـن   درك نشـيند  مي دولت به جاي شهر آگوستين انديشة در كه در حالي. )111/ 2: 1388
 و همـان  نيسـت  اي چـاره  اما شود، تلقي دولت معناي به شهر است كه مشكل كمي مطلب

 نـوع  دو آگوسـتين  انديشـة  در شـهر  دو گيـري  شكل با. رود مي به كار نگارش در اصطالح
 افرادي آسماني دولت شهروند كنند و مي رد را الهي فرامين كه كساني زميني جامعة شهروند

 را اورشـليم  شـهروند  او انديشـة  در. گيـرد  مي دارند، شكل باور الشريك خداي به فقط كه
 مثـال  طـور  اسـت، بـه   زمـين  در مقامي داراي كه آسماني ملكوت شهروند كه يك بينيم مي

 بـه  باشـد  آخرت عالم بستة و دل باشد مسيحي مؤمن كه آن دارد به شرط تن بر فاخر لباسي
 هـدايت  را زمينـي  هـاي  انسـان  امپراطور و حاكم يك مسئول، در مقام و صالح اميني عنوان
  :كه دهد مي توضيح پادشاه اين با پيروي و همكاري دربارة وي .كند مي

 وارد بابـل  شـهر  امـور  در ولـي  انـد  آسمان قلمرو به متعلق كه شهرونداني از بكوشيم پس
در  بكوشيم و نيز نشويم نااميد پردازند مي كارها رفع به زميني هاي انسان بين در و اند شده
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 حتـي  زيـرا  كنـيم،  انـد يـاري   الهـي  و آسـماني  امور مشغول بينيم مي كه كساني به تهنيت
 فـرا خواهـد   كردن غربال زمان اما گيرند مي قرار موسي مسند بر گاهي نيز طاعون فرزندان
شـد   خواهنـد  جـدا  ديگـر  يـك  زياد از دقت با از ديگري پس يكي ها آن كه زمانيرسيد، 

  .)112/ 2: 1383 ،كاپلستون(

 سياسـي  فلسـفة  درونـي  محتواي گيري شكل باعث آن و پيرامون جهان به نگاه نوع اين
 نوشـته  را خدا شهر چهارم كتاب سيسرو از پيروي به مبنا و بر همين وي .شود مي آگوستين

 اخـالق  :از انـد  عبـارت  اجـزا  ايـن  كه دهد مي شرح آن رادر عادالنه جنگ تئوري اجزاي و
  .المنافع مشترك و) زماني و طبيعي( قوانين عدالت، ،)فضيلت(

دهـد   مـي  شـكل  را عادالنـه  جنـگ  مـورد  در خود انديشة اجزا اين از گيري بهره با وي
)Augustine, 1947-1948: XIX(.  

عـدالت، قـانون،   ( بنيـاني  و مهـم  كه مطلـب  شويم مي رو روبه اصلي سؤال اين با اكنون
 ارائـة  بـراي  آگوستين چگونه چيست؟ و آگوستين سياسي فلسفة در) المنافع مشترك جامعة
   دارند؟ جنگ شروع در نقشي چه كند و مي استفاده ها از آن خود نظرية
  

  عدالت و) اخالق( فضيلت. 5
  )اخالق(فضيلت  1.5

 خدا شهر هشتم كتاب در كه است، فضيلت آگوستين ةعادالن جنگ ةنظري در بنيادين عنصر
 و برسيم ياله تقرب يك به توانيم يم چگونه ما كهگويد  مي جا آن در يو .است شده مطرح
  .)Stump and Kretzmann, 1998: 205E( داند مي گاهيجا اين به رسيدن را فلسفه هدف

 عـدالت  حصـول  عامـل  را آن بلكـه داند،  نمي دروني ياصالح فقط را فضيلت آگوستين
 بيروني محيط ثيرأت تحت كه است فضيلت زماني فضيلت يك وي نگاه از. داند مي نيز مدني
 كـدام  خـاص  و موقعيت در زمان او خير بداند كه فردي است او ممكن باشد، در نزد افراد
 بسـيار  اراده مفهـوم  آگوسـتين  نزد دركه  اين ديگر .يابد خير دست اين به نتواند ولي است
 بـدين  وي. كنـد  مـي  جلـب  سو آن و سو اين به را انسان توجه اراده، است؛ مهم و كليدي
 الهـي  لطـف  و اوست خود اختيار در او ارادة چون داند مي مختار موجودي را انسان وسيله
 يـك  باشـد  بازگشـته  خـويش  آزادي بـه  كه اي شود، اراده مي منحرف ارادة معالجة موجب

ــردة انســان كــه صــورتي در و اســت فضــيلت اســت  رذيلــت ارادة او شــود، شــهوت ب
)Macintyre’s, 1981: 155-157( شود مي انسان بردگي موجب و.  
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  :نويسد مي بردگي مورد در آگوستين
 .باشد جانوران بر حاكم تنها و نكند حكومت انسان بر انسان كه بود چنين تر پيش الهي ارادة
 حكـم  تـر  بيش زمان آن مقدس مردان نخستين بشري جوامع تشكيل بدو در دليل همين به

 بردگـي  پيـدايش  باعـث  كـه  بـود  بشـر  خطاكاري و تيمعص ... شاهان تا داشتند را چوپان
 ديگر، همانـا  انسان از برداري فرمان به شدنش محكوم علت و انسان منشأ بردگي لذا .گرديد
 بـه  گـرايش  دور كنـد و  ذاتش از را انسان كه است آن شر بنابراين .است معصيت ارتكاب

 باشد تناسب و نظم آن در كه چيزي هر .است عدمي كه دارد چيزي به گرايش ...دارد  عدم
. آورد مـي  به وجـود  نظمي بي گرداند مي روي خدا از كه اي اراده و كرد خدا به منتسب بايد
 شر و است شر است، آن مسئول انساني عامل كه درست نظم فقدان و است خير اراده خود

 خداست به عشق اخالق اصل .است مخلوق ارادة در درست نظم فقدان از عبارت اخالقي
  .)108/ 2: 1383 ،كاپلستون( خداوند است از گرداندن شر روي ذات و

 تـرجيح  خـدا  بر عـدالت  را خود كه و آنان خدادوست دو گروه از آدمي نسل جا اين از
  .شود مي آغاز جا اين از و زميني آسماني شهر دو گيرد؛ مي دهند شكل مي

  
  عدالت 2.5

 آن از سـرو يس كه مدني فضيلت يك عنوان به عدالت از عدالت مفهوم تعريف در آگوستين
 را عـدالت  از سيسـرو  تعريـف  مسيحي مذهب اعتقادات تناسب به و گرفته بهره كند يم ادي

 جنـگ  ةنظريـ  ويـژه  به او سياسي ةانديش از ييها جنبه بر تغيير اين نتيجه در و دهد مي تغيير
 بـه  و بـوده  ديگران به خدمت سيسرو ةانديش در عدالت كه حالي در. يابد مي تمركز عادالنه
 تمـام  به عقل و رديگ يم سرچشمه عقل از عدالت و است مدني وظايف انجام ديگر عبارتي
 علـت  كـه  است فضيلت خارجي عملكرد كي ديگران به خدمت پس ،شده ارزاني ها انسان
 خـود  بـراي  ما« :دهد مي شرح گونه اين را عدالت از خود مفهوم سيسرو. است فرد رفتار آن

 پيروي به و كنيم مي زندگي نوعانمان هم براي بلكه كنيم، زندگي تنهايي به كه ايم نشده متولد
 شـكل  را انساني ةجامع ،آميز محبت اعمال در مشاركت براي ما راهنماي عنوان به طبيعت از
  .)Cicero, 1975-1979: I.vii(» دهيم مي

 يكـي  سيسـرو  نگـاه  در مـدني  امور انجام در عدالت عنوان به گذشتگي خود از تعريف
  :گويد مي آتيكوس با مناظره در نيقوان ةرسال در وي. است عدالت تعاريف از گريد

 ميان را عدالت مفهوم بايد كه است آفريده چنان را ما طبيعت كه است اين بعدي ةنكت حال
 طبيعـت  بـا  مـردم  هاي قضاوت اگر...  سازيم همگان نصيب را آن سود و كنيم تقسيم خود
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 عدالت. گردد مي رعايت مساوي طوره ب همگان جانب از عدالت وقت آن ... باشد سازگار
 عـدالت  ايـن  است انساني ةجامع در قدرت و ثبات استقرار منظور به ديگران رفاه دنبال به

  ).377/ 1: 1377فاستر، ( است شده واگذار جامعه به و است اجتماع تابع فقط

 تحت او است، شده واگذار اجتماعي كردلعم به عدالت آگوستين نگاه در اساس نيا بر
 كس هر كه ستي افضيلت عدالت اين، بر عالوه« :نويسد مي عدالت تعريف در، سيسرو ثيرأت
  .)Augustine, 1947-1948: XIX.xxi(» دهد مي انجام را كاري يديگر خاطر به

 ديگـر  يك با ها انسان رفتار در بيروني فضيلتبه اندازة  دروني فضيلت ،نيآگوست از نظر
ـ  و منصـفانه  رفتـار  اول ةدرجـ  در آگوستين يها نگراني از يكي. مهم است  از مـردم  ةعادالن

