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 نقش نظام آموزش عالی
در پيوند ميان توسعه علم و تحکيم صلح
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چکیده:
عمده نقش هایی که برای آموزش عالی ایرانی- اسالمی در نظر گرفته می شود 
در قالب تربیت نسل متخصص و کارآمد علمی، ترویج و ارتقای دانش ملی و از 
زمینه الزم  و مساعد کردن  آموزشی  و سیاست های کالن  تدابیر  اتخاذ  رهگذر 
برای توسعه کشور خالصه می شود. به این منظور نظام آموزش عالی از مهم ترین 
با طیف  کارآمدی در کشور محسوب می شود که  و  توسعه علمی  سازوکارهای 
قابل مالحظه ای از نسل های مختلف جامعه از قشر جوان، متخصص، باتجربه و 
پویا تشکیل می شود. با این حال، از سوی دیگر، نظام آموزش عالی، به مفاهیمی 
متعالی، که متجلی ارزش های موجود در متن جامعه است،  از جمله صلح که از 
دیرباز ضامن پیوند اجزا و عناصر اجتماع است، بی اعتنا نیست و با الهام از مفاهیم 
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باور و حتی  فرهنگ،  ریشه در  اخالقی،  مفاهیم  بر  ارزشی که عالوه  و مقوالت 
قوانین موجود دارند، می کوشد تا به بهترین نحو ممکن به اعمال خطی مشی و 
سیاست هایش جامه عمل بپوشاند. از این حیث، آموزش عالی، ضمن لزوم توجه 
به مفهوم و کارکرد صلح در جامعه بین المللی، به برقراری پیوند وثیق میان صلح 
چارچوب  در  دانش  بومی  توسعه  که  می پردازد  ملی  مرزهای  در  علم  توسعه  و 
بین المللی  در سطح  علم  مفهوم  تحول  به  دولت ها، خود،  حاکمیتی  قلمروهای 
هم  و  می شود  فراهم  صلح  استقرار  زمینه های  هم  رهگذر،  این  از  و  می انجامد 

توسعه علمی مهیا می گردد. 
این مقاله ضمن تأملی در ارتباط ماهوی صلح و توسعه علم، و لزوم توجه جدی 
عملی  چارچوب های  و  سازوکارها  بررسی  به  مهم،  این  به  عالی  آموزش  نظام 
برقراری پیوند میان تحکیم صلح و ترویج علم در قالب این نظام پرداخته است. 
صلح،  تحکیم  علم،  ترویج  علم،  ایران،  عالی  آموزش  نظام  کلیدی:  واژههای

فکری. مالکیت  حقوق  یونسکو، 
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مقدمه
گرچه صلح، فقدان وضعیت جنگی را به ذهن متبادر می سازد، به نظر می رسد »صلح 
به معنای نبود جنگ نیست بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه می گیرد. لذا برای 
مثال، همان طور که »تندرستی« به معنای »نبود بیماری« و »آزادی« به معنای »زندانی 
نبودن« نیست، »صلح« هم به معنای »نبود جنگ« نیست )فلسفی، 1390: 1(. کانت نیز 
تحقق صلح جاویدان را مستلزم وفاق دولت ها می داند که چنین وفاقی قاعدتاً باید منبعث 
از انگیزه های اخالقی ذهنی یا دینی باشد و در نفس خود استمرار چنین وفاقی به صلحی 

پایدار منتج می شود )فلسفی، 1390: 3(.
از این حیث، حقوق بین الملل معاصر، تحقق صلح و استمرار آن در جامعه بین المللی 
را نیازمند توجه به خیر عمومی و تحقق ارزش های مشترکی می داند که بر اساس آن هر 
چند هیچ فرهنگی بر دیگری غالب نیست (See Butros Ghali, 1992)، کلیه فرهنگ ها به 
.(Butros Ghali, 1992: 81) رسمیت شناخته می شوند و از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردارند

در این چارچوب و در خصوص امکان صلح دائمی یا همیشگی نیز می توان گفت که 
به هر میزان دولت ها به سمت دموکراتیزه شدن حرکت کنند و به پیش روند، به همان 
میزان امکان گسترش و استقرار صلح بیشتر می شود. البته موج دموکراتیزه شدن باید 
عالوه بر آن، سازمان های بین المللی را نیز در بر گیرد خصوصاً سازمان هایی مانند سازمان 
ملل متحد و نهادهایی مانند شورای امنیت که امتیاز صدور مجوز کاربرد قدرت و زور علیه 

دولت هایی که ناقض صلح و تهدیدی بر آن بشمار می روند را در اختیار دارند.
از طرف دیگر امروزه در تفسیر منشور ملل متحد، رعایت حقوق بشر رسالت اصلی 
دولت ها و عدم رعایت این حقوق تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شده است 
و دیگر این ایده که رعایت حقوق بشر صرفاً یک امر داخلی که خاص یک دولت باشد 

جایگاهی در نظام بین المللی ندارد.
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چنانچه کانت اعتقاد دارد: »اولین دلیل وجود دولت، صیانت از حقوق بشر است و 
دموکراسی و حقوق بشر شرط اصلی حقوق بین المللی است« )تسون، 1388: 55(. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با برداشتی نسبتاً موسع از مفهوم صلح و امنیت 
بین المللی، معتقد است صلح در معنای معاصر آن تنها از تهدیدات نظامی- امنیتی آسیب 
نمی بیند، بلکه قلمرو تهدید به صلح دامنه ای گسترده تر یافته و به عدم ثبات در امور 

اقتصادی، انسانی، اجتماعی و زیست محیطی نیز توسعه یافته است.1
علیه صلح  تهدیدات  دامنه  به گسترش  دامنه صلح،  و  قلمرو  توسعه  همزمان که 
انجامیده و بی تردید، این امر زمینه ای را فراهم کرده تا برداشتی ایجابی از صلح جایگزین 
مفهوم سلبی آن شود(Wellens, 2003: 19-22( ، الزم است تا به تأملی کوتاه در این پرسش 
اساسی بپردازیم که آیا حق بر صلح در جامعه بین المللی به درجه ای از اعتبار و وزانت 
رسیده است که چون سایر حق های بشری بتوان زمینه ای برای مطالبه و حتی جبران 

خسارت ناشی از نقض تعهدات مندرج بر اساس آن محقق دانست؟

1.حقبرصلح:مفهومیدرحالتکوین
حق بر صلح به مانند حقوق دیگر در اسناد بین المللی مطرح شده است. البته بعضی 
از این اسناد که البته الزام آور نیز هستند نه به طور مستقیم و عینی به تبیین جنبه های 
آن پرداخته اند ولی از جهت توجه به مصادیق این حق که در بند سوم مطرح خواهد شد 

ذکر این اسناد بسیار مهم ارزیابی خواهد شد. 
به نظر می رسد بتوان معاهدات صلح وستفالی را که در سال 1648 به عنوان معاهده 
خاتمه دهنده به جنگ های طوالنی مدت میان کاتولیک ها و پروتستان ها منعقد شد اولین 

سندی دانست که در این باره منعقد شده است )نک: خلیلیان، 1358(.
کنفرانس های صلح الهه در سال های 1899 و 19072 از دیگر منابع تاریخی حق بر 
صلح است. در این کنفرانس ها قواعد بسیار مهمی در خصوص نحوه اداره جنگ از شروع تا 
خاتمه به تصویب رسید و اساساً حقوق مخاصمات مسلحانه حتی در عصر حاضر نیز مبتنی 
بر همان قواعدی است که در آن زمان به تصویب رسید. یکی از مواردی که در چهارچوب 
1.  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3- 

CF6E4FF96FF9%7D/PKO%20S% 2023500.pdf (last visited at 3/1/2017)
2.  Hague Peace Conferences of 1899 and 1907
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حق بر صلح باید ارزیابی شود جنگ می باشد که در اسناد حاصله از کنفرانس مذکور به 
طور مفصل به آن پرداخته شده است. 

