
 

 «پایدار صلح تحکیم در پرورش و آموزش نقش تحلیلی بررسی»

 اسحاقیان امیرحسین

 سیانی قاسمی محمد

 نثاری جان ناصر

 چکیده

 یکی تردید بی که است بوده فرهنگی و هویتی عنصر تأثیرگذارترین نزاع، و جنگ تاکنون دیرباز از

 چرایی و هاعلَت است مهم آنچه.ودرمی شمار به جوامع معاصر زندگی برای ها چالش ترین مهم از

 تربیت، و تعلیم فرآیند عبارتی به یا پرورش و آموزش.هاست تمدن بین تعارضات پدیدآمدن

 و جامعه افراد شخصیت و روحیات گیری شکل بر گذار اثر نقشی تردید بی که است موضوعی

 بررسی در سعی پژوهشی، مقالۀ این .است شده توجه کمتر آن، به راستی به دارد که صلح تحکیم

  تحلیل و تجزیه و توصیفی پژوهش، روش. دارد پایدار صلحی ایجاد جهت در پرورش و آموزش ابعاد

 از پس  فضیلت و آرمان این که است رسیده نتیجه این به آن در و باشدمی مکتوب اسناد تفسیر و

 نگاه یک تعریف با پایان در همچنین و شودمی بشر، محقق ابنای استعدادهای رساندن شکوفایی به

 زندگی و صلح آموزش زیرا دهد؛ می ارائه خصوص این در را پیشنهادهایی صلح، آموزش تأثیر بر جدید

 .دارد جهانی صلح فرآیند رشد و تکوین در حیاتی نقشی پرورش، و آموزش آمیز توسط مسالمت

 از سطوح تمامی در تربیت و پرورش به مفهوم تعلیم و مقاله، آموزش این مسیر در است ذکر شایان

 .بود نخواهد پرورش و آموزش سازمان ساختار به محدود و است دانشگاه تا دبستانی پیش

 صلح آموزش پرورش، و آموزش جنگ، صلح، :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 و لجوجانه های درگیری و خشونت شاهد همچنان جهان که است شده آغاز حالی در جدید هزارۀ

شده توسط  ارائه گوناگونی های حل شود؛ راهاین دوره، خشن و طوالنی تلقی می. است نشدنی رام

 فرهنگی، مرزی، ای، قبیله های نزاع این بخش پایان کههای متمادی طی قرن اندیشمندان

 ت.مدعاس است گواه این بوده سیاسی و اقتصادی

 جبران و سیاسی هایسازش طریق از که مدتی میان و مدت کوتاه های حل راه حال این با 

 .است نبوده اثربخش و کافی که داده نشان آید، اغلبمی عمل به تلفات و خسارات

 و توافقات از پس حتی ، ها درگیری از% 22 حدود  «4هافلر آنک» و  «1کالیر پاول» گفته به بنا

 دستیابی برای عاملی وجود عدم دهنده نشان این، و شد خواهند ورشعله دوباره نیز  صلح هایپیمان

 3دانست.««  فرهنگی عنصر»»  بتوان را عامل این شاید و است پایدار صلحی به

 برای منظّم و قدرتمند  ساز و کاری و نهاد  عنوان به صلح آموزش و پرورش و آموزش به توجه لذا

 فضایلی سمت به را جوان نسل تواند می کهاین ضمن .یابدمی ضرورت جهانی، صلح تحکیم و ایجاد

 فرهنگی مسائل آیا که این در آورد؛ البته عمل به جلوگیری نزاع و خشونت بروز از تا دهد سوق

 است دیربازده و کند فرهنگی اقدامات چون است نظر اختالف بلعکس، یا است سیاسی امور بر مقدم

 .آورند پدید درگیری  و نزاع روز هر توانند می سیاسی های قدرت و

 بشر دهندۀ نجات کشتی»» را آن2روسو که بدانجاست تا پرورش و آموزش عملکرد اهمیت

 نظران صاحب همچنین.داند می ««انسان نمودن انسان برای ابزاری»»  را آن 5کانت و ««اجتماعی

  6دانند.می جامعه افراد همۀ زندگی به بخش معنا عاملی را آن دیگر

                                                   
1. Paul Collier 

2. Ank Hofler 

 153:   4111 ،  ازفوکوشیما نقل به 1384، نائینی نظیفی و نیا شهرام.  3
4. Jean Jacques Rousseau(1712-1778) 

5. Immanuel Kant(1724-1804) 

 1381:4ثانی، احمدی،دانش.  6
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 کند می بیان ««جهانی فرهنگ و اجتماعی های تئوری:شدن جهانی»» مقالۀ در( 1391)،1رابرتسون

 به نسبت آگاهی تراکم و جهان شدن فشرده هم در بر که مواجهیم شدن پدیدۀ جهانی با ما که

 آن، در که است فرآیندی شدن، جهانی»:  گوید می( 1388) 4واترز همچنین. دارد داللت  جهان

 طور به مردم و رودمی بین از فرهنگی، و اجتماعی روابط بر سایه افکنده جغرافیایی بندهای و قید

 شهروند هر گذاری اثر و پذیری اثر قدرت لذا .3«شوندمی آگاه بندها و قید این کاهش از ای فزاینده

 .یابدمی افزایش جهانی،

 و آموزش در بسط و غور همچنین و صلح مسأله ضرورت و اهمیّت درک پژوهش این از هدف

 و خود شناخت به ها انسان رهگذر، این از بلکه تا است پروری انسان نهاد تعبیری به و پرورش

  .برسند محیط با درست تطبیق توانایی

 صلح

 ها،برخی از آن کهچنان.است شده مختلف، ارائه هایفرهنگ در گوناگونی تعابیر صلح، واژه از

 دیگر برخی و دانند می صلح راستای در را (disarmament) »»سالح خلع»» و جنگ از جلوگیری

 خشونت، عدم چون مفاهیمی وجود. کنند می تأکید صلح، برای سازی زمینه و سازی بستر بر

 محیطی، زیست و اخالقی سازی ظرفیت و اجتماعی عدالت بشر، حقوق فرهنگی، چند آموزش

 .دارد زمینه این در مختلف هایدیدگاه داللت بر وجود

 :کلی بندی طبقه دو اوصاف این با

 .برد نام صلح، تعاریف حول توان می را 5مثبت صلح و 2منفی صلح

 و حسنه روابط وجود به مثبت صلح از و شود می تعبیر خشونت، و جنگ نبود به منفی صلح از

نهادهای ایجاد کننده و  بین فعّال و پویا رابطۀ یک صلح زیرا.شودمی یاد جوامع، بین در دوستانه

 درگیری، مورد در ساختاری و اصولی هدایتی و متقابل رابطه یک پایه بر صلح. حافظ صلح، است

                                                   
1. Robertson 

2 . Waters 

 4: 1381کشاورز،.  3
4. negative peace  

5  .positive peace 
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 یک و سرد روابط یا رسید مناقشات فصل و حل به جنگ شرایط از توان می حال 1است. استوار

متقابل،  دوستی انسان و دوستی، همدلی نوع هم حس با  را ها ملت و ها دولت گرایانه جانبه

 .جایگزین کرد

 بسط و شرح ««پایدار صلح»»کتاب در کانت، ایمانوئل آلمانی فیلسوف توسط بار اوّلین برای صلح

 بر مبتنی اخالق برابر در  اراده بر مبتنی اخالق بین تمایزگذاری با کانت. شد ارائه جهان به و یافت

 اساس بر. زد آن ایجاد به دست باید نباشد، پذیر امکان شناخت اگر که است باور این بر ادراک

 و عملی عقل بلکه نیست؛ نظری عقل کشف محصول اخالقی قوانین و احکام«« گرایی سازنده»»

 اساس و پایه محض، ارادۀ ، کانت نظر به. هستند آن تحقق ، عاملاندرکاران دست محضِ اراده

