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Peace ecology is a new emergent scientific concept which is 

formed due to the scientific discourses on environmental security 

and environmental peacemaking, and it is philosophically seeks 

peace with the environment which is challenged and threatened 

by human interventions. This concept has attracted scholars' 

attention and regarding environmental threats in local, national 

and regional levels it is necessary to be considered in Iran. So, 

this article using descriptive-analytic method and based on library 

data gathering procedure tries to explain peace ecology, 

conceptually. Also, it tries to provide some suggestions to peace-

building and peacemaking in some regions such as the Middle 

East and Caspian Sea based on peace ecology indicators. The 

research findings show that regarding the urgency of 

environmental threats, these threats can provide some 

opportunities for peace-building and peacemaking.  
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 تبیین مفهومی اکولوژی صلح

 مهدی کریمی

 عاتمطال وانی استادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انس
 .فرهنگی، تهران، ایران

 

  دهیچک

 ثیرامفهوم علمی نوظهور است که تحت ت اکولوژي صلح یک

 آفرینی در مورد امنیت زیست محیطی و صلح گفتمان علمی

 از لحاظ فلسفی خواستار و گرفته است شکلزیست محیطی 

عدد مت اي با مداخالتطور فزایندهاست که به "صلح با طبیعت"

ار قر انسانی در سیستم زمین به چالش کشیده و در معرض خطر

ست و افته ي اخیر مورد توجه قرار گرهاسالدارد. این مفهوم در 

ت مقتضی است که در ایران نیز با توجه به تهدیدات زیس

ي مورد توجه امنطقهدر سطوح محلی، ملی و محیطی پیش رو 

وش رقرار گیرد. بر همین اساس، مقاله حاضر سعی دارد به 

 نییتبي به اکتابخانهتحلیلی و با تکیه بر منابع  -توصیفی

بپردازد. همچنین تالش شده است مفهومی اکولوژي صلح 

جهت صلح  هاشنهادیپي اکولوژي صلح برخی هالفهوماساس بر

ریاي دزه ح آفرینی در مناطقی مانند خاورمیانه و حوسازي و صل

، تهدیدات دهدیمي پژوهش نشان هاافتهگردد. ی ارائهخزر 

بنا به خاصیت فوریت تهدیدات،  تواندیمزیست محیطی 

 . یی را براي صلح سازي و صلح آفرینی فراهم کندهافرصت

تهدیدات  اکولوژي، صلح، اکولوژي صلح، ی:دیکل کلمات

 .زیست محیطی

 15/11/1400تاریخ دریافت: 

 22/01/1401تاریخ پذیرش:

 karimi@ihcs.ac.irنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه

ترین بستري است که روابط جمعی از عنوان مناسبصلح به 

کند، به پذیري در امان مانده و مصونیت خود را حفظ می آسیب

هاي بشر در طول تاریخ ترین خواستههمین دلیل یکی از مهم

اي پیچیده و بوده است. این مفهوم در جهان کنونی، پدیده

تواند برابر با فقدان جنگ کثیراالضالع است که دیگر نمی

ت )عدالت تعریف شود و از صلح منفی )عدم وجود جنگ( و مثب

صلح با "و با هدف  نیز فراتر رفته ]1 [اجتماعی( گالتونگ

پیوند یافته است. در همین راستا مفهوم  ]2 [)آهیمسا( "طبیعت

  اکولوژي صلح بسط و توسعه یافته است.

است که تحت یک مفهوم علمی نوظهور  "اکولوژي صلح" 

 در مورد امنیت زیست محیطی و صلح ثیر گفتمان علمیات

اظ لح ی زیست محیطی قرار گرفته است. اکولوژي صلح ازآفرین

اي با طور فزایندهاست که به "صلح با طبیعت"فلسفی خواستار 

ر دو  مداخالت متعدد انسانی در سیستم زمین به چالش کشیده

 گیرد. دستیابی به صلح با طبیعت یکمعرض خطر قرار می

ار سازگ یدن باالمللی است که در آن رفتار انساوظیفه ملی و بین

ون افزبا تمامیت طبیعت باشد، جایی که خطرات و بالیاي روز

 . ]3 [ستاصلح و نزاع بشر با طبیعت فقدان  ،بیانگر ناهماهنگی

اگر بپذیریم صلح نوعی شرایط زندگی اجتماعی است که  

بط ها )در شکل رواحاصل هماهنگی حقوقی مناسب بین انسان

 نساناجهانی( و همچنین بین اي و فردي، گروهی، ملی، منطقه

است، دو ابزار اصلی جهت حصول صلح  ]4 [زیست و محیط

ر آموزش صلح د (دهند: اولاهمیت خود را نشان می پایدار

وقی حق فرهنگ صلح؛ دوم( نظام و نهادینه کردن راستاي ارتقا

در این دو حوزه  بشردهد ها نشان میمناسب. بررسی

     .است تهتوجهی نداش دستاوردهاي قابل

بود که مسئله فرهنگ صلح و ضرورت  1989تنها در سال  

ل آموزش صلح مورد توجه قرار گرفت. جنبشی جهانی در سا

در  "هاصلح در ذهن انسان"المللی در کنگره بین 1989

و نسکیو "برنامه فرهنگ صلح"یاموسوکرو، ساحل عاج، به نام 

ه ب دستیابی آغاز شد. در این کنگره، آموزش صلح به منظور

ی گاهآهدف هزاره آینده یعنی پایداري زیست محیطی با تحول 

رات غییهاي تفکر و عادات وجودي که منجر به تانسان در شیوه

 رفتر گشود، مورد توجه قراواقعی در عادات و شیوه زندگی می

] 5[. 

