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ضرورت و بايسته  های مطالعات صلح
 از ديدگاه حقوق بين  الملل 

پوريا عسکری*1
يلدا خسروی**2

چكیده
آن  به  امروزه  که  تعبیر شده  »نبود جنگ«  به  مفهوم کالسیک خود،  در  صلح 
»صلح منفی« گفته می  شود. منشور ملل متحد همین گونه از صلح را ارج نهاده 
و مهم ترین هدف سازمان را به صراحت در بند 1 ماده 1، حفظ صلح و امنیت 
اختیاراتی کم نظیر در جهت  با  نیز  امنیت  و شورای  است  داده  قرار  بین المللی 
از  منشور   2 ماده   3 بند  دیگر،  سوی  از  است.  شده  مجهز  هدف  این  اعتالی 
شیوه  های  به  توسل  با  را  خود  اختالفات  که  می  خواهد  متحد  ملل  اعضاء  کلیه 
به  را  و عدالت  بین  المللی  امنیت  و  مسالمت   آمیزی حل و فصل کنند که صلح 
خطر نیفکنند. از سال 1945 و تأسیس سازمان ملل متحد به این طرف، آنچه به 
عنوان حقوق بین  الملل  مدرن در دانشگاه  ها و از جمله در نظام آکادمیک ایران 
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تدریس شده، تا حد زیادی از همین الگوی مصّرح در بند 3 ماده 2 منشور نشأت 
گرفته و آنچه از صلح مدنظر است، غالباً همان مفهوم منفی صلح است که در 
بین  المللی  امنیت  تهدیدات علیه  تا  بر عدالت رجحان داده شده  تعارض،  زمان 
از »صلح منفی« و  اعم است  این در حالی است که مفهوم صلح  خنثی شوند. 
»صلح مثبت«؛ در چهارچوب »صلح مثبت« نه تنها عدالت در تعارض با صلح 
قرار نمی گیرد، بلکه تحقق عدالت الزمه ایجاد صلح ساختاری است. این نگاه و 
قرائت جامع است که موضوع مطالعات صلح قرار گرفته و به زعم یوهان گلتونگ 
نروژی که وی را پدر مطالعات صلح در جهان نام نهاده  اند، از دهه 1950 به این 
سو، رفته رفته جای خود را در مباحث و محافل دانشگاهی باز کرده و امروزه به 
یکی از مهم ترین گفتمان  ها در سطح آموزش عالی بدل شده است. در آموزش 
صلح، عالوه بر محتوا، چهارچوب و شکل آموزش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار 
از  و  باید صلح  مدار  نیز  آموزشی  نظام  فوق  الذکر  مفاهیم  انتقال  برای  لذا  است. 
خشونت ساختاری بری باشد. در نتیجه، شناسایی عوامل خشونت ساختاری در 
نظام آموزش عالی و برطرف نمودن آن باید توأم با اصالح محتوا صورت پذیرد. ما 
در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مطالعات صلح در جهت تقویت نظام آموزش 
عالی حقوق بین الملل و حقوق بشر در ایران، با بررسی الگوهای موجود، به ارائه 
و  صلح  آموزش  الگوهای  اصالح  و  کیفی  سطح  ارتقاء  جهت  در  پیشنهادهایی 

مطالعات صلح در نظام دانشگاهی ایران خواهیم پرداخت.
نظام   ، بین  الملل  حقوق  ساختاری،  صلح  صلح،  مطالعات  کلیدی:  واژه های 

بشر. حقوق  ایران،  عالی  آموزش 
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مقدمه
نوشتار حاضر، اهمیت توجه به مطالعات صلح در آموزش و به طور خاص آموزش 
آکادمیک حقوق بین  الملل  را مورد بحث قرار می  دهد. منظور از حقوق بین  الملل  در اینجا، 
به ویژه ساختار حقوقی و هنجاری منبعث از منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق 
بشر است که شاید بتوان گفت، مورد اول ساختاری کامال پوزیتیویستی و مورد دوم بنیانی 
به غایت ناتورالیستی را عرضه می کند. هرچند آموزش حقوق بین  الملل  در دانشگاه  های 
ایران، در ابتدا بیشتر از نظم منشوری تأثیر گرفته بود و حقوق قراردادی با رویکردی عمدتاً 
پوزیتیویستی به عنوان حقوق بین  الملل  مورد تدریس قرار می  گرفت، ولی در دو دهه 
اخیر، مطالعات حقوق بشر و تفکرات مبتنی بر حقوق طبیعی نیز، بیش از پیش به این 
وادی راه یافته و تا حد زیادی موجبات تحول در نظام آموزش حقوق بین  الملل  در ایران را 
سبب شده اند؛ تحولی پویا که هر روز بر جوانب آن افزوده می  شود و سواالت و متغیرهای 

متعددی را پیش روی متفکران این حوزه از علم حقوق قرار می  دهد. 
این مقاله نیز، رویکردی این چنین دارد و با تمرکز بر مطالعات صلح به عنوان بایسته 
و ضرورتی در مطالعات دانشگاهی حقوقی بین  المللی، ابتدا به تفاوت  های میان محتوای 
آموزش حقوق بین  الملل  با توجه به حوزه مطالعات صلح و محتوای فارغ از این گرایش 
می  پردازد و آنگاه روش  ها و الگوهای آموزش صلح و ادغام مطالعات صلح در نظام آموزشی و 
به طور خاص نظام آموزش عالی حقوق بین  الملل  و حقوق بشر را مورد مداقه قرار می  دهد.

1. مطالعات صلح و تقویت محتوای نظام آموزشی حقوق بین  الملل 
می  توان گفت در نظام دانشگاهی ایران، دو رشته حقوق بین  الملل  و حقوق بشر از 
مجموعه رشته  های حقوقی، بیشترین ارتباط را با مقوله صلح دارند. البته چنان که گفته 
شد، در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، رشته  های حقوق بین  الملل  و حقوق بشر 
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با تأسی از منشور ملل متحد پایه  ریزی شده اند که وفق آن، صلح بیشتر به معنای »نبود 
جنگ« است که بر تارك ارزش  های نظام بین  المللی قرار گرفته و در کنه خود البته به 
ارزش  های دیگری از قبیل حقوق بشر، دموکراسی و عدالت نیز ارجاع می  دهد. منشور 
ملل متحد در بندهای آغازین مقدمه، به تصمیم مردم ملل متحد برای محفوظ داشتن 
نسل های آینده از بالی جنگ و متحدساختن قوای بین  المللی برای نگاهداری از صلح و 
امنیت بین  المللی اشاره دارد و در این راستا، هدف اولیه سازمان در بند 1 ماده 1 به حفظ 
صلح و امنیت بین  المللی اختصاص یافته است. همین هدف بنیادین منشور بوده که شالوده 
اصلی نظام دانشگاهی حقوق بین  الملل  را در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در 
ایران طرح  ریزی نموده است تا از این طریق، راهکارهای مقابله با جنگ به عنوان مهم ترین 
تهدید علیه صلح و امنیت بین  المللی تقویت شود. اما رفته رفته، گستره تهدیدهای علیه 
صلح و امنیت بین  المللی افزایش یافته و شورای امنیت به عنوان رکن اولیه در نظام ملل 
متحد که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین  المللی را عهده  دار است، مصادیق این تهدیدات 
را به حوزه  های دیگری از قبیل نبود احترام به حقوق بشر، تروریسم و بی  عدالتی نیز فزونی 
داده و سازوکارهای ملل متحد را در این راستا بسیج کرده است )دپالنو، 79-1395:114(. 
حال، موعد آن فرارسیده تا ابزارهای حقوقی بین  المللی نیز خود را با این تغییرات رویکردی 
تطبیق دهند؛ امری بس مهم که برگرده حقوقدانان بین  المللی و نظام دانشگاهی قرار دارد 
تا طرحی نو دراندازند و دروس و پژوهش  های خود را با این رویکرد جدید هماهنگ سازند. 
در ادامه این گفتار، به زوایا و بایسته  های این تحول خواهیم پرداخت تا مشخص شود 
مطالعات صلح و توجه به مقوله صلح از چه جایگاهی در مطالعات آتی حقوقی بین  المللی 

برخوردار خواهد بود:

