
 

  دانش چندفرهنگی

  و ارتقاي سبک زندگی در ایران

  

  1علی رضا صادقی

 

  چکیده

چندفرهنگی، ارتباط میان این  هاي زیست آموزش مهارتها و الزامات  این مقاله ویژگی

مورد بررسی قرار  فضاي چندفرهنگی ایران را بویژه با تأکید بر بهبود سبک زندگیرویکرد با 

هاي مختلف  افراد و فرهنگاز باید تصویر روشن و واقعی اعضاي جامعه چندفرهنگی. دهد می

زمینه ساز . باشد پیش داوري دور از ها به ها و قومیت آن داشته و قضاوت افراد نسبت به فرهنگ

 یک جامعه چنددر  این اساس، تا زمانی کهبر . این مهم، افزایش دانش چندفرهنگی است

نیل به اهداف چندفرهنگی نیز با چالش  ،ی نشودتوجه کافهاي چندفرهنگی،  به ارزش فرهنگی،

آن،  ۀآورد تا به واسط ارچوبی را فراهم میهچندفرهنگی، چ رویکرد. مواجه خواهد شد

اجتماعی  ها با در نظرگرفتن کلیه سوابق فرهنگی و افراد و گروه... تجربیات، میراث، زبان و 

هاي  تمامی گروهمت آمیز را براي ه تا بتوان براساس آن زیست مسالشان، با ارزش شمرده شد

چندفرهنگی، ارتقاء سبک در واقع هدف اساسی رویکرد. فراهم آورد موجود در جامعه

این مقاله کوشیده است . زندگی صلح جویانه و همزیستی پایدار در میان افراد و گروه هاست

از طریق  ضمن تبیین مشروح اهداف رویکرد چندفرهنگی، راهکارهاي ارتقاء سبک زندگی را

آنچه که این مقاله در . رسمی و رسمی در جامعه امروز ایران استدالل نمایدهاي غیر آموزش

رسمی هاي غیر سازي آموزش سازي و جریان نظر دارد بدان توجه بیشتري نماید، بررسی ظرفیت

هاي رسمی در جامعه کنونی ایران  براي ارتقاء سبک زندگی چندفرهنگی به موازات آموزش

  .است

  

هاي غیر رسمی و  چند فرهنگی، سبک زندگی چندفرهنگی، آموزش :واژگان کلیدي

  .یرسم
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  مقدمه

دهد که از  هاي باستان شناسی و تاریخی نشان می یافته. ایران یک جامعه چندفرهنگی است

به طوري . اند زیسته هاي مختلف در آن می هزاران سال پیش به این سو همواره اقوام و فرهنگ

پیش از میالد و قبل از ورود اقوام آریایی به این سرزمین، دست کم سیزده قوم  که در هزاره

نی از زبان و فرهنگ آنها در اند که آگاهی چندا کرده متفاوت به طور همزمان در آن زندگی می

با تغییر و تحوالتی که در شرایط جغرافیایی و حد و مرزهاي این ). 1390دالوري،( نیستدست 

آمده است، طبعاً ترکیب فرهنگی و قومی آن نیز به مرور زمان دستخوش وجود ه سرزمین ب

وع قومی و فرهنگی در این سرزمین اما واقعیات، همچنان از وجود تن. تغییرات شده است

  . کند حکایت می

ها،  ها، کردها، بلوچ ها، ترك هاي مختلفی همچون فارس حضور و زندگی قومیت

هاي  و نیز تکلم به زبان) 45 ، ص1372مقصودي، ( یکدیگر در کنار ها و لرها ها، عرب ترکمن

فارسی، ترکی، کردي، لري، ترکمنی، عربی، بلوچی، طالشی، تاتی، لکی، ارمنی و وجود 

ها و  ها خود نمود دیگري از وجود تنوعی از قومیت هاي مختلف در برخی از زبان لهجه

این جامعه حائز دانش مورد نیاز و  رسد هنوز اما به نظر می. ها در ایران کنونی است فرهنگ

ها و رفتارهاي رایج در  برخی قضاوت با نگاهی به. ندفرهنگی نشده استهاي مطلوب چ ارزش

توان این  میان برخی از افراد و اقوام ایرانی نسبت به یکدیگر که توام با پیش داوري است، می

