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 چکیده

 حال، این با. است بشری جوامع در منافع تعارض مقتضی ها،انسان ونیازهای احتیاجات افزایش

 رفع که انددریافته خوبی به هاانسان بشری، زندگی وتجربیات انسان الطبعمدنی ویزگی حسب

 زیستیهم) اصطالح لذا. یابدتحقق نمی بشر، آمیزمسالمت زیستیهم در سایۀ جز ومعنوی مادی نیازهای

 وجلوه نمود ، ارزش یک عنوانبه ، کم وکم گردید وحقوقی سیاسی ادبیات وارد(  آمیزمسالمت

  انتظام وبرقراری انسانی هایارزش تضمین  به متعهد شهروندان، برابر در گذارانقانون. یافت

 مانند آمیزمسالمت زیستیهم هایجلوه انگاری حق کرددوروی با جز مهم هستند. این اجتماعی

 باشدنمی پذیر امکان صلح، فرهنگ وبرقراری بیان آزادی حق

 فرهنگی های ریشه تبدیل دنبال به که است انسانی حیات به نسبت رهیافتی صلح، فرهنگ

 روابط بر یکدیگر و انصاف به احترام درآن، که است آمیزمسالمت گفتگوی فرهنگ  به خشونت

 آزاد تبادل بر که است شهروندان مدنی حقوق از یکی نیز بیان آزادی وحق است حاکم اجتماعی،

 .دارد تأکید آمیز،مسالمت همزیستی تضمین درجهت سازنده ومفاهیم هاپیام

 و آیدمی میان به سخن ، آمیزمسالمت زیستیهم قلمرو و مفهوم درخصوص بدواً جستار این در

 بررسی ، آمیزمسالمت زیستیهم بر بیان وآزادی صلح فرهنگ مفهوم دو وتأثّر تأثیر و مفهوم سپس

 شد. خواهد

 گفتگو. فرهنگ صلح، فرهنگ ، خشونت بیان، آمیز،آزادیمسالمت زیستیهم صلح، :واژه کلید
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 مقدمه

 از هریک. است یافته وظهور بروز حقوقی، نظم عرصۀ در نهاداجتماعی، یک عنوان به بیان آزادی

.  اندیافته تشکیل و بسترآن، تکوین در هستندکه هاییضرورت و نیازها زاییدۀ اجتماعی نهادهای

 هیچ از آرمان، این به رسیدن برای هاو انسان است بشریت آرزوی و آرمان ،عقلی بلوغ و فکری رشد

 هایروش کارگیریبه و ریزیبرنامه مستلزم آرزوها، و هاآرمان به رسیدن .نیستند فروگذار کوششی

-رفتارهای  و هااندیشه تبادل و هاآن گریاندیشه سایه در تنها ها،انسان فکری رشد .است صحیح

 بلوغ به تواندفرد نمی باشد؛ نداشته وجود ارکان این از یکی اگر و شود می حاصل اندیشمندانه،

 نهاد این ارکان اجتماعی، هایارزش و است یافته انتظام نهادی انسانی، جامعۀ. آید نایل فکری

 که نمایدمی سوالزمیک از سازند می را آرمانی و آلایده جامعۀ یکدیگر کنار در که هستندمنتظم

 این در تفریطی و افراط هرگونه از و گیرند قرار قانونی حمایت مورد خود،جایگاه در ها،ارزش همۀ

 دیگر سوی شود؛ از جلوگیری -گردد می دراجتماع رویکج و انحراف ایجاد به منجر که-مسئله

 هریک مختلف است، ابعاد الزم بنابراین .آید عملبه اجتماعی، هایارزش از کافی و درست شناخت

ارائه  با جز ها،ارزش مختلف ابعاد از شناختقرارداد.  و رسیدگی بررسی ردمو را اجتماعی هایارزش

 حاضر، نوشتار هدف. نیست اجتماعی، ممکن هایارزش جایگاه و تبیین مرزبندی ،هاارزش از دقیق تعریف

 مبتنی و دارد قلمرویی چه چیست؟ بیان، آزادی حق» کهاین نظیر هاییپرسش به گوییپاسخ و تبیین

 با و چیست صلح فرهنگ دارد؟  هایی مؤلّفه وچه دارد مفهومی چه صلح است؟ هاییمحدودیت برچه

 باشد؟می  چه صلح، فرهنگ کردن اجرایی راهبردهای دارد؟ ارتباطی چه ودموکراسی، بیان آزادی حق

 بیان آزادی ومبانی  مفهوم -3

 آزادی ترکیب :است ضروری بیان، آزادی از تعریفی ارائه امر بدو در فوق، هایپرسش به پاسخ برای

 طنین شوندکهمی بندی طبقه  مقدس هایواژه زمره در یکسو از که است واژگانی  از متشکل بیان

 مفاهیم لغوی بررسی دیگر، سوی از و عجین شده و پیوند خورده است آن، با عاطفی و اخالقی

 خوشدست الجرم ،شانخاستگاه بر حسب مفاهیم این که دهدمی نشان را واقعیت این اجتماعی،

  است. دشوار امری مزبور، مفهوم از تعریف ارائه بنابراین گردند؛می معنایی، تغییر و تبدّل
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 «آزاتیه» پهلوی ی واژه یا و «آزاته» اوستایی ی واژه از را آن نویسندگان از برخی که ،«آزادی» ی واژه

 ترک و عمل بر قدرت اختیار، حریت، عتق، جمله از متعددی معانی در ، فارسی زبان در اند، دانسته

 رفته کار به رضا و خشنودی خرّمی، شادی، آزادمردی، خالصی، رهایی، انتخاب، قدرت عمل،

 لغت ودر بوده «بَیَنَ» ی ریشه از ، مجرد ثالثی مصدر نیز بیان، ی واژه«.  116ص: 1395 سلیمی؛.»است

 و دانسته می انسان ازمختصات را آن نماید،می روشن را ومجمل مبهم امور که است هرچیزی معنای به

 ، بیان: » است شده تعریف گونه بدین بیان اصطالحی نظر واز 1.«دانندمی کالم از اعم را آن باالتّفاق

 تنها پس ؛ باشد چیزی ی کننده وآشکار  مبیّن که شود می گفته هرچیزی، به و دارد گسترده مفهومی

  4.شود می شامل نیز را رفتارها وحتی عقلی استدالالت وانواع کتابت بلکه نیست وسخن برنطق ناظر

 انتقال و الزم هایآگاهی کسب برای مناسب بستری نمودن فراهم یعنی بیان، آزادی براین بنا 

 صحیح، اندیشه و باور انتقال و آراء تضارب امکان بیان، آزادی پرتو در. دیگران به هااندیشه و باورها

 یک اندیشه و دیدگاه این خواه کرد؛ کمک دیگران تکامل و رشد به توانمی آن با شودومی فراهم

 3باشد. هنری ایدۀ یک صرفاً حتی یا و اجتماعی سیاسی، دیدگاه

 از قانونی و حمایت شناسایی برای مختلفی هاو مبانیاستداللبیانحق،آزادی نظری توجیه باب در

 واحوال و اوضاع شرایط بوده و برحسب یکدیگر ومتمممکمل ها،استدالل این.دارد وجود بیان،آزادی

 و برخی بوده بیان،آزادی ابتدایی مبانی مبانی، این از برخی .شوندمی واقع استناد مورد گوناگون،

 توجیهات انواع توانمی بندی،دسته دریک .دارند بیان،مسئلۀ آزادی استدامی مبانی به اشاره دیگر،

 در کرد که بندیطبقه وفرهنگیسیاسی،حقوقی،اجتماعی به را بیان آزادی از حمایت برای شده ارائه

