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 چکیده 

از نیازهـای ذاتی اوست و از  ،و زندگی در کنار دیگر انسانها اجتماعی استموجودی  از سویی، انسان

 به ،کنندة این نیاز اساسیتهدید، ... زبانی، قومی، مذهبینژادی، اختالفات  ها وسوی دیگر، وجود تفاوت

گویای این واقعیـت تلـخ  نژادی و قومی و...های رود. در طـول تاریخ، وجـود انـواع جنگ شمار می

 هایراه یکی از کند.نگ بر سر جوامع انسانی سنگینی میسایه شوم ج، نارواداریاسـت کـه در صـورت 

 به این مفهوم که به منظور همزیستی اسـت. آنهابین  رواداریاجتناب از ایـن وضعیت، گسترش دامنة 

 هستند؛ متفاوت ،های خودویژگی سایر و قاداتاعت عقاید، ،هادیدگاه در که بشر افراد آمیزِ مسالمت

را در کلیه ها آنای که انسانگونهاست. به  "رواداری"ن فرمول، ای استفاده شود که آفرمول متمدنانه

های سازمان المللی و کوششکار گیرند. مطابق با اسناد بینهب ،مناسبات و مراودات اجتماعی خود

ونسکو  یکی از بهترین روشهای مبارزه با جنگ و  ةآن از جململل متحد و نهادهای وابسته به 

مـؤثرترین  ،آمـوزش رواداریخشونت، آموزش رواداری و صلح از راه نظام تعلیم و تربیت است. 

های اساسی وسـیله در راسـتای مبـارزه بـا مظاهر نارواداری و به تبع آن، ارتقاء حقوق بشر و آزادی

فرهنـگ صـلح  نیجـایگزی، سازی رواداری یی و نهایی از اعمال و پیادهز آنجایی که هدف غاا. است

معطـوف باشـد. در ایـن راسـتا،  ،آموزش رواداری نیز باید بر این هدف ؛باشدبـا فرهنگ جنگ می

رو از اینهـای روادارانـه باشـد. حـاوی اصـول و ارزش ،آموزش بایـد در بطـن و مـتن خـود

های های روادارانه در محتوای دروس و برنامهرواداری و ارزشه بارورکننـد اصـول هضـرورت تعبیـ

مؤثرترین ابزار به  ،ر این اساس، آموزش رواداریب. شوداز همان ابتدای کودکی توصیه می ،آموزشی

 .باشدمنظور دستیابی به فرهنگ صلح می

 گراییح، رواداری، تساهل، خشونت، افراطآموزش، صلکلید واژه: 

                                                
 mahshidbm@hotmai.com استادیار دانشگاه پیام نور واحد دوبی -1  
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 مقدمه

به شکل فزاینده ای از مرزهای سیاسی، محدوده های فرهنگی و حریم  ،فرآیند جهانی شدن

های بسیاری که به وقوع خانوادگی و فردی عبور کرده است. رخدادهای بین المللی و نیز جنگ

جنگ ، دوّمو  اوّلگذاشته است. جنگ جهانی  یجارب ،بسزایی بر جوامع انسانی تأثیراند، پیوسته

های خاورمیانه و بویژه حمله عراق به ایران که تلفات جنگ ،تره، جنگ ویتنام و از همه مهمکر

کارهای گذاشت و مشکالت زیادی برای جوامع در پی داشت، از این رو نیاز به اتخاذ راه یبسیار برجا

های مسئولیّتآموزشی از نقش و  ،جامعهو الزم است تا نماید، ضروری میگیرانه بیش از پیشپیش

، آگاه گردد. تنها این پر از خشونت این جهانِ برای حل مشکالتِ ،خود در قبال هدایت نسل جدید

 ،های روزانهها را تعلیم دهد و از راه تمرینناییها و تواها، دیدگاهها و ارزشتواند دانشجامعه، می

 اجرا نماید. ،ستمفاهیم عدالت اجتماعی را که برای برقراری صلح در جهان الزم ا

مروج صلح بوده و منجر به پرورش و  ،در باب ضرورت این تحقیق، فرض بر این است که آموزش

رواداری، تساهل و تسامح و در نهایت  ،ترویج باورها و اقداماتی خواهد شد که نتیجه مشخص آن

اجتماعی و  ایجاد صلح و دوستی است و مردم هر کشور باید متناسب با ساختارهای ویژه فرهنگی،

یابی به صلح، آموزش رواداری در به آن عمل کنند. به بیانی دیگر یکی از طرق دست ،اقتصادی خود

آمیز به فتارهای خشونتتبدیل ر ،سطح جامعه است. عامل اصلی تحکیم این فرهنگ در جامعه

 گردد.میمنجر به ایجاد و پایداری صلح  ها و اهداف مشترک است کههای مبتنی بر ارزشهمکاری

کاری عنوان راههتواند بآموزش، میآیا کوشد به این سوال اصلی پاسخ دهد که بر این اساس، این مقاله می

لح باشد؟ و ، تشویق به تساهل و رواداری و نهایتا نیل به صخشونت ،گراییاجتناب از افراط رایبمناسب 

مبانی و تاریخچه صلح و رواداری مطابق با اسناد بین این است که  اوّلال فرعی اگر پاسخ مثبت است، سؤ

 ،یابی به رواداری و صلحکارهای دستراه -3رابطه آموزش، صلح و رواداری چیست؟  -2المللی کدامند؟ 

 بررسی خواهیم کرد. ،کدامند و در نهایت نمونه موفقی از این مدل را به شکل مطالعه موردی

مفاهیمی  ،در روش توصیفی، روش توصیفی و تحلیلی است. قی مورد استفاده در این تحقیها روش

که مرتبط با آموزش، صلح، تساهل و مدارا است، مورد شرح و بسط قرار گرفته و پایه های نظری 

آموزش تساهل و مدارا،  مسألهشود. در روش تحلیلی به چرایی، چیستی و چگونگی ، بیان میآن

 پایة پژوهش بر اینشود.  یم ملی و بین المللی پرداخته تامنیّعلل ایجاد آن، رابطه آن با صلح و 
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 حقوق قواعد و مقررات تحلیل و تجزیهبه  و موظف االجرا الزم ،بین المللی تطبیقی اسناد تحلیل

روش  .برای پاسخ به سواالت پیش گفته است آنها میان ارتباط ساختن روشن و بین الملل

در  صرفاًاستفاده از اینترنت بوده است که البته ی مطالب، روش کتابخانه، بررسی اسناد و نیز آور جمع

آموزش  زمینه درشود. در خصوص سابقه پژوهش  یماستفاده  ،از این روش ،بخشی از فرآیند تحقیق

 ،مطالب مقالهگرفته است که از این منابع به فراخور  صورت یمتعدّد و ارزنده های پژوهش صلح و مدارا،

 استفاده شده است.

مبانی صلح و رواداری از منظر اسناد بین  در بخش نخست، ؛یابد سامان میچهار بخش نوشتار حاضر در 

 در شود،ه آموزش، صلح و رواداری بررسی میرابط ،دوّمدر بخش  ،خواهد گرفتمورد بحث قرار المللی 

 ،اعالمیه اصول رواداری یونسکو 4بر اساس ماده یابی به رواداری و صلح راهکارهای دست سوّمبخش 

 ،نمونه موفقی از آموزش صلح و رواداری را به شکل مطالعه موردی ،تحلیل خواهد شد و در نهایت

 شود.ی در قالب چهار بخش، پاسخ داده میبه سواالت فرعبه ایـن ترتیـب، بررسی خواهیم کرد. 

 رواداریصلح و  یمبان -اوّلبخش 

و  تریندر سادهو  به صلح است یابیتحقق حقوق بشر و دست یبرا زار ضروری و الزماب ،رواداری

 یهاارزش است.قرار داده  ،توّجهرا مورد ها آن انسانی هویّتافراد و  به ، احترامترین شکل خودیاساس

 لشکها بر اساس آن ارزشحقوق بشر  یفعل یالملل نیب یکه استانداردها یو اجتماع یاسیمدرن س

. بود یحفظ نظم اجتماعضرورت  ،این قالب ، بیان شدند؛قالب فراخوان رواداری، ابتدا در اندگرفته 

زیرا این جوامع،  ؛بودندجامعه ساهل و مدارا در یک ضرورت ت معتقد به ،یغرب یِاسیس لسوفانیف

 نبودند.و هفدهم  مشانزده قرون یمذهب یهاو جنگ هاتحمل تضاد قادر به گرید

 به همراه یتوّجهها، بخش قابل ملت انیمدرصلح  یاساس اصلی و به عنوان عنصر رواداریشناخت 

سه قرن  بعد از گذشت مدرن شد که حقوق هیاعالم نیاوّلبود که منجر به ظهور  یخیتار هایزمینه

 نظمِ یِهایژگیودر این اعالمیه،  سازمان ملل متحد .تبلور یافت ،1حقوق بشر یجهان هیدر اعالم

 در یک جامعه، یافراد انسان تمامی یاساس مطالبات حقوق بشر و نیزرا در قالب  جهانیزیآمصلح

 نماید.تعریف می

                                                
resolution 217 AGeneral Assembly The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), -1 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
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از  ی، ناشدر اثر نارواداری اتفاق می افتدکه  یگروهانیم منازعاتاز  یاریواضح است که بسپر

 آنها یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیامور س نییتع جهت شانحقوق دستیابی به  سر مردم بر پافشاری

 کیدموکرات یسرکوب آرمان ها جهیتواند نت یخشونت مبراساس اعالمیه جهانی حقوق بشر، است. 