میثاق جامعه ملل1 ـ الزم االجرا در سال 1920 ـ و معاهده بریان-کلوگ2 ـ در سال 
1928ـ  از دیگر اسناد تاریخی در این رابطه هستند. در دوره تشکیل سازمان ملل تالش ها 
نویددهنده  در این رابطه رو به فزونی می نهد. منشور سازمان ملل در این دوره اساساً 
برقراری صلح است که کشورها با میل باطنی به آن پیوسته اند. منشور در مقدمه و مواد 
مختلف و کلیات به برقراری صلح پرداخته است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل 
سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل کیفری که شاخه ای از حقوق بین الملل می باشد ظهور 
پیدا کرد. هدف این رشته حفظ صلح در جامعه بین المللی است. محاکمات نورنبرگ و 
توکیو یکی از منابع تاریخی این رشته هستند که از راه محاکمه جنایتکاران جنگی سعی 
در برقراری صلح در جامعه بین المللی دارند. اساساً یکی از جرایمی که در این محاکمات 
 (Article 6 و به طور مشخص محاکمات نورنبرگ به آن پرداخته شد جرم علیه صلح3 بود
(of the Nuremberg statute (a). در همین چارچوب، تشکیل دیوان های بین المللی کیفری 

برای یوگسالوی سابق و رواندا و نیز مهم ترین این دیدگاه ها تأسیس دیوان بین المللی 
کیفری4 است که اساسنامه آن در سال 1998 در کنفرانس روم به تصویب کشورهای 
حاضر در کنفرانس رسید و از سال 2002 نیز الزم االجرا شد و هم اکنون در صحنه جامعه 
بین المللی نقش فعالی را ایفا می کند. یکی از جرایمی که این دیوان صالحیت رسیدگی 
به آن را دارد جرم تجاوز5 می باشد که از آنجا که تعریف مشخصی از این جرم وجود ندارد 

رسیدگی به این جرم فعاًل امکان پذیر نیست. 
قطعنامه مربوط به تعریف تجاوز6 که در سال 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب 

رسید از دیگر اسنادی است که حق بر صلح را تحت پوشش قرار داده است. 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 به تصویب رسید نیز از 
جمله اسنادی است که در مورد حق بر صلح حاوی مقرراتی است که در خور توجه است. 
1.  Pact of League of Nations
2.  The Kellogg–Briand Pact
3.  Crime against peace
4.  International Criminal Court (ICC)
5.  Crime of aggression 
6.  United Nations General Assembly Resolution 3314 on the “Definition of Aggression” 14 

December 1974
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این میثاق در ماده 20، ممنوعیت جنگ را اعالم کرده است.1 مهم ترین سندی که از جانب 
مجمع عمومی به مقوله حق بر صلح اختصاص یافته است اعالمیه راجع به حق مردم بر 
صلح2 است که در سال 1984 به موجب قطعنامه ای3 به تصویب رسید. این اعالمیه در 
یک مقدمه و چهار بند تنظیم شده است. در مقدمه اعالمیه به مأموریت اصلی سازمان 
ملل که حفظ صلح و امنیت بین المللی است و نیز به اصول مطرح شده در منشور ملل 
متحد اشاره شده است. نکته بسیار مهمی که هم در مقدمه اعالمیه و هم در متن اصلی 
آمده است انزجار از جنگ به ویژه فجایع گسترده ناشی از استفاده از سالح های هسته ای 
است. در مقدمه عالوه بر آن، سخن از دنیای بدون جنگ به عنوان پیش شرط ضروری 
برای توسعه و آزادی های بنیادین رانده شده است.4 در بند اول به حق مردم بر صلح اشاره 
شده، در بند دوم حق بر صلح به عنوان یک تعهد بنیادین برای هر کشوری در نظر گرفته 
شده، در بند سوم به طرق برقراری حق بر صلح اشاره شده که عبارت است از منع تهدید 
به زور مخصوصاً جنگ هسته ای، منع کاربرد زور در روابط بین المللی و نهایتاً حل وفصل 
اختالفات با طرق مسالمت آمیز مندرج در منشور و نهایتاً در بند چهارم از کلیه کشورها و 
سازمان های بین المللی خواسته شده تا بیشترین تالش خود را برای برقراری حق بر صلح 
از طریق اتخاذ معیارهای مناسب در سطح ملی و بین المللی اعمال نمایند. از آنجا که در 
متن اعالمیه هم توجه زیادی به ممنوعیت جنگ و استفاده از شیوه های مسالمت آمیز برای 
حل وفصل اختالفات شده است لذا بررسی این دو مقوله اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما پیش 

از این به تبیین جایگاه حق بر صلح در عرصه بین المللی پرداخته خواهد شد. 
حق بر صلح در محافل علمی به عنوان یک حق جدید در چارچوب حقوق همبستگی 
مطرح است. این حق همان گونه که بیان شد در یک اعالمیه غیر الزام آور مطرح شده و 
هنوز چارچوب دقیق و مشخصی برای چگونگی اعمال آن وجود ندارد. اما این واقعیت 
محرز است که مقوله صلح تنها یگ نگرانی متداول میان دولت ها نیست بلکه ملت ها و افراد 
هم در این موضوع دخیل هستند و هر اقدامی که از جانب گروه های اجتماعی در این راستا 

1.  ماده بیست میثاق مقرر داشته است: 
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. 

2- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، به موجب 
قانون ممنوع است. 

2. Declaration on the Right of Peoples to Peace
3. General Assembly resolution 39/11 of 12 November 1984
4. Preamble of declaration
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صورت می گیرد در واقع در کنار اقدامات دولت ها باید مد نظر واقع شود. 
زمانی که انبارهای تسلیحات اتمی برخی کشورهای غربی مملو از انواع سالح های 
جدید هسته ای است طبیعتاً افراد و گروه های داخلی هر کشوری به دلیل حفظ بقای بشر 
به تکاپو می افتند. اما این امر چنان که به نظر می رسد ساده نیست. به عبارت دیگر اینکه 
افراد هم در مورد امنیت خود نگران هستند سخنی است کاماًل درست اما اینکه چگونه افراد 
می توانند در این راستا فعالیتی انجام دهند بحثی است بسیار پیچیده و تنها در صورتی 
بحث در این مورد به نتیجه ای خواهد رسید که فارغ از نگاه سنتی به حقوق بین الملل 
باید با رویکرد جدیدی به مسأله نگریست (Bedjaoui, 1991: 1219). مثاًل می توان گفت 
اکنون افراد در عرصه بین المللی موقعیت واالیی کسب کرده اند و تنها دریچه آنها به صحنه 
بین المللی از طریق دولت های متبوع آنها نیست. رشد چشمگیر نهادهای غیردولتی در 
قرن بیستم گواه این مطلب است. شاید دلیلی که مشارکت افراد را در جامعه بین المللی 
فزونی داده است ماهیت بحرانی به وجود آمده باشد. بحران نقض صلح ماهیتی بین المللی 
.(Bedjaoui, 1991: 1219) دارد از این رو با یک فکر و ایده فرا دولتی باید به آن نگریست

