
 

 
 
 

 

 **نسب اسماعيل حسين-*مهر بابايي دکتر علي

  چکيده

 پرداختند؛ يكديگر مي با انديشي هم و گو و گفت به اقدام گوناگون داليل به اديان مختلف، اعصار در

 نمي يكديگر از جداي را جهان و همبستگي همزيستي و نمودند مي درك را مشترك انديشي هم به نياز زيرا

 حقوق المللي بين نامه پيمان دو جمله از متعددي المللي بين نيز اسناد حاضر زمان در اساس همين بر .پنداشتند

سطح  در را صلح اديان، تمامي ميان مشترك مفاهيم و بشر حقوق ارتقاي كنار در تا بتوانند يافتند تدوين بشري

 نيز، زمان اين در آورند كه فراهم را غيرمهم و غيرذاتي هاي ناهمگوني رفع موجبات و دهند گسترش جهاني

 گوي و گفت نقش .است نداده دست از خود را نقش و است مهم اهميتي داراي همچنان تمدنها گوي و گفت

 شود موجب المللي بين سطح در را دائمي و مثبت صلح تواند تنها مي نه كه است اهميت داراي آنجا تا تمدنها

 نوين ارتقاي مفاهيم موجبات بلكه دهد، قرار تثبيت مورد قاطع طور به را اديان ساير به مقدسات تعارض توقف و

 كاركردهاي تا است شده سعي اين پژوهش در لذا .باشد داشته همراه به نيز كشورها درون در حتي را بشر حقوق

 تمدنهاي ميان گوي و گفت نقش و گيرند قرار بررسي عملي مورد و تئوري صورت به تمدنها گوي و گفت

 .شوند بررسي صلح، گسترش و حقوق بشر ارتقاي بر جهاني

 :واژگان کليد

 .اديان رفع تعارض، مثبت، صلح تمدنها، گوي و گفت بشر، حقوق صلح، ارتقاي 
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 در ارتقاي حقوق بشر و گسترش صلحها  ي تمدنوگو گفتنقش 

  *مهر بابايي علي

  **نسب اسماعيل حسين

  ديباچه
 پردازان هينظر جانب از يمختلفهاي  هينظر  سرد، جنگ انيپا و يشورو يفروپاش از پس

 انيـ پا هينظر. شد عرضه جهان ندهيآ نظم ييايپو و يريگ لكش يچگونگ باب در جهان
 نيـ ا از بـارز هـايي   ، نمونه1گتونيهانت ساموئل 3يتمدنها برخورد و ،2امايوكفو از 1خيتار

                                                           

. است چالوس آزاد اسالمي دانشگاه حقوق دانشكده ار و رييسياستاد، مهر بابايي علي تركد* 
(gatbabayee@yahoo.com)  

. است دانشگاه مفيد الملل بيندانشجوي دكتري حقوق ، نسب اسماعيل حسين **
(hossein.esmaeilnasab@gmail.com)  

 1/12/1393: پذيرش  1/9/1392: تاريخ دريافت

  .173-195 ص ، ص1394 بهار، 4، شماره هميازد، سال (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
1. The End of History 
2. Francis Fukuyama 
3. The clash of civilization 
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 از نظـر  صـرف  بـا . شـد  عرضـه  ايـ دن بـه  غرب جهان در هك بودهها  يپرداز هينظر گونه
 يوگو گفت هيظرن و 2گتونيهانت يتمدنها برخورد دهيا به خ،يتار انيپا هينظر به پرداختن
 هيـ نظر گتون،يهـانت  سـاموئل  يتمدنها برخورد هينظر مقابل در. پرداخت ميخواه تمدنها

شـد   مطرح يجهان سطح در تمدنها يوگو گفت بر يمبن يخاتم محمد ديس يسو از يا
شد كه پس از جنگ سرد؛ فرهنگ و دين به حوزه نظري روابط  مي زيرا اينگونه احساس

 جنجال شهياند مقابل در تمدنها يوگو گفت دهيا شدن مطرح. 3بازگشته است  الملل بين
 آن رشيپـذ  و ياسـالم  يجمهور يسو از گتون،يهانت ساموئل يتمدنها برخورد زيبرانگ
 سـال  نـام  به 2001 سال ينامگذار و يجهان سطح در ،يريدرگ و جنگ چگونهيه بدون
 بـرخالف . 4دانسـت   ملـل ال بين نظام بودن اليس از ينشان توان مي را تمدنها يوگو گفت
  بـود،  ردهكـ  ارائه جهان ندهيآ نظم از خود متعدد مقاالت در گتونيهانت هك يقيعم ليتحل
مانـد و عمـالً نتوانسـت     يباق ياسيس نيتركد يك ياجمال حد در رانيا يشنهاديپ طرح

بخوبي به جهان شناسانده شود كه خالء وجودي آن در زمان حاضر در ارتقا بخشيدن به 
 و ملـت هـا؛ بخـوبي ديـده    هـا   جديد جهاني و نياز به مذاكرات عميق ميان خلق مفاهيم

فـاحش و عـدم موفقيـت نسـبي نظريـه       اخـتالف  ز،يتمـا  نيـ ا رغـم  يعلـ  اما. شود مي
 داًيشد قرائت دو از كيحا تمدنها يوگو گفت و جنگ عبارت دو ي تمدن ها؛وگو گفت
 .5باشند  مي يخارج اتيواقع از متضاد

 دو بـه  ي تمدن هـا، وگو گفت هينظر به اشاره ضمن هك ميبرآن وهشپژ نيا در حال
                                                                                                                                        
1. Huntington.samuel 

ـ  يتمـدنها  .ندك مي ميا هشت تمدن بزرگ تقسيزنده جهان را به هفت  يتمدنها  يو. 2 ، يغرب
ـ  يايكـ امر س،كارتـدو  ، هندو، اسالو،ي، اسالمي، ژاپنيوسينفوسك ز تمـدن  يـ ه نين، و حاشـ يالت

ـ هاي  يريمزبور را منشاء درگ يان تمدنهاياو خطوط گسل م. ييقايآفر ن واحـد  يگزيو جـا  يآت
  .نديب مي ملت –هن دولت ك
ي، تهـران، پژوهشـكده   الملل بينمشيرزاده، حميرا، ابراهيمي، نبي اهللا، تحول مفاهيم در ورابط . 3

  .281، ص1389مطالعات راهبردي، چاپ اول، 
 يگفتگـو  يسـت يچ تـاب ك ،الملـل  بـين  اليسـ  نظـام  در تمدنها يگفتگو گاهيجا ;يعل ،يقادر. 4

  ،1377  انتشـارات،  گـروه  _ ياسالم انقالب يفرهنگ كمدار سازمان ،)مقاالت مجموعه(تمدنها
  .117 ص
ن، ، تهـرا )ينظر تامل(يفرهنگ همدالنه مفاهمه و يتمدن ارانهكهم مبادله ;نيحس زاده، فيس. 5

  .203 ص ،1386ققنوس، 



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
44  /

17
5

  

ي وگـو  گفـت  ينظـر  يمبـان  و تمـدنها  يوگـو  گفـت  يبرقرار لوازم يعني ياساس محور
و تاثيراتش را بر مفاهيم عميق حقوق بشري همچون گسترش صـلح و ارتقـاي   ها  تمدن

  . حقوق بشر مورد شناسايي قرار دهيم

  و برخورد اديانها  ي تمدنوگو گفتتاريخچه . 1
 و اسـت  شـهر  يمعنـا  بـه  نـه يمد نيبنابرا. است نهيمد شاونديخو و مدن شهير از تمدن
   انتساب، يمعنا به تمدن

 يمعنـا  بـه  تمـدن . آمده باب نيا در هك است ييمعنا آن به نمودن يوابستگ استناد،
 يوقتـ  ،يانسـان  جامعـه  يماد و يمعنوهاي  اندوخته وها  ساخته مجموعه از عبارت يلك

 يعـاد  حالـت  در عـت يطب در هكـ  است يزيچ آن مقصود ،يانسانهاي  ساخته ميگوئ مي
 گذشـته،  راثيـ م از عبـارت  يبشـر  تمدن مجموعه. سازد مي را آن انسان و ندارد وجود

 يمعنـو  وجـه  و دارد يمعنو و يماد وجه و است خود نونكا ساخته و گرانيد از ديتقل
 تمـدن  اسـت  يمـاد  آنچـه  و فرهنـگ  اسـت  يمعنـو  آنچـه . نديگو مي فرهنگ را تمدن
لـذا   .1) هر چند ميان پژوهشگران تعريف مشتركي از اين مفاهيم وجود ندارد(م يگوئ مي

  :است عامل چهار معلول با توجه به اين تعريف، تمدن
 عشق -3 ؛ياجتماع قرارداد -2، ياجتماع يزندگ متن در موجود يجبر نيقوان -1