این امر شده است، فقدان  شاید یکی از دالیل مهمی که موجب. موضوع را به روشنی دریافت

  . دانش و نگرش مثبت چندفرهنگی در میان جامعه ایرانی است

زیست در یک جامعه چندفرهنگی، مهارت زیست چندفرهنگی الزم دارد و براي کسب 

دانشی که فقر آن کم و بیش در . هاي چندفرهنگی بایستی حائز دانش چندفرهنگی بود مهارت

نگاه . شود ن تحصیل کردگان و روشنفکران جامعه نیز مشاهده میمیان عموم افراد و حتی در میا

گذار أثیرهاي فراوان بویژه در خصوص اقوام ت کاهش گرایانه نسبت به اقوام، وجود جوك

نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص حاکی از فقر دانشی و . ایرانی، گواه این ماجراست
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در پژوهش خود با ) 1389( فیاض و ایمانی قوشچی به عنوان نمونه،. است در پی آن فقر نگرشی

هاي درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره متوسطه  بررسی نمادهاي هویت ملی در کتاب«: عنوان

اند که نماد قومیت و  به این نتیجه رسیده» هاي علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک رشته

به طوري . و ظهور مناسبی نداشته استهاي مربوط به فرهنگ، در کتب مورد بررسی بروز  لفهؤم

هاي مربوط به فرهنگ به ترتیب داراي کمترین فراوانی گزارش شده  لفهؤکه نماد قومیت و م

دهد ارتباط میان برخی اقوام کشور با یکدیگر بسیار  نشان می) 1386( هاي حسین بر یافته. است

ثري از همدیگر ؤباً اطالعات مبه طور مثال اقوام آذري، بلوچ، طالش و عرب تقری. ضعیف است

به عبارت دیگر عام گرایی . کنند نداشته و به همین سبب ارتباط زیادي نیز با یکدیگر برقرار نمی

رسد این امر به سبب آشنایی  به نظر می. فرهنگی میان قومی، در میان اقوام ایرانی نامتقارن است

شاید یکی از دالیل آن عدم . دارند هاي ایرانی از یکدیگر اندکی است که اقوام ها و فرهنگ

  . هاي رسمی از سوي دیگر است هاي غیر رسمی از یک سو و آموزش توجه آموزش

  

  چیستی چندفرهنگی و اهداف آن

همان طوري که در مقدمه بحث نیز آمد، هـدف اساسـی رویکـرد چنـدفرهنگی، ایجـاد وفـاق و       

و » هـرج و مـرج  «خواهـان   دفرهنگیچنـ بـرخالف بـاور عمـومی،    . اتحاد است نه افتراق و انتزاع

هـاي   میـان فرهنـگ  همکـاري  زندگی مسـالمت آمیـز و   خواهان نیست، بلکه » نظمبدون « جامعه

اي است که سـعی   در حالی که هدف اساسی رویکرد چندفرهنگی استقرار برنامه. مختلف است

هـا   هـا و قومیـت   در میـان همـه فرهنـگ   هاي زیست مسـالمت آمیـز تـوام بـا صـلح  را       دارد روش

امـا  . در مجموع اهداف اساسی و مهم چندفرهنگی اغلب مشخص و معین هسـتند . گسترش دهد

 1از میـان ایـن صـاحب نظـران، دیویـد مـن      . انـد  تر بیان نمـوده  برخی آن را بسیط و برخی خالصه

آموزشـی، دانـش    برابـري : کنـد  اهداف این رویکرد را به موارد اساسی زیر محدود مـی ) 1997(

هاي مختلف قومی و فرهنگی و درك مفاهیم بین فرهنگـی، بـین گروهـی،     گسترده درباره گروه

                                                
1. Daividman 
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نگـی  هـاي چنـد فره   ارائـه برنامـه  ) 2003( 1بـه نظـر میشـل   . بین قومی در کالس، مدرسه و جامعه

براي درمان نژاد پرستی ) الف :گیرد چهار هدف زیر صورت میحداقل به سبب برآورده ساختن 

هـاي   هاي نژادي و ارج نهـادن بـه فرهنـگ    براي ایجاد تفاهم بین گروه)ب ؛ر برنامه هاي درسید

تلفیـق و مـرتبط سـاختن    )د ؛هـا و تعارضـات درون گروهـی    براي خنثی کردن تنش) ج ؛مختلف

  . هاي مختلف قومی و نژادي هاي فرهنگی افراد و گروه هاي درسی با تجارب و سنت برنامه

را یـک دیـدگاه پیشـرو بـراي      ز پیشگامان رویکردچنـدفرهنگی، آن ا یکی) 2006( 2بنکس

