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چکیده
برای ایجاد و توسعهی صلح ،دو عامل نقش تعیینکننده دارند« :گفتوگوی چندجانبهی میانفرهنگی» و «آموزش
صلح» .پژوهش حاضر تالشی است در جهت تدوین یک برنامهی درسی صلحمحور با استفاده از آموزههای فلسفه یا
بینش میان فرهنگی .در این پژوهش که با روش تحلیلی-استنتاجی صورت گرفته است ،ابتدا با استناد به دیدگاههای
صاحبنظران و یافتههای پژوهش های پیشین ،از ضرورت نگاه میان فرهنگی به صلح و آموزش صلح گفتهایم .سپس
به بررسی مختصر و نقد طرحهای صلح پیشین و همچنین مطالعات آموزش صلح پرداختهشده است .آنگاه با معرفی
«فلسفهی میانفرهنگی» و برشمردن برخی خصوصیات آن ،داللتها و امتیازات این اندیشهی فلسفی را که میتواند
برای ساخت یک برنامهی درسی صلح محور مورداستفاده قرار گیرد بیان نمودهایم .آموزههایی مثل :حقیقت منتشر،
توجه به «دیگری» ،گفتوگومحوری و توجه به مسائل عینی جامعه و بررسی انضمامی آنها .در پایان ،ویژگیهای یک
برنامهی درسی صلحمحور با رویکرد میانفرهنگی در چهار بخش :اهداف ،محتوا ،رویکردهای یاددهی-یادگیری و
روشها و رویکردهای ارزشیابی بیانشده است .ویژگیهایی که میتواند برای تدوین یک برنامهی درسی صلحمحور با
رویکرد میانفرهنگی مورداستفاده قرار گیرد.

واژههای

کلیدی :فلسفهی میانفرهنگی ،گفتوگوی چندجانبه ،برنامهی درسی ،آموزش صلح.
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مقدمه
جنگ و خشونت همزاد بشر است و این پدیدهی نامبارک چه در شککل توجیهپکییر و چکه در
شکل غیر توجیهپییر آن همیشه وجود داشته است .در مقابل ،آرزوی دستیابی به صلح و آرامکش
و تالشها برای تحقق آن نیز به انحاء مختلف از گیشتهی دور تاکنون وجود داشته است .مصلحان
اجتماعی ،دانشمندان ،سیاستمداران ،حقوقدانان ،فیلسوفان و عالمان دینی هرکدام در قالب فردی یکا
جمعی ،کالمی یا نوشتاری و یا بهصورت عملی تالشهایی در جهت کاستن از جنگ و خشونت و
ایجاد صلح انجام دادهاند و البته مشاهدهی وضعیت جامعهی بشری نشان میدهد که ایکن تالشهکا
هرچند بیتأثیر نبوده اما نتیجهی مطلوب دربر نداشته است .بهطوری ککه میتکوان گفکت هماکنکون
مهمترین مشکل جامعهی جهانی ،مسئله ستیزهگری و خشونت است و اولین نیاز جامعه ،دستیابی
به صلح و آرامش است .بنابراین مسئله این است که مشاهده میشود علکیرغم همکهی تالشهکایی
که برای توسعهی صلح صورت گرفته و علیرغم طرحهای مختلفی که برای ایجاد صلح در جامعه
داده شده است ،این تالشها و طرحها موفقیت چنکدانی نداشکته اسکت و سکتیزهگری و خشکونت
همچنان باقی است.
اگرچه مالحظهی وضعیت امروز جامعهی بشری از جهت جنگ و صکلح ناامیدکننکده بکه نظکر
میرسد ولی این دلیل نمیشود که تالشها برای استقرار صلح متوقف شود .تکتک افراد جامعه و
بهویژه نخبگان آنها ،چارهای ندارند جز اینکه به راههای کاستن از خشونت در جامعه و دستیابی
به صلح و دوستی بیندیشند؛ طرحهای نکو ارائکه دهنکد و اقکدام کننکد .خصوصکیات مسکئله صکلح
بهگونهای است که باید گفت برای نزدیک شدن به آن باید دو گام مهم برداشته شکود؛ دیکدگاههای
صاحبنظران نیز این موضوع را تأیید میکنکد .یکک :فهکم درسکت و مشکترک از صکلح و ابعکاد و
جوانب آن و دوم :آموزش مؤثر صلح .مالحظهی تالشها و طرحهای پیشین صکلح نشکان میدهکد
در هر دوی اینها نقص وجود دارد (فتحی واجارگکاه و اسکالمی 1387 ،و مکک لکیش .)1381 1،بکا
برداشتن این دو گام میتوان ضعفهای اصلی تالشها و طرحهای پیشین را تکا حکدودی پوشکش
داده و راهی امیدوارکننده در راستای افزایش مفاهمه و صلح و دوستی گشود.
فهم درست مسکائل و موضکوعات اجتمکاعی و فرهنگکی و انسکانی جکز از راه مطالعکهی میکان
فرهنگی امکانپییر نیست .اینگونه مسائل ،پیوند انفکاکناپییری با گیشکتهی تکاریخی ،اجتمکاعی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MC. Lish
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ارزشها ،عواطف و در کل ،شرایط زیست -فرهنگی انسان دارد .همکین موضکوع ،فهکم متقابکل را
بسیار مشکل کرده است (فالطوری .)1363،پدیدههای صلح و جنگ ،ازجمله مسائل مهم جامعکهی
انسانی هستند که ورود به مباحث آن نیازمند به شناخت و درک میان فرهنگی از آنها است .مباحثی
مانند :جنگ مشروع و نامشروع ،جنکگ یکا جهکاد مقکدج ،تجکاوز و دفکاع ،صکلح عادالنکه ،صکلح
دموکراتیک و امثال اینها ،نشانهی پیوند عمیق این مفاهیم با گیشتهی فکری و فرهنگی افراد دارد.
یا عللی که از آنها بهعنوان علل بروز جنگ نام برده میشود مثل :تبعیض ،تحقیکر ،تکفیکر ،ملکم یکا
تروریسم و غیره ،ریشه در پیشزمینههای فکری و فرهنگی دارد .لکیا بکدون یکک مواجهکهی میکان
فرهنگی ،هرگز نخواهیم توانست به درک درستی از جنگ و صلح و مسائل گوناگونی ککه پیرامکون
آن مطرح است دستیابیم .بنابراین بهعنوان اولین گام در راه ایجاد صلح ،الزم است با نگاهی میکان
فرهنگی ،درک بهتری از آنها پیدا کنیم تکا بهتکر بتکوانیم در خصکو

آن قضکاوت و تصکمیمگیری

ازجمله برای آموزش صلح داشته باشیم .تحقیقات نیز نشان داده است ککه در فرهنگهکا و جوامک
مختلف ،مفاهیم مختلفکی از صکلح مکورد توجکه اسکت .مکثالش در کشکورهای غربکی روی تفکاهم و
همکاریهای بینالمللی تأکید میشود .در کشورهای سوسیالیستی ،انسانیت و برابری مد نظر است.
در کشورهای درحالتوسعه ،بیعدالتیهای حاکم بر جامعه و تالش برای کاهش یا از بین بردن آنها
مورد توجه است (فتحی واجارگاه و اسالمی .)1387 ،همچنین در کشورهای اسالمی ،رفک ملکم و
ایجاد عدالت بیشتر مورد توجه است .این موارد ،ضرورت نگاه میان فرهنگکی بکه صکلح را تأییکد
میکند.
از طرفی ،صِرف بررسی میان فرهنگی صلح و طرح آن در بین نخبگکان و جمک محکدود اهکل
فکر ،و برگزاری همایشها کمک چندانی به استقرار صکلح نخواهکد ککرد .بررسکی میکان فرهنگکی
مسئلهی صلح ،گام ضروری اول است اما کافی نیست .لکیا گکام مهکم دیگکری ککه بکرای ایجکاد و
استقرار صلح باید برداشته شود آموزش آن است .در مقدمهی اساسنامهی یونسکو بهدرسکتی اشکاره
شده است که «ریشهی جنگها در اذهان آدمیان است پس صلح را هم بایکد از اذهکان آغکاز ککرد»
(راتبالت .)35 :1381 1،این یک واقعیت مسلم است ککه بسکیاری از خشکونتها ریشکه در ذهکن و
طرز تفکر آدمیان دارد .مثل قومیتگرایی ،انحصارگرایی میهبی ،نژادپرستی و امثال اینهکا و اتفاقکاش
این دسته از خشونتها است که بدترین نوع خشونت است و همین نوع خشونتها اسکت ککه بکا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انجام معاهکدات و تصکویب قکانون و تأسکیس نهادهکا چکاره نمیشکود .لکیا بکرای ریشکهکنی ایکن
خشونتها باید به سراغ اذهان رفت و طرز تفکرها و دیدگاهها را اصالح کرد و مدارا و صلح را در
اذهان ایجاد نمود.
آرچیبالد مک لیش1که ریاست کمیتهی تهیهی اساسنامهی یونسکو را بر عهده داشته است نقکش
آموزش را برای ایجاد صلح جهانی سخت مورد تأکید قرار میدهد و میگوید :ما نکهتنها میتکوانیم
صلح جهانی را آموزش دهیم؛ بلکه جز از راه آموزش از هیچ راه دیگری نمیتوان به صلح جهکانی
رسید (مک لیش .)1381 ،باوجود اینکه ضرورت آموزش صلح در اکثر کشورهای دنیا بهعنوان یک
آموزش مدون مطرح شده و در تمامی برنامههای درسی رخنه نمکوده اسکت ،تحقیقکات نشکان داده
است که این برنامهها در همهی کشورها و نیز در کشور ما از انسجام و جامعیکت ککافی برخکوردار
نیست (فتحی واجارگاه و اسالمی ،1387 ،فکالح نکودهی ،1388 ،تیک بخکش ،سکعادتمند و کشکتی
آرای .)1396 ،همچنین ،شواهد و مطالعات نشان میدهد با اینکه که فهرست اهکداف و برنامکههای
صککلح در اکثککر کشککورهای جهککان ،کموبککیش مش کابه اسککت؛ بااینحککال ،در کشککورهای مختلککف،
جهتگیریهای گوناگونی دربارهی اصول ،متون و روشهای آموزش صکلح وجکود دارد

(سکاندز2،

 .)1993لیا تالش برای تدوین یک برنامهی درسی صلح محور که از مبانی نظری مناسب و انسجام
و جامعیت الزم برخوردار باشد ،الزم به نظر میرسد .این پژوهش تمهیدی است بکرای نگکاه میکان
فرهنگی به صلح؛ و بهکارگیری داللتهای تربیتی آن برای ایجکاد برنامکهی درسکی صکلح محکور و
ایجاد تفکر صلح در اذهان.

پیشینهی پژوهش
-1طرحهای صلح جهانی
در خالل تالشهای بسیاری که برای ایجاد صلح جهانی صورت گرفتکه اسکت؛ ازجملکه چنکد
طرح مهکم نیکز ارائکه شکده اسکت ککه عبارتانکد از :طکرح «صکلح پایکدار» 3کانکت ،طکرح «صکلح
دموکراتیک» 4که واض مشخصی ندارد و از سکوی طرفکداران لیبکرال-دموکراسکی و متکأثر از طکرح
کانت ارائه شده است (قنبرلو)1391 ،؛ طرح «صلح عادالنه» که از سوی اندیشمندان مسکلمان ارائکه
شده و طرح «گفتوگوی فرهنگهکا و تمکدنها» ی خکاتمی ککه البتکه ،هیچککدام از ایکن طرحهکا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نتوانستهاند توفیق چندانی داشته باشند .یک دلیل عمدهی آن هم این است که این طرحهکا ،حاصکل
بررسی انضمامی موضوع و گفتوگوهای میان فرهنگی نیستند .تنها ،طکرح خکاتمی بکر گفکتوگو
تمرکز دارد که آنهم در هیاهوی خودخواهان جهانی ،ره به جایی نبرد .ضعف عمکدهی دیگکر ایکن
طرحها ،غفلت از موضوع «آموزش صلح» است .هیچکدام از این طرحها به موضوع آمکوزش صکلح
اشاره نمیکنند.
-2مطالعات آموزش صلح
برخالف طرحهای صلح که اندک هستند ،در زمینهی آموزش صلح ،اقکدامات زیکادی صکورت
گرفته و پژوهشگران ،مطالعات زیادی را در زمینهی آموزش صلح و نیز نقکد ایکن مطالعکات انجکام
دادهاند .ما در حد ضرورت به چند مورد اشاره میکنیم.
مطالعات داخلی :هاشمی ( )1388در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است ککه جهکتگیری
اصلی کتابهای درسی دورهی متوسطه و پیشدانشگاهی در ارتبکا بکا آمکوزش صکلح ،بکر حفک
انسجام ملی و تمامیت ارضی کشکور ،شناسکایی دشکمن ،آشکنا سکاختن فراگیکران بکا سیاسکتهای
استعماری کشورهای قدرتمند غربی ،عدم توازن قدرت و مبکادالت سیاسکی ،اقتصکادی و فرهنگکی
کشورها در سطح بینالملل و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنان میباشد.
عابدینی بلتورک و میر شاه جعفری ( )1392در پکژوهش خکود نشکان دادهانکد ککه بکیشتکرین
فراوانی و ضریب اهمیت ،مربو به مؤلفهی حس همبستگی و کمترین فراوانی مربو به مؤلفکهی
نفی تمایزات قومی ،نژادی و میهبی میباشد .آنها همچنین با استناد به پژوهشهای دیگر ،آوردهاند
که «آموزش صلح در جهان ما جایگاه نازلی دارد و در برخی کشورها ،موانک زیکادی مثکل ضکعف
ساختارهای سیاسی ،اختالفهای داخلکی ،ایکدئولو یهای افراطکی و تمامیکتخواه باعکث نادیکده
گرفتن برنامهی درسی صلح محور شده است» (

