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Abstract 
The present paper aimed at analyzing the peace education components in the 
discourse of Iranian education documents with a critical view toward the role of 
dominant political discourses in the presentment of peace and peace education 
in Iranian society. To this end, the discourse of education documents in 
elementary school, middle school, and junior high school levels (between 1994 
and 2014) were analyzed and questions like the following were addressed:What is 
the status of the core components of peace education in the discourse of Iranian 
education documents and what is the discourse prevailing over them? What are 
the nodal points and antagonistic boundaries of the aforementioned discourses 
and what role have they played in the presentment of peace education? This 
paper used a discourse analysis research method to analyze the existing and 
produced official documents in Iranian education through a critical look. The 
findings showed that the peace education components have not been introduced 
to the education documents of this period. Moreover, the introduction of ideas 
and themes of war, enmity, and hatred in this period’s educational texts has 
resulted in negative stereotyping as well as legitimization of violence and war in 
individuals’ beliefs, besides marginalizing peace through creating a cycle of 
violence. The ideological discourse with a revolutionary fervor was identified as 
the discourse prevailing over the education documents. Educational discourse in 
this period has become hegemonic based on the nodal point of religion as well as 
support for the oppressed. Furthermore, in the results of these analyses, 
antagonistic boundaries, nodal points, and moments were presented in the form 
of a discourse model. 
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Extended Abstract 
Introduction 
The current research aims to analyze the 
components of peace education in the 
discourse documents of Iran’s education 
system, considering the role of dominant 
political discourses in the representation 
of peace in accordance with the results of 
global research in post-conflict societies. 
The education system in the field of 
realizing peace education acts like two 
sides of the same coin. Due to the 
introduction of hostile stereotypes in the 
educational documents and the formation 
of violence-oriented identities in several 
consecutive generations, there is an 
urgent need to review the dual 
components of violence or peace in 
educational discourse documents in 
societies that suffer from tensions caused 
by foreign or internal war and regime 
change. Since after the revolution, Iran 
faced religious change and foreign war, 
and research studies have shown 
deficiencies in the field of peace education 
despite the government's commitment to 
the UNESCO educational organization, 
review of textbooks and educational 
documents around peace education 
through discourse analysis seems 
necessary. According to the prevailing 
political and social background, discourse 
analysis identifies the root of these 
conflicts and determines the place of 
peace education in educational 
discourses, and after that, it facilitates 
providing a solution to repair and rebuild 
conflicts. 

 

Methods 
The present research takes a qualitative 
approach and uses the discourse analysis 
method of Laclau and Mouffe. The 

analyzed documents include textbooks 
(religious teachings, heavenly 
endowments, social teachings (civil and 
history, the Holy Qur'an, Persian for 
elementary and middle school education, 
first course of high school) (between the 
years 1994-2014), as well as educational 
documents and political discourses 
corresponding to every period. According 
to the discourse analysis method of Laclau 
and Mouffe, the discourse order, 
formation, and the reason for its 
hegemony were analyzed based on 
specific questions and positions. 
Moreover, the educational discourse, 
tenses, elements, articulation, the central 
signifier, the void signifier of each 
discourse, the discourse type and their 
dominant political discourse were 
identified and the position of peace 
education was determined in Iran after the 
revolution. 

 

Findings 
By analyzing the educational documents in 
this era, two educational discourses were 
identified, the Islamic society discourse 
and the Islamic justice discourse. These 
discourses have become hegemonic based 
on the validity of selective religious 
patterns and the void signifier of the 
revolution discourse, i.e. support for the 
oppressed. Furthermore, the peace 
vocabulary and its overlapping have been 
mentioned as privative with the help of 
selecting the historical allegories and 
chosen signs, as despicable and 
reproachful. The approach of extreme 
nationalism has been strengthened by 
rejecting and dividing the world society 
and the Islamic society, the proximity of 
justice signifier to the revolutionary 
signified leads to the marginalization of 
common justice and the Iranian national 
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identity in the historical background 
before the revolution. Also, the proximity 
of the theme of war to the revolutionary 
Islamic Jihad leads to the development of 
the militarylike identity with warrior spirit. 
The predominant discourse in educational 
documents of ideological political 
discourse was identified with extreme 
revolutionary passion. The examination of 
the latest education system’s documents 
(fundamental transformation document, 
theoretical foundations of the 
fundamental transformation document 
and the national curriculum) and the 
absence of fundamental changes in 
textbooks and also the absence of peace 
education discourse in the beyond reach 
documents in later discourses made the 
findings generalizable to the present time. 

 

Conclusion 
The introduction of stereotypes of 
hostility and violence in textbooks after 
the war and the revolution due to 
extremism as well as highlighting the 
violence-oriented aspects of the 
revolution, religion and war under the rule 
of ideological discourse has led to the 
production of structural violence at the 
level of Iranian society until today. 

The replacement of the peace 
education components in educational 
documents is the need of today's Iranian 
society to stop the cycle of reproducing 
violence cycle. For this purpose, initially, 
the understood structural violence 
identified in the educational discourse 
must be removed and the place of peace 
education from the margins should be 
returned to the context of the education 
system discourse. 
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چکیده
ی  اسناد  در  صلح  آموزش  هایمؤلفه  تحلیل  حاضر،  پژوهش  هدف مان ت  ایران  پرورش  و  آموزش  گفت  اس

لب  هایگفتمان  نقش  به  توجه  با  که لح  بازنمایی  در  سیاسی  غا با   ایران  جامعۀ  در  صلح  آموزش  و  ص
ر آموزش گفتمانی اسناد منظور، بدین. است شده انجام انتقادی نگاه راهنمایی  ابتدایی، هایدوره  د

یسال  بین)  دبیرستان  اول  دورۀ  و ر  تحلیل   مورد(  ۱۳9۳  تا  ۱۳۷۳  ها  هاییپرسش   به  و  گرفت  قرا
ح  آموزش  در  موجود  محوری  هایمؤلفه:  شد  پرداخته  زیر،  موارد  ازجمله آموزش   گفتمانی  اسناد  در  صل

مرزهای  و  مرکزی  هایدال  است؟  غالب  آن  بر  گفتمانی  چه  و   داشته  وضعیتی  چه  ایران  پرورش  و
لح  آموزش  بازنمایی  در  نقشی  چه  و  کدامند  مذبور  هایگفتمان  ضدیتی پژوهشی  روش  اند؟¬داشته  ص

تولید  و  موجود  رسمی  اسناد  تحلیل  به  انتقادی  نگاه  با  که  است  گفتمان  تحلیل  روش  نوع  از  مقاله
اسناد  در  صلح آموزش هایمؤلفه دهدمی نشان   ها،یافته. پردازدمی ایران  پرورش و آموزش در شده

نفرت  و دشمنی جنگ، به مربوط مضامین و هاایده  ورود همچنین. نداشته ورود  دوران این آموزشی
شه  به  دوران،  این  آموزشی  متون  در در   جنگ   و  خشونت  به  بخشیدن  مشروعیت  و  منفی  سازیکلی

گفتمان . است  رانده  حاشیه به  را  صلح   خشونت،  چرخۀ  ایجاد  با  و   شده  منجر  افراد  اعتقادات  و  باور
ی انقالبی شور با ایدئولوژیک گفتمان آموزشی، اسناد  بر حاکم ناسای  این در آموزشی گفتمان. شد  ش

تم  از  حمایت  و  مذهب  مرکزی   دال   اعتبار  به   دوران، ک  دیدگان س ج   در  همچنین.  گشته  هژمونی نتای
.گردید  ارائه گفتمانی  الگوی قالب  در  ها  وقته  و  مرکزی دال  ضدیتی،  مرزهای ها،تحلیل  این  از  حاصل

 کلیدواژه ها: 
 اسناد صلح؛ آموزش صلح؛

 تحلیل پرورش؛ و آموزش
 . گفتمان
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 مقدمه و بیان مسأله 1
صلح،  کنونی،    آموزش  عصر    ۀجنب  عنوان به  رسما  در 

می  تلقی  اجتماعی  تربیت  از  دنبال  مهمی  به  گردد. 
صلح و آموزش    ۀ المللی به حوزی بین هاسازمانتوجه  

کار   به  شروع  با  و  جهانی(  جنگ  اتمام  از  )بعد  آن 
آموزش به  -سازمان  صلح  موضوع  یونسکو،  فرهنگی 

و   کرده  پیدا  ورود  همگانی  و  رسمی  یت  درنهاآموزش 
با   صلح،  از  گبهره آموزش    پرورش   و  آموزشیری 

 (. ۱8  :۱۳98 رسمیت پیدا کرده است )پیج،

سازمان   در  صلح  آموزش  یافتن  رسمیت  با 
  و   آموزش که  نهاد     رفتی م انتظار  ،  فرهنگی یونسکو

ی آموزشی، به طرق مختلف  هارسانه از طریق    پرورش 
ی تفکر خشونت، جنگ  گشکل همچون ممانعت از   یر

اذهان،  در  درگیری  سایۀ  آممسالمت زندگی    و  در  یز 
ترمیمبازساز  ،هاتفاوت و  و    ی  عملکرد  درنها افکار  یت 

در   به  بسترهاافراد  منجر  درگیری،  و  جنگ  از  بعد  ی 
و  یت هوبازتولید   نگاه  معها  با  اجتماعی   یارهای 

محور شود. لیکن نتایج  تحقیقات و عملکردهای  صلح 
می  نشان  مختلف،  جوامع  از  برخی  برخی  که  دهد 

صلح،  ی  هانظام آموزش  حوزۀ  در  پرورش  و  آموزش 
تنها موفق به  کنند؛ و نهی ممتعارض عمل    کامال  گاهی  

به صلح  آموزش  و  صلح  مهم    ایجاد  هدف  یک  عنوان 
  زنندی ماند، بلکه به بازتولید خشونت نیز دامن  نشده

 (.۲9۳ : ۲0۱8  ،نایده و همکارا)

از   برخی  ،  ۱۳۷8،  1)ریردون   هاپژوهش نتایج 
 3ن ، ایده و همکارا۱۳95  ن، یگر و همکارا۲0۲0  2بالوین 

