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  چكيده
آميز به عنوان هدفي تربيتي معرفي شده كه از حمايت سه مبناي  در اين مقاله، همزيستي مسالمت

در . اسالمي برخوردار استتربيتي عملگرايي، و مبناي -هاي پژوهشي، مبناي فلسفي علمي و يافته
 هدفي تربيتي  آميز عادالنه به مثابه تر از همزيستي، يعني همزيستي مسالمت  حاضر، الگويي كاملي مقاله
اجزاء يا چارچوب اين هدف را به . ه شده كه متناسب با نظام آموزشي و فرهنگ كشورمان استاراي

ها،  ي عادالنه، سازش عادالنه ميان گروهلحاظ مفهومي، تعليم و تربيت در راستاي همزيستي حداقل
دهد كه در هر  همزيستي حداكثري عادالنه و تعليم و تربيت در راستاي ايجاد جامعه متعادل تشكيل مي

ها در جهت  اجتماعي افراد و گروه-چهار مرحله، بر تغيير، اصالح، يا شكل دادن ذهنيت رواني
ق ديگران، و نهايتاً آموزش و جلب توجه براي همزيستي، و آموزش در راستاي پذيرش وجود و حقو

در مرحله آموزش همزيستي، . آميز عادالنه تأكيد شده است تالش در جهت تحقق زيست مسالمت
آميز عادالنه فرايندي است كه طراحان  ها و رفتارهاي همزيستي مسالمت ها، مهارت دروني سازي ارزش
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  مقدمه
، 3آشتي، 2گرايي ، چند فرهنگ1، مفاهيم مختلفي مانند تحمل گروهيدر قلمرو روابط ميان

فرض زيربنايي . ندا پيشنهاد شده ها ن گروهايممثبت  براي توصيف روابط 5و همزيستي 4سازش
 يجار كه در حال حاضر در بسياري از كشورها ها گروه نمياكه نظام روابط  است نآاين مفاهيم 

 ي بنابراين، واژه. دباي تغيير يا حداقل بهبود  است كه آن روابطبخش نيست و نياز است رضايت
) 7راي همزيستي تعليم و تربيت ب ويعني، آموزش صلح( اغلب به اين مفاهيم 6تعليم و تربيت

مردم آموزشِ  براي مؤثرهاي   توصيف تالشنخست به منظور.  استپيوند خوردهمنظور دو به 
بر مدار  يستنِزآموختن  و دوم به منظور صلح و همزيستيبه اشتياق  و  دادن ارزشدر جهت

ه عبارت ب. ي همسانو الگوهاي رفتارها  نگرشورها، اب تأمين از طريق صلح و همزيستي،
 الزم جويانه مسالمتهاي   فرايندهاي تربيتي براي انتشار ايدهستكاربدر اين عرصه ، ديگر

هاي همزيستي هستند بايد نسبت به آنها  خواهان تحقق آموزه زيرا اگر مردم ؛ستدانسته شده ا
  . تحقق بخشيدن به همزيستي حمايت كنندبراي ها  تالشآگاه شوند و تشويق گردند كه از 

هايي مواجه و  به ويژه در قرن اخير، روابط ميان گروهي مثبت با چالشدر طول تاريخ و 
 را به منفي گروهي روابط ميانهاي  توان ريشه مي.  بوده است،داليلي مستعد از هم پاشيدنبه 

 اًلباها غ اين ريشه؛ 9هاي تعارض  و ريشه8پرستانه قوماي ه ريشه:  كلي تقسيم كردي دو دسته
انگاري خود  برتريدر گرايانه بر اساس اعتقادات گروه  هاي قوم شهري)  الف.د يكديگرنمكمل
ي داشتن نژاد،   دربارهيي عمده ورهايابكه اعضاي جامعه دهد  رخ ميهنگامي  گرايي قوم. است

 و ،هاي ديگر  يا فرهنگ دارند كه آنها را واالتر از گروهثها، دين، ميرا صفات، خصلت
 ورهاياباين . دهد قرار ميتر از آنان   پايينها  مشخصهازهمه يا برخي در  را هاي ديگر گروه

  گاهي اوقات آنها  براي مثال. شوند متفاوت ناشي مي 10هاي  اغلب از ايدئولوژيطلبانه برتري
  

                                           
1-  tolerance 

2-  multi-culturalism 

3-  peace 

4-  reconciliation 

5-  coexistence 

6-  education 

7-  education for coexistence 

8-  ethnocentric origins 
9-  conflict origins 
10-  ideology 
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 گاهي اوقات بخشي از ايدئولوژي ؛اند، مانند مورد آلمان نازي بخشي از ايدئولوژي نژاد پرستانه
و امريكا؛ گاهي اوقات بر اساس پيشين  روابط شوروي اند، مانند مورد اقتصادي- سياسي

 يا گاهي اوقات بر ؛مسلمان در هندوستان- و اند، مانند حالت روابط هند اعتقادات مذهبي
به عالوه، اين . ها در استوني ايياستوني-ها ند، مانند مورد روابط روسا اساس ايدئولوژي ملي

اغلب به بلكه د، نده را تشكيل مي 1انهتعصبمهاي  زيربناي نگرشتنها گرايانه نه   قومورهاياب
 دنانجام مينيز  3عام قومي و قتل معي و حتي به پاكسازي جو كشتار 2 تبعيض،استفاده سوء

 ي تواند به تدريج به عنوان نتيجه  همچنين مياه هگرو نمياروابط منفي ) ب. )4: 2004، 4بارتال(
 اهداف و عاليق ي  تعارض به عنوان نتيجه. و آشكار شود شكل بگيرداه هگرو نمياتعارض 

بديهي  .شود ها و غيره آشكار مي ها بر سر خاك، منابع، اقتصاد، دين، ارزش  بين گروهضمتناق
 نميا در هر رابطه پيوستهست، و به طور ها گروه نميااست كه تعارض بخش جدانشدني روابط 

  اخيري در چند دههها  گروه ن شديد ميا نوع تعارض ازيك مثال. دگرد  ميپديدارگروهي 
اعراب مسلمان بر سر مسائل متعدد در فلسطين اشغالي   واسرائيليتعارضات بين يهوديان 

  . است
 يك جامعه در آن اعضاي است كه -  و در عين حال رفتاري-حالتي ذهني همزيستي 

ات في كه بايستي اختالفعنوان يك شريك مشروع و برابر ه حقوق گروه ديگر را بشريكند و 
با بنابراين  .شناسند كرد به رسميت ميحل  با آنها آميز هاي غيرخشونت شيوهبه  مابين را

 تعلق دارد و عمدتاً براي يك حالت 5مثبت گروهي ترين روابط ميان ي كم به طبقه نزيست هم
كنند به كار   زندگي مي6مهارناپذيري يك تعارض  در نتيجهكه روابط بين دو كشور مختلف 

يك كشور كه در آن،  اخل د گروهيهمزيستي براي روابط ميان ي ترويج ايدههمچنين . رود مي
 ن وروابط بين يهوديامانند (قرار داده استثمار و تبعيض  گروه ديگر را مورد  يك گروه
است، زيرا  7تر پسنديده  نوع اخير همزيستي كم.درداكاربرد  ) اشغاليفلسطين در ها فلسطيني

 و انهروابط نابرابركردن  به عنوان داشتن هدف هميشگيهمزيستي ي  اشاعهممكن است 

                                           
1-  attitudes of prejudice 
2-  discrimination 
3-  ethnic cleansing and genocide 
4-  Bar-tal 
5-  minimal positive intergroup relations 
6-  intractable conflict 
7-  less desirable 



6 )1ي  ، شماره1389 بهار، 2- 17ي پنجم، سال  دوره(نشگاه شهيد چمران اهواز، تربيتي دا مجله علوم

هاي   گروه.)6 همان، ص (در نظر گرفته شوزيستن د هم ترويج ايده بادر چارچوب آميز  تبعيض
آويز  همواره نگرانند كه با دست) به لحاظ عدم دسترسي به ابزار قدرت سياسي(تر  ضعيف

