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 مقدمه
و چکه در پکییر توجیهامبارک چه در شککل ن یپدیدهخشونت همزاد بشر است و این  جنگ و

به صلح و آرامکش یابی دست آرزوی ،آن همیشه وجود داشته است. در مقابلپییر توجیهغیر  شکل

. مصلحان دور تاکنون وجود داشته است یگیشتهاز  مختلف انحاء بهق آن نیز برای تحقها و تالش

ا یکلب فردی ام در قاهرکد فیلسوفان و عالمان دینینان، اجتماعی، دانشمندان، سیاستمداران، حقوقدا

نت و جنگ و خشو در جهت کاستن ازهایی عملی تالش صورتبهیا و نوشتاری  جمعی، کالمی یا

هکا دهد که ایکن تالشمی بشری نشان یوضعیت جامعه یمشاهدهو البته اند انجام داده ایجاد صلح

 اکنکونهمتکوان گفکت می ککه طوریبه .بر نداشته استی مطلوب درنتیجهبوده اما ن تأثیربی هرچند

یابی دست ه،ت است و اولین نیاز جامعو خشونگری ستیزه لهئمس جهانی، یجامعه شکلمترین مهم

هکایی تالش یهمکهرغم علکی شودمی مشاهده این است که لهئمسبنابراین  است. صلح و آرامشبه 

ر جامعه دمختلفی که برای ایجاد صلح های طرحرغم علی و صلح صورت گرفته یتوسعهکه برای 

و خشکونت گری سکتیزه و موفقیت چنکدانی نداشکته اسکتها و طرحها داده شده است، این تالش

 همچنان باقی است.

 بکه نظکر ناامیدکننکدهبشری از جهت جنگ و صکلح  یجامعهوضعیت امروز  یمالحظهاگرچه 

افراد جامعه و  تکتکبرای استقرار صلح متوقف شود. ها تالششود که نمی رسد ولی این دلیلمی

یابی دست و کاستن از خشونت در جامعههای ندارند جز اینکه به راهای چاره ،هاآننخبگان  ویژهبه

له صکلح ئخصوصکیات مسک نکو ارائکه دهنکد و اقکدام کننکد.های طرح ؛به صلح و دوستی بیندیشند

های دیکدگاه ؛برداشته شکود دو گام مهم باید گفت برای نزدیک شدن به آن باید است که ایگونهبه

و  ابعکادو  درسکت و مشکترک از صکلح: فهکم یکک کنکد.می تأییدرا نیز این موضوع نظران صاحب

دهکد می پیشین صکلح نشکانهای و طرحها تالش یمالحظه. آموزش مؤثر صلح و دوم: جوانب آن

بکا (. 1381، 1و مکک لکیش 1387)فتحی واجارگکاه و اسکالمی،  وجود داردنقص ها در هر دوی این

پوشکش  تکا حکدودی پیشین راهای و طرحها تالش اصلیهای ضعف توانمی برداشتن این دو گام

 .گشود یش مفاهمه و صلح و دوستیراهی امیدوارکننده در راستای افزاداده و 

میکان  یمطالعکهفهم درست مسکائل و موضکوعات اجتمکاعی و فرهنگکی و انسکانی جکز از راه 

تکاریخی، اجتمکاعی،  یگیشکتهبا  ناپییریانفکاکمسائل، پیوند  گونهایننیست. پییر امکان فرهنگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. MC. Lish 
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 را فهکم متقابکل ،فرهنگی انسان دارد. همکین موضکوع -، عواطف و در کل، شرایط زیستهاارزش

 یجامعکهمسائل مهم  جملهازصلح و جنگ، های پدیده .(1363،فالطوری)بسیار مشکل کرده است 

است. مباحثی ها آن انسانی هستند که ورود به مباحث آن نیازمند به شناخت و درک میان فرهنگی از

صکلح عادالنکه، صکلح مانند: جنگ مشروع و نامشروع، جنکگ یکا جهکاد مقکدج، تجکاوز و دفکاع، 

فکری و فرهنگی افراد دارد.  یگیشتهپیوند عمیق این مفاهیم با  ینشانه ،هادموکراتیک و امثال این

: تبعیض، تحقیکر، تکفیکر، ملکم یکا شود مثلمی برده نامعلل بروز جنگ  عنوانبهها آن یا عللی که از

میکان  یاجهکهموو فرهنگی دارد. لکیا بکدون یکک  فکری هایزمینهپیشتروریسم و غیره، ریشه در 

فرهنگی، هرگز نخواهیم توانست به درک درستی از جنگ و صلح و مسائل گوناگونی ککه پیرامکون 

اولین گام در راه ایجاد صلح، الزم است با نگاهی میکان  عنوانبهبنابراین . یابیمدستآن مطرح است 

 گیریتصکمیمتکا بهتکر بتکوانیم در خصکو  آن قضکاوت و  پیدا کنیمها آن ، درک بهتری ازفرهنگی

و جوامک  هکا تحقیقات نیز نشان داده است ککه در فرهنگ داشته باشیم. برای آموزش صلح ازجمله

مختلف، مفاهیم مختلفکی از صکلح مکورد توجکه اسکت. مکثالش در کشکورهای غربکی روی تفکاهم و 

وسیالیستی، انسانیت و برابری مد نظر است. شود. در کشورهای سمی تأکیدالمللی های بینهمکاری

ها آن حاکم بر جامعه و تالش برای کاهش یا از بین بردنهای عدالتیبی ،توسعهدرحالدر کشورهای 

(. همچنین در کشورهای اسالمی، رفک  ملکم و 1387مورد توجه است )فتحی واجارگاه و اسالمی، 

 ضرورت نگاه میان فرهنگکی بکه صکلح را تأییکدتر مورد توجه است. این موارد، ایجاد عدالت بیش

 کند.می

طرح آن در بین نخبگکان و جمک  محکدود اهکل  ی، صِرف بررسی میان فرهنگی صلح واز طرف

کمک چندانی به استقرار صکلح نخواهکد ککرد. بررسکی میکان فرهنگکی ها فکر، و برگزاری همایش

صلح، گام ضروری اول است اما کافی نیست. لکیا گکام مهکم دیگکری ککه بکرای ایجکاد و  یلهئمس

اشکاره  درسکتیبهیونسکو  یاساسنامه یمقدمهدر استقرار صلح باید برداشته شود آموزش آن است. 

« در اذهان آدمیان است پس صلح را هم بایکد از اذهکان آغکاز ککردها جنگ یریشه»شده است که 

ریشکه در ذهکن و ها (. این یک واقعیت مسلم است ککه بسکیاری از خشکونت35: 8113، 1)راتبالت

 و اتفاقکاشهکا حصارگرایی میهبی، نژادپرستی و امثال این، انگراییطرز تفکر آدمیان دارد. مثل قومیت

اسکت ککه بکا ها است که بدترین نوع خشونت است و همین نوع خشونتها این دسته از خشونت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Rothblatt 
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ایکن کنی ریشکه شکود. لکیا بکراینمی تصکویب قکانون و تأسکیس نهادهکا چکارهانجام معاهکدات و 

را اصالح کرد و مدارا و صلح را در ها دیدگاه باید به سراغ اذهان رفت و طرز تفکرها وها خشونت

 اذهان ایجاد نمود.

یونسکو را بر عهده داشته است نقکش  یاساسنامه یتهیه یکمیتهکه ریاست  1آرچیبالد مک لیش

یم تکوانمی تنهانکه ماگوید: می دهد ومی د تأکید قرارآموزش را برای ایجاد صلح جهانی سخت مور

توان به صلح جهکانی نمی جز از راه آموزش از هیچ راه دیگری صلح جهانی را آموزش دهیم؛ بلکه

یک  عنوانبهآموزش صلح در اکثر کشورهای دنیا  ضرورت اینکه باوجود. (1381)مک لیش،  رسید

تحقیقکات نشکان داده درسی رخنه نمکوده اسکت، های آموزش مدون مطرح شده و در تمامی برنامه

کشورها و نیز در کشور ما از انسجام و جامعیکت ککافی برخکوردار  یهمهدر ها است که این برنامه

، تیک  بخکش، سکعادتمند و کشکتی 1388نکودهی، فکالح ، 1387، فتحی واجارگاه و اسالمینیست )

های که فهرست اهکداف و برنامکه اینکه با دهدمی شواهد و مطالعات نشان(. همچنین، 1396آرای، 

، در کشککورهای مختلککف، حککالبااین ابه اسککت؛مشکک وبککیشکمصککلح در اکثککر کشککورهای جهککان، 

، 2)سکاندز لح وجکود داردآموزش صکهای اصول، متون و روش یدربارهگوناگونی های گیریجهت

درسی صلح محور که از مبانی نظری مناسب و انسجام  یبرنامهلیا تالش برای تدوین یک (. 1993

این پژوهش تمهیدی است بکرای نگکاه میکان رسد. می و جامعیت الزم برخوردار باشد، الزم به نظر

درسکی صکلح محکور و  یبرنامکهتربیتی آن برای ایجکاد های داللت کارگیریبهفرهنگی به صلح؛ و 

 ایجاد تفکر صلح در اذهان.

 پژوهش یپیشینه
 صلح جهانیهای طرح-1

چنکد  ازجملکهبسیاری که برای ایجاد صلح جهانی صورت گرفتکه اسکت؛ های در خالل تالش

صکلح »طکرح  کانکت،« 3صکلح پایکدار»طکرح  از: انکدعبارتارائکه شکده اسکت ککه طرح مهکم نیکز 

دموکراسکی و متکأثر از طکرح -از سکوی طرفکداران لیبکرال مشخصی ندارد وکه واض  « 4دموکراتیک

که از سوی اندیشمندان مسکلمان ارائکه « صلح عادالنه»طرح  (؛1391کانت ارائه شده است )قنبرلو، 

هکا از ایکن طرح ککدامهیچککه البتکه،  ی خکاتمی« هاو تمکدنهکا فرهنگ وگویگفت»شده و طرح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Archibald MC. lish 
2. Sandes 
3. Perpetual Peace 
4. Democratic Peace 



 1398ی دوم، پاییز و زمستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       108

، حاصکل هکااین است که این طرح هم آن یعمدهتوفیق چندانی داشته باشند. یک دلیل اند نتوانسته

وگو گفکت میان فرهنگی نیستند. تنها، طکرح خکاتمی بکروگوهای گفت بررسی انضمامی موضوع و

دیگکر ایکن  یعمکدهضعف  در هیاهوی خودخواهان جهانی، ره به جایی نبرد. همآنتمرکز دارد که 

به موضوع آمکوزش صکلح ها از این طرح کدامهیچ است.« آموزش صلح»وضوع لت از م، غفهاطرح

 کنند.نمی اشاره

 مطالعات آموزش صلح-2

آموزش صلح، اقکدامات زیکادی صکورت  یزمینه درصلح که اندک هستند، های طرح برخالف

انجکام مطالعکات ایکن نیز نقکد  آموزش صلح و یزمینهگرفته و پژوهشگران، مطالعات زیادی را در 

 کنیم.می . ما در حد ضرورت به چند مورد اشارهاندداده

 گیریجهکت( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است ککه 1388) هاشمی مطالعات داخلی:

در ارتبکا  بکا آمکوزش صکلح، بکر حفک   دانشگاهیپیشمتوسطه و  یدورهدرسی های اصلی کتاب

های انسجام ملی و تمامیت ارضی کشکور، شناسکایی دشکمن، آشکنا سکاختن فراگیکران بکا سیاسکت

استعماری کشورهای قدرتمند غربی، عدم توازن قدرت و مبکادالت سیاسکی، اقتصکادی و فرهنگکی 

 باشد.می و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنانالملل بین کشورها در سطح

تکرین ککه بکیشانکد ( در پکژوهش خکود نشکان داده1392ابدینی بلتورک و میر شاه جعفری )ع

 یمؤلفکهترین فراوانی مربو  به حس همبستگی و کم یمؤلفهفراوانی و ضریب اهمیت، مربو  به 

اند دیگر، آوردههای همچنین با استناد به پژوهشها آن باشد.می نفی تمایزات قومی، نژادی و میهبی

آموزش صلح در جهان ما جایگاه نازلی دارد و در برخی کشورها، موانک  زیکادی مثکل ضکعف »که 

باعکث نادیکده  خواهتمامیکتافراطکی و های داخلکی، ایکدئولو یهای ساختارهای سیاسی، اختالف

 .(156) : « درسی صلح محور شده است یبرنامهگرفتن 

ککه در کتکب انکد پژوهش خکود نشکان داده( در 1395)و فتحی واجارگاه  زادهلبطا، زینال پور

درسی علوم اجتماعی مدارج، توجه یکسانی به مفاهیم حقوق بشر نشکده اسکت. وی اشکاره ککرده 

تشکیل حکومکت و مشکارکت در های ترین ضریب اهمیت به ترتیب مربو  به مؤلفهاست که بیش

ضریب اهمیکت )در ترین جامعه، آزادی عقیده، حق حیات و حق امنیت اجتماعی بوده و کم یاداره

آزادی و امنیکت شخصکی، حکق مالکیکت، حکق آزادی های حد صفر( به ترتیب مربکو  بکه مؤلفکه

 باشد.می ، حقوق زنان و حقوق کودکانهااجتماعی، حقوق اقلیت
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کنند یم جام  آموزش صلح اشاره یبرنامه( در تحقیق خود به نبود 1396تی  بخش و دیگران )

 آموزش صلح در کشورهای مختلف، مضکامینی را بکرای آمکوزشهای برنامه وها و با بررسی طرح

 .اندنمودهجام  صلح استخراج 

صکلح های ( در پژوهش خود، میزان توجه به مفاهیم و مؤلفکه1387فتحی واجارگاه و اسالمی )

ریزی برنامکه نابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، کارشناسکا یدورهدرسی  یبرنامهرا در 

دهکد ککه از می ن. نتایج این تحقیکق نشکاانددادهابتدایی مورد بررسی قرار  یدورهدرسی و معلمان 

 یبرنامکه صکلح در سکه بخکش طراحکیهای ، میزان توجه به معیارهکا و مؤلفکهدهندگانپاسخمنظر 

 درسی، آموزش و ارزشیابی نامطلوب و ضعیف است.