 افراد درمان را عدالت عدالت، فيتعر در يو. است مدني وظايف به مناسب عملكرد طريق
 توجه بايد فيتعر اين در. داند مي شهروندان مدني وظايف انجام و) معنوي لحاظ از( بيمار
 شـكل  ارسـطو  يآرا امتـداد  در عادالنه جنگ ةنظري ياجزا و عدالت مفهوم كه باشيم داشته

 در آگوسـتين  .گيـرد  مـي  صـورت  آگوستين به سيسرو ةانديش طريق از انتقال اين و رديگ يم
ة نظريـ  هـا  آن نظريات شرح و ارسطو و افالطون فلسفي يآرا به مراجعه با خود يآرا شرح
 بـا  آگوسـتين  نگـاه  در عـدالت  مفهوم بين شباهت و دده مي ارائه فضيلت مورد در را خود

  ).Cicero, 1975: III.viii(است  عدالت ارسطويي مفهوم از سيسرو ةاستفاد لحاظ به ارسطو
ـ  .برد مي بهره عدالت ايمعن به justitia نيالت ةكلم از ،سيسرو همانند آگوستين  بعـد  يول

 عدالت مفهوم مسيحي اتياله منابع از گيري بهره با و كند مي بيان را عدالت مفهوم از ديگري
 :سـد ينو يمـ  بـاره  نيـ ا در) Marcia Colish( شيكول ايمارس .دهد يم توسعه كلي طور به را
 اسـت،  فكـري  اتيـ ن اعمال اول ةدرج در اخالقي عمل كه ايده اين از يرويپ با آگوستين«

 نيت داراي كه خوب افراد وجدان درون در فضيلت كه رفتيپذ را يرواق اصل نيا آگاهانه
  ).Coilsh, 1985: 209(» است نهفته هستند، درست اخالقي
 اخالقـي  درسـت  يها نيتكه  اين و پرهيزكاري با خود افقتوم آگوستين اساس نيا بر
 آلـوده  انسان كه الؤس نيا به پاسخ در يو .كند يم انيب را باشد ذاتي انسان براي ندنتوا مي
 انسـان  كـه  يزمـان «: نويسـد  يمـ  ر؟يخ اي است خود درون در عدالت ايجاد به قادر گناه به
 انسـان  علت نيا به و داد دست از را عدالت افتيدر قطعاً هياول گناه ارتكاب با شد دهيآفر
ـ  خـود  يخـود  بـه  و دوبـاره  داده دسـت  از كه را يعدالت تواند ينم گريد  »آورد دسـت  هب
)Augustine, 1947-1948: XIV.xv.(  

 امـا  ،باشد داشته را عدالت دريافت شايستگي فرد است ممكن آگوستين نگاه از بنابراين
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ـ  ظرفيت اصل انسان گناه ـ  از او در را عـدالت  بـراي  يذات  هـا  انسـان  نتيجـه  در و بـرده  نيب
 و خـواص  از يبرخ كه انيجوهرگرا همانند نيآگوست .كنند توليد را عدالت خود توانند نمي
 و عدالت) 112: 1387، قتيحق دصادقيس( داند يم يذات و يتصادف ريغ را اياش يها يژگيو

 بـه  خداوند بايدرا  ها ارزش نيا كه است معتقد و داند يم خداوند آن از را ديگر يها ارزش
 واقعـي  عدالت دريافت به قادر صورت نيا در )ها كيكاتول( حقيقي مسيحيان و دبده انسان

  .)Augustine, 1947-1948: XIX.iv( هستند خداوند طرف از عدالت اعمال و
  :نويسد مي ادامه در وي

 تقواي يپ در كه يافراد نجات صورت نيا در نداشت، وجود جامعه در يقيحق فضايل اگر
 چون هايي رذيلت و ها بدبختي از را ها نآ ةهم كه درايت با مردان يافتن به قادر و بودهي اله

 امن محلي كه باقي جهان به اميد ةوسيله ب هدف اين بود؟ ممكن چگونه دهند نجات دروغ
 كنـد،  مي حكومت بدن در روح علت اين به و گيرد مي شكل دنيا اين در) خدا شهر( است

 خـدا . است خداوند خود از روح تبعيت گناه از بودن يعار علت و است خالي گناه از رايز
 منـزه  و اوست بر قدرت فاقد بدن و كند مي خدمت جسم به روح و است داده فرمان او به
  ).ibid: XLX.iv( است گناه از

 ها آن. ندهست فضيلت كسب به قادر كه هستند كساني واقعي هاي انسان اساس نيا بر
 نشان را) justitia( يقيحق لتيفض اين و دارند مسيحي زهد هم و حقيقي تقواي هم
 كه سيسرو با توافق در آگوستين كه است عدالت از واقعي مفهوم همان اين و دهد مي

 سيحيانفقط م آگوستين، نظر بر بنا. است كرده ارائه داند مي مدني فضيلت را عدالت
 نتيجه، در و دارند را خدا فرمان دريافت و خدا فرمان برابر در خود كردن تسليم توانايي
 توليد را گناه كنترل سيسرو كه حالي در. است عدالت مصداق واقعي فضيلت تمرين
 طرفي از و آورد يم شمار به فضيلت يها ريشه جزو را آن و دانست يم فضيلت
 دانست يم موجود ها انسان تمام در فطري صورت به را فضيلت توليد و گناه سركوب

)Cicero, 1975-1979: III.xxii.(  
 حال اين با. است عدالت تعريف در آگوستين و او بين اختالف اصلي منبع يك نگاه اين

 تأكيـد  و پذيرد مي مدني بزرگ فضيلت يك عنوان به اش اصلي معناي در را عدالت آگوستين
  .شود مي اجرا عدالت صورت اين در و شود مي اجتماعي نظم موجب آن از تبعيت كه كند مي

 وسيـ دون مـك  نـام  بـه  روم اهـل  مسيحي منصب صاحب يك به اي نامه در آگوستين
)Mac Donius( كـرده  دعـوت  ينـ يد وظـايف  اجـراي  در الهي تقواي به را او كه يحال در 
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دريافت كنيد و لطف الهي شامل حال شـما   را ياله ليفضا توانستيد مي شما اگر«: سدينو يم
  .)Augustine, 1859: CLV(» گرفت شد عدالت شكل مي مي

 عـدالت  تعريف به نيازي عدالت فيتعر در آگوستين كه دارد آن از تيحكا نوشته اين
 مطـرح  فضـيلت  منبـع  پيرامـون  مسـيحي  اتيـ اله از الهام با را خود ديدگاه و ندارد سيسرو

 آن ةايجادكننـد  كـه  خـارجي  محصـول  يـك  را عدالت شمندياند دو هر حال اين با .كند يم
 خداونـد  به انسان نياز عدالت فيتعر در آگوستين تغيير تنها و دانند مي دارد دروني موجب
 يفضيلت آگوستين ديدگاه در عدالت .است ياصل منبع يك عنوان به دروني علت تغيير براي
 دورشدن را ظلم و رديگ يم شكل الهي لطف قيطر از منحرف افراد درمان طريق از كه است

 بـه  عـدالت  نهايت در ،داند يم رذيلت و غرور در ورشدن هطغو و فضيلت و عدالت اين از
 در حال اين با. رساند مي دار حق به را حق كه است فضيلتي از عبارت مسلم اصل يك مثابة

 دوريهـا   رذيلـت  از و هستند فضيلت داراي آن هاي انسان كه دارد جريان عدالت اي جامعه
 كند نمي فرقي و شوند مجازات بايد شوند اشتباه مرتكب جامعه در كه افرادي حال .كنند مي
 از كه گروهي يا حزب تجاوز بنابراين. باشد المنافع مشترك در داخلي يا خارجي متجاوز كه

در نهايـت اقـدام ضـد آن     و شده محسوب خطا المنافع مشترك به ،اند دهيگز يدور عدالت
 ،اعـالم  بـا ايـن   و اسـت  عادالنـه  جنگ اعالم اند، شده گناه رتكبكه م يخاط افراددسته از 
  .است مشروع و عادالنه جنگ
  

  مادي و طبيعي يها قانون. 6
  طبيعي قانون 1.6

 در او. اسـت  سيسـرو  از متفـاوت  تـوجهي  قابـل  ميـزان  بـه  آگوستين طبيعي قانون مفهوم
  :سدينو يم اعترافات

 ةمنصفان واقعاً قانون مبناي بر بلكه ،سفارش اساس بر نه كه راستين و زيربنايي عدالت آن از
 هـر  و مكان هر كه است قانون همين مبناي بر ؛دانستم مين هيچ كند مي حكم قادر خداوند
 ايـن  خـود  كـه  چيـز  هر .بخشد مي قوام را خود مناسب اخالقي رسوم و آداب قانون عصر
 عصري از يا ديگر محلي به محلي از و نيست بيش يكي عالم نقاط ةهم در و هميشه قانون

  .)103: 1387، نيآگوست( شود مين دگرگوني دستخوش ديگر عصر به

 قـانوني  دهـد،  مي ارائه گونه اين را طبيعي قانون طبيعي، قانون مفهوم شرح در آگوستين
 تفـاوتي  هـيچ  ديگـر  مكـان  بـا  يمكان يك يا ديگر زمان با زماني در كه طبيعت از برگرفته
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 اسـتفاده  مشـابه  اصـطالحات  از طبيعـي  قـانون  توصـيف  در آگوسـتين  حال اين با .ندارد
 نظـر  طبـق  بـر . كنـد  مـي  مطـرح  سيسـرو  نظـر  اساس بر را خود اصطالحات اما كند، نمي