 وا تكـ حر بـه  را او ازهـا ين(  يآدمـ  يمعنو و يماد ازين يعني اعم؛ يمعن به يگرسنگ و
 فقـط  آثـار  يبعضـ . اسـت  عامـل  دو نيـ ا از يناش هم تمدن وجهه دو).  است داشته مي
 . تهاجم و تدافع -4 .است يماد يازهاين رفع يبعض و عشق دهييزا

 خيبنا بر تمدن كه در نوع ايدئولوژي حاكم بر جوامـع تاثيرگـذار بـوده اسـت، تـار     
 ياعتال و رشد در مباحثه و وگو گفت مناظره، هك دهد مي نشان يبشر سابقه و نيد ركتف

 فالسـفه  دكيـ تأ. باشـد  داشـته  يا برجسـته  و مهـم  گاهيجا ...و علوم د،يعقا ها، فرهنگ
 گريد يسو از مختلف روانشناسان نظر امعان و ييسو از نهيزم نيا در سقراط بخصوص

                                                           
آندرو ميلز، براويت جف، درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، ترجمه جمال محمدي، تهـران،  . 1

  .7، ص 1385ققنوس، 
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 نمـوده  دوچنـدان  ياجتمـاع  و يفرد يزندگ در ار وگو گفت ريارناپذكان نقش و تياهم
 در بـزرگ  خداونـد  ميبـدان  اسـت  يافكـ )) وگـو  گفت(( نقش و تياهم انيب يبرا. است

 نمـوده  اسـتفاده  بشـر  ابنـا  تيهـدا  يبرا وگو گفت روش و اسلوب از)) قيطر تيبدا((
 ))ووگـ  گفت(( خالئق با شيخو ينوران اتيآ سراسر در قرآن تر، عارفانه ريتعب به. است
 يختم رسول يعمل رهيس ژهيبو الشأن، ميعظ امبرانيپ م،يبگذر هك ديمج قرآن از. ندك مي

 يروشـها  از قيـ طر تيبـدا  در حضـرتش  هكـ  است مهم نيا ديمو نهيزم نيا در مرتبت
 مبنـا  بـر  يجملگـ  هكـ  اسـت  جسـته  مـي  سـود  ...و موعظه خطابه، وعظ، چون يمختلف

 جديـدي  اصـطالح  تمدنها گوي ميان افراد و و گفت لذا اصطالح .استوارند)) گفتمان((
. دارد طـوالني  قـدمتي  بلكـه  باشـد،  يافتـه  نمـود  سياسي فرهنگ در تازگي به كه نيست
 از خصومت و درگيري از پرهيز ملل، همكاري فرهنگها، اقوام، تفاهم الهي اديان شالوده
 از 64 آيه در مجيد نيز است تا آنجا كه قرآن حقيقت به رهيافت براي گو و گفت طريق
 فـرا  حقيقـت  و مشـتركات  پيرامـون  اجتمـاع  بـه  را الهـي  اديان پيروان عمران، آل سوره
 .خواند مي

 تـا  كـه  گفت در غالب مفاهيم امروزي بايد تمدنها يوگو گفت طرح پيشينه درباره
 اديان، و فرهنگها ملتها، بين وگو گفت برگزاري براي گوناگوني سازمانهاي و مراكز كنون
 شـاه ايـران،   دربار حمايت با خورشيدي 1356 سال در شايگان داريوش. اند هكرد تالش
 را كنفرانسـي  سال، همان در وي. نهاد بنا »فرهنگها مطالعه ايراني مركز« نام به را مركزي

 در »سـازد؟  مـي  ميسـر  را فرهنگها ميان وگو گفت اركان مغربي، تفكر تسلط آيا« عنوان با
 انقـالب  پيروزي اوان در نيز فرانسوي مسلمان انديشمند ،»گارودي رژه«. 1برپاكرد تهران

 نـام  بـه  را مركزي، غرب، تمدن دروني بحران روي بر گذاشتن انگشت با ايران اسالمي
 انديشـمندان  از ديگـر  يكـي . نهاد بنيان پاريس در »تمدنها يوگو گفت و برخورد مركز«

 فالطوري جواد دكتر دارد، أمليت قابل هاي نظريه تمدنها، يوگو گفت زمينه در كه ايراني
 تبـادل  براي را »اديان و تمدنها يوگو گفت« شعار خورشيدي، 1365 سال در وي. است

                                                           
جمشـيد شـيرازي، فـرزان، تهـران،     : روشنفكران ايران و غرب، برگـردان  ، مهرزاد،بروجردي. 1

  229، ص 1377
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 بايـد  .1نگرفـت  قـرار  توجـه  مـورد  چندان كه ساخت مطرح فرهنگها و تمدنها بين نظر
 ليسبون در 1990 سال در موضوع، اين درباره جهاني بزرگ همايش نخستين كه دانست

 »تمـدنها  يوگـو  گفت راه در و تعصب عليه همبستگي براي« عنوان با همايش دومين و
همه اين پيشينه موجود در زمينـه   .گرديد برگزار گرجستان پايتخت در. م 1995 سال در

كه از ديرباز تا زمان حاضر وجود داشته و بدان به اختصـار اشـاره   ها  ي تمدنوگو گفت
ي تمدن ها، امري اجتنـاب ناپـذير و ضـروري    وگو گفتشد، بر اين امر تاكيد دارند كه 

است كه داليل آن در زمينه ارتقاي صلح و حقـوق بشـر در ادامـه مـورد بررسـي قـرار       
 .خواهند گرفت

  ي تمدن هاوگو گفتداليل نياز به هم انديشي و . 2
 حـوادث  شـده،  انجامها  ي تمدنوگو گفتزمينه  در كه ييها شيهما و مذاكرات رغميعل
است كه عمالً مانع از تحقق واقعي مفهوم و كاركرد مـورد نظـر    وستهيپ وعوق به زين ريز

 : ي شده استالملل بيناين نظريه در عرصه 

 شـده  تيـ تقو كـا يامر لهيوسـ  بـه  اسالم و اعراب هيعل بر شيپ از شيب لياسرائ -1
 . است

 كـا يآمر يسو از فيتضع و ريتحق مورد شيپ از شتريب روز به روز ملل سازمان -2
 . است گرفته قرار

 ديـ تهد يبـرا  را الزم بهانـه  وركيوين ياقتصاد يبرجها انفجار مشكوك حادثه -3
 .داد كايامر دست به اسالم جهان

 كشـور  آن و كـرد  حمله افغانستان به كايآمر, طالبان و الدن بن شَر دفع بهانه به -4
تحـت   علناً و عمالً را افغانستان به كينزد يكشورها يبعض و پاكستان و نمود اشغال را

بزرگ اسالم و هنـد را در تحـت نظـر    هاي  داد تا تمدن خود قرار ينظامهاي  گاهينظر پا
 . خود داشته باشد

                                                           
  .4/5/1378، روزنامه نشاط، »كجا آغاز كنيم؟ گفتگوي تمدنها را از«مقاله رحماني، تقي، . 1
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 سيانگلـ  كمك با, صدام ميرژ سقوط و يجمع كشتار يها سالح انهدام بهانه به -5
  .درآورد ينظام اشغال به را آن و كرد حمله عراق به گريد يكشورها يبعض و

 تـا  و كرد ينظام حمله به ديتهد را رانيا و يشمال كره, يبيل, هيسور يكشورها -6
 . كند ليتا حد بااليي تحم را خود انهيزورگو نظرات توانست كه آنجا

 شـد؛  بيتصـو  جهـان  ملـل  صالح به كه را ملل سازمان مصوبات از يكي چيه -7
 كه را ييشورهاك و كرد يمعرف جهان مطلقه و بالمنازع قدرت را خود رسماً و رفتينپذ
 فعـالً  كـه  زور لذا زبان. دانست ينظام حمله مستحق و خود دشمن رندينپذ را او ادتيق

 زمزمـه  ايـ  و نديبنشـ  گوشـها  در نيـ د نيآهنگـ  نيطنـ  گذارد ينم ظاهراً آن غرش امواج
ببخشد، ضرورت اقدامات جـدي تـري را بـراي از سـرگيري      ياثر ها تمدن يوگو گفت

كند، صده اي كـه دبيركـل وقـت     مي را در هزاره سوم بيشترها  ي تمدنوگو گفتنظريه 
اهداف مهمي از جمله، ايجاد مشاركت جهاني براي توسـعه؛   2003سازمان ملل در سال 

، كه 1نمود بيني پيشرا .. .ريشه كن كردن فقر و گرسنگي؛ دستيابي به آموزش همگاني و
ها و بـه تبـع آن، ميـان    بالشك اين امور در سايه وجود اختالف و درگيري ميان كشـور 

، زيرا مفهوم توسعه واقعي، موضوعي است كه طـي سـاليان   2محقق نخواهد شدها  تمدن
بعد از جنگ جهاني دوم موجب شده تا كشورهاي توسعه يافته شمال خود را ملـزم بـه   

بـه كشـورهاي در حـال توسـعه جنـوب كـه غالبـاً از        هـا   انتقال آن اطالعات و فناوري
ز هستند، ندانند و همين امر است كـه در درجـه اول مـانع ارتقـاي     ديگري نيهاي  تمدن