 به ، معرفت و شناخت به نیاز بدون اراده، توانایی از مندی بهره با عملی عقل.  است عملی مفاهیم

 و بخشی معنا وظیفۀ محض ارادۀ ، ترتیب بدین و. نماید می ایجاد را عملی مفاهیم مستقیم طور

 وسیلۀ نه است غایت خود فرد، منظر این از 4.نمایدنمی اجرا شکل بهترین به را واقعیت خلق

 حیث از را دیگران و شد خارج خود ««من»»پوستۀ  از بتوان باید منظور هدف؛ بدین به رسیدن

 می مطرح پرسش این لذا پوشاند؛ عمل جامعۀ جهانی، صلح آرمان به و بخشید کرامت شان،وجودی

 داشت؟ پایدار صلحی به امید و انتظار است، نبوده محقق  تاکنون که عملی با توان می آیا که گردد

 خشونت؟ یا است همزیستی به بشر تمایل آیا

 موضوع این به ،«1388 صلح؛ مدرن نظریه نقد» عنوان تحت تحقیقی در طاهایی جواد سید

 : است پرداخته

 قوی قدر آن جنگ غریزه: »گوید می اول جهانی جنگ تجربه موحش عظمت تأثیر تحت 3برگسون 

 همین نماید، می رخ که ای غریزه نخستین شکافیم می را زادآدمی تمدنی پوسته وقتی که است

 « 2.است غریزه

  

                                                   
 56: 4115، جانسون و جانسون از نقل به 1399 نودهی فالح.  1

 22: 1382پور، براتعلی.  4
3 . Henri Bergson(1859-1941) 

 185: 1359 برگسون، از نقل به1388، طاهایی.  2
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 :گوید می آلمانی شناس جامعه  1وبر ماکس یا

 خواهیم که طور آن واقع در است؛ لکن واقعی جنگ، که درحالی است پندار و تصور فقط صلح،

 انواع بر زدن مهمیز معنای به خود به خود که است شده تجربه و تدریجی کلیتی صلح دانست،

 رهایی اصطالحاً یا است خشونت و سازی مقهور یا طلبی سلطه جمله از انسان غریزی های گرایش

 حاکمیت از موقت گسست صلح، متفکران این نظر از واقع در 4است. طبیعت سیطره از انسان

 گسست هرجنگی ، عکس بر. است تمدن مستمر حاکمیت به بازگشت بلکه  نیست غرایز مستمر

 است آمده پدید منطقه مردمان یا کشور یک مردم میان قبل، از که است عرفی های تفاهم از موقت

 .است جوش خود هایهماهنگی و تفاهمات همان به مجدد بازگشت ، صلح استقرار و جنگ پایان و

 و کشی بهره ها، مرزکشی بر تأکید زور، به تملک مثل حیوانی غرایز بود؛ می این از غیر حقیقت اگر

 بنا. گذاشت نمی باقی معتبر های عرف ، اخالقیات ، تمدن گیری شکل برای مجالی طلبی، سلطه

 که است جنگ این برعکس، بلکه باشد؛ ها جنگ بین در باشی راحت حالت از تواند نمی صلح براین

 صلح، با. است اجتماعات میان ناهشیار تفاهمات و مشترک زیست ها، فرهنگ از موقت گسست

 ، خود شناخت به منوط ماندگار و  پایدار صلحی ایجاد براین بنا ؛3عکس بر نه شود می فهم جنگ

 بسزایی پایداراهمیت  صلحِ تحکیم فرآیند این در .است آن با تطبیق چگونگی درک و جامعه

 و عمومی مجمع مشترک فرعی ارکان از یکی که  متحد ملل سازمان صلح تحکیم کمیسیون.دارد

 :کند می توصیف چنین این را صلح احکام است؛ متحد ملل سازمان امنیت شورای

  است؛ مسلحانه مخاصمات ادامه یا و مجدد وقوع و ظهور از گیریپیش صلح، از تحکیم هدف

 و بشر حقوق و بشردوستانه ، ای توسعه ، سیاسی های برنامه از ای سلسه شامل بنابراین

 جامعه هر نیازهای خاص بلندمدت و مدت کوتاه اعمال انجام امر این. هاستآن اجرای سازوکارهای

 فقرزدایی، توسعه، زمینه در فرآیندهایی و پایدار نهادهای توسط باید اعمال این. کند می طلب را

 حکومت و بشر حقوق به احترام ، دموکراسی ارزیابی، بهبود قابل و مطلوب رانیحکم ، هانابرابری

                                                   
1. Max Weber 

 185:  4113گرانول، از نقل به همان،.  4

 185: همان.  3
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 دستورالعملی)  گزارشی در بار اولین برای آن از پیش اما 1.یابد انسجام صلح فرهنگ بهبود و قانون

 ،سند این در. است گردیده استفاده صلح تحکیم واژه از گردید منتشر 1884 سال در که( صلح برای

 و تقویت به که است ساختارهایی از حمایت و تشخیص برای هایی کوشش معنای به صلح تحکیم

 رکن عنوان به فرهنگ به توجه 4بینجامد. تعارض، دوباره بازگشت از جلوگیری برای صلح انسجام

 فرآیند برای فرهنگ از استفاده همچنین و جمعی هشیار و ناهشیار های نگرش و باورها اساسی

  .است ضروری  سازی، صلح

 سازی صلح و فرهنگ

 و همگام فرآیندها و ساختارها در اصالح باید صلح راه ساختن هموار و جوامع در دگرگونی برای

 برای و مدت، هدفمند بلند باید صلح تحکیم هایکمک. باشد جامعه فرهنگی های ارزش با همراه

 به. دارد زمان به نیاز اجتماعی باشد؛ تغییرات جامعه تعارضات با مواجه برای بومی ظرفیت ساختن

 پایدار صلح برقرای انتظار شبه یک توان ؛ نمی3است مشکل بسیار مدت، بلند صلحِ آوردن وجود

 را ها ملت درک کرد و جو و جست ، وارده های آسیب را در تفکرات اختالفات، ریشه باید .داشت

 و ،لوازم تکنولوژی نظیر بی رشد و شدن جهانی به توجه با مهم این .برد باال دیگر یک به نسبت

 در. است گیریپی کشور، قابل از خارج و داخل سفرهای و همگانی آموزش ، جمعی ارتباطات

 :اند گفته شدن جهانی تعریف

 صورتی به دنیا هایانسان آن، نتیجه در که مکان و زمان فشردگی از فرآیند است عبارت شدن جهانی»

 هایمحدودیت از بسیاری آن، نتیجۀ در و شوندمی ادغام جهانی واحد جامعه در آگاهانه، نسبتاً

 2«یابند می کاهش یا رفته بین از فرهنگی و اجتماعی هایبندی طبقه با سیاسی و جغرافیایی

                                                   
 (s/prst :8-277) از نقل به 1399 مصفا،.  1

 38:  1884 غالی، پطروس.  4

 488: 4111براهیمی، از نقل به. 1399مصفا،.  3

 .56:  1395نیا، شهرام.  2
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 پیدا زیادی قدرت ای، رسانه ابزار رود. امروزه می شمار به شدن جهانی مؤثر عناصر از یکی رسانه،

 هم .است تأثیرگذار نیز آموزش جمله از ، فرهنگی ارکان تمامی بر حتی که تا جایی است کرده

 از چه و عملکردی لحاظ از چه جهان کشورهای دیگر و ما کشور رشد به رو و جوان نسل اکنون

 از را خشونت ها، بچه از بسیاری. دارند قرار ها، شبکه گونه این تأثیر شدت، تحت به ای اندیشه لحاظ

 1کنند. می تلویزیون تماشای  صرف را خود وقت از مهمی بخش چون گیرند، می فرا ها رسانه طریق

 شده نهادینه هافرهنگ از بسیاری در تدریج به خشونت ، شده انجام مطالعات براساس همچنین

 و آموزش نهادهای از اعم جهانی دهکدۀ در فرهنگی مؤثر نوین و سنتی ابزارهای شناخت 4است.