آموزش و پرورش در حال تحول می داند کـه بـر پایـه آرمـان هـاي عـدالت اجتمـاعی، برابـري         

طـور کـل   ه هاي آموزشی، به حداکثر رساندن توانمندي یادگیرنـدگان اسـتوار بـوده و بـ     فرصت

. اي است کـه در جامعـه جهـانی وجـود دارد     گرایانه ها و اعمال تبعیض ها، شکست نگران کاستی

ثیر بر تغییرات اجتماعی و راه رسـیدن بـه ایـن هـدف را فراینـدي و در      أوي هدف اصلی آن را ت

بردارنده سه نوع تغییر می داند؛ ایجاد تغییر در خود، ایجاد تغییر در نحوه آمـوزش، ایجـاد تغییـر    

  . در جامعه

تـر از دیگـران بیـان کـرده و در پـنج خوشـه        اهداف چند فرهنگی را مبسوط) 2006( 3گی

، »هاي اجتمـاعی چنـد فرهنگـی    شایستگی«: این خوشه ها عبارتنداز. کلی طبقه بندي کرده است

و » توانمندي در مهارت هاي اصـلی «، »ها تبیین نگرش و ارزش«، »توسعه سواد قومی و فرهنگی«

هاي مورد اشاره به تفکیـک   خوشه در ادامه، هر کدام از. »بهبودي فردي براي اصالح اجتماعی«

  .گیرند مورد بررسی بیشتر قرار می

جهان به طور فزاینده متنوع، رقابتی و در عین  :4هاي اجتماعی چند فرهنگی شایستگی) 1

هاي  از سوي دیگر، جامعه افراد را براي عملکرد اثربخش در زمینه. شود تر می حال به هم وابسته

بدین . کند قومی، نژادي و فرهنگی به قدر کافی آماده نمی هاي متفاوت چندفرهنگی و محیط

                                                
1. Mishel 
2. Banks 
3. Gay 
4. multicultural social competence 
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هاي قومی و فرهنگی و  لحاظ، ضرورت دارد که افراد یاد بگیرند با دیگر افراد داراي تفاوت

هاي  ها، پنداشت در تعامالت بین فرهنگی اغلب باپیش داوري. نژادي، تعامل درستی داشته باشند

نین آداب و رسوم یک نظام فرهنگی بر نظام فرهنگی فرهنگی منفی و تالش براي تحمیل قوا

ها و  ها، ناکامی ها، ترس ها، اضطراب سأها، اغلب بر ی دیگر مواجه هستیم که نتایج حاصل از این

تواند این  آموزش چند فرهنگی می. افزاید هاي نژادي و قومی می هاي میان گروه خصومت

ارتباط میان فرهنگی، روابط بین فردي، تحمل هاي مربوط به  ها را از طریق آموزش مهارت تنش

کند  همچنین به افراد کمک می. هاي دیگر کاهش دهد دیدگاه هاي متفاوت و درك دیدگاه

هاي  هاي ارزشی شتابزده و خودسرانه در برابر ارزش ذاتی تفاوت یاد بگیرند بدون قضاوت

  . فرهنگی،آن ها را درك کنند

کی از اهداف اساسی جنبش کثرت گرایی فرهنگی ی :1توسعه سواد قومی و فرهنگی) 2

ثیرات، رویدادهاي مهم، افراد أهاي فرهنگی، زبان، خصوصیات فرهنگی، ت یادگیري پیش زمینه

. هاي مختلف اکثریت و اقلیت قومی است برجسته و اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادي گروه

هاي درون و میان  ها و تفاوت شباهتاین اطالعات باید فراگیر، تحلیلی و تطبیقی بوده و باید 

کنند اعضاي  اشتباه رایج متولیان سیاسی جامعه بر این است که تصور می. ها را در بر بگیرد گروه

رویکرد چندفرهنگی . شناسند هاي اقلیت قومی، فرهنگ و تاریخ خود را به خوبی می گروه

گاهی نسبت به خود یا عضویت در یک گروه قومی، داشتن دانش و آ. گوید عکس آن را می

کسب دانش درباره تاریخ، زندگی و .کند داشتن دانش فراگیر در باره گروه را تضمین نمی

زیرا آنان نیاز دارند با دقت زیاد . جامعه شایسته استنگ گروه قومی براي همه افراد یک فره

