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  چکیده
  

 ي هاعالمیـ «. الملـل اسـت   تـرین مفـاهیم در حقـوق بشـر بـین     ترین و در عین حال پیچیـده  همرواداري از م
المللـی   روابـط بـین   ي هیـ لهاي بنیادین و اساسی در ک رواداري را یکی از ارزش »سران ملل متّحد ي ههزار

بـه   خیـر نیـاز  اظهـور و بـروز مظـاهر جدیـد نـارواداري در سـالیان       . قرن بیست و یک قلمداد کرده اسـت 
    نظـر از معـانی متفـاوت رواداري    صـرف .ل کـرده اسـت  رواداري را به ضرورتی غیـر قابـل اجتنـاب مبـد

تـوان  فرمـول    هاي مختلف فلسفی، مذهبی و سیاسی، رواداري را در مفهوم عام و به طور کلّی، میحوزه
هـاي   ت و سـایر ویژگـی  ها، عقاید، اعتقـادا  که در دیدگاه را آمیز افراد بشر همزیستی مسالمت ي هنانمتمد
. مراودات و مناسبات اجتماعی دانست ي هیلدر ک ،هستند »متفاوت«خود 

ویـژه   غیـر قابـل انکـاري بـا تکثّـر اندیشـه و رفتارهـا همـراه بـوده و تکثّرگرایـی بـه            ي هاین مفهوم به گون
مفهـوم مـدرن   بـه لحـاظ تـاریخی،    .دهـد  تکثّرگرایی فرهنگی پایه و اساس مفهوم رواداري را تشکیل می

ـ  ام ،ی یافترواداري در آغاز عصر کنونی توسعه و ترقّ ی از آن را در ا سوابق اندك و در عین حـال مهم
. انداي که در موارد متعددي نویسندگان جدید از آن الهام گرفتهبه گونه ،توان یافت دوران باستان نیز می

کامالً اخالقی داشـت و محـدود بـه پـذیرش حـقِّ     که رواداري در ابتدا مفهومی م است اینچه مسلّا آنام 
مفهوم آن بسـط یافـت و    ـ18پس از قرن ـ ا بعدهاام ،انتخاب مذهب از سوي فرد و عمل به آن بوده است
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مبتنی بر  از یک سو مفهوم رواداري.دکرتغییر  ،خواه مذهبی یا سیاسی ،به معنی احترام به هرگونه اعتقاد
ت آنـان در عـین داشـتن تفـاوت در اعتقـادات،         شناخت حقـوق دیگـران و احتـرام     ت و هویـبـه شخصـی

آکنـده از احتـرام متقابـل    هـا در فضـایی   گـو و تبـادل اندیشـه   و ساز گفـت و زمینه است... فرهنگ، زبان و
هـا  حقـوق بشـر از آن   ي هالمللـی در زمینـ   هاي اجتماعی و سیاسی نوین که هنجارهاي بین ارزش.باشد می

تـرین شـرط بـراي حفـظ نظـم      نیـاز بـه رواداري بـه عنـوان اساسـی      ي هابتدا بـه واسـط  اند، در نشأت گرفته
 ي همفهـوم رواداري، تبلیـغ و گسـترش آن، بـه واسـط      ،از سـوي دیگـر  .انداجتماعی تحت قاعده درآمده

. باشد ها می ها و دولت  ها، ملّت عاملی اساسی در برقراري صلح میان افراد، گروه ،آموزش
جهـانی حقـوق بشـر،     ي هرواداري به منظور دستیابی به صلح بـه وضـوح در اعالمیـ    نقش کلیدي آموزش

.اصول رواداري و برنامه و طرح اقدام فرهنگ صلح مورد اشاره واقع شده است ي هاعالمی

  .صلح ،تکثّرگرایی فرهنگی، گفتگو، حقوق بشر، آموزش، نارواداري، رواداري:کلیدواژگان

  مقدمه
، از جملــه 1ترجمــه کــرد» رواداري«تـوان بــه   مــیدر زبــان فارســی ا کــه ر» تلـورانس «ي هواژ

سیاسـی و   مطالبـات امـروزه در   اسـت و هاي بنیادین اخالقـی و سیاسـی مطلـوب     ترین ارزش مهم
کوتـاهی در   ي هرواداري به عنوان اصلی سیاسی سابق ي هپیشین.حقوق بشري جایگاه واالیی دارد

اخالقـی، بـه دوران باسـتان    2آن بـه عنـوان یـک فضـیلت     ي ها سـابق جهان مدرن امـروز دارد، امـ  
رواداري بعـدها توسـط پیـر بیـل و اسـپینوزا صـورت گرفـت و         ي هایـد  ي هبسط و توسع. رسدمی

مفهوم رواداري سیاسی توسط جان استوارت میـل   ي هتوسع. توسط جان الك به اوج خود رسید
هـاي   پایـه  ي هدهنـد لت اخالقی تشکیلرواداري به عنوان فضی. و در قرن هجدهم صورت گرفت

  .(Fiala, 2005: p. 1)باشد تاریخی و فلسفی رواداري به مفهوم سیاسی و امروزین آن می
رواداري  ،ین ترتیـب دبـ . امروزه مبناي رواداري احترام به شخصـیت و حقـوق انسـانی اسـت    

سان در نگه داشـتن  ان ي هه است که نخستین اصل آن انجام وظیفمظهر نوعی اخالق عملی روزمرّ
  ).1376گلشاهی، (حرمت دیگري از هر حیث است

                                                                                                                                                     
اما . اندي این واژه به کار رفتههایی چون تساهل، تسامح، مدارا، بردباري و شکیبایی نیز براي ترجمهمعادل.1

.هاي فوق داللت بر مفهوم اخالقی رواداري دارند، لذا براي آن مناسب نیستندکه تمامی واژهجاییاز آن
.سر تحقیق حاضراز تلورانس به رواداري تعبیر شده استرو در سرتاازاین

2. Virtue.
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کـه بـه مفهـوم رواداري اختصـاص یافتـه اسـت، بـه        1»اصول رواداريي  هاعالمی«یک  ي هماد
چنـین  و هـم  ـ  مفهـوم اجـازه، همزیسـتی    ـ  مفـاهیم تـاریخی   ي هوضوح مفهوم رواداري را از دایر

 ـ  تفـاوتی و مـدارا  تسامح، شکیبایی، بخشـندگی، بـی   بردباري، تحمل، تساهل و ـ  مفاهیم اخالقی
تفاوتی در مقابـل دیگـران   دارد که رواداري بخشندگی یا بیه بیان میماداین . خارج کرده است

ــه منزلــ ــه رســمیتاحتــرام و ارج ي هنیســت، بلکــه رواداري ب شناســیِ تکّثــر و غنــاي گــذاري و ب
 3بنـد  .هاسـت  هـاي زنـدگی انسـان   و شـیوه  هاي مختلف جهان و احترام به اشـکال بـروز  فرهنگ

سازي و تعمیق حقـوق جهـانی بشـر و دموکراسـی     ساز پیادهرواداري را زمینه یه،اعالم این ي هماد
نظـر بـه    ،از یک سو:دهد سازي را از دو طریق صورت می رواداري این زمینه. فی کرده استمعرّ
هـاي   اسـت، تقویـت و استوارسـازي پایـه    که جهان امروز با اشکال مختلف نارواداري مواجه این

تـرین   مهم ،بنابراین. گیردمبارزه با مظاهر نارواداري و تبعیض صورت می ي هحقوق بشر به واسط
ســازي ت اعمـال و پیـاده  رمقابلـه بـا مظـاهر نـارواداري و ضـرو      ،رسـالت رواداري در ایـن راسـتا   

اي مـورد  المللی و منطقه اسناد بینمحکومیت انواع مظاهر تبعیض و نارواداري در . رواداري است
 »دوربـان «اقدام  ي هتوان به اعالمیه و برنام ترین این اسناد می از جمله مهم. اشاره قرار گرفته است

المللـی رفـع    ستیزي و نارواداري، کنوانسیون بـین در مبارزه علیه نژادپرستی، تبعیض نژادي، بیگانه
ـ   يهاشکال تبعیض علیه زنان، اعالمی ي هیلک ب نژادي یونسـکو، بیانیـ لمحـو ک ي  هنژاد و تعصي هی 

 و نـارواداري  ي هموسـوم بـه اعالمیـ    ي هاشکال نـارواداري و تبعـیض بـر مبنـاي مـذهب یـا عقیـد       
، نظـر بـه ضـرورت حمایـت از     از سـوي دیگـر  . رفع هرگونه تبعیض نژادي اشاره نمود ي هاعالمی

رواداري در این عرصه معطوف به حمایت از  الملل، نقش بین ي هها در عرص حقوق افراد و گروه
پـذیري چـون    هـاي آسـیب   چنـین گـروه  هاي قـومی، مـذهبی و زبـانی و هـم     افراد متعلّق به اقلیت

  .پناهندگان، کارگران مهاجر، زنان و افراد ناتوان گردید
ي حمایـت از حقـوق تمـامی کـارگران      المللی سازمان ملـل متّحـد در زمینـه    ي بین نامه مقاوله

، اعالمیۀ سـازمان ملـل متّحـد در خصـوص افـراد      1990ي آنان در سال  اجر و اعضاي خانوادهمه
ي میان شـوراي اروپـا در    ، اعالمیه1992دسامبر  18هاي قومی، مذهبی و زبانی در  متعلّق به اقلیت

 1هاي مـذهبی مصـوب شـوراي اروپـا در      و کنوانسیون ساختاري حمایت از اقلیت 1993اکتبر  9
ت نـارواداري علیـه      1995ي  فوریـه  1هـا در   و کنوانسـیون اقلیـت   1995ي  فوریه ضـمن محکومیـ
ي اعمـال   هـا را بـه واسـطه    هـاي حمایـت از حقـوق افـراد متعلّـق بـه گـروه        هاي اقلیت، پایه گروه

                                                                                                                                                     
1. UNESCO Declaration of Principles on Tolerance (1995).
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ي رواداري و  گذاران ملّی را بـه ارتقـاي روحیـه    رواداري ارتقا بخشیده و دول امضاکننده و قانون
ها و اتّخاذ تدابیر مؤثّر در جهت تسهیل، حمایت، احترام، درك متقابـل و   ي میان فرهنگگفتگو

مطالب ذکر شـده در خصـوص مفهـوم    .سازد همکاري میان افراد ساکن در قلمروشان متعهد می
رواداري و نیز نقشـی کـه در وصـول و دسـتیابی بـه حقـوق بشـر، دموکراسـی و صـلح دارد، بـر           

بنـد بـه    4در اصـول رواداري  ي هاعالمیـ  4ي همـاد . گذارنـد صحه میضرورت آموزش رواداري 
  .ضرورت و لزوم آموزش رواداري اشاره نموده است

آمـوزش رواداري را مـؤثّرترین وسـیله در راسـتاي مبـارزه بـا       این اعالمیه 4ي هبند یک ماد ،
در . دانـد  کراسی مـی هاي اساسی و دموارتقاء حقوق بشر و آزادي ،مظاهر نارواداري و به تبع آن

  اعالمیـه بـه نقـش آمـوزش رواداري در راسـتاي مبـارزه بـا مظـاهر          4ي هواقع، این بخـش از مـاد
هـاي   کند و آن را گامی اساسی به منظـور دسـتیابی بـه حقـوق بشـر و آزادي      نارواداري اشاره می

  .داند بنیادین می
گونـه کـه در بنـد    همان ،داريسازي روا جایی که هدف غایی و نهایی از اعمال و پیادهنآاز 

1  ســازي فرهنــگ صــلح بــا اصــول رواداري اشــاره گردیــده، جــایگزین ي هیــک اعالمیــ ي همـاد
 ،در ایـن راسـتا  . باشد، آموزش رواداري نیز  باید بر این هدف معطـوف باشـد   فرهنگ جنگ می

ینـه  در ایـن زم . هـاي روادارانـه باشـد    آموزش بایـد در بطـن و مـتن خـود حـاوي اصـول و ارزش      
ي هاعالمی 26ي هماد   13ي هجهانی حقوق بشـر و مـاد   المللـی  کنوانسـیون بـین   7ي همیثـاق و مـاد، 

کنوانسـیون حقـوق کـودك در خـور توجـه       29ي هماد 4شکال تبعیض نژادي و بند رفع تمامی اَ
. هستند

 ي هآمــوزش اصـول بارورکننــد  ي هبـه طـور کلّــی، تمـامی معاهــدات فـوق از ضــرورت تعبیـ     
ر بـ . گوینـد هاي آموزشی سـخن مـی   هاي روادارانه در محتواي دروس و برنامه اداري و ارزشرو

  .باشد آموزش رواداري مؤثّرترین ابزار به منظور دستیابی به فرهنگ صلح می این اساس،
المللی در حصول و دسـتیابی بـه    ی و بیننظر به اهمیت مفهوم رواداري در مناسبات فردي، ملّ

حاضر در تالش است تـا از طریـق تبیـین     ي هبشري، دموکراسی و صلح، مقال شمول حقوق جهان
الملـل و   هاي حقوق بشر بـین  در کسب احترام به ارزش رواداري نقش بررسی مفهوم رواداري به

حاضـر در سـه بخـش     ي همقالـ  ،بـه همـین منظـور   . بپـردازد  آموزش ي هبه واسط دستیابی به صلح
. ارتباط رواداري و حقوق بشـر ) 2. رواداري ي هتاریخچوانیمب، مفهوم) 1: تدوین گردیده است

.حدستیابی به صل دريآموزش روادارنقش ) 3
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  رواداريي  هو تاریخچ ، مبانیمفهوم) 1
  مفهوم رواداري) 1ـ1

ایـن   ي هیشـ ر. باشـد  رواداري در زبان فارسی مـی  ي همعادل واژ )Tolerance(تلورانس ي هواژ
کشـیدن، تـاب   «سـت، بـه معنـاي    ادر زبـان التـین   »Tolerare«مصدرهاي اروپایی  کلمه در زبان

به ترتیب، در فرانسه » To tolerate«و » Tolérer«که دو مصدرِ »آوردن، تحمل کردن درد یا بار
مفهـوم  ).1: 1385آشـوري،  (و انگلیسی از آن برآمده است که در اصل همان معنـا را داشـته اسـت   

خیر به عنوان یک ارزش بنیـادین اخالقـی و سیاسـی    ایستی سه قرن رواداري بر اساس افکار لیبرال
هاي سیاسی و حقوق بشري جایگاه واالیی داردرود و امروزه نیز در خواستهمطلوب به شمار می
(Heyd, 1996: p. 2).در چهار بند اصول رواداري با عنوان معناي رواداري ي هیک اعالمی ي هماد

رواداري «،یک این اعالمیـه  ي هبر طبق بند یک ماد .اري پرداخته استبه بیان معنا و مفهوم رواد
هاي مختلف جهـان و احتـرام   شناسی تکثّر و غناي فرهنگبه معناي احترام، پذیرش و به رسمیت

دانش، ارتباطـات و آزادي   ي هرواداري به واسط. هاست هاي زندگی انسانبه اشکال بروز و شیوه
نه تنها  و هاسترواداري به معناي تفاهم در عین تفاوت. یابد پرورش میاندیشه، وجدان و اعتقاد 

فضـیلتی اسـت کـه باعـث جـایگزینی فرهنـگ       و  اي اخالقی، بلکه ضرورتی سیاسی استوظیفه
.»شود جنگ با فرهنگ صلح می
ل بند سوم مادرواداري عنصـري اسـت کـه    «: دارد یک در همین راسـتا بیـان مـی    ي هبخش او

، دموکراسـی و  )گرایی فرهنگـی  شامل کثرت(گرایی  و تعمیق حقوق بشر، کثرتباعث گسترش 
شـمرد و بـر    گرایی را مـردود مـی   گرایی و مطلق رواداري هرگونه جزم«: شود حاکمیت قانون می