هاج۲0۱8 گارس۲0۱۳  4ز ،  جی  ل،  ،    ....(و  ۲0۲0  5نبیل 
می  همچون  نشان  مضامینی  افراطی  ی مل دهند  گرایی 

نظامی اند  و کتیشۀ  در  ها،  تنش درسی،    بمآبانه 
و   را  یضتبعدرگیری  اجتماعی  و  مذهبی  نژادی،  های 

تشدید  ی طوالن در   مدارس، ی ممدت  همچنین  کند. 
تروی یم راستای  در  ابزاری  رفتارها؛    جتوانند  از  برخی 

و   رفتارها  بازتولید  و  پنهان  یا  آشکار  خشونت  نظیر 
نظیر  تفکرهاطرز   قلدرمآبی،    ی برتریی  جنسیتی، 

 
1 Betty A. Reardon 
2 Nikola Balvin 
3 Ide T, Kirchheimer J & Bentrovato D. 

بشری ب حقوق  به  بدنی،  ، توجهی  ترویج    تنبیه 
ترویج  سیپلین ی د یا  و  ایجاد  سخت،  های  یشه کلهای 

دشمن  و  باشند.  خشم  آموزان  دانش  در  پنداری 
جنگ،  همچون   متون  دشمن  مفاهیمی  در  نفرت،  و  ی 

ادراکات    آموزشی طریق  به    الوصول سهلاز  افراد 
یابی  ارز  ،هاتفاوت ی  سازبرجسته شکل مشخصی، به  

میان  بندطبقه و   قومی،   هاگروه ی  نظر    ی، مذهب  از 
مل یفرهنگ و،  کشوری  شده...  ی،  باعث    منجر  و 

های منفی  یشه کلشوند. ورود  ی مسازی منفی  کلیشه 
ازجمله   تاریخی  بافت  بر  منطبق  آموزشی،  متون  در 

انقالب و  جنگ  نظیر  اتفاقاتی  های  یریدرگ  ،وقوع 
صورت   نژادپرستی  ترویج  یا  این  ی م داخلی  در  گیرد. 

ایدئولوژیکی   باورهای  بر  هاگروه زمینه،  حاکم  ی 
آموزشی،یاستس الیه   های  در  پنهان  شکل  های  به 

دارند وجود  آموزشی  اسناد  درواقعگوناگون  این    .  در 
صورت   اجتماعی  بازنمایی  که  ی مرویداد،  گیرد 

هایی به وجود  یق تصدو    هاارزش   یلۀ آن باورها،وسبه
که  یم شکل  ی درنهاآیند  را  افراد  عملکرد  ؛  دهندی م ت 

های خشم و دشمنی هم در بعد  یشهکلین، ورود  بنابرا
و)  یدرون  )عملکردی  هم تفکر(  بوده    اثرگذار،  (بیرونی 

فردی، خشونت  تولید  به  و  اجتماع  فردی،یانم  و  ی 
منجر    خشونت این ؛  شودی م ساختاری  الزم  از  رو 

گفتمانی اسناد  مست،  است  غیر  تأثیرات  ویژه  قیم به 
گفتمان  هاتنش غالب  در  که  جناحی  سیاسی  ی 

رسمی   درسی  برنامۀ  در  پرورش  و  آموزش  رسمی 
دقت مورد بازبینی و تحلیل قرار  شوند، به متجلی می 

 گیرد.

درسی گفتمان  ترمهم   عنوان  به   ،کتب  سند  ین 
  گونه تحقیقات، به چند علت ین اآموزشی در راستای  

هستند؛ اهمیت  درسی،    ل او  حائز  کتب  اینکه 
جامعه هاشاخص یک  در  غالب  سیاسی  دانش  ی 

رو هستند تولید  تأ های  یه.  یا  و  درسی  کتب  یید 
و  هاآن مستقیم    محتوای دولتی  نهادهای  سوی  از   ،

صورت   سیاسی  عالوه،  ی منخبگان  به    کتب گیرد. 
بسیاری   مخاطبین  کنارش  در  و  زیاد  محتوای  درسی، 

4 Adam Hodges 
5 Gursel -Bilgin, G 
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ین اسناد  ترمهم از  یکی    نوان  عبهکتب درسی،    .دارند
نظا در  اغلپرورش  و  آموزش   م گفتمانی  و  اولین    ب ، 

اجتماعی، هاکتاب تنها   مسائل  روی  که  هستند    یی 
وس شده  یاسی  متمرکز  مردم  اقتصادی  اغلب  و  اند 

میآن مطالعه  را  گفتمانی،  ها  اسناد  این  کنند. 
خشونت یا برعکس در تولید و   دتوانند در بازتولییم

ص   دتولیز با و    مؤثر لح،  تفکر  )ایده  شوند  واقع 
مهم  ۲8۷  -۲88:  ۲0۱8  همکاران، نقش  به  توجه  با   .)

ویژه محتوای برنامۀ درسی  نظام آموزش پرورش و به
در کتب درسی تجلی یافته است    عمدتا  رسمی آن که  

و نیز با توجه به نقش چنین اسناد گفتمانی در ایجاد  
لیل  و بازتولید صلح در نظام آموزش پروش ایران به د

ی سیاسی و نیز تجربۀ جنگ هشت  هاگفتمان ظهور  
پیش   ایران  در  پژوهشی  چنین  انجام  ضرورت  ساله  

 از پیش احساس شد. 

ایرا  درخصوص  داخلی  تحقیقات  از    ننتیجۀ  بعد 
در    رغمی عل   انقالب ملل  سازمان  به  دولت  تعهدات 

وجو   حوزۀ از  نشان  صلح،  در    دآموزش  تعارضاتی 
)نور   ۀزمین دارد  صلح  زاده، ی حاج ؛  ۱۳99  ،دزاآموزش 

انقالب  و  ۱۳8۷یی،  رضا؛  ۱۳89 وقوع  همچنین   .)...
و جن دولت ساله  هشت   گاسالمی  و  میان  های ایران 

بهقعرا تحقیقاتی وابسته  ضرورت  از  افقی  و    ،  بستر 
ی اسناد آموزشی  بر روهای سیاسی و اجتماعی  ینهزم

زبان غالب    واسطۀبهگشاید که باید  را به روی ما می 
راستای  تأثو   در  آینده  نسل  تربیت  روی  بر  نهفته  یر 

 آموزش صلح مورد توجه قرار گیرد.

 

 پژوهش پیشینۀ 2
همی  در    ندر  حوزهاپژوهش راستا،  در  خارجی    ۀ ی 

های  ینهزمآموزش صلح موجود در آموزش رسمی، به 
درگیری،   از  این  تأکبعد  است.  شده  خاص  یدی 

صلح   ها،پژوهش  آموزش  برنام  مداخالت  درسی    ۀ در 
مثبت   روند  یک  را  جنگ  از  به  ی مبعد  که  دانند 

زبان  و  را  معلمان  فرصت  این  تا  ی مآموزان  دهد 

 
1Ganesh Kumar Khanal 
2Dilip V Kulkarni 

و   کرده  شناسایی  را  ساختاری  برای  یه پا خشونت  ای 
)خانال  کنند  آماده  ساختاری  همچنین  (۲0۱8  ،1صلح   .

آنجا درگیری،  هایینهزم  که  از  به  بار    وقوع  خشونت 
دارد،  آموزش    همراه  درگیری،  صلح،  مطالعات  به  نیاز 

و   برخورد با ظلم  نحوۀ   آموزان، عدالتی در دانش ی ب و 
حائز اهمیت بوده و تغییر الگوی مرتبط با آموزش در  

تکی با  تعارض  و  صلح  و   هزمینۀ  مفاهیم  بر 
مرتبیهتوص خواهد    طهایی  ضرورت  مطالعات،  این  با 

)کولکارنی  ت   .(۲0۱9،  2داشت  این،  بر    ل حلیعالوه 
صلح   آموزش  گنجاندن  و  صلح  آموزش  گفتمان 

آموز  در  در  شانتقادی  اجتماعی،  آموزش    مطالعات 
مواضع    درواقع و    رسمی برابر  در  انتقادی  رویکردهای 

)دینگلر  بود  خواهند  سازنده  و  مفید  صلح،   ،3معاند 
ای(۲0۲0 در  صلح    ن.  آموزش  برای  محققان  میان، 

موانعی  و  شروط  رسمی،  آموزش  به  قائل    وابسته  را 
زمانی    ازجمله؛  اندشده آموزش،  اینکه  بر  اعتقاد 

تواند نقش خود را در راستای اهداف آموزش صلح  یم
آموزش صلح    فعوامل داخلی و اهدا  ایفا کند که میان

باشد.   داشته  وجود  هماهنگی  رسمی،  آموزش  در 
سازنده، و  منسجم  که  ازجمل  آموزش  است  عواملی  ه 

صلح   شکنندگی  بنی ماز  مهم کاهد؛  ترین  ابراین، 
توان درک محدود از نقش  ی م چالش آموزش صلح را 

و    گ اجتماعی بعد از جن  تدر تحوال  پرورش   و  آموزش
با   مرتبط  آموزشی  مسائل  حذف  به  مربوط  تمایالت 

)پاشیج  دانست  هماهنگی،  ۲0۲0  ،4صلح  عدم  این   .)
محققان   که  است  رسمی  آموزش  دیگر  چهرۀ  همان 

تحقیقاتی  هاطرح با   آموزشی،هامانگفتی    عوامل  ی 
از    مؤثر و    متأثر بسیاری  کرده   کشورها در  بیان  اند؛  را 

های تاریخی  ینهزمیرات  تأث که این عوامل، با توجه به  
های داخلی، تعارضات  یریدرگمانند جنگ،    و سیاسی

و   قدرت  نقش  محوریت  با  هویتی  مذهبی،  قومی، 
به  سیاست، خشونت    منجر  چرخۀ  سطح ایجاد    در 

تولی و  آن  تفکرات  هانسل  دوسیع  با  یی 
انتقاخشونت  و  کینه  سراسر  این  شده   ممحور،  اند. 

