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ﭼﮑﻴ ه
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﺣﻮزهی ﻓﻠﺴﻔﯽ و از دﻳ ﮔﺎه ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻴﻠﺴﻮف دورهی ﭘﺴﺎروﺷﻨﮕﺮی ،اﻳﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ  ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﮐﺎﻧﺖ از اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ روﻳﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺻﻠﺢ و ﻫﻢ ﺑﺮ روﻳﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽورزد و ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﻣﺄﻳﻮﺳﺎﻧﻪ ،آرﻣﺎنﮔﺮا و ﻧﻪ رﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ،ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی
ﺻﻠﺢ دارد ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ  .اﻳﻦﮐﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﮐﺎﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺢ
اﻧ ﻳﺸﻴ ه و ﻃﺮح ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ﭼﻪ ﺑﻮده ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ و
ﺗ وﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .زﻳﺮا او ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار :ﻳﮏ ﻃﺮح
ﻓﻠﺴﻔﯽ« ٥دارد.
ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ را از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨ ی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﭘ ﻳ هﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨ و ﻫﻢزﻣﺎن از ﻧﮕﺎه دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ
ﻣﯽاﻧ ﻳﺸ  .ﻋﺎﻣﻞ دوم ،اﻧﺴﺎن اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اراده اﺳﺖ ،آزاد اﺳﺖ و در ﭘﺮﺗﻮ آزادی،
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨ .
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻘﻴ ه دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ارادهی اﮐﺜﺮﻳﺖ آرای ﻣﺮدم
اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ اﻧ ﻳﺸﻪی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻓ راﺳﻴﻮن دوﻟﺖﻫﺎی آزاد ﺑﺎ ﺣ اﻗﻞ ﻧﻬﺎدﻳﻨﮕﯽ را
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨ  .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ ﻓ راﺳﻴﻮن ﺧﻮد وﺳﻴﻠﻪی ﺗﺤﻘﻖ اﻧ ﻳﺸﻪ و ﻏﺎﻳﺖ واﻻﺗﺮی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان اﻳ هی ﺟﻬﺎنوﻃﻦ و ﺷﻬﺮوﻧ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻘﻴ ه دارد ﮐﻪ ﻏﺎﻳﺘﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫ ؛ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻫ رﺳﻴ ﮐﻪ زﻧ ﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
٭ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ی دﮐﺘﺮی ﻧﻮﻳﺴﻨ ه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ
 .۱اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
.۲داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
 .۳اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
 .٤اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ

٥. Perpetual Peace : A Philosophical Sketch
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/٦/١٥ :
ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/٨/٢١ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٧/٢/٢ :
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ﺳﺮاﺳﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻮد و ﺧﺮد در ﻫﻤﻪی ﺷﺌﻮن ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرای ﮐﺎﻧﺖ ،ﻳﮏ دﻳ ﮔﺎه ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎی ﺧﻮدآﻳﻴﻨﯽ،
ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﺤﻮری ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ،ﻓﺮآﻳﻨ ﻣﺤﻮری ،ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزﺳﺎزیﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷ ه
اﺳﺖ.
ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ،از اﻫ اف درﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷ ه از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﺣﻮزهی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ:
 .۱ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺻﻠﺢ؛
 .۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻼن ﺻﻠﺢ؛
 .۳ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺻﻠﺢ.
اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻳﺮادﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ وارد ﻣﯽآورﻧ
و اﺧﻼق ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻮری ﺑﻮدن ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا او ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ
دارد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻞ را ﻧﺎدﻳ ه ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻃﺮﻓ اران ﮐﺜﺮتﮔﺮاﻳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻴﺰ از ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن اﺻﻮل
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨ  .زﻳﺮا اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع
اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻴﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﻴ ی :ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر ،اﻫ اف درﺳﯽ
ﺻﻠﺢ ،دﻳ ﮔﺎه ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﻣﻘ ﻣﻪ
»ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ  ،ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﺮﺩی ﻳﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻴﺮﻭی ﻛﻨﻴﻢ«.
)ﻳﺎﺳﭙﺮﺱ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺖ ،1372 ،ﺹ(276
در وﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای زﻧ ﮔﯽ اﻧﺴﺎن را روی ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ ﺗﻬ ﻳ ﻣﯽﮐﻨﻨ و
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺄﻳﻮسﮐﻨﻨ هﺗﺮ و اﻧﻮاع ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ و وﻳﺮانﮐﻨﻨ ه روﺑﻪروﺳﺖ،
ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺎز ﻗ ﻳﻤﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﺤﺘﻮای ﭘﻴﭽﻴ هﺗﺮ ،در
ﻫﻤﻪی ﻣ ارس ﺟﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
ﻣ ارا ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﮐﺜﺮتﮔﺮاﻳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ...وﺟﻮد دارﻧ و در اﻏﻠﺐ ﻣ ارس
ﺟﻬﺎن در ﻗﺎﻟﺐ دروﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼق و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧ ﮔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧ  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳ در اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،روﻳﮑﺮدﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﻪ روﻳﮑﺮدﻫﺎی ﺧﺮد
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارﻧ .
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳ ﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر،
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧ ﮔﯽ در ﻋﺼﺮ داﻧﺎﻳﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨ  .ﻻزم
اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی
ﻗﻮی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر ﺑﺎﻳ ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ
از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ و
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮﮐﺰ اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻠﺢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎﺷ .
ﺑﺎ آنﮐﻪ اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺖ درﺑﺎرهی ﺻﻠﺢ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق و رواﺑﻂ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺣﻮزهی ﺗﻌﻠﻴﻢ و
ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧ ﮐﯽ درﺑﺎرهی ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺎﮐﻠﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧ .
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺢ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﮐﺎﻧﺖ اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی
او ،ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار :ﻳﮏ ﻃﺮح ﻓﻠﺴﻔﯽ«)(١٧٩٥
و ﮐﺘﺎب »ﺑﻨﻴﺎدﮔ اری ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮏ اﺧﻼق«) (١٧٨٥و ﮐﺘﺎب »ﻧﻘ ﺧﺮد ﻋﻤﻠﯽ«) (١٧٨٨و در ﺣﻮاﺷﯽ
اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی او ﮐﺘﺎب »ﻧﻘ ﺧﺮد ﻧﺎب« و »ﻧﻘ ﻧﻴﺮوی داوری« ﻣﺸﺎﻫ ه ﮐﺮد .ﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺻﻠﺢ
ﭘﺎﻳ ار ،ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ او درﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮ و ﭘﻴﺶﺷﺮطﻫﺎی
ﺷﺶﮔﺎﻧﻪی ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﺻﻠﺢ را از زواﻳﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨ و
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد.
ﻃﯽ  ۲۰۰ﺳﺎل ﮔ ﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزﺗﺎب اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﻋﻤﻖ آن در ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻫﻢ ﭘﺮ ﺑﺎر و ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ١در ﮐﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪی
ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻧﺖ« ) (۱۹۳۱و ﮔﺎﻟﯽ ٢در ﮐﺘﺎب »ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ« ﻧﻘ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی
ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧ .
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮآﻧﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آﺛﺎر ﮐﺎﻧﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻣ ارس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﭼﺎرﭼﻮب و اﻫ اف
ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ از دﻳ ﮔﺎه اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮف
١. A.C.Armstrong
٢. W.B. Gallie

٥٠
ﺑﺰرگ ،در ﺗ وﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧ ﮔﯽ و اﺧﻼق ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺒﯽ
ﻣﺠﺰا و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ« در دورهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ
آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺎزﻟﯽ دارد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﻣﻮاﻧﻊ زﻳﺎدی ﻣﺎﻧﻨ
ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺧﺘﻼفﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،اﻳ ﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖﺧﻮاه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎدﻳ ه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر ﺷ ه اﺳﺖ )راﺷ  ،۲۰۰۵ ،ص .( ٢٥در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﮐﺎذب و ﺧﻮشﺑﻴﻨﯽ ﻣﻔﺮط در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ ) ﺑﻌ ازﺳﺎل  (۱۹۴۵و ﻧﻮﻋﯽ اﻧ ﻳﺸﻪی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ
»دوﻟﺖﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دوﻟﺖﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال ﻧﻤﯽروﻧ « ،ﺳﺒﺐ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨ رﻳﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی دﻗﻴﻖ
ردﭘﺎی ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴ ﮐﻪ اﻳﻨﮏ آﺛﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣ ود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤ ود ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﮔﺴﺘﺮهی ﺷﻮم ﺟﻨﮓ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨ .
ﺑﻌ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳ  ،ﺗﺐ ﻣﻨﺎزﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .اﻟﻮﻳﻦ ﺗﺎﻓﻠﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺟﻨﮓ و ﺿ ﺟﻨﮓ« درﺑﺎرهی آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در
 ۲۳۴۰ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ از  ۱۹۴۵ﺗﺎ ۱۹۹۰ﮔ ﺷﺘﻪ ،در ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻨﮕﯽ وﺟﻮد ﻧ اﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۴۵ﺗﺎﮐﻨﻮن را ﻋﺼﺮ »ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ« ﻧﺎﻣﻴ ن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺗﺮاژدی
ﺑﺎ ﻃﻨﺰ اﺳﺖ) «.اﻟﻮﻳﻦ ﺗﺎﻓﻠﺮ و ﻫﺎﻳ ی ﺗﺎﻓﻠﺮ ،۱۳۸۰ ،ص ۱۳و .(۱۴
ﺑﻪرﻏﻢ آنﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﻧ ازهی آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﻓﻴﺰﻳﮏ و ﺷﻴﻤﯽ اﻫﻤﻴﺖ
دارد ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧ رت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر ﺗ وﻳﻦ و اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧ  .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨ ه و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺣ اﻗﻞ آﻣﻮزشﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮوﻧ ی ،درک ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣ ارس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮهی ﺳﻨﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﮏﻃﺮﻓﻪی اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﻧﻘ و اﺳﺘ ﻻل ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ »آﻣﻮزش
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳ آنرا از راهﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺗﺮوﻳﺞ ﮐﺮد .ﻣﺜ ًﻼ ﺑﺎﻳ
ﮐﻮدﮐﺎن را وارد ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻫﻤﻴﺖ روزﻣﺮه دارﻧ و آنﻫﺎ را واداﺷﺖ اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت دﻳﮕﺮان ﮔﻮش ﻓﺮاﺑﺴﭙﺎرﻧ و در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اوﺿﺎع ﻣ رﺳﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔ ارد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﻳﻨ )«.ﺑﻴﺘﻬﺎم ،۱۳۸۴ ،ص .(۱۴۸

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ٥١
ﺷﺎﻳ ﺗﻼش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪی اﻳ ﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺑﺮ ﻣ ارس ﻳﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷ  .ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر ﻧﻴﺰ از ﻗﺎﻋ ه ی ﺳﻠﻄﻪی اﻳ ﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ رﻫﻴﺎﻓﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﯽ
ﻣ لﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻠﺢ اراﺋﻪ ﻧﺸ ه اﺳﺖ .ﺗﮏﮔﻮﻳﯽﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮑﺎر آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮان و ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﻟﻮﺗﺎن ﮐﻮی
در ﮐﺘﺎب »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش :ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ« اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻔﻮذ
در اذﻫﺎن و ﻗﺒﻮﻻﻧ ن اﻳ ﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ،ﻧﺤﻮهی ﺗﻔﮑﺮ و ارزشﻫﺎی ﺧﻮد را رد ﻣﯽﮐﻨ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او
اﻋﻤﺎل زور ﺑ ون ﺗﻠﻘﻴﻦ اﻳ ﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ،ﺑﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﻣ اران ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣ ارس
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻘﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨ )  ،١٣٧٨ص .(٤٦٠