 واقعـي  قانون ناعادالنه؟ يا است عادالنه چيزي آيا كه كند مي تعيين طبيعي قانون ،آگوستين
 ايـن  از سرپيچي و است ابدي و ،ثابت ،شمول جهان كه است طبيعت و حق با افقتوم در

 و دانـد  مـي  گنـاه  را هـا  آن تغييـر  و قوانين اين از سرپيچي وي. است ممنوع و خطا قوانين
 آن كامـل  طـور  به يا آن از بخشي لغو براي تالش و شمارد نمي مجاز را ابدي قوانين تغيير
  .داند يم ممكن غير را

  :سدينو يم باره نيا در يو
 يانسـان  چيهـ  و بود عتيطب با كامل يهماهنگ در انسان د،يآفر را انسان خداوند كه يزمان
 قانون از يچيسرپ حال نيا با .داد شكل را يبندگ اش هياول گناه با انسان نبود، يگريد ةبرد
 شـود  يم مهار يفريك يبردگ ةليوسه ب كند يچيسرپ آن از يكس اگر و دهيگرد منع يعيطب
 در وهـا   ملـت  ةهم براي و است تغييرناپذير ابدي قانون يك از يچيسرپ يجزا يبندگ و

 بـراي  آينـده  و حال زمان و است شكل يك تفاوتم يها نمكا و تفاوتم يها نزما طول
 ايـن  اعتبـار . كنـيم  تفسـير  را هـا  نآ اطرافمان به نگاه با كه نداريم حق ما و است يكي آن

 شده نوشته ما ةهم براي و است خداوند فرمان قانون اين دارد وجود زمان طول در قانون
 الهـي  حكيمـان  قـانون  ايـن  اجراكننـدگان  و آن ةكنند اعالم و قانون اين ةنويسند و. است
  .)Augustine, 1947-1948: XIX.xv( هستند

 كـه  را كسـاني  جمهور كتاب دري و ؛است سرويس ةشياند از برگرفته برداشت نوع نيا
  :كند مي معرفي گونه اين د،نگذار مي پا زير را قانون و كنند يم قانون از ينافرمان

 اسـاس  بر و كند، يم انكار را خود انساني طبيعت و را خود كه است كسي نافرمان و
 فـرار  و كند مي ها مجازات بدترين مستحق را او نافرماني اين. كند يم رفتار خود ميل
 اسـت  تغييـر  قابـل  غيـر  و ابـدي  طبيعي قانون است، مجازات مستحق قوانين اين از
)Cicero, 1975-1979: III.xxii(. 
 از گرفتـه  تأنشـ  را طبيعـي  قانون ،گذاران قانون كه است معتقد سيسرو همانند آگوستين

 از برتـر  و نيسـت  يديگـر  چيـز  هيچ درواقع ماده يك عنوان به طبيعت و دانند مي خداوند
 او ةاراد و اسـت،  خداونـد  دست مطيع و دكن مي اداره او را جهان رو اين از. نيست خداوند
 پذيريم مي كنيم تصديق را الهي لطف و خداوند دانايي ما اگر درواقع. است طبيعت بر حاكم
  .شود مي اداره الهي لطف با جهان كه

  ).ibid: II.xxx( است طبيعي نظم حفظ او مفهوم در خدا تالش يگانه ،سيسرو نگاه در
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 ديـدگاه  در خداونـد  مفهـوم  از متفـاوت  زيـادي  بسـيار  حد تا خداوند از مفهوم اين اما
 خداونـد  .بـود  خداونـد دربـارة   سنتي يآرا با معتقد مسيحي يك آگوستين .است آگوستين
 و عبـادت  خواهـان  او خالف بر اما است، جهان فرمانرواي سيسرو خداي همانند آگوستين

 گنـاهي  طبيعـي  قـانون  از تخلـف . شـود  ديده زندگي در كه است افراد با شخصي اي رابطه
 انسـان  كـه  دهد يم يرو زماني طبيعي قانون نهادن پا زير و است شده شناخته شمول جهان
 نگـاه  نيـ ا در طبيعـي  قـانون . آورد هجـوم  طبيعي نظم به و شود خداوند همانند كند سعي
 خداوند. است تغييرناپذير اين و دهد مي قرار انسان از باالتر را خداوند ةرتب كه است قدرتي
 ةايد اين. است خداوند برابر در تمرد طبيعي نظم از سرپيچي و است طبيعي نظم ةكنند تنظيم

 اما« :نويسد مي آن در كه است شده گنجانده) Hilarious( وسيالريه به يا نامه در آگوستين
 در سـتيز  كار اين و كرده )prevaricators(ي گر حيله محل به تبديل را زمين ،كاران گناه ةهم

  .)Augustine, 1859: CLVII(» است ديگر قانون برابر
 صادر خداوند طرف از طبيعي قانون. است طبيعي قانون همان ديگر قانون جا اين در

 عقـل  طريـق  از انسان و عدالت ارتباط كه يحال در. كند رد يا يدأيت را يعمل كه شود يم
 عيـ جم بـه « :سـد ينو يم جامعه فيتعر در آگوستين اساس نيا بر .گيرد مي شكل جمعي

ـ بند مـي  جمـع  كـه  چيزهـايي  ةدربـار  مشـترك  توافـق  اساس بر كه عاقلي موجودات  دن
 ةجامعـ بـه   خـوبي  مـورد  در توافق اما). Augustine, 2010: XII.xv(» كنند مي همكاري

 لطـف  طريـق  از آگوستين را طبيعي قانون از دانش كسب .شود اطالق مي هم پرست بت
 .دانـد  مـي  ممكـن  انسـان  عقـل  طريـق  از را آن سيسرو كه حالي در داند مي ممكن الهي

 طـور  بـه  كـه  عقالنـي  ذهن ماهيت كه باشيم باور اين بر نبايد ما« :كند يم انيب نيآگوست
 چيزهايي با همراه را حقايق اين كند مي فهم را آن و دارد قرار واقعيت معرض در طبيعي

 »كند مي هدارا گونه اين خداوند بلكه بيند مي سر چشم با فقط دارد قرار آن اطراف در كه
)ibid: XII.xv(.  

. دهـد  مـي  نشان را آن خداوند كه است يواقعيت درك به قادر فقط ذهن ديگر عبارت به
 فقـط  و داد تغييـر  را نگاه اين جهان شناخت در انسان عقل از سيسرو ستايش مقابل در وي

 بـه  كـه  فضـلي  طريـق  از كه دانست سريم خداوند الهي لطف طريق از را حكمت شناخت
 و جهـان  سـاختار  ةايجادكننـد  را خداونـد  آگوستين. است حصول قابل شود مي عطا انسان
، طبيعي قانون ةايجادكنند و جهان ةكنند كنترل وي. داند مي روند نيا در خدا شهر كل ةسازند

 نقـش  و اسـت  طبيعي قانون منبع خداوند .داند مي خداوند را هستند آن معرض در مردم كه
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 اگـر  حتي است خداوند برابر در تسليم يامعن به عتيطب از پيروي و دارد دولت در ييبسزا
  ).ibid: XXII.xxii( باشند داشته نظر اختالف خود تسليم در ها نانسا

  :نوشت خود بحث ليتكم در آگوستين
 بـه  اسـت  طبيعـت  از خاصـي  و عادالنـه  نظم يك خود كه دارد وجودها  انسان در عدالت
 آيـا  دارند، تعلق خدا به روح و تن دو هر آن تبع به و روح به تن و خدا به روح كه طوري

 ايـن  كننـد  پيـروي  طبيعي قانون از بايد فضيلت به دستيابي براي مردم نيست؟ فضيلت اين
 ةادار بـراي  صرفاً نبايد طبيعي قانون از پيروي. شود مي خداوند به مردم نزديكي باعث نظم
 كه نهايي هدف سمت به را انسان بايد بلكه باشد داشته كاربرد و برنامه زمين بر بشري امور

  .)Augustine, 1947-1948: XIX.iv( ببرد پيش است معنوي

ن يآگوسـت  ةعادالن جنگ يةنظر در طبيعي قانون ةمطالع چرا كه دهد مي نشان بررسياين 
ـ  طبيعـي  قـانون  و طبيعت نظم از عدالت كه، كند مي بيان او. است مهم  آيـد،  مـي  دسـت ه ب

 راسـتين  بنـاي  زيـر  و كـرده  بيان تري بيش وضوح با اعترافات در را ايده همين او همچنين
 طبيعي قانون يا خداوند ةمنصفان قانون كه نيا مبناي بر بلكه ،مواضعه اساس بر نه را عدالت
 يزمـان  طبيعـي،  قـانون  ديگـر  ايلضـ ف بـا  همـراه  عدالت تفكر و داند، يم است گرفته قرار

 بـه  طبيعي قانون از اطاعت اساس نيا بر .باشد خداوند آن ةسرچشم كه شود يم استخراج
 دانست امعن بدين را خداوند برابر در تسليم آگوستين. است خداوند برابر در تسليم معناي

 از را آن بايـد  طبيعـي  قـانون  درك و عـدالت  بـه  رسـيدن  براي اوليه گناه از پس انسان كه
  .دارد كيدأت الهي لطف نقش بر راه اين در و كند دريافت خداوند

