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 یجاد حس صلح دوستی بارویکرد اصلح  فضای برایطراحی  ضرورت 

 (مفهومی و معنا گراهنر  )بارویکرد

 نویسنده اول : جعفر زمانی

 کارشناسی ارشد معماری عضو نظام مهندسی

(aso.zamani60@gmail.com) 

 نویسنده دوم : احمد چورکه یکشوه

 نظام مهندسیهیات مدیره نظام مهندسی استان آذربایجان غربی   کارشناسی ارشد معماری و عضو 

(ehmed_architect@yahoo.com) 

  :چکیده
دنیای امروز فراتر از هر مقطع زمانی دیگر درگیر جنگ ، خشونت ، کشتار و بازیهای سیاسی بازار فروش تسلیحات مخرب کشتار 

نگی واجتماعی ابعاد دهشتناک آن در حال افزایش است . بدیهی است جمعی گردیده است و با پیدایش بحرانهای اقتصادی ، فره

در چنین وضعیتی معضالتی همچون بی عدالتی ، تبعیض ، نا امنی ، وحشت و نفرت زندگی انسانها را بیش از پیش تهدید خواهد 

در این وضعیت ترویج جهانی ومنطقه ای آرامش زندگی را با چالشی جدی مواجه کرده است و  اخیر دهه چند کرد و فضای

فرهنگ صلح منجر به پرورش اعتقادات و اقداماتی خواهد شد که مردم هر کشورباید متناسب با ساختارهای ویژه فرهنگی ، 

آرمانهای بیدار بشری است العات ، درک و فهم ، نگرشها و صلح مجموعه ای از اگاهی ، اط  اجتماعی و اقتصادی به ان بپردازند.

 امروزه یله قدرتمندان و ستمگران سرکوب و با همت هنر و فرهنگ هر کشوری دوباره جان می گیرد .در واقعکه همواره به وس

در این  ..ستا مسئولیت بر مبتنی و ضروری فعالیتی باشد، بینیجهان یا انتخاب بر مبتنی امری آنکه از فراتر صلح به پرداختن

 نینچ رویکرد ایجاد حس صلح دوستی بپردازیم  باگرا به طراحی مرکز صلح با  پژوهش سعی بر آنست تا با بکارگیری هنر معنا

 روی بر را هایمانتالش و نکرده تعریف جنگ نبود معنای به صرفاً را صلح ضرورت، به بنا آغاز، در که است طبیعی رویکردی،

 و  ستهببر مبنای نظریه گفتگوی تمدنها در مقابل نظریه برخورد تمدنها  نمایش مضامین زشت خشونت و فهم و یادگیری صلح 

ادهای با توجه به نمطراحی   فرهنگی و معنا گرایانه به مسئله رویکردی بادر این پژوهش سعی بر آنست که  .کنیممی متمرکز

توانیم در این روند جنگ پرهیزی و صلح باشد که ب .پردازدبصلح جهانی و ایرانی در حجم و طراحی داخلی فضا بر مبنای آنها 

 و زایشی مجدد بخشیم. ی را در جامعه جهانی گفتمانی دگردوست

 هنر مفهومی،  گفتگوی تمدنها، صلح  ، جنگ  :کلیدی کلمات
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 مقدمه :

را پشت سر گذارده و تمدن مدرن بشری تفاوت فراوانی با گذشته دارد و جنبش مروزه با زندگی در جهانی که دو جنگ جهانی ا

امپریالیستی و تعارض میان آنها و تولد  _جهانی شدن ورشد روز افزون سالحهای کشتار جمعی ، ظهور جوامع فرا صنعتی 

ما نیز در طس سالهای گذشته  تفکرات رادیکال مذهبی هر روزه موجب جان باختن انسانهای  بیگناه فراوانی میشود و کشور

در حالی که هم اسال م منادی صلح بوده و هم با مطرح نمودن نظریه گفتگوی تمدنها در لطمات فراوانی از جنگ دیده است 

صلح  و،هدف هنر ایجاد صلح استبرابر نظریه برخورد تمدنها ما همواره در پی رسیدن به صلح جانی بوده ایم و با توجه به اینکه 

 .سعی در تالشی معماری در این مسیر نموده ایم ر نیازمند تالش همه مردم استپایدا

 تعریف جنگ و صلح 

 پرخاشگر، انسان چه چنان که بود باور این بر داند ومی جنگ عامل را اقتصاد ساده زوال (میالد از قبل 763-624) افالطون

 به تاس معتقد و دهدمی بروز را حکومتی خود بیمار ساخت اینشانه نیز، کننده تهاجم کشور داد، دست از را هنری یا فضیلتی

  .نیست سودمند و حق به مدارانه،سیاست اقدامی دیگران بر استیال یکدیگر، از هاملت و افراد مصالح تفکیک عدم دلیل

 صلح که باشد حاکم جهان بر باید نظامی دارد باور و است جهانی صلح راه طراح در نخستین م، 756 متولد« سنت آگوستین »

  .بیاورد ارمغان به همگان برای را

 صلح موضوع ذهنش با همواره رسید، ثبت به بشری تمدن هزار سال5 حداقل و کرده آغاز را اجتماعی زندگی بشر، که دورانی از