دخیل   صلح  آموزش  در  بازبینی  ضرورت  به  محققان، 
یرگذار درسرنوشت  تأثبرای ایجاد افرادی غیرمنفعل و  

3 Matt Dingler, 
4 Maida Pašić,  

https://munin.uit.no/munin/browse?type=author&value=Khanal,%20Ganesh%20Kumar
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خشونت    ۀخود که بتوانند به آشتی بیندیشند و چرخ
تأک کنند،  قطع  )بالوین، ی م ید  را  (.  ۲0۲0  کنند 

شناسایی  درخصوص  جهانی  ورود    تحقیقات 
نفر یشه کل خشم، دشمنی،  انتقام،  تهای  گرایی  ی مل، 

و   نظامی یشه اند افراطی  کتهای  در    درسی،   بمآبانه 
جای   صلح،  هامؤلفهبه  آموزش  پنهان  ینهزمی  های 

شخصی، خشونت  در  ساختار  ایجاد  فرهنگی  و  ی 
)تحقیقات    اندداده وجه قرار  رسمی را کانون ت  شآموز 

همکاران،   و  یگر  از  نقل  به  برگهوف  ؛  ۱۳95بنیاد 
اکرت جرج  بنابراین،  (مؤسسۀ  وتحلیل  یه تجز؛ 

ای خوب برای  یله وسگفتمانی کتب درسی، شاخص و  
بازنمایی   شکاهاگفتمان شناسایی  و  غالب    ف ی 

دهد که آیا کتب درسی در  ی ماجتماعی بوده و نشان  
برقراری    لتسهی گام  و  به   اندبرداشتهصلح  یا  و 

مشروعیت   همکارایدهبخشخشونت  و  )ایده  ،  ناند 
درنهای ۲0۱8 تحلیلی  ت(.  درک  با  صلح  آموزش   ،

ابزارهای  ی مانتقادی،   ارائۀ  با  تحلیل    مؤثر تواند  برای 
و   اجتماعی  آموزش    عنوان به   یابی، یب عشرایط 

کند    گراتحول  جی) عمل  بین  (۲0۲0  ،1نبیل  در   .
آموزش صلح، پژوهشی    ۀ ی داخلی در حوزهاپژوهش 

ید  تأکویژه با  ی جهانی )به هاسازمان   قبه سبک و سیا
ورود   تحلیل  و  یشهکلبر  خشونت  بازتولید  های 

بر   متمرکز  و  یی بازنما مخصوصا   انقالب  از  بعد  های 
ی عرضی و  ارابطهدر اسناد گفتمانی( به شکل  گجن

و   ابتدایی  تحصیلی  مقاطع  در  در  یان مطولی  دوره 
نزدیک  هاسال  نگرفته است. کارهای  انجام  ی متوالی 

پژوهش،   این  تحلبه  شکل  به    یا محتوا    یلعمدتا  
از    یبر تعداد   مبتنیگفتمان    یلاز تحل  یرغ  هایییوهش

کاست   یهامؤلفه عموما   که  بوده  صلح    هایی ی آموزش 
  ن بازاندیشی در ای  تزمینه، دریافته و ضرور   ن ای   را در 

)فتحی واجارگاه و اسالمی،    اندکرده گوشزد  محورها را  
نودهی،  ۱۳8۷ حاجی ۱۳88؛  کرمی،  ؛  و  ؛  ۱۳9۳زاده 

سعادتمنتیغ و  شمشیری،  ۱۳9۶،  دبخش  و  اسدی  ؛ 
۱۳98 .) 

 
1 Gulistan Gursel-Bilgin 
2 Gursel -Bilgin, G . 
3 Johan Galtung 

تحلیل   بر  مبتنی  تحقیقی  تاکنون  که  آنجا  از 
در   ایران  آموزش  گفتمانی  اسناد  ی  هادوره انتقادی 

اسالمی  انقالب  و  جنگ  وقوع  از  بر تمرک  با   بعد    ز 
تحلیل زبانی و رابطۀ دیالکتیکی متن و بافت سیاسی  

نگرفته صورت  گفتمان  تحلیل  شیوۀ  به  و    اجتماعی 
کشف   بر  عالوه  گفتمان،  تحلیل  در  که  آنجا  از  نیز 
پنهان   معانی  به  زبانی،  صور  و  ظاهری  معانی  صورت 

پرداخته   و  یمآن  تناقضات  به  کالم  معانی  و  شود 
حاکم  متندرون ابهامات   جریانات  و  اجتماعی  بافت  ی 

گفتمان   دیدگاه  دست  بر  و  ارائه  ترروشن یافته  ی 
تحقیق،  یم این  انجام  متون    ظورمنبهدهد،  بازبینی 

-رسد. لذا با توجه به آنی مآموزشی، ضروری به نظر  
چه گفته شد پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این  

که   است  آموزش    های مؤلفهمسأله  گفتمانی  اسناد 
دارند تحلیلی  چه  انتقادی  رویکرد  با  ایران    . وپرورش 

-پژوهش در راستای پاسخ،  همگام با این مسألۀ مهم
سؤال  به  است:گویی  زیر  محوری    هایمؤلفه   های 

و   آموزش  گفتمانی  اسناد  در  صلح  آموزش  در  موجود 
بر   گفتمانی  چه  و  داشته  وضعیتی  چه  ایران  پرورش 

است؟  آن غالب  ضدیتی  هادال ها  ومرزهای  مرکزی  ی 
بازنمایی  هاگفتمان در  نقشی  چه  و  کدامند  مذبور  ی 

 ا ؟آموزش صلح داشته اند

 

 ی نظر   مالحظات 2.1
مور   رظاه  رغمی عل و  نظر    دمطلوب  در  صلح  قبول 

مانند فقدان    ی زیادی هاچالش با    صلح   آموزش  عامه،
تعاریف رایج از صلح، فرهنگ    بر سراجماع مشخص  

آموز   هامؤلفهصلح،   کار    شو  که  است  مواجه  صلح 
است   محققان کرده  تزلزل  دچار  همواره  را  حوزه  این 

گ۲۶  :۲0۲0  ،2ل )گارس متمایزی    3التونگ(.  دیدگاه  با 
از   عمده  که  رویکرد  دو  تعبیمیان  برگزیده   ردر    صلح 

این  است،   چیستی  دربارۀ  را  مهمی  اما  ساده  مدل 
ارائه م  صلح تقسیم  دهد.ی مفهوم  به دو جهت   بندی 

و منفی، دو رویکردی است که توسط گالتونگ    تمثب
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ا است.  شده  ارائه  صلح  صلح    زبرای  وی،  دیدگاه 
سا  زبان  به  شخصی  منفی،  خشونت  نبود  به  ده، 

صل  و  داشته  نبو  حاشاره  بر  عالوه  خشونت    د مثبت، 
فرهنگی    شامل  شخصی،  و  ساختاری  خشونت  نبود 

 (. ۱90 : ۱9۶9 شود )گالتونگ، ی منیز 

آموزشی سازمان  یونسکو،  به    سازمان  وابسته 
ملل  آموزشی    است  1سازمان  اهداف  راستای  در  که 

، ایران نیز  کنونتا  ۱9۴5دارد و از سال  ی برم صلح، گام  
سازمان،   این  است.  مانده  متعهد  سازمان  این  به 
باالبردن   برای  روندی  را  صلح  آموزش  جامع  تعریف 

و   نگرش  مهارت،  دانش،  انسانی  هاارزشسطح  ی 
بیم و  تغییر   ر داند  با  رویکرد،  این  که  است  باور  این 

، قابلیت ممانعت  ساالنبزرگ و    جوانان   رفتار کودکان، 
نزا و  خشونت  عا از  و  خاص  شکل  به    حل   ،مع 

برای  آممسالمت  شرایطی  ایجاد  و  منازعات  یز 
خودش،دست  با  فرد  روابط  در  را  صلح  به  ین  ب  یابی 

انسانی، و همچنیگروه درون  افراد  ملی    در سطح  ن ی 
فراهم   فراملی،  یونسکو ی میا  ملی  )کمیسیون  ، 2سازد 

۲00۲) . 

 آموزش صلح   های مؤلفه 2.2
یارهای آموزش صلح  معبا توجه به عدم توافق بر سر  

با  داخلی    و  و  خارجی  تحقیقات  به    در   ذکرشدهتوجه 
و مرور پیشینه بر تحلیل    تمرکز این تحقیق،  ،مقدمه 

گفتمانی    واردشدههای  یشهکلبازنمایی   اسناد  در 
تشخیص  نوع   بهیا    پرورش   و  آموزشرسمی   ی 

حپرورش  و  آموزشۀ  دوگان  یریگجهت  در  وزۀ  ، 
 محور آموزش صلح است.  هایمؤلفه

که   آنجا  در  هامؤلفه از  همگی  صلح،  آموزش  ی 
کاه  و  اجتماعی  عدالت  افزایش  خشونت    شراستای 

درهمی برم گام   حقوق  دارند،  صلح،  آموزش  تنیدگی 
ی، از مقوالتی است که خالی بودن  ساالرمردم بشر و  

آن  از  یکی  آن  ی مها،  جایگاه  بودن  تهی  نشانگر  تواند 
فتمان از صلح باشد. نقطۀ ارتباط این عناصر، نبود  گ

حف و    ظ خشونت،  است  هاارزشکرامت  انسانی  ی 

 
1 UNITED NATION 
2 National commission for UNESCO 

در زیر برای فهم بهتر    .( 5۳  :۲0۱۷  ،3)کسیوالر ورودرج 
بین   آن  هایمؤلفه ارتباط  رابطۀ  و  شده  با  تبین  ها 

مهم   هایمؤلفه ی ضدیتی به مرزها ی مرکزی و هادال 
 گردد:  آموزش صلح به شرح زیر اشاره می 

ذکر    گونه همان :  خشونت  نبود  .۱ مقدمه  در  که 
ی  دشمن  ها و مضامین مربوط به جنگ،یده اشد، ورود  

آموزشی،   متون  در  نفرت  کلیشه  تواندی م و  سازی  با 
هایی را در ذهن متبلور سازد. با  منفی، باورها و ارزش