هاي قرن حاضر پیش روي این سنت قدیمی، ضرورت چالش 

تر تر و عمیقاي گستردهاز حوزه نگاه به آموزش زیست محیطی

ها و رویکردهاي دهد و مستلزم ادغام دیدگاهرا نشان می

، اتحادیه 1992 اي در آموزش هست. در سالفرارشته

اي در این زمینه هشدار داد: نیهبا صدور بیا دانشمندان دلواپس

هاي تها و جهان طبیعی در مسیر برخورد هستند. فعالیانسان
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زیست و ناپذیري به محیط  جبران شدید و غالبا انسانی صدمات

کند. اگر این صدمات بررسی نشوند، منابع حیاتی وارد می

اي که براي جامعه بشري و بسیاري از اقدامات فعلی ما آینده

اندازد و ممکن حیات گیاهی و جانوري آرزومندیم را به خطر می

د به زندگی است حیات زنده را چنان تغییر دهد که انسان نتوان

شناسیم، ادامه دهد. اگر به دنبال اي که ما میخود به شیوه

جلوگیري از برخورد ذکر شده هستیم، تغییر اساسی ضروري 

 .  ]6 [است

طور کلی و آموزش صلح زیست جداي از بعد آموزش صلح به 

طور خاص، که به تدریج در مطالعات صلح اهمیت محیطی به

ها و مراکز مختلف مورد اغلب دانشگاهیابد و در خود را بازمی

هایی در این زمینه بوده توجه قرار گرفته است و شاهد پیشرفت

دارد،  تراست، بعد نظام حقوقی مناسب، وضعیتی بسیار اسفناک

ها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش تعهدات زیرا دولت

 ، کنفرانس اعضاي2009طوري که از سال آور نیستند. بهالزام

در  انسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحدکنو

آور در زمینه کاهش انتشار تصویب هرگونه توافقنامه قانونی الزام

عالوه، اگر الگوهاي شکست خورده است. به ايگازهاي گلخانه

بینی علمی و طرز تفکر سیاسی جهان مسلط  عادي بر جهان

آور با توجه به غیرالزام جانبهکیباشد، بعید است که تعهدات 

 . ]2 [آور قانونی، محقق شودنادیده گرفتن تعهدات الزام

رغم اینکه مسائل و مشکالت زیست محیطی همه علی 

ها ثیر قرار خواهد داد، اما بررسیاکشورهاي جهان را تحت ت

دهد که کشورهاي جنوب غرب آسیا در زمره نشان می

زمینه مشکالت زیست  هاي بسیار باال درکشورهایی با تنش

چند روز  ]7 [نهاد اطالعاتی آمریکا 18محیطی خواهند بود. 

هشدار دادند که  2021قبل از کنفرانس اقلیمی گالسکو در سال 

کند پیامدهاي تغییرات اقلیمی، امنیت ایاالت متحده را تهدید می

و  و یادآور شدند که تغییرات ناشی از گرمایش زمین، تنش

ثباتی جهانی ها را تشدید کرده و به بیرقابت بین کشور

بخشی از گزارش، وضعیت اقلیمی ایران را تشریح  .انجامدمی

 جاییهجاب به ایران در مکرر هايخشکسالی اینکه و کندمی

عنوان شده است همچنین  .شد خواهد منجر جمعیت

زایی  ها و موج گرماي شدید به گسترش بیابانخشکسالی

به موازات مدیریت ضعیف آب، باعث  دانجامد و این رونمی

شود، هاي واردات میکاهش تولید مواد غذایی و افزایش هزینه

هاي محلی و ثباتی، درگیريچیزي که در نهایت، خطر بی

 .دهدمهاجرت مردم را افزایش می

دهد که توجه به اکولوژي صلح همه این مسائل نشان می 

ده گرفتن این امر، داراي ضرورت و فوریت باالیی است و نادی

نیازهاي حیاتی انسان مانند دسترسی به غذا، هواي پاک، آب 

لخیز و انرژي کافی را تهدید صسالم و بهداشتی، خاک حا

منازعات در  اکنار سایر عوامل، منشتواند در کند که میمی

 هاي مختلف محلی تا جهانی باشد.مقیاس

 

 روش تحقیق 

تحلیلی و با تکیه بر منابع  -پژوهش حاضر به روش توصیفی 

ي اکولوژي صلح است. این ساز مفهوماي به دنبال کتابخانه

ي اخیر مورد توجه قرار گرفته است و مقتضی هاسالمفهوم در 

است که در ایران نیز با توجه به تهدیدات زیست محیطی پیش 

ي مورد توجه قرار گیرد. از امنطقهرو در سطوح محلی، ملی و 

. شودیمها بهره گرفته یفی نیز در تحلیل یافتهروش تحلیل ک

ي اکولوژي صلح هالفهوماساس بر شودیمهمچنین تالش 

جهت صلح سازي و صلح آفرینی در مناطقی  هاشنهادیپبرخی 

 گردد.  ارائهمانند خاورمیانه و حوزه دریاي خزر 

 

 تعریف مفاهیم پژوهش 

  صلح

در اروپا از  مثالهاي مختلفی دارد. براي ریشه ،مفهوم صلح 

""eirene  ،یونانی"pax"  ،رومیpax romana  یا صلح

 pax"در داخل مرزهاي امپراتوري روم و سنت مسیحی )

Christiana" در خاورمیانه از ،)""shalom  عبري و سالم

)صلح با طبیعت( برخاسته  ahimsaعربی و در جنوب آسیا از 

دین جینیسم  دیکاآهیمسا یا همان عدم آسیب مورد ت. ]3 [است

بعد اکولوژیک که در غرب وجود ندارد را به مفهوم صلح 

 افزاید.می

المعارف بروک هااوس صلح را شرایط زندگی مشترک دائره 

هم در بعد وحدت اجتماعی و  شده نیمبتنی بر معاهده و تضم

کند که نقطه ها تعریف میها، جوامع یا سازمانهم بین گروه

حداقلی از نظم و اجماع دوام نخواهد  مقابل جنگ هست و بدون
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 21المعارف در ویراست داشت. پس از جنگ سرد، این دائره

کند که به روابط مفهومی تعریف می عنوانبهخود، صلح را 

ها و ها، عالیق گروهها، سازمانهماهنگ بین مردم، گروه

   .]3 [کندها اشاره میدولت

عدم وجود خشونت ) "منفی"بین شرایط صلح  ]1 [گگالتون 

)عدم  "صلح مثبت"( و یرجنگییا حالت غ فیزیکی یا شخصی

عدالتی( تمایز قائل و بی وجود خشونت ساختاري، سرکوب

یا سرکوب سیاسی در شود که شکل استثمار اقتصادي ومی

گیرد. روابط طبقاتی درون کشوري و بین کشوري به خود می

استدالل کرد که صلح  در خرده نظریه صلح خود، ]8 [گالتونگ

تنهایی نیست، بلکه ویژگی روابط بین  ویژگی یک طرف به

طرفین است. وي بین روابط منفی )ناهماهنگ(، خنثی و مثبت 

)هماهنگ( تفاوت قائل شد که اغلب منجر به صلح منفی )عدم 

بس، روابط خنثی( یا صلح مثبت وجود خشونت، آتش

 شود.)هماهنگی( می

شده در  تعریف ارائه نیترصلح، مهمتعریف گالتونگ از  

این  با ادبیات صلح و اساس مطالعات صلح است. اما در ارتباط

 فهومم"اساس صلح بر ،در تعریف وي بایستی اشاره کردتعریف 

و  ریزي شدهاساس عدم خشونت پایهو بر تعریفآن  "تقابلی

د ز خوصلح عدم خشونت انگاشته شده است. مفهوم آشکاري ا

می فهومآن، ساختار  دهنده لیتشک بر عوامل و اجزا صلح مبتنی

 شدهنآن ارائه  دهنده لیآن و همچنین رابطه بین اجزاي تشک

ح ی صلتواند به معناي واقعاست. به عالوه، عدم خشونت نمی

ل نسیممکن است پتا شود، چرا که در شرایط عدم خشونت تلقی

ی خشود بطور نهفته در جامعه حضور داشته و خصلح به تهدید

 از زمینه عدم برقراري صلح باشد. 