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ
در رﺷﺘﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،اﺻﻄﻼح »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮیﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺗﺠﺎرب،
ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨ ) ﻣﻠﮑﯽ ،۱۳۷۸ ،ص ۱۴ــ۱۲و ﺳﻴﻠﻮر و اﻟﮑﺴﺎﻧ ر،
 ،۱۳۷۶ص۴۱ــ ۳۳و ﻣﻴﺮزاﺑﻴﮕﯽ ،۱۳۸۰ ،ص.(۳۴
اراﺋﻪی ﻳﮏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ روﻧﺎﻟ دال اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دال ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮآﻳﻨ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ،ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﻳﺎدﮔﻴﺮی)داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت ،ﻧﮕﺮش( را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣ رﺳﻪ ﻓﺮاﻣﯽﮔﻴﺮﻧ )دال ،۱۹۸۲ ،ص.(۶
روﻧﺎﻟ دال ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ و ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎی از ﭘﻴﺶ ﻗﺼ
ﺷ ه و ﻗﺼ ﻧﺎﺷ ه ﻳﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷ ه و از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﺸ ه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫ و ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﮑﺘﻮب ،اﻫ اف و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤ ود ﻧﻤﯽﮐﻨ .
اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ« ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼح »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ«
اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴ ﮔﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼح »ﺻﻠﺢ « اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺒﻮد ﺟﻨﮓ
ﻧﻴﺴﺖ و واژهﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨ دوﺳﺘﯽ ،ﻫﻢﮔﺮاﻳﯽ ،ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨ ی ،آراﻣﺶ و ﻋ م ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ واژه را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨ .
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻠﺢ در ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﺒﻮد ﺟﻨﮓ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی ﺟﺎن ﮔﺎﻟﺘﻮﻧﮓ ۱اﺳﺖ .ﮔﺎﻟﺘﻮﻧﮓ
١. Galtung

٥٢
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺻﻠﺢ واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ .او ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺻﻠﺢ اﻳ هی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﻳﯽ ﻗ رت را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨ و ﻋﻘﻴ ه
دارد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻇﻬﻮر اﻗﺘ ار و ﻗ رت ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻی اﻗﺘ ار درونﮔﺮوﻫﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧ  .ﺑﻪ ﺑﺎور ﮔﺎﻟﺘﻮﻧﮓ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ
ﺣﺲ ﻗ رت ﻓﺮاوان و وﺳﻮﺳﻪﮐﻨﻨ های را در رﻫﺒﺮان اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻬﺎر ﻗ رت در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ دﺷﻮار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪی ﻇﻬﻮر ﺟﻨﮓ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧ .
ﮔﺎﻟﺘﻮﻧﮓ ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻔﯽ را ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﻨﻴﺖ را ﺗﺄﻣﻴﻦ و از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪی اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻨ  .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨ ی و ﭘﺎرﮐﻴﻨﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﺘﻮﻧﮓ از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺲ
از ﻣ ﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻤﺎن ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در زﻣﺎن اﺳﺘﻴﻼی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ در ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻨﻴﺖ را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮدﻳ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ داد) .ووﻟﻤﻦ،
،۱۹۸۵ص ٢٠ــ.(٧
از ﻧﻈﺮ رآردن) ١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻨ ی و ﭘﺮﮐﻴﻨﺰ (۲۰۰۲ ،ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋ م ﺗﻌﺎرض در ﻫﻤﻪی اﺷﮑﺎل
ﺗﻌﺎرض ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷ ه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﻣﻨﻔﯽ و
ﺳﺎده از ﺻﻠﺢ ﻣﻌﻨﺎی آنرا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨ  .زﻳﺮا ﺻﻠﺢ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی دروﻧﯽ ،ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑﺴﻴﺎری دارد
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎرﻳﻒ آنﻫﺎ را ﻧﺎدﻳ ه ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ  .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺻﻠﺢ از ﻃﺮﻳﻖ زور و ﻗ رت
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗ رت ﻧﻴﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻬ ﻳ ﻫﺴﺘﻪای اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮوف
ﺷ ه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻳ هی ﺻﻠﺢ ﻫﻤﺎن اﻳ هی »ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ « ٢ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺳﻨ ی و ﭘﺎرﮐﻴﻨﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺻﻄﻼح ﺻﻠﺢ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ را ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﺮده اﻧ  :ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ٣و ﺟﻨﮓ ﮔﺮم ،ﺻﻠﺢ ﺳﺮد و ﺻﻠﺢ ﮔﺮم .در ﺻﻠﺢ ﺳﺮد دﺷﻤﻦ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ وﺟﻮد
ﻧ ارد؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻔﻴ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧ ارد .در ﺻﻠﺢ ﺳﺮد
ﺳﻴﺎﺳﺖﻣ اران در اﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز وﺟﻮد دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺳﺮد ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳ آﻣﺎده ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳ
ﻫﻤﻮاره آنﻫﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺸﺎن اﻓﺰود.
ﺑﺮﺧﻼف ﺻﻠﺢ ﺳﺮد ،در ﺻﻠﺢ ﮔﺮم ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎی ﮔ ﺷﺘﻪ و
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ٥٣
ﺣﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﻬ اﺷﺖ ) ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و رواﻧﯽ ( و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در ﺳﻴﺎرهی زﻣﻴﻦ ،اﻳ هی ﺻﻠﺢ
ﮔﺮم اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻠﺢ ،ﻫﻢﺻ اﻳﯽ و ﻫﻢﮔﺮاﻳﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ
ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺿ ﺟﻨﮓ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨ رآردن) (۱۹۸۸ﻋ اﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ١را ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻠﺢ ﻣﺜﺒﺖ ٢ﻣﯽداﻧﻨ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را درﺑﺮﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻳ ﮔﺎه ﻫﺮﻳﺲ و ﻣﻮرﻳﺴﻮن
) ،۲۰۰۳ص  (۱۲اﺻﻄﻼح ﺻﻠﺢ ﺑﺮ »ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻋ اﻟﺖ ،ارﺿﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ«.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻨ ی و ﭘﺮﮐﻴﻨﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻠﺢ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻋ اﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آزاداﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨ «.
ﺗﺼﻮرات و ﺗﻌﺎرﻳﻔﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻠﺢ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺎوی
ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳ ﺑﺮای اﻫ اف ﺑﻠﻨ ﻣ ت آﻣﻮزش ﺑﻴﺶ از روشﻫﺎی آﻧﯽ
دﻓﻊ ﺟﻨﮓ و رﻓﻊ ﻣﻨﺎزﻋﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺗﺼﻮر ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺟﻨﮓ ﻧﺒﺎﻳ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﻳﺎ »ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻔﯽ« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣ ارس ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی رادﻳﮑﺎل
رواﺑﻂ ﻣﻴﺎنﻓﺮدی و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧ  .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع رواﺑﻂ ،ﮐﻪ ﺿﺮورت دارد در ﻣ ارس
ﺑ انﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،اﻳ هی ﻋ اﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﺻﻠﺢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﻠﺢ و ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺟﻨﮓ ﻓﺮآﻳﻨ ی ﻣ اوم و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﮐﻤﯽ
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪی آن ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤ ن و ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﻣﻴ وارﮐﻨﻨ هﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ ه ،ﺗﻌﺮﻳﻒ روﻧﺎﻟ دال از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﺎﻳ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮآﻳﻨ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ آن ،ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻋﻢ از ﺻﻠﺢ ﮔﺮم و ﺳﺮد)داﻧﺶ ﺻﻠﺢ ،ﻣﻬﺎرت ﺻﻠﺢ و
ﻧﮕﺮش ﺻﻠﺢ( را ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣ رﺳﻪ ﻓﺮاﻣﯽﮔﻴﺮﻧ «.
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد .ﮐﺎﻧﺖ در »ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ﻳﮏ ﻃﺮح
ﻓﻠﺴﻔﯽ« ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧ ازه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ دﻳ ﮔﺎه او ﺑﻪ روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ
positive peace
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و ﺗﻌﺎرض ﻣﺤ ود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﺶ ﻳﺎ ﺗﻌﺎرض را ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﯽداﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻳ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار از ﻣﻴﺎن ﺑﺮوﻧ  .ﭘﻴﺶﺷﺮطﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪی ﺻﻠﺢ
ﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار« ،ﻣﺎﻧﻨ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل
دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﻧﻔﯽ ﺳﺘﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻔﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻮزهی
ﺻﻠﺢ ﺳﺮد و اﺟﺮای ﺳﻪ ﺷﺮط ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻓ راﺳﻴﻮن دوﻟﺖﻫﺎی آزاد و
ﺣﻖ ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ در زﻣﺮهی ﺻﻠﺢ ﮔﺮم ﻗﺮار داد)ﮐﺎﻧﺖ  ،ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ﻳﮏ ﻃﺮح ﻓﻠﺴﻔﯽ،ص ۹۴ــ۹۳
و ۱۰۲ــ.(۹۹
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ درﺑﺎرهی ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ را در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزهی اﺧﻼق ،ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣ ﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ را از
دﻳ ﮔﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.
 .١ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار :ﮐﺎﻧﺖ رﺳﻴ ن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار را
در ﺳﻴﻤﺎی اﻧﺴﺎن اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد .از اﻳﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﮐﻮﺷﻴ هاﻧ روﻳﮑﺮد اﺧﻼقﻧﮕﺮاﻧﻪی
ﮐﺎﻧﺖ را در ﻳﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی آرﻣﺎنﮔﺮا ﻳﺎ واﻗﻊﮔﺮا ﻃﺒﻘﻪﺑﻨ ی ﮐﻨﻨ  .زﻳﺮا ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻳﻨ هی ﻳﮏ
اﻧﺴﺎن اﺧﻼﻗﯽ اﻣﻴ وار اﺳﺖ و ﻫﻢ دﺷﻮاریﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮا روی اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪی ﮐﺎﻣﻞ
اﺧﻼق ﺑﺮ زﻧ ﮔﯽ درک ﮐﺮده اﺳﺖ .واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎن دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاوان اﻧﺴﺎن را در راه رﺳﻴ ن ﺑﻪ
زﻧ ﮔﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣ ﻧﻈﺮ دارﻧ و آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻗ رت ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﻌ اد اﻧﺴﺎن ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﻳﻨ ه
و رﺷ اﺧﻼﻗﯽ او دوﺧﺘﻪاﻧ » .ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ رﺷ و ﺗﺮﻗﯽ اﻧﺴﺎن در آﻳﻨ ه ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺎﺳ ًﺎ و اﺻﻮ ًﻻ ﺗﺮﻗﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ دارد ...ﻓﺮد ﺑﺎﻳ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻞ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻢدﻟﯽ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ،اﻣﻴ
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دلﻫﺎ اﻟﻘﺎ ﮐﻨ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﮑﻮﺷ ) «.ﺻﺎﻧﻌﯽ درهﺑﻴ ی،
،۱۳۸۴ص ١٣٧و .(۱۳۸
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒ أ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ذات
ﺧﻮد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻳﻨ ه ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎن ﻧﺎﭼﺎر از ﭘ ﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨ ﻳﮏ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ دوش اوﺳﺖ .اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﯽ ﻻزم
اﺳﺖ».ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق ،اﻧﮕﻴﺰهی اﺧﻼﻗﯽ ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﻳﻘﻴﻨﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﺟﺰ ﺑﺮ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ
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ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد) «.ﮐﺎﻧﺖ .(۱۳۸۳ ،
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺟﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی دروﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ او واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻧ ﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨ و ﺑﺮای ﻧﻴﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ و اﺟﺒﺎر و ﺗﺤﻤﻴﻞ زور را ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻻزم ﻣﯽداﻧ  .از ﻧﻈﺮ او » ﺑﺮای
آوردن ﻳﮏ ﻧﻔﺲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺎﺷ ه ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﻨ ﺧﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺎﻳ ﻫ اﻳﺖﻫﺎی ﻣﻘ ﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد
ﺗﺎ آن ﻧﻔﺲ را ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮدش ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧ ن از ﻓﻘ ان اﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺟ ب آن
ﺧﻴﺮ ﮐﻨﻨ  .وﻟﯽ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ،اﻳﻦ ﻗﻼدهﻫﺎ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷ  ،از آن ﭘﺲ ﺑﺎﻳ اﻧﮕﻴﺰهی
اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎب را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻔﺲ ﻧﻬﺎد«.
ﮐﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎوت اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺎﮔﺮدان را در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻋﻤﺎل ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽﮐﻨ و از ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی او ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳ از ﺳﻮﻳﯽ ﺣﺲ ﭘﺎﻳ ار اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺻﻠﺢ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺣﺲ ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را ) در داﻧﺶآﻣﻮزان( ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﺑ ی ﻧﻴﺰ ارادهی آزاد اﻧﺴﺎن اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭼﻨﻴﻦ آرﻣﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨ ؛ اﻣﺎ در اﻳﻦ راه ﻫﻤﻪی ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨ ﺑﻮد .ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻧﻴﺰ ﻧﻪ ﻣﻬﻴﺎی ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی و ﻧﻪ ﻣﻬﻴﺎی ﻏﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻫ ﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻠﺢ اﺑ ی اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ
آﻓﺮﻳ ن ﺟﻬﺎن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻠﺢ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧ  ،ﻟﺰوﻣﯽ ﻧ ارد ﺗﺎ اﺑ
ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ دردﻧﺎک ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳ .
ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎ و ﺧﻮنرﻳﺰیﻫﺎ در ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ رﻳﺸﻪ دارﻧ  .او ﺑﻴﻦ
اﻟﺰام اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ اﻟﺰام اﺧﻼﻗﯽ را آزاد و دروﻧﯽ و اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
را ﺑﻴﺮوﻧﯽ و اﺟﺒﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻧ  .اﻣﺎ اﻟﺰام اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدداری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺮ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ارﺟﺢ اﺳﺖ» .ﻣﺎ ﺑﺎﻳ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ
دﻳﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ )«.ﮐﺎﻧﺖ،۱۳۸۰،
ص.(۷۳
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮای رﻫﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨ  .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻏﻴﺮ ﮐﻼن را ﺑﺮ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﻼن و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫ  .او در روﻳﮑﺮدﻫﺎی
ﮐﻼن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﺢ ،ﺑﺮ رﻳﺸﻪﻫﺎی اﺧﻼق ﻓﺮدی و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﻓﺮﻣﺎنروا ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽﮐﻨ و
رﻳﺸﻪﻫﺎی رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺑﺘ ا در اﺻﻼح ﺧﻮد ﻓﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم
در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺟﻮﻳ  .ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮد« در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎردارد» :ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ

