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 مقدمه
اگــر یکی از کلمــاِت »چند«، »انواع«، »کثــرت« یا »گوناگونی« به واژه ای اضافه شــوند، می توانند 
اندیشمندی را به وجد آورند یا افکار او را از ترس سست و لرزان کنند. هرچند این کلمات قابلیت این را 
دارند که افکار را از اسارت یک زاویه دید برهانند و روزنه های چندگانه ای برای تفکر و تعمق بگشایند، گاهی 
اندیشمندان و افراِد جامعه عرصة کثرت گرایی را مملو از خطرات و چالش های حل ناشدنی می دانند؛ غافل 
از آنکه گذار همیشــه دشوار و آکنده از عرصه های بی سازمانِی عظیم و سازماندهی مجدد بر اساس شکل 
نوظهور افکار اســت. »فرهنگ« اصطالحی است که بی تردید مملو از برداشت های مناقشه انگیز و متنوع 
است. تعاریف متعدد و گوناگونی نیز همچون »نظام معنا«، »الگوی معنا«، »نظامی از برداشت ها«، »نوعی 
جهان بینی«، »نظم ذهنی«، »اســتانداردهای مشترک تفسیر یا ادراک«، »معناهای عمومی و مشترک«، 
»الگو یا استانداردهای مشترک تفسیر یا ادراک« از آن به عمل آمده است )گل محمدی، 1388(. اما هنوز 
اندیشمندان برای احقاق حقوِق این واژه درگیر مجادله و مباحثه اند تا آن را بر کرسی مناسب و واقعی خود 
بنشــانند. این تعابیر و تمثیل های به کار گرفته شده شاید متناسب با انسان یا موجود زنده باشد، اما اگر 
بگوییم فرهنگ موجودی زنده است گزافه نگفته ایم. حال اگر به واژة »فرهنگ« کلمة »چند« اضافه شود، 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ »چندفرهنگی« است. هرچند شکل ظاهری این اصطالح دستخوش تغییر 

آن چنانی قرار نمی گیرد، بی شک روزنه های جدیدی برای تدبر، تأمل و تعمق آشکار می کند.
شــاید در ابتدای برداشــت از »چندفرهنگی« مفاهیم انفکاک و مفارقت بــه ذهن خطور کند، اما 
چندفرهنگی مفهومی نسبتاً جدید است که حضور چند فرهنگ متفاوت را در کنار هم تداعی می کند. 
حضور چند فرهنِگ متفاوت و گاه غیرهمسو در کنارِ هم امکان چالش و تنش در میان افراد و فرهنگ ها 
را محتمل می ســازد. رویکرد چندفرهنگی درصدد ایجاد تعامل، تفاهم و تبادل بین فرهنگی اســت تا 
فرهنگ های متفاوت با کمترین تنش و به صورت مســالمت آمیز امکان همزیســتی پیدا کنند )صادقی، 
1390(. فرهنگ هــا می توانند به تعامالت آگاهانه و ناآگاهانه بپردازند و در خالل این عرصه هاســت که 

فرهنگ ها به بهترین ها تغییر می کنند )پارخ1، 2008(.
تنوع و کثرت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از ویژگی های مهم دنیای حاضر است. به همین علت توجه 
نداشتن کافی و نادیده گرفتن پیچیدگی، آمیختگی و تکثرگرایِی فرهنگی بحران ساز شده است )ِملوکی و 
آوریتزر2، 2000(. جامعة چندفرهنگی جامعه ای متشکل از مردمی است که به فرهنگ های متفاوت تعلق 
دارند )واتســن3، 1381/2004(. چالش زمانی آغاز می شود که ازیک طرف در پی احترام به تنوع فرهنگی 
و در کانون توجه قرار دادن همة آن ها و از طرف دیگر در پی وحدت و اتحاد جامعه باشیم. این امر نه تنها 
جزء محاالت نیســت، بلکه امکان پذیر و از ضروریات هر جامعة چندفرهنگی اســت. اگر چند فرهنگ در 
جغرافیایی وسیع، همچون کشور ایران، جامعه ای را تشکیل داده باشند، چه باید کرد؟ چه راهی می تواند 
از بحران جلوگیری کند؟ به نظر می رسد تعلیم وتربیت می تواند راهکارهایی در این مسیر به ما ارائه دهد 

ت چندفرهنگی جمهوری اسامی ایران
شناسایی و تدوین اصول تعلیم وتربی
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زیرا به نقل از برودی: »تعلیم وتربیت اساس و مبنای تمام حوزه های پژوهشی دیگر است، چون هیچ رشته 
یا حوزه ای وجود ندارد که نیاز به یادگیری و تدریس نداشته باشد.« )برودی4، 1972(.

اکنون در این شــرایِط چندفرهنگی ایران فقط یادگیری و تعلیم وتربیت و در رأس آن برنامة درســی 
چندفرهنگی است که گره از کار این شرایط می گشاید و می تواند در نزدیک کردن فرهنگ ها، ایجاد تفاهم 
و تعامل میان آن ها، رفع ســوءتفاهم های موجود و نیز همزیســتی مسالمت آمیز عمل کند. تعلیم وتربیت 
چندفرهنگی حوزه ای مطالعاتی است که هدف اصلی از آن ایجاد فرصت های برابر تعلیم وتربیت برای اقوام، 
نژادها و گروه های مختلف فرهنگی اســت )بنکس و مک گی بنکس5، 2005( و برنامة درسی چندفرهنگی 
درصدد فراهم آوردن زمینه ای برای ورود فرهنگ های مختلف به زندگِی واقعی دانش آموزان است. این نوع 
برنامة درسی ازطریق درگیرکردن دانش آموزان در فهم و شناخت فرهنگ هاِی دیگر موجب یادگیری ازطریق 
تجربة چندحسی می شود )چیتوم6، 2011، به نقل از امینی، 1391(. این فلسفه، که بر چارچوب تنوع قومی 
و فرهنگی استوار است، می تواند در تمامی بخش های نظام آموزشی تأثیر بگذارد )پرکینز و ِمبرت7، 2005(.