 کرده لیرا تسه یاسیس تغییراتاست که  نیا یعملکرد عمده دموکراس. باشدو نیز نتیجه نارواداری 

اساسا با صلح،  یعنصر دموکراس ن،یبنابرا میانجیگری کند. را بدون خشونت یاسیس اختالفاتو 

 .همراه است رواداریحقوق بشر و 

هر  اساسا دهد.یم لیو اساس فرهنگ صلح را تشک هیپا ،یدر جامعه جهان هاارزش نیبه ا یابیدست

ی زیربرنامه ،یفرهنگ یهاارزش براساسکه آن یادگیریی هست  ،است. آموزش یریادگةجینت ،یفرهنگ

صلح، حقوق  یهاارزش مند آن است که توسطازین ،فرهنگ صلح بیترت نی. به اگرددیم تیو هدا شده

  1.شده باشد تیو هدای شده زیرامهبرنباید  این آموزش، داده شود و آموزش ،رواداریو  یبشر، دموکراس

کوتاه به تاریخچه رواداری و سپس اسناد بین المللی مرتبط با به این مطالب، ابتدا نگاهی توّجها ب

 خواهیم داشت. ،آن

 تاریخچه رواداری و نارواداری -الف

، 1947 ،یالدیم 882، میالدی 6)قرن  نیجوانان در چ عام . قتلاست بشریّتبه قدمت تاریخ  مداراعدم 

 ی(، نسل کش1634تا  1628، 1624) نیقتل عام توسط استال ونیلیم 97 (،1686و  1857، 1894

(، 1688، 1652) یبوروند ی(، نسل کش1651در بنگالدش ) ی(، نسل کش43 -1638آلمان ) انیهودی

 ی(، نسل کش1684النکا ) یدر سر ی(، نسل کش1656-1655، 1657در کامبوج ) ینسل کش

 وجود دارد جهان یمختلف در کشورها یهااقلیّت آزار و اذیت از زیادی اری( و موارد بس1686) یمیسوارات

 هایجنگشمار  یتلفات ب ،دوّم یاز جنگ جهان یناش تلفات .دنداز آنها جان خود را از دست دا یاریکه بس

نسل  ،یو مذهب یفرهنگ ییافراط گرا سم،یترور ،یقوم یو ادامه خشونتها گوناگون میان مللدر  یداخل

  2، جملگی گویای تاریخچه نارواداری است.ضیو تبع تیمحروم ،یکش

                                                
1- UNESCO ED-94/WS/8, 1994  

2 - Surya Nath Prasad, 1996: 7 
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جا شت و در زمینه مذهب پدید آمد. ازآندامفهوم رواداری در تاریخ مغرب زمین، ابتدا صبغه دینى 

چندان  ،نسبت به مراسم و نهادهاى دینى گوناگون ، اعتقاد داشتند؛متعدّدکه یونانیان به خدایان 

پذیرفتند. ولی سقراط و فیثاغورثیان در و اعتقادات کالمى گوناگون را مى دادندت نشان نمىحساسیّ

 ، دالیل صرفاً دینى نداشت؛اتهامشان قرار گرفتند؛ ،گرد و مجازاتچنین جوامعى سخت مورد پی

تماعى و اخالقى امپراتورى یه نظم اجاوّلت بلکه تهدید اخالق و امنیت سیاسى جامعه بود. مسیحیّ

سوى رومیان، مورد عدم  از لیلکه مبتنى بر پرستش خدایان بود، بر هم زد و به همین د روم را

از گسترش و دولتى ساختن دین مسیحیت، خود را در برابر  مهرى قرار گرفتند، اما پستساهل و بى

مدارا دید تا جایى که در اواخر قرون وسطى، عدم تساهل به  رفتار و عقاید مخالف به تدریج، نا

حکم فرما شد. بدین سان، سرپیچى از رهنمودهاى کلیسا هم پایه طغیان در مقابل  ،ت بر کلیساشدّ

ر شد و کلیسا تنها مفسّخالفت کلیسا، هرج و مرج شناخته مىمرفت و بدعت و ، به شمار مىدولت

که از نخستین  یس آگوستینو قد شدندت سرکوب مىبر حق کالم خدا بود و مخالفان آن به شدّ

شمرد. ، جایز مىگذاران و گمراهان بود، مجازات مرگ را براى آنانت فعالیتِ بدعتمدافعان ممنوعیّ

نوعى ظلم در حقّ آنان، به  وادارى نسبت به گمراهان و مخالفان دینى،از این پس، از نظر کلیسا، ر

 سبب نجات آنان از عذاب ابدى بود.  ،آمد و از این رو، برخورد و سرکوب گمراهانشمار مى

الت جریان نارواداری در اواخر قرون وسطى، شتاب بیشترى به خود گرفت. در عصر نوزایى و تحوّ

ا قبول نداشتند و زدایى، مسیحیان اروپایى غالباً رواداری ردینجنبش اصالح دینى و نهضت 

ى و و تسامح در این دوره، بسیار اندک بودند. کلیساهاى اصلى پروتستان، خواه لوترطرفداران تساهل

ایر هوبم ،هااتولیک؛ چنان که کاتولیکقدر نامدارا بودند که کلیساى ککالونى و خواه انگلیسى، همان

(، 1773ها نیز سروتیوس را به آتش کشیدند )سان، کالوینیست( به همان1728) را سوزاندند.

ها، مانز را غرق کردند. ( و زوینگلیان1727حریق، نمودند ) خوشِدست هواداران لوتر، مونتزر را

تساهل در غرب، از درون عنصر  ةتوان گفت این است که اندیشبنابراین، آنچه مى 1(1725)

 ک و انگیزةق دینى در اروپا پدید آمد و بستر اصلى و محرّاعتقادات و منازعات شدید مذهبى و تفرّ

 مهم پدید آمدن تساهل، عمدتاً مذهبى بوده است.

                                                
 (51: 1354)بشیریه حسین،  - 1
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 باز شناخته است: ،چهار مرحله متفاوت در رویکرد مذهب کاتولیک نسبت به سایر ادیان 1ریچارد مک برین

 .دانستجات بخش و سایر ادیان را باطل مىت تنها خود را دین نر مرحله نخست، مسیحیّد -

روم در شوراى عمومى فلورانس در  مقدّس، کلیساى وسطیدر قرون  دوّممرحله  -

 ،؛ یعنى مسیحیت«ماندهیچ کس بیرون از کلیسا، باقى نمى»اعالم کرد:  ،1449سال 

 دینى فراگیر است.

ادیان را  ر از نفوذ لیبرالیسم است که همةمربوط به قرن نوزدهم و متأثّ سوّممرحله  -

 به یک اندازه درست و خوب مى داند، به شرط آن که مطابق با عقل باشند.

، مدارای بیشترى به سایر 1697در دهه  دوّمدر مرحله چهارم، شوراى واتیکان  -

م دانست؛ زیرا معتقد بود نشان داد. این شورا حتى عقاید غیر دینى را محتر ،ادیان

اى از حقیقت داشته باشند و سرزنش و نکوهش افراد به ، ممکن است بهرهاین عقاید

  2مجاز نیست. ،دلیل عقاید غیردینى

به کار گرفته شد؛  ،سیاسى صاً در اندیشةین بار مفهوم تساهل و مدارا در قرن هفدهم، مشخّاوّلپس  -

ط فرد و عمل بدان بود و به تدریج، به توسّ ،انتخاب مذهب ابتدا این مفهوم به معناى پذیرش حقّ

ها که ها به مهمترین آندر میان این اندیشه اى را شامل شد.ل اعتقاد، هر عقیدهمعناى تحمّ

 کنیم:اسپینوزا و جان الک است؛ اشاره می

عقیده  اسپینوزارو،  نیبودند. از ا شانیو کش ساهایکل ،فکری یدشمنان آزاد ،3نوزایاسپ روزگاردر 

 یهر مذهب اجازه ارتقاء دیکرد که دولت نبایتصور م ،وی ها را کنترل کند.آن ،دولت دیکه با داشت

 یمعتقد بود که نظم عموم را بپذیرند. اوآن ،اقلی است که افراد قابل قبولک حدّه یبدهد و نیاز برا 

عدالت »با  دیبا هر فردی یرفتار عموم که ی. در حالاستسازگار نا ،بیانو  شهیاند یبا سرکوب آزاد

وجدان و عقل  بر اساس که ای راعقیدهممکن است هر  ،انسانمطابقت داشته باشد،  ،«بخششو 

  4انتخاب کند. ،باشداو می( یاسیس-ی)معرفت شناخت

                                                
1- Richard Mc. BrienT 

 (6: 1358)فتحعلی محمود ،  - 2
3- Baruch Spinoza 
4- Surya Nath Prasad, Ibid 
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ای در باب نامه»رح سیاسی خود را تحت عنوان ط ،، پدر معنوی حقوق بشر1م، جان الک1995در سال 

صریح آزادی و شکیبایی مذهبی و جدایی  ةتحریر درآورد که در آن به موازات مطالب ةبه رشت« تساهل

ریزی شده است. در آن زمان از اصول فطری، بیشترین شالوده ،سیاسی او نیز ة، فلسفسیاستدین از 

به عنوان  ولگرفت؛ زیرا این اصتی صورت میةر سناستفاده برای توجیه عقاید دینی واخالقی برپایه تفکّ

 قابل مناقشه وپرسش نبود.  ؛های پایدار در نفس انسان که توسط خداوند تثبیت شده استدفینه