در پژوهشکی بکا  -جنکگ و صکلح یحکوزهشگر سرشناج پژوه- 1گالتونگ مطالعات خارجی:

شناسی، علوم اجتمکاعی نیکز دانشکی را ککه به این نتیجه رسیده است که همانند روان «صلح»عنوان 

صلح فراهم آورده است. وی توجه به  یدربارهجنگ فراهم آورده بیش از دانشی است که  یدرباره

ه نقکل از تیک  بخکش و دیگکران، کند )بمی گوشزد ناپییراجتنابضرورتی  عنوانبهآموزش صلح را 

1396.) 

کارشکناج آمکوزش صکلح ککه بکیش از صکد راهنمکای - 3( به نقل از بتکی راردون2012) 2براک

کنکد می بیان -تا دبیرستان را تحلیل نموده است دبستانپیشدرسی در مورد صلح از مقط   یبرنامه

د ندارد که مشخص نمایکد آمکوزش صکلح چکه که هیچ مرز و روش دقیق و هیچ استانداردی وجو

گیرد. او )راردون( در تحلیل خود بر روی نه موضوع در رابطه با آمکوزش صکلح می چیزی را دربر

مطالعاتی انجام داد و آموزش موضوعاتی مانند: هماهنگی، حل تعارضات، عدم خشکونت یکا عکدم 

اجکزاء  عنوانبهجهانی، و فهم چند فرهنگی را  زیستمحیطتعارض، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، 

رفتار معرفی نموده است. او همچنین یکی از اهداف آمکوزش صکلح را توسکعه و ارتقکاء  یسازنده

 شهروندان جهانی عمل کنیم. عنوانبهسازد می داند که ما را قادرهایی میآگاهی

ه دلیکل افکزایش وابسکتگی تربیت شکهروندی آورده اسکت بک یزمینه، در پژوهش خود در 4تای

عیکار در مشکوولی تمامها به یکدیگر در دنیای کنونی، تربیت شهروند جهانی مبدل به یک دلانسان

آموزش و پرورش کشورها شده است. به نظر وی، شهروندان در کشورهای مختلف به دلیل مسائل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Galtung 
2. Brock 
3. Betty A. Reardon 
4.K. Tye 
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باشکند در ارتبا  مداوم می شناختی با شهروندان سایر مللو بوم فنّاورانهمختلف اقتصادی، سیاسی، 

آمکوزان بتواننکد هایی را فکراهم کننکد تکا دانشهای درسی مدارج، فرصترو باید برنامهو از همین

 (.200: 1385آورند )به نقل از قائدی،  دستبهشناخت مختصری از مردمان سایر کشورها 

ابعکاد » ازنظکرر اروپا در تحقیق خود به بررسی آموزش بین فرهنگی د (2008) 1آگوستینو پورترا

 4«آمکوزش فکرا فرهنگکی»و  3«آمکوزش چنکد فرهنگکی»و تفکاوت آن بکا  2«شکناختیمعرفتمعنایی و 

و زندگی جدیکد و در  شدنجهانیپرداخته است. وی همچنین، نقش و جایگاه آموزش را در عصر 

 یجامعکه. در پایان با توجه بکه شکرایط موجکود ورد تحلیل قرار داده استچند فرهنگی م یجامعه

و  شککدنجهانیپاسککخ بککرای عصککر ترین جهککانی، آمککوزش و پککرورش میککان فرهنگککی را مناسککب

 داند. می متقابلی که در این دوره ایجاد شده استهای وابستگی

(، در 2014) 9تککرام انگککون و 8، ساسکککیا تایککت7، چککارلز اسکککورت6، کلودیککا ایپککرت5هیسککون بککای

آمکوزش و  یفلسکفه، به تبیین 10«آموزش و پرورش میان فرهنگی یفلسفه سویبه»با عنوان ای مقاله

 عنوانبکه وپرورشآمکوزشفعالیتی فرهنگکی و میکان فرهنگکی و نقکش فیلسکوفان  عنوانبهپرورش 

ایکن مهکم اسکت ککه به اعتقاد نویسندگان این مقاله، . اندپرداختهکارگزاران فرهنگی و بین فرهنگی 

های منکاب  مفهکومی و فعالیکت ، آگاهی و دانش خود را از مجموعکهدرستیبهمحترمانه و  صورتبه

مختلکف  ورسکومآدابو به تکاریخ، فرهنکگ و  باشیمروزانه افزایش دهیم و در آن مشارکت داشته 

عهکد سکاختن خکود بکرای با مت» نویسندگان این مقاله، یگفتهبه  بیاموزیم.ها آن احترام بگیاریم و از

زمین و انسان را بکه خطکر  یکرههای معاصر و تاریخی که ها و فعالیتساختارشکنی باورها، ارزش

 )چکیده(.« فرهنگی را بر عهده بگیریمفرهنگی و چند، باید ومایفی میاناندازدمی

 ف و سؤاالت پژوهشاهدا
له تحقیق و اهمیت و ضرورت آن دارد. با این اوصکاف، بکا ئپژوهش نشان از تأیید مس یپیشینه

صلح الزم است )فهکم درسکت از صکلح و سکپس تحقق  ایتوجه به دو گام اساسی که گفته شد بر

فراهم نماید برای نگاه میان فرهنگکی ای هدف از انجام این پژوهش آن است که زمینه آموزش آن(،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Agostino Portera 
2.Epistemological and Semantic aspect 
3.Multicultural Education 
4.Trans-cultural Education 
5.Heesoon Bai 
6. Claudia Eppert 
7. Charles Escott 
8. Saskia Tait 
9. Tram Nguyen 
10.Towards Intercultural philosophy of Education 
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و تمهیدی باشد برای آموزش صلح بر اسکاج یکک  ؛صلح ازجملهئل اجتماعی به موضوعات و مسا

 نگر که با رویکرد میان فرهنگی تهیکه شکده باشکد. جانبههمهمنسجم و  درسی صلح محورِ یبرنامه

درسکی صکلح  یبرنامکهعکام هکای اسکت، ویژگی مدنظرکه آنچه در این پژوهش  الزم به ذکر است

آمکوزش  یدورهمحور است و به این دلیل، اختصا  به مقط  تحصیلی خاصی ندارد؛ بلکه به کل 

، خصوصکیات کلکی هکابایستی یکادآور شکد ککه منظکور از ویژگی عالوهبهشود. می عمومی مربو 

معرفکی  لیا با است که باید تدوین گردد و نه جزئیاتی از قبیل محتوای درسی و نظایر آن.ای برنامه

میان فرهنگی که منادی نگاه میان فرهنگی به امور اسکت و بهکره بکردن از  یفلسفهو مبنا قرار دادن 

درسی صکلح محکور، تکالش خکواهیم ککرد تکا هکم اهمیکت و  یبرنامهآن برای تدوین های آموزه

و  گیرندگانتصکمیمچکون صکلح را بکه ای اجتمکاعیهای ضرورت نگاه میکان فرهنگکی بکه پدیکده

درسکی  یبرنامهیک های ویژگیفرهنگی و آموزشی یادآوری نماییم و هم با معرفی  گیارانستسیا

 ،درنتیجکهدرسی صلح محکور و  یبرنامهتدوین یک  یزمینه ،با رویکرد میان فرهنگی محور-صلح

باشند و دانش و بینش و مهکارت  جوصلحو  دوستصلحتربیت فراگیرانی فراهم نماییم که  یزمینه

 گوییپاسخشود با می را برای خودشناسی، دیگرشناسی و تعامل با دیگران داشته باشند. تالشالزم 

 به سؤاالت زیر، به اهداف فوق نزدیک شویم.

 برای ایجاد صلح دارد؟هایی میان فرهنگی چیست و چه آموزه یفلسفه -1

درسکی صکلح  یبرنامکهتواند برای سکاختن یکک هایی میمیان فرهنگی، چه داللت یفلسفه -2

درسی صکلح محکور بکا نگکاه میکان فرهنگکی، چکه  یبرنامه، یک دیگرعبارتبهباشد؟  داشتهمحور 

 دارد؟هایی ویژگی

 وهشژپ روش
 روش تحقیق

صورت گرفته استنتاجی -روش تحلیلیطرح، جزو تحقیقات کیفی است که با  ازنظراین تحقیق 

تعلیم و تربیت است.  یفلسفهمطرح پژوهشی در های ، یکی از روشتحلیل و استنتاج روش است.

پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت، موضک  فلسکفی معینکی را شود که می برده کاربهزمانی  این روش

ربیکت بتوانکد بکرای مسکائل تعلکیم و ت کهنحویبهخواهد آن را کاربردی کند می دهد ومی مبنا قرار

 (. 1389باقری، پاسخی فراهم کند )
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 ابزار و روش گردآوری اطالعات

ینکه مزه در این کاستفاده از سندکاوی در اینترنت و کتابخانه و ارتبا  برقرار نمودن با افرادی با 

نظران های صکاحبدیکدگاه وها کردند، متون مکتوب اعکم از کتکاب، مقالکه و یادداشکتمی تحقیق

و  آوریمک ج درسی و آموزش صلح یبرنامه یزمینهمیان فرهنگی و نیز مناب  مکتوب در  یفلسفه

 .گردید مطالعه

 اطالعات وتحلیلتجزیهروش 

میکان  یفلسکفهعمیکق  یمطالعکهپکس از  کل انجام شده است کهبه این ش وتحلیلتجزیهروش 

، اهزهآموایم. سپس بر اساج آن های آن برای صلح پرداختهبندی آموزهبه استخراج و دسته فرهنگی

یادگیری و -: اهداف، محتوا، رویکردهای یاددهیدرسی یعنی یبرنامهمتناسب با عناصر هایی داللت

 .ایمنمودهبیان  آموزش صلح یبرنامه برای یک و رویکردهای ارزشیابی،ها روش

-ر رویککرد توصکیفیدتفسکیری اسکت. -سطح یا رویکرد تحلیکل در ایکن پکژوهش، توصکیفی

گیری نتیجه وبندی دسته هم پرداخته شده و اطالعات، وتحلیلتجزیهتفسیری، عالوه بر توصیف به 

 (.1394گیرد )مزیدی، نمی صورت سازینظریهو  پردازینظریهشود ولی می

 تعریف مفاهیم
 صلح تعریف -1

 مفهوم صلح در گیر زمان یکسان نبکوده و دچکار تحکول شکده اسکت. صکلح در نظکام حقکوق

 .ظامی بکین کشکورهابرخوردار بود و مساوی بود با عدم برخورد ن قدیم، از مفهومی بسیطالملل بین

توییکر یافکت  تدریجبه(. این دیدگاه 1395)شفیعی، شود می نامیده 1«صلح منفی»این مفهوم از صلح، 

یکا صکلح  2«صکلح مثبکت»پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام کمونیستی، گرایش به سمت  ویژهبهو 

مجمک   1991مصوب دهکم سکپتامبر  «رهنگ صلحف» یاعالمیهدر  کهطوریبهیش یافت اایجابی افز

 صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه یک روند مثبت و پویا و مشارکتی است ککه»عمومی آمده است: 

 بکا تفکاهم و همککاری متقابکلآمیز مسالمت کند و حل منازعات را از طریقمی را تشویقوگو گفت

 (.83: 1382فیروزآبادی، )دهقانی « سازدپییر میامکان

محکدود بکه هکای دیگکری در کنکار تالشهکای میالدی، در جهان تالش 80دوم دهه  ینیمهاز 

مفهوم سیاسی و حقوقی صلح، برای تعریف صلح آغاز شد. صلح از یک مفهوم سیاسکی و حقکوقی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Negative Peace 
2.Positive Peace 
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شکود بلککه مین یاد تنهاییبهیک مفهوم فرهنگی و انسانی گرایش پیدا کرد و دیگر از صلح  سویبه

محدود به نبودن جنکگ اسکت و  است. در این تعریف، صلح دیگر نه آنچه مهم است فرهنگ صلح