اما رویارویی چندفرهنگی با تعلیم وتربیت زمانی مشکل ساز می شود که فرایند تحصیل مطابق با یک 
الگوِی فرهنگی همة افراد دیگر را استثنا و مجزا می کند یا وقتی که از کودکانی که فرهنگ متفاوت دارند 
خواسته می شود همة عادات فرهنگی خود را به عنوان شرط موفقیت تحصیلی کنار گذارند اینجاست که 
»چند« کلمه ای است رعب آور و مسئله ساز و این مسئله را می توان در نظر شارل دو بروس8 دید. وی باور 
دارد برخی فرهنگ ها شــیاطین و ارواحی را در ذهن خلق کرده و بعد خود را مقهور و زیر سلطة همان 

محصوالت ذهنی شان کرده اند )دیلینی9، 1394/2004(.
اگــر بخواهیم وضعیتــی تراژیک، به معنی صحنة قتل فرهنگ های مختلف به دســت تعصب کور، 
برای چندفرهنگی متصور شــویم، بسیاری از ناپیوستگی های موجود میان فرهنگ غالب و فرهنگ های 
متعلق به گروه های گوناگوِن قومی در سطح ناخودآگاه و غیرارادی وارد عمل می شوند. این ناپیوستگی ها 
زمانی روی می دهند که افراْد طبیعی رفتار می کنند، چون رفتار آن ها به شدت تحت تأثیر شرطی سازی 
فرهنگی قرار دارد. در جامعه ای کثرت گرا تصمیم گیری آموزشــِی پاسخگو زمانی تحقق خواهد یافت که 
رهبران آموزشــی برنامه های خود را با آگاهی از نحوة شکل گیری نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای خود و 

دانش آموزانشان با فرهنگ طراحی کنند )اسپیندلر10، 1987(.
دربارة جوامع و تعلیم وتربیت چندفرهنگی و مسائل مربوط به آن تاکنون پژوهش هایی انجام شده است که 
می توان با اشارة مختصر به آن ها از گام های برداشته شده در این مسیر شناختی هرچند اجمالی حاصل کرد.

بَنکــس )2006( در پژوهــش خود بیان می کند کــه ارائة برنامة درســی چندفرهنگی برای تمام 
دانش آموزان موجب ارتقا، تحمل، احترام، فهم و پذیرش فرهنگ خود و دیگران می شود. درزمینة آموزش 
چندفرهنگی نتایج چشــمگیری به دســت آمده اســت که در این میان می توان به یافته های اسمیت11 
)2009( اشــاره کرد. نتایج تحقیقات او نشــان داد حمایت از رویکرد آمــوزش چندفرهنگی، به ویژه در 
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آموزش در بدو خدمت معلمان، باعث احترام به تنوع فرهنگی در میان دانش آموزان می شود.
البته نتایج پژوهش غریبی )1387( در همین راســتا نشان داد که توجه به فرهنگ ها و زمینه های 
فرهنگی متفاوت در آموزش، یادگیری برای باالبردن سازگاری اجتماعی و قابلیت های زندگی مسالمت آمیز، 

توجه به آموزش چندفرهنگی و برنامة درسی منشأ بسیاری از تحوالت اساسی در جامعه است.
در زمینة شناخت و درک فرهنگ های متفاوِت فراگیران می توان به پژوهش های فرناندز12، هاوکینز13، 
کارســون14 اشاره کرد. فرناندز )2010، به نقل از صادقی،1390( عامل رشد و بهبود شناختِی فراگیران، 
درک قومی و نژادی، تقویت حس اجتماعی و مشــارکت مدنی آن ها و افزایش کیفیت عملکرد و تعامل 
در کالس درس را رویکرد احترام به تنوع فرهنگی می داند. در پژوهش هاوکینز )2007( احترام به تنوع 

فرهنگی عامل اصلی در توسعة سرمایة انسانِی جامعه ای چندفرهنگی شناخته شده است.
تحقیقات کارســون )2018( نشــان داد که در دوره های تربیت معلم، در کانادا، مسائل حوِل محور 
تبعیض و عدالت اجتماعی منابع بحث و گفتگو بوده و دانشجومعلمان اطالعات مربوط به چندفرهنگی را 

ارزشمند و آمادگی شان را برای تدریس در کالس های متنوع مفید باال برده است.
موزیس15 )1997( در مقالة خود »آموزش چندفرهنگی به مثابة پرورش استقالل فردی« عنوان کرد 
دانش آموزانی که تحت آموزش مبتنی بر فرهنگ های مختلف قرار می گیرند آسیب پذیری آن ها در برابر 

اختالفات و تفاوت های قومی و نژادی کمتر است.
اقــواِم جامعه به وفاق نیاز دارند که الزمة آن قبول نوعی تکثرگرایی فرهنگی اســت. درواقع اصل مهم و 
اساسی در تعلیم وتربیِت چندفرهنگی ایجاد حساسیت در برابر تکثر ذاتی موجود در جهان واقعی است )اروین16، 
2012(. عراقیه و فتحی واجارگاه )1391( در پژوهش خود بر ضرورت یادگیری و احترام به تنوع فرهنگی برای 
فراگیران تأکید کرده و آموزش صالحیت های ضروری برای زیســت چندفرهنگی را امری ضروری دانسته اند. 
ایشان خاطرنشان می کنند که رویکرد چندفرهنگی سبب بهبود رشد شناختی و اجتماعی دانش آموزان می شود.

با نگاهی به تحقیقات می توان نتیجه گرفت یکی از مفروضه های آموزِش چندفرهنگی یاددهی و یادگیری 
فرایندهای فرهنگی اند که در بافت اجتماعی رخ می دهند. برای اینکه بتوان حداکثر آموزش را به لحاظ 
کیفی در اختیار دانش آموزان گوناگون قرار داد بایستی فرهنگ آن ها را به روشنی دریافت )صادقی، 1392(. 
چنین دانش و دریافتی را می توان ازطریق تجزیه وتحلیل آموزش از دیدگاه چندگانه کسب کرد و کوری 
تحمیلی بر آموزش را با تجربة فرهنگی غالب از بین برد )اسپیندلر، 1987(. مدارْس نمونة کوچک و مظهر 
جامعة غالب محسوب می شوند )ال بل17، 1976(. درک اثربخش از فرایند آموزشی در جامعه ای کثرت گرا 
مســتلزم تلقی یاددهی و یادگیری به منزلة ابعاد محیط های فرهنگی گوناگون است )کیمبل18، 1965(.

امروزه بسیاری از کشورهایی که تنوع فرهنگی دارند به مقولة چندفرهنگی و پتانسیل های آن توجه 
بســیاری می کنند. این موضوع نشــان از ضرورت و اهمیت این مسئله دارد. نکتة دیگری که از اهمیت 
باالیی برخوردار است پیشی گرفتن کشــورهای مختلف در عرصة چندفرهنگی و برنامه های درسی این 
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حوزه است. راز موفقیت این کشورها در گرو طراحی بر پایة اصول و شرایط چندفرهنگی آن کشور است.
جامعة جهانی و نظام تعلیم وتربیت پیوســته در حال پیشــرفت اســت. جامعة کثرت گرا، با تنوع و 
چندفرهنگی، زمانی در گذار از تهدید به سمت فرصت می تواند پیش رود که تعلیم وتربیت چندفرهنگی 
و تنوع قومی بر مرکب اصول سوار شود؛ لذا نه تنها نجات، بلکه حیات جامعة چندفرهنگی در گرو توجه 

