
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 950 در موزه صلح  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 

 اجتماعی توسعه و صلح

 :مقدمه

 نداشته وجود آرامش و امنیت که ای جامعه هر در است واضح طوریکه 

 ترسیم بدرستی آنجا در را توسعه مشخص السیر خط نمیتوانیم باشد

 فرهنگی، اجتماعی، های بنیاد تمام ای جامعه چنین در زیرا نماییم؛

 مقاله این در جهت همین به. است ناپایدار  آن اقتصادی و سیاسی

 های شاخص اساس بر را صلح مفهوم بتوانیم که است شده آن بر سعی

 شده ارائه اندیشمندان و شناسان جامعه جانب از که توسعه اجتماعی

 این دریافت اساس بر را پیشنهادی های حل راه اخیر در و بررسی است

 .نمایم بیان تحقیق
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 صلح، از اند عبارت تحقیق این در اساسی مفاهیم: بنیادی مفاهیم

 می قرار بررسی مورد ترتیب به که اجتماعی توسعه همچنان و توسعه

 :گیرد

 :صلح مفهوم-1-1-1

 است شده  ارائه مختلف های برداشت و ها معنا صلح از تاریخ طول در

 معنای به و آشتی لغت معنایهم صلح پارسی قدیم ادبیات در  چنانچه ،

 [1].است آمده جنگ و حرب مقابل

 آسیایی شرق تفکرهای با و یافته گسترش صلح مفهوم معاصر دوران در

 شده آمیخته اندکرده معرفی را درونی صلح که مسیحی تفکرات بعدها و

 تشویش، از خالی و دغدغهبی آرام، شرایطی صلح مفهوم این در است

 مفهوم یک صلح. شودمی تلقی جهانی آرمان یک صلح. است ستیز و کشمکش

 متفاوتی تعریف فرهنگی و دینی دیدگاه به بسته تواندمی و نیست مطلق

 را صلح توانمی مختلفی هایجنبه از ترتیب همین به باشد داشته

 .کرد مطالعه

 مناقشات تمام آن در که داندمی وضعیتی را صلح نظام  کریشنامورتی

 برای ایزمینه را جنگ به واکنش نوع هر و اندشده حل مسائل و

 هستیم دنیا از بخشی ما کریشنامورتی تفکر در. داندمی بعدی مناقشات

 اشتباه ما وجود از بیرون در مشکلی عنوان به مسئله با برخورد و

 آوریم بوجود را صلح احساس نیز خود درون در باید این بر بنا. است

 و سازیم  مرتبط  هیم میخوا که جهانی با را خویشتن بتوانیم تا

 بیرون دنیای و جهان تمام با تا نماییم تفاهم و گفتگو آسانی به

 برای آمادگی نشان وی برجسته سخن این و. باشیم داشته صلح خود از

 با دنیا. نیست جدا تو از دنیا و هستی تو دنیا:   که است صلح

 در حل راه این بنابر است، یافته شکل تو پاسخهای از مشکالتش تمام

 . نیست تازه مشکالت ایجاد

 : اجتماعی توسعه--1-1-2

 اجتماعي علوم تمامي و شناسي جامعه در اساسي مفاهیم از  یكی توسعه

 .کرد بررسي متفاوت زوایاي از توان می را آن گوناگون وجوه كه است

 اقتصاد، ، سیاست در پیشوند بعنوان و است بعدي چند مفهوم یك توسعه

 فرهنگي توسعه سیاسي، توسعه اقتصادي، توسعه بگونه اجتماع فرهنگ،و

 .رود بكارمی اجتماعي توسعه و

 بگذاریم عاطل را دیگر ابعاد و کنیم خالصه بعد یک در را توسعه اگر  

 می تمام نا و ناقص توسعه مفهوم یقینا باشیم نداشته توجهی هیچ و

 . خورد می هم به جامعه اساسی توازن و ماند

 می توسعه تعریف در سن دونالد پیتر بنام شناسان جامعه از یکی

 گرایش ، اجتماعی ساخت در اساسی تغیرات آوردن بوجود توسعه:  گوید



 

 

 به توجه با[ 2.]است جامعه های هدف کامل تحقق برای ها نهاد و ها

 اجتماعی ساخت در اساسی تغییرات که یابیم در توانیم می تعریف این

 نیست پذیر امکان امنیت و صلح بدون جامعه یک اهداف تحقق برای

 را جامعه یک فرهنگی بنای زیر زمانی هر در وحشت و امنی نا زیرا

 به اجتماعی توسعه و کشاند می ناهنجار حالت به تعادل حالت از

 .ماند خواهد اساس بی اجتماعی های ساخت زیر از یکی عنوان

 ارزشی بار بیشتر بریم کار به آن اجتماعی دربعد را توسعه اگر

 اجتماعي زندگي و وضعیت بهبود از ناشي ارزش این  که کند، می پیدا

 وضعیت بهبود براي آنچه اندیشه چنین بنابر و باشد، مي جامعه یك

 آورد بوجود را رفاهي جامعه در و باشد جامعه یك اجتماعي زندگي و

 بنأ.  دارد ارزشي بار باشد مفید جامعه براي روحي نگاه از یا و

 . نماییم بررسی درینجا را اجتماعی توسعه های شاخص تا میدانم الزم

 :اجتماعی توسعه های شاخص--1-1-3

 سیستم بیانگر و توسعه پروسه اصلي ابعاد از یكي اجتماعي توسعه

 و یكپارچگي ایجاد اجتماعي عدالت به دستیابي راستاي در اجتماعي

 هاانسان كیفیت ارتقاء و زندگي كیفیت افزایش اجتماعي انسجام

 [3] .باشدمي

 و تبعیض ، طبقاتي فاصله كه رودمي انتظار اجتماعي عدالت طریق از 

 قدرت و سرمایه درآمد توزیع و برسد حداقل به جامعه در استثمار

 و شهر ، غني و فقیر بین شكاف. گیرد انجام ترمناسب ايگونه به

 عدم نیز جغرافیایي نظر نقطه از و برود میان از زن و مرد و روستا

 در بنأ.  برسد حداقل به ايمنطقه درون و ايمنطقه بین هايتعادل

 ها استعداد انکشاف زمینه و رسد می اقل حد به خشونت وضعیتی چنین

 توانند می خاطر آرامش در جامعه افراد همچنان ، شود می فراهم

 در  ها انسان زندگی کیفیت و نمایند دنبال را پیشرفت های برنامه

 .یابد افزایش  جامعه

 از ولی باشد  متنوع بسیار تواند می اجتماعی توسعه های شاخص

 اجتماعی توسعه و صلح مورد در ما مقاله حدود و موضوع آنجاییکه

 .بپردازیم اجتماعی توسعه شاخص به بیشتر شده آن بر تالش  باشد می

 :است زیل های شاخص دارایی اجتماعی توسعه عموم بصورت

 زندگی ابعاد همه در عدالت        ·

 گروهها و مناطق تمام میان درمانی و بهداشتی مشکالت نبود        ·

 تربیتی و آموزشی مشکالت نبود        ·

 جامعه در کامل امنیت داشتن        ·



 

 