 مانند صلح تحکیم. باشند می پایدار صلح تحکیم در تأیثرگذار لوازم از ای رسانه و فرهنگی ، پرورش

مردم،  فرهنگ و انتظارات با تعامل در امکانات مجموعه که بود خواهد موفق زمانی دیگر فعالیت هر

  .باشد جامعه هر تاریخی پیشینه ها،سنت دین،

 باز و تولید جهت در که معنی بدین. است صلح مفهوم به پویا نگرش معنای به صلح، فرهنگ لذا

 ، هنر ، ادبیات ، معرفتی و فرهنگی مبنای یک مثابۀ به صلح مبنا این بر. دارد می بر گام صلح تولید

 3نماید. می بازتولید و تولید را خود ، بخشنده تداوم های نسل و ،ساختارها دین

 حقوق و امنیت ، توسعه طرف به ، بیشتر آزادی) عنوان با خود گزارش در متحد ملل سازمان دبیرکل

 مواردی به اشاره با 2.بود داده اختصاص صلح تحکیم به را بخشی سران اجالس به(  همگان برای بشر

 شوند می رها جنگ از که کشورهایی از نیمی تقریباً که داردمی اعالم و کرده اشاره اوگاندا و آنگوال ماند

 با صلح تحکیم.  غلتند می هادرگیری و خشونت دامن به مجدداً مخاصمات پایان از پس سال 5 ظرف

 به خود هاچالش این.  است گردیده کارایی، تقلیل موجب که است بوده رو روبه زیادی های چالش

 مبتنی ناعادالنه المللیبین نظام ؛ 5جهانی آپارتاید آنها ترین ای ریشه هستند که وابسته متعددی عوامل

 6باشد. می تبعیض بر

                                                   
 .48: دواین  از نقل به  ، 1394 واجارگاه.  1

 .48: پی برند از نقل ،به منبع همان.  4

 .59: 1391، قراگزلو از نقل به 1399 نودهی فالح.  3

 .4115 عنان، کوفی.  2
5 .Global Apartheid 

 .484: 4112 سنس، و الن از نقل به1399 مصفا،. 6
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 و سیاسی تنازعات که شود ایجاد جهانی ملل بین عمیق پیوندی و ارتباطی عنصری باید

 منابع به صلح تحکیم. باشد نداشته را بینابینی صلح زدن برهم و آن گسست توان ژئوپولیتیکی،

 فرهنگ و وظایف امکانات، میان نسبی تعادل ، کننده مشارکت های دولت میان هماهنگی ، مالی

 عمیق دخالت که هاست مدت شناسان دارد؛ جامعه بستگی بحران از خروج به نسبت جامعه خود

 درک اجتماعی بندی طبقه و فرهنگ انتقال و گیری شکل در را رسمی شده سازماندهی تحصیالت

 گوناگون شدت به ای رشته بین فضاهای در و زمان طول در درک این ماهیت هرچند اند، کرده

 تحرکات جدی توجه مورد ها نسل بین فرهنگ انتقال سازوکار عنوان به آموزش لذا 1.است بوده

 .است فرهنگی

 صلح آموزش

 شهروند یک عنوان به تا است اصیل آگاهی و هشیاری نوع از جهانی بینش ارتقای  صلح، آموزش

 وضع بر که تفکری الگوی و اجتماعی ساختار دادن تغییر با را موجود شرایط و  نماییم رفتار جهانی

 قرار صلح، آموزش قلب در تغییر به تمایل و بینش رو این از ، سازیم متحول است حاکم موجود

 و ها آرمان چه تأثیر تحت که کند می زندگی جهانی در بداند فراگیر و آموز دانش که این 4دارد.

 نسبت واکنش و بازخورد طبیعتا و کند؟ ایفا تواند می گر کنش عنوان به نقشی است؛ چه آرزوهایی

 درونی ها راآن و دهد ارتقا را هایش مهارت امید، و ترس تکانش در بتواند و بود خواهد چه آن به

  .بیاموزد را هایش ترس بر غلبه مهارت و سازد

 است؛ صلح فرهنگ به نیل برای ای رشته چند و کانونی چند ، فرهنگی چند امری صلح، آموزش

 هایفرهنگ و ملل به تا باشد مثبت هایارزش به مشتاق فعاالنه شکل به بایست می جامعه یک

 از شکلی عنوان به صلح، آموزش. باشند داشته همزیستی هماهنگ شکلی به دهد امکان مختلف

 برای الزم باورهای و ایستارها ، هاارزش آرام شکلی به و شود می گرفته نظر در جهانی شهروندی

 جنگ آموزش ، صلح آموزش مقابل طرف 3کند. می القا را بودن جهانی جامعه مسئول عضو یک

                                                   
 .36:  1398 ، استیونز.ال میچل.  1

 .41:  1888، ریردون.  4

 .195: 1888  یونسکو، از نقل به 1386نورمحمدی،.  3
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 تقسیم کردن دائمی با را حذف و تبعیض و نابرابری بازتولید طریق از را منازعه که آموزشی است؛

 و ترس و رقابت آمدن وجودبه و غالب مردانۀ خشونت افزایش طریق از مذهبی، یا قومی هایبندی

 1.دهدمی شکل یادگیری امر در شناختی محدود حوزۀ بر هابرنامه در نادرست تأکیدهای همچنین

 حوزۀ بر که بسیاری تأکیدات برخالف .است متغیر بسیار احساسات تأثیر تحت درک، و شناخت

 یا برتربینی خود ، امید ، ترس: جمله از احساسات شود، می داری خویشتن و صلح نظری و تئوری

 عقلی استدالالت با متوالی گویی علت سلسله صدها که است گذار اثر عمیق آنچنان بالعکس

 هدایت درونی شناسی وظیفه یک سوی به را افراد ابتدا صلح آموزش باید .باشد نمی آن جوابگوی

 عملی صورت به خود درونی شناسی وظیفه اساس بر را صلح آموزش مفاهیم که طوری به کند؛

 از قسمتی عنوان به باید کشور، هر در مربیان تربیت به دادن سازمان و ریزی برنامه و نمایند محقق

 باید آموزش متولیان عنوان به مربیان اول وهلۀ در 4گیرد. قرار توجه مورد یونسکو پیشنهادی اصول

 بدانند خوبی به را ترس و خشم کنترل هایمهارت. باشند مسلط خود منطق و احساسات قدرت بر

 می ساخته جامعه افراد، یک جمع از. کنند منتقل را موضوع این آموزان دانش به بعدی گام در و

 شاید .گرفت نظر زیر را صلح فرآیند مستمر رشد توان می جمعی هایآگاهی جمع از طبیعتا شود؛

 مفهوم از دارد، فرد بر صلح آموزش که  اصلی تمرکز و تأکید وجود با ، 3فریره پائولو دلیل همین به

  2گوید. می سخن گروهی آگاهی سپس و فردی آگاهی به دستیابی««  سازی وجدانی»»

 صلح آموزش اهداف

 در و شده مطرح مُدوّن آموزش یک عنوان به دنیا کشورهای اکثر در صلح آموزش حاضر حال در

 فهرست که دهدمی نشان مطالعات، و شواهد. است کرده پیدا تسری درسی، هایبرنامه تمامی

 کشورهای در همه این با. است مشابه بیش و کم جهان، کشورهای اکثر در صلح هایبرنامه اهداف

 5.دارد وجود صلح آموزش هایروش و اصول درباره گوناگونی هایگیریجهت مختلف،

                                                   
 .195 ؛ 4118یونسکو، از نقل به همان.  1

 .3:  1399نودهی، فالح.  4
3 .Paulo Freire. 