 که هستند هاییسیاسی،استدالل ازمبانی منظور .شودمی پرداخته هاآن به  اجماالً جستار، این

 اند. اینشده ارائه جامعه، در قدرت وگردش ،اعمال، توزیع گیریشکل در بیان، آزادی نقش دربارۀ

 و شایسته حکومت سازی مردمی، شفاف مشارکت، نظارت ساختن  نهادینه از اندعبارت مبانی،

 نظر، مورد هدف در راستای هستندکه هاییزیربناو زیرساخت حقیقت، در حقوق مبانی. ساالری

 یک چرایی به پاسخ هستندو در متفاوت مبانی، حقوق این هدف، و باتوجه به شوندمی طراحی

                                                   
 .35 و32ص 1: /ش. ه1381اصفهانی؛ راغب  و  161ص/ 1:م 1892الزین؛ عاطف.  1

 .88ص: 1385شیرازی، مکارم.  4

 .88ص: 1385شیرازی، مکارم.  3
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 مردم،مسئول به حکومت تعلق:از استعبارت بیان، آزادی حقوقی مبانی. شوندمی مطرح پدیده،

  اداری. فساد با مبارزه و گوییوپاسخ شناسی

 مبانی  است؛ شده اجتماعی، ارائه وعلوم فرهنگ درمسئلۀ بیان آزادیدربارۀ نقش که هاییاستدالل

 علم تولید لزوم عبارتنداز مبانی این گردند؛می محسوب  بیان، آزادی نهاد واجتماعی فرهنگی

 مبانی .فقهی، نیز برخورداراست مبانی پشتیبانی از بیان، آزادی حق  همچنین. وتوانمندسازی

 یک الزام درمورد چرایی و عقالنی دربارۀ توجیه که هستند عقلی هایاستدالل از دسته آن فقهی،

 بحث مورد فقه، فلسفۀ در و دارند فلسفی چهرۀ بیشتر، مبانی، نمایند. اینمی شرعی، بحث حکم

 به مختلف؛ دستور ونظرات اقوال با آشنایی و لزوم اقوال احسن از تبعیت دستوربه .گیرند می قرار

 ؛ قاعده(شوری اصل)ومشورت شور به کارشناس؛ ترغیب به رجوع برای مردم وترغیب گریپرسش

 بیان، آزادی حق فقهی مبانی زمرۀ منکردر از و نهی معروف به امر اصل ؛ المسلمین الئمه النصیحه»

  شوند. می بندی طبقه

 بشری حقوق اسناد در بیان آزادی های جلوه  -2

 نظیر اسنادی که گردد می باز زمانی یعنی هفدهم سده به آزاد،بیان محورحق مفهوم خاستگاه

 گذاران قانون. گردید تنظیم فرانسه شهروندی و فردی حقوق اعالمیه و انگلستان حقوق منشور

 تعقیب بنابراین. شناختند رسمیت به را جامعه اعضای بیان آزادی حق ها،دوره این در بار نخستین

 هایسال در. شد ناممکن کردند،می بیان آزادانه را خود مباحث پارلمان در که نمایندگانی پیگرد و

 اروپایی، و آمریکایی اسناد در بیان آزادی نهایی تکمیل و ظهور از پیش هجدهم، سده پایانی

 . .شد پدیدار عقیده، و بیان آزادی برای تریعام هایتضمین

 عقیده و بیان آزادی حق از افراد سیاسی، و مدنی حقوق میثاق و بشر حقوق جهانی بیانیه اساس بر

 از نحوی به همگی دارد، وجود که المللیبین اسناد از دسته سه مجموع در.  شد برخوردارخواهند

 جهانی اعالمیه متحد، ملل منشور همانند المللیبین عام اسناد. اندکرده اشاره بیان، آزادی به انحاء

 کنوانسیون و کودک حقوق کنوانسیون همانند بشری حقوق خاص اسناد...و میثاقین و بشر حقوق

 آمریکایی، هایکنوانسیون مثل بشر حقوق ایمنطقه اسناد مهاجر، کارگران حقوق از حمایت

 همگی بشر، حقوق اسالمی اعالمیه  ؛ 1ماده ب بند ،13 و  3مواد و بشر حقوق آفریقایی و اروپایی

 هایآزادی و بشر حقوق رعایت به بند ب، در متحد ملل منشور. اندکرده تأکید موضوع این بر
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 تأکید اصل، این  بر 1است؛ داده قرار شمول، جهان حقوق جمع در را آن و کرده اشاره اساسی

 ،(م12  سپتامبر4111بند در نیز میالدی 11)وین در بشر حقوق جهانی کنفرانس. است ورزیده

 ترتیب همین به. است مُصر اساسی هایآزادی رعایت 11)بشر حقوق اروپایی کنوانسیون 1851ماده

 آمریکایی کنوانسیون 1868ماده ،(م8 حقوق، آفریقایی کنوانسیون  ماده ای، منطقه اسناد جمع در

 است، مشهور قاهره مصوب به که( بشر تکالیف و حقوق آمریکایی اعالمیه 1829ماده ،(م13)بشر حقوق

 و مدنی حقوق المللیبین میثاق)   هاخلق و بشر 1891ماده و( م44)بشر حقوق اسالمی اعالمیه 1881

   اند.ورزیده تأکید بیان، آزادی بر همگی( بشر حقوق جهانی اعالمیه 18  ماده  سیاسی،

 همچنین و نظر و دیدگاه آزادی بر حق افراد همه. پردازیم56 ماده کوتاه تحلیل به صرفاً زیر در ما

 بدون نظر ماده18: مینماید تصریح اعالمیه این»  اتخاذ و داشتن آزادی شامل حق این دارند، بیان

 بشر حقوق اسالمی اعالمیه به باید نهایت در 1881ماده الف بند.  افراد و همه مداخله گونه هر

 شکلی هر به را سخن خود گرفته؛ ارتباط بیان آزادی با نحوی که به نیز ماده این ج و ب بندهای

 است الزم خصوص این در که ای نکته بند. است کند بیان آزادانه نباشد، شرعی اصول با مغایر که

 جهان حقوق جمله از بیان، آزادی اعم از هاآزادی و حقوق تمامی که است این گردد یادآوری

 این در. نمایند رعایت را آن عرفی، الملل بین حقوق موجب به بایستی هادولت و است فردی شمول

 را بشر اساسی حقوق که شد آور یاد تراکشن، بارسلونا خصوص در را  بین دیوان رأی توانمی مورد

 بر المللی، بین جامعه کل قبال دادگستری المللی1881 در هادولت المللی بین تعهدات جمله از

 رأی این مطابق. است کرده تلقی شمول، عام و همگان برای االجرا الزم تعهدی را آن و شمرد

 قرار المللی، بین جامعه صالحیت تحت در و خارج هادولت صالحیت از بشر حقوق 59  رعایت

 .  است گرفته

 بیان آزادی هایمحدودیت -1

 کارکردهایی براساس و اشفطری خاستگاه خاطربه و دارد بشریت عمر بلندای به عمری بیان، آزادی

 پیدا فردی هیچ وشاید است یافته عظیم جایگاهی است، داشته بشری اجتماعات انسجام در که

 اما. آید شمارمی به بدیهی امری آن، لزوم گویی .گیرد خرده برآن، ویا کند نکوهش آنرا که نشود

                                                   
 .1883 و 86 مصوب بشر حقوق هزاره اعالمیه.  1
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 سوء خوشدست راحتیبه هایی،پدیده چنین که است حقیقت این گرنشان  بشری، تاریخ تجربه

 پیش  بنابراین. اند شده انکار ، پیش از بیش  ، جهت همین وبه  قرارگرفته جویان سود  استفادۀ