1-1. صلح مثبت و پایدار
در رابطه با مفهوم صلح تعاریف گوناگونی ارائه شده است و می توان بیان داشت که 
سبقه این مفهوم در شرق و غرب تا حدودی متفاوت از یکدیگر است. در غرب، مفهوم 
تعاریف شرقی  نبود خشونت معنا می  شود )صلح منفی( در حالی که  بر  تأکید  با  صلح 
بر حضور برخی شرایط جهت تحقق صلح تأکید دارند )صلح مثبت(، همچون تعادل، 
هارمونی، پایداری. درك جهانی از صلح مستلزم تجمیع این دو برداشت از صلح خواهد بود 
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(Anderson, 2004: 102). رویکرد جدید در مطالعات حقوق بین  الملل  نیز باید مبتنی بر 

چنین دیدگاهی باشد و از صلح منفی فراتر رود و در راه صلح مثبت گام بردارد؛ صلح مثبت 
در یک تعریف ساده، عبارت است از احترام به حقوق بشر و عدالت و پرهیز از خشونت در 
روابط بین  الملل  اعم از خشونت ساختاری یا خشونت مستقیم1 که عالوه بر جنگ و نزاع، 
شامل بی  عدالتی، فقر، توسعه نیافتگی، آسیب به محیط زیست، عدم بردباری و ... می  شود. 
صلح مثبت در این مقام محقق نخواهد شد، مگر از مجرای فرهنگ سازی برای صلح 
و آموزش اجتماعی از یک سو و تقویت هنجارهای بین  المللی از سوی دیگر. نظام آموزش 
حقوق بین  الملل  در هر دو زمینه باید متحول شود تا اوالً حقوقدانانی در این نظام تربیت 
شوند که مقوله صلح مثبت را به عنوان زیربنایی برای دستیابی به همکاری و همبستگی 
بین  المللی قلمداد کنند و ثانیاً، با رهیافتی متفاوت در جهت نهادینه  سازی هنجارهایی گام 
بردارند که پایداری نظام بین  المللی مبتنی بر صلح مثبت را میسر نماید. در بندهای ذیل، 

به کیفیات اساسی این هنجارها اشاره می  کنیم:

2-1. انسان محوری و امنیت انسانی
قدمای حقوق بین  الملل ، این شاخه از علم حقوق را به مجموعه مقررات و موازینی 
تعبیر می  کردند که برای سامان دادن به روابط بین  المللی دولت ها بنیان نهاده شده است 
(Fisch, 2012: 27-31). به همین دلیل، حقوق بین  الملل  نیز بیش از هرچیز از نظرات و 

رویه دولت ها تبعیت می  کرد و هم آنها بودند که با اراده خود، مقررات حقوق بین  الملل  
اعم از مقررات عرفی یا قراردادی را شکل می  دادند. بدیهی است که در این میان، آنچه 
در راس هرم قرار می  گیرد، تضمین منافع دولت ها و در صدر آن امنیت آنهاست. امنیت 
در این سیاق، به معنای تضمین منافع محض دولت ها در مقابل سایر دولت ها و حتی 
ملت  هاست که در واالترین شکل آن به رهایی از جنگ تشبیه شده که در بند 4 ماده 
2 منشور و نیز آن چنان که دیوان بین  المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی بیان 
می کند، در چهارچوب هنجاری عرفی مقرر شده است(ICJ, 2003: para. 42) . بنابراین، 
شاخصه ویژه این نظام حقوقی، حاکمیت مطلق دولت ها در سرزمین تحت کنترل آنهاست 
که در قالب اصل عدم مداخله، مقرر در بند 7 ماده 2 منشور، تثبیت شده است. ماحصل 

1.  . برای توضیحات بیشتر به قسمت 2 مراجعه شود.
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عمل به این اصل، جدایی حقوق بین  الملل  از حقوق داخلی است که در نتیجه این تمایز، 
دولت ها در داخل سرزمین خود آزادی مطلق دارند تا به هر طریق دلخواه در حوزه  های 
تقنینی، اجرایی، قضایی و ... اعمال حاکمیت کنند و حقوق بین  الملل  را به این حوزه راهی 
نیست. بنابراین در تعریف کالسیک از حقوق بین  الملل ، آن را علم حقوق حاکم بر روابط 

بین المللی دولت ها دانسته بودند که به حوزه حقوق داخلی ورود نمی کند. 
اما این نگرش بدون هیچ تردیدی به تاریخ پیوسته است و امروز به هیچ روی نمی  توان 
حقوق بین  الملل  را جدای از حقوق داخلی تصور کرد. به عبارت دیگر، اکنون در منظومه 
مقررات حقوق بین  الملل ، قواعد و موازینی نهادینه شده اند که بر رفتار ملی دولت ها نیز 
نظر دارند و امنیت آنها را جدای از امنیت انسان  ها و جامعه بین  المللی تلقی نمی  کنند. این 
موازین که به تعبیر کنوانسیون وین 1969، قواعد آمره حقوق بین  الملل  نام دارند، بی  هیچ 
شبهه  ای بر حقوق داخلی و اراده حاکمیت  ها چیره هستند و هیچ دولتی نمی  تواند با استناد 
به منافع ملی یا صالحدید خود، تبعیت از این قواعد را لوث کرده یا نادیده انگارد؛ چراکه 
گفته شده این قواعد عالوه بر خصلت امری بودن، آن چنان که دیوان بین  المللی دادگستری 
 (ICJ, 1970: در قضیه معروف بارسلونا تراکشن بیان می کند، ویژگی عام  الشمول نیز دارند
(para. 33. به این معنا که هرگونه تخطی از آنها، کلیت جامعه بین  المللی را متضرر خواهد 

ساخت؛ جامعه  ای که امروز، کنش گرانی بس فراتر از دولت ها و سازمان  های بین  الدولی را 
در خود جای داده است و امنیت همه کنش گران و به طور خاص، امنیت انسانی سرلوحه 

هنجاری این جامعه را شکل می  دهد.
بنابراین، اگر در آموزش اندیشه  های حقوق بین  الملل  کالسیک تصور بر این بود 
که نبود جنگ، صلح را به همراه خواهد آورد، این رهیافت با توجه به رویکرد فوق، دیگر 
کاربردی ندارد. بلکه در حقوق بین  الملل  مدرن که باید در دانشگاه  ها تدریس شود، 
صلح تنها زمانی محقق خواهد شد که امنیت عمومی در جامعه بین  المللی برقرار شود؛ 
امنیتی که در سایه آن، حقوق بشر و عدالت به شکلی گسترده و عام  الشمول مطمح نظر 
باشند؛ چراکه این دو آنچنانکه مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین  الملل  نیز اذعان دارد، 
از مصادیق اصلی قواعد آمره بین  المللی در حقوق بین  الملل  مدرن به حساب می  آیند 

.(A/CN.4/693, 2016: paras. 44-49)
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3-1. الزامات سخت حقوق بشری برای همه کنش گران بین  المللی
رویکرد متفاوت به حقوق بین  الملل  به عنوان حقوق جامعه بین  المللی، دو پیامد 

ناگزیر را به  همراه دارد:
الف( هنجارسازی در زمینه حقوق بشر: پیش برد و تشویق احترام به حقوق بشر و 
آزادی  های اساسی برای همگان، در بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت 
تا این نهاد بین  المللی در این حوزه نیز نقش  آفرینی کند. این مهم خیلی زود در واپسین 
روزهای سال 1948 در قطعنامه شماره A( 217( مجمع عمومی ملل متحد که امروز آن 
را با عنوان اعالمیه جهانی حقوق بشر می  شناسیم، به منصه ظهور رسید. تصویب اعالمیه 
جهانی حقوق بشر، گامی بلند در مسیری طوالنی بود که نظام ملل متحد را با خود همگام 
می  ساخت تا در پس دعواهای سیاسی میان دولت ها و از جمله جنگ سرد، به هنجارسازی 
در زمینه صلح پایدار و حقوق بشر روی آورد. از آن زمان تاکنون، نه تنها فهرست اسناد 
بین  المللی و منطقه  ای حقوق بشر )و حقوق بشردوستانه( رشدی فزاینده یافته -که بعضا با 
انتقاد تورم هنجاری نیز مواجه شده است- بلکه از آنجاکه این هنجارها جنبه الزامی دارند 
و به بیانی دیگر به پوسته سخت الزامات قراردادی و عرفی حقوق بین  الملل  وارد شده اند، 
سازوکارهای متعددی اعم از قضایی، شبه  قضایی، کیفری و اجرایی نیز برای نهادینه ساختن 
این هنجارها در سطوح بین  المللی و منطقه  ای تعبیه شده تا از این رهگذر، برتری و رجحان 