شود و در نهايت عدم  مي تمام ابعاد حقوق بشر از جمله ارتقاي اقتصادي و توانايي مالي
گسترش صلح مثبت را در پي دارد و اين امر موضوعي است كه بـرخالف روح و مفـاد   

، كه همه اين موضوعات، 3استميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ملل متحد 
و نياز به هم انديشي را در راستاي القاي اين ها  ي تمدنوگو گفتتوجه عميق به كاركرد 

                                                           
1. http://www.un.org/millenniumgoals, oct/12/2013 

  .562، ص1392ي، تهران، مجد، چاپ دوم، الملل هاي بين بيگ زاده، ابراهيم، حقوق سازمان. 2
، ماده 8، ماده 5ماده  1، بند 2ماده  2؛ بند 1966 ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي. 3

  .23و خصوصاً ماده  13ماده  2، بند 11
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، 1بشري با يكديگر برابرنـد و برتـري اي بـر يكـديگر ندارنـد     هاي  مفهوم كه همه گونه
كند تا از اين طريق حس قدرت و سلطه جوئي كـه بطـور نـاميموني در ميـان      مي بيشتر

وجود دارد، به تدريج كاهش يابد و حتي از بين برود تا جهـان شـاهد   ها  خي از تمدنبر
خالصه  بصورت. صلحي پايدار در سايه ارتقاي مفاهيم حقوق بشر در سطح كالن باشد

 نيـ ا. اسـت  ياساسـ  هـا  تمدن اختالف -1 :از عبارتندها  ي تمدنوگو گفتداليل نياز به 
 -2 اسـت،  تـر  ياساسـ  ياسـ يس يهـا  نظام و ها يوژدئوليا اختالف از مراتب به اختالف
 يا لهيوسـ  عنـوان  به يمذهب اتيح ديتجد -3 است، شيافزا حال در يتمدن يخودآگاه

 يخودآگاه رشد موجب غرب منافقانه رفتار -4 است، رشد حال در خأل ردنك پر يبرا
 -6 اسـت،  ريرناپـذ ييتغ يفرهنگـ  خـتالف  وا هـا  يژگـ يو -5 است، شده گرانيد يتمدن
ـ  اسـت؛  رشـد  حـال  در يفرهنگ اتكمشتر نقش و ياقتصاد ييگرا منطقه  رغـم  بـه  يول

 هكـ  داشـت  توجـه  ديبا... و مسلمان رعربيغ يشورهاك و،كا مانند ييها مانيپ گسترش
 كمشـتر  تمـدن  يـك  در شـه ير هكـ  ندك رشد تواند يم يصورت در تنها يا منطقه اقتصاد
ـ  روابـط  ياصـل  احدو عنوان به »ملت - دولت« ستكش -7 باشد، داشته  در يالمللـ  نيب

 بـه  نـده يفزا شيگـرا  ،يسـت يوناليناس يهـا  تـنش  ديتشـد  -8 اسـت،  محتمل اريبس ندهيآ
 يهـا  تـنش  بـروز  و جهان در ينظم يب رشد ،يجمع شتارك يها سالح شيافزا ،يريدرگ

 هـا  تمـدن  برخـورد  ياصـل  يبسترسازها و ها مؤلفه از ت،يهو بحران از يناش يالملل نيب
 شـور ك در يشورك چيه و ستين شيب يتوهم يجهان جامعه و يجهان درتق -9 است،

 ينشـ كهم و اسـت  شدن تر كوچك حال در جهان -10 ندارد، يكاستراتژ منافع يگريد
 فعل شيافزا نيا -11 است، شيافزا حال در مختلف يها تمدن به وابسته يها ملت انيم
 وجـود  بـه  يآگـاه  و يتمـدن  ياريهوشـ ) يا رسانه ارتباطات و ها مهاجرت( انفعاالت و

   .بخشد يم شدت را تمدن هر درون در كمشتر حس زين و ها تمدن انيم اختالفات
  
  

                                                           
، 1966ي حقوق مدني و سياسـي  الملل بينميثاق  – 10، 2، 1اعالميه جهاني حقوق بشر، مواد . 1

  .22و  18مفهوم مواد 
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  ي تمدن هاوگو گفتتاثير و كاركردهاي . 3

  1ايجاد صلح مثبت .الف

از ديرباز تصور رهايي از نزاع و جنگ، مساوي با صلح بوده است، اما عليرغم اين امـر،  
عاملي اصلي در تعامل كشورها بـا يكـديگر و فـراهم كننـده      همواره جنگ نيز به عنوان

بايد گفـت كـه   . 2آشنايي فرهنگ و تمدن آنها با يكديگر نيز مطرح بوده استهاي  زمينه
مفهوم كالسيك صلح همواره بعد از اتمام جنگ و منعقد شدن عهدنامه و يا معاهـده اي  

اما امروزه اين مفاهيم تغييـر  ، 3گرفت مي ميان دول پيروز و مغلوب، معني عملي به خود
يافته و نه تنها نسبت به بعد از جنگ مجري اسـت، بلكـه بـه معنـي صـلحي پايـدار بـا        

و عللي كه ممكن است بعدها موجبات تنش و درگيري را نيـز فـراهم   ها  برچيدن ريشه
شود زيرا يافته محققان بر آنست كه مفهـوم صـلح نـوين را بايـد چيـزي       مي آورد، گفته

صرف عدم وجود اختالف و نزاع و تنش در زمـان  . ز فقدان جنگ و نزاع دانستفراتر ا
باشد، و بر همين اسـاس اسـت كـه     نمي حاضر، تضمين كننده اين موضوع در آينده نيز

بايد داليل بروز جنگ، با استفاده از تجربيات گذشته شناسايي و با دقـت مـورد تحليـل    
ا موجبات تبادل اطالعـات و حـل و فصـل    مختلف قرار بگيرند تهاي  كشورها، با تمدن

ي تمـدن  وگو گفتبايد گفت كه  .4همه گونه اختالف نظري در دراز مدت برطرف شود
 ها، به دنبال ايجاد تغييرات جزئي در جهان نيست بلكه اهداف كالن و دائمـي را دنبـال  

 كند كه اين امر كامالً در راستاي تحقق صلح مثبت و پايـدار اسـت، صـلحي كـه در     مي
گيرد و هرگونه تعـارض، تهديـد و توسـل بـه زور از سـوي       مي قرار 5مقابل صلح منفي

بايد گفـت اگـر بخـواهيم بـه     . برد مي كند و در دراز مدت از بين مي كشورها را محدود

                                                           
1. positive peace 

  .41، ص1386عمومي، تهران، گنج دانش،  الملل بينضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق . 2
، 1391ي، تهـران، مجـد، چـاپ دوم،    المللـ  بـين عد، حقوق بشر؛ صلح و امنيت وكيل، اميرسا. 3

  .117-116صص
4. Joshua s.goldestin, international relations, London, longman, 1992, pp 138-139 
5. negative peace 
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و دو منشور سازمان ملل در هزاره سوم جامعه  1بندهاي مختلف مقرر شده در مواد يك
را در راستاي تحكيم صلح و امنيت  الملل بينروابط عمل بپوشانيم، بايد توسعه تدريجي 

ي مدنظر قرار بدهيم كه اين امر به تبـع خـود، صـلح مثبـت را در پـي خواهـد       الملل بين
ي از طريق برقراري رابطـه  الملل بينو ابزار رسيدن به اين راهكار، ارتقاي روابط  2داشت

  . ي تمدن هاستوگو گفتو يا همان ها  ميان تمدن
بـراي   را نوعي توطئهها  نظريه هانتيگتون مبني بر تعارض تمدن اگر هك نيا باآلخره

در مقابل غرب و ابزاري براي مورد سوء استفاده قـرار دادن  ها  راستي آزمائي ساير تمدن
 و يقبلـ  يبا آمادگ بايد مفهوماً، جهان توسط نظام سلطه غرب در مفاهيمي جديد بدانيم،

اين نظريه را مهيا سازيم كـه بالشـك    با برخورد قشهن يطراح و يحسابگر ،يزير برنامه
 برخـورد  شـه ياند تواند باشـد، زيـرا   مي بهترين گزينهها  ي تمدنوگو گفتترويج مفهوم 

 بـا  ايكـ آمر متحـده  االتيا را غرب و در راس آنيز ;ستين توطئه به شباهت يب ها، تمدن
 و هـا  يسـاز  حادثـه  محـور  در گـرفتن  قـرار  يبـرا  را خود يارآمدك ه،ينظر نيا يطراح

 يتوانمنـد  ه،يـ نظر نيـ ا پرتو در و دهد يم شيافزا ميكو  ست يب قرن آغاز يها تعارض 
 دايـ پ را آنهـا  برابـر  در مناسـب  و موقـع  به العمل سكع و ندهيآ حوادث يبرخ ينيب شيپ
  .ند تا بيشتر خود را در كانون قدرت جهاني قرار دهدك يم

