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هفت

همایشدبیرخانهمقدمه

هاي افروزان هر از گاهی به بهانهجنگاز یک سو کنیم که در آن در دنیایی زندگی می
، و از دیگر سو کنندمختلف و اشکال متفاوت در امور کشورهاي دیگر مداخله می

ن را آماج قهر خود ان و معترضاها با در پیش گرفتن سیاست سرکوب، مخالفحکومت
هاي نامتساهالنه در شیوهگرفتن ها با در پیش دهند و در عین حال، افراد و گروهقرار می

در چنین دهند. مابین، یکدیگر را در معرض ارعاب و خشونت قرار میمناسبات فی
در منطق خشونت، بازدارندهبه عنوان آرمانی کهن و عاملِ» صلح«صحبت از ي اهزمان

اي برخوردار است؛ بخصوص ویژهاهمیت و ضرورتاز،جهانیاي و در گسترهانسانی
شده و گستره وسیعی از اقدامات و هاي معطوف به صلح دگرگونماهیت تهدیدکه 

اي گسترده و بامعنا از گیرد. در چنین شرایطی مطالبه صلح جلوهها را در بر میرویه
هاي مختلف دانش را و متفکران از حوزهفرآیند و تکاپویی است که تمامی اندیشمندان 

استوارساختن صلح بر جامعه نماید. بشري میکهن متعهد و متکفّل به تحقق این آرمان 
است نظري یرهیافتمستلزمها و حتی جامعه ملی، دولتوالمللیانسانی و جامعه بین

درك صحیح از اي که هم به گونههاي علوم انسانی را در برگیرد، که تمامی حوزه
هاي نوین براي شناخت به دست دهد و هم روشهاي جهان امروز و آینده واقعیت

افزاري صلح را هاي نرمجنبهتهدیدهاي جدید را نشان دهد و در عین حال، بتواند 
یاد کرده است.» فرهنگ صلح«ن با عنوان آیونسکو از ، دستورکاري که تعمیق بخشد

مطالعات صلح ایران همایش امسال علمیدي، انجمندر راستاي نیل به چنین مقصو
اختصاص داد و دست همکاري به سوي خیل » علوم انسانی و صلح«خود را به موضوع 



هشت

را به یاري ندانش بشري دراز کرد و آناهاي گوناگونآموختگان حوزهعظیم دانش
-و نوشتهنظیر فرهیختگانی بود که با مقاالت خواند. ماحصل این فراخوان، استقبال کم

پندارند و بر استوار ساختن آن خود نشان دادند که صلح را دغدغه خویش میهاي 
ند. اثابت قدم

با توجه به اهمیت موضوع و در نظرداشت شرایط کنونی جامعه ایران و نقشی که 
نشست در نماید، سه پیشتواند در برقراري و اشاعه فرهنگ صلح ایفا علوم انسانی می

راستاي موضوع همایش برگزار گردید:
با همکاري شوراي اسالمی شهر تهران »صلح و مدیریت شهري«نشست: اولین پیش

و موزه صلح که در موزه صلح تهران در آبان ماه برگزار شد.
با همکاري دانشگاه »دانشگاه و مسئله صلح در ایران معاصر«نشست: دومین پیش

ان که در دانشگاه مازندران در آبان ماه برگزار شد.مازندر
با همکاري دانشکده حقوق، علوم »علوم اجتماعی و صلح«نشست: سومین پیش

هاي خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد که در دانشکده مذکور در سیاسی و زبان
آذر ماه برگزار شد.

، بخش اعظم دي گرفتندانجمن را جبه پاس قدردانی از همه کسانی که نداي 
هیأت محترم توجه و بررسیچکیده مقاالت ارسالی با رویکردي متساهالنه مورد 

مجموعه چکیده «داوران و کمیته علمی همایش قرار گرفت و مقرر شد همگی در 
هاي دریافتی و نیز طیف منتشر شوند. اما به دلیل کثرت چکیده» مقاالت همایش

ها بدان پرداخته شده بود، تصمیم که در این چکیدهاي از موضوعات مرتبط گسترده
در بخش نخست چکیده مقاالتی :گرفته شد آنها را در دو بخش مجزا منتشر کنیم

و ؛اندگنجانده شده که مستقیماً به موضوع همایش، یعنی علوم انسانی و صلح پرداخته
ل مرتبط با موضوع اند که غیر مستقیم به مسایدر بخش دوم چکیده مقاالتی قرار گرفته

ها، تقدم و تأخر آنها بر اساس ترتیب ند. براي تسهیل دسترسی به چکیدهاصلح پرداخته
حروف الفباي نام خانوادگی نویسندگان تنظیم شده است. امیدواریم به زودي پس از 
دریافت مقاالت به صورت تکمیل شده، بتوانیم آنها را در قالب مجلدي مجزا به 

نمائیم.عالقمندان عرضه 
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جایگاه و نقش فلسفه در توسعه صلح
1حسن اسدي

مختلف از انحاءها براي تحقق آن، بهیابی به صلح و آرامش و تالشآرزوي دست
شده است ارائههاي مختلفی در این راستا ي دور تاکنون وجود داشته است. طرحگذشته

گري و خشونت ها موفقیت چندانی نداشته است و ستیزهها و طرحاما این تالش
هاي مختلف و ابعاد گوناگونی دارند؛ قطعاً همچنان باقی است. جنگ و صلح، ریشه

هاي مختلف و با ها براي مهار یا حذف جنگ و ایجاد صلح نیز باید از راهتالش
سخن مهم و راهبردي در خصوص صلح وجود دارد و ابزارهاي مختلف باشد. نیز یک

ها ایجاد کرد؛ چون جنگ از اذهان آنها صلح را باید در اذهان آدم«آن این است که 
القاعده باید به دنبال راه یا ابزاري مؤثر براي تغییر در اذهان گشت. پس علی». خیزدبرمی

تواند ابزار مهمی براي فه میهایی که فلسفه و تفکر فلسفی دارد، فلسباتوجه به ویژگی
آمیز باشد. این تحقیق تالشی است براي بیان نقش و پژوهی و توسعه تفکر صلحصلح

ي فرهنگ صلح؛ اعم از نقشی که تاکنون ایفا جایگاه فلسفه در مطالعات صلح و توسعه
تواند داشته باشد. نموده و نیز نقشی که در ادامه می
که فلسفه چه جایگاهی در پرداختن به مسائل ن استبا این توضیح، سؤال تحقیق ای

هاي جنگ و خشونت و تواند به کاستن از زمینهجنگ و صلح دارد و چه کمکی می

hasanasadi500@gmail.comدکتراي فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز.1
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ي فرهنگ صلح بنماید؟ این پژوهش با روش تحلیل تأملی انجام شده است. در توسعه
ي فلسفه ابطهچارچوب این روش، براي پاسخ به سؤال، ابتدا با نگاهی تحلیلی، به بیان ر

جویی، با ابزارهاي پژوهی و صلحعنوان یک ابزار صلحشده و فلسفه، بهو صلح پرداخته
دیگر مثل: سیاست، حقوق، دین، فرهنگ، اقتصاد و علم و تکنولوژي مورد مقایسه 

هاي فلسفه براي پرداختن به مسأله جنگ و صلح ها و مزیتقراگرفته است و از ویژگی
ي فلسفه از ي صلح و نیز سابقهبه مرور آراء فیلسوفان در زمینهشده است. سپسگفته

ها و شده است. در پایان، طرحهاي صلح جهانی پرداختهها و نظریهي طرحنظر ارائه
گیري، بندي و نتیجههاي صلح فلسفی را مورد تحلیل انتقادي قرار داده و در جمعنظریه

ي فلسفی براي تقویت صلح بیان شده هانکاتی جهت بازاندیشی و اصالح در تالش
است.

جویی.پژوهی، صلحفلسفه، صلحها:کلید واژه
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ي کوچک، بستري براي انتقال دانش صلحهارسانه
1مصطفی انتظاري هروي

تواند بستر موثري براي ترویج صلح و کاستن از عوامل شکل گیري میانتقال دانش 
باشد. طبیعی است که انتقال دانش نیاز به بستري هاباتیثو بیهاو نزاعهاجنگ
اي براي ارسال پیام دارد.رسانه

شود، مییی که معموال براي انتقال دانش از آنها استفاده هادر میان انواع رسانه
ي علمی تلویزیونی است، هاي سنتی که شامل مجالت تخصصی یا شبکههارسانه

اي رشد دانش صلح و استفاده از علم براي توسعه صلح ملی و برهامشهورترین رسانه
ي هاي اجتماعی و رسانههاجهانی است. با این همه در سالهاي اخیر با رشد شبکه

شود، مصرف مخاطبان میسان از آنها یاد ي پیامهایا شبکه2تعاملی که تحت عنوان وب
ي هابیش از رسانههاسانهي کوچک شده و دربرگیري این رهامتوجه رسانههارسانه

سنتی بوده است.
ي، در این پژوهش با نگارنده با عنایت به سابقه قریب به دو دهه فعالیت رسانه

تواند زمینه میي علمی که هااي در ایران و میزان انتقال دادهبررسی ضریب نفوذ رسانه
ت که را براي صلح و کاهش دگماتیسم جنگ طلبانه کاهش دهد، نشان داده اس

دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي . 1
Mstfentezari62@gmail.com
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ي علمی شناخته شده، سهم بیشتري براي انتقال هاي کوچک نسبت به رسانههارسانه
دانش صلح دارند.

تواند رسانه مطلوب میبنابراین در پاسخ به این سوال اصلی که کدام نوع رسانه 
ي کوچک در عصر هارسانه«براي انتقال دانش صلح باشد؟ فرضیه اصلی این است که 

».ي صلح آمیز باشندهاتوانند بستر مناسب براي انتقال پیاممیجدید ارتباطی 
چارچوب تئوریک این پژوهش استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف 

ي سنتی از نظر انتقال هاي جدید و رسانههااست که براساس آن گفتمان حاکم بر رسانه
شده است.پیام علمی براي گسترش دانش صلح به طور تطبیقی مقایسه 

هاي کوچکرسانه، صلح، گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادي، رسانه: هاکلید واژه
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صلح از منظر تعلیم و تربیت
1خسرو باقري

تعلیم و تربیت با تحول یافتن انسان موجود به انسان مطلوب سروکار دارد. مطلوب 
خود موانست داشته باشد. منشأ شدن انسان، پیش از هر چیز مستلزم آن است که او با 

این استلزام آن است که تا خود بقا نداشته باشد، نوبت به نیل به وضع مطلوب نیز 
فرانخواهد رسید و بقاي یک موجود در گرو آن است که با خود در موانست باشد. در 
غیر این صورت، او همچون ارگانیسمی خواهد بود که دچار بیماري ایمنی است و خود 

شود و خود اقدام می کند و این خودشکنی، سرانجام به خودزدایی منجر میعلیه 
ماند که بتوان از وضع مطلوب او سخن گفت. خودي نمی

هاي دیگر از سوي دیگر، موانست انسان با خود نیز مستلزم موانست وي با انسان
یگران است. اما منشأ این استلزام کجاست؟ چرا موانست با خود مستلزم موانست با د

است؟ یک پاسخ به این سوال، این است که وجود دیگران، شرط تجربی استمرار وجود 
هاي انسان و موجودیت انسانی وي بوده است. اگر طفلی در جنگل و دور از انسان

تردید، موجودیتی انسانی دیگر رها شود و شانس آن را داشته باشد که بقا یابد، بی
شود و بدون داشتن که از ارتباط با دیگران حاصل مینخواهد داشت. بدون داشتن زبان 

توان موجودیتی انسانی براي آن طفل قائل شود، چگونه میتفکر که با زبان میسر می

khbagheri@ut.ac.irاستاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران (سخنران همایش) . 1
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شد؟ به این ترتیب، دیگران، شرط تجربی موجودیت انسانی فرد خواهند بود. دیگران از 
اند.موجودیت انسانیطریق تعلیم و تربیت فراهم آورنده این شرط تجربی براي 

اما نوع دیگر پاسخ به سوال مذکور که توسط کسانی چون لویناس و دریدا داده شده 
است، این است که دیگري، فراتر از این که شرط تجربی موجودیت من باشد، شرط 

توان بدون فرض منطقی و شبه استعالیی آن است. به عبارت دیگر، چگونه می
در مرز "خود"در این دیدگاه، نظر بر آن است که سخن گفت؟"خود"از "دیگري"
ظهور یابد. اصالت با "خود"در مرز "دیگري"ابد، نه آن که ظهور می"دیگري"
یابد. شاید به تمثیل بتوان گفت که در ظهور می"خود"است و در دامن آن "دیگري"

ن که این دیدگاه، رابطۀ دیگري و خود، همچون رابطۀ نور و ظلمت است؛ همچنا
توان سخن گفت، بدون فرض دیگري نیز نمی"تاریکی"از "نور"توان بدون فرض نمی

از خود سخن گفت.
را شرط "دیگري"توان قدر که میاما این دیدگاه قابل چالش است، زیرا همان

"دیگري"توان شرط منطقی را نیز می"خود"دانست، به عکس آن، "خود"منطقی 

از نوع تضایف دانست؛ همچون رابطه مادري و فرزندي که دانست و رابطۀ آن دو را 
خواند. فرض هر یک دیگري را فرامی

را از یک "دیگري"و "خود"یک جایگزین براي دیدگاه مذکور این است که 
جنس بدانیم. دو چیز که از یک جنس باشند، با هم وحدت دارند و سخن از تقدم و 

گوییم داشت. در این صورت، هنگامی که میتاخر آنها نسبت به یکدیگر جایی نخواهد
موانست با خود مستلزم موانست با دیگري است، این استلزام ناشی از هم جنس بودن 
خود و دیگري است و در واقع، موانست با دیگري، بیان موسعی از همان موانست با 

د نیز در خود خواهد بود. از این رو، کسی که با دیگري در صلح نیست، در واقع، با خو
صلح نیست زیرا دیگري از همان جنس خود است. در این صورت، انسان مطلوب یا 
انسان تربیت شده، کسی است که با دیگري در صلح باشد زیرا در آینه دیگري، خود را 

یابد که یا آینه دیگري، غبار گرفته باشد و می بیند. اما جنگ، هنگامی تحقق می
غبار نشسته باشد و "خود"نمایان کند و یا بر چشم را نیز "خود"تصویري معوج از 

را نیز تیره و تار بنمایاند. بر اساس این تمثیل، جنگ عارضه است و "دیگري"آینه 
صلح اصیل؛ جنگ سوء تفاهم است و صلح فهم متقابل. اکنون، نقش دیگري براي 
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نگ و صلح، هاي درستی از جگردد و آن این است که انگارهتعلیم و تربیت فراهم می
هاي درستی از خود و دیگري، فراهم آورد. با آموختن این مفاهیم، نقش به تبع انگاره

شود.تعلیم و تربیت در گستراندن صلح آشکار می

خود، دیگري، تعلیم و تربیت، شرط تجربی، شرط شبه استعالیی، صلح، :هاکلید واژه
.جنگ
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هاي گوناگون با رویکرد صلح در زبانارزش معنایی سازنده در مفهوم 
شناسی ساخت معناگونه

1احمد پاکتچی

هاي مختلف جهان، امري صلح به عنوان مفهومی متضاد با جنگ در فرهنگ
دیرآشناست، ولی این نکته در باره آن بسیار مهم است که آیا فراتر از این معناي سلبی، 

اي ایجابی و سازنده را هستند که جنبههایی نیز هاي صلح حامل مؤلفهدرونمایه واژه
حمل کنند؟ در تعاریف امروزي، صلح را نوعی دوستی و هماهنگی اجتماعی 

گیرد، ولی باید دید این نگرش تا شمارند که در غیاب دشمنی و خشونت شکل میمی
هاي گوناگون جهان ریشه دارد.چه اندازه در فرهنگ ملت

تر در مهربانانه در فرهنگ ایرانی، مفهوم صلح (آشتی) در آرامش و در سطحی ژرف
) هم داراي ساخت mirرسد مفهوم اسالوي (به نظر مینگریستن به یکدیگر ریشه دارد. 

اي نزدیک بدان، در فرهنگ هندي نیز مفهوم صلح گونهبهمشابهی بوده باشد. همچنین 
)shanti(ک جامعه یا حتی درون وجود یک فرد است. در به معناي آرامش درون ی

مفهوم همراه بودن و همراهی کردن )hépíngهاي شرقی، مانند چینی (برخی فرهنگ
مفهوم )barış) و ترکی (paxزمینه ساخت صلح است. بعضی نیز مانند فرهنگ التینی (

(سخنران همایش)عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1
apakatchi@gmail.com mehrm_ma@modares.ac.ir
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یز همچون اند. گاه نهم پیوستن و درهم آمیختن را زمینه ساخت مفهوم صلح نهادهبه
گیاه، زمینه ساخت مفهوم بوده "جوانه زدن"فرهنگ عربی (صلح) یک استعاره مانند 

است.
شناسی ساخت شناسی با رویکرد گونهروش مورد استفاده در این پژوهش، ریشه

هاي موجود براي ایجاد مفهوم صلح در بنديمعناست و بر اساس نتایج آن، صورت
گردد.شناسی از آن ارائه مینهاده و یک گونههاي مختلف جهان به بحث فرهنگ

بندي مفهومی، فرهنگشناسی، صورتشناسی، گونهصلح، زبانها:کلید واژه
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علم سیاست و تحقق صلح مثبت در مناسبات بیناجنسیتی
1وثوقندا حاجی

.استبودهگذشتهقرونطیدرانسانهااجتماعیحیاتبارزمؤلفۀجنسیتینابرابري

جوامع همۀدرزنان،برمردانبرتريخصوصدرجهانشمولنهولیگسترده،نظراجماع
جوامع درجنسیتینابرابريماهیتومیزاندرکهاستواضحپرحال،ایندارد. باوجود

فرهنگی لحاظبهکهجوامعیدرحتیدارد؛وجودايعمدهتفاوتهايگوناگون
البته وکردمشاهدهرا» جنسیخصومت«و » سلطه مردان«توان میطلب هستند، تساوي

بسیاريپرستیژواستقاللاقتدار،قدرت،زناناستمردساالر نیز ممکنجوامعبیشتردر
توزیعازاستجنسیتی عبارتنابرابريابتدایی،تعریفیآورند. درفراهمخودبراي

بهتوانمیراجنسیتیمردان. نابرابريوزنانمیان جامعهمزایايوقدرتثروت،نابرابر
موقعیتودارندقرارمردانسلطۀعموماً تحتزنانآن،درکهتلقی کردوضعیتیمثابۀ
مشارکتمتفاوتاست. نوعشدهتفکیکعمومیوخصوصیدو حوزةبهمردانوزنان

استدادهگسترشراتمایزاتگونهایناجتماعی،زندگیوحوزة عمومیدرجنسدو
دهد. میبیشتريارزشاجتماعی مردان،نقشبهو

هايصورتفرهنگیواقتصاديسیاسی،اجتماعی،هايحوزهنابرابري جنسیتی در
درزنانکمترمشارکتاساسبرمردانبهزناناقتصاديجمله وابستگیازدارد؛گوناگونی

Vosough62@gmail.comل ایران) و پژوهشگر مسایل زنانئدکتري علوم سیاسی (مسا..1
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برمردانسلطۀازناشیسیاسیوابستگیآنها،برايدستمزدهاي اندكوکارنیروي
درآنهاگیريتصمیمقدرتومردانبیشتراقتداربهسیاسی، وابستگیقدرتساختارهاي

اجتماعی،واقعیتتعریفوتعییندرمردانقدرتبهکار، وابستگیمحلوخانواده
وابستگیحتی،ومردانسایرخشونتبرابردرزنانازدر مراقبتمردانبهوابستگی

بلکهجنسیتی،نابرابرينفسفقطمردان به واسطه پیوندهاي عاطفی! نهبهزنانشناختیروان
کند. میآشکارراموضوعاینبهتوجهضرورتکالن،ومیانهخرد،سطوحآن درپیامدهاي

وهاتبعیضرفععادالنه، مستلزموگیرهمهپایدارتوسعۀبهنیلوهزارهتوسعۀاهدافتحقق
شود. در مناسبات بیناجنسیتی تعبیر می» صلح مثبت«جنسیتی است که از آن به هاينابرابري
هاي اقتصادي، شاخصارتقاءوپیشرفتهکشوريبهشدنمبدلالزاماتازیکینیزدر ایران

اندازسند چشمدرکهموفق،توسعۀالگويبهشدنتبدیلوسیاسیفرهنگی،اجتماعی،
درجایگاه زنانبهمنطقیتوجهاست،شدهتأکیدباالدستیاسنادسایروسالهبیستتوسعۀ
است. جنسیتیهايعدالتیبیونابرابريکاهشبرايتالشوجامعه

پرسشی که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که علم سیاست به مثابه 
دهد، چه نقشی میدانشی که مناسبات قدرت در جوامع انسانی را مورد واکاوي قرار 

تواند در تحقق صلح مثبت در مناسبات بیناجنسیتی در جامعه ایران داشته باشد؟ با می
ها و تحقق صلح در روابط بدیل علم و آگاهی در کاهش نابرابريتوجه به نقش بی

اي بودن علم سیاست، فرض ما بر این است که این شاخه از بیناجنسیتی و نیز بین رشته
هاي متداول در پنداشتها و پیشفرضاي فراوانی براي تغییر در پیشهدانش ظرفیت

خصوص توزیع برابر قدرت بین زن و مرد، رفع استیالي مردانه، حضور مؤثرتر زنان در 
حوزه عمومی، کاهش سلطه مردان بر ساختارهاي قدرت سیاسی و در نهایت تحقق 

اسنادي منابع موجود در این وشعدالت جنسیتی دارد. سعی خواهیم کرد با استفاده از ر
» تحلیل مضمون«وري از مدل اي توصیفی و تحلیلی و بهرهزمینه را بکاویم و به شیوه

فرضیه فوق را مورد بررسی عالمانه و روشمند قرار دهیم.

صلح مثبت، عدالت جنسیتی، علم سیاست، مردساالريها:کلید واژه
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پداگوژي انتقادي صلح

1خورسندي طاسکوهعلی

که در سال 2»چرا جنگ؟ مکاتبه اي میان آلبرت انیشتین و زیگموند فروید«در کتاب 
در و نفرتیابیم که غریزه جنگمیمنتشر شد، در 3»اتحادیه پیمان صلح«توسط 1939

این غریزه ویرانگر بخشی از حقیقت و واقعیت زیست و نهاد همه ما انسانها وجود دارد 
کند؛ چه اینکه به سختی از آن گریز وگزیري است میانسان اجتماعی را تشکیل و تبیین 

در اجتماعات انسانی 5»اقتدار عقالنیت«و ترویج 4»تکامل فرهنگی«و صرفا با تحقق 
آن مکاتبه خردورزانه و توان در برابر آن ایستادگی کرد. در عین حال، از میاست که 

گیریم که قطب مخالف جنگ، غریزه صلح و عشق و همزیستی میگفتگوي تاریخی یاد 
(میل به آشوب و آشفتگی و است که به مثابه کوششی مقدس در برابر آنتروپی وجودي

و » جنگ«تخریب) در نهاد آدمی به ودیعه گذاشته شده است. به سخن دیگر، غرایز 
(روشن) حیات آدمی به مثابه یگانگی نقیضین یا درهم یک) و یانگ(تاریا یِن» صلح«

(ذاتی) تنیدگی و درهم تافتگی تضادها همزمان در درون آدمی زیست فعال و فطري

khorsandi@gmail.comریزي آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی (سخنران همایش) استادیار برنامه١.