 جامعۀ اقتضائات از حق، این تضمین بر عالوه بیان، آزادی حق بر منطقی هایمحدودیت بینی

 است. دموکراتیک

 که توضیح این با. است توجیه قابل مدار، حق الضررِ اصل موجب به نظری لحاظ از محدودیت این

 بدیهی. مدار فایده الضرر -4  مدار حق الضرر -1  باشد می بررسی قابل دودیدگاه از الضرر اصل

 به شودمی مطرح گرایی،فایده فکری نظام در که الضرری اصل به توسل با تواننمی اوالً که است

 خواهد خود به زیادی بسیار دامنه  گرایی، فایده  مکتب در ضرر زیرا. زد تخصیص بیان، آزادی اصل

 بیان، آزادی دامنه آسانی به که یافت خواهد توسعه ای اندازه به فرد و جامعه مصالح و گرفت

. گردد اعمال آن، حداقلی معنای با باید نیز آن محور حق مفهوم در الضرر اصل ثانیاً. گردد محدود

 به نسبت ضرر قالب در استثنایی صورت به  و شود گذاشته بیان، آزادی بر اصل باید دیگر، عبارت به

 . کرد اعمال را محدودیت دیگری

 توجه امر این به جهانی سطح در چه و ای منطقه سطح در چه بشری حقوق اسناد  در مندرج مواد

 حقوق جهانی اعالمیه»  تابع فقط خود، آزادیهای از استفاده و حقوق اجرای در کس هر که کرده

 منحصراً قانون، وسیله به که است هاییمحدودیت  تنها بشر حقوق جهانی اعالمیه ودر: است  «بشر

 این - صحیح مقتضیات برای و دیگران هایآزادی و حقوق مراعات و شناسایی تأمین منظور به

 جامعۀ یک شرایط در و همگانی رفاه و عمومی نظم و اخالقی موردی هیچ در ها،آزادی و حقوق

 تحدید منظور به زیر شرایط ماده، این حسب بر.  شود می شامل را -است گردیده وضع دموکراتیک،

 -اول:  گردد اجرا متحد، ملل اصول و مقاصد خالف بر تواندنمی  است و الزم بیان، آزادی قانونی

 این -دوم باشد؛ شده ایجاد قانون توسط باید شودمی وارد حق این اعمال بر که هاییمحدودیت

-آزادی و حقوق به احترام و شناسایی تضمین و تأمین برای -سوم باشند؛ ضروری باید هامحدودیت

 نیز قانون فوق، موارد بر عالوه  نظم یا ملی امنیت از حمایت برای -چهارم شوند؛ اعمال دیگران های

... باشند اخالق یا عمومی بهداشت یا امرعمومیهر  که این نه باشد دموکراتیک شکلی شرایط دارای

 جامعه یک شکلی شرایط در که قوانینی فقط دیگر، عبارت به. گیرد قرار نظر مطمح قانونی،

 سوم بند ترتیب همین به. باشند محدودیت این حامل توانندمی رسند،می تصویب به دموکراتیک
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 حقوق میثاق 18 ماده. میافزاید دیگر محدودیت عنوان به را متحد ملل مقاصد و اهداف ماده این

 می شمار به متحد ملل سازمان منشور و جهانی بیانیه های مکمل از واقع در که سیاسی و مدنی

. داد قرار اخافه و مزاحمت مورد عقایدش مناسبت به تواننمی را کس هیچ -1":دارد می مقرر روند

 افکار و اطالعات اشاعه و تحصیل و تفحص آزادی شامل حق این .دارد بیان آزادی حق کس هر -4

 هنری صورت به یا چاپ یا نوشته صورت به خواه و شفاهاً خواه سرحدات، به توجه بدون قبیل هر از

 مستلزم ماده این 4 بند در مذکور حقوق اعمال – 3. باشدمی خود، انتخاب با دیگر وسیله هر به یا

 در که بشود معینی های محدودیت تابع است ممکن لذا و است خاص های مسئولیت و حقوق

 :باشد داشته ضرورت ذیل، امور برای و شده تصریح قانون

 دیگران حیثیت یا حقوق احترام -الف

 "عمومی اخالق سالمت یا عمومی نظم یا ملی امنیت حفظ -ب

 هایی، محدودیت از تبعیت به مقید با را بیان آزادی میثاق 18 ماده شودمی دیده که طورهمان

 تنفر تبلیغ جنگ، برای تبلیغ هرگونه  میثاق همان از 41 ماده راستا همین در. است نموده معین

 آزادی و بشری حقوق اصول مخالف را راستا این در تشویق و تحریک و قومی یا مذهبی یا نژادی

 تشکیل و تجمعات از داخلی، قوانین تصویب با دهدمی اجازه هادولت به 41 ماده. است دانسته بیان،

. نماید جلوگیری باشد، مضر جمعی اخالق و عمومی ایمنی و ملی، نظم امنیت مخالف که مجامعی

 که دهدمی هادولت به را اجازه این صراحتاً چنین هم سیاسی و مدنی حقوق میثاق از 2 ماده  حتی

 اعالم رسماً خطر این و کند تهدید را ملت موجودیت( العادهفوق) استثنایی عمومی خطر یک گاه هر

 که میزانی به میثاق این در مقرر الزامات از خارج تدابیری توانندمی میثاق، طرف کشورهای شود؛

 بر که الزاماتی سایر با مزبور تدابیر که این بر مشروط. نمایند کند؛ اتخاذمی ایجاب حتما وضعیت

 اساس بر منحصراً تبعیضی به منجر و باشد نداشته مغایرات دارند، عهدهبه المللبین حقوق طبق

 نشود. اجتماعی یا مذهبی منشأ و اصل -زبان -جنس -رنگ-نژاد

 مالکیت حق)  هاحق بین تزاحم اثر از که هاییمحدودیت فوق، موارد بر عالوه دانانحقوق از برخی

 یک از که این در نهایت، .اندکرده ذکر جمع این در را آیدمی پیش(  خصوصی حریم بر وحق فکری

 از اما است؛ ضروری امری رفت، آن ذکر که شرایطی از برخی به بیان آزادی کردن محدود طرف

 بنیادین، حق این مفاد نقض برای القوه با خطری ، استثنائات بودن پذیر وتفسیر مبهم دیگر، جهت
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 حتی و نظم و عمومی بهداشت و اخالق ملی، امنیت چون چراکه مفاهیمی شود؛ می محسوب

 همین از. داد دستبه آن از واضح مفهومی بتوان درستی به که نیست مفاهیمی دیگران، حیثیت

 در درخور، و مناسب قانونی نظام تا شود دقت آن گذارانهایقانون کاربست که است الزم جهت،

 . برآورد سر بیان، آزادی از حمایت

  آن واقسام صلح شناسی مفهوم -7

 ی همه در که است انسانی های ارزش از یکی امنیت، و عدالت نظیر هایی آرمان همانند صلح  

 با. است نموده نقش ایفاء عطفی، نقطه بعنوان بشر، تاریخ طول در فکری های نظام و ها تمدن ها، فرهنگ

 و نظری  جنبه از هم آن، متعدد های محیط همچنین و صلح گوناگون و مختلف های جنبه حال، این

 نیز معاصر ملی های نظام و المللی بین نظام و داده شکل رابطه این در را متکثری های نگرش عملی، هم

 روابط ی مقوله ترین ثابت و ترین اصلی صلح، و جنگ تحلیل  1.نمایند می سیر تکثر این در همچنان

 هر به نسبت فاصله یا نزدیکی برحسب المللی، بین نظام ثباتی بی و ثبات ارزیابی که است المللی بین

 جنگ، به راجع گفتمانی نظام و ها نظریه به توجه با کلی، طور به 4شود. می سنجیده ها آن از یک

 غیرقابل واقعیتی و مسلم را جنگ که رویکردی سو، یک از: نمود تفکیک هم از را رویکرد دو توان می