، این سه مقوله و خصلتو هست که یکی از  بوده بشری زندگی در خصلت و مقوله سه راستا، این در و است بوده درگیر جنگ و

ترساند و یا اینکه خودش به لحاظ مسأله ترس آفرینی است و انسان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد دیگران را می

کوشد که خود را از این ترس خالصی کند و میشود و ترس بر او غلبه میگیرد دچار ترس میشرایط محیطی که در آن قرار می

 برای خودش مصونیت ایجاد کند.دهد و یا 

 کند. این عامل میتواند منشأ درونی داشته باشد.مقوله دوم موضوع تهدید کنندگی است. ترس از عاملی است که او را تهدید می

گردد. در ابتدا این یک مقوله غریزی بوده که انسان خواسته مقوله سوم هم، موضوع امنیت است که اندیشه صلح به آن بر می

ش را از عوامل تهدید زا مصون نگه دارد و به همین دلیل نیاز به قدرت و اقتداری داشته که امنیت را برایش فراهم کند و خود

م( به عنوان یک متفکر و فیلسوف سیاسی بحث  9511-9431« )توماس هابز»این در واقع مترادف با مفهوم صلح است. اگر 
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ول دریایی استعاره از این است که انسان ها برای زندگی کردن در پناه قانون و صلح، کند، این لویتان یا غلویاتان را مطرح می

از متفکران « ابن خلدون»اختیار خود را به یک حاکم بدهند و آن حاکم مقتدر بتواند امنیت الزم را در جامعه ایجاد کند و یا 

قتدر تواند بدون این مقام ممقتدر نیاز دارد و انسان نمی انسان تنها حیوانی است که برای زیستن به یک مقام»گوید: اسالمی می

 «رشد کند.

پیشنهاد داده هر پیمان صلحی که زمینه ساز جنگ های « صلح جاوید»( در کتاب 9326-9186بینیم امانوئل کانت )باز ما می

تش دائمی ممنوع شود و آتی باشد باطل است، دولت ها حق ضمیمه کردن خاک دیگر کشورها را نداشته باشند، ایجاد ار

یکی از فیلسوفان بزرگ تاریخ است که به تعبیری، اندیشه « کانت»فدرالیسمی جهانی برقرار شود که جهان وطنی رایج شود. 

های عقالنی، قانون گرایی و  توانند یا اتخاذ رویهگردد. او معتقد است که انسان ها میصلح به تفکرات و فعالیت های او بر می

اخصه کند و شری نوعی صلح پایدار را در زندگی خودشان ایجاد کنند. او در آثار خود یک نوع نظام فدرالی را تبیین میقانونمدا

 تواند از طریق تأسیسات وگوید بشر رو به سوی ترقی و تعالی دارد و میدهد و با نگاهی خوشبینانه میهایشان را توضیح می

ل المللی حافظ صلح و امنیت مثلذا اندیشه و تفکر کانت در شکل گیری نهادهایی بیننهادهای مختلف، صلح را برقرار کند و 

 جامعه ملل و سازمان ملل متحد بسیار مؤثر بوده است.

 نروژی و پدر مطالعات صلح بیان شده که عبارتند از:« یوهان گالتونگ»در مجموع پنج ویژگی هم برای مطالعات صلح از سوی 

 لح این است که با پدیده منازعه و تعارض برخورد مسالمت آمیز داشته باشداولین ویژگی مطالعات ص

گویند صرفأ صلح را باید به منزله فقدان جنگ گسترده تلقی کرد. به تعبیر آنها اگر می« کارل دویچ»حداقل گراها و از جمله 

توانیم بحث عدالت اجتماعی را با صلح مرتبط جنگ گسترده در جامعه رخ نداده باشد، صلح استقرار یافته و لذا در اساس ما نمی

 سازیم، کارل دویچ معتقد است که تحقیقات صلح در پی این است که احتمال بروز جنگ گسترده را کاهش دهد.

گویند ممکن است در مقطعی جنگ تمام عیار نداشته باشیم، ولی در عمل نبود جنگ به می« اشمیت»حداکثر گرایانی مانند 

ا یک کند و بعی نیست. چرا که خشونت های ساختاری جوامع به منزله پتانسیل ها و آتش زیر خاکستر عمل میمعنای صلح واق

نند زفعل و انفعال ممکن است به یک بحران و جنگ تبدیل شود. این گروه از متفکران، صلح را با مقوله عدالت اجتماعی پیوند می

 شود، بسترها و نهادهای الزم برای صلح وجود ندارد.ا مراعات نمیگویند در جوامعی که عدالت اجتماعی در آنهو می

گوید هدف طرفداران صلح و عدالت اجتماعی این است که بتوانند منازعات پنهان را آشکار کنند تا یک دفعه فوران اشمیت می

 نکنند.