.)156 :

زینال پور ،طالبزاده و فتحی واجارگاه ( )1395در پژوهش خکود نشکان دادهانکد ککه در کتکب
درسی علوم اجتماعی مدارج ،توجه یکسانی به مفاهیم حقوق بشر نشکده اسکت .وی اشکاره ککرده
است که بیشترین ضریب اهمیت به ترتیب مربو به مؤلفههای تشکیل حکومکت و مشکارکت در
ادارهی جامعه ،آزادی عقیده ،حق حیات و حق امنیت اجتماعی بوده و کمترین ضریب اهمیکت (در
حد صفر) به ترتیب مربکو بکه مؤلفکههای آزادی و امنیکت شخصکی ،حکق مالکیکت ،حکق آزادی
اجتماعی ،حقوق اقلیتها ،حقوق زنان و حقوق کودکان میباشد.
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تی بخش و دیگران ( )1396در تحقیق خود به نبود برنامهی جام آموزش صلح اشاره میکنند
و با بررسی طرحها و برنامههای آموزش صلح در کشورهای مختلف ،مضکامینی را بکرای آمکوزش
جام صلح استخراج نمودهاند.
فتحی واجارگاه و اسالمی ( )1387در پژوهش خود ،میزان توجه به مفاهیم و مؤلفکههای صکلح
را در برنامهی درسی دورهی ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت ،کارشناسکان برنامکهریزی
درسی و معلمان دورهی ابتدایی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این تحقیکق نشکان میدهکد ککه از
منظر پاسخدهندگان ،میزان توجه به معیارهکا و مؤلفکههای صکلح در سکه بخکش طراحکی برنامکهی
درسی ،آموزش و ارزشیابی نامطلوب و ضعیف است.
مطالعات خارجی :گالتونگ-1پژوهشگر سرشناج حکوزهی جنکگ و صکلح -در پژوهشکی بکا
عنوان «صلح» به این نتیجه رسیده است که همانند روانشناسی ،علوم اجتمکاعی نیکز دانشکی را ککه
دربارهی جنگ فراهم آورده بیش از دانشی است که دربارهی صلح فراهم آورده است .وی توجه به
آموزش صلح را بهعنوان ضرورتی اجتنابناپییر گوشزد میکند (به نقکل از تیک بخکش و دیگکران،
.)1396
براک )2012(2به نقل از بتکی راردون-3کارشکناج آمکوزش صکلح ککه بکیش از صکد راهنمکای
برنامهی درسی در مورد صلح از مقط پیشدبستان تا دبیرستان را تحلیل نموده است -بیان میکنکد
که هیچ مرز و روش دقیق و هیچ استانداردی وجود ندارد که مشخص نمایکد آمکوزش صکلح چکه
چیزی را دربر میگیرد .او (راردون) در تحلیل خود بر روی نه موضوع در رابطه با آمکوزش صکلح
مطالعاتی انجام داد و آموزش موضوعاتی مانند :هماهنگی ،حل تعارضات ،عدم خشکونت یکا عکدم
تعارض ،حقوق بشر ،عدالت اجتماعی ،محیطزیست جهانی ،و فهم چند فرهنگی را بهعنوان اجکزاء
سازندهی رفتار معرفی نموده است .او همچنین یکی از اهداف آمکوزش صکلح را توسکعه و ارتقکاء
آگاهیهایی میداند که ما را قادر میسازد بهعنوان شهروندان جهانی عمل کنیم.
تای 4،در پژوهش خود در زمینهی تربیت شکهروندی آورده اسکت بکه دلیکل افکزایش وابسکتگی
انسانها به یکدیگر در دنیای کنونی ،تربیت شهروند جهانی مبدل به یک دلمشکوولی تمامعیکار در
آموزش و پرورش کشورها شده است .به نظر وی ،شهروندان در کشورهای مختلف به دلیل مسائل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مختلف اقتصادی ،سیاسی ،فنّاورانه و بومشناختی با شهروندان سایر ملل در ارتبا مداوم میباشکند
و از همینرو باید برنامههای درسی مدارج ،فرصتهایی را فکراهم کننکد تکا دانشآمکوزان بتواننکد
شناخت مختصری از مردمان سایر کشورها بهدست آورند (به نقل از قائدی.)200 :1385 ،
آگوستینو پورترا )2008(1در تحقیق خود به بررسی آموزش بین فرهنگی در اروپا ازنظکر «ابعکاد
معنایی و معرفتشکناختی»2و تفکاوت آن بکا «آمکوزش چنکد فرهنگکی»3و «آمکوزش فکرا

فرهنگکی»4

پرداخته است .وی همچنین ،نقش و جایگاه آموزش را در عصر جهانیشدن و زندگی جدیکد و در
جامعهی چند فرهنگی مورد تحلیل قرار داده است .در پایان با توجه بکه شکرایط موجکود جامعکهی
جهککانی ،آمککوزش و پککرورش میککان فرهنگککی را مناسککبترین پاسککخ بککرای عصککر جهانیشککدن و
وابستگیهای متقابلی که در این دوره ایجاد شده است میداند.
هیسککون بککای 5،کلودیککا ایپککرت 6،چککارلز اسکککورت 7،ساسکککیا تایککت8و تککرام انگککون ،)2014(9در
مقالهای با عنوان «بهسوی فلسفهی آموزش و پرورش میان فرهنگی»10،به تبیین فلسکفهی آمکوزش و
پرورش بهعنوان فعالیتی فرهنگکی و میکان فرهنگکی و نقکش فیلسکوفان آمکوزشوپرورش بکهعنوان
کارگزاران فرهنگی و بین فرهنگی پرداختهاند .به اعتقاد نویسندگان این مقاله ،ایکن مهکم اسکت ککه
بهصورت محترمانه و بهدرستی ،آگاهی و دانش خود را از مجموعکههای منکاب مفهکومی و فعالیکت
روزانه افزایش دهیم و در آن مشارکت داشته باشیم و به تکاریخ ،فرهنکگ و آدابورسکوم مختلکف
احترام بگیاریم و از آنها بیاموزیم .به گفتهی نویسندگان این مقاله« ،با متعهکد سکاختن خکود بکرای
ساختارشکنی باورها ،ارزشها و فعالیتهای معاصر و تاریخی که کرهی زمین و انسان را بکه خطکر
میاندازد ،باید ومایفی میانفرهنگی و چندفرهنگی را بر عهده بگیریم» (چکیده).

اهداف و سؤاالت پژوهش
پیشینهی پژوهش نشان از تأیید مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت آن دارد .با این اوصکاف ،بکا
توجه به دو گام اساسی که گفته شد برای تحقق صلح الزم است (فهکم درسکت از صکلح و سکپس
آموزش آن) ،هدف از انجام این پژوهش آن است که زمینهای فراهم نماید برای نگاه میان فرهنگکی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به موضوعات و مسائل اجتماعی ازجمله صلح؛ و تمهیدی باشد برای آموزش صلح بر اسکاج یکک
برنامهی درسی صلح محورِ منسجم و همهجانبه نگر که با رویکرد میان فرهنگی تهیکه شکده باشکد.
الزم به ذکر است که آنچه در این پژوهش مدنظر اسکت ،ویژگیهکای عکام برنامکهی درسکی صکلح
محور است و به این دلیل ،اختصا

به مقط تحصیلی خاصی ندارد؛ بلکه به کل دورهی آمکوزش

عمومی مربو میشود .بهعالوه بایستی یکادآور شکد ککه منظکور از ویژگیهکا ،خصوصکیات کلکی
برنامهای است که باید تدوین گردد و نه جزئیاتی از قبیل محتوای درسی و نظایر آن .لیا با معرفکی
و مبنا قرار دادن فلسفهی میان فرهنگی که منادی نگاه میان فرهنگی به امور اسکت و بهکره بکردن از
آموزههای آن برای تدوین برنامهی درسی صکلح محکور ،تکالش خکواهیم ککرد تکا هکم اهمیکت و
ضرورت نگاه میکان فرهنگکی بکه پدیکدههای اجتمکاعیای چکون صکلح را بکه تصکمیمگیرندگان و
سیاستگیاران فرهنگی و آموزشی یادآوری نماییم و هم با معرفی ویژگیهای یک برنامهی درسکی
صلح-محور با رویکرد میان فرهنگی ،زمینهی تدوین یک برنامهی درسی صلح محکور و درنتیجکه،
زمینهی تربیت فراگیرانی فراهم نماییم که صلحدوست و صلحجو باشند و دانش و بینش و مهکارت
الزم را برای خودشناسی ،دیگرشناسی و تعامل با دیگران داشته باشند .تالش میشود با پاسخگویی
به سؤاالت زیر ،به اهداف فوق نزدیک شویم.
 -1فلسفهی میان فرهنگی چیست و چه آموزههایی برای ایجاد صلح دارد؟
 -2فلسفهی میان فرهنگی ،چه داللتهایی میتواند برای سکاختن یکک برنامکهی درسکی صکلح
محور داشته باشد؟ بهعبارتدیگر ،یک برنامهی درسی صکلح محکور بکا نگکاه میکان فرهنگکی ،چکه
ویژگیهایی دارد؟

روش پژوهش
روش تحقیق
این تحقیق ازنظر طرح ،جزو تحقیقات کیفی است که با روش تحلیلی-استنتاجی صورت گرفته
است .روش تحلیل و استنتاج ،یکی از روشهای مطرح پژوهشی در فلسفهی تعلیم و تربیت است.
این روش زمانی بهکار برده میشود که پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت ،موضک فلسکفی معینکی را
مبنا قرار میدهد و میخواهد آن را کاربردی کند بهنحویکه بتوانکد بکرای مسکائل تعلکیم و تربیکت
پاسخی فراهم کند (باقری.)1389 ،
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ابزار و روش گردآوری اطالعات
با استفاده از سندکاوی در اینترنت و کتابخانه و ارتبا برقرار نمودن با افرادی که در این زمینکه
تحقیق میکردند ،متون مکتوب اعکم از کتکاب ،مقالکه و یادداشکتها و دیکدگاههای صکاحبنظران
فلسفهی میان فرهنگی و نیز مناب مکتوب در زمینهی برنامهی درسی و آموزش صلح جمک آوری و
مطالعه گردید.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات
روش تجزیهوتحلیل به این شکل انجام شده است که پکس از مطالعکهی عمیکق فلسکفهی میکان
فرهنگی به استخراج و دستهبندی آموزههای آن برای صلح پرداختهایم .سپس بر اساج آن آموزهها،
داللتهایی متناسب با عناصر برنامهی درسی یعنی :اهداف ،محتوا ،رویکردهای یاددهی-یادگیری و
روشها و رویکردهای ارزشیابی ،برای یک برنامهی آموزش صلح بیان نمودهایم.
سطح یا رویکرد تحلیکل در ایکن پکژوهش ،توصکیفی-تفسکیری اسکت .در رویککرد توصکیفی-
تفسیری ،عالوه بر توصیف به تجزیهوتحلیل هم پرداخته شده و اطالعات ،دستهبندی و نتیجهگیری
میشود ولی نظریهپردازی و نظریهسازی صورت نمیگیرد (مزیدی.)1394 ،