 جامعه ماهیت با چنان که شمارد می قدرت بر مبتنی المللی بین حیات ماهیت از جزئی بلکه انکار

 و اندیشید جنگ از عاری جهان به توان نمی ای جامعه چنین انحالل با جز که است عجین المللی بین

 غیرقابل واقعیت چند هر جنگ آن، پرتو در که نگاهی دیگر، سوی از. شمرد تحقق قابل را ای ایده چنین

 عنصر منزلۀ به جنگ شناسایی با ای مالزمه آن یافتن عینیت اما است؛ المللی بین زیست در انکار

 را نزاع از فرازهایی چند هر المللیبین و ملی ملی، درون سطوح در زندگی. زندگی، ندارد این از الینفک

 توان می رو،این از و بوده شاهد نیز را صلح نه جنگ و نه یا نزاع از عاری هایی وضعیت اما نموده، تجربه

 را جهان نمودو محقق گرفته، قرار توجهیبی مورد( هرگز نه و) کمتر بشری، حیات طول در که را صلح

 3نمود. رها و عاری جنگ از ها دولت بین و انسانی بین روابط سطح در
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 فراز تاکنون است، شده گذاریپایه اول، جهانی جنگ از پس که جدید المللیبین نظام میان، این در

، «المللی بین امنیت و صلح» پهنۀ در عدالت به نسبت اغماض و توجه در را توجه قابل فرودهایی و

 پایۀ بر المللیبین صلح تضمین ضرورت بر تأکید با ملل جامعۀ میثاق سو، ازیک: است نموده طی

 واز کند حفظ را موجود وضع نتوانست عمالً جنگ، به هادولت آوردن روی با ولی کرد آغاز عدالت،

 مبنای بر المللی بین امنیت و صلح صرفاً گرایی، آرمان تعدیل با متحد ملل سازمان.  دیگر سوی

 حاضر «المللی بین اختالفات فصل و حل»حوزۀ  در تنها و داد قرار کار دستور در را موضوعه حقوق

 بسیار هایی جنبه دارای بلکه نظری، صرفاً نه ایمسئله صلح، تعریف شناخت اوصاف، این شد. با

 را صلح ضد پدیدارهای زایش بسترهای به یافت ره تنها نه مفهوم این تعریف. است کاربردی و عملی

 و کند می تعیین یابند؛ می ارزش حمایت صلح، پناه در که را هایی بایسته و اقدامات دامنه نمایاند، می

 این با 1دهد. می تشکیل را گفتمان طراحی مقدمه عنوان به فلسفه طراحی هسته دلیل، همین به

 دهیم: می قرار بررسی مورد ذیل، در را صلح اقسام از برخی اوصاف،

 دین، فرهنگی، های حوزه در صلح که مختلفی هایجایگاه دلیل به :مثبت صلح و منفی صلح -الف

 هاجایگاه این از یک هر به بسته آن از متعددی مفاهیم دارد، سیاسی علوم و حقوق اقتصاد، تاریخ،

 نبود» برای ابتدا از و سنتی طور-به واژه این صلح، مطالعات در و مفهومی نظر از. است شده ارائه

 صلح( سیاسی و) حقوقی ادبیات در  براین است؛ بنا رفته کاربه «مخاصمه یا خشونت تجاوز، وضعیت

 خود جنگ، که البته. صلح برانداز اقدامات سایر نه و است جنگ نفی و نبود بر ناظر اساساً منفی

 تمامیت نقض یا تهدید منظور به مسلح گستردۀ نیروهای کاربرد تنها و است حقوقی دقیقاً مفهومی

 .گیرد می بر در را هاآن سیاسی استقالل و هادولت ارضی

 است هایی وضعیت حداکثرسازی صلح، به سمت شرایط برگذار ازحداقلمبتنی مثبت،در مقابل،صلح

. گردد  فراهم  جغرافیایی، و تمدنی فرهنگی، سیاسی، های محیط ی همه در بشر  زندگی آن در که

 در را پایدار و واقعی صلح هرگز و است استوار موجود، وضع در «اساسی تغییر» بر ایمسئله چنین

 های مقوله دیگر که استدرحالیاین. نماید نمی جستجو مذکور، های محیط کنونی شرایط ادامۀ بستر

 خود، با نیز را( زیست محیط و بشریت مشترک میراث توسعه، بر حق) همبستگی اللملی بین حقوق
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 وجود مستلزم افراد، و هادولت ها،ملت برابر توسعۀ کههمچنان صورت، این در. سازد می همراه

 تعقیب و تحکیم نیز صلح است؛ المللی-بین و ملی مادی، ذهنی، صلح یعنی خاطر امنیت و آرامش

 در نهایت در 1شمارد. می جهانی، سازیصلح فرآیند در الزم ابزارهای و مجاری از یکی توسعه را

 مثبت، صلح برقراری الزامات به بخشی تحقق زمینه در گامیپیش مثبت، و منفی صلح مناسبات

 از مهم بخشی که داده نشان خوبی به نیز گرایانواقع مطالعات زیرا بود؛ خواهد منفی صلح بر مقدم

 وامکانات توزیع در تعادل عدم و هاملت زندگی شرایط بودن نامساعد جنگ، و درگیری وقوع علل

 تر نازل دسترسی سطح در خواه -اعتدال نبود و تعادل عدم این که طوریبه هاست،آن به دسترسی

 حیات طبیعی شرایط در گسست موجبات -دسترس در امکانات بودن مازاد یا و طبیعی آستانه از

 . داشت خواهد دنبال به را خشونت به گذار و اجتماعی

 سطح با متناسب است، اجتماعی وضعیتی که صلح گستره نظر از :المللیبین صلح و ملی صلح - ب

 نظام در مدنظر صلح حال، این با. باشد داشته المللیبین و ملی محلی، جلوۀ تواند می اجتماعات،

 و مفاهیم در انعطاف و سیالیت دلیل به البته که است المللیبین صلح اساساً الملل،بین حقوق

 ملی و محلی صلح است ممکن المللی،بین جامعه منافع با ملی جوامع متقابل ارتباط و صلح اجزای

 خوبی به بیستم قرن اواخر در متحد ملل سازمان کاریتجربه و عملکرد واقع، به. گیرد بر در نیز را

 المللی، بین های صالحیت نفع به ملی صرفاً های صالحیت تدریجی شدن محدود با که داده نشان

 کشور، یک جمعیت اقشار از ای پاره علیه حتی و ملی اجتماعات درون در خشونت موارد برخی

 نه المللی بین صلح صورت، این در. شود شمرده المللی بین امنیت و صلح علیه تهدیدی است ممکن

 و هاملت و هادولت روابط در بهینه وضعیت متضمن بلکه هادولت بین روابط در صلح بر ناظر صرفاً

 4.هست نیز هاانسان بین روابط در همچنین

 عنوان به خواه -صلح الملل،بین روابط و حقوق ادبیات در :پساجنگ صلح و پیشاجنگ صلح - ج

 به وپساجنگ های وضعیت در حقوق، اغلببازیگران ارادی های یاسایرجلوهمعاهده بر مبتنی وضعیتی

. رود می کار به شدید، و آشکار مسلحانه هایدرگیری به بخشیدن خاتمه محسوس نتیجۀ منظور

 المللی بین معاهدات انعقاد به راجع مذاکراتی فرآیندهای کردن و طی صلح های کنفرانس تشکیل
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 جنگ وقوع منع و سازش جستجوی نه صلح، از بُعد ترینمهم اما. هستند معنا همین گرجلوه صلح،

 صلح نه و جنگ نه یا پیشاجنگ های وضعیت در المللی بین همبستگی ارتقای بلکه خشونت، یا

 31 اعالمیه به پاسخ در 1884 سال در متحد ملل وقت کل دبیر که صلح برای کاری دستور. است

 سه جنگ، در صلح زمانی تفکیک گرفتن نظر در با.  نمود تنظیم امنیت، شورای سران 1884 ژانویه

 ابتکار را «مخاصمه از بعد سازیصلح یا  صلح تحکیم و صلح مجدد استقرار صلح؛ حفظ» مفهوم

 1اند. داده تشکیل را متحد ملل سازمان صلح حفظ عملیات اساس که نمود

 تفکیک بر ناظر شناختی،مفهوم نگاه از صلح هایبندیطبقه از یکی :عینی صلح و ذهنی صلح - هـ

 منابع و ابزارها در تنوع بسط. است بیرونی یا عینی صلح از ذهنی وضعیتی عنوان به درونی صلح

 فردی اخالق و شناختیروان حوزۀ به صلحشدنکشانده توجیهی محورهای جمله از صلح، استقرار

 و نام به اجتماع هر در باید که است استوار هنجارهایی و فرآیندها بر ساختارها، عینی، صلح 4است.