رو  از اين. تماع نهادينه و تثبيت شود و تداوم يابدترويج همزيستي، تبعيض و استثمار در اج
  . هاي آموزش همزيستي مشكوكند نسبت به برنامه
گروهـي    شروع براي آغاز كردن روابط ميـان ي  به يك نقطه  زيستن با هم آموزش  بنابراين،  

 كند؛ روابطي كه تنها پيش ها اشاره مي مثبت و تالش براي تقويت آن در اجتماع و در ميان گروه          
هاسـت و بـه آرزوهـاي بـشر بـراي ايجـاد روابـط                تر ميان گـروه    تر و پيشرفته   نياز روابط عميق  

 حاضر ضمن كوشـش بـراي       ي در مقاله . شود مربوط مي ) با دوام  پايدار و    يعني آشتي (ماهنگ  ه
تري بـه عنـوان هـدفي      در قالب و ابعاد جامع همزيستيشود تشريح ماهيت همزيستي، سعي مي    

سپس مباني علمي، اسالمي و فلسفي اين هـدف تربيتـي تعيـين و بررسـي     . ددتربيتي معرفي گر 
ـ  1آميـز   مـسالمت   همزيـستي  در راسـتاي  تعلـيم و تربيـت      شود و در آخر رويكردهـاي        مي ه اراي
  .گردد مي

  

  آميز مفهوم و ماهيت همزيستي مسالمت
  و، انسجام اجتماعي، آشتي 2به عنوان گامي مقدماتي در مسير تحقق سازش همزيستي

  

ها درون يك كشور، بايد به مراحل  گروه  عدالت در اجتماع است و براي تقويت روابط ميان
 توجه نمود - ها يعني سازش و آشتي ميان گروه-  نيز تر بعد از تحقق همزيستي واالتر و پيشرفته

 ؛ و183: 1998، 5كريسبرگ؛ 10: 2004، 4كوهن؛ 4: 2005، 3وا ؛ خامين8: 2004بارتال، (
 همزيستي (ها  ميان گروههمزيستيبه  بعد از استحكام بخشيدن تنها). 13: 2006، 6بلومفيلد
تر و  گروهي هماهنگ ميانايجاد روابط در جهت امكان حركت تدريجي  )حداقلي
رو بايد به  از اين. وجود دارد ها ميان گروهآشتي  و سازش يابي به آميزتر و حتي دست مسالمت

يابي به سازش   انديشيد و آن تالش براي دستها  ميان گروهچيزي فراتر از همزيستي حداقلي

                                           
1-  education for peaceful coexistence 
2-  reconciliation 
3-  Khaminwa 
4-  Cohen 
5-  Kriesberg 
6-  Bloomfield 
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ايم كه برخي  پس با پيوستاري از همزيستي مواجه. )3: 2004، 1بارتال و بنيك(ست ها ميان گروه
 ميان سازش(، برخي به نقاط مياني )همزيستي حداقلي(از صاحب نظران به نقطه آغازين 

ما در اين مقاله  .كنند آن تمركز مي) زيستي حداكثريهم(و برخي نيز به نقطه انتهايي ) ها گروه
استفاده مذكور ي  مؤلفهسه يم و از تري از همزيستي به دست ده معنا و مفهوم جامعبراي اينكه 

 اين اصطالح به طور .بريم  را به كار مي2آميز آميز يا صلح مسالمتنماييم، اصطالح همزيستي 
ضمن توضيح ماهيت سه اصطالح مذكور در .  داردههمزمان به عناصر سه اصطالح مذكور اشار

  .  هدفي تربيتي تبيين خواهد شدي به مثابه آميز اجزاء مفهومي همزيستي مسالمت
  

  تربيتيآميز به مثابه هدفي  همزيستي مسالمت

 مطلوب را هاي هدر كار تعليم و تربيت، اهداف به صورت عبارات كلي هستند كه نتيج
موردي نيست كه بايد در كالس آموزش داده شود بلكه كنند؛ خود هدف  توصيف مي
  ها براي تدريس مشخص  ها، فرايندها و نگرش  است كه درون آن محتوا، مهارتچـهارچـوبي

  

  ). 88: 1382بختيار نصرآبادي و نوروزي، (» .بخش اَعمال آموزشي هستند شوند؛ اهداف الهام مي
ها و  هاي شديد بين اقليت خشونتالمللي  در شرايط كنوني كه در سطوح ملي و بين

بارِتال نظراني مانند  دهد، صاحب هاي قومي و مذهبي و سياسي رخ مي ها و بين گروه اكثريت
هاي جامعه و   براي كليه سازمان3يابي به همزيستي را هدف اجتماعي مهمي دست) 13: 2004(

مارتينز و ، )3: 2002( 5مينو و افرادي نظير 4 را هدفي مشروعهمزيستي) 6: 2008(روپسينگه 
آموزش ) 2004 (9و سينكلر) 2005 (8فورث ، شويس)1: 2002 (7ريردان، )3: 2007 (6گارسيا

  . اند در راستاي تحقق همزيستي را به عنوان هدفي تربيتي اعالم داشته

                                           
1-  Bennink 

2-  peaceful 

  .آميز استفاده شده آميز از مسالمت جاي صلح رو به ت، از اينس آني و در برگيرندهسِلم از صلح واالتر 

3-  important societal objective 
4-  legitimate goal 

5-  Minow 

6-  Martínez & García 

7-  Reardon 

8-  Schweisfurth 

9-  Sinclair 
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  آميز به مثابه هدفي تربيتي مباني همزيستي مسالمت
.  تعليم و تربيت استي  در فلسفه اساسيهاي  تربيتي يكي از موضوعهاي هدف انتخاب

هاي تربيتي مباني آنها را مورد تحليل و واكاوي  فيلسوفان آموزش و پرورش در بررسي هدف
همزيستي «شود مباني علمي، فلسفي و اسالمي تعيينِ  در اين مقاله نيز سعي مي. دهند قرار مي
  . به عنوان هدفي تربيتي بررسي و تبيين گردد» آميز مسالمت

  

  مبناي علمي -1
شواهد پژوهشي ضرورت توجه به همزيستي به مثابه يك هدف تربيتي را در مدرسه 

 1هاي گزكيوز يافته.  مقابل همزيستي مدرسه استي خشونت در مدرسه نقطه. دهند نشان مي
در آمريكا نشان داده كه ) 2008 (2چيني  دونهاي هدر مدارس اروپا و نتيج) 103: 2005(

آموزان و حتي ميان معلمان و  تعارضات مخرّب در روابط بين دانشخشونت در مدرسه و 
آميز را در مدرسه ضروري  هاي همزيستي مسالمت ها و ارزش آموزان، آموزش مهارت دانش

نيز بر آموزش همزيستي در قالب ) 15: 2004( 4هريسو ) 1: 2009 (3فيتزداف. دهد جلوه مي
  . اند هاي درسي تأكيد كرده يشتر كتابگيري از ظرفيت ب هاي تخصصي و يا بهره دوره

هاي سنجش   اين سطور در پژوهشي پيمايشي با استفاده از برخي از شاخص5نگارندگان
 كه متناسب با فضاي معمول مدارس متوسطه شهر اهواز بود، اقدام به يي خشونت مدرسه

ي و ي شناسايي برخي علل وقوع خشونت مدرسه) ميزان خشونت در مدرسه، ب) بررسي الف
مطالعه برخي از موارد كاهش ميزان پرخاشگري و خشونت در مدارس متوسطه از ديدگاه ) ج

 اين هاي هنتيج. آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستان نمودند كاركنان زن و مرد و دانش
آميز را همانند هدفي تربيتي  دهد كه بايد آموزش همزيستي مسالمت پژوهش پيمايشي نشان مي

ريزي و فعاليت نمود، زيرا اغلب   و به طور عاجل در راستاي تحقق آن برنامهقلمداد كرد
هاي سنجش خشونت بدني و زباني و بسياري از علل وقوع خشونت و پرخاشگري در  شاخص