2. Why war?: A correspondence between Albert Einstein and Sigmund Freud

3. Peace Pledge Union (PPU)

4. the cultural evolution of the mass of the community

5. the dictates of reason
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دارند. به هرروي، حقیقت و واقعیت وجودي زیست آدمی براساس روانشناسی فرویدي 
تافته است که در نهایت کشاکش و همزیستی همبسته و پیوسته بین این دو تضاد درهم 

امر و عموما برتري با جنگ و فروپاشی و خودتخریبی است. اما فراتر از 
توان درك میي علمی و نظري نظیر تحلیل روانشناختی فرویدي نیز هاروایتـکالن

و « جنگ«یی نظیر هامتفاوت تري از واقعیت زیست انسان اجتماعی عرضه کرد و پدیده
گفتار به مثابه ـي و یا درست تري تبیین و تحلیل کرد. این نیمرا به شکل نوتر» صلح«

و ضرورت » آموزش صلح«آلترناتیوي نظري تالشی براي تبیین و تحلیل انتقادي 
زیستی) در سپهر ـ(صلح» فرهنگ صلح«مالحظات تربیتی و سیاستی به نهادینه سازي 

تعلیم و تربیت است. 
شهروندک اتوپیاي بشري مطرح بوده است. همواره به مثابه ی» جهان گستر«صلح 

کند که نوعی صلح همگانی ضرورتی در اعماق قلب خود حس می«امروز نیز عصر 
جهان «صلح طرحواره ذهنی استقرار ).1ص ، 1373،پذیر است (توین بینااجتناب 

از » یطرح فلسفکصلح پایدار؛ ی«ریشه تاریخی و فلسفی دارد. ایده » داریپا«و » گستر
فقدان رویکرد اسپینوزایی نیز صلح باو مصداقاست. مفهومهاکانت یکی از این نمونه

نه به «فراتر از مفهوم و مصداق » پایدار«و » جهان گستر«صلح ؛ نیستو نبود جنگ
صلح مفهومی سیال و پویاست و در بافتارهاي اجتماعی و باوجوداین، است.»جنگ

متفاوتی از آن مراد شود. ي هافرهنگی مختلف ممکن است خوانش
ابزاري براي به عنوان ، »)آموزش حقوق بشر«را (در کنار 1»آموزش صلح«یونسکو 

به فرایند »آموزش صلح«کند. براین اساس، پروژه میتعریف » فرهنگ صلح«گسترش 
که فرد یی اشاره دارد هاو ارزشهاو پرورش نگرش، ارتقاي آگاهی هاآموزش مهارت

با جامعه، و متعاملاجتماعی خود براي برقراري ارتباط و کنش مطلوبیست زدر
يهامهارت،ی و اجتماعیارتباطي هاگفتگوها و کنش. «داردازینطبیعت و شهروندان 

ی، پاسداري از حقوق شهروندي دموکراسرواداري و تحمل، تعهد و توسعه ، مسالهحل 
،یطیمحستیزيهاراقبتم،تنوعتفاوتها و ارزشگذاري رشیحقوق بشر، پذو 

»یتیجنسقانونی و حقوقی، نژادي، زبانی، و يبرابرعدالت و و ی مسالمت آمیزستیهمز
آموزش «ي آموزش صلح هستند. مهمترین هدف هاو از این قبیل از مهمترین مولفه

1. Peace Education
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ییساختارهاو هانظامنقد يبرا»يتفکر انتقادو تحلیلهامهارت«این است که » صلح
فراگیران (دانش آموزان و در بخشند،میمشروعیت را يو نابرابریعدالتیکه ب

نیز تالشی براي 1»جایزه یونسکو براي آموزش صلح. «ابدیپرورش دانشجویان) 
در جهان است؛ آموزشی که درصدد است اشتیاق 2»آموزش باکیفیت بهتر«گسترش 

زیستی ارتقا بخشد. ـفراگیران و شهروندان را به صلح دوستی و صلح
آموزش «سویه دیگر قضیه این است که نظریه علمی یا بنیان معرفتی مشخصی ایده 

کند. بنابراین، با اتخاذ رویکرد پداگوژي انتقاديمییونسکو را تبیین و پشتیبانی ن» صلح
که اصوال تدریس و آموزش (رسمی) را عملی سیاسی، و احیانا همراه با تبعیض و 

اي از صلح است که باید پرسش شود، مراد چه نسخهتواند می، انددمیجهت دار 
سخن » براي چه کسی«و » صلحِ چه کسی«، »کدام صلح«آموزش و تدریس شود؟ از 

ي اخالقی مربوط به صلح است که عموما هاروایتـشود؟ آیا مراد صرفا کالنمیگفته 
یرد؟ آیا صرفا از گمیي پیشرو و مسلط منشا هااز حوزه معرفتی شناسی جهان

ي فرودست و هاآید یا از صلح گروهمیآموزش صلح سخن به میان می ي رسهاگفتمان
صداهاي خاموش و  به حاشیه رفته ناشی از جنگ و زور و فشارهاي سیاسی نیز حرفی 

زنیم یا از میي عمومی نیز حرفی هاآید؟ آیا از آموزش صلح مدنظر حوزهمیبه میان 
رانیم؟ پاسخ به این پرسش که آیا جامعه میبگان سیاسی سخن صلح مطمح نظر نخ

به صلح پایدار برسد؟ اگر پاسخ مثبت است، » آموزش رسمی«تواند از رهگذر می
علوم «و » پداگوژي انتقادي«چگونه؟ چنانچه پاسخ منفی است، آلترناتیو کدام است؟ 

ینه سازي فرهنگ توانند در خدمت آموزش صلح و نهادمیچگونه » انسانی انتقادي
صلح باشد؟

» آموزش صلح«گفتار بر این گزاره استوار است که کارکرد ـبن مایه نظري این پاره
ي رسمی تعلیم و تربیت با ناکارآمدي و تردید مواجه هادر بستر و چهارچوب گفتمان

عموما به یک امر سیاسی و جهت دار تبدیل » آموزش رسمی«است. در دنیاي امروزي، 
ترین حوزه اجتماعی جوامع است. این نوع از سیاسی» آموزش رسمی«است؛ شده

و در سالهاي اخیر »يدئولوژیا«و »قدرت«نهاد آموزش در سراسر جهان در گروگان دو

1. UNESCO Prize for Peace Education

2. a better quality education
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امر آموزش و یادگیري دیگر فی نفسه گرفتار آمده است. » بازار«سوداگري و رژیم 
ي حقیقت و نظام قدرت خود را از هااي در هر فرهنگی رژیمفضیلت نیست. هر جامعه

فراگیران (دانش زیست بوم اجتماعی کند. اینکه بازتولید می» آموزش رسمی«طریق 
باشد، سیاره نیایا جهت جغرافیایی در کدام نقطه آموزان، دانشجویان و شهروندان) 

نیانخبگان با سفارش » رسمیآموزش«و دستور جلسات (Agenda)مهم نیست؛ اجندا 
تمام عناصر و به سخن دیگر، شود.میو کنترل (محسوس یا غیرمحسوس) آماده هاهادن

ندگانیتوسط نماجوامع مختلف یآموزش رسمیدرسيو محتویآموزشيهابرنامه
و ) هادئولوگیو اونیانقالب،ي(مکاتب فکريدئولوژیا،)و نظامیانونیاسی(سقدرت

و موسسات تجاري و صاحبان موسسات آموزشی خصوصی) نظارت، ها(شرکت» بازار«
آموزش یفرعيهاتیدر فعالیحتمدرنمدارسشوند. تمام میيکاردستیا کنترل و 

نیآزادتردر یمساله حتنیشوند. اتیکنترل و هداممکن است هم و برنامه درسی 
.شودمیها هم کم و بیش مشاهده و تجربه کشورنیتریو چندفرهنگهایدموکراس

این مقاله معتقد است براي فهم درست و حقیقی شرایط و امکان ترویج و توسعه 
، باید با نظرگاه انتقادي به سطح »آموزش رسمی«فرهنگ صلح در جامعه از طریق 

ي درس نظر داشته باشیم. باید با رویکرد انتقادي نگاه کنیمهاعملیات آموزش و کالس
دانش آموزان و دانشجویان چه متن و محتوایی را در کالس درس تجربه و تمرین 

صلح چگونه و توسط چه کسانی در کالس درس (مدرسه » بازسازي تجربه«کنند و می
شود؟ داشتن نگاه انتقادي به طرح درسی که معلم و میو دانشگاه) تمرین و ممارست 

دهند، و مییی که آموزش هاند، مهارتکنمینویسند، محتوایی که تدریس میاستاد 
کنند، در فرایند آموزش صلح میرا ارزشیابی هاوسیله آنها خروجیهابزارهایی که ب

در کالس درس » بازسازي تجربه صلح و امنیت«اساسی و حیاتی است. باید دید آیا 
عمدتاًکند؟ یا میي اجتماعی را در سطح مطلوب تامین هاگروهمنافع همه شهروندان و

و هانظر است؟ آیا برنامهشرایط امنیت و صلح براي نخبگان سیاسی حکمران مطمح
ي ذهنی صلح ایدآل همه فراگیران و شهروندان را هامحتوي آموزشی موجود طرحواره

زیستی و فرهنگ صلح کار ـدهند؟ آیا روي قدرت تخیل کودکان از صلحمیشکل 
ي هادر آموزش و تدریس متون درسی و فعالیتي تفکر انتقاديهاشود؟ آیا مهارتمی

نیت و منزلتی دارد؟أآموزشی فوق برنامه ش
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این مقاله بر سه پیش فرض اصلی استوار است؛ پیش فرض اول این است که 
یک امر سیاسی و در عین حال چندساحتی است و در عرصه نظر و عمل » آموزش«

ي حاکم و رژیم بازار و هاوژيممکن است طبق خواست منابع و مراجع قدرت، ایدئول
سوداگري جهت دهی شود. پیش فرض دوم مقاله این است که ابزار کلیدي و وسیله 
اصلی براي دستیابی و نهادینه سازي فرهنگ صلح در جامعه و به قول کانت استقرار 

، تعلیم و تربیت اجتماعی از نوع انتقادي است. پیش فرض »جامعه مدنی صلح طلب«
ي رسمی و متعارف تعلیم و تربیت آموزشگاهی هان است که گفتمانسوم مقاله ای

(مدرسه و دانشگاه) فاقد شرایط و استانداردهاي الزم و کافی براي نهادینه سازي و 
هستند؛ در نتیجه، توسعه پرژوه » پایدار«و » جهان گستر«گسترش فرهنگ صلح 

ي رسمی تعلیم و تربیت هایی فراتر از گفتمانهانیاز به طرح یا طرح» آموزش صلح«
(مدرسه و دانشگاه) دارد. 

ي نظري صلح از منظر پداگوژي انتقادي، دراین هابنابراین، با توصیف و تحلیل بنیان
به » آموزش رسمی«شود، حال که دگردیسی میمقاله این پرسش محوري طرح و بحث 

ز چه سمت و سوي امر سیاسی و امر ایدئولوژیک جهت دار شده است، چگونه و ا
دوستی را به عنوان یک پرکتیس اجتماعی و نیز به عنوان الگوواره ـتوان صلحمیطرقی 

آموزان و دانشجویان و شهروندان) اخالقی مطلوب در ذهن و ضمیر فراگیران (دانش
توان میجایگزین و نهادینه سازي کرد؟ به سخن دیگر، از چه رهگذر و یا مجرایی 

زیستی را در جامعه مشروعیت و محبوبیت بخشید؟ آیا ـدوستی و فرهنگ صلحـصلح
تواند به عنوان یک آلترناتیو اثرگذار براي آموزش صلح و میعلوم انسانی انتقادي 

زیستی مطرح شود؟ اگر پاسخ مثبت است، از چه نسخه اي از ـترویج فرهنگ صلح
برنامه «و » یررسمیآموزش غ«ي هاتوان استفاده کرد؟ از ظرفیتمیعلوم انسانی انتقادي 

زیستی استفاده ـتوان براي آموزش صلح و ترویج فرهنگ صلحمیچگونه » درسی پنهان
ي فوق االشاره و مجموعه اي از هاکرد؟ این مقاله در صدد خواهد بود پرسش

ي این چنینی را به بحث و فحص بگذارد.هاپرسش

زیستی، ـفرهنگ صلحپداگوژي انتقادي، صلح، آموزش صلح، ها:کلید واژه
انسانی انتقادي، فرارشتگیعلوم
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حوزه ارتباطات و مفهوم صلح؛ تصویري از مسئله ایرانی
1هادي خانیکی

در کنار تعاریف متعدد ساختاري که براي صلح وجود دارد، هنوز این تعریف یونسکو 
و روان انسان شکل داند که ابتدا در ذهن برجسته است که آن را در مقابل جنگ می

گیرد. بنا به این تعریف تحقق صلح نیازمند فهم و احساس مشترك شهروندان از می
» صلح«پیوندي روي آنان است. از اینجاست که ضرورت هممسایل و رویدادهاي پیش

آید. ارتباطات دانش انتقال مفاهیم با حداکثر دقت و صحت به میان می» ارتباطات«و 
کننده پیام از آنها به وجود تصویر مشترکی میان فرستنده و دریافتاي کهاست به گونه

آید.
وگو و مشارکت در ایجاد فهم هاي گفتارتباطات ناظر بر گشودگی میدان

ها، رو ابزارها و سازوکارها و فرایندهاي آن از جمله رسانهاالذهانی است، از اینبین
توانند به پیشبرد صلح کمک کنند.ط میربهاي ذيها و مهارتو حرفه» توانش ارتباطی«

نگاري صلح که معطوف به دور کردن ذهنی و زبانی ارتباطات صلح و روزنامه
هاي هاي مستقیم و غیرمستقیم، خشونتهاي ساختمند، خشونتمخاطبان از خشونت

هاي جدید ارتباطات در پیوند با فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند، بخشی از حوزه

استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.1
Hadi.khaniki@gmail.com(سخنران همایش) 
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هاي شناختی، عاطفی، تربیتی و اند. همچنان که صلح بر مبانی و زمینهلحمطالعات ص
مهارتی رهایی از خشونت تأکید دارد، ارتباطات صلح نیز محصول توجه به این چهار 
زمینه براي دور کردن ذهن و زبان از خشونت است و این یعنی باال بردن قدرت 

اي.هاي رسانهاهم آوردن ظرفیتاي و فرهاي علمی و حرفهوگو از طریق آموزشگفت
اکنون پرسش این است که وضعیت ارتباطات در ایران در پاسخ به این نیاز چگونه 

هاي ارتباطی جایگاهی مناسب دارد و کنشگران ها و پژوهشاست؟ آیا صلح در آموزش
شنیداري و مجازي به این ـهاي نوشتاري، گفتاري، دیداريارتباطی در منظومه رسانه

هاي کنونی حوزه ارتباطات با پردازند؟ این مقاله به طرح چگونگی مواجههرت میضرو
پردازد.مسئله صلح می

وگوارتباطات، توانش ارتباطی، صلح، رسانه، گفتها:کلیدواژه
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هامدیریت تعارضصلح، مولود 

1غالمرضا خاکی

رسیدن به برايمیدان عملها در انساناختالفهاها و تضادها و جنگتعارض
ها در مقیاس فردي، گاه گروهی و سازمانی و گاه گاه این هدف.استي هاهدف

ست که به هاها، حاصل نظر و عمل انسانکشوري است. هر چه هست نبردها و صلح
قول موالنا

وز خیالی فخرشان و ننگشانبر خیالی صلحشان و جنگشان
ریزي و گذاري و برنامهدیریت دو معنا دارد. یکی معناي عمومی، یعنی هر نوع هدفم

به نتیجه رساندن کاري و رسیدن به هدفی و دیگر معناي تخصصی در قالب یک 
هاي علوم انسانی و اجتماعی. در هر دو معنا صلح دیسپلین علمی در کنار دیگر رشته

است.Conflict Managementزاییده و نتیجه مدیریت تضاد و تعارض 
مدیریت تعارض براي خلق و تداوم صلح، تابع برداشتی است که از ماهیت 

توان داشت.می(چیستی) و کارکرد تضاد 
تعارض و تضاد یچیست

کوشد به طور عمدي می)الفحقیقی یا حقوقی (فرآیندي است که در آن، شخص،تعارض
و اهدافش گردد.هاخواستهدر رسیدن به )ب(اي بازدارنده سبب ناکامی شخص تا به گونه

farda2244@yahoo.comهمایش)ستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران غرب (سخنرانا.1
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تعارض درباره ها دیدگاه
پردازان کالسیک مدیریت) دیدگاه نظریه1
) دیدگاه مکتب روابط انسانی2
) دیدگاه تعامل گرایان3

کند و نحوه برخورد خاصی تعریف میاي خاصها صلح را به گونههر یک از پارادایم
کنند.را با آن توصیه می

ي ایجاد و تداوم صلحهاراهبرد
از وجود دارد کهدر سازوکار گفتگوییتعارضبهپاسخگوییروشپنجطور کلیهب

شود یاد میبراي ایجاد صلحتعارضمدیریتهايسبکراهبردها و عنوانآنها به
باخت ) می باشد. ـاستراتژي رقابت ( موقعیت برد: اولین استراتژي

برد ) است. ـهمکاري مبتنی بر اعتماد ( موقعیت برد :دومین استراتژي
باخت) است. ـاجتناب ( موقعیت باخت :استراتژي سوم

برد ) ـموقعیت برد » ( نرمش«یا » سازش«حل اختالف، استراتژي :چهارمین استراتژي
است؛ 

باخت ) است. ـموقعیت باخت» ( مصالحه«استراتژي : راتژيپنجمین است
کنند و تعارص را هر کدام از این استراتژي نوعی خاصی از پایان تعارض را تعریف می

هاي تداوم، عمق، احساس رضایت و پذیرش درونی دهند و صلح را با مقیاسپایان می
برد دارند.کنند و هریک در شرایط خاصی امکان اجرا و کارایجاد می

تعارض، استراتژي، موقعیت، کالسیک، تعامل گرایانها: کلید واژه
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آفرینی علم سیاست در جامعه ایرانهاي صلحقابلیت
1اصغر داوديعلی

هاي بقاء نوع بشر و تداوم شرطها و پیشچند و چون تحقق صلح به عنوان یکی از ارزش
هاي گوناگون هاي مختلف در رشتهپردازيتفکر و نظریهزندگی جمعی، از دیرباز موضوع 

الملل نیز مکاتب و علوم انسانی قرار داشته است. در حوزه علوم سیاسی و روابط بین
هاي فکري شک بدون تالشاند. بیاي به این مقوله پرداختههاي فکري عدیدهنحله

اي ت کنونی بشر به گونههاي مختلف علوم انسانی و اجتماعی وضعیاندیشمندان در حوزه
الملل از پایداري و ثباتی برخوردار بود و نه در عرصه درون دیگر بود، نه نظام بین

توانستند به تعامل و همزیستی مسالمت آمیز هاي مختلف انسانی میکشوري آحاد و گروه
اي عاري از خشونت و با یکدیگر ادامه دهند. در عین حال، هنوز تا رسیدن به جامعه

آفرین در سطح جامعه فاصله زیادي هاي خشونتشکاندن و کور کردن تمامی سرچشمهخ
هاي جورواجور نسبت به اي از خشونتدهندهوجود دارد. روزي نیست که آمار تکان

هاي مختلف به گوش نرسد، بخصوص در جوامع توسعه نیافته که افراد و گروه
اي تحقق جامعه عاري از خشونت هاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی الزم برزیرساخت

پدید نیامده است. متأسفانه آمارها در خصوص خشونت، پرخاشگري و عدم مدارا در 
. دهداي را نشان میمابین درون جامعه ما نیز وضعیت نگران کنندهمناسبات فی

. عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.1
aliasghardavoodi@gmail.com
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پرسشی که در این مقاله درصدد پاسخگوئی بدان هستیم این است که دانش سیاست 
توانند در تحقق صلح در جوامع وابسته چگونه و چه نقشی را میو مجموعه علوم

توسعه نیافته، بخصوص جامعه ایران ایفا نمایند؟ با توجه به اینکه در چهار دهه پس از 
هاي علوم انسانی بخصوص رشته علوم سیاسی، در جامعه ما رشد رشته1357انقالب 

اي پدید آمده که به این رشته دهکمی و کیفی قابل توجهی داشته و مراکز آموزشی عدی
اندرکار تحقیق و پژوهش در این هاي علمی مختلفی دستورزند و انجمناهتمام می

هاي خوبی براي استفاده از علوم سیاسی جهت تحقق صلح در دو حوزه هستند، ظرفیت
تواند ما راوجه مثبت و منفی آن بوجود آمده است. این رشته آکادمیک از چند منظر می

ها پنداشتتوان پیشدر تحقق آرمان صلح کمک نماید: اول آنکه با کمک این رشته می
و مفروضات نخبگان فکري و سیاسی را در خصوص ابعاد مختلف صلح تغییر داد. دوم 

توان به تغییر فرهنگ اینکه با نگارش متون وزین و اثرگذار در خصوص صلح می
آمیز همت گماشت. سوم اینکه در دراز لمتسیاسی جامعه و سازواري آن با فرهنگ مسا

مدت باید نسلی از نخبگان سیاسی را پرورش داد که بتوانند هم در عرصه داخلی و هم 
هاي المللی به آرمان صلح وفادار بوده و نگاه بشر دوستانه را بر آرمانعرصه بین

دن دروسی با گرایانه و نژادپرستانه ترجیح دهند. چهارم اینکه گنجاننظرانه ملیتنگ
تر در تواند راه را براي تأمالت عمیقمضمون صلح در برنامه درسی علوم سیاسی می

این حوزه هموار سازد. در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از روش تحلیل کیفی، 
پژوهانه سناریوهاي متنوعی را براي آینده علوم سیاسی در ایران با رویکردي آینده
ریک را براي برقراري صلح مورد سنجش قرار دهیم.ترسیم و قابلیت ه

علوم سیاسی، صلح، فرهنگ سیاسی، نخبگان سیاسی، ایران ها:کلیدها واژه
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پایدارهنجاري در تکوین صلحـنقش دانش فلسفی
1رضاییرامتین

رود که در میمهم هر رویکرد و دانش فلسفی به شمار گرایانه مولفهغایتهنجارگرایی
یابد. تحلیلی تنزل میـصورت حذف آن، فلسفه به یک اندیشه صرف و یا یک نظریه تبینی

ـ هنجاري به موازات رشد شتابنده مدرنیته دانش و تفکر فلسفیبه باور این نوشتار در عصر
گرایانه بارور و فربه نگردیده و مورد غفلت در علوم ها و تفکرات اثباتعلم و نظریه

قرار گرفت. این نوشتار بر این باور است که رشد و تکوین انسانی پوزیتیویستیـاجتماعی
توجهی در استقرار اجتماعی از نقش قابلـانسانیهنجاري در علومـتفکر و دانش فلسفی

ـ پایدار برخوردار بوده و در پی پاسخ دادن به این سوال است که: دانش فلسفیصلح
کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح پایدار ایفاي نقش میاستقرار صلحهنجاري چگونه بر 

مدارانه در هاي اخالقی و غایتـ هنجاري از طریق ایجاد ارزششود که: دانش فلسفیمی
دهد. پایدار سوق میتفکر و دانش، جوامع انسانی را به سوي صلح

هاي اخالقیصلح پایدار؛ دانش فلسفی؛ هنجار گرایی؛ ارزش ها:کلید واژه

دانش آموخته دکتري روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه1.
Ramtinrezaee2040@gmail.com
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هاي دانشی و ارزشی مقوم صلح و دوستیعلوم اجتماعی و صلح: سویه

1زدهسیدحسین سراج

ي هادر این گفتار نقش علوم اجتماعی و دانشمندان اجتماعی در فراهم آوردن جنبه
دانشی و ارزشی مقوم صلح و بازدارنده جنگ و خشونت، به صورت تحلیلی مورد 

گیرد. میبحث قرار 
خشونت پرهیزي و زندگی مسالمت آمیز و همراه با صلح و آرامش همواره یکی از 

هاي است. در طول تاریخ و در پهنه گیتی، اندیشمندان حوزههاي ارزشمند بشري بودهآرمان
اندیش، براي تحقق مختلف معرفت بشري و کنشگران و فعاالن سیاسی و اجتماعی نیک

اند. هاي نظري و عملی فراوانی کردهو آرامش بیشتر، کوششجهانی با خشونت کمتر 
بسیاري از این کوشندگان از متفکران و دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی بوده اند.

اهل علوم اجتماعی از دو جنبه به موضوع صلح و مسالمت یا جنگ و خشونت 
-شونت کمک کردهاند و به پیشبرد و تقویت صلح و مسالمت و مهار جنگ و خپرداخته

اند: جنبه شناختی یا دانشی و جنبه ارزشی یا هنجاري. 
از جنبه شناختی، مطالعات اجتماعی صلح و جنگ، توافق و ستیز، و همبستگی و 

، شرایط و هاي نظري ارزشمندي درباره علتهاگسستگی، شواهد تجربی و تبیین

(سخنران همایش)،شناسی ایرانشاسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعهدانشیار جامعه.1
serajsh@yahoo.com
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د و با افزودن بر دانش و آگاهی انها فراهم آوردههاي بروز این رویدادها و پدیدهزمینه
هاي جامعه بشري براي تحقق صلح ومسالمت ما در این خصوص، بر توانمندي

شده علوم اجتماعی، مثل شناختی غالبا پذیرفتهاند. به عالوه، مبناهاي معرفتافزوده
) موجب Rationalism) و خردگرایی (Perspectivismمنظرگرایی یا پرسپکتیویسم (

هاي هیجانی و عاطفی، و در نتیجه، اشاعه نوعی گرایی فکري و کنشگريجزمپرهیز از 
شوند، که همه اینها بازدارنده جنگ میگري محتاطانه و حسابگرایانه تکثرگرایی و کنش
و خشونت است.