داشت. جایگزینی تجربه و احساس فردی به بر می ،بزرگ را از سر راه ک، ابتدا باید این سدّجان ال

 رواداری تساهل و ر وگرایی وتکثّثبیت شده، کمک شایانی به روح فردو عقاید ت ننت سجای مرجعیّ

یابد عبارت است از الک به صورت تساهل مذهبی نمود مینمود. عدم خشونت که در اندیشه می

ک نوع ه یقبول و پذیرش آن چه که قبول نداریم و به آن معترضیم، اما این اعتراض همواره مقرون ب

ای در باب دن نامها خوانست. بیک اندیشه ار یا داری و صیانت خود از طرد و انهدام یک تفکّخویشتن

 ؛ت همگانی نیافته بودمقبولیّ ،تساهل مذهبی ةاید ،شود که هر چند در قرن هفدهممشخص می ،تساهل

 ةمسألاما اشخاص خردمند با آشکار شدن فواید تساهل، رو به تساهل آوردند. به همین دلیل است که 

آزادی وجدان یا آزادی فکری  ةمسألکل به ش ،در آن زمان ؛ای سیاسی استمسأله ،تساهل که در اساس

 شد.مطرح می ،حدود قدرت قاضی در مسائل مذهبی مسألهبلکه تحت عنوان  ؛مطرح نبود ،انتزاعی

برقرار  ،بایست میان دین و قدرت سیاسیای که میلی است در باب رابطهتامّ ،ای در باب تساهلنامه

منتشر  ،(1988باشد. این نوشته نیز مانند سایر آثار جان الک، پس از پیروزی انقالب انگلستان )

داند: شرط دو شرط اساسی را الزم می ،گشت. جان الک در این کتاب برای برخورداری از تساهل

گردد، می به ساقط نمودن دولت یا حکومت قات سیاسی که منجرهای مذهبی با تعلّ؛ وابستگیاوّل

دان است و استفاده از امکان تساهل به ؛ برخورداری از تساهل فقط از آن موحّدوّمم نشود. شرط أتو

 2.یابدتسری نمی ،ملحدان

 

                                                
1- John Locke 

 5،47، 21: 1355الک جان،  - 2
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 یمتعدّد یامدهایکه پ نینو ییگرا مدارا  یهابحث یبود برا یفتح باب ،آثار الک کهکوتاه سخن آن

را  یمذهب و  یعلم دیعقا کیو تفک یحقوق مدن تیّگرفته تا حاکم یفرهنگ  گراییتیّنسب هیاز نظر

 به دنبال داشت.

حقوق بشر که  المللی نیدر جنبش ب بعدها  ؛بود یفکر انیجر نیا تأثیرتکه تح یبرالیل یکردهایرو

گفت حق بر  توانیکه م ایگونه به شد؛ گرجلوه ،افتیرونق  ،یجهان  دوّمپس از جنگ  یهادر سال

 وردمذهب و اجتماعات را م و اطالعات،  انیبیآزاد رینظ ینیادیبن هایحق انیشدن، بن مدارا 

 تیتقو ،یداخل هایو نظام المللینیخشونت را در روابط ب  ینف یکردهایقرار داده و رو ،تیحما

 است.  کرده 

سبب  1مشهود است زین اداریرواصول   هیحقوق بشر که در اعالم دو مفهومِ انیارتباط متقابل م

حقوق  یهنجارها یبرخ قرار گرفتن به واسطة  ابه منزلة حق مورد مدار« رواداریحق بر »   شودیم

 . ردیقرار گ یبانیپشت مورد  ض،یبر عدم تبع یمبتن یبشر

 قیاز طر ،یاقتصاد هایپس از دو جنگ، عالوه بر علقه با گذراندن دوران سخت  ییجوامع اروپا

 هایهیپا میبه دنبال تحک نقش حقوق بشر،  تیّبر اهم تأکیدبا  ژهوی به یحقوق هایزمیمکان  جادیا

 ات مرتبط با حقوق بشر نبود. تعهّد رشیاز پذ یزیمنظور، گر  نیا یبودند و برا ،منطقه نیصلح در ا

در آراء و   رواداریمسأله الزم است که گریزی کوتاه به  ،با ذکر تاریخچه کوتاه در خصوص رواداری

به المللی ی بیننهادها ةانیمداراگرا  کردیرو لیحلو ت نییبا تب داشته باشیم تا یاسناد حقوق بشر

  حاصل شود. ،زین آموزش و صلحمدارا و  یاز ارتباط مفهوم  تری، درک روشنرواداری

  

                                                
 UNESCO, 1995, article 1 - 1
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 مروری بر تعدادی از اسناد بین المللی مرتبط با رواداری و تساهل -ب

 مسألةالمللی نیز به ی از آن  در باال رفت، اسناد بینبه مبانی رواداری که شرح بخش اندک توّجهبا 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: از آن جمله، می تساهل و مدارا پرداخته که

، قانون 2(1986) اعالمیه حقوق، و 1(1217)ا کارتا در گذشته، وجود مگن رواداریتحقق روح  یبرا

 4( در فرانسه،1586) شهروندیحقوق  هیاعالم 3در انگلستان، 1511 انطباقانون و ق 1986تحمل 

 هیاز فرد عل مایتمربوط به ح نی، و قوان5(1561در سال  شده بیمتحده )تصو االتیحقوق بشر در ا

 رسد. یم ،ایتالیدر ا ،1377ها به حدود سازمان نیاقدامات ا

 ،دوّم یپس از جنگ جهان حدمتّ سازمان مللمنشور و  اوّل یبعد از جنگ جهانمیثاق جامعه ملل 

حقوق بشر سازمان ملل  یجهان هی. در حال حاضر اعالمشوندرا شامل می فرازهایی در باب رواداری

میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و میثاق  یالملل نیو دو معاهده ب 1648حد در سال متّ

از حقوق بشر و  تیحما یبرا یالملل نیب یجدّ یتِحما انگریب 1699،6سال  یاسیس -حقوق مدنی

 است.  رواداری

، 7اصول رواداری یونسکو رواداری از قبیل اعالمیةارتقاء جهت مختلف در  المللیاسناد بین

اعالمیه حقوق کودک ، 8(1657زنان ) هیعل ضیحد درباره رفع تبعسازمان ملل متّ کنوانیسیون 

و در  10(1658) ینژاد بتعصّدر مورد نژاد و  ونسکوی جهانی چندسانی فرهنگی هی، اعالم9(1676)

و  12(1663)بشر وین حقوق  جهانیِ کنفرانسِة یّ، اعالم11(1681) یپرستمورد مبارزه با نژاد

                                                
1- Magna Charta (1215) 
2- Bill of Rights (1689) 
3- Toleration Act of 1689 and Occasional Conformity Act of 1711 
4- Declaration of Rights of Man and the citizen (1789) in France 
5- Bill of Rights in the United States (ratified in 1791) 
6- The UN Universal Declaration of Human Rights 1948 and the two International Covenants of 

1966 of Civil and Political Rights, and Economic, Social and Cultural Rights 
7- UNESCO Declaration of Principles on Tolerance (1995) 
8- UN Declaration of Elimination of Discrimination against Women (1975) 
9-The Declaration of the Rights of the Child (1959) 

10- UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice (1978) 
11- UNESCO Appeal on the Struggle Against Racism (1981) 
12- UN Vienna Declaration on Human Rights (1993) 
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 جادیا یبرا خیفرهنگ صلح در طول تار جیدر مورد نقش مذهب در ترو 1(1667)اعالمیه بارسلونا 

جملگی بطور  هامختلف میان ملت سوّمها، آداب و رها، فرهنگمذاهب، زبانا بمردم  انیدر م ساهلت

 پرداخته اند. ،بردبارینیز به مستقیم و غیرمستقیم به موضوع رواداری و 

اروپا  ةاتحادیّاشاره نمود.  ،اروپا سناد و نیز آرای قضایی اتحادیةتوان به ا، میدر خصوص اسناد منطقه ای

ارکان  ةواسطهجایگاه حقوق بشر و رواداری در جامعه اروپایی ب  ءتوانسته است به ارتقا ،پس از پیمان رم

اقدام نماید که در نوع  ،اروپایی حقوق بشر گذاری از جمله شورای اروپا و کمیسیون اروپا و دیوان قانون 

 الگو باشد.  یک  تواندمی ،خود

علیه نژادپرستی  هی نظیر اعالمیطریق اسناد خاصّ های بشری و سپس از ابتدا در قالب حق توّجهاین 

 ،1673مصوب سال   یِاساس یهایحقوق بشر و آزاد از  تیحما ییاروپا ونیکنوانس و  گراییو افراط

 . گفت سخن ،اروپا ةاتحادی سطح  در «مدارا بر حق»ق تحقّ از توانو در نتیجه میشکل گرفته است 

 اروپایی کنوانسیون» ویژه به بردهنام  مهمِّ اسناد وجود واسطةهب اروپا اتّحادیة مردمِ نگرش ،امروزه 

مدارا و آرای دیوان اروپایی  و کنوانسیون « گرایی مذهبی و افراط گراییگزارش بنیاد»و « بشر حقوق

به را بنیادینی  تغییراتِ ،مطروحه علیه مجارستان و جمهوری چک حقوق بشر از جمله در دعاوی 

 ،نهادهای مدنی کشورهای خود ها و داشته است و شهروندان اروپایی این حق را از دولتهمراه  