 .195: ؛4118 وبل و براش از نقل به 1386، محمدی نور.  2

 .69:  1883ساندز،.  5
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 که شودمی مواردی شامل مدت کوتاه اهداف. دارد بلندمدت و مدتکوتاه اهداف صلح، آموزش

 برای که مؤثّری سیاسی ساختارهای قوانین از فراگیرنده که طوری به کند می تر باثبات را زندگی

 ایجاد و آگاهی شامل مدت بلند اهداف.یابد مسئولیت و آگاهی است، زمین کرۀ روی بر بشر زندگی

 ارتقا هایی ارزش رو این از کنند؛ طلب را صلح ، جامعه و فراگیرنده که شود می ذهنی های ساختار

به  را اختالفاتی و هاشکاف مسابقۀ خطر صلح، آموزش .کند تغییر انسان، رفتارهای تا کنند می پیدا

 چشم صلح، آموزش. کند جلوگیری جمعی، برخودکشی تمرکز از با این هدف که دهد می مردم نشان

 1.کند می فراهم دارد، وجود انسان روان در که آمیز خشونت تصاویر با مقابله برای را صلح انداز

 خشونت، عدم چون مقاصدی به یابیدست در را صلح آموزش اصلی هدف پنج نیز 4گالتونگ جان

 3.داند می مختلف امور در عمومی مشارکت و محیطی زیست تعادل اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفاه

 که است اصیل آگاهی و هشیاری نوعی زمینه در جهانی بینش ارتقای صلح، آموزش اصلی هدف

 ایجاد طریق از را موجود شرایط و کنیم رفتار جهانی شهروند یک همچون سازد می قادر را ما همه

 رو این از. کنیم متحول است، حاکم موجود وضع بر که تفکری الگوی و اجتماعی ساختار در تغییر

 این در 2دارد. قرار صلح آموزش مبحث کانون در اصل در تغییر، به تمایل و بینش این که گفت باید

 باالتری اهمیت از زیست محیط حفظ به مندیعالقه و خشونت عدم اجتماعی، عدالت میان

 5.است برخوردار

 :کند می دنبال را زیر اهداف جهان در صلح آموزش گفت توان می مجموع در

 از کردن حاصل اطمینان ؛ کشورها در اجتماعی هاینابرابری کاهش گرسنگی؛ و فقر به دادن پایان

 همه؛ برای برابر آموزشی کیفیت و مولد اشتغال درمان، و بهداشت آب، به دسترسی سالمتی؛

 .اقلیمی ، هوایی و آب تغییرات و زیست محیط از حافظت همچنین

  

                                                   
 .2: 4118، هریس ایان.  1

2 . Johan Galtung(born:1930) 

 .34: 1886  گالتونگ، ازجان نقل به 1394، واجارگاه.  3

 .31: 1886ریردون، از نقل ،به همان.  2

 .31: 1883، استیتز استومفی از نقل به همان.  5
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 صلح آموزش هایبرنامه

  : کند می اذعان درسی، کتب در جنگ و صلح جایگاه بررسی تحقیق ادامۀ در واجارگاه

 در ایویژه جایگاه صلح، از فرهنگ ترویج در مؤثر عوامل ترین مهم از یکی عنوانِ به مدارس گرچه

 خشونت اعمال که دهد می نشان 1متعدد مطالعات و شواهد هستند؛ برخوردار صلح، آموزش ادبیات

 می انتظار چهآن خالف بر و است بوده برخوردار گذشته دهه دو در باری تأسف رشد از مدارس در

 دانش ذهن در مختلف، اشکالِ به را خشونت مؤسسات، و  هارسانه از بسیاری با همگام مدارس رود،

 .دهند می شکل آموزان

 نیز مدارس بهترین حتی که است باور این بر ، صلح آموزش حوزه محققان از ،4جیمز جنیفر

 اعمال تربیت، و تعلیم های روش و آموزش محتوای ، مقررات و قوانین طریق از روز هر را خشونت

 و تدوین آموزان دانش مشارکت بدون آموزشی مقررات و قوانین وقتی است معنقد وی. کنند می

 بزرگساالن نظر اساس بر فقط ، شده زمانبندی صورت به مدارس درسی های برنامه یا شود می اجرا

 3است. خشونت کنندۀ ترویج خود گردد؛ می تدوین آموزان، دانش نیازهای به توجه کمترین بدون و

 تواندمی برند می نام نیز ساختاری خشونت عنوانِ توان تحتِمی آن از که خشونت نوع این

 چنین در .دهد ترویج آموزاندانش بین در را هیجانی و عاطفی هایالعملعکس و منفی احساسات

 کنترلی و اختیار گونه هیچ خود تحصیل و زندگی بر که کنندمی احساس آموزان دانش وضعیتی

. است هابچه ارزشمندی خود احساسِ و نفس عزت دیدن آسیب ، فرآیند این طبیعی نتیجه.  ندارند

 آموزش مهم لوازم از واقعی نفس عزت حس ایجاد2است بشر حقوق مهم هایمؤلّفه از یکی خود که

  را آن ببرد؛ پی خودش انسان و وجودی ارزش به آموز دانش هر که زمانی .رود می شمار به صلح،

 نمو و رشد اما شود می آغاز خانواده از کهاین با اجتماعی هاینقش آموزش .کند نمی طلب زور با

 بسیار دلیل همین به شود،می آغاز خودش همساالن با نوجوان و کودک مشارکت و فعالیت با آن

 حتی و نقش بفهمد. کند مشارکت مدرسه فرآیندهای تمامی در آموز دانش که است اهمیت حائز

                                                   
 .31: 1884 کارسون و4111 استراگن از نقل به همان،.  1

2 . Jennifer James. 

 .31: 1886جیمز، ، همان.  3

 .34:  همان.  2
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 های فعالیت به آموزان دانش تمامی سوق با طریق همین به.است اثربخش و مهم چقدر او نظرهای اظهار

 تعامل نحوۀ که دانش آموز،این شودوهم می جلوگیری تنفر احساسات آمدن وجودبه از هم پویا،

 .گیرد می فرا را بهتر

 در هاروش این. گنجاند درسی برنامه در گوناگون های روش به توان می را صلح برای آموزش برنامه

 از.است رایج نیز جهان تمام در مستقل مدارس از بسیاری و آموزش ملی هایسیستم از بسیاری

 و دهدمی قرار مدنظر را آموزان دانش زیست تجربیات که ها، روشی استروش این ترین مهم جمله

 با آموزان دانش که هستند متوجه معلمان روش، این در .هست نیز ساختارگرایانه کردروی مروّج

 را هاآن معلم که هاییفعالیت واسطۀ به و آورندمی یادگیری، موقعیت هر به را اولیه دانش یک خود

 در چرخشی فرآیند یک صورت به باید را فرآیند این شوند. می درگیر درسی برنامه در کرده طراحی

 شدن درونی با کنند، می مبادرت معنی ساختن به خود تجربیات درک با آموزان دانش. گرفت نظر

 شینتوسوئی 1.بنمایند نیز عمل گیرند می یاد آنچه به آموزان دانش که رود می انتظار فرآیند این

 کردروی چهار کاستاریکا خوزه سن واحد ملل سازمان تعارض و صلح مطالعات بخش رئیس و استاد

 : است دانسته مفید صلح، آموزش در را

 و آمیز صلح مشکالت بین احتمالی هایرابطه کشف برای کند می تالش که جامع چارچوبی (1

 .کند روشن تصمیمات و ریشه علل، لحاظ از را هادرگیری وهمچنین نزاع مشکالت

 از هرگز دانش، که این شناختن. هاارزش حیاتی نقش  به توجه با صلح فرهنگ دادن آموزش (4

 خود درونی هایارزش که کند می تشویق را آموزان زبان مداوم طور به صلح، معلم. نیست آزاد هاارزش

. دهندمی شکل جهان، در آنها اقدامات و ها واقعیت از را خود درک که دلیل این به کنند برآورده را

 پارچگی،یک مصالحه، گذاری، اشتراک به زندگی، از مراقبت جنسیتی، انصاف عدالت، عدالت، محبت، مثال)