  .»گذارد المللی صحه می استفاده از هنجارهاي حقوق بشر بین
ریف رواداري از طریـق مفهـوم مخـالف   ه به تعاین مادو بند چهارم ابتداي بند دوم چنین، هم

: دارد یـک بیـان مـی    ي هایـن بخـش از مـاد    .تـوان رواداري نامیـد   آنچـه کـه نمـی   ، پرداخته است
نگرشی فعاالنه در  ،هارواداري به معناي تسلیم شدن، تحقیر یا اغماض نیست، بلکه عالوه بر این«

رواداري تحت هـیچ  . ران استهاي اساسی دیگ شمول بشر و آزادي شناسی حقوق جهان رسمیت
ط تمـامی     و هاي بنیادین قرار بگیرد تواند در خدمت توجیه تحدید ارزش شرایطی نمی بایـد توسـ
  .»ها اعمال گردد ها و دولت افراد، گروه

در راستاي احترام به حقوق بشـر، اعمـال   «: کند بخش چهارم این ماده در همین زمینه بیان می
هاي اجتماعی و یا تضعیف اعتقادات شخصی نیست، بلکه به  عدالتی رواداري به معناي تحمل بی
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معناي آزادي بر اظهار عقیده در مقابل به رسمیت شناختن همان آزادي گزینش در برابر دیگران 
ها با وجـود تفـاوت    رواداري به معناي به رسمیت شناختن این واقعیت است که همه انسان. است

هاي رفتاري و ارزشهایشان محق هستند تا در صلح زندگی کننـد و   هدر ظاهر، قومیت، زبان، شیو
چنین به معناي آن است که هیچ فردي حـقّ تحمیـل عقایـد و    خواهند و هم گونه باشند که میآن

  .»هاي خود بر دیگران را ندارد دیدگاه
گونـه  تـوان ایـن   هاي رواداري را می ویژگی ،فوق ي هاعالمی ي هحال بر طبق بندهاي چهارگان

:برشمرد
هاي مختلف جهانشناسی تکثّر و غناي فرهنگ رواداري به معناي احترام، پذیرش و به رسمیتـ 

.هاست هاي مختلف زندگی انسان و احترام به اشکال بروز و شیوه
ی در صورت وجـود  حّت ،ق بودن افراد در رفتار بر طبق اعتقادات خویشحرواداري م ي هشالودـ 

.باشد ها مخالف هستند، میآندیگرانی که با 
رواداري در ذات خـود  . رواداري به معناي تسلیم شدن، بخشندگی و یا تشویق رفتارهاي منفی نیستـ 

 شمول بشـري اسـت   هاي جهان شناسی حقوق و آزادي نگرش و رویکردي فعاالنه بر اساس به رسمیت
.هاي اساسی و زیربنایی باشد ارزشهرگز نباید ابزاري در راستاي توجیه نقض و زیر پا نهادن  و 
عمـال زور بـر افـراد بـه منظـور تغییـر عقایـد بـراي پـذیرفتن          رواداري به معناي مجاز نبودن در اـ 

.باشد داوري میچنین به معناي رهایی از تعصب و پیشو هم استدیدگاه و عادات مخالف 
شناسـی   ظور پذیرش و به رسـمیت ترین مفهوم به معناي خواست افراد به منگستردهرواداري در ـ 

چنین به معناي احترام به عقاید دیگران بدون داشتن نگـرش  هم .افراد بر متفاوت بودن است حقّ
.ارزشی است

گرایـی   شـامل کثـرت  (گرایـی  رواداري ضرورتی است که موجبات استقرار حقوق بشر، کثرتـ 
رواداري مشـتمل بـر مـردود     ي هیـد ا. آورد، دموکراسی و حاکمیت قانون را فراهم مـی )فرهنگی

گرایـی بـوده و باعـث تقویـت اسـتانداردها و ابزارهـاي حقـوق         گرایی و مطلق جزم شمردن و رد
.گرددجهانی بشر می

هـاي  عـدالتی باشد، بـه معنـاي تحمـل بـی     رواداري که ارزشی معادل با احترام به حقوق بشر میـ 
به  ، بلکهن به عقاید و نظریات دیگران نیستخود و سر سپرد ي هاجتماعی، دست شستن از عقید

ثانیـًا  و  اي داشته باشـند اوالً براي خود عقیدهافراد بشر آزاد هستند که ي همعناي این است که هم
  .خود رفتار کنند ي هبر مبناي نظر و عقید
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رواداري بـه  نیـز   .شناسی این حقوق براي دیگران نیـز هسـت   ن رسمیتچنین رواداري متضمهمـ
. معناي مجاز نبودن تحمیل عقاید افراد بر  یکدیگر است

ـ رواداري به این معناسـت کـه تمـام مخلوقـات بـه طـور طبیعـی از حیـث ظـاهر، زبـان، رفتـار و            
ارزشهایشان متفاوت هستند و محق هستند که در کار یکدیگر با حفظ عقایـد خـاص و متفـاوت    

نبودن تحمیـل عقایـد افـراد بـر یکـدیگر اسـت      خود در صلح زندگی کنند و نیز به معناي مجاز 
(Agius & Ambrosewicz, 2003: p. 1) .

  مبانی رواداري) 1ـ2
د که در اکثر قریب بـه  کرتوان به چند نکته اشاره  ی رواداري، میبا در نظر گرفتن مفهوم کلّ

ن مبـانی ایـن   بـه عنـوا   اصـول رواداري،  ي هویـژه اعالمیـ   ارائه شده از رواداري و به اتّفاق تعاریف
  .مفهوم در نظر گرفته شده است

، پایـه و  )Cultural Diversity(»گرایی فرهنگی کثرت«ویژه  گرایی به که کثرتل ایناو ي هنکت
مبناي اساسی فلسفی مفهوم رواداري است که با پذیرش حقوق بنیادین بشر و احترام بـه کرامـت   

. مالزمـه دارد ...ت و د، مـذهب، جنسـی  نـژا  ي ههـاي موجـود در زمینـ   نظر از تفـاوت انسان صرف
ــ  کثــرت ــه  اســت را فــراهم آورده )Dialogue(» وگــوگفــت«ي هگرایــی فرهنگــی پویــا، زمین و ب

گیرد گو شکل میو چراکه رواداري همراه با گفت ،وضعیت روادارانه خواهد بود ي هوجودآورند
اداري پارادایمی است که به موجب بر این مبنا، رو.گویی آمرانهاندیشی و تکتفاوتی، تکنه با بی

شوند و رقابـت   گو میو هاي متفاوت و مخالف یکدیگر وارد بحث و گفتها و غایت آن ارزش
  ).35: 1386جهانبگلو،(گیرد هاي گوناگون صورت میها و برهان سالمی میان اندیشه

قع، رواداري در وا. دوم در خصوص مبانی مفهوم رواداري، اشاره به عنصر تفاوت است ي هنکت
به معناي روا دانستن اندیشه و رفتاري است که با اندیشـه و رفتـار همیشـگی فـرد متفـاوت اسـت      

(Froese, 2008: p. 28) .    نمایـد و آن   در خصوص عنصر تفاوت، اشاره بـه دو نکتـه ضـروري مـی
 ي همسـأل  با ،صورتدر غیر این و بایست براي فرد مهم و اساسی باشداین تفاوت می الًاو کهاین
.(Cohen-Almagor, 1994: p. 2)ساز رواداري نخواهد بود تفاوتی روبرو خواهیم بود که زمینهبی

فرد روادار باید در مقام عدم تأیید و یا عدم عالقه نسبت بـه اندیشـه یـا فعـل متفـاوت دیگـري        ثانیًا
و یـا   ردا دوسـت نـدا  در واقع، نیاز به رواداري تنهـا در مـوردي اسـت کـه فـرد چیـز متفـاوت ر       . باشد

دهـیم کـه بـا     در واقع، ما مسائلی را مورد رواداري قـرار مـی  . هاي منفی نسبت به آن داشته باشدنگرش
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ه افـراد معمـوالً   البّتـ .(Williams & Waldron, 2008: p. 79)خـوانی ندارنـد   دیدگاه ما از حقیقـت هـم  
در حالی که فـردي کـه نسـبت     ،دهند میمورد رواداري قرار  ،اموري را که کمتر با آن مخالفت دارند

بسـیار روادارتـر اسـت تـا     ، ورزددارد، رواداري مـی  رآمیـز تنّفهاي بسـیار منفـی و   به اموري که نگرش
  .)Corneo, 2007: p. 5) &Jeanneفردي که نسبت به اموري که صرفاً مخالف است

در. وت را داشـته باشـد  بایست قدرت مخالفت بـا اندیشـه و فعـل متفـا    فاعل رواداري می ثالثًا
توان از رواداري سخن گفت که فاعل آن از آزادي و اختیار برخوردار باشد تنها زمانی می ،واقع

به آن تن در داده، به ایـن تـن    ،کسی که چون قدرت مقابله با عملی را ندارد. و نه از روي اجبار
ل     ما فقط  ،صورتدر غیر این. توان نهاد در دادنش نام رواداري نمی از یک رنـج بـردن یـا تحمـ

  ).1387:115؛ ملکیان، (ایمکردن ساده سخن گفته
بخش او  دارد اصـول رواداري در ایـن راسـتا بیـان مـی      ي هیـک اعالمیـ   ي هل بنـد دوم از مـاد:

چیز نگرشی رواداري بیش از هر. طراز نیستپوشی همرواداري با کوتاه آمدن، تمکین یا چشم«
هاي اساسی دیگران استوار است پذیرش حقوق جهانی بشر و آزادي يهال که بر پایاست فع«.  
رواداري  ي هشـناخت اندیشـ  . باشـد  هـاي رواداري مـی  سوم در خصـوص محـدودیت   ي هنکت

در واقـع، خـود    ،و مـرز  دفاع از رواداري بـی حـد  . منوط به آن است که حدودش را تعیین کنیم
و حصـر بـه محـو مفهـوم رواداري      واداري بی حـد پذیرش ر. اقدام به از بین بردن رواداري است

خواهد انجامید؛ مجاز دانستن ترویج عقایـد مخـالف رواداري و بـه نـام رواداري مجـاز شـمردن       
ها محدود کردن یا از میان برداشتن آزادي بیـان، عقیـده و ایمـان اسـت،     اعمالی که هدف از آن

,Heyd)اي جز از بین بردن رواداري نخواهد داشتنتیجه op.cit: p. 34).  
هـاي رواداري در خصــوص   محــدودیت بــاز و دشـمنانش  ي هجامعـ در کتــاب »کـارل پـوپر  «

او در ایـن کتـاب بیـان    . دانـد  منکرین رواداري را در راستاي حفاظـت از رواداري ضـروري مـی   
بایـد بـه خـاطر رواداري ایـن حـق را بـراي خـود محفـوظ بـداریم کـه انکارکننـدگان            «:دارد می

دیـدگاهی   »مایکـل والتـزر  «،در مقابـل ).470: 1380پـوپر،  (»ا مورد رواداري قرار ندهیمرواداري ر
دارد کـه گـاهی از    بیـان مـی   رواداري ي هدرباروي در کتاب  .کامالً متفاوت با دیدگاه پوپر دارد

تـوان   توانند رواداري کنند و نمی گیرند که میهاي ناروادار، افرادي پا میدل نارواداري جماعت
  ). (Walzer, 1997: pp. 80-81ائل به نارواداري مطلق در مقابل آنان شدق

اصول رواداري، ضـمن بیـان مفهـوم رواداري     ي هیک اعالمی ي هبندهاي دوم و چهارم از ماد
: دارد ل بند چهارم در این بـاب بیـان مـی   بخش او. اندهاي رواداري نیز پرداخته به بیان محدودیت
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عدالتی اجتماعی و صرف نظر کردن و یا تضعیف ه معناي کنار آمدن با بیرواداري در عمل ب...«
رواداري براي هر فرد به معنـاي آزادي انتخـاب در اعتقـاد شخصـی و     . اعتقادات شخصی نیست

  .»زمان قائل بودن آزادي انتخاب براي دیگران استهم
واداري بـه هـیچ وجـه    ر...«:کنـد کـه   ه تأکید مـی آخر بند دوم این مادبخشدر همین زمینه، 

هـاي اساسـی    حقوق بشر جهـانی و آزادي ـ    هاي بنیادین در جهت محدود کردن این ارزش بایدن
  .»مورد سوء استفاده قرار گیرد ـ دیگران

رواداري در سیر تحومفهـوم  . ر تاریخی، دستخوش تغییرات فراوانـی گردیـده اسـت   ل و تطو
 اصول رواداري ي هالملل تا تصویب اعالمی بین ي هاز زمان مطرح شدن در عرصـ  امروزین رواداري

به نحوي که معناي  ،دارد ـ روشنگري ي هباستان تا دور ي هدور ـ ارتباط وثیقی با مفهوم پیشین آن ـ
و پایه و اساس  بوده استغیر قابل انکاري بر مفهوم فعلی آن تأثیر گذار  ي هگونپیشین رواداري به

اي اجمـالی در بـاب سـیر    عناي دقیق ایـن مفهـوم مسـتلزم مطالعـه    لذا درك م. رودآن به شمار می
.که در قسمت بعدي مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت باشد تاریخی آن می

  
رواداري ي تاریخچه) 1ـ3

رواداري در سیر تکامل خود معانی مختلف را تجربه کرده اسـت کـه بـر اسـاس میـزان اعتقـاد بـه        
ایـن  . شـوند  بنـدي مـی  ت به چهار دسته تقسـیم ها در مقابل اکثری اقلیت هاي مخالفین و حقوق و آزادي

ــد از  ــاهیم عبارتن ــازه  :مف ــوم اج ــتی )Permission Conception(مفه ــوم همزیس  Coexistence(، مفه

Conception(مفهــوم احتــرام ،)Respect Conception( و مفهــوم قــدر و منزلــت)Esteem Concept (
Forst, 2012: p. 3).(  

 ي هل معنایی مفهوم رواداري از عهد باستان تا زمان تصویب اعالمیـ ن تحوهیم یاد شده مبیمفا
.هاي بعدي مورد اشاره قرار خواهد گرفت که در بخش باشد اصول روادار می   

  روشنگريي هعهد باستان تا دور )1ـ3ـ1
. گـردد باسـتان بـازمی  رواداري به عنوان اصلی اخالقی، بـه دوران یونـان    ي هبه لحاظ تاریخی پیشین

هایی چون برابري طبیعی افـراد و پـذیرش نسـبی    فیلسوفان حول محور گزاره هاي بحث ،در این دوران
  1.ها متمرکز بودها و قواعد اخالقی و عدم امکان تعیین معیار ثابت براي آن بودن ارزش

                                                                                                                                                     
ها و تی میان یونین و تمایز سنّبایست به نقدي که سوفسطائیان بر مفهوم تمدابتدا می ،در میان این سوابق.1

فون اصل برابري طبیعی میان افراد را عنوان نمود و ایپیا گام را فراتر نهاد آنتی .ه نمودبربرها وارد کردند، توج
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مفهوم رواداري در قرون وسطی و در گفتمان اوی بـراي  راه حلّ  مسیحی بیشتر به عنوان ي هلی
هاي مذهبی غیر مسیحی توسط قدرت حاکمه  و تعقیب و آزار اقلیترهایی از  اختالفات مذهبی

ــوفانی چـــون  ،در ایـــن معنـــا. مطـــرح گردیـــد ــار فیلسـ ــان«کـ ــیپریانوس«،»ترتولیـ ــ«،»سـ نت سـ
بعـدتر، نیکوالئـوس کوسـانوس درخـور توجـه       ي هو در مرحلـ  »تومـاس آکوئینـاس  «،»آگوستین