شود.  واقعیت  عالم  وارد  و  خارج  تئوری  چارچوب  از  باید  صلح،  بین الملل  حقوق 
همان گونه که قباًل بیان شد مقوله صلح در اسناد متعددی بیان شده اما درست پس 
از چندی به فراموشی سپرده شده اند. این انتقال از عالم تئوری به عالم واقعیت سال ها 
است که در دست دولت ها بوده و روشن است که توفیقی به دست نیامده است. لذا جا 
دارد جایگاه حق بر صلح از این بن بست خارج شود و در خوِد چارچوب سیستم حقوق 
راهکاری که در   .(Bedjaoui, 1991: 1220) اندیشیده شود  برای آن چاره ای  بین الملل، 
این خصوص می توان ارائه کرد در واقع به خود ماهیت حقوق بین الملل که یک همکاری 
بین المللی است باز می گردد. یعنی در این رابطه باید فاکتور مهمی چون مشارکت میان 
دولت و ملت به عنوان تنها راه اعتالی جایگاه حق بر صلح در نظر گرفته شود. در این 
چارچوب عواملی ممکن است خود را نشان دهند که در حقوق بین الملل کالسیک آنچنان 
اهمیتی نداشته باشند. مثاًل افکار عمومی، جنبش های صلح و سازمان های غیر دولتی در 

. (Bedjaoui, 1991: 1220)این خصوص می توانند بسیار راهگشا باشند
در خاتمه این بحث باید به نقش و جایگاه یونسکو در اعتالی جایگاه حق بر صلح نیز 
اشاره کرد. یونسکو به عنوان یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد، سازمانی 
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است که در جهت همکاری های فرهنگی میان تابعان اصلی حقوق بین الملل نقش مهمی 
را ایفا می کند. اساسنامه یونسکو بیانگر این مطلب است که این نهاد در راستای توسعه 
همکاری های فرهنگی میان ملت ها از طریق آموزش، علوم و فرهنگ به منظور احترام 
بیشتر به عدالت، حاکمیت قانون و آزادی های بنیادین و حقوق بشر که برای ملل جهان 
تصدیق و تثبیت شده است بدون تبعیض نژادی، جنسیتی، زبانی و مذهبی در برقراری 
صلح و امنیت مشارکت می کند(Constitution of UNESCO - Article 1) . با توجه به هدف 
یونسکو که در اساسنامه آن بیان شده است این سازمان تالش فراوانی را برای تثبیت حق 
بر صلح و به طور کلی حقوق همبستگی مبذول داشته است. مخصوصاً از این جهت که 
نهادهای غیردولتی نیز در این راه در کنار یونسکو به فعالیت پرداخته اند بسیار شایان توجه 
است. یونسکو در اوت 1980 همراه با گروه کاری کمیته دائمی سازمان های غیردولتی 

ارزیابی مفصلی را از حقوق همبستگی و از جمله حق بر صلح انجام دادند. 
از جمله نتایج به دست آمده در این ارزیابی این بود که تنها ترتیبات دولتی برای 
  (UNESCO,برقراری صلح کافی نیستند و و باید به معنویت و عقالنیت بشریت تکیه کرد
(5 :1980. در این تحلیل به نقش ظهور تمدن ها و تأثیر آنها در برقراری صلح اشاره شده و 

بیان گردیده است که حفظ صلح باید به یک موضوع قابل بحث با نگاه به وجود تمدن های 
مختلف تبدیل شود تا از فاجعه جنگ جهانی دیگری که برخورد تمدن ها یکی از عوامل 
آن است جلوگیری شود. همچنین آمده است که قبل از آنکه صلح به عنوان یک حق یا 
تعهد وجود داشته باشد باید اراده برای صلح وجود داشته باشد. در همین راستا بیان شده 
که جنگ قانون طبیعت نیست بلکه حیات نسل های آینده را به خطر می اندازد و مانع 
توسعه است. بنابراین مخالفت با خشونت، همکاری بین المللی، مخالفت با رقابت تسلیحاتی 
و آموزش برای صلح به ویژه از طریق سازوکارهایی که در قلمرو اهداف و اصول یونسکو 
نیز می گنجد، می توان زمینه ای برای اعتالی جایگاه صلح در عرصه بین المللی فراهم کرد 

.(UNESCO, 1980: 7)

به هر جهت از آنجا که حق بر صلح تنها در یک اعالمیه غیرالزام آور مطرح شده و 
آن گونه که بیان شد چارچوب مشخصی برای نیل به آن وجود ندارد، یونسکو نیز عمدتاً 
تنها می تواند زمینه الزم را برای جلب توجه جامعه بین المللی به این امر فراهم آورد 

.(Wodenscheck, 2004: 89)
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2.مفهوم،حدودوثغوروقلمروعلم
باشد، علم، قواعد مخصوص به خود را دارد.  اندازه که  به هر  نقش جامعه علمی 
پیش بینی اینکه کوشش برای دستیابی به دانش جدید، چگونه دانشمندان و عموم را 
راهنمایی می کند، امری غیرممکن است. حتی اینکه چگونه فرایندهای علمی را تنظیم و 
هدایت کنیم، نیز امری غیرممکن به نظر می رسد. حقوق می تواند محیطی برای پژوهش 
علمی آزادانه فراهم آورد، می تواند نهادهایی را به منظور ترویج و توسعه فعالیت های علمی 
بنیانگذاری کند و می تواند چارچوبی حقوقی برای تأمین منابع مادی علم فراهم کند، اما 
(cf. Schulze- در هر صورت نمی تواند دستوری برای پیشرفت تحقیقات علمی صادر کند

(Fielitz, 2010: 71-106. به عالوه، محدودیت های حقوقی ممکن است در شکل گیری و 

نتایج تحقیقات علمی موانعی ایجاد کند. گاهی حتی در مواردی در برخی موارد، استقالل 
  )Ruffert,جهان علم با برخی عداوت های ناشی از قانونگذاری تحت الشعاع قرار گرفته است
(et seq 160 :2006. به این ترتیب در دولت های دارای قانون اساسی دموکراتیک و در یک 

قلمرو حقوقی بین المللی که شکل گیری یک جامعه حقوقی دموکراتیک، خود نوعی ارزش 
تلقی می شود، هم آغوشی میان علم و حقوق می تواند زمینه ساز باال گرفتن تنش میان علم 

1.(Ruffert, 2006: 161) و دموکراسی نیز باشد

1-2.مفهوموقلمروعلموآزادیعلمیدرحقوقنوشته
به ندرت می توان درج آزادی پژوهش های علمی را در اسناد جهانی حقوق بشری 
یافت، با این حال، درست نیست که اهمیت آن را یکسره نادیده گرفت. در بند 1 ماده 27 

اعالمیه جهانی حقوق بشر )1948( آمده است:
»هرکس دارای حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی برای برخورداری از هنر و 

ــه بیشــتر اســت،  ــر باشــد، آزادی علمــی در آن جامع ــه ای دموکراتیک ت ــدر جامع ــر چق ــه ه ــه ک ــن فرضی ــا ای ــن ب 1. ای

در تعــارض جــدی اســت. چنیــن قضیــه ای از ســوی ســازمان هایی ماننــد شــورای اروپــا اعــالم شــده اســت: بــر اســاس 
ــتقالل  ــی و اس ــد آزادی علم ــه وزرا معتقدن ــه CM/AS(2007) Rec1762 final of 1 October 2007)   : »کمیت مصوب
دانشــگاهی در میــان شــاخص های تعییــن میــزان دموکراتیــک بــودن یــک جامعــه اســت.« همچنیــن بــه ایــن رویکــرد 

در نظــرات حقوقدانــان مختلــف نیــز اشــاره شــده اســت. نــک:
Merton, 1973: 269; Hollinger, 1983: 1-15; Tobey, 1971: Ch. 2 et seq; Pichot, 1999: 547 et seq.