 از جنبه این بر حقوقی هنجارهای اساساً. گردد تعقیب و تعریف جمعی، و عمومی منافع تحقق برای

 3هستند. متمرکز انسانی، بین روابط در چند هر صلح

  عادالنه صلح های مؤلّفه نظری مبانی -1

 موازین. است الهی و دینی هنجار و حقوقی قاعدۀ هر اصلی هایویژه کار از یکی صلح، حفظ و ایجاد

 روابط برقراری ضمن تا اند تالش در جملگی موضوعه، و طبیعی هنجاری نظام مجموعۀ در مندرج

 میان های تعارض و بخشند استقرار است؛ انسان پایدار حیات الزمۀ که را امنیتی و نظم مند،نظام

 نحوۀ استقرار علمی بررسی و مطالعه. نمایند تبدیل حداکثری، سازگاری به را جامعه اعضای

 و ملی از اعم موضوعه حقوق اساسی ضروریات از هدفی، چنین به بخشی  عینیت های شیوه

 و تحقق به نسبت  محور،حق رهیافت در 2است. «اجرا» خواه و «وضع» مرحلۀ در خواه المللی بین

 که صلحی است؛ برخوردار صلح، داشتن برای اساسی و بنیادین حق از انسان صلح، پیگیری
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 دیگر بستر بلکه است؛ حق یک خود، تنها نه که صلحی است؛ بشری زندگی آن،تمامی چارچوب

 همبستگی های حق یا بشر حقوق سوم نسل قالب در عمدتاً امروزه که صلح بر حق. هست نیز حقوق

 هاینسل حقوق قبال در که است اولیه حقوق نوع از جمعی و فردی حقی ما نظر به شود؛ می تفسیر

 که رو آن از. است حق این صاحب ترین اصلی انسان،. است معنادار نیز، هاانسان المللی بین دوم و اول

 مناسبات قبال در و جهانی جامعۀ در نیز آن جستجوی و مطالبه است، همگانی حقی، چنین

 در فعالیت و پیگیری برای دولتی غیر هایسازمان گیریشکل شاید. است مسلم حقی ها،قدرت

 مطالبه و پایش مطالعه، مشروعیت از نیز هاآن و یابد حقوقی هویت راستا، همین در صلح، زمینۀ

 انسانی ماهیتی را جهانی صلح مفاهیم و تدابیر صلح، بر حق مفهوم. شوند برخوردار عینی، صلح

 صلح گفتمان در رو این از 1سازد. می برجسته حوزه این در را انسانی کرامت اهمیت و بخشد می

 امروزه حقوقی، نظام آنچه از فراتر حمایتی است؛ حمایت مورد بشر، نوع برای حق همین نیز عادالنه

 در همچنین. کند می دنبال دسته، این نیافتۀ تکامل های جنبه و همبستگی حقوق قالب در را آن

 صورت به 4است. همراه متقابل، تعهدات با حقوق واحد، ای خانواده اعضای عنوان به هاانسان مورد

 دارـپای لحـص ادـایج   صلا ازـس  نهزمی که شوندمی توصیه  ملیواـع ،هـمنظوم نـای در زـنی ایجابی

 انـمی طـرواب اـب هـرابط در انـگفتم مدرن اصول. هستند المللی بین عرصۀ در  تـمثب لحـص و

 اریـهمک ،اـه ملت - دولت برابری ،متقابل احترام ،مسالمتآمیز ستیـزیهم:ملاـش ها ـتدول

 و ایجابی ،وامنیت صلح و صلح اصالت ،المللی بین قواعد و حقوق تعهدات هـب دیـبنپای ،اـه ـتدول

 د.باش می پایدار

 احترام؛ باشد برقرار ها تدول میان باید، منظر این از که اصولی از یکیمتقابل:  امحترا صلا. 3

-مسالمتستیـهمزی ۀـمقدم ،رچوباچ نـای درست. ا تـمل - لتدو سیاسی واحدهای میان متقابل

 هـب احترام معنای به متقابل احترام ، ردیگ عبارت به. شودمی فراهم ،جهانی صلح تحقق و آمیز

 کـی یـارض تمامیت و حاکمیت ،استقالل ،قوانین ،ملت ،عقیده ،گـفرهن ،تـخواس ،افعـمن ،وقـحق

 هـمنازع و گـجن وقوع لاحتما حتی، مهم این رعایت صورت در میشود که قلمداد ملت، -لتدو

  گردد.می رنگ کم سیارـب زـنی

                                                   
 .81 -84: 1381 قماشی،.  1

 .8 -9: 1398 ،«الف» عامری.  4
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 روابط در ،سیاسی دهایـواح ،عـواق در بنیادین، اصل این مطابق :آمیزمسالمتهمزیستی اصل -2

  کارهایراه اساس بر را مابین فی اتـاختالف و نمیدهند قرار ،محوری منازعه بر را اصل ،خود خارجی

 وعـوق احتمال ،اصل این رعایت صورت در هـک ازندـسمی مرتفع  و فصل و حل  آمیز  لمتمسا

 صلح تحقق برای مسیر و شودمی اندک بسیار ملتها  - تـدول انـمی شونتـخ و ریـدرگی ،گـجن

 است. حاکم برائت، فقهی اصل ،زمینه این در، عـواق گردد. درمی ترمیسر جهانی

 ،بینالمللی رژیمهای و نهادها ،بینالمللی مناسبات ،اصل این براساس: ها لتدو یبرابر صلا-1

 عدم مبنای بر باید یکدیگر به سبتـنها دولت رفتار و مراجعه نحوۀ و المللبین قواعد و حقوق

 و منافع و تحققحقوق ،دیگر عبارت به .باشد دیگر دول یا دولت بر دولتی ذاتی یبرتر و رجحان

 ،سایردول اهداف و حقوق تحقق به نسبت  اـه لتدو از یـخاص تهـدس یا دولتی هیچ اهداف

 نهایت موجب در آمیز،همزیستیمسالمت ،دولت ابریبرل ـاص رعایت ،د. بنابراینارند ذاتی ارجحیت

 آن، با ؛ بایداست بینالمللی هلطس دافـاه یـدولت اگر که است ذکر قابل  ـهعرص در متقابل احترام

 . نمود ومقابله برخورد

 از که دارد وجود ،صلح مفهوم مورد در نیز ایجابی آموزههای بحث، این در :ارپاید و یجابیا صلح .7

 ؛نیست تجاوز عدم و جنگ  و دـتهدی ودـنب رفـص ،مثال برای. هاندشد معنا تولید گفتمان این درون