  .)مفهوم اجازه(1هستند
اراسـم  «دانشمندانی چون  نظریات، )مفهوم همزیستی(وحدت و همبستگی مذهبی ي هدر زمین
و  »میمـون ابن«ت و در مذهب مسیحی »ریمندوس لولوس«و  »پیتر آبالرد«،)اراسموس(»روتردامی

  .)p. 3):Forst,op.citت و اسالم قابل اشاره هستنددر یهودی »رشدابن«
رواداري مـذهبی را بـه نحـو     ي هلأموجب تکثّر اعتقـادات مـذهبی شـد و مسـ    2نهضت اصالح
عـواملی را   »دوسـتی انسـان «حـس  ي هو اشـاع  »مـدار انسـان «پیشرفت فرهنگ . اخص مطرح نمود

و  »گرایـی انسـان «ي هها نخستین نمودهـاي اصـل رواداري در خـالل دور   ایجاد نمودند که از آن
).64: 1383شیرخانی، ()مفهوم احترام(رنسانس پدیدار شد

بـود کـه در کتـاب خـود      »تومـاس مـور  «به نـام   يدانشمند ،ترین فیلسوف این مکتببرجسته
انتشار این کتاب یـک  . ترین گام را در راستاي تئوریزه کردن مفهوم رواداري برداشت مهم اتوپیا

 ،»هـم شـارل نُ «،مبنـا  بـر همـین  . بـود  »مـارتین لـوتر  «ي هطلبانهاي اصالحسال پیش از انتشار نظریه
را صـادر کـرد کـه در آن     )Edit de Tolerance(» فرمـان رواداري «1562در سال  ،پادشاه فرانسه

).1382:52باقري، (وجود دو مذهب در فرانسه پذیرفته شد
                                                                                                                                                     

.مردم را اظهار نمود ي هت سنن و عقاید همت شناختن مشروعیشمول مبتنی بر به رسمیجهان ي هو یک اید
ه درست و اخالقی به نظر میپروتاگوراس مشاهده کرد آن چیزي که براي یک عدگري دی ي هرسد، براي عد

آیند و تبیین معیار ثابت براي عی به وجود میهاي متنوتنادرست و غیر اخالقی است و لذا قوانین و سّن
).63و  62: 1383، ك؛ شیرخانی.ر(مردم غیر ممکن است ي ههم
کلیسا و . وران، مذهب دولتی شدطو به دلیل ایمان آوردن امپرا »کنستانتین«مسیحیت قرون وسطی پس از .1

اي یگانه جاي داشتند و این جامعه از قرن نُهم میالدي  دادند که در بطن جامعه اي را تشکیل می دوگانه دولت،
هرچند از آغاز  .سرزمین واحد خدا را به عهده داشتند ي هشد و این هر دو نهاد، ادار مسیحی نامیده می ي هجامع

. گذارند تقّل از قلمرو حاکمیت پاپ پایه میهایی مس شوند و حکومت ها بیدار می اندك ملّت قرن سیزدهم اندك
).20: 1382، باقريك؛ .ر(سازد  با این حال، هنوز بنیان دولت و کشور را یگانگی مذهبی اتباع آن می

ات مسیحی که الگوهاي الهی. ات مسیحی غرب آغاز شداي در الهی بزرگ و تازه ي هدر قرن شانزدهم، دور.2
مهم. اي دادند هاي تازه جاي خود را به نمونه منسوب بودند، یسطبه قرون و ل عبارت بود از ترین تحو

این جنبش در صدد بود تا نظام اعتقادي، اخالق و ساختارهاي کلیساي غرب را با .ینهضت اصالح دین
این نهضت در آغاز موجبات تأسیس طیفی از . ند، سازگار کندهست ساصولی که بیشتر مبتنی بر کتاب مقد

.دها به کلیساي پروتستان معروف شآن ي هها را فراهم آورد که بعدها مجموعکلیسا
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 )Jean Bodin(» ژان بـدن «مدرن از رواداري توسط دانشمندي به نـام   ي هاید ي هبسط و توسع
توجیهی ) 1576(جمهوري ي هشش کتاب دربارترین اثر خود به نام  مهمدر وي . صورت گرفت

م بـر حفـظ   حفظ و حراست سلطه و حاکمیت سیاسی را مقـد  کند و میسیاسی از رواداري ارائه 
نـام بـرده   اختالفات مـذهبی برتر در  وحدت مذهبی شمرده است و از رواداري به عنوان راه حلّ

هاي مختلفی از رواداري بـه میـان آورد   ، تئوري17تلخ مذهبی قرن هاي درگیري).(Ibid.: p . 8است
و جـان   )Pierre Bayle(، پیر بیـل )Spinoza(اسپینوزا یعنی که در نظریات سه تن از فیلسوفان کالسیک

سیاسی، طبیعت افراد و پیر بیـل در  ـ   مذهبی ي هاسپینوزا در رسال. منعکس گردید )John Locke(الك
کم وجـدان را  ت افراد از حلزوم تبعی ،که با نام در باب رواداري تجدید چاپ شد یتفسیر فلسفکتاب 

ضروت رواداري را توجیه و مورد تأکید قـرار   ،و بر این مبنا است ها دانستهعقیده تکثّر و تعددموجب 
هـوم مـدرن   مف ي هتأثیرگـذارتر در زمینـ   ،تر و در عین حـال ا دیدگاه مهمام).163: 1382باقري، (دهند می

 A Letter Concerning(اي در بـاب رواداري نامـه رواداري توسط جـان الك در اثـر معـروف خـود     

Toleration( عمـل مـذهبی  «سیاست و جدا کردن جایگاه  ي هوي بحث جدیدي را در فلسف. ارائه شد« 
نشـود،  مطرح نمود و اعالم کرد که مادامی که وضعیت حقوقی این مرزها مشـخّص   »عمل سیاسی«از 

). 151: 1386شریعت، (هاي مذهبی و سیاسی پایان نخواهد یافتکشاکش
هـاي   تواند بسیار بیش از هزینه اجبار به وحدت مذهبی می ي هالك بر این عقیده بود که هزین

جهـانبلگو،  (تحمل گوناگونی مذهبی باشد و این تکثّر با رواداري پایـان خواهـد یافـت نـه بـا زور      
  .ع، استدالل الك در تأیید مفهوم رواداري، استداللی سیاسی استدر واق. )3: 1386

1689پارلمـان انگلـیس نیـز در سـال      ،جـان الك  اي در باب روادارينامههمزمان با انتشار کتاِب
هاي ناخرسند از کلیسـاي  را تصویب کرد که با شرایطی به فرقه )Act of Toleration(» قانون رواداري«

در واقع، از این زمان به بعد . ها و واعظان خود را داشته باشندمکه کلیساها و معّل دادانگلیس اجازه می
شـویم کـه قـدرت    ی مـی شناسایی حّق ي هرواداري شخصی یا جمعی وارد مرحل ي هاست که از مرحل

» لویاتـان «از دل ایـن صـلح و سـازش اسـت کـه دولـت مـدرن یـا          چنـین هـم . دولت پایبنـد آن اسـت  
)Leviathan(  هـاي دینـی و هـوادار از    شود که قدرت آن نه درگیر با کشـمکش  زاده می ،تعبیر هابزبه

مفهـوم  . ها و امنیت آنـان اسـت   ها پایبند صلح میان شهروندان و پاسدار آزاديیک سو، که بر فراز آن
  ).3: 1385آشوري، (آیدجا پدید میشهروندي مدرن نیز از این

کـه بـه بهتـرین وجـه نمایـانگر عصـر روشـنگري         »ولتر«بعدها در آثار »الك و بیل«نظریات 
تـا زمـان نگـارش نسـخ      )Treaties on Tolerance(»1783پیمان بردباري«از . ی یافتتجّل ،است
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فرهنگ لغات فرانسه«مختلف «فعـب و حمایـت از    تالیهاي ولتر همگی در جهت مقابله بـا تعص
سـرانجام لـوئی   ). 66: 1383شـیرخانی،  (د ک بواصول آزادي مذهبی و رواداري سیاسی و ایدئولوژی

هـا  دومین فرمان رواداري را صـادر کـرد و بـه موجـب آن بـه پروتسـتان       1787شانزدهم در سال 
  ).3: 1385آشوري، (اجازه داد که کلیساي خود را داشته باشند 

اترواداري، رواداري در مقابل  ي ها مباحث فوق در زمینامظر قرار سیاسی مخالف را مدن نظری
مباحـث خـود    ي هداران رواداري مذهبی، رواداري سیاسی را خارج از حوزداد و اکثر طرفنمی
عاي لیبرالیسم قرن هجدهم بود و یکی سیاسی مخالف مورد اد يرواداري نسبت به آرا. دانستندمی

در جـان اسـتوارت میـل    . بـود  )John Stuart Mill(» جان استوارت میل«از طرفداران معروف آن 
 ؛دهدمفهومی مدرن از رواداري به دست می) 1859(در سال  )On liberty(آزادي ي هدربارکتابِ

افکند و آن را به طور کامل که دیگر بحث از توافق و سازگاري مذهبی سایه بر آن نمیمفهومی
 ي همعاز نظر میل در جا. کندکند و مفهوم رواداري را به اختالفات مذهبی محدود نمیاشغال نمی

فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی باشـد   مدرن رواداري باید سازگار با تمامی اشکال متکثّر و متضاد .
.)Forst, op.cit.: p. 4(دهند نظریات میل پایه و اساس مفهوم نوین از رواداري را تشکیل می

  
  الملل بین ي هطرح رواداري در عرص )2

   ط پس از پایـان جنـگ جهـانی او ملـل و از طریـق سیسـتم حمایـت از      ي هجامعـ  ل، رواداري توسـ
المللـی بـه عنـوان     هـاي بـین   هـاي سـازمان  طـرح رواداري در فعالیـت  .ها به جهانیـان عرضـه شـد    اقلیت
چـه کـه در   هـا، بـر طبـق آن    برابـري انسـان   ي هجدید حقوق بشـر بـر پایـ    ي هفلسف ي هشرط و نتیجپیش

)The Declaration by United Nations by 26 Government on Jan. 1, 1942(» فقل مّتود ي هاعالمی«
هـا آزاد   تمـام انسـان  «:در این اعالمیه آمده است. اعالم گردید، مورد توجه قرار گرفت 1942در سال 

بایست با یکدیگر بـا احسـاس بـرادري برخـورد     آنان می...اند و از نظر شأن و حقوق برابرندد شدهمتوّل
هـا   پس از وقوع جنگ جهانی دوم و تعقیب و آزاري کـه از سـوي نـازي   ).1383:75شیرخانی، (» نمایند

تـا زمـانی کـه در سـال      ،احترام به فرد و شأن انسانی را در اذهان پاك نمود ي هخاطر ،صورت گرفت
  ).68- 67همان صص (به وجود آمد1»کنفرانس سانفرانسیسکو«نظمی جدید توسط  1945

                                                                                                                                                     
فرانسیسکو تشکیل با شرکت نمایندگان پنجاه کشور در سان 1945آوریل  25فرانسیسکو در کنفرانس سان.1

بر اکت 24حد تصویب شد و از در این کنفرانس، منشور ملل متّ. ژوئن همان سال ادامه داشت 26گردید و تا 
.)1385:241ضیایی بیگدلی، ك؛ .ر(همان سال قدرت اجرایی یافت 
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هـاي   وقـوع جنـگ  . آزادي شـناخته شـد   ي هبخش مهمی از نظری در این زمان، رواداري به عنوان
جهانی اول و دوم یک بار دیگـر بسـیاري را بـه ایـن نتیجـه رسـاند کـه بـراي پایـان بخشـیدن بـه            

  ).147: 1392قربانی دهناري، (هاي سیاسی، مذهبی و قومی، رواداري الزم و ضروري است خشونت
د      ا ممـ «کر شـده کـه   ذ1»منشور سازمان ملل متّحد«ي هممقد ردمـان سـازمان ملـل متّحـد متعهـ

رواداري را اعمال کـرده و در کنـار یکـدیگر بـه عنـوان همسـایگی خـوب بـا صـلح          ... یمشومی
چنین در قسمت بعدي مقدمه نیـز بـر احتـرام بـه حقـوق بشـر و کرامـت ذاتـی         هم. »یمزندگی کن

ه از بالیاي جنـگ تأکیـد شـده اسـت    هاي آیندها و بر اعمال رواداري به منظور حفظ نسل انسان
  ).75: 1382شیرخانی، (

و عقالنـی  همبسـتگی ریـزي جهـان بـر اسـاس توافـق و      نیز بـر پایـه  2ومنشور یونسک«ي هممقد
جهـانی   ي هاعالمی«فرهنگ جدید حقوق بشر یعنی متن اساسی.کنداخالقی میان مردم تأکید می

آموزش باید تفاهم، رواداري و دوسـتی  «:دارد یبیان م 26ي هدر پارگراف دوم ماد3»حقوق بشر
  ).همان(»هاي نژادي یا مذهبی را ارتقاء دهد ها و گروه  میان تمامی ملّت

توانسـت   1966المللی حقـوق بشـر در سـال     هاي بینکه سازمان ملل متّحد با میثاقپس از آن
مشـابه   اي هیـد، شـیو  حقوق بشـر را وارد هنجارهـاي متعـارف نما    ي هاصول تشریح شده در اعالمی

المللی حقـوق   بینق میثا«از 13ي هماد ،در این راستا. براي تبلیغ و ترویج رواداري در نظر گرفت
هـا    خواستار ارتقاي تفاهم، رواداري و دوستی میـان تمـام ملّـت   4»اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

بر این نکته بـه طـور ضـمنی    5»المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین«از 20ي هچنین مادهم .شد
  ).همان(صحه گذاشت

نود مورد توجه خاص سـازمان ملـل متّحـد     ي همفهوم رواداري به صورت اخص در آغاز ده
ــت  ــرار گرف ــه. ق ــکو در    قطعنام ــومی یونس ــرانس عم ــاي کنف ــوامبر  20در  c/5/626ه و  1991ن

14/5/27c  لین گام 1994نوامبر  15دراقـدامات   بـا   شـود کـه   مـی هاي سازمان ملـل محسـوب   او
هـاي  هـا و اعالمیـه  هـا، قطعنامـه  نامـه شمار مجمع پارلمـانی و توصـیه  هاي بیشوراي اروپا، توصیه

                                                                                                                                                     
1. Charter of the United Nations (1945).
2. Constitution of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization(1945).
3. International Declaration of Human Rights(1948).
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
5.International Covenant on Civil and Political Rights.
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نفرانس جهانی سازمان ملل متّحد در رابطه با حقوق بشر کـه در  ک. شوراي وزیران پی گرفته شد
اقدام آن پایان یافت  ي همو برنا1»وین ي هاعالمی«در شهر وین تشکیل شد و با صدور  1993ژوئن 

قابل توجه است و  ،که یک کمیسیون اروپایی براي مقابله با نژادپرستی و نارواداري تأسیس کرد
  ).62:همان(آیندهاي ابتکار سازمان ملل متّحد به حساب می به عنوان پایه

 23ر د 213/49و  1993دسـامبر   20در  126/48هـاي  سرانجام سازمان ملل با صدور قطعنامـه 
سـال پـس از تصـویب منشـور      47سـرانجام  . نامیـد  »سـال رواداري «را  1995، سال 1994دسامبر 

   چنـین  م بـه اعمـال رواداري و هـم   سازمان ملل متّحد که به موجب آن مردمان ملـل متّحـد مصـم
 ي هاعالمیـ «،سـن همجـواري شـده بودنـد    ح ي هآمیز و زندگی با صلح با روحی همزیستی مسالمت