ــان باســتان دموکراتیــک شــکوفا شــده و نمــو یافتــه  ــار در یون ایــن مؤلفــان کوشــیده اند اثبــات کننــد علــم نخســتین ب
ــه نحــو  ــه ب ــی ک ــم را در صورت ــد عل ــه صــورت دموکراتیــک وضــع می شــوند، می توانن ــه ب ــی ک ــی قوانین اســت. از طرف

ــد.  ــی حکومــت وارد می شــود، محــدود نمای ــی در قلمــرو و حــوزه اســتقالل ذات ــا حتــی تصادف ارادی ی
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مشارکت در پیشبرد علمی  جامعه و منافع شخصی خود است.«1 
البته به سختی می توان از این ماده به تنهایی استنباط کرد که یک حق بشری 
جهانشمول برای انجام پژوهش های علمی آزاد در سطح بین المللی به رسمیت شناخته 
شده است (Claude, 2002: 251 et seq). این امر به خاطر جایگاه اعالمیه جهانی حقوق 
بشر نزد بسیاری از نویسندگان و چگونگی تجلی حق های مندرج در اعالمیه، در قالب 
  (cf. Cassese, 2005: 380-2 & cf. Brownlie,حقوق بین الملل الزام آور، چندان مهم نیست
(et seq 559 :2008. مهم تر از این مسأله، در حقیقت تنظیم این ماده است. گرچه هیچ 

اشاره ای به دانشمندان نشده، اما بر مزایای علم به شیوه ای خاص متمرکز شده است. در 
  )cf.واقع، موضوع اصلی این بحث، آزادی دسترسی به نتایج پژوهش های علمی است
(Groß, 1992: 177.2 در هر حال، شایان توجه است که بنیادی ترین سند پیشرفته حقوق 

بشری از 1945 به این سو از »پیشرفت علمی« به عنوان مبنای محوری دسترسی به نتایج 
علمی یاد می کند که باید مورد حمایت قرار گیرد و تضمین شود. 

و  اجتماعی  اقتصادی،  بین المللی حقوق  ماده 15 میثاق  بند 3  این خصوص،  در 
می آید:  کار  به  بیشتر   )1966( فرهنگی 

»دولت های عضو میثاق حاضر متعهد می شوند به آزادی های ضروری برای پژوهش 
علمی و نوآوری احترام بگذارند.«

در ابتدا باید گفت که میثاق، یک معاهده بین المللی است که در الزام حقوقی آن 
  )Brownlie, 2008: 565 etدارد پیچیده ای  اجرایی  سازوکار  هرچند  ـ  نیست  تردیدی 
(seq; Cronin-Furman, 2009: 184 et seq ـ با این حال، از عبارت پردازی متن این سند 

به سختی می توان به اعطای یک حق بشری فردی پی برد(Fehling, 2010: 278) ، به 
خصوص اگر بند 1 ماده 15 را هم در نظر بگیریم که مقرر می دارد:

»دولت های عضو این میثاق، حق هر کس را برای الف- مشارکت در زندگی فرهنگی؛ 
ب- برخورداری از مزایای پیشرفت علمی و کاربردهای آن؛ ج- انتفاع از منافع مادی و 

معنوی ناشی از تولیدات علمی، ادبی و هنری مالک آن، به رسمیت می شناسد.«
به عالوه در اعالمیه جهانی حقوق بشر، هر چند مزایای پیشرفت علمی مورد تأکید 
1. 993 U.N.T.S. 3 (emphasis by the authors)
2. In this context, see also the Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the 

Interests of Peace and for the Benefit of Mankind, GA Res. 3384 (XXX) of 10 November 1975.
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 .  (Fehling, 2010: 255)قرار گرفته اند، این مسأله به زمینه ای اجتماعی منتقل شده است
  )cf.با این حال، آنچه اینجا جدیدتر است، حق حمایت از مالکیت معنوی صاحبان علم است
(Green, 2000: 45. این امر احتماالً به دلیل قلت اسناد کمیته حقوق فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی سازمان ملل متحد است، کمیته که برای اجرای مفاد میثاق بنیانگذاری شده، 
آزادی پژوهش های علمی را به عنوان یک رده خاص از حق بر آموزش تلقی می کند: 

»اعضای جامعه علمی، به نحو فردی یا جمعی، آزادند تا از طریق پژوهش، آموزش، 
تحصیل، بحث، مستندسازی، تولید، نوآوری یا تألیف، دانش و معلومات را دنبال کرده، 

.(CESCR, 1999: 39 & CESCR, 2001) »توسعه داده و منتقل کنند
به هر حال، چنین به نظر می رسد که اگر علم را مستقل و ماورای قلمرو آموزش در 

نظر بگیریم، چندان دقیق و صحیح نباشد )روفرت و اشتاینکه، 1393: 82-77(.
به نظر می رسد آزادی علم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )1966( به عنوان 
یک حق بشری بنیادین در نظر گرفته نشده است. با این حال، یک جنبه از این آزادی، به نحو 
مشخصی در گزارش های گزارشگران ویژه در زمینه آزادی بیان در قالب این عبارت مورد توجه 
قرار گرفته است: انتشار آزادانه نتایج پژوهش و تألیفات علمی 1(cf. Hussain, 2000). در نتیجه، 
نمی توان گفت که فقدان متون مشخصی که صراحتاً متضمن این حق باشند، مبین این است 

که دولت های امضاءکننده میثاق، مخالف شناسایی چنین حقی بوده اند. 
 )Ruffert, با وجود این، حتی نقض جزئی آزادی علم هم مورد غفلت قرار نمی گیرد
(169 :2006. لذا به جای تالش برای یافتن تضمین صریح و شفاف این حق، می توان به 

دنبال عناصری حمایتی در متون مختلف و رویه ای سازمانی بود. به این منظور سه مؤلفه 
را باید در خاطر داشت: 1 -  شناسایی آثار مفید پیشرفت های علمی؛ 2 -  آزادی انتشار 

نتایج و نظرات پژوهشی؛ و 3 -  حمایت از حقوق مالکیت فکری صاحبان علم.