  توقف تعارضات به مقدسات اديان .ب

 كـه  دهـد  مـي  نشـان  امـروز  جهاني و اي منطقه فرهنگي و سياسي فرايندهاي و ندهارو
هـاي   سـتيز . اسـت  حياتي ضرورت يك بلكه اخالقي، توصيه يك نه تمدنها يوگو گفت
 جهـان  بينها  خصومت تشديد و تداوم و يكسو از طائفي و قومي كشتارهاي و اي فرقه
 از بيش را ضرورت اين) ميانمار در نانمسلما كشتار( 3شرق حتي اخيراً و غرب و اسالم

                                                           
  .3و  2خصوصاً بندهاي . 1
ي، تهـران،  المللـ  بينح و امنيت شايگان، فريده، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صل. 2

  .8-5، صص 1380انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 
درگيري تمدن بودائي هندوئي با تمدن مسلمان در كشور ميانمار و اقدام به نسل كشي مردم . 3

ي نسبت به ايـن  الملل بينمسلمان آن كشور با توجه به مفاهيم مندرج در اساسنامه ديوان كيفري   
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 ارتبـاطي  و آميـز  احتـرام  تعـاملي  بـه  معنادار و سازنده يوگو گفت .كند مي آشكار پيش
. نيسـت  تمكـين  و تهديـد  و تحقيـر  هدف وگو گفتدر. دارد نياز دوسويه و جستجوگر

 فهـم  و حقـايق  كشـف  و معنـا  درك بـراي  است تدبير و عقل كارگيري به "وگو گفت"
 كشـف  براي است سير و سلوكي "وگو گفت". همدلي و منطق و زبان طريق از ديگري
 فـرا  گـوش  هـم  سـخنان  بـه  مشـتاقانه  جستجو وادي اين در همسفران. و ديگري خود
 دوگفـتن  ميان فاصله شنيدن، آنها تعامل در .نگر ژرف و كاو معنا دادني گوش دهند، مي
 در. نيسـت  آور مـالل  وراجـي  يـا  كوبنـده  پاسـخگويي  بـراي  كـردن  تازه نفس يك ويا
 بـه  توجـه  كـه  اسـت  ارزشـمند  همانقـدر هـا   همفكـري  و اشـتركات  يافتن "وگو گفت"

 اسـت  فرهنگـي  متنوعهاي  هويت كنوني، متكثر در جهان. ديدگاهها تفاوت و اختالفات
 نـابود  فرهنـگ  اصـل  تنـوع  ايـن  نفي با و دهد مي رنگ و نقش ديگرهاي  فرهنگ به كه
 عامـل  و فرهنـگ  هـر  شـكوفايي  و دوام و بقـا  ضـامن  فرهنگـي  لمتقاب روابط شود، مي

 و تـزاحم  و تعـارض  بـا  انسـاني  بايد گفت كـه زنـدگي   .است دوستي و صلح گسترش
 موفـق  و سالم حياتي تواند نمي جهان در تنهايي به هيچكس است، شده سرشته اختالف
هـاي   حـوزه  ايـن . اسـت  ديگـري  خوشـبختي  گـرو  در هـركس  خوشبختي باشد، داشته

 را فرهنگـي  و اجتماعي و سياسي و اقتصادي مسائل از اي گسترده طيف انگيز اختالف
 و ملـي  جمعي، يا و فردي زندگي در را اختالفات اين از هريك توان مي .گيرد مي بر در
 .كرد بپا آشوب و آتش و كوبيد نفرت و خشونت طبل بر و كرد عمده جهاني يا

مطـابق  ( ملتها بين روابط در تمدنها جنگ همان شود گرفته پيش در مسير اين اگر 
 امـروز  بشـر  اخالقـي  نيـاز  و حيـاتي  ضـرورت  امـا . شـود  مي پديدار) نظريه هانتينگتون

كند و مانع از برخـورد   بنا بنياد عدالت و آزاد اي جامعه بتوان تا تمدنهاست يوگو گفت
م ميثـاقين  توهين آميز افرادي از تمدني نسبت به تمدني ديگر بر خـالف مفـاد و مفـاهي   

 خـود  كه كساني. 1را نيز مورد تكريم قرار دهدها  حقوق بشر شود و حتي حقوق اقليت
                                                                                                                                        

  .6و  5ده جرم، ما
، صص 1391اساسي، تهران، ميزان، چاپ دوم، هاي  هاشمي، سيدمحمد، حقوق بشر و آزادي. 1

590-591.  
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 و قائلند حقانيت خويش براي خود مادي قدرت به اتكاء با و بينند مي ديگران از برتر را
 و خشـونت  تنهـا  كننـد،  تحميل ديگران به زور به را خود روشهاي و ارزشها كوشند مي

 پـاي  و متقابـل  اعتماد. كنند مي سست را خود تمدني بنياد و دهند مي گسترش را نفرت
 زمينـة  كـه  اسـت  صـلح  و دوستي به تعهد و خرد و اخالق به التزام و مردم رأي به بند

 .آورد مي فراهم را انسان شرافتمندانه زندگي و وگو گفت

 افـول  و گـري  افراطـي  رشـد  امري كه بسيار مشهود است اين است كه بـا  امروز 
و حتي برخـي ديگـر از    خاورميانه منطقة سراسر اي فرقههاي  ستيز گفت و گو، رهنگف

است و به آساني به مقدسـات تمـدن غنـي اسـالمي و      فرا گرفته مناطق جنوب جهان را
حتـي در  هـا   ي تمـدن وگـو  گفتشود كه اين امر نتيجه جدي نگرفتن  مي شرقي تعرض

يامه و شـرق بـه منظـور ايجـاد صـلح      مفهوم جزئي تر آن، ميان كشورهاي منطقه خاورم
برخـي   خشـونت  و خامي و انديشي خشك و تحجر در ريشه وضعيت اين. مثبت است

 تشـيع  مراسـم  و زيـارتي  كاروانهـاي  و منازل و مساجد به حمله. داردها  از سران دولت
 شنيع و تكراري نمايشي به تبديل.. .بي احترامي به مقدسات ادياني مانند اسالم و جنازه،

ي و حقوق بشري الملل بيناست، در حالي كه اين موضوعات شديداً از سوي اسناد  دهش
مورد تحريم واقع شده اند تا نسبت به افراد و مذاهب و اعتقاداتشان تعرضـي در زمـان   

 بـه  جهـان  در مسـلمانان  چهـرة  اسالمي ضد اقدامات اين با. 1صلح و حتي جنگ نشود
وان با توجه به وقايع و واقعيات جهان، نتيجـه  ت مي .است گرديده آلوده خشونت و خون

 و اي منطقـه  قـدرتهاي  دسـت  در اسـت  ابزاريها  و بي احتراميها  خشونت گرفت اين
خـود كـه بيشـتر نيـز حـول       اسـتراتژيك  و سياسي اهداف به رسيدن براي اي فرامنطقه

                                                           
، مواد 1949) مربوط به افراد كشوري در زمان جنگ(عهدنامه چهارم حقوق جنگ ژنو : مانند. 1
 احتـرام  بـه  حقيذ مورد هر در تيحما مورد اشخاص« :دارد مي مقرر 27 براي مثال ماده، 13، 3

 عادات و خود ياعمال مذهب و اعتقادات و خود يخانوادگ حقوق و خود شرافت و خود شخص
 مقابـل  در جملـه  مـن  و شد خواهد رفتار تيانسان به آنان با زمان هر در .باشند مي خود رسوم و

ـ حما عامه يكنجكاو و دشنام مقابل در و فيتخو اي زيآم عمل خشونت گونه همه  خواهنـد  تي
ـ رعا با دارد خود ارياخت در را تيحما مورد اشخاص كه يمتخاصم دولت ...ديگرد  مقـررات  تي

 ضيتبع چگونهيه بدون يمتساو و با توجهات يهمگ با آنان جنس و سن و مزاج وضع به مربوط
  .»كرد خواهد رفتار ياسيس ديعقا اي مذهب اي نژاد لحاظ از جمله من نامساعد
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 .1زند مي موضوع و منافع اقتصادي و تامين نفت و گازشان در آينده موج

 دارنـد  برعهـده  بزرگ رسالتي و نقش جهان، روشنفكران و يد گفت كه علماءلذا با
 پيشـنهاد  كـه  2001سال از شوند زيرا تعارضات و بي حرمتي نسبت به اديان اين مانع تا

 و شـرق  رسـيد،  تصـويب  بـه  متحـد  ملل سازمان عمومي مجمع در تمدنها يوگو گفت
انتينگتون، تمدن اسالمي مهمترين و منطقه خاورميانه است و مطابق نظريه ه ايران غرب

