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 ر صلح با تاكيد بر اخالق مراقبتگسترش آموزش مبتني ب

 4، عليرضا شواخي3، مهين برخورداري2، مريم انصاري1شقايق نيك نشان

  
نابساماني هاي موجود در جهان پرتنش امروزي، رشد تروريسم، جنگ و نفرت از پيامدهاي نامباركي است 

در چنين زماني از تعليم و ). 1389و رحمان زاده،  1378فتحي واجار گاه، (كند  كه دنياي ما را تهديد مي
هاي پيشنهادي تعليم  يكي از راه. اي بينديشد رود كه براي بهبود زندگي مسالمت آميز، چاره تربيت، انتظار مي

تواند آموزش  در اين مقاله اخالق مراقبت به عنوان رويكردي اخالقي كه مي. باشد و تربيت، آموزش صلح مي
 .گرفته استصلح را محقق سازد ، مورد توجه قرار 

  :پرسش پژوهش
  داللت هاي تربيتي اخالق مراقبت در آموزش صلح چيست؟

ها، تبعيض، سركوب، استثمار، فقر  ستيزه(صلح، فقدان يا توقف خشونت به همه اشكالش نظير : آموزش صلح-
نت با اين وجود صلح تنها توقف يا فقدان خشو). 2006جانسون و جانسون، (تعريف شده است ) و بي عدالتي

شود، دفاع از صلح  ها آغاز مي ها در اذهان انسان از آنجايي كه جنگ"نيست بلكه صلح وضعيتي ذهني است،
ها آموزش صلح محور يك ضرورت است  لذا، براي تغيير اذهان انسان "ها ساخته شود نيز بايد در اذهان انسان

  ).2005گزارش يونسكو، (
يا صلح دروني، صلح اجتماعي كه در مراودات اجتماعي  صلح با خود: صلح در سه بخش قابل بررسي است

در نظام تعليم و ). همان(دهد و صلح با طبيعت يا همان حفظ محيط زيست  و ارتباط با ديگران را نشان مي
هايي با  تربيت كشور ايران در هر سه بعد با معضالتي روبرو هستيم؛ در رابطه با صلح با خود، افزايش انسان

ها و در زمينه صلح با  اني و پريشان حالي، از نظر صلح با ديگران گسترش ميزان خشونتهاي رو بيماري
طبيعت، شيوع تخريب هاي زيست محيطي، همه نشان دهنده ي مغفول ماندن اين مهم در آموزش و پرورش 

يث اگر آموزش و پرورش به درستي بتواند آگاهي زنان و مردان را از ح) 1972(به زعم مونتسوري . ماست
اخالقي و اجتماعي رشد بدهد به نحوي كه حس اخالق آنها به همان اندازه كه توانايي خواندن و نوشتنشان 

                                                            

 .اصفهان عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور١
  .اصفهان عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور٢
  .دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان٣
  .عضو هيات علمي دانشگاه  فرهنگيان اصفهان٤
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از اين منظر ما . آميزتر را داشته باشد تواند آرزوي يك جهان صلح يابد، رشد كند، نوع انسان مي كمال مي

ي الزم را براي زيست در  واند زمينهنيازمند رويكردي صلح محور در تربيت اخالقي هستيم، رويكردي كه بت
در اين نوشتار تالش شده است تا كارآمدي اخالق مراقبت در آموزش صلح . جهاني مسالمت آميز فراهم كند

  .تبيين شود
ي تربيت  توان به تعدد نظرات در حيطه با نگاهي گذرا به تاريخ علم اخالق، به خوبي مي :اخالق مراقبه -

در اين ميان اخالق مراقبت نيز ... ق فضيلت مدار ارسطويي تا اخالق اصالت فايده و اخالقي پي برد، از اخال
يكي از رويكردهاي تربيت اخالقي است كه در سال هاي اخير مورد حمايت بسياري به خصوص فمنيست ها 

ي ي كودكان، مراقباني توانمند و مراقبت شدگاناخالق مراقبت، در تالش است تا همه. قرار گرفته است
. شود كشي ناياب مي حساس بار آيند، چرا كه به زعم ايشان، تنها در اين صورت است كه استثمار و بهره

و  1994نودينگز، (كند  ي دو سويه مياخالق مراقبت، مراقبان و مراقبت شدگان را مقيد به روابط مسئوالنه
  ).2000ديلر، 

، 2، گفتگو1ز مراقبت داراي چهار مؤلفه اصليِ الگوسازيانداتربيت اخالقي از چشم :تربيت در اخالق مراقبه -
  . باشد مي 4و تأييد 3تمرين
ما بايد در رفتار خودمان، . در تربيت اخالقي مبتني بر مراقبت، الگوسازي اهميت زيادي دارد: الگو سازي) الف

-و مراقبت شوندگان نميبنابراين ما چيزي در مورد مراقبت به فراگيران . مقصودمان را از مراقبت نشان دهيم