1-1-2.معاهداتمنطقهایحقوقبشری
معاهدات منطقه ای حقوق بشری، مگر در مواردی استثنائی، فاقد تضمین اجرایی 
به ویژه برای تقویت و استحکام این حق می باشند. با وجود این، عناصر مذکور به عنوان 
ــال 2010  ــا س ــدی ت ــای بع ــد؛ در گزارش ه ــه رو نش ــمگیری روب ــت چش ــا مقبولی ــت ب ــان، در نهای ــن بی ــد ای 1.  هرچن
میــالدی، آزادی علــم دیگــر بــه صــورت مســتقل مــورد توجــه قــرار نگرفــت. بــا مالحظــه همیــن قضیــه، پژوهشــگران، 

ــا یــک دانشــمند مــورد توجــه قــرار نگرفتنــد.    دیگــر در قالــب خــاص یــک شــهروند فعــال ی
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حمایتی هر چند ناقص، در این اسناد قابل مالحظه است. اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق 
بشر )1950(1؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر )1978(2؛ یا منشور آفریقایی حقوق بشر و 
شهروند )1986(3، هیچ یک به صراحت متضمن حق آزادی پژوهش علمی نیستند، حداقل 
اینکه انتشار آزادانه متون علمی بخشی از آزادی بیان محسوب می شود، مورد قبول قرار 

گرفته است )اشتاینکه، 1393: 285(.  
جالب اینجاست که منشور عربی حقوق بشر )2008(4 مقرره ای مرتبط در جزء دوم 

ماده 42 با این مضمون دارد:
»دولت های عضو، متعهد می شوند به آزادی پژوهش و نوآوری علمی احترام بگذارند 

و حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از انتشارات علمی و هنری را تضمین نمایند.«5
البته تحقق مؤثر این منشور به سادگی قابل ارزیابی نیست، هر چند:

بنابراین، استثناء اخیر نسبت به فقدان متونی در این خصوص از اهمیت به مراتب 
بیشتری برخوردار است. براساس بند 1 ماده 6 معاهده اتحادیه اروپا که پس از  اصالح 
معاهده لیسبون6 الزم االجرا شد، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا7 در سال 2000 در 
نیس رسماً معرفی شد و در سال 2007 در استراسبورگ مجدداً به عنوان یک سند حقوق 
 .(Chalmers et al, 2010: 230 et seq) بشری الزام آور در سطح اتحادیه اروپا معرفی شد

ماده 13 این سند مقرر می دارد:
»پژوهش های علمی و هنری باید از محدودیت مصون باشند. آزادی علمی باید مورد 

احترام قرار گیرد.«
این استاندارد مشترک اروپایی (Demuro, 2010: 85-87; cf. Ruffert, 2011: 1)، برای 
1.  213 U.N.T.S. 221.
2.  1144 U.N.T.S. 143.

ــر کــس دارای حــق ...  ــی دارد: »1- ه ــرر م ــاده 13 مق ــوق بشــر و شــهروند )1948( در م ــه حق ــن، اعالمی ــا وجــود ای ب
ــه خصــوص دســتاوردهای علمــی ... ]اســت[ و 2- دانشــمندان دارای  ــع ناشــی از پیشــرفت فکــری، ب مشــارکت در مناف

ــار علمــی خــود هســتند« نــک: حــق حفاظــت و حمایــت از منافــع مــادی و معنــوی آث
American Declaration of the Rights and Duties of Man, Resolution XXX, Novena Conferencia 
Internacional Americana, Actas y Documentos, vol. VI, Bogotá 1953, pp. 297-302.

3.  1520 U.N.T.S. 217.
4.  Reprinted in International Human Rights Report 12 (2005), pp. 893 et seqq.; text and 

translation available at University of Minnesota – Human Rights Library http://www1.umn.
edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource = UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655.

5.  cf. op. cit.
6.  معاهده لیسبون، معاهده اتحادیه اروپا و معاهده مؤسس جامعه اروپا را در 13 دسامبر 2007 اصالح نمود.

7.  [2010] O.J.C. 83/389.
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تثبیت آزادی پژوهش، با فرض اختیارات گسترده اتحادیه اروپا در این حوزه، ضروری است 
)بخش چهارم(. باید توجه داشت که منشور اساساً در اتحادیه اروپا الزام آور است؛ دولت های 
  )Calliess,)عضو اتحادیه تعهدات مضیقی در این خصوص دارند )بند 1 ماده 51 منشور
(et seq 20/25 :2007. معضل جدی که در تفسیر حقوق تازه شکل گرفته وجود دارد، خطر 

تفسیر آن، صرفاً در سیاق حقوق بنیادین دیرپای آلمان است. به عالوه، آزادی علمی )جمله 
 )Ruffert, 2011: دوم ماده 13( توأم با آزادی پژوهش علمی در »دنیای آکادمیک« است
(9. من حیث المجموع، اهمیت ماده 13 منشور حقوق بشر بنیادین، تنها از حیث محدود 

کردن اختیارات اتحادیه اروپا به نفع آزادی پژوهش نیست، بلکه منبعی برای توسعه یک 
حق بشری برای تحقق نظارت بین المللی بر علم است. 

2-1-2.سایراسنادالزامآور
به رغم قلت نسبی قواعد مرتبط با علم در معاهدات حقوق بشری جهانی و منطقه ای، 
این موضوع غالباً در دیگر اسناد بین المللی الزام آور دوجانبه یا چندجانبه مورد توجه قرار گرفته 
است. هرچند در واقع چنین اسنادی عمدتاً متضمن پژوهش در موارد خاصی هستند. البته، 
این اسناد متضمن شناسایی صریح آزادی پژوهش علمی به عنوان یک حق بشری نیستند، 
بلکه توجه این اسناد صرفاً در راستای موضوع هر سند به نحوی متفاوت از اسناد دیگر به این 
مقوله است (See Döhler and Nemitz, 2000: 182-5). در هر حال، موضوع اصلی هر یک از این 
توافقات، مبّین این است که دولت های متعاهد، با الحاق به سند، مفهومی از علم را می پذیرند 

که اگر آزادی پژوهش به لحاظ حقوقی تضمین نشده بود، اعتبار و دوامی نداشت. 
المار دوهلر و کارستن نمیتز معتقدند چنین اسنادی با چهار مالحظه کلی قابل 
طبقه بندی اند: اهداف )مانند همکاری بین المللی، تبادل اطالعات، اطالع رسانی عمومی و 
انتشار نتایج تحقیقات(، حمایت از علم از جمله امتیازات علمی، محدودیت های حفاظتی 
 .(See Döhler and Nemitz, 2000: 182-5) مرتبط  دومقوله  و  نهادینه  ارزش های  برای 
اسناد متعددی که در آنها علم مورد حمایت قرار گرفته، مهم ترین دسته مورد قبول این 
نویسندگان است(See Döhler and Nemitz, 2000: 173 et seq) . نتیجه این است که اگر 
علم باید مورد حمایت قرار گیرد، از سوی دیگر، ارزش های )و حقوق( مغایر ناشی از برخی 
نتایج آن نیز مورد حفاظت قرار می گیرند، که این خود شناسایی ضمنی ضرورت آزادی 
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فعالیت های علمی است. بنابراین، مزایای علم باید به نحو آزادانه ای در دسترس قرار گیرد.
در زمینه حمایت و همکاری، الزم است مقررات چند سطحی متعددی مورد بررسی 
قرار گیرند. اول از همه، ماده 238 به بعد ) یعنی بخش سیزدهم( کنوانسیون حقوق 
 )cf. Röben, 1994: 258; Plesmann and است   )1994( متحد  ملل  سازمان  دریاهای 
Röben, 1991: 373-392)1 که متضمن مقررات گسترده ای درباره پژوهش های علمی در 

قلمرو حقوق دریاها است. محور کلی این مقررات به شرح ذیل است: 