   انسانی های استعداد و افراد کیفیت        ·

 درتوسعه را صلح جایگاه توانیم می شاخصها این به توجه با بنأ

 .سازیم مشخص اجتماعی

 اجتماعی توسعه و صلح

 می دادیم ارائه  اجتماعی توسعه و صلح از که تعاریفی به توجه با

 طوریکه.  نمایم مشخص اجتماعی توسعه در را صلح ونقش ارتباط توانیم

 داشته تواند نمی درستی معنایی همدیگر بدون توسعه و صلح است معلوم

 توسعه. دارد امنیت و صلح با ناگسستنی رابطه یک  توسعه زیرا باشد

 را زندگی به امید نیروی باشیم نداشته امنیت احساس که زمانی در

 الزم که میدارد باز توسعوی امور انجام از را وما میگیرد ما از

 :نمایم بررسی درینجا آنرا های شاخص  تا چند  است

 توسعه اجتماعیشاخص های صلح و -1-2

 زندگی ابعاد همه در عدالت-1-2-1

 اجتماعی توسعه زمینه در میتواند که است صلح مهم ازاصول یکی عدالت

 صلح انتظار توان نمی  نباشد عدالت که جامعه در زیرا باشد؛ موثر

 عدالت و عدالت بدون جهانی پایدار صلح: اول اصل"  مطابق و داشت را

 [4]"نیست تحقق قابل جهانی پایدار صلح بدون

 حق در را عدالتی بی که صورتی در خواست صلح کسی از توان نمی بنا

 نمی آید بوجود ای زمینه چنین در که توسعه و ایم داشته روا آنها

 از توان نمی شبستری بقول و باشد دوامدار و پایدار توسعه تواند

 صورت به آنها مورد در را عدالت اینکه مگر خواست صلح ها فلسطینی

 ملزوم و الزم امر دو توسعه و عدالت بنأ. آوریم در اجرا به اساسی

 توجه امنیت به کشور در توسعه برای است الزم پس. اند هم

 برقراري امنیت، تامین اساسي و مهم هايزمینه از یکي زیرا.نماییم

 همزاد واقعي امنیت اصوالا . است کشور در اجتماعي عدالت گسترش و

. یافت دست مطلوب امنیت به توان نمي هرگز عدالت بدون و بوده عدالت

 کشور حال و گذشته هايناامني و هاجنگ ها،بحران از بسیاري عامل

 نهفته ايمنطقه و زباني قومي، مذهبي، هايتبعیض و هاعدالتيبي در

 [5]" .است

 : تربیتی و آموزشی مشکالت نبود-1-2-2

 و آموزش بهتر های زمینه توان نمی خاطر امنیت و آرامش بدون که 

 نیز توسعه روند وصلح آرامش بدون همچنان و  آورد بوجود را پرورش

 سوختانده مکاتب و  ندارد جود و امنیت که جامعه در ماند؛ خواهد بطی

 تربیتی و آموزشی  های زمینه شدن بهتر برای انتظاری چه شود می



 

 

 زمینه در گذشته های سنت به تنها نباید ما همچنان.  باشیم داشته

 .نماییم اتکا تربیتی و آموزشی

 از تقلید نه است، آینده برای ساختن حاضر عصر در تربیت فلسفه "  

 در اینكه برای كنیم تربیت را خود فرزندان باید ما امروز. گذشته

 این تربیت معنای. كنند زندگی كمتر مشكالت با و ترانسانی آینده

 تربیت هاییسنت چه براساس را ما گذشته در ما پدران ببینیم كه نیست

 باید ما. كنیم تربیت آنگونه را خود فرزندان هم ما حاال و كردندمی

 نگاه فرزندانمان تا كنیم باز آینده به را خود فرزندان چشمان

 از بریده اینكه نه باشند، داشته دنیا هایانسان همه به مثبت

 ما متاسفانه. باشند خود كیشانهم كنار در فقط و دیگر هایانسان

 برای بلكه كنیم،نمی تربیت جهان در زندگی برای را خود فرزندان

 از محدودی دایره در هم آن و كنیممی تربیت خود كشور در زندگی

 ایگونهبه را خود فرزندان باید. دارد وجود كشور در كه هاییفرهنگ

 به هاانسان هایدل گونهاین. باشند داشته صدر سعه كه كنیم تربیت

 كنیم تربیت ایگونهبه را خود فرزندان باید ما. شودمی نزدیك هم

 جای هر در و شرایطی هر در كه باشند داشته را این توانایی كه

 [6]".بگیرند تصمیم درست جهان

 نگیرد صورت صلح اساس بر تربیتی و تعلیمی نظام که جامعه در بنأ

 شکاف آن براساس بلکه ایم نکرده فراهم را توسعه زمینه تنها نه ما

 ساخته تر رنگ کم را توسعه زمینه و تر برجسته را اجتماعی های

 هم باز معارف زمینه در های تالش وجود با افغانستان در. ایم

 اول قدم در زیرا آوریم فراهم را توسعه درست زمینه ایم نتوانسته

 از و ندارند را تحصیل حق زمینه کنون تا کشور این افراد تمامی

 گروهی توسط مکاتب یا و شود می تهدید نواحی بعضی در زورمندان جانب

 شاخص از یکی که را پرورش و آموزش زمینه که شود می کشیده آتش به

 .است داده قرار خود شعاع تحت است توسعه مهم

 جامعه در کامل امنیت داشتن -1-2-3

 جامعه یک افراد و است صلح الزامات از یکی کامل امنیت داشتن 

. بپیمایند بدرستی را توسعه مسیر تواند نمی امنیت احساس بدون

 نمی اقدام جسورانه کاری هیچ به کامل امنیت داشتن بدون انسانها

 در. ندارند اطمینان هم شان کار نتیجه به لحاظ همین به و نمایند

 اساسی و درست بصورت را امنیت توانیم نمی ای زمینه هیچ در ما کشور

 نقل و حمل و ترانسپورت زمینه در ما چنانچه نماییم؛ احساس شان

 مشکل خویش های خانه به برگشت برای حتی و آموزشی و صحی وسایل

 . داریم

 اصول از یکی  عنوان به که پرورش و آموزش   است مشخص طوریکه

 فقدان اما است، شده گرفته نظر در معاصر جهان در توسعه اساسی

 دیگر حقوق از بسیاري مانند نیز حق این که است شده باعث امنیت



 

 

 اختطاف تحصیل، از زنان و دختران منع. نگیرد قرار  استیفاده مورد

 مدارس مخصوصاا  مدارس زدن آتش و معلمین تهدید آموز، دانش دختران

 .باشدمي کشور بر حاکم ناامني آثار از بخشي تنها دخترانه

 ولسوالي در: »کنیممي اکتفا گزارش یک ذکر به نیز باره این در

 دولت مخالفین طرف از قبل ماه چند هجویري علي لیسه غزني، اندر

 آن که شد داده اخطار مرتبه چند باغ قره اناث لیسه به. شد حریق

 زده آتش بار دو ملکه جهان( دبیرستان)لیسه گذشته سال. ببندند را

 متضرر آن از دختر 11 که پاشیدند تیزاب دختران روي بر یکبار و شد

 [7] «گردیدند

 کشور در اجتماعی توسعه بخصوص و توسعه راه سد   مواردی چنین که 

 .است شده

 انسانی های استعداد و افراد کیفیت-1-2-4

 مهم های شاخصه از یکی نیز انسانی های استعداد و افراد کیفیت

 نیاز جامعه دریک های استعداد چنین پرورش که  رود می بشمار توسعه

 .دارد امنی و مناسب بستر یک به

 توسعه روند در محوری موضوع انسان خود که نکته این به قبول با

 تنظیم ایگونه به باید ایتوسعه هایسیاست نتیجه، در و شودمی محسوب

 به باشند توسعه منداصلیبهره و کننده مشارکت هاانسان که شوند

 نماید تضمین را انسانها  مشارکت بتواند که های زمینه لحاظ همین

 بشمار توسعه عوامل از  نماید انکشاف را انسانی های استعداد و

 برجسته عوامل از یکی امنیت و صلح که رسد می نظر به که آید می

 .باشد افغانستان مانند کشوری در  توسعه

 زهنش در تواند نمی زند می موج تعصب و خشونت ذهنش در که افرادی

 انکشاف در یا و بیابد دیگران  با همکاری و تعاون برای جایی

 انسانی افراد های استعداد توسعه لذا. بپردازد خویش ذهنی استعداد

 زمینه و نمایند آرامش احساس افراد آن در که دارد فضای به نیاز

 انکشاف فرصت همسان بطور انسانی افراد تمام که آورد بوجود را

 آرامش به رسیدن برای اینکه نه باشند، داشته را هایشان استعداد

 .برسانند آسیب دیگران به خویش فردی

 دریافتیم  نمودیم ذکر درینجا که توسعه و صلح های شاخص به توجه با

 .است اجتماعی توسعه بخصوص و توسعه الزمه صلح که

 کشور در اجتماعی توسعه و صلح زمینه در ها حل راه

 گذرانده را گوناگون ی ها نشیب و فراز که است کشوری افغانستان

 ثباتی بی و امنی نا شان تاریخ از برهه هر در قسمی همین و است

 این در انکشاف و توسعه روند به و برآورده سر آن کنار و گوشه از

 که حل راه چند به که میدانم الزم درینجا.است رسانده آسیب کشور



 