طور چشمگيري در مدارس دخترانه و پسرانه وجود دارد و معلمان  آموزان به روابط بين دانش

                                           
1-  Gázquez 

2-  Don Chaney 
3-  Fitzduff 
4-  Harris 

 )1388( در قالب رساله دكتري هاشمي  -5
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 يي آموزان به ميزان باالي خشونت مدرسه دا با خود دانشص و مديران و مشاوران مدارس، هم
  . دانند  آنها ميي اذعان دارند و آموزش همزيستي را راه چاره

  

   مبناي فلسفي-2
در .  جهان، انسان، شناخت، و ارزش است به  وابسته به نوع نگرش تعيين هدف تربيتي،

شناختي مكتب  شناختي و ارزش شناختي، معرفت هاي هستي اينجا به اختصار، برخي از ايده
  . 1شود ه مياست ارايآميز همچون هدفي تربيتي  عملگرايي كه حامي همزيستي مسالمت

آميز و  مند از روابط مثبت و صلح تصوير جامعه دموكراتيك ديويي همان جامعه بهره
به رسميت شناختن تنوع و پذيرش چند ،  برابري، آزاديمانند - ي اصول همزيستي پذيرنده

آميز در تعامالت فرهنگي و  هايي غيرخشونت گذاردن به ديگران و اتخاذ روش رهنگي، ارزشف
بخش  عملگرايي صراحتاً الهام شناسي هستياين تصوير در .  است- هاي مذهبي و قومي گفتمان

 ي كه آموزش و پرورش در جامعه نكته قابل توجه اين. هاي پشتيبانِ همزيستي است ايده
 يعني . باشد كه مردم در امور اجتماعي مداخله كننديي ر ديويي بايد به گونهدموكراتيك مورد نظ

آميز ميسر   زيست مسالمتي  اين امر جز در سايه.در راستاي بهبود جامعه فعاالنه شركت كنند
 تعليم و تربيت براي تحقق همزيستي، به نظر ي  ديويي در زمينههاي ترين اشاره مهم. شود نمي

شود  آموزش و پرورش در ايجاد حس همزيستي گروهي مربوط مي نقش ي وي درباره
كرد كه حس زندگي گروهي  او مدرسه و آموزش و پرورشي را تأييد مي). 142: 1997گوتك، (

 يي سازي يعني اثر آموزش مدرسه ديويي بر نقش مدرسه در جامعه. را تجديد و بازسازي كند
تجربه را كه در واقع محور و زيربناي وي بازسازي . بين بود بر اصالحات اجتماعي خوش

                                           
آميز   كه بعضي از آنها نسبت به ايده همزيستي مسالمتدهد  نگاهي گذرا به آراء مكاتب فلسفي نشان مي -1

كه در بعضي از مكاتب به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به مضامين همزيستي پرداخته شده  تفاوتند در حالي بي
گرايي و  محور مانند طبيعت دهد كه در مكاتب كودك مكاتب مختلف نشان ميمرور كلي آراء تربيتي . است

اند، بر بعد عاطفي و  گرايي و بازسازي اجتماعي كه از اين مكاتب مشتق شده  پيشرفتهاي هعملگرايي، و نظري
از آنها، توان با استفاده  رو مي شود؛ به همين محور تأكيد مي تر از مكاتب سنتي موضوع نگرشي متعلمان، بيش

همچنين با تأمل در مباني . ه نمودبندي و اراي تري را براي همزيستي صورت تربيتي مرتبط و مناسب مباني فلسفي
هاي آشكاري را در پيوند با همزيستي و در  توان شواهد و پيام مدرنيسم، مي فلسفي اگزيستانسياليسم و پست

 از اطاله كالم از ذكر آنها خودداري پرهيزر اينجا به منظور ه داد؛ ولي د از آن به مثابه هدفي تربيتي ارايحمايت
 .شده است
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توجه به روش علمي حل مسأله در  همچنين. داند معرفت است واجد وجهه اجتماعي مي
تدريس و تحقيق و كاربست آن جهت حل مسائل فردي و اجتماعيِ روز مانند خشونت در 

ي در عملگرايي، و تالش براي كاربست ارزشگذاري آزمايش شناسي معرفتمدرسه و جامعه در 
هاي حامي  ها و در صورت نياز حذف ارزش عملگرايي به منظور ارزيابي ارزش شناسي ارزش

. كنند آميز همانند هدفي تربيتي حمايت مي خشونت و تعارض، همگي از همزيستي مسالمت
  .دهد هاي وفاق آفرين را مورد تأكيد قرار مي همچنين ديويي ارزش

  

   مبناي اسالمي-3

 توحيد ما را به ي ايده. ي، آدمي جزء جدا مانده از كل هستي نيست اسالمشناسي هستيدر 
هاي  از اين روست كه در آموزه. كند يك نگاه وحدت گرايانه نسبت به كل هستي دعوت مي

 آن برقراري تعامل ي جمعي و عبادت در جمع كه الزمه اسالمي، حركت و اعمال دسته
آميز در اجتماع، به  حقق همزيستي مسالمتت. آميز با ديگران است، سفارش شده است مسالمت

 عبادت و ، كهيابند در جهت هدف خلقت خود كند كه در آن همگان امكان مي بستري اشاره مي
توان الزام در برقراري  همچنين مي.  گام بردارند،)56: ذاريات(رسيدن به مقام عبد صالح است 

در اسالم اصالت با صلح «ده كه همزيستي اجتماعي و تالش براي تحقق آشتي را با اين قاع
شناسي اسالمي شأن و جايگاه انسان سبب  ها، در هستي اينبر عالوه . تبيين كرد» است نه جنگ

 ي  نيز، زمينه1زيستن را تشكيل ندهد، بلكه انسان بودن هم ي با شده كه تنها دين مشترك، زمينه
به اين .  از خدمات متقابل باشدمندي آميز و بهره برقراري ارتباط متقابل و همزيستي مسالمت

) ع(امام . ي اميرالمؤمنين علي عليه السالم به مالك اشتر توجه شده است  مهم در نامهي نكته
 يي دسته: اند زيرا مردم دو دسته...  مردم دوست و مهربان باش ي با همه! اي مالك«: فرمايند مي

پيروان «؛ در اين نامه، همزيستي با »2ندباش ي ديگر همانند تو در آفرينش مي بردار ديني و دسته
شان در خلقت توصيه  شان و برابري به خاطر انسان بودن» مردم«، و همزيستي با »اديان ديگر
ي برابري و برادري  ي نژادپرستي، خود برتربيني و تأييد كننده اين تفكر نفي كننده. شده است

                                           
 بنابراين. است ارزش داراي است، ذاتاً برخوردار الهي روح از و خداوند مخلوق چون  از ديدگاه اسالم انسان-1

  .ارزشند با همه او حقوق رعايت و او به احترام
  .53 نهج البالغه، نامه -2
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مسلكي نيست  ها در نگاه اول هم سانبنابراين در اسالم، معيار همزيستي ان. هاست همه ملت
. ها محور برقراري ارتباط و الفت ميان مردم است بلكه ماهيت مشترك و هويت واحد انسان

شرط   بيني اسالمي تحميل دين بر افراد پذيرفته نيست و پذيرش اسالم پيش همچنين در جهان
ت ويرانگر بر سر دين رو امكان وقوع تعارضا باشد، به همين  اسالمي نميي حضور در جامعه

 اسالميِ حاميِ تحقق شناسانه معرفتهاي  يكي از آموزه. گردد در جوامع اسالمي محدود مي
همزيستي اجتماعي اين است كه انسان براي اينكه خدا را بپرستد، به شناخت او نيازمند است 

ر داد و چون انسان در معرض غفلت و نسيان قرار دارد بايد پيوسته هدفش را به او تذك
روشن است كه تربيت و راهنمايي افراد در اجتماعات دور از خشونت نيز ). 55-56: ذاريات(

. شود ريزي امكان كسب معرفت براي انسان محدود مي تر است؛ با وجود جنگ و خون آسان
كند اين است  هاي همزيستي پشتيباني مي اسالمي از ترويج آموزه شناسي ارزش  كه دريي نكته