مهارت و توانایی دیدن روابط مختلف را به  ،علم جغرافیا 

تا نگاهی  آموزدعبارت دیگر به انسان میه دهد؛ بانسان می

اساس دیدگاه سیستمی، روابط موجود را سیستمی داشته باشد. بر

انسان  کرد: رابطه انسان با يبندتوان به دو دسته کلی طبقهمی

اي و جهانی( و )در قالب روابط فردي، گروهی، ملی، منطقه

رابطه انسان با طبیعت. بر این اساس، صلح نوعی شرایط زندگی 

حقوقی مناسب  سازگاري و انطباقاجتماعی است که حاصل 

شده است. در واقع اگر میان این  میان روابط دو گانه اشاره

آید، نوعی شرایط  روابط دوگانه، سازگاري حقوقی به وجود

این تعریف به . ]4 [شودزندگی اجتماعی صلح آمیز حاصل می

خوبی بعد هماهنگی با طبیعت که در فلسفه غرب مغفول مانده 

دهد. این غفلت حتی در منشور سازمان ملل را پوشش می است

د اي که در منشور سازمان ملل متح؛ به گونهشودینیز دیده م

مرکزیت دارد و تنها چند  "صلح"منفی ، مفهوم محدود یا ]9[

وجود دارد که باید از طریق  "مثبت"هاي اشاره مستقیم به جنبه

المللی به دست آید. ها و همکاري بینروابط دوستانه بین ملت

اي نشده است و هیچ اشاره در منشور به صلح با طبیعت

توان پیامدهاي شدید ناشی از تغییرات جهانی همچنین نمی

 یست را تهدیدي علیه صلح تلقی کرد.محیط ز

 

 اکولوژی  

معادل کلمه  "oikos"اساس دو واژه یونانی اکولوژي بر 

ار، فلسفه یا معادل کلمه گفت "logos"خانوار، خانه یا خانواده و 

 و. این واژه، ریشه هر دو کلمه اکونومی ]10 [علم است

اکولوژي است. مفهوم اکولوژي توسط ارنست هاکل براي 

ها شناختی آن هاي زنده و محیط فیزیکی و زیستلعه گونهمطا

حیط مهاي زنده و اکولوژي ارتباط بین ارگانیسمابداع شد. 

مل و و در جایگاه دانشی که به مطالعه تعا ]11 [زیست است

انند لی مپردازد، مسائهاي زنده میبرهمکنشی محیط و ارگانیسم

، لوژيانرژي در اکوتولید و تجزیه اکولوژي، جریان ماده و 

ي هارهیزنجهاي اکولوژیک و هاي بیوشیمیایی، هرمچرخه

د آن مانن هاي زیست محیطی وها، آلودگیغذایی، انواع زیستگاه

 .  ]12 [دهدرا مورد بررسی قرار می

م سازگاري و همه طور عمده با مفهومفهوم اکولوژي به 

 ي بر جمعیتگیراندازه ثیر مستقیم و قابلاهایی که تویژگی

زمانی یک ارگانیسم  -شناسی، توسعه، رفتار و موقعیت مکانی

شناسی بیولوژیکی با پویایی  دارند، در ارتباط بوده است. زیست

هاي مواد ها، چرخهسازي دستگاهجمعیت، انتقال انرژي، مدل

، 1970زیست و از دهه مغذي، تخریب و حفاظت از محیط 

بوم  نئوداروینی در زمینه زیستویژه با استفاده از تفکر به

اجتماعی در ارتباط بوده است. اکولوژي انسانی در جغرافیاي 

شود. شناسی استفاده می شناسی شهري و مردم انسانی، جامعه

ثیر عمده دیگر مفاهیم زیست محیطی در علوم اجتماعی در ات

رابطه با محیط زیست سیاسی، محیط و توسعه بوده است. 
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حاضر توجه بیشتري به ساخت فرهنگی  همچنین در حال

طبیعت، دانش فناوري بومی، مدیریت منابع مشترک و تاریخ 

. مفهوم اکولوژي توسط بسیاري از ]13 [شودمحیط زیست می

، "اکولوژي انسانی"دانشمندان علوم اجتماعی تحت عناوین 

ژئواکولوژي "و  "اکولوژي سیاسی"، "اکولوژي اجتماعی"

 سازي شده است. مفهوم هانیو مشابه ا "سیاسی

تدریج در جغرافیا، ، به]14 [مطالعات اکولوژي انسانی 

شناسی، جانورشناسی، شناسی، روانشناسی، مردمجامعه

اپیدمیولوژي، بهداشت عمومی، اقتصاد و اکولوژي طبیعی تکامل 

هاي بیوفیزیکی، ها و محیطیافت که به بررسی رابطه بین انسان

 ]10 [به تعبیر مارتنپردازد. ها میشده انسان اجتماعی و ساخته

اکولوژي انسانی نیز در مورد روابط انسان و محیط زیست است. 