اذهان در  خشونت  کردن  در  ع ،  نهادینه  افراد  ملکرد 
خواهد شدبعد میان فردی خشونت همچنین  . محور 

گیری این باورها نقش  ی پنهانی در شکلهای دئولوژیا
دارد ساختاری  خشونت  وجود  از  نشان  که  .  دارند 

ساختاری نوعی  ،  خشونت  فردی  میان  و  فردی 
که   داشت  خواهد  دنبال  به  را  اجتماعی  بازنمایی 

بازت را   خشونت  از  معیوبی  در  کندیمولید  چرخۀ   .
به   و  خشونت  بازتولید  صورت استمرار، این وضعیت 

 رانی صلح را به همراه خواهد داشت. حاشیه

و.  ۲ انسانی  کرامات  بشر  حفظ  حقوق  حقوق   :
اسناد   در  دارد.  هایبندمیتقسی،  المللن یببشر  یی 

و سیاسی است   حقوق مدنی  بشر،  نسل اول حقوق 
آ اندیشه،  آزادی  حیات،  حق  شامل  و  که  نظر  زادی 

تشکیل  نبیا حق زیآمصلح   صورتبه  هاانجمن ،   ،
رفاه  نیتأم آموزش،  کار،  جمعی    و   اجتماعی،  حقوق 

)حقوقی که برای جامعه یا گروهی از مردمان تعریف  
  ست یزط یمححق برخورداری از صلح،    مانند ؛  شودیم

می  توسعه(  همچنیسالم،  و  اسناد    ن شود؛  در 
یکدیگر قابل تفکیک نیستند  ، این حقوق از ذکرشده

را تحقق    مدنظراهداف    هم  رها در کناتحقق آن   او تنه
این    (. 9۱  و   90  : ۱۳9۲  د سعیپور   )طالیی،  بخشد یم

کتب   در  باید  صلح،  آموزش  راستای  در  مضامین، 
شده  مطرح  سرانجام    درسی  و  شود  داده  آموزش  و 

 درونی گردد. 

مدنی    با   ی،ساالر مردم   ، یفرد  ۀحوز  در   آموزش 
می حق پیوند  بشر  راستای  وق  در  صلح  آموزش  خورد. 

تساوی، آوردن  وآزاد  فراهم  مقابل  بردبار  ی  در  ی 

3 Rodrigues, A& Casulari 
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طریق  می   هاتنوع از  امر  این  که  ی  هات یفعالباشد 
همچنی و  ارتق  نمشارکتی  و  الگوهای  اتوسعه  ی 

به همکاری  و  تمرین  همزیستی  ی  هامشارکت وسیلۀ 
تما  مسؤوالنه عمل    مدر  و  )  کندی مسطوح  کسیوالر 

ی هم  ساالرمردم  مؤلفۀ،  نیبنابرا   ؛(5۴: ۲0۱۷ ، جرود ل
در   تمرین  شکل  به  هم  و  درسی  کتب  مضامین  در 
حوزۀ شناختی و عملکردی در افراد در خصوص اینکه  

افراد   دولت    در همۀ  قبال  در  و  دارند؛  حقوقی  دولت 
شوند. تنظیم  باید  دارند  گردن  به    ن یا  تکلیفی 

به   منجر  باید  در  ریگشکل آموزش،  انتقادی  تفکر  ی 
 حوزۀ عملکرد دولت گردد. 

انسانی،  مؤلفۀ.  ۳ قابل    کرامات  در  تأملنکتۀ  ی 
است.  بشر  حقوق  که    در   حوزۀ  آنجا  از  جوامع،  تمام 

انقالب   یا  جنگ  کتب    ر یپذامکانوقوع  در  است، 
آموزشی، اسناد  و  و    درسی  منزلت  حفظ  بر  تمرکز 

افراد،   انتسابی  مانعی   تواندی مکرامات  در    هم 
ی تفکر جنگ در افراد شده و هم در صورت  ریگشکل

بسترهای   و  شرایط  به  مربوط  حقوق  جنگ  وقوع 
مانند سالح،  ؛  جنگی  نوع  هر  از  استفاده    ت یرعا عدم 

ی و  نظام  ریغحقوق افراد  حفظ  زنان و کودکان،  نأش
اموال    حفظ  ،اندنداشتهافرادی که در جنگ مشارکت  

،  ستیز  ط یمحو منزلت افراد در جنگ، عدم تخریب  
 نهادینه شود.  هاآن حفظ حق حیات در 

 

 ی عوارض جنگ بازساز 2.3
مضمون،   از    صرفا  این  حاصل  عوارض  به  مربوط 

ی نیست.  فیزیکی  از  ک تخریب  وظایف    نیترمهم ی 
  ی، آموزشآموزش صلح در حوزۀ کتب درسی و اسناد 

افراد    میترم اذهان  بازسازی  درگیر و  بسترهای  در 
در صورت عدم توجه به    چراکهجنگ و انقالب است؛  

افراد   حوزه،  نسلی  دهیدب یآساین  تربیت  به  دست   ،
خواهند زد که هنوز عوارض خشونت حاصل از بطن  

، چرخۀ  بیترت  نیا  بهو    کشندی متاریخی را به دوش  
تا    نفرت  خشونت، جنگ،  عوارض  از  حاصل  خشم  و 

 چند نسل برقرار خواهد بود.

مهم   قسم  دو  آشتی،  و  بخشش  بر  آموزش  تمرکز 
سطوح  ندهاآیفر از   در  که  هستند  صلح  با  مرتبط  ی 

غلبه بر احساس  فردی و میان درون  فردی درخصوص 
روابط   بهبود  کینه یا انتقام از طریق بازسازی اعتماد، 

همزیستی  ده یدبیآس بهبود  اجتماع،  و    رات یتأث  در 
داشت  خواهند    متون   .(۲0۶  :۲0۲0  بالوین،)  مثبتی 

در یک جامعۀ   باید افراد درگیر    ده یدب یآسآموزشی، 
مدعیان   به  محدودشده،  و  انزوا  حالت  از  را 

و فعال، دارای صدا و توانایی ابراز حاالت    جومشارکت 
  بربنابراین، تمرکز    ؛شده، تبدیل کندی نهان هاخشم و  

میان   میترم طریق  پیوندهای  از  اجتماعی  و  فردی 
با تمرکز بر دانش و نگرش    تواندی مجایگزینی مثبت،  

، دیدگاه او را از باورهای سراسر کینه دهیدب ی آسفرد  
 و انتقام تغییر دهد. 

صلح  هامؤلفه آموزش  حوزۀ  در  نیز  دیگری  ی 
بستر   و  درسی  کتب  حوزۀ  در  ولیکن  هستند؛  مطرح 

انقالب،   و  جنگ  زمینۀ  با  ایران  ی  هامؤلفه کشور 
، وضعیت موجود صلح در کشور را با تحلیل  ذکرشده

انقالب و  )جنگ  واقعه  از  بعد  بهدوران  تصویر    ( 
 خواهند کشید. 

 

 روش پژوهش 3
طی کلدر   به  گفتمان  حالت،  از  اگسترده یف  ترین  ی 

تاریخی،  بنای  یک  شامل  و س  ،متن  مفاهیم،    یاست 
کند. در  ی می دربارۀ یک موضوع خاص اشاره  سخنران

آموزشی   اسناد  مقاله،  مورد  مثابه  بهاین  گفتمان 
گرفت خواهند  قرار  انتقادی  که  .  تحلیل  آنجا  از 

وابسته به بستر و زمینه   کامال  ی  امقوله آموزش صلح،  
تحلیل   لذا  اسناد  است،  و  گفتمان، مثابه  به متون 

اجتماعی  تنهابه موجود  وضعیت  بازتولید  و  تولید  یی 
حوزۀ   در  قبولی  قابل  نتیجۀ  و  نکرده  توجیه  را 
نخواهد   آن  آموزش  و  صلح  به  وابسته  تحقیقات 

روش    به   داشت.  از  پژوهش،  این  در  روی،  همین 
انتقادی گفتمان  ید  تأکبا    زمانهم   طوربهکه    تحلیل 

و   متن  قدرت  بر  روابط،  آن  تاریخی  و  اجتماعی  بافت 
و   ایدئولوژیکی فر پنهان  گوناگون  الیه  آیندهای  های 
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آشکار   را  بهره  ی ممتون مورد تحلیل    گرفته شده کند، 
 (. ۳0 :0۲0۲ ،1ن بیل جی لاست )گارس

به   منتسب  گفتمان  تحلیل  روش  از  استفاده  با 
موفه،   و  اسناد  ها  گفتمانالکال  و  مدارک  به  توجه  با 

شده و بر اساس آن،    یفتوصموجود آن، شناسایی و  
به   سه یی  هاپرسش پژوهشگر  پاسخ    در  مرحله 

شناسایی  توص  .۱  دهد: یم به  که  گفتمانی  نظم  یف 
مرکزی، شناورخال  دال  و  و ،  ی  دقایق  کردن    مشخص 

ی گفتمان و اینکه گفتمان از چه  بندمفصلچگونگی 
دارد اشاره  است،  گفتمان  چگونگ   .۲.  نوعی  تکوین  ی 

  . ۳پردازد  ی میناگفتمانی  ب  که به مفاهیم بینامتنیت و
پرداختن  چرا طریق  از  را  گفتمان  شدن  هژمونیک  یی 

سیاسی، عامالن  نظیر  موضوعاتی  و    اعتبار   به 
و  پذدسترس  طرد  ترسیم  ی  سازبرجستهیری،  و 

مورد   ضدیتی  قرار  یهتجزمرزهای  دهد  ی موتحلیل 
 (. ۱۳98 )حجازی و بهرامی،

در   معتبر  گفتمانی  اسناد  از  منظور  همچنین 
دینی، تعلیمات    حاضر،  ش پژوه کتب درسی فارسی، 

که  )  اجتماعی  است  قرآن  و  ومدنی(    عمدتا  تاریخ 
همی در  صلح  آموزش  نمو   نمفاهیم  باز    د کتب 