٥٦
اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد ﺧﻮد ،ﺷﺮط ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ) «.ﮐﺎﻧﺖ،۱۳۸۰،
ص.(١٦٣
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎری ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت زﻧ ﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﮑﻠﻴﻒ ،ﺑﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽﮐﻨ ؛ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ در اﺛﺮ »ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ «
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی و در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﺒﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ١ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺎﻧ ی ﺗﺠﻠﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی و ﮔﺎﻧ ی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺒﺖ اﺧﻼﻗﯽ و
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت آن از ﻋﻘﻞ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳ ﮐﻪ ﺑﺎﻳ از اﺻﻄﻼح »ﻣﺤﺒﺖ« ﻓﻬﻢ درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ او ،ﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻫﻢدﻟﯽ و ﻫﻢدردی ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ؛ زﻳﺮا دﻟﺴﻮزی ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻓﺮﻣﺎن
اﺣﺴﺎس ﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻧﺒﺎﻳ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺷ ) «.ﺳﺎﻟﻴﻮان،۱۳۸۰،
ص  .(۱۲۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺘﻴﺎق و آرزوی ﺻﺮف ﻣﺎ
و ﻫﻢﻧﻮﻋﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳ اﺷﺘﻴﺎق ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺰ در
ﮐﺎر ﺑﺎﺷ )ﮐﺎﻧﺖ ،۱۳۸۰،ص ۲۶۷و ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۰ ،ص.(۱۲۱
ﮐﺎﻧﺖ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﻠﻴﻒ را ﺑﻬﺘﺮ و واﻻﺗﺮ از ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﯽداﻧ :
»ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺸﻖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﻠﺐ و روح ﻣﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ و
اﻟﺰام ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﺻﻮل ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ اﺳﺖ) «.ﮐﺎﻧﺖ  ،۱۳۸۰،ص ۲۶۱ ، ۲۶۰و .(۲۶۲
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان .اﻳﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻴﻢ و آنرا ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ اﻣﺮ ﻣﻘ س ﭘﺎس ﺑ ارﻳﻢ» .در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ اﻧ ازهی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﻘ س و ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﻴﭻوﺟﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد آن ﭼﻮن و ﭼﺮا ﮐﺮد ﻳﺎ آنرا ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار داد )«.ﮐﺎﻧﺖ ،۱۳۸۰ ،ص ۲۶۳و
ﺳﺎﻟﻴﻮان ، ۱۳۸۰ ،ص ۹۱و.(۹۲
ﻣﻄﺎﺑﻖ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﺎﻧﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻠﺢ ﻟﺰوﻣ ًﺎ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
زﻳﺮا روا ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎر ﺧﺮد را در ﺟ ول ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ» :اﺧﻼق اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ،اﺧﻼق
ﺣﻘﻴﻘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ اﺻﻞ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺧﻼق ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ ﻳﺎ اﺻﻞﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ را راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻧﻤﯽدﻫ ) «.ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۰ ،ص.(۱۲۱
ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ دردﻧﺎک ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎیﻣﺎل ﮐﺮدن اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎیﻣﺎل ﺷ ن ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎن
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

١. Ahimisa.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ٥٧
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻘﻮط ﺗﻤﺎم آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻔﺮت ﻳﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺸﺘﺎر آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻴﻢ» .ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎﻃﻔﻪی ﻣﻬﺮ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن
اﺧﻼق ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﻪ رﺟﺤﺎن ﻣﯽﻧﻬ و ﻧﻪ ﺣ ف ﻣﯽﮐﻨ ) «.ﺳﺎﻟﻴﻮان،۱۳۸۰ ،
ص.(١١١
ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻴﺎن اﺧﻼق وﻇﻴﻔﻪﮔﺮا و ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻤﯽﺑﻴﻨ  .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری آنﮔﺎه
ﭘ ﻳ ﻣﯽآﻳ ﮐﻪ اﺧﻼق ﺳﻮدﮔﺮا و ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧ  .ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ رد اﺧﻼق ﺳﻮدﮔﺮا ،در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻴﺎن اﺧﻼق و ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽداﻧ ؛ زﻳﺮا در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﻣﻴﺎن ﺳﻮدﮔﺮاﻳﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻣﻴﺎن اﺧﻼق و ﺳﻴﺎﺳﺖ) .ﻣﺤﻤﻮدی ،۱۳۸۳ ،ص۱۷۲
و .(۱۷۳
ﮐﺎﻧﺖ در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻮدﮔﺮاﻳﯽ ﻫﻢﻧﻮا ﻣﯽداﻧ ؛ زﻳﺮا
ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدهی ﻗﻮاﻋ ﮐﻠﯽ
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﺸ ه اﺳﺖ .در ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﯽ ،ﺧﺮد ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﻼق ﺧﺮدﮔﺮای ﮐﺎﻧﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻐﺸﻮش و در ﺑﺎزار ﭘﺮﻓﺘﻨﻪی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﯽ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد )ﻣﺤﻤﻮدی ،۱۳۸۳ ،
ص ١٧٦و ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۰ ،ص.(۱۷۸
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣ ﻧﯽ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ را از ﻧﻴﺎز ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻪ اﺧﻼق و اﻟﺰامﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺎرغ ﻧﻤﯽﺳﺎزد) «.ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۳ ،ص ۱۵۷و  .(۱۵۸ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ در
ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨ ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻣﻠﯽ ،اﺧﻼق در ﺳﻄﺢ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ اﺳﺖ؛ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺿ ﻫﻤﻪ ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﻓﺎق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت دروﻧﯽ
ﻧﺮﺳﻴ هاﻧ  ،اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻴﺮوﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖآوﻳﺰ رﺷ اﺧﻼﻗﯽ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آزادی ،ﻣﺎ را از اﺟﺒﺎر و ﺗﻠﻘﻴﻦ اﺧﻼﻗﻴﺎت ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨ  » :ﻧﺒﺎﻳ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻌﺎدت
دﻳﮕﺮان را ﺑﻪﻋﻬ ه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﻋﻘﺎﻳ ﺧﻮﻳﺶ را درﺑﺎرهی اﻳﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﻢ و از اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺧﻮدآﻳﻴﻨﯽ آﻧﺎن ﺗﺠﺎوز روادارﻳﻢ) «.ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۳ ،ص.(۲۱۸
 .٢ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار :ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻌ از ﻧﻮزاﻳﯽ ﺑﻪ
ﻋﺼﺮ ﻋﻘﻞﺑﺎوری ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت رادﻳﮑﺎلﺗﺮ ﺑﺮای رﻫﺎﻳﯽ و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧ  .در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻳ ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد ﮐﺎﻧﺖ ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﻴﻮم و روﺳﻮ ﻣﺤ ودﻳﺖﻫﺎی ﻋﻘﻞ را ﺑﺮ او