 

 آور یاد کند می کمک کشور در توسعه تحکیم و صلح برقراری برای

 :شویم

 که دارند حق همه که معنی این به:  اصل یک عنوان به صلح پذیرفتن

 هرشخص طبیعی و دادی خدا حق این و نمایند زندگی صمیمیت و صلح در

 .کرد سلب کسی از را حق این نباید و باشد می

 دیگران تهدید برای کسی هیچ تا:  دولت به تحویل و عمومی سالح خلع -

 و مذاکره به اهدافش به رسیدن برای و نگیرد کار خشونت و زور از

 .نمایند توجه تفاهم

 استعداد انکشاف زمینه که معنی این به:  اجتماعی عدالت برقراری -

 شود فراهم بدبینی و تعصب بدون کشور کنار و هرگوشه در فرد هر های

 راه سد یا و میگیرند دیگران از را حق چنین که کسانی برابر در و

 بشرقانونی حقوق قانون مطابق بخصوص و قانون مطابق شود می آنان

 .گردد برخورد

 مطلب این:  تفاهم و مذاکره طریق از معضالت حل برای اکثر حد تالش -

 که داشت وجود قبال که های برداشت خالف بر که است اساسی جهت بدان

 با کرد، طرف بر را ها مشکالت توان می زور به توسل طریق از باید

 برای را تفاهم و مذاکره توان می دیگر های کشور توسعه به توجه

 است هزینه کم طرف یک از مذاکرات این زیرا گرفت، نظر در مشکالت حل

 باشد می شان اساسی حقوق و انسان اصل به احترام دیگر طرف از و

 .است اهمیت حائز موضوع این نیز اخالقی لحاظ از که

 جامعه افراد تمامی برای بهداشتی و آموزشی زمینه برقراری همچنین و

 تعالی زمینه و کشف را خویش زندگی مسیر خاطر آرامش با بتواند تا

  .بیابد را خویش فکری

 و موفقیت آمریکایی برجسته عارف و روانشناس رابینز آنتونی 

 با تعامل حسن و اجتماعی روابط باالی کیفیت در را واقعی خوشبختی

 تواند نمی باشد نداشته کامل امنیت انسان اگر داند؛ می انسانها

"   توسعه حق هفتم ماده  مطابق. باشد موفق خویش اجتماعی روابط در

 را جهانی امنیت و صلح تقویت و حفظ ایجاد، باید هادولت یکلیه

 سالح خلع به دستیابی در را خود تالش منظورتمام بدین و کرده ترویج

 اطمینان و دهند انجام المللیبین موثر کنترل تحت کامل، و عمومی

 آمده بدست منابع توسعه، درحال کشورهای در ویژه، به که کنند حاصل

[ 1..."]یابد اختصاص جامعه یتوسعه به سالح خلع اقدامات از ناشی

 و تعاون حس و کرد تبیین را توسعه و صلح آن براساس بتوان تا

 .کرد ایجاد ها انسان میان را همدردی

 نتیجه



 

 

 زمینه ، شدیم آور یاد که اجتماعی توسعه و صلح مفهوم به توجه با

 بدون که است بستری همچون صلح و باشد می صلح اجتماعی توسعه اساسی

 در کشور سیاسی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، های بنیاد تمامی آن

 انتظار هرلحظه باید  شرایطی چنین در. دارد قرار ناپایدار نوسان

 .کشید را جامعه و کشور یک اضمحالل و پاشی فرو

 کم پایدارو نا نیز آن توسعه نباشد حاکم ثبات و صلح که جامعه در

 می مشاهده مواردی و سطوح از بعضی در که های پیشرفت است؛ دوام

 ویرانی  قیمت به  ها پیشرفت این ثانیا و است پایدار نا اوال  شود

 شده سازی باز و اعمار جامعه همین دیگر های ساحت رفتن ازبین و

 کینه که است متوازن نا پیشرفت یک اساسا پیشرفت این ثالثا. است

 کشورو در را عمومی امنیت و دهد می گسترش روز به روز را تعصب و

 اجتماعی توسعه های شاخص به توجه با بنأ. اندازد می خطر به جامعه

 صلح بدون توسعه  که شویم می آور یاد مکررأ نمودیم ذکر قبال که

 در عدالت خواهان شود نمی و است پایدار نا و دوام کم توسعه یک

 و شد آور یاد صلح از قسمی همین ویا نگفت سخن صلح از و شد جامعه

 یک در آرامش و صلح زیرا انگاشت؛ دیده نا را توسعه مختلف ابعاد

 نظر در بدون صلح محیط در زیستن و دارد خود با را توسعه برداشت

 .است ثباتی بی و امنیتی بی نوع یک خود آن در توسعه داشت

 

 اکرم پیامبر عصر در آشتی و صلح-1-3

 

 نیز زبانان پارسی نزد در است، عربی ای کلمه اصل، در که «صلح»

. باشد می سازش و «آشتی» معنای به و آشنا، و مأنوس کامالا  ای واژه

 میان از دشمنی و عداوت که یابد می تحقق هنگامی ،(آشتی) صلح

 می اساس، این بر. گردد آن جایگزین سازش و مسالمت و شود برداشته

 تعبیری، به و ـ «ستیز رفع» معنای به صلح، که داشت اذعان توان

 ،«صلح» واژه جز به عربی، گویش در البته. است ـ «کشتار از پرهیز»

 که روند می کار به نیز «مهادنه» و «موادعه» ،«مسالمه» های واژه

 مترادف همگی رو، این از و دربردارند را «ستیز رفع» مفهوم همان

 معیاری خود ،(ستیز رفع) یادشده مفهوم همچنین. باشند می صلح با

 می شمار به ـ( ص)پیامبر های آشتی شناسایی در ـ حاضر پژوهش برای

 اصطالحات با و است تاریخی های آگاهی از برگرفته که معیاری آید؛

 این در که است معیار همین اساس بر. دارد همسویی نیز امروزی

 .گیرد می قرار شناسایی مورد ها، آشتی از متفاوت های گونه نوشتار،

 تاریخی پیشینه



 

 

 حکومت تشکیل و یثرب، به( ص)اکرم رسول هجرت با اسالم، تاریخ در

 های جنگ و ها صلح که نپایید دیری و شد آغاز جنگ و صلح اسالمی،

 رویکرد که جا آن از نوشتار، این در. پیوست وقوع به بسیاری

 از پیش که است شایسته لذا است،( ص)پیامبر های صلح به سخن اصلی

 ویژه به و) «العرب جزیرة» منطقه در صلح تاریخی سابقه آن،

 .گیرد قرار بررسی مورد ـ اسالم تاریخ جغرافیایی بستر ـ( «حجاز»