به تنوع قومی و نژادی و پایبندی به اصول حاکم بر آن است.
جامعــة چندفرهنگی، همانند ایــران، فرهنگ های مختلفی را درون خود جا داده اســت اما کثرت 
فرهنگ زمانی می تواند حیات خود را حفظ کند که آن فرهنگ ها ارتباطات و تعامالت ریشــه ای با هم 
داشــته باشند. این تبادالت و تعامالت فرهنگی به مروِرزمان موجب پیدایش اصول و قواعدی مشترک و 
هم ســخن می شود. در این صورت اســت که این جامعه، عالوه بر چندفرهنگی و اقوام مختلف و با وجود 
کثرِت عقاید، نقاِط مشــترکی را به دســت می آورد و سبب شکل گیری فرهنگ آن جامعه با خصوصیات 
معین خواهد شد. بدین گونه که اجتماع موردنظر دارای اصول، فلسفة اجتماعی و آداب ورسوم خاص، افکار 
و عقاید و تمایالت خاص مردم آن جامعه است. برنامة درسی چند فرهنگی عالوه بر اینکه باید انعکاسی از 

فرهنگ های مختلف باشد، در قبال فرهنگ خاص جامعه و اصول حاکم بر آن نیز مسئول است.
در عصر ما تحوالت عمیقی در کلیة شــئون فرهنگی حاصل شده اســت. علوم و فناوری ارتباطات، 
وضعیــت تربیتی، ایدئال های اجتماعی، میزان ها و اســتانداردهای اخالقی، آداب دینی و فاصلة طبقاتی 
تغییرات شــگرفی به وجود آورده اســت. در برنامة درســی چندفرهنگی بیش از همه باید در مقابل این 
تغییرات حساسیت نشان داد و اصول حاکم بر آن ها را شناسایی و در برنامه های درسی لحاظ کرد. هرچند 
در بسیاری از کشورها برخی از فرهنگ های خاص رواج دارد و جزء اصول حاکم بر آن فرهنگ شده است، 
این گونه فرهنگ ها در کشور ایران به علت اتصال ریشه ای فرهنگ های مختلف، به هیچ وجه، نه موردقبول 
فرهنگ های مختلف اســت و نه فرهنگ عام جامعه. البته ممکن اســت چند اصل آن همگانی و جهانی 
باشد، اما اصول چندفرهنگی مبتنی بر شرایط بومی- محلی است. به همین دلیل فرهنگ های کشورهاِی 
مختلف اصول و قواعد مختص خود را دارند که این فرهنگ ها جهان شمول نیستند. ایران نیز، طبق همین 
رویه، دارای اصول حاکم بر چندفرهنگی خود اســت. »اصول، جمع اصل به معنی ریشــه ها، اساس ها و 
بیخ وبن هاست؛ به عبارتی دیگر، پایه های هرچیز را اصل گویند. منظور از اصوِل پایه ها قواعد و قوانینی است 
که هر علم بر آن اســتوار می شود.« )دهخدا، 1377، ج 2، ص. 2819(. اصول معموالً از مبانی مستحکم 
هر کشوری استنباط می شود و طبعاً بسته به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن متفاوت خواهد بود. 
این کار به نوعی استحصالی، استخراجی و کشف کردنی است. این گونه نیست که آن را بتوان از یک یا چند 
منبع محدود استخراج کرد. فرد باید اطالعات کاملی از پیشینة فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی جامعة 
خود داشته باشد. حتی به نظر می رسد اطالعات کافی نیز در این زمینه مؤثر نبوده و داشتن تحلیل درست 
و مناسب از پدیده های مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز ضروری است. بدین منظور فرد بایستی در منابع 
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گوناگون به کندوکاو بپردازد، از اندیشه ها آگاهی یابد، از فرصت ها و چالش های جامعة خود فهم درستی 
پیدا کند، قوانین مؤثر در جامعه را شناسایی کند تا بتواند اصول را تدوین کند. اصولی که قابل اعتماد باشد و 
آینة تمام نمای جامعة هدف باشد. اصول در پژوهِش حاضر قواعد و ضوابطی اند که به منزلة معیار و راهنمای 

نحوة تدوین برنامة درسِی چندفرهنگی مبنای عمل قرار می گیرند )صادقی، 1390(.
برنامة درسی چند فرهنگِی سازگار با قابلیت ها و ظرفیت های نظام آموزشی ایران بیش از هر چیز نیازمند 
استخراج اصولی است که با بافت و زمینة جامعة ایران سازگار باشد. با مستنداتی از قبیل آراِی اسالم شناسان، 
اســناد باالدستی ایران، تاریخ آموزش وپرورش ایران، اســناد و مدارک کشورهای منتخب درزمینة آموزش 
چندفرهنگی می توان به این زمینه و بافت دست یافت. هرگونه تالش برای تدوین برنامة درسِی چندفرهنگی 
در ایران در گام نخســت متضمن استخراج اصول و روش هایی است که راهنمای عمل اجرای این برنامه ها 
باشند. با توجه به اینکه سیاست های کلی، اهداف و برنامه های درسی و سهم معلمان بر اساس اصول طراحی 
می شود و ازآنجایی که تاکنون پژوهش مشخصی برای شناسایی این اصول انجام نگرفته است، بنابراین هدِف از 
این پژوهش استخراج و تدوین اصول حاکم بر تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی ایران با طرح این 

سؤال و پرسش اساسی است که اصول حاکم بر تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی ایران کدم اند.

 روش پژوهش
پژوهش حاضْر کیفی و روش تحقیق آن تحلیلی  ـ استنتاجی است. کیفی بودن پژوهش ازآن روست 
که به مطالعة اســناد و مدارک مرتبط با موضوع می پردازد. همچنین اســتنتاجی است، چون تالش شد 
تا اصول حاکم بر تعلیم وتربیت چندفرهنگی استنتاج شــود. ازآنجایی که شناسایی اصول تعلیم وتربیت 
چندفرهنگی امری بومی و مختص به کشــور ایران اســت، سعی شد ضمن اســتفاده از تجارِب جهانْی 
این اصول از منابعی اســتخراج شوند که جزء منابِع مســتحکم دینی و فرهنگی و سیاسی ایران باشند. 
بنابرایــن برای اخذ داده های عمیق و غنــی، جامعة آماری این پژوهش شــامل منابع چهارگانه )آرای 
اسالم شناسان، اسناد باالدســتی ایران، تاریخ آموزش وپرورش ایران، اسناد و مدارک کشورهای منتخب 
در زمینة آموزش چندفرهنگی( اســت. روِش نمونه گیرِی این پژوهْش هدفمند از نوع متجانس بود. ابزار 
و روش های گردآوری اطالعات روش اسنادی با بررسی مستندات و به صورت کاربرگ های تحلیل محتوا 
بود. بر اســاس ســؤال تحقیق و جامعة چهارگانه حجِم نمونة مربوط به هر جامعه به تفکیک آورده شده 
است )جداول 1-4(. برای نیل به این هدف، مراحل زیر طراحی شد )شکل 1(. این مراحل عبارت اند از:

الف( مطالعه و تحلیل منابع دینی، اســناد باالدستی کشور، اســناد مربوط به تاریخ ایران باستان و 
مطالعة تجارب کشورهای منتخب در زمینة آموزش چندفرهنگی؛

ب(   تدوین فهرست اولیة اصول تعلیم وتربیت چندفرهنگی از منابع چهارگانه؛
پ(   پاالیش فهرست اولیه؛
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ج(   تدوین اصول اولیة تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی ایران )قبل از اعتباریابی(؛
د(    تدوین اصول نهایی تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی ایران )بعد از اعتباریابی(.