٥٨
آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ آنﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﺤﮑﯽ را ﺑﺎﻟﻎﺗﺮ از ﻋﻘﻞ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن راه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳﻌﺎدت او ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳ  ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن واﻗﻒ
اﺳﺖ و در ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد» ،ﻧﻘ ﺧﺮد ﻧﻈﺮی« ،ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻘﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔ ارد.
در اﻳﻦﺟﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑ ﻓﻬﻤﯽ و درک ﻧﮑﺮدن اذﻫﺎن دﻳﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﺎﻫﻢ را در ﻣﻴﺎن اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﻴﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻧﺴﻨﺠﻴ ه و ﻫﻢ ﻧﮕﺮان زﻳﺎدهرویﻫﺎی
ﻧﺒﻮغ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .او زﻳﺎدهرویﻫﺎی ﻧﺒﻮغ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮان ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ﺑ ون ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ روشﻣﻨ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﮔﻨﺞﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮم را ﻧﻮﻳ ﻣﯽدﻫﻨ و ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ را دور
ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨ ) .ﮐﺎﻧﺖ  ۱۳۸۳ ،و ﮐﺎﻧﺖ .(۱۳۸۰ ،
»ﮐﺎﻧﺖ  ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨ ارﺳﻄﻮ ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﻼق ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻋﻘﻴ ه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﻘﻞ ﻓﺮدی داوری و ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨ  .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮل
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻳ ﮔﺎهﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺮار داد) «.ﮐﺎﻧﺖ .(۱۳۸۳ ،ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺮد او ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺷ ﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﻨﻮز زﻣﺎن آن
ﻓﺮاﻧﺮﺳﻴ ه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺮد ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧ و از ﻫﻤﻪی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨ  .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ »ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻋﺼﺮ روﺷﻦﺷ ﮔﯽ
زﻧ ﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺼﺮی زﻧ ﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ آن ﺑﻪ ﺳﻮی روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺴﯽ دورﺗﺮ از آناﻧ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻴﻨ ﻳﺸﻨ  .روﻧ روﺷﻨﮕﺮی ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﻧﻘﺎدی ﻳﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺳﻨﺠﻴ ن ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺧﺮد اﺳﺖ) «.ﮐﺎﻧﺖ ، ۱۳۷۲ ،ص.(۳۰۰
ﮐﺎﻧﺖ ﺧﺮد را »ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ« ﻳﺎ »ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ« ﻣﯽداﻧ  .در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﭘﺮﺳﻴ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﺮد ﺑﺮای رﺳﻴ ن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮد دارد؟ ﻳﺎﺳﭙﺮس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ،از اﺳﻄﻮره و وﺣﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن دارﻧ ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ
اﻧ ﻳﺸﻪی آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫ  ،ﻗﺎدر ﺑﻪ آزﻣﻮدن آن ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﺳﺎﻃﻴﺮ و ﻣﺘﻦﻫﺎی وﺣﯽﺷ ه را ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﻴ ؛ ﺧﺮدی ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨ ﻣﺤ ود و ﺧﻄﺎﭘ ﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار درک واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی
ﻋﻴﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ).ﻣﺤﻤﻮدی ،۱۳۸۳ ،ص.(۱۷۲
اﻣﺎ در ﺑ هﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮد ﻣﺎ و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﻣﯽرﺳﻨ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،زﺑﺎن ﻣﻨﺰلﮔﺎه ﺧﺮد ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ زﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای رﺳﻴ ن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﻓﻘﻂ در زﻣﻴﻨﻪی
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ٥٩
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻣﯽرﺳ  .ﮐﺎﻧﺖ در ﻧﻘ ﻗﻮهی ﺣﮑﻢ ﺳﻪ
ﻗﺎﻋ هی ﮐﻠﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﻄﺎ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ »ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨ .
اﻳﻦ ﻗﺎﻋ هﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧ از:
ــ اﻧ ﻳﺸﻴ ن ﺑﺎ اﻧ ﻳﺸﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ »اﻧ ﻳﺸﻴ ن ﺑ ون ﺗﻌﺼﺐ و ﭘﻴﺶداوری« اﺳﺖ.
ــ اﻧ ﻳﺸﻴ ن از دﻳ ﮔﺎه ﻫﺮ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ.
ــ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﯽﺗﻨﺎﻗﺾ اﻧ ﻳﺸﻴ ن.
ﮐﺎﻧﺖ دﺳﺘﻮر ﻧﺨﺴﺖ را »ﻗﺎﻋ هی ﮐﻠﯽ ﻓﻬﻢ« ،دﺳﺘﻮر دوم را »ﻗﺎﻋ هی ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻢ و داوری« و
دﺳﺘﻮر ﺳﻮم را »ﻗﺎﻋ هی ﺧﺮد« ﻣﯽﻧﺎﻣ  .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ ﻗﺎﻋ هﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧ  ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد راه ﺑﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻴﺎﺳﯽ دادﮔﺮ ،ﺑﻪ
داوری ﻧﺸﺴﺖ .ﺧﺮدورزی روشﻣﻨ  ،ﮐﻪ در ﺳﻴﻤﺎی اﻳﻦ ﻗﺎﻋ هﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧ ان در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ) .اﻧﺼﺎری،
 ،۱۳۸۴ص.(٨٦
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در زﻧ ﮔﯽ اﻧﺴﺎن )ﺗﺎ آﻳﻨ های ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم( ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧ ارد؛ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﺗﺨﻔﻴﻒ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺟﻨﮓﻫﺎ را دارد .ﺷﺎﻳ ﻣ لﻫﺎی ﺟﻨﮓ داﻧﺎﻳﯽ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﻮﻳﻦ ﺗﺎﻓﻠﺮ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻠﺢ در آﻳﻨ ه ﺑﺎﺷ و ﻣﺎ ﺷﺎﻫ ﺟﻨﮓﻫﺎﻳﯽ ﺧﻔﻴﻒﺗﺮ و ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﻴﻢ )ﺗﺎﻓﻠﺮ ،۱۳۸۱ ،ص .(۲۴۷
ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺧﺮد ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧ ﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻴﺮوی از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،در ﭘﯽ ﺗﺄﻳﻴ و ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻋﻘﺎﻳ ﮔﺮوهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨ  .اﻓﺮاد ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻫﻢزﻳﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻘ
ﻋﻘﺎﻳ ﺧﻮد و ﮔﺮوهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧ .
اﮔﺮ ﺑﭙ ﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﻪﻫﺎ در اﺛﺮ ﭘﻴﺶداوری ،آرزوﻫﺎی ﺧﺎم،
اﺳﺘ ﻻلﻫﺎی ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﮑﺮی و اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ و دﮔﻢﺑﺎوری ﺑﻪوﺟﻮد آﻣ هاﻧ  ،ﺑﺎﻳ
در ﭘﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﻨ .
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪرﻏﻢ رﺷ ﻓﮑﺮی و اﻓﺰوﻧﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،در اﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﻦﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪای،
ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔ ﺷﺘﻪ در دام ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽآﻳ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎزﻧ  .ﭼﻨ ان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺮی در ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻠﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻧ .
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﮐﺎﻧﺖ راه ﺣﻞ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧ ن از ﺧﺮاﻓﺎت و ﻋﻘﺎﻳ ﻣﻮﻫﻮم را ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎزﻋﺎت
و ﺗﺨﺮﻳﺐ اذﻫﺎن ﮔﺮدد ،ﺧﻮداﻧ ﻳﺸﯽ ﻳﺎ اﻧ ﻳﺸﻪ درﺑﺎرهی اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧ » .ﺧﻮداﻧ ﻳﺸﯽ
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ )در ﺧﺮد ﺧﻮﻳﺶ( ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ و ﺑﻨﺎﻧﻬﺎدن ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ؛ ﻗﺎﻋ هی رﻓﺘﺎر
ﺧﻮداﻧ ﻳﺸﯽ در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ ،روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻋ هی رﻓﺘﺎر »ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺧﺮد« ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧ آنرا ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آزﻣﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨ د ﺗﺎ از دام و
ِ
اﻓﺴﻮن ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻌﺼﺒﺎت در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧ ) «.اﻧﺼﺎری ،۱۳۸۴ ،ص .(۲۳۹
ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد ،واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺰدﻳﮑﯽ روﺣﯽ
و رواﻧﯽ ﺷ ﻳ ﺑﻪ اﻳ هﻫﺎی آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻘ و آزﻣﻮن
اﻳ هﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﻧ ارﻧ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳ هﻫﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪای ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﻨ  ،ﺟﻨﮓ و
ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ »ﺧﺮد ﺑﺎﻳ در ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ
اﺟﺎزه ﻳﺎﺑ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫ  )«.ﻧﻘﻴﺐزاده ،۱۳۶۴ ،ص .(۲۹۲
ﺑﺮﺧﻮرد اﻳ ﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
زﻳﺮﺑﻨﺎی اﻳﻦ اﻳ ﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳ ﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺎﻳﻞ آﻣ ه ﺑﺎﺷﻨ  ،ذﻫﻨﯽ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ رﺳﻴ ﮐﻪ
واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺎﺷ  .اﻳﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺎﻳ
و ﮔﻤﺎنﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺒ ﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،ﺑﺎﻳ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣ اوم و
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ذﻫﻨﯽ و ﻏﻴﺮ واﻗﻌﯽ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ واﻗﻌﯽ را ﺑﺮای اﻋﻀﺎی آنﻫﺎ واﻗﻌﯽ
و ﻋﻴﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫ  .ﮐﺎﻧﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﻳ » :داﻧﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﻴﻮ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر اﺑﮋﮐﺘﻴﻮ .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﻴﻮ را ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن )ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ( و ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮدن اﺑﮋﮐﺘﻴﻮ را ﻳﻘﻴﻦ) ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ( ﻧﺎﻣﻴ  .ﭼﻴﺰی را ﻣﯽﺗﻮان رأی ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﻪﻃﻮر ﻻزم
درﺳﺖ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﭘ ﻳ آورد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از دﻳ ﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﻨﻴﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧ ارﻧ ،
ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ و ﻧﺒﺎﻳ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ آنﻫﺎ را ﭼﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪﭘ ﻳﺮ و ﻻزم ،ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﻢ؛ زﻳﺮا ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ  ،ﺑﻨﻴﺎن ﻋﻘﻴ ه در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽﻫﺎی ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﻴﻮ ﻳﻌﻨﯽ در
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ) «.ﻧﻘﻴﺐزاده ،۱۳۶۴ ،ص ۲۹۴و .(۲۹۵
اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮای رﻫﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن از زواﻳ و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ او را واﻣﯽدارد ﻫﻢﭼﻮن
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨ و در آراﻳﺶ ﺷﺎخ وﺑﺮگﻫﺎی درﺧﺖ ﺧﺮد ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎزاﻧ ﻳﺸﯽ
ﺑﭙﺮدازد .زﻳﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧ ﻳﺸﻪ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎی ﻫﺮز وﺟﻮد دارﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮﻧﺎن
ﺣﻘﻴﻘﺖ آراﺳﺘﻪاﻧ  .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻋﻘﺎﻳ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻋﻘﺎﻳ ﺧﻮد