ماده238حقهدایتپژوهشهایعلمیدرزمینهحقوقدریاها:
بین المللی  سازمان های  و  جغرافیایی شان،  موقعیت  از  صرف نظر  دولت ها،  »کلیه 
صالحیت دار، دارای حق هدایت پژوهش علمی با توجه به حقوق و تعهداتی که در این 

تعیین شده، می باشند.« برای سایر دولت ها  کنوانسیون 
ماده239ترویجپژوهشعلمیدرقلمروحقوقدریاها:

»دولت ها و سازمان های بین المللی صالحیت دار باید به ترویج و تسهیل توسعه و 
هدایت پژوهش علمی در قلمرو دریاها منطبق با مندرجات این کنوانسیون بپردازند.«

ماده240اصولکلیهدایتپژوهشعلمیدریایی:
»در زمینه هدایت پژوهش علمی در دریاها، الزم است اصول ذیل اعمال شود:

الف( پژوهش های علمی در دریاها منحصراً باید در اهداف صلح آمیز هدایت شوند،
ب( پژوهش های علمی در دریاها باید با استفاده از شیوه های علمی مناسب و ابزارهای 

سازگار با این کنوانسیون هدایت شوند.
ج( پژوهش های علمی در دریاها باید منطبق با دیگر مقررات ذی ربط و سازگار با مفاد  
این کنوانسیون از جمله آن دسته از قواعد مرتبط با حفاظت و حمایت از محیط زیست 

دریایی هدایت شوند.«
...

ماده242ترویجهمکاریهایبینالمللی:
احترام  اصل  به  توجه  با  باید  بین المللی صالحیت دار  سازمان های  و  دولت ها   .1«
به حاکمیت و صالحیت دولت ها و بر مبنای منافع متقابل، همکاری های بین المللی در 

1. U.N.T.S. 3.
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»... پژوهش های علمی در دریاها را برای مقاصد صلح آمیز ترویج دهند 
ماده243ایجادوضعیتمساعد:

و  دوجانبه  توافقات  انعقاد  با  باید  بین المللی صالحیت دار  و سازمان های  »دولت ها 
چندجانبه، در راستای ایجاد وضعیت مساعد برای هدایت پژوهش های علمی در قلمرو 
دریاها با یکدیگر مشارکت کنند و تالش های دانشمندان در مطالعه ماهیت پدیده ها و 
فرایندهایی را که در محیط زیست دریایی اتفاق می افتد، و روابط متقابلشان را ادغام نمایند.«

ماده244انتشارواشاعهاطالعاتودانش:
»1. دولت ها و سازمان های بین المللی صالحیت دار، باید اطالعات مرتبط با برنامه های 
عمده پیشنهادی و مشاهداتشان و همچنین دانش ناشی از پژوهش های علمی در دریاها را 

بر اساس مفاد این کنوانسیون به شیوه های مناسبی در دسترس عموم قرار دهند.
2. به این منظور، دولت ها هم به صورت فردی و هم با همکاری با سایر دولت ها و 
سازمان های بین المللی صالحیت دار، باید به نحو فعال جریان اطالعات و داده های علمی و 
انتقال دانش ناشی از پژوهش های علمی دریایی را به ویژه برای دولت های در حال توسعه 
تسهیل و به ترویج آن کمک کنند و ظرفیت های مستقل پژوهش های علمی در دریاها را 
به نفع دولت های در حال توسعه تقویت نمایند و از آن جمله به تقویت برنامه هایی برای 

آموزش و تعلیم کافی نیروهای علمی و تکنیکی شان بپردازند.«
آنچه در این مقررات برجسته است، قصد جدی برای حمایت از پژوهش چه از سوی 
دولت ها به تنهایی، یا از سوی سازمان های بین المللی و یا حتی در قالب ساختارهای مبتنی 
بر همکاری های چندجانبه است. مواد 245 تا 265 کنوانسیون، متضمن قواعدی تفصیلی 
در خصوص اجرای پروژه های پژوهشی علمی در راستای چارچوب کلی کنوانسیون حقوق 

دریاها از جمله مسئولیت، تعهدات و حل وفصل اختالفات فیمابین است. 
  (1959) (cf.مواد 2، 3 و جزءهای سوم و چهارم بند 1 ماده 4 معاهده جنوبگان
(Röben, 1994: 258; Wagner, 1999: 134.1 هم به صراحت بر آزادی پژوهش های علمی 

در قاره قطب جنوب تأکید می کند و متضمن همکاری در اجرای این پژوهش هاست:
ماده2:

»آزادی تحقیقات علمی در قاره قطب جنوب و همکاری برای رسیدن به این هدف، 

1.  402 U.N.T.S. 71. 
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باید با توجه به مقررات معاهده حاضر، با عنایت به الگوی سال ژئوفیزیک بین المللی صورت 
گرفته، ادامه یابد.« 

ماده3:
قطب  قاره  در  علمی  تحقیقات  در  بین المللی  همکاری های  ترویج  منظور  به   .1«
جنوب، بر اساس ماده 2 کنوانسیون حاضر، طرفین این معاهده در خصوص بیشترین 

توافق می کنند: موارد ذیل  در  میزان همکاری 
الف( تبادل اطالعات در زمینه برنامه های علمی در قاره قطب جنوب به منظور فراهم 

آوردن امکان بیشترین میزان بهره وری و فعالیت های اقتصادی ذی ربط،
ب( پرسنل پژوهشی باید در میان ایستگاه ها و هیأت های اعزامی مبادله شوند،

ج( مالحظات پژوهشی و نتایج حاصل از تحقیقات در قاره قطب جنوب باید مبادله و 
آزادانه در دسترس دیگران قرار گیرد.

2. در راستای اجرای مفاد این ماده، الزم است حمایت و تشویق الزم به منظور تحقق 
روابط کاری مبتنی بر همکاری با آژانس های تخصصی ملل متحد و دیگر سازمان های 
بین المللی که مایل به همکاری های تکنیکی و علمی در قاره قطب جنوب هستند، صورت 

گیرد.«
ماده4:

»نمایندگان دولت های عضو که نامشان در مقدمه معاهده مذکور درج شده است، 
باید ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن این معاهده در شهر کانبرا و پس از آن 
نیز در مجامع و مکان های دیگری به منظور تبادل اطالعات گرد هم آیند، در زمینه 
منافع مشترک مرتبط با قاره قطب جنوب با یکدیگر مشورت نمایند، برای حکومت های 
متبوعشان چارچوب هایی را در راستای پیشبرد اصول و اهداف این معاهده از جمله در 

موارد ذیل ارائه، توصیه و تنظیم نمایند:
...