 )فعال خشونت بی و امید

 که همانطور. است متمرکز گفتگو، استراتژی و ها ارزش بر صلح آموزش ، آموزشی اصل سومین (3

 معلمان آن، موجب به که باشد «بانکی »نباید تربیت و تعلیم کرد تأکید برزیلی، معلم فریر، پاول

                                                   

 .46: 1386، ارای کشتی ، سعادتمند بخش، تیغ.  1
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 غیرفعال دانشمندان به تبدیل آموزگاران، و گیرند می عهده به را اقتدارگرا ««متخصصین»» نقش

 .شوند می

 فریئر آنچه یا است انتقادی توانمندسازی صلح آموزش تمرین برای حیاتی اصل چهارمین (2

 و شخصی اقدام به را ما روح و قلب بلکه ما ذهن تنها نه باید صلح آموزش. است نامیده«« وجدان»»

 . برساند صلح ایجاد برای اجتماعی

 آگاهی یک به ما آن طریق از که است انتقادی سازی توانمند آموزش صلح، آموزش خالصه طور به

 فرهنگ به خشونت و جنگ فرهنگی هایواقعیت تبدیل دنبال به فعال طور به که رسیم می انتقادی

 .است خشونت عدم و صلح

 برنامه در کردروی شود. دو نوشته دقت با باید نیز درسی ریزی برنامه صلح فرهنگ ترویج برای

 :است اهمیت حائز درسی ریزی

 ایویژه برنامه ، مجزا درسی هایبرنامه در 4 تنیده هم در درسی هایبرنامه و 1مجزا درسی هایبرنامه

 3شود. می تدریس مدارس و آموزشی مراکز در گریمیانجی تعارضِ  حلّ یا صلح آموزشِ عنوان تحت

 درسی هایبرنامه در صلح با مرتبط مضامین و مفاهیم ، تنیده هم در درسی هایبرنامه در که حالی در

 برخی در که است داده نشان هاپژوهش اخیر، حالت در 2شود. می گنجانده مدارس و مراکز مختلف

 این.  است برخوردار بیشتری اثربخشی از صلح مفاهیم گنجاندن دروس، سایر به نسبت  دروس

 و مذهب ، تجربی علوم,  اجتماعی علوم,  مادری زبان از:  از عبارتند اولویت ترتیب به موضوعات

 5.دروس سایر سرانجام و دینی معارف

 توسعه ، فرهنگی مبادالت ، هنری و فرهنگی همایشهای و هاکارگاه ، هاگردهمایی تشکیل همچنین

 حضور همزیستی، شبکه و قومی ملی آشتی به یابیدست هدف با افزایی دانش و هاآموزشگاه

 دستیِ صنایع از حمایت سرگیری از فرهنگی، المللی بین هایعرصه در هنرمندان و هاشخصیت

                                                   
1 . separate subjects. 

2 . integrated curricula. 
 .84: 1889 ، فریدمن و اسچیمدت ، 84: 1892 کریدلدر.  3

 .84: گیبز ، 419: برون و اسپودک.  2

 .53:  1886  براین،.  5
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 از توان می را تبلیغی یا فرهنگی هایبرنامه و سازی فیلم تئاتر، هنری، و ورزشی هایفعالیت سنتی،

 ، مالی منابع به صلح تحکیم  لذا .نامید سازی صلح فرآیند در فرهنگی هایطرح و ابزارها جمله

 جوامع خود عالقه و وظایف امکانات، میان نسبی تعادل ، کننده مشارکت هایدولت میان هماهنگی

 صورت بدین تا است مالی لوازم و وقت صرف مستلزم که 1دارد. بستگی هابحران از خروج به نسبت

 .گیرد شکل جهانی، پایدار صلح تحکیم حلقۀ

 ایران در صلح آموزش و پرورش و آموزش

متوسط  طور به زیرا است؛ پرورش و آموزش سازمان کشور، آموزش اصلی متولی که جاییآن از

 شود؛ می سپری آن در ایرانی شهروندان زندگی دوران اثرپذیرترین و ترین حساس از دوازده سال

 که گرفته؛ شکل جایی تا آموزش حول شناسی جامعه نظریات.یابد می ضرورت آن به ویژه توجه لذا

 و ها نابرابری بر مهمی نقش تواند می نیز ،آموزش اند گفته و اند گذاشته مارکس پایِ جا حتی

 که بود این جهان درباره مارکسی تصور با وبر ماکس مشهور بحث.باشد داشته درونی های انگیزه

 سلسله که نیستند؛ اقتصادی روابط فقط.است قدرت نوع چندین از برخورداری مدرن جوامع ویژگی

 ویژگی بر مستقلی تأثیرات نیز اجتماعی و سیاسی های نظام. کنند می تعیین را اجتماعی مراتب

 و اقتصادی منزلت، افزایش برای مهمی کار و ساز رسمی آموزش که بود معتقد وِبر.دارند نابرابری

 به البته 4.است امپراتوری چین و صنعتی آلمان همانند ای پیچیده جوامع در سیاسی مشروعیت

 شکل هر به را آن توان می آموزش با که است خام لوح یک انسان وجودی لوح که نیست معنا این

 و تعامل در برابر و فردی اختیارات افزایش با را ناعادالنه نظام یک توان می لکن آورد؛ در دلخواه

 داشته ها نابرابری ابراز در مؤثر نقش جامعه شهروندان یکایک که زمانی.داد تغییر ، آن از انتقاد

 کاهش روشن انداز چشم ، شود می محقق دموکراتیک های سازوکار افزایش با ، مهم این که باشند

 و شمالی غربی، و شرقی از اعم ،««دنیا مردم»» که نمود اذعان باید.شود می نمایان ها نابرابری

 بیان و باشند نمی جنگ خواهان و اند صلح طرفدار ، آن غیر یا دموکراتیک دنیای در و جنوبی

                                                   
 .419: 1399، مصفا.  1

 .38:  1398 ، استیونز.ال میچل.  4
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 های ساختار وجود صرف البته 1.باشد می مستقر و اصیل دموکراتیک سیستم یک در آنها های خواسته

 بر عمیق تأثیر برای درست آموزش بلکه نیست نابرابری بردن بین از جوابگوی دموکراتیک سیاسی

 .است کارسازتر شهروندان

 به درمورد یونسکو پیشنهادی متمم به صلح آموزش عنوان با خود پژوهش در ،4114 زکاوتی 

 : است نوشته و کرده اشاره آموزش در فراگیر اصلی حکم در صلح آموزش شناختن رسمیت

 انسان دیدگاه اساس بر و کند فکر منتقدانه بتواند که است؛ انسانی پرورش صلح آموزش هدف

 او زمینه دراین و کند همکاری دیگران با عادالنه دنیایی خلق برای زندگی به نسبت خود ۀدوستان

 ، اطالعات ، زیست محیط ، فناوری انقالب یعنی جهانی اصلی ۀمسئل چهار آموزش دارد عقیده

 مؤثر جنگ احتمال کاهش در زیادی حد تا دیگر یک با ها آن ارتباط تبیین و صلح ، ارتباطات

 مهم و اساسی  ۀمؤلف سه به بگذاریم؛ ذربین زیر دقیق طور به را آموزشی فرآیند بخواهیم اگر4است.