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ
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ﺑﭙﺮدازﻳﻢ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳ ﺧﻮد ،ﻣﺎ را از ﻓﻬﻢ ﻋﻘﺎﻳ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎز دارد.
ﮐﺎﻧﺖ دﺷﻤﻨﯽ دﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﺮد را ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻮدازدﮔﯽ«» ،ﺗﻌﺼﺐ« و »دﮔﻤﺎﺗﻴﺴﻢ« ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻮزهی رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﻴﻢ» :ﻣﺮاد ﮐﺎﻧﺖ از ﺳﻮدازدﮔﯽ،
ﻧﺎدﻳ ه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺮد و ﺗﺠﺎوز از آن ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺻﻞﻫﺎﺳﺖ .دﻳ ن ﭼﻴﺰی آن ﺳﻮی
ﺟﻬﺎن ﺣﺲ ﻳﻌﻨﯽ دﻳ ن ﺧﻮاﺑﯽ درﺑﺎرهی اﺻﻞﻫﺎ ]ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﻳﯽ اﺳﺖ[ ﺟﺰو وﻫﻢ و ﭘﻨ ار
ﻧﻴﺴﺖ) «.ﻳﺎﺳﭙﺮس ،۱۳۷۲ ،ص  .(۲۳۳ﻣﺜ ًﻼ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﺰوﻳﻴ ی ﻣﺎﻧﻨ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺗﺠﺴﻢ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻣﯽﭘﻨ اﺷﺖ ،در اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﻨﺠ  .ﺗﻌﺼﺐ در ﭘ ﻳﺮش ﻳﮏﺟﺎﻧﺒﻪی
ﻋﻘﺎﻳ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣ ﻫﺒﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣ اﻓﻊ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎدﻳ ه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺴﻴﺎری
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺼﺐ را دﺷﻤﻦ ﺧﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻧ ﮐﻪ ﺧﺮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻘﺎﻳ ﮐﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و ﺣﻘﻴﻘﺖﻳﺎﺑﯽ .ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻧﺖ از ﻋﻘﺎﻳ دﮔﻢ ،ﻋﻘﺎﻳ
راﮐ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ را در ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻮﻳﻨ  .دﮔﻤﺎﺗﻴﺴﻢ از
اﻳﻦ رو ﻣﺮدود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺟﺎدوﻳﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤ ودﻫﺎ ﻣﯽدﻫ .
ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳ » :ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﮏ ﺑﺮگ ،ﻣﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻳﮏ ﻧﻴﻮﺗﻦ ــ ﻳﻌﻨﯽ داﻧﺸﻤﻨ ی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ زﻧ ﮔﯽ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎدهی ﺑﯽﺟﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫ ــ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ
ﮐﺎری ﺗﻨﻬﺎ آن ﮔﺎه اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ را ﻣﯽداﺷﺖ) «.ﻳﺎﺳﭙﺮس،
 ،۱۳۷۲ص .(١٥١ﻋﻘﺎﻳ ﻣﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨ ؛ زﻳﺮا اﻧ ﻳﺸﻪی اﻧ ﻳﺸﻤﻨ ﺗﺮﻳﻦ
اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار دارد .اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﻴﺖﺧﻮاه ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮل و ﻧﻪ
اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ دارﻧ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدیاﻧ .
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮرش ﻳﺎ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﻳﮏ ﮐﺸﻮرﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺮد؛ زﻳﺮا دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨ زﻣﺎن و اﻧﺮژی
ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻳﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﮐﺎﻧﺖ را ﺟ ی ﺑﮕﻴﺮﻧ  ،ﺑﺎﻳ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻳﺮ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻗ ام ﮐﻨﻨ  ،ﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﮓ .اﻟﺒﺘﻪ ﻇﻬﻮر
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ ﻇﻬﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در اذﻫﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
ﻣﯽﮐﻨ  .زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﮏﺷﺒﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺻﻠﺢ
ﻧﻴﺴﺖ».:روﺷﻨﮕﺮی آﺳﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﻳ ؛ وﻟﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻨ ی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔ ار ﺧﻮد ﺑﺎﺷ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﻣﺮد ﺧﺮدﻣﻨ ی ﺑﺮآورده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ از اﻧﺠﺎمدادن ﺗﮑﻠﻴﻒ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﺳﻨ اﺳﺖ ،در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﻬﻢ اوﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ)«.ﻳﺎﺳﭙﺮس ،۱۳۷۲ ،ص.(۳۰۱

٦٢

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ اﺳﺘﻌ اد ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آن اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ» .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﺎﺗﻮل راﭘﻮرت در ﮐﺘﺎب وﺟ ان و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﻧﺴﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را
ﻧﺎدﻳ ه ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮏ و ﭘﺎﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪای
ﻃﻮری ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر اﺻ ًﻼ ﭘﺎی اﻧﺴﺎن در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ! واژهی ﺟ ﻳ »ﻣﺮگ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ«
ﺷﺎﻳ ﺑﻪ درد ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺑﺨﻮرد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ و ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺸﻮد ،ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺎﺣﺖ!« )اﺳﺘﻮر ،۱۳۸۰ ،ص .(۱۴۵اﺧﺘﺮاع ﺳﻼحﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪی دور آدم ﻣﯽﮐﺸﻨ  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ در اﻧﺴﺎن ،ﺗﻬ ﻳ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮای ﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از اﻳﻦ رو ،از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ،ﮐﻨﺎر ﮔ اﺷﺘﻦ ﺳﻼحﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷ  ،ﻫ ﻓﯽ واﻗﻌﯽﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ،اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد.
.٣ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری و ﻓ راﺳﻴﻮن دوﻟﺖﻫﺎی آزاد در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز
ﮐﺎﻧﺖ در ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺻﻠﺢ اﺑ ی ﮐﻮﺷﻴ ه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺗﺄﮐﻴ ﮐﻨ  .او ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﮐﺸﻮری ﺑﺮای رﺷ ﻣ ﻧﯽ و ﺧﺎرج
ﺷ ن از وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﮐﻨ  .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻧﺖ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ،از
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ادارهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ
را دارﻧ و ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ .ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻳﮏ اﺻﻞ ﮔﻮﻫﺮی ــ اﻫﻤﻴﺖ
آزادی ﻓﺮد ــ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﮐﻪ »ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﻧﻤﯽروﻧ « ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎری در ﺣﻮزهی رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ
ﭘﺲ از رﺳﻢ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ ،در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﻴﻊﺗﺮ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺻﻠﺢ
ﻣﯽاﻧ ﻳﺸ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎن
زﻧ ﮔﯽ ﻧ ارﻧ و ﺑﺮای رﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ زدهاﻧ  ،در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳ ﻣﺘﺤ ﺷﻮﻧ و ﻓ راﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻓ راﺳﻴﻮنﻫﺎﻳﯽ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑ ﻫﻨ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﺑﺮای
ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺟﻨﮓ ﺗﻼش ﮐﻨﻨ » .اﺗﺤﺎدﻳﻪی ﺻﻠﺢﺟﻮ از ﮔﻮﻧﻪای روﻧ ﻓ راﻟﯽ ﺷ ن
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗ رﻳﺠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪی دوﻟﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ دارد و ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﺑ ی ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ دوﻳﻞ ،ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻧﺖ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺎن رژﻳﻢﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺳﺮ ﺑﺮآوردن رژﻳﻢﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال ﺟ ﻳ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﺻﻠﺢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨ ﮔﺴﺘﺮش ﺗ رﻳﺠﯽ،

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ٦٣
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ اﺑ ی ﺧﻮاﻫ ﺷ ؛ ]ﺳﺮاﻧﺠﺎم [ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ]ﺗ رﻳﺠﯽ[ رژﻳﻢﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﺮال ،وﻗﻮع
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﺮالﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد) «.دوﻳﻞ  ،۱۳۸۵ ،ص.(١١٤
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳ ﮐﺎﻧﺖ ﭼﻴﺰی ﺷﺒﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﻠﻞ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﮕﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ را
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﮐﺎﻧﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫ ه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد و ﻇﺎﻫﺮ ًاﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ
ﺷ ن آن را ﺿﺮوری ﻧﻤﯽ داﻧ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳ وی ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻴﻤﺎن ﻋ م ﺗﺠﺎوز ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺷﺎﻳ ﻳﮏ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪی اﻣﻨﻴﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح در ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺻﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨ ه ﺻﻠﺢ را ﻣ ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .دوﻳﻞ،۱۳۸۵ ،ص .(۱۱۴
ﺑﺎ آنﮐﻪ او ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮون ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﻳﺎﺑ  ،ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﮔﺎه ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﺠﺎوزﻃﻠﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
در ﻓ راﺳﻴﻮﻧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن رأی دادهاﻧ  ،اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد.
ﺑﻪﻋﻼوه،ﮐﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﻮزهی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﯽدﻫ و
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن واﻗﻊﮔﺮا را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد
و ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی اﻗﺘ ارﮔﺮﻳﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،وﺟﻮد ﻧ ارد.
دوﻳﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از »رژﻳﻢﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال« و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۱۸۱۶ﺑﻪ ﺑﻌ  ،ﺑﻪ
ﺗﺄﻳﻴ ﻳﻪ ی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮای اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ اﻳﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﭘﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻮزهی ﺻﻠﺢ )اﺗﺤﺎدﻳﻪای ﺻﻠﺢﺟﻮ( ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﺮ در ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﯽ ﮔﻮﻫﺮی
رژﻳﻢﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال رﻳﺸﻪ دارد :ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ،ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﯽ
ﺷﻬﺮوﻧ ان و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨ ﮔﺎن ﻣﺮدم) .ﮐﻮﺋﻦ ،۱۳۸۵ ،ص ۳۲۱، ۳۲۰و ۳۲۲؛ دوﻳﻞ،۱۳۸۵ ،
ص ۱۰۲، ۱۰۱، ٧٤،۷٣و ۱۰۳؛ اوﺋﻦ ،۱۳۸۵ ،ص ۱۷۵و ۱۷۶؛ ﻫﺎﻟﻴﺲ ،۱۳۸۵ ،ص ۳۵و رﻳﺲ
ﮐﺎﭘﻦ ،۱۳۸۵ ،ص ۴۵۴و .(۴۳۹
ﮐﻮﺋﻦ ﺑﻪ درازﻣ ت ﺑﻮدن ﭘﺮوژهی ﻣﺮدمﺳﺎﻻری اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨ و اﻫﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖﻣ اران
را از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ دوﻟﺖﻣﺮدان ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ » :ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ در
ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ]ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ[ اﺳﺖ .آﻳﺎ ﻫﺎﺋﻴﺘﯽ در ﭼﻨ ﻣﺎﻫﯽ از ﺳﺎل  ،۱۹۹۱ﮐﻪ
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﺘﺨﺐ آن اﺟﺎزه ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻤﺎﻧ  ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺑﻮد؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن در اﮐﺘﺒﺮ
ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﺧﻮاﺳﺘﺎر »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری« ﺑﻪ ﻫﺎﺋﻴﺘﯽ ﺷ  ،دﻗﻴﻘ ًﺎ ﭼﻪ اﻧ ﻳﺸﻪای در ﺳﺮ داﺷﺖ؟
آﻳﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧ ن ﺑﻮﻟﻴﻮی ،ﭘﺮو ،ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و ﺳﺮﻳﻼﻧﮑﺎ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻳﮑﻞ دوﻳﻞ ﻋﻘﻴ ه دارد در دورهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