از دیگر سو، تعهد عالمان اجتماعی به استفاده از دانش اجتماعی براي بهبود زندگی 
هایی چون حقوق بشر، آزادي، عدالت و لب آنان به ارزشمردم، باعث شده که اغ

ها موجب شده تا برابري، صلح و دوستی، و ... وفادار باشند. دلبستگی به این ارزش
ي مصلحانه در نظام مدیریتی و حوزه سیاستگزاري هاگريعالمان اجتماعی، با کنش

شناسی مردم مدار)، (جامعه شناسی سیاستی) و در حوزه عمومی و جامعه مدنی (جامعه 
را اشاعه دهند؛ و به استقرار جهانی آزادتر و عادالنه تر، در نتیجه صلح هااین ارزش

آمیزتر کمک کنند.
آمیزتر، به تفصیل مورد این مدعاها درباره نقش علوم اجتماعی در ایجاد جهانی صلح

گیرند.میبحث قرار

ی، منظرگرایی، عملگرایی، حقوق شناسصلح، جنگ، دانش، ارزش، معرفتها:کلیدواژه
بشر.
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المللصلح و روابط بین
1القلممحمود سریع

میلیون نفر در دو جنگ جهانی 89طبیعی است که هر کنشی، واکنشی به همراه دارد. 
هاي هاي داخلی یا نزاعمیلیون نفر در اثر جنگ189، 2014تا 1946کشته شدند. از سال 

بار با هم جنگ 152اند. طی سه قرن، فرانسه و انگلستان، کشته شدهمیان کشوري، 
400برنامه مطالعاتی یا گروه تحقیق در 400آمد آکادمیک این وقایع، تأسیس اند. پیداشته

دانشگاه یا مؤسسه عمدتاً غربی بوده است. مهمترین دستاورد تئوریک این تحقیقات طی 
وه ایجاد روابط سازمانی، ادراکی، معاشرتی و هفتاد سال گذشته، اهمیت ایجاد و نح

حقوقی میان اقشار اجتماعی و حاکمیت بوده است. صلح نیازمند دو نوع تحول است:
ادراکیـتحول فکريـ1
سازمانیـتحول حقوقیـ2

آمیز داشته به عبارت دیگر، اول بار اندیشه و فکر و تئوري و ادراك، قالب صلح
فکر دور از تشنج و تقابل، نیازمند نهادینه شدن از طریق چارچوب باشد و سپس این 

حقوقی و تشکیل سازمانهاي جوابگو است.
وگو و استدالل دهد که تأثیر وقایع منفی از منطق و گفتتجربه بشري نشان می

تبیین شد ریشه در Ernst Hassتر بوده است. وابستگی متقابل اقتصادي که توسطقوي

.masario@ihcs.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (سخنران همایش).1
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گیري اتحادیه اروپا انجامید. موفقیت تدریجی آ هانی دارد که به شکلفجایع دو جنگ ج
) ریشه در فقر و نابسامانی آسیا در قرن بیستم دارد. منطقه خاورمیانه Asean(سه آن

ها با هم الملل دارد. در این منطقه، نه اندیشهکمترین سطح همگرایی را در نظام بین
هاي جمعی سازيوفصل اختالفات و تصمیمتالقی دارند و نه سازمانهایی براي حل

وجود دارد. به میزانی که در داخل کشورها، موضوع هویت مورد اجماع باشد و آن 
اجماع با همسایگان به اشتراك گذارده شده باشد، ضریب افزایش صلح و امنیت و 

ساز یابد. بر این اساس، مثلثی از سه چارچوب تئویک، زمینههمکاري و تفاهم ارتقاء می
صلح هستند:

Structualism: Kenneth)، ساختارگرایی (Construtivisim: Alex Wendtانگاري (سازه

Waltz) و وابستگی متقابل چندضلعی (Complex Interdependence: James Rosenau(
المللی، یک منطق کانونی دارد و این منطق بعد از جنگ جهانی دوم و هر نظام بین

پاشی شوروي و ظهور قدرتمند چین، اقتصادي است. صلح زمانی در به ویژه پس از فرو
شود که این منطق اقتصادي و به داخل کشورها و در میان کشورها به تدریج برقرار می

) از یک طرف Objectiveتبع آن، منطق اجتماعی و سیاسی به صورت واقعی و عددي (
وزیعی محور و پاسخگویی هاي تو امنیت روانی و ذهنی شهروندان نسبت به رهیافت

) فراهم آید. در نهایت، صلح در Subjectiveمحور نخبگان سیاسی از طرف دیگر (
الملل به فلسفه و متدولوژي مشترك براي حل اختالف میان ملتها و دولتها روابط بین

متکی است.

چند ضلعی، انگاري، ساختارگرایی، وابستگی متقابل الملل، سازهروابط بینها:کلید واژه
صلح
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رد؟یگمیدر خدمت ناصلح قرار یو اجتماعیچرا و چگونه علوم انسان
1یاهللا فاضلنعمت

ستیو مخاطرات زهااز خشونتیبا انبوهگریجوامع دياریمانند بسرانیاجامعه
نیتریاز دانشگاهیکیرانیحال انیمواجه است. در عیاسیو سیاجتماع،یطیمح

ياریدانش آموخته و دانشجو دارد. اگرچه عوامل بسونیلیاست که ميجوامع امروز
توان انتظار میهستند، اما هاخشونتنیو گسترش و تداوم ايریساز شکل گنهیزم

که به يگسترده ايهاتیو انبوه منابع و ظرفیدانشگاهمیعظتیجمعنیداشت که ا
یخشونت انبوهنیاست مانع بروز و ظهور چنافتهیصیتخصهادانشنیتوسعه ا

تیموقعنیاست و هم جامعه خشونت بار. ایهم جامعه دانشگاهرانیشد. امی
یو اجتماعیعلوم انسانژهیبوهاسازد که دانشمیپرسش مواجه نیمتناقض ما را با ا
نکته را نیم اخواهمیمقاله نیکنند. در افایها ادر کاستن خشونتینتوانسته اند سهم

در خدمت صلح قرار رانیدر ایو اجتماعیشرح دهم که چرا و چگونه علوم انسان
است که علوم نیمنظور انتخاب کرده ام انیايکه براينظريندارد. چشم انداز

ییهاتیانسان از اسارت و محدودییعلوم معطوف به رهاتایماهیو اجتماعیانسان
از زیمتماینظر علوم انساننیکرده است. از اجادیاست که جهان معاصر در برابر او ا

علمی علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سخنران همایش)عضو هیئت. 1
nfazeli@hotmail.com
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و یسانانيهادر خدمت ارزشدیالجرم باهادانشنیارایهستند، زیعیعلوم طب
جز يزیچیمن علوم انسانيمانند صلح باشند. برايجهانشمول و مشترك بشریاخالق

و اکنون او نجایانسان در جهان و اتیردن موقعکریپذتیو رواتیرؤيبرایزبان
ساختن يکمک کند تا راه خود برايبتواند به هر جامعه ادیزبان بانیانرو،ی. از استین

و یخواهم استدالل کنم که علوم انسانمینی. همچندینماجادیجامعه صلح محور را ا
و یناتوان از گسترش صلح و کاستن ناصلح بوده است. علوم انسانرانیدر ایاجتماع
باشد در یانسانيهاکه در خدمت هدفنیاز اشینهاد دانشگاه بیو حتیاجتماع

قرار داشته یخاصيهاگروهیو ارتقاء منزلت اجتماعهايدئولوژیخدمت گسترش ا
اشکال گوناگون یو اجتماعیاست. به اعتقاد من نهاد دانشگاه و از جمله علوم انسان

است نیکرده است. استدالل من ادیو بازتولدیتولرانیرا در اهاضیو تبعهاينابرابر
آموزش علوم يهاوهیو شیو روش شناختیمعرفت شناختیاز منظر صلح مباندیکه با
منظور من در سه نیاي. برامیکنيانتقادیشیرا بازاندرانیدر ایو اجتماعینانسا

:محور بحث خواهم کرد

و گسترش ناصلحیو اجتماعیآموزش علوم انسان. 1
و گسترش ناصلحیو اجتماعیپژوهش علوم انسان. 2
و گسترش ناصلحیو اجتماعیگفتمان علوم انسان. 3

و یصلح محور از علوم انسانیتیکنم تا روامیتالش دگاه،یدنیبراساس انیهمچن
.میارائه نمارانیدر ایاجتماع

.صلح، ناصلح، گفتمان،یو اجتماعی: علوم انسانهاکلید واژه
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ي سیاسی معاصر و امکان صلحفلسفه
1محمدتقی قزلسفلی

چرخش علوم انسانی به همروي با علوم طبیعی در نیمه ي قرن نوزدهم و انتظار براي 
جامعه و انسان، سبب به محاق رفتن فلسفه عینی و اثباتی شدن تحقیقات پیرامون 

سیاسی به دلیل رویکرد انتزاعی و بادسري در نیمه ي نخست قرن بیستم شد. چنان که 
برخی حتی از مرگ فلسفه سیاسی سخن گفتند. با این همه در سه چهار دهه ي پایانی 

جهانی از ي هاقرن گذشته ما شاهد بازگشت به فلسفه و اهمیت آن در مواجهه با چالش
بوده ایم. هریک از این هاو پست مدرنهاسوي متفکران جماعت گرا، نوپراگماتیست

جریانات فلسفی با بازاندیشی در تجربه ي گذشته فلسفه و نقدهاي وارده به آن بر آن 
شدند رویکرد اتوپیایی و غیرواقع بینانه فلسفه سیاسی گذشته را مورد نقد قرار دهند و 

ري انتقادي آن به ویژه در چالش با مصائب بشري چون جنگ و از امکانات هنجا
ي فراگیر در جامعه ي بشري بهره گیرند. هاخشونت

این مقاله به ابتناي این شرایط، در پی پاسخ به این پرسش بنیادین به نگارش درآمده 
ي فلسفه سیاسیِ در خدمت صلح از چه قرار است؟ در هااست که مختصات و ویژگی

شود که فلسفه سیاسی معاصر با گسست میاین پرسش این فرضیه مطرح پاسخ به 
» نظریه زندگی و عمل«، اینک به »نظریه حقیقت«معرفت شناختی از خصلت اتوپیاییِ 

m.t.ghezel@gmail.comدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران .1
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وضعیتی ـهمچون آزمونی براي صلح نزدیک شده است. به اقتضاي موقعیت داللتی
اه صلح، مورد بررسی قرار ي فلسفه سیاسیِ هموار کننده ي رهانوپدید، برخی ویژگی

گیرند. از جمله: چرخش عمل گرایانه، پراتیک گفتگو و همینطور گروش به مقوله ي می
عدالت. نوشتار حاضر در چارچوب نظریه ي هنجاري انتقادي به نگارش درآمده و 

رویکرد توصیفی تحلیلی دارد.

نگ.فلسفه سیاسی، صلح، پراتیک گفتگو، عمل گرایی، جها:کلیدواژه
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مسأله صلح و رسالت دانشگاه

1علی قربانپور(دشتکی)

صلح عبارتست از شرایط مطلوبی که به رغم وجود تفاوتهاي هویتی و اختالفات 
ایدئولوژیکی، افراد یک جامعه در زمان فراغت خود بتوانند مطالبات و مناسبات خود را 

پرتو صلح ، تعامل اجتماعی با قدرت تنظیم و قوام بخشند و در عین حال، در
باشد. از می"دیگري"فرض آن، به رسمیت شناختن اي شکل گیرد که پیشهمگرایانه

هاي مختلف علمی سوي دیگر، دانشگاه مکان هندسی علوم مختلف و متخصصان رشته
باشد. مند نمودن صلح میمستلزم مسأله» صلح«میباشد. طرح موضوع بسیار مهمی مثل 

ودن صلح، به تعبیر گیدنز، هم تابع ساختار است و هم کارگزار. اکنون در مسأله مند نم
جامعه ایران،ساختار ایدئولوژیکی، ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی حاکم و منافع 

اند که به حضور یا گفتگو با اقتصادي منتظم بر این ساختارها، طوري صورتبندي گردیده
دهد که صلح به یک روندي، اجازه نمیدهد؛ در نتیجه، چنین تن درنمی» دیگري«

-موضوع و مساله جدي تبدیل گردد. از آنجا که رسالت دانشگاه طرح مساله و مساله

باشد، در برابر ساختار مذکور، وجه کارگزاري را میتواند بر عهده بگیرد که سازي می
م مند شدن صلح، مستلزاي اجتماعی و ملی تبدیل نماید و مسالهصلح را به مساله

اي را براي رشتهاي دانشگاهی، ساحتی  میانفرایندي است که طی اجماع نخبگان رشته

/ghorbanpoor73@gmail.com/. استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواري1
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االذهانی باشد و برقراري گفتگو را صلح تعریف نمایند که داراي اعتبار زبانی و بین
امکانپذیر گرداند. بر همین اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر اینست که مجموعه 

ی دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، دانشگاه با دانشگاه براي تحقق صلح چه رسالت
هاي تاریخی میباشد، صلح اي پدیداري که متاثر از انباشتتبدیل موضوع صلح به مسأله

اي صلح صورتبندي جدیدي نماید که بتواند اختالفات رشتهرا به صورت مطالعات میان
ي از وقوع واگرایانه در سطح محلی و ملی را شناسایی نموده و در جهت پیشگیر

شناختی حاکم ها و نقاط کور را شناسایی و تجویز نماید. سنت روشحلها، راهبحران
باشد.اي میبر پژوهش حاضر، کیفی و شیوه گردآوري مطالب کتابخانه

دیگري.ـمنديمسألهـپیشگیريـمطالعات صلحـايرشتهمیانـ: دانشگاه هاکلید واژه
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الملل و صلحروابط بیندانش 
1دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

و در متن نظریه لیبرالیسم معاصرمطالعاتاغلب دریسوال اساسنی؟ استیصلح چ
ها هاي پسا جنگ و از طریق دولتمطرح می شود. مفهوم صلح در بسیاري از موقعیت

کند. تداعی میشود که بیشتر صلحی مجازي رااي استفاده میو نهادها به طور گسترده
شده است.فیاما به ندرت تعررودي به کار میاصلح به طور گسترده،نهیزمنیدر ا

و در شودیفرض ماز نظر هنجاري فراتر از نقد چه مفهوم صلح اغلب اگر
يهارنامهموضوعی محوري در ببه عنوانو،نظم و انضباطهاي بنیانيریگشکل

به عنوان یک حوزه میبه ندرت به طور مستقاما،شودمطرح میبرالیليکشورها
دهدنشانداردمقاله تالشنیاالملل مطرح شده است. مطالعاتی در رشته روابط بین

شناختی در رشته روابط تواند به ترسیم نموداري نظري و روشمیوسعه صلحه تچگون
.کمک نمایدکند،ظهور میکه پس از آنيادهیچیمسائل پالملل وبین

هاي تواند شامل رسیدن به صلح پایدار فراتر از چارچوبموارد مورد مطالعه می
توان مواردي مربوط به هستی شناسی دیپلماتیک دولتی و نظامی باشد. همچنین می

صلح، فرهنگ، توسعه، وساختار و کارگزار را نه تنها از منظر صلح ارائه شده 
ظم و پیامدهاي آن براي زندگی روزمره را هاي جهانی، بلکه از نظر حاکمیت ننمایندگی

ammirkooshesh@gmail.comعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان، واحد شاهرود. 1
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اي مثل رشته پوشش دهد. در حال حاضر در یک حوزه مطالعاتی تکثرگرا و بین رشته
الملل مفاهیم صلح و پایداري آن محوریت دارد. پرسش اصلی این است که روابط بین

چیست؟ الملل الملل چیست؟ جایگاه صلح در رشته روابط بینکارویژه رشته روابط بین
این مقاله به دنبال کشف جایگاه صلح در محتواي ارتدکسی و اصلی در رشته روابط 

شناسی است و نیز ارائه برخی از شناختی، و هستیالملل از منظر نظري، روشبین
الملل ها و نقطه نظرات در مورد پیامدهاي قرار دادن صلح در مرکز رشته روابط بینایده

است.

شناسی؛ الملل؛ صلح؛ نظري؛ هستیالملل؛ رشته روابط بیننش روابط بیندا:هاکلید واژه
روش
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هاي دانشگاهی و صلحگفتمان

بازپرداختی از نسبت زبان فارسی و صلح در ایران معاصر

1رحیم محمدي

تر در این بابايگفتمان و صلح نسبتی مستقیم با یکدیگر دارند و اگر بخواهم مقداري پایه
شوند. البته همۀ در زبان و با زبان برساخت یا ویران می» خشونت«و » صلح«سخن بگویم، 
ها نسبت مستقیم با زبان دارند، اما اموري مانند صلح و آزادي و ها و ناهستیامور و هستی

اي زیبایی پیوند بیشتري با زبان و گفتمان دارند، زیرا هستی و استقرار و تداوم آنها به گونه
که جز زبان و کنشِ پیوسته به زبان، خانۀ دیگري ندارند. مثالً ما وقتی در باب محیط است

گوییم، محیط زیست مستقل از زبان و گفتمان، در جهان خارج هم یک نوع زیست سخن می
هستی مادي دارد. اما صلح مانند محیط زیست نیست و مرگ و حیات آن تماماً در زبان و 

هاي اجتماعی مانند صلح و و این البته ویژگی خاص بخشی از هستیافتد گفتمان اتفاق می
آزادي و زیبایی است.

است. به طوري که این سخن » با جهان«و » در جهان«، »از جهان«زبانْ سخن گفتن 
گفتنْ با شناختن و عمل کردن و ساختن و ویران کردن ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه 

احساسی و نظام شناختی و گفتاري و بینی و جهانتوان جهانزبان را از این منظر می

mohammadi4747@gmail.comشناس و استاد دانشگاه (سخنران همایش)جامعه1.
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رد، به طوري که در تحلیل نهایی محیط و جامعه عملی یک گروه یا یک ملت تعریف ک
اي و تاریخ و جهان یک گروه یا یک ملت در زبان او گرد آمده است. گفتمان هم گوشه

سامان یافته است. در هر زبانی و در هر » دال مرکزي«از زبان است که در پیرامون یک 
ساخت جنگ) به شکل خاصی تعریف و بري وپرخاشگرعصري صلح و خشونت (یا 

شده است و این تعریف و برساخت ساحت گفتمانی و اجتماعی و عصري دارد و غالباً 
اشخاص و گویشگران منفرد در تعریف و برساخت آنها چندان نقشی ندارند و بیشتر 
پذیرنده و یادگیرنده هستند. مثالً به صورت تاریخی در زبان فارسی و شاید در همه 

مثابه عجز و ذلت و ناتوانی و حقارت بازنمایی و هاي ایرانی صلح غالباً بهزبان
و جهاد و افتخار و » امر مقدس«برساخت شده است، ولی جنگ به مثابه حماسه و 

مندان امام حسن اقتدار و توانمندي، بازنمایی و برساخت شده است. به طوري که عالقه
به اندازه جنگ امام اند، اثبات کنند صلح او با معاویهکردههمواره با زحمت زیاد سعی

حسین با یزید اهمیت داشته است. اما برحسب تحول زبانی و گفتمانی که در عصر 
مدرن به صورت بنیادین پیدا شد، شاید بتوان صلح را نتیجۀ بازآفرینی و برساخت 

در عصر جدید ایران و جهان دانست که در این بازآفرینی و » زندگی«و » انسان«مجدد 
ها و مناسبات انسانی و زندگی جمعی بر اساس آرامش و برساخت مجدد، کنش

ها و شود و انسانها و جوامع بازنمایی و بازتعریف میسازگاري و دوستی میان انسان
خواهند؛ از صلح هم فراتر بروند و صلح میگویند که جوامع به این صورت سخن می
تر صلح نتیجۀ به زبان سادهدهند. پسهاي بعدي قرار را نردبان رشد و تعالی و زیبایی

مارگارت «شناس بنام سالمت و ثبات انسان و جامعه است و شاید به گفته یک انسان
است.طلبصلحهايو انسانطلبصلحصلح نتیجۀ عملکرد جامعه» پکسن

) تاریخ اجتماعی 1398هاي جامعه ایرانی، ام (گفتمانچنانکه در جاي دیگر گفته
دهد؛ ما با سه نوع گفتمان در زبان فارسی معاصر و حتی انی نشان میهاي ایرگفتمان

هاي اجتماعی، ایم: گفتمانهاي ایرانی به تبع زبان فارسی مواجه بودهبقیه زبان
روشنفکري و دانشگاهی.  

، در سرنوشت »گفتمانِ مسلّط زمانه«ها و عمدتاً به لحاظ تاریخی و اجتماعی گفتمان
اجتماعی از جمله صلح و خشونت و علم و دانشگاه تأثیر جهان و امور و هستیِ

ها تحت مستقیم دارد و حضور یا غیاب صلح و خشونت و بقیه امور و نهادها و هستی
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هاي روشنفکري ایران از تأثیر شرایط گفتمانی مسلط زمانه است. تاریخِ اجتماعی گفتمان
هاي روشنفکري، جهان دهد که گفتمانشمسی نشان می60پیش از مشروطه تا دهه 

بخشی و آفریدن جهان ایرانیان از ایرانی را تصرف کرده بودند و در بازنمایی و تعین
بخشی به داشتند. به طوري که تعینجمله دانشگاه و صلح و خشونت نقش مستقیم

دانشگاه و وضعیت دانشگاه نیز خارج از این فضاي مسلط نبود. بنابراین شاید بتوان 
هاي روشنفکري و سیاسی از پیش از مشروطه تا پس از انقالب گفتمانگفت توسعه

اسالمی حداقل در طی چندین دهه متوالی به توسعه خشونت و ستیز و مبارزه و انقالب 
هاي روشنفکري معاصر این استعداد را انجامیده است. گفتمانو جنگ داخلی و خارجی 

را نیز تسخیر کنند، و فضايِ مشترك ايهاي اجتماعی و تودههم داشتند که گفتمان
یکسانی در میان توده و نخبه ایجاد نمایند. 

اما در دوره پسا انقالب این شرایط و فضا دیگر نتوانست تداوم پیدا کند و امروزه 
هاي هاي روشنفکري و خارج شدن از فضاي تسلط گفتمانبا بازاندیشی در گفتمان

اهی که عمدتاً در علوم انسانی و اجتماعی، فلسفه هاي دانشگروشنفکري، توسعۀ گفتمان
ها به و هنر به صورت تاریخی ممکن شده است و شاید در آینده توسعۀ این گفتمان

توانند به بازآفرینی و توسعه صلح و مهار خشونت مثابه گفتمانِ اجتماعی و عمومی، می
و پرخاشگري کمک نمایند.

دو پرسش را در تاریخ اجتماعی معاصر پس در این مقاله سعی خواهم کرد، این 
ایران بسنجم که:

اند؟هاي روشنفکري در ایران معاصر چه نسبتی با صلح و خشونت داشتهـ گفتمان1
کنند؟ هاي دانشگاهی چگونه صلح و خشونت را بازنمایی و برساخت میـ گفتمان2

اي روشنفکري، هی، گفتمان مسلط، گفتمانزبان فارسایران معاصر، ها:کلید واژه
هاي دانشگاهی، صلح.گفتمان
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تربیت هنر محورتعلیم و باتربیت صلح محورتعلیم ومساوقت 

1محمود مهرمحمدي

در این مبحث نخست به منطق جهانی و سپس به منطق بومی آموزش صلح پرداخته 
بر اساس موازین معاصر جهانی و همچنین "چرا"شود که میشود و نشان داده می

مبانی دینی و ملی، برنامه آموزشی معطوف به پرورش شایستگی صلح در نسل جدید 
توان فقدان توجه به این میاین مرز و بوم بایستی در اولویت باشد. بر پایه این منطق 

آموزشی قلمداد نظام 2"مغفول"حوزه آموزشی را در زمره عناصر برنامه درسی 
کرد.آشکاراست که همه متولیان و سیاستگذاران نظام آموزشی با این تفسیر موافقت 
ندارد و لذا روشن نیست آیا در آینده نزدیک نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران 
اقدام موثري براي ورود این حوزه به منظومه یادگیري دانش آموزان انجام خواهد داد یا 

ن در وضعیت یا موقعیت مغفول ادامه حیات (یا ممات!) خواهد آموزش صلح کماکا
داد؟

به سالمت عبور کنیم، آنگاه نوبت به منطق برنامه آموزش "چرایی"اما چنانچه از 
مورد اقبال عملرسد. متاسفانه همچنانکه این معنا در می"چگونگی"صلح از بعد 

ریزي آموزشی (سخنران استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و عضو شوراي سازمان پژوهش و برنامه.1
همایش)

2 Null curriculum
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هم به حد کفایت مورد توجه نظرنبوده، و چه بسا تحت تاثیر همین واقعیت، در عالم 
پردازان تعلیم و تربیتی نبوده است. کانون توجه اصلی این نوشتار بر ارایه بدیلی نظریه

قابل تامل براي تولید برنامه آموزشی در خدمت پرورش ظرفیت یا شایستگی صلح در 
مورد دانش آموزان و دانشجویان است. بدیل مورد نظر استفاده از هنر در نیل به هدف 

است و داعیه آن این "هنر محوري"عبارت دیگر منطق ویژه این برنامه ه نظر است. ب
توان دانش، نگرش و کنش میاست که با رویکرد زیباشناسانه به موثرترین شکل 

متناسب با صیانت و پاسداري از صلح را در مخاطبان نهادینه کرد.