 جنـگ  آتـش  تمدن براي مقابله و تعارض با تمدن غرب در نظر گرفتـه شـده اسـت، را   
. است، تا در گام نخست تمدن اسالمي كامالً مورد كنترل تمـدن غـرب درآيـد    فراگرفته
 كشـد امـا تحـوالت    مـي  زبانـه  آفريقا شمال و سوريه در اكنون آنهاي  شراره كه جنگي
بـراي از سـرگيري    را روشـن  افقـي  اميـد  و تـدبير  دولـت  بـه  اقبـال  و ايران در سياسي
 را در آينـده نويـد  هـا   جنگ ميان تمدنهاي  و خاموش كردن شعلهها  ي تمدنوگو گفت
 را يالمللـ  بـين  در روابـط  انسـجام  تواند مي وگو گفت و اعتدال گفتمان دهد زيرا احيا مي

را در پرتـو   مردم زندگي و كند كنترل را يجهان و اي فرقههاي  خشونت و بخشد بهبود
 و بيعـدالتي  تـوان  مـي  كه است ييوگو گفت رويكرد با تنها .بخشد گسترش صلح ارتقاء

 و ملـي  سـطح  در را دوسـتي  و صلح و كرد مهار را الملل بين روابط در موجود جباريت
الم جهـان از جملـه اسـ   هاي  داد و مانع از تعرض به تمدن گسترش جهاني و اي منطقه
  .شد

  ارتقاي مفاهيم نوين حقوق بشر  .ج

 از برگرفتـه  نكـه يا گـو  آن، اتيـ كل. يفروعـات  و دارد ياتيكل بشر حقوق يجهان هياعالم
 20 در تـوان  يمـ  را آن اتيكل كه شده ليتشك ماده 30 از هياعالم نيا رايز. 2است اسالم
  :از عبارتند آنها و نمود خالصه يكل اصل

                                                           
علي، منـابع طبيعـي موجـود در خاورميانـه؛ فرصـت يـا       اسماعيل نسب، حسين، بابايي مهر، . 1

تهديدي براي خاورميانه جديد در تعامل با نظام سـلطه، فصـلنامه مطالعـات انقـالب اسـالمي،      
  .163-160، صص 33، شماره 1392فصلنامه علمي پژوهشي، سال دهم، تابستان

، صـص  1389شـم،  جوادي آملي، عبداهللا، فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء، چـاپ ش . 2
257-258.  
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 حـق  -3 يزنـدگ  و اتيـ ح حق -2 انسان يواال زشار و حرمت كرامت، حق -1
 و ميتعل حق -5 نشيگز و انتخاب حق -4 استبداد و يبردگ از تيحر و يآزادگ ،يآزاد
 -8 حقوق و قانون برابر در يبرابر حق -7 عادالنه محاكمه و يدادخواه حق -6 تيترب
 -10 كوشش و كار محصول از يبرخوردار و تيمالك حق -9 برائت اصل و برائت حق
 و شيآسـا  و رفـاه  حـق  -11 يخـداداد هـاي   نعمت و يعيطب منابع از يبرخوردار حق
 -13 ييقضـا  و ياسـ يس ،ياجتمـاع  عدالت و عدل و قسط از استفاده حق -12 شتيمع

 حق -15 يجسم و يروح سالمت و بهداشت حق -14 مناسب شغل و كار داشتن حق
 نيـي تع حق -17 مسكن اشتند حق -16 تيثيح و ناموس جان، مال، تيمصون و تيامن

 و مجازات و جرم بودن يقانون اصل -18 ياجتماع و ياسيس يها مشاركت و سرنوشت
 ملـت  و حكومـت  فيتكـال  و فيوظا حقوق، تقابل اصل -19 انيب بال عقاب تيممنوع

 حقوق يجهان هياعالم اتيكل كه اصول، نيا همه. تيمحروم و فقر تيممنوع اصل -20
 حق و است شقدميپ آنها طرح در اسالم و است اسالم متن ناًيع ،دهند يم ليتشك را بشر
 بـه  مختلـف  اصـول  در آنهـا  همـه  ز،ين ياسالم يجمهور ياساس قانون در و دارد تقدم

  .1است شده شناخته تيرسم به و آمده صراحت
مفاهيم را بايد در نظر داشت اما نبايد فراموش كرد كه عليرغم ايـن تشـابهات    نيا

وم اعالميه حقوق بشر و تمدن اسالم، اين اعالميه مورد استقبال عامه قـرار  متعدد در مفه
نيز بگونه اي ترد شد و هرگز الزم الجراء نشـد و  ها  نگرفت و حتي از سوي ساير تمدن

موجباتي فراهم آمد تا در سالها بعد، ميثاقين حقوق بشر به مفاهيم اوليـه منـدرج در آن،   
م به اين دليل بود كه در اين اعالميه كـه بعـد از جنـگ    جنبه اي الزامي ببخشند، و آن ه

جهـاني و مفـاهيم   هـاي   جهاني دوم تدوين و تنظيم شده بود، به نظريات تمـامي تمـدن  
 يا مساله با تفاوت مقدارتوان گفت  مي اما .2توجهي نشدها  كليدي همچون فطرت انسان

 اجتنـاب  و يعـ يطب امـر  كيـ و اديـان  ها  و تمدن ها  فرهنگ تكثر و وسعت نيا با يجهان
 و هياعالم مفاد تيرعا به ملزم يحقوق نظر از موارد، گونه نيا در مسلمانان. است ريناپذ

                                                           
  ).حقوق ملت(خصوصاً در فصل سوم قانون اساسي . 1
  .258جوادي آملي، عبداهللا، پيشين، ص . 2
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 اتيـ كل و موضـوع  اصـل  رشيپذ با توانند يم و ستندين اسالم عتيشر از برداشتن دست
 از استفاده با و ،يريتفس نظرات ارائه ،يحقوق يها گفتمان قيطر از را اختالف موارد آن،
زيرا ديگر اين اعالميه وارد حقوق عرفـي   كنند ليتعد اي حل را آنها تحفظ، و رزرو حق
 تحمل و تعامل با ديبا جهان سطح در يحقوق اختالفات گونه نيا. 1ي شده استالملل بين

ـ  وفاق به و گردد حل گريكدي يفرهنگ و ياعتقاد يها تفاوت  بـا  نـه  برسـد،  يالمللـ  نيب
ها  ي تمدنوگو گفتكه اين امر بالشك با  برد ينم ييجا به هر كه دعوا و جنگ و مقابله

بزرگ و كوچك را با احترام و بـا در نظـر گـرفتن    هاي  ميسر خواهد بود تا عقايد تمدن
پيشين و تجربيات ميثاقين، در راستاي ارتقاي مفاهيم نـوين حقـوق بشـري    هاي  كاستي

كشـتار جمعـي، حـق     هاي همچون حق بر محيط زيست، حق بر جهاني عاري از صالح
بر توسعه پايدار و امنيت غذائي و ديگر مفاهيم جديـد كـه در گـزارش دبيركـل وقـت      

  .سازمان ملل مندرج بودند و حتي مورد نياز هستند، قرار دهند
لذا بايد گفت كه با توجه به پيدا شدن مفاهيم جديد حقوق بشري در سطح جهان، 

 كـه بسـياري بـدان اشـاره     معنـا  آن بـه  شـر ب حقوقو ميثاقين  ياسالم و يجهان هياعالم
 ،ياسـ يرسيغ طرفـداران  از و دارنـد  انيـ جر جهـان  در و انـد  نخـورده  شكستكنند،  مي
 در و جهـان  دگانيسـتمد  از تيـ حما در كه برخوردارند فراوان خواه عدالت و طرف يب

ـ  كنند، يم استناد آنها به و نديجو يم بهره آنها از ،يبشر آالم از كاستن  كـه  انچنـ  آن يول
 در و جهـان  دگانيسـتمد  و فانيضـع  حقـوق  از دفاع در و شوند نهينهاد و يهمگان ديبا

هـاي   با توجه به اديان و فرهنگ مختلف يها كشور و جهان سطح در بشر حقوق ياجرا
كه اين امر نيازمند هم انديشـي و   ستندين باشند، برخوردار تيقاطع و قدرت از ،مختلف

در طي اين سالها با شكست مواجه بوده اند كه مسلماً اين بازانديشي مفاهيمي است كه 
هم انديشي در راستاي ارتقاي حقوق بشر در مفهوم نوين آن، بدون در نظر گرفتن نقش 

و جايگاه آن؛ ميسر نخواهد بود و حتـي ايـن امـر از ديربـاز مـورد      ها  ي تمدنوگو گفت
  :2فرمايد  مي توجه تمدن اسالمي بوده آنچنان كه قرآن كريم

                                                           
  .51، ص1390حقوق بشر، تهران، انتشارات اطالعات،  الملل بينمهرپور، حسين، نظام . 1
  . 18و  17ة يقرآن كريم، سورة زمر، آ. 2
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 را آن نيبهتـر  و دهند يم فرا گوش سخن به هك من بندگان آن به ده بشارت پس «
  [».خردمندان همان اند نانيا و نموده راه شانيخدا هك اند نانيا. نندك يم يرويپ

 هينظر مورد در اما و است وگو گفت اصل رشيپذ است مسلم اسالم در چه آن پس
 روش جـاد يا بـه  و شـود  منجـر  قـت يحق فشك به نظر نيا هرگاه ها، تمدن يوگو گفت