تعریف مفاهیم
 -1تعریف صلح
مفهوم صلح در گیر زمان یکسان نبکوده و دچکار تحکول شکده اسکت .صکلح در نظکام حقکوق
بینالملل قدیم ،از مفهومی بسیط برخوردار بود و مساوی بود با عدم برخورد نظامی بکین کشکورها.
این مفهوم از صلح« ،صلح منفی»1نامیده میشود (شفیعی .)1395 ،این دیدگاه بهتدریج توییکر یافکت
و بهویژه پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام کمونیستی ،گرایش به سمت «صکلح مثبکت»2یکا صکلح
ایجابی افزایش یافت بهطوریکه در اعالمیهی «فرهنگ صلح» مصوب دهکم سکپتامبر  1991مجمک
عمومی آمده است« :صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه یک روند مثبت و پویا و مشارکتی است ککه
گفتوگو را تشویق میکند و حل منازعات را از طریق مسالمتآمیز بکا تفکاهم و همککاری متقابکل
امکانپییر میسازد» (دهقانی فیروزآبادی.)83 :1382 ،
از نیمهی دوم دهه  80میالدی ،در جهان تالشهکای دیگکری در کنکار تالشهکای محکدود بکه
مفهوم سیاسی و حقوقی صلح ،برای تعریف صلح آغاز شد .صلح از یک مفهوم سیاسکی و حقکوقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Negative Peace
Positive Peace
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بهسوی یک مفهوم فرهنگی و انسانی گرایش پیدا کرد و دیگر از صلح بهتنهایی یاد نمیشکود بلککه
آنچه مهم است فرهنگ صلح است .در این تعریف ،صلح دیگر نه محدود به نبودن جنکگ اسکت و
نه محدود به نفی خشونت ،بلکه صلح فضایی است که در آن برابری ،آزادی و انسانمداری وجکود
دارد (راهنما بیات ،شمشیری ،محمدی و جوکار.)1396 ،
در این پژوهش ،همهی انواع مفاهیم صلح موردنظر است و تعریف خاصکی معرفکی نمیشکود؛
چون معتقدیم مفهوم و معنای صلح باید با گفتوگوهای میان فرهنگی مشخص شود .البته تأکید ما
بر صلح ذهنی ،مثبت و ایجاد فرهنگ صلح است .چون معتقدیم که صلح ذهنی مقدمهی دستیابی
به هرگونه صلح است و هدف این پکژوهش ،فکراهم نمکودن زمینکه بکرای نهادینکه ککردن فرهنکگ
گفتوگو در بین افراد همهی جوام و آشنایی با انواع کثرتهای فکری ،دینی ،قکومی ،نکژادی و ...
و پییرش آنها (چه بهعنوان حقیقت و چه بهعنوان واقعیت) و مراعات آن و درنهایکت ،مفاهمکه و
صلح و دوستی بین جوام و ملتها است.
 -2تعریف آموزش صلح
در بحث آموزش صلح ،اینکه محتوا و هدف آموزش چه چیزی باشد بسیار مهکم اسکت .آنچکه
بهعنوان آموزش صلح خوانده میشود را میتکوان تحکت دو عنکوان آمکوزش «دربکارهی صکلح» یکا
آموزش «برای صلح» نامگیاری کرد (دادگر .)1396 ،گاه در جریکان آمکوزش صکلح ،بکه متربکی یکا
فراگیر ،اطالعاتی نظری دربارهی صلح شناسی داده میشود مثل :اهمیت و ضرورت صلح ،عوامل و
موان آن و امثال اینها .این وجه از آموزش را که میتوان آن را «آمکوزش دربکارهی صکلح» نامیکد
مورد توجه ما نیست .اما گاه آموزش صلح با این هدف انجام میشود که توییری در دانش ،بینش و
مهارتهای فراگیران ایجاد شود که درنهایت ،فراگیران بتوانند زندگی صلحآمیزی با خکود و جهکان
پیرامون در پیش بگیرند .این وجه از آموزش صلح که میتوان آن را «آموزش بکرای صکلح» نامیکد،
مورد توجه ما در این پژوهش است .در این وجه از آموزش ،در مجموعهی عناصر برنامهی درسی،
تدابیری اندیشیده میشود که خروجی آن فراگیری است که نهتنها صلح و اهمیت و ضرورت آن را
میشناسد بلکه ،صاحب نگرشها ،ارزشها و مهارتهایی است که باعث توییر رفتار او میشکود و
او را قادر میسازد تا زندگی صلحآمیزی را با خود دیگران دور و نزدیک و طبیعت در پیش گیرد.
 -3تعریف برنامه درسی
از برنامهی درسی تعکاریف زیکادی ارائکه شکده اسکت .بعضکی از تعکاریف ،مختصکر و برخکی
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گستردهتر هستند و ابعاد بیشتری را برای برنامهی درسی در نظر میگیرند .بهعنوان نمونه،

پرینکت1

( ،)1987برنامهی درسی را شامل آن دسته از فعالیتهایی میداند که مربیان در قالب متون مکتکوب
به فراگیران ارائه میکنند (

 )4 :یا آیزنر2میگوید« :برنامهی درسی عبارت اسکت از یکک سلسکله

وقای آموزشی طراحی شده که به قصد تحقق نتایج آموزشی برای یک یا چند دانشآموز پیشبینکی
شده است» (به نقل از ملکی .)14 :1381 ،اما در تعکاریفی دیگکر ،برنامکهی درسکی بکهعنوان طیکف
گستردهای از فعالیتهای برنامهریزیشده و تجربیات یادگیری برای دانشآموزان تعریکف میشکود
که بهمنظور تسهیل رشد و تکامل فردی ،اجتماعی ،عاطفی و علمی توسط مکدارج ارائکه میشکود.
این فرصتها ،هم شامل یادگیری دروج زمانبندیشده و هم فعالیتهای فوقبرنامه میشود .یکی
از گستردهترین تعاریف را مرزوقی مطرح کرده است .وی برنامهی درسکی را نکه یکک نکوع ،بلککه
شامل انواعی مانند :برنامهی درسی قصد شده ،اجکرا شکده ،آموختکه شکده ،ضکمنی ،پنهکان ،عقکیم،
محیوف ،موفول ،تهی ،تدریس شده ،تدریس نشده و ناموجود میداند که بکه اعتقکاد ایشکان ،ارائکه
تعریفی جام و یکسان برای همهی آنها ممکن نیست .لیا پیشنهاد میکند هرگاه بخواهیم برنامکهی
درسی را تعریف کنیم باید نوع خاصی از آن را تعریکف کنکیم .بکه اعتقکاد وی ،برنامکهی درسکی را
میتوان در سه بخش مورد بررسی قرار داد که عبارتاند از« :برنامهی درسی بکهعنوان یکک علکم»،
«برنامهی درسی بهعنوان یک فرایند» و «برنامهی درسی بهعنوان یک محصول» .برنامکهی درسکی در
مفهوم دوم یعنی «برنامهی درسی بهعنوان یک فرایند» شامل تعیین اهداف ،نیازسنجی انتخاب محتوا
و طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری ،ارزشیابی و امثال اینها است و محصول نهکایی آن ،تولیکد
یک طرح یا یک برنامهی یادگیری است (به نقل از دادگر .)1396 ،در تعریفکی مشکابه ،بوشکام 3از
سه برداشت متفاوت از برنامهی درسی نام میبکرد :برنامکهی درسکی بکهعنوان یکک سکند مکتکوب،
برنامهی درسی بهعنوان یک نظام و برنامهی درسی بهعنوان یک حوزهی مطالعاتی .برنامهی درسکی
بهعنوان یک نظام ،مشتمل بر عناصر :طراحی ،اجرا و ارزشیابی است (بوشام .)1981 ،
ما این دو تقسیمبندی آخر را مناسب دانسته و بر این مبنا ،تعریکف برنامکهی درسکی «بکهعنوان
یک فرایند» که مرزوقی مطرح میکند یا «بهعنوان یک نظام» که بوشام

مطرح میکند ،و متناسکب

با هدف ما در این پژوهش است را برمیگکزینیم .بنکابراین ،تعریکف مکوردنظر از برنامکهی درسکی
عبککارت اسککت از :برنامککهای کککه شککامل تعیککین اهککداف ،انتخککاب محتککوا و طراحککی راهبردهککای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Print
Eisner
3.
Beauchamp
2.
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یاددهی-یادگیری و ارزشیابی است و محصول نهایی آن ،تولید یک طرح یا یک برنامکهی یکادگیری
است.

فلسفهی میان فرهنگی و داللتهای آن برای آموزش صلح
 -1چیستی فلسفهی میان فرهنگی
ازآنجاکه فلسفهی میانفرهنگی گفتمانی جاری و جدیکد اسکت و فراینکدی پایاننایافتکه و البتکه
پایانناپییر است (بتانکور ،)1997 1،لیا هیچ معیاری برای ارائه تعریفکی واضکح و صکریح بکرای آن
وجود ندارد .البته آنچه در طرح اندیشهی میان فرهنگی اهمیت دارد ،حاکم نبودن روایتکی قطعکی و
نهایی از آن است؛ چراکه فلسکفهای ککه میخواهکد افقکی بکرای گفکتوگو و مشکارکت فرهنگهکا
دربارهی مسائل ضروری زمانه باشد ،نمیتواند خود مسیر تشکیل نظامی جزمی و مطلق را در پیش
گیرد .لیا به دنبال تعریف گشتن برای فلسفهی میان فرهنگی چندان معقول نیست؛ درعینحال ما با
اغماض ،برای روشنتر شدن مفهوم آن ،از وا هی «تعریف» استفاده میکنیم.
اما مالحظهی آراء صاحبنظران نشان میدهد همکهی رویکردهکا بکا همکهی اختالفنظرهکا در
تعریف فلسفهی میان فرهنگی ،دو نکته مشکترک و محکوری را مطکرح میکننکد :یکک مخالفکت بکا
هرگونه خود-مرکزپنداری و دوم تأکید بر بهکارگیری روش گفتوگوی میکان فرهنگکی در همکهی
زمینهها برای مفاهمه و بهرهگیری از دستاوردهای یکدیگر .مکثالش از نظکر ویمکر 2،میتکوان فلسکفهی
میان فرهنگی را به کوتاهترین شکل در دو نکته خالصه کرد :یک :فلسکفهی میکانفرهنگی ،دیکد یکا
نظرگاه به تاریخ فلسفه ورزی را بسط میدهد .دو :فلسفهی میان فرهنگی باید در هکر مسکئلهای بکه
بیشترین وجه ممکن به قالب چندگویی(3گفتوگوی چندجانبکهی میکان فرهنگکی) نزدیکک شکود
(ویمر .)1998 ،یا از دیدگاه مال 4،میانفرهنگی بودن نام گونهای مشی ،طرز تفکر و بینش فلسکفی و
فرهنگی است .این بینش ،همهی فرهنگها و فلسفهها را مانند سایهای همراهی میکند و مان از آن
میشود که خود را در موض مطلق قرار دهند .در واق اصل راهنمای فلسکفهی میکانفرهنگی ایکن
است که در هیچ فرهنگی صورت غایی بهطور فطری و ذاتی وجود نکدارد (مکال .)1992 ،هکاینتس
کیمرله5نیز بر اهمیت منش و سلوک در بیان چیستی فلسکفهی میکانفرهنگی تأکیکد میکنکد .او نیکز
معتقد است ،فلسفهی میانفرهنگی تالش میکند تا هیچ فرهنگی مدعی این نشود که مالک صورت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.
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Wimmer
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غایی حقیقت است (کیمرله.)2002 ،
نکتهی مهم دیگر که از تعاریف فوق هم قابل استنتاج میباشد و برای ما در این پژوهش نقکش
کلیدی دارد این است که آنچه در فلسفهی میان فرهنگی مهم است و شایسته است که مورد توجکه
قرار گیرد ،اندیشه و روش میان فرهنگی است نه فلسفهی میان فرهنگی بهعنوان یک تفککر فلسکفی
با ویژگیهای خا

 .لیا تالش برای تعریف فلسفهی میان فرهنگکی ،تکالش بکرای شکناخت بهتکر

چیستی و ابعاد نگاه میان فرهنگی برای بهکارگیری آن در زندگی است .دعوا بر سر تعریکف نظکری
فلسفهی میان فرهنگی میتواند باعث ایدئولو ی سازی از این تفکر شود و این نقض غرض است.
این خیلی مهم است که موامب باشیم اسیر دعوا بر سر تعریف فلسفهی میان فرهنگی نشویم .آنچه
در فلسفهی میان فرهنگی اهمیت و اولویت دارد این است که یاد بگیریم چگونه نگاه میان فرهنگی
را در زندگی روزمره و فهم مسائل به کار ببندیم .به گفتهی یوسفی ( ،)1397در اینجا ،بحث بر سر
زورآزمایی بین فلسفهها نیست؛ بحث بر سر این است که کجا میتوانیم به همدیگر کمکک کنکیم و
کجا میتوانیم همدیگر را اصالح کنیم.
-2آموزههای فلسفهی میان فرهنگی برای آموزش صلح
نکتهی مهم آن است که هکدف فلسکفهی میکان فرهنگکی ،فکراهم نمکودن زمینکهی آشکتی بکین
فرهنگها و فلسفهها و برداشتن خطکشیهای فکری و فرهنگی است که سبب بیگانگی فرهنگهکا
و جوام از یکدیگر شده است .ویمر در بیان اهداف فلسفهی میکان فرهنگکی میگویکد« :فلسکفهی
میان فرهنگی میتواند و بلکه باید پشتیبان انسانیت و صلح باشد» (ویمر .)10 :1998 ،یوسکفی نیکز
فلسفهی میان فرهنگی را فلسفهی صلح نامیده است (یوسفی .)2007 ،البته فلسفهی میکان فرهنگکی
این اهداف را بهصورت انتزاعکی مطکرح نککرده و صکلح را در خکالء جسکتوجو نمیکنکد بلککه
آموزههایی را مطرح میکنکد ککه میتوانکد راه دسکتیابی بکه مفاهمکه و صکلح را همکوارتر سکازد.
در اینجا به اهم این آموزهها اشاره میکنیم.
حقیقت منتشر :فلسفه میان فرهنگی ترجمه عبارت  intercultural philosophyاسکت .پیشکوند
«میان» در اصطالح میان فرهنگی ،پیشوندی تزئینی نیست بلکه از آن معنی و مفهوم خاصی مکراد و
منظور است .این وا ه درواق تشکابه و تمکایز فرهنگهکا ،فلسکفهها و ادیکان را نشکانه رفتکه اسکت
(رضوی راد.)1392 ،
میان فرهنگی حاکی از این است که اندیشهی فلسفی و یا هر حقیقتکی را بایکد در بکین همکهی
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انسانها و همهی جوام جستجو کرد .اینگونه نیست که یک تفکر فلسفی یا علمی یا هنری و ...بر
دیگری برتری مسلم داشته باشد و دیگر اندیشهها در حاشیه یا در ذیکل آن قکرار گیرنکد .رام ادهکر
مال 1،از پیشگامان فلسفهی میان فرهنگی در پژوهش خود بهوضوح نشان میدهد که غکرب ،هنکد و
چین هرکدام فلسفههای خا