جکود و مداریانساننه محدود به نفی خشونت، بلکه صلح فضایی است که در آن برابری، آزادی و 

 (.1396، شمشیری، محمدی و جوکار ،نما بیاتراه) دارد

 ؛شکودنمی و تعریف خاصکی معرفکی است موردنظریم صلح انواع مفاه یهمه ،در این پژوهش

 ما کیدتأ البته میان فرهنگی مشخص شود.وگوهای گفت چون معتقدیم مفهوم و معنای صلح باید با

یابی دست یمقدمهچون معتقدیم که صلح ذهنی  .است ایجاد فرهنگ صلحو  ، مثبتبر صلح ذهنی

 فکراهم نمکودن زمینکه بکرای نهادینکه ککردن فرهنکگ ،این پکژوهش هدفبه هرگونه صلح است و 

فکری، دینی، قکومی، نکژادی و ... های و آشنایی با انواع کثرتجوام   یهمه افراد در بینوگو گفت

 ، مفاهمکه ودرنهایکتمراعات آن و  واقعیت( و عنوانبهحقیقت و چه  عنوانبه)چه ها آن و پییرش

 است.ها ملت جوام  و صلح و دوستی بین

 تعریف آموزش صلح -2

آنچکه اینکه محتوا و هدف آموزش چه چیزی باشد بسیار مهکم اسکت.  در بحث آموزش صلح،

 یکا« صکلح یدربکاره»تحکت دو عنکوان آمکوزش  تکوانمیرا  شودمیآموزش صلح خوانده  عنوانبه

در جریکان آمکوزش صکلح، بکه متربکی یکا  گاه(. 1396کرد )دادگر،  گیارینام« برای صلح»آموزش 

رت صلح، عوامل و اهمیت و ضرو شود مثل:می صلح شناسی داده یدربارهفراگیر، اطالعاتی نظری 

 نامیکد« صکلح یدربکارهآمکوزش »آن را  توانمیرا که  زش. این وجه از آموهاو امثال این موان  آن

ری در دانش، بینش و تویی شود کهمی انجامآموزش صلح با این هدف گاه اما نیست.  مورد توجه ما

با خکود و جهکان  یآمیزصلح بتوانند زندگی، فراگیران درنهایت فراگیران ایجاد شود که هایمهارت

 ،نامیکد« آموزش بکرای صکلح»آن را  توانمیاین وجه از آموزش صلح که  پیرامون در پیش بگیرند.

درسی،  یبرنامهعناصر  یمجموعهآموزش، در  مورد توجه ما در این پژوهش است. در این وجه از

صلح و اهمیت و ضرورت آن را  تنهانهشود که خروجی آن فراگیری است که تدابیری اندیشیده می

شکود و هایی است که باعث توییر رفتار او میها و مهارتها، ارزششناسد بلکه، صاحب نگرشمی

 آمیزی را با خود دیگران دور و نزدیک و طبیعت در پیش گیرد.سازد تا زندگی صلحاو را قادر می

 تعریف برنامه درسی -3

ه شکده اسکت. بعضکی از تعکاریف، مختصکر و برخکی درسی تعکاریف زیکادی ارائک یبرنامهاز 
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 1نمونه، پرینکت عنوانبهگیرند. می درسی در نظر یبرنامهتری را برای هستند و ابعاد بیشتر گسترده

داند که مربیان در قالب متون مکتکوب هایی میدرسی را شامل آن دسته از فعالیت یبرنامه(، 1987)

درسی عبارت اسکت از یکک سلسکله  یبرنامه»گوید: می 2یا آیزنر( 4:  کنند )می به فراگیران ارائه

بینکی پیش آموزدانشوقای  آموزشی طراحی شده که به قصد تحقق نتایج آموزشی برای یک یا چند 

طیکف  عنوانبکهدرسکی  یبرنامکهریفی دیگکر، ا(. اما در تعک14: 1381)به نقل از ملکی، « شده است

شکود می تعریکفآموزان دانش و تجربیات یادگیری برای شدهریزیبرنامه هایاز فعالیتای گسترده

شکود. می تسهیل رشد و تکامل فردی، اجتماعی، عاطفی و علمی توسط مکدارج ارائکه منظوربهکه 

. یکی شودمی برنامهفوقهای و هم فعالیت شدهبندیزمان، هم شامل یادگیری دروج هااین فرصت

درسکی را نکه یکک نکوع، بلککه  یبرنامهتعاریف را مرزوقی مطرح کرده است. وی ترین از گسترده

، ضکمنی، پنهکان، عقکیم، شکده آموختکه، شکده اجکرادرسی قصد شده،  یبرنامهشامل انواعی مانند: 

 داند که بکه اعتقکاد ایشکان، ارائکهمی محیوف، موفول، تهی، تدریس شده، تدریس نشده و ناموجود

 یبرنامکهکند هرگاه بخواهیم می نیست. لیا پیشنهاد ممکنها آن یهمهرای ن بتعریفی جام  و یکسا

 درسکی را یبرنامکهدرسی را تعریف کنیم باید نوع خاصی از آن را تعریکف کنکیم. بکه اعتقکاد وی، 

، «یکک علکم عنوانبکهدرسی  یبرنامه»از:  اندعبارتتوان در سه بخش مورد بررسی قرار داد که می

درسکی در  یبرنامکه .«یک محصول عنوانبهدرسی  یبرنامه»و « یک فرایند عنوانبه درسی یبرنامه»

انتخاب محتوا  نیازسنجیشامل تعیین اهداف، « یک فرایند عنوانبهدرسی  یبرنامه»مفهوم دوم یعنی 

است و محصول نهکایی آن، تولیکد ها یادگیری، ارزشیابی و امثال این-و طراحی راهبردهای یاددهی

از  3در تعریفکی مشکابه، بوشکام (. 1396دگیری است )به نقل از دادگر، یا یبرنامهیک طرح یا یک 

یکک سکند مکتکوب،  عنوانبکهدرسکی  یبرنامکه: بکردمی درسی نام یبرنامهسه برداشت متفاوت از 

درسکی  یبرنامهمطالعاتی.  یحوزهیک  عنوانبهدرسی  یبرنامهیک نظام و  عنوانبهدرسی  یبرنامه

 (.1981وشام ، اصر: طراحی، اجرا و ارزشیابی است )بیک نظام، مشتمل بر عن عنوانبه

 عنوانبکه» درسکی یبرنامکهرا مناسب دانسته و بر این مبنا، تعریکف  آخر بندیتقسیم دو ما این 

متناسکب  وکند، می که بوشام  مطرح «یک نظام عنوانبه» یاکند می مطرح که مرزوقی« یک فرایند

درسکی  یبرنامکه از مکوردنظر، تعریکف بنکابراین. گکزینیمبرمی را با هدف ما در این پژوهش است

 طراحککی راهبردهککای  انتخککاب محتککوا و کککه شککامل تعیککین اهککداف،ای عبککارت اسککت از: برنامککه

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

 است.

 صلح آموزشآن برای های میان فرهنگی و داللت یفلسفه
 میان فرهنگی یفلسفه چیستی -1

و البتکه  نایافتکهپایانینکدی اگفتمانی جاری و جدیکد اسکت و فر فرهنگیمیان یفلسفه ازآنجاکه

، لیا هیچ معیاری برای ارائه تعریفکی واضکح و صکریح بکرای آن (1997، 1)بتانکور است ناپییرپایان

ن روایتکی قطعکی و میان فرهنگی اهمیت دارد، حاکم نبود یاندیشهوجود ندارد. البته آنچه در طرح 

هکا و مشکارکت فرهنگوگو گفکت خواهکد افقکی بکرایمی ککهای فلسکفه چراکه نهایی از آن است؛

تواند خود مسیر تشکیل نظامی جزمی و مطلق را در پیش نمی مسائل ضروری زمانه باشد، یدرباره

ما با  حالدرعینمیان فرهنگی چندان معقول نیست؛  یفلسفهگیرد. لیا به دنبال تعریف گشتن برای 

 کنیم.می استفاده« تعریف» یوا هاز  آن،شدن مفهوم تر اغماض، برای روشن

در  نظرهکااختالف یهمکهرویکردهکا بکا  یهمکه دهدمی نشاننظران صاحب آراء یمالحظهاما 

یکک مخالفکت بکا  :کننکدمی مشکترک و محکوری را مطکرح میان فرهنگی، دو نکته یفلسفهتعریف 

 یهمکهمیکان فرهنگکی در  وگویگفتروش  کارگیریبهبر  تأکیدمرکزپنداری و دوم -هرگونه خود

 یفلسکفهتکوان می ،2ویمکر نظکر ازمکثالش  از دستاوردهای یکدیگر.گیری بهره برای مفاهمه وها زمینه

دیکد یکا  ،فرهنگیمیکان یفلسکفه شکل در دو نکته خالصه کرد: یک:ترین میان فرهنگی را به کوتاه

بکه ای لهئمیان فرهنگی باید در هکر مسک یفلسفه دهد. دو:می به تاریخ فلسفه ورزی را بسط نظرگاه

میکان فرهنگکی( نزدیکک شکود  یچندجانبکه وگویگفت) 3گوییترین وجه ممکن به قالب چندبیش

مشی، طرز تفکر و بینش فلسکفی و  ایگونهبودن نام  فرهنگیمیان، 4از دیدگاه مال یا (.1998 ،رویم)

و مان  از آن  کندمیهمراهی  ایسایهرا مانند  هافلسفهو  هافرهنگ یهمه، فرهنگی است. این بینش

ایکن  فرهنگیمیکان یاصل راهنمای فلسکفه واق  درکه خود را در موض  مطلق قرار دهند.  شودمی

ینتس هکا (.1992)مکال، فطری و ذاتی وجود نکدارد  طوربهی است که در هیچ فرهنگی صورت غای

 . او نیکزکنکدمیتأکیکد  فرهنگیمیکان یفلسکفهت منش و سلوک در بیان چیستی نیز بر اهمی 5کیمرله

ود که مالک صورت تا هیچ فرهنگی مدعی این نش کندمیتالش  فرهنگیمیان یفلسفهمعتقد است، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Raul Fornet-Betancourt 
2.Wimmer 
3.Polylog 
4.Mall 
5.Heinz Kimmerle 
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 (.2002)کیمرله، غایی حقیقت است 

باشد و برای ما در این پژوهش نقکش می از تعاریف فوق هم قابل استنتاج که مهم دیگر ینکته

میان فرهنگی مهم است و شایسته است که مورد توجکه  یفلسفهاین است که آنچه در  کلیدی دارد

یک تفککر فلسکفی  عنوانبهمیان فرهنگی  یفلسفهقرار گیرد، اندیشه و روش میان فرهنگی است نه 

میان فرهنگکی، تکالش بکرای شکناخت بهتکر  یفلسفهخا . لیا تالش برای تعریف های با ویژگی

آن در زندگی است. دعوا بر سر تعریکف نظکری  یریکارگبهچیستی و ابعاد نگاه میان فرهنگی برای 

تواند باعث ایدئولو ی سازی از این تفکر شود و این نقض غرض است. می میان فرهنگی یفلسفه

میان فرهنگی نشویم. آنچه  یفلسفهاین خیلی مهم است که موامب باشیم اسیر دعوا بر سر تعریف 

این است که یاد بگیریم چگونه نگاه میان فرهنگی میان فرهنگی اهمیت و اولویت دارد  یفلسفهدر 

سر  ، بحث بردر اینجا(، 1397) یوسفی یگفتهبه  ندیم.بکار به را در زندگی روزمره و فهم مسائل ب

توانیم به همدیگر کمکک کنکیم و می بحث بر سر این است که کجا نیست؛ها زورآزمایی بین فلسفه

 .دیگر را اصالح کنیمتوانیم هممی کجا

 صلح آموزش برای میان فرهنگی یفلسفههای آموزه-2

آشکتی بکین  یزمینکهمیکان فرهنگکی، فکراهم نمکودن  یفلسکفهمهم آن است که هکدف  ینکته

هکا فکری و فرهنگی است که سبب بیگانگی فرهنگ هایکشیخطو برداشتن ها و فلسفهها فرهنگ

 یفلسکفه»گویکد: می میکان فرهنگکی یفلسفهاف ویمر در بیان اهدو جوام  از یکدیگر شده است. 