داشتن این الزامات بر اراده دولت ها در عرصه عملی نیز محقق گردد.
جامعه  حقوق   ، بین  الملل  حقوق  اگر  بشر:  حقوق  مراعات  به  همگان  الزام  ب( 
بین  المللی است و اگر جامعه بین  المللی عالوه بر دولت ها، شامل سایر کنش گران عرصه 
بین  المللی نیز می  شود، بدیهی است که موازین حتمی و قطعی حقوق بین  الملل  و از 
جمله موازین بین  المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نه تنها متضمن تکالیف و 
تعهداتی برای دولت ها هستند، بلکه سایر بازیگران در جامعه بین  المللی را نیز در بر 
می  گیرند. به دیگر سخن، امروزه تبعیت از هنجارهای مصرح در اسناد بین  المللی حقوق 
بشر و حقوق بشردوستانه، تکلیفی عام است که همگان از جمله دولت ها، سازمان  های 
بین  المللی، شرکت  های فراملی، اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و ... باید به آن گردن 

نهند )عسکری، 1392: 311-320(.
توجه به این رویکردها در آموزش کنونی حقوق بین  الملل  اهمیتی بسزا دارد تا 
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دانشجویانی که به تازگی راه تتبع و پژوهش در حقوق بین  الملل  را آغازیده  اند، با ارزش  های 
راستین حاکم بر جامعه بین  المللی که ارزش  هایی فراتر از منافع زودگذر دولت هاست، 
آشنا شوند. توجه به مطالعات صلح، راهکار مناسب و مؤثری است که دانشجویان حقوق 
بین  الملل  را به سمتی سوق می  دهد که اوالً میزان و معیاری به  دست آورند که تشخیص 
ارزش  های واقعی را برای آنان میسر سازد و ثانیاً در اهمیت سازوکارهای حمایت از این 

ارزش  های جهانی بیشتر غور و تفکر نمایند.

4-1.  تالش برای نهادینه  سازی صلح پایدار
در حقوق بین  الملل  برخاسته از منشور، ممنوعیت توسل به زور که در بند 4 ماده 
2 آمده، دستاوردی بس سترگ به حساب می  آید؛ همچنین بالندگی حقوق بین  الملل  
بشردوستانه و جهان شمولی کنوانسیون های ژنو 1949 که رفتار متخاصمین در جنگ را 
تنظیم می  کنند، از برگ های زرین تمدن نوین بشری محسوب می  شوند. نظامات حقوقی 
jus in bello و  jus ad bellum در دهه  های گذشته، پیشرفت قابل توجهی داشته  اند و از 

حیث هنجاری، به قواعدی جهانی بدل شده اند که همگان باید از آنها تبعیت کنند و نقض 
هریک از قواعد مصرح در این نظامات، می  تواند موجبات پیگرد کیفری و حقوقی متخلفین 
را به همراه داشته باشد. لیکن علی رغم این توسعه هنجاری، نتیجه چندان دل چسب و 
رضایت بخش نیست؛ شاهد این ادعا بس فراوان است که شاید نمونه  های جنگ عراق علیه 
ایران، جنگ در فلسطین، جنگ در افغانستان، و ... نشانه  هایی باشند که ما را در وهله 

نخست به ناکارآمدی نسبی نظام حقوقی حاکم بر جنگ رهنمون سازند.
اما واقعیت تنها در عدم کفایت این نظامات حقوقی خالصه نمی  شود، بلکه در واقع، 
این رویکرد نادرست به مقوله صلح است که ما را به این بیغوله کشانده تا تصور کنیم، 
صلح همان نبود جنگ است که اتفاقاً باید از مجرای جنگ حاصل شود! این همان منطق 
فصل 7 منشور و به طور خاص ماده 42 است که راهکار نهایی مقابله با تهدیدات علیه 
صلح و امنیت بین  المللی را توسل به زور و جنگ قلمداد کرده است؛ راهکاری بس ناکارآمد 
که صرفاً دستمایه جنگ  افروزان تاریخ بوده و هست. ما در آموزش حقوق بین  الملل  در 
خصوص اهمیت این راهکار همواره غلو می  کنیم و مدام آن دسته از دولت های دارای حق 
وتو که صدور مجوز توسل به زور را مانع شده اند، مورد شماتت قرار می    دهیم و راهکارهایی 
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از قبیل مداخله بشردوستانه یا دکترین مسؤلیت حمایت را ارج می   نهیم تا شاید راهی را 
برای توسل به زور در جهت حمایت از انسانیت پیش پایمان گذارند! )صادقی، 1392: 
156-133(. البته مپنداریم که اگر دول دارای امتیاز وتو با تصمیم شورای امنیت مخالفت 
کرده  اند، از سر خیرخواهی و صلح  دوستی بوده است، بلکه عموماً این سیاست  بازی آنان 
بوده که خون ریزی  های روندا، سوریه، یمن، غزه و ... را تداوم بخشیده است و از این نظر، 
خرده گرفتن و انتقاد بر آنان مجاز و بلکه واجب است. اما نکته در اینجاست که باید پرسید 
آیا به واقع در مواردی که شورای امنیت توسل به زور را تجویز کرده که شاید نمونه اخیر 
آن در لیبی مثال قابل تأملی باشد(S/RES/1973, 2011) ، نتیجه مطلوب حاصل شده 
است؟ پاسخ، البته منفی و علت هم ساده است؛ جنگ راه صلح نیست و آنچه در پی جنگ 
به دست می  آید، هرچه باشد، با زور و سرنیزه به دست آمده و پایداری آن صرفاً تا زمان 

تداوم و استیالی زور است.
مطالعات صلح، دقیقاً اینجا به کار حقوق بین  الملل  می  آید تا حقوق دانان بین  المللی 
را بیش از پیش با مقوله صلح پایدار و جاودان آشنا کند تا طالب و خواستار صلحی باشند 
که در بستر مناسب رشد و نمو داشته و به جای سرخی خون، از سبزی اندیشه و تفکر 

تغذیه نموده است.

5-1. صلح  سازی به جای صلح بازی
در آموزش حقوق بین  الملل  منبعث از منشور، همواره حسرت می  خوریم که چرا 
دولت ها به تعهد خود وفق ماده 43 منشور عمل نکرده  اند و نیروهای نظامی خود را در 
اختیار ملل متحد نگذاشته  اند تا این سازمان بین  المللی بتواند به درستی به اهداف و 
اصول خود نائل شود. همچنین، همواره نیروهای حافظ صلح ملل متحد، دولت های تأمین  
کننده نیرو و دول تأمین  کننده بودجه کاله آبی  ها را -شاید به درستی-ارج می   نهیم که 

در بزنگاه های تاریخی برای پاسداری از صلح به چهارگوشه جهان مدد رسانده  اند.
اما در تاریخ حیات ملل متحد، تجربه صلح بانی و پاسداری از صلح، به علل گوناگونی که 
  (High-level Independentاز حوصله این نوشتار خارج است، تجربه چندان موفقی نیست
(Panel, 2015. مهم ترین دلیل عدم موفقیت عملیات  های حفظ صلح ملل متحد را باید 

در استراتژی این گونه عملیات جستجو کرد که پاسداری از  صلح را به سان بازی ساده  ای 
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انگاشته  اند که اگر قواعد از پیش نوشته  ای در آن مراعات شود، نتیجه که همان صلح 
است، به دست خواهد آمد. دیری نپایید که فرماندهان نیروهای کاله آبی ملل متحد به 
این اشتباه پی بردند و به طور خاص برخی از دبیران کل سازمان از جمله شادروان پطرس 
تا نظام صلح  سازی را جایگزین نظام صلح بانی  غالی (A/47/277, 1992)  بر آن شدند 
تعارض  و  اختالف  ریشه  های  کنند(A/55/305, 2000: paras. 35-47) . در صلح سازی، 
در جامعه، حسب یافته  های گلتونگ مورد توجه قرار می  گیرد و با توجه به خصوصیات 
هر جامعه، نسخه  ای متفاوت که با شرایط آن بوم و فرهنگ هماهنگ باشد، تجویز می-

 شود(Peacebuilding support office, 2010: 5) . صلح  سازی، ایده صلح بانی با اسلحه را 
کنار نهاده و در پی آموزش و اجرای عدالت است که صلح واقعی را طلب می کند. این 
رهیافت، امروز بیش و کم جایگزین رهیافت ناکارآمد صلح بانی شده و به نظر می  رسد که 
تا حد زیادی توانسته در جهت دستیابی به اهداف خود موفق باشد. تحول درگیری1 نیز 
که آن را ناظر بر تغییر سازنده در روابط، گرایش ها، رفتارها و مباحث در محیط متمایل به 
 (Berghof Glossaryخشونت و درگیری دانسته اند، کم و بیش ناظر بر همین رهیافت است

on Conflict Transformation, 2012: 23)