هنرمحوري، نظام آموزشیصلح، آموزش، برنامه درسی، ها:کلید واژه
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ارزیابی انتقادي دانش مطالعات قومی از منظر صلح

1مجتبی مقصودي

رشد و گسترش فراوانی داشته ریدر سه دهه اخرانیای در سطح جهان ومطالعات قوم
، یوگسالوي، چکسلواکی و تجزیه آچه ي اندونزوي، ریاتحاد جماهیفروپاشاست. 

سطوحی از تنش و منازعه قومی در اقصی نقاط جهان ازعراق، سوریه، سومالی و بروز 
لبنان و افغانستان تا اسپانیا و ایرلند ادبیات این حوزه را بشدت گسترش بخشیده و 

با چنین مقدمه اي ي فراوانی را در حوزه مطالعات قومی به همراه داشته است. هاتجربه
بال پاسخگویی به این پرسش کلیدي استبه دن"رئالیسم انتقادي"این پژوهش از منظر

یابد و آیا در مجموع توانسته است میکه دانش مطالعات قومی چه نسبتی با صلح 
فضاي این حوزه را تلطیف نماید و با مفهوم صلح اعم از صلح درمفهوم کالسیک و یا 

صلح در مفهوم مثبت ارتباطی برقرار نماید؟
ي قومی، تولید دانش و طرح ادبیات هاپژوهشو روح حاکم بر جان مایه اصلی 

هویتی است. ادبیات تولید شده در این دانش با تکیه و تاکید بر "تفکیک"و "تمایز"
"ي متکثر قومیهاشناسایی هویت"به مثابه یک واقعیت و یک ارزش، "تنوع و تکثر"

رویکرد انتقادي به "را وجهه همت خویش قرار داده است و در فضاي متاثر از 
به "گسترش ادبیات جهانی شدن"و "ي مدرنهاي دولتهابدکارکردي"، "درنیسمم

انجمن رهیمداتیهسیرئوي. واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسالمیاسیگروه علوم ساریدانش1
maghsoodi42@yahoo.com(سخنران همایش)رانیمطالعات صلح ایعلم
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لحاظ معنایی، مفهومی، نظري، رویکردي، روشی و معرفتی در سپهر اندیشه ورزي غلبه 
گفتمانی و بعضا همدالنه یافت.

ر؛ینظیاتیو بسط ادبیواژگانرهیگسترش دا،"ينظری و مفهوم،ییمعنامنظر "از 
احساس ،یمطالبات قوم،یو قومیستم مل،یاستعمار داخلرامون،یپـمرکزت،یاکثرـتیاقل

ی و حقوق قوم،یقومسمیونالیناس،یطلبتیهو،ینخبگان قوم،یقومضیو تبعتیمحروم
را بشدت برجسته قومی؛ تمایز و تفکیک هویتیی ـتوسعه اجتماعسم،یفدرال،گروهی

یشناسجامعه"در تقیدیدانش مطالعات قوم؛ "رویکرديلحاظ "ساخت؛ چنان که همزمان به 
،یخنثرغیبعضا خاص گرایانه، انه،یمطالبه گرا، به تولید دانش انتقادي، "و دگرگونیرییتغ

؛ "ي علماي شدهفضاي رسانه"، احساسی و هنجاري گرایش یافت و در جهت دار،همدالنه
ي خویش قرار داد.سرلوحهتهییج و بسیج گري را نیز چون کنشگران قومی در 

؛ مطالعات قومی با انتخاب رهیافت بین رشته مالحظات روش شناختیدر چارچوب 
نامه کاربرد ابزار پرسشي کمی، به ویژه هااي و کاربست رویکرد پوزیتیویسیتی و روش

در ی؛ نتایج تمایز و تفکیک را جنبه علمی بخشید.شناختلب روشغاوجه به مثابه 
ی سر از پا المللنیو بيمنطقه ا،یمتاثر از تحوالت ملیو واقعینیعطیشرالیتحل

ي، جامعه ي "هاپیش زمینهـپس"ي قومی را بدون درنظر گرفتن هانشناخت و گروه
و مطالعات میدانی قرار داد و از این طریق آمال و آرزوهاي هاهدف در نظرسنجی

؛ لباس علم پوشاند و بینش تعلقات قومی را به مدد جدول و نمودار و نقشهـمحلی
قومی و تمایز و تفکیک را گسترش بخشید.

و مطالعات هاازطرحیپژوهشيو نهادهاهادانشگاهتیدر کنار حمااز سوي دیگر؛
ی؛ مصوبات و اقدامات جامعه بین الملل اعم از مصوبات و اقدامات شوراي امنیت، قوم

اجتماعی و یونسکو ادبیات ـقتصاديمجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر، شوراي ا
حقوقی و فضاي دیپلماتیک مناسبی براي پژوهشگران اجتماعی و حقوقی در وضعیت 

ها و جوامع هدف فراهم آورد.سنجی گروه
هاي علمی یک ربع ها، مطالعات و اندوختهگیري از یافتهپژوهش پیش رو با بهره

فضاي گفتمانی و روح حاکم بر اجزاء قرن پژوهشگر در حوزه مطالعات قومی، با مرور 
ي این حوزه تالش دارد از منظري انتقادي، نسبت این مطالعات را با هاو ابعاد پژوهش

صلح مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

يانتقادسمیرئالتمایز و تفکیک،،صلحی، مطالعات قوم:هاکلید واژه
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هاي کشوري و جهانی)مقیاسنسبت صلح با علم اقتصاد (در 

1فرشاد مومنی

علوم انسانی به اعتبار قدرت خیره کنندگی که در زمینه جهت دادن به رفتارها و 
ساز لقب ها و تخصیص منابع انسانی و مادي دارند به حق علوم سرنوشتانتخاب

آن اند و از این جهت به درستی با علوم دینی قابل مقایسه هستند درست مانندگرفته
علوم بر حسب آنکه با چه رویکردي و چه قرائتی مورد بهره برداري قرار بگیرند این 
امکان را دارند که جوامع بشري را به سمت امنیت و رفاه و آرامش و بالندگی هدایت 
کنند یا دقیقا در جهت عکس آن عمل نمایند در این میان علم اقتصاد به اعتبار آنکه 

باشد از جایگاه و اهمیت ترین نیازهاي بشري مین و ملموسترین، حادتریمتکفل فوري
تر و مهمتري برخوردار است.استثنایی

نزدیک به چهار دهه پیش به همت سازمان یونسکو مجموعه مطالعات ارزشمند و 
با 1980منحصربه فردي در دستور کار قرار گرفت که در همان اولین سالهاي دهه 

انتشار یافت و در یکی از مهمترین آنها به صراحت عنوان مجموعه توسعه درون زا 
که سازو کارهاي فهم مسئله آمده بود که براي کشورهاي در حال توسعه تا زمانی

اقتصادي و انتقال آن از کشورهاي صنعتی به کشورهاي در حال توسعه بازبینی بنیادي و 
ها فراهم نجاريها و ناهها، خشونتاصالح اساسی نشود امکان برون رفت از ناامنی

).1981نخواهد گشت (یونسکو: 

farshad.momeni@gmail.comاستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی (سخنران همایش)1.
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اي که باید در کشورمان با عمق و قدت هرچه بیشتري در یکی از کارهاي حیاتی اندیشه
دستور کار قرار گیرد مشخص کردن دقیق و همه جانبه مرزهاي میان علم، تئوري و 

یشتري ایدئولوژي است و این مسئله در قلمرو علم اقتصاد از اهمیت به مراتب ب
ها در این زمینه بسیار پذیريبرخوردار است چرا که به دالیل و علل پرشمار، آسیب

بیشتر است. براي هر پژوهشگر عالم و منصفی این واقعیت به مثابه یک امر بدیهی 
جلوه میکند که نسبت دادن هر مسئله یا پیامدي به یک رشته علمی از جمله دشوارترین 

به شمار میرورد و باید سخت از آن برحذر بود حداکثر کارها در عرصه معرفت بشري
آن است که بگوییم در درون یک رشته علمی رویکردهاي نظري مسلط به اعتبار 

توانند منشا شناختی خاص خود میمفروضات هستی شناختی، معرفت شناختی و روش
آثار و پیامدهاي معینی باشند.

ایزه نوبل اقتصاد رویکرد مسلط در این ترین متفکران و برندگان جدر میان برجسته
هاي گريرشته علمی که به جریان بازارگرایی موصوف است نیروي محرکه افراطی

زا، نابرابرساز و بحران افرین متعددي هستند. رونالد کوز در نطق نوبل خود خشونت
ها را به تمرکز زدایی افراطی مستتر در این رویکرد نسبت داده است ( این ویژگی

). و آلبرت هیرشمن رویکرد به تعبیر وي تخصص گرایی افراطی مندرج در آن را 1992
). اما شاید بتوان گفت که یکی از 1967هاي مورد اشاره دانسته است(منشا بروز آسیب

) مطرح 1988هاي بستر ساز خشونت در این دیدگاه را کنت ارو (ترین ریشهعمیق
حله از اقتصاددانان خود را به طرز افراطی مطلق کند که این نساخته است او تصریح می

هاي دانند و اختاللگیرند و خود را بهترین عرضه کنندگان خردگرایی میدر نظر می
نظري و ابهامات فکري موجود در مباحث عمومی درباره موضوعات اقتصادي را داراي 

اي رابطهنویسد کنند وي به صراحت میهاي عمیق در همین باور معرفی میریشه
نزدیک میان فرض عقالنیت کامل و تعصب وجود دارد وقتی شما یک مسئله را به مثابه 

ماند و اید دیگر هیچ جایی براي بحث و استدالل باقی نمییک امر پیشینی پذیرفته
کسانی که با شما مخالفت کنند نادان یا متقلب انگاشته خواهند شد. 

اي را مترادف اکمیت این اسلوب اندیشهداگالس نورث اقتصاددان بزرگ توسعه ح
گمان بخش بزرگی از پیامدهاي ) و بی1379داند (با حاکم شدن قانون جنگل می

ورزي و تخصیص منابع در آثار بزرگان علم اقتصاد ناپذیر این شیوه اندیشهاجتناب
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با عنوان 2011انعکاس یافته است و در ساحت عملی نیز گزارش توسعه جهانی سال 
هاي حیرت انگیزي را مطرح ساخته است که میتواند موضوع یت و توسعه گواهامن

گفتگوهاي آگاهی دهند و اعتالبخش باشد.
در این پژوهش تالش خواهد شد که در حد امکان وجوه نظري و عملی این مسئله 

هاي مشخصی از خصلت آنومیک بخشیدن به مورد واکاوي قرار گرفته عالئم و نشانه
صادي اجتماعی کشورمان طی سه دهه گذشته از این زاویه ارائه گردد و مناسبات اقت

هاي ها و چالشاي و عملی مشخصی براي برون رفت از گرفتاريسازوکارهاي اندیشه
ناشی از آن در مسیر حرکت به سوي امنیت، صلح و اخالق ارائه گردد.

علم اقتصاد، صلح، توسعه جهانی، علوم انسانیها:کلید واژه
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اصالح آموزش علوم انسانی، گامی براي رسیدن به صلح مثبت

1زادعلی مرشدي

دو نوع نه براي سود: چرا دموکراسی به علوم انسانی نیاز دارد؟ مارتا نوسباوم در کتاب 
دهد: یکی نظامی که آن را آموزش براي نظام آموزشی را مورد مقایسه و بررسی قرار می

نامد. در این نظام آموزشی، هدف دستیابی به سود و رشد اقتصادي رشد اقتصادي می
شود. به اعتقاد نوسباوم، در این است و بنابراین آموزش در این مسیر سازماندهی می

کند، علوم انسانی به عنوان ي بیشتري پیدا میدر غرب سلطهنظام، که روز به روز 
ها شود. خانوادهتواند در تولید اقتصادي ایفاي نقش کند، به کنار زده میاي که نمیحوزه

بفرستند. در مقابل این نوع نگاه و این » سازپول«هایی نیز مالیند فرزندان خود را به رشته
گري از نظام آموزشی را به عنوان نظام مرجح خود نوع نظام آموزشی، نوسباوم نوع دی

نهد. در این نظام، تخیل فرد پرورش کند که به آن نظام آموزشی لیبرال نام میمعرفی می
تواند درد و رنج کند و مییابد و فرد امکان همدلی و همدردي با دیگران پیدا میمی

روح انتقادي را در هاي دیگر را بفهمد و احساس کند. این نظام همچنینانسان
ورزد. به وار، بر تفکر انتقادي تأکید میکند و به جاي آموزش طوطیمحصالن زنده می

آموزان به جاي دانشی که آنها را اعتقاد نوسباوم، در نظام آموزش براي رشد، دانش
گیرند. در این فضا، روح نقاد و زنی یاد میانسان تربیت کند، بیشتر مهارت تست

morshedizad@shahed.ac.irدانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد (سخنران همایش) 1.
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هاي تاگور، روسو، کند. نوسباوم براي بیان مقصود خود از دیدگاهنها رشد نمیتحلیلگر آ
گیرد. در این نوشتار برآنیم با استفاده از این مدل و تعدادي دیگر از اندیشمندان مدد می

ارائه شده از سوي نوسباوم، به بررسی وضع نظام آموزشی ایران بپردازیم، تا دریابیم 
هایی داراي تخیل و همدلی و نظام آموزشی به تربیت انسانتوان با بهبودچگونه می

توان از این رهگذر به صلح مثبت، مفهوم مورد نظر همدردي نائل شد، و چگونه می
گالتونگ براي صلحی پایدار و نهادینه در فرهنگ و ساختارهاي جامعه (و نه صرفاً نبود 

در مدارس، و وضعیت جنگ) دست یافت. در این مقاله، مروري بر نظام آموزشی 
گیرد.کنکور در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی صورت می

علوم انسانی، آموزش براي رشد، آموزش لیبرال، تفکر انتقاديها:کلید واژه
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3؛ فلسفه 2؛ فلسفه1فلسفهصلح در 

1محمد منصورنژاد

معموال برخی بر این باورند که در روزگار ما، عصر فلسفه گذشته است و در عصر 
جدید دیگر در موضوعات متعدد، از جمله صلح، دانش فلسفی، گره گشا نیست. اما 

تواند با علوممیفلسفه در سه معنا رسد که میاینگونه اظهار نظرها دقیق نیست. به نظر 
و در نتیجه با صلح نیز به جِد مرتبط باشد:شته باشدو گسترده داقیوثوندیپانسانی
و »وجود بما هو موجود«متداول که به مباحث يمعنانیدر هملسوفیفلسفه و ف) 1

رانیاز فلسفه در ايمعنانیکند. امیریپردازد و عالم و آدم را تفسمی»انیعریهست«
لسوفانیرسد که فبه نظر میدیو.... وجود داشته و در غرب جدمیقدونانیو میقد
يهابزرگان در حوزهاغلبسنت اند، چنانکه نیاانادامه دهندگ»اروپايفالت قاره ا«

و بوده و هستنداز فلسفه متمرکزيمعنانیهميعمدتا بر روقدیم و جدیدیعیشهیعلم
.درس و بحث دارند

نسبت این معناي فلسفه با .استیعلوم انسانيهااز رشتهیکیمعنا فلسفه، نیادر
توان در آراي فالسفه در قرون و اعصار، درباره جنگ و صلح جست. میصلح را 

بسیاري از فالسفه درباره جنگ و صلح و زندگی ایده دارند. طرح آن مباحث به ویژه 
به صورت تطبیقی بحثی جذاب، عمیق و مفیدي خواهد بود.

Dr.mansoornejad@gmail.comپژوهدکتري علوم سیاسی و دین.1
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دوم فلسفه است که از محصوالت جهان مدرن است و ي، معنا»فلسفه مضاف«) 2
است. یلیفلسفه تحليانگلوساکسن است از دستاوردهايخاستگاه آن هم اروپا
از فلسفه يمعنانیباال که از جنس معرفت درجه اول بود، ايبرخالف فلسفه در معنا

دتوانیم،»مضاف«به عنوان فهمعنا لفظ فلسنیاز جنس معرفت درجه دوم است. در ا
فلسفه کالم، است،ی: فلسفه حقوق، فلسفه سدیایبیعلوم انسانيهاهمه رشتهيبر رو

يمعنانیفلسفه اقتصاد و....  واضح است که ا،یفسلفه جامعه شناس،یفلسفه روانشناس
روند،درباره رونیدارد، و بلکه از بيکارمایبه وجود، انسان و جهان مستقگریفلسفه د

يبه داور،بحث و.... هر رشته دانشيمتدلوژ،یاجتماعيت، بسترهاتطوراخ،یتار
.ندینشمی

تواند مییعلوم انسانيهامعنا فلسفه همانگونه که اشاره رفت با همه رشتهنیادر
توان میدر این معنا نیز .نمودریتوان تقرمیرا يکار داشته باشد و فلسفه هر رشته ا

چه کارکردي براي صلح در بعد فردي و یا جمعی، هارشتهنشان داد که هر یک از 
مادي ویا معنوي، بالقوه و یابالفعل و... دارند. بررسی تطبیقی در فلسفه بدین معنا نیز 

بسیار سودمند است.
نگاه مساله کیبا هادهیپدلیکه به چند و چون و دال،سوميفلسفه به معنا) 3

از دانش (مثال يرشته اتیکلگریجا دنیزد. در امساله محور) بپرداریغایمحور (و 
از موضوعات، یبلکه موضوعست،یو...) مورد توجه نیو جامعه شناسیاسیعلوم س

تواند مورد بحث و میرینکات ز،»صلح«محور در مثال پژوهشگر است.مورد توجه 
فلسفه  ؛ی: فلسفه خشونت؛ فلسفه مدارا؛ فلسفه عدالت؛ فلسفه آشتردیفحص قرار گ

....وقت؛یفلسفه گفتگو؛ فلسفه حق؛ینقد؛ فلسفه همدل

و داشتیتوان بحث فلسفمیی،علوم انسانلیسوم به تعداد مسايمعنانیادر
نکته قابل ذکر در معناي سوم .ابدیمییعیوساریدامنه بسمباحث مربوط به صلح نیز 

فلسفه آن است که برخی از موضوعات این معناي از فلسفه در قدیم هم مطرح بودند. 
مثال فلسفه حقیقت، فلسفه عدالت و... ولی نباید فراموش نمود که عدالت و حقیقت در 

ي اساسی و هاگفتند، تفاوتمیجهان امروز با عدالت و حقیقت به معنایی که قدما 
هري یافته است. براي همین با اینکه افالطون و ارسطو از این مفاهیم مبسوط سخن جو
کردند، ولی برآیند مباحثشان دفاع از میگفتند و مثال از اقسام عدالت طرح بحث می
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و 2و 1ي درجه هاسلسله مراتب آدمیان در حکومت، دفاع از برده داري (یعنی انسان
... بود، مباحثی که در گفتمان عصر جدید اصال مقبول )، نفی حقوق شهروندي زنان و3
شود. پس حق، حقیقت و عدالت، فلسفه دیگري یافتند که میافتد و ظالمانه قلمداد مین

مساله محور بوده و با نفی تبعیض بیشتر سازگار است، حال آنکه قدما به بهانه دفاع از 
نمودند.میعدالت، ظلم را تئوریزه 

توان فرق فلسفه اول، با فلسفه سوم را توضیح داد. فلسفه میهم به گونه دیگري
که به موضوعات » علوم اجتماعی«اول زمانی محور و مادر همه علوم بود که اصال 

نگاهی مساله محور دارد، وجود نداشت. در جهان جدید فلسفه به جامعه و مردم 
شده اند. این غایت را نزدیک شد و به دردهاي مردمی پرداخت که به حقوقشان آشنا 

فلسفه «گفت: دیگران گفته اند؛ میهم توضیح داد که » مارکس«توان با این شعار می
». گویم که فلسفه تغییر جهان استمیتفسیر جهان است، اما من 

توان از نکات باال نتیجه گرفت که فلسفه در معناي میمتناسب با بحث صلح هم 
آشتی، همدلی، همراهی و اعتماد به هم نزدیکتر هم شده سوم و امروزي با دوستی، 

است.

صلح، دانش فلسفه، علوم انسانی، عدالت، مداراها:کلیدواژه



علوم انسانی و مسأله صلح در ایران معاصر52

دانش مدیریت شهري و صلح

1زهرا نژادبهرام

ملت معنا پیدا ـصلح در مفهوم عمومی پیامی است که در میان ملتها در راستاي کشور
کند. از گذشته همه تعارضات عمومی میان کشورها در قالب نبود صلح تبیین می
الملل به ویژه تحوالت عرصه شده است؛ اما با تحوالت جدید در عرصه روابط بینمی

ارتباطی و سرزمینی مفهوم صلح از قالب میان کشورها به میان ملتها نیز آمده و بستري 
ري شده است.براي تعامالت رفتا

تحوالت پس از فروپاشی اتحاد شوروي جنگ میان کشورها را به جنگ و تعارض 
اي، مذهبی و ... تصویر صلح را نیز در میان کشور آورده است، تعارضات قومی، منطقه

ها و حتی مبناي تشکیل نامهها و پیماندگرگون ساخته است. اگر در گذشته عهدنامه
تها بود امروز این رویکردها باید در داخل کشورها نیز به سازمان ملل متحد میان دول

بحث گذاشته شود.
نهادها و سازمانها و یا عناصر جدید براي تحقق این مهم بایستی از درون کشورها 
شکل بگیرد که با توجه به تحوالت زندگی بشري در رویکرد به شهرنشینی یقیناً این 

ا شود. به عبارت دیگر پارادایم جدید جنگ بخش از مذاکرات بایستی در بستر شهر معن

(سخنران همایش)عضو شوراي اسالمی شهر تهراندکتري علوم سیاسی و.1
mnejadbahramster@gmail.com
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میان مردم که در حال حاضر بیشترین تعارضات را به میان مردم یک کشور سوق داده 
نیازمند دستگاهی دیگر از جنس تعامل است که بیشترین تأثیرگذاري را روي روابط 

کند.میان جوامع ایفا می
کشورها و با عنایت به اي در درونهاي محلی با کارکرد محلی منطقهحکومت

درصد ساکنین کره زمین 70تحوالت شهرنشینی که تا میانه هزاره سوم به بیش از 
رسد تنها سازه قابل دسترس براي تحقق صلح است.می

هاي محلی الیه زیرین دولت هستند که اغلب تبعات از اینرو از آنجا که دولت
جویی آنها راهبرد ی و صلحطلبکنند صلحمنازعات را به صورت مستقیم لمس می

ها در سه حرکتهاي نوین به سوي صلح با دوام یا پایدار است. این دولتها یا حکمرانی
آمیز داشته باشند نخست پیش از منازعه، حین منازعه مرحله زمانی قادرند اقدامات صلح

و پس از منازعه است. در هر سه زمان کارکرد دولتهاي محلی از جنس مدیریت، 
هاي تعارض است. هاي تعارض و رفع شاخصیی پتانسیلشناسا

بخشی به نیازهاي مردم در محدوده حاکمیتی دولتهاي محلی و تالش مشروعیت
براي ایجاد تفاهم عمومی و رفع مبانی تعارض و اختالف از مهمترین کارکردهاي صلح 

مدیریت ریزي شهري واست. توجه به این مهم که کارکرد تعاملی ساختاري و برنامه
کند ها و نیازهاي مردم تدقیق میمحلی بستري از فضاي صلح را با عنایت به خواسته

بدون تأکید بر نقش شهر به عنوان سازمان اجتماعی ناممکن است. شهرها عموماً در 
هاي الزم براي تعامالت اجتماعی را فراهم کنند و کیفیت تالش هستند تا ظرفیت

ط حاکم بر آن تبیین نمایند و مفهوم ناصلح را به حاشیه معنادار در ساخت شهر و رواب
برانند تا امنیت شکل یابد و مدارا و تعامل جاري شود.