نیکز  یوسکفی (.10: 1998)ویمر،  «تواند و بلکه باید پشتیبان انسانیت و صلح باشدمی میان فرهنگی

میکان فرهنگکی  یفلسفهالبته  (.2007)یوسفی،  صلح نامیده است یفلسفهفرهنگی را  میان یفلسفه

کنکد بلککه نمیوجو جسکت ءخکالانتزاعکی مطکرح نککرده و صکلح را در  صورتبهرا  این اهداف

  بکه مفاهمکه و صکلح را همکوارتر سکازد.یابی دسکت توانکد راهمی کنکد ککهمی را مطرحهایی آموزه

 .کنیممیاشاره  هاآموزهجا به اهم این در این

اسکت. پیشکوند  intercultural philosophyفلسفه میان فرهنگی ترجمه عبارت  :حقیقت منتشر

ینی نیست بلکه از آن معنی و مفهوم خاصی مکراد و اصطالح میان فرهنگی، پیشوندی تزئ در «میان»

و ادیکان را نشکانه رفتکه اسکت ها ، فلسکفههکاتشکابه و تمکایز فرهنگ درواق منظور است. این وا ه 

 (.1392)رضوی راد، 

 یهمکهیا هر حقیقتکی را بایکد در بکین  فلسفی و یاندیشهفرهنگی حاکی از این است که میان 
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نیست که یک تفکر فلسفی یا علمی یا هنری و... بر  گونهاینجوام  جستجو کرد.  یهمهو ها انسان

 در حاشیه یا در ذیکل آن قکرار گیرنکد. رام ادهکرها دیگری برتری مسلم داشته باشد و دیگر اندیشه

دهد که غکرب، هنکد و می نشان وضوحبههش خود در پژو میان فرهنگی یفلسفه، از پیشگامان 1مال

 (.1995مکال، ) 2ان فقط یکی را فلسکفه نامیکدوتنمی خا  خود را دارند وهای چین هرکدام فلسفه

 نمایندگان فلسفه میکان فرهنگکیترین از مهم هر دو که 4ویمرمارتین و  3کیمرله هانتس عالوه بر مال،

غربی و غیرغربی به نحکو انتقکادی از های که بایستی تاریخ فلسفه دنکنمی کیدتأ هستند به این نکته

 (.1997)مال،  عاری شوند انگاریمطلقهرگونه داعیه 

قکادی منحصکر اعت حقیقت مشکلی داشته باشد، بکه حقیقکتِ بودونبوداین اندیشه بدون اینکه با 

 صکورتبهای در هر زمینه (. لیا باید حقایق را1392داند )رضوی راد، می ندارد و حقیقت را منتشر

میکت، ج به جزمنت ،ت که هرگونه انحصارگرایی فکریالزم به گفتن نیس میان فرهنگی جستجو کرد.

عمکل ککرده  پادزهر خشونت عنوانبه ،شود. لیا اعتقاد به حقیقت منتشرمی خودمحوری و خشونت

 سازد.می ترو کم اثرتر اصلی خشونت عملی است رقیق ساززمینهو خشونت ذهنی را که 

این اندیشه، انحصارگرایی فککری و فرهنگکی  ازآنجاکه: و توجه به او «دیگری»لزوم شناخت 

داند، پای یک مفهوم می به روش میان فرهنگی ممکنتنها صحیح را  یاندیشهبه یابی دست را رد و

خکود بکه تمکامی تفکرهکای  ین نگکرش در بنیکاداست. ا 5«دیگری»آید و آن مفهوم می دیگر به میان

 غیراروپکاییرا خواه اروپایی و خکواه  گراییهر نوع مرکزیت»و  معترض است انگارمطلقبنیادگرا و 

مککیالدی از  17و  16هککای ادبیککات اسککتعماری قرن (.10: 2011)مککال،  «دهککدمی قککرار نقککد مککورد

ماهر و مشخصات در نقطه مقابل کشورهای  ازنظرساخته بود که  «دیگرانی» غیراروپایی کشورهای

نیکز بکا همکین دیکدگاه در غکرب  شناسیشرق(. مطالعات 19: 1394)چنی،  گرفتندمی اروپایی قرار

بکر این مطالعات بر محور تقابل خود/ دیگری، تفاوت و تمایز هویتی غرب از شرق، »شکل گرفت. 

 طورکلیبکهبکودگی و  و دور ب بودگیمبتنی بر دگربودگی، غریهای نظامی از تصویرسازی ساختن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ram Adher Mall 

برد. هرچند منظور او این نبکوده ککه شناسد و فقط از هند و چین نام میهای هندی و شرقی را میالبته آقای مال چون هندی االصل است فلسفه - 2

انکد. غنای فلسکفه ایرانکی و اسکالمی اشکاره کردهجاهای دیگر فلسفه ندارند. پژوهشگران فلسفه تطبیقی مثل ایزوتسو وهانری کربن در آثار خود به 

تر رجوع کنید بکه: نام برد. برای اطالعات بیش توان به عنوان آثار درخشان فلسفه ایرانیهمچنین آثار ابن سینا، فارابی، مالصدرا و سهروردی را می

، 1392هکانری،  ی بیست و هشتم. و ککربن،، شمارهرهنگراهبرد فی میان فرهنگی، ، چیستی، امکان و ملزومات فلسفه1393حداد عادل، غالمعلی، 

 طباطبایی، جواد، تهران، انتشارات مینوی خرد. :، ترجمهی تطبیقیی ایرانی و فلسفهفلسفه
3. Heinz Kimmerle 
4. Franz Martin Wimmer 
5. The Other 
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 ، مقدمه(.1390)دهشیری، « استوار بوده است «فرودست دیگریِ»بر « خود فرادست»برتری 

 -شکرق توان نام بکرد مثکل:می را از گیشته دور تاکنون 1مختلفی از تفکر خود/دیگریهای جلوه

نظران صاحب به اعتقاد. هاو امثال این ، مؤمن و کافرسنتی –مدرن دوم و سوم،  غرب، جهان اول و

را پررنگ کند مطرح باشد، جنکگ نیکز ها و هر آنچه تفاوت چنینیاینتقسیمات تا وقتی در جهان، 

  (.1384محقق داماد،  و1393وجود خواهد داشت )اعوانی، 

بخشکی از  یدارنکده دربکردرسکت و  یاندیشکهری صاحب میان فرهنگی، دیگ یاندیشهدر اما 

بهتکر او  شود و تعامل و ارتبا  با او برای شناخت بهتر حقیقت و شکناختمی حقایق منتشر شناخته

را همچون خود  دیگریشود. در بینش میان فرهنگی، می با او الزم دانستهآمیز مسالمت همزیستی و

 (.1998هستیم )ویمر،  و او قائل به نسبتی متقارن میان خود تلقی کرده و

و  تهدیدکننککدهیککان فرهنگککی، دیگککری، رقیککب مککن نیسککت؛ ، در چککارچوب نگککاه مبنککابراین

، دیگکر «دیگکری»با این نگاه بکه من است.  یآینه من و یبیدارکنندهمن نیست بلکه  یمحدودکننده

هکایی بلو تقا خودبسندگیبینی یا  مرکز خود هرگونهدیگر ستیزی خواهد نشست و  جایبهشناسی 

، گراییمدرنیتکه و سکنت ،و جهکانی سکتیزی سکازیجهانیشکود مثکل: می یکق ایجکادکه از ایکن طر

، گرایی، قومیککتپرسککتیآئین، نژادپرسککتی اسککتعمارگری و استعمارسککتیزی یککا مککواردی مثککل:

 .خواهد شد غیرموجهمعنی و بی گراییایدئولو ی

 بکه یشکناخت وو با این نگاه به دیگری، لزوم تعامل بکا او : صدایی چندو  محوری وگوگفت

میان  یفلسفهه در ک یعدبویژگی مهم است. لیا  یگریبا دوگو گفت ارکن یا یالزمهد. یآیم وجود

 درصکدده ککبکدون آن یان فرهنگکیکم یاندیشهاست.  محوری آن -وگوگفتفرهنگی مطرح است، 

و « خکود»ان یکم ءخکاله ککدر آن روا دارد، به دنبال آن است  یدیا تردیباشد « خود»ردن ک رنگکم

د عنصکر یکرا پکر نما ءخکالن یکا توانکدیه مکک ین عنصکریند. بهترکرا به سود هر دو پر « یگرید»

جکاد یا یامروز برا یایه ضرورت آن در دنکاست  یالوگ از مباحثیو دوگو گفت است.« وگوگفت»

، در هککااز بحران یاریبسکک یریشککهسککت. یده نیپوشکک یسکککو صککلح، بککر  آمیزمسککالمت یسککتیهمز

هر نزاع و اختالفی که از تمایز و تفاوت برخاسته است.  یواقع یوگوگفتست کو ش هاسوءتفاهم

سی نیسکت ذاتی و اسا وجههیچبه -آیدمی بسیار هم به چشم ،که امروزه در ساحت سیاست-باشد 

 یفلسکفهسوء فهم هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگری. لکیا در  است؛ فهم سوءبلکه ناشی از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Self and other 
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نقکش محکوری دارد. وگو گفکت تی و صلح است،میان فرهنگی که یکی از اهداف آن ایجاد همزیس

 ، بکر 2چندصکداییو بکا طکرح مفهکوم  دانکدمیوگو گفت را یان فرهنگیاساج نگرش فلسفه م 1رموی

، ینکیچگد دارد )کیکتأ جانبکههمه یوگوگفکتو ها ثرت عقلکو ها ثرت زبانکت شناختن یبه رسم

ش یدن بکه اهکداف از پکیرسک یبکرا فنا یروش  یکمیان فرهنگی،  یاندیشهدر وگو گفت (.1394

رات مرسوم است؛ بلکه جکزء ارککان آن و تنهکا راه فهمیکدن و که در میاک گونهآنست ین شدهتعیین

 یکک، یان فرهنگکیدر چارچوب نگاه موگو گفت» ،(1384قاسم پور ) یگفتهفهمیده شدن است. به 

 .(12-13) ، « نگاه به جهان و طرز بودن است یعموم یشیوه یک، «ان بودگیدر جه» یشیوه

 بکهصلح پیشکین )های یکی از اشکاالت طرحکه گفته شد،  طورهمان: بررسی انضمامی مسائل

خصکو  صکلح و مسکائل در هکا بحکث ککردن آن طرح 3( انتزاعیهانتمد وگویگفتطرح  از غیر

وگوهکای گفت و در قالکب 4انضکمامی صکورتبهبایکد ایکن مسکائل را  کهدرحالی پیرامون آن است؛

این است  یمیان فرهنگ یاندیشهاز خصوصیات مهم  ییکو بررسی قرار داد.  توجه مورد چندجانبه

پردازان نظریه بلکه کندنمی پردازینظریهخا   یفقط با تکیه به یک سنت فلسف ،که این طرز تفکر

 یدربکارهخود به بحث  یفرهنگ یفلسف یهاسنت رهم و با تکیه ب یمختلف با همفکر یهافرهنگ

فقط بکا تکیکه  توانیمنمیما امروزه  چراکه ؛است یبسیار مهم یلهئمس پردازند. اینیین معضالت ما

آن فرهنکگ و طکرز فککر  لهئپاسخ بدهیم که دیگر مس یمسائل به یک فرهنگ یا طرز فکر خا  به

پیدا کرده اسکت  یو بشر یبعد انسان یگسترده و جهان طوربهبلکه معضالت امروزه  ؛خا  نیستند

مختلف خود حضور داشته باشکند و عمکالش هکم حضکور دارنکد و  یهانمایندگان فرهنگ یو بایست

 .از میان برداشته شده است یبودن تفسیر فرهنگ قطبیتک

ککه الزم اسکت شکناخت  گونکهآن چهره به چهره نباشکد، یمواجههو  رودررووگوهای گفت تا

 مناسکب ریزیطرححاصل نخواهد شد و مفاهمه صورت نخواهد گرفت. بدون مفاهمه، امکان یک 

 ککه بسکیار برفکرض-و دوستانه هیچ طراحکی  رودررو. و بدون این تعامالت وجود نخواهد داشت

 ضمانت اجرایی نخواهد داشت. -عالی نوشته شود

انضکمامی  صورتبهلی است که باید از آن دست مسائها این حقوق بشر و امثال صلح، عدالت،

 یفلسکفه به امکور اسکت و میان فرهنگی پرداختن انضمامی یفلسفهورد بررسی قرار گیرد. مبنای م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Wimmer 
2.Polylog 
3. abstract 
4. concrete 
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مگارد پکین، ) است مدرنپستفیلسوفان های ی کردن اندیشهانضمام نوعی به واق  درمیان فرهنگی 

و ها میکان فرهنگکی، جسکتجوی پاسکخ یفلسکفه یومیفکه کلکی طکور به (.2000کیمرله، و  1390

شود نکه مسکائل آکادمیکک محکض، بلککه می برای مسائل فلسفی است که با آن مواجه هاییحلراه

 فیلسکوفان میکان فرهنگکی یکک. مسائل انضمامی و مربو  به وضعیت معاصر بشری امروزی است

امروز باید به مسائل اجتماعی و انضکمامی  رهیافت یا راهنمای کلی دارند و آن این است که فلسفه،

خواهکد « دردنخوربکه»تر گاهی و محض و به تعبیر دقیکقبپردازد در غیر این صورت پژوهشی دانش

 (.2002بود )کیمرله، 

خکا  را ککه ممککن هکای اگر برخی از جنگ و درگیری: فلسفه میان فرهنگی و صلح ذهنی

( ریشه )قومی، میهبی، نژادیها بیاید در نظر نگیریم، غالب خشونت وجود بهای است در اثر حادثه

است که بدترین نوع خشونت است ها در ذهن و طرز تفکر افراد دارد و اتفاقاش این دسته از خشونت

 سکیس نهادهکا چکارهنجکام معاهکدات و تصکویب قکانون و تأاست که بکا اها و همین نوع خشونت

را ها دیکدگاه باید به سراغ اذهان رفت و طرز تفکرها وها این خشونتکنی ریشه شود. لیا براینمی

اساسکی اسکت ککه در هکر طکرح ای عوض کرد و مدارا و صلح را در اذهان ایجاد نمود. این نکتکه

و  هااندیشکی جکزمتر به این سمت حرککت کنکیم، قرار بگیرد. هرچه بیش توجه موردصلحی باید 

 تر خواهد شد.بیشآمیز مسالمت یستیتر شده و مدارا و همزکمها خشونت

تواند صلح ذهنی ایجاد کند. چکون در می است کههایی میان فرهنگی یکی از آن درگاه یفلسفه

 ،فهدانکد. در ایکن فلسکمی «خود»شده و دیگری را همسنگ  تأکید «دیگری»این فلسفه، بر توجه به 

و  را صکاحب کرامکت و اندیشکهها انسان یهمه جود دارد.منتشر و و حقیقت گراییاعتقاد به کثرت

 . لیا کسی که بکه ایکن مفکاهیم بکاور(1397)یوسفی،  داندمی شریک در ساخت دانش و تمدن بشر

 را از ذهن خود بیرون کرده،غلط خود/ دیگری  هایکشیخطناروا و های همه تبعیض ،داشته باشد

دیگکران  و تعامکل بکاوگو گفکت نسبت بهو  گزید خواهدرا نسبت به انحصارگرایی بر  گراییکثرت

 تمایل نشان خواهد داد.