و  خشونت  به  آمد،  خواهد  دوم  قسمت  در  آن چنان که  صلح،  مطالعات  رشته 
متدولوژی  در  دارد  این حیث، ضرورت  از  و  می  پردازد  جوامع  در  آن  تیپ  شناسی 
و  بودن خشونت  معلول  به  توجه  با  رویکرد صلح  سازی   ، بین  الملل  آموزش حقوق 

گیرد. قرار  دانشگاهی  نظام  مدنظر  جنگ 

6-1. رجحان عدالت بر امنیت زودگذر
اگر بنا باشد نظم بین  المللی منبعث از اندیشه تنظیم  کنندگان منشور را در یک عبارت 
برای دانشجویان حقوق بین  الملل  خالصه کنیم، باید بگوییم در این نظم، عدالت همواره به 
مسلخ امنیت می رود. تنها در این چهارچوب نظری پوزیتیویستی است که وجود حق وتو، 
نابرابری میان ملت  ها و دولت ها، سرپوش نهادن به جنایات بین  المللی در ازای دسترسی به 
صلح شکننده و ناپایدار، بازدارندگی هسته  ای، صلح مسلح و ... را می  توان تاب آورد. البته 
این گفته را نباید به هیچ روی دستمایه نکوهش تدوین  کنندگان منشور قرار داد؛ آنان با 

1.  Conflict Transformation
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کوله  باری از تجربیات دهشتناك دو جنگ جهانی اول و دوم، راهکاری را طلب می  کردند 
که به هر قیمتی از رخداد جنگی دیگر ممانعت به  عمل آورد و در این میان، هر ریسمان 
پوسیده  ای را چنگ می  زدند تا مبادا نزاعی دیگر در عرصه جهانی بروز کند و موجبات تیره 

بختی بیشتر آنان را فراهم آورد. 
اما امروز، آنچنان که گفته شد، دیگر نمی  توان در آموزش حقوق بین  الملل ، جنگ 
را یگانه علت نگون  بختی بشریت دانست بلکه هرگونه تعدی به آزادی، برابری و حقوق 
بشر را نیز باید از جمله عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین  الملل  قلمداد نمود. این 
همان تفاوت میان صلح مثبت و منفی است که حقوق بین  الملل  را شاید تا پیش از 
پایان جنگ سرد به گمراهی رهنمون می  ساخت تا همه بی  عدالتی  ها و نابرابری  ها را 
به دلیل اولویت داشتن امنیت، نادیده انگارد. اما جنگ  های متعدد مستحدثه بعد از 
تصویب منشور و نیز بروز و ظهور پدیده تروریسم، امروز دیگر تردیدی باقی نمی  گـذارد 
که رویکرد پوزیتیویستی به حقوق بین  الملل  ما را به ناکجاآبادی بیش هدایت نخواهد 
کرد. صلح تنها زمانی مستقر خواهد شد، که بی  عدالتی و نابرابری و فقر و افراطی  گری 
... ریشه  کن شده باشند(A/70/674, 2015: para. 50)؛ آنچه در پی این تحوالت رخ  و 
خواهد داد، صلح مثبت و پایدار با تمرکز بر عدالت جهانی است که البته امروز غایت 
آرزوی بشری است ولی حداقل وجود همین رویا برای صلح، به بشر آموخته است که 
آنچه تا پیش از این صلح منفی خوانده می  شد، نه صلح بلکه امنیتی زودگذر و واهی 
بوده که در میان جنگ دیروز و فردا، تنها چند صباحی مستقر مانده است. این امنیت 
سراب  گونه، دیگر پاسخگوی جامعه بین  المللی نیست؛ در این جامعه صلحی نهادینه 
الزم است که توجیه  گر توسعه، احترام به حقوقبشر، اولویت دادن به برابری حقیقی میان 

ملت  ها و رهایی از ترس باشد.

7-1. حق بر صلح
در آموزه  های حقوق بین  الملل  از دوران کالسیک تاکنون، همواره صلح مورد تقدیر 
و چه بسا تقدیس بوده است و علما و اندیشمندان علم حقوق بین  الملل ، راهیان تتبع و 
اندیشه  ورزی در این مسیر را ترغیب می  نمودند تا طریقی برای رسیدن به صلح ارائه دهند 
(Gaurier, 2012: 250-271). اما صلح در ادبیات سنتی حقوق بین  الملل ، بیش از هرچیز به 
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توصیف وضعیتی می  ماند که دولت ها را در کنار هم به رفتار مسالمت   آمیز و عدم توسل به 
زور سوق می  دهد. از این منظر، مطالعات صلح نیز به روشی صرف تقلیل پیدا می کند که 

برای نیل به این وضعیت مطلوب، ارائه طریق می  نماید. 
در حالی که صلح، فارغ از معنا و مصداق آن، در ادبیات کنونی حقوق بین  الملل  به 
عنوان یک حق فردی و جمعی بشری در منظومه نسل سوم حقوق بشر مورد توجه قرار 
دارد. تفاوت این دیدگاه با نگرش سنتی، در گرایش مطالبه  گرایانه برای صلح نهفته است؛ 
چه وقتی که صلح را آن هم در معنای صلح مثبت در مجموعه حقوق بشر وارد کنیم، آنگاه 
حمایت و حراست از آن، نه صرفا خواست دولت ها بلکه تکلیف و تعهد آنان به صورت فردی 
و دسته جمعی خواهد بود که ماحصل این فرآیند، توجیه حقوقی برای مطالبه  گری نظمی 
است که در ماده 28 اعالمیه جهانی حقوق بشر با این عبارات بیان شده است: »هرکس 
حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین  المللی حقوق و آزادی  هایی 
را که در این اعالمیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل گذارد«. مطالعات 

صلح، ضامن توجه به این رویکرد در آموزش حقوق بین  الملل  خواهد بود.

8-1. شهروندی جهانی و همبستگی بین  المللی
واگیردار  بیماری  های  جهانی،  گرمایش  هوا،  و  آب  تغییرات  همچون  پدیده  هایی 
مانند ایدز و ابوال، فقر و گرسنگی، کم آبی، نابودی جنگل  ها، مهاجرت بی  رویه، تروریسم، 
پوپولسیم و ...، تمدن بشر را با چالش  های جدی مواجه کرده  اند و در این میان، گزافه 
نیست اگر گفته شود که حقوق بین  الملل  باید راهکارهایی را برای برون رفت از این مصائب 
ارائه دهد. حقوق بین  الملل  سنتی که بیش از هرچیز بر همزیستی و همکاری میان 
دولت ها استوار است، با تکیه بر اصولی مانند اصل انصاف درون و بین  نسلی، اصل مسؤولیت 
مشترك اما متفاوت، اصل احتیاط، اصل مراقبت مقتضی، اصل پیش گیری و ... که بیشتر 
در چهارچوب حقوق بین  الملل  محیط زیست متبلور شده اند، در تالش برای پاسخ گویی 
به این نیازهای جهانی است و شاید بتوان توافق پاریس 2015 در زمینه تغییرات اقلیم را 
از جمله برجسته ترین دستاوردهای حقوق بین  الملل  در این حوزه برآورد کرد که در کل 
بیش از هرچیز به اقدامات داوطلبانه دولت ها منوط شده است. این در حالی است که به 
نظر می  رسد، مقابله با چنین تهدیداتی مستلزم شکل  گیری تعهداتی سخت در منظومه 
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حقوق بین  الملل  است که متضمن احترام به حقوق بشر، حمایت از حقوق بشر و تحقق 
حقوق بشر باشند. احترام به حقوق بشر، تعهدی منفی است که شامل تعهد به عدم نقض 
مقررات حقوق بشری است؛ حمایت از حقوق بشر، تعهدی مثبت است برای جلوگیری از 
نقض حقوق بشر و تعهد به تحقق حقوق بشر نیز تعهدی مثبت برای سیاست  گذاری در 
جهت تأمین و استیفای حداکثری از حقوق بشر است که این مورد اخیر صرفاً از مجرای 
 (Quirico, همزیستی و همکاری میسر نیست بلکه همبستگی بین  المللی را طلب می کند

.Brohmer and Szabo, 2016: 10-20)

به  عمومی،  و مسؤولیت  مضامین شهروندی جهانی  بر  تاکید  با  مطالعات صلح، 
تحقق همبستگی  زمینه  تا در  را می  دهد  امکان  این  بین  الملل   پژوهش گران حقوق 
بین  المللی به عنوان یک حق بشری کوشش کنند. در قسمت دوم، به تبیین بیشتر 

پرداخت. بشر خواهیم  و حقوق  میان مطالعات صلح  پیوند 

2. پیوند میان مطالعات صلح وحقوق بشردر چهارچوب نظام آموزشی
برای تبیین ارتباط میان مطالعات صلح و حقوق بشر در زمینه آموزش و به ویژه 
آموزش عالی، ابتدا باید مفاهیمی که این دو را به یکدیگر پیوند می  دهد مورد بررسی قرار 
دهیم. مطالعات صلح مفاهیم صلح و خشونت را بیش از هرچیز مورد توجه قرار داده و سعی 
بر آن داشته است که گستره این مفاهیم را مشخص نماید. حقوق بشر نیز در ادامه راه 
حقوق طبیعی، با تمرکز بر کرامت انسانی درصدد فراهم آوردن چهارچوبی حمایتی برای 

انسان بوده است. هریک از این مفاهیم بنیادین مستلزم مداقه  مجزا هستند.