٦٤
رژﻳﻢﻫﺎﻳﯽ ﻟﻴﺒﺮال«داﺷﺘﻪاﻧ  ،در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﻴﺲ و ﻫﻠﻨ ﻫﻢ در آن ﺟﺎی دارﻧ  ،ﮐﺎر ﻣﻌﻨﺎداری
اﺳﺖ؟«)ﮐﻮﺋﻦ،۱۳۸۵ ،ص .(۳۲۸
ﻧﻈﺮﻳﻪی ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ از آنرو ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ آزادی ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﻫﻢﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ،
ﻣﻮرد ﭘ ﻳﺮش ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ ﻣﻮرد ﭘ ﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﻴﺒﺮال ﺑﻮدن ﻳﮏ ﮐﺸﻮر،
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻗﻮا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧ ﻳﺸﻪی ﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎﻳ در اذﻫﺎن و اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘ  ،ﻧﻪ در اﺷﮑﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ .ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺮدمﺳﺎﻻری در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺖآوﻳﺰ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻریﻫﺎ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر را ﺗﺮوﻳﺞ
ﻣﯽدﻫﻨ .
در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻠﺢ ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪی
ﮐﺎﻧﺖ ﺷ ه اﺳﺖ .ﻗ رتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮدمﺳﺎﻻری و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺟﻨﮓ راه ﻣﯽاﻧ ازﻧ  .ﺷﺎﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻫ اف ﮐﻴﻨﻪﺗﻮزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﺘﯽ ﺟﺎیﮔﺰﻳﻦ اﻫ اف ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺷ ه و اﻗ اﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺟﺎیﮔﺰﻳﻦ
ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪای و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺮدمﺳﺎﻻری از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺑﺎﻳ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺗﺴﺎﻫﻞ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨ  .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ »ﻫﻴﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﻳ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻳﮕﺮ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨ  .زﻳﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪای از ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی آزاد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﻴﺎن اﺳﺖ .وﻟﯽ
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﻳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ ﻧﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧ ﮐﻪ
زﻣﻴﻨﻪی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد) «.ﻳﺎﺳﭙﺮس ،۱۳۷۲ ،ص .(۲۷۷ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ » ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ادﻋﺎ
ﺟﻮی ﻓﮑﺮی
ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ دﻟﻴﻞ ﺟﻨﮕﻴ ن دوﻟﺖﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﺮال را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖّ ،
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال و ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﺮال ﻋﺎدی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻳ ) «.ﻣﮏﻣﻠﻴﻦ،
 ،۱۳۸۵ص ۳۵۵و .(۳۵۶
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر،
ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔ ارﻧ  ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸ ه اﻧ  ،ﺑﺎﻳ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ
را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨ  .ﺣﻮزه ی رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨ ﺣﻮزه ﻫﺎی
درون ﮐﺸﻮری ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺑ اﻧﻨ .
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻖ و ﻋ اﻟﺖ در ﺣﻮزه ی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ دارﻧ .
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ
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 .٤ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣ ﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز
ﮐﺎﻧﺖ آرﻣﺎن اﻧﺴﺎن را در ﻗ م ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﻳﺎ زﻧ ﮔﯽ ﺳﻌﺎدتﻣﻨ اﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺳﻴ ن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽداﻧ  .ﺟﻨﺲ و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ
اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭼﻮن ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،آﻏﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳ از ﺧﻮد ﭼﻴﺰی ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎﻳ
ﺑﺎﺷ  .ﮔﺮاﻳﺶ ﺣﻴﻮاﻧﯽ او ﮐﻪ »ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺗﻦآﺳﺎﻳﯽ ﺑﺴﭙﺎرد« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺲ ﻧﻴﺮوﻣﻨ
ﺑﺎﺷ ؛ وﻟﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﺮدﻣﻨ اﻧﻪی او آن اﺳﺖ ﮐﻪ »در ﻧﺒﺮد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊﻫﺎ ،ﺧﻮد را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪی ﻣﻘﺎم
اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺎزد) .ﻳﺎﺳﭙﺮس،۱۳۷۲ ،ص .(۲۴۸
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﮔ ﺷﺘﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای زﻧ ﮔﯽ آﻳﻨ ه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽآورد؛ زﻳﺮا »ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﺑﯽرﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫ و ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨ ) «.ﻳﺎﺳﭙﺮس ،۱۳۷۲ ،ص ۲۴۸و .(۲۴۹
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪی ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،او در ﭘﯽ
ﭘﻴﺶﮔﻮﻳﯽ اﻧﺴﺎن آﻳﻨ ه ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا اﻧﺴﺎن آﻳﻨ ه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﺤ ودﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﺧﻼق ﺑﺮ زﻧ ﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای اﺻﻼح زﻧ ﮔﯽ
ﻻزم ﻣﯽﺑﻴﻨ  .اﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای رﺷ اﺧﻼﻗﯽ و دروﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ» .ﮐﺎرﺑﺮد زور
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣ ﻧﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای اﻧ ک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ زود ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﺶ از آن و ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ،
ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ وﺟ ان اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ژرﻓﺎ ﺑﺨﺸﻴ ن ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﻳﯽ ،ﻣﺆﺛﺮ و
ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ)«.ﻣﺤﻤﻮدی ،۱۳۸۳ ،ص.(٣٧٢
»ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨ  ،ﻫﻤﻪی دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﭙﻴﻮﻧ د و از ﻗ رﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ )ﭘﻴﻤﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ( و اﮔﺮ
ﻻزم ﺷ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن زور را ﺑﻪ آن ﺑ ﻫ  .ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻳ هی ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ اﻳ ه
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑ اﻧﻴﻢ ﻧﻈﺮ او درﺑﺎرهی اﻳﻦﮐﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻳ ه روزی ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑ
ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻧﺰدﻳﮏ ﺷ ن ﺑﻪ آن
اﻳ ه« ﻫﻢ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﻤﮑﻦ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﺷﻨ ﮔﺎن ﺧﺮدﻣﻨ  .او دﺷﻮاریﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﯽآزﻣﺎﻳ و راه ﺣﻞﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﻧﻬ  ،ﺑﯽ آنﮐﻪ ﻫﻴﭻﻳﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎ دﻋﻮی درﺳﺘﯽ
ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷ  )«.ﻳﺎﺳﭙﺮس ،۱۳۷۲ ،ص.( ۲۷۸
ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣ ﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
زﻣﺎﻧﯽ در آﻳﻨ ه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺖوﺧﻴﺰﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧ وﺧﺘﻦ
ﺗﺠﺎرب ﺑﻴﺸﺘﺮ وادار ﮐﻨ  .اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﭘﺮﻧ هی ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﻮﻧﺎن ﻣﺎدری
ﻣﻬﺮﺑﺎن داﻧﻪﻫﺎﻳﯽ در ﻻﻧﻪی آن ﻗﺮار دﻫ  .اﻧﺴﺎن در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽرﺳ  .اﻧﺴﺎن
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ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽرﺳ ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ آﻧﺎرﺷﯽ رﺟﻮع ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻧﺖ
اﺳﺖ» :ﺣﻖ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣ ﻧﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧ  ،ﺑ ون
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﻨ  .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫ ف ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﮐﻢﻣﺎﻳﮕﯽاش ،ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺳﻠﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺮﻗﻴﺎﻧﻪ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫ ﺷ ﻳﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺨﻮاﻫ ﮔﺸﺖ) «.ﮔﻠ ﻣﻦ ،۱۳۸۱ ،ص ٢٧٦و .(۲۷۷
ﮐﺎﻧﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤ ودﻳﺖﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽﻧﮕﺮد؛ زﻳﺮا در ﮐﻨﺎر ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻏﺮﻳﺰهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻏﺮﻳﺰهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺴﻴﺎری ﭼﻮن ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن
ﻧﺎﻣﺤ ود وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴ ن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آرزوﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن را
در ﮔﺴﺘﺮهی ﻧﺎﻣﺤ ودی از زﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎز اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﻪی آﻣﺎل او وﺟﻮد ﻧ ارد .اﻣﺎ اﻳﻦ
ﻣﺎﻳﻪی ﻧﺎاﻣﻴ ی ﻳﺎ اﻣﻴ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ زﻧ ﮔﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎ ﺑ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎی ﮐﺸﻤﮑﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺸﺮ زﻧ ه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﻧﺖ »ﺗﺤﻮل از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎزش ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم.
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در درون ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم،
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎنروای راﺑﻄﻪی ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم ،ﮐﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﻴﻬﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻬﺮوﻧ ان
ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺰرگ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧ هی ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ )«.ﮔﻠ ﻣﻦ۲۷۶ ،۱۳۸۱ ،
و  .(۲۷۷در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن »ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﺴﺎن ﺗﺮاژﻳﮏ اﺳﺖ و ﮐﺎﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ دو زﻣﻴﻨﻪی ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای اﻣﻴ
ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮاژﻳﮏ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣﯽﮐﻨ  :اﻳﻤﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﻣﻴ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻳﻨ هی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ) «.ﮔﻠ ﻣﻦ ،۱۳۸۱ ،ص.(٢٨١
ﮐﺎﻧﺖ ﻧﮕﺮان اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗ رت ﻳﺎ زور ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ آزاد و ﻫﻢﮔﺮا ،ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺒ ادی در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .او ﺟﻬﺎن واﺣ و ﻣﺘﺤ را در ﻳﮏدﺳﺘﯽ و
ﻫﻢﮔﻮﻧﯽ ﻋﻘﺎﻳ و اﻓﮑﺎر و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎ و اﻳ ﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧ ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻘﺎدی
او ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻧ ارد و ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع راهﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺷ ن در اﺧﺘﻴﺎر دارد».درﺳﺖ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﺖ ﻳﺎ ﮐﺸﻮر در ﻳﮏ اﻳ ﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻤﯽﮔﻨﺠ  ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳ و اﻳ ﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﮕ ارﻧ  .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ
ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻞ ﺑﺎﺷ  .در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺣ ت
ﺗﻔﮑﺮ ،ﻋﺎﻣﻞ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﺐ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ

٦٧

اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزﻧ  )«.ﮐﺎﻧﺖ،۱۳۸۳ ،ص .(۲۱۵
»ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺨﺺ رﺳﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺟ ی
ﺑﻮدن و ژرﻓﺎی اﻧ ﻳﺸﻪی ﺳﻴﺎﺳﯽ اوﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎن ﻣﻴﻬﻨﯽ ﻳﮏ اﻳ ه اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ
اﻳ های دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﮏ اﺻﻞ ﺳﺎزﻧ ه ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﻮان ،آنرا ﭼﻮن رﺳﺎﻟﺖ ﻧﮋاد اﻧﺴﺎن ،ﭘﯽﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ دارﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻨﮕﺎرﻳﻢ
ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﺮاﻳﺶ »ﻃﺒﻴﻌﯽ« ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راه ﻳﺎر و ﻳﺎور ﻣﺎ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد) «.ﻳﺎﺳﭙﺮس ،۱۳۷۲ ،ص.(۲۸۱

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ
ﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی روزﻣﺮه و ﻗﺼ ﻧﺎﺷ هی ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮕﺸﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻴﺎن را از اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎرب ﻗﺼ ﻧﺎﺷ هی روزاﻧﻪ آﮔﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .او در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ از وﻇﺎﻳﻒ روزﻣﺮهی ﻣ ارس ،ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ روزاﻧﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨ و
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ »:در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺄن در ﻣﻮرد ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽﺑﺎﻟﻨ  ،ﺧﻮﻳﺶ را از ﻗﻴ
اﻃﺎﻋﺖ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻳﻮﻣﻴﻪ ،ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﯽﻗ ر و ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨ  ،آزاد
ﻣﯽﺳﺎزﻧ  )«.ﮐﺎﻧﺖ ،۱۳۸۰ ،ص ۲۵۰و  .(۲۵۱از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻣ ارس ﺑﺎﻳ ﻣﻮرد ﻧﻘﺎدی ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .زﻳﺮا در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺗﻠﻘﻴﻦ و اﺟﺒﺎر
را در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زﻧ ﮔﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮدآﻳﻴﻨﯽ و ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻴ ه و ﻧﻈﺮﻳﻪای از ﻧﻘﺎدی ﺑﯽﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ»:ﺧﺮد ،ﺑﺎﻳ در
ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ اﺟﺎزه ﻳﺎﺑ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫ «) ﻧﻘﻴﺐزاده ،۱۳۸۶ ،ص.(۲۹۲
از آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﻴ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﮐﺴﺐ ﺷ ه ﺑﻴﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ ه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﺻﻠﺢ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ آﻣ ه ،ﮔﻮﻳﺎی ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻳ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ
ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨ  .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﻌﻨﯽ »ﺑﺴﻴﺎری اوﻗﺎت،
ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺻﻠﺢ از ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧ )«.ﻻﻧﺮت،
 ،۲۰۰۳ص .(۵۷در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺗﺄﮐﻴ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻴﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨ ﺑﻌ ی ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ ﻋﻘﻴ ه دارد .از اﻳﻦرو ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻳ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ داﻧﺶ ،ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﮐﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دل ﻳﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻔﺮوض
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ او ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻫﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻃﻒ را
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ در اﻳﺠﺎد ﻫﻢﮔﺮاﻳﯽ و ﺻﻠﺢ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨ » .ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﻳ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷ ) «.ﮐﺎﻧﺖ ،۱۳۸۰،ص.(۲۶۷
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ ﻋﻘﻴ ه
دارد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻮأم ﺑﺎﺷ » :ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻈﺮی اﻓﻌﺎل را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷ  ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رود .ﭘﺲ
]ﮔﺎﻫﯽ[ ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر در ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮارت اراده ﻳﺎ دل اﺳﺖ«.
)ﮐﺎﻧﺖ ،۱۳۸۰،ص ۷۰ ،۶۹و .(۷۱