  
  زماني قانون 2.6
 و طبيعـي  قـانون  و عـدالت  بـين  ةرابطـ  به ديبا نيآگوست ةشياند در يزمان قانون درك يبرا

 كـه  برد، مي نامكرده است  جادياي كه انسان نيقوان از يو .كرد توجه عدالت اجراي همچنين
 هنگـامي  زمـاني  قـانون  نيآگوست نگاه از. است طبيعي قانون با متفاوت و بوده زماني قانون
  :سدينو يم موضوع نيا شرح در او. شد گناه اولين مرتكب انسان كه گرفت شكل

 انسـان  يا آزاد يا برده كس هيچ آورد وجوده ب را طبيعت و كرد خلق را ما خداوند كه زماني
 از صـيانت  دسـتورات ( قـانون  اين كه جزايي است كيفري بندگي ،بندگي اين .نبود كار گناه
 انجـام  قانون اين نقص در كاري اگر و) شد منصوب آن اختالل از جلوگيري و طبيعي نظم
 و طبيعـي  نظـم  حفـظ  بـراي  اسـت  دستوراتي جزايي قوانين. ماست محدودكردن براي ددا
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ـ  يا شد انجام قوانين اين تخلف در كاري اگر و آن در اختالل از جلوگيري  آمـد  وجـود ه ب
  ).Augustine, 2010: XIX.xv( شود مي مهار كيفري بندگي توسط

 هـم  متـرادف  دو هـر  كـه  اسـت  آن ةكنند منعكس و طبيعي قانون اساس بر زماني قانون
 بـراي  خـاص  قـوانين  اسـاس  و پايـه  را طبيعـي  قانون فضيلت از استفاده با سيسرو .هستند
 يفـرد  وئال ايـد  حاكم سيسرو حاكم طرفي از دانست، خاص مكان و زمان يك در استفاده
 بـدان  اين اما ،كند مي حكومت وقف طبيعي قانون به توجه با را خود زندگي كه است كامل
 و برابرنـد  طبيعـي  قـوانين  بـا  كنـد  يم وضع خود شهروندان براي كه يقوانين كه نيست معنا

 باعـث  اوسـت  قانون و حاكم زندگي بين كه تفاوتي و كنند، پيروي ها آن از بايد شهروندان
  .)Colish, 1985: 96( شود زماني انساني قانون و ابدي طبيعي قانون كه شود مي

 آن معـادل  امـا  باشـد  طبيعي قانون اساس بر بايد زماني قانون كه پندارد مي نيز آگوستين
 هـا  انسـان  نجات براي زماني قانون در مشروعي چيز هيچ« :سدينو يم باره نيا در او ؛نيست

  .)Augustine, 1947-1948: I.vi( »ندارد وجود باشد شده مشتق ابدي قانون از كه
 گيرد، قرار قضاوت مورد كه بود خواهد هنگام آن قانون يك عنوان به زماني قانون اعتبار

 كه است معتبر قانون يك يهنگام يزمان قانون خير؟ يا هست طبيعي قانون اساس بر آيا كه
  :سدينو يم باره نيا در وي .باشد شده مشتق طبيعي قانون از

 قـانون  قانون ترين منصفانه .نيست) عرف( سنت اساس بر واقعي قضاوت و يدرون عدالت
 يهـا  مكـان  وها  زمان و مختلف مناطق رسوم و آداب ازي زمان نيانوق. است متعال خداوند
 بـيش  يكـي  عالم نقاط ةهم در و هميشه خداوند قانون كهي حال در شدند، اقتباس متفاوت
 شـود  مـي ن دگرگـوني  دسـتخوش  ديگـر  زمان به زماني و ديگر محل به محلي از و نيست

)Augustine, 1996: III.vii(.  

 متفاوت مختلف مكان و زمان به توجه با مادي قوانين اما«: دهد يم حيتوض ادامه در يو
 قـوانين  و رسـوم  و آداب مخـالف  كه كرد امر كاري انجام به را قومي خداوند اگر اما است

  .)105: 1387 ن،يآگوست(» گيرد انجام بايد باشد حكومتي
 نگاه در. كند مي زياد يا كم را ها آن اعتبار طبيعي قوانين به زماني قوانين دوري و نزديكي
 ،طبيعـي  نوانيقـ  به استناد با عادل حاكم كه هستند مشروع هنگامي ،زماني نوانيق ،آگوستين

  .)Augustine, 2010: I.vi( كند استخراج طبيعي نوانيق از ها انسان نجات براي را ها آن
 در فقـط  را زمـاني  قـوانين  و دهـد  يمـ  قـرار  زماني قانون براي اندكي بسيار فضاي وي
 مـادي  قـوانين  بعد و طبيعي قانون ابتدا. داند يم عتبرم باشد طبيعي قانون بر مبتني كه صورتي
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 كردن مشخص براي يارچوبهچ ةارائ و است عدالت ياجرا يچگونگ ةكنند تعيين) تمپورال(
 غير يا عادالنه اقدامات اعالم و رديگ يم شكل زماني قانون اين در ،المنافع مشترك خطاكاري
 تجـويز  يگانـه  مـادي  قـوانين . اسـت  طبيعـي  قانون با يزمان قانون انطباق اساس بر عادالنه
 يـا  داخلـي ( متجـاوز  هر برابر در مجازات هاي راه از يكي و است خطاكاري براي مجازات
 قـانون  و عـدالت  درست درك .گيرد يم قرار استفاده مورد كه است عادالنه جنگ) خارجي

  .است عادالنه جنگ ةنظري در سوم عنصر كه است مهم بسيار المنافع مشترك درك براي
  

  المنافع مشترك جامعة. 7
 است، المنافع مشترك ةجامع شناخت ،آگوستين ةعادالن جنگ ةنظري شناخت در بعدي گام

 حاضر حال در كه زماني قانون و عدالت مفاهيم ةپاي بر المنافع مشترك ةايد كه گونه همان
 مفهوم آگوستين. است عادالنه جنگ يةنظر فهم در مهمي بسيار گام است يافته توسعه
 با را آن و كرد افتيدر سيسرو از زماني، و طبيعي قانون و عدالت همانند را المنافع مشترك
 است، شده ارائه سيسرو جمهور كتاب در المنافع مشترك مفاهيم. داد تغيير مسيحي الهيات
 با ها انسان ارتباط از مردم اما داند، مي مردم اموال از يجزئ را المنافع مشترك سيسرو

 براي مشاركت به ديگر يك با توافق با كه آورند مي وجوده ب را يا مجموعه ديگر يك
 داند مي المنافع مشترك از اساسي بخش يك را قانون سيسرو. كنند يهمكار خوبي گسترش

 گريد كي با المنافع مشترك در عدالت جيترو در و بوده قانون با موافق شهروندانش كه
 :Cicero, 1975-1979( داند يم المنافع مشترك يريگ شكل ةالزم را عدالت و دارند مشاركت

II.xlii(. در المنافع مشترك ةجامع بر سيسرو شرح يبازنويس نيز آگوستين المنافع مشترك 
 نيا شرح در آگوستين .است آگوستين ةانديش در سيسرو ةشياند اهميت از نشان خدا شهر

...  عدالت از دفاع براي تالش ،يران سخن در شركت درخواست از پس« :سدينو يم موضوع
 عدالت بدون و نيست مضر دولت براي عدالتي بي ةانداز به چيز هيچ كه كنم ثابت خواستم

  .)Augustine, 2010: II.xxi(» يابد ادامه حتي و شود اداره تواند نمي جمهوري يك
 و دانسته المنافع مشترك عنوان به عدالت از دفاع را دولت وظيفة ديگر سوي از وي
 كه هستند افرادي نتيجه در. دانست ممكن غير آن از جدا و عدالت بدون را آن وجود
 دو ها اين كند، مي حمايت ها اين ازعدالت  و كنند زندگي زماني قانون يك تحت اند موافق
 تشكيل نياز و الزام دو سيسرو با موافقت در آگوستين. است المنافع مشترك ويژگي
) Marceline's( مارسلينوس به اي نامه در وي. داند مي مادي قانون و عدالت را المنافع مشترك
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 و اوباش كوتاه زمان يك در چيست؟ كند مي متحد هم با را مردان دولت چه آن«: نوشت
  ).Augustine, 1859: CXXXVIII( »دادند شكل را دولت هم با توافق در راهزنان
 ميـان  در مشترك توافق به نياز المنافع مشترك در و است كوتاه يمدت يبرا اتحاد اين اما

 از متشـكل  ملـت  كيـ « :نويسـد  مـي  زيـ ن يماد قانون ضرورت تأييد در او است شهروندان
 رفتـار  زمـاني  قـانون  يـك  و يعـ يطب قـانون  يـك  تحت و هم با ارتباط در كه است يمردان

  .)ibid: CXXXVIII( »كنند يم
 مشـترك  قـانون  يـك  تحت كه نديگو يمي دولت به كلمه واقعي معناي به المنافع مشترك

 بعـد  در را المنـافع  مشـترك  گيري شكل در عدالت ضرورت نيآگوست. گيرد مي شكل زماني
 چـه  هـا  آن گرفتند فاصله عدالت از پادشاهان كه آن از پس« :سدينو يم و داده نشان آن منفي
  ).Augustine, 2010: Ivi(» شدند بزرگي دزدان
 پادشـاهي  اين كه دهد مي نشان) regna( »يپادشاه« ةكلم از استفاده با آگوستين جا اين در
 ةجامعـ  و يابـد،  دسـت  المنـافع  مشترك بندي طبقه به تواند مين بنابراين و است عدالت بدون