خود را دارند و نمیتوان فقط یکی را فلسکفه نامیکد(2مکال.)1995 ،

عالوه بر مال ،هانتس کیمرله3و مارتین ویمر4که هر دو از مهمترین نمایندگان فلسفه میکان فرهنگکی
هستند به این نکته تأکید میکنند که بایستی تاریخ فلسفههای غربی و غیرغربی به نحکو انتقکادی از
هرگونه داعیه مطلقانگاری عاری شوند (مال.)1997 ،
این اندیشه بدون اینکه با بودونبود حقیقت مشکلی داشته باشد ،بکه حقیقکتِ منحصکر اعتقکادی
ندارد و حقیقت را منتشر میداند (رضوی راد .)1392 ،لیا باید حقایق را در هر زمینهای بهصکورت
میان فرهنگی جستجو کرد .الزم به گفتن نیست که هرگونه انحصارگرایی فکری ،منتج به جزمیکت،
خودمحوری و خشونت میشود .لیا اعتقاد به حقیقت منتشر ،بهعنوان پادزهر خشونت عمکل ککرده
و خشونت ذهنی را که زمینهساز اصلی خشونت عملی است رقیقتر و کم اثرتر میسازد.
لزوم شناخت «دیگری» و توجه به او :ازآنجاکه این اندیشه ،انحصارگرایی فککری و فرهنگکی
را رد و دستیابی به اندیشهی صحیح را تنها به روش میان فرهنگی ممکن میداند ،پای یک مفهوم
دیگر به میان میآید و آن مفهوم «دیگری»5است .این نگکرش در بنیکاد خکود بکه تمکامی تفکرهکای
بنیادگرا و مطلقانگار معترض است و «هر نوع مرکزیتگرایی را خواه اروپایی و خکواه غیراروپکایی
مککورد نقککد قککرار میدهککد» (مککال .)10 :2011 ،ادبیککات اسککتعماری قرنهککای  16و  17مککیالدی از
کشورهای غیراروپایی «دیگرانی» ساخته بود که ازنظر ماهر و مشخصات در نقطه مقابل کشورهای
اروپایی قرار میگرفتند (چنی .)19 :1394 ،مطالعات شرقشناسی نیکز بکا همکین دیکدگاه در غکرب
شکل گرفت« .این مطالعات بر محور تقابل خود /دیگری ،تفاوت و تمایز هویتی غرب از شرق ،بکر
ساختن نظامی از تصویرسازیهای مبتنی بر دگربودگی ،غریب بودگی و دور بکودگی و بکهطورکلی
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 البته آقای مال چون هندی االصل است فلسفههای هندی و شرقی را میشناسد و فقط از هند و چین نام میبرد .هرچند منظور او این نبکوده ککهجاهای دیگر فلسفه ندارند .پژوهشگران فلسفه تطبیقی مثل ایزوتسو وهانری کربن در آثار خود به غنای فلسکفه ایرانکی و اسکالمی اشکاره کردهانکد.
همچنین آثار ابن سینا ،فارابی ،مالصدرا و سهروردی را میتوان به عنوان آثار درخشان فلسفه ایرانی نام برد .برای اطالعات بیشتر رجوع کنید بکه:
حداد عادل ،غالمعلی ،1393 ،چیستی ،امکان و ملزومات فلسفهی میان فرهنگی ،راهبرد فرهنگ ،شمارهی بیست و هشتم .و ککربن ،هکانری،1392 ،

فلسفهی ایرانی و فلسفهی تطبیقی ،ترجمه :طباطبایی ،جواد ،تهران ،انتشارات مینوی خرد.
3.

Heinz Kimmerle
4.
Franz Martin Wimmer
5.
The Other
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برتری «خود فرادست» بر «دیگریِ فرودست» استوار بوده است» (دهشیری ،1390 ،مقدمه).
جلوههای مختلفی از تفکر خود/دیگری1را از گیشته دور تاکنون میتوان نام بکرد مثکل :شکرق-
غرب ،جهان اول و دوم و سوم ،مدرن – سنتی ،مؤمن و کافر و امثال اینها .به اعتقاد صاحبنظران
تا وقتی در جهان ،تقسیمات اینچنینی و هر آنچه تفاوتها را پررنگ کند مطرح باشد ،جنکگ نیکز
وجود خواهد داشت (اعوانی1393 ،و محقق داماد.)1384 ،
اما در اندیشهی میان فرهنگی ،دیگری صاحب اندیشکهی درسکت و دربکر دارنکدهی بخشکی از
حقایق منتشر شناخته میشود و تعامل و ارتبا با او برای شناخت بهتر حقیقت و شکناخت بهتکر او
و همزیستی مسالمتآمیز با او الزم دانسته میشود .در بینش میان فرهنگی ،دیگری را همچون خود
تلقی کرده و قائل به نسبتی متقارن میان خود و او هستیم (ویمر.)1998 ،
بنککابراین ،در چککارچوب نگککاه میککان فرهنگککی ،دیگککری ،رقیککب مککن نیسککت؛ تهدیدکننککده و
محدودکنندهی من نیست بلکه بیدارکنندهی من و آینهی من است .با این نگاه بکه «دیگکری» ،دیگکر
شناسی بهجای دیگر ستیزی خواهد نشست و هرگونه خود مرکز بینی یا خودبسندگی و تقابلهکایی
که از ایکن طریکق ایجکاد میشکود مثکل :جهانیسکازی و جهکانی سکتیزی ،مدرنیتکه و سکنتگرایی،
اسککتعمارگری و استعمارسککتیزی یککا مککواردی مثککل :نژادپرسککتی ،آئینپرسککتی ،قومیککتگرایی،
ایدئولو یگرایی بیمعنی و غیرموجه خواهد شد.
گفتوگو محوری و چند صدایی :با این نگاه به دیگری ،لزوم تعامل بکا او و شکناخت وی بکه
وجود میآید .الزمهی این کار گفتوگو با دیگری است .لیا ویژگی مهم بعدی که در فلسفهی میان
فرهنگی مطرح است ،گفتوگو -محوری آن است .اندیشهی میکان فرهنگکی بکدون آنککه درصکدد
کمرنگ کردن «خود» باشد یا تردیدی در آن روا دارد ،به دنبال آن است ککه خکالء میکان «خکود» و
«دیگری» را به سود هر دو پر کند .بهترین عنصکری ککه میتوانکد ایکن خکالء را پکر نمایکد عنصکر
«گفتوگو» است .گفتوگو و دیالوگ از مباحثی است که ضرورت آن در دنیای امروز برای ایجکاد
همزیسککتی مسککالمتآمیز و صککلح ،بککر کس کی پوش کیده نیسککت .ریشککهی بس کیاری از بحرانهککا ،در
سوءتفاهمها و شکست گفتوگوی واقعی است .هر نزاع و اختالفی که از تمایز و تفاوت برخاسته
باشد -که امروزه در ساحت سیاست ،بسیار هم به چشم میآید -بههیچوجه ذاتی و اساسی نیسکت
بلکه ناشی از سوء فهم است؛ سوء فهم هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگری .لکیا در فلسکفهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میان فرهنگی که یکی از اهداف آن ایجاد همزیستی و صلح است ،گفکتوگو نقکش محکوری دارد.
ویمر1اساج نگرش فلسفه میان فرهنگی را گفتوگو میدانکد و بکا طکرح مفهکوم چندصکدایی 2،بکر
به رسمیت شناختن کثرت زبانها و کثرت عقلها و گفکتوگوی همهجانبکه تأکیکد دارد (چگینکی،
 .)1394گفتوگو در اندیشهی میان فرهنگی ،یک روش یا فن بکرای رسکیدن بکه اهکداف از پکیش
تعیینشده نیست آنگونه که در میاکرات مرسوم است؛ بلکه جکزء ارککان آن و تنهکا راه فهمیکدن و
فهمیده شدن است .به گفتهی قاسم پور (« ،)1384گفتوگو در چارچوب نگاه میان فرهنگکی ،یکک
شیوهی «در جهان بودگی» ،یک شیوهی عمومی نگاه به جهان و طرز بودن است» (

.)12-13 ،

بررسی انضمامی مسائل :همانطور که گفته شد ،یکی از اشکاالت طرحهای صلح پیشکین (بکه
غیر از طرح گفتوگوی تمدنها) انتزاعی3بحکث ککردن آن طرحهکا در خصکو

صکلح و مسکائل

پیرامون آن است؛ درحالیکه بایکد ایکن مسکائل را بهصکورت انضکمامی4و در قالکب گفتوگوهکای
چندجانبه مورد توجه و بررسی قرار داد .یکی از خصوصیات مهم اندیشهی میان فرهنگی این است
که این طرز تفکر ،فقط با تکیه به یک سنت فلسفی خا

نظریهپردازی نمیکند بلکه نظریهپردازان

فرهنگهای مختلف با همفکری هم و با تکیه بر سنتهای فلسفی فرهنگی خود به بحث دربکارهی
این معضالت میپردازند .این مسئلهی بسیار مهمی است؛ چراکه ما امروزه نمیتوانیم فقط بکا تکیکه
به یک فرهنگ یا طرز فکر خا
خا

به مسائلی پاسخ بدهیم که دیگر مسئله آن فرهنکگ و طکرز فککر

نیستند؛ بلکه معضالت امروزه بهطور گسترده و جهانی بعد انسانی و بشری پیدا کرده اسکت

و بایستی نمایندگان فرهنگهای مختلف خود حضور داشته باشکند و عمکالش هکم حضکور دارنکد و
تکقطبی بودن تفسیر فرهنگی از میان برداشته شده است.
تا گفتوگوهای رودررو و مواجههی چهره به چهره نباشکد ،آنگونکه ککه الزم اسکت شکناخت
حاصل نخواهد شد و مفاهمه صورت نخواهد گرفت .بدون مفاهمه ،امکان یک طرحریزی مناسکب
وجود نخواهد داشت .و بدون این تعامالت رودررو و دوستانه هیچ طراحکی -برفکرض ککه بسکیار
عالی نوشته شود -ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
صلح ،عدالت ،حقوق بشر و امثال اینها از آن دست مسائلی است که باید بهصورت انضکمامی
مورد بررسی قرار گیرد .مبنای فلسفهی میان فرهنگی پرداختن انضمامی به امکور اسکت و فلسکفهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میان فرهنگی در واق به نوعی انضمامی کردن اندیشههای فیلسوفان پستمدرن است (مگارد پکین،
 1390و کیمرله .)2000 ،به طکور کلکی ومیفکهی فلسکفهی میکان فرهنگکی ،جسکتجوی پاسکخها و
راهحلهایی برای مسائل فلسفی است که با آن مواجه میشود نکه مسکائل آکادمیکک محکض ،بلککه
مسائل انضمامی و مربو به وضعیت معاصر بشری امروزی است .فیلسکوفان میکان فرهنگکی یکک
رهیافت یا راهنمای کلی دارند و آن این است که فلسفه ،امروز باید به مسائل اجتماعی و انضکمامی
بپردازد در غیر این صورت پژوهشی دانشگاهی و محض و به تعبیر دقیکقتر «بکهدردنخور» خواهکد
بود (کیمرله.)2002 ،
فلسفه میان فرهنگی و صلح ذهنی :اگر برخی از جنگ و درگیریهکای خکا

را ککه ممککن

است در اثر حادثهای به وجود بیاید در نظر نگیریم ،غالب خشونتها (قومی ،میهبی ،نژادی) ریشه
در ذهن و طرز تفکر افراد دارد و اتفاقاش این دسته از خشونتها است که بدترین نوع خشونت است
و همین نوع خشونتها است که بکا انجکام معاهکدات و تصکویب قکانون و تأسکیس نهادهکا چکاره
نمیشود .لیا برای ریشهکنی این خشونتها باید به سراغ اذهان رفت و طرز تفکرها و دیکدگاهها را
عوض کرد و مدارا و صلح را در اذهان ایجاد نمود .این نکتکهای اساسکی اسکت ککه در هکر طکرح
صلحی باید مورد توجه قرار بگیرد .هرچه بیشتر به این سمت حرککت کنکیم ،جکزم اندیشکیها و
خشونتها کمتر شده و مدارا و همزیستی مسالمتآمیز بیشتر خواهد شد.
فلسفهی میان فرهنگی یکی از آن درگاههایی است که میتواند صلح ذهنی ایجاد کند .چکون در
این فلسفه ،بر توجه به «دیگری» تأکید شده و دیگری را همسنگ «خود» میدانکد .در ایکن فلسکفه،
اعتقاد به کثرتگرایی و حقیقت منتشر وجود دارد .همهی انسانها را صکاحب کرامکت و اندیشکه و
شریک در ساخت دانش و تمدن بشر میداند (یوسفی .)1397 ،لیا کسی که بکه ایکن مفکاهیم بکاور
داشته باشد ،همه تبعیضهای ناروا و خطکشیهای غلط خود /دیگری را از ذهن خود بیرون کرده،
کثرتگرایی را نسبت به انحصارگرایی بر خواهد گزید و نسبت به گفکتوگو و تعامکل بکا دیگکران
تمایل نشان خواهد داد.
در جدول شمارهی یک ،اهم آموزههای فلسفهی میان فرهنگی آمده است.
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جدول  -1اهم آموزههای فلسفه یا بینش میان فرهنگی
کلمات کلیدی
حقیقت
دیگری

آموزهها

نتیجه

حقیقت مطلق ممکن اما منتشر است و در انحصار قوم یا فرهنگ

هرگونه خود مرکز بینی و خودبرتربینی و

خاصی نبوده و نیست.