عالوه بر  .راجع به میراث فرهنگی خود و میراث فرهنگی دیگران، مطالب بیشتري یاد بگیرند

اي ضروري براي احترام، قدردانی، ارزش قایل  این دانش درباره کثرت گرایی قومی شالوده

  .آید شدن و تحسین کردن تنوع هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به شمار می

                                                
1. ethnic and cultural literacy 
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هاي قوم پرستانه در  هم اکنون تعصب شدید قومی و ارزش :1ها ها و ارزش تبیین نگرش) 3

وجود دارد که برگرفته و مبتنی بر باورهایی است که هیچ مبنایی در واقعیت جامعه جهانی 

چندین نمونه از این نکته را از کشور آمریکا نقل ) 2006( گی. ندارند، ولی عموماً زنده هستند

کند؛ نرخ باالي بیکاري در میان امریکاییان افریقایی تبار، پورتوریکویی، مکزیکی و  می

ها تنبل بوده و اخالق  دهد که این گروه مردم را به این باور سوق می سرخپوستان آمریکایی،

سسات عمده و مشاغل داراي قدرت توسط امریکاییان ؤکنترل اکثر م.اي کمتري دارند حرفه

اندازد که این مشاغل بدین علت در اختیار امریکاییان  اروپایی تبار مردم را به این گمان می

اهمیت و . فکري ذاتی داشته و تقدیرشان این است که رهبر باشنداروپایی تبار هستند که توفق 

برجستگی مهاجرین جدید و اعضاي گروه هاي نژادي در مشاغل سطح پایین خدماتی، برخی 

ها مترادف با ارزش انسانی شان  افراد را به این نتیجه گیري رسانده است که وضع اقتصادي آن

می رود امریکاییان آسیایی تبار خیلی متفکر هستند  گمان.ها مطابق آن عمل می کنند است و آن

اي توانایی به این علت که امریکاییان ژاپنی و چینی تبار اغلب بر اساس معیارهاي انتخابی بر

تمایل براي نسبت دادن خصوصیات و . اند از خود به نمایش گذاشته فکري، عملکرد خوبی را

ها،  آن هستند، مبنایی براي زنده نگه داشتن کلیشه رفتارهاي افراد به کل گروه قومی که متعلق به

هاي اصلی را که از  رویکرد چند فرهنگی ارزش. شود ها و نژاد پرستی محسوب می تعصب

شوند، ارتقاء  اصول عزت انسانی، عدالت، برابري،آزادي، استقالل فردي و دموکراسی ناشی می

ا به کثرت گرایی قومی احترام گذاشته و از قصد بر این است که به افراد یاد داده شود ت. دهد می

هاي فرهنگی با ناکارآمدي ها و حقارت ها  آن استقبال کنند و در عین حال بدانند که تفاوت

هاي قومی به این منظور طراحی شده است که  ها و ارزش همچنین تشریح نگرش. مترادف نیست

جوامعی که از لحاظ قومی و ها در  به افراد کمک گردد تا بدانند که تعارض برخی ارزش

نژادي متکثر هستند، اجتناب ناپذیر بوده و اگر تعارضات به خوبی مدیریت گردند، نه تنها 

  . مخرب و تفرقه انگیز نبوده، بلکه می توانند پیشرفت جامعه را قوت بخشند

                                                
1. attitude and values clarification 
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ایند تغییر رویکرد چندفرهنگی در صدد است فر :1بهبودي فردي براي اصالح اجتماعی) 4

این هدف از طریق پرورش . مدارس و در نهایت به جامعه خود تسري دهد هبود را از فرد بهو ب

ها در دانش آموزان اتفاق خواهد افتاد به طوري که به  ها، عادات و مهارت ها، ارزش نگرش

ها به فرصت متعهد شوند تا جامعه  منظور ریشه کن کردن اختالفات قومی و نژادي و تبدیل آن

براي این منظور، دانش آموزان باید دانش . ده و نسبت به این تعهد عالقه مند باشندرا اصالح کر

هاي عمل  هاي تصمیم گیري، مهارت خود را در باره مسایل قومی بهبود بخشیده و توانایی

اجتماعی، استعدادهاي رهبري، حس اثربخشی سیاسی و تعهد اخالقی براي عزت انسانی و 

یعنی آنان نه تنها باید درك کرده و بدانند چرا تکثر قومی و . نندبرابري را در خود ایجاد ک