 

 استخراج اولیة 
اصول تعلیم وتربیت 

 چندفرهنگی 
 جمهوری اسامی ایران
 )قبل از اعتبار بخشی(

تدوین فهرست اولیة 
اصول تعلیم وتربیت 

 چندفرهنگی 
از منابع چهارگانه

مطالعه و تحلیل منابع

 استخراج و تدوین
 اصول نهایی تعلیم وتربیت 

 چندفرهنگی 
جمهوری اسامی ایران

اعتباربخشی

پاالیش اصول

آرای آیت اهلل مصباح یزدی

فلسفة تربیت رسمی و عمومی

هندوستان

سرگذشت و سوانح دانشگاه

زمینة تاریخ آموزش وپرورش

تاریخ اجتماعی ایران

سخنان عبدالمجید ارفعی

آرای آیت اهلل مطهری

مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی

مالزی

آموزش از عهد باستان تا امروز

آرای عامه طباطبایی

سند چشم انداز بیست ساله

کانادا

آموزش وپرورش در ایران باستان

قانون اساسی

استرالیا

تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی

منابع اسامی

اسناد مربوط به تاریخ ایران

 اسناد باالدستی 
نظام جمهوری اسامی ایران

 اسناد مربوط به تجارب کشورها
در زمینة چندفرهنگی

 شکل 1.   فرایند استخراج اصول چندفرهنگی تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                                  
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 جدول 1.   حجم نمونه مربوط به آرای اسالم شناسان                                                                                                                                  

حجم نمونهروش نمونه گیریجامعهاسام شناس

تفسیر المیزانهدفمندکلیة آثارعالمه سید محمدحسین طباطبایی

هفده کتاب مرتبطهدفمندکلیة آثارآیت اهلل مرتضی مطهری19 

نوزده کتاب مرتبطهدفمندکلیة آثارآیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی20 

 جدول 2.   حجم نمونة مربوط به اسناد باالدستی                                                                                                                                  

حجم نمونهروش نمونه گیریجامعه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم انداز توسعة ایران 1404، مصوبات هدفمنداسناد باالدستی
شورای عالی انقالب فرهنگی، فلسفة تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران

 
 جدول 3.   حجم نمونة مربوط به اسناد تاریخ ایران باستان                                                                                                                                  

حجم نمونهروش نمونه گیریجامعه

آثار مربوط به 
تاریخ ایران باستان

تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی، آموزش وپرورش در ایران باستان، آموزش از عهد باستان هدفمند
تا امروز، سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، زمینة تاریخ ایران و اسالم، تاریخ اجتماعی 
ایران، لوح فشردة مربوط به سخنان عبدالمجید ارفعی: تهیه شده در بنیاد پژوهشی پارسه 

ـ پاسارگاد.

 جدول 4.   حجم نمونة مربوط به برنامة درسی کشورهای منتخب در زمینة چندفرهنگی                                                                                                                                  

حجم نمونهروش نمونه گیریجامعه

استرالیاهدفمندکشورهای جهان

- چارچوب ملی برای آموزش ارزش ها در مدارس استرالیا21 )2005(.

- سند آموزش چندفرهنگی، بازبینی و احیا22 )2008(.

- وبگاه برنامة درسی مدارس استرالیا23.

- وبگاه نظام آموزش ملی استرالیا24.
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حجم نمونهروش نمونه گیریجامعه

کاناداهدفمندکشورهای جهان

- تحقق بخشیدن به تنوع: راهبرد عدالت و آموزش فراگیر انتاریو25 )2009(.

- توصیف آموزش اولیة معلم در کانادا: مضامین و موضوعات26 )2008(.

- مواجهه با دیگری: برنامة درسی و چالش های آموزشی پاسخگویی به تنوع در آموزش 
معلمان کانادا27 )2018(.

مالزی

- مرکز توسعة برنامة درسی وزارت آموزش وپرورش مالزی28 )1977(.

- اصاحات آموزشی و پویایی سیاست ها: موردی از »مدرسة چشم انداز« مالزی برای 
ادغام نژادی29 )2009(.

- نظام آموزشی مالزی، دفتر اطالع رسانی و سنجش افکار.

هندوستان

- چارچوب برنامة درسی ملی: حوزه های چشم انداز و برنامة درسی30 )2005(.

- ادغام آموزش فرهنگ در برنامة درسی مدارس31 )2005(.

- چارچوب برنامة درسی ملی برای آموزش معلمان32 )2009(.

- نظام آموزشی هندوستان، دفتر اطالع رسانی و سنجش افکار.

  اعتباریابی
اعتباریابی یافته های این پژوهش ازطریق گروه های کانونی به دســت آمد. گروه های کانونی جلسات 
بحث سازماندهی شــده ای اند که در آن گروهی از افراد انتخاب می شــوند که بشــود به نظرهای آن ها 
به عنوان کانون بحث موضوعی متمرکز شــد. سپس نظرها و تجربه های خود را ازطریق مصاحبة گروهی 
بازنمایی می کنند. هدف از این روش کشــف نگرش ها، احساسات، باورها، تجربه ها و واکنش افراد است 

)لیتوسلیتی33، 1392/2012(.

 جدول 4.   )ادامه( 
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در این پژوهش 5 نفــر از متخصصان برای اعتباریابی یافته ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب 
شــدند که مشخصات آن ها در جدول 5 آمده است. الزم به یادآوری است که این افراد به نوعی با ادبیات 
چندفرهنگی آشــنا بودند و پژوهش های فردی و مشــترکی در خصوص چندفرهنگی انجام داده بودند. 
اصول اولیة استخراج شده پس از مصاحبه و بررسِی دیدگاه متخصصان و اعمال نظرهای آن ها اعتباریابی 

شدند و درنهایت یازده اصل تعلیم وتربیت چندفرهنگی تأیید شدند.