کلیتگرایی ،غیرموجه و غیرقابلقبول

«دیگری» صاحب تفکر ،خالقیت و بخشی از حقیقت است .او

است و سبب  -1محرومیت از قدرت

رقیب و محدودکنندهی من نیست؛ بلکه کمککننده ،برانگیزاننده،

تفکر و خالقیت و دستاورهای فکری و

بیدارکننده و آینهی من است.

تمدنی دیگران خواهد شد -2.سبب

دانش ،تمدن و

دانش ،تمدن و فلسفه ،زاییدهی قدرت تفکر و حاصل تالش

واگرایی و اختالف فرهنگها خواهد شد.

فلسفه

همهی ابناء بشر در همهی فرهنگها و جوام در طول تاریخ

برای بهرهمندی از دانش و تجربهی

است .سهم همهی فرهنگها در خلق دانش و تمدن و کشف

دیگران و ایجاد همگرایی و صلح ،باید

حقیقت ،لزوماش یکسان نیست .این سهمها در ادوار مختلف

گفتوگو کرد و صداهای دیگر را شنید

تاریخی ،فرازوفرودهایی داشته است.

ویژگیها و مؤلفههای برنامه درسی صلح محور با رویکرد میان فرهنگی
 -1اهداف برنامه
اهداف برنامهی درسی صلح محور با رویکرد میان فرهنگی شامل اهدافی است که دانش ،بینش
و مهارت الزم را در فراگیر ایجاد میکند تا او بتواند به درک درستی از خود ،دیگران و مسائل
زندگی در جهان کنونی برسد و او را قادر نماید که زندگی موفق ،مؤثر و سازندهای را در تعامل با
دیگران داشته باشد .برای دستیابی به این هدف کلی ،اهداف زیر باید در برنامه مورد توجه قرار
گیرد:
تربیت شهروندان خودآگاه و دیگر آگاه یا خودشناج و دیگرشناج ،معتقد و ملتزم به گفتوگو
برای فهم و حلوفصل مسائل ،عمیق ،جام نگر ،انعطافپییر ،کثرتگرا ،غیر متعصب،
فرهنگشناج و فرهنگدوست ،آگاه به تاریخ و فرهنگ جوام  ،مختار و عامل در قبال فرهنگها،
متخلق به اخالق انسانی ،بشردوست ،جهانی نگر ،خالق ،نقاد ،سازنده و مسئولیتپییر،
صلحدوست و صلحجو ،اهل مشارکت و همکاری و آگاه و حساج به مسائل جهانی.
-2محتوای برنامهی درسی
رویکرد حاکم بر برنامه درسی :رویکرد حاکم بکر یکک برنامکه درسکی میکان فرهنگکی ،الزامکاش
رویکردی چندصدایی و گفتوگومحور خواهد بود .در یک برنامه درسی ککه قکرار اسکت دیگکری
دیده و صدای او شنیده شود تا مفاهمه صکورت گیکرد ،بایکد رویککردی چندصکدایی و مبتنکی بکر
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گفتوگو داشته باشد .در بینش میان فرهنگی ،خود-مرکز بینی و خود-بسندگی مردود اسکت .همکه
حقیقت پیش من نیست ،حقیقت را باید در بین همه فرهنگها ،اقوام و ملتها جستوجو کرد .در
این بینش ،ما بینیاز و جدای از دیگران نیستیم .دیگری بخشی الینفک و ضروری زندگانی ماسکت.
او در کنار ما و در تعامل با ماست .او دیگری ما نیسکت .او خکودش مسکتقل ،معتبکر و درعینحکال
بخشی از حیات اجتماعی ماسکت .هکیچکس نمیتوانکد سکخنگوی دیگکری باشکد .کثرتگرایکی و
چندصدایی حقیقی وقتی شکل میگیرد که دیگری را از منظر خودش بشناسیم نه از منظر خودمان.
هر کسی خودش بهترین معرف خودش است.
این دیدگاهها که در بیکنش میکان فرهنگکی حکاکم اسکت ،ضکرورت رویککردی چندصکدایی و
گفتوگومحور را در برنامه درسی تأکید میکنکد .ویمکر اسکاج نگکرش فلسکفه میکان فرهنگکی را
گفتوگو میداند و با طرح مفهوم چندصدایی یا چندگویی1بر به رسمیت شناختن کثرت زبانهکا و
کثککرت عقلهککا و گفککتوگوی همهجانبککه تأکیککد دارد (چگینککی .)1394 ،لککیا چندصککدایی و
گفتوگومندی رویکرد ضروری یک برنامه درسی با نگاه میان فرهنگی خواهد بود.
ویژگیهای محتوایی :اولین قدم در تدوین محتوای آموزشی صلح محور ،اصالح یا پاکسازی
محتواهای ضد همزیستی و ضد صکلح اسکت .بایکد محتواهکای آموزشکی اعکم از کتکب و غیکره از
موضوعات مناقشه برانگیز ،غیر مستند و یا با سند ضعیف پاک شود .تحقیقات نشان داده اسکت ککه
محتوای آموزشی ،تأثیر مستقیمی روی آگاهی و رفتار دانشآموزان میگیارد.
در یک تحقیق گسترده و تداومی که در آمریکا انجام شده است ،تأثیر محتوای کتکب درسکی را
بر آگاهی و رفتار دانشآموزان ،از پیشدبستان تا دورهی متوسطه را مورد بررسی قرار گرفته اسکت.
نتیجه تحقیکق نشکان میدهکد ککه محتکوای کتکاب درسکی ،تکأثیر مسکتقیمی روی آگکاهی و رفتکار
دانشآموزان داشته است (محسن پور .)1379 ،متأسفانه در برنامههای آموزشی برخکی از کشکورها،
محتواهای خالف واق  ،گمراهکننده ،مناقشه برانگیز ،نژادپرستانه ،تأکیکد افراطکی بکر ناسیونالیسکم و
حتی محتواهکای نفکرت پکراکن دیکده میشکود( .گالتونکگ .)1377 ،همچنکین ،یکادآوری ،تأکیکد و
بزرگنمایی رخدادهای تلخ و دشمنیهای گیشته ،مخصوصاش در رسانهها زیاد دیده میشود .بهعنوان
مثال در کتب درسی عراق دوران صدام حسین ،تصویر نفرتانگیزی از ایکران و ایرانکی نشکان داده
شده بود (طالل عتریسی .)1380 ،یا در کتب درسی کشور آلمان ،در سالهای نهچندان دور ،تصویر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Polylog

1.

ویژگیهای برنامهی درسی صلحمحور بر اساس آموزههای فلسفهی میانفرهنگی

123

نادرستی از اسالم و مسلمانان ارائه شده بود که توسط فالطوری (که خکود از پیشکگامان اندیشکهی
میان فرهنگی است) و همکارانش با تالشهای بسیار ،اصالح گردید (نوری .)1379 ،از نمونکههای
دیگر محتواهای آموزشیِ مشکلآفرین ،میتوان بکه محتکوای کتکب درسکی و رسکانههای اپنکی در
زمینهی تربیت شهروندی در سکالهای پکیش از جنکگ جهکانی دوم اشکاره ککرد .محتکوای تربیکت
شهروندی اپن در آن سالها بر اساج هویت ناسیونالیستی افراطی بکود .همکین محتکوای تربیتکی،
اپن را وارد جنگهای منطقهای و جهانی کرد .بعد از جنگ ،این رویکرد اصالح گردید و «تربیکت
شهروندی جهانینگر» و «جهان -وطن» در دستور کار نظام تعلکیم و تربیکت رسکمی و غیررسکمی
اپن قرار گرفت و نتایج آن هم قابل مشاهده است (آقازاده.)1385 ،
برنامههای آموزشی غیر صلحآمیز یا خشونتساز ،گاه تعمدی است .در چنین حالتی اصالح آن
کار بسیار سختی خواهد بود و نیازمند رعایت پیشنیازهکای دیگکر؛ امکا در بعضکی مکوارد تعمکدی
نیست؛ در چنین مواقعی راحتتر میتوان به اصالح آن پرداخت .بکههرحال ،الزمکهی داشکتن یکک
برنامه آموزشی صلح محور ،در گام اول ،پاکسازی و اصالح اینگونه محتواها اسکت .ایکن بخکش
سلبی کار است.
گام بعدی در تدوین یک برنامه آموزشی صلح محور ،تهیهی محتوایی است که زمینهی آشکنایی
و شناخت صحیح دیگر فرهنگها و دستاوردهای فکری و معنوی و تمدنی آنها و آشنایی بکا نقکش
سازندهی آنها را فراهم کند .باید محتوای آموزشیای تدوین شود که کثرتهای فککری ،فرهنگکی،
قومی ،نژادی و امثال اینها در آن دیده شود و افکق نگکاه دانشآمکوز را در پهنکهی زمکان و مککان
گسترش دهد .باید نقش جوام  ،فرهنگها و تمکدنها در ایجکاد علکوم ،تمکدن و میکراف فرهنگکی
بشری ،بهدور از حب و بوض و بکهدور از سکوگیری و یکجانبکه نگکری مکورد توجکه قکرار گیکرد.
مطالعات فرهنگی و بکین فرهنگکی ،مطالعکات تکاریخی و اجتمکاعی ،تورهکای علمکی و فرهنگکی،
مطالعات اقوام شناسی ،موضوعات و مسکائل دنیکای امکروز مثکل :صکلح و جنکگ ،عکدالت و رفک
تبعیض ،آسیبهای اجتماعی ،حقوق بشر ،محیط زیست و مسائل روز جامعه میتواند در برنامکهها
گنجانده شود .آموزشهای اخالقی و نوعدوستانه باید مورد توجه قرار گیرد .اخالق مدارا جویانکه،
کثرتگرا و انسان دوستانه آموزش داده شود .در سطوح باالتر و در آمکوزش عکالی مکواردی مثکل:
ایجاد فرصتهای مطالعاتی ،کنفرانسهای بینالمللی ،تبادالت علمی و انجام پرو ههای بینالمللکی،
مطالعات تطبیقی و استفاده از استادان مدعو میتواند مورد توجه قرار گیرد.
همچنین این نکته باید در محتواهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد که مکا همکه سکاکنان یکک
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کرهی خاکی با مناف مشترک و تهدیدات مشترک هستیم .همهی مکا حقکوق و تککالیفی نسکبت بکه
یکدیگر و نسبت به محیط زیستمان داریم ککه بایکد مراعکات کنکیم .بایکد مفکاهیمی را در برنامکه
گنجاند که دانشآموز با مسائل و مشکالت جدید ،حقکوق و تککالیف متقابکل ،منکاف و تهدیکدات
مشترک آشنا شود و مهارتهای الزم را نیز برای زندگی در دنیای جدید کسب نماید.
دروس آموزشی و شیوهی سازماندهی :دروسی که میتوانند اهداف و محتوای برنامه درسکی
صلح محور را پوشش دهند ،بیشتر دروج علوم انسانی هستند .این به معنای عکدم ککارایی علکوم
تجربی و ریاضی در این زمینه نیست اما به خاطر سابقهی اجتمکاعی و فرهنگکی ککه علکوم انسکانی
دارند ،این دروج بیشتر میتوانند به برنامهی آموزش صلح کمک کنند .دروسی مثل انکواع تکاریخ
(تاریخ اجتماعی ،تاریخ سیاسی ،تاریخ علم و اندیشه) ،جورافیا ،مطالعات اجتمکاعی ،زبکان ،ادبیکات
قککدیم و جدیککد ،دینشناسککی تطبیقککی ،انسانشناسککی تطبیقککی ،مسککائل زنککدگی و محککیط زیسککت،
مهارتهای زندگی ،فلسفه و منطق ،روانشناسی ،آشنایی با عرفکان شکرقی و نظکایر اینهکا (فتحکی
واجارگاه .)1382 ،این دروج هرکدام بهنوعی میتوانند بکه تحقکق صکلح در جامعکه کمکک کننکد.
دیویی1تاریخ و جورافیا را دو منب تربیتی بزرگ بکرای بسکط میکدان و اهمیکت تجربکهی زمکانی و
مکانی دانشآموز از محیطهکای بالفصکل خانکه و مدرسکه تکا اجتمکاع و جهکان بزرگتکر در نظکر
میگرفت (گوتک .)1380 ،اینگونکه درجهکا میتواننکد بکهعنوان دروج عمکومی در کنکار دروج
تخصصی در سطوح مختلف در دورهی آموزش عمومی به کار گرفته شوند.
البته نکتهی بسیار مهم در اینجا این است که ارائهی دروج مکیکور نبایکد بکه شککل بسکتههای
آموزشی مجزا و گسسته ارائه شود بلکه شکیوهی ارائکه بایکد تکا آنجکا ککه ممککن اسکت تلفیقکی و
بینرشتهای باشد .لیا مسئلهای مثل صلح را میتوان به دروج مختلف پیوند زد و در ارتبا بکا هکر
کدام از آنها مورد توجه قرار داد .وقتیکه هدف ،آموزش «برای صکلح» اسکت بایکد دانشآمکوز یکاد
بگیرد که چه چیزهایی صلح را به وجود میآورد یا به ایجاد آن کمک میکنکد و چکه چیزهکایی در
حال و آینده ،صکلح را تهدیکد میکنکد .لکیا موضکوع صکلح را میتکوان در ارتبکا بکا هرککدام از
موضوعهای درسی فوق طرح کرد یا بهعبارتدیگر ،موضوعهای درسی فکوق را بهگونکهای نوشکت
که صلح و همکاری و همزیستی را معاضدت کنند .مثالش میتوان صلح را در ارتبا با موضکوعهای
مختلفی که بر روی آن تأثیر میگیارنکد مثکل :اقتصکاد ،بحرانهکای زیسکتمحیطی ،اقکوام ،دیکن و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
John Dewey
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اعتقادات میهبی ،تاریخ و موارد دیگر مورد توجکه و بررسکی قکرار داد .یکا بکرعکس ،هکر ککدام از
موضوعات فوق را که در برنامهی درسی میگنجانیم ،ابعاد مختلف آن ازجمله ارتبا آنها بکا صکلح
را نیز مد نظر قرار دهیم.
همچنین علوم ریاضی و تجربی را هم میتوان برای آموزش صلح مورد استفاده قکرار داد .مکثالش
به بحث گیاشتن تاریخ این علوم و نقش فرهنگهای مختلف در ایجاد و توسعهی آن و نیز بحکث
اخالق علمی و نقشی که این علوم و دانشمندان میتوانند در کاسکتن از آالم و گرفتاریهکای بشکر
ایفا کنند و خدمتی دانشمندان کشورهای مختلف به بشریت کردهاند و گرامی داشتن آنهکا میتوانکد
به هدف کمک کند.