کشور  شهروندانِ جهانیِ مِپوپولیسو گسترش  2717بعد از سال  که رغم ایننمایند. علیمطالبه می

قوی در  ةبا یک پیشنی حقوق بشری های پاسخ نه گفتند و توانستند ارزش ،گرایی عوامانهبه افراط هلند 

ر فرهنگی، اجتماعی و به دیگر عقاید برای یک جامعه با تکثّ آموزش حقوق بشر و احترام  حقّ

 2.حفظ نمایند ،سیاسی 

  

                                                
1- Barcelona Declaration (1995) 

 3: 1365مصدق نیا مهران،  - 2
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اجتماعی است.  ةبخشی از سرمای ،ل و مداراتحمّتوان گفت المللی، میبر اساس مبانی و اسنادِ بین

کامل در آن  مطلوب کرد و به همبستگیِ ةاستفاد ،انسانی ةتوان از سرماینمی ،ال و مداربدون تحمّ

در  یحقوق بشر  از ملزومات مهمِّ یکی ،از مدارا یناش حقوقِ ایبر مدارا  حقِّ .دست یافت ،جامعه

 تواند باشد.یم ،یجامعه جهان

 صلح، آموزش و رواداری رابطۀ -دوّمبخش 

 ،اغلب دارای اعتقادات راسخی هستندو  با یکدیگر متفاوت امعهکه افراد ج داشت مادامی توّجهباید 

 در غیرممکن خواهد شد. بنابراین ،صلح اجتماعی ؛نباشند و اگر اهـل مـدارانظر شده اختالف  دچار

گریزناپذیر  امری ،منظور پرهیز از منازعه و خشونت، رواداریهبپیچیده و در حال تغییـر،  وامعج

های قومی و مذهبی، تالش برای استقرار صلح جنگخصوصاً  بشریّتشمار تاریخ های بیجنگ .است

نیازمند تعامل  ،نماید. برقراری صلح و آشتیناپذیر میدر جهان امروز را، ضرورتی اجتناب و آشتی

هر یک  ،بشری المللی و جوامعِبین ها، مجامعِمختلف است و سازمان جهانی میان جوامع و مللِ

 ،تواند از فرهنگ صلح و رواداریمی ،رند. این تعاملگام بردا ،در این مسیر ،بایستی به سهم خود

 فردی های، به مهارتکالن و خرد سطح در منازعات اصلی عوامل از یکی 1سرچشمه گیرد.

صحیح به شهروندان  بدین معنا که آموزشِ گردد.برمی ،مشکل با منطقیمواجهة  به نسبت اشخاص

 داده نشده است. ،اختالفات و مشکالت با منطقی مواجهة زمینه دریک کشور 

 تقویت و از منازعه گذار خشونت، کاهش منظور که به است تالشی و تفعالیّ اصوالً،  2صلح آموزش

 گیرد.صورت می ،اجتماعی نهادهای و جوامع ها،گروه افراد، در پروریصلح و خواهیصلح ظرفیت

 و پایدار فرهنگ استقرار درنهایت و ارزش دانش، ت،قابلیّ مهارت، ت،ظرفیّ ارتقاء به ،صلح آموزش

 3کند.کمک می، صلح جهانی

مندی مردم برای پذیرش موجب توان ،سو. از یکاست دوسویه ، رویکردیرواداریآموزش برای صلح و  

آموزش رواداری است  ،های ایجاد صلح. به عبارت بهتر یکی از روششوداجتماعی و مدنی می مسئولیّت

                                                
 (26:1362)میرکوشش امیرهوشنگ و ...،  - 1

2- Peace Education 

 Uli Jager, 2012-3
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بلکه پیش شرط ضروری برای صلح و رشد  ؛یک اصل بسیار باارزش نیست صرفاًو از سوی دیگر، رواداری 

، چندین ند که درخت صلحکدر پژوهشی، بیان می 1هاست. بلوستینتماعی برای همه ملتاقتصادی و اج

مناسب،  آمیزِل و پایداری جهت انجام رفتار صلحتوان به: تحمشاخة محکم دارد که از آن جمله می

 ح و آموزش حقوق بشر به عنوان یک اصل، اشاره نمود.آموزش خلع سال

 تحت -نروژی فیلسوف -یوهان گالتونگ از مفاهیمی صلح؛ مفهومی بندیدسته پرطرفدارترین

 نه ظاهراً که است وضعیتی، گالتونگ گفته به منفی صلحاست.  «منفی صلحو  مثبت صلح» عنوان

 2مستقیم خشونت نبود و موقتی بسآتش شبیه تیوضعیّ یعنی واقعی؛ صلح و نه دارد وجود جنگ

 شدن فراهم بر آن، ضمن بلکه است منفی صلح برگیرنده در تنها نه اامّ مثبت صلح. است 3عریان و

بهانه و هازمینه که کندمی تأکید ،مناسباتی گیریشکل و برابری عدالت، چون همبستگی، شرایطی

 مثبت، صلح از گالتونگ تعریف در 4باشد. رفته میان از ،آن در منازعه و خشونت ظهور های

 ستیز، عدالت اجتماعی مناسبات و آیند. ساختارهامی حساب به کلیدی عناصر، عدالت و تمشروعیّ

 توانمی ،مناسبات مختلفی در را عنصر دو این نبود انجامد. مصداقنمی ،مثبت صلح تأمین به هیچگاه

 سیاسی روابط تا نابرابر اقتصادی مناسبات در عدالت را و مشروعیت نبود پیامدهای گرفت. سراغ

  5مالحظه کرد. ،روشنی به توانمی ،افراد میان غیرانسانی روابط در حتّی و ناعادالنه

بـر مفهـوم مثبـت از  ،یابی بـه صـلحشایان ذکر است کـه رواداری بـه عنـوان پـیش شـرط دسـت

ها و رواداری مبتنی است. مقصود از رواداری مثبت، نگرشی پویا، باز و روشن در خصوص تفاوت

های موجود در افراد به منظور تمـایز و تع و بارورکننده ظرفیّنور و تتمایزات، احترام به تکثّ

انتقـال فرهنـگ معارضـه بـه کننـده بـه  مقابله با آن و همچنین کمک قِرُعدالتی و طُتشخیص بی

  6.خواهد بود ،فرهنگ صلح

                                                
1- Bluestein, 2005  

2- Direct Violence 
3- Overt Violence 
4 - Galtung J. 2008:127 

5 - Ramsbotham, 2011 

6 - UNESCO, 1994: p.21 
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  31دستور کار شماره ، ین اجـالس خـودسوّمدر پنجاه و  ،مجمع عمومی 1666دسامبر  17در 

های را تدوین کرد. در همین راستا، مجمع عمومی، سال 1«حاعالمیه و برنامه عمل فرهنگ صل»

المللـی فرهنـگ صـلح و عـدم خشونت برای کودکان و بـین ةرا بـه عنـوان ده 2717تـا  2777

بند به  نُهدر  ،این اعالمیه کِه یدما .المللی فرهنگ صلح نام نهادرا به عنوان سال بین 2777سال 

یابی به به نقش و ضرورت رواداری در دست نُه،پرداخته است که در بند  ،تعریف فرهنگ صلح

 ن ونها، سها، نگرشای از ارزشفرهنگ صلح را مجموعه، نُهاشاره شده است. بند  ،فرهنگ صلح

ت از اصولی چون آزادی، عدالت، دموکراسی، یّزندگی بـر اسـاس پیـروی و تبع قِرُرفتار و طُ

گرایی فرهنگی، گفتگو و تفـاهم در تمـامی رواداری، همبستگی، همکاری، پلورالیسـم، کثرت

 2.ده استسـطوح اجتمـاع و میـان جوامـع، تعریـف نمو

 ،نظامی ساختارهای نظریات تغییر تنها صلح، فرهنگ نظر مورد اهداف به بنابراین برای رسیدن

 با جنگ و خشونت فرهنگِ کردن جایگزین فرهنگ، خود در ایریشه تغییرات بلکه ؛نیست کافی

 تفردیّ به منحصر ویژگی نگرش به توّجه مذهبی، و فرهنگی عتنوّ به ،احترام تقویت و صلح فرهنگ

 مذهب، زبان، ت،جنسیّ رنگ، نژاد، به توّجه بدون بشری خاندان اعضای تمام با رواداری انسان،

عنوان  به غیره و اجتماعی شرایط ثروت، اجتماعی، یا ملی نسبت غیره، یا سیاسی هایتمحکومیّ

  3نیاز است. ،باور وجدانی مردم

اشاره نموده  ،بنـد بـه ضرورت و لزوم آموزش رواداری 4در  یونسکو اصـول رواداری هاعالمی 4 ةمـادّ

رترین وسـیله در راسـتای مبـارزه بـا این اعالمیه، آمـوزش رواداری را مـؤثّ 4 دهبند یک ما 4ت.اس

ز ادانـد. های اساسی و دموکراسی مـیآن، ارتقاء حقوق بشر و آزادی مظاهر نارواداری و به تبعِ

ة مـاد یکِ سازی رواداری، همانگونـه کـه در بنـد نهایی از اعمال و پیاده آنجایی که هدف غایی و

سـازی فرهنـگ صـلح بـا فرهنگ جـایگزین ه است؛اشـاره گردیـد ،اعالمیـه اصـول رواداری کِی

در ایـن راسـتا، آموزش  د.معطـوف باشـ ،آموزش رواداری نیز باید بر این هدف ؛باشدمی ،جنگ

                                                
1- Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace 
2 - Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, 1999: article 1 