 ای برخورد است. دوم : مطالعات صلح به لحاظ آکادمیک، جنبه تجربی و انتقادی دارد و از جنبه سازنده

ها و فرضیات را از نظر تجربی، مطالعات صلح مانند سایر رشته های علمی باید به جمع آوری اطالعات و داده ها بپردازد و داده

 حل برای استقرار صلح بپردازد.با هم مقایسه کند و نتیجه مطلوب برسد و به ارائه راه
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خواهد گفتمان های جوامع و رفتارهای بشری را از به این معنا است که میگوییم مطالعات صلح جنبه انتقادی دارد وقتی می

آمیز تغییر دهد. چرا که وجود خشونت های ذهنی و فیزیکی در یک جامعه، موجب به هم حالت خشونت آمیز به حالت صلح

 شود.خوردگی تعادل اجتماعی آن جامعه می

 خواهد نقش مثبتی ایجاد کند.لح میگردد به اینکه مطالعات صجنبه سوم این حوزه بر می

 مطالعات صلح به مثابه مطالعات بهداشت است.

در مطالعات صلح کسانی که کار کرده اند و بویژه آقای دالتون معتقد است همان کاری که یک پزشک برای مداوای بیمارش به 

 برای ایجاد صلح ارائه کند. کند باید رهنمودهاییبرد، به همان حالت، کسی که در زمینه صلح کار میکار می

د با رسد که بایچرخد و بعد مرحله صلح سازی و ایجاد صلح را میاالن عمده فعالیت سازمان ملل حول دیپلماسی پیشگیرانه می

 فرهنگ سازی هماهنگ باشد.

ر رها بسیار مؤثفرهنگ سازی در بعد داخلی برای رفع خشونت های ساختتاری و در بعد خارجی برای گسترش روابط میان کشو

 و سومند است.

مدعی  تواندمقوله چهارم، فرا رشته ای بودن مطالعات صلح است. هیچ رشته ای از علوم انسانی، علوم تجربی و سایر رشته ها نمی

ود شتوان انتظار است صلح برقرار میگنجد و با اختصاص بودجه به یک امر خاص هم میشود که مسأله صلح در انحصارش می

راد جامعه به آرامش روانی و اجتماعی مورد نظر خواهند رسید و در صلح جهانی هم اندیشمندانی که مطالعات صلح را انجام و اف

 کنند.دهند دائم از رشته های مختلف علوم استفاده میمی

گیرد چون منازعه از مطالعات صلح یک مقوله فراملی است و بحث صلح و امنیت تمام آحاد بشری و تمامی ملت ها را در بر می

شود و در نهایت ممکن است به جنگ بین مناطق و آنها منجر شود. از آنجا که مفهوم منازعه، مفهومی فرد و درون فرد شروع می

 شودگسترده و جهانی است، مفهوم صلح هم یک مفهوم قلمداد می

 به طور کلی چهار نوع تعارض تعریف شده است که به ترتیب عبارتند از:

 تعارض درون فردی یا بین افراد -الف

شود که ناشی از اختالفات قبیله ای، سیاسی، نژادی و دیگر در واقع این نوع تعارض به تعارضی گفته می -تعارض بین جوامع -ب

آید. مثأل نزاعی که بین جامعه کاتولیک و جامعه موارد است و یا ناشی از مهاجرت یک گروه خاص به منطقه ای پیش می

 ان وجود دارد یا بین مسلمانان و تکفیری ها که با هم در حال منازعه هستند.پروتست

تعارض بین دولت ها و ملت ها است. برای نمونه، جنگ های اول و دوم جهانی پدیده های به نسبت جهانگیری شدند و در  -پ

 شرایط تاریخی خاص، دولت ها و ملت ها را با هم درگیر کرد.
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 از جنگ بین« هانتینگتون»مدن ها و در واقع آنچه که امروزه به عنوان برخورد تمدن ها نام گرفته و تعارض بین مناطق و ت -ت

 برد.تمدن اسالم با تمدن مسیحی نام می

 شود. مسأله بسیار مهم مدیریت منازعه است.به اعتقاد من، منازعه باعث رشد جوامع می

بیندیشد، این منازعه پیش رونده است. البته دو طرف منازعه باید به این  «برد-برد»به بیان دیگر اگر دو طرف منازعه به بازی 

 حلی رضایتمندانه پیدا کنند.نتیجه برسند که طرفین، اشتراک منافع دارند و باید با تکیه بر نقاط اشتراک راه

 ابزارهایی عقالیی برای حل و فصل منازعه ها شامل چه مواردی هستند؟

به این نتیجه برسند که در برخی موارد اشتراک منافع دارند و بنابراین تشخیص بدهند که هر دو اول اینکه طرفین منازعه 

توانند منتفع شوند. دومین ابزار این است به گفتمان و گفت و گو روی بیاوریم. اگر منازعه گوش شنوا داشته باشند بسیاری می

ی، صبر و تحمل است. در مرحله باالتر، موضوع میانجیگری مطرح از مشکالت رفع خواهد شد و این کار نیازمند افزایش بردبار

کند و با ارائه راه حل احتمال حل و فصل منازعه پیدا خواهد شد. در کننده در منازعه طرفین دخالت میشود و عامل میانجیمی

 مرحله بعدی مراجعه به محاکم قضایی مطرح است. 