اند ارزشي  هايي كه با يكديگر تعارضاتي داشته  ميان افراد و گروه1ي صلح عادالنهكه برقرار
همچنين از نظر اسالم همزيستي و آشتي ميان مردم ارزش و هدفند . شود اساسي قلمداد مي

ان و تفاهم براي زيرا با فطرت الهي انسان سازگارند و در موقعيت آشتي، رشد و تعالي انس
و سرانجام رسيدن به يگانگي آيين بشري و گرايش به حق امكان پذيرتر ، ها رسيدن به توافق

  آميز با توجه به هر سه منبع يعني علم،  نتيجه اينكه همزيستي مسالمت. است
  

  .فلسفه و دين هدفي تربيتي است
  

  تر همزيستي آميز عادالنه الگوي كامل همزيستي مسالمت
مؤيد اين است كه مادام كه حقوق ابتدايي در فلسطين اشغالي ) 2004(هاي ابونيمر  يافته

 مانند حق داشتن سرزمين، و برخورداري از بهداشت و رفاه و شغل و –هاي مسلمان عرب
هاي آموزش همزيستي با شكست  كليه فعاليت اعاده نشود  توسط رژيم صهيونيستي–درآمد

وب آموزش همچنين در چارچ. تاكنون مواجه شده استكه گونه  مواجه خواهند شد، همان
هايي كه با يكديگر  گروهو افراد ) هاي تربيتي به اين منظور است كه الف همزيستي، وقتي تالش

اند بياموزند كه به يكديگر احترام بگذارند و از همكاري، تفاهم و   داشتهيي روابط خصمانه
  ، و )همزيستي حداقلي(هايشان باشند  اتكاي به يكديگر استقبال كنند و قدردان تنوع فرهنگ

  

                                           
  9:  حجرات-1
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هاي برقراري روابط متقابلِ مستحكم جهت حل مسائل في مابين خود  در جستجوي راه) ب
سازي   و درونيخودي  هاي منفي گذشته تالش براي تغيير نگرش) ، و ج)سازش(باشند 
همزيستي (آميز ادامه داشته باشد  ها و رفتارهاي حامي زيست مسالمت ها و نگرش مهارت

مطابق تأكيد . اند هاي آموزشي با يك كاستي مهم مواجه سد اين گامر ، به نظر مي)حداكثري
يابي به روابط  ، اجراي عدالت رمز پيشرفت همزيستي و دست  قرآن بر برقراري صلح عادالنه

 عدالت و زدودن اصلرسد توجه به  از اين رو، به نظر مي. آميزتر است مشترك و مسالمت
 موارد فوق حاكم باشد تا موجبات تحقق همزيستي و ي مظاهر تبعيض در اجتماع بايد بر همه

» آميز عادالنه همزيستي مسالمت«بنابراين بهتر است از اصطالح .  فراهم گرددپايدارآشتي 
 تعريف همزيستي را مرتفع و ي اين اصطالح آشفتگي واژه شناختي در زمينه. استفاده شود

  . نمايد تر مي مفهوم آن را كامل
  

  عادالنه به مثابه هدفي تربيتي آميز يستي مسالمتچارچوب مفهومي همز
آميز عادالنه به مثابه هدفي تربيتي در  در اين مقاله چارچوب مفهومي همزيستي مسالمت

با فرض اينكه ميان ) 1 شكل(الگوي زير . چهار گام پيوسته و مترتب در نظر گرفته شده است
هاي شديدي رخ   و خشونتها ض درون يك كشور، تعار-قومي، مذهبي و سياسي–هاي  گروه

اين الگو با گام مقدماتي آموزش . شود داده باشد از چهار گام پيوسته و باالرونده تشكيل مي
با گام آموزش براي تحقق سازش . شود ها شروع مي همزيستي حداقلي عادالنه در ميان گروه

رود؛  اند به پيش مي تههايي كه همزيستي حداقلي را پذيرف عادالنه و سازگاري ميان اعضاي گروه
 راينداين ف. رسد سپس به آموزش در راستاي ايجاد همزيستي حداكثري عادالنه در اجتماع مي

. يابد  سالم و حفظ ثبات آن خاتمه ميي  متعادل يا جامعهي نهايتاً به تالش براي تشكيل جامعه
اگر .  است1دالت، رعايت ع  باالتر در اين پيوستاري شرط پيشرفت از يك مرحله به مرحله

تر، همزيستي  ها برقرار نشود، با اِعمال قدرت و فشار گروه قوي عدالت و برابري ميان گروه

                                           
 در لغت در عدل .است شده لحاظ اسالمي بيني جهان به توجه با است نظرمد الگو اين در كه عدالت مفهوم -1

... والعدلُ سائِس عام  ... هاعمواضِ االمور يضع دلُالع: دنفرماي مى) ع(على امام . استآمده جور و ظلم مقابل
پس ... عدالت تدبير عمومي مردم است ... نهد  ود ميعدالت، هر چيزي را در جاي خ :فالعدلُ أشرفُهما و أفضلُهما

 ).437حكمت البالغه، نهج(است ) بخششاز جود و (تر و برتر  عدالت شريف
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تر، مقهور شده و با اكراه سازش  پيوندد كه در آن گروه ضعيف ها به وقوع مي تحميلي ميان گروه
  .پذيرد را مي

  

  
  هآميز عادالن                    پيوستار همزيستي مسالمت

  

  آميز عادالنه به مثابه هدفي تربيتي  چارچوب مفهومي همزيستي مسالمت. 1شكل 

  
در همزيستي تحميلي، چون احقاق حقوق صورت نگرفته، احتمال وقوع اَعمال 

حاميان پيوستار  .يابي به حقوق تضييع شده منتفي نخواهد بود آميز جهت دست خشونت
طه نهايي و آرماني را براي آن تصور ، ضمن اين كه يك نق»همزيستي، سازش و آشتي«

هاي ليبرال دموكراسي، بيش از آن كه به عنصر عدالت تأكيد كنند،  كنند، متأثر از ايدئولوژي نمي
  .ورزند به پذيرش آزادانه همديگر اصرار مي

الگو، در اين يابي به جامعه متعادل در  دستراي بنابراين، افزودن عنصر تالش تربيتي ب
هاي اصيل فرهنگ  من تحقق يكي از آرمانا ليبراليستي و ضي  انديشهي نندهواقع اصالح ك

در الگوي حاضر بر اين فرض متوقف است كه نهاد تربيت اين عنصر  ؛ وشود بشري قلمداد مي
تواند به تدريج بر جامعه پيرامون   تنها با وجود شرايطي در جامعه، مي– يي  و آموزش مدرسه–

محور  هاي منصف و در تحقق جامعه متعادل و عدالت رش انسانخود اثر بگذارد و در پرو
عادالنه به مثابه هدفي  آميز در ادامه اجزاء مفهومي همزيستي مسالمت. 1نقشي مؤثر ايفا كند

 .شوند توضيح داده ميتربيتي 

                                           
 . تربيتي بازسازي اجتماعي استي  اين نكته يادآور فصل مشترك بين مدرسه و جامعه در نظريه-1



14 )1ي  ، شماره1389 بهار، 2- 17ي پنجم، سال  دوره(نشگاه شهيد چمران اهواز، تربيتي دا مجله علوم

  در راستاي همزيستي حداقلي عادالنهتعليم و تربيت ) الف

اعضاي به موجب آن مربوط است كه به فرايندي   حداقلي1 همزيستيبراي آموزش
 احترام ،ند همخواني دارهاي همزيستي  و رفتارهايي كه با ايدهها ، نگرشورهااب بهجامعه 

براي آموزش  زيرا ،اين معموالً يك فرايند تغيير اجتماعي است. )2: 2004بارتال، (بگذارند 
 متضاد ييها امعه به ايدهكه اعضاي جكند  ضرورت پيدا مي نوعاً وقتي  حداقليهمزيستيايجاد 