کداشته مضامین  ابتدایی  اند.  اول  پایۀ  از  درسی  تب 
انتهای  اول(    تا  )متوسطۀ  راهنمایی  تحلدورۀ  یل  مورد 

اسناد   تحلیل  همچنین  گرفت.  خواهند    یانمقرار 
و    ۱۳۷۴-۱۳8۴های  سال  اصالحات  گفتمان  با  مقارن 
گفتمان    مرتبط  ۱۳8۴- ۱۳9۳ی  هاسال  با 

و  عدالت  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  مورد  محوری، 
کتاب  بمتناس این  دوران  سیاسی  با  بافت  و  ها، 

نظام  اجتماع کلیات  سند  مانند  اسنادی  متنی  و  ی 
در    پرورش   و   آموزش بنیادی  تغییر  شورای  مصوب 

انقالب  ۱۳۶۷سال   عالی  شورای  جدید  مصوبات   ،
اساس ۱۳8۴فرهنگی   سازمان  ،  ی  موزآدانش نامۀ 

برنام۱۳۷8مصوب   و  بنیادین  تحول  سند  درسی    ۀ، 
تحلیل   در  اینکه  توضیح  شد.  خواهد  تحلیل  ملی 

گرفته  ،  حاضر قرار  تحلیل  مورد  رسمی  درسی  برنامۀ 
تولید   متون  با  داشتن  سرکار  دلیل  به  محقق  و  است 
و   داده  قرار  مدنظر  را  رسمی  درسی  برنامۀ  تنها  شده 

 
1.  Gursel -Bilgin, G 

دلیل عدم تجلی  برنامۀ درسی پنهان آموزش صلح به  
 آن در اسناد گفتمانی رسمی مد نظر نیست. 

 

 پژوهش هاییافته 4
ی پژوهش در دو بخش مد نظر  هاافته در این بخش ی

گونه به  گرفت.  خواهد  هر  قرار  تحلیل  از  پس  که  ای 
تقسیم با  مطابق  گفتمانی  قالب  دوره  در  زیر  بندی 

به  سؤال  اقدام  مسأله  بیان  در  شده  مطرح  های 
از   یک  هر  از  الگویی  نشان    ها لیتحلترسیم   برای 

ضدیتی مرزهای  و  وقته  ،دادن  مرکزی  هادال ها  ی 
 خواهد شد.  هاگفتمان

 ( ۱۳۷۴- ۱۳۸۴) های درسی الف( تحلیل کتاب

ای توصیف نظم گفتمانی:   تحلیل    ندر  با  زمانی،  بازۀ 
  ای کتب، تحلیل واژگان و جمالت در ظاهری و نشانه 

های  سال   عرضی بین کتب یک سال و   رابطۀ طولی و 
سوم از  بخشی  تا  ابتدایی  اول  راهنمایی،    تحصیلی 

مطابق   آموزشی  الگوهای  مرکزی  دال  حول  عناصری 
به   تبدیل  و  رسیده  تثبیت  به  اسالمی  معیار  نظام 

بودند شده  وقته  . وقته  روحیۀ    ،هااین  پرورش 
پاسداری و  دشمن،  سلحشوری  روحیۀ  -پرورش 

شدند شهادت،  شناسی شناسایی  ایثارگری  و    طلبی 
دبستان) دوم  سوم    ۱۳۷5- ۱۳8۴،  فارسی  فارسی 

راهنمایی،  ۱۳۷5-۱۳8۴،  دبستان اول  و    ۲0:فارسی 
دینی    ۱۳8۴-۱۳۷5،  ۱۴5 تعلیمات  ،  ۱۳۷8-   ۱۳8۲و.. 

راهنمایی   دوم  سوم  ۱۳۷8-۱۳8۴دینی  ....اجتماعی 
دبستان    ۱۳۷5- ۱۳8۴دبستان   چهارم  اجتماعی  و 

در  .  و...(۱۳8۲-۱۳۷5 اسالمی  مذهب  محوریت 
الگوهای   و  واژگان  با  دوران  این  درسی  کتب  گفتمان 
نهضت   اسالمی،  جامعۀ  قوانین  جمله  از  متعددی 

مسلمان امت  مسلمین،  رهبر  و  ،  اسالمی،  تمدن 
کلمات   .ستفرهنگ اسالمی انسجام معنایی یافته ا

ظالمانه،  جنگ،  جهاد،  شهادت،   دشمن،   حکومت 
مشترک،  جنگ،  دشمن  و    اشغال،  خاطرات  خشونت 

رزمند  ،مست و  نظامی،  ،هآزاده  حمالت    تهدید 
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و   جبهه،   مسلحانه،  شهیدان  از    اسیر،  جنگ،  قهرمان 
ادوا و  کتب  تمام  در  پرتکرار  ای   رکلمات    ن تحصیلی 

 اند.گفتمان بوده 

صلح بر  در این   عنصر  تأکید  همراه با  اکثرا   دوران، 
ی تاریخی ذکر  ها. نمونه عواقب آن همراه شده است

مانند  :  شده در کتب اجتماعی از شکست تفکر صلح
توسط معاویه یا    (شکست پیمان صلح امام حسن)ع

جمله   از  رومیان  مقابل  در  انوشیروان  صلح  شکست 
چشم  هات ی روااین   کتب  از  گفتمان  در  صلح  انداز 

اس دبستان  درسی  پنجم  )اجتماعی    ۱۳۷5- ۱۳8۲ت 
با    9۷: دوران  این  در  صلح  مفهوم  همچنین  و...(. 

است   خورده  گره  جنگ   از  بعد  آشتی  مفهوم 
  85  و   8۲  : ۱۳۷5- ۱۳8۲تعلیمات دینی دوم راهنمایی  )

و  (و... مسلمانان  جامعۀ  میان  انتزاعی  تقسیم   .
تمام  تأک  مسلمانان،ر غی بر  ستمگر  هاحکومت ید  ی 

م  پیشین عدالت در  حکومت  انقالب  قابل  محور 
فرهنسازبرجسته  اسالمی، اخالق،  و    گ ی  مسلمانی 

سنت  رانیحاشیه  هب با  آمیخته  و    فرهنگ  ایرانی 
نمودن  همانند  امپراطوری   کمرنگ  برجسته  های 

یا افراد عادل نظیر انوشیروان،  و  ی  ساسان  هخامنشی،
و...،یم کر  یوش،دار   کوروش،  ی سازبرجسته   خان 

ضعف   )دینی رمسلمان یغنقاط  راهنمایی،    ها  دوم 
دبستان،   پنجم  اجتماعی  دبستان،  چهارم  اجتماعی 

راهنمایی، سوم  از  جنگ  و   (...و  ۱۳۷5  اجتماعی   ،
بوده گفتمان  این  در  محوری  و  اصلی  .  مضامین 

که   بود  دوران  این  شناور  دال  جنگ    مدلول همچنین 
دفاع   شکل  به  یعنی  است؛  نداشته  ثابتی  شکل  آن 

مبارزه   عنوان  مقدس،  تحت  غربی،  و  شرقی  با 
نبردهای  یلتحمخشونت   آن  ادبی  شکل  در  و  شده 

پهلوانی نخستین  )  اساطیری  ی  هاجنگ تصویر 
دین،   دفاع  ،(رستم داخلی، دفاع   ابتدایی،  جهاد  از  و    ی 

و... بوده که همگی    (ی خونین )دروس تاریخینبردها
زیبینتحس   هو گا  موجه  ، پرطمطراق و  کت  اشده    ب در 

چشم   جامع.  خوردندی مبه  نظامی  بعد    ۀ درواقع 
گونه به  برجستهاسالمی  گویی  ای  که  شده  سازی 

اجتما و  جامعه  میان  فرضی  خانواده    عخطی  نهاد  با 
ۀ اسالمی در  جامعی که اهداف طوربه  ،کشیده شده

راهنمایی  ۀمسأل اول  )اجتماعی  شده  خالصه  ،  دفاع 
 ....(و ۱۳۷5- ۱۳8۲  ی چهارم دبستان،اجتماع

گفتمان تکوین  کتب  چگونگی  در  ی بررس:  شده، 
و  تأل  ردفت کتب  سازمان  ربرنامه یف  نظر  زیر  یزی 

و   آموزشی  ربرنامه پژوهش  این  اندشده یف  تألیزی   .
نظر   زیر  از    پرورش   و  آموزش سازمان،  یکی  است. 

، سمت ریاست این  پرورش  و  آموزشمعاونین وزارت  
  آموزش جهتی شورای عالی    زسازمان را برعهده دارد. ا 

قوۀ  پرورش  و حکم  داشته    وپرورش آموزش  ۀمقنن،  را 
رئی شخص    سو  آن  و  یسرئشورای  است  جمهور 

دارد  تمصوبا را  ارزش  باالترین  الزم  نبنابرای؛  آن،   ،
دو جه کتب درسی، از  بررسی    ت است گفتمان  مورد 

یکی   بگیرد:  با  ها گفتمان قرار  مرتبط  سیاسی  ی 
 تعلیمی و تربیتی.  دگری اسناریاست جمهوری و دی

نظام   کلیات  مصوب    پرورش  و  آموزش سند 
شکل گرفت. در    ۱۳۶۷شورای تغییر بنیادی، در سال  

نظام    شده  اشارهسند،    نای وظیفۀ    و  آموزش که 
تربیت  پرورش همهاانسان ،  الهی،  هماهنی  و    گ سو 

)ص است  اسالمی  معیارهای  در    نای   .(۱9  با  سند، 
نظام، اهداف، نیروی انسانی،  اصل، ساختار    ۷۶قالب  

موارد را    رو سای  ایابی، فضبرنامۀ درسی، محتوا، ارزش
به  دهجهت برای   سال    هات یفعالی  از  کرد.  تدوین 

اسالمی،  هاجنبهی  سازبرجسته با    ۱۳۶۶ ارزشی  ی 
و  نوع به شد  رانده  حاشیه  به  جهانی  گفتمان  ی 

بر    نگفتما اسالمی  مسلط  هابرنامهبومی  آموزشی  ی 
)احمدی  همکاران،  گردید  در  ۶5  :۱۳99  و  همچنین   .)