 جدول 5.   مشخصات متخصصان برای اعتباریابی                                                                                                                                  

مرتبة علمیتخصصردیف

استادبرنامة درسی1

استادبرنامة درسی2

دانشیاربرنامة درسی3

استادمطالعات فرهنگی4

استادفلسفة تعلیم وتربیت5

 یافته های پژوهش
در این پژوهش به حوزه ها و منابع متفاوتی که معموالً در استخراج و تدوین »اصول« استفاده می شوند 
توجه شد. برای استخراج »اصول حاکم بر تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی ایران« منابع دینی 
ـ ضمن توجه وافر به بخش باورها و عقاید دینی کشــورـ ، اســناد باالدستی کشور درزمینة قوانین و اسناد 
مربوط به تاریخ و فرهنگ و پیشینة ایران مطالعه و بررسی شدند و درنهایت دربارة تجارب کشورها با زمینة 
چندفرهنگی نیز مطالعة تطبیقی به عمل آمد. همان طوری که مالحظه می شود، در این پژوهش سعی شد 
به تمامی جوانبی که در استخراج »اصول« موضوعیت دارند توجه شود و از نظر دور نماند. هرچند مشاهده 
شــد که در عمْل اهمیت منابع دینی و قوانین باالدستی کشور به علت اتکای نظام تعلیم وتربیت ایران به 
تعلیم وتربیت اسالمی بیشتر از منابع دیگر است. اصولی که از منابع مربوط به »تاریخ و پیشینة اسناد مربوط 
به ایران باستان« و »نتایج حاصل از مطالعة تطبیقی« استخراج شدند با اصول مستخرج از دو منبِع »دینی 
و قوانین باالدســتی کشور« مطابقت سازی شــدند. نتایج حاصل از این بررسی به استخراج و تدوین اصول 
یازده گانة تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی ایران منجر شد. این اصول با ذکر مستندات و منابع 
استخراجی آن ها در جدول 6 آورده شده است؛ شایان ذکر است یافته های حاصل از مطالعة تطبیقی و تحلیل 
اسناد مربوط به مبانی، اصول و اهداف کشورهای منتخِب دارای زمینة چندفرهنگی و اصول استخراج شده از 

این منابع در جدول 7 آورده شده است که در بسیاری از موارد با اصول یازده گانه همپوشانی دارند.
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 جدول 6.   اصول یازده گانة تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                                  

اصولردیف

در جریان تربیت، کرامت انســانِی افراد باید حفظ شود و حقوق آن ها باید فارغ از تفاوت های فرهنگی، اقتصادی، اصل اول1
قومی، مذهبی و جنسیتی رعایت شوند.

 مبتنی بر آرای عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه های )70( سورة حدید، )165( سورة انعام و )70( اسراء است که استنادات
به ترتیب در صفحات 214 جلد 13، 546 و 547 جلد 7 و 214 جلد 13 تفسیر المیزان آمده است. همچنین این 
اصل مبتنی بر آرای استاد مطهری در کتاب انسان در قرآن، صفحات 6 تا 10 و در توضیح ذیل آیه های )70( اسراء، 
)165( انعام، )43( روم است. همچنین برگرفته از بند ششم اصل دوم قانون اساسی؛ کرامت و ارزش واالی انسان و 
آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، اصل دوازدهم قانون اساسی؛ و دین رسمی ایران، اسالم و مذهب اثناعشری 
است و این اصل الی االبد تغییرناپذیر است. مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای 
احترام کامل اند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان، آزادند و در تعلیم وتربیت دینی 
و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، ارث، وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای 
که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب 
خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل بیستم قانون اساسی: همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان 
در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم 
برخوردارند؛ بند اول ســند چشــم انداز توسعة ایران 1404؛ همچنین این اصل ضمن اتکا بر مبانی فلسفی و دینی 
)ارزش شناختی( ناظر به بندهای )1-2-2(، )1-2-3( و )1-2-8( مبانی سیاسی و برخی موارد مندرج در بندهای 
)1-3-1( و )1-3-2( مبانی حقوقی و بندهای )1-5-6( و )1-5-8( مبانی جامعه شــناختی و بندهای )1-4-3( و 

)1-4-5( مبانی روان شناختی مندرج در فلسفة تربیت رسمی و عمومی است.

نهــاد تعلیم وتربیت باید فرصت هــای تربیت کیفی را فارغ از رنگ، نژاد، طبقه، قومیت و مذهب در اختیار همگان اصل دوم2
قرار دهد.

 این اصل تکیه بر آرای عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه های )13( سورة حجرات، )22( روم، )1( نساء، )213( و استنادات
)256( بقره، )90( سورة نحل، )9( سورة حجرات، )25( حدید است که به ترتیب از صفحات 488 جلد 15، 256 
جلد 16، 223 جلد 4، 168 و 525 جلد 2، 478 جلد 12، 469 و 470 جلد 18 و 301 جلد 25، 478 جلد 12، 
469 و 470 جلد 18 و 301 جلد 25 تفسیر المیزان استخراج شده است. همچنین آرای آیت اهلل مصباح یزدی در 
کتاب پرســش و پاسخ جلد 4 صفحة 174 و همچنین آرای استاد مطهری در کتاب های انسان و ایمان و خدمات 
متقابل اســالم و ایران به ترتیب در صفحات 58 و 59 و همچنین صفحات 19 تا 24 و 60 تا 62 اســت. همچنین 
بند سوم اصل سوم قانون اساسی: آموزش وپرورش و تربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان است و تسهیل و 
تعمیم آموزش عالی؛ اصل بیستم قانون اساسی: همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و 
از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند؛ اصل سی ام قانون 
اساســی: دولت موظف است وســایل آموزش وپرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد 
و وســایل آموزش عالی را تا سر حِد خودکفایی کشور رایگان گسترش دهد؛ بند اول و دوم سند چشم انداز توسعة 
ایران 1404؛ همچنین مبتنی بر اصل عدالت و اصل حفظ و ارتقای کرامت و اصل رفق و مدارا در فلســفة تربیت 
در جمهوری اسالمی ایران است. همچنین این اصل ضمن اتکا بر مبانی فلسفی و دینی )ارزش شناختی( ناظر به 
بندهای )1-2-2(، )1-2-3( و )1-2-8( مبانی سیاســی و برخــی موارد مندرج در بندهای )1-3-1( و )2-3-1( 
مبانی حقوقی و بندهای )1-5-6( و )1-5-8( مبانی جامعه شناختی و بندهای )1-4-3( )1407( و )1-4-5( مبانی 

روان شناختی مندرج در فلسفة تربیت رسمی و عمومی است.
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اصولردیف

نهاد تعلیم وتربیت باید همزیستی مســالمت آمیز توأم با تفاهم را در میان پیروان ادیان، مذاهب و اقوام در کشور اصل سوم2
و جهان ترویج کند.

 این اصل تکیه بر آرای عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه هاِی )61( تا )64( سورة انفال و )8( سورة ممتحنه است استنادات
که به ترتیب در صفحات 153 جلد 9 و 400 جلد 19 آمده اند. آرای آیت اهلل مصباح یزدی در کتاب پرسش و پاسخ 
جلد 4 در صفحات 171 تا 174 است. همچنین اصل چهاردهم قانون اساسی: به حکم آیة شریفة »ال تنهکم اهلل عن 
الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجکم من دیارکم ان تبّروهم و تقسطوا الیهم اّن اهلل یحب المقسطین« دولت 
جمهوری اســالمی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی 
عمل کنند و حقوق انســانی آنان را رعایت کنند ... . همچنین این اصل ناظر به اصل وحدت گرایی ضمن پذیرش 
کثرت گرایی در فلســفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران است. همچنین ناظر به تعریف تربیت و ویژگی های آن 
در فلسفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران است. بندهای )1-2-3(، )1-2-4(، )1-2-5(، ) 1-2-6( و )8-2-1(، 
برخــی موارد مندرج در بند )1-3-2( مبانی حقوقی و بندهای )1-5-1(، )1-5-4(، )1-5-5(، )1-5-7( و )5-1-

10( مبانی جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی است

نهاد تعلیم وتربیت باید فرصت آموزش های دینی اقلیت های مذهبی را )در چارچوب قانون اساسی( برای مذاهب اصل جهارم4
فوق فراهم آورد.