مودي كه اجتماعي باشند -داراي ذهنيتي روانيآنان كه  وقتي .ند باش اصول همزيستي معتقدبا
همزيستي رسيدن به  براي شد،اگروه ديگر ب يا استثمار  و تبعيض يا، با گروه ديگر تعارضبه

 الزم است؛ يت منفيذهنتغيير اين ها،  گروه ميانبه عنوان يك حالت جديد از روابط حداقلي 
 در ادامه به عناصر اساسي ).15 همان، ص(شود   انجام مي تعليم و تربيتاز طريقتغيير  ينا

ها و رفتارهايي كه بايد آموزش داده شوند تا همزيستي  ها، مهارت  حداقلي و ارزشهمزيستي
  . شود حداقلي تأمين گردد اشاره مي

ديگر  گروهيت وجودن مشناخت ميتبه رس حداقلي شامل همزيستي عناصر اساسي) 1
قوميت،  ، ايدئولوژي، دين، نژاد، مليت،ها ، ارزشها هدفان در ابعاد هايش  تفاوت وجودبا

 تشخصيگذاردن به ديگران؛  شناختن تنوع و ارزش رسميت  به؛هاي ديگر حوزه فرهنگ، و
اي ه عدم كاربست شيوهانگاري گروه خود؛  عدم برتري ؛اعضاي گروه ديگربه ن ادد

 هايي مانند مذاكره براي حل مسائل في آميز در مواجهات و آمادگي براي اتخاذ شيوه خشونت
   .مابين است

آموزش  كند  تحقق همزيستي حداقلي را فراهم ميي يك رويكرد آموزشي كه زمينه

هاي بنيادين جنبش حقوق بشر  فرض اساسي اين رويكرد، همان فرض . استحقوق بشر
  ها،  ، ظلمها ر و آموزش حقوق بشر سعي در رهانيدن مردم از تعارضجنبش حقوق بش. 2است

  

                                           
1-  education for coexistence 

اساس «احترام براي حقوق بشر و شأن و منزلت بشر : ي حقوق بشر آمده است در جمله نخست منشور جهان-2
آموزش و پرورش بايد گويد  ي حقوق بشر مي  اعالميه26ي  بند ب ماده. » در جهان استآشتيآزادي، عدالت و 

هاي  حقوق و آزادي به طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را به حد اكمل رشد آن برساند و احترام
سن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و آموزش و پرورش بايد ح. بشر را تقويت كند

  .هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليت جمعيت
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اين دو بر منزلت و شأن . تر دارند هاي گسترده آل  خاص از طريق تعهد به ايدههاي و تبعيض
 بنيادي فعاالن حقوق بشر و مربيان حقوق بشر اين است كه افراد، ي عقيده. كنند انسان تأكيد مي

توانند به بهبود زندگي همه كساني كه آرزوي برابري و آزادي  ردم ميها و همه م ها، ملت گروه
ن فرهنگي را به منظور كاهش آموزش حقوق بشر، تفاهم بي). 9: 2002مينو، (دارند كمك كنند 

.  خود برگزيده استهاي هاي ميان گروهي به عنوان يكي از هدف  غلط و دشمنيتصورهاي
هاي ويرانگر بين  ي ناشي از آن باعث وقوع خشونتها زيرا ناآگاهي ميان فرهنگي و دشمني

كند تا با از ميان برداشتن تصاوير دشمني از اذهان  اين آموزش تالش مي. ها شده است گروه
ها  ي از دشمن را از ذهنيت آنان زدوده، نوع رابطه و نگرشي آموزان، تصورهاي كليشه دانش

هاي ديگر پذيرفته شوند و انسانيتي كه  اي گروهها را تغيير دهد تا نهايتاً اعض ميان اعضاي گروه
  ). 9: 2004هريس، (ي افراد وجود دارد مورد احترام قرار گيرد  در درون همه

ها و  ها، مهارت حال بايد پرسيد براي تحقق همزيستي حداقلي آموزش چه ارزش
ر موارد نظي هايي ارزش  حداقلي بايد به همزيستيبراي آموزش) 2رفتارهايي ضرورت دارند؟ 

هاي مثبتش در  آموزش در راستاي پذيرش تنوع فرهنگي به خاطر پتانسيل: زير تمركز نمايد
هاي ديگر، توجه به   و مشروع دانستن اعضاي گروهيتجودبه موحل برخي مسائل، احترام 

ها و تالش فعاالنه  هاي ديگر، ارزشمند دانستن برابري انسان شأن و منزلت انساني اعضاي گروه
هاي خشن و عدم كاربرد سالح در مواجهه با  ت تحقق آن؛ عدم استفاده از شيوهدر جه
ها، احترام به حقوق  گروهي، استقبال از اتكا و وابستگي متقابل ميان گروه  ميانهاي تعارض

بشر، احترام گذاشتن به خود و ديگران و احترام به مراجع قانوني و پذيرش حق ديگران در 
: 2009 ،1دانشگاه برنديز(عدالتي  كردن با تبعيض و بي متضاد، مخالفتداشتن عقايد مخالف يا 

  ).6: 2005وا،  ؛ خامين2005؛ فيتزداف، 52: 2004؛ سينكلر، 2
 براي آموزشكردن عناصر اساسي   كه بايد در راستاي درونيييها و رفتارها مهارت) 3
آگاهي از احساسات : از حداقلي در مخاطبان مورد توجه قرار گيرند عبارتند همزيستيتحقق 

خود و مديريت احساسات و خشم خود، كنترل هيجانات و تعصبات خويش؛ درك ديدگاه 
آوري اطالعات و  هاي جمع ديگران؛ درك مسؤوليت اجتماعي خود؛ شناخت مسأله، مهارت

                                           
1-  www.brandeis.edu/coexistence 
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ها و  هاي تحليل مربوط به اثر ارزش  مثبت و واقعي؛ مهارتهاي حل مسأله؛ تعيين هدف
ها، هنجارها و باورهاي  ها، ارزش د و ديگران بر روي انگيزش؛ تحليل نگرشهاي خو نگرش

ها،  هاي خود آگاهي شامل آگاهي از حقوق، ارزش  مؤثر بر اينها؛ مهارتهاي اجتماعي و عامل
ها  هاي ميان افراد و بين گروه ها و تفاوت هاي خود؛ درك شباهت ها و ضعف ها، قوت نگرش

  ). 54: 2004سينكلر، (
سطح عدالت در گام همزيستي . باشد عادالنه  حداقلي بايدهمزيستيگفتيم كه  )4

سازي مخاطبان   حداقلي نخست به اين امر مربوط است كه تعليم و تربيت بايد در جهت آگاه
آميز باشد   مسالمتي  جامعهي تواند شالوده كه مي» تساوي در خلقت «ي نسبت به قاعده

ها،  ها فارغ از برخي تفاوت يكسان و حقوق برابر براي انساندهي شود؛ قائل شدن ارزش  سامان
دوم اينكه الزم است تعليم و . سازد آميز را فراهم  هاي زيست مسالمت تواند زمينه تا حدي مي

سازي اين امر مهم سامان يابد كه افراد مسؤول و پاسخگوي آنچه كه در  تربيت در جهت دروني
 عليه  اميرالمؤمنين عليي توصيه). در دنيا و آخرت( هستند دهند قبال خود و ديگران انجام مي

پسندي براي ديگران  آنچه را كه براي خود مي«فرمايند  كه مي السالم عليهبه امام حسن  السالم
دعوت به برابر دانستن خود با ديگران و اجراي عدالت و رعايت انصاف و عدم » 1هم بپسند

  . دهد ستمگري را در روابط اجتماعي نشان مي
  

   عادالنه2تعليم و تربيت در راستاي سازش) ب

آموزش در راستاي تحقق سازش درصدد است با گسترش ارتباطات ميان اعضاي 
سازش واسطه بين .  همزيستي حداكثري برساندي هاي مختلف جامعه، آنان را به مرحله گروه

و برقراري رابطه  آموزش براي تحقق سازش ي در مرحله. همزيستي حداقلي و حداكثري است
يابي به همزيستي حداكثري را در اجتماع فراهم   دستي توان زمينه ها مي ميان اعضاي گروه