  ( ۱۳۷۷مصوبات جدید شورای عالی انقالب فرهنگی )
اساس سازمان  و  مصوب  آموزدانش نامۀ  ،  ۱۳۷8ی 

های آن یافت  ای به آموزش صلح  و مؤلفههیچ اشاره
پرورش  .  نشد به  سند  این  سیاسی  اهداف  بخش  در 

اشاره    روحیۀ پاسداری و سلحشوری در دانش آموزان 
جهت از  بسیاری  با  که  است  داخل  هایریگشده  ی 

 ( ۱5کتب درسی همخوانی دارد )ص

. 

گفتمان:   شدن  هژمونیک  که    طورهمان چرایی 
شدقبال    نظام  اشاره  تحت    پرورش   و  آموزش ،  ایران، 
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تأثیر نظام سیاسی حاکم و گفتمان مسلط است. این  
اصالحات دولت  حاکمیت  با  که    بودزمان  هم   دوران، 

مدنی،    بر جامعۀ  توسعۀ سیاسی،  همچون  مفاهیمی 
گفتمردم  دینی،  تمدن ساالری  تأکید  وگوی  و...  ها 

و   یافت  تغییر  دوره،  این  در  گفتمان  عناصر  داشت. 
مدنیت،   پلورالیسم،  دموکراسی،  همانند  عباراتی 
مشارکت   بشر،  حقوق  مدنی،  جامعۀ  برابری،  آزادی، 

ص  به  شهروندی،  تازۀ  واژۀ  و  گفتگو  حنه  سیاسی، 
)آبراهامیان، می ۳۲۷  :۱۳89  آمدند  هرچند  توان  (. 

وثیق ای ارتباط  در  و    نتری  صلح  با  سیاسی  گفتمان 
در    شآموز  گفتمان  این  نمود  ولیکن  یافت؛  صلح 

 خورد. درسی، به چشم نمی   د کتب و اسنا رساختا

توان با بحث  وضعیت کتب درسی این دوره را می
گفتما داد.  توضیح  گفتمان،  انسجام  صدر    نعدم 

  ش انقالب ایدئولوژیک با محوریت شور انقالبی و تال
به اعتباربخشی  می برای  را  مذهب  دال  واسطۀ  توان 

همچنین   دانست.  گفتمان  این  هژمونی  صورت  بر 
یافت و  درسی  کتب  محوریت    نبررسی  با  گفتمانی 

اسالمی، طر اسطوره   مذهب  و  مذهبی    د سازی 
برا  اگفتمان جهانی ب در    ر بمحوریت جامعۀ مسلمین 

به  پادشاهی  گفتمان  طرد  واسطۀ غیرمسلمانان، 
ریز و حتی حذف صفت  خون   آیی شاهان ستمگر،هم

برجسته و  انوشیروان  جامعۀ   سازیدادگری  آشکار 
اسالمی، جامعۀ   عادل  ازخودگذشته  و  مهربان  امت 

رهبران    مسلمین، توسط  مظلوم  ملت  دادخواهی 
  خشونت،   اسالمی و موجه کردن عباراتی نظیر جنگ،

همه    مبارزه، و  غیرمسلمان  جهان  و  دفاع 
به دشمن  که  بودند  عناصری  همگی  شدت پنداری، 

های آن نظیر نبود خشونت، دموکراسی  صلح و مؤلفه 
ر   ق و حقو به دال  در این دوره، ابشر  های تهی  تبدیل 

گفتمان  .  کردند این  دریافتی  واژگان  جدول  ادامه  در 
 ارائه خواهد شد.

 

واژگان  
 محوری 

  امت اسالمی،  عجهاد و دفا
ی   اسالمی، نهضت اسالم

ین   ، قوان اسالمی جمهوری 
  اسالمی عدالت اسالمی، 

اسالمی انقالب  حکومت 
 اسالمی 

 

تان ) تان۷0اجتماعی سوم دبس چهارم دبس ی سوم  (۱۴۶) (، اجتماعی  ، دین
جتماع راهنمایی، نا ۱۴ ،۱۴۴ ،۱۴۲  ،۱۳۴  ،۱۳۷) ی پنجم دبستا ۷، ۱۴8، ۱5۳  

۱55، ۱۶ ۱، ۱۶۳ ،۱۶ ی سوم راهنمایی5 ، فارسی سوم  (۴0 ،۶۴) (، اجتماع
۱، ۶) راهنمایی ارسی فارس  ،(5 ستان، ف ستان، فارسی چهارم دب وم دب پنجم  ی د

ایی  (،5۲)دبستان  دینی   (،۱۶) ، فارسی اول راهنمایی(۱۷۷) فارسی دوم راهنم
بستان (،5۷ ، ۴9چهارم دبستان ) پنجم د ول راهنمایی5۴) دینی  دینی ا  ،) (۷0،  

وم راهنمایی )(،  88 ۲ ،58دینی د  ینی سوم راهنمایی و...د ،(۷0  ،۷۲  ،۶۳ ،۱

واژگان  
 تقابلی 

 

سایر    رمسلمان در براب ت ام
 ها ملت

گر  یز در  رخونشاهان ستم
ی   لمقاب  عدالت انقالب

جتماعی چهارم ۶۷) ییراهنماینی سوم د ،(۶۳) ییراهنمادینی دوم  (، ا
جتماع ،(۱۴۴دبستان ) بستانا د دینی اول ۱۶5  ،۱۶۱  ،۱55) ی پنجم    ییراهنما(، 

دوم د ،(۷0) دینی چهارم دبستان )۶۳) ییراهنماینی  اع ،(۴9(،  جتم ی پنجم  ا
 (و...۱۴۷ ،۱۴5  ،۱۳۴ ، ۱۲5  ،۱۱8دبستان )

واژگان  
 سلبی 

  انقالب  ، جهاد  دشمن مشترک،
  جنگ  حکومت ظالمانه،

خشونت و   تحمیلی شهادت، 
 یام ق یزی، و خونر، جنگ  مست

تان ) تان )ی پنجم فارس  ،(۳۶فارسی سوم دبس ۱۶ ،5۲دبس ول  فارس ،(۲ ی ا
دوم (، فارس۱۴5  ،۲0) ییراهنما ۲) ییراهنمای  ۷، ۳۲،  ۷۲،  ۱0۴،  ۱08، ۱09)،  

۱) ییراهنماینی اول د وم د ، (۲0 ،۱۶  ،5 ینی  د ،(۷۲ ، ۶۳ ،58) ییراهنماینی د
بستان )اجتماع   ،(۶۷ ،۶۴) ییراهنماسوم  چهارم اجتماع ،(۷0ی سوم د ی 

9 ،9۲ی پنجم دبستان )اجتماع ،(۱۶۴ ،۱۱0دبستان ) ۷،  ۱۱8، ۱۲ 5 ، ۱۳۴، ۱۳ ۷،  
ای سوم اجتماع  ،(۱۴۷  ،۱۴5  و...( 50) ییراهنم

 

اختصار   با    توانی مبه  ودین  علم  دوران  این  در  گفت 
اسالمی   معیار  نظام  از  گزینشی  الگوهای  از  استفاده 
در هم آمیخته است. گفتمان آموزشی در راستای این  

خلق   به  اسالمی  معیار  نظام  محوریت  با  رویکرد 
جهادگرهاسوژه  دشمن،  سلحشور،  ی  و  -پاسدار 

زده دست  ملتبرجسته .  شناس  و  ،  سازی  دولت 
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اسالمی   طرد  قوانین  مقابل  غیر  هاگفتمان در  ی 
اسالمی و همچنین تقابل جمهوری اسالمی در مقابل  

با  هاحکومت تمامی   دینی  الگوهای  ارائۀ  و  پیشین  ی 
این   برای  ضدیتی  مرزهای  دین  و  علم  جدایی  غیریت 

کردهمفصل ایجاد  هژمونیک  بندی  به  منجر  که  اند 
همچنین به هیچ  .  شدن گفتمان آموزشی شده است

معیار مطرح شده آموزش صلح در   هایلفه مؤیک از 
 این گفتمان توجه و تأکیدی نشده بود. 

 

 
 بندی گفتمان کتب درسی در دورۀ اصالحات چهارچوب مفصل .  ۱دار  و نم 

 

( توصیف  ۱۳۸۴- ۱۳۹۳ی درسی )هاکتابب( تحلیل  
ابتدایی   نظم گفتمانی: در تحلیل کتب تحصیلی اول 

سوم از  بخشی  اول    تا  دورۀ  از  بخشی  و  راهنمایی 
و   لغات  که  شد  مشخص  دوران،  این  در  دبیرستان 
جای   سر  بر  هنوز  قبل،  گفتمان  نظیر  اصطالحاتی 

بوده  جایگزین  خود  جدیدی  دروس  همچنین  اند. 
در که  بودند  شده  قبلی  از   دروس  الگوزدایی  راستای 

انده از دورۀ پهلوی و جایگزینی دروسی  متون باقی م
با مضمون حوادث انقالب اسالمی و خاطرات جدیدی  

بودند.   جنگ  دوران  وقایع  ۀ  شدخلق ی  هاسوژه از 
ساده   جدید، تداعی  دنبال  و  به  پ زیستی  ی  در 

انقالب،  سازبرجسته  اوایل  گفتمان  نظر  مورد  دال  ی 
نظیر  برقراریعنی   اهدافی  با  اسالمی  عدالت  ی 

محرومینحمایت   ستمدیدگان  ،  از  مستضعفان، 
و صاحب  قناعت رجال، بزرگان    ، داخلی و جهان اسالم

و منصبان   خدادادی  منابع  از  درست  استفادۀ    و 
بوده  جلوگ اسراف  از  بهیری  حمایت    طورو  از  کلی، 

کند. تغییر اساسی  ی مین را در ذهن فراخوانی  محروم

چشم    یبندمفصل در   خورد؛ فقط  ی نم این دوران، به 
با اسالمی  معیار  نظام  اساس  بر  پرورش    الگوسازی 

اسالمی   خاص  عدالت  محوریت  با  عادل  در  افرادی 
گرفتها قرار  نظر  مد  دوران،  چرخش  ؛  ین  بنابراین، 

است نگرفته  صورت  متمایزی  شکل  به    . گفتمانی 
  و اهداف   در جمالت ینکه تعارضات بسیاری  ا عالوه بر

عناصر  سازواژه در    مذهب  شود،ی مدیده    مدنظر ی 
در عدالت،  به  استفاده   وابسته  مورد  مختلف    جهات 

ی ابعادی از مذهب که  سازبرجسته است.    گرفته  قرار
گفتمان  مقدس  در  دفاع  قاب  در  جهاد  ،  قبل  و  جبهه 

زیستی،  ین دوران، در قاب ساده در ا معرفی شده بود،  
و  محروم  الگوهای    یمعرفیزی  ستظلم پروری  و  شده 

ه  در  نیز  شدهدینی  تداعی  چهارچوب    . اندمین 
مذه  و    ببنابراین  گزینشی  مذهبی  الگوهای  و 

 هدفمند ارائه شده اند..