 میان فرهنگی آمده است. یفلسفههای یک، اهم آموزه یشمارهدر جدول 
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 فلسفه یا بینش میان فرهنگیهای آموزه اهم -1جدول 

 نتیجه هاآموزه کلمات کلیدی

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

 خاصی نبوده و نیست.

و  خودبرتربینیبینی و  مرکز خود هرگونه

 قبولغیرقابلو  غیرموجه، گراییکلیت

محرومیت از قدرت  -1است و سبب 

تفکر و خالقیت و دستاورهای فکری و 

سبب  -2تمدنی دیگران خواهد شد.

 خواهد شد.ها واگرایی و اختالف فرهنگ

 یتجربهاز دانش و  مندیبهرهبرای 

 بایددیگران و ایجاد همگرایی و صلح، 

 کرد و صداهای دیگر را شنیدوگو گفت

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

، برانگیزاننده، کنندهکمکمن نیست؛ بلکه  یمحدودکنندهرقیب و 

 من است. یآینهو  بیدارکننده

دانش، تمدن و 

 فلسفه

قدرت تفکر و حاصل تالش  یزاییدهدانش، تمدن و فلسفه، 

و جوام  در طول تاریخ ها فرهنگ یهمهابناء بشر در  یهمه

در خلق دانش و تمدن و کشف ها فرهنگ یهمهاست. سهم 

در ادوار مختلف ها حقیقت، لزوماش یکسان نیست. این سهم

 داشته است. فرودهاییوفرازتاریخی، 

 

 صلح محور با رویکرد میان فرهنگیبرنامه درسی های لفهو مؤها ویژگی
 اهداف برنامه -1

درسی صلح محور با رویکرد میان فرهنگی شامل اهدافی است که دانش، بینش  یبرنامهاهداف 

، دیگران و مسائل ا او بتواند به درک درستی از خودکند تمی و مهارت الزم را در فراگیر ایجاد

در تعامل با را ای نماید که زندگی موفق، مؤثر و سازندهزندگی در جهان کنونی برسد و او را قادر 

قرار  توجه موردبه این هدف کلی، اهداف زیر باید در برنامه یابی دست دیگران داشته باشد. برای

 گیرد:

وگو گفت تربیت شهروندان خودآگاه و دیگر آگاه یا خودشناج و دیگرشناج، معتقد و ملتزم به

 ، غیر متعصب،گراکثرت ،پییرانعطاف ،نگرجام  عمیق، مسائل، وفصلحلبرای فهم و 

 ،هامختار و عامل در قبال فرهنگ آگاه به تاریخ و فرهنگ جوام ،، دوستفرهنگ وشناج فرهنگ

پییر، ولیتئ، جهانی نگر، خالق، نقاد، سازنده و مسبشردوستمتخلق به اخالق انسانی، 

 آگاه و حساج به مسائل جهانی.، اهل مشارکت و همکاری و جوصلحو  دوستصلح

 درسی یبرنامهمحتوای -2

 الزامکاش ،رویکرد حاکم بکر یکک برنامکه درسکی میکان فرهنگکی: رویکرد حاکم بر برنامه درسی

خواهد بود. در یک برنامه درسی ککه قکرار اسکت دیگکری  وگومحورگفتو  چندصداییرویکردی 

 و مبتنکی بکر چندصکداییدیده و صدای او شنیده شود تا مفاهمه صکورت گیکرد، بایکد رویککردی 



 1398ی دوم، پاییز و زمستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       122

بسندگی مردود اسکت. همکه -مرکز بینی و خود-داشته باشد. در بینش میان فرهنگی، خودوگو گفت

کرد. در وجو جست ها، اقوام و ملتهاهنگهمه فر حقیقت پیش من نیست، حقیقت را باید در بین

نیاز و جدای از دیگران نیستیم. دیگری بخشی الینفک و ضروری زندگانی ماسکت. بی این بینش، ما

 حکالدرعیناو در کنار ما و در تعامل با ماست. او دیگری ما نیسکت. او خکودش مسکتقل، معتبکر و 

و  گرایکیسکخنگوی دیگکری باشکد. کثرتتوانکد نمی کسهکیچ ات اجتماعی ماسکت.بخشی از حی

. مانگیرد که دیگری را از منظر خودش بشناسیم نه از منظر خودمی حقیقی وقتی شکل چندصدایی

 هر کسی خودش بهترین معرف خودش است.

 که در بیکنش میکان فرهنگکی حکاکم اسکت، ضکرورت رویککردی چندصکدایی وها دیدگاه این

 اسکاج نگکرش فلسکفه میکان فرهنگکی را ویمکر کنکد.می کیدرا در برنامه درسی تأ وگومحورگفت

و هکا بر به رسمیت شناختن کثرت زبان 1داند و با طرح مفهوم چندصدایی یا چندگوییوگو میگفت

 ولککیا چندصککدایی  (.1394، ینککیچگ) کیککد داردتأ جانبککههمه وگویگفککتو هککا کثککرت عقل

 رویکرد ضروری یک برنامه درسی با نگاه میان فرهنگی خواهد بود. وگومندیگفت

 سازیپاکالح یا دوین محتوای آموزشی صلح محور، اصاولین قدم در ت: محتواییهای ویژگی

صکلح اسکت. بایکد محتواهکای آموزشکی اعکم از کتکب و غیکره از  ضدو  همزیستی ضدمحتواهای 

سکت ککه اموضوعات مناقشه برانگیز، غیر مستند و یا با سند ضعیف پاک شود. تحقیقات نشان داده 

 گیارد.میآموزان دانش مستقیمی روی آگاهی و رفتار تأثیرمحتوای آموزشی، 

ثیر محتوای کتکب درسکی را است، تأی که در آمریکا انجام شده در یک تحقیق گسترده و تداوم

 اسکت. قرار گرفته بررسی موردمتوسطه را  یهتا دور دبستانپیش، از آموزاندانشبر آگاهی و رفتار 

 ثیر مسکتقیمی روی آگکاهی و رفتکاردهکد ککه محتکوای کتکاب درسکی، تکأمی ننتیجه تحقیکق نشکا

برخکی از کشکورها،  آموزشیهای رنامهسفانه در بمتأ(. 1379داشته است )محسن پور، آموزان دانش

بکر ناسیونالیسکم و  مناقشه برانگیز، نژادپرستانه، تأکیکد افراطکی کننده،محتواهای خالف واق ، گمراه

کیکد و همچنکین، یکادآوری، تأ(. 1377)گالتونکگ، شکود. می دیکدهحتی محتواهکای نفکرت پکراکن 

 عنوانبهشود. می زیاد دیدهها هدر رسان گیشته، مخصوصاشهای بزرگنمایی رخدادهای تلخ و دشمنی

ایکران و ایرانکی نشکان داده انگیزی از مثال در کتب درسی عراق دوران صدام حسین، تصویر نفرت

دور، تصویر  چنداننههای (. یا در کتب درسی کشور آلمان، در سال1380عتریسی،  )طالل شده بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Polylog 
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 یاندیشکهپیشکگامان  ازخکود )که طوری فال ده بود که توسطنادرستی از اسالم و مسلمانان ارائه ش

های از نمونکه .(1379)نوری، بسیار، اصالح گردید های با تالش ( و همکارانشمیان فرهنگی است

 اپنکی در های درسکی و رسکانه محتکوای کتکبتوان بکه می ،آفرینمشکل دیگر محتواهای آموزشیِ

. محتکوای تربیکت اشکاره ککرد پکیش از جنکگ جهکانی دومهای دی در سکالتربیت شهرون یزمینه

 تربیتکی، یاساج هویت ناسیونالیستی افراطی بکود. همکین محتکوا برها شهروندی  اپن در آن سال

تربیکت »این رویکرد اصالح گردید و  ،. بعد از جنگنی کردو جهاای منطقههای  اپن را وارد جنگ

 غیررسکمیربیکت رسکمی و در دستور کار نظام تعلکیم و ت «وطن -جهان»و  «نگرشهروندی جهانی

 .(1385، )آقازاده قابل مشاهده است هم آنت و نتایج  اپن قرار گرف

ساز، گاه تعمدی است. در چنین حالتی اصالح آن یا خشونت آمیزصلح غیرآموزشی های برنامه

تعمکدی  امکا در بعضکی مکوارد ؛دیگکر نیازهکایپیشکار بسیار سختی خواهد بود و نیازمند رعایت 

داشکتن یکک  یالزمکه ،هرحالبکهصالح آن پرداخت. توان به اتر مینیست؛ در چنین مواقعی راحت

ایکن بخکش  محتواها اسکت. گونهاینو اصالح  سازیپاک ،اول گام برنامه آموزشی صلح محور، در

 سلبی کار است.

آشکنایی  یزمینهمحتوایی است که  یتهیهآموزشی صلح محور، گام بعدی در تدوین یک برنامه 

و آشنایی بکا نقکش ها آن مدنیو دستاوردهای فکری و معنوی و تها و شناخت صحیح دیگر فرهنگ

، فککری، فرهنگکیهای ین شود که کثرتتدوای را فراهم کند. باید محتوای آموزشیها نآ یسازنده

زمکان و مککان  یپهنکها در ر آمکوزدانشو افکق نگکاه  در آن دیده شودها قومی، نژادی و امثال این

، تمکدن و میکراف فرهنگکی در ایجکاد علکومها و تمکدنها . باید نقش جوام ، فرهنگگسترش دهد

 سکوگیری و یکجانبکه نگکری مکورد توجکه قکرار گیکرد. از دوربکهحب و بوض و  از دوربه، بشری

مطالعات فرهنگی و بکین فرهنگکی، مطالعکات تکاریخی و اجتمکاعی، تورهکای علمکی و فرهنگکی، 

موضوعات و مسکائل دنیکای امکروز مثکل: صکلح و جنکگ، عکدالت و رفک  طالعات اقوام شناسی، م

ها برنامکه تواند درمی و مسائل روز جامعهمحیط زیست  اجتماعی، حقوق بشر،های تبعیض، آسیب

 باید مورد توجه قرار گیرد. اخالق مدارا جویانکه، دوستانهنوعاخالقی و های آموزش گنجانده شود.