عنوان یک اکوسیستم دیده در اکولوژي انسانی، محیط زیست به

 . شودیم

در جغرافیاي  1930از دهه  ]15 [مفهوم اکولوژي سیاسی 

براي توضیح شناسی و اکولوژي  اي، مردمانسانی و توسعه

هاي سیاسی پیرامون مبارزات مادي و گفتمانی بر سر پویایی

محیط زیست در جهان سوم مورد استفاده قرار گرفت. این 

مفهوم به مطالعه روابط بین عوامل سیاسی، اقتصادي و 

اجتماعی با مسائل و تغییرات زیست محیطی در تالش براي 

. برخی پردازدهاي زیست محیطی میسیاسی کردن پدیده

اکولوژي سیاسی را با اقتصاد سیاسی در مورد تخریب و به 

روانی، حفاظت و کنترل  -حاشیه راندن، منازعه زیست محیطی

هاي اجتماعی ادغام هاي زیست محیطی و جنبشو هویت

کردند. برایانت و بیلی به مفروضات کلیدي اکولوژي سیاسی از 

که  کنندمی ها و منافع اشارهجمله توزیع نابرابر هزینه

هاي اجتماعی و اقتصادي موجود را تقویت کرده و نابرابري

 .  ]3 [پیامدهاي سیاسی دارند

هاي انسانی و طبیعی را مطالعه اکوسیستم ،اکولوژي اجتماعی 

نماید و بر رابطه بین فرهنگ و طبیعت تمرکز دارد. ادغام می

به صورت نقد "، اکولوژي اجتماعی را ]16 [موراي بوکچین

که از رویکرد  روندهاي اجتماعی، سیاسی و ضد اکولوژي فعلی

بازساختی، اکولوژیکی، اجتماعی و اخالقی براي جامعه حمایت 

دانشمندان علوم اجتماعی به کند. سازي می، مفهوم"کندمی

لف تهاي مخی شهري با مقایسه گروهشناس جامعهویژه 

اجتماعی خود و هاي گیاهی و طبیعی در تحلیل اجتماعی با گونه

طور گسترده از اکولوژي اي بههاي شهري و ناحیهشناخت پدیده

 . ]17 [اجتماعی استفاده نمودند

عنوان یک علم طبیعی را به "ژئواکولوژي" ]18 [هاگت پیتر 

ساختار و " عنوان علم مطالعهبهاي معرفی و آن را رشتهبین

یف هاي مختلف تعردر مقیاس "هاعملکرد ژئواکوسیستم

ها، هاي ژئواکولوژیکی، ماهیت آن. ژئواکولوژي بر سیستمکندیم

هایی در مورد وابستگی متقابل و ساختار سلسله مراتبی و ایده

ها تمرکز دارد که به بررسی تعامالت داخلی یا یکپارچگی آن

ها و محیط نزدیک به سطح ژئواکولوژیکی بین ژئواکوسیستم

اقلیم، ارتفاع، توپوگرافی،  ثیرابر ت پردازد. ژئواکولوژيمی

 اي بودن و بستر شامل نقش عوامل خارجی، اعم از زمینجزیره

عنوان عوامل ایجادکننده اختالل در پویایی شناسی و کیهانی به

 ها تمرکز دارد. ژئواکوسیستم

تري بر اکولوژي و ژئواکولوژي سیاسی بیانگر تمرکز واضح 

ها است که در حال اناي واضح از انتخاب انسهمچنین نشانه

دهی به جهان هستند. این اصطالح، بیانگر عدم کاربرد شکل

مفاهیم ژئوپلیتیک سنتی محیط خارجی براي بحث در مورد 

که  کندیاستدالل م ]19 [امنیت انسانی در آینده است. براوچ

نیاز است که رویکردهاي متفاوت  یک ژئواکولوژي سیاسی مورد

ماعی و اکولوژي انسانی را ترکیب ژئواکولوژي، اکولوژي اجت

باید علل پیچیده و  یکند. چنین ژئواکولوژي سیاسی وسیع

اقدامات متقابل عوامل کلیدي تغییرات زیست محیطی منطقه را 

بار، با فشار زیست محیطی، بالیاي طبیعی، مهاجرت فاجعه

 ها و منازعات ترکیب کند.بحران

 

 پیوند اکولوژی و صلح 

العاده جوامع  گرایی فوق جهانی و مصرفگسترش اقتصاد  

بشري همراه با عدم توازن در تولید، توزیع و مصرف منابع 

اقتصادي از سویی و توسعه و رشد جمعیت همراه با الگوي 

انسان با محیط  لهاي ناصحیح تعامپخش نامتعادل و شیوه

بشر دستخوش  افیایی سبب شده است زیستگاه ابناجغر

 1960ن رو مسائل زیست محیطی از دهه مخاطرات گردد. از ای

هایی چون در سیاست جهان جاي خود را باز کرده و نهضت
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صلح سبز و رفقاي زمین را در آمریکاي شمالی، استرالیا و 

 . ]20 [اروپاي غربی سبب شده است

توجه به حفظ محیط زیست نیز یکی از اجزاي سازنده صلح  

ز اه اکنون سخن است و اهمیت آن تا جایی پیش رفته است ک

ب آید؛ چرا که تخریحق به محیط زیست سالم به میان می

 از محیط زیست یک تهدید جدي براي بقاي انسان است. برخی

ق ز طریاکه  اند براي برخورد با مسائلیپیشنهاد کرده دانانحقوق

در  آید، حق جدیدينابودي تدریجی محیط زیست به وجود می

یست حق برخورداري از محیط زچهارچوب حقوق بشر، مبنی بر 

ند کنیمشناسایی شود. این عده پیشنهاد  شایسته، سالم و امن

وق مندي از محیط زیست سالم باید یکی از حق که حق بهره

محسوب شود؛ چرا که  "حقوق همبستگی"یا  "نسل سوم"

تخریب محیط  واسطهبهبحرانی بودن وضعیت ایجاد شده 

یست مندي از محیط زبهرهزیست، ایجاد حقی بشري دایر بر 

. حق محیط زیست سالم ]21 [کندسالم را ایجاب می

اي ي براي تمامی دیگر حقوق بشر است؛ چرا که برازینشیپ

از  آنان ها از این حقوق فرض بر این است کهمندي انسانبهره

حداقل سالمتی برخوردارند. تخریب محیط زیست همچنین 

 ست. اثبات کننده اندازد و بیتوسعه پایدار را به خطر می

طور ت صلح و مطالعات زیست محیطی و بههمگرایی مطالعا 

خاص پتانسیل اکوسیستم براي حمایت از صلح، ناشی از 

ي تحوالت در مطالعات زیست محیطی است که زمینه را برا

و تحلیل یه تجزگسترش دامنه آن براي شمول موضوعات 

ل .  اگرچه ح]22 [است منازعه و صلح آفرینی فراهم کرده

ت منازعات زیست محیطی بخش مهمی از زمینه مطالعات زیس

 حیطممحیطی براي چندین دهه بوده است، اما درک پیامدهاي 

هه خر دالمللی و صلح آفرینی از اواینبزیست از منظر امنیت 

 جهتو موردکه مفهوم امنیت زیست محیطی پدیدار شد،  1980

 .  ]23 [قرار گرفته است

در حالی که هر دو مفهوم علمی صلح و اکولوژي از زمان  

اند، تبادل علمی توجهی تغییر کرده طور قابلپایان جنگ سرد به

بین تحقیقات صلح و رویکردهاي مختلف اکولوژیکی محدود 

 خاصهاي تحقیقاتی بوده و بیشتر تحقیقات در محدوده برنامه

امنیت محیط  انجام شده است. با تغییر جهت تمرکز تحقیقات

زیستی از کمیابی منابع محیط زیستی، تخریب و منازعه به 

زیست محیطی و  هاي ناشی از تغییرات جهانیخطرات و نگرانی

المللی و بر پیوندها از منظر امنیت ملی، بین اقلیمی، بحث مجددا

 انسانی متمرکز شد. 