ب( تسهیل پژوهش های علمی در قاره قطب جنوب،
ج( تسهیل همکاری های علمی بین المللی در قاره قطب جنوب،

»...
بند 3 ماده 1 معاهده ناظر بر اصول حاکم بر فعالیت های دولت ها در اکتشاف و 
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بهره برداری از فضای ماوراء جو، از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی )1967(1 نیز در همین 
راستا تنظیم شده است:

»تحقیقات علمی باید در فضای ماوراء جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی آزادانه 
صورت پذیرد و دولت ها باید همکاری های بین المللی در چنین تحقیقاتی را تسهیل و 

تشویق نمایند.«
سرانجام، برخی از موافقتنامه های زیست محیطی بین المللی و برخی توافقنامه های خاص 
دیگر متضمن ترویج پژوهش های علمی از طریق ساختارهای همکاری و یا در قالب تالش های 
اساسی و الزم در این خصوص هستند، که عبارت اند از: ماده 4 کنوانسیون وین در خصوص 
حمایت از الیه ازن )1988(2، ماده 12 کنوانسیون تنوع زیستی )1993(3، به عالوه بند 3 ماده 

9 کنوانسیون ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان )1990(.4

3-1-2.اسنادسازمانهایبینالمللی
اعالمیه ها و دیگر اسنادی که از طرف سازمان های بین المللی صادر می شوند نیز 
متضمن عناصری هستند که قباًل نیز در زمینه معاهدات حقوق بشری به آن اشاره شد، 
با این حال، مواردی هست که در آنها گرایش به تضمین آزادای پژوهش علمی قوی تر از 

سایر اسناد الزام آور است. 
در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر جنبه منفعت آمیز پژوهش 
علمی، همان گونه که در اعالمیه جهانی حقوق بشر )1948( مورد توجه قرار داده است، 
از پیشرفت های  استفاده  اعالمیه اش در خصوص  تأکید کرده است. مجمع عمومی در 
فناورانه و علمی در راستای منافع صلح آمیز و به نفع جامعه بشریت5 چنین اعالم کرده 

است:
»تمامی دولت ها باید همکاری های بین المللی را به منظور تضمین حمایت از نتایج 
پیشرفت های علمی و فناورانه در راستای تقویت صلح و امنیت بین المللی، آزادی و استقالل 

و همچنین در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی انسان ها ترویج دهند ...«
1.  610 U.N.T.S. 205.
2.  323 U.N.T.S. 1513.
3.  1760 U.N.T.S. 79.
4.  UN Doc. E/CONF.82/15 (I.L.M. 28 (1989), pp. 493 et seqq.).
5.  UN Doc. A/RES/30/3384 (10 November 1975).
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این رویکرد همچنان ادامه داشت تا در سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
اعالمیه جهانی یونسکو در زمینه ژنوم انسانی و حقوق بشر1 را به تصویب رساند، که در بند 

ب ماده 12 آن چنین آمده است:
»آزادی پژوهش، که برای پیشرفت دانش ضروری است، بخشی از آزادی اندیشه 
است. فعالیت های پژوهشی، از جمله فعالیت در زمینه زیست شناسی، ژنتیک و داروسازی، 
که با توجه به ژنوم انسانی صورت می گیرد، باید برای رهایی از رنج و درد و پیشبرد سالمت 

افراد و نوع بشر در کل صورت پذیرد.«
همین مورد یکی از اهداف تصویب ماده 2 اعالمیه جهانی حقوق بشر و اخالق زیستی 

)2005( نیز بوده است که مقرر می دارد یکی از اهداف مورد نظر عبارت است از:
از  ناشی  منافع  و  علمی  پژوهش های  آزادی  اهمیت  درک  منظور(  )به   ... »د( 
پیشرفت های فناورانه، همزمان با تأکید بر ضرورت تحقق چنین پژوهش ها و پیشرفت هایی 
در چارچوب اصول اخالقی مندرج در این اعالمیه و احترام به کرامت انسانی، حقوق بشر 

.(Schmidt, 2009: 275-295)  2»... فردی  آزادی های  و 
البته در این امر تردیدی نیست که بیانیه هایی با چنین مضامینی، که در حوزه ای 
مناقشه برانگیز به تصویب می رسند )مراجعه کنید به بخش پنجم(، می توانند داللت بر 
مفهوم آزادی علم در همین سیاق باشند. در این راستا، بانک جهانی نیز در گزارشی در 

سال 2000 میالدی آزادی علمی را این چنین تعریف کرده است:
بدون  انتشار  و  تدریس،  پژوهش هایشان،  کردن  دنبال  برای  پژوهشگران  »... حق 
کنترل یا ممنوعیتی از سوی نهادهایی که به استخدام آنها در آمده اند. ]...[ آزادی علمی 
یک مفهوم مطلق نیست؛ محدودیت هایی نیز دارد و مستلزم پاسخگویی نیز هست. متضمن 
حق محققان برای تعیین حوزه مورد نظرشان برای تحقیق و پژوهش و جست وجوی هدفی 
.(The World Bank, 2000: 60; & Chernow, 1993) »است که در صدد یافتن آن هستند

بنابراین، هرچند آزادی علم به عنوان یک حق فردی، مورد تأکید قرار گرفته، اما به 
1. UNESCO, Records of the Twenty-Ninth Session, 1997, 29 C/Res. 16 (11 November 1997), 

endorsed by UN Doc. A/RES/53/152 (9 December 1998).
2. UNESCO Doc. C/Res. 24 of 19 October 2005, emphasis by the authors. On that document see 

Harald Schmidt, “Bioethics, Human Rights and Universalisation: a Troubled Relationship? 
– Observations on UNESCO’s Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”, in: 
Silja Vöneky/Cornelia Hagedorn/Miriam Clados/Jelena von Achenbach (eds.), Legitimation 
ethischerEntscheidungen im Recht, 2009, pp. 275-295.
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همان میزان محدودیت ها و مسئولیت آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

4-1-2.اسنادسازمانهایغیردولتی
الزم است تنوع قابل مالحظه سازمان های غیردولتی )سمن( در قلمرو علم نیز مورد 
نظارت  معیارهای  تنظیم  این سازمان ها در  قرار گیرد )بخش چهارم(.  بررسی  و  توجه 
بین المللی بر علم نیز نسبتاً فعال اند. بنابراین، اعالمیه لیما در مورد آزادی آکادمیک و 
استقالل نهادهای آموزش عالی )1988( قابل تأمل است. این اعالمیه توسط سرویس 

جهانی دانشگاهی صادر شد و آزادی علمی گسترده ای را تضمین کرده است:
»آزادی آکادمیک به معنای آزادی اعضای جامعه دانشگاهی خواه به صورت فردی 
یا به صورت جمعی، برای تعقیب، توسعه و انتقال دانش، از طریق پژوهش، مطالعه، بحث، 

مستندسازی، نوآوری، تدریس، سخنرانی و تألیف است.«
سرویس جهانی دانشگاهی1 هم که یک سازمان غیردولتی حامی مطالعات دانشگاهی 
است، هرچند به عنوان سازمانی که با اعالمیه های حقوقی الزام آوری در این خصوص شناخته 
نمی شود، اما ماهیت اعالمیه هایش به ویژه در زمینه فعالیت های پژوهشی جنبه تبیینی و 
تشریحی قابل مالحظه ای دارد. بر اساس گزارشی از این سازمان، اعضای جامعه علمی در 
فعالیت تحقیقاتی، آموزشی، تحصیلی و خدمات و مشارکت های علمی خود از هرگونه تبعیضی 
مصون هستند و هیچ گونه مداخله یا سرکوب دولت ها یا دیگر سازمان ها و منابع، آنها را تهدید 
نخواهد کرد. دولت ها و سازمان ها به همه حقوق این اعضاء مانند آزادی فکر، آگاهی و اطالع، 
مذهب، بیان، انجمن، اتحادیه، حرکت، امنیت، و مانند آن التزام عملی خواهند داشت. به عالوه، 
در تبیین مفهوم آزادی علمی از سوی این سازمان، آمده است که این قسم از آزادی به معنای 
دسترسی همه افراد جامعه به اجتماع علمی نیز هست، یعنی افراد بتوانند بدون مانع و بر 
مبنای معیارهای مورد وفاق جامعه علمی به صورت دانشجو، هیأت علمی، پژوهشگر یا مدیر به 
عضویت جامعه علمی درآیند، دولت ها و مؤسسات به امنیت شغلی پایدار هیأت علمی و امنیت 
تحصیلی دانشجویان ملتزم باشند و هیچ گونه سانسوری بر انتشار نتایج پژوهش ها اعمال نشود، 
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بتوانند آزادانه با همتایان خود در سرتاسر جهان و به منظور 
توسعه ظرفیت های آکادمیک خود تعامل کنند، به تشکیل انجمن مبادرت ورزند یا اتحادیه های 