آموزان دانشي را  يافتن به همزيستي حداكثري، نظام مدرسه بايد براي دانش براي دست. نمود
 گروه ديگر، ي براي مثال، شناختي درباره(ي اصول سازش است فراهم نمايد  كه درباره

 ي  ماهيت آشتي، و دربارهي آميز آينده، درباره  روابط مسالمتي  تعارض، دربارهي  دورهي درباره

                                           
 31 نهج البالغه، نامه -1

2-  education for reconciliation 
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توان  ها اثر مثبت گذاشته است مي هايي را كه بر ارتقاي سازش ميان گروه برنامه). تعارض حل
ها  اين آموزشدر آفريقاي جنوبي و ايرلند شمالي ديد؛ در آفريقاي جنوبيِ مملو از تعارض، 

 حقوق بشر، و چگونگي پيشگيري از خشونت ساختاري و ي معطوف به آموزش جوانان درباره
كوشد تفاهم متقابلي را كه  ها مي در ايرلند شمالي نيز اين آموزش. نابرابري اقتصادي است

هدفش ايجاد يك فرهنگ آشتي واقعي در مدارس پروتستان و كاتوليك است به وجود آورد 
ها،  ها و كاتوليك در اين كشور، براي سازش بين پروتستان). 29: 2004 و بنيك، بارتال(

هاي پلوراليسم،   مؤظف بودند ارزش2009 تا 2003ها از سال  هاي ششم تا هشتم دبيرستان پايه
هاي دموكراسي را  هاي فردي و اجتماعي، و ارزش بشر، مسؤوليت اجتماعي، حقوق عدالت

آموزان اين فِرق مذهبي،  براي تحقق سازش ميان دانش. ندآموزش دهند و تقويت نماي
در ادامه به ). 93-95: 2004سينكلر، (اند   در سطح مدارس اجرا شده2004هايي تا سال  برنامه

ها و رفتارهايي كه بايد آموزش داده شوند تا سازش  ها، مهارت عناصر اساسي سازش و ارزش
  . شود ها تأمين گردد اشاره مي ميان گروه

سازش كه تعليم و تربيت بايد در راستاي آن ساماندهي شود  عناصر اساسيمفاهيم و ) 1
آموزش در راستاي برقراري رابطه با اعضاي گروه ديگر؛ آموزش در راستاي ايجاد : عبارتند از

هاي مختلف و بازتعريف روابط؛ بازسازي روابط  تر ميان اعضاي گروه يك رابطه همكارانه
ق راستاي شناخت و پذيرش متقابل عاليهم؛ آموزش در   جديدِ باي  آيندهطرفين در جهت يك

ها؛ آموزش در راستاي  آميز ميان گروه  مورد نظر طرفين در ايجاد روابط مسالمتهاي و هدف
، باورها، ها ها، هدف انگيزش) روانشناختي(ها؛ آموزش براي تغيير  رشد اعتماد متقابل گروه

گروه به منظور پذيرش گروه ديگر؛ آموزش براي درك علل ها، و احساسات اعضاي  نگرش
  . رسوم فرهنگي يكديگر ها؛ آموزش براي فهم تعارض ميان گروه

 كند  فراهم ميها  سازگاري و سازش را در اجتماعي يك رويكرد آموزشي مهم كه زمينه

 ديگر را هاي اين رويكرد امكان كسب تجربه با افراد در گروه .است گروهي تماس ميان ترويج
هاي نژادي،  گروهي، افرادي كه متعلق به گروه از طريق تماس ميان. دهد آموزان مي به دانش

سازي غلبه كنند، و تجارب مثبت همكارانه  توانند بر كليشه مذهبي يا قومي متفاوت هستند، مي
 كه به در اين رويكرد). 10: 2002مينو، (و روابط برابر و پذيرش متقابل مطلوبي داشته باشند 

، عقيده بر اين است كه صِرف نزديكي و  شود  غيرمستقيم در آموزش سازش تأكيد ميي شيوه
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 اصلي از بين بردن تعصب و هاي هاي ديگر، از عامل فرصت ايجاد دوستي با اعضاي گروه
 هاي اين رويكرد، با برقراري همكاري و تعيين هدف.  غلط قومي هستندهايكاهش تصور

هاي  هاي مختلف قومي و مذهبي در كالس درس، موجبات دوستي روهمشترك بين اعضاي گ
  . نمايد فراقومي و تغيير نگرش و نهايتاً تحقق سازش و همزيستي حداكثري را فراهم مي

شناخت و رسيدگي :  قائل شودارزش   بايد به اين مواردتحقق سازش براي آموزش) 2
ش براي حل تعارضات، امكان پذير نمودن  بين افراد و اجتماعات و تالها هاي تعارض به ريشه

هاي مشترك،  يابي به هدف ، همكاري براي دست)54: 2004سينكلر، (مذاكره بين طرفين 
آميز اختالفات، همدلي و رفتار دلسوزانه،  پشتيباني از ديگران و مشاركت در حل مسالمت

موري مانند مبارزه با و در محيط مدرسه ارزش قائل شدن به ا. 1متعهد بودن به عدالت اجتماعي
گذاردن به ديگران، قدرداني از ديگران،  عدالتي، رفتار دوستانه و مؤدبانه با ديگران، احترام بي

 اتخاذ روش گفت و شنود صداقت داشتن در برابر ديگران، مواظب رفتار و گفتار خود بودن،
، رعايت ها  هدفداشت، تالش براي رسيدن به كردن به ديگران بدون چشم ، كمكها در مواجه

ترهاي كالس، و  رفتاري با تازه واردها و رعايت حال ضعيف قوانين و مقررات مدرسه، خوش
  ). 182: 2006، 2فونته، پرالتا و سانچز(ها  دفاع از حقوق همكالسي

آموزش : نظير موارد زير در برقراري سازش مؤثرند ها و رفتارهايي مهارتآموزش ) 3
هاي همكاري با  دادن به سخن ديگران، مهارت شامل خوب گوشهاي تعامل اجتماعي  مهارت

هاي اعتماد  هاي مذاكره با ديگران، همدلي با ديگران، مهارت ديگران و كار گروهي، مهارت
 . طرفه با ديگران طرفه و دو سازي، تالش براي برقراري ارتباط يك

شود كه  مر مربوط ميدر اين مرحله اجراي عدالت به اين ا. باشد عادالنهسازش بايد ) 4
 ي  بر پايه-آميز پايدار ميان رقباي سابق  مسالمتي حين تالش براي ايجاد و برقراري رابطه

، بايد قاعده - ها از برقراري روابط جديد ميان دو گروه حمايت واقعي اكثريت اعضاي گروه
هر يك از نظر قرار گيرد كه در آن حقوق تضييع شده آميز مد  مسالمتيي به شيوه» برابري«

تر است  تر آسيب ديده و يا به طور كلي طرفي كه ضعيف طرفين به خصوص طرفي كه بيش
يابي به همزيستي  ها براي تحكيم سازش و دست اعاده شود؛ اگر اين قاعده رعايت نشود، تالش

                                           
1-  www.det.nsw.edu.au/policies 

2-  Fuente, Peralta and Sanchez 
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كنند و گروهي كه به حقوقش   دوباره بروز ميها شود، اختالف حداكثري با شكست مواجه مي
 گيري شكلبنابراين سازش نيازمند . كند آميز تمايل پيدا مي  انجام اَعمال خشونتنرسيده به

آميز   جديدي است كه حامي روابط مسالمتهاي  و احساسها ها، هدف ها، انگيزه باورها، نگرش
ها بايد بتوانند حقوق برابر خود را كه احياناً   سازش افراد و گروهي در مرحله. در اجتماع باشد

مورد تجاوز قرار گرفته اعاده كنند و امكان ) تر گروه حاكم يا قوي(ب يا گروه ديگر توسط رقي
دار برسد تا به  ها بايد حق به حق  سازش ميان گروهي در مرحله. پاسداري از آنها را بيابند