1-2. آموزه  های مطالعات صلح
در مطالعات صلح با تمرکز بر خشونت، تحقق صلح منفی و صلح مثبت مستلزم 
برطرف  نمودن اقسام خشونت است؛ به عبارت دیگر هنگامی که صلح منفی و صلح 
با  رابطه  در  حکم فرماست.  مختلف  سطوح  در  خشونت  نشده اند،  برقرار  هنوز  مثبت 
خشونت و تیپ  شناسی آن، تعاریف و تقسیم  بندی  های مختلفی ارائه شده است. بسته به 
اینکه چه مرجعی و از چه منظری درصدد تعریف خشونت برآمده، این تعاریف و اقسام آن 
متفاوت شده است. به عنوان مثال سازمان جهانی بهداشت با احتساب خشونت به عنوان 
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یکی از مسائل مرتبط با سالمت عمومی، آن را چنین تعریف می کند:
»استفاده عامدانه از زور جسمانی یا قدرت، به صورت تهدید یا اعمال واقعی، علیه 
خود فرد، دیگری یا گروه و یا جامعه که احتماالً یا قطعاً منتهی می  گردد به آسیب، مرگ، 

».(WHO, 2002: 4)تأثیر روانی، ناهنجاری و یا محرومیت
در حوزه مطالعات صلح، مفاهیم صلح و خشونت در مقابل یکدیگر قرار می  گیرند و 
نبود یکی با حضور دیگری مالزمه دارد (Galtung, 1969: 168). لذا تعاریف ارائه شده نیز 
در همین راستا قرار می  گیرند. یوهان گلتونگ با اتکاء بر نیازهای انسانی، چنین تعریفی از 

خشونت به دست می  دهد:
»خشونت عبارت است از بی احترامی به نیازهای بنیادین بشر و در نگاهی کلی  تر، 
بی  احترامی به زندگی که منجر می  شود به کاهش سطح برآورده شدن نیازها به کمتر از 
 (Galtung, ».آنچه ممکن و میسر است. تهدید به خشونت نیز خشونت محسوب می  گردد

.1990: 292)

به  آن رخ می  دهد،  در  را که خشونت  تعریف، سطوحی  این  ارائه  گلتونگ ضمن 
مستقیم1و ساختاری2 تقسیم می کند. با توجه به تعاریفی که از صلح منفی و صلح مثبت 
ارائه شد، می  توان گفت نبود خشونت مستقیم موجد صلح منفی و نبود خشونت ساختاری 
موجد صلح مثبت است. تفکیک خشونت به مستقیم و ساختاری ابتکاری بود که توسط 
گلتونگ در عرصه مطالعات خشونت و صلح معرفی شد و امروزه نیز علی رغم گذر زمان 

 . (Dilts, 2012: 192)همچنان کاربردی است
خشونت مستقیم یا شخصی هنگامی رخ می  دهد که یک کنش گر مرتکب خشونت 
می  شود در حالی که در خشونت ساختاری یا غیرشخصی چنین کنش گری وجود ندارد. 
با  بلکه خشونت  به دیگری آسیب نمی  زند  در خشونت ساختاری هیچ کس مستقیماً 
ساختار درآمیخته است که نتیجه آن به صورت نابرابری در قدرت و نابرابری در فرصت  ها 
جلوه گر می  شود(Galtung, 1969: 170) . چنانچه مفهوم خشونت را همچون کوه یخی 
تصور نماییم، خشونت مستقیم تنها بخش عیان این توده بزرگ و البته بخش کوچکی از 
آن است. خشونت ساختاری با آنکه به چشم نمی  آید، می  تواند آثار خشونت مستقیم را 

1. . Direct Violence
2. . Structural Violence
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داشته باشد و یا حتی منجر به خشونت مستقیم گردد.
اشکال  و  می  دهد  قرار  شناسایی  مورد  انسان  برای  را  کلی  نیاز  چهار  گلتونگ 
تعریف  نیازها  این  از  محرومیت  قالب  در  را  ساختاری  خشونت  و  مستقیم  خشونت 
نیازهای  می  شود؛  میر  و  مرگ  به  منجر  آنها  تأمین  عدم  که  بقا1  نیازهای  می کند: 
رفاهی2که عدم تأمین آنها منجر به فقر و بیماری می  گردد؛ نیازهای هویتی3 که عدم 
تأمین آنها بیگانگی و به حاشیه رانده شدن را به دنبال دارد و نیازهای آزادی4که عدم 

.  (Glatung, 1990: 292)می  شود منتهی  محدودیت  و  سرکوب  به  آنها  تأمین 

جدول شماره 1. ارتباط میان اقسام خشونت و نیازهای انسان
نیازهای 
آزادی

نیازهای هویتی نیازهای رفاهی نیازهای بقا

سرکوب کردن
بازداشت کردن

تبعید کردن

غیراجتماعی کردن
باز اجتماعی کردن
شهروند درجه دو

صدمه زدن، محاصره، 
تحریم، بیچارگی

کشتن خشونت 
مستقیم

به حاشیه راندن
ایجاد شکاف 

نفوذ
دسته بندی

بهره کشی نوع »ب« )که 
منجر به مرگ نمی  شود 
لیکن قربانی خشونت 

مادام العمر در معرض آن 
قرار دارد(

بهره کشی نوع 
»الف« )که 

منجر به مرگ 
می  شود(

خشونت 
ساختاری

آنچه به خشونت مستقیم و ساختاری مشروعیت می  بخشد، یا حداقل آن را قابل 
قبول جلوه می  دهد به عنوان خشونت فرهنگی5 شناخته می  شود. به عقیده گلتونگ 
خشونت فرهنگی در اشکال مختلفی جلوه گر می  شود و  عملکرد اصلی این نوع خشونت 

1. . Survival needs
2. . Well-being needs
3. . Identity needs
4. . Freedom needs
5. . Cultural Violence
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این است که بهره  کشی و سرکوب را عادی و طبیعی بنمایاند یا اساساً مانع رؤیت آن 
 .(Glatung, 1990: 295) شود

خشونت مستقیم، ساختاری و فرهنگی مثلث خشونت را شکل می  دهند که در 
آن خشونت مستقیم به صورت عیان و خشونت ساختاری و غیرمستقیم به صورت 
پنهان به حیات خود ادامه می  دهند )جدول شماره 2(. به لحاظ زمان شکل  گیری و 
قالب یک  واقعه1، خشونت ساختاری در  به صورت یک  بقا، خشونت مستقیم  مدت 
  (Galtung,فرآیند2 و خشونت فرهنگی به صورت یک امر نسبتاً پایدار3 رخ می  نماید
(294 :1990. به عبارت دیگر، اشکال مختلف خشونت مالزمه زمانی با یکدیگر ندارند 

آنی  اساساً  و هریک حسب ماهیت شان در زمان پدیدار می  شوند. خشونت مستقیم 
قالب ها مستلزم  و  اسلوب ها  در  نفوذ  برای  لحظه رخ می  دهد؛ خشونت ساختاری  و در 
طی فرآیند خواهد بود و خشونت فرهنگی به دلیل نفوذ از طریق مجراهای فرهنگی 

تبدیل به امری نسبتاً پایدار می  گردد که تغییر آن زمان بر و دشوار خواهد بود.