، مفهوم امنیت ]24 [پس از اینکه برنامه توسعه سازمان ملل 

انی را ابداع کرد، درک غیرجامع سنتی از امنیت نظامی و انس

ابعاد امنیت اقتصادي، اجتماعی و  بهسیاسی تحول یافت و 

و همچنین به امنیت انسانی و جنسیتی  تسري پیدا کرداکولوژي 

از مقیاس خانه به مقیاس جهانی تعمیق یافت. با این گسترش و 

کمیت و قلمرو تعمیق مفهوم امنیت، موضوعات مرجع آن از حا

هاي در معرض خطر به به انسان و نوع بشر تغییر کرد. ارزش

هویت، پایداري و بقا تغییر کرد و منابع تهدید از سایر کشورها 

 به تغییرات زیست محیطی جهانی تحول یافت. 

فرضیه  اساسا ]25 [، کونکادر سیر تحولی اکولوژي صلح 

زیستی و اصلی بحث در مورد امنیت و ناسازگاري محیط 

ال که آیا همکاري زیست وبا طرح این س( 1 :اکولوژیکی را

تري از صلح شود، هاي وسیعتواند باعث ایجاد شکلمحیطی می

عنوان یک پیوستار از عدم وجود منازعات با تعریف صلح به( 2

با ( 3آمیز، آمیز تا غیرقابل تصور بودن منازعات خشونتخشونت

پرداختن به مشکالت خشونت ساختاري و نابرابري اجتماعی و 

اساس حل بر ،شده طریق ایجاد یک اجتماع امنیتی درکاز ( 4

طور نازعات به چالش کشید. این اثر بهآمیز ممسالمت

الهام گرفته  ]26 [هاي کارکردگرایی میترانیغیرمستقیم از ایده

حیطی از هاي زیست ماساس آن، همکاريشده است که بر

المللی زیست هاي بیننامهطریق همکاري در چارچوب موافقت

 المللی را ارتقا بخشد.  آمیز بین تواند رفتار صلحمحیطی می

آفرینی از  صلح به دنبال ]27 [کونکا و همکارانهمچنین،  

و خاطر نشان  بودند هاي زیست محیطیطریق همکاري

یطی در یکی از سه اکثر ابتکارات صلح زیست مح که کنندمی

گیرند: تالش براي گروه که تا حدي همپوشانی دارند، قرار می

جلوگیري از منازعات مستقیم مرتبط با محیط زیست، تالش 

براي شروع و حفظ گفتگو بین طرفین در حال منازعه و 

ابتکارات براي ایجاد زمینه پایدار براي صلح. این نویسندگان 

ینی زیست محیطی ممکن است آفر که صلح کنندمیاستدالل 

کاستن از  به جلوگیري از منازعات ناشی از محیط زیست،

هاي زیست عدالتیهاي گروهی که در نتیجه بینارضایتی
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

صلح منفی نیز شناخته  عنوانبهیابند، که محیطی شدت می

فراتر از منازعات  ،در حالی که رویکرد دوم .شود، کمک کندمی

آفرینی  است، که به دنبال صلح خاص زیست محیطی با یک جز

هاي مشترک زیست هاي مشارکتی به چالشاز طریق پاسخ

  محیطی است، بنابراین تا حدي صلح مثبت را در هدف دارد.  

آفرینی زیست  اکولوژي صلح، رویکرد جهانی را براي صلح 

کند که در آن مردم و محیط زیست محیطی و ذهنی اعمال می

هاي ه محیط زیست متأثر از روشبر خشونت فرهنگی علی

یکپارچه، مکانیکی و ناپایدار استخراج منابع و یا از یک رویکرد 

عادي و یا خشونت اکولوژیکی که به آسیب مستقیم محیط 

برداري بیش از حد، زیست از طریق آلودگی، تخریب، بهره

برگشت اشاره دارد، ویژه در موارد آسیب شدید یا غیرقابل به

. اکولوژي صلح به حفظ و تعامل هماهنگ جوامع کنندمی غلبه

اي که براي حفظ دهد و در عین حال، براي جامعهاهمیت می

کند، اهمیت یک دارایی منطقی تالش می عنوانبهصلح مثبت 

دهد. اکولوژي صلح، ارزش تنوع زیستی را با تنوع فرهنگی می

ح دهد و هدف آن حفاظت از محیط زیست و حفظ صلپیوند می

اي دور است. عنصر دیگر رویکرد صلح زیست محیطی، در آینده

که هدف آن حفظ صلح  ستاگرایی زیست محیطی منطقه

مثبت در جامعه با حفظ یکپارچگی زیست محیطی است. 

آفرینی زیست محیطی را در  هاي صلحاکولوژي صلح فعالیت

ها بر اشکال دهد و تأثیر آنبستر مناطق زیست محیطی قرار می

 .]10 [کندمختلف خشونت را تجزیه و تحلیل می

 

 های پژوهش یافته

 اکولوژی صلح یساز مفهوم

 "صلح با طبیعت"واستار اکولوژي صلح از لحاظ فلسفی خ 

اي با مداخالت متعدد انسانی در سیستم طور فزایندهاست که به

زمین به چالش کشیده شده و در معرض خطر قرار دارد. 