  . يابي به همزيستي حداكثري فراهم گردد  آشتي پايدار يا دستي تدريج زمينه
  

 ستاي همزيستي حداكثري عادالنهتعليم و تربيت در را) ج

ه گرديد آموزش براي همزيستي حداكثري هنگامي آغاز مطابق مدلي كه در اين مقاله اراي
هاي مختلف اجتماع، همزيستي حداقلي و سازش را پذيرفته باشند و يا اينكه  گردد كه گروه مي

در  ي حداكثريهمزيستمثال از ك ي. در جامعه به صورت طبيعي اين دو وجود داشته باشند
شناخت و پذيرش ي  در نتيجه-  ها ميان گروهپايدار آشتي اجتماع عبارت از اين است كه 

 روابط  ايجاد، و رشد آنآميز روابط مسالمتكوشش مشترك براي به وجود آوردن  ،متقابل
 خشونت، اعتماد پرهيز از سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر اساس برابري و عدالت، مشتركِ

 نيازها و عاليق گروه گرفتن رظدر ن و حساسيت به  به يكديگر،هاي مثبت نگرشمتقابل و 
در . اند ه شدههمزيستي حداكثري اراي عناصر اساسي در بيان فوق .شداب  وجود داشته- ديگر

آموزان  بيني دانش به جهان شكل دادنآموزش همزيستي حداكثري درصدد محيط مدرسه نيز 
است، به ) ها، و الگوهاي رفتارشان ها، مهارت ها، انگيزش ها، باورها، نگرش ايجاد ارزش(

: 2004بارتال و بنيك، ( آشتي پايدار آماده كند ي ي كه آنان را براي زيستن در يك دورهي شيوه
براي (آموزان  هاي جديد ميان دانش ها و مهارت  نگرشرشدبه عالوه اين آموزش براي ). 25

ساسيت و توجه به نيازهاي ديگران، همدلي، تفكر هاي تحمل، خودكنترلي، ح مثال، مهارت
 در ادامه به منظور اشاره به برخي از. در نظر گرفته شده است) 1رويي انتقادي، و گشاده

 آموزش براي تحقق همزيستي ي مورد نياز در مرحله ها و رفتارهاي ها، مهارت ارزش

                                           
1-  openness 
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كثري و تداوم آن در حداكثري به توضيح دو رويكرد آموزشي مهم در تحقق همزيستي حدا
   .پردازيم اجتماع مي

آميز بر  تمركز عمده در آموزش براي تحقق همزيستي مسالمت. آموزش حل تعارض) 1
گري به كودكان و   تعليم چگونگي ميانجيي  مرحلهازآموزش حل تعارض . حل تعارض است

جاد آشتي بين المللي در جهت اي هاي بين  مربوط به تالشهاي ه مطالعي مرحلهتا نوجوانان 
تعارض درصدد است از   تعليم و تربيت، آموزش حلي در عرصه. گيرد كشورها را در بر مي

آموزان را  هاي دانش  تربيتي جلوگيري كند و مهارتهاي تلقين قومي يا ناسيوناليستي در اجتماع
هبود  بي هاي كلي درباره اين آموزش شامل انديشه. مابين تقويت نمايد  فيهاي در حل تعارض

آموزان براي توجه به نگرش ديگران،  هايي در دانش هاي ارتباطي، بهبود ظرفيت مهارت
هاي روابط انساني آنان همچون كنترل خشم، كنترل هيجانات آني، آگاهي از  تقويت مهارت

هايي  ، آموزش)13: 2002مينو، (احساس و ادراك ديگران، بيان افكار خود و حل مشكالت 
 به صورت منصفانه و ها تعارض  و حلها ض، مديريت تعارض درك تعاري درباره

هاي  هاي تفكر خالق، و توانايي آميز، توانايي در برقراري ارتباط با ديگران، توانايي مسالمت
كردن و برقراري ارتباط به  تعليم چگونگي مذاكره). 4: 2006، 1جونز(تفكر انتقادي است 

آموزان را براي  هاي دانش تواند ظرفيت  ميها رضگري در تعا آموزان و چگونگي ميانجي دانش
 باال ببرد و بدان وسيله وقايع پرخاشگرانه را در ها داري در تعارض كردن و خويشتن همكاري

  ). 10: 2002مينو، (مدرسه كاهش دهد 
در بافت تالش براي تحقق همزيستي، از آموزش و . ترويج جامعه چند فرهنگي) 2

يعني اين . آفريني كند ي چند فرهنگي نقش در راستاي ايجاد جامعهرود كه  پرورش انتظار مي
ها و تصورهاي  هاي قومي، تعصب هاي رفع تعارض ها، و راه نهاد، احترام و تفاهم بين فرهنگ

آموزش و . هاي يك محيط فرهنگي خاص را آموزش و ترويج دهد نادرست ناشي از تلقين
 نژادي، -هاي مختلف همكاري نزديك گروهپرورش چندفرهنگي موجب همزيستي، تفاهم، و 

  . گردد  مي-قومي و مذهبي
ها از ضرورت اجـراي عـدالت        تاكنون در دو سطح همزيستي حداقلي و سازش ميان گروه         

وابسته بايد   عدالتدر سطح آموزش همزيستي حداكثري نيز، اجراي        . ها سخن گفتيم   ميان گروه 

                                           
1-  Jones 
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ها در راستاي پروردن حـس      ح و تغيير نگرش   ها، ارتقاي سطح دانش، و اصال      آموزش مهارت به  
هـا در ابعـاد مـذهبي، قـومي،          ها بين افـراد و گـروه       جويي با اذعان به وجود تفاوت      قوي عدالت 

 آشـتي   ي در اين سطح تمايل به اجراي عدالت بايد ديـدگاهي دقيـق دربـاره             . باشد... سياسي و   
حق و رسيدن حـق بـه     تشخيص حق و ذييعني افراد بايد به. عادالنه در اختيار افراد قرار دهد  

حق رهنمون و تشويق شوند و با تمام وجود خود بپذيرند كه آشتي در سايه اجراي عدالت                 ذي
  . عدالتي مبارزه كنند آيد و در مقابل بي و رعايت حق همگان به دست مي

  

  جامعه متعادل) د

   نهاد تربيت درآميز عادالنه، تالش  ترين جزء همزيستي مسالمت چهارمين و آرماني
    متعادلي جامعه در راستاي تحقق يك -مند از همزيستي حداكثري عادالنه  بهرهيي جامعه -

  

هاي الگو   نيست كه بعد از مراحلي بيايد و در همه گاميي گرايي مرحله هر چند عدالت. است
يك نمونه .  كندتري پيدا توان انتظار داشت كه عدالت به تدريج تجسم عيني ؛ اما مي    وجود دارد

 تا به بكوشند، ضمن احساس مسؤوليت و رسالت   افراد و نهادهاي اجتماعي آنست كه همه
 افراد و ي ها براي همه واقع عدالت و برابري را در جامعه برقرار كنند و نيل به حداكثر خوبي

يي فراتر از  به كار رفته تا معنا متعادلي در اين الگو اصطالح جامعه. ها را ميسر سازند گروه
 در نظر -كه اغلب مورد توجه صاحب نظران غربي است– منسجم و يكپارچه هاي اجتماع

 متعادل گره ي  حاضر آموزش همزيستي را به آرمان ايجاد جامعهي بنابراين مقاله. گرفته شود
گرايي به عنوان چراغ هدايت مسير اين آموزش و همانند مالكي براي  زند تا همواره آرمان مي
 آرماني ي ليل، نقادي و ارزيابي مداوم راهِ رفته و راهِ پيشِ رو در حركت به سوي اين جامعهتح

  . باشد
 در جامعه متعادل نيز پرهيز از تبعيض و تعصبات نژادپرستانه، همانند سه گام مذكور،

ها و امكانات پيشرفت در ابعاد فردي و گروهي  يابي به فرصت جلوگيري از نابرابري در دست
 .شود عايت حقوق همگان به منظور تضمين تحقق عدالت اجتماعي تعقيب ميو ر