 بـه  و گـردد  رهنمـون ) باشـد  يم زين اسالم فرهنگ هدف هك( انسان املكت يبرا درست
 الت،كمشـ  ردنكـ  مكـ  در را مـا  و شود يمنته برتر تمدن و يزندگ يبرا داريپا يا جاده
 و الزم گـاه  و ستهيشا يارك ندك ياري ها تمدن نيب در ها يزيخونر ها، جنگ ها، يريدرگ
 اسالم نظر از باشد، آور انيز يليدل هر به هاوگو گفت هرگاه مقابل، در و گردد يم ستهيبا

 از و دانـد  يمـ  مذموم را وگو گفت غلط يها روش از يرويپ اسالم، هك چرا. است مردود
 يبـرا  را يرمنطقـ يغ و نادرسـت  يهـا  روش يريارگك به مسلمان يبرا و ندك يم منع آن

  . داند ينم روا ياسالم تمدن يبرتر اي و تيحقان اثبات

  ي تمدن هاوگو گفتانجام هاي  چگونگي برقراري زمينه. 4
ي وگـو  گفتدر اين قسمت، با مورد توجه قرار دادن كاركردهاي مثبتي كه اجرائي شدن 

 يزمـان  تمـدنها  يوگـو  گفت يتوان گفت كه، تئور مي اشاره شد،ها  دارد و بدانها  تمدن
 و كمشـتر  يبحرانهـا  بـا  معاصـر  انسـان  هكـ  رديبپـذ  ينجهـا  جامعـه  هك شود مي محقق

 شـد ك مي ريتصو به گتونيهانت آنچه برخالف گسل خطوط و روبروست واحد التكمش
 و يآزاد  ،يگـر  يافراطـ  و اعتـدال  ظلـم،  و عـدالت  انيم هكبل تمدنها و مذاهب انيم نه

 كمـ ك يهست و ايدن به نسبت ينگرش نيچن. باشد مي خشونت و مسالمت نيب و يبردگ
 يوگـو  گفـت  تحقـق هاي  شرط شيپ و لوازم گريد از. ندك مي دهيا نيا تحقق در يانيشا

هـا   تمـدن  درون در وگـو  گفـت  و تعامـل  فرهنـگ  شـدن  نهينهاد سمت به رفتن تمدنها،
 يلـذا مـادام  . باشد نمي ريپذ انكام گرانيد آراء و ديعقا تحمل بدون قاًيتحق هك باشد مي
 حـل  يداخلـ  صـحنه  در را خـود  مسـائل  وگو گفت با هك باشند نگرفته ادي ملت يك هك
   .هستند روبرو لكمش با زين يخارج صحنه در عتاًيطب نند،ك
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هـا   ي تمـدن وگـو  گفتانجام هاي  تواند در برقراري زمينه مي مهم كه لوازم گريد از
. ردكـ  اشـاره  يالمللـ  بـين صـحنه   در فائقه قدرت يك نبود به توان مي كمك كننده باشد،

 فيضـع  يشورهاك از يبردار بهره و ييجو سلطه صدد در بزرگهاي  قدرت هك يمادام
ماننـد  (باشـند   آنهـا  در غالـب نظريـه و عمـل بـر     خود ديعقا ليتحم خواهان و هستند
جديد غرب در خصوص مداخله بشردوستانه در كشـورها و توسـعه حيطـه    هاي  نظريه

گرفـت و   نخواهـد  صورت ييوگو گفت ،)اختياراتي شوراي امنيت در غالب فصل هفتم
 يبـرا  يمـانع  يـك هژمون نظـم  يـك  وجـود  خـاطر  نيهمـ  به. تعارضي حل نخواهد شد

جهـاني  هـاي   ، و به همين علـت بايـد از نشسـت   1ديآ مي حساب به تمدنها يوگو گفت
بمانند نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد كـه داراي سـطح تاثيرگـذاري      

مناسـب و قواعـد   هـاي   ي تدوين شدن درست عرفبسيار بااليي است بخوبي در راستا
اين ركن سازمان ملل استفاده نمود هاي  ي از طريق اصدار قطعنامهالملل بينآمره و عرفي 

تا چه در جريان برگزاري اين نشست ساليانه و حتي پس از آن، كشورها بيشتر ملزم بـه  
بنـابر فصـل   هـا   با يكديگر در راستاي حل مسالمت آميز اختالفات و تئـوري  وگو گفت

بوجـود آيـد تـا    ها  ي تمدنوگو گفتهاي  ششم منشور سازمان ملل گردند تا عمالً زمينه
مجمع عمومي سـازمان ملـل بخـوبي مـورد      2013آنجا كه اين موضوع در نشست سال 

استفاده قرار گرفت و به پيشنهاد رئيس جمهور ايران، در جريان آن نشست، قطعنامه اي 
آذر سال جاري به تصـويب قـاطع   29در » خشونت و افراطي گريجهان عليه «با عنوان 

راي مثبت رسيد كه اين امر بيانگر تمايـل بـاالي جامعـه جهـاني      190مجمع عمومي با 
هـاي   با يكديگر و عالقه براي ايجاد كردن زمينهها  براي دوري از جنگ و برخورد تمدن

امـري  . ديگر اسـت  به جاي افراطي گري در كشورهايها  و رفع خصوصمت وگو گفت
كه به درستي از سـوي هيئـت ايرانـي مـورد شناسـايي در راسـتاي احيـاء كـردن ايـده          

مورد استفاده زيركانه قرار گرفـت كـه بـدون شـك در دراز مـدت      ها  ي تمدنوگو گفت
را از طريق پايبند نمودن كشـورها بـه عـدم بهانـه جـوئي      ها  ي تمدنوگو گفتموجبات 

                                                           
، تهـران، فـروزان،   يرازيد شـ يو غرب، ترجمه جمشـ  يرانيران اكروشنف ;، مهرزاديبروجرد. 1

  .229، ص 1377
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را به دنبال خواهد داشـت زيـرا    وگو گفتبه تبع آن،  براي شروع به جنگ و خشونت و
آن از دبيركل خواسته شده است تا نشست آتي مجمع را از عملكرد اجرائي  14در ماده 

شدن اين قطعنامه مطلع نمايد، و اين امر به معني توانايي باالي اين قطعنامه براي تبديل 
  .شدن به قاعده و هنجاري عرفي و الزام آور را دارد

  بر فرآيند صلح و ارتقاي حقوق بشرها  ي تمدنوگو گفتتاثير عدم انجام . 5
  در سطح داخلي .الف

باشد كه بـه   مي در سطح داخلي داراي تاثيراتي به قرار ذيلها  ي تمدنوگو گفتبالشك 
  :گيرند مي تفكيك و بطور خالصه مورد اشاره قرار

 )يساالر مردم( يافزايش دموكراس. 1

 ونـد يپ است يمدن جامعه تحقق طيشرا اي لوازم از يقول به وها  مؤلفه از يكي يدموكراس
 با. 1دينما مي دشوار يدموكراس يتلق بدون يمدن جامعه فهم كه است يا گونه به دو نيا

 به ينيد جامعه به آن تفاوت آنهاي  شاخصه و يمبان و يمدن جامعه مفهوم شدن روشن
 در ياله احكام و نيد تيحاكم ،ينيد عهجام فرض شيپ كه چرا« گردد مي آشكار يخوب
جدا  يغرب يمدن جامعه فرض شيپ كه يدرحال است ياجتماع و يفردهاي  عرصه تمام
 كمال دگاهيد دو نيا نيب و است ياجتماعهاي  عرصه از آن تيحاكم ينف و نيد يانگار
ـ غر يمدن جامعه بر حاكم يمبان به توجه با نيبنابرا. »دارد وجود تعارض و يتناف  كـه  يب
ـ  تـوان  نمـي  هرگـز  است استوار غرب ياجتماع و ياسيس فلسفه بر  و ينـ يد جامعـه  نيب

 و ميكنـ  جـدا  آن يفكر خاستگاه از را يمدن جامعه اگر اما كرد جمع يغرب يمدن جامعه
ـ  تالئـم  بـه  توان مي ميبگذار كنار را آن بر حاكم يغرب يفكر يمبان  و ينـ يد جامعـه  نيب

است و  يمدن واقعاً يا جامعه ينيد جامعه ميمعتقد ما ااساس و افتي دست يمدن جامعه
اين امر در كشورهايي كه چندين مذهب و پيروان مختلف از اديان گوناگون را در خود 
                                                           

 دفتـر  قـم،  ،يمـدن  جامعـه  و ينيد جامعه در ين؛ جستاريبر مدرس، سيد موسي، جامعه ريم. 1
  .160، ص 1383 ،هيحوزه علم ياسالم غاتيتبل
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ي وگـو  گفـت دهند بيشتر داراي اهميت است، زيرا دقت درسـت بـه موضـوع     مي جاي
بـرد و   مي را از بين اعتقادي در سطح داخليهاي  و ناهماهنگيها  تمدن ها، ابتدائاً چالش
  .1نيز بدان بسيار تاكيد شده است اسالم در بخشد، چيزي كه مي دموكراسي را توسعه