 یا خواسته العرب، جزیرة در ساکن های قبیله و اقوام گمان، بی

 که دادند درمی تن داری دامنه های کشمکش و ها جنگ به ناخواسته،

 امر، این تحلیل در. کشید می درازا به ها دهه و ها سال تا گاه

 درمسائلی ریشه ها، نزاع از بسیاری که است سنجیده کامالا  سخن این

 ها، درگیری بااین ـ کمابیش ـ واعراب داشت اساس بی و بیهوده

 شمار به امر پایان تواند خود،نمی امااین.بودند همخوومأنوس

 و صلح پی   در و کشتار، و پیکار از رنجور اعراب، زیرا آید؛

 این در. بودند حیات ادامه برای هایی«فرصت» دنبال به آرامش،

 و ([2])حرام های ماه «حرمت  » فرصت، بارزترین و ترین مهم میان،

 .بود ([3])مکه سرزمین قداست

 پرداخت» سر   بر توافق از پس اعراب ها، جنگ از بسیاری فرجام در

 می روی ـ «زودگذر» صلحی البته، ـ «صلح» به «کشتگان بهای خون

 ،«دار نیش» سخن یک گاه که گونه همان این، بر افزون ([4]).آوردند

 از برخی در ساخت، می مهیب جنگی گرفتار را عرب های قبیله

 سبب که بود یی«نوشدارو» سان   به ای، سروده یا و گفتار اوقات،

 به ماجراهایی. یابند رهایی اسارت و قتل دام از گروهی شد می

 .بود شمار این از ([5])«الشِّباک یوم»و «حلیمه یوم» نام

 صلح دو اسالم، از پیش رویدادهای میان از همه، این از گذشته

 :از عبارتند وقوع ترتیب به که دارد وجود مهم بس و بزرگ

 

 و پرفراز حوادث از رشته یک از پس: «خزاعه» و «ُقَصی  » صلح ـ1

 متحدان و «کالب بن قصی  » که گاه آن مکه، شهر کهن تاریخ در نشیب

 قبیله رویاروی ـ «قضاعه» و «کنانه» ،«قریش» اقوام از ـ او

 جنگی از پس طرف دو گرفتند، قرار ـ مکه وقت حاکمان   ـ «خزاعه»

 .کردند صلح یکدیگر با خونین،

 واگذار قصی   به «مکه» امور زمام که شد توافق صلح، این اساس بر

 که باشند داشته را اجازه این تنها خزاعه، قبیله افراد و شود

 به قصی   که بود صلح این پی در ([6]).َبرند سر به شهر آن مجاورت در

 از بود، قریشی یک قصی،خود پرداخت،وچون([7])امورشهرمکه سازماندهی

 ([1]).یافت دست مکه در سیادت به نیز قریش قبیله بعد، به آن



 

 

 

 خاندان که آن با: «الدار عبد بنی» و «مناف عبد بنی» صلح ـ2

 به مکه امور سر بر اما بودند، قصی   تبار از دو هر شده، یاد های

 «مط ی بین» تاریخی پیمان دو میان، این در. پرداختند شدید نزاعی

 ـ مزبور خاندان دو از یکی از جانبداری به کدام هر ـ «َاحالف» و

 رو در رو یکدیگر با بزرگ، دسته دو در قریشیان، و گرفت شکل

 عبد های خاندان و یافت پایان خصومت صلح، وقوع با اما. شدند

 پس حال ([9]).کردند توافق مکه امور تقسیم سر بر عبدالدار و مناف

 اصلی بخش ،«حجاز» در صلح پیشینه درباره کوتاه بررسی این از

 .شود می ارائه( ص)اکرم رسول های صلح به رویکرد با سخن،

 صلح» مورد، ترین برجسته ،(ص)خدا رسول های آشتی میان در گمان، بی

 صلح، آنِ   دادن قرار معیار با توان می بنابراین،. است «حدیبیه

 «پیش» بخش دو در ـ ها، صلح وقوع ترتیب اساس بر ـ را موارد دیگر

 .نمود بررسی حدیبیه از «پس» و

صلح رقراری : Paecemaking 

( متحد ملل سازمان پیشین کل دبیر) غالی پطروس كه تعریفی براساس

 توافق و تفاهم ایجاد منظوربه که است اقدامی از عبارت كند،می

 شده بینیپیش نحوبه آمیز صلح طرق از اساسا و دیگر هایطرف بین

 دستور در وقتی صلح برقراری. گیردمی انجام منشور، ششم فصل در

 هایتاکتیک و هاتکنیک از که گیردمی قرار ملل سازمان کار

 طرفین بین مسلحانه درگیری و برنیامده کاری پیشگیرانه دیپلماسی

 در که آیدمی بر چنین تعریف این از. باشد شده آغاز مناقشه

 نظر مد آمیز صلح ابزار از استفاده عمدتا «صلح برقراری» چارچوب

 هاتحریم انواع نظیر آمیز قهر هایشیوه کارگیریبه ظاهراا  اما است

 است حالی در این. کرد مستفاد آن از توانمی نیز را زور اعمال و

 هازمینه برخی در خود نظریات تعدیل موازاتبه بعدا کل دبیر که

 این در و کرده تأکید هاطرف همه رضایت بر صلح برقراری مورد در

 خود ساالنه گزارش در وی. کندمی اعالم منتفی را زور اعمال چارچوب

کرد تعریف چنین را «صلح برقراری» م1996 سال در : 

 دیپلماتیک ابزار از استفاده» اصطالح این از ملل سازمان منظور

 حل برای مذاکره و جنگ قطعبه درگیر هایطرف کردن متقاعد جهت

 در تواندمی صورتی در تنها ملل سازمان. است اختالف آمیز مسالمت

 ایفای لزوم مورد در مناقشه هایطرف که کند ایفاء نقش رابطه این

 بنابراین. باشند کرده توافق متحد ملل سازمان سوی از نقشی چنین

 دادن خاتمه هدف با مناقشه هایطرف از یکی علیه زور از استفاده

 با آن از ملل سازمان فرهنگ در که اقدامی. نیست مطرح جنگبه

 م1996 ساالنه گزارش در ترتیب اینبه. شودمی یاد صلح اعمال عبارت



 

 

 «صلح برقراری» چارچوب در زور و فشار اعمالبه توسل هرگونه

است شده اعالم منتفی .[11] 

  

 Treaty Peace صلح معاهده-1-4

 امضای با المللبین عرف در. گرددمی منتهی صلحیبه نهایت در جنگی هر

 طوربه صلح معاهده. است پیگیری قابل بعدی الزامات صلح، معاهده

 صلح پیمان. بخشدمی خاتمه هادولت بین جنگ حالتبه رسمی و قانونی

 سایر و بس آتش. است متخاصم دولبین صلح شرایط اعاده عادی روش

 این مگر نیست، آثاری چنین دارای مخاصمات تعلیقبه مربوط تدابیر

 عالوه نیز جنگ یا کشمکشبه که نمایند مقرر هانآ اسامی خالف بر که

 هند بس آتش قرارداد نمونه برای. یابد پایان فعال مخاصمات ختم بر

 مبنی ویتنام در بس آتش م1973 قرارداد و م1965 مورخ پاکستان و

 بینی پیش بر عالوه معموال صلح معاهده. بود صلح اعاده و جنگ ختم بر

 آثار رفع خصوص در موادی دارای صلح شرایط اعاده و جنگ حالت خاتمه

 جنگ، از پیش معاهدات اعتبار اسراء، تبادل اموال، عودت مثل جنگ

 .است امثالهم و نظامی و ایمنطقه مسائل

 بین را صلح زمان عادی تکالیف و حقوق صلح، معاهده حقوقی نظر از

 دیگری ترتیببه معاهده خود چنانچه. نمایدمی اعاده مخاصمه هایطرف

 هرچیزی حفظ اصل تابع منقول عمومی اموال وضعیت باشد، نکرده مقرر

 حقوق. باشدمی است بوده طرف هر اختیار در مخاصمه ختم زمان در که

 اتباع به مربوط هایممنوعیت کلیه و شودمی اعاده امول با مرتبط غیر

 از بعد حقوق» به موسوم روم حقوق از ناشی اصل اساس بر سابق دشمن

 اثر سنتی طوربه زندانیان و اسراء آزادی. گرددمی رفع «مخاصمه

 .است شدهمی محسوب صلح معاهده آثار جمله از مهمی

 ولی است، جنگ حالت به دادن خاتمه عادی روش صلح معاهده گرچه

 روابط تدریجی اعاده آن دنبالبه و مخاصمات توقف مثل دیگری هایروش

 در مکزیک و فرانسه مثل. دارد را خود خاص کاربرد نیز آمیز صلح

 خاتمه دیگر راه. 19 قرن در التین امریکای دول روابط و م1161 سال

. است دیگر طرف توسط آن قبول و جنگ حالت جانبه یک ختم اعالم جنگ

 صلح معاهده توسط دولت چند بین فقط دوم جهانی جنگ نمونه برای

 بلغارستان، ایتالیا، با فقط انگلیس و آمریکا و گرفت صورت 1941

 ایمعاهده هیچ و کردند منعقد معاهداتی فنالند و رومانی مجارستان،

 حالت. نشد امضاء رفت بین از جنگ زمان در آن موجودیت که آلمان با

 مثل. یافت پایان متفق دول جانبه یک هایاعالمیه با آلمان با جنگ

 اعالمیه. 1951 سال در انگلستان و امریکا متحده ایاالت اعالمیه

 صلح معاهده. بود شده منتشر 1947 سال در اتریش خصوص در مشابهی

 هندوچین و چکسلواکی لهستان، شوروی، امضایبه( 1951) ژاپن با



 