 این اصل تکیه بر آرای عالمه طباطبایی در ذیل تفســیر آیه های )13( سورة حجرات، )22( روم، )1( نساء، )213( استنادات
و )256( بقره، )90( ســورة نحل، )9( ســورة حجرات، )25( حدید اســت که به ترتیب از صفحات 488 جلد 15، 
256 جلد 16، 223 جلد 4، 168 و 525 جلد 2، 478 جلد 12، 469 و 470 جلد 18 و 301 جلد 25، 478 جلد 
12، 469 و 470 جلد 18 و 301 جلد 25 آمده است. آرای آیت اهلل مصباح یزدی در کتاب پرسش و پاسخ جلد 4 
صفحة 174، در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن صفحات 258، 273 و 272 و همچنین آرای استاد مطهری 
در کتاب های انســان و ایمان و خدمات متقابل اسالم و ایران به ترتیب در صفحات 58 و 59 و همچنین صفحات 
19 تا 24 و 60 تا 62 اســت. همچنین مبتنی بر اصل دوازدهم قانون اساســی: دین رسمی ایران، اسالم و مذهب 
اثناعشری است و این اصل الی االبد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 
و زیدی دارای احترام کامل می باشــند و پیروان این مذاهب در اجرای مراسِم مذهبی طبِق فقه خودشان آزادند و 
در تعلیم وتربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، ارث، وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت 
دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشــته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات 
شــوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل سیزدهم قانون اساسی: ایرانیان 
زرتشتی، کلیمی، مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در اجرای مراسم دینی خود 
آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. و اصل بیست و ششم قانون اساسی: 
احزاب، جمعیت ها، انجمن های اســالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقالل، 
آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در 
آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. همچنین ناظر به اصل توجه به اقتضائات و ویژگی های 
متربیان در جریان رشــد و اصل پویایی و انعطاف پذیــری و اصل پذیرش وحدت گرایی در عین توجه به کثرت در 
فلسفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران است. این اصل همچنین بر تعریف تربیت در فلسفة تربیت در جمهوری 
اسالمی ابران و بند های )1-3-1( و )1-3-2( مبانی حقوقی و بندهای )1-4-3( و )1-4-7( مبانی روان شناختی و 
بندهای )1-5-1(، )1-5-4(، )1-5-6( و)1-5-9( مبانی جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی اتکا دارد.

 جدول 6.   )ادامه( 
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اصولردیف

نهاد تعلیم وتربیت باید زمینة آموزش زبان های محلی را )در چارچوب قانون اساســی( در کنار زبان فارسی فراهم اصل پنجم5
کند.

 ایــن اصــل مبتنی بر آرای آیت اهلل مصباح یزدی در کتاب جامعه و تاریــخ از دیدگاه قرآن صفحات 258، 273 استنادات
و 272 اســت. همچنین اصل پانزدهم قانون اساســی: زبان و خط رسمی و مشــترک مردِم ایران فارسی است. 
اســناد و مکاتبات و متون رســمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشــد، ولی استفاده از زبان های محلی 
و قومی در مطبوعات و رســانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارســی، آزاد است. 
اصل بیســتم قانون اساسی: همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق 
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند. این اصل ناظر به اصل توجه 
به اقتضائات و ویژگی های متربیان در جریان رشــد و اصل پویایی و انعطاف پذیری و اصل پذیرش وحدت گرایی 
در عین توجه به کثرت در فلســفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران است. این اصل همچنین بر تعریف تربیت 
در فلسفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران و بند های )1-3-1( و )1-3-2( مبانی حقوقی و بندهای )3-4-1( 
و )1-4-7( مبانی روان شــناختی و بندهای )1-5-1(، )1-5-4(، )1-5-6( و )1-5-9( مبانی جامعه شــناختی 

فلسفة تربیت رسمی و عمومی اتکا دارد.

نهاد تعلیم وتربیت باید طوری متربیان را تربیت کند که از تفتیش عقیدة یکدیگر پرهیز کنند و دیگران را به خاطر اصل ششم6
داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار ندهند.

 مبتنی بر اصول بیستم و بیست و سوم قانون اساسی: همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار استنادات
دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند و تفتیش 
عقاید ممنوع اســت و هیچ کس را نمی توان به صرف داشــتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. همچنین 
ایــن اصل مبتنی بر اصل پاسداشــت و ارتقای آزادی و اصل وحدت گرایی ضمــن پذیرش کثرت و اصل پویایی و 
انعطاف پذیری در فلسفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران است. همچنین ناظر به تعریف تربیت و ویژگی های آن 
در فلسفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران و بند )1-2-3( مبانی سیاسی و برخی موارد مندرج در بند )1-3-1( 
مبانی حقوقی و بندهای )1-4-1( و )1-4-2( مبانی روان شناختی و بندهای )1-5-1(، )1-5-3( و )1-5-4( مبانی 

جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی استوار است.

نهاد تعلیم وتربیت باید متربیان را با پیشینة فرهنگ و تمدن خود آشنا سازد و بر حفظ و بالندگی خرده فرهنگ ها اصل هفتم7
تأکید کند.

 این اصل مبتنی بر بند اول ســند چشــم انداز توســعة ایران 1404، مصوبة پانصد و هفتاد و نهمین جلسة مورخ استنادات
1384/12/16 شورای عالی انقالب فرهنگی، ناظر به اصل توجه به اقتضائات و ویژگی های متربیان در جریان رشد 
و اصل پویایی و انعطاف پذیری و اصل پذیرش وحدت گرایی در عین توجه به کثرت در فلسفة تربیت در جمهوری 
اســالمی ایران است. همچنین بر تعریف تربیت در فلســفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران و بند های )1-3-1( 
و )1-3-2( مبانــی حقوقی و بندهای )1-4-3( و )1-4-7( مبانی روان شــناختی و بندهای )1-5-1(، )4-5-1(، 

)1-5-6( و )1-5-9( مبانی جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی اتکا دارد.

 جدول 6.   )ادامه( 
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اصولردیف

نهاد تعلیم وتربیت باید شکل گیری هویت های ویژه در دانش آموزان و گروه های مختلف را، با توجه به تفاوت های اصل هشتم8
فردی، در کنار هویت مشترک موردتوجه قرار دهد.

 این اصل مبتنی بر آرای آیت اهلل مصباح یزدی در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن صفحات 258، 272 و 273 استنادات
است. همچنین ناظر به اصل توجه به اقتضائات و ویژگی های متربیان در جریان رشد و اصل پویایی و انعطاف پذیری 
و اصل پذیرش وحدت گرایی در عین توجه به کثرت در فلســفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران است. این اصل 
همچنین بر تعریف تربیت در فلســفة تربیت در جمهوری اســالمی ایران و بند های )1-3-1( و )1-3-2( مبانی 
حقوقی و بندهای )1-4-3( و )1-4-7( مبانی روان شناختی و بندهای )1-5-1(، )1-5-4(، )1-5-6( و )9-5-1( 

مبانی جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی اتکا دارد.