هـاي  بـه تصـویب رسـید و پـس از آن بـه موجـب قطعنامـه        1995نـوامبر   16در  »رياصول روادا
ــامبر  12، 95/51 ــد   1996دس ــل متّح ــازمان مل ــومی س ــع عم ــوامبر  16روز  ،مجم ــانی «ن روز جه

  ).77: همان(نامیده شد2»رواداري
ي هرواداري و گسـترش آن الزمـ   رویجشود که ت فوق مشخّص می ي همبا مقد   ن و رشـد تمـد

.شود در قسمت بعدي به بررسی این ارتباط پرداخته می ،رواز این. ام به حقوق بشر استاحتر
  

شررواداري و حقوق ب) 3
اي در بـاب رواداري و حقـوق بشـر     هـاي منطقـه   با بررسی اسناد سازمان ملل متّحد و سـازمان 

رواداري،  ي همـ حقـوق بشـر مقد   :گونه؛ بدینبین این دو شد اي چندوجهیتوان قائل به رابطه می
. متقابل بین رواداري و حقوق بشر ي هرواداري مبنایی براي حقوق بشر و رابط

  
  رواداري ي هسازي حقوق بشر مقدم عمال و پیادها) 3ـ1

اصلی کـه در   ؛هاست ترین اصل حقوق بشر، اصل برابري انساندانیم مبناییکه میگونه  همان
. وط به حقوق بشر مورد اشاره و تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت    اي مرب المللی و منطقه تمامی اسناد بین

چراکـه  ؛ ساز گسترش فرهنگ رواداري خواهد شد زمینه سازي اصول حقوق بشري تحقّق و پیاده
هـاي  نظـر از تفـاوت  ها صـرف  ترین اصل موجود در رواداري نیز همانا اصل برابري انسانکانونی

 ي هاقـدام دهـ   ي هبرنامـ «بـه   توان باب این ارتباط میوجود در ترین اسناد م از مهم. میان آنان است
                                                                                                                                                     
1. Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human 
Rights.
2. International Day for Tolerance .
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اشاره کرد کـه در بنـد سـوم آن یکـی از اهـداف آمـوزش حقـوق بشـر را         1»آموزش حقوق بشر
بایسـت  آمـوزش حقـوق بشـر مـی    «: کنـد مـی  بیـان ایـن بنـد    .عنـوان شـده اسـت   ارتقاي رواداري 

ها، مردمـان بـومی و     ی بین تمام ملّتتی و دوستارتقاي تفاهم، رواداري، برابري جنسی...ساز زمینه
  .»ی، قومی، مذهبی و زبانی گرددهاي نژادي، ملّ گروه

اشاره نمود که بیان  »اصول رواداري ي هاعالمی«یک  ي هتوان به ماد چنین میهم ،در این زمینه
شر ک و به رسمیت شناختن حقوق جهانی برواداري نگرشی فعاالنه است که با تمس...«:دارد می

.»...یابد هاي اساسی دیگران ارتقاء می و آزادي
  

  رواداري مبنایی براي احترام به حقوق بشر) 3ـ2
نماید، فردي بسیار آسان می ي هدانیم به رسمیت شناختن حقوق بشر در عرصکه می گونه همان

ت شناختن ا وقتی این حقوق در خصوص دیگران مطرح میاممشکل  ها باآنشود، قبول و به رسمی
متفاوت به مانند خـود فـرد در    هرچند،ق دانستن دیگريحبسترسازي به منظور م. شود مواجه می

  .باشد ترین نقش و کارکرد رواداري به این منظور می مندي از حقوق مزبور مهمبهره
داند که باعث تقویت حقوق  رواداري را تعهدي می »حقوق بشر ي هاعالمی«1ي هماداز 3بند 

از رواداري بـا عنـوان ابـزاري در     »منشور سازمان ملـل متّحـد  «ي هچنین در مقدمهم. شود میبشر 
در ایـن مقدمـه آمـده    . نام برده شـده اسـت   ـسازي حقوق بشر پیادهـ راستاي تحقّق اهداف منشور

و بـا یکـدیگر بـه     ،به منظور دستیابی به اهداف منشور نیازمنـدیم تـا رواداري را اعمـال   ...«:است
  .»نوان همسایگانی خوب در صلح زندگی کنیمع

اثربخشـی و تعمیـق آمـوزش حقـوق بشـر را       نیز اقدام آن ي هو برناموین ي هاعالمیاز 33بند
.رواداري دانسته است ي هآگاهی در زمین ي همنوط به توسع

  
  متقابل رواداري و حقوق بشر ي هرابط) 3ـ3

ی شـرط دیگـري تلّقـ   به عنوان مقدمه و پیشدر این رابطه هیچ یک از حقوق بشر و رواداري 
هـا  یـک از آن یک در کنار یکدیگر باعـث تعمیـق، تقویـت و رشـد هـر     و وجود هر است نشده

در بـاب ایـن ارتبـاط متقابـل بیـان      2»هـا ندستور کـار جهـانی گفتگـوي تمـد    «از  13بند. شود می
                                                                                                                                                     
1. Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights Education(1994).
2. Global Agenda for Dialogue among Civilizations. A/RES/56/6, 21 November 2001.
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واداري و احترام به تنوع، تکثّـر  کند که ر مجمع عمومی سازمان ملل متّحد تأکید می...«:دارد می
  .»...یکدیگر هستند ي دهکننو ارتقاء و حمایت جهانی از حقوق بشر به نحو متقابلی تقویت

بر مبناي ضـرورت مبـارزه بـا تمـامی      المللی در راستاي ارتقاي حقوق بشر عمدتاً اقدامات بین
مشتمل بر کودکان، مهاجرین و (پذیرهاي آسیب ها و گروه اشکال نارواداري و حمایت از اقلیت

 ایـن  .شمول بشـري متمرکـز گردیـده اسـت     ها و حقوق جهان به منظور احترام به ارزش) معلولین
نخسـت  . گیـرد  فوق در دو چهارچوب صورت مـی ي  هیاد شداقدامات در راستاي نیل به اهداف 

هـاي   ها و گروه دوم در چهارچوب حمایت از اقلیتو در چهارچوب مبارزه با مظاهر نارواداري 
.پذیرآسیب
  

  رواداري در چهارچوب مبارزه با مظاهر نارواداري )3ـ3ـ1
هـاي  نارواداري عبارت است از هرگونه محدودیت، محرومیت یا طرد افراد بر مبناي تفـاوت 

زبان و واژگـان تـا تحقیـر     ي هارواداري اغلب از تخفیف و خوار شمردن افراد در عرصن. موجود
زندگی آنان بر مبناي ویژگی ي هو شیو افعال ي هکلی ت یا مذهب را هایی چون نژاد، رنگ، جنسی

کننـد کـه   بـروز و ظهـور نـارواداري را فـراهم مـی      ي هعلل و عوامل متعددي زمین. گیرد در برمی
زندگی گروهی خاص،  ي هتنها اعتقادات و یا شیو ،ري است که بر مبناي آنها تفکّترین آن مهم
شود ی میاز دیگران تلقّم و برتر مقد(Ellwood, 2008: p. 25).  

آپارتایـد و تفکیـک   (از نـژادي  اعم ،توان به تبعیض نارواداري می و نتایج ترین مظاهراز مهم
سـتیزي، محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی، هتـک حرمـت،       تی، خشـونت، بیگانـه  و جنسی) اجباري

  .تعصب و سرکوب مذهبی اشاره نمود گرایی افراطی، نازیسم و فاشیسم ویپرستی، ملّقوم
 ي هاعالمیـ «المللی در راستاي محکومیت مظاهر نـارواداري و تبعـیض،   ترین اسناد بیناز جمله مهم

1» اشکال تبعیض نژادي ي همحو کلّیهاین اعالمی .است 1963ب مصو   مهـم در ایـن    ه يحـاوي دو مـاد
گونه تحریک یـا رفتـار مبتنـی بـر خشـونت علیـه       هر«:ددار این اعالمیه بیان می 9ي هماد .باشد باب می

هـا   دولت... هاي افراد متعلّق به قومیت دیگر باید به موجب قانون مورد مجازات واقع شود نژاد یا گروه
ــ  ــانون ي هبایــد اقــدامات فــوري و مثبتــی در زمین ق بــه منظــور تعقیــب افــراد و  رُگــذاري و ســایر ُطــق

  .دارند، به انجام رسانندیک تبعیض نژادي گام برمیهایی که در راستاي تحر سازمان
                                                                                                                                                     
1. United Nations Declaration on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 
(1963).
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ت دولـت     8ي همادهـاي عضـو بـه منظـور امحـاء مظـاهر مختلـف         این اعالمیه نیـز بـه مسـئولی
هاي مؤثّر عاجلی ها باید گام دولت«: دارد و بیان می است نارواداري و ارتقا رواداري اشاره نموده

محاء تبعیض نژادي و تعصب و ارتقاي درك متقابـل،  را در راستاي آموزش اطّالعات به منظور ا
  .»هاي مختلف نژادي بردارند ها و گروه رواداري و دوستی میان دولت

آورتري به ایـن نکتـه   مشابه و الزام ي هگونبه 1» اشکال تبعیض نژادي ي هیلکنوانسیون محو ک«
بـر تبعـیض نـژادي بـه     هـاي مبتنـی   توجه خاص مبذول داشته است و عالوه بر محکومیـت اقـدام  

هـاي عضـو    این کنوانسیون از دولت 4ي هماد) الف(بند . ر نژادي نیز پرداخته استمحکومیت تنفّ
ق یا نفرت نژادي و تحریک به تبعیض نژادي نشر هرگونه افکار مبتنی بر تفو...«خواسته است تا 

که از حیث رنـگ و قومیـت    عمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروهچنین او هم
هـاي تبعـیض   تالیاز جمله کمک مالی متفاوت به فع ،متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت

.»نژادي را قانوناً از جرایم قابل مجازات اعالم نمایند
7ي هماد این اعالمیه دد به مبارزوباتی کههمه ي هل عاقد را متعهمنجر  جانبه به منظور مبارزه با تعص

ف به تعمـیم و بسـط تفـاهم و روح رواداري و سـازش و     شود، دانسته و نیز موّظ به تبعیضات نژادي می
ـ    ت در میان گروهمود ها و نژادها و اقوام مختلـف و تـرویج نی     ات و اصـول منشـور ملـل متّحـد و مفـاد 

 ،این قـرارداد  ي و مفادرفع تبعیضات نژاد ي هملل متّحد دربار ي هجهانی حقوق بشر و اعالمی ي هاعالمی
داند معمول می تعلیم و تربیت و فرهنگ و نشر اخباِر ي هالخصوص در زمینیلَاقدامات مؤثّر ع.  

مه و بخش دوم مادب   ي هنیز به نارواداري در زمین2» نارواداري ي هاعالمی«5ي همقد مذهب و تعصـ
رواداري در امحـاء نـارواداري مـذهبی و     ه بر نقش اساسـی این ماد ي همقدم. مذهبی اشاره نموده است

نیـز بـر ضـرورت پـرورش      5ي هده است و بخش دوم مادکردستیابی به آزادي مذهب و عقیده اشاره 
کودك در فضایی آکنده از تفاهم، رواداري، دوسـتی، صـلح و بـرادري بـر مبنـاي احتـرام بـه آزادي        

 ي هنژادپرسـتی دوربـان و برنامـ    نفرانس ضدک«بیان و اشارات  ي هنحو.نمایدمذهب و عقیده تأکید می
آن حاکی از نیاز مبرم و اساسی به اصول رواداري براي مقابله با مظـاهر مختلـف نژادپرسـتی و    3» اقدام

  .(Mushakoji, 2004: p. 10)تبعیض نژادي و سایر رفتارهاي ناروادارانه و ارتقا حقوق بشر است
                                                                                                                                                     
1. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination.
2. Declaration on the Elimination of any Forms of Intolerance Based on Religion or Belief .
3. World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and
Related Intolerance in Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001.
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سـاز   ي به عنوان اصلی نام برده شده است که زمینـه از روادار »دوربان«در واقع، در کنفرانس 
هـاي مختلـف در   هاست و موجب توجه افراد به نقش هویـت  گوي میان گروهو تعامالت و گفت

خـود بـه    ي هبه همین علّـت اسـت کـه کنفـرانس دوربـان در مقدمـ      . شود ساختن هویت خود می
تنوع و تکثّر و ضـرورت گفتگـو   مذاکرات سازمان ملل متّحد در خصوص رواداري و احترام به 

هـا و   ت انسـان کنـد و از تبعـیض بـه عنـوان عـاملی کـه انسـانی        میان افراد مختلف را یادآوري مـی 
اساسـی در   و رواداري را راه حلّ است یاد کرده ،کشاندشان را به چالش میهاي مشترك ارزش

  ).Ibid,: p. 11(داند راستاي رفع تبعیض و نهایتاً برقراري و ارتقاء حقوق بشر می
»کنفرانس بین الدالمللی، همکـاري و صـلح و آمـوزش     لی در خصوص آموزش براي تفاهم بینو

در پـاریس برگـزار گردیـد، مبـارزه بـا       1983که در سـال  1»هاي اساسی مرتبط با حقوق بشر و آزادي
و آمـوزش از  اسـت  المللـی در سیسـتم آموزشـی را بسـط داده     مظاهر نارواداري و آموزش تفاهم بـین 

.گیرد ها را نیز در برمیو دانشگاهها  آموزشگاهطریق مراجع غیر رسمی و سطوح باالتر آموزش نظیر 
  

  ها در چهارچوب حمایت از اقلیت رواداري) 3ـ3ـ2
المللی در جهت ارتقا و حمایت از حقوق بشر در چهـارچوب حمایـت    اقدامات بین ي هتوسع

 ي هسـاز آن شـد کـه رواداري در دوران زنـدگی جامعـ      زمینه،ها  ها و ملّت از حقوق جمعی گروه
گذاري قرار گیـرد و بـار دیگـر    ها مورد توجه و موضوع قانون ملل در ارتباط با حمایت از اقلیت

  .هاي اروپایی بدان توجه شود اسناد سازمان ملل متّحد و سازماندر
هاي فراوان سازمان ملل متّحد و سایر نامهیهها و توصها، اعالمیههتوان به بیانی می ،در این راستا

پذیریی چون زنان، کودکان، مهاجرین  هاي آسیب اي به منظور حمایت از گروه هاي منطقه سازمان
  .چنین افراد بومی اشاره نمودهاي مختلف قومی، مذهبی و زبانی و هم و پناهندگان و اقلیت

هاي قـومی، مـذهبی و    اد متعلّق به اقلیتسازمان ملل متّحد در خصوص حقوق افري هاعالمی«
کنوانسـیون  «و 1993اکتبـر   9شـوراي اروپـا در   3»ویـن  ي هاعالمیـ «، 1992دسامبر  18در 2»زبانی

                                                                                                                                                     
1. Intergovernmental Conference  on Education for  International Understanding, 
Cooperation and Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental 
Freedoms, With a View to Developing a Climate of Opinion Favorable to the 
Strengthening of Security and Disarmament (1983).
2. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities.
3. The Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights .
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، آشـکارا  1995ي هفوریـ  1ب شـوراي اروپـا در   مصـو 1»قـومی هـاي   ساختاري حمایت از اقلیـت 
هـاي برخـورداري از رواداري را    ایـه کننـد و پ نمودهاي نارواداري علیه افراد فوق را محکوم مـی 

ـ   «با عنـوان   160/60ي هقطعناماز 2بند .دهند ارتقاء می ت   ي هارتقـاي مـؤثّر بیانی هـاي   حقـوق اقلیـ
مجمع عمومی سازمان ملـل متّحـد خاطرنشـان    «: دارد بیان میدر این باره 2»قومی، مذهبی و زبانی