 در تهـران  دانشـگاه  انيدانشـجو  از يكـي  سـؤال  به پاسخ نيز در يرهبر معظم مقام
در سطح داخلي و پويا شدن جامعه مدني داخلـي در  ها  ي تمدنوگو گفتزمينه تاثيرات 

ـ  هكـ  باشـد،  يالنبـ  نةيمد جامعه همان يمدن جامعه از مراد اگر«: 2فرمودند  اثر آن  سيرئ
 نيبنـابرا . ميبـده  جـان  آن يبرا ميحاضر ما اند، ردهك اشاره آن به)آقاي خاتمي( جمهور

 هكـ  اسـت  ياصول بر يمبتن يغرب يمدن جامعه يول ماست؛ قبول مورد »ياسالم تيمدن«
شان ايشـان و مسـتندات قـانوني اينگونـه     لذا از فرماي. »ستين سازگار يفرهنگ اسالم با

حتي در سطح داخلـي بـراي رسـيدن بـه     ها  ي تمدنوگو گفتشود كه حتي  مي برداشت
جامعه مدني همراه با مفاهيم ارتقا يافته حقوق بشر و گسترش صلح داخلي ميان اقوام و 

  .خرده فرهنگها، امري پسنديده و حتي مورد نياز است

 ياسالم انقالب صدور ضرورت و تمدنها وگو گفت. 2

 و رانكـ متف شد، شناخته اميق قتيحق و نهضت اساس عنوان به »اسالم«ايران  انقالب در
 يوگـو  گفـت « يعنـ ي آمـده  بدسـت  فرصـت  از استفاده با ستيبا مي نداريد شمندانياند

اساسـي انقـالب و در راسـتاي كـاهش      اقدامات و اهداف به يابيدست جهت در »تمدنها
 را شيخـو  يمسـاع  يالمللـ  بـين سبت بـه كشـور در سـطح داخلـي و     دادن ناماليمات ن

 :رنديگ اركب هنرمندانه

 و اسـلوب  از اسـتفاده  بـا  ينـ يد قيحقـا  ليـ تأو و يالهـ  معارف يواقع ريتفس. الف
 .»ينيد معرفت« اشاعه و يغيتبل شرفتهيپ يروشها

                                                           
و در راستاي تحقق واقعي دموكراسي و مشاركت مردمي  19قانون اساسي ايران نيز در اصل . 1

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از « :دارد مي مختلف مقررهاي  برابر دانستن آنها در زمينه
همچنـين  . »حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد

  .نيز اشاره نمود 14و  13و  12توان به اصل  مي از ديگر اصول مرتبط قانون اساسي
  .15، ص 19/9/79 ياسالم يروزنامه جمهوربه نقل از . 2
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 و يفـرد  يزنـدگ « عرصه در تيمعنو و نيد اركان رقابليغ و ارزنده نقش انيب. ب
 .»ياجتماع

 يگروههـا  و مـردم  انسـجام  و اتحـاد  در »هيـ فق تيـ وال« مفهـوم  و نقش نييتب. ج
 .نظام درون ياسيس مختلف

ر يـ نظ ياسيس متون مهم يميمفاه با »نيد« مفهوم بودن دار يمعن اثبات و يبررس. د
 »...و يآزاد ،ييثرگراكت ،ياسيس تيعقالن ت،يمدن ،يراسكدم توسعه،«

 .اسالم نيد بودن جهانشمول فلسفه و ممفهو نييتب لزوم. ه

 ،ياجتمـاع  ،ياسيس معضالت يتمام حل به قادر نيد هك مهم قتيحق نيا اثبات. و
 .باشد مي بشر ...و يفرهنگ ،ياقتصاد

 ياساسـ  اصـول  ريتفسـ  و ياسـالم  انقالب« يكتئور و متقن يمبان نييتب و بسط. ز
 و حـل  در تمـدنها  وگـو  گفت سازنده نقش و تيلذا اهم .»آن يخارج و يداخل استيس

 جلـوه  يزمـان  المللـي  بين يهايريسطح داخلي و سپس درگ در بحرانها مخاصمات فصل
 ،ياجتماع ،ياسيس نابسامان اوضاع و يبحران تيموقع به هك رديگ مي بخود يعمل و ينيع

م و علـت حضـور   ينـ كفيب ينظر و بيست و يكم اجماالً ستميب قرن يفرهنگ و ياقتصاد
غرب در منطقه براي كنترل ايران را بهتر مورد ارزيابي قـرار دهـيم زيـرا     گسترده اردوي

بخـوبي اسـتفاده كنـد و    هـا   ي تمـدن وگو گفتهاي  هنوز ايران نتوانسته است از پتانسيل
مفاهيم عميق انقالب را به اشكال درست تدائي كند اما بيداري اسالمي فرصتي نـوين و  

با صدور درست انقالب، صلح و ثبـات داخلـي    بسيار خوب را براي ايران مهيا نمود تا
خود را نيز تحكيم بخشد، امـري كـه در صـورت عـدم جـدي گرفتـه شـدن از سـوي         

هـاي   توانـد پيامـدهاي منفـي متعـددي از جملـه مصـادره شـدن انقـالب         مـي  مسئوالن،
كشورهاي عربي به سود غرب و عـدم اشـاعه يـافتن فرهنـگ انقـالب و پيـام درسـت        

  .را بدنبال داشته باشدها  ي تمدنوگو گفت
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  يالملل بيندر سطح  .ب

 شـاهد  ملـل،  ميان تضاد تشديد دليل به آينده، در: 1 هك است اين هانتينگتون نظريه المك
 شـورها ك از يكي شدن غالب به نهايت در اين هك بود خواهيم فراگير ستيزي و خشونت

 آن بسـتن  ارك به با اكآمري تدول تا ندك مي ارائه پيشنهاداتي راستا اين در وي انجامد، مي
 و دارد اشـاره  نيـز  اختالفـات  ايـن  عوامل به همچنين او گردد غالب شورك به مبدل ها،

 ملـي  حـس  تشـديد  اثر در هكهايي  تنش. داند مي فرهنگي اختالفات راها  آن تمام منشاء
  .تاس آمده پديد هويت بحران اثر در هكهايي  جنگ نيز و) ناسيوناليستي( افراطي گرايي

 غربـي  كشـورهاي  سـوي  بحث، از اين طرح اوايل در گرچه كه است اين واقعيت
 آمريكـا  در 2001 سال در سپتامبر 11 حوادث و به پشتوانه آن گرفت قرار استقبال مورد

 لبنان جنوب به صهيونيستي رژيم افغانستان، حمله و عراق كشورهاي به آمريكا حمله و
ه تدريج رو به افول نمود تا آنجا كـه عطـش غـرب    شكل گرفت، اما ب غزه، عمالً نوار و

براي حمله به سوريه در غالب مداخله بشردوستانه سر باز كرد، و دوباره ايـن سـوال را   
در اذهان ايجاد نمود، كه آيا اين نظريه، همچون ابزاري در دست غرب براي تسـلط بـر   

  جهان اسالم است يا بدان اعتقاد واقعي دارد؟
در سـطح  هـا   ي تمـدن وگـو  گفـت ت كـه عـدم جـدي گـرفتن     در مجموع بايد گف

بماننـد داخـل   هـا   ي داراي تبعات بسيار بيشتري است زيرا در آن خرده فرهنگالملل بين
 اصلي هستند كه نقش آفرينيهاي  و تمدنها  كشورها بسيار كمتر وجود دارند و فرهنگ

ات آنهـا بيشـتر   بـزرگ تـر باشـند، اختالفـ    ها  كنند و بر همين اساس، هرچقدر تمدن مي
خواهد بود و امكان سودجوئي و بوجود آوردن اخـتالف از سـوي برخـي سـودجويان     
مانند غرب نيز بيشتر خواهد بود تا از طرفي بمانند اعالميه جهاني حقوق بشر و بسياري 

در سـايه  هـا   ي ديگر، الگوهاي موجود در تمدن خود را به ساير تمـدن الملل بيناز اسناد 
الفات آنها، به آنها بقبوالننـد و عمـالً ارتقـاي تصـنعي حقـوق بشـر را       دامن زدن به اخت

                                                           
نگتون و ي، هـانت )هـا  ه برخـورد تمـدن  يمندرج در نظر(ها  نگتون، ساموئل، برخورد تمدنيهانت. 1

، انتشارات وزرات امور خارجه، تهـران، چـاپ دوم   يريام يسته مجتبيرايمنتقدانش، ترجمه و و
  .60-59، ص 1375
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فراهم آورند و از سـوي ديگـر، صـلح و گسـترش دادن آن را در مفـاهيمي كليشـه اي       
همچون مداخله بشردوستانه در نظر آورند و خود را بانيان اصلي تحقق آن جلوه دهنـد  