 

 با معاهداتی خود سرانجام هادولت این از کدام هر. بود نرسیده

 اعاده را هاآن بین صلح شرایط که کردند منعقد جانبه دو طوربه ژاپن

 [11].نمود

 مبتنی که شود برقرار صلحی باید، جنگ خاتمه از بعد حقوقی نظر از

 که صورتی در فاتح دولت جنگ از پس. انتقام بر نه باشد، عدالت بر

 آن تواندمی دهد، تشخیص خود امنیت برای ناک خطر را مغلوب حکومت

 نیز صلح قرارداد. کند آن جانشین جدید حکومت و داده تغییر را

 هم را او جانشینان و وراث بلکه کند،نمی مکلف را سلطان شخص تنها

 انعقاد که این با گویدمی صلح قرارداد ارزش باره در. سازدمی مقید

 معتبر ذالک مع ، شده بسته طرفینبه نسبت متساوی غیر شرایط در آن

 یا فشار تحت که آن علت به را داد قرار نوع این تواننمی و است

 و خدعه حال هر در ولی کرد، فرض باطل است شده امضاء ترس روی از

 قرار: گویدمی باره این در چنین هم. باشدمی آن فساد موجب اشتباه

 تمام باشد باطل قسمتی اگر یعنی. است تجزیه و تقسیم قابل غیر صلح

 شرط قرارداها سایر مانند صلح پیمان در جنتیلیس شودمی باطل آن

 [12].داندمی مستتر و مضر را وضع تغییر عدم

 

 فارسی معنای. است عربی واژه یك( الم سكون و صاد ضمبه) صلح كلمه

 مسالمت، معنایبه لغت در صلح. باشدمی[ 1]آشتی و سازش از عبارت آن

 مقابل نقطه كلمه این: گویدمی راغب[ 2.]است آمده آشتی و سازش

[ 3.]باشدمی كارها و افعال در كاربردش بیشترین و است تباهى و فساد

 شده گرفته «مصالحه» واژه از كه است اسمى «َاْلُصْلحُ » لغتاهل نظر از

 اصطالح در كلمه این. شودمى برده بكار یكسان مؤنث و مذكر در و

 شُُروط» را آن كه است شروطى مبناى بر جنگ پایان معناى به سیاسى

 [4].نامندمی «الصُّْلح

 گاهی. دارد مختلفی معانی كلمه این Terminology[5] ترمینولوژی نظر از

 پدید آرامی نا و جنگ نبودن یا گرفتن پایان اثر بر كه حالتی» به

 جنگبه بخشیدن پایان فرایند یا عمل» گاهی و شودمی گفته «آیدمی

 .گویندمی صلح را[ 6]«اختالف یا

. دارد بیشتر كاربرد المللیبین روابط در که است اصطالحی صلح

 صلحبه هاارگان و نهادها میان داخلی خصمانه رفتارهای از بنابراین

 وستفالی صلح مانند مشخص، مخاصمات پایانبه اما. آورندنمی تعبیر

 دوستی یا مخاصمات، فقدانبه تر،وسیع مفهومیبه یا ورسای، صلح یا

 چند یا دو بین روابط اندتوانسته که معینی نهادهای و فعال مودت و

 در نظم تحت آمیز موفقیت نحویبه را اعم طوربه کشورها یا کشور،

 مخاصمات فقدان صرفاا  واقعی صلح برخی عقیده به. گویندمی صلح آورد

 [7].است «نظام در آرامش» وجود بلکه نیست، فعال



 

 

 بین. شودمی اطالق کشورها بین مخاصمه عدم حالتبه سیاسی عرف در صلح

 که گرددمی برقرار حالی در صلح هستند، جنگ حال در که کشورهایی

 حالت و جنگ در بس آتش از لذا. برسد امضاءبه صلح پیمان هاآن بین

 از غیر) اسرائیل و عربی کشورهای بین که وضعی نظیر مخاصمه ترک

 ممکن آن هر کشورها، این زیرا شود؛نمی تلقی صلح دارد وجود( مصر

 [1].شوند جنگ وارد قبلی اخطار بدون است

  

 صلحبه تصمیم-1-5

 یا تعلیق به منتهی تنها تسلیم یا جنگ متارکه بس آتش که حالی در

 مسلحانه مخاصمه ضعیت و پایان صلحبه تصمیم شود،می عملیات خاتمه

 به ضرورتاا  تسلیم یا جنگ متارکه بس آتش تصمیم. دارد پیش در را

 تواندمی امال این از کدام هر اما. شودنمی منتهی جنگی وضعیت پایان

 بخواهند هاطرف اگر و باشد داشته را مسحانه مخاصمه یک خاتمه تأثیر

 با عموماا  صلح به تصمیم. دهند خاتمه را جنگی وضعیت توانندمی

 توسط تنها معاهده یک انعقاد. شودمی نمایان صلح معاهده انعقاد

. شودمی انجام دولت یک حکومت قانونی نمایندگان یا هادولت سران

 :بردارد در خاص هاییحوزه مورد در را ذیل مقررات صلح معاهده یک

 عملیات همه پایان     -

 .متخاصم هایدولت میان آمیز صلح روابط باره دو ایجاد     -

 .اندشده جنگی عملیات شروعبه منجر که اختالفاتی فصل و حل     -

 .ارضی اختالفات حل     -

 .سالح خلعبه تکلیف یا هاسالح سازی محدودیت     -

 .طرفین جنگی اسرای و زندانیان استراداد     -

 [9.]جنگی خسارات برای غرامت پرداخت     -

 

 صلح در زندگي و جنگ نبود یعني نظامي امنیت -

 

 

 توانیم نمي ما و دارد بعدي چند مفهوم یك امروزه صلح بنابراین

 تفسیرهایي در  طرفي از. كنیم محدود نظامي مقوله به را آن فقط

 جایگاه داراي بشر حقوق آمده عمل به متحد ملل منشور از اخیرا كه

 بشر حقوق ارتقاء متحد ملل منشور واصول مقدمه در. است اي ویژه



 

 

 دولت همه اصلي رسالت جزء انساني وكرامت شان،منزلت به ،احترام

 بشر حقوق مساله بحث كه نیست طور این بنابراین. است شده ذكر ها

 در بشر حقوق نقض وامروزه باشد كشورها قلمرو داخلي مساله یك فقط

 در.شود تلقي المللي بین وصلح امنیت براي تهدیدي تواند مي جایي هر

 بشر مداخالت عنوان به متعددي هاي وسیله از ، معاصر تاریخ طول

 .است شده بشراستفاده حقوق از دفاع براي دوستانه

 

 