ط دولـت  سازد کـه احتـرام بـه حقـوق بشـر و ارتقـاي تفـاهم و        می هـا در ارتقـاء و    رواداري توسـ
  .»ها نقشی اساسی دارد از حقوق اقلیت )جلوگیري از تبعیض(حفاظت
ویـژه تبعـیض نـژادي     ذکر شده است که تبعیض بـه 149/613ي هقطعنام ي همقدمچنین در هم

نژادپرسـتی، تبعـیض   «: ذکـر شـده اسـت   چنین در این بخش . باشد ساز انکار حقوق بشر می زمینه
موجـب فقـر، خشـونت، تشـدید تبعـیض و      ...هراسی و سـایر رفتارهـاي ناروادارانـه   نژادي، بیگانه

.»...ها خواهد شدمحدودیت یا انکار حقوق بشر آن
نیز بـار دیگـر بـر ضـرورت امحـاء تمـامی اشـکال        144/604ي هسازمان ملل متّحد در قطعنام

ایـن  از 47بنـد  . حقـوق بشـر تأکیـد کـرد    منـدي از  بـه منظـور بهـره   ) نارواداري(=تبعیض نژادي
اي به اثرات منفی نژادپرسـتی، تبعـیض نـژادي،    ها باید توجه ویژه دولت...«:دارد قطعنامه بیان می

منـدي از حقـوق مـدنی، فرهنگـی، اقتصـادي،       هراسی و سایر رفتارهاي ناروادارانه در بهـره بیگانه
مذهبی و زبانی، مهاجرین، متقاضیان پناهندگی ی، قومی، هاي مّل سیاسی و اجتماعی توسط اقلیت

اصولی چون برابري کرامت ذاتی تمامی افـراد در عـین متفـاوت بـودن،     . »و آوارگان داشته باشد
هـاي برابـر و   برداري برابر تمـامی افـراد از قـانون، فرصـت    برابري در برابر قانون و حمایت و بهره

هـاي  پـذیر در تمـامی عرصـه    هـاي آسـیب   گـروه  ویـژه  هـا بـه   مشارکت برابر تمامی افراد و گـروه 
هـا   دولـت . اجتماعی در مفهوم رواداري موجبات امحاء و حذف تبعیض را فـراهم خواهـد آورد  

رواداري کـه   ي همگر با توسـع  ،قادر نخواهند بود که مزایا و فواید تنوع فرهنگی را افزایش دهند
کند و احترام بـه   ه دیگران را متفاوت میچه کافراد را عالقمند به تناقض دیگر افراد و درك آن

سـاز اعمـال حقـوق بشـر و      زمینه ،کند و بدین ترتیب ها و نهایتاً محترم شمردن دیگران میتفاوت
  .(Ibid.: p.14)آوردها فراهم میمبناي تفاوتدستاوردهاي حقوق بشري را فارغ از تبعیض بر

                                                                                                                                                     
1. Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg, 1995.
2. Effective Promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to 
National or  Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992).
3. General Assembly Resolution, 61/147,“Inadmissibility of Certain Practices that 
Contribute to Fuelling Contemporary forms of Racism, Racial Discrimination,
Xenophobia and Related Intolerance.”
4. General Assembly Resolution A/RES/60/144،14 February 2006 .
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نامه سـازمان  و کار دارند، دو مقاولهسرپذیر و محروم  هاي آسیب در بین اسنادي که با گروه
هـا  نامـه هـر دوي ایـن مقاولـه    .اي اسـت ها و مردم بـومی و قبیلـه  تالمللی کار مربوط به جمعی بین

ـ      تقبول حقوق جمعی ي هحاوي مقرّراتی در زمین ن خـود و  نَهـاي بـومی بـراي حفـظ نهادهـا و س
المللـی علیـه آپارتایـد در     نوانسـیون بـین  ک«افزون بر ایـن   . چنین زبان و حقوق سرزمینی استهم

  ).41: 1383شیرخانی، (گیرد یدر این گروه قرار م »ورزش
پـذیر   آسـیب هـاي  نامه براي حمایت از کارگران مهاجر بـه عنـوان گـروه   چند مقاوله ،در این زمینه

صـویب  بـه ت  )ILO(المللـی کـار   باشند، توسط سازمان بینحمایت علیه تبعیض می دیگري که مستحّق
ي هالمللـی سـازمان ملـل متّحـد در زمینـ      کنوانسـیون بـین   ،هـا نامـه ترین این مقاولـه  ا مهمام. ستارسیده

این کنوانسـیون شـامل   . باشد می1»آنان ي هخانواد يحمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضا«
 ي آنـان  خـانواده و شود از کارگران مهـاجر   آن تالش می زیرا که طی ؛تري استگستردهموضوعات 

هـاي  ایـن کنوانسـیون طـرف    7ي هطبـق مـاد  . مندي از حقوق بشر بدون تبعیض حمایـت شـود   در بهره
قلمرو و یـا   ي هآنان در محدود ي هنمایند که به تمامی کارگران مهاجر و اعضاء خانواددولتی تعهد می

ر نوع براي مثال جـنس، نـژاد،   بینی شده در کنوانسیون را بدون تمایز از هت خود، حقوق پیشصالحی
  .ی، قومی و اجتماعی محترم شمرده و تضمین نمایندرنگ، زبان، مذهب و یا اعتقاد یا اصالت مّل

و  ،تبعـیض در حرفـه و شـغل    ي هدر زمینـ ) 111ي هشمار(المللی کار سازمان بین ي هناممقاوله
علیــه تبعــیض در  تبعــیض در امــر آمــوزش ســعی در حمایــت  ي هکنوانســیون یونســکو در زمینــ

شوند و نیاز بـه   پذیر بیشتر با تبعیض مواجه می هاي آسیب جایی که گروه ؛ص دارداهاي خبخش
با توجه به کثرت و تنوع اسناد، متون و مقـاالت نگاشـته شـده در    ).42:همان(حمایت ویژه دارند 

گونـه   ت، امـا همـان  توان دریافت که اقدامات زیادي در این راستا صورت گرفته اس این زمینه می
توانـد بـر    المللی تنها می ملّی و بین ي هکه در سطور پیشین اشاره شد، قوانین تدوین شده در عرص

روي رفتارهاي خارجی افـراد تمرکـز یابـد و رفتارهـایی را کـه بـا ملزومـات رواداري در تضـاد         
ا   سـاز محـیط مناسـب بـراي رواد     هستند، منع و تعقیب نماید و بدین ترتیـب زمینـه   اري گـردد، امـ

این مسأله بر ضـرورت و  . توان با هنجارهاي قضایی تحمیل نمود رواداري به معناي واقعی را نمی
هاي روادارانـه در افـراد ـ قبـل از تجلّـی افکـار در عمـل ـ          بدیل آموزش در انتقال آموزه نقش بی

.شود در قسمت بعدي به این نقش اساسی آموزش پرداخته می. گذارد صحه می
                                                                                                                                                     
1. International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and 
Members of Their Families(1990).
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  آموزش رواداري به منظور دستیابی به فرهنگ صلح) 4
  ضرورت آموزش رواداري ) 4ـ1

هـا، جوامـع و ملـل همیشـه      آموزش، تبلیـغ و گسـترش فرهنـگ رواداري میـان افـراد، گـروه      
با توجه به ظهور نمودهاي جدیـد مظـاهر نـارواداري نیـاز     احساس شده است و در دوران حاضر

المللـی و   رت آمـوزش رواداري در بسـیاري از اسـناد بـین    ضـرو  .شـود  بیشتري بدان احسـاس مـی  
بـا بررسـی کلّـی ایـن اسـناد، ضـرورت آمـوزش        . اي مورد تأکید و توجه واقع شـده اسـت   منطقه

  :توان در دو مورد زیر خالصه کرد رواداري را به طور کلّی می
ر تـأمین حـق بـ    ضـروریات یکـی از  آمیـز  آموزش رواداري و همزیستی مسالمت از یک سو،

آزادي کـه  توضـیح ایـن  .باشـد  و حقِّ آزادي وجـدان بـه طـور خـاص مـی     آموزش به طور کلّی، 
وجدان در مفهوم حقوق بشري آن، در ادبیات حقوق جهانی بسیار مهجور مانده است و به رغـم  

ت آن     دانـان  اساسـی بشـري، حقـوق    برشمرده شدن آن به عنوان یـک حـّق   کمتـر بـه تبیـین ماهیـ
دیوان اروپایی حقوق بشر  يهاي فالسفه و برخی آرا الي اندیشهتوان از البه ا میو تنه اند پرداخته

آزادي توان گفت مقصود از آزادي وجـدان،  ا به طور خالصه میام. به تبیین مفهوم آن پرداخت
فکر یا شعور آدمی است که قرین تکلیف حقوقی و اخالقی به رواداري با سـایر افکـار و عقایـد    

ذهـن انسـان بـراي اندیشـیدن،      ي هادي وجدان در این مفهوم آن است که زمینرض از آزغ .است
 اسـت کـه   دورزي وارد شود و از آن پـس رَهاي پیشین باشد تا انسان به دنیاي خآزاد از قضاوت

در .عمال ناقض آزادي وجدان، رواداري استنقیض منطقی ا. یابد آزادي عقیده و بیان معنی می
جهـانی حقـوق بشـر، میثـاق حقـوق       ي هآموزش در اعالمیـ  ي هصول مطروحتوان به ا این معنا می

حقوق کودك، کنوانسیون حقوق کودك، کنوانسیون یونسـکو علیـه    ي همدنی و سیاسی، اعالمی
المللـی، همکـاري و    یونسکو در باب آموزش بـراي درك بـین   ي هنام تبعیض در آموزش، توصیه

).148: 1389نیاورانی، (ي اساسی اشاره نمود ها صلح و آموزش مرتبط به حقوق بشر و آزادي
فرآینــد ي هنتیجـ هـا، اعتقـادات و عقایــد روادارانـه در    تـأثیر عمیــق نگـرش   از سـوي دیگـر،   

بدیل آموزش در ت، بر نقش بیویژه از دوران طفولی دهی افعال و رفتار افراد بهآموزش، بر شکل
ن بر محکومیـت مظـاهر نـارواداري از طریـق     ت آت و ارجحیرفتارهاي روادارانه و اولوی يارتقا

انگـاري و مجـازات    محکومیـت، جـرم  . گـذارد  می المللی صحه ی و بینگذاري در سطح ملّقانون
ا مطمئنّـًا    عمل می ي همظاهر نارواداري اگرچه باعث نظم بخشیدن به رفتار افراد در حوز شود، امـ

بر فکر و وجدان افراد نیست، چراکه ایـن دو  در بسیاري موارد قانون را یاراي تأثیرگذاري کامل 
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در ایـن چهـارچوب   . یابـد  متعلّق به ضمیر شخص هستند که در قالب اقدامات خارجی تجلّی مـی 
 ي هآموزشـی مناسـب بـراي آمـوزش افـراد در زمینـ       ي همالحظات بیشتر تنها از طریق یک برنامـ 

  ).81: 1383شیرخانی، (رواداري و احترام به دیگران مثمر ثمر خواهد بود 
سـند پایـه    »اصـول رواداري  ي هاعالمی«آن هاي  در باب ضرورت آموزش رواداري و ویژگی

  .آموزش رواداري اختصاص یافته است ي همسأل هاین اعالمیه به طور کامل ب 4ي هماد.  است
و دوم ل بخش اوـت آمـوزش رواداري و بـه صـورت     ه این مادبه بیان ضرورت، تأثیر و فوری

ایـن بخـش از   . باشـد  مبین تقدم آموزش رواداري بر محکومیـت مظـاهر نـارواداري مـی    تلویحی 
آمــوزش مــؤثّرترین ابــزار در راســتاي جلــوگیري از «:دارد فــوق در ایــن زمینــه بیــان مــی ي همــاد

هاي مشترك افراد به منظور  گام نخست در آموزش آشنایی با  حقوق و آزادي. نارواداري است
  .»باشد هاي دیگران می اي خواست مبنی بر حفاظت از حقوق و آزاديکسب احترام و ارتق

بایــد بـه عنــوان اقــدامی   آمــوزش رواداري «: دارد مـی  بیــان هبخــش دوم ایـن مــاد ي هدر ادامـ 
آموزش بـراي ارتقـاي رواداري عقالنـی و     ،به همین منظور. ضروري و فوري در نظر گرفته شود

فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی و      أمنشـ هـایی اسـت کـه     سیستماتیک مشـتمل بـر روش  
. دهـد را مـورد خطـاب و توجـه قـرار مـی     ) علل اساسی خشونت و محرومیت(مذهبی نارواداري 

تفـاهم، همبسـتگی و رواداري میـان     ي ههاي آموزشی باید به بسـط و توسـع   ها و برنامهمشی خطِّ
ی، فرهنگـی، مـذهبی و زبـانی    هـاي مختلـف نـژادي، اجتمـاع     هـا و دسـته   چنـین گـروه  افراد و هم

  .»کمک کند
رواداري را تنهـا در صـورتی کـه    آمـوزش  اصول رواداري نیز  ي هاعالمی 4ي هبند سوم از ماد

،در ایـن راسـتا  . به نهادینه شدن این فرهنگ در قلوب افراد بینجامد، مورد توجه قرار داده اسـت 
ري با عنـوان ارزش و فضـیلت نـام بـرده     اصول رواداري، از روادا ي هیک اعالمی ي همادچنین هم

بـه نهادینـه شـدن     بایسـت منجـر  مـی هـا  آموزش رواداري به افراد و گـروه  ،بر طبق این بند. است
رفتارهـاي روادارانـه    ي ههاي درونی که سازند فرهنگ رواداري به عنوان سیستم کاملی از ارزش

  .هستند، گردد
ه عنـوان مبنـایی بـراي احتـرام بـه حقـوق بشـر و        تـوان بـه رواداري بـ    در واقع، تنها زمانی می 

هاي درونی افـراد وارد   آموزش در قلمرو ارزش ي هبه صلح نگریست که آن را به واسط دستیابی
  .شود در بخش بعدي به بررسی این ارتباط پرداخته می .نماییم
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  فرهنگ صلحنیاز ترویج  پیش آموزش رواداري: بند دوم
هـاي   به معناي نبود مخاصمه و احترام مـؤثّر بـه حقـوق و آزادي   آن  ي هکه در مفهوم گستردصلح

وابستگی بسیار زیـادي  . (Hughes & Cavanaugh, 2005: p. 283)باشد می بشر بدون هیچ گونه تبعیض
ویژه منشور سازمان ملل متّحد و اسناد حقوق بشـري   المللی به اسناد بین.آموزش دارد ي هو نحوبه مفاد

آمیـز  وزش فارغ از تبعیض بر مبناي نژاد، جنس، زبان، مذهب یـا هـر مبنـاي تبعـیض    همواره بر لزوم آم
).147: 1389نیاورانی، (دیگر یعنی بر مبناي اصول رواداري به منظور دستیابی به صلح تأکید دارند

 ي هالمللـی، عـالوه بـر وظیفـ     رگان جهانی حافظ امنیت بـین ترین ُاسازمان ملل متّحد به عنوان عالی
گیـرد و تـرجیح    ها و ایجاد صلح را نیز بـر عهـده مـی   پیشگیري از درگیري ي هظت از صلح، وظیفحفا
صـلح، از طریـق گسـیل نیروهـاي نظـامی و      ي  هدهد به جاي صرف مبالغ کالن براي برقراري دوبار می

صـلح بـه عنـوان     ي ههـاي ناشـی از جنـگ، بـه پیشـبرد توسـع      ت، اصالح و بازسازي خرابیسپس مرم
عـدالتی  اشـکال فقـر، بـی    ي هکـن کـردن همـ   ها تأکید و با ریشـه پیشگیري از درگیري ي هوسیلبهترین 

اجتماعی، بیداد سیاسی، تبعیض و انحصارگرایی که از علل اساسی نزاع و برخـورد هسـتند، از جنـگ    
ي هدر کنگـر  1989هاي یونسکو براي اولین بار در سـال   فرهنگ صلح در برنامه ي هاید .پیشگیري کند