 مـردم  توافـق  در سيسـرو  ةايـد  از برگرفته ايده اين دارد، واقعي عدالت به نياز المنافع مشترك
 تغيير با وي حال اين با .است المنافع مشترك در زماني مشترك قانون يك تحت زندگي براي
  :نوشت و داد تغيير هم را المنافع مشترك مفهوم مسيحي الهيات اساس بر طبيعي قانون مفهوم

 بـراي  مناسـب  ةديـ برگز افـراد  باستان، منحط يادگيري و فاسد ازاخالق كثافات آن ميان در
 آمدند هم گرد مهرباني عفت، ،داوطلبانه ةمشاور با گرانيد به كمك و آسماني اقتدار ييبرپا
 در را ما تنها نه و شد زندگي به منجر فضيلت نور آن در كه دادند، شكل را درست عدالت و

 بلكه نداد سوق امكان حد در متحد افراد عنوان به زميني شهر از يا جامعه ساختن به نهايت
 آن در مـردم  كـه  خـدا  شهر آسماني شهر آن به رسيدن و رستگاري در زندگي ،قدرت نيا

 ريـ خ و، ديـ ام مان،يا استوار است بر كشور آن در شهروندان يزندگ .داد دينو را اند جاودانه
)Augustine, 1859: CXXXVIII(.  

 ذاتـي  گناه تمايالت مهار را المنافع مشترك اهداف از يكي مستقيم غير طور به آگوستين
 به خداوند بدون تواند نمي انساني هيچ تفكر كه بود باور اين بر و دانسته هبوط از پس افراد

 گنـاه  توليد تواند مي تنها انسان و باشد داشته را فضيلت توليد توانايي خود يا برسد فضيلت
 افـراد  تمايالت از جلوگيري منظور به حكومتي سياسي ينهادها آگوستين ةگفت طبق بر. كند
  .)Augustine, 2010: XXII.xxii( است گناه رشد جهت در

 نشـان  را خداونـد  دولت موضوع divina gubernatione اصطالح از استفاده با آگوستين
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 :سـد ينو يمـ  بـاره  نيـ ا در و دانسـت  خداونـد  آن از نهـاد  يـك  عنوان به را حاكميت و داد
  .)ibid: XXII.xxii(» است شده آفريده چيز همه بر خدا حاكميت«

 معنوي ماهيت به مادي طبيعت كنترل و است مرتبط چيز  همهبا  خداوند نيآگوست از نظر
 بـا  گنـاه  بـه  تمايـل  يا ارتكاب در را انسان الهي دولت يو .دارد يبستگ آن عقالني روح و

 و گناه محدودكردن را المنافع مشترك عملكرد و كند مي محدود مجازات و قوانين از استفاده
 كـه  آگوستين نظر از. داند مي ستاو جاوداني حيات وانسان  نجات كه معنوي هدف ترويج
 ةجامعـ  كـه  گرفـت  جـه ينت تـوان  مـي  انسـان،  نـه  و دانـد  مـي  خداونـد  جانب از را فضيلت
 دريافت با مسيحيان و يابد، تحقق تواند نمي هرگز مسيح يا خدا دخالت بدون المنافع مشترك
 در را الهي لطف اه آن. كنند مي احيا هم اتحاد با را المنافع مشترك ،خداوند طرف از فضيلت
 بهترين كه زماني قوانين توانند مي فقط ها آن بنابراين و كنند مي دريافت طبيعي قانون با رابطه
 حقيقـي  مسـيحيان  اتحـاد  عمـل  .كننـد  ايجاد را است طبيعي قانون با كامل هماهنگي در آن

 راه بهترين و گردد مي ايجاد طبيعي قانون اساس بر زماني قانون يك تحت كه است يفضيلت
 اغلـب  آگوسـتين . رديگ يم انجام زمين روي در كار نيا ولي است المنافع مشترك به رسيدن
 در رومـي  سياسـي  مقامـات  بـه  المنـافع  مشـترك  بـا  رابطه در را خود سياسي الهيات اعمال
؛ بودنـد  حكومت در مسيحي منصبان صاحب از افراد اين. نوشته است 155 و 138 يها نامه
 كـه  كرد ادعا و كرده تشويق المنافع مشترك ةجامع در مسيحي الهيات اعمال به را ها آن وي

  :نويسد مي باره نيا در او. است روم امپراطوري كامل المنافع مشترك
 كـه  سـت ا جمهـوري  از خاصي نوع يك من نگاه در جمهور از علمي فيتعار پذيرش اما

 حـاكم  كـه  است آن حقيقت. شود مي اداره يدموكراس از بهتر مراتب به و دارد وجود قطعاً
 در مردم سعادت و شود مي اجرا جا آن در واقعي عدالت و است مسيح جمهوري گذار بنيان
 :Augustine, 2010; Augustine, 1859( اســت ارناپــذيركان حقيقتــي ايــن و اســت آن

CXXXVIII, CLV(.  

 ايـن  در او. گيرد مي شكل واقعي عدالت اساس بر كه خداست شهر فقط ،نوشته اين در
 دهـد  مـي  ارائـه  كـه  تعريفـي  بـه  توجـه  بـا  خـدا  شـهر  كـه  كنـد  مي اذعان را اي نكته نوشته

 و؛ شـهروندان  توافـق  نـه  كرده است، ايجاد وندخدا را خدا شهر زيرا نيست، المنافع مشترك
 كردنـد كـه   مي اداره يمردم را روم. است المنافع مشترك دليل همين به دقيقاً روم امپراطوري

 بـا  آگوسـتين  خـداي  شهر و كردند سيسأت مشترك زماني قانون يك تحت را خود زندگي
 هم و خدا شهر هم روم امپراطوري در ايآ كه نيادر مورد . نيست برابر هرگز روم امپراطوري
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 بود المنافع مشترك دولت روم آگوستين نظر به بنا بايد گفت كه، نه يا بود حاضر زميني شهر
 كـه  پـذيرفت  آگوستين. شد تبديل او ةعادالن جنگ ةنظري براي آزمايشي ميدان به امر اين و

 مشـترك  قـانون  يـك  زير ديگر يك با كردند افقتوم عدالت به توجه با المنافع مشترك افراد
 رفتـار  و عمـل  فقـط  كـه  كنـد  مـي  بيان گونه نيا را آن عناصر آگوستين .كنند زندگي زماني

 اسـاس  بـر  تواننـد  مي و اند زماني قوانين درك شرايط واجد ها آن و است عدالت، مسيحيان
 مسيحي المنافع مشترك ،المنافع مشترك نوع بهترين بنابراين. كنند استنباط را آن طبيعي قوانين
 مفـاهيم  از يبزرگ بسيار جدايي به منجر مسيحيت اين است، نيز جامعه متحدترين كه است

 ةارائ با را خود شهروندان بايد المنافع مشترك كه كرد اذعان آگوستين. ديگرد المنافع مشترك
  :نوشت او .دهد سوق مشترك منافع جهت در مشاركت و عدالت

 آن در قطعـاً  كـه  دنيـا  ايـن  در چيزهايي با ارتباط عنوان به المنافع مشترك در صلح ةواژ اما
 خـدا  شهر يها خوبي با دهند مي ترجيح مسيحيان رود، مي كار به ندارد جايي ابدي زندگي

 نبـود  معناي به اين دننكن ارتباط قطع آن با و باشند داشته خوبي ارتباط ابديست زندگي كه
 المنـافع  مشـترك  نهـايي  هـدف  و نيسـت  المنـافع  مشترك نهايي هدف صلح و نيست صلح

  .)Augustine, 1947-1948: XIX xi( ستا ابدي زندگي

 :سدينو يم موضوع نيا حيتوض در و

. است عدالت اجراي و تقوا جامعه يك فتح براي صلح فكر اساساً كه ستي اانگار ساده اين
 آن از پس زيرا است سودمند المنافع مشترك براي كه است حالتي، نگاه يك در صلح

 اصالحات و روحاني تمايالت آساني به موارد اكثر در توانند مي المنافع مشترك در مسيحيان
 اند، درآمده كشورها اين تيعضو به زور به كه كساني و دهند انجام موارد اكثر در را

 ترويج و گناه محدودكردن و تقوا اساس بر صلح كه است آن از حاكي تشانيعضو
 دولت بايد كه دارد وجود زيادي نيازهاي انسان تصور در ... باشند خواهان عدالت
 گناه به بشر تمايالت تصحيح المنافع مشترك نهايي هدف د،كن كنترلها را  آن المنافع مشترك

 زندگي به و بودهي صحيح مذهبي اعتقادات داراي مردم ةهمكه  اين از اطمينان حصول و
  .)Augustine, 1859: CXXXVIII( دهند اطمينان آن در رفاه و خود مرگ از پس

 سيسـرو  كه حالي در داد، اخروي هدف المنافع مشترك جامعة به نوشته اين با آگوستين
 هـدف  ارائـة  آگوسـتين  بـراي ). Cicero, 1975-1979: I.xxv( دانسـت  دنيـوي  را آن هـدف 
 توانسـت  مـي  مسـيحي  يـك  آن در كه اي جامعه مثابة به المنافع مشترك جامعة براي روحاني
 نظريـة  از بزرگـي  بخـش  روحـاني،  قصد اين كه است الزم و است قبول قابل كند شركت
 هـدف  و شـمرده  جـايز  را المنـافع  مشترك در مذهبي اجبار توجيه وي. باشد عادالنه جنگ
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 خانواده چون كند، مي مربوط خانواده به را المنافع مشترك عملكرد توضيح و المنافع مشترك
 از تـري  بـزرگ  مقياس المنافع مشترك كه حالي در. اند اجتماعي نهاد دو هر المنافع مشترك و