تعلیم و
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دین و
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اقتصاد
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برنامههای جنبی و فوقبرنامه :یکی از بخشهای مهم و تأثیرگکیار برنامکهی درسکی در مراککز
آموزشی ،فعالیتهای جنبی یکا بکه اصکطالح ،فوقبرنامکهها اسکت .خالقیکت و تنکوع زیکادی را در
اینگونه برنامهها میتوان اعمال کرد تا انگیزه و عالقه دانشآموزان را بیشتر برانگیزد .این بخش از
برنامه درسی ،بهویژه برای آموزش صلح و دوستی اهمیت زیادی دارند .برنامههای هنری ،ورزشکی،
اردوها ،بازدیدها ،ازجمله برنامههایی هستند ککه مرفیکت بکاالیی را در آمکوزش همککاری و نظکم،
تعامل و رعایت حقوق دیگران دارند .امروزه به مدد توسعهی فناوری ارتباطات ،کارهکای خالقانکه
دیگری هم میتوان برای ارتبا بین جوام و بین نسلها انجام

داد1.

یکی از برنامههایی که خیلی اهمیت دارد و جا دارد که بهصورت جدی مورد توجه قرار گیکرد،
برنامهی آموزش خانواده است .خانواده نقش مهمی در تعلیم و تربیت فرزنکدان ،بکهویژه در تربیکت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 بککهعنوان نمونککه ،سککالها پککیش در یککک برنامککهی ابتکککاری جالککب ،در دو مدرسککهی ابتککدایی در دو کشککور کککامرون و فرانسککه ،تککدابیریاندیشیده شده بود ککه کودککان دبسکتانی میتوانسکتند نامکههایی را در خصکو

معرفکی زنکدگی شخصکی خکود ،محکیط خانکه ،محکیط اطکراف

خانه ،مراسمهای دینکی و  ...بکه یککدیگر ارسکال کننکد .ایکن نامکهها بعکدها صکحافی شکده و بکهعنوان بخشکی از برنامکههای خوانکدن و نوشکتن
در هککر دو مدرسککه تبککدیل شککدند (پیککام یونسکککو ،شککماره  .)42-44 :379یعنککی هککم آمککوزش خوانککدن و نوشککتن صککورت میگرفککت و هککم
آشنایی و ارتبا فرهنگی انجام میشکد .در آمکوزش صکلح میتکوان از ایکن بخکش از برنامکه درسکی بکیشتکر بهکره بکرد .امکروزه از مرفیتهکای
فضای مجازی و فناوریهای ارتباطی استفادههای زیادی میتوان در این زمینه کرد.
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اجتماعی و فرهنگپییری آنان دارد .در این جا هماهنگی بین آموزشهای مدرسه و خانواده بسکیار
مهم است .هماهنگی تربیتی بین خانواده و مدرسه ،نقش بسیار مهمی در دستیابی به اهداف برنامه
دارد و اتفاقاش در جریان آموزش صلح ،به خاطر ابعاد گستردهای که این موضکوع دارد ،ایکن احتمکال
که آموزشهای خانواده و مدرسه غیرهمسو باشد بسکیار زیکاد اسکت .لکیا آمکوزش خکانواده بکرای
هماهنگ شدن با مدرسه بسیار مهم است .هر چقدر که خانوادهها با کثرتهکای فککری و فرهنگکی
بیشتر آشنایی داشته باشند ،مسائل اجتماعی و فرهنگی دنیکای معاصکر را بهتکر بشناسکند و بیکنش
عمیقتر و جام تری نسبت به پدیدهها و مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته باشند ،میتوانند همسکو
با برنامهی درسی رسمی ،به تحقق اهداف برنامه کمک کنند .بهعالوه ،فضای حکاکم بکر خکانواده و
نوع رابطهی میان اعضاء ،در تربیت اجتماعی فرزنکدان نقکش مهمکی دارد .هکم آشکنایی بکا مسکائل
اجتماعی و فرهنگی و هم شیوهی مطلوب ارتبا اعضای خانواده ،میتوانکد بکهعنوان موضکوعهای
آموزش خانواده مورد توجه قرار گیرد.
-3رویکردهای یاددهی-یادگیری
روشهای تدریس :گفتوگو برای فهم و حل مسکائل اجتمکاعی ،اسکاج ککار در بیکنش میکان
فرهنگی است؛ لیا در اینجا نیز روشهای تدریس و یادگیری «گفتوگویی» و «مسئله-محور» نقش
اساسی خواهند داشت .اشاره کردیم که گفتوگو در بینش میان فرهنگکی ،نقشکی فراتکر از روش و
متد دارد .چون هدف فلسفه میان فرهنگی خودشناسی و دیگرشناسی است و راه دستیابی به ایکن
هدف نیز از گفتوگو میگیرد .مدرسه و کالج درج باید محل تمرین عملی گفتوگوی معلکم-
دانشآموز و دانشآموز -دانشآموز ،برای یادگیری و حل مسکائل باشکد .لکیا مجموعکه روشهکای
گفتوگو محور و حل مسئله در اینجا کاربرد دارد .روشهایی مثل :بحث گروهی ،منامره ،تشککیل
کارگاه ،بارش فکری ،روشهای مشارکتی ،روشهای پرو های ،و همچنکین اسکتفاده از امکانکات و
فناوریهای ارتباطی جهت گفتوگو در سطح فراتر از کالج میتواند مورد استفاده قرار گیرد .مثالش
میتوان به روش ویدئو کنفرانس یا با اسکای  ،برخی مسائل درسکی و غیردرسکی را بکه مباحثکهی
میان فرهنگی گیاشت.
ویژگیها و مهارتهای معلم و دانشآموز :در میان مجموعهی عناصر برنامهی درسکی ،طبعکاش
یاد دهنده یا معلم ازجملهی مهمترین آنهاست؛ چراکه محقق شدن سایر ابعاد و عناصکر ،بکه رککن
معلم بستگی دارد .اساساش تعلیم و تربیت امری انسانی است و به تب ارتبا بین انسانها ککه عمکدتاش
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به شکل معلم و دانشآموز تعریف میشود معنا پیدا میکند .به همین دلیل محتوا ،روش ،اهکداف و
بهطورکلی برنامهی درسی با حضور و وجود معلم محقق میشود .با ایکن توضکیح ،نقکش معلکم در
جریان آموزش صلح ،در یک تعلیم و تربیت میان فرهنگی بسیار حائز اهمیت است.
معلم در تعلیم و تربیت صلح محور با رویکرد میان فرهنگی ،فردی است ککه بکه مبکانی تفککر
میان فرهنگی آشنا است ،به آن اعتقاد دارد و در حوزهی تخصصی خکود از دانکش و آگکاهی ککافی
برخوردار است .معلم در تعلیم و تربیت میان فرهنگی نسبت به خکا

بکودن افکق نگکاه و خکا

بودن فهم و تجربه خود و هرکدام از دانشآموزان آگاهی دارد و با این نگاه طکرح مسکئله نمکوده و
وارد گفتوگو با دانشآموزان میشود و یا مطالب درسی را بکه گفکتوگوی گروهکی میگکیارد و
خود نیز فعاالنه در بحث شرکت خواهد کرد تا از خکالل گفکتوگو ،بکا آگکاهی متقکابلی ککه پیکدا
میکنند هر دو رشد نمایند.
معلم باید هکم خکود شخصکیتی فرهنگکی و اجتمکاعی داشکته باشکد ،هکم نسکبت بکه تکاریخ و
ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی در مقیاج بومی و محلی ،ملی و جهانی آگاهی داشته باشد .او باید
به مواریث فرهنگی خود تعلقخاطر داشته و برای مواریکث فرهنگکی دیگکران احتکرام قائکل باشکد.
همچنین ،باید قدرت تجزیهوتحلیل و نقد مسائل فرهنگی داشته و نسبت به حف و انتقال مواریکث
فرهنگی اهتمام ورزد .بکه تعبیکر شمشکیری ( ،)1396معلکم بایکد «مواجهکهای فعکال ،خردورزانکه و
منصفانه» با مواریث فرهنگی بشری داشته باشد (

.)117:

دانشآموز نیز فردی است که با تجربیات و افق دید خود در فرایند گفتوگو شرکت میکند تکا
دانش و تجربه خود را توسعه داده و رشد نماید .او در این فراینکد گفکتوگو میفهمکد ککه سکطح
دانش و تجربه و نیز افق نگاه هرکس با دیگری متفاوت است .او در گفتوگو شکرکت میکنکد تکا
بتواند درک بهتری از جهان پیرامون و مسائل آن پیدا کند و یاد بگیرد که برای حل مسائل فکردی و
گروهی خود باید نقش فعال و سازندهای ایفا نماید.
اما در خصو

معلمان ،به نظر نمیرسد این آمکادگی در آنهکا وجکود داشکته باشکد .تجربکهی

زیستهی نگارنده بکهعنوان یکک معلکم و مکدرج دانشکگاه فرهنگیکان و نیکز گفتکههای متخصصکان
(شمشیری )1396 ،و نتایج تحقیقات (مهیمی و باسکتان )1395 ،نشکان میدهکد دانکش و وجهکهی
فرهنگی و اجتماعی معلمکان ضکعیف اسکت .معلمکان بکیش از آن ککه مصکلح اجتمکاعی باشکند و
آگاهی بخشی بکنند کارگزارانی ساده محسوب میشوند .معلمی ککه آموزشهکای الزم فرهنگکی را
ندیده است و دغدغهی معیشت ،همهی ذهن او را مشوول کرده است ،نه تنها بکه مسکائل فرهنگکی
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تعلقخاطری ندارد بلکه حداکثر سعی او تدریس موفق رشتهی تخصصی خودش است و به همکین
خاطر از فرهنگ و آموزشهای فرهنگی دوری میجوید.
به اعتقاد کارشناسان ،مشکل را باید در ساختار و سازمان نظام تعلیم و تربیت جسکتوجو ککرد
(شمشیری .)1396 ،ساختاری که به گفتهی شمشیری (همان) ،بهگونکهای شککل گرفتکه اسکت ککه
درنهایت ،نه فرهیخته و فرهنگساز یا مصلح فرهنگی ،بلکه صرفاش آموزشدهندهی ریاضکی ،علکوم،
ادبیات و امثالهم پرورش میدهکد .بمانکد ککه در بسکیاری از مکدارج مکا در روسکتاها و شکهرهای
کوچک ،مدارج چندپایه ،طرح بهکارگیری سرباز معلم و استخدامهای ضربتی بدون رعایکت حتکی
صالحیت علمی ،نهتنها صالحیت فرهنگی و اجتمکاعی ،بلککه اصکل ومیفکهی تربیکت فرهنگکی و
اجتماعی را به فراموشی سپرده است.
درمجموع اگر بخواهیم در حوزهی تربیت فرهنگی و آموزش صلح و همزیستی که جزئی از آن
است به نتایج مطلوب دستیابیم ،در درجهی نخست باید نگاهمان به نظام تربیکتمعلم و تعریکف
معلم توییر پیدا کند و در مرتبهی بعد برنامهی آموزش نظام تربیتمعلم نیز بر مبنکای اولویکت دادن
به فرهنگ و فرهنگسازی باید توییر اساسی یابد .این موضکوع ،بهخصکو

در دنیکای کنکونی ککه

دنیای اطالعات و ارتباطات است و فرهنگ ،بیشازپیش در کانون توجه قرار گرفته اسکت و جهکان
در کشاکش فرهنگی بین جهانیشدن و جهانیسازی با بکومیگرایی و جهکانی سکتیزی قکرار دارد و
همین کشاکشها صلح و همزیستی را به خطر انداختکه اسکت .بکه همکین دلیکل ،مواجهکهی فعکال،
خرد ورزانه و منصفانه با حوزهی فرهنگ ایجاب میکند ککه برنامکههای آموزشکی و تربیتکی نظکام
تربیتمعلم ،حول محور مطالعهی فرهنگها ،مسائل و تبعات فرهنگی جهانیشدن ،مطالعکات میکان
فرهنگی و بررسی انتقادی مسائل فرهنگی و اجتماعی سازمان یابد.
روش گزینش دانشآموز (بافت دانشآموزی مدرسه) :یکی از مشکالت آموزشی کشکور مکا،
وجود مدارج متنوع و ضوابط خا