 در ما منفعت. کند داللت پایدار،  صلح برنمایدو  می پیدا معنا نیز ایجابی صورت هـب ،لحـص هـبلک

 جوامع میان انسانی هایحوزه تمام در جانبهبه صلح همهواقع  دراست  صلح بر اصل است آرامش

 عنوان به انیانس ماهیّت بر تأکید و یخاصگراییـنف ایـمعن به خود این که شودمی دتأکی ،بشری

    ست.ا گفتمان این در کلیدی نکتۀ

 ضرورت به نیاز ومخاصمات، است صلح بر اصل که نمایدمی اعالم که است صلح دیگر، اصالتمبنای

      نماید. می صحّه امر؛ براین نیز دفاعی جهاد واصالت دارد مشروعیت و

  بشری ارزش عنوانبه صلح فرهنگ -7

 عدالت، تعهد، حق، کلیدی مفاهیم با معاصر بشر حقوق در انسانی، کرامت بنیادین و هنجاری اصل 

 که است بشری کرامت دلیل به یعنی. است  ناپذیری یافتهانکار  و مستحکم گره برابری، و آزادی

 اصل، این مرهون را خویش اساسی حقوق و زده تکیه...  و عدالت برابری، آزادی، بر امروز انسان

 سازی، فرهنگ طریق از جز آن  و استقرار تضمین که است هاییارزش از یکی نیز صلح. بود خواهد
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 همزیستی سمت به بشر اذهان بایست می لذا است بشر ذهن خشونت، ریشه. نیست پذیر امکان

 دنبال به که است انسانی حیات به نسبت رهیافتی صلح، فرهنگ .شوند داللت ، آمیز مسالمت

 به احترام درآن، که است آمیزمسالمت گفتگوی فرهنگ  به خشونت فرهنگی هایریشه تبدیل

 جهت کردهاییروی اتخاذ درصورت که است بدیهی. است حاکم اجتماعی، روابط بر وانصاف یکدیگر

 جامعه در صلح فرهنگ فراگیرشدن و با شد خواهد کن ریشه و نزاع،خشونت  صلح، فرهنگ استقرار

   شد. خواهد مستقر وعادالنه، پایدار صلح المللی، بین

 دموکراسی ابزار مثابه به صلح، فرهنگ - 5

 آدمی، تفکر از نیز منازعه و جنگ که گونههمان دارد؛ ریشه بشر، ذهن و اندیشه تفکر، در «صلح» 

 و نشانه. است امروزی تمدن و مردم برای حیاتی نیاز یک معاصر جامعه در صلح. گیردمی سرچشمه

 برای المللی بین و جهانی سطح در مختلفی هایجریان که است آن از حاکی موجود مستندات

 ناپایدار و درونی صلح به اندازی چنگ مسیر از خود، منافع و اهداف مسیر در ملل سازی مطیع

 های مؤلفه تقویت و شناخت مسیر در است الزم رو این از. کنندمی اقدم بدان، مربوط های مؤلفه سازی

 یک درونی صلح و وفاق» افزایش. برداشت گام آن، بیشتر هرچه تحقق و حراست و درونی صلح

 انقالب گفتمان در صلح .کرد خواهد بنا جامعه آن حریم به اندازان چنگ مقابل در سدی «جامعه

 دانشمندان نظریات به بنا و یابدمی اجتماعی، وفاق، وحدت سازینزدیک با تنگانگی ارتباط اسالمی

 اجتماعی، متقابل پذیری مسئولیت و توجه افزایش از که گونههمان درون، صلح ارتقای اجتماعی،

 و پرداخت شناخت، لذا. گذارد می اثر نیز برآن است متاثر هنجارها کردن درونی و داریخویشتن

 آن، اجتماعی رضایت تثبیت و اجتماعی مدیریت در جامعه، در درونی صلح حیطه در میدانی کار

 عوامل اجتماعی علوم و حقوق گرانپژوهش و دانشمندان عقیده به. است توجه قابل و مهم مفهومی

 ووکلیدیمهم متغیرهای آن از است؛ یکی اثرگذار جامعه، درون در صلح سطح ارتقای برای مؤثری

 جامعه یک شهروندان که است «شهروندی حقوق» مقوله یابدمی معنا کالن، بعد در که کنترل قابل

آزادی،  با توأم زندگی که است، آن از حاکی انسانی تأمالت. باشند می برخوردار ها، آن از انسانی

 در اجتماعی زیست و زندگی باشد،می جامعه آن شهروندان بنیادین و اساسی  هایدغدغه جزء

 برای ارزشمند مفاهیم آن پویای و تحقق امکان بنابراین، پس. شد خواهد حکومت، ناممکن قالب
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 سیاسی، های نظام دارای که حکومت تأسیس به منوط بشری جامعه در انسانی، حیات ادامه

 بود. خواهد پذیر تحقق باشد؛ می آموزشی و اقتصادی حقوقی،

 وظیفه آن، رعایت و تأمین که کرد ادّعا توانمی تفسیر، و تحلیل ترین بنیادی و تعریف بهترین در

 تمام از پاسداری و حراست صرف نظر از نوع آن، هاحکومت وجودی اصوالً فلسفه. باشدمی حکومت

 را خود مقبولیت و مشروعیت هاحکومت که نیست، چیزی این باشد، می خویش شهروندان حقوق

 عقل هیچ را این نکند، مسئولیت احساس گونه هیچ هاآن درقبال ولی بگیرند خویش مردم و ملت از

 مردم که میزان همان به است، صاق نیز قضیه عکس دیگر ازسوی. کندنمی قبول و باور سلیم

 اتباع از را انتظارات همین نیز حکومت دارند،  ها را توقعاقل حد رعایت خود منتخب ازحکومت

 می تساوی رابطه منطقی، و عقالنی لحاظ به مردم و حکومت رابطه دیگر؛ عبارت به. دارند خویش

 و  دموکراسی استقرار درصورت که است بدیهی. باشدمی ناپذیر انکار و مسلم اصل یک این باشد؛

 برقرار وعادالنه، پایدار وصلح اجرا شهروندی حقوق دموکراتیک، هایحکومت با شهروندان تعامل

 شد. خواهد

  صلح فرهنگ با تعامل در بیان آزادی  -9

 ودموکراسی، است شده شناخته دموکراسی مالزمات از یکی عنوان به بیان، آزادی معاصر، دنیای در

 ندانند مردم اگر زیرا است؛ جامعه در عمومی ونظارت مشارکت کردن نهادینه اساسی هایراه از یکی

 چگونه باشند؛ نداشته را خویش جامعه امور در نظر اظهار حق گذردواگر می چه آنان جامعۀ در که

 دموکرات ایجامعه را ایجامعه وچنین آورد میان به سخن عمومی ونظارت مشارکت از توانمی

 که است این شود می وارد ساالری برمردم سیاسی، علوم در که بزرگی ایرادات از یکی. نامید

 بتواند آگاه، شخص یک بسا باشد؛ چه چیزی درستی یا حقیقت مالک تواندنمی عددی، اکثریت

 اند عقیده براین نیز دمکراسی مخالفان .نماید اتخاذ تریدرست اکثریت،فکر کندوتصمیمات بهتر از

 منجر به ها، نهایتاًدمکراسی و را ندارند خطیر امور در تصمیم اتخاذ صالحیت عادی، مردم که

 .نیست امورجامعه ادارۀ برای مناسبی، تدبیر پس شود می پوپولیسم

 توانندمی قواعدآن، افراد اساس بر .است اشکاالت این به پاسخ برای تدبیر بهترین بیان، آزادی

 آنها با است ممکن که– افراد وسایر دولت توسط نظرات، واین نمایند مطرح آزادانه را خود نظرات