دهيم، ما مراقبتمان را در روابطمان با آنان به متوني براي مطالعه در اين موضوع در اختيار آنان قرار نمي. گوييم
  ).2000 ،نودينگز(رسانيم  اثبات مي

 .صورت پذيرد "ديالوگ"در گام بعد، الزم است تا ميان مراقبت كنندگان و مراقبت شوندگان : گفتگو) ب
ي ديگران اين به آن معناست كه ما از طريق گفتگو درباره. تگو از منظر مراقبت، ذاتي و ضروري استگف

ي بازخوردي كه از كنيم، تالش هايمان را به وسيله طور كه ما براي مراقبت تالش ميگيريم، همان بيشتر ياد مي
دهد تا از ماهيت تأثير  ين امر به ما فرصتي ميا. كنيم آوريم، اصالح مي به دست مي كنندگان مراقبتمان دريافت 

  ).1994نودينگز، (رفتارمان مطمئن شويم 

                                                            

1 modeling 
2 dialogue 
3 practice 
4 confirmation 
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دهند، اغلب  آن كساني كه مديران اجرايي، رهبران نظامي و وكال را تحت تعليم و تربيت قرار مي: تمرين) ج
آنان اذهان افراد را با بينش  آموزند، معتقدند كه چيزي فراتر از مقدار معيني محتواي درسي را به فراگيران مي

اگر ما بخواهيم مردمي را بار آوريم كه نسبت به ديگران اهميت قائل شوند، ايجاد تمرين . آورند خاصي بار مي
در سال هاي اخير رويكرد يادگيري مشاركتي جهت تمرين اين اخالق . يابد در خصوص مراقبت اهميت مي

آموزان رار گرفته است، البته معلمان بايد در گفت و گوي با دانشبه شدت مورد حمايت برنامه ريزان درسي ق
خود، تصريح نمايند كه هدف اصلي كار مشاركتي كمك كردن به يكديگرـ فهميدن، شريك بودن و حمايت 

  .كردن ـ است، نه صرفاً يادگيري آكادميك
مارتين . سازد بيت اخالقي متمايز ميچهارمين مؤلفه يعني تأييد، مراقبت را از رويكردهاي ديگر به تر: تاييد) د

كند  آميز براي بهترين جنبه در ديگران توصيف ميآميز و تصديقبوبر، تأييد را به عنوان يك عمل تشويق
دهيم و رشد آن را  كنيم، ما يك خود بهتر را تشخيص مي هنگامي كه ما شخصي را تاييد مي). 1995بوبر، (

هنگامي كه شخصي . ن كار، ما بايد ديگران را به نحو كامالً معقول بشناسيمبراي انجام اي. كنيم تشويق مي
شود، بهتر آن است كه در ابتدا شخصيت او را تاييد كنيم  دانيم، مرتكب مي عملي را كه ما نكوهيده مي

مداخله البته اين امر به معناي همزيستي صرف، يا پرهيز از هر گونه ). 1989و برن اشتاين،  1991نودينگز، (
. نيست، تأييد، مستلزم وانمود كردن به اينكه يك عمل شرارت آميز با نيات خوب انجام شده نيز نيست

كنيم تا كار بهتري را تحت عنوان ديگري انجام دهند، بدون ان كه به آنان  برعكس ما به ديگران كمك مي
  ).1992تيلور، ( برچسب زنيم

ي نظام اخالق كانتي كه در آن هر عامل اخالقي كامالً مسئول در مقايسه با فردگراي: بحث و نتيجه گيري
اخالق مراقبه، مفهوم فاعل اخالقي واقعاً مستقل و خود  ؛)1388كاپلستون، (باشد  كمال اخالقي خودش مي

پذيرد و رشد افراد را به طور تفكيك ناپذيري  كند و واقعيت وابستگي متقابل اخالقي را مي فرمان را رد مي
اخالق مراقبت هر يك از ما را ملزم به تشخيص . داند كنيم، مي مي] تعامل[كه ما با آنان به ديگراني وابسته 

كند كه ما براي سعادت اخالقيمان وابسته  كند و اذعان مي ضعف اخالقي خودمان و شكوفا كردن يكديگر مي
ن از هرگونه جدايي است كه هاي اصلي اخالق مراقبت، مانع شدبه يكديگر هستيم، بنابراين يكي از هدف

مفعول اخالقي و / ستم ديده، فاعل اخالقي/ استثمار شده، ستم گر/ هاي استثمارگرباعث دوگانه انگاري
كنيم، در مركز  ديگران را تهديد نمي "دگربودگيِ"چرا كه در اخالق مراقبه، . شود چيزهايي از اين قبيل مي

و به ي تماميت شان، وارد آگاهي ما شوند  دهد با همه جازه مياين اخالق، پذيرندگي است كه به ديگران ا
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از اين منظر گسترش اين نوع از تربيت اخالقي در كالس هاي درس، . كنيم از خشونت پرهيز ميهمين علت، 

  .شايد بتواند مسير آموزش صلح را هموار تر سازد
  .تربيت اخالقي، آموزش صلح: واژگان كليدي
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