 ي هر اعالمیـ د 1.دمطـرح شـ   »ساحل عاج«در  »یاماسوخرو«در شهر »ها صلح در اذهان انسان«المللی بین
 ي هریزي دیـدگاه جدیـدي از صـلح از طریـق توسـع     نهایی این کنگره به یونسکو توصیه شد تا در پایه

هـاي جهـانی، احتـرام بـه حیـات، آزادي، عـدالت، همبسـتگی،         یک فرهنـگ صـلح مبتنـی بـر ارزش    
.(UNESCO, 1991: p. 1)میان زنان و مردان کمک کند واداري، حقوق بشر، دموکراسی و برابري ر

المللی را بر عهده دارد، تا  حفظ صلح و امنیت بین ي هلیاصلی و او ي هشوراي امنیت که وظیف
یت یک مانع از اقدام به موقع و مقتضی شوراي امنتو را به خود دیده که هروِ 300کنون حدود 

ت به . هاي مختلف گردیده استتدر موقعیبا خاتمه یافتن جنگ سرد، امید به اینکه شوراي امنی
. تر شدرنگرها و حفظ صلح تبدیل شود، پو فصل درگیري ابزار اصلی براي پیشگیري و حّل

اجالسی را در سطح سران  1992ي هژانوی 31این شورا براي اولین بار در تاریخ خود در 
هاي هاي خود را در مورد راهها و توصیهل دعوت کرد تا تحلیلد و از دبیرکُکررها برگزار کشو

ت مؤثّرتر ملل متّحد در چارچوب مقرّرات منشور براي دیپلماسی تقویت و ایجاد ظرفی
نام 2»دستور کاري براي صلح«، این بررسی. پیشگیرانه، ایجاد صلح و حفظ صلح ارائه دهد

                                                                                                                                                     
1. Yamoussoukro Declaration on Peace in the Minds of Men, 26 June-1 July 1989.
2. An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping: Report of 
the Secretary-General.
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المللی در خصوص فرهنگ صلح  ل سالوادور، اولین مجمع بیندر ا 1994يهدر فوری. گرفت
تا  1996هاي ت یونسکو براي سالمدفرهنگ صلح، در استراتژي میان ي هبرنام. برگزار شد

  :گسترش فراوانی یافت و چهار اصل اساسی حاکم بر آن بدین ترتیب شکل گرفت 2001
فرهنگـی، توزیـع و جریـان آزاد     و رواداري میان عدم خشونت و احترام به حقوق بشر، تفاهم
  ).1382:185وکیل،(اطّالعات، مشارکت کامل و توانمندسازي زنان 

مـورد   1996هـاي متعـددي از جملـه در دسـامبر     قطعنامـه  فرهنگ صلح یونسکو طی ي هبرنام
ان بسـتري  اي بـه عنـو  اعالمیه طی 1998در سال »صلح حقّ ي هاعالمی«.1حمایت واقع شده است

در این اعالمیه اذعان شده است کـه بـراي    .لقب گرفت» به سوي فرهنگ صلح«در اجراي طرح 
رسیدن به اهداف مورد نظر فرهنگ صلح، تنها تغییر نظریات سـاختارهاي نظـامی کـافی نیسـت،     

اي در خود فرهنگ، جایگزین کردن فرهنگ خشونت و جنـگ بـا فرهنـگ    بلکه تغییرات ریشه
ـ بـه  احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، توجه بـه نگـرش ویژگـی منحصـر     صلح و تقویت  ت فردی

ه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، انسان، رواداري با تمام اعضاي خاندان بشري بدون توج
ی یا اجتماعی، ثروت، شرایط اجتماعی و غیره به عنوان ملّ تهاي سیاسی یا غیره، نسبمحکومیت

).185:همان(، مورد احتیاج استباور وجدانی مردم
در حـین پـرداختن بـه     دمجمع عمومی در پنجاه و سـومین اجـالس خـو    1999دسامبر  10در 

 ،در همین راستا.را تدوین کرد2»عمل فرهنگ صلح ي هاعالمیه و برنام«،31ي هدستور کار شمار
هنـگ صـلح و عـدم    المللـی فر  بـین  ي هبـه عنـوان دهـ   را 2010تـا   2000هاي مجمع عمومی، سال

.المللی فرهنگ صلح نام نهاد به عنوان سال بینرا 2000خشونت براي کودکان و سال 
به نقش  9بند به تعریف فرهنگ صلح پرداخته است که در بند  9یک این اعالمیه در  ي هماد

فرهنگ صلح  ،هاین ماد 9بند . و ضرورت رواداري در دستیابی به فرهنگ صلح اشاره شده است
ق زندگی بـر اسـاس پیـروي و    رُهاي رفتار و طُن و گونهنَها، سها، نگرش اي از ارزشمجموعه را

ت از اصولی چون آزادي، عدالت، دموکراسی، رواداري، همبستگی، همکاري، پلورالیسـم،  تبعی
گو و تفـاهم در تمـامی سـطوح اجتمـاع و میـان جوامـع، تعریـف        و تگرایی فرهنگی، گف کثرت

  .نموده است
                                                                                                                                                     
1. UN GA.Res.51/101, 12Des.1996 .
2. Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, Adopted by the General 
Assembly , 6 October 1999, A/RES/53/243.
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یــک آن، از رواداري بــه عنــوان  ي هاصــول رواداري و بنــد اول مــاد ي هاعالمیــ ي همقدمــدر 
نـام   و فضیلتی از رواداري به عنوان ارزش در این بخش. شرط صلح نام برده است ترین پیش مهم

باعث جایگزینی فرهنگ صلح به  ،و بدین ترتیباست ساخته  ممکن است که صلح راشده برده 
ها باید بـه فرهنـگ    در واقع، بر طبق این بند تمامی افراد و گروه .واهد شدجاي فرهنگ جنگ خ

رفتـار   ي ههـاي اخالقـی و معنـوي بنگرنـد کـه سـازند       رواداري به عنوان سیستم کـاملی از ارزش 
هـاي درونـی و   رواضح است که دست یافتن به این فرهنگ توسط انگیزهپ. روادارانه خواهد بود
به عنوان مثال ترس از مـورد تعقیـب واقـع شـدن بـه علّـت نقـض حقـوق         ـ  نه فاکتورهاي بیرونی

 ي هرواداري یـک وظیفـ   در واقـع، رواداري بایـد بـراي فاعـِل    . امکان پذیر خواهد شـد  ـ  دیگران
شود؛ ی شده که نادیده گرفتن آن باعث شرمساري فرد در مقابل وجدان خویش میاخالقی تلقّ

آمیـز  نگ رواداري از بروز رفتارهاي ناروادارانه و خشـونت مند از فره فرد بهره.نظیر دروغ گفتن
. اي درونی و قوي مانع از ارتکاب چنـین افعـالی توسـط وي خواهـد شـد     شرمسار گشته و انگیزه

نظیـر عشـق و دوسـتی کـه رهنمـاي وجـدان        ؛براي چنین فردي رواداري یک ارزش خواهد بود
تنهـا بـا حصـول شـرایط فـوق       ،بنـابراین  .وجدان گروهی خواهد شد ،ترفردي و در مقیاس وسیع

  .سازد یمرواداري فضیلتی خواهد شد که صلح را ممکن 
توسط افـراد و نـه    ،باشد دستیابی به صلح می به منظوررسیدن به این مرحله که گامی اساسی 

را به منظور احترام هر چه بیشـتر بـه    هایی ها  باید تضمین اگرچه دولت. گیرد ها صورت می دولت
دستیابی بـه صـلح نیازمنـد     ،ا در نهایتبشر و تشویق رفتارهاي روادارانه در نظر بگیرند، ام حقوق

  .(Agius & Ambrosewicz, 2003: p. 8)نهادینه شدن فرهنگ رواداري در قلوب افراد است 
شـرط دسـتیابی بـه صـلح بـر مفهـوم مثبـت از         شایان ذکر است کـه رواداري بـه عنـوان پـیش    

ها  مقصود از رواداري مثبت، نگرشی پویا، باز و روشن در خصوص تفاوت. رواداري مبتنی است
هاي موجود در افراد به منظور تمـایز و   ظرفیت ي هو تمایزات، احترام به تکثّر و تنوع و بارورکنند

بـه  کننـده بـه انتقـال فرهنـگ معارضـه       چنین کمکعدالتی و طُرُق مقابله با آن و هم تشخیص بی
.(UNESCO, 1994: p. 21)د بو فرهنگ صلح خواهد

 ،در این معنا .ن ترك فعل از سوي جامعه، دولت یا افراد استمتضم منفی رواداري در مقابل
اي از حقوق بشر نظیر آزادي پاره. شود ارزش رواداري در خویشتنداري و ترك فعل خالصه می

اقلی از در نظر گرفتن حد ي هنزلاین خویشتنداري به م .گیرندها در این زمره قرار میبیان و رسانه
  .احترام افراد، جامعه و دولت نسبت به امور و افعال اقلیت متفاوت است
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 ؛باشـد  آموزش رواداري به عنوان ابزار دستیابی به صلح، بر مفهوم رواداري مثبـت مبتنـی مـی   
ورد اشاره اصول رواداري م ي هاعالمیاز یک  ي هاي که به وضوح در بندهاي یک و دو مادهألمس

بنـد یـک ایـن اعالمیـه مفهـوم رواداري را مشـتمل بـر احتـرام، پـذیرش و بـه           . قرار گرفتـه اسـت  
هـاي   هاي مختلف جهان و احترام بـه اشـکال بـروز و شـیوه    شناسی تکثّر و غناي فرهنگ رسمیت

دانش، ارتباطـات و آزادي اندیشـه، وجـدان و عقیـده      ي هکه به واسطاست زندگی انسان دانسته 
شناسـی حقـوق    بند دوم اعالمیه در ادامه رواداري را نگرشی فعاالنه در رسـمیت  .یابد رش میپرو

ط تمـامی افـراد،       اسـت  هـاي اساسـی دیگـران دانسـته     شمول بشري و آزادي جهان کـه بایـد توسـ
  .ها اعمال گردد ها و دولت گروه

یان وامع را به عنوان متوّلها و ج اصول رواداري تمام افراد، گروه ي هخیر بند دوم اعالمیاقسمت 
تک افراد در تمامی سطوح در دستیابی به ال تکاعمال رواداري مطرح نموده است و بر نقش فع

متفاوت از  ي هاین تالش از رفتار با یک همکالسی، دوست و همسایه با پیشین. کند صلح تأکید می
ه ر موجود در جامعه به طور بـالقو عناص ي ههم ،بنابراین. شود تر را شامل میهاي وسیعما تا عرصه

هـا، مـدارس، نهادهـاي مـذهبی     خانواده. توانند مرجعی براي آموزش و اعمال رواداري باشند می
شـوراهاي شـهري، نهادهـاي مختلـف اجتمـاعی و      ها،مشتمل بر کلیساها، معابد، مساجد و کنیسه

ن اجتماعیاالفع، به منظور آموزش رواداري هستندو تأثیرگذار  همه و همه از جمله نهادهاي مهم.  
هرچنـد اجتمـاعی   ـ   سـازي کودکـان  ترین نهـاد اجتمـاعی  ممدارس به عنوان مه ،در این میان

ی انتقـال  تـرین متـولّ  مبـه عنـوان مهـ    ـ  افتـد شدن ابتدا در خانواده و خارج از مدرسه نیز اتّفاق مـی 
له أي رواداري هستند و این مسآزمایشگاهی براي تمرین و اجرا ي ههاي رواداري و به منزل ارزش

در قسمت بعدي به  .کند ی آموزش رواداري مطرح میترین نهاد متولّمدارس را به عنوان کانونی
  .شود این نقش مدارس اشاره می

  
  نقش مدارس در آموزش رواداري به منظور دستیابی به صلح: بند سوم
ـ   ي هاسطالملل به و بین ي هها و تعارضات به وجود آمده در عرصتنش ر رنـگ فقـر،   حضـور پ

کننــدگان پناهنــدگی سیاســی و منتهــی بــه نتــایجی چــون افــزایش میــزان مهــاجرین، درخواســت
ساز تغییر بافت فرهنگی کشورهاي میزبـان از   ها زمینهاین مهاجرت. گردید ي کارکارگران جویا

ــه ســوي  )Monocultural(»فرهنگــیتــک« ت و در اجتماعــا )Multicultural(»چنــدفرهنگی«ب
ل از هایی کوچک متشکّنال به جههاي درس مبدکالس ،بدین ترتیب. باألخص مدارس گردید
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هـا   جهانی گردید و درك و احترام میان فرهنـگ  ي هتکثّر فرهنگی ناشی از وضعیت جدید جامع
ویـژه   هـاي اجتمـاعی مختلـف و بـه    الزمه و شرط اساسی بـراي اجتنـاب از تعارضـات در عرصـه    

هـاي فرهنگـی   فوق بر نقش و اهمیت مدارس در انتقال آموزه ي هسائل مطروحم. مدارس گردید
ـ  مدارس محّل. گذارد صحه می هـا نبایـد   آنا نقـش ی براي کسب و تحصیل انواع علوم هسـتند، ام

چنین باید موجبـات ارتقـاي عـدالت و برابـري را     ها هممحدود به انتقال اطّالعات باشد، بلکه آن
آموزان را در راستاي آشنایی و به چالش کشاندن انـواع متفـاوت تبعـیض،    و دانش ندفراهم آور

مـدارس را بـه    ،فـوق  ي همسـائل ذکـر شـد   . داوري، تعصب و مظاهر نارواداري یاري رسانندپیش
توانـد   تر رواداري مـی در مقیاس گسترده.کند ل میترین نهاد به منظور آموزش رواداري مبد مهم
.)Agius & Ambrosewicz, 2003: p. 19)دهدعاع قرار شّال جامعه را نیز تحت کلِّ

چه که مدارس را به مهما آنام مستلزم رعایـت اصـولی    ،کند ل میترین نهاد در این راستا مبد
  .گیرد ت که در دو محور مورد بررسی قرار میاندرکاران مدارس اسیان و دستاز سوي متوّل

  
  الگوسازي رواداري : اول

رین درك و شناخت در خصوص دیگر افـراد را در خـانواده و مدرسـه کسـب     کودکان بیشت
هاي مختلف نژادي، قومی یا مـذهبی   باید از بیان اظهارات منفی در مورد گروه ،بنابراین.کنندمی

هـایی   گونه نگرانی در خصوص ویژگـی هاي مختلف نباید هیچ ها و اقلیت گروه. خودداري کنند
سـازي هرچـه بیشـتر  الگـوي رواداري در      نهادینه. دهد، داشته باشد ار میها را در اقلیت قرکه آن

اندرکاران مدارس است که ذیـالً مـورد    مدارس، مستلزم رعایت اصولی از سوي متولّیان و دست
  .)(Ibidگیرد  بررسی قرار می

  
ه کردن اطّالعات مناسبتهی  

هـا و احساسـات و انتقـال    ملالعاشخاص، وقایع، عکس ي هاطّالعات مناسب و واقعی در زمین
اي در در مـواردي کـه اخبـار مغرضـانه     ه خصـوص ایـن مسـأله بـ   .آمـوزان ها به دانشصحیح آن

نامـه  شوراي اروپا در توصیه.شود، حائز اهمیت است هاي خاص مطرح می خصوص برخی گروه
وضـوع  بـه ایـن م  1»دموکراتیـک  ي هرواداري مذهبی در یک جامع«خود با عنوان  1202ي هشمار

                                                                                                                                                     
1. Council of Europe, “Religious Tolerance in a Democratic Society”, Parliamentary 
Assembly, Recommendation 1202(1993).
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شـرط رواداري و عـدم آگـاهی و اطّالعـات صـحیح را موجـد       و آگـاهی را پـیش  پرداخته است
  ).(Ibidمظاهر مختلف نارواداري دانسته است