و انسان دوستانه آموزش داده شود. در سطوح باالتر و در آمکوزش عکالی مکواردی مثکل:  گراکثرت

المللکی، بینهای ، تبادالت علمی و انجام پرو هالمللیبینهای مطالعاتی، کنفرانسهای ایجاد فرصت

 تواند مورد توجه قرار گیرد.می مطالعات تطبیقی و استفاده از استادان مدعو

مکا همکه سکاکنان یکک  محتواهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد که ین نکته باید درهمچنین ا



 1398ی دوم، پاییز و زمستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       124

مکا حقکوق و تککالیفی نسکبت بکه  یهمهمشترک و تهدیدات مشترک هستیم. خاکی با مناف   یکره

مان داریم ککه بایکد مراعکات کنکیم. بایکد مفکاهیمی را در برنامکه یکدیگر و نسبت به محیط زیست

ابکل، منکاف  و تهدیکدات با مسائل و مشکالت جدید، حقکوق و تککالیف متق آموزدانشگنجاند که 

 الزم را نیز برای زندگی در دنیای جدید کسب نماید.های آشنا شود و مهارت مشترک

توانند اهداف و محتوای برنامه درسکی می دروسی که: دهیسازمان یشیوهو  دروس آموزشی

تر دروج علوم انسانی هستند. این به معنای عکدم ککارایی علکوم صلح محور را پوشش دهند، بیش

اجتمکاعی و فرهنگکی ککه علکوم انسکانی  یهقباستجربی و ریاضی در این زمینه نیست اما به خاطر 

کنند. دروسی مثل انکواع تکاریخ  آموزش صلح کمک یبرنامهتوانند به می تردارند، این دروج بیش

)تاریخ اجتماعی، تاریخ سیاسی، تاریخ علم و اندیشه(، جورافیا، مطالعات اجتمکاعی، زبکان، ادبیکات 

شناسککی تطبیقککی، مسککائل زنککدگی و محککیط زیسککت، تطبیقککی، انسان شناسککیدینقککدیم و جدیککد، 

)فتحکی  هکای و نظکایر این، آشنایی با عرفکان شکرقشناسیروانزندگی، فلسفه و منطق، های مهارت

توانند بکه تحقکق صکلح در جامعکه کمکک کننکد. می نوعیبه. این دروج هرکدام (1382واجارگاه، 

زمکانی و  یتجربکهتاریخ و جورافیا را دو منب  تربیتی بزرگ بکرای بسکط میکدان و اهمیکت  1دیویی

 در نظکر تکربزرگبالفصکل خانکه و مدرسکه تکا اجتمکاع و جهکان هکای از محیط آموزدانشمکانی 

دروج عمکومی در کنکار دروج  عنوانبکهتواننکد هکا میدرج گونکهاین(. 1380)گوتک،  گرفتمی

 آموزش عمومی به کار گرفته شوند. یدورهتخصصی در سطوح مختلف در 

های دروج مکیکور نبایکد بکه شککل بسکته یجا این است که ارائهبسیار مهم در این ینکتهالبته 

تلفیقکی و  نجکا ککه ممککن اسکتآارائکه بایکد تکا  یشکیوهبلکه سته ارائه شود آموزشی مجزا و گس

توان به دروج مختلف پیوند زد و در ارتبا  بکا هکر می مثل صلح راای لهئباشد. لیا مس ایرشتهبین

آمکوز یکاد اسکت بایکد دانش« برای صکلح»هدف، آموزش  کهوقتیمورد توجه قرار داد. ها آن کدام از

کنکد و چکه چیزهکایی در می آورد یا به ایجاد آن کمکمی وجود بهبگیرد که چه چیزهایی صلح را 

از  هرککدامتکوان در ارتبکا  بکا می کنکد. لکیا موضکوع صکلح رامی حال و آینده، صکلح را تهدیکد

نوشکت  ایگونکهبهدرسی فکوق را های ، موضوعدیگرعبارتبهدرسی فوق طرح کرد یا های موضوع

های توان صلح را در ارتبا  با موضکوعمی که صلح و همکاری و همزیستی را معاضدت کنند. مثالش

، اقکوام، دیکن و محیطیزیسکتهکای گیارنکد مثکل: اقتصکاد، بحرانمی مختلفی که بر روی آن تأثیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. John Dewey 
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از اعتقادات میهبی، تاریخ و موارد دیگر مورد توجکه و بررسکی قکرار داد. یکا بکرعکس، هکر ککدام 

بکا صکلح ها آن ارتبا  ازجملهگنجانیم، ابعاد مختلف آن می درسی یبرنامهموضوعات فوق را که در 

 را نیز مد نظر قرار دهیم.

توان برای آموزش صلح مورد استفاده قکرار داد. مکثالش می همچنین علوم ریاضی و تجربی را هم

آن و نیز بحکث  یتوسعهیجاد و مختلف در اهای به بحث گیاشتن تاریخ این علوم و نقش فرهنگ

بشکر هکای الم و گرفتاریتوانند در کاسکتن از آمی اخالق علمی و نقشی که این علوم و دانشمندان

توانکد میهکا آن و گرامی داشتناند ایفا کنند و خدمتی دانشمندان کشورهای مختلف به بشریت کرده

 به هدف کمک کند.

 

 
 1 نوع، درسی صلح محور یبرنامهدروج در  ایرشتهبینتلفیقی و  دهیسازمان

 

صلح

تعلیم و 
تربیت

اقتصاد

نظام سیاسی

محیط زیست
اقوام و بافت 

جمعیتی

جهانی شدن 
و جهانی 
ستیزی

دین و 
اعتقادات 
مذهبی
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 2درسی صلح محور، نوع  یبرنامهدر  ایرشتهبینتلفیقی و  دهیسازمان 

 

درسکی در مراککز  یبرنامکهمهم و تأثیرگکیار های یکی از بخش: برنامهفوقجنبی و های برنامه

اسکت. خالقیکت و تنکوع زیکادی را در  هابرنامکهفوق، اصکطالح بکهجنبی یکا های آموزشی، فعالیت

تر برانگیزد. این بخش از را بیشآموزان دانش توان اعمال کرد تا انگیزه و عالقهها میبرنامه گونهاین

ی، ورزشکی، هنرهای برای آموزش صلح و دوستی اهمیت زیادی دارند. برنامه ویژهبهبرنامه درسی، 

هستند ککه مرفیکت بکاالیی را در آمکوزش همککاری و نظکم، هایی برنامه جملهاز اردوها، بازدیدها،

ارتباطات، کارهکای خالقانکه  اوریفن یتوسعهبه مدد  هتعامل و رعایت حقوق دیگران دارند. امروز

 . 1انجام دادها توان برای ارتبا  بین جوام  و بین نسلمی دیگری هم

جدی مورد توجه قرار گیکرد،  ورتصبهکه خیلی اهمیت دارد و جا دارد که هایی یکی از برنامه

در تربیکت  ویژهبکهآموزش خانواده است. خانواده نقش مهمی در تعلیم و تربیت فرزنکدان،  یبرنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تککدابیری فرانسککه، و کککامرون کشککور دو در ابتککدایی یمدرسککه دو در جالککب، ابتکککاری یبرنامککه یککک در پککیش هاسککال نمونککه، عنوانبککه - 1

 اطکراف محکیط خانکه، محکیط خکود، شخصکی زنکدگی معرفکی خصکو  در را هایینامکه توانسکتندمی دبسکتانی کودککان ککه بود شده اندیشیده

 نوشکتن و خوانکدن هایبرنامکه از بخشکی عنوانبکه و شکده صکحافی بعکدها هانامکه ایکن. کننکد ارسکال یککدیگر بکه...  و دینکی هایمراسم خانه،

 هککم و گرفککتمی صککورت نوشککتن و خوانککدن آمککوزش هککم یعنککی(. 42-44: 379 شککماره یونسکککو، پیککام) شککدند تبککدیل مدرسککه دو هککر در

 هکایمرفیت از امکروزه. بکرد بهکره تکربکیش درسکی برنامکه از بخکش ایکن از تکوانمی صکلح آمکوزش در. شکدمی انجام فرهنگی ارتبا  و آشنایی

 .کرد زمینه این در توانمی زیادی هایاستفاده ارتباطی هایاوریفن و مجازی فضای

ت دین و تربی
دینی

سیاست، نظام 
سیاسی و ارتباط

آن با صلح

محیط زیست و 
حارتباط آن با صل

و تعلیم و تربیت
حارتباط آن با صل

فرهنگ و هنر و 
حارتباط آن با صل

جهانی شدن، 
جهانی ستیزی و
حارتباط آن با صل

دینداری و ارتباط
آن با صلح
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مدرسه و خانواده بسکیار های پییری آنان دارد. در این جا هماهنگی بین آموزشاجتماعی و فرهنگ

به اهداف برنامه یابی دست ار مهمی درمهم است. هماهنگی تربیتی بین خانواده و مدرسه، نقش بسی

که این موضکوع دارد، ایکن احتمکال ای دارد و اتفاقاش در جریان آموزش صلح، به خاطر ابعاد گسترده

باشد بسکیار زیکاد اسکت. لکیا آمکوزش خکانواده بکرای  غیرهمسوخانواده و مدرسه های که آموزش

فککری و فرهنگکی هکای با کثرتها که خانواده چقدر هرهماهنگ شدن با مدرسه بسیار مهم است. 

تر آشنایی داشته باشند، مسائل اجتماعی و فرهنگی دنیکای معاصکر را بهتکر بشناسکند و بیکنش بیش

توانند همسکو می و مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته باشند،ها نسبت به پدیده تریجام و تر عمیق

، فضای حکاکم بکر خکانواده و عالوهبهه کمک کنند. درسی رسمی، به تحقق اهداف برنام یبرنامهبا 

میان اعضاء، در تربیت اجتماعی فرزنکدان نقکش مهمکی دارد. هکم آشکنایی بکا مسکائل  یرابطهنوع 

های موضکوع عنوانبکهتوانکد می مطلوب ارتبا  اعضای خانواده، یشیوهاجتماعی و فرهنگی و هم 

 آموزش خانواده مورد توجه قرار گیرد.

 یادگیری-های یاددهیرویکرد-3

برای فهم و حل مسکائل اجتمکاعی، اسکاج ککار در بیکنش میکان  وگوگفت :تدریسهای روش

نقش « محور-لهئمس»و  «وگوییگفت»تدریس و یادگیری های لیا در اینجا نیز روش ؛فرهنگی است

روش و در بینش میان فرهنگکی، نقشکی فراتکر از وگو گفت خواهند داشت. اشاره کردیم که اساسی

به ایکن یابی دست متد دارد. چون هدف فلسفه میان فرهنگی خودشناسی و دیگرشناسی است و راه

 -معلکم وگویگفتگیرد. مدرسه و کالج درج باید محل تمرین عملی وگو میگفت هدف نیز از

هکای ه روشلکیا مجموعک برای یادگیری و حل مسکائل باشکد. ،آموزدانش -آموزدانشو  آموزدانش

مره، تشککیل امن: بحث گروهی، مثلهایی له در اینجا کاربرد دارد. روشئو حل مس محور وگوگفت

و همچنکین اسکتفاده از امکانکات و  ،ایپرو ههای مشارکتی، روشهای روش بارش فکری،، کارگاه

 مثالش تواند مورد استفاده قرار گیرد.می در سطح فراتر از کالجوگو گفت ارتباطی جهتهای فناوری

 یمباحثکهرا بکه  غیردرسکیتوان به روش ویدئو کنفرانس یا با اسکای ، برخی مسائل درسکی و می

 میان فرهنگی گیاشت.

درسکی، طبعکاش  یبرنامهعناصر  یمجموعهدر میان : آموزدانشمعلم و های و مهارتها ویژگی

محقق شدن سایر ابعاد و عناصکر، بکه رککن  چراکه؛ هاستآنترین مهم یازجملهیاد دهنده یا معلم 

ککه عمکدتاش ها معلم بستگی دارد. اساساش تعلیم و تربیت امری انسانی است و به تب  ارتبا  بین انسان
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کند. به همین دلیل محتوا، روش، اهکداف و می شود معنا پیدامی تعریف آموزدانشبه شکل معلم و 

با ایکن توضکیح، نقکش معلکم در  شود.می محقق معلم درسی با حضور و وجود یبرنامه طورکلیبه

 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 

تخصصی خکود از دانکش و آگکاهی ککافی  یحوزهمیان فرهنگی آشنا است، به آن اعتقاد دارد و در 

برخوردار است. معلم در تعلیم و تربیت میان فرهنگی نسبت به خکا  بکودن افکق نگکاه و خکا  

له نمکوده و ئآگاهی دارد و با این نگاه طکرح مسکآموزان دانش بودن فهم و تجربه خود و هرکدام از

گکیارد و می گروهکی وگویگفکت بکه شود و یا مطالب درسی رامیآموزان دانش باوگو گفت وارد

 ، بکا آگکاهی متقکابلی ککه پیکداوگوگفکتخود نیز فعاالنه در بحث شرکت خواهد کرد تا از خکالل 

 کنند هر دو رشد نمایند.می

، هکم نسکبت بکه تکاریخ و خکود شخصکیتی فرهنگکی و اجتمکاعی داشکته باشکدهکم  باید علمم

او باید . ملی و جهانی آگاهی داشته باشد ،فرهنگی و اجتماعی در مقیاج بومی و محلیهای ویژگی

یکث فرهنگکی دیگکران احتکرام قائکل باشکد. برای موار داشته و خاطرتعلقمواریث فرهنگی خود به 

قال مواریکث و نسبت به حف  و انت و نقد مسائل فرهنگی داشته وتحلیلتجزیهقدرت  همچنین، باید

فعکال، خردورزانکه و ای مواجهکه»بایکد  (، معلکم1396ورزد. بکه تعبیکر شمشکیری ) فرهنگی اهتمام

 (.117با مواریث فرهنگی بشری داشته باشد ) :« منصفانه

کند تکا می شرکتوگو گفت آموز نیز فردی است که با تجربیات و افق دید خود در فراینددانش

فهمکد ککه سکطح وگو میگفکت دانش و تجربه خود را توسعه داده و رشد نماید. او در این فراینکد

کنکد تکا می شکرکتوگو گفت دانش و تجربه و نیز افق نگاه هرکس با دیگری متفاوت است. او در

بتواند درک بهتری از جهان پیرامون و مسائل آن پیدا کند و یاد بگیرد که برای حل مسائل فکردی و 