اراﺋﻪی دﻳ ﮔﺎه ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺻﻠﺢ ﻏﺎﻳﺖ و آرﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن را درﺑﺮﺑﮕﻴﺮد
و دﻏ ﻏﻪی ﻫﻤﻪی ﻋﻠﻮم و داﻧﺎﻳﯽﻫﺎی او ﺑﺎﺷ  .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ ــ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺻﻠﺢ را در ﻫﻤﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨ  .ﮐﺎﻧﺖ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﭼﺘﺮی ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻠﺢ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ،اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎﻳﻨ های اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮدار اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﺮدی ﻳﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره از آن
ﭘﻴﺮوی ﮐﻨﻴﻢ)«.ﻳﺎﺳﭙﺮس  ،۱۳۷۲ ،ص .(۲۷۶ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ زواﻳﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺎنﻓﺮدی و ﺧﺮد
و ﮐﻼن را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ از دﻳ ﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ .دﻳ ﮔﺎه ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﻣﻴﺎنﻓﺮدی ،ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و ﺑﺎ
ﻫﻤﻪی ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺧﻼق و دﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ،ﮐﺎﻧﺖ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﻴﺸﺮو دارد و ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی
ﺟ ﻳ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،ﻣﺎﻧﻨ ﮐﺎرﻫﺎی دﻳﻮﻳﯽ ،ﭘﻴﺎژه ،ﮐﻬﻠﺒﺮگ و ﮐﺎرﻫﺎی اﺧﻴﺮ در ﺣﻮزهی ﻧﻈﺮﻳﻪی
ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﻳﯽ از اﻓﮑﺎر و اﻧ ﻳﺸﻪﻫﺎی او ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﮔﻼﻳﻪ از ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دورهی
ﺧﻮﻳﺶ از ﺗﻠﻘﻴﻨﯽ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘ ﻻﻟﯽ ﺑﻮدن آﻣﻮزش اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا
دﻳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن از اﻳﻦ اﺷﺘﻴﺎق ﻋﻘﻞ ﺑﺮای ورود ﻟ تﻣﻨ اﻧﻪ در اﻳﻦ دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در
ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷ ه ﺑﺮای آﻧﺎن ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﮑﺮدهاﻧ )ﺟﺴﺖ وﺟﻮﮔﺮی( و ﭼﺮا ﭘﺲ از

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ٦٩
آن ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎب را ﭘﯽرﻳﺨﺘﻨ  ،ﺑﻪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ در زﻧ ﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗ ﻳﻢ و ﺟ ﻳ ﻣﺒﺎدرت
ﻧﻤﯽورزﻧ ﺗﺎ )ﺑ ﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ( ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ در ﺗﺄﻳﻴ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷ ه در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻗﻀﺎوت اﻧﺘﻘﺎدی
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ را در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﻨ ازﻧ )ﻗﻀﺎوت
اﻧﺘﻘﺎدی( «) ﮐﺎﻧﺖ ،۱۳۸۰ ،ص ۲۵۰و .(۲۵۱
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دﻳ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 .١ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺧﻮدآﻳﻴﻦ اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ،ﻧﻤﺎﻳﻨ هی ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺼﯽ او ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮدآﻳﻴﻨﯽ را در دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮدآﻳﻴﻨﯽ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟ ﻳ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد ،ﺧﻮدادراﮐﯽ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ
آﻣ ه اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻴﻮان درﺑﺎرهی ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮدآﻳﻴﻨﯽ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﻮد آﻳﻴﻨﯽ در اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻧﺖ،
دال ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦﮐﻪ اﺧﻼق از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺷﺨﺺ ﺧﻮدآﻳﻴﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧ ازد و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺑﻪﻋﻬ ه ﮔﻴﺮد) «.ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۰ ،ص.(۱۸۲، ۱۸۱
 .٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﺤﻮر اﺳﺖ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺎﻳ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳ  .ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ﺑﺎﻳ
ﻓﺮﺻﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺎﻳ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را درﺑﺎرهی راه ﺣﻞﻫﺎی ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ .
در اﻳﻦ دﻳ ﮔﺎه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی درون ﻣ رﺳﻪای ﻣﻨﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﺑﺮونﻣ رﺳﻪای ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ.
 .٣ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺎﻳ ﻣﻌﻠﻤﺎن،
ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ،اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻫﺒﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ را در ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﮔﺮد آورد .ﻣ ارس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﻣ رﺳﻪ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻫﻤﻪی ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زﻧ ﮔﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
 .٤ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﻣ رﺳﻪ در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨ هی ﻋﻠﻤﯽ و ارزﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺎﻳ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن را ﺑﺮای اﺻﻼح
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻴﺰ اﺻﻼح ﻋﻘﺎﻳ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻠﺢ ﻫ اﻳﺖ ﮐﻨ  .اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻴﻨﺶﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮا و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﮏ

٧٠
ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ وﺣ تﮔﺮا ۱از ﺧﻮد ﻣ رﺳﻪ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و زﻧ ﮔﯽ در ﻣ رﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ  .آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨ ﮐﻪ ﻣ رﺳﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳ اﻫ اف
ﺻﻠﺢ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻨ  .آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻃﺮحﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫ اف ﺻﻠﺢ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨ و در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧ  .ﻃﺮح دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن
ﻃﺮحﻫﺎی آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨ  .در ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺷﻘﻮق ،ﻫ ف ﻣ رﺳﻪ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺷﻌﺎر ﻣ رﺳﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻳﮑﺮد ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ،در ﻳﮏ زﻣﻴﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ٢ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 .٥ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﻓﺮآﻳﻨ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
ﻧﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ در ﺣﮑﻢ ﻳﮏ ﻓﺮآﻳﻨ  ٣اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻧﻪ ﻳﮏ اﻣﺮ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ )ﺳﻨ اﺟﺮاﻳﯽ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻢ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ه
و داﻧﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼس
درس اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ه ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ .
 .٦دﻳ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ،ﻋﻤﻞﮔﺮا و اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ و ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ در ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻞ ٤از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪی اﻟﮕﻮی ﻓﺮآﻳﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آنﮐﻪ در اﻟﮕﻮی ﻓﺮآﻳﻨ ی ،ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت و ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯽ ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻮرد ﺳﻌﺎدت
و رﻫﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺸ ه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ،ﺳﻌﺎدت ،ﺻﻠﺢ و آزادی را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﻣﯽ آورد و در ﻣﻮرد آزادی ،ﺗﻌﻬ ات ﺻﺮﻳﺤﯽ دارد .ﮐﺎﻧﺖ دراﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :اﺷﺘﻴﺎق
و آرزوی ﺻﺮف ﻣﺎ و ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳ
اﺷﺘﻴﺎق ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺰ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷ )«.ﮐﺎﻧﺖ ،۱۳۸۰،ص ۲۷۰و  ۲۷۱و ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۰ ،ص  .(۲۱در
اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ،ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻴﻘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ ،ﻣ ارا و ﺑﻬﺒﻮدﮔﺮاﻳﯽ و اﺗﺤﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺻﻠﺢ ٥و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣ رﺳﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

culturalــ٢. social milieu
٤. curriculum as praxis

based worldviewــ١. unity
٣. curriculum as process
٥. hidden curriculum of peace
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در ﻣ رﺳﻪ ﻓﺮاﻣﯽﮔﻴﺮﻧ ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﻧﺒﻮده ﻳﺎ ﻣ رﺳﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮیﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای ﻧ اﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رآردن
از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻌﺎرضﻣﺤﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤ هی آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤ ه ﺑﺮ روشﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪﮔﺮاﻳﯽ ،دﺷﻤﻨﯽ و
ﺗﻌﺎرض و ارزشﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ) «.ﺳﻨ ی و ﭘﺮﮐﻴﻨﺰ.(٢٠٠٢ ،
اﻫ اف درﺳﯽ ﺻﻠﺢ از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ
اﻫ اف درﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷ ه از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ او ،ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﺣﻴﻄﻪی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻫ اف درﺳﯽ در ﻃﺒﻘﺎت
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی زﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻫ اف درﺳﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻠﺢ
• راﺑﻄﻪی ﻣﻔﻬﻮم »ﺻﻠﺢ ﺟﺎوﻳ ان« و »ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ« را درک ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ ) درک وﻓﻬﻢ(؛
• اﻫﻤﻴﺖ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ را در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• راﺑﻄﻪی آزادی ،اراده و ﺗﮑﻠﻴﻒ را ﺑﺮای ﺗﻼش ﺟﻬﺖ رﺳﻴ ن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﺑ ی ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ارزﺷﻴﺎﺑﯽ(؛
• ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ارادهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
)درک و ﻓﻬﻢ(؛
• ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ از ﺧﻮد اراده ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﻋﺎﻃﻔﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )دروﻧﯽ ﺷ ن(؛
• ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﺟ ب ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﺧﻮد رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی
ﻋﺎﻃﻔﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ارزشﮔ اری(؛
• ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺻﻠﺢ رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﻋﺎﻃﻔﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ )دروﻧﯽ ﺷ ن(؛
• ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ را در ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻧﻘﺶ اﻟﺰام اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪ ی
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻧﻘﺶ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻓﺮدی و ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﮔﺮوﻫﯽ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻠﺢ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻧﻘﺶ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻠﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
)ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﻠﻴﻒ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﺻﻠﺢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ارزﺷﻴﺎﺑﯽ(؛
• ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﻧﺸﺎن دﻫﻨ و دﻳﮕﺮان را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺸﻖ و اﻟﺰام دروﻧﯽ دوﺳﺖ
ﺑ ارﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪ ی ﻋﺎﻃﻔﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )دروﻧﯽ ﺷ ن(؛
• ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ ) ﻓﻬﻢ(؛
• ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎی ﺧ ادادی در ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻠﺢ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﻓﻬﻢ(؛
• راﺑﻄﻪی ﻋ اﻟﺖ و ﺻﻠﺢ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ اﺷﺘﻴﺎق ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﻋﺎﻃﻔﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ارزشﮔ اری(.
اﻫ اف درﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻠﺢ
• ﻧﻘﺶ ﺧﺮد در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
) درک و ﻓﻬﻢ(؛
• ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺶ آنرا در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ درک ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
)درک و ﻓﻬﻢ(؛
• ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
)ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• راﺑﻄﻪی آزادی اﻧ ﻳﺸﻪ و ﺻﻠﺢ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻧﻘﺶ ﺳﻮدﮔﺮاﻳﯽ ﻳﺎ ﻣﺸﺮوط ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﺮ را درک
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )درک وﻓﻬﻢ(؛
• ﻧﻘﺶ ﺳﻮدازدﮔﯽ ،ﺗﻌﺼﺐ و دﮔﻤﺎﺗﻴﺴﻢ را در ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
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ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺧﺮدﻣﻨ ان ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )درک وﻓﻬﻢ(؛
• ﻧﻘﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر دوﻟﺖﻣﺮدان و ﺳﻴﺎﺳﺖﻣ اران را در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز
ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺟﻨﮓﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﺎذب رﺳﺎﻧﻪای
و واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﻓﻬﻢ(؛
• ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﯽ و آﻳﻨ هﻧﮕﺮی را ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار و ﺟﻬﺎنوﻃﻦ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• راهﻫﺎی روﻳﺎروﻳﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﮔﺰﻳﻨﻪی »ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﺢ« را از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺷﻘﻮق ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
)ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ﻳﮏ ﻃﺮح اراﺋﻪ دﻫﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪ ِ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺮﮐﻴﺐ(؛
• راﺑﻄﻪی رﺷ ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• راﺑﻄﻪی اﺗﺤﺎد اﻧﺴﺎنﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(.
• راﺑﻄﻪی ﻏﺎﻳﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار و رﻓﺘﺎر ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(.
اﻫ اف درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری و اﻳﺠﺎد ﻓ راﺳﻴﻮن دوﻟﺖﻫﺎی آزاد
• ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
)ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• راﺑﻄﻪی ﺻﻠﺢ و اﻧ ﻳﺸﻪی ﻓ راﺳﻴﻮن دوﻟﺖﻫﺎی آزاد را از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• راﺑﻄﻪی ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻریﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻞ ﻳﻪ زور و ﺗﻬ ﻳ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛

٧٤
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﭘﺮوژهی اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﻴﺮ در ﺟﻨﮓ را از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ)ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ را درﺑﺎرهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و راﺑﻄﻪی آن ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺿﺮورت ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﻣﺮدمﺳﺎﻻریﻫﺎ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻریﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدمﺳﺎﻻریﻫﺎ و ﻏﻴﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻریﻫﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• دورهی ﮔ ار ﻣﺮدمﺳﺎﻻریﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آنرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻟﻴﺒﺮال و ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﺮال را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻣﻔﻬﻮم ﻣ اﺧﻠﻪی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﻫﺎ را از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﮐﻨﻔ راﺳﻴﻮن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﻻر و ﻏﻴﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر را از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺗﻔﺎوت اﻧ ﻳﺸﻪ و ﺗﻌﺎرض ﻓﮑﺮی را در ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﻴﺒﺮال ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(.
اﻫ اف درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣ ﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
• دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ را درﺑﺎرهی رﺷ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻧﺴﺎن درک ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ )ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻠﺢ از ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﻏﺎﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪی آنﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﺮآﻣ ه از آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪ ی ــ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ٧٥
• دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻋﻘﻞ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺮ و ﺧﻴﺮ را در زﻣﻴﻨﻪی ارادهی
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی رﺷ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻧﺴﺎن از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• ﻣﻔﻬﻮم وﺣ ت و ﮐﺜﺮت در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ را از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻘ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ارزﺷﻴﺎﺑﯽ(؛
• ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﻬﻮم ارادهی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻳﺎت ﮐﺎﻧﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺧﺘﻴﺎر و آزادی اﻧﺴﺎن از ﺗﻮﺣﺶ ﺗﺎ ﺗﻤ ن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ
ﻃﺒﻘﻪ )ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻠﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• راﺑﻄﻪی ﺗﺴﺎوی ﻣ ﻧﯽ و ﺻﻠﺢ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎنوﻃﻦ و ﻣﻌﺎﻳﺐ آنرا از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻘ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
)ارزﺷﻴﺎﺑﯽ(؛
• ﻣﻮاﻧﻊ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺎنوﻃﻦ را در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻣﻔﻬﻮم آزادی و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻮدن را در ﺟﻬﺎنوﻃﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ
) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧ ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮوﻧ ﺟﻬﺎن را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آنﻫﺎ اﺷﺎره
ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ورود آزاداﻧﻪ و اﺟﺒﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎن واﺣ و اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛
ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(؛
• ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻌﺎدت و ﻣﻘﺼ ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧ ؛ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ

٧٦
ﻃﺒﻘﻪ ) ﻓﻬﻤﻴ ن(؛
• ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﻏﺎﻳﯽ ﻧﺎﻣﻴﺮاﻳﯽ روان ،ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن و ﺻﻠﺢ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨ ؛ ﺣﻴﻄﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻃﺒﻘﻪ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ(.
ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ
ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ از دﻳ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﻗﻠﻤﺮوﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ  .ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻠﺢ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﺎﺳﭙﺮس از ﻗﻮل
ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ،اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎﻳﻨ های اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
و در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮدار اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﺮدی ﻳﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره از آن ﭘﻴﺮوی ﮐﻨﻴﻢ)«.ﻳﺎﺳﭙﺮس، ۱۳۷۲ ،
ص .(۲۷۶در ﺟ ول  ١ﺣﻮزهﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار در آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻴﻢ .اﻳﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺘﻮای ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨ .
ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺟ ول :١ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ،ﺣﻮزهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺧﺮدهﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ و ارﺟﺎع ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﺎﻧﺖ
ﺣﻮزهﻫﺎی
اﺻﻠﯽ

ﺧﺮدهﻣﻮﺿﻮع

ارﺟﺎع ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﺎﻧﺖ
• ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮏ اﺧﻼق )(١٧٨٥
• ﻧﻘ ﺧﺮد ﻋﻤﻠﯽ )(١٧٨٨
• ﻧﻘ ﺧﺮد ﻧﺎب )۱۷۸۱وﻳﺮاﻳﺶ اول ــ
۱۷۸۷وﻳﺮاﻳﺶ دوم(

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻓﺮدی ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻴﺎنﻓﺮدی ،اﺧﻼق ﻓﺮدی ،اﺧﻼق
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ارﺗﺒﺎط اﺛ ﺮﺑﺨﺶ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧ ﮔﯽ،
ﺻﻠﺢ
ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ،آﺷﺘﯽﮔﺮی ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﻴﻦﻓﺮدی
• ﻧﻘ ﻧﻴﺮوی داوری )۱۷۹۰وﻳﺮاﻳﺶ دوم
و ﮔﺮوﻫﯽ،دﮔﺮدوﺳﺘﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﺒﻮد ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
(۱۷۹۳
• »ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار :ﻳﮏ ﻃﺮح ﻓﻠﺴﻔﯽ«)(١٧٩٥
• »ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫ ف
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺎرض در
ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی« )(۱۷۸۴
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ،اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
• »ﺣ سﻫﺎﻳﯽ در ﺑﺎب آﻏﺎز ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ«
ﮐﻼن ﺻﻠﺢ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣ ﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی،
)(۱۷۸۶
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣ ﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
• »ﻧﻘ ﻧﻴﺮوی داوری« )۱۷۹۰وﻳﺮاﻳﺶ دوم
(۱۷۹۳

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ
ﺻﻠﺢ
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ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ،اﺧﻼق و ﺳﻴﺎﺳﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
• آﻣﻮزش و ﭘﺮورش)(۱۸۰۳
و ﺻﻠﺢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗ ﺮﺑﻴﺖ و
• اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻳ ﮔﺎﻫﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﻋ اﻟﺖ ،زﺑﺎن ،ادﺑﻴﺎت و
ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ)(۱۷۹۸
ﺻﻠﺢ ،دﻳﻦ و ﺻﻠﺢ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺻﻠﺢ،
• دﻳﻦ در ﺣ ود ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ )(۱۷۹۳
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺻﻠﺢ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﻫﻨﺮ و
• ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس زﻳﺒﺎ و واﻻ
ﺻﻠﺢ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ،
)(۱۷۶۴
ﻣﺤﻴﻂﮔﺮاﻳﯽ ،۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف،
• ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳ ار ﻳﮏ ﻃﺮح ﻓﻠﺴﻔﯽ )(۱۷۹۵
ﮐﺜﺮتﮔﺮاﻳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺻﻠﺢ در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ
روﻳﮑﺮد ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻳﺎددﻫﯽ ـ ﻳﺎدﮔﻴﺮی روﻳﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ ٢اﺳﺖ .او از ﺳﻪ ﻗﺎﻋ ه در
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﻗﺮار داد».ﻗﻮاﻋ دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ«
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 .۱ﺧﻮدت ﻓﮑﺮ ﮐﻦ )ﺟﺴﺖ وﺟﻮﮔﺮی ـ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد(؛
 .۲ازﻧﻈﺮﮔﺎه ﻫﻤﻪی اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ )ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮔﺮوﻫﯽ(؛
 .۳ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑ ون ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ )ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻮدن( )ﺳﺎﻟﻴﻮان ،۱۳۸۰ ،ص.(۱۵۸
ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎی زﻳﺮ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ درﺑﺎرهی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ـ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد:
 oﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻮدن؛
 oﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮدن؛
 oﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺤﻮر و ﻋﻤﻞﮔﺮا ﺑﻮدن؛
 oاﮐﺘﺸﺎﻓﯽ٣و ﺟﺴﺖ وﺟﻮﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن.
ﮐﺎﻧﺖ در آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻧﻘ ﺧﺮد ﻧﺎب« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ اوم ﺑﺮ ﻧﻘﺎدی اﻧ ﻳﺸﻪ
و ﻓﮑﺮ ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽﮐﻨ  .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗﻌﺎرض ﻳﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﻧﺖ ،ﺗﻬﻴﻪی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﮑﺘﻮب ﺻﻠﺢ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﮐﺎرآﻳﯽ ﭼﻨ اﻧﯽ ﻧ ارد.
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﺑﺮازوﺟﻮد و ﻧﻘ و اﺻﻼح دﻳ ﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧ .
exploratory learning

٣.

holistic

٢.

١. environmentalism
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از ﺧﺮد ﻓﺮدی اﺳﺖ» :ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﻘﻞ
ﻓﺮدی داوری و ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨ  .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ
ﻣﺮدم اﺳﺖ)«.اﻧﺼﺎری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻳﯽ.(٨٥ ،
ﺑﻌ دﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ـ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺻﻠﺢ ،ﺑﻌ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ و از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ١و روشﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﺤﺺ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﻧ .
ﻫﻤﮑﺎری در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن زﻧ ﮔﯽ از ﻳﮏﺳﻮ و ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ و آزادی اﻧﺴﺎﻧﯽ
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،اﻳﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ از روﻳﻪﻫﺎی ﺗﻠﻘﻴﻨﯽ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﻢ و از ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺮار ﻣﺘﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮای ازﻣﻴﺎن ﺑﺮدن ﺷﮑﺎف ﺑﻴﻦ ﺳﺨﻦ و ﻋﻤﻞ
ﻻزم اﺳﺖ روﻳﻪﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ـ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺤﻮر ٢و ﻋﻤﻞﮔﺮا ﺑﺎﺷﻨ  .ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺻﻠﺢﭘﻴﺸﻪ ٣ﺑ ل ﺷﻮﻧ  ،ﺑﺎﻳ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی آﺷﺘﯽﮔﺮاﻧﻪ ﻳﺎ ﺻﻠﺢ آوری ﺑﻪﻋﻬ ه ﺑﮕﻴﺮﻧ و ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و
رﻏﺒﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧ ﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ .

٣. peace maker

٢. activity – centered curriculum

dialogue

١.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺻﻠﺢﻣﺤﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺳﺘﻮر ،آﻧﺘﻮﻧﯽ)  .(۱۳۸۱ﺳﺘﻴﺰﻩ ﺧﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺗﻬﺮان:
ﻓﺮاﮔﻔﺖ.
 .۲اﻧﺼﺎری ،ﻣﻨﺼﻮر) .(۱۳۸۴ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮﻳﯽ :ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی
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