3 - Declaration on the Right to Peace, 2016:4 

4- UNESCO Declaration of Principles on Tolerance (1995) 
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 29 ةهـای روادارانـه باشـد. در ایـن زمینـه مادحـاوی اصـول و ارزش ،مـتن خـودبایـد در بطـن و 

رفع تمامی  ،المللـیکنوانسـیون بـین 5یثـاق و مـاده م 13بشـر ومـاده  حقوقِ جهانیِ اعالمیّة

طـور  د. بههستن توّجهدر خـور  ،کنوانسـیون حقـوق کـودک 26 هماد 4بند اشکال تبعیض نژادی و 

های رواداری و ارزشه اصـول بارورکننـد آمـوزش ةاز ضـرورت تعبیـ ،کلـی، تمـامی معاهـدات فـوق

ر این اساس، آموزش بگوینـد. سـخن مـی ،های آموزشی وادارانه در محتوای دروس و برنامر

 .باشدابی به فرهنگ صلح میرترین ابزار به منظور دستیمؤثّ ،رواداری

-آن، از رواداری بـه عنـوان مهمترین پیش کِة یمـاد اوّلاعالمیـه اصـول رواداری و بنـد  ةمـدر مقدّ

که صلح  نـام برده شده ،نام برده است. در این بخش از رواداری به عنوان ارزش و فضیلتی ،صلح شرطِ

خواهد  ،به جای فرهنگ جنگ ،را ممکن ساخته است و بدین ترتیب، باعث جایگزینی فرهنگ صلح

 یها باید بـه فرهنـگ رواداری به عنوان سیستمتمامی افراد و گروه ،بر طبق این بند شد. در واقع

رواضح است پُرفتـار روادارانه خواهد بود.  ةهـای اخالقـی و معنـوی بنگرنـد کـه سـازنداز ارزش کـامل

 ،ای بیرونی ـ به عنوان مثالهـای درونـی و نه فاکتوره توسط انگیزه ،که دست یافتن به این فرهنگ

در  . ترس از مـورد تعقیـب واقـع شـدن بـه علّـت نقـض حقـوق دیگران ـ امکان پذیر خواهد شـد

باعث  ،ی شده که نادیده گرفتن آناخالقی تلقّ ةیـک وظیفـ ،رواداری واقـع، رواداری بایـد بـرای فاعـل

مند از فرهنگ رواداری از روغ گفتن. فرد بهرهشود؛ نظیر دساری فرد در مقابل وجدان خویش میشرم

 مانع از ارتکاب ،های درونی و قویهسار گشته و انگیزشرم ،بروز رفتارهای ناروادارانه و خشـونت آمیـز

یک ارزش خواهد بود؛ نظیـر  ،رواداری ،برای چنین فردی .شدخواهـد  ،چنـین افعـالی توسـط وی

جدان گروهی خواهد شد. تر، وفردی و در مقیاس وسیع عشـق و دوسـتی کـه رهنمـای وجـدان

 1.سازدممکن می ،فضیلتی خواهد شد که صلح را ،رواداری ،تنهـا بـا حصـول شـرایط فـوق بنـابراین

توسط افـراد و نـه  ؛باشدمی ،یابی به صلحرسیدن به این مرحله که گامی اساسی به منظور دست

هایی را به منظور احترام هر چه بیشـتر بـه ها باید تضمیندولتگیرد. اگرچه صورت می ،هادولت

نیازمنـد  ،یابی بـه صـلحاما در نهایت، دست ؛فتارهای روادارانه در نظر بگیرندحقوق بشر و تشویق ر

  2.نهادینه شدن فرهنگ رواداری در قلوب افراد است

                                                
 67-64، صص 1362سهیال،  گلپوررضا،  اسالمی -1

2- Ambrosewicz & Agius, 2003: p.8  
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 یابی به رواداریکارهای دستراه -سوّمبخش 

اصول  اعالمیة چهار ، مادّةطور که گفته شدی عملی آموزش رواداری، همانهاکاراصلی راه مایةبن

وجود دارد  ،یابی به رواداری و صلحبنابراین بهترین راهکاری که در دست 1رواداری یونسکو است.

 ،اساسی در این خصوص کارِچهار راه ،ها است که بر این اساسواکاوی این چهار بند و تحلیل آن

 ذکر خواهد شد. 

راه  نیآموزش، کارآمدتر»دارد ر میمقرّ ،اصول رواداری یونسکو از مادّة چهار اعالمیة اوّلبخش  -1

و است که حقوق نیا ،یداراگرگام در آموزش مُ نیاست. نخست یگر دارااز نامُ یریجلوگ یبرا

حفاظت از حقوق و  ةشوند و اراد تیها آموزش داد تا بلکه رعا مشترک مردم را به آن یها یآزاد

 «.ابدی جیترورا  گرانید یها یآزاد

 ،بین مردم ها یحقوق و آزادپاسخ داد که کدام  ،الکار نخست، ابتدا باید به این سؤبرای بررسی راه

 ؟ابدی جیترو ،گرانید یها یحفاظت از حقوق و آزاد  ةاراد ،هاهستند که براساس آنمشترک 

آن حقوقی است که  ،حقوق بشرباید به سراغ تعریف حقوق بشر رفت.  ،سوالبرای پاسخ به این 

برخوردارند؛ یعنی برای برخورداری از آن حقوق، صرف انسان  ،از آن بودنها به دلیل انسان انسان

کافی  ،هابودن، فارغ از شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی و نیز فارغ از سطح استحقاق آن

آن  بودن «3جهان شمول» ،شودیشمرده م ،یی که برای حقوق بشرهاز ویژگیا یکی 2.باشدمی

و  4سازد.متمایز می ،ق بشر را از دیگر حقوقای است که حقوعمده ةاست. جهان شمولی، مشخصّ

. بدین معنا که حقوق بشر یک دهداقتدار می ،جهان شمول بودن حقوق بشر است که به آن ،این

لذا باشد. می جهان شمول ،حقوق بنیادین است و این حقوق بنیادین ،سختی دارد که آن هستة

حقوق بشر در سال  جهانی اعالمیة ای را تحت عنواناعالمیه ،حدمجمع عمومی سازمان ملل متّ

های به لحاظ نظری، ارزش هاین اعالمیّ ،یحقوق بشر موادِّ .مورد تصویب قرارداد میالدی،1648

از  ها به طور یکسان و صرف نظراین است که در مورد تمام انسان ،هاجهانی دارد؛ زیرا هدف از آن

                                                
1- UNESCO Declaration of Principles on Tolerance (1995): article 4  

2- Shestack Jerome.J, 1989: 74 

3- Universality 
4- Seighart Paul, 1983:75 
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و  حقوق بشر جهانیِ ةاعالمی ةماز این رو در مقدّ 1.رعایت شود ،های قومی، فرهنگی و دینیاختالف

ها است و در تملّ ةمردمان و هم ةه برای هماعالمیّ ،شده است که این تأکید ،آن ةنیز در سی مادّ

 هایویژگیکند که این حق برای همه افراد بشر و فارغ از هر گونه تصریح می ،آن نیز موادّبسیاری از 

 2ق دارد.تعلّ ،نژادی و مذهبی ،تیجنسیّ خاص قومی، فرهنگی،

و شناسدو لذا باید جهانیزمان و مکان نمی ؛سرشتی که دارد حقوق بشر به لحاظ بر این اساس 

 . شمول باشدجهان

به سراغ آموزش این  ص شد؛های مشترک بین مردم مشخّآزادیمفهومِ حقوق وکه حال پس از آن

 ی برخوردار است.خاصّ تِاز اهمیّ ،حال توسعه، آموزشدر یِجهان ةجامع کیدر  ، باید رفت.حقوق

حقوق و آموزش به  توّجه 3یابی به صلح، هماهنگی و توسعه،کارهای ضروری برای دستیکی از راه

به شمار  ،بیو تخر یجنگ، ناسازگار برابر نارواداری،پاسخی در  ،آموزشهای مشترک است. آزادی

های حقوق و آزادیکند.  نیتضم ،را بشریّت ءبقا جهیو در نت یو توسعه جهان یتا صلح، هماهنگ دیآیم

سال تا آنجا که در ؛ کنند تیرا تقو یو انسان یادیبن یتوانند ارزش هایم ،مشترک در میان مردم

ق کامل هدف توسعه، تحقّ» ذکر شده است که 4«بودن یبرا یریادگی»بنام  ونسکویسند  در ،1652

منشور  77ماده  5.«ستوا ات مختلفتعهّدو  انیاشکال ب ،یدگیچیپ ،یشخصیّت تمام ابعادانسان در 

 ،جهان ق صلح و امنیت درهـای اساسـی را مبنـای تحقـّاحترام به حقوق بشر و آزادی ،حدملل متّ

  6کند.معرفی می

، انسان هـای اساسیهای ترویج حقوق بشر و احترام به آزادییکی از بهترین راه ،بر این اساس

هدف از آموزش حقوق بشر،  .ها و اصول حقوق بشر استدرونی ساختن و نهادینه کردن ارزش

که باعث پیشبرد ست العـات علمـی و شـکل دادن بـه رفتارهایی ااطّ ةهـا، ارائـتعلـیم مهارت

گـاهی دادن وین، آموزش حقوق بشر، تعلیم و آ 1663در کنفرانس . شود می ،فرهنگ حقوق بشر