 واالیي جایگاه و ارزش داراي بشر حقوق الملل، بین حقوق در چه اگر

 مختلف، هاي مصوبه و ها ،بیانیه ها ،اعالمیه ها كنوانسیون در و است

 تري جدي طور به موضوع این امروزه اما است، شده دفاع بشر حقوق از

 یكي بشر حقوق اساس این بر و گرفته قرار ها دولت كار دستور در

 نقض هر حیث این از. است الملل بین حقوق مهم و  اصلي انشعابات از

 نیز كشورها سایر بر گیرد، صورت المللي بین عرصه در كه بشري حقوق

 .گذارد مي تاثیر

 ، هستیم آن شاهد المللي بین صحنه در امروزه كه مواردي از یكي

 ها دولت ها تحریم اصلي هدف شود مي گفته چه اگر.  است تحریم

 قرار تاثیر تحت جوامع در بشررا آحاد زندگي مستقیما اما هستند،

 مطرح الملل بین روابط و ادبیات در جدي طور به بحث این. دهد مي

 ها ملت به برساند آسیب ها نظام به آنچه از بیش ها تحریم كه است

 شكل ها تحریم پیرامون مختلفي هاي دیدگاه امروز. رساند مي آسیب

 زنانه حقوق با مغایر را آن ها صهیونیست مثال عنوان به. است گرفته

 هایي بخش از یكي ها تحریم در كه معتقدند چون كنند، مي قلمداد

 ها تحریم ها لیبرال.هستند زنان بینند، مي را آسیب بیشترین كه

 حقوق این نهایت در معتقدند چون دانند مي اجتماعي پدیده یك را

 مكاتب حال هر به.گیرد مي قرار آسیب تاثیرو تحت كه است افراد

 دارند، متفاوتي هاي دیدگاه ها، آثارتحریم درباره فلسفي و فكري

 است توجه جالب و مشخص مكاتب این تمام در امروزه كه اي نكته اما

 دولت ،علیه بشري ضد ابزار یك عنوان به باید ها تحریم كه است این

 .شود گذاشته كنار ها ملت و ها

 

 

 صورت سنتي تفكرات اساس بر كه ایران علیه آمریكا و غرب هاي تحریم

 است، ایران بر فشار اعمال ،براي سیاسي ابزار از استفاده گرفته،

 ضد آثار كه بینید مي بیاندیشید، ها تحریم محتواي به وقتي اما

 ،خودداري دارو تحریم مثال عنوان به. دارد دنبال به متعددي بشري

 كودكان كردن محروم ، ایران به هواپیمایي قطعات فروش از غرب



 

 

 چارچوب در اخیرا كه كامپیوتري هاي بازي به دستیابي از ایراني

 ملي بعد ودر كودكان حقوق به ،ظلم گرفته صورت ارشاد وزارت تحریم

 شكل با كه تحریمي ابزارهاي. است ایراني شهروندان حقوق به ظلم

 .است بشر حقوق آشكار نقض ، یافته نمود متعدد ظواهر و ها

 و دائمي صلح. است متعدد شده مطرح جهاني صلح درباره كه هایي روش

 چه هر كه شود مي تعریف طور این كارشناسان دیدگاه از همیشگي یا

 امكان میزان همان به كنند حركت شدن دموكراتیزه سمت به ها دولت

 مي كه است هایي راه از یكي این. است بیشتر جهان در صلح استقرار

 نمي ها دولت شامل فقط شدن دموكراتیزه اما داشت، توجه آن به شود

 چهارم درموج. است شدن دموكراتیزه چهارم موج شاهد امروز جهان. شود

 لذا اند، توجه مورد المللي بین هاي سازمان جهان، شدن دموكراتیزه

 ، واقع در شود مي مطرح متحد ملل سازمان اصالحات بحث وقتي

 توجه مورد ملل سازمان امنیت شوراي مثل نهادهایي كردن دموكراتیزه

 .جوید مي بهره كشورها علیه قدرت ابزار از كه گیرد مي قرار

 عدالت از چه اگر. است مطرح عدالت گفتمان ، شدن دموكراتیزه از پس

 عدالت از جامعه كه تعریفي هر اما آمده، عمل به مختلفي تعاریف

 عدالتي بي بیافتد اتفاق تعاریف این خالف بر كه موضوعي باشد، داشته

 جامعه در ها عدالتي بي به كه باشد سمتي به باید ها تالش یعني. است

 منابع ،توزیع وبازرگاني تجارت ثروت، در عدالتي بي مثل دهد پایان

 سیاسي، هاي عرصه تمام در عدالتي بي و خارج در وچه داخل در چه

 از یكي هم عدالت به توجه بنابراین. واقتصادي فرهنگي اجتماعي،

 .است بشري حقوق مبناهاي

 

 یعني مشاركت از منظور. شود مي مطرح مشاركت عدالت، به توجه از پس

 كه زماني قطعا. المللي بین هاي گیري تصمیم در مختلف جوامع ورود

 باشند، داشته مشاركت المللي بین هاي گیري تصمیم در متعدد كشورهاي

 شنیده نظرها نباشد، مشاركت اگر اما. رفت خواهد بین از عدالتي بي

 هاي برنامه چه هر. شود مي گرفته غلط به ها گیري تصمیم و شود نمي

 را ما موضوع این بیشتر، جهاني مشاركت و باشد تر گسترده جهاني

 اسالمي تعابیر از بخواهیم اگر و كرد خواهد تر نزدیك جهاني صلح به

 تمام به تردید بدون( ع)الزمان صاحب حضرت ظهور  كنیم، استفاده

 گیرد، مي صورت بشریت علیه كه جنایاتي تمام به و ها عدالتي بي

 .دهد مي خاتمه

 صلح و آشتی-1-6

 



 

 

 ژنرال با «صلح پیمان» انعقاد حال در پوستانسرخ قبایل رهبران

 .وایومینگ در آمریکا داخلی جنگ زمان در شرمن ویلیام

 فضیلتی بلکه نیست جنگ نبود معنی به صلح باروخاسپینوزا گفته به

 چم به آزادی که طورهمان و گیردمی مایه جان نیروی از که است

 را صلح مفهوم[ 3]نیست جنگ نبود چم به هم صلح نیست نبودن زندانی

 که شودمی اطالق وضعیتی به بس آتش. گرفت اشتباه نباید بسآتش با

 تحت طرفه دو یا طرفه یک صورت به مناقشه یک در درگیر طرفین آن در

 به دادن پایان معنای به صلح. کشندمی دست جنگیدن از خاص شرایط

 از جنگ اعالن جنگ وضعیت به بازگشت برای. است جنگ قطع و مناقشه

 کلی طور به جنگ یک در صلح به رسیدن. است الزامی طرفین از یکی

 پذیرش به مغلوب طرف کردن وادار و جنگیدن. است میسر روش دو به

 معروف رومی صلح به که است صلح به رسیدن هایراه از یکی خود صلح

 طرفبی قدرتهای از ایمجموعه یا و پیروز طرف وضعیت این در. است

 سمت نفع به معموالا  که کنندمی تنظیم صلح شرایط عنوان به را شرایطی

 یا و سیاسی مذاکرات کمک با صلح به رسیدن دیگر راه. است پیروز

 است جهان سطح در صلح حفظ صلحدوستان جهانی آرمان. است صلح فعاالن

 وجود به و اندداشته وجود مناقشات و هاجنگ همیشه واقعیت در ولی

 و مناقشات ترک هستند دنبالش به دنیا صلحدوستان آنچه و آیندمی

 برقراری دربرابر انسان ناتوانی. است مناقشات این در صلح برقراری

 مفاهیم بیان به را کریشنامورتی همچون متفکرانی مناقشات در صلحی

 داندمی وضعیتی را صلح کریشنامورتی است،کرده رهنمود صلح از بدیعی

 جنگ به واکنش نوع هر و اندشده حل مسائل و مناقشات تمام آن در که

 ما کریشنامورتی تفکر در. داندمی بعدی مناقشات برای ایزمینه را

 بیرون در مشکلی عنوان به مسئله با برخورد و هستیم دنیا از بخشی

 .است اشتباه ما وجود از

 

 از مشکالتش تمام با دنیا. نیست جدا تو از دنیا و هستی تو دنیا

 تازه مشکالت ایجاد در حل راه بنابراین است،یافته شکل تو هایپاسخ

 - نیست

 

 :[۴]سیاسی اصطالحات در

 