جدول شماره 2. مثلث خشونت 

برقراری صلح و محو خشونت در کنار تضمین حقوق بشر دست در دست یکدیگر پیش 
می روند و صلحی که مبتنی بر نابرابری، سلطه، بهره  کشی و به اجبار برقرار گردد، همانند 
 (UNESCO آنچه در بند ششم گفتار اول از نظر گذشت، صرفاً عنوان صلح را یدك می  کشد

1. . Event 
2. . Process 
3. . Invariant 
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(Medium Term Plan, 1977: para 107. به همین جهت بسیاری از اشکال خشونت به واقع 

هنگامی رخ می نمایند که تضمین و احترام به حقوق بشر محقق نشده باشد. 

2-2. آموزه  های حقوق بشر
حق  های بشری قبل از هر چیز، بر اصول آزادی، برابری و منع تبعیض استوار شده اند. 
ماده 1 اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: »کلیه انسان  ها آزاد و برابر در کرامت 
و حقوق به دنیا می  آیند. همگی از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر با 

روحیه  ای برادروار رفتار کنند.«
اعالمیه جهانی حقوق بشر شش خانواده از حقوق را احصاء می کند: حقوق ناظر بر 
امنیت که از انسان  ها در مقابل قتل، کشتار، شکنجه و تجاوز محافظت می کند؛ حقوق ناظر 
بر دادرسی که از افراد در مقابل سوءاستفاده  از دستگاه قضایی حمایت می کند؛ حقوق-

آزادی  ها که آزادی عقیده، بیان، اتحادیه، اجتماع و رفت  وآمد افراد را مورد حمایت قرار 
می  دهد؛ حقوق ناظر بر مشارکت سیاسی که ناظر بر آزادی شرکت در عرصه سیاست است؛ 
حقوق ناظر بر برابری که برابری افراد و منع تبعیض را تضمین می کند و حقوق اجتماعی 
که مستلزم تأمین شرایط الزم برای تحصیل کودکان و حمایت از افراد در مقابل فقر و 

.(Anasarias& Berliner,2009: 181)گرسنگی است
پر واضح است که حقوق بشر ارتباط نزدیکی با صلح مثبت، صلح منفی و فرهنگ 
صلح دارد و بسیاری از اشکال خشونت به واقع نقض یکی از حق  های بشری هستند. 
با محوریت فرهنگ صلح بیان داشته  مجمع عمومی در همین راستا در قطعنامه  ای 
است که تحقق وظیفه سازمان ملل برای محافظت از نسل  های آینده از آفت جنگ 
ارزش  ها،  بر  است  مفهوم مشتمل  این  است؛  فرهنگ صلح  به سمت  مستلزم حرکت 
منش ها و رفتارهایی که بازتاب اصول آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوق بشر، تساهل 
و همبستگی هستند و خشونت را نمی  پذیرند (A/RES/53/25 , 1998: preamble). در 
این نگاه الزمه برقراری فرهنگ صلح، احترام و تضمین حقوق بشر است. نظریه جامع 
صلح1 نیز بر چنین نگاهی مبتنی است. مطابق این نظریه کلیه وضعیت  های قابل تصور 
برای بشر از جمله صلح، ثمره قابلیت  های عام شناختی، احساسی و انگیزشی انسان 

1. . Integrative Theory of Peace (ITP)
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هستند که در کنار یکدیگر وضعیت جهان را شکل می  دهند. چنانچه مطابق جهان  بینی 
مبتنی بر صلح به دنیا بنگریم، عناصر بنیادین فرهنگ صلح یعنی احترام به حقوق و 
آزادی  های بشر جایگاه منحصر به فردی خواهند داشت (Danesh, 2008: 63). در چنین 
نگاهی مطالعات صلح صرفاً به ابزاری برای جلوگیری از خشونت در روابط میان دولت ها 
تقلیل نمی یابد، بلکه پیوند میان آن با حقوق بشر زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر صلح 

مثبت در ادبیات حقوق بین  الملل  فراهم می  نماید.
در همین راستا، با توجه به تقسیم  بندی گلتونگ از خشونت و ابتناء آن بر نیازهای 
افراد، می  توان این نیازها را با طیف  های حقوق مندرج در خانواده حقوق بشر مرتبط نمود. 
هرگونه  ای از نقض احترام و عدم تضمین حقوق بشر می  تواند زمینه  ساز محرومیت از نوعی 

نیاز و در نتیجه وقوع خشونت گردد. )جدول شماره 3(

جدول شماره 3. ارتباط میان نیازها و حق  ها 
نیازهای 
آزادی

نیازهای هویتی نیازهای 
رفاهی

نیازهای بقا

حقوق ناظر بر 
دادرسی

حقوق-آزادی-
 ها

حقوق ناظر بر 
مشارکت سیاسی
حقوق ناظر بر 

برابری

حقوق اجتماعی حقوق ناظر بر 
امنیت

خشونت مستقیم

خشونت ساختاری

با توجه به این پیوند نزدیک، باید تأثیر آن بر روند آموزش را مورد بررسی قرار داد 
چراکه هم در مطالعات صلح و هم در حقوق بشر تأکید بسیاری بر آموزش وجود دارد. 
در مطالعات صلح آموزش مستقیماً به مصاف خشونت فرهنگی می  رود و در حقوق بشر 
آموزش ضمن اینکه خود حقی بشری محسوب می  گردد، زمینه را برای احترام و تضمین 

سایر حقوق و تحقق فرهنگ صلح فراهم می کند.

3-2. نقش نظام آموزشی در ترویج فرهنگ صلح
با عنایت به تعریفی که از صلح ارائه شد، می  توان نتیجه گرفت که تحقق آن امری 
فرآیند  این  افراد در کلیه سطوح در  کلیه  و  باشد  اختیار دولت ها  در  نیست که صرفاً 
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تأثیرگذار هستند؛ به همین جهت آموزش صلح  مدار می  تواند در تحقق صلح در جهان مؤثر 
.(Galtung, 1983: 282) واقع شود

بند 2 ماده 26 اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می  دارد: »هدف آموزش رشد کامل 
شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی  های بنیادین خواهد بود. آموزش 
باید با تفاهم، مدارا و دوستی را در میان همه ملت  ها و گروه  های نژادی و دینی ترویج کند 

و به فعالیت  های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.«
در اسناد بین  المللی متعددی آموزش حقوق بشر و ضرورت آن مورد اشاره قرار گرفته 
است: کنوانسیون بین  المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 )ماده 7(؛ میثاق بین  المللی 
حقوق مدنی و سیاسی 1966 )ماده 13(؛ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های 
خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز 1984 )ماده 10(؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه 
زنان 1979 )ماده 10(؛ کنوانسیون حقوق کودك 1989 )ماده 29(؛ کنوانسیون بین  المللی ناظر 
بر حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان 1990 )ماده 33(؛ کنوانسیون ناظر 
بر حقوق افراد دارای معلولیت 2006 )مواد 4 و 8(؛ اعالمیه وین و برنامه عمل 1993 )بخش 
اول پاراگراف 34-33 و بخش دوم پاراگراف 82-78(؛ اعالمیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی 
علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، یهودی  هراسی و عدم  تساهل  های مشابه 2001 )پاراگراف 97-

95 اعالمیه و پاراگراف 139-129 برنامه عمل(؛ سند نهایی کنفرانس بازنگری دوربان 2009 
)پاراگراف های 22 و 107( و سند نهایی گردهمایی جهان 2005 )پاراگراف 131(.