ي طبقاتي و تبعيض است؛ روابط ظالمانه، تبعيض و  محوري مانع پيدايش فاصله عدالت
تالش براي تحقق عدالت در عصر .  مقابل همزيستي استي هاي ناشي از آن نقطه خشونت

  ترين  انشهر واقعي نيز، جزء مهم آرمي و به وجود آورنده) عج(ظهور حضرت مهدي 
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  . 1هاي ايشان است مأموريت
  

  آميز عادالنه رويكردهاي تعليم و تربيت در راستاي همزيستي مسالمت
محدود : توان دو رويكرد را باز شناخت آميز عادالنه مي مسالمتهمزيستي تحقق براي 

يكردها توضيح داده در زير اين رو). 3رويكرد اجتماعي(و گسترده ) 2يي رويكرد مدرسه(
  .شوند مي

 آميز  مسالمت همزيستيآموزش  روي  بر  ي  آموزشگاهرويكرد   .آموزشگاهيرويكرد  ) الف

ـ  اين رويكرد، نظام مدرسـه    . كند درون مدرسه تمركز مي   عادالنه   ي را بـه عنـوان عامـل اصـلي          ي
4كردن اجتماعي

ي هـا  روهگـ  روابط ميان تغيير ماهيت  مدرسه جهتر كاربردبگيرد و  در نظر مي 
مهـم   نـسبت بـه  كـردن كـل جامعـه      ترغيـب براي   يي رويكرد مدرسه  . جامعه تمركز دارد   وندر

پذير كردن   معهايعني ج  يك عامل     بر رو ايناز   ي دارد، هاي محدوديت هاي همزيستي   ايده دانستن
را بـر ذهـن و رفتـار         اثـر تـرين     بـيش  كـردن  فـرض كـه اجتمـاعي     ايـن   كند؛ با    تمركز مي افراد  
ـ  رويكـرد مدرسـه   در  عادالنه   آميز  مسالمت مزيستيآموزش ه  به طور كلي  . داردان  آموز دانش  يي

 و بـراي ايـن منظـور طراحـي و            است فراگيرشده، اجباري و     شده، كنترل  ريزي ، برنامه هدفمند
ميـان  در   يرفتارالگوهاي  ، احساسات و    ها ، نگرش ورهاابها،   ، انگيزش ها شود كه ارزش   اجرا مي 

. در مدرسـه و جامعـه گـردد    آميز عادالنه  كند كه منجر به همزيستي مسالمت      آموزان ايجاد  دانش
يي نيـاز  هـا   مهارترشد و پرورشرب و  ا تج خلقبه انتقال دانش،    اين آموزش   ي،  لدر سطح عم  
رقيـب يـا    ضمن آنها مـردم     كمك كند كه    اجتماعي  -ذهنيت رواني  ي تواند به توسعه   دارد كه مي  

. داننـد   مشروع مي   و گذارند شناسند، احترام مي   ميبه رسميت     و پذيرند گروه تبعيض شده را مي    
  . نياز دارد يي هاي عمده  به ايجاد آمادگيآموزشييافتن به اين هدف، نظام  براي دستالبته 

                                           
و -در اسالم شيعي نيز بحث اكمال دين با واقعه غدير خم . اردانديشه ظهور منجي در اغلب اديان وجود د -1

 55 سوره مائده و آيه 3تفسير آيه ( و به تبع آن با مهدويت رابطه دارد -رضايت خداوند از واليت و ادامه نبوت
 اديثاح در .شود مي دنبال ظهور عصر در عدالت، برپاييو نهايتاً ) 1387سوره نور در كتاب تفسير نور، قرائتي، 

 .است شده تأكيد ايشان ستيزي ظلم و گستري عدل بر ،)عج (امام به مربوط

2-  school approach 

3-  societal approach 

 .است اجتماعي و گروهي هاي نگرش و هنجارها  ها، ارزش با فرد همنوايي و همسازي معناي به شدن اجتماعي  -4



23   ...:آميز عادالنه تعليم و تربيت در راستاي همزيستي مسالمت

كند، ولي   محدود نمييي رويكرد اجتماعي خود را به نظام مدرسه. رويكرد اجتماعي) ب
فرض اين است . شود ه به طور گسترده مواجه ميجامعاجتماعي -ذهنيت روانيدادن  با تغيير

توانند نقشي  مدارس مي. كه به تغيير سياسي، اجتماعي و فرهنگي در كل جامعه نياز وجود دارد
دهند و  را تشكيل ميتغيير يك عامل تنها  ولي ،وجود آوردن چنين تغييراتي ايفا كننده مهم در ب

، اجتماعي و فرهنگي، ارتباطات جمعي، تغيير اجتماعي عمده به مشاركت مؤسسات سياسي
در خأل نيستند ولي يك بخش   مدارس،ويكرد اجتماعي رر از منظ.رهبران و نخبگان نياز دارد

گر متواند موفق شود  نميعادالنه  آميز  مسالمتهمزيستيآموزش ، بنابراين اند مكمل از جامعه
   .دوسازي ش  گسترده فعالدر يك مقياس اجتماعيِآن كه 

  

  گيري جهنتي
بدين صورت تبيين و »  به مثابه هدفي تربيتي عادالنهآميز همزيستي مسالمت«در اين مقاله، 

ها و رفتارهايي است كه ذهنيت حاميِ خشونت  ها، مهارت توجيه شد كه متضمن آموزش ارزش
هاي آنان جهت پذيرش زيست  دهي به نگرش مخاطبان را تغيير داده و زمينه را براي شكل

 گوناگون قومي، نژادي، هاي هاي ناشي از تعارض ي درگير خشونتي ميز در جامعهآ مسالمت
سازد؛ و در آنان اشتياق و تعهد جهت برقراري روابط  فراهم مي... عقيدتي، سياسي و 

ها را و نهايتاً آمادگي جهت حركت به سوي ايجاد يك  جويانه با ديگر گروه تر و صلح همكارانه
 مفاهيم آموزش ي برگيرنده اين هدف كلي به لحاظ مفهومي در. كند ي متعادل ايجاد مي جامعه

باشد و  همزيستي حداقلي، آموزش سازش و آموزش همزيستي حداكثري بر بستر عدالت مي
تحقق آن نيز مستلزم طي هر سه فرايند است و به لحاظ درجه نيز ضمن اينكه همزيستي 

يابي به  ه شده، حركت به سوي دستعادالنه پذيرفت -همزيستي حداكثري- آميز مسالمت
ها و رفتارهاي  ها، مهارت سازي ارزش دروني.  متعادل نيز در نظر گرفته شده استي جامعه

هاي آموزش همزيستي بايد به   مهمي است كه برنامهي آميز، ايده موجد همزيستي مسالمت
ها   دانش و مهارتي هازي به اين معني است كه صِرف ارايس دروني. منظور آن سازماندهي شود

كند و بايد تالش صورت   شناختي كفايت نميي  همزيستي به مخاطبان در حوزهي در زمينه
به ها و رفتارهاي موجد همزيستي در شخصيت فرد تبلور يابد و  ها، مهارت گيرد كه ارزش
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هاي مختلف متناسب با نظام ارزشي خودش رفتار  صفات پايدار او تبديل شود تا در موقعيت
به راحتي تحت تأثير آميز عادالنه باشد و از طرف ديگر  حامي همزيستي مسالمتند و ك 

 ديگر اينكه الزم است منشأ و علل ي نكته. آميز قرار نگيرد هاي خشونت  حامي شيوههاي تلقين
انتخاب امور و كشف شود و مبناي ) يا در سطح ملي(ها  گروه ها در روابط ميان خشونت

ها و  هاي اثربخش با توجه به ارزش  برنامه كه طراحيدادن نجامكارهاي درست براي ا
 هاي يابي به هدف قرار گيرد تا به اين وسيله نهايتاً دستهاي اساسي همزيستي است  مهارت

  . اجتماعي افراد است تسهيل گردد-دهي ذهنيت رواني مورد نظر كه تغيير، اصالح يا شكل
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