 گیرد؟کند و مناسبات عادالنه موجود در جامعه را به چالش میچه زمانی یک خشونت، جنبه ساختاری پیدا می

شود، منازعه جنبه اجتماعی به خودش کند و توجهی برای رفع آن نمیموقعی که یک تعارض از مرحله ای خاص عبور می

 شود که جنبه ساختاری دارد.گیرد و به مرور زمان به خشونتی تبدیل میمی

 سأله بسیار مهم و حاد است.االن بیکاری در جامعه ما یک م

تواند به خشونت ساختاری تبدیل شود. یعنی یک سری پتانسیل این مسأله در جامعه ما با یک سری جریان سازی و بهانه می

تواند در جامعه بحران ایجاد کند. مثأل نگاه کنید یک فرد در جامعه ما خدمت سربازی اش را هایی در جامعه وجود دارد که می

کند. او فقر خود را عامل دست زدن کند و جامعه را نگران میخرد و به یک بانک حمله میرود اسلحه ای میه ولی میتمام کرد

 ریزد.به این کار دانسته بود، ولی اگر چنین اقداماتی در سطح بزرگتری فراگیر بشود ساختار جامعه به هم می

آیا در مقابل »میالدی را بر پیشانی دارد،با این پرسش آغاز می کند: 9172ژوئیه سال  78اینشتن نامه خود به فروید که تاریخ 

 «فاجعه شوم جنگ راه نجاتی برای بشریت وجود دارد؟

برای تحقق آرمانهای بزرگ، نخست اقلیتی مبارز تالش و کوشش می کند. آیا بهتر نیست که در راه صلح که به آن ایمان داریم 

 ری نیست نابود شد؟رنج کشید تا در جنگ، که به ان باو

ادبیات و ابزارجنگ و صلح با هم سازگار نیستند. صلح و دموکراسی مبتنی براحترام به حیثیت بشراست. هدفش آن است که هر 

فشار و ستمی را که بر اراده فردی تحمیل می شود از بین ببرد ونظامی برقرار سازد که تا حد امکان این اراده شکوفا گردد حال 

باعث سرکوبی اراده ملی در نتیجه سرکوبی  برای حل مسائل بین المللی به جای عدالت به زور متوسل می شود آنکه جنگ چون
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اراده های فردی که مجموعه آن اراده ملی را می سازد، می گردد، جنگ بشر را از شرایط یک زندگی عادی که به اوامکان تکامل 

را برای او ایجاد می کند و بدین نحو با تخریب حیثیت بشر باالترین لطمه آزاد را می دهد دور می نماید و محیط خفقان آوری 

 را به او میزند.

امروزه حکم یک ضرورت را پیدا کرده است اما برای تحقق  استقرار صلح و آشتی در جهان باید بکوشدهر کشور برای اینکه 

بخشیدن به این مهم در وهله نخست باید صلح و آشتی در خود کشورها برقرار گردد و فقر و بیکاری و تبعیض های نژادی و 

، 9711، د ) سلیمانیقومی و قبیله ای باید رخت بر بندد. آنگاه در یک تعامل جهانی سایر ملل به صلح واقعی و پایدار دست یاب

 ( 52ص 

 صلح از دیدگاه امیرالمومنین:

در منطق علی)ع( صلح بر جنگ ترجیح دارد و از همین روست که در نامه به مالک اشتر می فرمایند که هیچگاه پیشنهاد صلح 

 آسایش رزمندگان از سوی دشمن که خشنودی خدا در آن است را رد مکن و در بیان دلیل این مساله می فرمایند که صلح موجب

(از همین رو ایشان از بهانه ۳۵و آرامش فکری والیان می گردد و در سایه صلح، امنیت کشور تامین می گردد.)نهج البالغه، نامه 

 تراشی برای دشمنی و تحریک دشمن پرهیز می دادند

 گفتگوی تمدنها :

 تقداس و گیرایی واژه، دو این ترکیب. است شده مطرح جدیدی معنایی بار با تازگی به که است ای واژه تمدنها وگوی گفت

 رسد یم نظر به لذا است، یکدیگر با تمدنها دوستانه و صمیمی روابط آور پیام آن، معنایی بار و است آورده پدید اذهان در خاصی

 در شوند، می پیگیری و طرح جهانی صحنه در مختلف دالیل به بنا که موضوعاتی .شود موشکافی بیشتر واژه دو این است الزم

 تمدنها وگوی گفت اما گردند، می طرح تداوم برای مجال محدودیت و کهنگی نوعی دچار جدید، وقایع بروز و زمان گذشت اثر

 و صلح ضرورت جهت به ــ ناپذیر اجتناب البته و آرمانی راهکاری عنوان به همچنین و عقلی و فطری های پشتوانه واسطه به

 هایقدرت برای که نیست اخالقی صرفا طرحی تمدنها، وگوی گفت دیگر، عبارت به. است قاعده این از مستثنی ــ همزیستی

 می صعودی سیر بشری، جوامع آگاهی برآیند که است ایده این بر مبتنی طرح این. باشد داشته موقت طرح موضوعیت جهانی،

 به مهم، نای به عنایت با رو پیش مقاله. نمود تالش سیر این جهت در واقعیت، این به نسبت هوشیاری با بایستی می و پیماید

واقعیتهای موجود در جهان بیانگر آن هستند که امروزه گفت وگو میان تمدنها  .است پرداخته طرح این نظری مبانی تشریح