در این راستا الزم است الگوهاي مکانیکی شهرهاي ما در جهان کنونی بازتعریف 
هاي پنهان مانده و نادیده آنها تدقیق شود. در این الگوها در شهرها تنها شود و ظرفیت

کنیم و از دیگر موارد غافل مان را تأمین میهاي مورد نیاز براي نیازهاي فرديرفیتظ
هستیم در حالیکه شهر محل تفرق و تکثر و تنوع است و بستري براي بروز ناامنی و 
خشونت حتی به صورت پنهان است. لذا الزم است که به شهر ارگانیک نگاه کنیم و آن 

ن آوریم و شکلی از تعامل مشترك کالبد، رابطه و دانش هاي دورمانده را به میاظرفیت
را براي آن معنا کنیم.
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گیري و ترین عنصر در رفع ناصلح مشارکت است؛ مشارکتی که مبناي تصمیمجدي
اي از احترام به حقوق ساکنانی است بستري براي پیشگیري از بروز تعارض و ترجمه

و همراهی دارند. نکته مهم در این که به رغم همه تعارضات قدرت تعامل و گفتگو 
رویکرد آن است که رابطه تعاملی قدرت و دانش به نوعی است که مفهوم دانش را در 
جهت تأمین منابع قدرت هدایت کرده و معادله قدرت را که معادله آشکار در شهر 

است را در جهت افزایش تعارضات و اختالفات سوق داده است.
سازي مسائلی مثل دانش شهر، ري چگونگی پیادهدر موضوع صلح و مدیریت شه

آورد و کارکرد شناسی صلح پدید میدیدگاه و زاویه دید به شهر بستري براي معرفت
نفعان در حکومت محلی را در انتظام بخشی به حل اختالفات با تکیه بر مشارکت ذي

کند. جهت تأمین امنیت و کاهش ناصلح هدایت می
ها و هاي بلندي براي کاهش تنشی بشري است که ظرفیتشهر امروزه سامان زندگ

شود.یابد و جاري میتعامل و مدارا دارد عناوینی که صلح در بستر آنها شکل می

صلح، مدیریت شهري، حکمرانی محلی، مشارکت، تعارضات محلیها:کلید واژه
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چیستی و چگونگی نقش دانش حقوق در تحقق صلح در ایران
1یاور شعبانی

اي که صلح در آن جریان دارد خواسته هر فرد معقولی است و در زیستن در جامعه
هاي گوناگون به ستوه آمده است تنفس در چنین فضاي روزگاري که بشر از جنگ

هاي علوم مختلف به یاري کند؛ در این راستا یافتهصلح آمیزي بیشتر نمود پیدا می
بتوانند در تحقق چنین آرمانی توفیق یابند. دانش حقوق نیز بدون اند تا یکدیگر آمده

حاء مختلف نتفاوت باشد بنابراین همواره و به اتواند نسبت به چنین اتفاقی بیشک نمی
در دست یازي به این مهم کوشا بوده است. به باور ما دانش حقوق در ایران در عمل به 

است و برخی مفاهیم بنیادین این دانش این رسالت خود توفیق چندانی حاصل نکرده 
و به شکل کلی در نظام بنا به دالیل مختلف نهایتاً امکان بروز و ظهور در قوانین

اند. از آنجایی که حقوق با بایدها و نبایدها سر و کار دارد امکان را نیافتهحقوقی ایران
لح در ایران تأثیر گذاري در کوتاه مدت توسط قواعد حقوقی جهت به ثمر نشستن ص

تر اي که ضرورت پرداخت حقوق به مقوله صلح را نمایان، نکتهدور از ذهن نیست
مخالف صلح و به نوعی . در این مسیر نخستین اقدام باید حذف قوانین فعلیِسازدمی

هاي موثر در جهت ایجاد ح منفی و سپس قاعده گذاريلکوشش در جهت تحقق ص
باشد. لح مثبت میصلح و به عبارتی حرکت بر مدار ص

دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز و مدرس دانشگاه.1
shaabaniyavar@gmail.com
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ايتحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانهـ با روش توصیفیآنچه در این مقاله
در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که در وهله نخست قوانین موضوعه جمهوري 
اسالمی ایران را با تمرکز بر صلح گرایی به داوري بنشینیم و سپس به نقد آن دسته از 

.قوانین معاند یا ناقض صلح پرداخته و پیشنهادات خود را ارائه نماییم

منفی، قانون اساسیصلح، حقوق، صلح مثبت، صلح:هاکلید واژه
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ژئوپلیتیک و صلح: تغییر در نظم ژئوپلیتیک 

1پورزهرا احمدي

2محسن عزیززاده طسوج

ژئوپلیتیک در سیر تاریخی خود با قدرت، رقابت، جنگ بهم پیوند بوده است. 
؛متهم ئوپلیتیک سنّتی به عنوان ابزاري در دست سیاستمداران و در جهت کسب قدرت ژ

الملل  که تسخیر فضا را از رسد ساختارهاي نظام بینبه جنگ افروزي بود. به نظر می
هاي انسانی که پیش کردند با رویکردي جدید و با تمرکز بر مولفهمسیر جنگ دنبال می

اندیشد .ضاي صلح میاز این قربانی جنگ بود به ف
را به نقد ساختار قدرتبا هدف ایجاد تغییر ایدئولوژي رایج در مدرنوپلیتیک ژ

هاي عملی و رفتاري ها و اهداف مقبول و حقیقت روشکشد و تفاوت میان ارزشمی
د که آگاهی یآسازد. در چنین حالتی این امکان به دست مینهادهاي قدرت را برمال می

آمده را در جهت تغییر و تحول و رسیدن به شرایط بهتر به کار برد و در نقادانه بوجود
نماي سیاستمداران که به دنبال ایجاد فضاي مطلوب هاي حقیقتمقابل نظرها و ایده

داد.خود هستند، واکنشی هوشیارانه و حساب شده از خود نشان 
ک صلح مورد هاي ژئوپلیتیدر این پژوهش با رویکردي تاریخی مختصات و شناسه

واکاوي قرار خواهد گرفت و این تغییر ایجاد شده در مسیر حرکت ژیوپلیتیک از جنگ 
به صلح مورد ارزیابی واقع خواهد شد.

Ahmadyz@modares.ac.irاستاد جغرافیایی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران ،.1

azizzadeh84@gmail.comدانشجوي دکتراي جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، . 2
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منافع جهانی پیوند با در مدرن ژئوپلیتیکنتایج این پژوهش حاکی از ان است  که 
یتیک محیط زیست، ئوپلژهایی مانند ظهور دیدگاههاي انسانی باو با طرح شاخصبشر 

در این مواجه شده است....ژئوپلیتیک انتقادي، ژئوپلیتیک مقاومت، ضد ژئوپلیتیک و
در غییرچون: ایجاد تیراستا، ژئوپلیتیک صلح به شکل اختصاصی به دنبال تحقق اهداف

المللی، افزایش روندهاي منطقه ها، ساختارها و کارکردهاي نهادهاي بینماموریت
گرایی، غالب ساختن گفتمان صلح و عدالت جهانی، حقوق بشر جهانی، مبارزه جهانی 

کند ترتیبات فضایی قدرت جهانی حول این مفاهیم با تروریسم و ...بوده و پیشنهاد می
.شکل گیرد

هدف، بنیادي و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات ژوهش به لحاظاین پ
باشد. روش گرد آوري اطالعات کتابخانه اي است. میتحلیلیـتوصیفی

ژئوپلیتیک، صلح، ژئوپلیتیک صلح، قدرت، رقابتها:کلید واژه
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راهکارهاي سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل و هاچالش
در حفاظت از صلح )یونسکو(متحد 

1محمدرضا بنایی

است و بودهبشریتهايدر محیطی سرشار از صلح از دیرباز جزء دغدغهزندگی
. بوده استصلحپایدارييهابراي فراهم ساختن زمینهتالشدرهموارهبشريجامعه

رعایتودموکراسیوجودسایهدرآنواقعیمفهومبهصلح برخی معتقدند که امروزه 
درپایدارصلحالزمهدیگرسوياز. گیردمیشکلبشربنیادینهايآزاديوحقوق
باشد. در همین راستا سازمان ملل میهادولتمیاندوستانهروابطوهمکاريجهان

- زمینهدردولتهامیانهمکاريبرايراالزمبسترهايآنتخصصیموسساتمتحد و

طریقازمتحدمللسازمانتخصصیموسسات. نمایندمیفراهمگوناگونهاي
برايرازمینهخودفعالیتيهاحوزهدرهادولتمیانهايهمکاريوروابطگسترش

آموزشی،سازمانمیانایندر. سازندمیفراهمالمللیبینامنیتوصلحتقویتوحفظ
هاي میان ملل متحد (یونسکو) از طریق گسترش همکاريسازمانفرهنگیوعلمی،

هاي آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تاکید بر رعایت دموکراسی و دولتها در زمینه
سوال اصلی این پژوهش این .نمایدمیایفاءحقوق بشر نقش خود را در حفظ صلح 

اید و آیا این نمونسکو چگونه نقش خود را در زمینه حفظ صلح ایفاء میاست که ی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران.المللبین. دانشجوي دکتري حقوق 1
m.banayi7@gmail.com



61علوم انسانی و اجتماعی و صلح

هاي یونسکو در حفاظت از صلح، اصل مهمترین چالشنقش پویا و موثر بوده است؟
باشند. عدم مداخله، فقر توسعه فرهنگی و فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها می

توان جهانی کردن جامعه همچنین راهکارهاي یونسکو براي حفاظت از صلح را می
هاي ملی در ها، ایجاد کمیسیونتعامل میان تمدناطالعاتی و توسعه آن، گفتگو و 
پژوهشایناساساینبرهاي غیردولتی برشمرد. کشورهاي عضو و ارتباط با سازمان

بررسی نموده و راهکارهاي یونسکو را براي دستیابی به صلححفظدررایونسکونقش
حفظ صلح هاي فرا روي یونسکو را درنماید. همچنین چالشجنین هدفی تشریح می

-ها دولتگیرد که براي رفع این چالشنتیجه میپژوهشدهد. این مورد بحث قرار می

هاي عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود چشم پوشی نموده و با گسترش 
هاي آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو را در ایفاي نقش موثرتر ها در حوزههمکاري

مللی یاري دهند.الدر تداوم حفظ صلح و امنیت بین

صلح، یونسکو، فقر فرهنگی، توسعه، دموکراسی.ها:کلید واژه
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هاي معتدل فعال در ترویج صلح بادوام و کاهش تشکلۀنقش شبک
مل نظري و طرحی براي تستأیک تتنازعات:

1ورعیسی پیله

که یک ایدئولوژي فراگیر دینی، فراملی یا ملی مقبولیت عام خود را از دست داده زمانی
باشد، و جمعیتی متفاوت از اکثریت، دچار محرومیت بوده و احساس تبعیض کند، راه 

شود که تبعات متعددي براي گسترش یک ایدئولوژي افراطی در جمعیت مذکور باز می
شود، دوم مشارکت با تر توجیه میراحت»اندیگر«تنازعات با دارد، شامل: اوالً

کردن پیدا شود و نیاز به توجیه مدار عادي فرض نمیهاي صلحدر فعالیت»دیگران«
کند.می

هاي افراطی با گروهکند که اوالًرا تشکلی تعریف می»تشکل معتدل«این مقاله 
هاي معتدل در هاي مشترك با تشکلشده دارد و دوم فعالیتواضح و اعالمۀفاصل

اي از هاي دیگر دارد. استدالل نظري این مقاله این است که وجود شبکهجمعیت
کند و گسترش تنازعات را کند به ترویج صلح کمک می»هاي معتدل فعالتشکل«

هاي متعددي دارد: اعتمادسازي و مرجعیت فکري و رفتاري در کند و قابلیتمی
اي دیگر، آلترناتیو معقول و دردسترس براي هجمعیت مادر، اعتمادسازي در جمعیت

فصل برخی اختالفات، مدنی براي حل وةفعالیت ملموس براي اکثریت افراد، مذاکر
هاي هاي دیگر، جلوگیري نرم و مدنی از عضوگیري گروهعضوگیري از افراد جمعیت

pilevar@outlook.comمشاور مدیریت آزاد.1
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هاي صحیح و متعادل، حفظافراطی، حفظ تعادل ذهنی با انتشار اطالعات و تحلیل
هاي متعارف، مذاکره مدنی با تعادل رفتاري با مشارکت فعال در حل مشکالت با روش

هاي دیگر براي جلوگیري از گسترش اختالفات و هاي متناظر در جمعیتتشکل
تنازعات خشن.

آن در اجمالی در انتهاي مقاله طرحی براي تست کردن نتایج مقاله و نیز استفاده 
شود.اطی ارائه میمورد گسترش ناسیونالیسم افر

هاي افراطی در اثر تضعیف ذهنیت عمومی فراگیر امکان گسترش گروه):يمسئله (نظر
هاها و تبعیضقبلی و در اثر فشار محرومیت

هاي معتدل فعال در ترویج صلح بادوام و کاهش تشکلۀثیرات شبکأت:یال اصلؤس
تنازعات

سازينظري و مدل:قیروش تحق
هاي معتدل فعال، طرح اجمالی تست نتایج تشکلۀثیرات شبکأتمدل :قیتحقجینتا

مقاله، استفاده اجمالی در مورد ناسیونالیسم افراطی.

صلح، منازعه، ایدئولوژي، اعتمادسازي، تبعیضها:کلید واژه
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پیش بینی دقیق به منظور پیشگیري از نقض صلح: تجزیه و تحلیل پیش 
بینی کننده عملیات حفظ صلح سازمان ملل 

1جعفر توانا

نیاست. تا همآوري اطالعاتو جمعبر دادهیمبتنياندهیمتحد به طور فزامللسازمان
سازمان ملل یدانیميتهایبر داده به طور عمده توسط مأموریاواخر، ابتکارات مبتن

، مللسازماندیکل جدریگوترس، دبویآنتونروي کار آمدنشدند، اما با میتیهدا
از یبانیپشتيبراهابه استفاده از دادهلی. با تماشده استآغاز يترمتمرکزکردیرو

خواهد یمنظم متکيهادادهلیو تحلهیبه تجزيکارکنان سازمان ملل، سازمان به زود
میشده است، ترسيآورسازمان ملل جمعیدانیميتهایکه در مأموریعاتشد تا از اطال
درهادادهکیستماتیسزیآنالاز یو اخالقیعمليامدهایبرنامه پنیکند. انقشه و راه 

و نتیجتاً آثار پیش بینی دقیق قبل خواهد کردیسازمان ملل را بررسیدانیميتهامأموری
از عملیات حفظ صلح را برجسته خواهد نمود.

لیو تحلهیمربوط به صلح سازمان ملل از مرکز تجزيهامقاله براساس دادهنیا
انجام شده در يهاشده است و مصاحبههی) در دارفور تهJMACمشترك (تیمأمور

دهد.و سودان را نشان مییمالورك،یوین
يهاتیماموريتواند به رهبریمکیستماتیسيهادادهلیو تحلهیتجز: هایافته

محافظت از يخود را برايروهایکه در کجا نرندیبگمیکمک کند تا تصمیدانیم

tavana@legalworld.irو مدرس دانشگاه پیام نور، تهرانالمللبینکارشناس ارشد حقوق .1
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داتیکرده و از تهدییرا راهنمايریاز درگيریشگیمستقر کنند، اقدامات پانیرنظامیغ
صلح سازمان اتیدر عملینیلیتحلحال، نیکمک کند. با اتیخود ماموريروشیپ

خواهد بود که منجر به اقدام زودهنگام شود. سرانجام، دیمفیملل تنها در صورت
در یاخالقيهاصلح نه تنها خواستار منابع خواهد بود، بلکه شامل چالشینیبشیپ

اینیمجدد خبرچییخطر شناسابه ها و دادهیخصوصمیمانند حریمورد موضوعات
خواهد شد.منجر زینریپذبیافراد بالقوه آسریسا

المللی، سازمان عملیات حفظ صلح، سازمان ملل متحد، حقوق صلح بین:هاکلید واژه
المللبین
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اي ایران و امریکا بر روند صلح خاورمیانه بررسی نقش سیاست خاورمیانه
)2001ـ2018(

، 1پورشیوا جالل

2هادي شرفی

چکیده
ورمیانه و منطقۀ خاو سیاسی نقش امریکا و ایران در نگرشی فلسفی و نقد این مقاله، به

ال اصلی ؤ. سپردازدمیارتباط دیپلماتیک دو کشور در روند ایجاد صلح در خاورمیانه 
هاي مریکا طی سالااي ایران و سیاست خاورمیانه:حاضر این است کهۀمطالع
اساس،اینبر، چه نقشی در روند صلح خاورمیانه ایفا کرده است؟ 2001ـ2018

یکی،2001ـ2018هايسالطیامریکاوایراندیپلماتیکارتباطعدماست:مفروض
خاورمیانه بوده است. روش تجزیه ۀصلح در منطقنبود امنیت و نبودیل دالترینمهماز

هادادهروش گردآوريوبودهتحلیلیـتوصیفیها در این پژوهش از نوعو تحلیل داده
ها و ، ایجاد فرصت. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است کهاستايکتابخانهنوعاز

برقراري روابط دیپلماتیک (سیاسی، اقتصادي، اجتماعی...) میان کشورهاي ایران و 

،(نویسنده مسئول)، استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران.1
Shiva_jalalpoor@yahoo.com

ـالملل خلیج فارسدانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالملل، دانشجوي مقطع دکتري روابط بین2.
hadi.sharafi55@yahoo.com، خرمشهر



67علوم انسانی و اجتماعی و صلح

ۀهاي منطقبخشامریکا با حفظ منافع دو کشور به عنوان دو قطب تأثیرگذار در تمامی 
کند بلکه خود شاخصی بر ایجاد ثبات نظم و خاورمیانه، نه تنها ایجاد ناامنی نمی

بر این اساس نیاز خاورمیانه و نیاز حمایتی .استصلح پایدار در منطقه درنهایت
کشورهاي منطقه به برقراري ارتباط دو کشور ایران و امریکا در ایجاد امنیت حائز 

اهمیت است. 

مریکا، صلح اروابط دیپلماتیک، سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی : هااژهکلیدو
خاورمیانه.
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المللنیصلح در حقوق بگاهیجا

1نیسم خداخواه

هاي بشر بوده است. صلح ترین آرمانالمللی از کهنبرقراري صلح و امنیت بین:مسئلهطرح
و امنیت مفهوم ثابتی نداشته و مفهوم آن با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا 

الملل، صلح به معناي رعایت اصول حق حاکمیت، قبل از تحوالت اخیر در روابط بین
ها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی برابري حقوق، رعایت مصونیت کشور

آمیز اختالفات تلقی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصل مسالمت
المللی شده است. در این شد. لکن جهانی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بینمی

، تروریسم، قاچاق، هاي دیگر ازجمله فقردوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و به حوزه
هاي مسري و نقض حقوق بشر تسري یافته است. یافته، شیوع بیماريجرایم سازمان

بع امنیبا بررسه شدیسعبیترتنیبه ااست.یلتحلیـیفیپژوهش حاضر توص:روش
شود.حیتشریالمللنیو بیداخلنیقواناسناد و منابع مدون ولیتحلوياکتابخانه

امروزه فرهنگ صلح، اساساً یک رهیافت اخالقی به حیات انسانی است. :نتایجوهایافته
هاي جهانی همچون آزادي، عدالت، همبستگی، مدارا، ایدة فرهنگ صلح بر ارزش

ها، کشورها و حقوق بشر و برابري بین زن و مرد، اصول دموکراسی و تفاهم بین دولت
تنی است. در این مقاله ضمن تأکید بر هاي سیاسی، نژادي، فرهنگی و اجتماعی مبگروه

N Khodakhah@yahoo.com. پژوهشگر حقوق جزا و وکیل پایه یک دادگستري 1
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الملل و حقوق بشر به اهمیت مطالعات صلح در جهت تقویت نظام آموزش حقوق بین
الملل خواهیم پرداخت.بررسی جایگاه صلح در حقوق بین

، حقوق بشر، علوم انسانی  المللصلح، حقوق بین:هاکلیدواژه
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صلح رویکرد عمومی حقوق در جامعه انسانی 

1سکینه ذکاوتی

صلح هنجاري ارزشمند براي جامعه بشري است. در دنیاي کنونی رویاي هر فرد و نهاد 
اجتماعی روابط بهتر و مثمرتر است، روابطی از نوع مسالمت آمیز تا در پناه آن به فواید 

گرفت بدون نزاع، فوت جان، مال و زندگی انسانی دست یابند. بنابراین بشر تصمیم 
تجاوز به حقوق دیگران در کنار یکدیگر با حفظ صلح به کمال زندگی خویش نایل 
گردد، چنانچه بشر بر صلح در میان خودشان توافق نمودند از اینرو فعالیتها براي 

هاي انسانی شکل گرفت و ارزشگذاري صلح در دنیاي معاصر در میان بسیاري از گروه
هایی که با ل ایجاد نظم، صلح را یکی از هنجارهاي نظم در حقوق دانست. گروهبدنبا

ترکیبی از بنیان اجتماعی سیاسی و علمی جامعه به صلح از زوایاي مختلف پرداختند. 
ایی فعالیت در راستاي اهداف مشترك منافع ملی و توسعه آن بنابراین قالب هر جامعه

اجرا و رسیدن به عدالت است. نویسنده نیز با جامعه به کمک قوانین، مشروعیت در 
پرسش اینکه بنیان صلح چیست؟ به بررسی صلح به عنوان یک راهکار عام حقوقی و 

المللی پرداخته اینکه صلح یک رویکرد عام حقوقی قابل توسعه در حقوق ملی و بین
هدف است. از اینرو هدف اولیه مقاله حاضر مرور جایگاه حقوقی صلح در ایران، و 

اصلی آن حفظ حقوق انسانی از طریق صلح است. و همچنین هدف پایانی این مقاله 
الملل است. ارائه مطالب تحلیل شده با معرفی بنیاد جدید حقوق صلح در حقوق بین

الملل، حق بر صلح، حقوق صلحصلح، حقوق ایران، حقوق بینها:کلید واژه

mahzekavat@gmail.comکیش،الملل الملل عمومی،دانشگاه تهران پردیس بیندکتري حقوق بین. 1
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صلح اجتماعینقش تربیتی زنان در تحقق 

3و زهره خدایی بیاتیانی2عباس چوبینه1مهرداد ربیعی،

تنها در نبود جنگ صلحواندداشتهي صلح و ناصلح قرار در فضاجوامع بشري همواره 
دیها بازتولسالم، خشونت و عقدهینظام اجتماعکیبلکه در فقدان شود،ینمنیتأم
بدون سیاسی صلحخواهد شد. یاسیسینظمیلد بومیاجتماعینظمیو بشوندیم

.خواهد بودناموفق و شکننده ناپایدار، صلحی،و نقش زنانیصلح اجتماعتوجه به 
یوقتو جامعه را دارند. خانوادهدر فرزندان تربیت و تیریمددرنقش موثريزنان 

کنند، میآوردن صلح تالش يزنان براعموماً . شودیمترآگاهزیجامعه نشد،ترآگاهانزن
تغییر نیکه در ادانندمیو انددهیضرر را از جنگ در کشور دنیشتریچرا که زنان ب

صلح جادیدادن به نقش زنان در اتیاهمنخواهند بود.تنها جویی،رفتار و فرهنگ صلح
از نقش ایرانکه مادران یزمانت. به صلح دانسدنیرسيبزرگ برااریبسیرا گام

زیناجتماعی به صلح دنیدر رسگمانیکنند، بدایپیصلح آگاهجادیسازنده خود در ا
گذار يمهم برايهااز شاخصهیکیمند شدن زنان نتواد.بوخواهد کمتريدشواري

دانشگاه مفید قمالمللنیبکنشگر صلح و دانشجوي کارشناسی ارشد روابط 1.
)Mehrdadrabiey@yahoo.com(

دانشگاه مفید قمالمللنیبکارشناسی ارشد روابط آموختهدانشاجتماعی و ـفعال فرهنگی2.
)choobineh6613@gmail.com(