نهــاد تعلیم وتربیت باید دانش آموزانی انعطاف پذیر، دارای مهارت های اجتماعی چندفرهنگی پاســخگو به جامعة اصل نهم9
محلی، ملی و جهانی پرورش دهد.

  این اصل با اصول پویایی و همه جانبه نگری فلسفة تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران مطابقت دارد کهاستنادات
بر اصل وحدت گرایی در عین توجه به کثرت و اصل تعامل همه جانبه و اصل هماهنگی و همکاری در فلسفة تربیت 
 در جمهوری اسالمی ایران مبتنی است. همچنین ناظر به بند های )1-2-5( و )1-29( مبانی سیاسی و بند )4-4-1(
مبانی روان شناختی و بندهای )1-5-5( و )1-5-10( مبانی جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی است.

نهاد تعلیم وتربیت باید در تدوین برنامه های درســی به اهمیت میراث فرهنگی و ارزش های محلی، ملی و جهانی اصل دهم10
به صورت متعادل توجه کند.

 ایــن اصل با اصل پویایی مطابقت دارد که مبتنی بر اصل پویایی و انعطاف پذیری در فلســفة تربیت در جمهوری استنادات
اسالمی ایران است. همچنین بر بند )1-2-7( مبانی سیاسی و بندهای )1-4-4( و )1-4-6( مبانی روان شناختی 

و بند )1-5-5( مبانی جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی استوار است.

نهاد تعلیم وتربیت باید آزادی عقیده را در سطوح مختلف برنامه های خود رعایت کند.اصل یازدهم11

 این اصل با اصل آزادی و این اصل مبتنی بر اصل پاسداشــت و ارتقای آزادی و اصل وحدت گرایی ضمن پذیرش استنادات
کثرت و اصل پویایی و انعطاف پذیری در فلســفة تربیت در جمهوری اسالمی ایران است. این اصل همچنین ناظر 
به تعریف تربیت و ویژگی های آن در فلســفة تربیت در جمهوری اســالمی ایران و بند )1-2-3( مبانی سیاسی و 
برخی موارد مندرج در بند )1-3-1( مبانی حقوقی و بندهای )1-4-1( و )1-4-2( مبانی روان شناختی و بندهای 

)1-5-1(، )1-5-3( و )1-5-4( مبانی جامعه شناختی فلسفة تربیت رسمی و عمومی استوار است.

در بخش بعدی و برای غنی سازی هرچه بیشتر اصول تعلیم وتربیت چندفرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، عالوه  بر تحلیل منابع گوناگون، از منابع خارجی )مطالعة تطبیقی( نیز استفاده شد. در این راستا، 
نظام تعلیم وتربیت چهار کشور استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان بررسی شدند. این کشورها بدین دلیل 
انتخاب شدند که دارای زمینة چندفرهنگی فراوانی بودند و تجارب بسیاری در تدوین اهداف و برنامه های 

درسی چندفرهنگی داشتند. اصول مستخرج از این منابع در جدول 3 آمده است.

 جدول 6.   )ادامه( 
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 جدول 7.   اصول چندفرهنگی مستخرج از اسناد کشورهای منتخب                                                                                                                                  

اصولکشور منتخبردیف

 توجه به ویژگی های قومی و فرهنگی در تدوین برنامه های درسی باید لحاظ شود.استرالیا1
 برنامه های درســی باید دانش آموزانی انعطاف پذیر، دارای مهارت های اجتماعی و پاســخگو برای جمعة محلی، 

ملی و جهانی پرورش دهند.

- چارچوب ملی برای آموزش ارزش ها در مدارس استرالیا )2005(استنادات
- سند پشتیبانی از برنامة درسی آموزش چند فرهنگی، چندفرهنگی استرالیا )2008(

 در تدوین برنامه های درسی باید اهمیت میراث فرهنگی و ارزش های سنتی و ملی آموزش داده شود.کانادا2
 در تدوین برنامه های درســی باید سطح فرهنگی جوامع بومی و غیربومی ساکن در کانادا ازطریق آموزش های 

غیررسمی برای احترام گزاردن به فرهنگ های متنوع در کشور ارتقا یابد.

 فرصت های آموزشِی برابر برای همگان فراهم باشد.
 در برنامه های درسی سیاست تکثرگرایی فرهنگی اعمال شود.

- تحقق بخشیدن به تنوع: راهبرد عدالت و آموزش فراگیر انتاریو )2009(استنادات
- توصیف آموزش اولیة معلم در کانادا: مضامین و موضوعات )2007(

- مواجهه با دیگری: برنامة درسی و چالش های آموزشی پاسخگویی به تنوع در آموزش معلمان کانادا )2018(

 تنوع فرهنگی در تدوین برنامة درسی باید رعایت شود.مالزی3

- مرکز توسعة برنامة درسی وزارت آموزش وپرورش مالزی )2009(استنادات
- اصالحات آموزشی و پویایی سیاست ها: موردی از »مدرسة چشم انداز« مالزی برای ادغام نژادی )2009(

- نظام آموزشی مالزی، دفتر اطالع رسانی و سنجش افکار

 در جریان تربیت آزادی عقیده در سطوح مختلف برنامة درسی باید رعایت شود.هندوستان4
 اصل آموزش رایگان و رعایت حقوق شــهروندی با توجه به زبان، خط و فرهنگ های بومی در برنامة درســی 

الزامی است.

 در جریان تربیت بر شناخت و اهمیت نهادن بر ساختار، سنن، آداب، رسوم و ارزش های حاکم بر جوامع و اقوام 
مختلف کشور تأکید شود.

- چارچوب برنامة درسی ملی: حوزه های چشم انداز و برنامة درسی )2005(استنادات
- ادغام آموزش فرهنگ در برنامة درسی مدارس )2005(

- چارچوب برنامة درسی ملی برای آموزش معلمان )2009(
- نظام آموزشی هندوستان، دفتر اطالع رسانی و سنجش افکار
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  نتیجه گیری  

فرهنگ مسئلة قرن بیستم است. آگاهی از تنوع فرهنگ ها چنان واضح و مشخص 
است که دیگر چون وچراکردن در آن جایز نیست. اگر شاخه های یک درخت را به تنوع 
و گوناگونی فرهنِگ جامعه ای تشــبیه کنیم، پرواضح است که تنة درخت حکِم اصول 
را برای چندفرهنگِی آن جامعه دارد، تنه ای که نه تنها مانع تغذیه و رشد چندفرهنگی 
نیست، بلکه آبراه ترقی و رشد آن محسوب می شود. در چنین جامعه ای و با وجود تنة 
قدرتمند چندفرهنگی جامعه ثبات و استحکام خود را حفظ می کند. برگ و شاخه های 
درخــت که حکم تنوع و چندفرهنگی را دارند با پشــتوانة اصول و تنه، رقصان و پویا 
مدام در حال تکاپو و رشدند. ضربه و آسیب به تنه )اصول( یا نبود آن به مرگ تدریجی 