 سازمان طور به باید که رسیم؛ می تدریس و درسی ریزی برنامه ، محتوا شامل که پرورش و آموزش

  .کنند ترویج جامعه در را صلح آموزش پویا و یافته

 دانش از انبوهی حجم که طوری به است محور کتاب و محتوا هرچیزی از بیش ایران آموزشی نظام

 عنوان تحت تحقیقی در هاشمی سهیال.دهد می ارائه آموزان دانش به متوالی سنین در را اطالعات و

 اساس بر انسانی علوم رشته دانشگاهی پیش و متوسطه دوره درسی های کتاب محتوای تحلیل

 : گوید می ،( 1399) صلح آموزش مؤلفه

 توانند می درسی های است،کتاب محور کتاب نظام  یک ایران پرورش و آموزش نظام که جا آن از

 عنوان به درسی  های کتاب محتوای رو  این از.نمایند تعیین یادگیرندگان در را تعمق و تفکر شیوه

 گرا کثرت فضای یک در یکدیگر درک پیام انتقال در تواند می پذیری جامعه مهم های عامل از یکی

 حفظ بر صلح آموزش با ارتباط در درسی های کتاب اصلی گیری جهت. نماید ایفا مؤثری نقش

 های سیاست با یادگیرندگان دشمن،آشناساختن  کشور،شناسایی ارضی تمامیت و ملی انسجام

 فرهنگی و اقتصادی سیاسی، مبادالت و قدرت توازن غربی،عدم قدرتمند کشورهای استعماری

                                                   
 .41: 1399پرست، نوع.  1

 .422: 1386، آرای کشتی ، سعادتمند بخش، تیغ.  4
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 تحقیق در همچنین 1.باشد می دشمنان تهاجم و فتنه با مقابله و المللی بین سطح در کشورها

 های ها داده کل از% 45 میزان و اشاره 1 با تنها صلح مفهوم ،1399 خواه ترقی و میرحسینی

 4است. برخوردار فرهنگ معرف های مؤلفه دیگر میان در ناچیزی بسیار سهم از شده تحلیل

 :که دریافتند 1386 همکاران و مرزوقی درسی، ریزی برنامه بعد در  همچنین

 بسیاری های مؤلفّه و عناصر به توجه نیازمند آن تدوین و متنوع و وسیع بسیار مفهومی دارای صلح

 به باید صلح درسی برنامه تدوین برای ، اجتماعی علوم و حقوق متخصصین دیدگاه از.باشد می

 شامل آن کلیات و مفاهیم.کرد توجه آموزش محیط و آموزش روش ، اهداف ، منطق ، مفاهیم

 و تعارض مفاهیم ، مهرورزی و دوستی تساهل، ، تعامل مفاهیم ، امنیت و صلح ماهیت و مفهوم

 نتایج همچنین. باشندمی آن امثال و صلح مفهوم ، فرهنگی جهاد و جهاد ، جنگ مفاهیم خشونت،

 انسانی،هایفرهنگ مانند تنوع مسائلی توانندمی هادانشگاه و هامدرسه ۀداد نشان تحقیقات

 را هااین جز و جهانی روابط تروریسم، و جنگ ، نژادپرستی وآلودگی،اکوسیستمجمعیت،تخریب

 3.بپردازند گفتگو و به بحث آنها درباره دانشجویان، جهانی آگاهی افزایش برای و برگزینند

 قدرت معلمان که است داده نشان مطالعات. هستند عنصر تریناثربخش معلمان، تدریس، پارادایم در

 هایشیوه 2دارند. شناخت و درک و ارزش هاینظام به دهیشکل در مکتوب متون به نسبت بیشتری

. است آموزان دانش««درس کالس»»آموزان دانش با همچنین و جامعه و دیگریک به معلمان تعامل

 دانش هایبرداشت بر جنسیت و قومیت و نژاد قبیل از مقوالتی بر مبتنی آموزان دانش از معلم انتظارات

 مهم است ممکن  پذیری،جامعه یا شدن اجتماعی 5.گذارد می تأثیر دستاوردهایشان و خود از آموزان

 دولت یک و شهروند یک میان داد قرار یک پیدایش موجب زیرا شود، انگاشته معلمی، نقش بخش ترین

 6شوند. می محسوب ملی هویت «اعلی حافظان»  هادانشگاه و مدارس آن در که شود می

                                                   
 .1: 1399، سهیال هاشمی.  1

 .1: 1399 خواه، میرحسینی،ترقی.  4

 383: 4115 یونسکو، از نقل به 1386، همکاران و مرزوقی.  3

 .311: 4112، ادوان و باران.  2

 .198: 1386، محمدی نور از نقل به 4118، سادونیک.  5

 . 198: 1386، محمدی نور از نقل به از نقل به 4113، دورخیم.  6
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 ۀمقول به ایران سیاستمداران توجّه و تمرکز لذا است؛ متمرکز ایران آموزشی نظام که آنجایی از

 باالدستی، اسناد به نظر با ادامه در 1386 همکاران، و مرزوقی. است حیاتی بسیار پرورش و آموزش

 :دارندمی بیان

 است؛ شده صلح آموزش و صلح ۀمقول به مختصری و تلویحی اشارات کشور، باالدستی اسناد در

 توسعه چهارم برنامه کلی های سیاست ، 1212 افق در ایران انداز چشم سند در نمونه برای

 ریزیبرنامه ، آینده به امید و ایثار روحیه ، ایمان و اخالقی فضایل تقویت ایران، اسالمی جمهوری

 به بخشیدن عمق ، اجتماعی عدالت تحقق برای تالش ، اجتماعی و فردی رفتارهای بهبود برای

 دوجانبه، هایهمکاری گسترش ، زیست محیط از حفاظت ، عمومی مشارکت و تعاون روحیه

-با کشورهای سازنده روابط توفیق ، کشورها با روابط در تشنج از پرهیز المللی،بین وای منطقه

 تربیتی و درسی هایبرنامه اگرچه 1است. شده ترسیم اسالم، جهانِ با روابط و تحکیم غیرمتخاصم

 صلح و خواه عدالت نسلی تربیت زمینه بایدمی ایران، اسالمی جمهوری عالی و عمومی سطوح در

 گانهیازده های حوزه در سازد؛ اما فراهم را پرستمیهن و ایثارگر شجاع، جهادگر، ستیز، ظلم جو،

 کلیدی عناصر فرآیندهاو ها،روش محتوایی، حدود که عمومی پرورش و آموزش یادگیری و تربیت

 آموزش»» موضوع به عالی، آموزش درسی واحدهای در همچنین و سازند می را روشن یادگیری

 به کمک هدف با نهایتاً نزاع و صلح با مرتبط آموزش که آنجایی از 4.است نشده توجهی ««صلح

 ایستارهایی نیز ودشمنی تردیدو تبعیض، دارریشه ساختارهای به بخشیدن تحول و واسازی درک،

 باید نیز باالدستی اسناد در لذا3گیرند؛می صورت انگارند،می مشروع امری را خشونت به توسل که

 .شود ویژه توجه

 اساس بر تاریخ کتب محتوای تحلیل عنوان تحت تحقیقی در(  1388)  همکاران، و علیوند کرد

  : که رسندمی نتیجه این  به صلح، مفهوم و الفلین مک رومی، ویلیام تکنیک

 مساعی، تشریک و همکاری برخوردها، و تضادها حل پذیری، مسئولیت مصادیق شامل صلح مفهوم

 است، جهانی هوشیاری و آگاهی عدالت، و برابری زیست، محیط به مندیعالقه مفاهمه، و گو وگفت

                                                   
 1212 انداز چشم سند.  1

 .398:  1386 همکاران و مرزوقی.  4

 .196: 1386، محمدی نور از نقل به براون.  3
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 هایپایه اجتماعی تعلیمات کتب تاریخ بخش در مصادیقش و مفهوم این داد نشان پژوهشی، هاییافته

 آموزش»» عنوان با هابرنامه از یکی 1.است شده برده کاربه کمی میزان به ششم و پنجم چهارم،

 به ،ایران اسالمی جمهوری جمله از جهان کشورهای از تعدادی در««  جانبه همه آموزش یا جهانی

 آموزش به که حالی در دهدمی نشان محتوا تحلیل از حاصل نتایج. است شده اجرا آزمایشی صورت

 انتظار حد در توسعه و شهروندی آموزش و انتظار حد از بیش فرهنگی چند آموزش و محیطی

 فناوری و ها رسانه آموزش ، بشر حقوق ، صلح ، برابری آموزش ، سالمت آموزش به ، شده پرداخته

 صورت به متعدد های مؤلفّه نیز مفهوم هر درون در. است شده توجه انتظار حد از کمتر اطالعات

 شده توجه انتظار، حد از کمتر برخی به و بیشتر ها مؤلفه برخی به و نگرفته قرار توجه مورد متوازن

 هایمحمل تنوع به و است معلمان وظیفه شدن،جهانی فرآیند در دگرگونی و تغییر ترینمهم 4است.