ست، بیان شده ا خواه ناخواه وجود دارد. البته این از سنخ گفت وگویی نیست که به شکل آرمانی در نظریه گفت وگوی تمدنها

بلکه گفت وگویی است یک سویه، که یکی از طرفهای آن، گفت وگو را به کمک حربه های مختلف به دستور و امر مبدل کرده 

است و طرف دیگر چاره ای جز پذیرفتن و اطاعت ندارد. به هرحال ما چار ه ای جز شرکت در گفت وگو نداریم ــ البته این بار 

صول ــ و حداقل اینکه ما نیز در برابر موج شعارهای جهانی شدن، ایجاد دهکده جهانی و نظم نوین جهانی با حفظ و پایبندی به ا

 به ما اگر .نه از موضع تماشاگر و بیننده، بلکه از موضع برابر، در حق تصمیم گیری و ارتقای نقش تاریخی، سخن خواهیم گفت

 گاه هیچ آن عظیم تمدن و اسالم مثال برای. شود می نمایان بیشتر وگو گفت انجام ضرورت کنیم، مراجعه اسالم تاریخ و قرآن

 شدن زدیکن و جمعی ارتباط وسایل پیشرفت با امروزه. برساند دیگران به را خود پیام توانست نمی گیری گوشه و انزواطلبی با
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 قیدوشرط بی شپذیر معنای به بلکه نیست تمدنها سایر گیری گوشه معنای به کند گیری گوشه تمدنی اگر یکدیگر، به کشورها

 ظهور و بروز ابداع، خالقیت، فاقد را منزوی جامعه خارج جهان با مدنیت یک ارتباط قطع. بود خواهد تمدنها دیگر وگوی گفت

 تتمایال با و رسید انزوا به خارج با ارتباط قطع و صلیبی جنگهای وقوع پی در اسالمی تمدن که است رو همین از. نماید می

 گفت اصول ترین اساسی .آورد وارد اسالمی تمدن پیکره به شدیدی ضربات امر همین و شد مواجه گرایی تعصب و طلبی تجزیه

. دکر جستجو توان می( ص)پیامبر بعثت در را اسالمی تمدن اولیه ظهور و دارد وجود اسالم متن و قرآن در انسانها بین وگوی

 امر( ص)پیامبر به خداوند سوی از جبرئیل شد؛ بیان حرا، غار در نظری، صورت به اسالم، تمدن و فرهنگ چارچوب نخستین

 شود می شروع شناسی مخلوق و شناسی انسان شناسی، خالق از اسالمی معرفت و علم. بشناسد و بخواند را هستی کتاب که کرد

 قلیدیت معلومات جای به( جامعه) دیگر انسانهای و انسان نفس طبیعت، ماوراءالطبیعه، چهارگانه قلمروهای در تفکر و تعقل بر و

 انسان طهراب تنظیم برای سرانجام. نماید می ارشاد ها عرصه این از استفاده تکنیکهای و فنون درباره و کند، می تاکید تعبدی و

 ت،اس تمدن عمودی محور حول مکه در( ص)پیامبر سیره و مکی آیات. فرماید می توصیه را خاصی ضوابط مذکور، قلمرو چهار با

 ،اسالمی تمدن و فرهنگ نظری چارچوب کریم قرآن. است افقی محور حول مدینه در( ص)پیامبر سیره و مدنی آیات که درحالی

 .است آن عملی چارچوب اکرم نبی سنت و سیره و

 دیدگاههای خاتمی درطرح گفتگوی تمدنها

 توجه به ایمان دینی در گفتگوی تمدنها -9 

 باید. کنیم می دریافت زمین از روز هر نان و آب همچون را خود روزی همچنان ما: دینی ایمان و دین نقش بر تاکید ــ۱ــ۱

 ینشیر میوه تواند می باشد دائم و جاری اگر ایمان آوریم؛ دست به آسمان از نیز است، شاداب و زنده ایمان که را خود روزانه بهره

 .داشت دوست را جهان و انسان توان می که است شونده نو لحظه هر ایمان با آورد؛ ارمغان به را صلح و اخالق

 نسانی،ا خرد بگیرند؛ قرار هم کنار در علم و دین باید کنونی بغرنج وضعیت از رهایی برای: علم و دین همراهی بر تاکید ــ۱ــ۲

 و تاس دین و عقل تجلی برتر اراده بود؛ خواهد بشری مشکالت رفع ساز زمینه برتر اراده به اعتقاد و گرایی دین مدنی، جامعه

 دمیآ سعادت رکن که یقین و اطمینان گرفتند، قرار مهری بی مورد یا رفتند دین و علم وقتی آنهاست؛ به محدود انسان اراده

 .داد خواهد دست از را خود متکای و خاستگاه است،

 ارزشهای تمامی که نیست این معنای به طلبی اصالح جریان ایجاد و تحول پذیرفتن: خود ارزشهای حفظ بر تاکید ــ۱ــ۵

 با ت،اس طلب اصالح پذیرفت را آن هرکس که دارند اصولی غربیها که باشد این مالک اگر بپذیریم؛ را دیگری جامعه موردقبول

 .رود می پیش شدن غیرمذهبی سوی به جهان و است غرب در ارزشها که نیست درست این دارد؛ مغایرت وگو گفت اصل