هاي برجسته حیات انسان است، بلکه باید بتوانند این دانش را در تصمیم ها و  فرهنگی مشخصه

این هدف و ایجاد مهارت مربوط به آن بدین . سیاسی خود به کارگیرند - اعمال مهم اجتماعی 

  .را واقعاً مساوات طلب و پذیرنده تکثر فرهنگی بکنند اند که جامعه منظور طراحی شده

  

  چندفرهنگی از نگاه اسناد باالدستی کشور

این بخش از مقاله سعی دارد با کنکاش و بررسی برخی از قوانین مهم و اسناد باالدسـتی کشـور   

مختلـف باالدسـتی    تناسب و به دفعات مختلف در اسـناد تبیین نماید که رویکرد چندفرهنگی به 

کشور مورد توجه قرار گرفته است و نه تنها در این خصوص با مشکل و یا با محدودیت قـانونی  

قـانون  «به عنوان مثال در اصـول مختلـف   . مواجه نیستیم بلکه به نوعی با الزام قانونی نیز مواجهیم

سـند چشـم انـداز توسـعه     «و همـین طـور در   » مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگـی «، »اساسی

در . کید شده استأبه بخش اعظمی از ابعاد مهم رویکرد چندفرهنگی ت» 1404اله ایران بیست س

  .پردازیم این جا به بررسی اسناد یاد شده، از حیث رویکرد چندفرهنگی می

تـوان بـه روشـنی نگـاه چنـد       با مروري بر اصول مختلف قانون اساسی می :قانون اساسی) 1

به طـوري کـه اصـول نـوزده، پـانزده، چهـارده،       . ه نمودفرهنگی را در این سند باالدستی مالحظ

                                                
1. empowerment for societal reform 
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کید، به موضوع چند فرهنگـی پرداختـه و   أسیزده و دوازدهم قانون اساسی به ترتیب با بیشترین ت

به برابري قومی و نژادي اشاره و همه افـراد را از   1اصل نوزده قانون اساسی. اند آن را تبیین نموده

هـاي یادشـده، سـبب     کند که هیچ کـدام از ویژگـی   کید میأحقوق مساوي برخوردار دانسته و ت

. هاي محلـی و قـومی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        توجه به زبان 2در اصل پانزده. امتیاز نیست

رعایت حقوق همه آحـاد جامعـه، آزادي در اجـراي مناسـک دینـی و رعایـت اخـالق حسـنه و         

مواردي است که قانون اساسـی ایـران   عدالت در مواجهه با دیگر مذاهب و ادیان دیگر از جمله 

همـان طـوري کـه مالحظـه     . کید داشته استأبه آنها ت 3در اصول چهاردهم، سیزدهم و دوازدهم

می شود، نص صریح اصول یـاد شـده قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران، حکایـت از بـه          

عایـت ایـن   رسمیت شناختن موضوع چندفرهنگی از یک سو و الزام افـراد و نهادهـا نسـبت بـه ر    

  .  موضوع، از سوي دیگر دارد

سند چشم انـداز توسـعه    :1404سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور ایران در سال ) 2

حفـظ کرامـت   «بیست ساله ایران به عنوان یکی دیگر از اسناد باالدستی کشور، موضوع توجه به 

هاي  عدالت اجتماعی و آزادي«، »به دور از تبعیضو  هاي برابر فرصت ایجاد«، »ها و حقوق انسان

                                                
    .ه که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودمردم ایران از هر قوم و قبیل -1

اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی . زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است -2

  .هاي گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است سانهاستفاده از زبانهاي محلی و قومی در مطبوعات و ر

ان تبروهم و تقسطوا   من دیارکم  یخرجوکم  ال ینهاکم اهللا عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم«اصل چهاردهم؛ به حکم آیه شریفه  -3

لمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل دولت جمهوري اسالمی ایران و مس» اهللا یحب المقسطین  الیهم ان

این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوري اسالمی ایران . اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند

شوند که در حدود قانون در انجام  قلیتهاي دینی شناخته میاصل سیزدهم؛ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها ا. توطیه و اقدام نکنند

اصل دوازدهم؛ دین رسمی ایران، اسالم    .کنند مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می

می اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و االبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسال عشري است و این اصل الی و مذهب جعفري اثنی

زیدي داراي احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال 

ي که پیروان هر یک از این ا ها رسمیت دارند و در هر منطقه و دعاوي مربوط به آن در دادگاه) ازدواج، طالق، ارث و وصیت(شخصیه 

مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر 

.مذاهب
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شـود،   می همان طوري که مالحظه. مشروع را به عنوان بخشی از اهداف خود مطرح نموده است

باشـند کـه در ایـن     اهداف یاد شده، امروزه به عنوان بخشی ازاهداف چند فرهنگی نیز مطرح می

  .کید شده استأسند به روشنی به آنها ت

مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی به منزله  :هنگیمصوبات شوراي عالی انقالب فر) 3

ایـن  . هاي فرهنگی و تربیتی جمهوري اسالمی ایران ساري و جـاري اسـت   قانون، در همه عرصه

پانصد و هفتاد و نهمین جلسـه  نهاد سیاست گذار در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت، در مصوبه 

هـاي   وزارتخانه -و فرهنگ ایران و اسالمنظر به اهمیت تاریخ تمدن  -خود  16/12/1384مورخ 

و دانشـگاه   درمان وآموزش پزشـکی، آمـوزش و پـرورش    علوم، تحقیقات و فناوري ، بهداشت،

تن م اي از تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران را در خالصه نموده است موظفرا آزاد اسالمی 

جالـب ایـن کـه یکـی از     . هاي تحصیلی متناسب با موضوع آن بگنجاننـد  کتب درسی کلیه رشته

راهبردهاي پیشنهادي متخصصان برنامه درسی چندفرهنگی براي استقرار رویکرد چنـدفرهنگی،  

هاي درسـی رسـمی اسـت     در برنامه» ها تاریخ، فرهنگ و تمدن اقوام و فرهنگ«گنجاندن درس 

  .که این امر در مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز به روشنی تصریح شده است
  

  راهکارهاي ارتقاء سبک زندگی چندفرهنگی در ایران

براي تحقق اهداف و نیز ارتقاء سبک زندگی چندفرهنگی در ایران، بایستی راهکارهاي مناسبی 

 چند ارتقاء سواد«و » آگاهی بخشی«رسد، مهمترین سازوکار  به نظر می. را پیش بینی نمود

) الف. حال وابسته به هم قابل انجام است این امر از دو طریق مستقل و در عین .است »فرهنگی

  . هاي رسمی از طریق آموزش )ب ؛از طریق آموزش هاي غیر رسمی

هاي  در نگاه اول، ممکن است اغلب افراد، آموزش :هاي غیر رسمی از طریق آموزش) الف

می هاي غیررس اما نگارنده، اثر آموزش. رسمی را مسیر بهتري براي تحقق این امر قلمداد نمایند

ض هاي رسمی، فر هاي رسمی قلمداد نکند، دست کم به اندازه آموزش را، اگر بیش از آموزش

رسمی هاي مراجع و منابع غیر گذاري شگرف آموزشأثیرشاید در تدلیل این امر را نیز . کند می
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ژه در ویه هاي رسمی، ب هاي اجتماعی در مقایسه با آموزش در نهاد سازي و نهادینه سازي پدیده

رسمی در عین دعا، در ایران مراجع و منابع غیراساس این ابر. ر ایران جستجو نمودکشو

نهاد دین، روحانیت، مساجد، . ثیرگذاري بیشتري برخوردارهستندأغیررسمی بودن از میزان ت

هاي دیداري  ویژه رسانهه ها، ب تریبون هاي نمازجمعه و مواردي از این دست از یک سو و رسانه

هاي  جمله این نهادهاي غیررسمی تلقی گردند که آموزشتوانند از وي دیگر میو شنیداري از س

هاي رسمی  اجتماعی ایران بیش از آموزش - غیررسمی آنها به مراتب در فضاي خاص دینی

هاي رسمی بر روي  ثیرگذاري آموزشأاین امر به معنی عدم عاملیت و ت. گذار هستندأثیرت

تبیین وضعیت خاص جامعه ایرانی است که از منابع غیر بلکه غرض، . هاي مختلف نیست پدیده

گفتار و «پذیرد که مهمترین آنها در وهله نخست  ثیر میأرسمی بیش از منابع رسمی آموزش و ت

از سوي » اي هاي رسانه آموزش«از یک سو و » گذار جامعه، بویژه عالمان دینیأثیرکردار افراد ت