پیام نور اراكستیزطیمحکارشناسی منابع طبیعی گرایش آموختهدانشو ستیزطیمحکنشگر 3.
)khodaie.z85@gmail.com(
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پدر و و شودیهر کودك از خانواده شروع مآموزشسالم است؛ يجامعهکیيسوبه
درست يشدن کودکان را به گونهیاجتماعندآیفردنتوانیمهمراه هم ند متوانمادر

تیریدرست مديبه گونهیاجتماعيکه در آن کارکرد نهادهاياجامعهو د نانجام ده
يگام برانیتربزرگنیو اشودینممنتقل یارثيبه گونهیو فقر فرهنگشوندیم

در این پژوهش به بررسی صلح در جامعه است.یرونیو بیشدن صلح دروننهینهاد
گیري آن خواهیم پرداخت و اینکه زنان همراه مردان اجتماعی و نقش زنان در شکل

توانند در ترویج فرهنگ صلح، دگرخواهی و صلح اجتماعی تأثیري شایان توجه را می
تواند روند صلح را به داشته باشند و طرد، نادیده انگاشتن و حذف زنان از جامعه می

. اطالعات توصیفی این پژوهش از طریق ناصلح و خشونت منجر شودسمت 
از يریگبهرهنیاي جهت منابع نظري پژوهش، همچنهاي کتابخانهدادهيآورجمع

مورداستفاده قرارگرفته است.شناسی و صلحجامعهحوزهپژوهشگران دگاهید

تربیت، خانواده.آموزش، صلح اجتماعی، زنان، :هاکلید واژه
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کاهش و حل و فصل اختالفات در يصلح برایبرنامه آموزشکیریتأث
شهر ارومیهساله6ـ3کودکان 

1فاطمه زینالی

2محمد عظیمی

هاي آموزشی و در رأس آن مدارس در راستاي تحوالت متعدد و عمیق در امروزه نظام
تحوالت، بازنگري در هاي آموزشی از این ي جهانی و تأثیرپذیري محیطنظام جامعه

اند. در همین راستا ي درسی به عنوان یک اصل بنیادي را موردتوجه قرار دادهبرنامه
اند. ي درسی را مورد توجه قرار دادهریزان درسی جنبش آموزش صلح در برنامهبرنامه

کاهش و حل و فصل يصلح برایبرنامه آموزشکیریتأثهدف پژوهش حاضر، 
شهر ارومیه بود. ساله6ـ3ن اختالفات در کودکا

کودکان روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است. جامعه آماري این پژوهش شامل 
کودك 30شهر ارومیه بودند که در مراکز پیش دبستانی نمودند. نمونه شامل ساله6ـ3

هاي گیري در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، آموزشبود که به روش نمونه
ها از تحلیل کواریانس استفاده گردید. . به منظور تحلیل دادهصلح بود

کاهش و حل و به صورت معناداري به صلحیبرنامه آموزشنتایج پژوهش نشان داد 
شود.منجر میساله6ـ3فصل اختالفات در کودکان 

Zeynal60@yahoo.com(نویسند مسئول)دانشجوي دکتري تخصصی علوم تربیتی .1

ریزي درسی، دانشگاه فرهنگیان تبریزتخصصی برنامهدکتري .2
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کمک کند تا دانش و کودکانبه تواندیآموزش صلح متوان ادعا کرد، در نهایت می
مهارت را در خانواده، نیو ااموزندیبزیآمصلحی زندگکیيالزم را برايمهارتها

صلح نه جیآموزش و ترويالزم است که برانیبنابرا. رندیبه کار گیتعامالت اجتماع
از همۀ منابع و ملموس،تیواقعکیبلکه به عنوان ع،یمفهوم وسکیتنها به عنوان 

امکانات استفاده شود.

، سـاله 6تـا  3، کودکان حل و فصل اختالفاتآموزش صلح، برنامه درسی،ها: کلید واژه
شهر ارومیه
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جمعهنمازهايخطبهبرتاکیدباصلحفرهنگاشاعهدرمنبرنقش

1علی زارعی

2زادگانآرش منشی

ی که به اشاعه و تحکیم فرهنگ مصالحه و مدارا در باورهایها، هنجارها و انتقال ارزش
در سطح جویانههاي ضروري براي پیشبرد مقاصد صلحجامعه بیانجامد، از جمله اهتمام
براي و ابزارهاي مختلفها از روشهاي فرهنگی باید جامعه است. نهادها و دستگاه

درصدد پاسخگوئی بدان هائی بهره جویند. پرسشی که مقاله حاضر بسط چنین ارزش
است اینکه منبر به عنوان یک رسانه مذهبی چه نقشی در اشاعه فرهنگ و ادبیات صلح 

ابزارها و کناردر در جوامع اسالمی بویژه جامعه ایران دارد؟ فرض ما بر این است که 
که در فرآیند و...ي گروهیهاخانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانهئی همچونهاکارگزاري

منبر با سابقه تاریخی طوالنی و صبغه مذهبی و دینی، کنند،پذیري ایفاي نقش میعهجام
اشاعه تواند نقش بسزایی در میی و تبلیغی،آموزش، رسانیاساسی اطالعهايکارکردبا 

این نقش از آن جهت حائز اهمیت است . فرهنگ و ادبیات صلح در جامعه ایفا نماید
تواند در بین و میاعتبار دینی استوم داراي وجاهت فرستنده پیاکه در این رسانه، 

ها اي هستند، مؤثرتر از سایر رسانههاي مردم که داراي باورهاي دینی نسبتاً گستردهتوده

ali1362zarei@gmail.com. دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 1

arashmonshi1@gmail.com. دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد. 2
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عمل نماید، همانطور که در روند پیروزي و تداوم انقالب اسالمی نیز چنین نقشی را 
ایفا نموده است. 

صورت موردي به سراغ فریضه نماز جمعه، به تر موضوع، به براي بررسی دقیق
رویم که در ـ سیاسی ایران بعد از انقالب میعنوان یکی از مهمترین مناسک دینی

اي است. با بررسی نقش نمازهاي جمعه گفتمان جمهوري اسالمی واجد جایگاه ویژه
عمومی، بعد از انقالب نشان خواهیم داد که چطور این رسانه با تاثیرگذاري بر افکار 

است. از دهی به فرهنگ، نگرش و بینش آحاد جامعه ایفا کرده بدیلی در جهتنقش بی
پردازیم، سعی خواهد شد با آنجا که ما در این مقاله به شیوه کیفی به بررسی موضوع می

برداري از منابع مختلف، آنها را با روش هاي مورد نظر به شیوه فیشگردآوري داده
و مضمون، مورد واکاوي قرار دهیم.تحلیل محتواي متن 

صلح، نماز جمعه، منبر، رسانه، افکار عمومی:هاکلید واژه
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الملل از دیدگاه رهیافت اسالمی و لیبرالیسمصلح بین

1رضا سیمبر

2ابوالفضل نورانی

مربوطالمللیالملل در جامعه بینبینروابطوخارجیسیاستاصلیمحورهايازیکی
ازبارهایندرالمللروابط بینو محققانباشد. اندیشمندانمیصلحمطالعاتبه

الملل بینروابطيهارهیافتازیکهرکهآنجاتااستبرخوردارخاصیبرجستگی
را به صورت دارند. اگر صلحجهانیمهممسألهاینبهنسبتراخودویژهدیدگاه
توانیم این نتیجه را در تحقیق خود به دست آوریم که اکثر اي بررسی کنیم میریشه

الملل جنگ و اسالم، جهاد را براي رسیدن به صلح و مکاتب در حوزه روابط بین
کنند. آرامش تجویز می

کنیم که اسالم و لیبرالیسم در این تحقیق پرسش اصلی خود را اینگونه مطرح می
اي که براي الملل چه دیدگاهی دارند؟ فرضیهبه مسئله صلح در روابط بیننسبت

گیريبهرهباالمللبینروابطاسالمیمکتبگیریم این است که پرسش خود در نظر می
وهمگانیامنیتوعدالتپایهبرصلحیکردنپیادهوایجاددنبالبهالهیقوانیناز

انسانوبعد ماديعملعرصهدرلیبرالیسممکتبمقابلدراست،الهیفطريتمشیت
هدف اصلی ما در پژوهش این است که مشخص نمائیم از بین اسالم و .داردمحور

rezasimbar@hotmail.comالملل، دانشگاه گیالناستاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین.1

bolfazl.norani@gmail.comالملل، دانشگاه گیالن دانشجوي کارشناسی ارشد روابط بین. 2
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الملل به مطلوب ترین شکل تواند صلح و آرامش را در عرصه بینلیبرالیسم کدامیک می
روابطبرتأثیروصلحایجاددراین دو مکتبازهرکدامجاري و ساري نماید و

.نمایندمیعملچگونهالمللبین

المللصلح، جنگ، لیبرالیسم، جهاد، رهیافت اسالمی، روابط بین:هاکلید واژه
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تحلیلی بر نقش جهانی شدن در تحول سازکارهاي تضمین صلح جهانی 
المللاز منظر حقوق بین

1نژاداحسان شکیب

2موسی کرمی

از طریق انقالب اطالعات و 1990هاي پایانی دهه همزمان با سالپدیده جهانی شدن، 
ها هاي نوین به منصه ظهور رسید. تا پیش از این، حاکمیت مطلق دولتتوسعه فناوري
هایی بود که گاه به عنوان یگانه راه ساز اختالفات و کشکمکشها زمینهدر همه عرصه

رو آن بوده که همواره پرسش پیششد.ها منجر میحل اختالفات، به نزاع میان آن
جهانی شدن به چه طریق امکان تضمین صلح را در عرصه جهانی فراهم نموده است؟ 

المللی این امر در دو وجه تحول در مفاهیم حاکمیت و مدیریتی در سطوح داخلی و بین
نمود یافت. به تدریج، با ظهور و گسترش جهانشمولی، مفهوم وستفالیاییِ حاکمیت و 

ها ملت جاي خود را به نظام فراوستفالیایی آن داد. لذا حاکمیت دولتـام سنتی دولتنظ
از حالت نامحدود و مطلق به نظامی محدود به ضوابط و پاسخگو در برابر مردم و نظام 

الملل تبدیل شد. با پیدایش جامعه ملل و متعاقباً سازمان ملل متحد و خلق مفهوم بین
سازي مین صلح جهانی از رهگذر سازکار همکاري و همسانزمینه تأ،جامعه جهانی

(نویسنده مسؤول)؛ کارآموز قضاوتالملل، دانشگاه قم،کارشناس ارشد حقوق بین1.
Ehsan.shakib69@gmail.com

mousakarami136767@yahoo.comالملل، دانشگاه قم؛ دانشجوي دکتري حقوق بین.2
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ساز تحوالت وسیعی در رویکرد میان کشورها فراهم آمد. این موضوع، زمینه
هاي گوناگون سیاسی و الملل در عرصهبخشی به حقوق حاکم بر نظام بینانتظام

بارتند از: باشند عاقتصادي گردید. اهم این تغییرات که در این میان قابل بررسی می
ها، مخاصمات میان کشورها و طُرُقِ ایجاد صلح و حقوق حاکم بر شناسایی دولت

المللی و ارتقاي گذاري بینالمللی، ایجاد حقوق سرمایهممانعت از بروز مناقشات بین
صلح اقتصادي در سطح جهانی. بر این اساس، مقاله فرارو بر آن است تا به روش 

اي به بررسی نقش جهانی شدن در اي کتابخانهرگیريِ شیوهتحلیلی و با بکاـتوصیفی
الملل بپردازد.انداز حقوق بینسازکارهايِ تضمینی صلح جهانی از چشم

المللجهانی شدن، صلح، حاکمیت، جامعه جهانی، نظام بین: هاکلید واژه
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خشونتحل پیشگیري از و گو؛ راهشناسی گفتآسیب
1مطهرشفیعیرضاعلیسید

هماُولئکواهللاهدیهمالَّذینَاُولئکاَحسنَهفَیتَّبِعونَالقَولیستَمعونَعبادالَّذینَفَبشِّر
) 18،الزُّمر(االَلباباُولُوا

بیانبه. استخشونتووگوگفتتعارضبحثبهنگاهینیمنوشتاراینهدف
هاانسانبیننظرهااختالفنهاییحلراهکهاستاینمااصلیپرسشدیگر
خشونت؟وجنگیاوگوستگفت

هاانساندیگربااوورزياندیشهبروندادقطعاًاندیشد،میمستقّالًکهانسانهر
کرد؟حلبایدچگونهرااختالفوتفاوتاین. استمتفاوت
:رسدمینظربهروشوراهدوجاایندر

اوبرخویشنظرتحمیلومخالفبرچیرگیوخشونتجنگ،وسیلهبه.1
عقالنیاستداللومنطقپایهبرگووگفت.2

زبانوتفکُّربرايراعقل،بشرآفرینشدرکهخداونديآیاکهاستاینمااصلیسوال
اختالفاترفعبرايهاانسانکهداشتهاینجزآفریده،هدفیتفکُّربروندادبیانبرايرا

کنند؟وگوگفتوتعاملیکدیگربامنطقزبانباخود
وحقتبیینروشبرترینوبهترینکهکنیممیبررسیرافرضیهاینمقالایندر

بهتوسلوگوست،نهگفتمنطقکردننهادینههاانسانبینتفاهموتفهیموحقیقت
.جنگو،خشونتزور

. Meisam.sh57@gmail.comآموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسیدانش1
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عقلیمستنداتبررسیوتحلیلیوايکتابخانهپژوهشبرمبتنیتحقیقاینروش
.استنقلیو

باوگوگفتفرهنگکردننهادینهلزومدربارهپیشگفتارينخستمنظوربدین
عنوانبهاخالقمبحثازسپسشده،مطرحاخالقیوعقالنیمباحثازگیريبهره

وگوگفتمنطقطرحبرايمناسببسترينیزونیازينیکدرسوخودسازيدستور
.ایمگرفتهبهره

بهمشهور» علیبنالدینزین«بزرگاندیشمندرهنمودهايازاستفادهباآنازپس
بحثبهراآنآفاتنیزووگوگفتآدابواصول،»المریدمنیِه«کتابدر» ثانیشهید«

.ایمنشسته
،شوندمیوگوگفتهرتخریبموجبکهراآفاتیدر این نوشتارسعی خواهد شد

دراخالصرعایت،مناظرهآفاتدامازرهاییراهتنهاکهایمکردهتصریحوکردهذکر
راهالغزشگاهتاکندمییاريراماگووگفتشناسیآسیب. گوستوگفتانگیزهونیت

ایننتیجهیایافتهترینمهم. بمانیماماندرنفسهوايهايدامدرسقوطازوبشناسیم
.بنشانیمخشونتوجنگجايبهبایدراآوريتابوگووگفتکهاستآنمطالعه

مخالف،عقایدتحملتعارض،،فرهنگاخالق،خشونت،،جنگگو،گفت:هاکلیدواژه
آوريتاب
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با تاکید الملل،بینروابطعرصهدرصلح محور ایرانفرهنگیدیپلماسی
هابر ادبیات چندگونگی فرهنگی و پذیرش تفاوت

1بنیامین صادقی

و اصول ها ارزشترویجوتعریفکشف،دنبالبهصلح محور بیشترفرهنگیدیپلماسی
مشتركمنافعوها ارزشچارچوبدرملیمنافعتامینوطرفین استمشتركمنافعو

اقتصاد،وکه امنیتملیمنافعخدمتدررافرهنگیدیپلماسیتاشودمیدنبال
صلح محور فرهنگیدیپلماسیجایگاهتدریجامروزه به. آورنددرهستند،آنيهارکن

سیاستمبنايحتیواولرکنبهوکردهپیداارتقاکشورهاخارجیسیاستدر
حسنه و توان ارتباطمیصلح محور رافرهنگیدیپلماسی. شده استمبدلآنانخارجی

ازبودن،ملیمنافعخدمتدراصوال. دانستها و ملتها مسالمت آمیز با دولت
پرسشوکردفرضفرهنگی صلح محوردیپلماسیبرايتوانمیکهاستمبناهایی

منازعهبهبدونایران،فرهنگی صلح محوردیپلماسیکهاستآنروپیشاصلی
محل منازعه همچون ایاالت متحده و از جمله با کشورهاي ها فرهنگسایربابرخاستن

گیريشکلدرتاثیرگذارگفتمانیکعنوانتحتتواندمیاسراییل و عربستان چگونه
ایران با استآنموجودفرضیهونماید؟ایفاايبرجستهنقشالمللبینروابطساختار

عناد ها لزوما به معناي هاي فرهنگی و سیاسی و این که تفاوتپذیرش چندگونگی
المللی ایفا نماید. تواند نقش جدیدي در مناسبات نوظهور بینمیتفسیر نگردد،

Bensad5800@gmail.comالمللبینپژوهشگر دکتراي روابط .1
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بهایران و سایر کشورهامیانبهتروبیشترمفاهمهصلح محور برايفرهنگیدیپلماسی
فرهنگیپایداروعمیقروابطریزيپایهبهمنجرزمان،مروربهوشودمیگرفتهکار

یابد،تسريهمامنیتیوسیاسیيهاحوزهبهتواندمیتعمیق،اینوشودکشورهامیان
هاي در حال ظهور و نظمدرايویژهنقشتواندمیایرانواقعیت،اینبهتوجهباکه

بابرخاستنستیزهبهوکشیدنچالشبهبدونجهانیتکوینحالجدید درمناسبات
استآنپژوهشيهایافتهازو. نمایدایفاالمللیبینروابطعرصهدرها فرهنگسایر

فرهنگیتاثیرگذاريهاگفتمانواقناعیقدرتویژهبهوقدرتنظامیغیرمنابعکه
روش. دارندايبرجستهنقشالملل،بینروابطساختارگیريشکلصلح مدار در

اطالعاتتحلیلوتجزیهشیوهوبودهکیفیروشپژوهشایندراستفادهموردتحقیق
باشد.میتوصیفیوتبیینی

الملل،بینروابطچندگونگی فرهنگی،نرم،قدرتفرهنگی،دیپلماسی:هاکلید واژه
هاي نوظهورنظمفرهنگی،تفاهم
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ي صلحي راهبردي توسعهشناخت اجتماعی؛ عرصه

1سینا صابریان

عینیِ صلح، مستلزم توسعه و گسترش مرزهاي مفهومی صلح است که این يتوسعه
هاي مشترك بینابینی دانش را هاي متفاوت و عرصهامر، رفت و آمد صلح در میدان

و میمفاهيتوسعهو مشترك علوم، بستر تعامل و تفاهم يهاها و عرصهدانیمطلبد. می
هاست که بازتعریف، جتماعی از جمله این عرصهشناخت اباشند. نو میيخلق برنهادها

به نظر ؛ کندفهم دوباره و توسعه مرزهاي ذهنی و عینی صلح را میزبانی و پشتیبانی می
آمیز مفهوم صلح در ، یکی از مبادي مشترك و صلح"شناخت اجتماعی صلح"رسد می

باشد. شناخت هاي علوم انسانیعلوم اجتماعی، علوم شناختی، روانشناسی و سایر رشته
و "ذهن"سازي فرآیندهاي زیربنایی و چگونگی پیوند اجتماعی صلح، روشن

پردازد که ما درباره صلح و روابط بین این مفهوم با صلح است و به این می"واقعیت"
اندیشیم. شناخت کنیم، چگونه میهاي اجتماعی که در آن زندگی میخودمان و محیط

دهد که اطالعات مربوط به صلح چگونه در جهان شان میهایی را ناجتماعی صلح، راه
شوند. اجتماعی ما تفسیر، تحلیل، ضبط و استفاده می

ها، واکاوي شناخت اجتماعی صلح میان شهروندان از جمله در طرحواره
ها و عواطفشان نسبت به صلح در بستر تعامالت روزمره به خصوص در زنیگمانه

نماید. مرو در شهر را تا حدود زیادي آشکار میفضاهاي شهري، مرزهاي این قل

Saberian.sina@gmail.comآموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانش1.
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بررسی صلح به عنوان یک پدیده اجتماعی به خودآگاهی و شناخت تجربی نیاز 
دارد؛ صلح در تهران به وسیله مردم تهران از شهروندان تا مسئوالن بوجود آمده و نتایج 

ومی و ي مفهشود. ابعاد و گسترهو عواقب آن نیز توسط همین مردم احساس می
جهان چگونگی پیوند ذهن و واقعیت صلح در شهر تهران به مثابه یک آگاهی در زیست

شهروندان تهرانی در سلسله معانی مشترکی که شهروندان با یکدیگر، مدیران شهري و 
شناخت اجتماعی صلحِ مدیران "شود؛ در این مقاله اند شناسایی میقوانین حاکم سهیم

و تالش شده است با روش تحقیق کیفیِ تحلیل محتوا و مد نظر قرار گرفته "شهري
ها و تحلیل گفتمان، مصادیق صلح در اسناد باالدستی مدیریت شهري، سیاست

هاي و ترویج فرهنگی در تبلیغات شهري و پژوهشرویکردهاي شهرداران، آموزش
هاي صلح دراذهان مدیران شهري شهري، ماهیت و مرزهاي این شناخت و طرحواره

اسایی شود.شن

تهران، شناخت اجتماعی، شهروند، صلح، مدیریت شهريها: کلید واژه
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: چرا سمیترورمقابله بايبرایشناختروانـیاجتماعيکردیضرورت رو
شوند؟هاي تروریستی ملحق میافراد به گروه

1نژادعلیرضا صالحی

،ياقتصاد،یاسیجمله سازیرا از مواضع مختلفسمیترورةدیپژوهشگران پد
رغم وجود ی. علاندهدادمورد مطالعه قرارینیو دیفرهنگ،یاجتماع،یشناختروان
طوره شده است که بانیبستیو ترورسمیمفهوم ترورازيرواحدیو غمتعددفیتعار

نوع راساسیسمیتروريبندبر دستهیآن است، اجماعةدهندارائهدگاهیدانگریبیکل
اسی)، مقسمیوتروریو بسمینارکوترور،يبریساک،ی، پاتولوژیمذهب،ی(مانند دولت

و علل هاشهیرن،یها و اهداف آن وجود دارد. همچنزهی)، انگیالمللنیو بی(داخل
و یاسیس،ياقتصاد،یاجتماعيها(مانند شاخصیداخلأمنشتواندیمسمیترور

يهایو دشمنيامنطقهيهايری(مانند استعمار و پسااستعمار، درگی) و خارجیفرهنگ
) داشته بیگانهیقانون، و نفوذ فرهنگ و سبک زندگیدولت درمانده و مناطق ب،یخیتار

صرفاً و در نظر گرفته شوند یعنوان علل اشتراکتوانند بهیمییهانهیزمنیباشد. چن
استیستیتروريهاعضو بالقوه سازمانکیفرد بهکیلیتبدیاحتماللیدالانگریب
ارائه یستیتروريهاجذب آن فرد به سازمانیچگونگةدرباریحیندرت توضبهلیو
هاي و عضویت افراد در سازمانسمیترورظهور علل ییرو، شناسانی. از ادکننیم

salehinejad@ut.ac.irدانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران. 1
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است. با اراز آن برخورديریمنظور مبارزه و جلوگبهياژهیوتیاز اهمتروریستی 
اساساً از یستیبه خشونت تروریشناختروانيکردهاینسل اول رونکهیتوجه به ا

نی، اة تروریسم مدرن نیستندکنندهیتوجو دیگر گرفتند ینشئت ميروانکاويتئور
یاصللیدالیابیبه ارزیدارشناسیپدمبنی بر روش کیستماتیسيکردیپژوهش با رو

پژوهش مطرح کردن نیپردازد. هدف ایميو رفتاریاز منظر اجتماعژهیوهبسمیترور
و ترك ت،یعضوت،یحمايافراد برالیشامل داليدیو پاسخ دادن به سؤاالت کل

يریدرك و جلوگيبرایروانیشناسبیمناسب بودن علم آس،یستیتروريهاسازمان
.استیستیو تعلق در رفتار ترورتی، هويدئولوژیو نقش اسم،یاز ترور

لیدالسم،یتروريهاشهیرست،یذهن ترورسم،یتروریشناسروانها:کلیدواژه
ییگراافراطسم،یترور
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در ایجاد جهان زیست ایرانی » عقالنیت ارتباطی هابرماس«کاربست 

1پورفاطمه علی

2زادهفرامرز حسن

چه هاي متعددي را پشت سر گذارده است. آنفراز و نشیبجامعه ایران در طول تاریخ
شناسند جامعه موزاییکی متشکل از منابع هویتی از را که امروز به نام کشور ایران می