                                                
1- Humphrey John; 1986: 61 

2- The Universal Declaration of Human Rights, 1948:1 

3- Peace, Harmony and Development 

4- Learning to be The world of education today and tomorrow 

5- Edgar Faure and others, 1982:10 

6- Charter of the United Nations, 1945, article 55 
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دانسته شده  ،ضروری بین جوامعِ ح،مشترک، بردباری و صل تفاهمِ تقویتِ یبـرا ،در ایـن زمینـه

در قبال هدایت نسل های خود مسئولیّتآموزشی از نقش و  رو ضرورت دارد که جامعةاز این 1.است

ها و تواند دانشتنها این جامعه میآگاه گردد.  ،جدید برای حل مشکالت این جهان پر از خشونت

مفاهیم عدالت اجتماعی و  ،های روزانهها را تعلیم دهدو از راه تمرینها و تواناییها، دیدگاهارزش

  2نماید. اجرا ،الزم است را ،رواداری را که برای برقراری صلح در جهان

شیاری و آگاهی وجهانی از نوع ه بینشِ ءِارتقا موجبِ ،که آموزش صلح و رواداریآن ،کوتاه سخن

 رفتار نمایند. ،سازد تا به عنوان یک شهروند جهانیها را قادر میاصیل شده که همه انسان

 یها وهیاست که ش یضرور ،خاطر نیگردد؛ به هم یتلق ،مبرم یضرورت دیبا یداراگرآموزش مُ -2

و  یفرهنگ یها و توسعه داد که سرچشمه جیترو ،یداراگررا در آموزش مُ  یو عقالن کیستماتیس

 تیّخشونت و محروم یاصل یها شهیهمان ر ای یداراگرنامُ یِو مذهب یاسیو س یو اقتصاد یاجتماع

و  یکمک کنند تا فهم و همبستگ دیبا یآموزش یها و برنامه ها استی. سرندیگ یهدف م ،را

 ،ها تملّ یو زبان یو مذهب یو فرهنگ یو اجتماع یقوم یها گروه نیب نیافراد و همچن نیب یمداراگر

 .ابده یتوسعه و اشاع

، برتر رفتار نوعی ،اجتماعی یا فردی نظر از که هایی هستندویژگی اصول ها وکمال مطلوب، ارزش

 هاییارزش ما به کنیم.می ابراز را خود هایارزش ،و افکار خودرفتارها  با ما 3.شودمی شمرده

 مانند: هاارزش این برخی از عنوان مثالهبخشند. بهدف می، زندگی ما به که دهیم می تاهمیّ

 شایستگی، و پذیریولیتمسئ صداقت، دیگران، با ارتباطات حفظ عدالت، وطن، مادری، زبان دین،

 دارند؛ ما تصمیمات در یمهمّ بسیار نقش ،هادیگران ... هستند. ارزش و خود مقام و شأن به احترام

 درهم افراد هویّت با هاکنند. ارزشمی و هدایت دهندمی سو و را سمت ما رفتار و اعمال ها،آن

 را، هایشانارزش بردن سؤال زیر و انتقاد هر دانند.می ،خود وجود همسان را هاآن و شده تنیده

، خودشان هستی همسان هاآن . هستیکنندمی تلقی ،خود هویّت و شخصیّتنِ برد سؤال زیر

                                                
1- Vienna Declaration on Human Rights of Action, 1993, para 73 

2- UNESCO, 2001 

 1385رابینز،  - 3
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 آنها به و بود هاارزش توّجهم باید رابطه یک و اجتماع یک در که است جهت این از شود؛می رتصوّ

 این از مندیبهره برای فضایی و شده بیشتر ،نزدیکی و تفاهم مینةز شرایط این در گذاشت. احترام

 سر بر منازعه که کرد فراموش نباید هاارزش تاهمیّ به بنا گردد.می مساعد ،هم ارزشی اختالفات

 هاگروه ،منازعه نوع این در که چرا ؛است برزمان و ترمشکل ،هاآن حل و طوالنی عموماً ،هاارزش

، خود هویّت از شان رکد و یّهاوّل نیازهای به تهدیدی را خود هایارزش در توافقی نوع هر شاید

شود. به آموزش رواداری و صلح، مربوط میکارهای موثر در این رابطه بنابراین یکی از راه 1بدانند.

افراد و  نیب یو مداراگر یکمک کنند تا فهم و همبستگ دیبا یآموزش یها و برنامه ها استیس

 .بده یاتوسعه و اشاع ،ها تملّ یو زبان یو مذهب یو فرهنگ یو اجتماع یقوم یها گروه نیب نیهمچن

 : ناظر به سه حوزة اصلی است ،ت آموزش حقوق بشرتوان گفبه طور کلّی می

رای مثال؛ د. بدهنـارتقا مـی ،مخاطبان را درخصوص حقوق بشر« دانش»هایی که سطح آموزش .1

پردازد  می ... های که به معرفی اسناد حقوق بشر، تحوالت تاریخی مربوط به حقوق بشر،آموزش

 )حیطة شناختی(؛ 

قوق بشر ح حقوق بشری یا مغایر با« هاینگرش»هایی که شناسایی و معرفی ایستارها و آموزش .2

ها و... انسان ن و کرامت انسان، برابـریاشمسألهدادن افراد به  توّجهاند، از جمله را هدف قرار داده

 ماده سازد )حیطة عاطفی(؛ آ ،ال در جامعهتواند افراد را برای مشارکت فعّکه می

هـا را در احقاق حقوق و آن ودهحقوق بشری مخاطبان را افز« هایمهارت»هایی که آموزش .3

، همکاری مسألههای مربوط به حل سازد، از جمله مهارتتوانا می ،هاآنخویش و بازداشتن از نقض 

 2(و... )حیطه روانی ـ حرکتی

، مایندنر میمقرّ ،اف امیدبخشی را برای آموزش حقوق بشرالمللی حقوق بشرنیز اهد بیناسناد 

اهداف آموزش حقوق بشر را چنین  ،1658وین  بشرِ حقوقِ المللی آموزشِبـرای مثـال کنگرة بین

دسـت آوردن  تشویق برخوردهای مبتنـی بـر دگرپـذیری، احتـرام و همبـستگی، بـه:» اعـالم کـرد

                                                
 45: 1364استادان،  از گروهی -1

 4:1384، گزارش طرح ملی بررسی حقوق بشر در نظام آموزشی مدارس ایران -2



 ترویج صلح با آموزش رواداری در حقوق بین الملل

 
27 

 ،هاها و وسایلی که به یاری آنبشر و آگاه ساختن افراد از راه العات در مورد حقوقشـناخت و اطّ

  1«د.بدل کر ،ت اجتماعی و سیاسیتوان به واقعیّحقوق بشر را می

های مجمع عمـومی، هـدف از آمـوزش و پـرورش را رسـیدن بـه هدف 184/46همچنین قطعنامة 

 د:دانزیر می

  های اساسی؛تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی.1

 آنان؛  شخصیِ ت و کرامتِها و مفهوم حیثیّت انسانشکوفایی همه جانبة شخصیّ.2

حسن تفاهم، دگرپذیری، برابری میـان مـردان و زنـان و دوسـتی بـین تمـام کشورها،  ءِارتقا.3

 ی، قومی، دینی و زبانی؛ های نژادی، ملّافراد بومی و گروه

 آزاد؛ وامعبرای مشارکت حقیقی در جمندی تمام افراد از وسایل ضروری بهره.4

  2.های ملل متحد در راه حفظ صلحبرد و گسترش فعالیتپیش.7

گرایش افراد به فرهنگ، زبان و مذهب، امری طبیعی و برخاسته از توان نتیجه گرفت که پس می

و  ات و مقاصد قومیانسانی است. گرایش به حفظ میراث گذشتگان و وفاداری بر نیّ ت و روحِهویّ

امری  ؛منافع قوم باشند خاذ قوم مداری در مقابل دیگرانی که ممکن است تهدید کنندهگروهی و اتّ

 ،تواند این تنوع را به تفاهمع برخوردار است، میهای متنوّتی که از قومیّتقابل درک است. اما ملّ

های گوناگون در تیّبهره گیرد. بنابراین وجود قوم ،تبدیل نموده و در جهت تأمین منافع ملی از آن

تواند روابط قومی بلکه این دولت است که می ؛قومی نیست ةداخل یک کشور به معنی وجود منازع

انتظام بخش بر  یبه عنوان نهاد ،با اشکال گوناگونی از همزیستی مسالمت آمیز را برگزیند. دولت

 مناطقِ میانِ مناسبات فرهنگیِا صرف ایجاد ارتباط و امّ د.تأثیر زیادی دار ،تچگونگی اظهار قومیّ

ی به ممکن است حتّ ،شود. این امرنمی ،های قومی، باعث وحدت قومیقومی و افزایش تماس گروه

های ها و برنامهاز جمله سیاست کارهاییها باید ضمن اتخاذ راهمنجر شود. دولت ،منازعه قومی

یکسان و  توّجهی از آنان و ت جدّها و تقویت و حمایتمناسبات قومیّدر جهت افزایش  آموزشی،

 مختلفِ نابرابر مناطقِ ةمنابع و پست های حکومتی، از توسعبدون تبعیض به ویژه در اختصاص 

                                                
1- Vienna International Congress on the Teaching of Human Rights, 1978  

2- United Nations Decade for Human Rights Education, 1994. p.2 
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و بذل  توّجه ،بنابراین هر اندازه به آموزش هدفمند افراد در زمینه رواداری 1.جلوگیری نمایند ،کشور

آموزش رو بیشتر خواهد شد. پس از این ،عهمیزان مدارای افراد در آن جام ؛معطوف شود ،بیشتری