  . دیگر است

هاد دین و عالمان دینی در خصوص ترویج محاسن زیست ثیرگذاري نأدر خصوص نحوه ت

ثیر پذیري أچند فرهنگی بایستی خاطر نشان ساخت که با توجه به گستردگی جمعیتی و میزان ت

 چند مناسبی براي رویکردتوانند مروج  عموم مردم از عالمان دینی و روحانیون، این قشر می

در خصوص به رسمیت  2و قانونی 1منابع دینیدر این میان استناد به مبانی و . فرهنگی باشند

تواند سبک زندگی  ها، بیش از پیش می شناختن تنوع فرهنگی و زیست مسالمت آمیز فرهنگ

  .چندفرهنگی را در جامعه ایرانی ارتقاء بخشد

ها  هایی که رسانه هویت سازي. نیز تا حدودي این امر صادق است» ها رسانه«در خصوص

تواند پیش  توانند شکل دهند، تا حدود زیادي می وام ایرانی میها و اق در خصوص فرهنگ

ها را تصحیح نموده و  هاي نامطلوب در خصوص اقوام و فرهنگ ها و پیش داوري فرض

                                                
وره احترام به اقوام و فرهنگ ها در آیات  و سوره هاي مختلف مورد خاطر نشان واقع شده است که نمونه بارز آن آیه سیزده س -1

 .شعراست

 .پذیرش رویکرد چندفرهنگی در اسناد مختلف کشور به وضوح آمده است ،که بخشی از آنها در همین مقاله بدان اشاره شد -2
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هاي  بدین جهت اتخاذ مکانیسم. هاي ایرانی بجاي گذارد بازنمایی مناسبی از اقوام و فرهنگ

هاي مقبول از نمایندگان اقوام و  نی، بازنماییهاي متنوع ایرا مناسب همچون؛ شناساندن فرهنگ

گذار و میزان کمک اقوام و فرهنگ هاي أثیرها، معرفی افراد ت فرهنگ ها در فیلم ها و سریال

تواند احترام به تنوع فرهنگی را بیش از پیش افزونتر  ایرانی در شکل گیري هویت ملی، می

  . سازد
  

و فرهنگ سازي یک پدیده، نیاز به جریان سازي  :هاي رسمی از طریق آموزش )ب

توانند به  هاي رسمی می رسد این نقش را آموزش به نظر می. مداومت و پیگیري مناسب دارد

» دانشگاه«و در سطح » مدرسه« ها هم بایستی در سطح البته این نوع آموزش. خوبی ایفا نمایند

 فرهنگی در سطحتقاء سبک زندگی چنددر این راستا براي ار. مورد توجه قرار گیرد

  :هاي رسمی راهبردهاي زیر پیشنهاد می شود آموزش

هاي درسی با  براي طراحی برنامه: هاي درسی با رویکرد چندفرهنگی طراحی برنامه. 1

درسی بررسی دقیق همه مواد  برنامه درسی بامتولیان رویکرد چندفرهنگی ضروري است ابتدا 

حذف ها  قوم پرستی، اشتن تعصب، نژادپرستی،، از نظر دموجود اعم از مکتوب و غیر مکتوب

  . آنها را پاالیش نموده و با اطالعات صحیح و معتبر جایگزین نمایندو تحریف ها 

هایی که  یکی از عمده ترین چالش: آموزش معلمان و مدرسان با رویکرد چندفرهنگی. 2

فاهیم، اصول و امروزه مراکز آموزشی با آن روبروست، عدم اطالع معلمان و مدرسان با م

و نقش  هاي این رویکرد به ارزش برخی از معلمان و اساتید. اهداف آموزش چندفرهنگی است

نداشته و یا برخی از آنها حتی  هی کافیزیست چندفرهنگی آگاهاي  در توسعه مهارت آن

ممکن است درباره توانایی و خصوصیات افراد  و یا پذیرند هاي قومی و فرهنگی را نمی تفاوت

 هاي فرهنگی متفاوت، پیش از این که آنان را دیده یا شناخته باشند، قضاوت راي زمینهدا

در همین راستا اعمال رفتارهایی همچون تحقیر دانش آموزان . (Noel,2000) کنند شتابزده منفی

ها  و دانشجویان متعلق به فرهنگ و یا اقوام متفاوت نمونه بارزي است که در برخی از کالس
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نقطه شروع ارتقاء سبک زندگی چندفرهنگی، آموزش معلمان و مدرسانی . ستیمشاهد آن ه

است که می توانند با اتخاذ منش چندفرهنگی مناسب، این امر را در میان قشر عظیم مخاطبان 