باشد. بنابراین مقاله قبیل ایران قبل از اسالم (باستان)، ایران اسالمی و ایران مدرن می
اربست نظریه عقالنیت ارتباطی حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ک

گردد؟ هابرماس چگونه انسجام و صلح درونی در جهان زیست ایرانی را موجب می
تحقیق پیش رو با طرح بنیان نظري عقالنیت ارتباطی هابرماس در صدد پاسخگویی به 

عقالنیت ارتباطی با ایجاد فضاي .داردبرمیگامپژوهشفرضیاتآزمونوسوال
تگو و مفاهمه میان عناصر مختلف تشکیل دهنده جامعه ایرانی و ابراز مناسب براي گف

هاي تشکیل دهنده آن، ایران وجود برابر و دیالکتیکی میان عناصر ایران باستان و مولفه
هاي ایران مدرن بعد از مشروطیت زمینه بعد از اسالم و هویت شیعی و همچنین مولفه
گردد. منابع متعدد ت ایرانی فراهم میبراي همبستگی و انسجام درونی جهان زیس

هاي جهانشهري، ادبیات غنی ایرانی و آداب و هویتی ایران نظیر ایران باستان و اندیشه

F.alipour1992@yahoo.comالملل از دانشگاه مازندرانکارشناسی ارشد روابط بیندانش آموخته. 1

الملل از دانشگاه مازندراني کارشناسی ارشد روابط بیندانش آموخته.2
Faramarz.hasanzadeh_umz@yahoo.com
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هاي شیعی و انگارهـرسوم وحدت آفرین از یکسو، عناصر هویتی ایران اسالمی
که همزیستی و مداراي ناشی از آن از سوي دیگر و همچنین ایران مدرن و متجددي 

باشد، در صورت داراي نهادها و تجلیات نوین نظیر قانون اساسی، پارلمان، دانشگاه می
آمیز از طریق تعامل دیالکتیکی و مفاهمه اجتماعی در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت

گردد. موجد انسجام درونی و همبستگی ملی میان عناصر مختلف هویتی نامبرده می
ايکتابخانهشیوهبهنیزاطالعاتگردآوريوتجویزيـتوصیفیمقالهپژوهشیروش

.استپذیرفتهصورت

عقالنیت ارتباطی، جهان زیست، ایران، هویت، صلح.ها:کلید واژه
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هاي صلح یا تداوم جنگ؟تشکیل مناطق امن، رسیدن به سرچشمه

2پور، ارسالن عبداهللا1احمد غالمی

ویژه به علت وجود مرزهایی که در بیشتر موارد بـا مرزهـاي   ي اخیر و به طی چند دهه
ملی در معناي کامل کلمه همخوانی ندارند، مفهوم تحکیم و تثبیـت مرزهـا بـه یکـی از     

هـا مبـدل شـده اسـت. طـرح سـاخت       هاي سیاسی و امنیتی دولتترین سرفصلاساسی
سرد، به بخشـی از  دیوارهاي مرزي هر چند بعد از فروریختن دیوار برلین و پایان جنگ 

هاي مـدیریتی آن بخشـی از   ساخت کالسیک مرز مبدل شده است، اما هنوز مرز و طرح
گفتمان سیاسی حاکم است. ایجـاد دیوارهـاي مـرزي در بسـیاري از کشـورها در حـال       

شناسـی  ها بخشـی الینفـک از هسـتی   دهد که بحث از مرزها و مرزبنديحاضر نشان می
شناسی مبتنی بر ایجاد وضعیتی اسـتثنائی کـه همـواره    هاست. نوعی هستیسیاسی دولت

رسـد. در  در آن قانون به تعلیق درآمده و شدت اعمال نفوذ حاکمیت بـه اوج خـود مـی   
ي امن به عنوان جایگزینی براي خط مـرزي، سیاسـت اسـتیال    حال حاضر با طرح منطقه

زي سـوریه،  بر مرزها بیش از پیش توسعه یافته است. در جریان تضعیف حکومت مرکـ 
ي بـارزي از چـرخش در   ي امـن در شـمال سـوریه توسـط ترکیـه نمونـه      طرح منطقـه 

اي را عـاملی بـراي ایجـاد    هاي مربوط به مرز است. هر چند ترکیه چنین مسـئله سیاست

agholami17548@gmail.comشناسی اقتصادي و توسعه، دکتري جامعه. 1

دانشجوي دکتري سیاستگزاري عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. 2
arsalan_abdolahpour@yahoo.com
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صلح منطقه به حساب آورده است، اما در عمل این امر موجب افزایش عمق استراتژیک 
هاسـت در آن بخـش از مـازاد    نواحی نفوذ ایـن دولـت  ها(به ویژه ترکیه) و ایجاد دولت

جمعیتی که در آنسوي مرزها قرار دارند. این مناطق امـن بـیش از ایجـاد مـرز، طرحـی      
است براي تسهیل نفوذ دولت غالب براي سیطره بـر مـازاد جمعیـت کـه در دل کشـور      

مغلوب قرار دارد.
ن بـه بحـث از مفـاهیمی    در این نوشته تالش آن است تا با بررسی مفهوم مناطق امـ 

چون سیطره بر مازاد جمعیت(براي نمونه کردهـاي سـوریه)، تعلیـق قـانون و وضـعیت      
استثنائی و در نهایت تداوم جنگ و به تأخیر افتادن صـلح پرداختـه شـود. ایـن تحقیـق       

هایی چون جورجو آگامبن و آنتونیونگري، معتقـد  شناسان و تئوریسینتحت آراء جامعه
هاي امنیت در امن در نهایت راه را براي تشکیل و استحکام بیشتر دولتاست که مناطق 

گیـري صـلح را شـاید بـراي     منطقه و به ویژه در ترکیه هموارتر ساخته و امید به شـکل 
اندازد.   مدتی طوالنی به تأخیر می

منطقه امن، ترکیه، روژاوا، تعلیق قانون، نژاد ملیها:کلید واژه
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هاي توسعه بر در برنامهتوسعه پایدار: ارزیابی پایداري اجتماعیصلح و
پایه چارچوب توسعه پایدار استراتژیک

1حمیده فرزانه

اي اساسی براي خلق و ایجاد یک جهان بهتر است، همان آرمان و هدفی که صلح پایه
سو با 2ز توسعه پایدار نیز در پی تحقق آن است. به بیانی دیگر، مفهوم توسعه پایدار ا

باشد: اول آنکه، توسعه پایدار بدون صلح قابلیت تحقق مفهوم صلح در پیوند می
هاي اجرایی کردن اهداف توسعه پایدار، به نخواهد داشت؛ و دوم آنکه، مفاهیم و مولفه

هاي دستیابی به صلح پایدار همپوشانی دارد.با مولفه2ویژه پایداري اجتماعی،
گانه هاي سههاي اساسی در خصوص جنبهدچار چالشتردید، جامعه ایرانیبی

رو، این توسعه پایدار، و در اینجا به طور خاص بعد پایداري اجتماعی، است. از این
المللی ها و اسناد بینمجال با تاکید بر پایداري اجتماعی افزون بر کنکاش در اعالمیه

در پی آن 3»پایدار استراتژیکچارچوب توسعه«گیري از مرتبط با توسعه پایدار، با بهره
است که مشخص کند که این چارچوب بر چه مفاهیمی در پایداري اجتماعی اشاره و 

کند. هایی را توصیه میتاکید دارد و چه محتوا و شیوه
گیري از گیري هدفمند و با بهرهاي و با نمونهاین مطالعه به روش اسنادي و کتابخانه

ها در قانون اتژیک به منظور ارزیابی و تحلیل این مولفهچارچوب توسعه پایدار استر

) از دانشگاه بلکینگه سوئدStrategic Leadership towards Sustainability. کارشناس ارشد (1
2. Social Sustainability

3. Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)
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ساله پنجم و ششم توسعه ایران به انجام رسیده است. تحلیل این برنامه هاي پنجبرنامه
هاي برنامه در خصوص بر پایه چارچوب توسعه پایدار استراتژیک نشاندهنده کاستی

(سطوح سیستم، موفقیت، گانه چارچوب معرفی شده پایداري اجتماعی در سطوح پنج
هاي مرتبط با این باشد؛ و لذا بر لزوم تقویت شاخصها و ابزار) میاستراتژیک، کنش

هاي توسعه و ریزيها و برنامهگذاريها در سیاستمفاهیم از طریق توجه مضاعف بدان
هاي بدیل در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به ویژه در بعدیا ارائه استراتژي

اجتماعی تاکید دارد.  

توسعه پایدار، پایداري اجتماعی، چارچوب توسعه پایدار استراتژیک، : هاکلید واژه
هاي توسعه ایرانبرنامه
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نقش مدیریت شهري در تسریع روند دستیابی به صلح و توسعه پایدار

1شیدا مهنام

ها، تغییرات اقلیم، محیطی، مهاجرتهاي زیست امروز به دالیلی همچون بحرانجهان 
خشونت و ترور، مناقشات نظامی، سیاسی و امنیتی،  توسعه و ترویج فضاي مجازي با 

باشد که این تغییرات اگرچه هاي به سزایی مواجه میچالشها، تهدیدات و دگردیسی
رویج تبعات مثبتی را نیز براي جهان کنونی به ارمغان آورده اما در کنار آن منجر به ت

وحشی گري وبی عدالتی در سراسر دنیا نیز شده است. در این فضاي تنگناهاي 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و امنیتی میان کشورها موضوعات مدیریتی همچون 

تواند مدیریت شهري با استفاده از ابزارهاي نرم همانند دیپلماسی فرهنگی می
یابی به صلح و توسعه پایدار را براي تاثیرگذاري مطلوب و مثبتی را در تسریع روند دست

کشورها فراهم آورد.
ي شهرنبوده و هاامروز مدیریت شهري تنها رسیدگی به امور سخت افزاري و سازه

ي هاي نرم، علی الخصوص زیرساختهاي نرم و زیرساختهانیاز به توجه به مولفه
تواند میسد که رمیفرهنگی و اجتماعی براي یک مدیریت مطلوب شهري ضروي به نظر 

ي فرهنگی، اجتماعی، هافرایند صلح سازي شهري را تسریع نموده و توجه به زیرساخت
تواند رویکرد مدیریتی شهري را به شدت ارتقا و توانمند میتعامالت و مذاکرات فرهنگی 

ي خروجی را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر دهد.هاکرده و مسئولیت

mahnam@iranology.irو مدرس دانشگاهالمللبیندکتراي روابط . 1
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نظر است با بررسی ابزارهاي دیپلماسی فرهنگی شهري و توجه در مقاله حاضر در 
ي شهروندي، دیپلماسی فرهنگی و شناسایی هابه موضوعات نوینی همچون آموزش

ي هاي شهري ، نقش آفرینی و حضور شهرها در شبکه سازيهاو پتانسیلهاظرفیت
توسعه روستایی المللی، برند سازي شهري و البته به صورت موازي شهري ملی و بین

در مجاورت شهرها به نقش مدیریت شهري در روند دستیابی به صلح بپردازیم.
ي روستایی هارسد به دنبال بحران اشتغال و کارآفرینی به ویژه در حوزهمیبه نظر 

برخی از جوامع علی الخصوص کشورهاي در حال توسعه با بحران تمایل فزاینده مردم 
باشند. فرهنگ روستانشینی میبه شهري شدن و کاهش مطلوبیت زندگی روستایی روبرو 

ظرفیتی به شدت در حال تخریب است و با بحران هجوم روستاییان با هر تخصص و هر
ي زیست محیطی، اشتغال، کسب هان افراد اغلب به دلیل بحرانروبرو هستیم. ایهابه شهر

ي الزم براي زندگی استاندارد روستایی به سمت شهرها کشیده هاو کار و نبود زیرساخت
شوند که مهم ترین تبعات این بحران، توسعه حاشیه نشینی در اطراف شهرهاي بزرگ می

سیبهاي اجتماعی و ترویج فرهنگ تبعیض، خشونت، آي هاتر شدن حلقهو در هم تنیده
بی عدالتی و بحران تاب آوري اجتماعی است. 

شود، این است که امروز شهرها با تکیه بر تک تک میآنچه که در این مقاله تاکید 
ند که ادر تالشهاهاي فرهنگی و اجتماعی خود، شناسایی و برجسته سازي آنظرفیت

المللی با شهرهاي دیگر ارتباط شهري خود با رویکردي بیندر تعامالت و دیپلماسی 
المللی خروجی تاثیرگذارتري در عرصه شهري برقرار نموده و با اتخاذ یک رویکرد بین

ملی مدیریتی اتخاذ نمایند. در این مقاله با تاکید بر مطالعه تطبیقی مدیریت شهري در 
ی، فرهنگی، اجتماعی و بومی خصوص شهرهایی که شباهتهاي سازه اي، تاریخی، ارزش

ي شهروندي و ارتقاي آگاهی بخشی شهروندان هابه یکدیگر دارند با تاکید بر آموزش
المللی در تسهیل تعامالت ي بینهادر خصوص حقوق شهروندي، نقش شبکه سازي

شهري و انتقال تجارب مطلوب و ترویج دیپلماسی شهري به دنبال تسریع روند 
سعه پایدار شهري هستیم. دستیابی به صلح و تو

مدیریت شهري، دیپلماسی فرهنگی، آموزش شهروندي، حقوق شهروندي، ها:کلید واژه
توسعه پایدار شهري
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مشتركیآبمنابعویآبصلح

1سیمین میرهاشمی

2آباديحجت میان

تواند عاملی براي همکاري و هم عاملی براي ایجاد آب، این نیاز حیاتی بشر، هم می
ي آبریز فرامرزي با یکدیگر مشترك یک حوضهدر مناقشه بین کشورهایی باشد که 

بر ایجاد صلح در مؤثرهستند. تاکنون، مطالعات گوناگونی در رابطه با بررسی عوامل 
صورت گرفته است. هاي فرامرزي رودخانهژهیوهببرداري از منابع آبی مشترك بهره

است. » صلح آبی«یکی از مفاهیم جدیدي که در این رابطه معرفی شده است، مفهوم 
ها در راستاي ایجاد همکاري بر سر ها و فرصتصلح آبی، ابزاري براي درك چالش

منابع آب فرامرزي و مدیریت منابع آبی مشترك است. این نوع از صلح با اهدافی مانند 
ي چارچوب براي همکاري ابع آب مشترك و فرامرزي، ارائهافزایش تمرکز بر من

ي آبی مشترك مدخالن مختلف، افزایش آگاهی کشورهاي ساحلی در یک حوضهذي
يبرایآبيهااستیسازجامعیابیارزکیيارائهنسبت به اقدامات مدیریتی مناسب و 

تحلیلی ـصیفیشکل گرفته است. در این پژوهش، با روش تومحققانوگذارانسیاست
ها، ضمن اي و استفاده از روش تحلیل محتوا براي تحلیل یافتهو با اتکا به منابع کتابخانه

المللی، به بررسی و معرفی و بررسی کارکرد مفهوم صلح آبی در مناسبات آبی بین

mirhashemi931@yahoo.comدانشجوي دکتري منابع آب دانشگاه تربیت مدرس1.

hmianabadi@modares.ac.irاستادیار گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس.2
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شود. به عبارتی، پژوهش حاضر همچنین نقد جایگاه آن در مطالعات جهانی پرداخته می
اثرگذاري مثبت مفهوم صلح آبی در مواجهه با مناقشات آبی، به بررسی این با فرض 

سؤال کلیدي خواهد پرداخت که مفهوم صلح آبی چیست و چه جایگاهی در مناسبات 
المللی دارد؟ در نهایت، ضمن بررسی و تبیین جایگاه صلح آبی در مطالعات آبی بین

شود.ي خاورمیانه بررسی میقهجهانی، اهمیت این مفهوم در مناقشات آبی در منط

صلح آبی، رودخانه فرامرزي، مناقشه، همکاريها:کلید واژه
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جایگاه صلح در حقوق بشر

عنوان یکی از مفاهیم علوم انسانی و اجتماعیه ب

1شاهین مظاهري جبلی

با برقراري صلح درجهان ارتباط مستقیمی رین آرمان بشري است وتصلح از قدیمی
کهاستدادهنشانبشريجوامعتاریخیتجربه.داردالملل و امنیت بینحقوق بشر

معاصردوراندرايتجربهچنین.اندداشتهیکدیگرباتنگاتنگارتباطبشرحقوقوصلح
اندرسیدهباوراینبهجهانيهادولتوهاملتکهاستیافتهتوسعهورشدايگونهبه
بدونتوانمینکهايگونهبههستند؛یکدیگرملزوموالزمصلحوبشرحقوقکه

نیزصلحوجودبدونو؛یافتدستپایداروواقعیصلحبهبشرحقوقرعایت
بشر،گیرد قراررعایتواحترامموردکاملطوربهبشرحقوقکهداشتانتظارتوانمین

درختسایهدرتااست؛جهانیصلحنیازمندانسانیجامعهوعدالتآزادي،نیازمند
راعدالتطعممحدویت،اعمالخشونت،نوعهرازرهاوآزادايوصلحتنومند
وشودشناختهرسمیتبهانسانحیثیتوکرامتحرمت،مختلفسطوحدروبچشد؛
کند، مگر اینکه حقوق بنیادین و برابر براي نمیپیداتحققمهم،هدفاین. گرددحفظ

جهت که انسان است از حقوق بشر تمام ابناي بشر در نظر گرفته شود و انسان از آن
توسعهورشدايگونهبهارتباطاینمعاصردوراندردیگرسوییاز.مند شودبهره

سومنسلبرجستهيهانمونهازیکیعنوانبهخودصلحازبرخورداريکهاستنموده

Shahin.mz71@gmail.comالملل از دانشگاه علوم و تحقیقات، استاد دانشگاه . دکتري حقوق بین1
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بشربنیادینحقوقازیکیعنوانبهصلحازبرخورداريحقوبودهمطرحبشرحقوق
نظردرصلحوجودبهستهواببشرحقوقعملیتحققکهايگونهبهاست؛شدهمطرح
تشکیلرابشرحقوقدیگراساس،صلحازبرخورداريحقدیگربیانیبه.شودمیگرفته

بشرحقوقاولنسلاجرايامکانصلحازبرخورداريحقتحققبدونکهچرادهد؛می
)فرهنگیواجتماعیاقتصادي،حقوق(بشرحقوقدومنسلو)سیاسیومدنیحقوق(
محیطازبرخورداريحقوتوسعهحقهمچونحقوقیبشر(حقوقسومنسلحتیو

حال سوال اصلی آن است که چه نقشی را میتوان براي .نداردوجود)شایستهزیست
متصور شد؟المللبینحقوق بشر در استقرار صلح پایدار و امنیت 

تقویتراالمللیبینامنیتوصلحتواندمیجهاندربشرحقوقرعایتتردیدبدون
يهاآزاديوبشرحقوقرعایتتقویتموجبتواندمیصلحکهگونههماننماید،

.گرددالمللبینو امنیت جهانسطحدرهاآزاديوحقوقاینبهاحتراموبنیادین

بهکهآنچهپژوهش،موضوعبهباتوجهوآنماهیتوضرورتبهبنانوشتارایندر
وتحلیلیو،توصیفیتاریخیجنبهشدهاستفادهفوقپژوهشدرتحقیقروشنوععنوان

وقیاسیاستداللاول و ازدستهکتبازبرداريفیشروشازگردآوري.داردايکتابخانه
است.شدهاستفادهاطالعاتتحلیلوتجزیهجهتدرايمقایسهروشواستقرائی

تاگرفتهمیالديبیستمقرناولنیمهاسنادازگوناگون،المللیبیناسنادبررسی: هایافته
انکاررابطهیکوجودنشانگرهمگیمیالدي،یکموبیستقرناولدههازییهاسال

برهاآنمتقابلتأثیربیانگرنیزوالمللی،بینامنیتوصلحوبشرحقوقمیانناپذیر
عنوانبابشرحقوقشوراي8/9قطعنامهتاگرفتهمللجامعهمیثاقاز.میباشندیکدیگر

که،شوندمیآوریادرامهمنکتهاینهمهوهمه) صلحبهنسبتمردمانحقترویج(
وصلحبدوننیزبشرحقوقویابدمینتحققبشرحقوقکاملرعایتدونبپایدارصلح
وابستگیدهندةنشانروشنیبهنکتهاین.آینددراجرابهکاملطوربهتوانندمینامنیت
رابشرحقوقتوانمینکهايگونهبهباشد،مییکدیگربهصلحوبشرحقوقمتقابل
بهبشرحقوقکههمانگونهبنابراین.نمودتصوربشرحقوقبدونراصلحوصلحبدون
المللبینحقوقآموزشچهارچوبدر.داردنیازبشرحقوقبهنیزصلحدارد،نیازصلح

تواندمیمفهومایندامنهبهنسبتدیدگاهتغییرواستبازتعریفنیازمندصلحمفهوم
دهد.قراررشتهاینمقابلدرراوسیعیگستره

.المللبین، حقوق المللبینحقوق بشر، صلح پایدار، امنیت : هاهکلیدواژ
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یرانیخشونت (ناصلح) در فرهنگ و جامعه ايهاسرچشمهيواکاو

1پورملکیعل

نی. در اردیگمیخشونت را در بر ینفيهاهمه صورتر،یفراگیمفهوم صلح در تلق
.شودمییتلق"ناصلح"ایجنگ یمعنا همه انواع و صور خشونت نوع

یبه امر صلح و مدارا و نفهاو آموزهاتیادبنیترفیضعیرانیفرهنگ و جامعه ادر
شود که میمربوط یجوامع انسانیبه فرهنگ باستانییاز سویکاستنیخشونت تعلق دارد.ا

.داردیمذهبيهادر آموزهشهیرگریدياستوار بود و از سويالهیقبتیعصبادیبر بن

صیناصلح قابل تشخایخشونت انیجريهمسو برایولزیدو سرچشمه متماپس
.ینیفرهنگ ديگریو دیفرهنگ ملیکیاست: 
ایپاسخ دهد که آيپرسش محورنیمقاله نگارنده در تالش است که به انیادر

زینه؟ و نایمدعا فراهم آورد نیايبرایخیو تارينظرتوان مستندات و شواهد می
دامنه نهیشیو پهانهیآن زملیو تعدیبازخوانيبرایو فرهنگیاصالحيچه راهکارها

.دار قابل طرح است

هیارا"رانیآموزش جامع صلح در ا"يبرایبحث  طرحنیدر چارچوب انگارنده
و یدر سطوح چندگانه طراحانیرانیايهاو نگرشهاکند که متناسب با ارزشمی

.تدارك شده است

رانیاـمذهبـفرهنگ ـخشونتـصلح:هاهواژدیکل

malekpoor@riau.ac.irاستادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد روهن.1
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هاي معطوف به قدرتپارادایم ترس در رسانه

1مریم محمدپور

تواند تبدیل به یک ابزار براي ترویج فرهنگ صلح شود که پیام علوم انسانی وقتی می
ها به مخاطبان یا همان فعاالن اجتماعی که سهم مهمی در ترویج سوي رسانهعلمی از 

هاي علمی مبتنی ، پیام»تبعیض روا«ها با ایجاد جنگ یا صلح دارند، منتقل شده و رسانه
هاي علمی که توجیه گر تعصبات قومی، مذهبی، نژادي، بر فرهنگ صلح را به پیام

جنسیتی و نسلی است، ترجیح دهند.
و » پارادایم ترس«کنند، چراکه ها اما معموال از چنین تبعیضی پرهیز میهرسان

هاي مورد بررسی ها اینجا، رسانهها حاکم است. مراد از رسانهبر رسانه» غیریت سازي«
در ایران است.