 الجرم گردد؛می مطرح مختلف ونظرات اقوال و چون شودمی شنیده– باشند مخالف یا موافق
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 که نیست عددی اکثریت واقع در. گیرداجرا قرارمی معرض ودر شود می برگزیده آنها، ترینمناسب

 اطالعات به دسترسی مستلزم بیان، آزادی اصیل اهداف به رسیدن چون .باشد گیرندۀ امور تصمیم

 همان بیان آزادی سخن، دیگر به. گرددمی اتخاذ و مدبرانه عاقالنه است؛ تصمیمات و وافی کافی

 حس ایجاد. است شده تأکید برآن اساسی، قانون 9 اصل در که است برحکومت مردم نظارت

 بشری اجتماعات در وصلح وفاق ایجاد اصلی ابزار  حکومت، بر و نظارت شهروندان در مشارکت

    باشد می صلح فرهنگ استقرار واساسی، اصلی ابزار شهروندی، حق وجود براین بنا. است

 راهبردها-7

 تروریسم، کهاین گرفتن نظر در با. است هاهمکاری  شدن جهانی مستلزم ، صلح پدیدۀ بودن جهانی

 .باشند سهیم مشارکتی نظام این در باید  و است جهانی ایمسئله

 پیش شناسانه، آسیب کردروی اتخاذ. شود نوسازی باید صلح،  تحلیل بر ناظر کردهایروی -الف

 خواهد رهنمون جهان در  مدیریتی  های چالش ها، کاستی از صحیح درک به را ما که است شرطی

 .گشود خواهد حقیقت به را جدیدی های دریچه و ساخت

 و جانبه همه اقدام پرتو در آن، از حمایت رو، این از و است گسترده ابعاد دارای صلح، -ب

 مختلف های نسل دل در امنیت و بهروزی به امید آن، سایۀ در تا شد خواهد ممکن دوراندیشانه

 .آورد بار به سالمتی و صلح های شکوفه انسانی، جوامع تمامی

 حقوقی و دینی اخالقی، هنجارهای و موازین با منطبق باید  ، صلح ی مقوله در تدبیر هرگونه -ج

 هر یسرلوحه باید فطری و الهی اخالقی، هایارزش و انسان کرامت و رسدحرمت می نظر به. باشد

 1باشد.  صلح استقرار راستای در سازیقاعده و گیری تصمیم نظام گونه

 و حضور رابطه، این در و طلبد می همگانی مشارکت همگان، برای و جهانی صلحی مدیریت -د

 .است حیاتی و ضروری امری غیردولتی، های سازمان و نخبگان هماهنگ آفرینینقش

 وتنازع با جنگها مبارزه راستای در متحد ملل سازمان در عادالنه صلح فرهنگ گیریشکل لزوم -هـ

 فرهنگ» بر متحد ملل سازمان عمومی مجمع تأکید از دهه یک. رسد می نظر به مؤخر تروریسم  و

 در و است گرفته شکل فرهنگ از شناختیجامعه درک برای که عناصری در اما گذرد، می «صلح

                                                   
1 .See: Barmaki, 2011: 231-228; MohsenZadeh, 2011:256-254. 18 



 آزادی بیان و نقش آن در گسترش صلح

 
63 

 جایی هیچ است؛ شده شناسایی صلح، عرصۀ در فرهنگی چنین گیریشکل برای که هایی مؤلفه

 نشده است تعریف «عدالت» یعنی انسانی؛ و اجتماعی رفتارهای بر ناظر ارزش تریناساسی برای

 سازیفرهنگ تأیید ضمن اساس، این بر. است گرفته قرار توجهی،بی مورد حیاتی، مسأله این بلکه

 15 مورخ 13/54 نامهقطع محورهای در عدالت که شد تأکید بیانیه این در جهان، در صلح با مرتبط

 صلح، فرهنگ عنوان با آن بعدی های نامهقطع و متحد ملل سازمان عمومی مجمع 1889 ژانویه

 این با مرتبط های فعالیت محور ،«عادالنه صلح فرهنگ» است الزم و نگرفته قرار کافی توجه مورد

 1گیرد. قرار یونسکو اقدامات صدر در و ها نامهقطع

 نتیجه است؛ شده تصریح بشر حقوق اسناد از بسیاری در که بشر حقوق رعایت تضمین به تعهد -ز

 از. باشد می آن صالحیت تحت افراد و قلمرو به نسبت دولت انحصاری صالحیت و حاکمیت اصل

 اعمال یا حمایتی اقدامات اتخاذ به ملزم هادولت بشر، حقوق رعایت تضمین جهت در» رو این

 خصوصی افراد تعرّض رفع یا خسارت، جبران مجازات، تحقیق، گیری،پیش جهت مقتضی احتیاط

 ماهیت دارای عمدتاً تعهد این پیداست، که گونههمان.« هستند دیگران، هایآزادی و حقوق به

 است. ایجابی

 پذیرد. صورت صلح، استقرار جهت ، مستمر های آموزش-ح

 نتیجه

 نظام ۀعرص در هم و مرزها درون در هم یکدیگر، با ها ملت و ها انسان آمیز مسالمت زیستی هم و صلح

 تاریخ طول در بشر طبیعت و فطرت بر منطبق و بشری تمدن پایدار ارکان های ضرورت از الملل بین

 اولیه هایفرض پیش سری یک نیازمند آمیز،مسالمت زیست برای انسانی جوامع. است بوده

 تعقل، باتفکر، همراه زیسته، می انسانی که وزمانی هر مکان در که  باشدمی  اساسی، و وابتدایی

 باشد،می جامعه در اجتماعی زندگی های مؤلفه از که واخالقی انسانی فرهنگ و تمدن و اندیشه

  جمعی، و فردی زندگی ادامۀ برای انسانی بخش حیات و ارزشمند مفاهیم این.  اندبوده  وی همراه

 مدنی حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، حقوق مانند مفاهیمی. باشد ناپذیرمی انکار ضرورت

 صلح. باشندمی انسانی حقوق ترینبنیادی و ترینمهم از اجتماعی، فرهنگی اقتصادی حقوق و سیاسی و

                                                   
 .1391 هرتزبرگ، و 319-321:  1398 خانی، حسین: ک.ر.  1
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 در که است دموکراتیک هایحکومت در شهروندان بنیادین حقوق زمرۀ در بیان آزادی وحق

  دموکراتیک حکومت وجود مستلزم نیز هریک واستقرار یابند می معناو مفهوم بشری، اجتماعات

 که است بدیهی سویک از.  دارند و دوسویه متقابل ایرابطه مفهوم، دو این. باشدمی عدالت، واعمال

 واز گردد صلح شدن و نهادینه استقرار به منجر تواندمی غایت ،در وسازنده مفید هایپیام انتقال

 تضمین را سازنده هایوپیام حقایق بیان در شهروندان  آزادی تواندمی صلح، استقرار دیگر، سوی

 تا نمود اعمال را مؤثری راهبردهای باید جهانی و عادالنه صلحی تحقق برای است بدیهی. نماید

 ریزی برنامه همچون ای بازدارنده راهبردهای اتخاذ رو،این از. آمد فایق آن، متفاوت های گونه بر بتوان

 سیاسی، توسعۀ روند گسترش و سیاسی مشروعیت تقویت و حفظ ها، توده فکری توان تقویت جهت

 ملت و دولت حدود تبیین برای شده دهی سازمان ریزی برنامه ها، واقعیت از کامل آگاهی و شناخت

 .  گردد می توصیه مردم، قضاوت از مثبت نتیجۀ اخذ جهت

  ومآخذ منابع

 بشر حقوق و ملی امنیت تطبیقی بررسی: در ،"ناامنی و بشر حقوق" ،(1381) آلیسون بریسک، -1