 تعریف خاتمی از تمدن-9            

 و معنوی ذهنی، وجه معنای به فرهنگ مقابل در زندگی عینی و مادی وجه معنای به تمدن: تمدن از تعریف نوع دو ــ۲ــ۱

 مادی نیازهای برآوردن برای انسان تولیدات و معنوی و مادی زندگی وجود از است عبارت آن فراگیر معنای به تمدن غیرمادی؛

 .توأمان صورت به معنوی و

 ؛است معنوی و مادی نیازهای به پاسخگویی برای بشر تالش حاصل تمدن(: آن فراگیر مفهوم) تمدن از خاتمی منظور ــ۲ــ۲

 مادی جهو فقط تمدن از منظور اگر باشیم؛ معتقد تمدنها وگوی گفت به توانیم می باشیم داشته تمدن از فراگیر تعریف ما اگر

 ادیم قدرت لحاظ به دولت اگرچه نیست، تنهایی به ملتی هیچ اختیار در تفکر ماند؛ نمی باقی وگو گفت برای جایی باشد

 .باشد نیرومندترین

 تاکید بر مبادله بین تمدنها -7             
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 هک قومی هر و است نیامده وجود به قبلی تمدن انکار و نفی با تمدنی هیچ: یکدیگر دستاوردهای از تمدنها استفاده ــ۵ــ۱

 .است کرده استفاده قبلی تمدن دستاوردهای از باشد ساز تمدن است توانسته

 اکهمعن این به بگذریم، جدید تمدن از باید باشیم ساز تمدن بخواهیم اگر ما: جدید تمدن دستاوردهای از استفاده لزوم ــ۵ــ۲

. یما مواجه غرب تمدن نام به آسا غول های پدیده با االن ما کنیم؛ استفاده بشری جدید تجربه یک عنوان به آن دستاوردهای از

 .بگیریم نادیده را جدید تجربه این که است انصاف و خرد حکم از دور

 رهنگف رسید پایان به تمدن یک اینکه از بعد بلکه رود نمی بین از کامل طور به تمدنی هیچ: تمدنها آثار ماندن باقی ــ۵ــ۵

 . دمان می باقی آن فرهنگی آثار و آن با متناسب

 

سوابق و پیشینه نظری در مورد صلح

 

 

 سوابق و پیشینه نظری در مورد هنر معنا گرا

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 فرضیه : 

 به نظر می رسد استفاده از هنر معنا گرا در طراحی معماری مرکز صلح میتواند به فرم کالبدی منجر شود.

 

 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 در کنار هم قرار دادن جنگ و صلح در این مرکز و ایجاد حس انتخاب و ترغیب ناظرین در راستای صلح دوستی و برقراری صلح و اجتناب 

 از جنگ.

 

 اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی(: 

 ی و جنگ پرهیزی به ناظرین.تباین ذهنی نزدیک به واقعیت از جنگ و صلح و القای تفکر صلح دوست

 

 ایده های طراحی :

به دو دسته فرم وجهت ایجاد صلحی پایدارتصور شده است و در این بخش ایده های طراحی بر مبنای هنر مفهومی و معنا گرا 

حجم و شکل نمادین مفهومی ساختمان و تعمیم مفاهیم عمیق عرفانی هفت شهر عشق به روابط فضاها و طراحی سیرکوالسیون 

 داخلی بنا  تقسیم میشوند 

 )برگرفته از حس رهایی از دنیای مادی و قدرت طلبی و جهان خواهی(  فرم حجم : تداعی مفهوم پرواز

                                                                                      

با معماری ایران باستان ) اشاره به پیشرو بودن ایران در زمینه گفتمان صلح جهانی با نظریه گفتگوی سردر حجم کلی ساختمان 

زمینه حقوق بشر و اکرام و احترام به انسان با اولین کتیبه حقوق  تمدنها در مقابل نظریه برخورد تمدنها و سابقه کهن ایران در

 بشر جهان (
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ای که در سطح جهانی به عنوان سمبل صلح  در ذهنیت عمومی مردم جهان بنا میتوان از نماده راحی فرم مفهومیبرای ط-9

 مورد اشاره قرار خواهند گرفت.شناخته میشوند بهره گرفت که پیشینه تاریخی چند نمونه شاخص آن به اختصار 

کبوتر : در اصل نماد کبوتر به روایات مربوط به حضرت نوح )ص( در تورات برمیگردد. در هنگام سیل بزرگ که کشتی  – 9-9

 بر روی آبها سرگردان بود کبوتری سفید را از روی کشتی رها کردند تا خشکی و ساحل نجات را بیابد 

 ارانهز از است؛ نعمت وفور و فخر صلح، نماد زیتون مجید به نام زیتون سوگند یاد میکند .درختخداوند در قرآن  زیتون : 2-9

زیتون درخت همیشه سبز نواحی مدیترانه .است شده ای ویژه توجه درخت این به مختلف های فرهنگ و جوامع در پیش سال

عقل و صلح، درخت زیتونی را در آتن به نشانه صلح رویانده ای است که تنه و برگ های مقاومی دارد. در یونان ، آتنا یعنی الهه 