پییرش و ثبتنکام اسکت ککه بسکیاری از ایکن تفکیکهکا در

چارچوب نگاه میان فرهنگی ،مردود است .چون این مسائل باعث شکاف اجتماعی و بیگانگی آنهکا
از همدیگر میشود .به همین خاطر ،امروزه شیوهی آموزش تلفیقی مکورد توجکه قرارگرفتکه اسکت.
تفاوتهای فردی امری مسلم است و بر این مبنا حدی از تفکیک نیز موجه و قابل قبول است؛ امکا
افرا در این زمینه و ساختن تفکیکهای ناموجه ،امری است که هم با معیارهای صحیح آموزشکی
و پرورشی ناسازگار است و هم تبعات منفی اجتماعی دارد.
همانطور که در سیستم آموزش تلفیقی مدنظر است باید تا آنجا که ممککن اسکت و بکه لحکا
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آموزشی توجیهپییر است ،دانشآموزان در مدارج عادی درج بخوانند و مدارج عادی نیز هرچکه
بیشتر به سمت یکسانسازی پیش بروند و ایکن تفکیکهکای «عکادی ،نمونکه ،مکدارج صکنفی بکا
آزمون ،بدون آزمون ،مدارج وابسته به سازمانها و نهادها» بکه سکمت یکسکان شکدن توییکر یابنکد.
هرچه دانشآموزان با تفاوتهای فردی بیشتر در یک مدرسه جم باشند و در کنکار هکم زنکدگی
کنند و با هم تعامل داشته باشند به همبستگی و پییرش اجتماعی بیشتری دست خواهند یافت.
همچنین در خصو

ضوابط پییرش مثل شر معدل ،وابستگی صنفی و غیکره ،تکا آنجکا ککه

ممکن است باید به سمت حیف این مالکها حرککت کنکیم .هرچکه در ایکن راه تکالش کنکیم ،بکه
همبستگی اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز ،بیشتر کمک خواهد شد .البته اجرای همسانسازی،
مقدمات و ملزوماتی دارد که باید انجام شود که موضوع بحث ما نیست.
طبق بینش میان فرهنگی هرچه تنوع دانشآمکوزی مدرسکه بکه تنکوع جمعیتکی حقیقکی جامعکه
نزدیکتر باشد ،آن مدرسه به تحقق اهداف میان فرهنگی بیش
تر کمک خواهد کرد .باید در یک مدرسه که محل تمرین زنکدگی اسکت ،نکهتنها از جداسکازی
بپرهیزیم ،بلکه بهتر است بکوشیم تا جمعیت دانشآموزی مدرسه ،نمونهی حقیقی جامعکه باشکد و
بافت جمعیتی مدرسه ،تا آنجا که ممککن اسکت بکه بافکت جمعیتکی جامعکه نزدیککتر باشکد .ایکن
یکسانسازی میتواند بافتهای قومیتی ،نژادی ،میهبی را هم شامل شود.
 -4روشهای ارزشیابی
روش ارزشیابی باید چندگانه و عمدتاش کیفی باشد .همچنین فرایند ارزشیابی باید مستمر باشد و
در طول سال تحصیلی انجام شود .محدودهی عمل دانشآموز نیز میتواند فراتر از محیط مدرسه و
زمان حضور دانشآموز در مدرسه در نظر گرفته شود .لیا روشهایی مثل :پرو ههای عملی فکردی
و گروهی ،گزارشکار ،مصاحبه ،مشکاهده رفتکار ،ایجکاد فرصکتهای متنکوع بکرای ارزیکابی بکرون
دادههای یادگیری در محیط مدرسه و خارج از آن و  ...الویت دارد .ارزشیابها نیز بهتکر اسکت ککه
متعدد باشند .مثالش مدیر ،معاونان ،معلمان و اولیاء یا حتی مربیان دیگری که در مراکز دیگر آموزشی
(مراکز خصوصی) با دانشآموزان سروکار دارند میتوانند کار ارزشکیابی را انجکام دهنکد .همچنکین
ارزشیابی باید مجموعه توییرات در سه حوزهی دانش ،نگرش و عملکرد دانشآموز را بسنجد.
خالصهی آنچه در مورد ویژگیهای برنامهی درسی صلح محور گفته شد در جدول ذیل آمکده
است.
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جدول  -2ویژگیهای برنامهی درسی صلح محور با رویکرد میان فرهنگی
عناصر برنامه

ویژگیها

هدف

تربیت افرادی کثرتگرا ،عالقهمند و توانمند در گفتوگو ،فعال ،مشارکتجو و دارای نگرش و
مهارتهای میان فرهنگی

رویکرد کلی

کثرتگرایی و چندصدایی

محتوای آموزشی

باید محتوای آموزشیای تدوین شود که کثرتهای فکری ،فرهنگی ،قومی ،نژادی و امثال اینها
در آن دیده شود و افق نگاه دانشآموز را در پهنهی زمان و مکان گسترش دهد.

شیوهی سازماندهی

موضوع-محور یا مسأله-محور و تا آنجا که ممکن است ،به شیوهی تلفیقی و بینرشتهای
سازماندهی شده و مبتنی بر مسائل جامعه است.

شیوهی تدریس

بارش فکری ،یادگیری تعاملی ،بحث گروهی ،نقد و تحلیل ،تشکیل کارگاه ،انجام پژوهش و کار

(رویکردهای یاددهی-یادگیری)

عملی.

ویژگیها و نقش معلم

عالقهمند به موضوعات اجتماعی و فرهنگی ،دارای عالقه و دانش میان فرهنگی ،متعهد به
تربیت اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان ،توانمند در شیوههای تدریس متناسب با رویکرد میان
فرهنگی ،آگاه به کثرتهای فکری و فرهنگی ،مشارکت در گفتوگوهای کالسی با دانشآموزان
و مدیریت گفتوگوها.

نقش دانشآموز

عالقهمند به مسائل و موضوعهای اجتماعی و فرهنگی ،آگاه به ارزش موضوعهای اجتماعی و
فرهنگی ،آگاه به کثرتهای فکری و اجتماعی ،پرسشگر ،مشارکتکننده در گفتوگو ،فعال در
مباحث و گردآوری اطالعات و ارائهی راهحل.

بافت دانشآموزی مدرسه

نهتنها نباید مدارج را بهعناوینمختلف از هم جدا کرد بلکه باید تا آنجا که ممکن است بافت
دانشآموزی مدرسه به بافت جمعیتی جامعه نزدیک باشد.

شیوهی ارزشیابی

تعدد روشهای ارزشیابی مثل ارزشیابی توصیفی رفتارها ،ثبت مشاهدات ،چکلیست رفتارها،
انجام پرو ه و  . ...و تعدد ارزشیابها (معلم ،مدیر و معاونان مدرسه ،دبیر ورزش و حتی
والدین).

برنامههای جنبی و فوقبرنامه

برنامههای ورزشی ،فرهنگی-هنری ،اردوها ،بازدیدها و آموزش خانواده اهمیت دارد.

بحث و نتیجهگیری
صلح را باید آموزش داد؛ این بهترین راه برای توسعهی صکلح جهکانی اسکت .در تکالش بکرای
آموزش صلح ،چند نکتهی مهم و اساسی وجود دارد که بایکد مکورد توجکه قکرار گیکرد :اول ،فهکم
درست صلح و نقطهی مقابل آن یعنی جنگ و عوامل و موان هرککدام از آنهکا .دوم ،هدفگکیاری
صحیح .در آموزش صلح ،هدف باید آموزش «برای صلح» باشد نه «دربارهی صکلح» .سکوم ،ایجکاد
محتوای آموزشی متناسب با ابعاد و ویژگیهای صلح .علیرغم تالشهکای زیکادی ککه درزمینکهی
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آموزش صلح صورت گرفته است؛ اما نتیجهی مطلوبی حاصکل نشکده اسکت؛ علکت هکم بکیشتکر
برمیگردد به دو بخش اول؛ یعنکی عکدم فهکم درسکت از صکلح و درنتیجکه ،هدفگکیاری اشکتباه.
ازآنجاکه صلح و جنگ ،دو موضوع اجتماعی و انسانی هستند ،مثکل همکهی موضکوعات اجتمکاعی
دیگر ،پیوند جداییناپییری با جلوههای مختلف فرهنگ جوام (ارزشها ،دین و عقایکد) و دیگکر
مسائل زندگی انسانی مثل سیاست ،اقتصاد ،محیطزیست و غیره دارد .هدفگیاری درسکت ،منکو
به فهم درست از صلح است و فهم درست از صلح ،بههیچوجکه بکا تفککر انتزاعکی و یکسکونگرانه
امکانپییر نیست .بهترین روش ،بررسی آن با نگاه و روش میان فرهنگی است.
البته فهم درست و همهجانبهی مسئله صلح ،گام اول است ولی بکرای ایجکاد و اسکتقرار صکلح
کافی نیست .گام دیگر ،آموزش صلح است .لیا باید با عنایت به ابعاد و ویژگیهای صلح ،محتکوای
آموزشی و سازماندهی مناسب فراهم ککرده و صکلح را آمکوزش داد .بکرای ایکن ککار میتکوان بکا
بهرهگیری از آموزههای فلسفه یا بینش میان فرهنگی ،برنامهای درسی جهت آموزش صکلح تکدوین
کرد .این برنامه ،جدا از برنامهی درسی کلی نیست .در واق همان برنامهی درسی کلی است ککه بکا
رویکردی صلح محور تدوین میشود .یعنی باید در عناصر برنامهی درسی (ککه در ایکن پکژوهش،
بیشتر برنامهی درسی دورهی آموزش عمومی مدنظر است) تدابیری اندیشیده شود ککه دانشآمکوز
در کنکار مطالککب درسککی ککه فرامیگیککرد ،در نهایککت صکاحب دانککش و نگرشهککای صککلحطلبی و
صلحجویی باشد و مهارتهای الزم را نیز در این زمینه کسب نماید.
برای تدوین یک برنامهی درسی صلح محور ،همانطور که در متن هم اشاره شکد ،اولکین گکام
باید اصالح یا پاکسازی محتواهای ضد همزیستی و صلح باشد .گام مهم بعدی ،تهیکهی محتکوایی
است که زمینهی آشنایی و شناخت صکحیح دیگکر فرهنگهکا و دسکتاوردهای فککری و معنکوی و
تمدنی آنها و آشنایی با نقش سازندهی آنها را فراهم کند .باید محتوای آموزشیای تدوین شود ککه
کثرتهای فکری ،فرهنگی ،قومی ،نژادی و امثال اینها در آن دیده شود و افق نگکاه دانشآمکوز را
در پهنهی زمان و مکان گسترش دهد.
عالوه بر این دو گام اساسی ،اقدام مهم و اساسی دیگری که باید انجام شود ،اتخاذ تکدابیر الزم
برای تربیت معلمانی است که برای ایفای نقش سازنده در یکک برنامکهی درسکی صکلح محکور بکا
رویکرد میان فرهنگی ،آمکادگی ذهنکی و دانکش و توانمنکدی الزم را داشکته باشکند .معلکم در یکک
برنامهی درسی صلح محور ،نقش کلیدی دارد و باید از یک مجری و کارگزار سادهی آموزشی ،بکه
یک عنصر نقشآفرین ،سازنده و تأثیرگیار تبدیل شود.
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یک نکتهی مهم که نباید فراموش شود این است که انجام این اقدامات اساسی و ضروری ،نیکاز
به اتخاذ تصمیمات اساسی دارد و با انجام کارهای سطحی به دسکت نمیآیکد .مکثالش الزم اسکت در
اسناد باالدستی آموزشی مثل سند تحول بنیادین یا نظام جیب و تربیتمعلم ،مرفیتهای الزم برای
انجام این کار مورد توجه قرار گیرد.
نکتهی مهم دیگر در زمینهی اثربخشی آموزش صلح ،همسو بودن آموزشهکا در نظکام رسکمی
تعلیم و تربیت با آموزشهای غیررسمی است که در خکانواده ،رسکانه و تریبونهکای عمکومی داده
میشود .در صورت ناهمسویی این آموزشها ،تضاد ایجادشده و نتیجهی مطلوب حاصکل نخواهکد
شد .در حال حاضر ،تحکت تکأثیر فضکای سیاسکی و اجتمکاعی بکر جهکان بکهویژه در خاورمیانکه و
مناسبات کشورهای اسالمی و غرب ،هم شاهد جنگ و خشونت و هکم شکاهد مکوجی از تبلیوکات
ضد صلح در رسانهها ،تریبونهکا و فضکای عمکومی هسکتیم .همچنکین در کشکور مکا تحکت تکأثیر
رقابتهای سیاسی و اختالف عقیده در مسائل گوناگون ،شاهد فضایی غیر سازنده از نظکر پکییرش
تکثر و گفتوگو هستیم .این وضعیت میتواند اثربخشی هرگونه برنامهی آموزش صلح را ککم اثکر
نماید .لیا در یک برنامهی آموزش صلح ،باید همهی این شرایط را با هم مورد توجه قرار داد.
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آقازاده ،احمد .)1385( .اصول و قوانین حکاکم بکر تربیکت شکهروندی و بررسکی سکیر تحکوالت و
ویژگیهای اینگونه آموزشها در کشور اپن ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شمارهی ،17
سال پنجم.45-66 ،

اعوانی ،شهین .)1394( .نقش فیلسوف در ایجاد صلح مقایسکهی دیکدگاه خواجکه نصکیر و کانکت،
فلسفه و صلح جهانی (مجموعه مقاالت منتخب هجکدهمین همکایش حککیم مالصکدرا بکا
موضوع فلسفه و صلح جهانی) ،زیر نظکر سکید محمکد خامنکهای ،تهکران ،انتشکارات بنیکاد
حکمت اسالمی صدرا ،چاپ اول.