  
  هاي منفی افراد و کشورها جلوگیري از تعمیم دادن ویژگی

هـاي خـود یـا     کالسـی  هاي منفی را در رابطه با هم آموزان به راحتی ویژگی کودکان و دانش
ت یـا وابسـتگان یـا    یـ به ملّ به عنوان مثال توجه بیش از حد ؛بخشندت میگر افراد جامعه عمومیدی

توانـد موجبـات    هـا مـی  هاي ظاهري یک گـروه تروریسـتی یـا مـرتکبین دیگـر خشـونت       ویژگی
بیان و کالم  ،بنابراین. گناه دیگر را فراهم آورداعتمادي نسبت به افراد بیداوري، کینه و بیپیش

داوري و تعصب بـوده و در صـدد برطـرف کـردن     هاي پیشمان باید عاري از جنبهالدین و معلّو
.)(Ibidها باشندها و تعصبات غیر منطقی آنداوريپیش

  
  مت و تحکّف کردن هر نوع آزار و اذیمتوّق

ند آموزان باید متوجه بشوند که این افعال غیر منطقی و غیر قابل قبـول هسـت   کودکان و دانش
و راه  است ارتکاب این افعال مورد توجه قرار گرفته ۀو سعی شود که در خصوص علّت و فلسف

  ). (Hossain, 1997: p. 52هاي منطقی به منظور بیان اختالف نظر به آنان پیشنهاد شودحل
  

  مشخّص کردن مسائل، موارد و مواضع انتقادآمیز به صراحت و وضوح 
 ،هـا نیـز و ارزیـابی و قضـاوت غیـر جانبدارانـه در قبـال آ      برانگمشخّص کردن مسائل چـالش 

، آمـوزان  داوري بـه هنگـام اخـتالف میـان دانـش      اجتناب از رفتارهاي گزینشی و مبتنی بـر پـیش  
آموزان نباید انتقاد از  دانش ،آموزان بر سرزنش کردن خود قبل از سرزنش دیگران تشویق دانش

یـک گـروه از    جدا ساختن فعل اقلیت خاص. خود بدانندرفتار یک گروه را مبنایی براي برتري 
ویـژه در   این مسأله به .هاي افراد بسیار حائز اهمیت استقضاوت ي هدیگر افراد آن گروه در زمین

  .خصوص افعال تروریستی بسیار حائز اهمیت است
تعلّق به آن گـروه  اي با نادیده گرفتن حقوق سایر افراد مدر واقع، محکومیت چنین افعالی مالزمه

گناه هسـتند  افراد بی ي هآموزان و کودکان به منظور درك این نکته که هم آموزش دانش. ندارد
سـت تا زمانی که دلیلی محکم، مستدل و منطقی توسط مراجـع قـانونی علیـه آنـان اقامـه نشـده ا      

Ibid).(  
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  عدالتیتشریح کردن احساس مورد انتقاد واقع شدن از روي بی
ط   ات خود از بیموزان خواسته شود تا در خصوص تجربیآ از دانش عدالتی اعمال شـده توسـ

اتی تلخی چنین تجربی. و به بیان احساسات خود بپردازند ننداعضاي خانواده یا دوستان صحبت ک
).(Ibidعدالتی خواهد شدباعث عدم تکرار مواردي از این دست توسط قربانیان بی

  
  وزانآم هاي ترس دانشکشف ریشه

آموزان در خصوص اعضاي یک  هاي ترس کودکان و دانشبررسی و تحقیق در مورد ریشه
گروه نژادي، مذهبی و یا یک قومیـت خـاص در ارتقـاي رفتارهـاي روادارانـه بسـیار مثمـر ثمـر         

آموزان خواست که در خصوص علّت تـرس  خـود از    توان از دانش بدین منظور می. خواهد بود
  ).(Ibidت کنندهاي مختلف صحب گروه

  هاي مختلف تصویر مثبت، مأنوس و واقعی از گروه ي هارائ
آموزان با این  هاي مختلف از حیث مذهبی، نژادي و قومی به منظور آشنایی دانش فی گروهمعرّ

توانند در میان  هاي متفاوت و مختلف می این گروه. ها و درك جایگاه آنان در زندگی خود گروه
ها،  آموزان خواسته شود که ویژگی از دانش. باشند...گان و پرسنل مدرسه وها، همسای کالسی هم

 ,Agius & Ambrosewicz)هاي مختلف دارند، بیـان کننـد    ات مشترکی با گروهها و تجربی ارزش

2003: p. 9(.
  

هـاي تـاریخی و یـا    گیري حماسهآموزان که در شکل فی قهرمانان ملل مختلف به دانشمعّر
  انداتّفاقات ناگوار سهم بسزایی داشتهپیشگیري از 

پرسـنل نیـروي نظـامی،    هـاي نجـات،   گـروه این قهرمانان شامل جنگجویـان، افسـران پلـیس،   
عناصر و اعضاي  ي هن و همامن خدمات عمومی، پزشکان، رهبران مذهبی، معلّاپرستاران، مأمور

آمـوزان،   انـد تـا دانـش   هجوامع که در خلق اتّفاقات غرورآفرین تاریخی نقش بسـزایی ایفـا کـرد   
  ).(Ibidها و جوامع ایمن باشندمدارس، خانواده

  
  هاي متفاوت  المنفعه به گروهسپردن مسئولیت خدمات عام

    هـاي مختلـف    همبسـتگی و همـدردي میـان گـروه     انجام چنین امـوري باعـث تقویـت حـس
).(Ibidشود ساز احترام بیشتر میان آنان می و زمینهاست گردیده 
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  هاي تاریخی نارواداري اعمال شده در کشور خودتوصیف نمونهشرح و 
ط کشـور خـود در خصـوص       توانند نارواداري مان در کالس درس میمعّل هاي اعمـال شـده توسـ

  نقــد قــرار دهنــد   و نتــایج نــاگوار ایــن نــارواداري را مــورد شــرح و      ،دیگــر کشــورها را شــرح  
)(UNESCO, 1994: p. 19.  
  

تحصیل و زندگی محّل ي هآموزان با اجتماعات و ادیان حاضر در منطق تر دانشآشناسازي بهتر و بیش
هـا از  هـاي مختلـف و زدودن افکـار نادرسـت و غلـط در بـاب آن      آشنایی با افراد و فرهنگ

هـاي انسـانی نسـبت بـه اعضـاي اجتماعـات مختلـف را        آموزان باعث ارتقاي نگرش اذهان دانش
تواننـد در   هـاي مختلـف در مـدارس مـی    تعلّـق بـه فرهنـگ   آمـوزان م  دانـش . فراهم خواهد آورد

کـه هـر گروهـی    به منظور تأکید بر ایـن  ،خصوص خانواده یا رسوم فرهنگی خود صحبت کرده
نَداراي عقاید و سخود است ن خاص(Agius & Ambrosewicz, 2003: p.10).

ـ داوري، رواداري  هایی که حاوي اطّالعاتی در خصوص پـیش خواندن کتاب ر هسـتند، بـراي   و تنّف
  آموزان  دانش

تــوان از  هــاي فــوق بــراي تمــام ســنین وجــود دارنــد کــه مــی هــاي بســیاري در زمینــهکتــاب
بـه   ،ها بیان کنند و از ایـن طریـق  آموزان خواست احساسات و نظریات خود را در باب آن دانش

  .)Ibid(ن کمک کنندآموزا رات روادارانه در دانشاصالح عقاید ناروادارانه و یا تقویت تفکّ
  

  آموزان  دادن اطّالعات کافی و مناسب به والدین دانش
ســازي رواداري و اجتنــاب از آشناسـازي والــدین بــا مصــادیق نــارواداري بـه منظــور نهادینــه  

  .)(Ibidرفتارهاي ناروادارانه در محیط خانه
  

  آموزش پرسنل مدارس
ري مورد آمـوزش قـرار بگیرنـد و بـه محـض      تمامی پرسنل مدرسه باید به منظور الگوسازي روادا

ایـن  . رات الزم را گوشزد کننـد آموزان وارد عمل شده و تذّک دانش ي هرفتارهاي نارواداران ي همشاهد
).(Ibidگیرد ن دروس فوق برنامه را در برمیامآموزش از رانندگان سرویس مدارس تا معّل

  :نیز در این زمینه راهگشا خواهند بود فوق، رعایت اصول اختصاري زیر ي هدر کنار اصول مشروح
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که مدارس باید خود را ملزم به آموزش و مسئولیت مدارس در آموزش رواداري یعنی این)الف
.اعمال رواداري بدانند

.ها و نژادهاي مختلفدید و برخورد مثبت در قبال قومیت)ب
.نگرانهلجانبه و کُر همهآموزش تفکّ)ج
.هاي مختلف موزشی بر مبناي فرهنگلوژي آوتنظیم متد)د
.هاآموزان در تمامی عرصه هاي دانشتأکید بر مشابهت)ـه
.ي با تمامی مظاهر نژادپرستیجد ي همبارز)و
.هاي مختلف توجه عمده به مراودات بین فرهنگ)ز

 ،هاي مختلف بدون نادیده گرفتن فرهنـگ غالـب   شناسی ارزش و اهمیت فرهنگ به رسمیت)ح
گیري فرهنگ غالبهاي مهاجر در شکل ا با تأکید بیشتر بر فرهنگام.

.آموزان گسترش همبستگی و پذیرش متقابل میان دانش)ط
آمـوزان بــه منظــور   شناسـی و تشــویق بــه کـارگیري زبــان مـادري توســط دانــش    بـه رســمیت 

.هانادهی به این زبارزش
انـواع هنرهـا در    وصخصـ ه ز دروس بـ محتـواي بسـیاري ا   ي هتوجه عمـده بـه پتانسـیل عمـد    )ي

.هاي مختلف گسترش و ارج نهادن به فرهنگ
آموزان به منظـور آشـنایی آنـان بـا      هاي مختلف میان دانش هاي میان فرهنگتالیارتقاي فع)ك

.هاي یکدیگر فرهنگ
ارتقاي ارتباطات مؤثّر میان افراد بومی و غیر بومی در سـطوح مختلـف از مـدارس گرفتـه تـا      )ل
.جامعه لّکُ
 ي هسازي اصول مطروح یان مدارس به منظور پیادهمان و متولّگسترش هر چه بیشتر مهارت معلّ)م

.فوق به نحو احسن
سـازي تبعـیض   ریـزي و نهادینـه  آموزان به منظور اجتناب از پایـه  رسانی به والدین دانشالعاّط) ن

.هاي نژادي نسبت به سایر افراد و گروه
ن دروس فـوق  امـ کارکنـان مدرسـه از راننـدگان سـرویس مـدارس تـا معّل      آموزش پرسنل و )ق

  ). (Ratulea, 2007: p. 145همه و همه به منظور الگوسازي رواداري در مدرسه ،برنامه
ــ  ــه منظــور تعبی ــه  ي هب ــوق در برنام ــان    اصــول ف ــرام می هــاي آموزشــی و در راســتاي تضــمین احت

Multicultural(زشِ چنـدفرهنگی آمـو هاي مختلف در مدارس، سازمان یونسکو  فرهنگ Education( 
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در ادامه بـه  . هاي خود قرار داد در رأس برنامه را)Intercultural Education(فرهنگی و آموزشِ میان
بررسی مفهوم، اصول و نقش این نوع آموزش و نقش آن در ارتقاي رواداري بـه منظـور دسـتیابی بـه     

  .شود صلح پرداخته می
  
  هنگی و آموزش مبتنی بر تعامل فرهنگیآموزش چندفر: دوم

اصطالحات متداول بـه   وفرهنگی و آموزش مبتنی بر تعامل فرهنگی امروزه جز آموزش میان
 ي هبرنامـ «از  36بند . منظور ارتقاي رواداري در مدارس با هدف دستیابی به فرهنگ صلح هستند

یشـنهادات مـرتبط بـا پیگیـري     رواداري و پ ي ه، مربوط به تصـویب اعالمیـ  5.6ي هاجرایی قطعنام
، ضمن تأکید بر نقش محوري آموزش رواداري در دستیابی به صـلح  1»طرح اقدام سال رواداري

اصول مبتنی بر آموزش چندفرهنگی و آموزش مبتنی بـر تعامـل فرهنگـی در     ي هاز ضرورت تعبی
ي فرهنگ صلح ساز هاي آموزشی مدارس به منظور ارتقاء، حقوق بشر، دموکراسی و پیاده برنامه

از این رو، در قسمت بعدي ضمن اشاره به مبانی، تعریف و نتـایج ایـن دو نـوع از    . نام برده است
سازي رواداري به منظور دستیابی به فرهنگ صلح در مـدارس   ها در نهادینهآموزش به ارتباط آن
  .دهیم مورد بررسی قرار می

  
  یمبانی آموزش مبتنی بر تعامل فرهنگی و چندفرهنگ. 1

فرهنگ در اصطالحات چندفرهنگی و تعامل فرهنگـی،   ي هکه مقصود از واژاول این ي هنکت
اي از  مجموعـه «تنوع فرهنگی عبارت از  ي هجهانی یونسکو در زمین ي هاعالمی ي همستفاد از مقدم

هاي متمایز معنوي، مادي، فکري و احساسی که معرّف یـک جامعـه یـا گـروه اجتمـاعی       ویژگی
هـاي   هـاي زیسـتن، اشـکال زنـدگی جمعـی، نظـام       الوه بر هنر و ادبیات مشتمل بر شیوهاست و ع

  .»باشد آموزشی، آداب و رسوم و باورها می
 ي هکنفرانس جهانی یونسـکو در زمینـ  . دوم در باب تعریف و هدف از آموزش است ي هنکت

تعریف کـرده   چنینآموزش را این2فرهنگی ي هآموزش در توسع) نقش(آموزش با عنوان سهم
                                                                                                                                                     
1. Implementation of  26 C/RESOLUTION 5.6, Concerning the Adoption of a
Declaration on Tolerance and Proposals  Relating to a Follow-up Plan of Action for the 
United Nations Year for Tolerance: Reported by the Director – General .
2. UNESCO International Conference on Education, 43rd Session, The Contribution of 
Education to Cultural Development (1992).
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افـراد انسـانی و شـرکت فعاالنـه در اجتمـاع       ي هجانبـ آموزش ابزاري براي پیشـرفت همـه  «:است
  .»باشد می

تعامل «و )Multiculturalism(» چندفرهنگی«سوم در خصوص تعریف اصطالحات ي هنکت
  .باشد آموزش می ي هدر عرص) Interculturalism(» فرهنگی

این مفهوم نه تنها . ع سرشت افراد انسانی از نظر فرهنگی استمبین تنو ترکیب چندفرهنگی،
ـ   هاي زبانی، مذهبی و اجتماعیهاست، بلکه مشتمل بر تنوعتیها و ملّشامل تنوع موجود قومیت

  .شود اقتصادي نیز می
و اشـاره بـه روابـط و مناسـبات در حـال       استفهومی پویا تعامل فرهنگی م ي ه، واژدر مقابل

کنوانسیون حفظ و ترویج «تعامل فرهنگی مستفاد از  .هاي فرهنگی دارد ل میان گروهتحوتغییر و 
هـاي مختلـف و امکـان     فرهنگ ي هت و تعامل عادالنموجودیعبارت از  1»هاي فرهنگیناتنوع بی

  .است هاي فرهنگی مبتنی بر گفتگو و احترامناایجاد بی
تعامـل  کـه   توضـیح آن . هاست ارتباط میان آني چهارم در خصوص این دو نوع از آموزش،  نکته