 ایفا نماید.ای گروهی خود باید نقش فعال و سازنده

 یتجربکهوجکود داشکته باشکد. هکا آن ین آمکادگی دررسد انمی به نظر اما در خصو  معلمان،

متخصصکان های یکک معلکم و مکدرج دانشکگاه فرهنگیکان و نیکز گفتکه عنوانبکهنگارنده  یزیسته

 یوجهکهدهکد دانکش و می ( نشکان1395( و نتایج تحقیقات )مهیمی و باسکتان، 1396)شمشیری، 

 فرهنگی و اجتماعی معلمکان ضکعیف اسکت. معلمکان بکیش از آن ککه مصکلح اجتمکاعی باشکند و 

الزم فرهنگکی را هکای شوند. معلمی ککه آموزشمی آگاهی بخشی بکنند کارگزارانی ساده محسوب

ذهن او را مشوول کرده است، نه تنها بکه مسکائل فرهنگکی  یهمهمعیشت،  یدغدغهندیده است و 
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تخصصی خودش است و به همکین  یرشتهد بلکه حداکثر سعی او تدریس موفق ندار خاطریتعلق

 جوید.می فرهنگی دوریهای خاطر از فرهنگ و آموزش

ککرد وجو جسکت به اعتقاد کارشناسان، مشکل را باید در ساختار و سازمان نظام تعلیم و تربیت

شککل گرفتکه اسکت ککه  یاگونکهبه، شمشیری )همان( یگفته(. ساختاری که به 1396)شمشیری، 

ریاضکی، علکوم،  یدهندهآموزشیا مصلح فرهنگی، بلکه صرفاش  سازفرهنگ، نه فرهیخته و درنهایت

. بمانکد ککه در بسکیاری از مکدارج مکا در روسکتاها و شکهرهای دهکدمی ات و امثالهم پرورشادبی

ضربتی بدون رعایکت حتکی های سرباز معلم و استخدام کارگیریبه، طرح چندپایهکوچک، مدارج 

رهنگکی و تربیکت ف یومیفکهاصکل  بلککه صالحیت فرهنگی و اجتمکاعی، تنهانهصالحیت علمی، 

 است. اجتماعی را به فراموشی سپرده

تربیت فرهنگی و آموزش صلح و همزیستی که جزئی از آن  یحوزهاگر بخواهیم در  درمجموع

و تعریکف  معلمتربیکتباید نگاهمان به نظام نخست  یدرجه، در یابیمدستاست به نتایج مطلوب 

نیز بر مبنکای اولویکت دادن  معلمتربیتآموزش نظام  یبرنامهبعد  یمرتبهمعلم توییر پیدا کند و در 

در دنیکای کنکونی ککه  خصکو بهباید توییر اساسی یابد. این موضکوع،  سازیفرهنگبه فرهنگ و 

جهکان و در کانون توجه قرار گرفته اسکت  ازپیشبیشدنیای اطالعات و ارتباطات است و فرهنگ، 

قکرار دارد و  و جهکانی سکتیزی گراییبا بکومی سازیجهانیو  شدنجهانیدر کشاکش فرهنگی بین 

 فعکال،  یمواجهکهصلح و همزیستی را به خطر انداختکه اسکت. بکه همکین دلیکل، ها همین کشاکش

آموزشکی و تربیتکی نظکام های ککه برنامکهکند می فرهنگ ایجاب یحوزهورزانه و منصفانه با  خرد

، مطالعکات میکان شدنجهانی، مسائل و تبعات فرهنگی هافرهنگ یمطالعه، حول محور معلمتربیت

 فرهنگی و بررسی انتقادی مسائل فرهنگی و اجتماعی سازمان یابد.

یکی از مشکالت آموزشی کشکور مکا، مدرسه(:  آموزیدانش)بافت  آموزدانشروش گزینش 

در هکا اسکت ککه بسکیاری از ایکن تفکیک نکامثبتود مدارج متنوع و ضوابط خا  پییرش و وج

هکا آن و بیگانگی باعث شکاف اجتماعی چارچوب نگاه میان فرهنگی، مردود است. چون این مسائل

اسکت.  قرارگرفتکه توجکه مکوردآموزش تلفیقی  یشیوهشود. به همین خاطر، امروزه می از همدیگر

امکا  است؛ قبول قابلتفکیک نیز موجه و  فردی امری مسلم است و بر این مبنا حدی ازهای تفاوت

ناموجه، امری است که هم با معیارهای صحیح آموزشکی های افرا  در این زمینه و ساختن تفکیک

 و پرورشی ناسازگار است و هم تبعات منفی اجتماعی دارد.

باید تا آنجا که ممککن اسکت و بکه لحکا  که در سیستم آموزش تلفیقی مدنظر است  طورهمان
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در مدارج عادی درج بخوانند و مدارج عادی نیز هرچکه آموزان دانش است،پییر توجیهآموزشی 

مکدارج صکنفی بکا ، عکادی، نمونکه»هکای پیش بروند و ایکن تفکیک سازییکسانتر به سمت بیش

 توییکر یابنکد.بکه سکمت یکسکان شکدن  «و نهادهاها بدون آزمون، مدارج وابسته به سازمان، آزمون

تر در یک مدرسه جم  باشند و در کنکار هکم زنکدگی فردی بیشهای با تفاوتآموزان دانش هرچه

 تری دست خواهند یافت.کنند و با هم تعامل داشته باشند به همبستگی و پییرش اجتماعی بیش

تکا آنجکا ککه  ثل شر  معدل، وابستگی صنفی و غیکره،همچنین در خصو  ضوابط پییرش م

بکه  ،حرککت کنکیم. هرچکه در ایکن راه تکالش کنکیمها ممکن است باید به سمت حیف این مالک

 ،سازیهمسانتر کمک خواهد شد. البته اجرای ، بیشآمیزمسالمتهمبستگی اجتماعی و همزیستی 

 مقدمات و ملزوماتی دارد که باید انجام شود که موضوع بحث ما نیست.

مدرسکه بکه تنکوع جمعیتکی حقیقکی جامعکه  آمکوزیدانشهرچه تنوع  طبق بینش میان فرهنگی

 باشد، آن مدرسه به تحقق اهداف میان فرهنگی بیشتر نزدیک

از جداسکازی  تنهانکهتر کمک خواهد کرد. باید در یک مدرسه که محل تمرین زنکدگی اسکت، 

و حقیقی جامعکه باشکد  ینمونهمدرسه،  آموزیدانشبپرهیزیم، بلکه بهتر است بکوشیم تا جمعیت 

باشکد. ایکن تر بافت جمعیتی مدرسه، تا آنجا که ممککن اسکت بکه بافکت جمعیتکی جامعکه نزدیکک

 را هم شامل شود. نژادی، میهبی ،قومیتیهای تتواند بافمی سازییکسان

 ارزشیابیهای روش -4

کیفی باشد. همچنین فرایند ارزشیابی باید مستمر باشد و  روش ارزشیابی باید چندگانه و عمدتاش

تواند فراتر از محیط مدرسه و می نیز آموزدانشعمل  یمحدودهدر طول سال تحصیلی انجام شود. 

عملی فکردی های ل: پرو همثهایی در مدرسه در نظر گرفته شود. لیا روش آموزدانشزمان حضور 

متنکوع بکرای ارزیکابی بکرون های هده رفتکار، ایجکاد فرصکت، مشکاکار، مصاحبهو گروهی، گزارش

نیز بهتکر اسکت ککه ها محیط مدرسه و خارج از آن و ... الویت دارد. ارزشیاب یادگیری درهای داده

مدیر، معاونان، معلمان و اولیاء یا حتی مربیان دیگری که در مراکز دیگر آموزشی  مثالشمتعدد باشند. 

همچنکین  توانند کار ارزشکیابی را انجکام دهنکد.می سروکار دارندآموزان دانش )مراکز خصوصی( با

 را بسنجد. آموزدانش، نگرش و عملکرد دانش یحوزهمجموعه توییرات در سه  ارزشیابی باید

درسی صلح محور گفته شد در جدول ذیل آمکده  یبرنامههای ویژگی مورد آنچه در یخالصه

 است.
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 درسی صلح محور با رویکرد میان فرهنگی یبرنامههای ویژگی -2جدول 

 هاویژگی عناصر برنامه

و دارای نگرش و  جومشارکتگو، فعال، وو توانمند در گفت مندعالقه، گراکثرت تربیت افرادی هدف

 میان فرهنگیهای مهارت

 رویکرد کلی

 

 محتوای آموزشی

 چندصداییو  گراییکثرت

 

ها های فکری، فرهنگی، قومی، نژادی و امثال اینتدوین شود که کثرتای باید محتوای آموزشی

 ی زمان و مکان گسترش دهد.آموز را در پهنهدر آن دیده شود و افق نگاه دانش

 ایرشتهبینتلفیقی و  یشیوهمحور و تا آنجا که ممکن است، به -محور یا مسأله-موضوع دهیسازمان یشیوه

 شده و مبتنی بر مسائل جامعه است. دهیسازمان

 تدریس یشیوه

 (یادگیری-رویکردهای یاددهی)

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

 عملی.

تعهد به به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، دارای عالقه و دانش میان فرهنگی، م مندعالقه و نقش معلمها ویژگی

تدریس متناسب با رویکرد میان های ، توانمند در شیوهآموزاندانشتربیت اجتماعی و فرهنگی 

آموزان دانش کالسی باوگوهای گفت فکری و فرهنگی، مشارکت درهای فرهنگی، آگاه به کثرت

 .وگوهاگفتو مدیریت 

اجتماعی و های فرهنگی، آگاه به ارزش موضوعاجتماعی و های به مسائل و موضوع مندعالقه آموزدانشنقش 

گو، فعال در ودر گفت کنندهمشارکت، پرسشگر، فکری و اجتماعیهای فرهنگی، آگاه به کثرت

 .حلراه یارائهمباحث و گردآوری اطالعات و 

از هم جدا کرد بلکه باید تا آنجا که ممکن است بافت  مختلفعناوینبهنباید مدارج را  تنهانه مدرسه آموزیدانشبافت 

 مدرسه به بافت جمعیتی جامعه نزدیک باشد. آموزیدانش

رفتارها،  لیستچکارزشیابی مثل ارزشیابی توصیفی رفتارها، ثبت مشاهدات، های تعدد روش ارزشیابی یشیوه

معاونان مدرسه، دبیر ورزش و حتی معلم، مدیر و )ها انجام پرو ه و ... . و تعدد ارزشیاب

 والدین(.

 هنری، اردوها، بازدیدها و آموزش خانواده اهمیت دارد.-ورزشی، فرهنگیهای برنامه برنامهفوقجنبی و های برنامه

 

 گیرینتیجهبحث و 
جهکانی اسکت. در تکالش بکرای  صکلح یتوسعهترین راه برای صلح را باید آموزش داد؛ این به

مهم و اساسی وجود دارد که بایکد مکورد توجکه قکرار گیکرد: اول، فهکم  ینکته آموزش صلح، چند

گکیاری هدف دوم،. هکااز آن هرککداموامل و موان  مقابل آن یعنی جنگ و ع ینقطهدرست صلح و 

وم، ایجکاد سک«. صکلح یدرباره»باشد نه « برای صلح»هدف باید آموزش در آموزش صلح، صحیح. 