المللی است ا طبیعت یک وظیفه داخلی و بیندستیابی به صلح ب

که در آن رفتار انسان باید مطابق با تمامیت طبیعت باشد، جایی 

که خطرات و بالیاي روزافزون بیانگر ناهماهنگی و منازعه بشر 

توان هم از نظر اخالقی با طبیعت است. صلح با طبیعت را می

ست محیطی( )اخالق اکولوژیکی( و هم از نظر حقوقی )قانون زی

ها هم تهدیدي مورد بررسی قرار داد. در آنتروپوسین، انسان

توانند با اند و البته میبزرگ براي طبیعت و هم قربانیان آن شده

بیعت به تدریج از حل آن شوند. صلح با طاقدام خود بخشی از راه

یمی جهانی، عنوان تغییرات زیست محیطی و اقلنظر اجتماعی به

ئله علمی، از اواخر دهه عنوان یک مسبه 1970از اوایل دهه 

 عنوانبه 21نوان یک مشکل سیاسی و از آغاز قرن عبه 1980

 .]3 [یک خطر امنیتی شکل گرفته است

ها به تهدیدات جدید در مورد بقاي نحوه واکنش انسان 

ها، گیاهان و سایر حیوانات و تنوع زیستی رو به کاهش نه گونه

دانشمندان بلکه به طرز تفکر نخبگان و بینی  تنها به جهان

نفع در استفاده از منابع کربنی موفق هاي ذياینکه آیا گروه

شود شوند یا خیر، بستگی دارد. روال معمول زمانی حاکم میمی

که نخبگان سیاسی، اقتصادي و نظامی مایل نیستند یا قادر 

می اي تغییرات زیست محیطی و اقلینیستند براي رفع علل ریشه

جهانی اقدام کنند. بسیاري از رهبران مذهبی، دانشمندان و 

انداز جایگزین با هدف انقالب گذاران خواستار یک چشمسیاست

متفاوت به سوي  بینی کامال علمی جدید، براي تغییر جهان

الگوي جایگزین توسعه پایدار و صلح پایدار هستند، جایی که 

 .]3 [دست یافتتوان به هدف اخالقی صلح با طبیعت می

عنوان یک مفهوم علمی با پیوند اکولوژي به يدر نتیجه 

هدف هنجاري اخالقی، سیاسی و علمی صلح، تجزیه و تحلیل 

محور  ابد، همچنان که تفکر سیاسی اقدامعلمی باید گسترش ی

ها و اقدامات مرتبط براي دستیابی به ها، سیاستو استراتژي

، "مثبت"، "نفیم"هاي مختلف هدف صلح با ویژگی

نیز بایستی گسترش  "صلح پایدار"و  "شده جادیا"، "فرهنگی"

یابند. این بدان معناست که اکولوژي صلح باید در ارتباط با پنج 

گانه اکولوژي صلح یعنی صلح، امنیت، برابري، رکن اصلی پنج

 .]3 [سازي گردد جنسیت و پایداري، مفهوم

منیت، یک مجموعه سازي مجدد پروژه ا در زمینه مفهوم 

چهارگانه مفهومی بین امنیت، صلح، توسعه و محیط زیست 

 "معماي امنیت". عالوه بر این، چهار رکن مفهومی مطرح است

)توسعه و محیط زیست(،  "توسعه پایدار")صلح و امنیت(، 

 "صلح پایدار")امنیت، توسعه و محیط زیست( و  "معماي بقا"

. در نهایت، شش پیوند تمطرح اس)صلح، توسعه، محیط زیست( 

صلح و  ،دوگانه مربوط به صلح و امنیت، صلح و محیط زیست
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

توسعه، توسعه و محیط زیست، توسعه و امنیت و امنیت و محیط 

 قابل طرح است. زیست 

چارچوب پنج  اکولوژي صلح در آنتروپوسین ممکن است در 

 متشکل از "گانه اکولوژي صلحپنج"عنوان رکنی که در اینجا به

 شود، مفهومصلح، امنیت، برابري، پایداري و جنسیت معرفی می

سازي پیوندهاي بین صلح و امنیت، از  سازي گردد. براي مفهوم

صلح "و براي رابطه بین صلح و برابري از مفهوم  "صلح منفی"

شود و براي تعامالت بین صلح، جنسیت و استفاده می "مثبت

ر نهایت براي روابط و د "صلح فرهنگی"محیط زیست، مفهوم 

پیشنهاد  "شده جادیصلح ا"مفهوم  ،بین صلح، برابري و جنسیت

هاي مفهومی شود. پنج رکن اکولوژي صلح به ویژگیمی

مختلف صلح اشاره دارد. رابطه کالسیک بین صلح و امنیت 

المللی در منشور سازمان ملل متحد به برنامه سیاسی محدود بین

آمیز با هدف منازعه خشونتصلح منفی بدون جنگ و 

پیشگیري، مهار و حل منازعات و خشونت یا عدم وجود خشونت 

مستقیم در جنگ و سرکوب اشاره دارد. دستیابی به صلح با 

عدالت یا صلح مثبت به عدم وجود خشونت ساختاري به دلیل 

عدم  هنشینی و فقر بغلبه بر نابرابري اجتماعی، تبعیض، حاشیه

اي آموزشی کافی هب، بهداشت و فرصتدسترسی به غذا، آ

 (.1اشاره دارد )شکل

 

 ها: پنج رکن اکولوژي صلح و چهار مفهوم ارتباطی آن1شکل 

 
 .]3 [منبع:

 

صلح پایدار به پیوندهاي چندگانه بین صلح، امنیت و محیط  

 عنوان دوارد، جایی که بشر و محیط زیست بهزیست اشاره د

 بخش متقابل کره زمین با پیامدهاي تخریب، استخراج و

ي دهارو هستند. مفهوم صلح پایدار شامل فراینآلودگی روبه

ت ثیرااحاصل از تخریب محیط زیست، کاهش ت خسارات جبران

ر د کردن کربن و ها از طریق فرآیند کمانسان در اکوسیستم

 کا برات بدون کربن و فرآیندهاي تولید بدون درازمدت احتماال

ورد مهاي آینده قادر باشند در که نسل شکلیمواد است، به 

 .]3 [هاي توسعه خود تصمیم بگیرندمنابع و استراتژي

است به  بطه بین صلح، محیط زیست و جنسیت ممکنرا 

تا بتواند آرامش را در اعمال و اذهان  صلح فرهنگی منجر شود

بشر در جهان متنوع از نظر فرهنگی و زیست محیطی تسهیل 

نیز  ]5[ کند. این صلح فرهنگی، که یونسکو آن را فرهنگ صلح

عیض نامیده است، اجتماعی شدن مردم براي غلبه بر هرگونه تب

حقوق انسانی و طبیعی است  مذهبی یا اجتماعی، از طریق بناي

طور مساوي براي همه افراد از هر نوع نژاد، گروه، طبقه، که به

آمیز در جنسیت و اعتقادات براي توسعه توانایی مذاکره مسالمت

مورد منازعات موجود و آینده و به اشتراک گذاشتن قدرت 

طور مساوي اعطا شده نگی بهی، اقتصادي، اجتماعی و فرهسیاس
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