فرهنگ ها می انجامد.
برای اینکه جامعــة چندفرهنگی عالوه بر حفظ و پایداری فرهنگ های خود و نیز 
پایبنــدی به فرهنگ کلِی جامعه به ثبات منطقی برســد احتیاج به مخرج مشــترک 
دارد. این مخرج مشــترک می تواند اصول حاکم بر جامعة چندفرهنگی باشد. کشف و 
استخراج اصول حاکم بر چند فرهنگِی یک کشور فقط خانة کوچکی از دهکدة جهانی 
را دربرمی گیرد. امروزه اندیشــمنداِن حوزة فرهنــگ تفکر فرهنگ جهانی را در ذهن 
خود می پرورانند و در پی اصول حاکم بر فرهنگ جهانی اند. در این راستا جنبشی در 
حال تکوین اســت که به فرهنِگ جهانی منســجم و جامعی نظر دارد. این جنبش در 

راه شکل گیرِی آن فرهنگی تالش می کند که الزمة عصر »دهکدة جهانی« است.
بنابرایــن، از دیدگاه کاســیرر، در دوران ما دو آگاهی وجــود دارد: یکی آگاهی 
از تفــاوت فرهنگ ها و دیگــر آگاهی از »فرهنِگ یگانة چندگانگــِی فرهنگی«، یعنی 
فرهنگی که هویتش یگانگِی چندگانگِی فرهنگ های مختلف و مســتقل است. هویتی 
که هم زمان هم بیانگر تفاوت های فرهنگی است و هم این تفاوت ها را به گونه ای نادیده 
می گیرد. کوشــش برای آفرینش این فرهنِگ چندفرهنگی در همة سطوح جوامع اعم 

از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیده می شود )موقن، 1389(.
کاســیرر تعریف ارسطو از انســان را به این صورت تغییر می دهد که انسان جانور 
سمبل ساز است. به نظر کاسیرر همة قلمروهای فکری بیان هاِی مختلِف توان انسان در 
شکل دادن به امور بی واسطه زندگی اند. اهمیت و توجه به اصول حاکم بر چندفرهنگی 
کشورها در اندیشة کاسیرر تجلی پیدا می کند. او در سراسر زندگی اش به این اندیشه 
پایبند بود که انسان در مقاِم فرد در درون خود اصولی را داراست که زیربنای پیشرفت 
تمام انســانیت اند. حال اگر هرکدام از فرهنگ هــا در درون خود دارای اصول مختص 
خود باشند، اصول چندفرهنگی می تواند زیربناِی پیشرفت و ترقی فرهنگ جامعه باشد 
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زیرا این اصول عصارة اصوِل خاِص تک تک افراد آن فرهنگ اند. کشــف و استخراج این 
اصول، به قول هراکلیتوس، آشــکارکردن هماهنگی های پنهانی است که از هماهنگی 

مشهود بهتر است.
نظام تعلیم وتربیت در مواجهه با تحــوالت اجتماعی، فرهنگی و جهانی ناگزیر به 
پذیرش و تالش برای انطباق با تحوالت به وجودآمده اســت. همان طور که گفته شد، 
چندفرهنگی و نظریة کثرت گرایی از بســترهای بااهمیت در نظام آموزشی کشورهای 
دارای تفاوت و تکثر قومی، زبانی و فرهنگی است. در جوامع چندقومیتی مانند ایران، 
به کارگیری فرهنگ های قومی در آموزش رســمی و اشــاعة آن ازطریق برنامة درسی 
زمینة پیوند اقوام و نژاد های جامعه را به وجود می آورد و باعث وحدت میاِن فرهنگ ها 
و وحدت ملی می شــود. نظام تعلیم وتربیت پایه و اساس پیشرفت یک کشور است که 
بــا رعایت اصول چندفرهنگی تعلیم وتربیت می تواند، عالوه بر ایجاد پیوند محکم میان 
افــراد و فرهنگ هــای گوناگون، وحدت ملی را تحقق بخشــد و اصل وحدت در عین 
کثرت را عملی کند. یازده اصوِل استخراج شــده در این پژوهش در نظام تعلیم وتربیت 
ایران جایگاه ممتازی خواهد داشت. این اصول مبتنی بر تعالیم دینی و فلسفی، مبانی 
سیاسی، مبانی حقوقی، تحقیقات جامعه شــناختی، روان شناختی، فرهنگی، تطبیقی 
و نظریات اندیشــمندان تربیت اسالمی است. این ها شامل مفاهیم، دیدگاه ها و قواعد 
نســبتاً کلی است که در کشور چندفرهنگی همانند ایران در اکثر موارد صادق است و 
باید راهنمای عمل سیاســت گذاران، مدیران، معلمان، مربیان، والدین و دانش آموزان 
در کلیــة اعمال تربیت چندفرهنگی باشــد. امکان تربیت افراد بــا فرهنگ ها و اقوام 
گوناگون در گرو پیروی و رعایت این اصول اســت. یک کشور زمانی می تواند موفقیت 
نظام تربیتی چندفرهنگی خود را تضمین کند که، با رعایت اصول، نهایت اســتفاده را 

از سرمایة نوپدید چندفرهنگی داشته باشد.
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Identifying and developing the principles 
of multicultural education 

of the Islamic Republic of Iran

Multicultural Education, Principles of Multicultural Education, 
Multicultural Curriculum

A pluralistic and multicultural society can move during the transition from the threat 
towards the opportunity, when the multicultural education and ethnic diversity 
are based on the principles. A multicultural curriculum that is compatible with the
capabilities and capacities of the Islamic Republic of Iran’s system needs, above all, 
the extraction of the key principles and elements. Therefore, the present study aims 
at identifying and extracting the principles of multicultural education of the Islamic 
Republic of Iran. This research was qualitative in nature and it was analytical-inferential 
in terms of the research method. The research area of study included the views of 
Islamologists, upstream documents of Iran, history of education in Iran, and the 
documents of the selected countries on the multicultural education. The research sample 
was selected using the purposeful sampling method of the homogeneous type. The 
tools and methods of data collection were documentary methods, reviewing the 
documents and using the content analysis worksheets. Findings included the extraction 
of eleven principles of multicultural education, some of which are as follows: In the 
institution of education, human dignity and the rights of individuals should be protected, 
regardless of the cultural differences, opportunities for the quality education should 
be provided, with no attention to the color, race, class or religion. Education should 
promote the spirit of peaceful coexistence among the religions, sects and ethnic groups 
in Iran and the world, and also, it should provide opportunities for the religious 
education for the religious minorities and local languages for learners. Educating the 
students should be done in such a way that they avoid inspecting each other's opinions 
and do not attack others for having an opinion. Special identities should be formed 
in students and different groups, according to the individual differences along with a 
common identity.
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