 .گردد یتلقّ ،مبرم یضرورت دیبا یمداراگر

اتی باشد که منجر به ترس و تأثیرکردن با نیروها و  باید مقابله  ،هدف آموزش مداراگری -3

ر انتقادی و کمک کند تا توانایی قضاوت مستقل و تفکّ ،و باید به جوانان شوند می ،ت دیگرانمحرومیّ

 .توسعه دهند ،استدالل اخالقی را در خود

  2774 تـا 1667های سـال حـدِت آموزش در رعایت حقوق بشر، سازمان ملل متّبه اهمیّ هجّتوبا 

طریـق موجـب افـزایش آگـاهی جهـانی از حقوق  تا از این آموزش حقوق بشر اعالم کرد ةرا ده

ندن به این امر یاری رسا براین ملل سپس سازما .بشر و تقویت فرهنگ جهانی حقوق بشر شود

های بسیاری به همین مناسبت فعالیت 2د.را تصویب نمو« آموزش حقوق بشر ندةبرنامه اقدام ده»

که در حدود همراه آورد. از جمله آن به ،یوردهای مهمّآانجام شد کـه دسـت ،در کشورهای مختلف

اقدام به اصالح برنامه درسی مدارس کرده یا اقدامات دیگری در جهت ترویج آموزش  ،سی کشور

 ،آموزش حقوق بشر ق یافتن حقّمنظور تحقّ که بهم است آننچه مسلّ. آعمل آورند به ،حقوق بشر

هایی روش و نیزها و نیازمند تدوین برنامه ،های مختلفعـالوه بـر تـصویب اسناد و همکاری سازمان

جریان آموزش حقوق بشر  د.بتوان آموزش حقوق بشر را ارائه نمو ،هایم که در غالب آن روشهست

نسبت  توّجهاز عناصر و اجزایی تشکیل یافته است که آگاهی و  ،به مانند هر فرایند آموزشی دیگری

ی های سنّکمک کند. همچنین گروه ،رتر آموزش حقوق بـشرتواند به اجرای مؤثّ می ،به این عناصر

باید مورد  ،هاتهای گونـاگونی هستندکه این خصوصیّدارای ویژگی ،مختلف و اقشار متفاوت جامعه

ت دارای اهمیّ ،به بافت فرهنگی، سیاسی و نیازهـای مردمان هر منطقه توّجهنظر قرار گیرند. 

منطبق بوده و  ،ق اسـت کـه بـا نیازهـای زندگی واقعی افرادر و موفّزیرا آموزشی مؤثّ ؛اساسی است

ت تغییر و تحول در زندگی منجر به توانمند ساختن اشخاص شود. آموزش حقوق بشر بایـد قابلیّ

های آموزشی مشارکتی و شـود کـه از روش بـه همـین منظـور توصـیه مـی ؛افراد را داشته باشـد

استفاده  ،کنندفا مییادگیری ای هـا فراگیـران نقـش اصـلی را در جریـانفراگیرـ محور کـه در آن

                                                
  21:1388و ....،  بهراد رضوی ال هاشم - 1

2- United Nations Decade for Human Rights Education  
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یند یادگیری ازطریق پیگیری آفرهایی هستند که در آنها ق، شیوههـای آموزشـی موفـّشـود. روش

ر و های تفکّها به توسعه مهارتشود و آن روشتسریع می ،ال دانش و نه دریافت منفعل آنفعّ

که فرد را  ای انجام شودونهگ آموزش حقوق بشر باید بهبنابراین  1.کنندپیشرفته کمک می ،استدالل

ها آموزش ندیده است نیز بتواند تـصمیم چنان توانمند سازد تا در مورد مسائلی که در ارتباط با آن

ر انتقادی و استدالل توانایی قضاوت مستقل و تفکّ. به بیان دیگر آموزش باید قادر باشد که بگیـرد

 وجود آورد.هب ،را در میان فراگیران اخالقی

های پژوهش علوم اجتماعی و آموزش مداراگری و حقوق بشر و  شویم که برنامه می تعهّدما م -4

ی به بهبود کارآموزی خاصّ  هجّتوپرهیزی را حمایت و اجرا کنیم. این بدان معنا است که  خشونت

ها و دیگر ابزار آموزشی نظیر  ها و درس های درسی و محتوای کتاب مان و برنامهمعلّ

به این هدف ]یا امید[ که شهروندانی آگاه و دلسوز و  .شود مبذول می ،آموزشی نوینِِ های آوری فن

بتوانند ارزش آزادی را درک کنند، شأن  وها گشوده باشند تا به دیگر فرهنگآموزش یابند  ،مسئول

ا با ها ر زها شوند یا آنو قادر باشند تا مانع از ستیّ های انسانی را محترم شمارند فاوتانسانی و ت

 .رفع کنند ،پرهیز کمک ابزار خشونت

اندیشد و محلّی عمل می جهانی ،است. او 2محصول آموزش رواداری و صلح، تربیت شهروند جهانی

که آموزش به این توّجههای آموزش صلح است. باواقع تربیت شهروند از جمله شاخصهکند. در می

ها هایی در فراگیرندگان است تا آندر صدد ایجاد و توسعه دانش، نگرش و مهارت ،رواداری و صلح

 عبارتند از: ،آموزش . بنابراین سه هدف عمدةتبدیل کند ،را به شهروندانی جهانی

پذیری، تولیّئط اصولی نظیر: عدالت، آزادی، مست هر عضو از جامعه جهانی باید توسّفعالیّ. 1

دموکراسی، وحدت و همبستگی که مربوط به رفاه و سعادت همگان  ،امنیّتتساوی، احترام، 

 در نظر گرفته شود.  ،هستند

ق نوعی و در جهت تحقّ داشته باشدال مشارکتی فعّ ،جهانی باید در تمام امور ةهر عضو از جامع. 2 

 بکوشد. ،عات فرهنگینظم و هماهنگی مبتنی بر تنوّ

                                                
 132-131: 1389نواب دانشمند فریبا،  - 1

2- World Citizen 
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و هدایت جهان به عنوان یک کل )خواه به صورت فردی هر عضو از جامعه جهانی باید سرپرستی .3

 تضمین کند. ،پایدار در آینده را امنیّتو یا گروهی( را بر عهده داشته و 

های آموزش رواداری و صلح شامل آلودگی هوا و نابودی محیط زیست، قحطی غذا و محتوای برنامه

 الت اجتماعی.ع فرهنگی، خشونت، حقوق بشر و عدمنابع، انفجار جمعیت، تنوّ

ل، اهای مناسب، گوش دادن فعّآوری دادهانتقادی، جستجو و جمع تفکر هایی نظیرتوسعه مهارت

 کالمی. مذاکره کردن و ارتباطات غیر

ت ها، برابری همه افراد، همکاری، آزادی عقاید، حساسیّانسان شخصیّتهایی مانند: احترام به نگرش

دیگران، اعتماد به نفس و  هایاجتماعی، بردباری نسبت به تفاوت نسبت به تغییرات فرهنگی و

  1باشند.پذیری در فراگیرندگان، میانعطاف

 رواداری اعمال و آموزش برای مرجعی توانندبالقوه می طور به جامعه در موجود عناصر همة پس

 ها،کنیسه و مساجد کلیساها، معابد، بر مشتمل مذهبی نهادهای مدارس، خانواده ها، باشند.

 مهم نهادهای جمله از همه و همه اجتماعی، االنفعّ و اجتماعی مختلف نهادهای شهری، شوراهای

 نهاد ترینمهم عنوان به مدارس میان، این در .هستند رواداری آموزش منظور به گذارتأثیر و

 به افتد؛می اتفاق نیز مدرسه از خارج و خانواده در ابتدا شدناجتماعی هرچند، کودکان سازاجتماع

 اجرای و تمرین برای آزمایشگاهی منزلة به و رواداری هایارزش انتقال یمتولّ ترینمهم عنوان

 مطرح ،رواداری آموزش یمتولّ نهاد ترینکانونی عنوان به را مدارس ،مسأله این و هستند رواداری

 2کند.می

را دهد و التزام به  3های خوبامکان قضاوت ،آموزش مناسب باید بتواند به افراد جامعه ،در کل

 ر خوب است. تفکّ نحوة عناصر مهمِّ جزءِ ،اصالحی از سوی افراد انگاری و خود خطاپذیر

کی از مهم ترین شرایط استقرار فرهنگ ه یتوان دریافت کگفته، میاینک بر اساس موارد پیش

ت اهمیّ ریزان دربارةگذاران و برنامهلح در مدارس، متقاعد کردن سیاستص ،رواداری و پیامد آن

                                                
1- Keramati, E. (2008): 1112-1095 

 69: 1362اسالمی رضا، گل پور سهیال،  2-
3- Good Judgment 
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آموزش صلح و  م در زمینةالزم برای تربیت معلّ لح و مدارا است تا از یک سو بودجةآموزش ص

نظر شود و از آن جایی وی دیگر، در فضاسازی مدارس، تجدیدرواداری اختصاص داده شود و از س

رهنگی است، بنابراین، پیشنهاد عات فوّو احترام به تن هجّتو ،آموزش صلح ه یکی از ارکان برنامةک

بحث و تبادل تجارب میان  ،فراهم کنند که از راه آن ،هایی را برای فراگیران، فرصتمانشود معلّمی

 شودچنین، پیشنهاد میگیرد. همناطق چندفرهنگی در این زمینه، شکلویژه در مهفراگیرندگان ب

رواداری و  آموزشِاحی برنامة درسی، برنامة یند طرّاندیشی در فرآ در یک اقدام حساب شده با باز

، های گوناگون تحصیلی، دورههای فراگیرندگانیک برنامه درسی مستقل در برنامه صلح به عنوان

یعنی صلح و تربیت  رتر به این مقوله؛و موثّترمات پرداختنِ جدّیمقدّ ،تا از این راهگنجانده شود 

 آورد.  شهروند جهانی را فراهم

مند هسان عالقهای ضمن خدمت و تربیت مدرّشود تا با برگزاری کالسدر همین راستا پیشنهاد می

 ی و جهانی، بستر الزم برای جذبِل اجتماع ملّو آگاه به مسائل ارتباطی و کنشی و مسائ

  1.آیدفراهم  ،فراگیرندگان

 ، به مطالعةوزش رواداریق از آمعنوان یک نمونه موفّهبر اساس این پیشنهادات در بخش بعدی ب

طراحی و  ،بیامارت دُ حده و مشخصاًموردی اشاره خواهد شد که در مدارس کشور امارات عربی متّ

 2اجرا شده است.