تبـادالت میـان    ي هو در نتیجـ  اسـت شـرط آن مبتنـی   فرهنگی بر مفهوم چنـدفرهنگی بـه عنـوان پـیش    
.)(UNESCO, 2006: p. 12المللی است ی و بیناي، مّل هاي مختلف گفتگو در سطح منطقه فرهنگ
 ،از یک سـو . آموزش و فرهنگ استي هارتباط متقابل و دوسویپنجم در این زمینه،  ي هنکت

زیـرا از یـک سـو     ؛دهـی محتـواي آمـوزش و انتقـال آن دارد    اي در شـکل فرهنگ نقش سازنده
اندیشیدن و احساسات همگی منبعـث از فرهنـگ    ي ههاي فکري، عملی، عقاید، نحوچهارچوب

ازیگران تمـامی بـ   ،و بنـابراین  اسـت رات و اعمـال  تفکّـ  ي هدهنـد ترین عنصر شـکل  به عنوان مهم
هـاي آموزشـی و بـه طـور      کنندگان برنامهآموزان، تدوین مان، دانشاز معلّ آموزش اعم ي هعرص

هـا و  كتحـت تـأثیر محـّر    ـ  از خـانواده، دوسـتان و همکـاران    اعـم ـ   کلّی، تمام اعضـاي جامعـه  
تـأثیر عمیـق    ،واقـع در. هاي فرهنگی در انتقـال آمـوزش و بیـان مفـاهیم آموزشـی هسـتند      انگیزه
دهـی و بیـان محتـواي    یک از بازیگران عرصۀ آموزش بر شـکل ها، اعتقادات و عقاید هرنگرش

آموزش نیـز   ،از سوي دیگر.گذارد آموزش به نقش غیر قابل انکار فرهنگ بر آموزش صحه می
بـر ایـن   . هـا دارد ویژه حفظ و نگهداري آن گیري عناصر فرهنگ و بهی در شکلنقش بسیار مهم

  ). (Ibidبدون انتقال و غنابخشی آموزش در معرض نابودي قرار خواهد گرفتفرهنگ  ،مبنا
                                                                                                                                                     
1.  UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions(2005).
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نظر به تأثیرپذیري متقابـل آمـوزش و فرهنـگ، آمـوزش چنـدفرهنگی و آمـوزش مبتنـی بـر         
هـاي مختلـف،    شرط به منظـور تـأمین احتـرام بـه فرهنـگ      ترین پیش تعامل فرهنگی به عنوان مهم

ایـن نـوع از    ي ههـا، ضـرورت تعبیـ   اي رواداري میـان آن تفاهم متقابل و تضمین همبستگی و ارتق
  . هاي آموزشی مدارس مورد تأکید واقع شده است آموزش در برنامه

گونـه  تـوان ایـن   فرهنگـی را مـی   آموزش چنـدفرهنگی و میـان   ،فوقي هحال با توجه به مقدم
مـع متنـوع   که تکثّر موجود در جواآموزش چندفرهنگی عبارت است از آموزشی«: تعریف کرد

ـ   نیازهاي آموزشی اقلیت ،در این نوع از آموزش. پذیردو می شناسد میرا به رسمیت  ت ها بـه دقّ
  . شود ها نمیا اهداف آن محدود به آنام ،گیرد مورد توجه قرار می

د و ایـ نممـی اي چنـدفرهنگی  اي زندگی در جامعهآموزان را مهی دانش ،آموزش چندفرهنگی
و بـه رسـمیت    کنـد  میهاي مختلف قومی، مذهبی و فرهنگی را قبول  یان گروهوابستگی متقابل م

عناصـر سـطحی    ،ایـن نـوع از آمـوزش   . نهـد شناسد و میراث مشـترك میـان آنـان را ارج مـی    می
ها، افعـال،   ها و غذاها و عناصر عمیق آن نظیر اعتقادات، ارزشفسانها وقایع خاص،فرهنگ مانند

  .(Agius & Ambrosewicz, 2003: p. 10)»شود میتابوها و رازها را شامل 
ــ ت  ا آمــوزش میــانامــه  فرهنگــی چیــزي بــیش از پــذیرش، بــه رســمی شناســی و ارج نهــادن ب
این نوع از آموزش در تمامی روابط، مناسـبات و مـراودات میـان افـراد متعلّـق بـه       . هاستتفاوت

المللی بـه   ی از آموزش بینفرهنگی بخش آموزش میان. هاي مختلف ساري و جاري است فرهنگ
ی، آموزش هویت شخصی و ملّ ي همنظور دستیابی به تفاهم و رواداري از طریق آموزش در زمین

نهایت آموزش در خصـوص  در پیرامون توافقات اقتصادي و صنعتی، آموزش براي شهروندي و 
  ). (Ibidجهانی است ي هجامع

  و آموزش چندفرهنگی اهداف و نتایج آموزش مبتنی بر تعامل فرهنگی. 2
با توجه به  محتوا و مفهوم آموزش چنـدفرهنگی و مبتنـی بـر تعامـل فرهنگـی اهـداف آن را       

:توان در موارد زیر خالصه کرد می
 فـراهم آوردن  چنـین آموزان بـه منظـور زیسـتن در فضـایی دموکراتیـک هـم       سازي دانشآمادهـ 

آمـوزان در   کـردن رواداري در بـین دانـش   آموزان در نهادینه امکان بحث و گفتگوي آزاد دانش
  .آمیز آنان مؤثّر خواهد بودنهایت همزیستی صلحدر جاي جهان و جاي
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گشودگی و پذیرا شدن فرهنگ و تاریخ متفـاوت دیگـر افـراد و     ـ ارتقاي درك و دریافت حس
فـات  آمیز دفع اختال در خصوص طُرُق مسالمت نیزچنین آشنایی با انسانیت مشترك یکدیگر، هم

.آموزان و تعارضات در بین دانش
نَن، رسـوم،       سازي به منظـور مطالعـه در خصـوص عناصـر فرهنـگ      ـ زمینه هـاي مختلـف نظیـر سـ

مذاهب، ارتباطات شفاهی و مکتوب که این امر موجبات کشف نکات مشترك فرهنگی و نیاي 
.را فراهم خواهدنهایت صلح در ساز احترام متقابل و  گردد و زمینه مشترك افراد مختلف می

آمـوزش مبتنـی بـر     وصخصـ ه آمـوزش چنـدفرهنگی و بـ    ي هدستیابی به اهداف فوق مستلزم تعبی
هاي آموزشی، محتـواي کتـاب و دروس و دیگـر ابزارهـاي آموزشـی شـامل        تعامل فرهنگی در برنامه

بـه   دوست و مسئول و آزاداندیش نسبتتکنولوژي در آموزش جدید به منظور تربیت شهروندانی نوع
ارزش آزادي، احتـرام بـه کرامـت    بـه  آموزان در ارج نهادن  توانایی دانش يهاي دیگر و ارتقا فرهنگ

ق رُهـا بـه ُطـ   آن ها و جلوگیري کـردن از بـروز و ظهـور مظـاهر نـارواداري و یـا حـّل        انسانی و تفاوت
).(UNESCO, 1991, op.cit: p.19باشد  می آمیز مسالمت

المللی با موضوع آموزش بـه طـور صـریح و     در اسناد مختلف بین هاي این نوع از آموزش ویژگی
جهـانی حقـوق بشـر،     ي هتوان به اعالمیـ  این اسناد می ي هاز جمل. تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است

حقوق کـودك، کنوانسـیون حقـوق     ي هالمللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، اعالمی میثاق بین
یونسکو در ارتباط بـا آمـوزش بـه     ي هنام لیه تبعیض در آموزش، توصیهکودك، کنوانسیون یونسکو ع

هـاي اساسـی،    المللی، همکاري و صلح و آمـوزش مـرتبط بـه حقـوق بشـر و آزادي      منظور درك بین
نـارواداري، کنوانسـیون    ي هاشکال تبعیض نژادي، اعالمیـ  ي همحو کلّی ي هالمللی در زمین کنوانسیون بین

المللی در خصـوص حفاظـت از حقـوق کـارگران مهـاجر و       کنوانسیون بین آموزش تخصصی و فنّی،
هـاي فرهنگـی،    هایشان، کنوانسیون یونسکو در خصوص حفاظت و ارتقاي تنوع بیـان  اعضاي خانواده

هـاي   هـا و کنفـرانس   هـا، تصـویب نامـه    نامـه  اي، توصیه اسناد فراوان منطقه... تنوع فرهنگی و ي هاعالمی
).(Ibidنمود المللی اشاره  بین

اي بــا محتـواي ضـرورت آمـوزش بـا هـدف ارتقــاي       المللـی و منطقـه   کثـرت اسـناد مختلـف بـین    
آمیـز و صـلح، حـاکی از نقـش اساسـی و مهـم        رواداري، احترام به حقـوق بشـر، همزیسـتی مسـالمت    

  . باشد فوق می ي هآموزش در دستیابی به اصول مطروح
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  نتیجه 
هـاي اخیـر افـزایش نمودهـا و مظـاهر نـارواداري در سـطوح        الویژه در س هاي گذشته و بهدر دهه

هـاي  سـتیزي، خصـومت  هراسـی، بیگانـه  گرایی، یهودستیزي، اسالممختلف از قبیل نژادپرستی، قومیت
ها، جوامع و ملل را  بـیش از   مذهبی و جنسی، ضرورت آموزش رواداري و تبلیغ آن میان افراد، گروه

  .ل ساخته استمبد و اساسی اي مهملهأپیش به مس
حقوق بشر ضرورت ترویج رواداري را به منظور مبارزه با تمـامی   ي هالمللی در زمین متون بین

کثـرت و  . دهنـد  ها و مهاجرین مورد توجه قرار می چنین حمایت از اقلیتاشکال نارواداري و هم
ع بیانیـت   نامـه، کنوانسـیون  ها، توصـیه ها، اعالمیههتنومظـاهر متفـاوت نـارواداري    هـا در محکومی

ا این ابزارهاي قانونی تنهـا  ام. باشد المللی در این راستا می بین ي هجامع توجه خاص ي هدهندنشان
ایـن در   .یابنـد بر رفتارهاي خارجی افراد که با ملزومـات رواداري در تضـاد هسـتند، تمرکـز مـی     

له اهمیـت  أاین مسـ . ی تحمیل نمودتوان با هنجارهاي قضای حالی است که رواداري واقعی را نمی
چـرا کـه   ، ل کـرده اسـت  ویژه در سنین کودکی را به موضوعی اساسی مبـد  آموزش رواداري به

ـ   نگرش ري اسـت کـه افـراد ایـدئولوژي و     ها و مظاهر نارواداري که عمدتاً نشـأت گرفتـه از تفکّ
و در اسـت  کل گرفتـه  د کودك شـ آغازین تولّدر سنین ،دانندعقاید خود را برتر از دیگران می

جایی ناز آ. شود روند اجتماعی شدن کودك از خانواده تا مدرسه و دانشگاه در وي نهادینه می
مدارس نقـش غیـر قابـل     ،گیرد که بخش اعظم روند اجتماعی شدن افراد در مدارس صورت می

ی تمـامی افـراد   هاي روادارانه و ارج نهـادن و احتـرام بـه کرامـت انسـان     ایده ي هانکاري در توسع
کننـد، بلکـه   آمـوزان را تمشـیت مـی    دانـش  ي ههاي اجتماعی روزانـ تالیمدارس نه تنها فع. دارند

. دهنـد  یاهـاي آنـان را نیـز شـکل مـی     ؤآمـال، آرزوهـا و ر   ،سازي آنـان بـراي آینـده   ضمن آماده
آنـان بـه   آمـوزان بـراي دسـتیابی     دانش ي هریزي آیندکننده بر طرحچنین مدارس نقشی تعیینهم

: کلیدي باشد ي هبه همین منظور آموزش و پروش باید حاوي دو نکت.شان دارداهداف اجتماعی
رواداري در  ویـژه  هگسترش تفاهم، دوستی و بـ  )2.انجامدمبارزه با تعصباتی که به تبعیض می )1

  .هاي نژادي و قومی ها و گروه  میان ملّت
آمـوزان بـه    نهادینه کردن رواداري در بین دانشهاي آموزشی با هدف  برنامه ،از سوي دیگر

چـرا کـه بخـش اعظمـی از مناقشـات و      ، آمیز میان آنان مؤثّر خواهـد بـود  منظور همزیستی صلح
صـلح بـه    ي ههاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره کـه تهدیدکننـد  اختالفات در زمینه

مطالعـه در  . مختلف با یکدیگر استهاي  در اثر ناآگاهی و عدم آشنایی فرهنگ ،روندشمار می
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ن، رسوم، مذاهب، ارتباطـات شـفاهی و مکتـوب،    نَهاي مختلف نظیر س خصوص عناصر فرهنگ
هـا در ایـن زمینـه بسـیار     فرهنگـی و مـذهبی یـا مـوزه     ي ههـا و امکنـ  سـوگواري  ،اعیـاد  ،هـا جشن

اد ایـن امـر موجـب کشـف نکـات مشـترك فرهنگـی و نیـاي مشـترك افـر          . کننده هستندکمک
  .ساز احترام متقابل و نهایتاً صلح را فراهم خواهد آورد و زمینهگردد  میمختلف 

زندگی دادن به دیگران، توانایی اختیـار   ي هارج نهادن به تنوع، توانایی زندگی کردن و اجاز
شناسی دیگران در پایبندي به عقاید خود، توانـایی   کردن عقاید فردي و در عین حال، به رسمیت

هـاي دیگـران،    هـاي فـردي بـدون تجـاوز کـردن بـه حقـوق و آزادي        ه از حقوق و آزادياستفاد
رواداري را به عنوان ارزش و فضیلتی اخالقی به عنوان پایه و اساس حقوق بشر و دموکراسـی و  
در نهایت، دستیابی بـه صـلح و در مقابـل، نـارواداري را در جوامـع چنـدقومیتی، چندمـذهبی یـا         

شـمول بشـري، خشـونت و مخاصـمات مطـرح       نقض حقوق جهان أسرمنش چندفرهنگی به عنوان
  .نماید می

هـاي آموزشـی    هـا و برنامـه   نامـه  هـا، توصـیه   نامـه  هـا، تصـویب   هـا، کنوانسـیون   کثرت اعالمیـه 
ویـژه سـازمان یونسـکو در بـاب ضـرورت آمـوزش رواداري و تـدوین         المللی به هاي بین سازمان

مختلف آموزشی در این باب حکایت از توجه روزافـزون   هاي درسی و عملی در نهادهاي برنامه
آموزش رواداري در ارتقا حقوق بشر و دسـتیابی بـه صـلح     ي هالمللی به نقش سازند بین ي هجامع
اصـول رواداري و برنامـه و    ي هویـژه اعالمیـ   المللی بـه  اشارات موجود در اسناد مختلف بین. دارد

کایت از ضرورت و اهمیت آموزش و تفوق آن بر سـایر  طرح اقدام صلح به عنوان اسناد پایه، ح
اصـول   ي هاعالمیـ  4ي همـاد  4به همـین منظـور، مسـتفاد از بنـد     . ها و هنجارهاي قانونی دارد الزام

هـاي درسـی و مـواد دیگـر      رواداري، آموزش معلّمان، مواد آموزشـی، محتـواي دروس، کتـاب   
ر تربیـت شـهروندانی بـا احسـاس مسـئولیت و      هایی به منظـو  آموزشی باید حاوي نکات و ارزش

هاي مختلف و احترام به کرامت انسانی تمـامی   همبستگی و پذیرش و گشودگی در قبال فرهنگ
سـازي رواداري اسـت کـه مسـتلزم      رسیدن بـه ایـن مرحلـه گـامی اساسـی در نهادینـه      . افراد باشد

  .باشد آموزش می ي هویژه در عرص المللی و ملّی به بین ي ههاي مستمر در عرص تالش
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