. باشند درسی کتاب از فراتر ارتباطی های ابزار که رود می انتظار عالوه به شود می مربوط اطالعاتی

 و هافرهنگ بینی، جهان تغییر همراه است ممکن سازی جهانی فرآیند در که داشت نظر در باید

 راه این در که بود مراقب باید لذا کند؛ تغییر نیز پرورش و آموزش اهداف انسان، گوناگون اعتقادات

 توجهات کنار در که شود دقت اینها همۀ با 3نشود. وارد آسیبی جامعه، اصیل فرهنگ و ها ارزش به

 توجه مدارس، و معلمان ایدئولوژیک بعضاً و ارزشی عناصر به باید آموزشی، هایشاخص و محیطی

 صورتی و شکلبی چندان نه وسیعِ های روایت به هاآن. نیستند طرفبی هادانشگاه و مدارس. شود

 در مؤثری نقش معلم، هویت طریق بدین. گویدمی خودش به خود، درباره جامعه که دارند تعلق

 او سیاسی ایدئولوژی  2دارد. هاییروایت چنین تأیید و هاارزش چنین تحقق در او کامیابی یا توانایی

 مدّعی برخی، کهاین وجود با و نیابد یا یابد سازگاری قدرت غالب یا مسلط سیاست با است ممکن

 سیاسی، هایارزش از را خود هاآن هستند؛  معلمان اجتماعی تکرار عامالن مدارس، که هستند آن

 کاری، چنین انجام برای اقتصادی فشارهای و مقتضیات وجود با شانایحرفه و فرهنگی دینی،

                                                   
 .1: 1388 همکااران، و . کردعلیوند 1

 .422: 1386، آرای کشتی ، سعادتمند بخش، تیغ.  4

 .13:  1398 مطلق،جعفری،.  3

 .196: 1386، محمدی نور از نقل به ؛ 1889، کالدیس.  2
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 است؛ مختلفی دینی و زبانی و قومی تنوعات شامل ایران، کشور که درحالی 1کنند.نمی محروم

 و ریز نکات همین دقت در صلح، آموزش در موفقیت کلید. باشد تواندمی فوق، موارد تمامی شامل

 هایارزش اخالق، ،معنویت آمده نیز یونسکو صلح آموزش تعریفات در که طورهمان. است توجه قابل

 مقتضیات کلید عنوان به تواند می ایران، خودمان میهن و ها ملت فرهنگی هایپیشینه و محیطی

 .شود قلمداد پایدار، صلح

 گیری نتیجه

 ممکن غیر آن تحقق که است اتوپیایی یک صلح، که تصور این برخالف شد گفته که طورهمان

 جهانی و کنونی شرایط در.است بشری قراردادهای به بازگشت بلکه نوین، ۀساز یک نه است؛ صلح

 و خود به توجه جهانی، صلح ۀمقول به توجه ، است خورده گره هم به بشر جمعی زندگی که سازی

 سازی درونی رهگذر از که است پویا و مستمر کار یک نیازمند مدت، بلند صلح ایجاد .است دیگران

 کاشتن با صلح آموزش.بخشد تحقق را آن ها،کینه و هاخشم با آن جایگزینی و ها انسان در صلح،

 معنای به منفی صلح .است پایدار صلح گذرگاه ها،بینی خودبرتر و ترس جای به متقابل درک بذر

 و سیاسی عوامل ۀسلس پایدار، صلح از منظور بلکه نیست ما مدنظر پایدار صلح همان بس، آتش

 آموزش .سازد می را المللیبین آشتی و دوستی ۀسلسل دو خود به خود که است اجتماعی فرهنگی

 و تعارضات تواندمی صلح، درست هایآموزش از استفاده با پروریانسان نهاد این پرورش، و

 .کند کنترلرا  است جنگ بروز عوامل ترین مهم از که را بهداشتی،درمانی ، اقتصادی هاینابرابری

 و خود بهتر درک چنین هم و بهداشتی و درمانی هایآگاهی ، شغلی و صنعتی هایمهارت آموزش

 با نابرابر اقتصادی روابط که زمانی تا. شود می هاانسان تمامی فعاالنه نقش بروز به منجر محیط،

 است، واقعی صلح ساز زمینه که واقعی اقتصادی توسعه هایزمینه آوردن فراهم دارد؛ وجود جهان،

 .است مشکل

 عمومی آگاهی بلکه نیست؛ سودمند ها،نابرابری کاهش برای تنهایی به دموکراتیک نهادهای افزایش

 آل، ایده ۀجامع صورتی در. باشد گشاراه تواندمی مدارس، هایآموزش ۀوسیل به آن کارکردهای از

 از ۀاستفاد ۀنحو و خود حق از باشند؛ همچنین برخوردار برابر، حق از آحاد تمامی که گیردمی شکل

                                                   
 .196: 1386، محمدی نور از نقل به 4116هالینان،.  1
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 به بیشتری توجه باید مدارس، درسی هایکتاب و درسی ۀبرنام در. باشند داشته کامل اطالع آن،

 داده آموزش تر،پایین سنین از مفاهیم اگر این هرچقدر. شود شهروندی ضرورت این از آگاهی

 و هادبستانی پیش ویژه به کشور مدارس در .بود خواهد بیشتر جوان، نسل در هانآ اثربخشی شوند؛

 این به را مسئوالن توجه که گیردمی صورت ضعیف بسیار صلح، آموزش مقولۀ متأسفانه ها،دبستان

 .کند می طلب امر،

 برای دیگر یک با هماهنگ صورت به باید معلمان تدریس و درسی ریزیبرنامه محتوا، عنصر سه

 محور الگو نقش خاطر به معلم موارد، این همۀ بین از که شوند هماهنگ بشریت آرمان این تحقق

 .است فرآیند این عضو تریناثربخش پنهانش، و آشکار بیانات و رفتار با خود

 در صلح آموزش که دارد ضرورت بسیار جغرافیایی، و زبانی و قومی تنوع به توجه با ایران کشور در

 نقشی خاورمیانه، زده آشوب ۀمنطق در تواند می ایران دیگر سویی از. گیرد قرار جدی کار دستور

. است بوده بسیار فرهنگی و جغرافیایی وسعت شامل دور ۀگذشت از ایران.کند ایفا فرهنگی و فعال

 هایگره با لیکن شود می تعریف مشخصی جغرافیای چهارچوب در حاضر  حال در که است درست

 تواندمی دارد منطقه های کشور از بسیاری و مجاور های کشور با که طوالنی فرهنگی و عاطفی

 از استفاده با .کند ایفا جهان بلکه و منطقه این پایدار صلح تحکیم در اثربخشی العاده فوق نقش

 که فارسی زبان عنصر.هستند شدن برطرف قابل مشکالت از بسیاری آموزشی و فرهنگی دیپلماسی

 و سیاسی تنازعات کاهش در تواندمی نیز است رسمی و متداول ایران با همسایه کشور چند در

 .باشد مؤثر پایدار، صلح ایجاد

 با و شود تشکیل ایران و مجاور کشورهای بین ای،منطقه آموزیدانش شوراهای شودمی پیشنهاد

 تر مستحکم را صلح بنای دیگر،یک به هاملت پیام کردن ترنزدیک و رساندن در شورا فعال نقش

 ناشی  ۀپراکنان تفرقه و غلط باورهای اسیر هنوز ما فرزندان و ما کودکان که زمانی درست در .سازند