 در را المنافع مشترك گيري شكل علت سيسرو كه حالي در. است شده گرفته درنظر خانواده
 در را آن علـت  و دانسـته  ديگـر  هاي انسان با انسان پيوستن و كردن تعقيب به انسان گرايش
  ).ibid: III.i( داند مي خاص اجتماع روح عنوان به افراد ضعف ماهيت

 اجتمـاعي  رفتار از طبيعي محصول يك خانواده، مانند را المنافع مشترك جامعة آگوستين
 بـا  خـانواده  مقايسـة  در اجتمـاعي  مراتـب  سلسـله  بـه  اشـاره  بـا  آگوسـتين . دانسـت  انسان

 و كرد توجه شهر عنصر به ابتدا بايد خانه از پس كه جا آن از كه، داد توضيح المنافع مشترك
 صـلح  ترتيب اين به. است عنصر يك خود هم آن كه گيرد، مي نشأت كل يك از عنصر هر

 حكومت از داخلي اطالعات نامه مقاوله ديگر عبارت به. است مدني صلح به مربوط داخلي
 پدر كه آيد برمي چنين مدني حكومت و مدني قانون بين رابطة از و دهد مي دستور را داخلي
 بـه  سازد هماهنگ شهر قانون با انطباق در را خود داخلي راني حكم از صورتي بايد خانواده
 در داخلـي  صـلح  طرفي از. باشد مدني نظم با هماهنگي در است ممكن خانواده كه شكلي
 اسـت  داخلي حكومت به نسبت داخلي اطاعت ديگر عبارت به است، مدني صلح با ارتباط

 خـانواده  پـدر  كه آيد برمي چنين نتيجه در و است مدني حكومت به نسبت مدني اطاعت و
 خـانواده  كه طوري به دهد شكل شهر قانون با مطابق را خود خانوادة داخلي حكومت بايد

 صلح معناي به domestica انتخاب با آگوستين. باشد مدني نظم با هماهنگي در است ممكن
 دولـت  معناي توصيف به مدني صلح معناي به pacem civicam اصطالح با خانواده، درون

 او توسط غالباً اصطالحات ساير با ارتباط در اصطالح اين آگوستين زمان در. است پرداخته
 در شـده  مطرح ايدة دو دولت و قانون. شد گرفته كار به المنافع مشترك كشورهاي معناي به

 المنـافع  مشـترك  از كوچكي مقياس خانواده آگوستين نگاه در و است المنافع مشترك نظرية
  ).Augustine, 1947-1948: XIX.x( شهر از مقياسي نه است

  :نويسد مي وي
 يهـا  رذيلت در را خود شيازهاين كسب دنبال به كند مين زندگي ايمان با كه اي خانواده اما

 زنـدگي  ابدي يها نعمت ةوعد و ايمان با كه ييها هخانواد كه حالي در دهد، مي قرار دنيوي
 خداونـد  از هـا  نآ گردند، مين غافل خدا از و شوند نمي زميني هاي نعمت مجذوب كنند مي

 و نيسـت  ايمان زميني زندگي در...  گيرند مي كمك روح بر جسم فشار و درد تحمل براي
 و اسـت  حاكميـت  و مـدني  قـوانين  و دسـتورات  طريـق  از زميني صلح دنبال به شهروند
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 شـهر  مقابـل،  در امـا . كننـد  زندگي آن كمك به كه هستند اصولي ساختن دنبال به ها نانسا
 ايـن  در گيـرد،  مي شكل ايمان با زندگي و زمين روي بر اقامت با آن از قسمتي كه آسماني
 مـورد  دنيـوي  يهـا  لـذت  از دوري خـاطر  بـه  بايد آن از كه علت اين به تنها صلح زندگي
  .)Augustine, 2010: XIX.xvii( رديگ مي قرار برداري بهره مورد شود واقع استفاده

 و مشـابه  يهـا  ويژگي داراي كه است اجتماعي نهاد دو خانواده و المنافع مشترك ةجامع
 در خـانواده . اسـت  نيآگوسـت  نـزد  در )صـلح ( هدف اين به رسيدن در مشابه يهاعملكرد
. دارد زمينـي  صـلح  بـه  نيـاز  دولـت  يك به رسيدن و مدنيت و شهر به گذر در اول ةمرحل

 شـهري  و خانواده اما. رسد مي خود پايان به زميني صلح به يابيدست با زميني شهر و خانواده
 هم و آسماني ةخانواد هم و را دارد خدا شهر به نزديكي شرط باشد نهاده بنا آن را ايمان كه

 صـلح  از كـه  اسـت  زيـارتي  سـفر  يامعن به هستند زمين روي بر كه حالي در آسماني شهر
 آگوسـتين  .كنند مي استفاده آسماني شهر به رسيدن براي زمين روي بر زمان طول در زميني

 كـه  دهـد  مـي  توضـيح  ه وپرداخت المنافع مشترك ةجامع و خانواده ةمقايس به منيض طور به
  :نويسد مي او. است اش خانواده با تعادل در تنها مرد يك چگونه

. اوسـت  قـوانين  از اطاعـت  و خـانواده  مرد دستورات و خوب توافقات داخلي صلح أمنش
 را خود مادر و پدر از كودكان و شوهران از زنان و گذاران خدمت و اربابان ةرابط حكومت
 بـه  سفر زائران و كند مي زندگي ايمان با عادل مرد كه آسماني شهر در اما كند مي مشخص

 بـرداري  فرمـان  كه ها نآ و كنند يم خدمت حكومت به كه ها نآ حتي و هستند آسمان شهر
 خدمت وظيفه، احساس از نه و نيست حكومت از ترس يا قدرت به عشق سبب به كنند مي
 دار دوسـت  هـا  نآ كـه  است علت اين به بلكه افتخارات كسب سبب به نه ديگران به ها نآ

  .)Augustine, 1947-1948: XIX.xiv( ندهست رحمت

 و شـود  يمـ  انينما مدني فضيلت يك عنوان به عدالت كه است خانواده درون توافقات
 عـدالت  تينها در .ددهن مي شكل ، آن راخانواده درون توافقات ايجاد براي خانواده اعضاي

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  المنافع مشترك توافقات ايجاد براي المنافع مشترك كشورهاي مورد در
 ةجامعـ  بهتـرين  مسـيحي  المنافع مشترك كه كند مي كيدأت وي .شود درمان جامعه تا گيرد مي

 هـدايت  از يبرخـوردار  آن دليل و هستند آن ايجاد به قادر ها انسان كه است المنافع مشترك
 خداونـد  از الهي اشراق طريق از را عدالت و طبيعي قانون استخراج دانش ها آن. است الهي

 در مقايسـه بـا   طبيعـي  قـانون  بـا  مطابق زماني قوانين ايجاد به قادر ها آن و كنند مي دريافت
 يـك  در اسـت  بهتـر  مسـيحي  المنافع مشترك كشورهاي بنابراين .هستند خود كافر همتايان

 اجـازه  المنـافع  مشـترك . گيرنـد  قـرار  اسـت  خدمت نوعي كه توافق و صلح ايجاد قعيتوم
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 و صلح آمدن نايل هاي راه از يكي و شوند متمايل معنوي رفاه به جامعه اعضاي ةهم دهد مي
  .است عادالنه جنگ انداختن راه به المنافع مشترك ةجامع در توافق
  

  عادالنه جنگ. 8
ـ  المنـافع  مشترك و يزمان و يعيطب قانون عدالت،، اخالق گاهيجا ةارائ با آگوستين  ةنظري

 عادالنه جنگ ةنظري پدر عنوان به را او كهي حال در. دهد مي شكل را خود ةعادالن جنگ
 ارسـطو  و افالطـون  حتـي  و آمبروز سنت يكليسا قبلي آباي به آن ةسابق اما اند، شناخته

ـ . داشت آن رد عميقي ثيرأت آگوستين ولي ،)Syse henrik, 2010: 114( رسد مي  او ةنظري
 شـهر  در آگوسـتين  .بـود  انساني كالسيك ةدور در ي كههدف ،ستا معنوي هدف داراي
  :نوشت خدا

 امنيـت  بـراي  يـا  افتخار سبب به جمهور در خود سوم كتاب در سيسرو كه هستم آگاه من
 كـار  بـه  امنيت يامعن به او چه آن و گويد مي امنيت مورد در او چه آن. شود يم جنگ ريدرگ
 و ديگـر  دردهـاي  و ،آوارگـي  تبعيـد،  سـريع،  مرگ از اكثراً افراد كه معناست اين به برد مي

 نظـر  بـه  المنافع مشترك در اما. فرارند حال در مترقبه غير حوادث و نامحسوس رويدادهاي
 بـه  خـود  خـودي  به ها مجازات ةهم از افراد كردن خارج سلطه زير از يبرا مرگ رسد مي