  

                                                
 97: 1361کاظم پور اسماعیل و ....  -1

2- For more information refer to Moral Education site available at:   

<https://www.moraleducation.ae/>  
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 آموزش اخالق در مدارس امارات عربی متحده مطالعۀ موردی: برنامۀ -بخش چهارم

ة دانش و فرهنگ توسع یاست که برا ایمبتکرانهنوآورانه و مفید،  یبرنامه آموزش،  1آموزش اخالق

کنند. ، تحصیل میحدهمتّعربی امارات ی مختلفی است که در مدارس هاتیملّ از آموزانکلیة دانش

را  بشریّتشده است که تجارب مشترک  یاحطرّ ،یجهان یهابا اصول و ارزش درس آموزش اخالق

  کند.یمنعکس م

 یآگاه تیو تقو هیتغذبرای  ،در آنکه  داندمی وزشینظام آم جادیبه ا تعهّدمخود را  این کشور

سان بدین  ع فرهنگی است.های الزم احترام به فرهنگ و تنوّزمینه جادیاصدد در کوشد وی میفرد

آید. آموزش فراهم می ،آیندهدیل آنان به بزرگساالنی مسئول درآمادگی الزم برای کودکان و تب

آورد که به پذیر را فراهم میتربیت جوانانی مسئول و انعطافات ، موجبتعهّداخالق در تقویت این 

برایشان  ،خود تر از جامعةگستردهبه مراتب  یجهانآمادگی زیستن در کمک کرده و ،جامعه شرفتیپ

  .فراهم شود

 لیرقابت و تبد یبرا ازیمورد ن مدرنِ یهادر دانش آموزان، مهارت آموزش اخالق عبارت دیگرهب

رشد  بخشد. برای همگام شدن باوجود آورده و توسعه میهجهانی را ب ةجامع ،دمولّ یشدن به اعضا

ش آموزبه  یجامع کردیرو مندازی، نهم پیوستههب ی درهم تنیده وو جهان دانش بنیان یِاقتصاد

و  پرداخته ،روزمره یِموضوعات زندگ به جستجوی کند تایم قیجوانان را تشو ،برنامه نی. اهستیم

آینده نسل  شخصیّت یارتقا موجبامر  نیار را بیابند. متکثّمشترک در جوامع  یِفرهنگ یِهاارزش

مدت بلندبه سالمت و رفاه شده و آنها را به سمت مدیریت بهتر زندگی سوق می دهد، همچنین 

را در  یجهان میمفاه ،یمنطق یکردیبا اتخاذ رواین برنامه  شایانی می نماید. جامعه و جهان کمک

 شود:یم تشکیل ،چهار ستوناز  ،برنامه آموزش اخالق کند. یم تیارتباط با جامعه تقو

  

                                                
1- Moral Education 



 ترویج صلح با آموزش رواداری در حقوق بین الملل

 
31 

 

 

 

 

  



 دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

 
32 

 ،شرفتهیپ ةمجموع نیکند. ایم بیترک ،و اخالق شخصیّترا با  یعلم یمحتوا ،آموزش اخالق برنامة

 شامل: ،اخالقی آموزشِاهداف اصلی برنامة گردد.، تدریس میطهابتدایی تا پایان دوره متوسّ اوّلاز 

 های زندگیسازی دانش آموزان با آموزش مهارت: آمادهشخصیّترشد .1

 آموزانهای اخالقی و عملی به دانشانداز اخالقی: آموزش ارزشچشم القاءِ.2

 ر در جامعهثّآموزان به ایفای نقش مؤش جامعه: تشویق دانشپرور.3

 اماراتی و فرهنگ جهانی است.ارزش دادن به فرهنگ: که شامل فرهنگ .4

 نمایش داده می شود. ،هدف پیش گفته درس آموزش اخالق در قالب این جدول چهار
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 گیری نتیجه

بـا  ی میان آموزش و صلحداراارتباط معندهد که نشان می ،المللیاین تحقیق بر پایة اسناد بین

رترین راه برای مؤثّ ،آن است که آموزش ،ت این تحقیقیکی از نتایج پراهمیّ وجود دارد. ،رواداری

 ورویمیانه داری،و این مهم با تشویق تساهل و مدارا، خویشتنبوده خشونت و گراییاجتناب از افراط

، در واقع رواداری ج صلح است.مروّ ،نماید. از این رو آموزشهموار میراه رسیدن به صلح را  ؛گفتگو

تسهیم، ، گفتمانگذار از فرهنگ جنگ، اجبار، زور و خشونت به فرهنگ ابزاری ضروری برای

عنوان هشود که تساهل و مدارا بپیشنهاد می ن،ینابراب فرهنگ صلح است. ،و در یک کالممصالحه ... 

در سراسر جهان،  آن و آموزش مداوم ها گنجانده شدهدانشگاه ومدارس  یدرس ةدر برنام ج صلحمروّ

قرار  ،ی آموزشاصل تیّواوّلبرای این منظور باید کودکان و نوجوانان در  شود. یزیربرنامهو  جادیا

آموزش تساهل و مدارا و  یبرا مطلوب یمکان ،یمؤسسات آموزش حاصل شود که نانیو اطم گرفته

است که « آموزش اخالق»ق از این نوع برنامه آموزشی یک مدل موفّدر نتیجه ترویج صلح باشند. 

، گنجانده شده است. از حدهدانش آموزان در مدارس امارات عربی متّدر برنامه تحصیلی کلیّة 

 الزم نهیزمو یابد میرشد و تکامل  ،که آگاهی و درک افراد جامعه از همان عنفوان کودکییآنجای

تساهل و آموزش گیرد؛ ها، شکل میندر آ یو تنوع فرهنگ ملل مختلف احترام به فرهنگ جهت

کارگیری هیابی به صلح و بآموزان و در نهایت دستدانشبین  یدامنة روادار گسترشِ موجبِ ،مدارا

  .خواهد شد ،انسانی افرادِ یِو مراودات اجتماع تمناسبا ةیّدر کلآن 

بوده و  ،ج صلحمروّ ،آموزش"پژوهش حاضر که مبتنی بر این موضوع بود که  به این ترتیب فرضیة

رواداری، تساهل و  ،مشخص آن ةمنجر به پرورش و ترویج باورها و اقداماتی خواهد شد که نتیج

 ةتسامح و در نهایت ایجاد صلح و دوستی است و مردم هر کشور باید متناسب با ساختارهای ویژ

اطر داشت به خباید  شود.، در اینجا اثبات می"، عمل کنندفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به آن

 کو همگی اعضای ی مینکیم یزندگ ،ارهبر روی یک سیّتن از افراد مختلف  اردیلیم هفتکه ما 

به طور جداگانه، رو ما باید هم . از اینق به همه ما استمتعلّ ،تمام جهانیم و هست یبشر ةخانواد

 .مشارکت کنیم ،یو صلح دائم بشریّتتمام  ءِبقا یفرهنگ صلح برا جادیدر ا یبه طور جمعهم 
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Promoting peace through tolerance training in international law 

Dr. Mahshid Bashiri Mousavi 

 

Abstract 

On the one hand man is a social being and living side by side of the others is 

one of his innate needs on the other hand the existence of racial, linguistic, 

ethnic, religious differences threatens this basic need. Throughout history, the 

emergence of all sorts of racial and ethnic wars, illustrates the bitter reality that, 

in the face of intolerance, it casts a heavy shadow on human societies. One way 

to avoid this is to extend the tolerance range between them. that means, for the 

peaceful coexistence of human beings who differ in their views, beliefs, and 

other attributes, there is a formula of civilizations called "tolerance". So that 

people can use it in all their social relationships. In line with international 

documents and the efforts of the United Nations and its affiliated institutions, 

including UNESCO, one of the best ways to combat war and violence is 

education. Tolerance education is the most effective way of combating the 

manifestations of intolerance and, consequently, promoting human rights and 

fundamental freedoms. Since the ultimate goal of the practice of tolerance is the 

replacement of peace with the culture of war, tolerance education must also 

focus on this goal. In this context, education should be in keeping with the 

principles and values of tolerance. Therefore, it is recommended to incorporate 

the principle of tolerance and tolerance values into the content of curricula and 

educational programs from childhood. Accordingly, tolerance education is the 

most effective way for achieving a culture of peace. 

Keywords: Education, Peace, Tolerance, Violence, Extremism 

 

 

  