 منطقۀ ایران، کشورهای بین در آموزیدانش شورای ایجاد با تواناند؛ می نشده هادولت تحکم از

 گرجستان، ترکیه، مثل غرب و پاکستان ، افغانستان خوارزم، و آرال دریاچه مجاور کشورهای قفقاز،

 یک ایجاد .داد شکل بزرگی اندیشی هم و گردهمایی یک جنوبی، عربی کشورهای همچنین و عراق

 ۀمنطق در اثربخش، العادهفوق محرک موتور یک تواندمی جوان، نسل زیست تجربیات از اندیشی هم

 .باشد ما حساس
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 دهیم می پایان سخن به هند، از صلح نوبل ۀجایز ۀبرند ، ساتایارتی کالیا زیبای جمالت با پایان در

 :گوید می که

 سپس بگیریم قرار خودخواهی های حلقه در و شویم محدود غرور، از محدودی های پوست در ما اگر

 بشکنیم؛ را هاحلقه این بتوانیم ما اگر اما .شود می تبدیل تخریب و انتقام ، تنفر،خشونت به خشم

 و شفقت از استفاده با را حصارها توانیممی ما .شود بزرگ قدرتی به تبدیل تواندمی خشم همان

    بسازیم. بهتری دنیایی تا کنیم برقرار ارتباط همدلی، طریق از جهان با و بشکنیم مانذاتی همدلی

 منبع

 دوره آموزان دانش ارتباطات گیری شکل در اجتماعی جو تأثیر ثانی،زهرا؛ احمدی،امینه،دانش -1

 ششم، سال تربیتی، علوم تازه های اندیشه فصلنامه تهران، شهر 15 منطقه های دبیرستان متوسطه

 (1381: ) 11-49 1381 دوم،بهار ی شماره

 ،دوره1382 جهانی،بهار سیاست فصلنامه جهانی، عدالت و پایدار صلح پور،مهدی؛ براتعلی -4

  (1382: )38-63 ،1 ،شماره2

 صلح آموزش بر مبتنی درسی برنامه آرای،نرگس؛طراحی بخش،سمیرا،سعادتمند،زهره؛کشتیتیغ -3

 آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی علمی فصلنامه ، کیفی مطالعه یک ، ابتدایی دوره در

 (1386: )468-438 ،1386 زمستان ، 2 شماره ، هشتم سال

 فصلنامه فرهنگی، دیپلماسی بر شدن جهانی ،نازنین،تأثیر نائینی مسعود،نظیفی نیا،امیر شهرام -2

 (1384: )121-161 ،1384 زمستان چهارم، و بیست شماره فرهنگ، راهبرد

 ایران،مجله در دموکراتیک های جنبش و شدن،دموکراسی جهانی ؛ مسعود امیر سید نیا،شهرام -5

 (1384: ) 54-98 ،1384 پاییز ،3 شماره ،12 دوره ایران، شناسی جامعه

 ،بهار81 ،شماره43 دوره راهبرد، فصلنامه مدرن، نظریه نقد بر درآمدی ؛ جواد طاهایی،سید -6

1383، 433-411 ( :1383) 

 دوره در درسی کتب جایگاه انسانی،بررسی علوم های پژوهش فصلنامه ،کوروش، واجارگاه فتحی -8

 (1394: )45-29 ،1399 ،تابستان( 4)39  ،شماره  ابتدایی
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 جمهوری مدارک و اسناد در یونسکو صلح آموزش های مؤلفه بررسی نودهی،معصومه؛ فالح -9

 اهداف ایران، اسالمی جمهوری نظام ی ساله بیست انداز چشم سند(:1395-1393)ایران اسالمی
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 نوین های دستاورد مجله صلح، مفهوم و الفلین مک رومی، ویلیام های تکنیک اساس بر ابتدایی
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 (1381: )1-11 ،1381 بهار ،6 شماره ،3 دوره ، عمومی گذاری سیاست

 صلح درسی برنامه تدوین همایون؛ االه،محمدی،مهدی،شمشیری،بابک،دادگر، مرزوقی،رحمت -11

 شماره پزشکی، علوم در آموزش های راهبر علمی ،دوماًهنامه کیفی مطالعه: عالی آموزش در محور

 (1386: ) 392-386 ،1386 دی و آذر ،( 5)11

 زمستان سیاست، فصلنامه رو، پیش های متحد؛چالش ملل سازمان صلح تحکیم مصفا،نسرین؛ -11

 (1399: )481-495 ،2 ،شماره38 دوره ،1399

 پرورش و آموزش عرصه در شدن جهانی پدیده بررسی گلنسایی،ندا؛ جعفری مطلق،معصومه، -14

 زمستان ، اول شماره پیش اول، سال ، شدن، جهانی راهبردی مطالعات فصلنامه اطالعات، عصر در

1398 ، 15-1( :1398) 

 ،1398 تابستان و بهار ،41 شماره فرهنگ، برگ نشریه ، میرانی ،مترجم استیونز.ال میچل -13

28-36 ( :1398) 

 در صلح مفهوم جایگاه و فرهنگ مفهوم بررسی دیلمقانی؛ خواه میرحسینی،زهره؛ترقی -12

 شماره ، دوم سال ، شناسی دانش ی فصلنامه ؛ 95-81 سالهای در ایران در کودکان های کتاب

 (1399: )91-83 ،1399 تابستان( 5)

: ای منطقه منازعات مدیریت و سازی صلح در ها دانشگاه و آموزش نقش نورمحمدی،مرتضی،، -15

-415 ،43 شماره ، 1 ی دوره ، الملل بین روابط های پژوهش فصلنامه ، خاورمیانه موردی مطالعه

191( :1386) 



 بررسی تحلیلی نقش آموزش و پرورش در تحکیم صلح پایدار

 
48 

 ،زمستان8 ،شماره - دوره سیاسی، علوم فصلنامه صلح، و عدالت ، دموکراسی پرست،زهرا؛ نوع -16

1399، 46-5( :1399) 

 علوم رشته دانشگاهی پیش و متوسطه دوره درسی های کتاب محتوای تحلیل سهیال، هاشمی، -18

 ، 1399 زمستان ،15 شماره درسی، برنامه مطالعات فصلنامه صلح، آموزش مؤلفه اساس بر انسانی

112-93 ( :1399) 

Boutros– Ghali (1992), An Agenda for Peace. Preventing diplomacy, peacemaking 

and peace-keeping, report of the secretary-general pursuant to the statement 

adopted by the summit meeting of the security council on 31 january  1992. 

Bryans,M peace education, in , journal of peace and security ,1(4) : (1996) 
Bar-on, D.,& Adwan , S.(2006) Shared History Project: A PRIME Example of 

Peace-Building Under Fire international Journal of Politics, Culture, and 

Society March 2004, Volume 17, Issue 3, pp 513–521 : (2004) 
Harris,Ian M .the goals of peace education , a journal of social justice ,volume 

2,issue 2,4-7 : (1990) 
Kofi a. Annan, (2005), in larger Freedom, toward development, security and 

Human Rights for all, New York: United Nations. 
Kreidler,W.J. Creative conflict resolution. New York: scot foresman publishing 

company, (1984). 
Reardon B.   1999Peace Education: A Review and Projection. Peace Education 

Reports No. 17,1-50, 1999-Aug  ,  
Schmidt ,F. and Friedman ,A. peacemaking skills for little kids. Miami: Abrams 

peace education foundation,: (1998) 
Sunds S. 1993. Education for peace and International Understanding, Paper from 
Omep International Seminar , Moscow ,Russia p:1 (1993) 

https://www.peace-ed-campaign.org/educating-for-peace/ 

https://www.ted.com/talks/kailash_satyarthi_how_to_make_peace_get_angry 

https://www.ted.com/talks/kailash_satyarthi_how_to_make_peace_get_angry