هاي شناخته شده در ایران، این گزاره مورد بررسی قرار در این پژوهش با بررسی رسانه
ها و وابستگی آنها به نهادهاي هاي صلح آمیز در رسانهه ارتباطی میان پیامگرفته است که چ

حاکمیتی وجود دارد. بدین ترتیب سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: مهمترین 
ها در ایران به پارادایم ترس در انتقال پیام به مخاطب چیست؟عامل روي آوردن رسانه

شود این است که وابستگی رسانه به نهادهاي میاي که در این پژوهش دنبال فرضیه
حاکمیتی در ایران، مهمترین دلیل غیریت سازي و روي آوردن به پارادایم ترس در 

هاست.رسانه

Maryam.mohmadpor@gmail.comکارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی . 1
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هاي نگارنده که خود به عنوان یک روزنامه نگار سابقه فعالیت مطبوعاتی در رسانه
هاي کمی و پیمایشی، نشان مختلف را داشته و دارد، در این پژوهش با استفاده از روش

هاي هاي وابسته به نهادهاي حاکمیتی در ایران در نسبت با رسانهداده است که رسانه
خصوصی، بیشتر در پارادایم ترویج ترس در میان مخاطبان و غیریت سازي قرار داشته 

هاي علمی براي توسعه صلح باشند، از علم به عنوان و بیش از آنکه مروج پیام
برند.براي رواج اختالف بهره میسندسازي

هاي حاکمیتی، صلح، پارادایم ترس، غیریت سازيرسانه، رسانهها: کلید واژه
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جایگاه دیپلماسی شهري در توسعه مفهوم صلح 

1غالمحسین محمدي

بی بدیلی درعرصهنقش شهرهافرایند جهانی شدن،در ظهور جهان شهرهابه دنبال 
مدیریت روابط درنوعی از تمرکز زداییاند و ما شاهد گرفتهبر عهده دیپلماسی

در ارتباطی شهرها روندي است که طی آن، بر شهري متکی دیپلماسیهستیم. الملل بین
در این چارچوب، شهرها و نمایند.عرضه میبر یکدیگر خود و منافع خود را نزدیک، 

نقش آفرینانبه ،بسترهاي مناسب توسعهاز طریق تالش براي برقراري صلح و ایجاد 
.اندشدهالمللی تبدیل هاي بینفعالیتوشهريکمک به توسعهاي در حوزهبرجسته

المللی در حوزه مدیریت شهري شهردارانی که به پیوندهاي بینشک در این مسیر بی
ثیر گذار خواهند تااندیشندکه به اداره سنتی شهرها میمدیرانیتر ازپرنگ، اعتقاد دارند

بود. مطالعات اخیر نیز از این منظر، معید این موضوع است که فرایند صلح سازي و یا 
براي تواند میاست کهجهانیسازنده با گذر از کانال تعامالت صلح مداري تنها 

آید. ارمغان شهرهاي جهان بهشهروندان 
این سوال المللی، بینهاي مختلف در عرصههاو درگیريافزایش منازعاتحال با 

با استفاده د نتوانچگونه میها،و یا شهرداريمحلیهايدولتکه شودمیدر ذهن ایجاد 
تأثیرگذار وح مختلف در ایجاد صلح در سطهایی همچون دیپلماسی شهري از پتانسیل

مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداري تهران (سخنران همایش)1.
Ghm624@yahoo.com
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ها از جایگاهی هاي کالن شهرداريمشی و سیاست؟ آیا صلح مداري در خطدنباش
برخوردار است و مدیران شهري در منظومه گفتمانی خود به این ضرورت مناسب 

پردازند؟می
هاي اخیر، بـه  شهر تهران با به خدمت گرفتن ابزارهاي دیپلماسی شهري در طی سال

اي پیدا کـرده اسـت. نمـود آن هـم در     تدریج در میان سایر شهرهاي جهان جایگاه ویژه
المللـی کـامالً   ت شهرداري تهران در مجامع بینهاي خواهرخواندگی و عضویتفاهم نامه

دوستی و تعاون و ،، انتقال پیام صلحشهرداري تهراندر واقع هدف اصلی مشهود است. 
همراه با عدم تبعـیض،  ه شهريصلح همراه با عدالت، توسعگفتمانسازي است، گفتمان

تا ضمن طرح در این مقاله تالش خواهد شد،.شهرونديآزادي همراه با رعایت حقوق 
الملـل را در توسـعه مفهـومی    هاي دیپلماسی شهري اثر بخش، نقش روابـط بـین  ویژگی

پدیده صلح در گستره شهرها، مورد ارزیابی قرار گیرد. 

الملل، دیپلماسی شهري، مدیریت شهري، خواهر خواننده، روابط بینصلحها:کلید واژه
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در ایجاد صلح جهانی؛ از تئوري تا عملتحلیل نقش سازمان ملل متّحد 

1ناصر میرزائی

هدف اصلی سازمان ملل آنگونه که در منشور بیان گردیده است حفظ صلح و امنیت 
ی است. مقاله پیش رو به مسئله صلح در سطح جهانی پرداخته و نقش سازمان المللبین

نماید. میی را تحلیل المللبینملل در ایجاد صلح و نحوه برخورد با موارد نقض صلح 
سوال اصلی تحقیق این است که سازمان ملل در راستاي نیل به هدف مذکور چه 
راهکارهایی دارد و در عمل چگونه رفتار کرده است؟ اگرچه صلح پایدار، حداقل در 

رسد در عمل منافع قدرتهاي بزرگ میسخن، مطلوب جامعه جهانی است اما به نظر 
باشد.میم صلح تعیین کننده صلح ویا عد

در مقاله حاضر، اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانه اي گردآوري شده است و به 
روش توصیفی تحلیلی سعی در شناسایی پدیده صلح جهانی برآمده و معضالت پیش روي 
این پدیده را تبیین نموده است. مهمترین یافته پژوهش این است که اگرچه سازمان ملل چه 

فشار و چه از راه نظامی، راهکارهایی جهت مقابله با نقض صلح تدوین از طریق اعمال 
نموده است اما در عمل، نفوذ قدرتهاي بزرگ، مسیر این راهکارها را در جهت منافع آنها 

گردد، لذا میتغییر داده است به نحوي که گاهی همین راهکارها خود منجر به نقض صلح 
رسد.میي متناقض ضروري به نظر هایهتغییر برخی مقررات جهانی و همچنین رو

: صلح، سازمان ملل، نیروهاي نظامی، جنگ، منافع.هاکلید واژه

مشهد،. دانشجوي دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی1
.nmirzaei66@gmail.com
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پزشکی، اخالق و صلح در اندیشه ابن گبیرول

1حسین نیازبخش

یهودي و اندلسی) معتقد است رذیلت اخالقی حاصل 11ابن گبیرول(فیلسوف قرن 
خروج مزاج بدن از حالت طبیعی است. یعنی زمانی که یکی از طبایع چهارگانه از حد 

یابد. خود خارج شده و بر بدن غالب گردد یکی از رذایل اخالقی بر انسان تسلط می
ی از این حالت ( یعنی طغیان یک طبع بر مند زیستن این است که به نوعشرط فضیلت

دیگري) جلوگیري کنیم. از طرفی طبق فهم فلسفه قدیم، وظیفه پزشکی این است که از 
توان گفت که اختالط طبایع و مزاجهاي جسمی جلوگیري کند. بنا به این سخن، می

ین توان بپزشک در اخالقی زیستن یک فرد نقش بزرگی دارد. با پذیرش این گزاره می
پزشکی و صلح هم رابطه ایجاد کرد. اگر صلح را نتیجه یک سري فضایل اخالقی و 
عدم آن را نتیجه برخی رذایل مانند خشم، غرور، خست، سنگدلی، دنائت طبع، حسادت 

توانیم این نتیجه را بگیریم که علم پزشکی نقشی اساسی در آموزه و ... بدانیم آنگاه می
صلح دارد. 

هرچند فهم ابن گبیرول از پزشکی محدود است و آن را وراي الزم به ذکر است
توان گفت که چارچوب فلسفه اخالق او و فهمش از این علم بیند اما میطب سنتی نمی

تواند به پزشکی امروز هم تسري یابد؛ چرا که او معتقد است اخالق حاصل به هم می
ها توضیح دهیم و چه زاجخوردن شرایط طبیعی بدن است؛ حال چه این شرایط را با م

hniazbakhsh@gmail.comدانشجوي دکتري فلسفه دانشگاه شهید بهشتی.1
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کند. با این وصف، پرسش اصلی با ابزارهاي پزشکی نوین، فرقی در اصل قضیه نمی
توان از طریق بررسی فلسفه اخالق ابن پژوهش حاضر عبارت این است که آیا می

گبیرول و ارتباطش با پزشکی، میان علم و آموزه صلح به عنوان یک از نتایج اخالق 
؟ نسبت بر قرار کرد

اي را که دنبال خواهیم کرد این است که اخالق ابن به دنبال پرسش اصلی، فرضیه
گبیرول مبتنی بر پزشکی به عنوان یک علم است. همچنین، از دل اخالق این فیلسوف 

توان گفت که آموزه صلح در اخالق توان آموزه صلح را نتیجه بگیریم. بنابراین، میمی
پزشکی است.ابن گبیرول مبتنی بر علم 

متد و روش اصلی در این مقاله، پدیدارشناسی متن محور است. ما از طریق بررسی 
ابن گبیرول و نیز کتاب "اصالح االخالق"تحلیلی و ارجاع مستقیم به متن عربی کتاب 

و برخی اشعار عرفانی او سعی در استخراج نتایج مطلوب داریم. در "انتخاب مروارید"
ر انسان گرایانه سارا پسین از فلسفه ابن گبیرول و نیز شروح این تحقیق، به تفاسی

ولفسون نیز رجوع شده است.

ابن گبیرول، فلسفه اخالق، صلح، پزشکیها:کلید واژه



109علوم انسانی و اجتماعی و صلح

اندازي سیاستمداران به امر سیاسی:غصب مفاهیم و امکان دست

»چشمۀ صلح«مطالعه موردي مفهوم 

1علی اشرف نظري

سازد. اي و شناور مفاهیم سیاسی امکان قبض و بسط آنها را فراهم میسیال، ژلهماهیت 
به نحوي که مفاهیمی نظیر آزادي، عدالت، دموکراسی و صلح همواره مورد 

اند. این امر اندازي، تحریف و غصب مفهومی از سوي سیاستمداران قرار گرفتهدست
یانگر اصالتی در ذهن و زبان موجب شده که کاربست این مفاهیم بیش از آن که ب

سیاستمداران باشد، مهملی براي استفاده ابزاري و توجیه مقاصد خاص آنهاست. 
ساز غصب مفاهیم سیاسی و قلب پرسش اصلی این است که چه عواملی زمینه

شود؟ فرضیۀ محوري مقاله حاضر این است که در معانی آنها از سوي سیاستمداران می
مخاطرات سیاسی، ضریب چرخش سیاستمداران به سوي هنگامۀ بروز بحران و

یابد و متأثر از ظهور آشوب و تحریف و غصب مفاهیم روندي تصاعدي می
-هاي سیاسی، مفاهیم نیز شناور و تا اطالع ثانوي در معرض سوءتعبیر قرار میکشاکش

یه، جمهور ترکآیند. چنان که رجب طیب اردوغان رئیسگیرند و به حالت تعلیق در می
خوانَد. می» چشمۀ صلح«حمله به مرزهاي سرزمینی سوریه و کشتار غیرنظامیان را 

روش مورد استفاده در مقاله حاضر، تحلیل انتقادي گفتمان خواهد بود و تالش 
خواهد شد تا رابطۀ زبان، قدرت و ایدئولوژي مورد ارزیابی قرار گیرد و در سه سطح 

aashraf@ut.ac.irدانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران .1
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یشانه بحث در رابطه با مفهوم صلح ارائه شود. از این ـ بازاندتوصیفی، تفسیري و تبیینی
پردازان صلح باید بحث دربارة نحوة تدقیق رو، مسئله اصلی براي پژوهشگران و نظریه

و انضمامی ساختن مفاهیمی نظیر صلح و روشن کردن حدود و  ثغور آن با هدف 
شد.   اندازي یا تحریف آنها از سوي سیاستمداران باممانعت از غصب، دست

غصب مفهومی، تحریف، امر سیاسی، صلح، چشمه صلح.ها:کلیدواژه



رانیو صلح در ایعلوم انسانشیهماهیانیب
،یاجتماعمینفر کشته شدند و خسارات عظونیلیدوم پنجاه میخالل جنگ جهاندر

يامدهایبه پ. بعد از آن و با توجه دیگردلیتحميبر جامعه بشریو انسانياقتصاد
یعیفجانیبه فکر ممانعت از بروز و تکرار چنستمیانسان قرن ب،یدو جنگ جهانمیعظ

حال، از آن زمان نیرخ ندهد. با اییهاجنگنینچگریرفت که دیافتاد و انتظار م
اند. هم اکنون سراسر جهان کشته شدهيهادر جنگگریها نفر دونیلیاز مشیتاکنون ب

در ژهیو به وانهیکند، از جمله در منطقه خاورمیمدادیبایجنگ در دنیبه سبیقرزین
ها و مخاطرات انسان را نتها، اشکال گوناگون خشوجنگنی. در کنار ارانیایگیهمسا

،یو محلیسازد. خشونت مواد مخدر، خشونت منازعات قومیو گاه نابود مدیتهد
دانیروزمره ما را به میزندگگریديهاخشونتياریو بسیابانیخيهاخشونت

است که از همان سال نیو قابل تأمل ازیانگکرده است. نکته شگفتلیناصلح تبد
ها در جهان رشد کرد و همه دانشیدوم، آموزش عالیجنگ جهانافتنیانیو پا1945

. امروزه در اغلب کشورها از جمله افتیگسترش زینیو اجتماعیاز جمله علوم انسان
کنند و یمتیفعالیو اجتماعیعلوم انسانيآموخته و دانشجوها دانشونیلیمرانیا

رانیحوزه وجود دارد. در انیصدها دانشگاه، کتابخانه، پژوهشگاه، ناشر و مجله در ا
از یمیدانشجو وجود دارد که نونیلیممیاز سه و نشیآموخته و بدانشونیلیچهارده م

.هستندیو اجتماعیعلوم انسانيهاآنها در رشته
و ی: چرا گسترش آموزش عالدیآیمدیپدیپرسش مهم و قابل تأملنجایادر
یجنگ و خشونت انبوه نقشنیاز ايریدر جلوگیو اجتماعیعلوم انسانيهارشته
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ها و انسانيبرایکه علوم انسانمیرا در نظر آوریهینکته بدنیاند؟ اگر انکردهفایا
افتاده است که علوم یصورت چه اتفاقنیآنهاست، در ايهاها و بحرانکاستن رنج

بر یمبتنیشدن، نتوانسته است جامعه و روابطیو همگانیهمه گستردگنیبا ایانسان
کند؟جادیصلح را در جهان ا

ساالنه امسال شیو پرسش، همادگاهیدنیبا ارانیمطالعات صلح ایعلمانجمن
و يریگو صلح اختصاص داد تا بتواند به شکلی) خود را به موضوع علوم انسان1398(

يدیکلیما آن است که دانش نقشيادیبنفرضشیگسترش گفتمان صلح کمک کند. پ
فایدر روابط قدرت و سلطه اژهیوجامعه معاصر و به یابیو ساخت يریگدر شکل

که میکنیرا برگزار میصلح و علوم انسانشیهمايانداز انتقادچشمنیکند. ما با ایم
و نقش دانش به خصوص علوم گاهیدرباره جايانتقادیشیبازانديبرایفرصتمیبتوان
راهمها، فها و خشونتجنگیعنیناصلح؛ يهاتیموقعنهیدر زمیو اجتماعیانسان

و صلح مثبت وجود دارد: منظور از ی. در گفتمان صلح معموال دو مفهوم صلح منفمیکن
،ينبود جنگ است، و منظور از صلح مثبت وجود عدالت، آزادایفقدان یصلح منف

نیاست که متضمن تأمیو اخالقیو انسانیالهیمتعاليهاو تحقق ارزشتیامن
و یفرض ما آن است که علوم انسانشی. پاستههمه جوامع و انسانيحقوق بشر برا

نیبر انرویکند. از افایایو مثبت نقش مهمیتواند در تحقق صلح منفیمیاجتماع
در شهیناصلح نه تنها ريهاتیها و موقعها و خشونتکه وجود گسترده جنگمیباور

یناشلکهدارد بیو فرهنگیاسیس،ياقتصاد،یاجتماعياز ساختارهایعیمجموعه وس
.هستزینشیها و کارکردهانقشيفایدر ایو اجتماعیعلوم انسانیاز ناتوان

با رانیایو اجتماعیعلوم انسانشمندانیاز بزرگان و اندیکه جمع بزرگخرسندیم
فعاالنه شرکت و با مقاالت ارزشمند شیهمانیايدر برگزارتیاحساس مسؤلتینها

ها و یسخنراندهیو صلح کمک کرده اند. چکیگفتمان علوم انسانگیريخود به شکل
ها دیچکنیمنتشر خواهد شد. ايبه زودزینامقاالت چاپ شده است و متن کامل آنه

ایهیرا همچون سرمایو اجتماعیتوان علوم انسانیدهد که مینشان میبه روشن
ها ونیلیکه با داشتن ممیامروز بدانرانیدر جامعه ایو انسانیبزرگ معرفتتیظرف

يو فرصت هایها و منابع معرفتاز دانشیانبوهنیآموخته و همچندانشجو و دانش
باشند و ما را یو معرفتیاجتماعدیامروز امرانیايتوانند برایم،یو فرهنگیاجتماع
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،یطیمحستیو مخاطرات انبوه زيبزرگ و ساختاريهادر راه مواجهه با چالش
ادشده،یها کمک کنند. با توجه به مالحظات ضیها و تبعيها، نابرابرها، خشونتجنگ

مهم در راه یگامشیبه عنوان دستاورد هماریچند محور زانیبرا با شیهمانیا
.میدانیتوسعه گفتمان صلح م

گوناگون يهارشتهشمندانیمشارکت فعال و خالق و مسؤالنه محققان و اند. 1
و تیظرفرانیدر ایو اجتماعیدهد علوم انسانینشان مشیهمانیدر ایعلوم انسان

میدواریامنرو،یو جهان کمک موثر کند. از ارانیدارد در توسعه صلح در ایآمادگ
ریاز گذشته در مسشتریعلوم بنیکمک کنند تا ایو مدنیرسميسازمان ها و نهادها
ياندازچشميریگشکليبرايآغازشیهمانیو ارندیقرار گرانیگسترش صلح در ا

.آن با جامعه باشديوندهایو پینو در فهم علوم انسان

نشان داده اند که مقوله صلح ابعاد گسترده و شیهمانیکنندگان در امشارکت. 2
و یانسانيهادانشژهیبه کمک دانش بودیتوانند و بایمآنهادارد که همهيادهیچیپ

توانند به صلح و یمیو اجتماعیشوند. علوم انسانریپذتیو روریپذفهمیاجتماع
به یبخشها زبانراهنیانیگوناگون کمک کنند. مهمترياز راه هارانیگفتمان آن در ا
،ينابرابرض،یجنگ، تبعخشونت،میبتواند مفاهرانیکه جامعه انیصلح است؛ ا

روزمره، فرهنگ، یزندگاست،یسز،یآمرسانه، جامعه مخاطره،يعدالت، شهروند
انداز صلح را با زبان و از چشمگریو صدها مفهوم دتیالملل، قومنید، روابط باقتصا

.دیصلح حرکت نمايراه بسونیو فهم کند و از ایبازخوان
از چشم انداز رانیاند که جامعه انشان دادهشیهمانیکنندگان در اشارکت. م3

شود جامعه یکه احساس ميطورقرار دارد، بهیپرمخاطره و حساستیصلح در موقع
یو فرهنگیاسیس،یاجتماع،ياقتصاديدر تمام سازوکارهايجدیشیبازاندازمندیما ن

جامعه ما کینزدندهیتواند آیمیخطر بزرگتصورنیاریحاکم و موجود است. در غ
يانهیشد آئدهیدشیهمانیطور که در اهمانیو اجتماعی. علوم انساندینمادیرا تهد

. چهره جامعه ما ندیخود را در آن ببيهاییبایها و زیدربرابر جامعه است تا بتواند زشت
توان صرفا به یآن نمبامواجهه ياست که براییهاها و خشونتامروز پر از زخم

و یاتکا کرد. علوم انسانیعیعلوم طباییمهندس،یپزشکيهاها و دانشيفناور
شیهمانیکنندگان اها هستند. مشارکتهم معمار دانشجامعه و نهیهم آئیاجتماع
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و یعلوم انسانيبه نقش و عملکرد جديو ساختارقیعمیتوجهنشان دادند که کم
و يریگشکليادیاز علل بنیکی،یمليهاها و برنامهاستیسيریگدر شکلیاجتماع

.بار استخورده و خشونتچهره زخمنیگسترش ا
رانیدر ایو اجتماعیاند که علوم انساننشان دادهشیهمانیکنندگان امشارکت. 4

و گسترش جیترويهاآموزش، راهيهاوهیشق،یتحقيهادر روشیشیبازاندازمندین
نرو،یاز منظر صلح است. از ایو اجتماعیگفتمان علوم انسانیطورکلعلوم و بهنیا
از یو اجتماعیعلوم انسانیشناختیو هستیشناختفتمعريادهایکند تا بنیمجابیا

گریها بتوانند بازکه دانشنیشوند. الزمه ايانتقادیشیو بازاندیمنظر صلح بازخوان
ادیصلح در بنیشناسیو هستیشناسصلح باشند، آن است که معرفتدانیدر ميجد

یکیامروزه خود به رانیدر ایشود. آموزش عالفیتعریو اجتماعیانسانيهادانش
ها و ناصلح خشونتجهیها و در نتضیها و تبعينابرابردیو بازتولدیتولياز سازوکارها

ت،یقوم،یتیجنسيهاضینظام اشکال گوناگون تبعنیشده است. در درون الیتبد
در یها نقش مهمضیتبعنیشکل گرفته است. ايو اقتصادیفرهنگ،یاجتماع،یمذهب

گسترش صلح، نقادانه يبرامیریها و ناصلح دارند. ما ناگزخشونتداومگسترش و ت
.مینگاه کنرانیدر ایو اجتماعیانسانيهادانشژهیبه نقش دانش و بو

در یگسترش صلح گنجاندن دروس صلح در برنامه درسيها برااز برنامهیکی. 5
ها و استادان کمک کنند دانشگاهمیدواریو اممیکنیمشنهادیگوناگون است. پيهارشته

ها و و در تمام رشتهردیشکل گزینرانیايصلح در دانشگاه هایتا برنامه درس
.ها ارائه شوددانشگاه

يهااست که در دههیاساسيراهبرديافرارشته/انیمکردیگسترش روند و رو. 6
در جهان اتخاذ شده است. یآموزش عالیگنجاندن صلح در برنامه درسيبراریاخ
/ انیبه راهبرد مرانیدر ایو اجتماعیمحورکردن علوم انسانصلحيبرامیکنیمشنهادیپ

.شودقیو عميتوجه جدیفرارشتگ

را به نوشتن یلیتکمالتیتحصانیها و استادان، دانشجودانشگاهمیکنیمشنهادیپ. 7
ها محورکردن دانشصلحازمندیکنند. ما نبیو ترغقیموضوعات و مسائل صلح تشو

در دنیشیبه اندانیدانشجوقیمنظور تشونیايراهبردها برانیاز بهتریکیو میهست
.صلح استنهیزم
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توانند طالب یدارند و میعلوم انساننهیدر زمینقش مهمینیدهیعلميهاحوزه. 8
و قیتشوینیها و معارف دمحورکردن دانشمحققان را به صلحریو ساینیعلوم د

قرار يمنظور مقوله صلح در زمره مباحث حوزنیايبرامیکنیمشنهادیکنند. پبیترغ
.ابدیصلح توسعه نهیدر زمینیديها و گفتگوهاشیو هماردیگ

دانش و علم چهیبه صلح از دردنیشیاندياست برايسرآغازشیهمانیا. 9
شناخته شده و گام شتریبریمسنیجوان در اشمندانیمحققان و اندمیدواری. امیانسان

ياریکرده است که خوشبختانه بسدواریما را امشیهمانیبردارند. استقبال گسترده از ا
به یو اجتماعیعلوم انسانيهاو تمام رشتهرانیو محققان در سراسر اانیاز دانشگاه

میدواریدانند. امیگستر مصلحپژوه و جو، صلحو خود را صلحشندیاندیمسأله صلح م
ایرانیمطالعات صلح ایانجمن علمقیاز طرشیهمانیمحققان بتوانند بعد از انیا

د.راه را تداوم بخشننیها او دانشگاهگریديهاانجمن
رانیمطالعات صلح ایانجمن علميدانشگاه ها با همکارمیکنیمشنهادیپ. 10

در توسعه صلح یعلوم انسانژهیگسترش نقش دانش به ويبراياژهیوزهیجا
محققان قیو تشوبیترغ،ییشناسايبرايانهیتواند زمیمزهیجانیاختصاص دهند. ا

ها و موسسات، دانشگاهمیدواریامنیصلح شود. همچنيبرادنیو کوشدنیشیبه اند
و یدو ساالنه علوم انسانایجشنواره ساالنه يبرگزاريبرايکنند تا نهادمکافراد ک

شود.لیصلح تشک