 ولي است الزم جمهور در فرد يك طبيعي مرگ .گيرد مي شكل دولت يك براي تنبيه عنوان
 و نـابودي  عنـوان  بـه  آن نابودي و محو رود مي بين از دولت كه هنگامي اما نيست مطلوب
  .)Augustine, 1947-1948: XXII.vi( است جهان تمام سقوط

 نظـر  در بـا  اما .است كرده حفظ نوشته اين در را سيسرو ةعادالن جنگ ةنظري نيآگوست
 او نگـاه  در .اسـت  پرداختـه  هيـ نظر اين به خدا شهر در خود سياسي الهيات اهميت گرفتن
 عليـه  آميـز  شـيطنت  و پسـت  عمـل  يـك  طرفـي اسـت كـه مرتكـب     مجازاتبراي  جنگ

 ايـن  بر عالوه .نامد يم علت هر به عدالت ةارائ را نيا نيآگوست و استشده  المنافع مشترك
 حفظ منظور به يا كند آغاز فساد نابودي از نجات منظور به را جنگ تواند مي المنافع مشترك
 بـه  نيـاز  المنافع مشترك .است ضروري المنافع مشترك حفظ بنابراين كند، برپا موجود وضع
 المنـافع  مشـترك  عنـوان  به آن اهداف تحقق و ماندن زنده براي جويان جنگ به دستمزد دادن
  :دهد يم حيتوض باره نيا در آگوستين .دارد

 گنـاه  از مردان موقتي نجات باشد گرفته صورت صلح رايب جنگ كه زماني صلح وردادست
 چقـدر  اما است، شيرين آيد دسته ب صلح با مردمان نجات انسان براي اگر بنابراين .است
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 ضـروري  علـت  همـين  بـه  و گناه از يابد نجات و خدا با صلح به رسيدن است تر رينيش
يسـت  ن مـا  بـراي  بـدي  انتخـاب  ايـن  و كنـد  مـي  مبارزه ما عليه بر كه دشمني كشتن ستا
)Augustine, 1859: CLXXXIX(.  

 دليلـي  تـوان  مي را آن اما نيست عادالنه جنگ اصطالح به اشاره خاص طور به گذر اين
  :كند يم انيب باره نيا در آگوستين .كرد باطناست عادالنه جنگ مفهوم به پرداختن براي

 گويند مي. ... است شهروندان معنوي رفاه ايجاد و صلح و امنيت مينأت ،جنگ از هدف
 بداند فرد اگر رود، يم جنگ به كه نيست عادالنه جنگ دستمزد خاطر به عاقل و دانا مرد
 با تضاد در اين و رود مي جنگ به هم باز نيست كار در يدستمزد و است انسان يك او كه

 خاطر به كه دانند مي خردمند را انساني و دانند مي عاقالنه را آن كه است اي عده اشتباه بحث
 انجام شيطاني عملي انديشند يم جنگ ماهيت به كه كساني .رود مي جنگ به دستمزد

 و عدالت مسيحيان ... .است ظالمانه و بدبختي اين كه دارم اذعان بگذاريد .دهند مي
 حاصل اطمينان كه است مسيحي ةوظيف اين و كنند مي دريافت خدا از را ديگر هاي ارزش
 اجبار طريق از حتي مذهب تغيير طريق از واقعي فضيلت تمرين به قادر ديگران كه كنند
 .)Augustine, 2010: XIX.vii( ندهست

 تركيب الهي لطف مفهوم با را آن نيآگوست و شود مي آغاز عدالت با عادالنه جنگ ةنظري
 اين با باشد، داشته عادالنه عمل از دريافتي خود خدا، بدون تواند نمي انساني هيچ كه كند مي
 رهبـران  به آگوستين. نكرد ارائه يشها نوشته در هرگز جنگ از منسجم تعريف يك او حال

 بـا  همـراه  زنـدگي  بـه  وادار را ديگـران  خود مواضع از استفاده با كه دهد مي اجازه سياسي
  :نويسد مي او. كنند فضيلت

 خواب از سكوالرتان خادمين شما لطف به اگر و داريد را فضيلت دريافت توانايي شما اگر
ـ  زنـدگي  از شود خدا پرستش به منجر بيداري اين و شوند يم بيدار غفلت  و خـود  ةمؤمنان
 اگر ترس؟ يا است عشق بر مبتني شما حكومت آيا. كنيد استفاده ها نآ رفاه براي خود شوق
 تربيت در قبال اي وظيفه هيچ شما ديگر كنيد مي تالش ها نآ تر بيش امنيت براي خود كار در
 شماست آن از واقعي فضيلت و است عشق اين و نداريد خداست پرستش رسيدن كه ها نآ
)Augustine, 1859: CLV(.  

 او از مسـيحي  مقـام  يك به مشاوره در آگوستين كه است اي نامه از برگرفته عبارت اين
 .كنند استفاده مسيحيت پذيرفتن به ديگران واداركردن در خود سياسي قعيتوم از خواهد مي

 نيآگوست. است مسيحيت به ملحدان و كاران گناه كردن دعوت المنافع مشترك در رهبر ةوظيف
 طرف از را تيحيمس به مردم متقاعدكردن و يرهبر قدرت كه يافراد دسته دو به را جامعه
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 كنـد  يمـ  ميتقسـ  نـد يدرآ تيحيمس نيد به تا دارند اجبار به ازين كه يكسان و دارند خداوند
)Holton, 1952: 145(.  

 معتقـد  و داند مي جامعه شهروندان معنوي رفاه ترويج را المنافع مشترك هدف آگوستين
 شـكل  المنافع مشترك در فقط صلح و آيد مي دسته ب المنافع مشترك در فقط رفاه اين است

جلـوگيري   و شهروندان از محافظت براي المنافع مشترك كه است موافق آگوستين. گيرد يم
  :بگيرد شكل است ممكن صورت دو در انقراض و برود جنگ به خود انقراضاز 

 ؛گيرد مي صورت نظامي ةحمل طريق از كه خارجي تجاوز) الف
 رود مــي بــين از عــدالت بــا همــراه زنــدگي از امتنــاع بــا كــه داخلــي تهــاجم) ب

)Augustine, 2010: II.xxi.(  

 و باشد داشته وجود تواند نمي عدالت بدون المنافع مشترك نهايت در كه كند يم انيب يو
. است جدي دارد نفوذ ديگران بر و ،گذارد مي پا زير را عدالت كه فردي خطر اساس نيا بر
 بـه  را هـا  آن و كنـد  متقاعـد  را شهروندان ديگر تواند مي خود ةناعادالن رفتار با شهروند اين

 بيمـاري  يـك  هماننـد  اين. كند گناه به آلوده را المنافع مشترك و دهد سوق ناعادالنه زندگي
. كـرد  اعـدام  گذارند مي پا زير را مسيحيت كه را افرادي توان مي نهايت در و است واگيردار
  :نويسد مي داخلي دشمنان مورد در آگوستين

 مخفـي  يهـا  محفـل  در يـا  وظيفـه  پوشـش  زير در كه كساني دام از تر خطرناك دامي هيچ
 ممكن راحتي به شود يم ناميده دشمن كه يانسان با مبارزه شما براي. نيست كنند مي فعاليت
 دهنـد  مـي  شكل را داخلي خطرات پنهاني كه كساني حركات بيني پيش و شناخت اما است
  ).Augustine, 1947-1948: XLX( است مشكل بردنشان بين از و سخت

 لطمـه  و جامعـه  كـردن  آلـوده  از قبـل  داخلـي  دشمنان كشف و شناخت آگوستين براي
 بنـابراين  دانـد،  يمـ  مشـكل  يكـار  را آن و بـوده  مهـم  يامـر  اجتماعي محيط به واردكردن
 كـرد  متقاعـد  را ها آن بايد ابتدا كه كند يم انيب يو. هاست آن با سرسختانه برخورد خواستار

 ارچوبهـ چ در كـه  كـرد  مجبورشـان  بايد انحرافشان و خطا راه از بازنگشتن صورت در و
 و تمـايالت  و .اسـت  مسـيحي  ايمـان  و اعمـال  به عمل عدالت، اين و كنند زندگي عدالت

. شـود  سـركوب  بايـد  جامعـه  در زمينـي  صـلح  به رسيدن براي ها آن سركش هاي خواست
  :نوشت باره نيا در آگوستين

 و بخش لذت منبع به نگاه نوع هر صلح از را اش خانواده اعضاي و خود هدف خانواده پدر
 و شـده  عصـباني  او شود رفتار خانواده در اين از ريغ اگر و داند مي چرا و چون بي اطاعت
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 تا كند مي حفظ را صلح خود ةخان در خشم اين ةوسيل به او و كند مي تنبيه را خود فرزندان
 ياعضا ةهمكه  اين مگر كرد حفظ را صلح توان نمي كه داند مي او ،برسد مناسب ةخواست به

  .)Augustine, 2010: XIX( كرد سركوب قيطر نيا از را خانواده

 يتـوافق  زور و خشـم  از استفاده با او ولي هستند طلب صلح مرد ةخانواد نوشته اين در
 صـلح  بـه  را صـلح  ايـن  او. اسـت  كـرده  ايجـاد  اش خـانواده  اعضـاي  ميـان  در را صوري
 صلح خاطر به المنافع مشترك هم و خانواده در هم جنگ. كند مي تعبير زميني المنافع مشترك
 اي نامه در المنافع مشترك حفظ سبب به را جنگ مورد در مشابه حركات گونه اين او. است