 

هاضدیت  

 دال مرکزی

هاوقته  

غیر  اسالمی و
 اسالمی   

های حکومت
 پیشین

جدایی 
 علم و دین

آموزش و پرورش 
مطابق با نظام معیار 

 اسالمی

شهادتطلبی 
 و سلحشوری

 ۀپرورش روحی
طلبی و مبارزه

 پاسداری

 مرز ضدیتی 

 ۀپرورش روحی
شناسیدشمن  



 
 

72 

 . 80تا  59 صفحات . 1401 زمستان  و پاییز .  20 شماره. 9 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 های آموزش صلح در اسناد گفتمانی آموزش و پرورش تحلیل مؤلفه. کشاورز سوسن   سجادی، مهدی  سید  صالحی، اکبر  خانی، ولی خاطره 

 چگونگی تکوین گفتمان 4.1
سا از  کتاب ۱۳80  ل بعد  در  تغییراتی  رخ  ،  درسی  های 

هدیه کتاب  ازجمله  آسمانی داد؛  جایگزین    های  که 
بخوانیم   کتاب  از  تدوینی  و  بود  سابق  دینی  تعلیمات 

شده   .  مبنویسیو   وضع  اسناد  نیز  دوران  این  در 
ی سیاسی بر ساختار و محتوای  هاگفتمان آموزشی و 

 این کتب مؤثر بودند. 

دوران این  مرتبط  اسناد  از  مصوبات ،  یکی  سند 
جلسۀ   مصوب  پرورش  و  آموزش  عالی    ۷۶0شورای 

یابی در این  در بخش شاخص ارزش .  بود  ۱۳8۶سال   
دانش،  سند حمایت  ازحقمیزان  ،  طلبانآموختگان 

و  ،  خواهانعدالت جهان  مستضعفان  و  مظلومان 
،  ها از روحیۀ مبارزه با مستکبرانمیزان برخورداری آن 

روحیۀ   پرورش  همچنین  ستمکاران  و  استعمارگران 
ارزش  معیارهای  از  ایثار  و  اساس  سلحشوری  بر  یابی 

آنهاارزش تأثیرات  که  شده  عنوان  اسالمی  نظام  ،  ی 
درس کتب  بوددر  نمایان  وضوع  به  سند  .  ی  همین  در 

خط   و  اهداف  بخش  و  های مش در  آموزش  وزارت  ی 
جلس مصوب  با  ۱۳8۷سال    ۷۶5  ۀپرورش  همکاری   ،

یونسکوهاسازمان نظیر  در  ،  یی  یونیسف  و  آیسسکو 
قرار   تأکید  مورد  مسلمانان  و  اسالم  اهداف  راستای 
بحث   در  مصوبه  این  تمایز  نقطه  تنها  ولیکن  گرفته 

ی و اسناد، اضافه شدن یک درس در کتب  کتب درس
کرده   اشاره  که  است  دبستان  چهارم  سال  فارسی 

همدلی مانند  حقوقی  دارای  دوستی  ،  کودکان  و  صلح 
با کودکان جهان هستند و یونیسف به عنوان سازمان  

است  شده  معرفی  زمینه  این  در  کودکان  از    حمایت 
بخوانیم) سال  همچنین    (۲۲:  ۱۳85،  فارسی  در 

تحــول  »طــرح  قالب  در    ۱۳90ـ۱۳91  تحصیلی 
تکالیف   طی  و  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  بنیادین« 

عهدۀ که    قانونی برنامه  بر  و  پژوهش  ریزی  سازمان 
  ۀ اول ابتدایی با سند »برنام  ۀپای  هایکتاب نهاده شد،  

ملی«   بقیشد    سوسازی همدرس  دچار    ۀو  کتب، 
و    گیریجهت   موجب   سوسازی،هم. این  تغییر گشت

محتوای    هایبرنامه متغیر    ریزی مهبرنا و  درسی 
ملی   درس  برنامۀ  با  متناسب   منظوربه آموزشی 

از    مندبهره  آموزشی  نظام  زودتر  هرچه  ساختن 

و    هایایده  بنیادین  تحول  برای    سازیآماده کلیدی 
 (.۱۱۷:  ۱۳9۱ معتمدی،) شد آتی  هایسال تحول در 

ای در    ن در  فرادست  که  اسنادی  از  یکی  دوران، 
های کلی  رسد، سیاستو پرورش به نظر می آموزش 

آموزش  اصل   تحول  با  که مطابق  پرورش است    ۱۱0و 
سا در  اسالمی  انقالب  رهبر  توسط  اساسی،    ل قانون 

  م ابالغ شد. مبانی نظری تحول بنیادین در نظا  ۱۳9۲
تربی  و  تکمی  رسمی،  تتعلیم  و  بازبینی    ل محصول 

تلفیق پژوهش  نهایی  نظری گزارش  مطالعات  یافتۀ 
آموزش   در  ملی  سند  بین  طرح  که  است  پرورش  و 

نظری    ۱۳89تا    ۱۳8۶های  سال  بنیان  شد.  انجام 
نظا در  راهبردی  تربی  م تحول  و  رسمی    تتعلیم 

  ب عمومی در جمهوری اسالمی، مبنای بررسی و تصوی
قرار گرفت    تسند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربی

در  و    که  عمومی  رسمی  تربیت  فلسفۀ  بخش  سه 
ایرا در  عمومی  رسمی  تربیت  نظام  بود    ن رهنامۀ 

بر ارتباطات اساسی    (؛ بنا۲0  ،۱۴00  ،ن)فاضل و همکارا
اسناد، این  و    محتوای  بنیادین  تحول  سند  بررسی 

نظر   به  کافی  راستا،  این  در  ملی  درسی  برنامۀ 
و  .  رسدمی صلح  آموزش  به  اسناد  این    های مؤلفه در 

اشاره استآن  نشده  سند  .  ای  پیوست  قسمت  در 
ملی درسی  جامعه،  برنامۀ  مبانی  شناختی حوزۀ 

بازتولید   از  و  هاینابرابرپیشگیری  اجتماعی  ی 
رسالت از  جامعه  در  عدالت  اساسی  گسترس  های 

در  هابرنامه بند  این  شده  اعالم  درسی  و  تربیتی  ی 
آموزشی   اسناد  بر  حاکم  دولتی  گفتمان  بوده  راستای 

را   آن  اثر  برخی    توانی م و  اشارۀ  در  درسی  کتب  در 
ساده به  رجال ،  زیستیدروس  از  ،  قناعت  حمایت 

یافت مستضعفان  و  ملی)  محرومین  درسی  ،  برنامه 
 . (۱/ 9/۷بند 

 

 چرایی هژمونیک شدن گفتمان  4.2
نژاد مقارن بود.  ی احمداین دورۀ گفتمانی، با ریاست  

نهمین   انتخاباتی  مبارزات  در  ریاست  دور وی  ۀ 
سال   بهار  در  محور  ۱۳8۴جمهوری  و  اصلی  شعار   ،

عدالت هابرنامه را  خود  و  ی  ی  گسترعدالت محوری 
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کرد؛   بیشتر    که   ی درحال اعالم  دیگر،  اصلی  نامزدهای 
و   رفاه  و  توسعبر  بشر  حقوق  اقتصادی،  ۀ 

مساالرمردم  و  قانون  و  نظم  انزوای  ی،  با  قابله 
تأکید  ینب   برنامۀبنابراین،  ؛  کردندی م المللی 

با  یاحمد مبارزه  مبنای  بر  نابرابری  ی بنژاد  و  عدالتی 
شد   عرضه  و  تدوین  تبعیض،  و  فساد  اجتماعی، 

فیروزآبادی،  مرکزی  ۷0  :۱۳8۶  )دهقانی  دال   .)
یی در سیاست  گرااصول به گفتمان    تنهانه »عدالت«،  

قوام   کانون  بخشیی م داخلی  و  ثقل  مرکز  بلکه  د، 
یابی آن در سیاست خارجی هم  یت هو ی و  بندمفصل

رؤسای   و  سفیران  گردهمایی  در  وی  بود. 
های جمهوری اسالمی در خارج از کشور، در  یندگی نما

مرداد   صراحت  ۱۳8۶دوم  با  یکی  گسترعدالت ،  را  ی 
اصول   و  مبانی  که  اگانهسهاز  برشمرد  ارکان  همی  ۀ 

خارجی و م جمهوری اسالمی  سیاست  دیپلماسی  دل 
المللی  ین بۀ  جامعها طراحی، اجرا و به  یۀ آن پا باید بر  

)همان: شود  صدور  ۷۱-۷0  عرضه  دال  دوره،  این  در   .)
انقالبی   ایدئولوژیک  گفتمان  گنجۀ  از  دوباره  انقالب، 

صیقل    درآوردهبه   بخورد،  خاک  آنکه  به جای  و  شده 
هیأت   به  را  خودش  و  عدالت هادال یافته  و    ی 