برای بیان صلح در هنگام سفر به کره ماه، نهال زیتونی را در آنجا کاشته اند. شکوفه های این درخت سفید  نیز آمریکایی ها .است

 و به رنگ صلح است

تمرکز گرایی دارد و یا به صورت هفت الیه بر روی استفاده از فرمهای گرد و مدور که نشانگر اتحاد و همگرای وخاصیت  7-9

 همدیگر که نمادی از هفت شهر عشق در تفکرات عرفانی باشد
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فضاهای داخلی و تعریف روابط ومسیر دسترسی ها و هدایت بازدید کنندگان بر مبنای تفکر عرفانی هــفـت  برای طراحی -2

عبارت   و در عرفان معنی شده  « صحرا و بیابان »  دبیات به وادی دراصطالح ا«   هـفت شهــرعشـق » وادی عــرفـان

 :سالک ؛ بخاطر وصول معرفت الهی است .که عبارتند از « سیروسلوک   »  از

وادی دوم :عشق  وادی سوم :معرفت  وادی چهارم :استغنا  وادی پنجم :توحید  وادی ششم:حیرت  وادی  وادی اول : طلب 

 هفتم: فنا

فنا شدن ، نیست شدن    از )  عبارت  ادبیات  اصطالح  فنا در که سلوک عرفانی که غایت آن رسیدن به فناو در این سیر 

در ) سیرالی اهلل ( است ، یعنی سیر اخـر از مر حله  صـوفیه عبارت  و در اصطالح  گویند ( را  زوال  و  نیستی  ،

سالک   از  است  مومه مـذ  صاف او  سقوط  تصوف  در اصطالح  میباشد فـــنا  بحق رسیدن  برای

.و در این مرحله سالک به حقیقت میرسد ومیتوان این مفاهیم را به روح طراحی  حاصل میگردد ریاضت  کثرت   بوسیله  که ، 

هفت  زوارد کرده تا شخص بازدید کننده به مرحله فنا یا غایت مد نظر ما که همان صلح است برسد بنابراین ما ناظر را با عبور ا

 مرحله فضایی ، مفهومی با معنای صلح آجین کنیم که به شرح زیر میباشد.

ورود به فضا یا سالن ورودی که مسیر از روشنای به ظلمت را بنمایاند با رفتن به کد ارتفاعی منفی و نظاره کردن تصاویری  9-9

نوع خشونت در جنگها مانند نسل کشی  ینترین مرحله خشونت مانند کودک آزاری تا بدترین وشدیدترضعیف که از پایین 

 وعوارض استفاده از سالحهای کشتار جمعی را به نمایش بگذارد.

ین سالن در ا ورود به فضا یا سالنی که این بار میخواهد نمایه ای ملموس تر و حسی نزدیکتر به واقعیت خشونت را القا کند 2-9

کف به صورت صفحاتی متحرک طراحی شده تا نشانی ازعدم ثبات وامنیت باشد . نورپردازی در راستای ایجاد دلهره وگذاشتن 

ماکتهای از فضای جنگ و بوی سوختگی و محیط جنگ نیز ساطع گردد و هنگامی که ناظر قصد خروج از این فضای ناخوشایند 

رود میبیند که درب خروجی واقعی نبوده و با دست کشیدن به دیوار و با استفاده قوی تر را دارد و به سمت درب خروجی می

ازحس المسه تا بینای خروجی را بیابد تا این مفهوم متبادر گردد که فضای جنگ و خشونت فضای عاری از عقالنیت و احساس 

 میباشد.

و نامانوس احساسی را داردو با فضای غیر منتظره برخورد اینک ناظر با خشونت اشنا شده و قصد خروج از این فضای تلخ  7-9

میکند سالنی به شکل مدور و رنگ روشن و مملو از روشنایی و حس زندگی . که مبلمان جهت نشیمن و حرکتی از آب به عنوان 

 یرسد  تا شخص ناظربه تمام زبانهای دنیا به گوش م نماد پاکی ، روشنی و در آن جاریست و صدای ال الی مادران برای کودکان

زیبای و انعطاف صلح و دوستی بین تمام ملتها را باری دیگر تجربه نماید . و برای دیدن خورشید همچون نماد زندگی وقتی به 

سمت آسمان مینگرد . موانعی هوشمند طراحی شده تا در مسیر دید باشند و به ناظر این منظور را برساند که صلحی که اتفاقی 

 بسیار شکننده و در هرآن احنمال اضمحالل آن وجود دارد و باید برای رسیدن به صلح بیشتر کوشید. به دست می آید

ناظر در سیر تکامل نگرشی خود وارد فضا یا سالنی میشود با رنگی کامال سفید و خالی از هر عنصر بصری تا در فضای   6-9

 ر فضای به اجباربلکه در فضای هوشیاری و اندیشه فلسفی خود بیابدمکث و تاملی قرار بگیرد ومسیر نیل به  صلح را این بار نه د
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برنامه ای از پیش تعریف و تدوین شده نیست و هر آنچه که صلح را معنا میبخشد برون از تو نیست و تماما طراوشات .که صلح 

 .انهاست و خود باید آنرا بیابیمذهنی و قلبی ماست که میتواند این فضای بی رنگ را معنا و رنگ بخشد و صلح در درون ما انس

ورود به فضای که اینک میخواهد تراوشات ذهنی و احساس را ناظر استخراج کند . سالنی که در آن االت موسیقی ونقاشی  5-9

 و نگارش وجود دارد تا هر کس هر آنچه را که از مفهوم صلح ادراک کرده بسته به توانای خود ثبت کند.