  :نويسد يم گونه نيا يا خانه مهمان صاحب به
 آن ضروري و الزم ابزار عنوان به فقط را جنگ و انتخاب هدف عنوان به صلح به بايد شما

 بـراي  دانـد  مـي  ممكـن  را آن حفظ و الزم شما براي را صلح خداوند كه طوري هب .بدانيد
 زمـاني  اسـت  ممكـن  جنگ اما دهد روي است ممكن تحريك دنبال به جنگ صلح حفظ
  .)Augustine, 1859: CLXXXIX( است آمده دسته ب صلح كه دهد روي

ـ  جنگ به رفتن با صلح .كند مي مشخص را صلح و جنگ بين ةرابط گذر اين  دسـت ه ب
 آمـده  دسـت ه ب قبالً صلح اين كه شود برپا صلح رايب است ممكن جنگ زماني اما. آيد مي

 يا داخلي اما دارد وجود المنافع مشترك در اعم يامعن به دشمن كه است توجه جالب. است
 دشـمن  خانواده اعضاي از يكي رسد يم نظر به خانواده در. است نشده مشخص آن خارجي
 را داخلـي  دشـمنان  بـا  جنگ ةاجاز آگوستين كه شود مي استنباط ريز ةنوشت از. باشد داخلي
 داخلي دشمنان كه است باور نيا بر المنافع مشترك با خانواده برابردانستن با وي .است داده

 درمـان  عشـق  بـا  جامعه در افراد نيا كه صورتي در و هستند شهروندان يا خانواده اعضاي
  ؛شوند يم مجازات هيتنب با نشوند

 ،كنيم مي مقابله مهرباني با هستيم نفس اصالح حال در كه زمانيها  ناهنجاري با اغلب ما اما
 در و كنيم توجه آن به و گرفته درنظر را اجتماعي رفاه ،فردي تمايل جاي به بايد ما چراكه
 نهـاده  كنـاري  بـه  عشق نيست كارساز ديگر يپدر عشق با فرزند درمان كه يزمان خانواده

 و درد بـا  فقـط  رسد مي نظر به چون دهد مي روي كه است شكنجه و عذاب اين و شود مي
 ةتوسع حال در كه كرديم مشاهده را زميني دولت اگر بنابراين. شود مي درمان فرزند شكنجه
 و تقـوا  اسـاس  بـر  اي جامعـه  بـه  رسيدن براي را راه، جنگ برپايي با است، گرايي مصرف
 اسـت  تصـورتر  قابل فتح با فقط صلح و ميا كرده هموار مسيحي هاي آموزه طبق بر عدالت

)ibid: CXXXVIII(.  
 كـه  اسـت،  جنـگ  ييبرپـا  يبرا مذهبي اجبار براي آگوستين كامل استداللمجوز،  اين
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 تـوان  يمـ  عادالنه جنگ ةاجاز عنوان به آن از و اوست، ةعادالن جنگ ةنظري ضروري بخش
 رهبران براي اي وسيله كه دارد اهميت باب آن از اجتماعي عدالت آگوستين نگاه در .برد نام

ـ  طرفي از .بپردازند خود شهروندان رفاه براي بهتر مراقبت به آن اب تا است  آوردن دسـت ه ب
 جنـگ  طريـق  از صـلح  ةوسـيل  به صلح از حفاظت و كنند مي مبارزه كه كساني براي صلح

 اين با. هستند صلح در پي شك بدون كه ندهست يكسان خوب يها انسان و رديگ يم صورت
 از جلوگيري ها آن موريتأم حال اين با. آورند مي دسته ب ريزي خون طريق از را آن وجود
  .)ibid: CLXXXIX( است ريزي خون
  

  صلح ماهيت. 9
 سبب به انسان كه است نيا مسيحي هر اعتقاد كه طور همان كه است باور نيا بر نيآگوست
 در صـلح  و اسـت  اجتناب قابل غير حاضر حال در جنگ پس ،شده رها زمين روي بر گناه
 بـراي  اشـتياق  بـا  زمينـي  سـفر  در انسان. است نيافتني دست حاضر حال در آن كامل مظهر

 تـا  و شـود  يم رانان شهوات و ،بد يها كاتوليك و رندان ،كفار با نزاع درگير صلح به رسيدن
 اسـت  آسـماني  صـلح  لئاايد از قسمتي اين و گيرد نمي شكل صلح نرود بين از فسادها اين

)http://www.newadvent.org/cathen/02089a.htm.(  
 دنبـال  بـه  جنگ اجراي با حق احقاق براي سياسي قدرت است الزم گاهي ،حال نيا با

 نافرمـاني  كـه  آنجا از .باشد كنند مي زندگي گناه شرايط تحت آن افراد كه جهاني در عدالت
 انســان چــون بنــابراين اســت، آن ةنتيجــ جامعــه اســت ناپــذير اجتنــاب خداونــد از انســان

 عدالتي بي مهار به زور با لزوم صورت در بتواند كه دارد حاكمي به نياز است طلب خشونت
 مقـام  يـك  بايـد  حتماًرا  جنگ خود اما ).Schaff, 1819-1893: 515( بپردازد نظم حفظ و

 را او توان نمي باشد نشده جنايتي و جرم مرتكب كسي تا آگوستين نگاه از. دكن برپا مشروع
 شروع ةاجاز اآشكار آگوستين هرچند .ميندار اخالقي توجيهحال  نيا در زيرا ،كرد مجازات
 از دسـتي  پـيش  و خـود  از دفـاع  اصلاجازة  دهد، نمي را )ييابتدا جنگ( دستانه پيش جنگ

 را يعـ يطب نيقـوان  و ياخالقـ  و ينـ يد نيقوان نهادن پا ريز زمان در را الوقوع قريب حمالت
  .)Bellamy, 2006: 28( داند يم خود از دفاع را جنگ در دستي پيش ةمسئل و دهد مي

  
  گيري نتيجه .10

 ثيرپـذيري أت با او. داد شكلرا  اش هينظر، مسيحي بينش با و سيسرو از داري وام با آگوستين
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 كـه  المنـافع  مشـترك  و زمـاني  و طبيعـي  قـانون  ،عـدالت  عناصر از هريك كالسيك آثار از
 در. آميخـت  مسـيحي  الهيات با را ها آن ،معنا تغيير با اما كرد، حفظ را بود دوره آن محصول

 از گـاهي  مـدني  فضيلت يك عنوان به عدالت و است عدالت، فضيلت اصلي عنصر او نگاه
 هم آن عدالت اجراي با فقط ها انسان كه كند  يم بيان او .ديآ يم دسته ب عادالنه جنگ طريق

 وي. ابندي يم دست بدان باشند كرده درك خداوند طريق از را عدالت اجراي كه صورتي در
 كـرد  انيب و كرد تعريف ستا آن ةنويسند خداوند كه حاكم قانون عنوان به را طبيعي قانون
 بـراي  اساسي قانون اين دريافت .رسد يم آن درك به آزادانه خداوند الهي لطف با انسان كه

 كسـب  به شهروندان تشويق منظور به المنافع مشترك عادل حاكم توسط زماني قانون تدوين
 اين. داند مي عادالنه جنگ مانند ييها مجازات شامل را آن از سرپيچي و شده نوشته عدالت
 عمـل  عدالت اعمال ندارند عدالت اجراي به تمايلي كه شود مي كساني حال شامل مجازات

 تعريـف  در او .اسـت  ارتـدكس  مسـيحيت  به پيوستن با معادل عدالت اجراي و است ديني
 مشـترك  زماني قانون يك تحت و عدالت با افقوم كه مردم از گروهي را آن المنافع مشترك

 يهـا  ويژگـي  داراي المنـافع  مشـترك  او نگـاه  از امـا  .كرد ارائه كنند مي زندگي هم با و بوده
 يـا  خارجي دشمن كه زماني و .است قانون و عدالت مفاهيم از مسيحيت اساس بر مسيحي
 پـا  ريـ ز را ياخالقـ  نيقوان اي بوده عدالت از سرپيچي يا عدالت زدن برهم خواستار داخلي

 جنـگ  اعـالن  بـا اين حفاظت  ؛كند محافظت جامعه اين از كه دارد وظيفه حاكم گذارند يم
 جنـگ  اب است الزم كه است شهروندان معنوي رفاه المنافع مشترك هدف .گيرد مي صورت
 ييبرپـا  و عـدالت  اعمـال  به حاضر كه كساني مجازات تينها در وي. ديآ دسته ب عادالنه

 اصالح براي دارد فرزندش به كه يعشق با كه پدري مانند را نديستن يمذهب و يعيطب نيقوان
 ارچوبهـ چ بـر  ديـ كأت با آگوستين نهايت در. داند مي روا را مجازات، كند مي تنبيه را او او،

 بـه  نيـاز  و تمركـز  بـا  و خود مسيحي انداز چشم با مطابق را آن سرويس عادالنه جنگ ةنظري
 عادالنـه  جنگ شروع جامعه در عدالت جاديا و صلح ييبرپا يبرا و كرد تدوين الهي لطف

 يشخصـيت  ي،اسـ يس ةفلسـف  تـاريخ  در آگوسـتين  كه است به ذكر الزم .دانست يضرور را
ـ دار كالسـيك  شةياند در عميقي يها ريشه شيها انديشه ولي است، انتقالي  و پيونـد  كـه  دن
 .دهد مي نشان را گذشته به او قرابت
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