 دستیابی هدف با خاص، موردی در جدی و هماهنگ دیپلماتیک اقدامات

 .نامندمی[ ۵]کوشیصلح را صلح به

 ایشیوه به درگیر هایطرف میان توافق و تفاهم ایجاد برای که اقدامی

 . . . .نامندمی[ ۶]آفرینیصلح را گیرد انجام جویانهآشتی



 

 

 کردن فراهم و شناخت آن هدف که انسانی علوم هایپژوهش از ایشاخه

 .نامندمی[ 7]پژوهیصلح را است صلح برقراری هایزمینه

 ماندگار صلح-1-7

 با کتابی میالدی 179۵ سال در آلمانی نامدار فیلسوف کانت امانوئل

 پایدار صلح یک به رسیدن مبانی آن در که نوشت «ماندگار صلح» عنوان

 بار اولین برای کانت کتاب این در. استشده مشخص اصل شش صورت به

 برقراری برای سازمانی تشکیل و المللیبین جامعه اتحاد خواستار

 [1].استشده جهان در صلح

 

 است وضعیتی محصول کانت آرای پایه بر آرمانی، صلح یا ماندگار صلح

 و جویانهآشتی اتحاد به ساالرمردم نظام پذیرش با هادولت آن در که

 [۴].یابندمی دست گسترجهان قوانین

 

 صلح روز-1-8
 جهانی روز را شهریور 31 با مصادف سپتامبر 21 روز متحد ملل سازمان

 عمومی مجمع جلسه وهفتمینپنجاه در تاریخ این. استکرده اعالم صلح

 نوامبر 31 تاریخ به 3۶/۶7 قطعنامه اساس بر و گذشته در. شد انتخاب

 عمومی مجمع عادی جلسات بازگشایی روز سپتامبر، شنبهسه سومین 1911

 .بود شده انتخاب صلح جهانی روز عنوان به

 

 متحد ملل سازمان-1-9
 متحد ملل سازمان: اصلی نوشتار

 صلح ارائه و تثبیت هدف با دوم جهانی جنگ از پس متحد ملل سازمان

 برای را زیادی هایقطعنامه کنون تا سازمان این. شد تشکیل جهان در

 .استکرده تصویب صلح برقراری

 

 نوبل صلح جایزه-1-11
 صلح نوبل جایزه برندگان فهرست و نوبل صلح جایزه: اصلی هاینوشتار

. شودمی اعطا هرساله که است نوبل جایزه پنج از یکی نوبل صلح جایزه

 صلح جایزه که است مسلمان زن اولین و ایرانی اولین عبادی شیرین

 .کرد دریافت را نوبل



 

 

 

 صلح برای هنر-1-11

 مهیب صدای با همواره. استصلح وجنگ توقف بدون چرخۀ بشر تاریخ

 سفید، ایپارچهتکه درآمدن اهتزاز به با و شده آغاز جنگی شیپوری،

 هایانسان هاصلح و هاجنگ این میان در و. است آمده ارمغان به صلحی

 و آب زمین، گیاهان، درختان، حیوانات، و شده عامقتل بسیاری

 - «اخالق» و «جنگ» که آنجا از و. اندرفته بین از بسیاری موجودات

 یکدیگر با هیچگاه - شوندنمی مخلوط یکدیگر با که روغن و آب مانند

 دزدی، افزایش جز است نبوده چیزی هاجنگ این حاصل آیند،نمی کنار

 بیماری، گرسنگی،قحطی، ربایی، آدم کودکان، و زنان از استفاده سو

 بوده روشن ما همۀ بر شد گفته آنچه. . .  انسانی دردهای و تنهایی

 یکدیگر به را هنر و جنگ آنچه اما. ندارد بیشتری توضیح به نیاز و

 این پرسش پس. است هنری آثار در جنگ بازتاب نحوۀ دهدمی ارتباط

 و شدند؟می منعکس هنری آثار در چگونه تاریخ طول در هاجنگ که است

 از دیگر ایشیوه کسانی چه توسط و زمانی چه از اینکه دیگر پرسش

 این گرددمی یادآور پیشتر شد؟ مرسوم هنری آثار در جنگ انعکاس

 .است شده متمرکز تجسمی هنرهای بر تنها مقاله

 جنگ ستایشگر هنر .1

 و محیط قوانین سیطرۀ و نفوذ تحت مردم سایر همانند هنرمندان

 بایستمی آنها آن، بر عالوه. اندزیستهمی آن در که اندبوده ایجامعه

 پادشاهان، یعنی خود حامیان و دهندگانسفارش هایخواسته پاسخگوی

 حال در یا اغلب که دهندهسفارش. باشند نیز ثروتمندان و اشراف

 یک از تنها نیز بود دیگران خاک به حمله یا و خود خاک از دفاع

 کردهمی استقبال «جنگاوری و جنگ ستایشگر هنر» یعنی هنری شیوۀ

 حماسی تصاویر به توانمی شیوه این هنری هاینمونه ترینشاخص از. است

 به یا و اندشده سوار خود اسب گرده بر پادشاهان آن در که هاجنگ

[. 9]كرد اشاره پرستوطن سربازان از باشکوه تصاویر کشیدن تصویر

 که زمانی تا رسدمی نظر به و داشته ادامه همچنان هنری شیوه این

 همچنان شوند متوسل جنگ به اختالفاتشان کردن برطرف برای هاانسان

 .باشد داشته ادامه

 

 جنگ کنندۀ تقبیح هنر .2

 داشته ساله هزار چند تاریخی هم که جنگاوری و جنگ ستایشگری سنت

 انشعابات ترینشاخص از همچنان و بوده قدرمند و قوی بسیار هم و

 که است رقیبی رشد شاهد خود کنار در است قرنی چند باشد،می هنری

 الغر و ضعیف نوزادی خود کنار در او. است کرده آغاز را مخالف سازی



 

 

 تقبیح آن بلکه ستایدنمی را جنگ تنها نه که بیندمی را اندام

 در پیش از بیش نوزاد این که است این است مسلم آنچه اما. میکند

 نیست «جنگ در پیروزی» دنبال به تنها نه او. است کردن رشد حال

 با امروز را نوزاد این. میکند آرزو را «جنگ بر پیروزی» که

. شناسندمی آن نظایر و «جنگ ضد هنر» ،«صلح برای هنر» چون عناوینی

 ابراز برای همواره «صلح برای هنر» و «جنگ ضد   هنر» اصطالح دو هرچند

 تفاوت اما روند،می بکار یکدیگر جای به نیز گاهی و جنگ با مخالفت

 کریه چهرۀ ،«جنگ ضد   هنر: »دارند خود بیان نحوۀ در توجهی قابل

 و دهشتناک تصاویری کمک به و زننده و تند تلخ، شکلی به را جنگ

 و شهرها ویرانی و تخریب حیوانات، و هاانسان عامقتل از بارخشونت

 در اما. گذاردمی نمایش به آن نظایر و هاانسان آوارگی و روستاها

 جهانی صلح از دیدگاهش ابراز برای کوشدمی هنرمند «صلح برای هنر»

 ایجاد آثارش در خوشایند و مثبت فضایی خشونت، و جنگ نفی و

 که هنرمندانی از تن سه معرفی به اینک توضیحات این با[ 11.]کند

 :پردازیممی بودند «جنگ ضد   هنر» آغازگران

 توسط و میالدی 17 قرن در بار نخستین برای هنری سنت این کالوت. یک

 ایچینگ آثار سری دو او کار این برای. شد شکسته کالوت جاکوبز

 مرکز اروپای سال سی مدت به که جنگی مصائب مضمون با( فلزی چاپ)