 یدرزمینکهزیکادی ککه هکای تالشرغم علی صلح.های متناسب با ابعاد و ویژگی آموزشی محتوای
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 تکربکیش مطلوبی حاصکل نشکده اسکت؛ علکت هکم ینتیجهاست؛ اما  صورت گرفته موزش صلحآ

 .اشکتباهگکیاری هدف ،درنتیجکهو  از صکلح فهکم درسکت عکدمبخش اول؛ یعنکی دو گردد به برمی

موضکوعات اجتمکاعی  یهمکه، مثکل صلح و جنگ، دو موضوع اجتماعی و انسانی هستند ازآنجاکه

و دیگکر  (عقایکددین و ، هامختلف فرهنگ جوام  )ارزشهای با جلوهناپییری جدایی، پیوند دیگر

منکو   ،درسکتگیاری هدف دارد. و غیره زیستمحیطل سیاست، اقتصاد، مسائل زندگی انسانی مث

 انتزاعکی و یکسکونگرانه بکا تفککر وجکههیچبه، به فهم درست از صلح است و فهم درست از صلح

 فرهنگی است. نیست. بهترین روش، بررسی آن با نگاه و روش میانپییر امکان

جکاد و اسکتقرار صکلح بکرای ای لیله صلح، گام اول است وئمس یجانبههمهالبته فهم درست و 

 یصلح، محتکواهای ، آموزش صلح است. لیا باید با عنایت به ابعاد و ویژگیردیگ کافی نیست. گام

 تکوان بکامی بکرای ایکن ککار مناسب فراهم ککرده و صکلح را آمکوزش داد. دهیسازمانآموزشی و 

درسی جهت آموزش صکلح تکدوین ای فلسفه یا بینش میان فرهنگی، برنامههای از آموزهگیری بهره

درسی کلی است ککه بکا  یبرنامههمان  واق  دردرسی کلی نیست.  یبرنامهکرد. این برنامه، جدا از 

درسی )ککه در ایکن پکژوهش،  یبرنامهیعنی باید در عناصر شود. می رویکردی صلح محور تدوین

 آمکوزدانشیشیده شود ککه است( تدابیری اند مدنظرآموزش عمومی  یدورهدرسی  یبرنامهتر بیش

و  طلبیصککلحهککای نگرش صکاحب دانککش و نهایککت در، گیککردفرامیدر کنکار مطالککب درسککی ککه 

 را نیز در این زمینه کسب نماید. الزمهای باشد و مهارت جوییصلح

، اولکین گکام که در متن هم اشاره شکد طورهماندرسی صلح محور،  یبرنامهبرای تدوین یک 

محتکوایی  یتهیکهمحتواهای ضد همزیستی و صلح باشد. گام مهم بعدی،  سازیپاکباید اصالح یا 

و دسکتاوردهای فککری و معنکوی و هکا آشنایی و شناخت صکحیح دیگکر فرهنگ یزمینهاست که 

تدوین شود ککه ای را فراهم کند. باید محتوای آموزشیها آن یسازندهو آشنایی با نقش ها آن تمدنی

را  آمکوزدانشدر آن دیده شود و افق نگکاه ها هنگی، قومی، نژادی و امثال اینفکری، فرهای کثرت

 زمان و مکان گسترش دهد. یپهنهدر 

عالوه بر این دو گام اساسی، اقدام مهم و اساسی دیگری که باید انجام شود، اتخاذ تکدابیر الزم 

درسکی صکلح محکور بکا  یبرنامکهبرای تربیت معلمانی است که برای ایفای نقش سازنده در یکک 

رویکرد میان فرهنگی، آمکادگی ذهنکی و دانکش و توانمنکدی الزم را داشکته باشکند. معلکم در یکک 

آموزشی، بکه  یساده، نقش کلیدی دارد و باید از یک مجری و کارگزار درسی صلح محور یبرنامه

 ، سازنده و تأثیرگیار تبدیل شود.آفریننقشیک عنصر 
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مهم که نباید فراموش شود این است که انجام این اقدامات اساسی و ضروری، نیکاز  ینکتهیک 

آیکد. مکثالش الزم اسکت در نمی دسکت بهبه اتخاذ تصمیمات اساسی دارد و با انجام کارهای سطحی 

الزم برای های ، مرفیتمعلمتربیتآموزشی مثل سند تحول بنیادین یا نظام جیب و  باالدستیاسناد 

 قرار گیرد. توجه موردن کار ای انجام

در نظکام رسکمی هکا آموزش صلح، همسو بودن آموزش اثربخشی یزمینه درمهم دیگر  ینکته

 عمکومی دادههکای است که در خکانواده، رسکانه و تریبون غیررسمیهای تعلیم و تربیت با آموزش

مطلوب حاصکل نخواهکد  ینتیجهو  ایجادشده ، تضادهاشود. در صورت ناهمسویی این آموزشمی

و  خاورمیانکهدر  ویژهبکهجهکان در حال حاضر، تحکت تکأثیر فضکای سیاسکی و اجتمکاعی بکر  شد.

مناسبات کشورهای اسالمی و غرب، هم شاهد جنگ و خشونت و هکم شکاهد مکوجی از تبلیوکات 

و فضکای عمکومی هسکتیم. همچنکین در کشکور مکا تحکت تکأثیر هکا ، تریبونهاضد صلح در رسانه

پکییرش  نظکر از سیاسی و اختالف عقیده در مسائل گوناگون، شاهد فضایی غیر سازندههای ترقاب

آموزش صلح را ککم اثکر  یبرنامه هرگونهتواند اثربخشی می این وضعیتهستیم. وگو گفت تکثر و

 قرار داد. توجه مورد هم بااین شرایط را  یهمهآموزش صلح، باید  یبرنامهلیا در یک  نماید.

 منابع
اصول و قوانین حکاکم بکر تربیکت شکهروندی و بررسکی سکیر تحکوالت و  .(1385) .احمدآقازاده، 

، 17 یشماره، آموزشیهای فصلنامه نوآوریدر کشور  اپن، ها آموزش گونهاینهای ویژگی

 .45-66سال پنجم، 

 کانکت، و نصکیر خواجکه دیکدگاه یمقایسکه صلح ایجاد در فیلسوف نقش .(1394) .هینش اعوانی،

 بکا صکدرامال حککیم همکایش هجکدهمین منتخب مقاالت مجموعه) جهانی صلح و فلسفه
 بنیکاد انتشکارات تهکران، ،ایخامنکه محمکد سکید نظکر زیر ،(جهانی صلح و فلسفه موضوع

 اول. ، چاپصدرا اسالمی حکمت

پکژوهش در هکای رویکردهکا و روش .(1389) یبکه.توسکلی، ط رگس ونکسکجادیه،  ؛سروخباقری، 

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی. یپژوهشکده، چاپ اول، تهران، تعلیم و تربیت یفلسفه

صلح و عدالت از نگاه دیکن، در تکدارک صکلح جهکانی )مجموعکه  .(1388) .لیعحمدمتسخیری، 

به کوشش: صکفاوردی، سوسکن، تهکران، موسسکه  سمینار: صلح، زنان، ادیان الهی(، مقاالت

 نشر شهر.
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درسی مبتنی بر  یبرنامهطراحی  .(1396) .سگر، نآرایکشتیهره و سعادتمند، ز ؛میراتی  بخش، س

، رهیکافتی نکو در مکدیریت آموزشکیکیفی،  یمطالعهابتدایی؛ یک  یدورهآموزش صلح در 

 .32، پیاپی 4 یشمارهسال هشتم، 

سکایت انجمکن  .20/11/94تکاریخ بازیکابی:، میکان فرهنگکی یفلسفهچرا  .(1394). حسنچگینی، م

 .www.interculturalstudies.irمیان فرهنگی، یفلسفه

مجلکه عصکر دیگرسکازی در غکرب(، های مای مدرن/دیگران وحشی )ریشه .(1394) .ادواردچنی، 

 .6، شماره ، سال اول، فروردیناندیشه

 ، چاپ دوم.، تهران، انتشارات هرمسوگوگفتدر جهان  .(1392) .ادیه خانیکی،

، ایرشتهاز شرق شناسی تا مطالعات پسا استعماری؛ رویکردی میان . (1390). حمدرضا، مدهشیری

 .61-89 ،4 یشماره، دوره سوم، در علوم انسانیای مطالعات میان رشته

الملکل، های منازعکه و همککاری در روابکط بین(. تحکول نظریکه1382دهقانی فیروزآبادی، جالل. )

 .73-116، 8شماره ، بهار، های حقوق عمومیپژوهش

، سال سی و سوم، پیام یونسکونهضت پاگواش دانشمندان بر ضد جنگ،  .(1381). وزفراتبالت،  

 .34-35، 379شماره 

، درسی آموزش صلح در آموزش عالی ایران؛ رویککردی ترکیبکی یبرنامه .(1396) .مایونهدادگر، 

 تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز، واحد بین الملل. یفلسفه یرشتهدکتری،  یرساله

، تهکران، پژوهشکگاه فرهنکگ، هنکر و میکان فرهنگکی یفلسکفهدرآمدی به  .(1396) .ضاردهقانی،  

 .، چاپ اولارتباطات

میکان  یفلسکفهمیکان فرهنگکی،  یاندیشکهجستاری در پیکدا و پنهکان  .(1392). حمدرضوی راد، م

، به کوشش علی اصور مصلح، تهکران، انتشکارات فرهنگی و عالم معاصر )مجموعه مقاالت(

 حکمت.

نقکش هنکر در  .(1396) .هکرامجوککار، ب هکدی ومحمدی، م ؛ابکشمشیری، ب ؛هرزادنما بیات، شراه

، درسکی یبرنامکههکای پژوهش ،رویکردی پدیدارشناسکانه-آموزش مفهومی جدید از صلح

 .اول یشمارههفتم،  یدوره

تحلیکل محتکوای کتکب  .(1394) .ورشفتحی واجارگاه، کک حسن وطالب زاده، م ؛امدزینال پور، ح

ریزی برنامکه پکژوهش درمتوسطه در ارتبا  با مفاهیم حقکوق بشکر،  یدورهعلوم اجتماعی 
 .42-53،  ، 45 یشماره، درسی
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 .,drshafie.blogfa.com، در مفهوم صلحتحول ، 1/6/95تاریخ بازیابی: .(1395). وذرشفیعی، ن

پکژوهش  یفصلنامهنقش و جایگاه تربیت فرهنگی در نظام تربیت معلم،  (.1396. )ابکشمشیری، ب

 .110-124دوم،  یشماره، سال اول، در تربیت معلم

آمکوزش های بررسی و تحلیکل مؤلفکه .(1392) .براهیممیرشاه جعفری، ا یمنت وم ،عابدینی بلتورک

علکوم تربیتکی دانشکگاه شکهید چمکران  یمجلکهابتدایی،  یدورهدرسی های در کتابصلح 
 .151-170، 98 یشماره ،اهواز

، ترجمه بهروز رفیعی، حکوزه و درسی عربهای تصویر ایرانیان در کتاب .(1380). اللعتریسی، ط

 .124-145، 28 یشمارهدانشگاه، سال هفتم، 

ابتکدایی  یدوره(، بررسی جایگاه صلح و جنکگ در کتکب درسکی 1382) .ورشفتحی واجارگاه، ک

 . 25-48، 38 یشمارهکشور، شناخت، 

(، بررسی میکزان توجکه بکه آمکوزش صکلح در 1387) ورش و اسالمی، معصومه.فتحی واجارگاه، ک

 یزیربرنامهابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت؛ کارشناسان  یدورهدرسی  یبرنامه

 .49-76، 25 یشمارهآموزشی،  هایینوآورابتدایی شهر تهران،  یدورهدرسی و معلمان 

، ، خکردادکیهکان فرهنگکی، هکاضرورت تبادل و کلید تفاهم فرهنگ .(1363). بدالجوادفالطوری، ع

 .3 یشماره

 ینامکهخکرد برای در جهان بودگی انسکان، ای شیوه فرهنگیمیاننگاه  .(1384). رتضیقاسم پور، م
 .12-13 ،78، شماره )ضمیمه( همشهری

سکال  ،17 مارهشک ،یآموزشک یهکایفصکلنامه نوآور نکده،یشهروند آ تیترب .(1385). حییی ،یقائد

 .زییپنجم، پا

، سکال اول، دفاع مقدج یپژوهشنامهالملل، صلح دموکراتیک در روابط بین .(1391). لهعبدا قنبرلو،

 .8-28، 1 یشماره

 ، تهران، سمت.المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین .(1380) .بدالعلیعقوام، 

بکا  وگوگفکتفقط هنگامی معنا دارد که به عمکل بینجامکد، ) آموزیصلح (.1377. )گالتونگ، یوهان

 .48تا  45،  326 یشمارهگالتونگ(، پیام یونسکو، سال بیست و نهم، 

امریکا  یمتحدهدبیرستانی ایاالت های سیمای انسان در کتاب یمقایسه .(1379). هراممحسن پور، ب

 .127-139، ، بهار1 یشماره، 4 یدوره، مدرجو جمهوری اسالمی ایران، 

 یبازدارنکدهحقوق بشر؛ اقلیت و اکثریت، صلح، عکدالت و عوامکل  .(1384). صطفیمحقق داماد، م
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و آنکدریاج بشکته، تهکران،  ، به کوشش سکید عبدالمجیکد میکر دامکادیآن در جهان معاصر

 الهدی. المللیبین انتشارات

علکوم تربیتکی دانشکگاه  یدانشکدهدکتری،  یدوره، روش تحقیق یجزوه .(1394) .حمدمزیدی، م

 شیراز.

، سکال پکنجم، حکمکت ینامه ی،فرهنگ یانم یفلسفهو  ینشخاستگاه ب .(1386) .اصورعلی مصلح،

 .و زمستان ییزپا

 ایکران، فرهنگکیمیکان یفلسکفه انجمن سایت ،وگوگفت و ستیز جدال .(1393) .اصورعلی مصلح،

www.interculturalstudies.ir ،20/11/94: بازیابی. 

 .40-41، 379 یشماره، پیام یونسکوتوان صلح را آموزش داد، می آیا .(1381) .آرچیبالدمک لیش، 

 مدرسه.تهران، انتشارات  (،عمل یراهنما) درسی یریزبرنامه .(1381). سنح ملکی،

مکدرن، ترجمکه رجبکی، احمکد، سکوره،  هایفلسفهانگاری رهایی از مطلق (.1390) مگارد پین، ایر.

 .51و  50شماره، 

معلمکان بکا -معلمکان و دانشکجوای آموزش مرحله (.1395. )حمد رامینمباستان،  سین ومهیمی، ح

 .123-140، 5 یشمارهسال دوم،  تربیت معلم فکور،فرهنگی، -رویکرد اجتماعی
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Features of A Peace-Axis Curriculum Based on the Teaching of 
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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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