وجه مشترك این اسناد در زمینه آموزش حقوق بشر دائر است بر آموزش، یادگیری 
و انتقال اطالعات با هدف ساختن فرهنگ جهانی حقوق بشر مشتمل بر:

تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی  های اساسی؛
شکل  گیری کامل شخصیت انسان و حس کرامت؛

تقویت درك، تساهل، برابری جنسیتی و دوستی میان ملت  ها، افراد بومی و اقلیت  ها؛
توانمندسازی کلیه افراد برای مشارکت مؤثر در جامعه  ای آزاد و دموکراتیک تحت 

حاکمیت قانون؛
(HR/ ایجاد و حفظ صلح و تقویت توسعه پایدار مردم-محور و عدالت اجتماعی

PUB/12/3, 2012: 12-13)

سازمان ملل متحد به دلیل اهمیت آموزش حقوق بشر، ضمن اشاره به ضرورت 
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آموزش حقوق بشر برای تقویت ارتباطات همگن میان جوامع و تساهل و درك متقابل 
و باالخص برای صلح، سال های 1995 تا 2005 را دهه آموزش حقوق بشر اعالم نمود 

.(A/RES/49/184, 1994)

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( نیز که اساساً با محوریت 
آموزش شکل گرفته است، در سند مؤسس خود به دفعات ارتباط میان صلح و آموزش 
حقوق بشر را مورد تأکید قرار داده و در ماده 1 هدف سازمان مشارکت در صلح و امنیت 
از طریق تقویت همکاری میان ملل مختلف از خالل آموزش، علم و فرهنگ مقرر شده 

 .(UNESCO Constitution, 1945: art. 1)است
باید این نکته را مدنظر داشت که در حوزه آموزش، مطالعات صلح با آموزش صلح 
سروکار دارد و حقوق بشر با آموزش حقوق بشر. به بیان دیگر این دو حوزه هریک بر 
مفهوم محوری خود متمرکز هستند لیکن ابزارها و مفاهیمی که در راستای آموزش 
همچون  دارند،  بسیاری  مشابهت  می  دهند  قرار  استفاده  مورد  خود  محوری  مفهوم 
تساهل، دموکراسی، گفتگو، تبادل فرهنگی و... .  پیرامون رابطه میان این دو، نظریات 
مختلفی وجود دارد. برخی مفهوم آموزش صلح را اعم از آموزش حقوق بشر به حساب 
که  گونه  ای  به  می دانند  گسترده  تر  را  بشر  حقوق  آموزش  مفهوم  برخی  و  می  آورند؛ 
می  تواند آموزش صلح را نیز در بر بگیرد و عده  ای نیز معتقدند که آموزش حقوق بشر 
می  تواند رویکردی در زمینه آموزش صلح محسوب شود. در نگاهی کلی می  توان گفت 
در چهارچوب آموزش صلح معموالً آموزش حقوق بشر یکی از زیرمجموعه  ها محسوب 

.(Brock-Utne, 1998: 3)می  شود
در همین راستا، یکی از محققان حوزه آموزش صلح، خانم بتی ریردون1، پس از سال  ها 
تدوین برنامه  های آموزش صلح، هشت زیرمجموعه را برای آموزش صلح مورد شناسایی قرار 
داده است: حل و فصل درگیری، همکاری، عدم خشونت، مفاهمه چندفرهنگی، حقوق بشر، 
عدالت اجتماعی، منابع جهان و محیط زیست جهانی. کلیه این زیرمجموعه  ها شامل عناصر 
رفتاری، منشی و شناختی هستند(Brock-Utne, 1998:4) . نکته جالب توجه این است که 
ایشان علی رغم گنجاندن حقوق بشر به عنوان یکی از زیرمجموعه  های آموزش صلح، عمالً با 
اذعان به ظرفیت  های آموزش حقوق بشر، حرکت این دو به موازات یکدیگر را در جای دیگر به 

1. . Betty Reardon
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رسمیت شناخته است. به زعم وی، آموزش صلح باید درصدد ارائه راهکار باشد و حقوق بشر 
بهترین پاسخ در مواجهه با مسائل حوزه صلح را فراهم می کند و با رفتن به مصاف بی  عدالتی، 
.(Reardon, 1997: 22) فقر و نبود آزادی، زمینه را برای شکل  گیری صلح مثبت مساعد می  سازد

از منظر سازمان ملل متحد، با گذشت زمان، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر با 
یکدیگر عجین شده اند (Page, 2008: 3). در اعالمیه وین از یک طرف آموزش صلح ذیل 
آموزش حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر آموزش حقوق بشر برای تحقق صلح جهانی 

. (Vienna declaration, 1993: paras 78-82)ضروری شناخته شده است
برای ارزیابی رابطه میان این دوآموزش، باید به موضوع هریک و هسته مرکزی آنها 
توجه نمود. همان طور که در ابتدا ذکر آن رفت، مطالعات صلح و بالتبع آموزش صلح حول 
مفهوم خشونت و چگونگی کنترل، کاهش و محو آن قرار دارد، در حالی که حقوق بشر 
و آموزش آن در راستای حمایت از کرامت انسانی ایجاد شده است، لذا هریک از حقوق و 
آزادی  های مندرج در اسناد بین  المللی نیز به دنبال محاظت از کرامت انسانی هستند. ماهیت 
حق به گونه  ای است که به این مجموعه جنبه  ای مطالبه  ای می  دهد و فرد را در مقابل دولت 
قرار می  دهد؛ لیکن در مطالعات صلح ابتدا وضعیت تبیین می  گردد و سهم همه کنش گران 
از سطح خرد تا کالن در آن لحاظ می  شود. در مجموع می  توان گفت از آنجایی که سوژه 
هر دو در نهایت انسان و روابط انسانی است و همانطور که ذکر آن رفت، در حوزه مطالعات 
صلح نیز حقوق بشر به عنوان بهترین پاسخ برای مسائل صلح به رسمیت شناخته شده 
است، این دو در بسیاری از موارد هم پوشانی دارند و درصدد تقویت مفاهیم مشترك هستند 
که این امر باعث تقویت متقابل خواهد شد. اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند مادر 
در عرصه حقوق بین  الملل  بشر در ابتدای دیباچه این پیوند را تصدیق و تصریح می کند که 
»شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یکسان و جدایی  ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس 
آزادی و عدالت و صلح جهانی است«. با این وصف می  توان گفت آموزش صلح و حقوق 
بشر در کنه خود با یکدیگر پیوند خورده  اند و نمی  توان از یکی بدون حضور دیگری سخن 
به میان آورد. همانطور که در قسمت اول مقاله بیان شد، حقوق بین  الملل  نیز با حرکت از 
صلح منفی به سمت صلح مثبت و توجه هرچه بیشتر به انسان  ها به عوض دولت ها این پیوند 
را قوی  تر می کند؛ جایی که صلح لباس حق بر تن می کند این پیوند به اوج خود می  رسد.

ارتباط میان این دو حوزه آموزشی به گونه  ای است که هم در محتوا و هم در شکل 
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آموزش جلوه  گر می  شود. شاید بتوان گفت که در زمینه آموزش صلح و حقوق بشر زمانی 
این  از »آموزش برای2«  این مفاهیم است و زمانی بحث  از »آموزش درباره1«  صحبت 
مفاهیم (Brock-Utne, 1998: 7). هنگامی که درصدد آموزش درباره این مفاهیم هستیم 
توجه به محتوا هرچه بیشتر ضرورت می یابد و مشخصاً در زمینه آموزش حقوق بین  الملل  
موارد احصاء شده در قسمت اول باید در چهارچوب آموزشی لحاظ گردند؛ لیکن زمانی که 
آموزش با هدف تحقق عینی این مفاهیم انجام می  گیرد، عالوه بر محتوا، باید به شکل و 

نحوه آموزش نیز توجه شود. در ادامه به این دو ظرفیت آموزش پرداخته می  شود.
 

1-3-2. محتوای آموزش: 
در دیباچه اساسنامه یونسکو این نکته تصریح شده است: »از آنجایی که جنگ در 
اذهان بشر آغاز می  شود، سنگرهای صلح نیز باید در اذهان بشر ساخته شوند«. می  توان 
گفت بذر خشونت یا صلح در قالب آموزش کاشته می  شود، لذا محتوای نظام آموزش عالی 
و در اینجا مشخصاً در رشته حقوق بین  الملل  باید محتوایی بر مدار احترام به حقوق بشر 

و صلح باشد.
در گزارش 2016 یونسکو ناظر بر ارزیابی آموزش جهانی، ارتباط میان هدف چهارم از 
اهداف توسعه پایدار ملل متحد با 16 هدف دیگر از خالل شش محور اساسی مورد بررسی 
قرار گرفته است. این شش محور3 عبارتند از: سیاره، رفاه، مردم، صلح، مکان و مشارکت. 
محور صلح به نقش آموزش در حمایت از صلح، عدالت و مشارکت در جوامع می  پردازد و 
به این امر اشاره می کند که آموزش، نقشی اساسی و حیاتی در تضمین انسجام اجتماعی و 

 . (UNESCO, 2016: 36)جلوگیری و کاهش از شمار تنش  های اجتماعی دارد
در چهارچوب برنامه درسی رشته حقوق بین  الملل ، برای ارائه آموزش مبتنی بر صلح 
یکی از مفاهیمی که باید در محتوای آموزشی درج گردد مفهوم حقوق بشر است. اهداف 

برنامه آموزشی حول محور حقوق بشر عبارتند از:
پرورش تساهل، احترام و همبستگی که الزمه حقوق بشر هستند؛