باقری ،خسرو؛ سکجادیه ،نکرگس و توسکلی ،طیبکه .)1389( .رویکردهکا و روشهکای پکژوهش در
فلسفهی تعلیم و تربیت ،چاپ اول ،تهران ،پژوهشکدهی مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

تسخیری ،محمدعلی .)1388( .صلح و عدالت از نگاه دیکن ،در تکدارک صکلح جهکانی (مجموعکه
مقاالت سمینار :صلح ،زنان ،ادیان الهی) ،به کوشش :صکفاوردی ،سوسکن ،تهکران ،موسسکه
نشر شهر.

پژوهشهای برنامهی درسی ،دورهی نهم ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 1398

134

تی بخش ،سمیرا؛ سعادتمند ،زهره و کشتیآرای ،نرگس .)1396( .طراحی برنامهی درسی مبتنی بر
آموزش صلح در دورهی ابتدایی؛ یک مطالعهی کیفی ،رهیکافتی نکو در مکدیریت آموزشکی،
سال هشتم ،شمارهی  ،4پیاپی .32
چگینی ،محسن .)1394( .چرا فلسفهی میکان فرهنگکی ،تکاریخ بازیکابی .94/11/20:سکایت انجمکن
فلسفهی میان فرهنگی.www.interculturalstudies.ir،

چنی ،ادوارد .)1394( .مای مدرن/دیگران وحشی (ریشههای دیگرسکازی در غکرب) ،مجلکه عصکر
اندیشه ،سال اول ،فروردین ،شماره .6
خانیکی ،هادی .)1392( .در جهان گفتوگو ،تهران ،انتشارات هرمس ،چاپ دوم.
دهشیری ،محمدرضا .)1390( .از شرق شناسی تا مطالعات پسا استعماری؛ رویکردی میان رشتهای،
مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی ،دوره سوم ،شمارهی .61-89 ،4
دهقانی فیروزآبادی ،جالل .)1382( .تحکول نظریکههای منازعکه و همککاری در روابکط بینالملکل،
پژوهشهای حقوق عمومی ،بهار ،شماره .73-116 ،8
راتبالت ،وزف .)1381( .نهضت پاگواش دانشمندان بر ضد جنگ ،پیام یونسکو ،سال سی و سوم،
شماره .34-35 ،379
دادگر ،همایون .)1396( .برنامهی درسی آموزش صلح در آموزش عالی ایران؛ رویککردی ترکیبکی،
رسالهی دکتری ،رشتهی فلسفهی تعلیم و تربیت ،دانشگاه شیراز ،واحد بین الملل.
دهقانی ،رضا .)1396( .درآمدی به فلسکفهی میکان فرهنگکی ،تهکران ،پژوهشکگاه فرهنکگ ،هنکر و
ارتباطات ،چاپ اول.

رضوی راد ،محمد .)1392( .جستاری در پیکدا و پنهکان اندیشکهی میکان فرهنگکی ،فلسکفهی میکان
فرهنگی و عالم معاصر (مجموعه مقاالت) ،به کوشش علی اصور مصلح ،تهکران ،انتشکارات
حکمت.
راهنما بیات ،شهرزاد؛ شمشیری ،بابک؛ محمدی ،مهکدی و جوککار ،بهکرام .)1396( .نقکش هنکر در
آموزش مفهومی جدید از صلح-رویکردی پدیدارشناسکانه ،پژوهشهکای برنامکهی درسکی،
دورهی هفتم ،شمارهی اول.
زینال پور ،حامد؛ طالب زاده ،محسن و فتحی واجارگاه ،ککورش .)1394( .تحلیکل محتکوای کتکب

علوم اجتماعی دورهی متوسطه در ارتبا با مفاهیم حقکوق بشکر ،پکژوهش در برنامکهریزی
درسی ،شمارهی ،45

.42-53 ،

135

ویژگیهای برنامهی درسی صلحمحور بر اساس آموزههای فلسفهی میانفرهنگی

شفیعی ،نوذر .)1395( .تاریخ بازیابی ،95/6/1:تحول در مفهوم صلح.drshafie.blogfa.com, ،

شمشیری ،بابک .)1396( .نقش و جایگاه تربیت فرهنگی در نظام تربیت معلم ،فصلنامهی پکژوهش
در تربیت معلم ،سال اول ،شمارهی دوم.110-124 ،
عابدینی بلتورک ،میمنت و میرشاه جعفری ،ابراهیم .)1392( .بررسی و تحلیکل مؤلفکههای آمکوزش

صلح در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ،مجلکهی علکوم تربیتکی دانشکگاه شکهید چمکران
اهواز ،شمارهی .151-170 ،98
عتریسی ،طالل .)1380( .تصویر ایرانیان در کتابهای درسی عرب ،ترجمه بهروز رفیعی ،حکوزه و
دانشگاه ،سال هفتم ،شمارهی .124-145 ،28
فتحی واجارگاه ،کورش ،)1382( .بررسی جایگاه صلح و جنکگ در کتکب درسکی دورهی ابتکدایی
کشور ،شناخت ،شمارهی .25-48 ،38
فتحی واجارگاه ،کورش و اسالمی ،معصومه ،)1387( .بررسی میکزان توجکه بکه آمکوزش صکلح در
برنامهی درسی دورهی ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت؛ کارشناسان برنامهریزی
درسی و معلمان دورهی ابتدایی شهر تهران ،نوآوریهای آموزشی ،شمارهی .49-76 ،25
فالطوری ،عبدالجواد .)1363( .ضرورت تبادل و کلید تفاهم فرهنگهکا ،کیهکان فرهنگکی ،خکرداد،
شمارهی .3

قاسم پور ،مرتضی .)1384( .نگاه میانفرهنگی شیوهای برای در جهان بودگی انسکان ،خکرد نامکهی
همشهری (ضمیمه) ،شماره .12-13 ،78
قائدی ،یحیی .)1385( .تربیت شهروند آینکده ،فصکلنامه نوآوریهکای آموزشکی ،شکماره  ،17سکال
پنجم،

پاییز.

قنبرلو ،عبداله .)1391( .صلح دموکراتیک در روابط بینالملل ،پژوهشنامهی دفاع مقدج ،سکال اول،
شمارهی .8-28 ،1
قوام ،عبدالعلی .)1380( .اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل ،تهران ،سمت.
گالتونگ ،یوهان .)1377( .صلحآموزی فقط هنگامی معنا دارد که به عمکل بینجامکد( ،گفکتوگو بکا
گالتونگ) ،پیام یونسکو ،سال بیست و نهم ،شمارهی ،326

 45تا .48

محسن پور ،بهرام .)1379( .مقایسهی سیمای انسان در کتابهای دبیرستانی ایاالت متحدهی امریکا
و جمهوری اسالمی ایران ،مدرج ،دورهی  ،4شمارهی  ،1بهار.127-139 ،

محقق داماد ،مصطفی .)1384( .حقوق بشر؛ اقلیت و اکثریت ،صلح ،عکدالت و عوامکل بازدارنکدهی

پژوهشهای برنامهی درسی ،دورهی نهم ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 1398

136

آن در جهان معاصر ،به کوشش سکید عبدالمجیکد میکر دامکادی و آنکدریاج بشکته ،تهکران،
انتشارات بینالمللی الهدی.
مزیدی ،محمد .)1394( .جزوهی روش تحقیق ،دورهی دکتری ،دانشکدهی علکوم تربیتکی دانشکگاه
شیراز.
مصلح ،علیاصور .)1386( .خاستگاه بینش و فلسفهی میان فرهنگی ،نامهی حکمکت ،سکال پکنجم،
پاییز و زمستان.
مصلح ،علیاصور .)1393( .جدال ستیز و گفتوگو ،سایت انجمن فلسکفهی میکانفرهنگکی ایکران،
 ،www.interculturalstudies.irبازیابی.94/11/20 :
مک لیش ،آرچیبالد .)1381( .آیا میتوان صلح را آموزش داد ،پیام یونسکو ،شمارهی .40-41 ،379
ملکی ،حسن .)1381( .برنامهریزی درسی (راهنمای عمل) ،تهران ،انتشارات مدرسه.
مگارد پین ،ایر .)1390( .رهایی از مطلقانگاری فلسفههای مکدرن ،ترجمکه رجبکی ،احمکد ،سکوره،
شماره 50 ،و .51
مهیمی ،حسین و باستان ،محمد رامین .)1395( .آموزش مرحلهای معلمکان و دانشکجو-معلمکان بکا
رویکرد اجتماعی-فرهنگی ،تربیت معلم فکور ،سال دوم ،شمارهی .123-140 ،5
میر محمدی ،معصومه سادات .)1390( .مقایسه صلح پایکدار در اندیشکهی انسکان محکور کانکت و
صلح عادالنه در اندیشهی متفکران شیعی ،ادیکان ،مکیاهب و عرفکان ،سکال دوم ،شکماره ،4
.146-117
نوری ،محمد .)1379( .آشنایی با اندیشهها و خدمات زنده یاد پروفسور فالطوری ،کتاب ماه دیکن،
شمارهی  30و .3-7 ،31
هاشمی ،سهیال .)1388( .تحلیل محتکوای کتابهکای درسکی دورهی متوسکطه و پکیش دانشکگاهی
رشتهی علوم انسانی بر اساج مؤلفههای آموزش صلح ،مطالعات برنامکهی درسکی ،دورهی
 ،4شمارهی .83-104 ،15
یوسفی ،حمید رضا .)1397( .از اجاره نشینی فکری دست بکرداریم ،عصکر اندیشکه ،سکال چهکارم،
شمارهی .20-26 ،17
Bai, H., Eppert, C., Scott, Ch., Tait, S. & Nguyen, T. (2014). Towards Intercultural
Philosophy of Education, H. Bai et al, DOI: 10.1007-014-9444-1.
Beauchamp, G. A. (1981). Curriculum theory, 4th Ed, Peacock publishers
Brock-Utne, B. (2012). Peace Education in an Era of Globalization, Peace Review,

137

ویژگیهای برنامهی درسی صلحمحور بر اساس آموزههای فلسفهی میانفرهنگی

131-138.
Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: epistemological and semantic
aspects, Intercultural Education, Vol. 19, No.6, December 2011, 481-491.
Kimmerle, H. (2002). Interkulturelle Philosophie, Zur Einführung. Hamburg, 55.
Kimmerle, H. (2000). Philosophie der Differenz, Eine Einführung. Würzburg, 63.
Mall, R. A. (1996). Philosophie im Vergleich der Kulturen: Interkulturelle Philosophie
– Eine neue Orientierung. Darmstadt, 58.
Mall, R. A. (1997). Interkulturelle Philosophie und Historiographie. In: Manfred
Brocker und Heino Nau (Hrsg.), Ethnozentrismus, Möglichkeiten und Grenzen
des interkulturellen Dialogs, Darmstadt.
Mall, R. A. (1992). Philosophie im Vergleich der Kulturen, Eine Einführung in die
interkulturelle Philosophie, Bremen.
Mall, R. A. (2011). viertelhundert Polylog. Gesprache, Funf Fragen zu interkultureller
Philosophie, Zu Polylog und zu POLYLOG an sechs Philosophinen in: Polylog,
Zeitschrift fur interkulturelles Philosophieren. Nr. 25.
Mall, R. A. (1995). Philosophie im Vergleich der Kulturen. (1. Aufl.), Darmstadt, 58.
Sounds, S. (1993). Education for Peace and International Undrestanding, Paper from
OMEP International Seminar, Mosscow, Russia.
Wimmer, F. M. (1998). Thesen Bedingungen und Aufgaben Interkulturell Orientierter
philosophie, in Polylog: Zeitschrift fur Interkulturelle Philosophie, Nr. 1.
Fornet-Betancourt, R. (1997). lateinamerikanische Philisiphie zwischen Inkulturation
und Interkulturalitat, In: Denktraditionen im Dialig, Bd.1, IKO verlag fur
Interkulturelle Kommunication, Frankfurt/Maik.
Yusefi, H. R. (2007). On the Theory and Practice of Intercultural Philosophy, in: On
Community and civil cociety, Nr.47/48, 12, 105-124.

1398  پاییز و زمستان، شمارهی دوم، دورهی نهم،پژوهشهای برنامهی درسی

138

Features of A Peace-Axis Curriculum Based on the Teaching of
Intercultural Philosophy
Hassan Asadi1 Babak Shamshiri2 Hamid Reza Yousefi3
Mohammad Hassan Karimi4
Abstract
To establish peace, there are two key factors: “intercultural polylog” and “peace
education”. This study aims to design peace-axis curriculum based on the teaching of
intercultural philosophy. This research was done through descriptive-analytical method.
According to the views of scholars and the findings of previous studies, we have
mentioned the need for a cross-cultural perspective on peace and peace education. First,
a brief review and critique of past peace plans and peace education studies have been
addressed. Then by introducing "intercultural philosophy" and listing some of its
features, the implications and privileges of this philosophical thought that can be used to
build a peace-axis curriculum is mentioned. The doctrines such as: published truth,
attention to "the other", the dialogue-centered issue, and attention to the objective
problems of society and their incorporative study. In the end, features of a peace-axis
curriculum are expressed in four sections: goals, content, learning-teaching and
evaluation approaches, along with features that can be used to design a Peace-axis
curriculum with an intercultural approach.
Key word: Intercultural philosophy, polylog, curriculum, Peace Education.
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