ملی کردن تصورات ذهنی و رهیافتهای ادراکی ناظر را یاری بخشیم با طی مسیری رامپ مانندو ورود اینک میخواهیم در ع 4-9

به طبقات دیگر که در آن با فضاهای که از نزدیک با راویان جنگ و سانحه دیدگان ناشی از آن برخورد نمایند و با حضور در 

ر یاریگردرک هر چه بهتاطالعاتی و کتابخانه ای و سالن نمایش سازمانهای خیریه و حمایت از صلح جهانی آشنا شوند و فضاهای 

 باشند. مفاهیم خشونت پرهیزی و صلح دوستی 

.مرحله پایانی یا فنا با ایجاد المان راه پله ای که ریشه آن بر روی سقف و به سمت باال و نگاه به آسمان دارد معنا سازی  3-9

اه و تالش برای رسیدن به صلح و رسیدن به آسمان یا حقیقت را میرساند که ما میگردد که مفهوم بی نهایتی  و بی پایانی  ر

 .انسانها برای زندگی در دنیای عاری از خشونت و کشتار و رسیدن به صلح همواره باید در تالش باشیم 

 نتیجه گیری

ین همچنخود  کیدور و نزد نهیشیخود و در پ انیاز ک یو مرزبان ییجهانگشا یبزرگ برا یکشور ما در گذشته به عنوان تمدن

با  را یاریشد مردمان بس لیکه به ما تحم یجنگ نیو دست و پنجه نرم کرده و آخر ریدرگ یاریبس یها جنگ با دوران معاصر

ت سخت اس اریکردن بس تیرا روا جنگ .ستیباق افتهین امیآن الت یروح یها زخم در زیخود داغدار نمود که اکنون ن یامدهایپ

لم به با ع و نبوده اند ریکه در بحبوحه جنگ درگ یکسان یقابل لمس است برا ریغ نامحسوس و اریاز فاجعه بس تیچرا که روا

اطر قرار خه ب رانیا کیاستراتژ تیو موقع یکنون طیبا توجه به شرا. و ظلمت دارند یکیرو به تار یریمس شهیها هم جنگ نکهیا

از  یبوده و برخوردار یفراوان یشیفرسا یها جنگ دانیم شهیهم ریکه در چند دهه اخ انهیخاورم ،ایگرفتن در مهد تمدن دن

ها و  نبرخورد تمد شهیاست که در تقابل با اند تیاهم زیحا اریآورده است. بس دیمنطقه پد نیدر ا نیخون یمنجالب یمنابع انرژ

رهنگ ف یبا سابقه طوالن انیرانیاز جنگ و مملو از صلح ا یعار یساختن جهان یبرا شنیزیشدن و گلوبال یموج جهان یدر راستا

داده  انیبه جهان ربازیاز د وشیدار بهیصلح با کت یبرا بایز یو بستر نیرید اریبس یخود که نماد ینهاد صلح دوست تمدن  و و

 شیو ستا شیکنار هم و نمانشان دادن جنگ و صلح در  یرا برا ینه موزه جنگ که مرکز گرید شهیاند نیا یدر راستا و میا

رگرفته از ب یبا حس یحضور در مکانبکارگیری هنر معنا گرا و در ادامه بحث گفتگوی تمدنها با با  ناظران را و مینیافریصلح ب

همه جانبه  یو اعتال شرفتیپ یاسیس یو لطافت صلح به عنوان بستر فرهنگ ییبایز میجنگ و تفه بیرنج و مصا و یتلخکام
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 زدوده را، کدورت و نفرت یگاه آنان در حد توان زنگار دشمنآخود آغاز کرده و بر ناخود را از یکه صلح طلب میبر آن دار یبشر

 .جنگ نه میباشد که سربازان صلح باش .میاز صلح حک کن ریدلپذ یو نقش

 منابع :

 (۳۵)نهج البالغه، نامه عالمه شریف رضی  .9

فصلنامه علمی امداد و نجات «جلوه های صلح و بشر دوستی در اشعار موالنا،حافظ و سعدی»(؛9711)،سلیمانی ، فرانک .2

 پاییز اول 7،شماره 
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عینی فر همایون تهران مرکز گفتگوی  «آشتی تمدنها راهبردی برای صلح جهانی در قرن بیست ویکم»؛هرتزوگ، رومان .99

 تمدنها

 (اجالس وسومینپنجاه) ملل سازمان عمومی مجمع در خاتمی سخنرانی.92

 مدارک سازمان تهران، «تمدنها، وگویگفت چیستی مقاالت مجموعه تمدنها، وگویگفت چیستی»؛ مصطفی داماد، محقق.97

 ۱۵۱3 اسالمی، انقالب فرهنگی

 ۲۲ص ،۱۵۱۱ امیرکبیر، تهران، «دنیا، شهر تا شهر دنیای از»محمد ؛ خاتمی،.96

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