1. World University Service, see http://www.wus-austria.org/content/28/15.html. 
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حرفه ای و تجاری تشکیل دهند و دانشجویان نیز در انتخاب زمینه های تحصیلی، مطالعه، 
تأمین نیازها و خواسته های آموزشی آزادی داشته باشند و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 
مشارکت دانشجویان را در مدیریت دانشگاهی، چه به صورت فردی یا جمعی بپذیرند )نک: 

فراستخواه، 1382: 105-104(.
به نظر می رسد آزادی علم محدود به یکی از جنبه های فعالیت های علمی یا جنبه 

دیگر آن نیست، بلکه نیازمند حمایت گسترده تر و همه جانبه تری است.

3.وزارتعلوم:حلقهاتصالتحکیمصلحازرهگذرترویجعلم
در قانون اساسی ایران به مقوله علم و دانش در اصل سوم توجه شده است. در این 

اصل آمده است:
»دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم 

، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
...

2. باال بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات 
و رسانه های گروهی و وسایل دیگر؛

3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و 
تعمیم آموزش عالی؛

4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و 
اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق  محققان .

»...
و اصل سی ام قانون اساسی نیز متضمن وظیفه دولت برای فراهم آوردن وسایل 
آموزش و پروش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش وسایل تحصیالت 
عالی تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان است و این رسالت بر عهده وزارت علوم 

گذاشته شده است. 
به این ترتیب، یکی از جدی ترین رسالت های نظام آموزش عالی کشور، ترویج و 
ارتقای دانش ملی از رهگذر اتخاذ تدابیر و سیاست های کالن آموزشی و مساعد کردن 
زمینه الزم برای توسعه کشور است. با این حال، پرسش اساسی اینجاست که آیا انجام 
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چنین رسالتی از سوی وزارت علوم می تواند به تحکیم صلح در جامعه بینجامد یا خیر؟
شاخص هایی که برای چنین تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرند بر اساس رویکرد 
مرتون تحلیل می شوند. روبرت مرتون، معتقد است علم با چهار عنصر اساسی اش شناخته 
می شود (CUDO) که عبارتند از: 1. اشتراک پذیری1: تمامی دانش بشری باید به صورت 
آزادانه، با  رعایت حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر برای مبادالت و مباحثات علمی در 
برابری علمی در دسترسی در صورتی که تعداد  دسترس قرار گیرد، 2. جهانشمولی2: 
مخاطبان متعدد باشد، 3. بی طرفی3: پژوهشگران باید به سود یک هدف علمی مشترک 
فعالیت کنند، نه در راستای تحقق منافع شخصی از رهگذر منابع علمی، 4. شکاکیت 
سازمان یافته4: نتایج کلیه یافته های علمی همیشه می توانند در معرض تردید و پرسش 

.(Merton, 1942: 115-126) قرار گیرند
اگر بپذیریم که امروز صلح مفهومی متحول از نگرش کانتی دارد و در قالب جامعه 
بین المللی نه به معنای عدم جنگ به معنای تحقق باوری مشترک از زیست جمعی است، و 
اگر وزارت علوم در راستای تحقق اهداف خود در زمینه توسعه علم به لزوم اشتراک پذیری 
و توجه به مبادله آزادانه دانش با رعایت حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر توجه کند، 
می تواند گامی در راستای حرکت به سمت صلح بردارد. نمونه بارز چنین باوری از تحقق 
صلح از طریق مبادله آزاد علم، قطعنامه های اخیر یونسکو در زمینه حمایت از رسانه های 
جمعی مدرن، فضای مجازی و حتی شبکه های اجتماعی است که می توانند با ترویج دانش 

به تحکیم علم بینجامند. 
به عالوه، ترویج جهانشمولی و دسترسی برابر مخاطبان به علم، می تواند تجلی بارزی از 
حقی بشری در قالب نسل سوم حقوق بشر در زمینه صلح سازی تلقی شود. ترویج بی طرفی 
و عدم رعایت منافع فردی در راستای تحقق یک هدف علمی مشترک از سوی وزارت علوم 
می تواند چشم اندازی را فراهم کند تا از رهگذر آن، افراد، بی توجه به قیدوبندهای اجتماعی، 

بخشنامه ای و حتی اقتصادی به ترویج صلح مبادرت نمایند. 
را مفتوح داشته در  باب شکاکیت گرایی  این حال، وزارت علوم همواره می تواند  با 

1. communism
2. universalism
3. disinterestedness
4. Organized skepticism 
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راستای تقویت روحیه نقد و نقدپذیری از تحقق احساسی مشترک در جامعه بر امکان 
مشارکت در تحقق صلح استقبال نماید. 

نتیجه
علم، مرزهای جهل و تاریکی را در می نوردد و توسعه می یابد. چنین توسعه ای، در 
قرن بیست ویکم به نحو بارزی بشر معاصر را متعجب کرده که گاه از پیشرفت علم ظرف 
تنها چند دهه یا چند سال شگفت زده می شود. از سوی دیگر، صلح طلبی و صلح دوستی 
که در ذات و سرشت بشر ریشه دارد، نیز چنان مفهوم سیال و متحولی است که تنها در 
ارتباط با سایر مفاهیم و پدیده ها هویت و موضوعیت می یابد. پویایی صلح و علم هر دو 
مفهوم را به یکدیگر نزدیک و زمینه ای را فراهم می کند تا از رهگذر مدیریت تحوالت علمی، 
صلح در جامعه مستقر و از خالل تثبیت صلح، زمینه ای برای توسعه و ترویج علم فراهم 
شود. نظام آموزش عالی ایران، که متولی عمده و اولیه توسعه علم و ترویج دانش در ایران 
محسوب می شود، می تواند با فراهم آوردن بسترهای الزم برای توسعه علم به خصوص در 
سطح ملی، به ویژه از طریق تشویق و حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت مادی و 
معنوی از پژوهشگران، ترویج همکاری های بین المللی و فراهم آوردن زمینه های الزم برای 
مراودات علمی در سطح بین المللی، به تحکیم صلح کمک کند. بی تردید طراحی الگویی 
ایرانی- اسالمی توسط وزارت علوم، نیازمند همکاری مراکز علمی، آموزشی، و مؤسسات 
و بنیادهای اقتصادی و بازرگانی است. در این میان، تکوین حق بر صلح و حق بر علم، و 
ایجاد سازوکارهای الزم برای استیفای این حقوق، به صاحبان حق این امکان را می دهد تا 
مطالبات خود را در سطح ملی و بین المللی در چارچوب نسل های حقوق بشری پیگیری 

کرده از این طریق به شکل گیری حقوق سخت از طریق هنجارهای نرم، کمک کنند. *
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