  .تواند كارآمد باشد مي قعي آنو تحقق واها  ي تمدنوگو گفتكه در اينجاست كه نقش 
 و توسـعه  و شرفتيپ هك يارزش يمبنا يك عنوان به يستيبا را تمدنها يگو و گفت

 يـك  يانـزوا  از و داد قـرار  يخاص توجه مورد دهد، يم جهينت را يعموم رفاه و شيآسا
 يـي انزواگرا ينـون ك جهـان  در البتـه . ردك زيپره ييايجغراف يحصارها محدوده در تمدن

 در آنچـه . دارد تعلـق  گذشـته هـاي    دهـه  بـه  يركـ و ف وهيش نيچن و ستين سريم گريد
 و داشـت  اعتبـار  خـود،  دور بـه  يحصار دنيشك با گذشته، در نيچ اي و سابق يشورو
 .ندارد يگاهيپا و گاهيجا و اعتبار امروزه شد، يم محسوب ارزش

 تقبالاسـ  بـه  يشـور ك يحتـ  اگـر  هك شده دگرگون يا گونه به جهان ينونك طيشرا
لـذا بـا توجـه بـه     . 1شـد  خواهـد  ليـ تحم آنـان  بـر  امر نيا نرود، گرانيد با گو و گفت

در سـطح  هـا   ي تمـدن وگـو  گفـت پيامدهاي منفي اي كه عدم پيگيري و محقق ساختن 
 تيـ موفق اقبـال  يزمانها  تمدن وها  فرهنگ يگو و توان گفت؛ گفت مي ي داردالملل بين
 قبوالنـدن  و مقابـل  طرف ردنك متقاعد هدف با و ييجو يبرتر و يشداوريپ با هك دارد
هـاي   راه افتنيـ  و يفرهنگـ  و يركـ ف سـتد  و داد قصد به هكبل نباشد، همراه خود ديعقا
 تكمشـار  و گوها و گفت نيا تداوم با گُمان يب. رديپذ صورت زيآم مسالمت يستيهمز
 عالقـه،  مورد و مهم مسائل تمام به آن گسترش زين و آن در گوناگون ياجتماعهاي  هيال
 هكـ بل شـود،  مـي  منجـر  گـر يدهـاي   تمدن وها  فرهنگ ازها  ملت قيعم يآگاه به تنها نه
 وهـا   ارزش و يمعنـو  يونـدها يپ و يفرهنگـ  اتكمشتر شناساندن و شناختهاي  نهيزم
 يارهـا يمع وهـا   ارزش رشيپـذ  در البتـه . آورد مي فراهم زين را مشابه ياخالق يارهايمع

 از ،»بشـر  حقوق« منشور در مندرج اصول سر بر توافق فقط هك ديانم مي نيچن ،ياخالق

                                                           
ي و زيـر پـا گذاشـته شـدن اصـل نسـبي بـودن آثـار         الملل بيندات براي مثال در زمينه معاه. 1

توان در جهـان امـروز    مي حقوق معاهدات وين آمده را 1969معاهده  34معاهدات كه در ماده 
بخوبي مشاهده نمود كه حتي در زمينه فرهنگ و حقوق بشر و ارتقاي صلح نيـز بخـوبي قابـل    

  .مشاهده است
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 بـر  تنهـا  ياخالق يارهايمع گوناگون،هاي  فرهنگ در رايز نباشد؛ برخوردار يافك ييارآك
 زيـ ن اندازه همان به هكبل افته،ين املكت و نيوكت »ها انسانهاي  خواسته و حقوق« اساس

 ميتنظـ  و نيتـدو  در رو نيا از. است شده دكيتأ »ها انسانهاي  تيمسؤول و فيوظا« بر
 قـرار  نظـر  مـد هـا   انسـان  يفرد فيوظا هم و حقوق هم ديبا ،يهمگان و ريفراگ ياصول

تـوان   مـي  حتـي  .گوناگون يتمدن و يفرهنگهاي  حوزه يارهايمع وها  ارزش هم و رديگ
 سـطوح  در رد،يپـذ  انجـام  دولتهـا  سـطوح  در هكـ آن از قبل تمدنها يگو و گفت، گفت

 سـطح  از هك است يا وهيش و رفتار نيا و است مطرح مختلف يتمدنها نيب شمندانيدان
 يدراز راه نيچن چند گردد؛ هر يم منتقل دولتها تينها در و مردم سطوح به شمندانياند

 از گسـترده، هـاي   يارشناسـ ك ليـ دل بـه  آن دوام و قوام اما است، يطوالن يزمان مستلزم
توانـد در كنـار ارتقـاي مفـاهيم حقـوق بشـر بـه         مي است و برخوردار ييباال امكاستح

، گسترش صلح مثبت را نيـز بـه   )يالملل بيندر سطح داخلي و (صورت تئوري و عملي 
  . همراه داشته باشد

  دستاورد
 يمتعـدد هـاي   هينظر ،يشورو يفروپاش از پس رامونيپ جهان به يبخش نظم يراستا در

هـاي   بازتـاب  بـه  توجه با گتونيهانت لساموئ يسو از تمدنها جنگ هينظر هك شد مطرح
 پـردازان  هيـ نظر هكـ  شـد  باعـث  و خـت يبرانگ را يفراوانهاي  نشكوا داشت، هك يجهان
 طـرح  انيم نيا در. بپردازند خودهاي  هينظر ارائه به  شان،يا هينظر نقد به پرداختن ضمن
 باعـث  و شـد  روبرو يجهان استقبال با )آقاي خاتمي(ران يا يسو از تمدنها يوگو گفت
لـذا  . گردد اعالم ملل سازمان يسو از تمدنها يوگو گفت سال نام به 2001 سال هك شد

ـ  و لوازم به  تمدنها، برخورد هينظر به پرداختن ضمن هك شد يسع در اين پژوهش  شيپ
در راسـتاي   دهيـ ا دو نيـ ا ينظـر  يمبـان  نيهمچن و تمدنها يوگو گفت هينظرهاي  شرط

شـود كـه    مـي  شود و اينگونه نتيجه گيـري  ح پرداختهارتقاي حقوق بشر و گسترش صل
در راستاي ارتقـاي حقـوق بشـر و گسـترش     ها  ي تمدنوگو گفتهاي  آرمان به رسيدن
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  :است زيرهاي  برنامه وها  طرح دادن صلح، نيازمند
 اسـت  بـديهي  ملـي؛  سـطح  در وگـو  گفـت  فرهنگ جانبه همه ترويج و توسعه 

 اين هكآن براي است، ساخته خود آن از جهاني سطح در را اركابت اين افتخار هك شوريك
 مدارا و نزاع، جاي به وگو گفت فرهنگ بايستي آورد، در به شعارگونه حالتي از را طرح
 پيـاده  خـويش  فرهنگي و سياسي، اجتماعي زندگي جوانب تمام در را برخورد جاي به

 سـوره ( " تفعلـون  المـا  تقولـون  لـم  ": هك نگردد ريمك قرآن از آيه اين مصداق تا سازد
 همچـون  يالمللـ  بـين  سطح درها  تمدن وها  فرهنگ وگوي گفت ترويج -) 2 آيه صف
انسـان در   زنـدگي  بهبـود هـاي   راه از يكـ ي عنوان به و متحد ملل منشور مترقيانه تفسير

  .از نوع مثبت آن راستاي ارتقاي حقوق بشر و خصوصاً گسترش صلح
 بـه  كمـ ك و آميـز  مسـالمت  مزيسـتي ه قصـد  بـه  صلح فرهنگ ساختن فراگير 

  .ديگران حقوق به تجاوز از جلوگيري
 فرهنگـي  تعامـل  طريـق  از جهـاني  مدني جامعه گسترش و ايجاد براي وششك 
  .ديگركي باها  ملت

 ديني و اخالقي معنوي،  فرهنگ تقويت.  
 مفاهيم اين انتشار وها  فرهنگ بين وگوي گفت در پژوهش.  

توانـد بـر    هـا مـي   ي تمـدن وگـو  گفتوهش بر مبناي اينكه لذا تئوري ما در اين پژ
 سـرمايه  شـود كـه بـا    مي ارتقاي حقوق بشر و گسترش صلح موثر باشد، اينگونه محقق

 آينده در هك بود اميدوار توان مي جهان، شورهايك تمام سوي ازها  برنامه اين در گذاري
 آرامـش  و د صـلح اقـدامات ضـ   از نـده كآ و شتارك و جنگ از عاري جهاني كنزدي اي

 خـواهي  تظلـم  فريـاد  ،شـود  نمـي  ريخته گناهي بي خون آن در هك جهاني. باشيم داشته
 با برابر سرخ و زرد و سفيد و سياه از همه آن در هك جهاني رسد، نمي گوش به مظلومي

 شده ساخته ملي و محليهاي  فرهنگ قطعات از هك جهاني فرهنگي ساخت در ديگركي
شـود و حتـي    مي حل وگو گفتبه شكل پايدار با ها  ضات تمدننند و تعارك تالش است

     .گيرند مي نيز، مورد پاسداشت قرارها  و تمدنها  خرده فرهنگ
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