  .خود نهادینه سازند

 مظهر احترام به همه اشکال تنوع آموزشی که ایجاد محیط: محیط مدرسه و دانشگاه .3

 براي این کار سازو .گذار استأثیر، براي ارتقاء سبک زندگی چندفرهنگی تدباش فرهنگی

هاي  مشارکت دادن واقعی همه فراگیران در برنامه .ي مختلفی را می توان اتخاذ نمودکارها

مدرسه و دانشگاه، نامگذاري برخی از روزها به نام یک قوم و فرهنگ خاص، اجراي نمایشگاه 

تواند هم سطح سواد  از جمله مواردي است که می... و از محصوالت فرهنگی و هنري 

  .ها را ارتقاء بخشد چندفرهنگی افراد و هم حس احترام و قدردانی نسبت به فرهنگ

ترین  یکی از مناسب: هاي درسی رسمی در برنامه» آموزش چندفرهنگی«ارائه درس . 4

ده چندفرهنگی، ترمیم و تواند نگرش افراد را نسبت به پدی هاي سهل و الوصولی که می روش

نعکاس اصالح نماید، ارائه درسی است که چیستی، اهداف و اصول زیست چندفرهنگی در آن ا

اساس سازماندهی عمودي محتوا هم در دوره تحصیالت مدرسه اي و تواند بر این درس می. یابد

  .هم در دوره تحصیالت دانشگاهی مدنظر قرار گیرد

مصوبه شوراي عالی در جهت اجراي » فرهنگ هاي ایرانیتاریخ اقوام و « ارائه درس. 5

معرفی بدون تحلیل سلسله مراتبی تاریخ، میراث و فرهنگ هاي متنوع ایرانی از  :انقالب فرهنگی

طریق ارائه برنامه درسی با همین عنوان و یا با عناوین مشابه دیگر در کنار دروس عمومی 

با انجام این . چندفرهنگی دانشجویان را ارتقاء بخشد تواند سواد دانشگاه ها تا اندازه زیادي می

هاي دیگر افزایش پیدا کرده و به نوبه خود  امر آگاهی دانشجویان از ذخایر فرهنگی فرهنگ

هاي دیگر جلوگیري و حس  تواند از رویکرد پیشداورانه افراد نسبت به اقوام و فرهنگ می

 . تحسین را در میان افراد، برانگیخته سازد
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 تیجه گیرين

گیري  چه بیان شد، علیرغم وجود قوانین باالدستی در خصوص جهت با توجه به آن

. هاي زیست چندفرهنگی در ایران هنوز با  فقر دانشی و نگرشی روبروست چندفرهنگی، مهارت

له، در این مقاله کوشش شد ابتدا ابعاد و اهمیت سیاست چندفرهنگی مورد أبراي رفع این مس

سپس با بررسی اسناد مهم و باالدستی کشور تبیین گردید که ایران به لحاظ . گیردواکاوي قرار 

هاي چندفرهنگی است و این ضرورت به  قانونی داراي بسترهاي مناسب جهت اجراي سیاست

در ادامه مقاله تالش . یابد جهت وجود واقعیت تنوع قومی و فرهنگی ایران اهمیتی مضاعف می

راهبردهاي نسبتاً عملیاتی بتوان سبک زندگی چندفرهنگی را تا حدودي شد با ارائه راهکارها و 

پیشنهاد شد » آگاهی بخشی و ارتقاءسواد قومی و فرهنگی«براي این امر سازوکار . ارتقاء بخشید

در خصوص . شد هاي رسمی می هاي غیر رسمی و نیز آموزش که این بخش هم شامل آموزش

بویژه » ها رسانه«از یک سو و استفاده از » و روحانیت نهاد دین«هاي غیر رسمی وجود  آموزش

در . کید قرار گرفتأها در ترویج سبک زندگی چندفرهنگی مورد ت ها و سریال استفاده از فیلم

اي و  هاي مدرسه هاي رسمی نیز پنج راهبرد مشخص و نسبتاً عملیاتی هم براي آموزش آموزش

کید شدکه جامعه کنونی ایران به لحاظ أر این نکته تدر پایان مقاله ب. هم دانشگاهی پیشنهاد شد

پذیري از نهاد دین و روحانیت، بایستی به ترویج سبک زندگی چندفرهنگی دراین بخش، أثیرت

  . اهمیت بیشتري قائل شود
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