1. . Education about
2. . Education for 
3. . Six Ps: Planet, Prosperity, People, Peace, Place and Partnership
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به دست دادن اطالعات الزم راجع به حقوق بشر و نهادهای اجرایی آنها در بعد ملی 
و بین  المللی؛ و باال بردن آگاهی افراد نسبت به راهکارها و ابزارهای تعمیم حقوق بشر به 

.(Torney-Purta, 1984: 63)واقعیت  های اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین  المللی
در پیگیری چنین اهدافی، نباید حقوق بشر صرفاً به شکل چهارچوبی هنجاری 
مورد استناد قرار بگیرد، بلکه باید به مثابه مفهومی پویا و پیچیده بتواند پاسخ گوی 
اقتضائات و نیازهای جوامع متفاوت باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق اهداف فوق باید 
حقوق بشر در هنگام آموزش تبدیل به امری ملموس گردد و این میسر نخواهد بود، 
تنها   .(Bajaj, 2008: 3-4) اینکه در چهارچوب آموزش بومی  سازی صورت پذیرد  مگر 
در چنین حالتی می  توان آموزشی صلح  مدار و مبتنی بر حقوق بشر ایجاد نمود چراکه 
تمرکز صرف بر بعد هنجاری و تعهدات عمودی در حوزه حقوق بشر آن را از توجه به 
شرایط اجتماعی و ریشه  های وضعیت موجود باز می  دارد. در نظام آموزشی باید اصول 
بنیادین حقوق بشر و تک تک حق  ها و آزادی  ها با مثال هایی عینی و در روابط اجتماعی 
و انسانی تبیین شوند تا اطالعات، شناخت، منش و نهایتاً رفتار فرد مبتنی بر این اصول 

قرار بگیرد.
با درنظر گرفتن حقوق بشر به عنوان مفهومی پویا، می  توان مالحظه نمود که بسیاری 
از موارد خشونت همزمان نقض حقوق بشر را نیز به دنبال دارند و یا از آن نشأت می  گیرند. 
چنانچه چنین برداشتی از مفهوم حقوق بشر و پیوند آن با صلح در کنار مالحظاتی که در 
قسمت اول مقاله تبیین شد، در محتوای آموزشی رشته حقوق بین  الملل  گنجانده شوند، 

این مهم تحقق می یابد.

2-3-2. شكل آموزش:
بدیهی است که نظام آموزشی از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی نقش بسزایی در 
انتقال فرهنگ مبتنی بر خشونت یا فرهنگ مبتنی بر صلح ایفاء می کند. در کنار محتوا در 
سطح آموزش عالی در رشته حقوق بین  الملل ، آنچه به صورت مشترك در کلیه رشته  های 

دانشگاهی وجود دارد، شکل و نحوه آموزش است.
اهمیت شکل آموزش تاحدی است که می  توان گفت حتی بیش و پیش از محتوا 
باید مورد توجه قرار بگیرد. شکل آموزش حسب اقتضائات خود می  تواند محتوا را نیز 
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تحت تأثیر قرار دهد. باید میان شکل آموزش صلح و ایده صلح سازگاری وجود داشته 
باشد. شکل آموزش نمی  تواند دربردارنده خشونت مستقیم و یا خشونت ساختاری باشد. 
در صورت بی توجهی، نظام آموزش عالی می  تواند علی رغم داشتن محتوایی صلح  مدار، بر 
ساختاری مبتنی بر خشونت استوار باشد. امروزه احتمال وجود خشونت ساختاری در 
نظام آموزشی بیش از خشونت مستقیم است. درنتیجه دقت  نظر بیشتری در این زمینه 
الزم است زیرا همان طور که گفته شد، خشونت ساختاری بخش پنهان خشونت است و 
اغلب به چشم دیده نمی  شود (Galtung, 1971-72: 2). با این وصف آموزش صلح نیز باید 
به صورت مستقیم و ساختاری مورد توجه قرار بگیرد و میان این دو تعامل برقرار گردد 

.(Jaeger,2014: 17)

پرسش  هایی که نظام آموزشی باید بتواند پاسخی درخور برای آن داشته باشد عبارتند از:
آیا اجازه بازخورد در فضای آموزشی داده می  شود؟

آیا افراد را در کنار یکدیگر به تعامل وامی  دارد یا از هم دور می کند؟
آیا امکان مشارکت فراهم است؟

جریان  یک طرفه  صورت  به  صحبت  صرفاً  یا  است  برقرار  مفاهمه  و  گفتگو  آیا 
(Galtung,1971-1972:2)دارد؟

آیا امکان به روزرسانی محتوا حسب اقتضائات زمانی و مخاطب وجود دارد؟
در نگاهی آسیب  شناسانه به وضعیت نظام آموزش عالی در ایران به طور کلی، می  توان 

موارد ذیل را در قالب خشونت ساختاری شناسایی نمود:
تقسیم  کار از باال به پایین )عمودی( و ارتباط یک طرفه میان استاد و دانشجو؛

رقابتی بودن فضای آموزشی به عوض مشارکتی بودن آن؛
چندپارگی میان دانشجویان به دلیل فضای رقابتی و جلوگیری از شکل  گیری تعامل 

هم سطح؛
نبود و یا کمبود تنوع و چندجانبه  گرایی در فرآیند آموزش؛

تعیین سیاست  های آموزشی کلیه رشته  ها از یک مرجع و نبود یا کمبود انعطاف در 
تغییر محتوای دروس و به  روزرسانی آنها؛

موضوع محور بودن آموزش به جای مسأله  محور بودن آن؛
نحوه ارزیابی یادگیری مبتنی بر آزمون  های واحد با نتیجه دسته بندی  و برچسب  زنی؛

ضرورت و بایسته  های 
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نبود یا کمبود  فضای مناسب برای تعامل، برقراری ارتباط و گفتگو در مکان آموزشی؛
اعمال تبعیض  های ناروا در فضای آموزشی ؛

متناسب نبودن فضای آموزشی با نیازهای دانشجویان و استادان؛ و
لحاظ نشدن اصول محیط زیستی در شیوه  های آموزشی و فضای آموزشی.

بسیاری از موارد فوق، ضمن اینکه شکلی از خشونت ساختاری هستند، نقض اصول 
بنیادین حقوق بشر یعنی آزادی، برابری و منع تبعیض نیز محسوب می  شوند و اغلب 
انعکاسی از وضعیت موجود در سطح کالن هستند که عدم توجه به این الگوهای سلطه و 
خشونت در سطح کالن می  تواند موجبات تسری آنها به نظام آموزشی را نیز فراهم آورد  
(Brock-Utne, 1998: 4). لذا این ساختارها باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار 

گیرند و هنگام اصالح نظام آموزشی ضمن به روزرسانی محتوا همواره ظرفی که این محتوا 
در آن انتقال می یابد را نیز باید مورد ارزیابی قرار داد که آیا با مظروف خود تناقض دارد یا 

اینکه می  تواند محتوا را به بهترین نحو انتقال دهد.

نتیجه
در یک نگاه کلی می  توان گفت، در چهارچوب آموزش حقوق بین  الملل  مفهوم صلح 
نیازمند بازتعریف است و تغییر دیدگاه نسبت به دامنه این مفهوم می  تواند گستره وسیعی 
را در مقابل این رشته قرار دهد؛ ظرفیت  هایی که در غیر این صورت مغفول می  مانند. این 
تغییر نگرش مستلزم انسانی شدن نگرش به حقوق بین  الملل  و خروج آن از محدوده روابط 
میان دولت هاست. توجه بیشتر به حقوق بشر می  تواند نقش بسزایی در این راه ایفاء نماید. 
چنانچه دغدغه تحقق صلح در مفهوم جامع آن در زمینه حقوق بین  الملل  تبیین 
گردد، زمینه برای آموزش درباره صلح نیز هموار می  شود؛ ضمن توجه به اینکه آموزش برای 
صلح توجه به شکل را نیز به دنبال دارد. در اصالح ساختار آموزش عالی پیرامون حقوق 
بین  الملل ، ظرف و مظروف باید هردو به یک میزان مورد بررسی قرار بگیرند و مفاهیم 
پشتوانه آنها بازتعریف شوند تا آموزشی صلح  مدار در این عرصه را شاهد باشیم. بدیهی است 
نظام آموزش عالی نقطه پایانی در این راه است لذا باید از آموزه  ها و دستاوردهای آن در 
قلمرو حقوق بین  الملل  و حقوق بشر در ساختار آموزشی مدارس از سطح ابتدایی بهره برد 

و پایه  گذاری الزم برای نظام آموزش صلح  مدار را به انجام رساند. *
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