 .کرد خلق بود نوردید هم در را

 با گویا فرانسیسکو نوزدهم، قرن در یعنی بعد سال دویست گویا. دو

 تاثیر تحت. داد پاسخ اسپانیا در ناپلئون هایجنگ به چاپی اثر 12

 عالوه.نمود خلق( فلزی چاپ) ایچینگ اثر 12 ابتدا نیز او کالوت آثار

 مشهورش تابلوی دو در را جنگ از وحشتش تمامی او چاپی، آثار بر

 سوم» و( مادرید در اسپانیا و فرانسه جنگ« )1111می ماه دوم» یعنی

 سربازان توسط اسپانیایی شورشیان تیرباران« )1111 می ماه

 .کشید تصویر به( فرانسه امپراطوری

 اول جهانی جنگ زمان تا یعنی گویا از پس سال صد تا پیکاسو. سه

 نشد خلق جنگی ضد هنری اثر هیچ یا و کم خیلی یا بیستم، قرن در

 از پس بسیاری هنرمندان بر بود کرده خلق که آثاری با گویا اما

 اول جهانی جنگ وقایع بازتاب کل طور به اما. بود تاثیرگذاشته خود

 مانند هنرها دیگر همچنین و تجسمی هنرهای در خوبی به توانمی را

 به که شعرایی و نویسندگان هنرمندان،. کرد مشاهده شعر و ادبیات

 بیهوده عامقتل این به توجهشان آشکارا و قویاا  شدندمی اعزام جنگ

 میان این در. شد جلب گرفت را نفر هامیلیون جان که مفهومبی و

 هموطن آثار از را تاثیر بیشترین پیکاسو گفت بتوان شاید

 یعنی تاریخ جنگ ضد نقاشی ترینمعروف و گرفته گویا اشاسپانیایی

 شهر 1937 بمباران به واکنش در را آن او. کرد نقاشی را گرنیکای

 اسپانیا داخلی جنگ در فرانکو از حمایت در که هانازی توسط باسک



 

 

 زندگی پاریس در زمان آن در که پیکاسو. کشید بودند کرده شرکت

 و زده وحشت هاروزنامه در گرنیکاخرابی تصاویر دیدن با میکرد،

 کشید تصویر به جنگ مصائب از گویا تصویری خوبی به او. شد خشمگین

 گرنیکا. است جنگ رحمیبی نشانگر که گذاشت جای به نمادین اثری و

 مردن حال در حیواناتی و هاانسان که است آمیزیخشونت خیلی نقاشی

. پیوست طلبصلح هایگروه به پیکاسو اعوان همین در. دهدمی نشان را

 قتل» نقاشی گویا، 1111 می ماه سوم تابلوی از تاثیر با همچنین وی

 [ (.11]استفانی) کرد نقاش 1951 سال در را«  کره در عام
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 مفاهیم پایه در موزه هافصل دوم:
 

 موزه سوابق و پیشینه بر مروري2-1

 تعریف و مفهوم موزه-2-1-1

التین است که آن نیز از کلمه  1ي میوزیوم كلمه از مشتق موزه كلمه 

 یونان گرفته شده است و در اصل به معنای جایگاه  معبد2موسیون 

                                                           
1 - Museum  

2 - Musyon  



 

 

"موز" ها است. بنابر اساطیر یونان باستان "موز"ها یا "موس"ها، 

 هر .بود4 منموسونه مادرشان و3 زئوس پدرشان كه بودند یوناني ي الهه ُنه

 الهه یكي مثال .بودند یوناني رایج هنرهاي از یكي از "موز"ها مظهر یك

یوناني،   اساطیر مطابق .تاریخ دیگري و دیگري موسیقي و بود شعر موز یا

 یاد و تذكر و الهه ی خاطره او .است زمین و آسمان دختر منموسونه خود

 [1].است

 است داشته بیان رسمي تعریف یك در ها، موزه المللي بین شوراي ، 5ایكوم

 :كه

 همگان روي به آن درهاي كه مادي هدف بدون و دایمي است اي موسسه "موزه

 موزه هدف .نماید مي فعالیت آن پیشرفت و جامعه خدمت در است و شده گشوده

 حفظ و گردآوري و او زیست محیط و از انسان مانده برجاي شواهد مورد در ها

 منظور به گذاردن آنها نمایش به بویژه آثار این بین ارتباط ایجاد و

 است". معنوي وري بهره

 خواص، وري بهره جهت اشیاء و آثار ي خزانه یك از بود عبارت موزه گذشته در

 در و بدهد آموزش باید .است مردم عامه نیازهاي موزه پاسخگوي اكنون ولي

 را پژوهشي و اجتماعي فرهنگي، نقش آموزشي، و كند عمل دانش گسترش جهت

 .باشد داشته نیز جذابیتي تماشاگر براي كه اي گونه به بگیرد، عهده به

 تاریخي مدرك عنوان به یك هر موزه، در شده گردآوري نفیس و ارزشمند اشیاي

 امروز .باشد بشر گذشته تاریخ هاي پیچیدگي از روشنگر بسیاري تواند مي

 اعتبار موجب تاریخي، آثار ارزشمند و گنجینه با معتبر هاي موزه داشتن

 .خود بكشاند سوي به را بسیاري جهانگردان تواند مي و است كشور هر

 را جامعه آموزش نقش كه نهادي عنوان به موزه نمودن فعال و تاسیس امروزه

 و ترین ساده و فرهنگي دستاوردهاي از مهمترین یكي دارد، عهده بر

  .است عمومي فرهنگ نشر روش ترین سازنده

                                                           
3 -  Zethus 

4 - Mnemosyne 
5 - ICOM (The Internation Council Of Museums) 



 

 

 تشكیالت، انواع از اي پیچیده نظام معاصر جهان در اكنون موزه رو هر به

 دانش راهكارها، ها، تكنیك ها، تخصص ها، نهادها، فعالیت ها، سازمان

 اصطالحات فرهنگ و مفاهیم از ادبیات، كوهي با است اي موزه هاي شاخه و ها

 موزه -باغ تر  مانند مردمي و تخصصي هاي موزه از نویني صور و خود خاص

 .است ها موزه -زیست ها، موزه -پارك ها، موزه -كاخ ها،

 شامل كه معنا این به .است ما جهان در نیز اي منظوره چند واقعیت یك موزه،

 آن محورهاي مهمترین كه شود مي اي چندجانبه و هاي پیچیده فعالیت

 مهمتر و معرفي پژوهش، آموزش، حفاظت، مرمت، حراست، نمایش، گردآوري،

 نوعي دیروز، و بشر امروز بین ارتباط نوعي ایجاد براي تالش كه آن همه از

و  محیط در كه انساني خیال و خرد و اندیشه احساس، بین دیالوژیك رابطه

 [1].باشد مي شود، مي مواجه آثار با موزه فضاي

 

 نحوه شکل گیری موزه ها در طول زمان-2-1-2

 .است نگرش و مفهوم موزه بنگریم، دقیق و جامع نگاهي از را موزه وقتي

 شرایط در پسندي موزه و پذیري موزه و خواهي عنوان موزه با كه نگرشي

 نمي جاي خاص قالبي و اي  بسته محدوده در تنها و گیرد مي خود به مختلف

 خارج ها و محدودیت بایدها چنبره ي از باید آن صحیح شناخت براي و گیرد

اي  پدیده موزه كه آنجا از .آورد بدست موزه از كاملي و درست مفهوم تا شد

 آن صحیح دریافت و شناخت براي است، متنوع و متغیر و چندرگه و چندوجهي

 آن مباني و ریشه ها به جامع طور به و مختلف هاي منظرهاز  تا است الزم

 .نگریست )اند شده فراموش بسیاري )كه

 زمان از اي محدوده در بدان موزه اصلي مفاهیم و ها ریشه كشف براي

 سال شمارانه و تاریخ نگارانه شكل زمان در منظور البته .ایم نگریسته

 كه مفهومي .آن است مفهومي و معنایي شكل در زمان منظور بلكه نیست، آن ي

 ي اندیشه و نگرش در كه است انقطاعي سازد مي متنوع امروز از را دیروز

 مفاهیم به باید انقطاع این دریافت براي .گیرد مي شكل فرهنگي بشر

 مفاهیم همین .اندیشد دوره در هر آدمي اندیشه ي شكل دهنده بنیادي



 

 

تاریخ معماری »ی پور، محمد. )ناصر .دهند مي شكل نیز را موزه بنیادهاي

 (۵9، ص 22ها موزه« موزه

 

 دیروز موزه ها-2-1-3

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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