 پوربناب، قهرمان عسگر ترجمه شافیر، گیرشون و بریسک آلیسون: ویراستاران مختلف، جوامع در

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده انتشارات: تهران

 تا طبیعی قوانین از: جهانی صلح برای بنیانی طبیعی عدالت" ،(1399) محمدجاوید جاوید، -4

 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده المللی بین علمی مطالعات مرکز بولتن ،"همگانی امنیت

 1 شماره هشتم، سال تهران،

 صلح بر حق: در المللی بین و سیاسی نظام و عادالنه صلح فرهنگ" ،(1398) الهام خانی، حسین -3

 اول چاپ اسالمی، صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر اهتمام به ،"عادالنه

 ترجمه ،"الملل بین روابط در متعارض های نظریه" ،(1393) فالتزگراف رابرت و جیمز دوئرتی، -2

 قومس انتشارات: تهران طیب، علیرضا و بزرگی وحید

 صلح فصلنامه ،"صلح بر حق گستره در انسانی منزلت وجاهت" ،(1398) محمدجعفر ساعد، -5

 4 شماره اول، سال ،(اسالمی صلح جهانی مجمع) عادالنه
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: در "اندازه چشم و دستاویزها: حقوقی نگاه در تروریسم بندی صورت" ،(1398) «الف»نادر ساعد، -6

 عمران برنامه سفارش به دادگستر انتشارات: تهران ساعد، نادر نظر زیر بشر، حقوق و تروریسم

 .بهشتی شهید دانشگاه بشر حقوق کرسی و متحد ملل سازمان

 به عادالنه، صلح بر حق: در ،"حقوقی رهیافت ابهامات و صلح گفتمانی چارچوب" ،) «ب» -8

 ( ،1398اول چاپ اسالمی، صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر اهتمام

 نادر اهتمام به عادالنه، صلح بر حق: در ،"معنا و مبنا: عادالنه صلح گفتمان" ،(1398) «ج» -9

 اول چاپ اسالمی، صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد،

 و تروریسم: در ،"بشر حقوق و صلح از حمایت بر ناظر حقوقی نظام و تروریسم")  نادر ،  ساعد -8

 سفارش به اسالمی صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران و کدخدایی عباسعلی اهتمام به آن، با مقابله

 ( 1381 عادالنه، صلح برای تروریسم علیه جهانی ائتالف المللی بین کنفراس

 به آن، با مقابله و تروریسم: در ،"صلح و جنگ به اندیشانه آینده رویکرد و جهانی همزیستی"  -11

 سفارش به اسالمی صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر و کدخدایی عباسعلی اهتمام

 1381)عادالنه صلح برای تروریسم علیه جهانی ائتالف المللی بین کنفراس

 ،مهروآبان حوزه اندیشه  ی مجله-مطهری شهید دیدگاه از آزادی ی ،مقاله اسماعیل سلیمی، -11

 4،شماره1395

 ،"الملل بین حقوق حاکمیت زمینه صلح؛ برای ائتالف" ،(1398) حسین طرازکوهی، شریفی  -14

 31 شماره دوازدهم، سال سیاست، و حقوق پژوهش فصلنامه

 و بیست قرن چالش الملل؛ بین حقوق شدن جهانی" ،(1398) محمدرضا بیگدلی،  ضیایی -13

: تنظیم و تهیه و گردآوری آن، های چالش و حقوق شدن جهانی همایش مقاالت مجموعه ،"یکم

 مشهد فردوسی دانشگاه اقتصاد و اداری علوم دانشکده خواجی، غالمرضا

 الثانیه، الکریم،الطبعه القرآن االلفاظ مفردات الحدیث،تفسیر البیان مجمع سمّح، الزین، عاطف  -12

 1892.ه112، اللبنانی،بیروت،لبنان، دارالکتب

 به عادالنه، صلح بر حق: در ،"عادالنه صلح مطالبه بر حق" ،(1398) «الف»داوود عامری، -15

 اسالمی صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر اهتمام
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 حقوق و اسالم با مواجهه در غرب رفتاری پارادوکس و عادالنه صلح" ،(1398) «ب -16»

 مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر اهتمام به مسلمانان، حقوق نقض و تروریسم: در ،"مسلمانان

 اول چاپ اسالمی، صلح جهانی

: در ،"حقوقی مرزشناسی: بخش آزادی های نهضت و تروریسم" ،(1381) ستار عزیزی، -18

 جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر و کدخدایی عباسعلی اهتمام به آن، با مقابله و تروریسم

 عادالنه صلح برای تروریسم علیه جهانی ائتالف المللی بین کنفراس سفارش به اسالمی صلح

 نو فرهنگ نشر: تهران ،"قانون حکومت و جاویدان صلح" ،(1381) اهلل هدایت فلسفی، -19

 تهران،شهر ،(دوم دفتر)معاصر جهان در بشر حقوق ، محمد سید فاطمی، سید قاری -18

 1399دانش،

 اسالمی جمهوری اساسی قانون در و المللی بین نظام در بیان آزادی حق  رزا، قراجورلو،  -41

 وکالت، مجله29.  52: تهران ایران،

 فصلنامه ،"ها چالش و ها فرصت: بشر حقوق و صلح" ،(1399) سیمبر رضا و ارسالن قربانی، -41

 3 شماره ششم، سال ،(الملل بین روابط ایرانی انجمن) المللی بین مطالعات

 های آموزه فصلنامه ،"جنایی سیاست در نوین راهبرد انسانی کرامت" ،(1381) سعید قماشی،  -44

 1 شماره جدید، دوره ،(رضوی اسالمی علوم دانشگاه) کیفری حقوق

   1395 انتشار، سهامی شرکت: تهران حقوق، علم مقدمه  ، ناصر  کاتوزیان، -43

 صلح فصلنامه ،"تهدیدها و ها چالش: امنیت و المللی بین صلح" ،(1398) عباسعلی کدخدایی،  -42

 5 و 2 شماره اول، سال ،(یاسالم صلح جهانی مجمع) عادالنه

 کشورهای سازمان راهبرد و تروریسم با مقابله" ،(1381) ساعد نادر و عباسعلی کدخدایی،-45

 و کدخدایی عباسعلی اهتمام به آن، با مقابله و تروریسم: در ،"1888 کنوانسیون پرتو در اسالمی

 ائتالف المللی بین کنفراس سفارش به اسالمی صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر

 عادالنه صلح برای تروریسم علیه جهانی

 با مسلحانه های درگیری حقوق زور، به توسل حقوق: تروریسم با مبارزه" ،(1398) جورجیو گایا،  -46

 انتشارات: تهران ساعد، نادر نظر زیر بشر، حقوق و تروریسم: در تیال، پروانه ترجمه ،"افغانستان به نگاهی

 .بهشتی شهید دانشگاه بشر حقوق کرسی و متحد ملل سازمان عمران برنامه سفارش به دادگستر
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 1385تهران، سیزدهم، ،چاپ43 نمونه،جلد ،تفسیر ناصر شیرازی، مکارم  -48

 حق: در ،"اسالم نگاه جهانی صلح و اقتصادی عدالت" ،(1398) همکاران و سیروس منصوری، -49

 اسالمی صلح جهانی مجمع انتشارات: تهران ساعد، نادر اهتمام به عادالنه، صلح بر

 و حقوق دانشکده مجله ،"بشر حقوق شمولی جهان و توسعه حق" ،(1391) یوسف موالیی، -48

 56 شماره تهران، دانشگاه سیاسی علوم

 ،"یکم و بیست قرن در جهانی صلح برای راهبردی ها تمدن آشتی "،(1391) رومان هرتزوگ،- -31

 .روز فرزان پژوهش و نشر: تهران پور، همایون هرمز ترجمه
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