پذیري خود در ارتباط  با در نظر گرفتن آسیب ی کهاست. مردم

  بینند.ارزشمند میهاي مختلف را با اقدامات انسانی، اکوسیستم

پیوندهاي بین صلح، برابري و جنسیت، آنچه که  در نهایت 

آورد و مردان و شود را به ارمغان میشده نامیده می صلح ایجاد

اساس برابري پیوند ودکان، جوانان و افراد مسن را برن، کزنا

 گذاري، چانه هاي مذاکره، مبادله، به اشتراکدهد تا ظرفیتمی

پذیرترین افراد نیز  زنی و ابزارهاي توسعه را ارتقا دهند و آسیب

از طریق فرآیندهاي توسعه، مدیریت تعارض بدون خشونت و 

 .]3 [کاهش خطر فجایع توانمند شوند

 

 کاربرد اکولوژی صلح:

 دو طرح پیشنهادی 

برخالف اکولوژي جنگ که بیشتر متمرکز بر نقش اکولوژي  

و رویه جنگ است، در اکولوژي صلح تمرکز بر  يریگ در شکل

عنوان محرکی براي ده از فوریت مصائب زیست محیطی بهاستفا

همچنان که توقف منازعه و صلح آفرینی زیست محیطی است. 

یست همکاري ز ،کنندعنوان مینیز  ]28 [و دابلکوکونکا 

ها، ثر براي کاهش تنشوتواند کاتالیزوري ممحیطی می

ها، تقویت غیرنظامی سازي و ترویج صلح گسترش همکاري

عنوان مکانیزمی امروز، محیط زیست تا حد زیادي بهباشد. تا به 

آفرینی مطرح بوده  ها و در نتیجه صلحي کاهش خصومتبرا

انند از تومی مجریان امرگذاران و ، اما آیا محققان، سیاستاست

آفرینی زیست محیطی به سمت  سناریوهاي منازعه و صلح

 حفظ صلح زیست محیطی حرکت کنند؟ 

را هم در حین منازعه و  ییهافرصت تواندیمحیط زیست م 

صلح آفرینی و صلح سازي  برايهم در مرحله پس از منازعه 

هاي زیست محیطی نوعی جه به اینکه بحرانفراهم کند. با تو

تواند مانع از کند، میایجاد می ]6 [احساس فوریت در نیاز به بقا

تواند مورد توجه جدي ئله میادامه منازعه گردد. این مس

 قرار گیرد. این منطقه یکی از جنگهاي جنوب غرب آسیا دولت

 هايبحرانمناطق جهان است و فوریت ناشی از  ]29 [ترینزده

عنوان تواند بهخص مسئله کمبود آب میزیست محیطی باال

 نازعات مستقیم و غیرمستقیم )صلحمحرکی براي توقف م

ار بآفرینی زیست محیطی( و شروع مذاکرات باشد. با فرض اعت

هاي اساس این نظریه همکاري)بر ]26 [نظریه کارکردگرایی

هاي نامهتزیست محیطی از طریق همکاري در چارچوب موافق

المللی را آمیز بینتواند رفتار صلحالمللی زیست محیطی میبین

اي دیگر، ها از یک حوزه به حوزهارتقا بخشد( و تسري همکاري

فصل  وهایی را در مرحله پس از حلتواند فرصتاین امر می

منازعه براي حفظ صلح شکننده و جلوگیري از بازگشت به 

هد. اهمیت و فوریت این مسئله از خشونت )صلح سازي( ارائه د

 ]7 [نهاد اطالعاتی آمریکا 18شود که آنجا بیشتر آشکار می

، 2021السکو در سال چند روزي قبل از کنفرانس اقلیمی گ

و رقابت بین  تغییرات ناشی از گرمایش زمین، تنشهشدار دادند 

انجامد؛ ثباتی جهانی میکشورها را تشدید کرده و به بی

آفرینی  توجهی براي صلح پتانسیل قابلگري که دی مجموعه

 اي کوچک درحالکشورهاي جزیره شامل زیست محیطی دارد

 اي کوچک درحال. کشورهاي جزیرهاستتوسعه اقیانوس آرام 

ها به دلیل افزایش توسعه اقیانوس آرام که بقاي سرزمینی آن

درجه سانتی  4سطح دریا در نتیجه گرم شدن زمین در حدود 

توجهی براي ، پتانسیل قابل]30 [اد در معرض تهدید استگر

آفرینی زیست محیطی دارند. همکاري زیست محیطی در  صلح

تواند اعتماد را افزایش دهد، رویه همکاري، روابط این منطقه می

هاي بین اجتماعی مبتنی بر تعاون و هنجارها ایجاد کند و هویت

 اي خلق کند. مشترک منطقه

بهی نیز براي کشورهاي حوزه دریاي خزر که مشا يهاطرح 

عنوان دو منطقه ه آسیاي مرکزي و قفقاز جنوبی )بهدو منطق

کند و براي کشورهاي ( را به همدیگر متصل میزیخبحران

ساحلی رود ارس )شامل ترکیه، ایران، آذربایجان و ارمنستان( 

نیز قابل طرح است. نمونه آلودگی رود ارس و فوریت رفع آن 

براي ایجاد فضاي صلح آمیز با  مناسبیتواند محرکی می

 باشد.   قفقاز جنوبی  منطقهدر  مشارکت کشورهاي مذکور

 

  یریگجهینت

ثیر امفهوم علمی نوظهور است که تحت ت اکولوژي صلح یک 

گفتمان علمی در مورد امنیت زیست محیطی و صلح سازي 

وژي و زیست محیطی قرار گرفته است. روساي کمیسیون اکول

اکولوژي صلح را  المللی تحقیقات صلح،صلحِ انجمن بین

عنوان چارچوبی براي مطالعه مسائل زیست محیطی و به

کنند. اکولوژي صلح عرفی میاکولوژي از منظر تحقیقات صلح م
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توان از ( آیا می1ال است: واساسا به دنبال پاسخ دادن به دو س

ینی در داخل آفر عنوان ابزاري براي صلحمحیط زیست به

( آیا محققان، 2کشورها و مناطق مرزي پرتنش استفاده کرد؟. 

توانند از سناریوهاي منازعه و گذاران و متصدیان امر میسیاست

آفرینی زیست محیطی به سمت حفظ صلح زیست ح صل

 محیطی حرکت کنند؟ 

عنوان مکانیزمی محیط زیست تا حد زیادي بهتا به امروز،  

 آفرینی مطرح شده ها و در نتیجه صلحخصومتبراي کاهش 

هایی را در است. با این حال، محیط زیست ممکن است فرصت

 وفصل منازعه براي حفظ صلح شکننده  و مرحله پس از حل

کل  ریبجلوگیري از بازگشت به خشونت ارائه دهد. در گزارش د

عنوان بههم از تغییرات زیست محیطی  ]31 [سازمان ملل

 ست واکه در رویکرد امنیت ملی مسلط  "ننده تهدیدک تشدید"

در  که توسعه پایدار را "دهنده تهدید کاهش"عنوان بههم 

دهنده عنوان کاهش. تغییرات اقلیمی بهشده استهدف دارد، یاد 

کند یگرا در جهت پایداري اشاره مهاي کنشتهدید به سیاست

 متي، حکوکه شامل کاهش و سازگاري اقلیمی، توسعه اقتصاد

دموکراتیک و نهادهاي محلی و ملی قدرتمند، همکاري 

 گري است. المللی، دیپلماسی پیشگیرانه و میانجیبین

این  ا مطرح است این است که چرا اساساکه در اینج یالوس 

ه ت کپاسخ این اس در این برهه زمانی مطرح شده است؟مفهوم 

ب نقالتوسط اانسان شاهد گذار جهانی در تاریخ زمین است که 

انی نسا اتصنعتی اول و دوم ایجاد شده است و منجر به تغییر

ت این تحوالت منجر به تغییرا در سیستم زمین شده است.

دن دا پیچیده زیست محیطی جهانی، تغییرات اقلیمی و از دست

ا ري زیست محیطی تنوع زیستی شده است که اغلب کارکردها

ز ی و الیماعی تغییرات اقثیر قرار داده است. آثار اجتماتحت ت

دست دادن تنوع زیستی ممکن است منجر به خطرات و 

  .دالمللی، ملی و انسانی عمده شوهاي امنیتی بیننگرانی

حل در پیش در جهت پاسخ دادن به این مشکالت دو راهبشر  

( سیاست معمول و عادي که امید است نیروهاي بازار، 1دارد: 

ظامی بتوانند با تغییرات زیست ابتکارات اقتصادي و قدرت ن

( انقالب پایداري که به دنبال 2محیطی جهانی مقابله کنند؛ 

یک  2005مدت به سمت پایداري است. از سال  گذار طوالنی

گفتمان جایگزین در مورد گذار پایدار یا گذار به توسعه پایدار 

توسعه یافته است. این گفتمان به جهات جدیدي در مطالعه 

پردازد که باید بر جوامع مدت می کننده بلند گرگونتغییرات د

پذیر نیز تمرکز کند. پروژه گذار پایدار و صلح پایدار پس  انعطاف

 وسازي مجدد امنیت شروع شد  از اتمام پروژه مفهوم

هاي کلیدي علمی و سیاسی قرن بیست و یکم را مورد چالش

هاي دهد، از جمله شکست نسبی تالشبررسی قرار می

ثیرات تغییرات اي بررسی، رویارویی و مقابله با تالمللی برابین

زیست محیطی و اقلیمی جهانی که منجر به پارادوکس اقلیمی 

شد، جایی که کشورهاي صنعتی در انجام تعهدات قانونی و 

ناتوان بوده و یا مایل به  1992آور جهانی خود از سال الزام

پایدار و صلح پایدار، روابط  انجام این تعهدات نبودند. پروژه گذار

، توسعه و صلح الملل را با مطالعات محیط زیست، امنیتبین

گذاري جایگزین ثیرات هر دو رویکرد سیاستاکند تا تترکیب می

 .]2 [المللی را بررسی کندبراي صلح و امنیت بین

یک مفهوم هنجاري فراتر از صلح  عنوانبه "صلح پایدار" 

ا بنگ و مثبت )عدالت اجتماعی( گالتو منفی )عدم وجود جنگ(

 )آهیمسا( است که هدف صلح را با "صلح با طبیعت"هدف 

د ر مورسیابهدف توسعه پایدار ادغام کرده و بنابراین دو مفهوم 

ي، گذاردهد. در یک چارچوب سیاستمناقشه را به هم پیوند می

ها و اقدامات ها، سیاستصلح پایدار به دنبال استراتژي

ت غییرای ترانه براي جلوگیري و اجتناب از تأثیرات امنیتپیشگی

تی ت آبالقوه زیست محیطی و اقلیمی جهانی و افزایش منازعا

 ست. منابع انرژي ابر سر دسترسی و کنترل 

بر همین اساس، اکولوژي صلح در چارچوب پنج رکنی  

سازي متشکل از صلح، امنیت، برابري، پایداري و جنسیت مفهوم

سازي پیوندهاي بین صلح و امنیت، از  راي مفهومگردید. ب

صلح "و براي رابطه بین صلح و برابري از مفهوم  "صلح منفی"

شود و براي تعامالت بین صلح، جنسیت و استفاده می "مثبت

و در نهایت براي روابط  "صلح فرهنگی"محیط زیست، مفهوم 

اد پیشنه "شده جادیصلح ا"بین صلح، برابري و جنسیت مفهوم 

در جهت توقف و تحول  توانیشود. از اکولوژي صلح ممی

در این  هاشنهادیمنازعات بهره برد. بر همین اساس برخی پ

زمینه ارائه شد که دو مورد آن در محیط بالفصل ایران قرار 

کشوري واقع در منطقه جنوب غرب آسیا با  عنوانبهدارد. ایران 

اي و حلی، منطقهدر سطوح محلی، مهاي زیست محیطی بحران
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توان از قرار دارد و باور مقاله حاضر این است که می جهانی

اکولوژي صلح در جهت تحول منازعات موجود بهره برد و 

که  شکل داد. همچنان سطوح ذکر شدهفضایی صلح آمیزتر در 

ها از هر زیست، همه انسانمحیط کند: نات هان نیز عنوان می

د. اگر در حفاظت از آن موفق سازملتی و نسلی را متحد می

مین نیازها اقدام کنیم یم، نابود خواهیم شد. اگر براي تانباش

خواهیم ماند چیز(، با همدیگر زنده ها و همهها، گونه)همه انسان

 .]32 [و این صلح خواهد بود

 

هاي مادي و معنوي نویسنده از حمایتتشکر و قدردانی:  

انسانی و مطالعات فرهنگی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم 

   کمال قدردانی و تشکر را دارد.

موردي توسط ی اخالقی، تعارض منافع: هاهیدییات 

 نویسنده گزارش نشده است.

موردي ها: سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت 

  توسط نویسنده گزارش نشده است.
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