 نمود. یمعرضه    ی جهانیگسترعدالت 

انقالبی،   شعارهای  و  افکار  محوریت  بنابراین، 
عوامل   ایاعتباردهنده  ازجملۀ  گفتما  ن در  در    ن دوران 

انقالب که    آموزشی بوده است. عدالت اسالمی اوایل
تبدیل    میده و سرانجا تندرهم انقالبی    فبا شور و شع

شده   مرکزی  دال  به  تبدیل  اینک  شد،  شناور  دال  به 
حیثی و  مذهب،  تاست  از  را  از  حما   خود  یت 

محرومی و  آنی م   نمظلومان  ای   هچگیرد.  دوران    ندر 
عام، عدالت  شد،  رانده  حاشیه  ی،  آزاد  به 

حقوق  رعا  ،هاتمدنی  وگوگفت   ی،ساالرمردم  یت 
صل و  عناصح بشر  است.  این    اثرگذار  رمحوری  بر 

باورهای   و  پرشور  انقالبیون  همان  گفتمان، 
دیدگاه   همچنان  که  بود  انقالبی  ایدئولوژیکی 

کت در  شعائر،  باستواری  شکل  به   ها،یدها  درسی 
و  ادب است؛    هاداستان یات  گذاشته  یت،  درنها برجای 

ۀ تدوین کتب درسی  عرصتوان گفت که  ی م به جرأت  
ایدئولوژیک   گفتمان  انحصاری  سرزمین  ایران،  در 

بر  ا امروز،  به  تا  ابتدا  از  گفتمان  این  و  است  نقالبی 
این  نحو  مطالب  چینش  و  تدوین  نظارت  هاکتاب ۀ   ،

خاطرات    جانبه همه دوران،  این  در  است.  داشته 
به   تبدیل  انقالب،  و  شده هااسطورهجنگ  کتب    ی 

رویکرد  یشه کل  ورود   است. با  جنگ  با  مرتبط  های 
جویانه  ینهک  گرایی و رسوخ تفکرات ی مل  مآبانه،نظامی 

برخی   به  ادراکات  هاقدرت نسبت  تولید  به  منجر   ،
شدهخشونت  دموکراسی، همچناست؛    محور    ین 

انسانی،    حقوق کرامات  و  این  هادال بشر  در  خالی  ی 
اعتبار دال عدالت  دوران بوده  به  نیز  اند. این گفتمان 

هژمونی   شده  نزدیک  پروری  محروم  مدلول  به  که 
بندی  الگوی مرزهای ضدیتی و مفصلدر ادامه  .  گشته

-در جدول ارائه.  شودی م ها و جدول واژگان ارائه  وقته
ی خشونت بار  هاشه یکلشده، استناداتی از شعارها و  

 ذکر شده. 
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  واژگان
 ی محور

ضعفا تعدال  ، قانون  ناسالمی، حمایت از مست
گ اسالمی   اسالمی، تعاون اسالمی، فرهن

دبس ۱۳تان )فارسی اول  85، ۱ ستان9   (، فارسی دوم دب
انیم چهارمفارس  (،59 ، ۲5 ، ۷ ،۱۳85)   ،۱۳85) ی بخو

۱۳ی اول راهنمایی )فارس  (،59  ،5۳  ،۲۲ ،۱۶ 85،)  
وم راهنمایی )فارس ۱۳ی د 85 ، 8، ی سوم  فارس (

چهارم دبستان۱۳9  ،۱۱8) راهنمایی جتماعی    (، ا
(، اجتماعی اول  ۱۶۲ ، ۱58 ، 9۲ ،90  ،۱09  ،۱05 ،۱۳85)

۱۳)راهنمایی  ی دوم راهنمایی  اجتماع (،80 ،85
د(، ۴۳  :۱۳85) یی )یهه ول راهنما (،  ۶9 ،۱۳85ها ا

۱۳فارسی اول دبستان ) ی چهارم فارس  (،9۷  ، ۷5  :9۱
۱۳9) دبستان (، فارسی ششم  ۱۲8 ،5۳  ،۳۴ ، ۱۷،  ۲۴ ،۱

۱۳) ابتدایی راهنمایی )۱۳  ،9۱ ۱۳9(، فارسی دوم  ۱ ،۴،  
  (،۲۳ ، ۱۳ :۱۳9۱) سوم راهنمایی (، فارسی 9۳ ،۳۴

بستان )یههد (،  ۶۶، ۱۳9۱های آسمانی سوم د
شم۱58  ،۱۳9۲) اجتماعی پنجم دبستان   (، اجتماعی ش

جتماع (،۱0، ۱۳9۲) ۱۳) ی هفتما 9۲، ۲، ۴،  5، ۱ 0، ۱۴،  
۱9، ۲0،  ۱9، ۲ جتماع  (،۱۳۲ ، ۱۲۱ ، ۱۱۷ ،۱ شتم ا   ی ه

(۱۳9۳، ۲، ۴، ۶ ،۱ سب تفکر (،۳۶ ،۳۱ ،8   زندگی کو 
سب تفکر  (،9 ،۱۳9۲) م کو    ،۱۳۶ ، ۱۳9۳) زندگی هشت

 (و.. ۱۳8

  واژگان
 ی سلب

کومت ظالمانه -جهاد م -ح شونت و ست خاطرات   -خ
شترک -جنگ دس -دشمن م   -انواع جهاد -دفاع مق

سل مهاجنگ -رگبار مسل   -ی پیامبرهاجنگ -ی رست
دازیت -تعلیمات نظامی -جنگ با افراسیاب   -یران

جنگ حمله و   -شعار دادن -راهپیمایی -میدان 
گ -خونریزی جنگ -قانون جن گجویی -فرمانده   -جن

مرگ بر   -مرگ بر آمریکا -آیین رزم -تداییجهاد اب 
گ نرم -آبان ۱۳شعارهای   -اسرائیل  تظاهرات  -جن

۱۳)اول دبستان  فارسی دوم    یفارس ،(۴9 ، ۱00 ،85
۱۳)دبستان  ن9 ، 85 م دبستان   می( بخوا ۱۳)سو 85،  

سوۀ  ، ۱۳85) ییدوم راهنما ی فارس ،(۱۱۲ درس ا
جتماع ،مقاومت( ان  یا 9، 9۲، ۱۳85)چهارم دبست ۷  ،

ستان  یاجتماع  ،(۱00 (   خیبخش تار ،۱۳85)پنجم دب
سال    ییاول راهنما یاجتماع  (،۱۳۲  ،۱۱0  ،8۴)ص 

  ینید  (،۲0 ،۱۳85) ییاول راهنما هایه( هد۷۶ ،۱۳85)
۱۳) ییدوم راهنما  راهنماییدوم  یفارس  ،(۶۴ ، 85

۱۳9) ییسوم راهنما  یفارس  ،(۱۱9  ،۴۶ ۱۳9۱) ۱، ۱ ۳)،  
تان  یآسمان هاییههد ۱۳9۱۴)پنجم دبس ۷  ،8۳،)  

۱۳9) یآسمان هایپیام ۳) ییدوم راهنما (،۱ 5،)  
  ،(۱0۲ ،۱08  ،۱۳9۱) ییآسمان سوم راهنما هاییامپ

ن  یاجتماع  یمات تعل )بخش   (۱۳9۲)چهارم دبستا
بستان    یاجتماع  ،(۱05، 9۷ 8۷(  )خیتار پنجم د

ستان   یاجتماع  (،8۴ ،۱۳9۲)  و...( ۱۳9۲)ششم دب
 

اختصار   مرکزی    توانیمبه  دال  دوره  دراین  گفت 
محروم   و  ستیزی  ظلم  محوریت  با  اسالمی  عدالت 

، ظلم ستیز،  یی مبارزهاسوژه تاکید به تربیت  ،  پروری
ومحرومین جهان  ، دشمن شناس حامی مستضعفان 

داشته به  .  اسالم  دوران  این  در  آموزشی  گفتمان 

اسالم جهان  بندی  تقسیم  غیراسالم  ،  واسطه 
قدرت   ودشمنان  اسالمی  امت  محرومین  از  وحمایت 

وتغییر   (مند استعمارگر وظالم )نظیر آمریکا واسرائیل
ضدیتی   مرزهای  نرم  جنگ  شکل  به  دشمنی  شکل 
گفتمان   شدن  هژمونیک  موجب  که  اند  کرده  ایجاد 
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است گشته  دوران  دراین  همچنین  .  آموزشی 
با  هاشه یکل نفرت  بشعارها ی  مرگ  نظیر  آمریکا  یی  ر 

خاطرات   با  نظامی  تفکرات  محوریت  و  واسرائیل  

کتب   در  استعمارگر  دشمنان  شده  تحمیل  جنگ 
 درسی نفوذ کرده اند.

 

 
 

 گیرییجهنتبحث و  5
به   پاسخ  راستای  با  هاپرسش در  ارتباط  در  مقاله  ی 

آموزشی  هایمؤلفه شرایط   اسناد  در  صلح  ؛  آموزش 
جنگ،یده اورود   با  مرتبط  و  متعدد  مضامین  و    ها 

)ک  ی،دشمن نفرت  و  بر...،  تکرارینه  مرگ   شعارهای 
یم انتزاعی جامعۀ  تقس  آن،   پوشانهم و مفاهیم    جنگ

مقاب در  بشریت،   ل مسلمانان  رانی حاشیهبه   ابنای 
دولت  هاحکومت تمام   مقابل  در  گذشته  ظالم  ی 

از   الگو  اشاعۀ  اسالمی،  جمهوری    طلب جنگ عادل 
مقاب در  ایرانی،  پهلوانان  مانند  باستانی  افراد    ل بودن 

الگوهای   دادن  جلوه  روحیۀ    طلبصلح کمرنگ  با 
الگوهای  سازبرجسته   ی،بخشندگ  جنگجویانۀ  بعد  ی 

دروس از  زیادی  تعداد  در  که  و...(  سال دینی  و    ها، 
تکرار  یه پا دهه،  دو  حداقل  مدت  به  تحصیلی  های 

دانش ،  شده ادراکات  باورها، در  و  کرده  نفوذ    آموزان 
آن یق تصدو    هاارزش در  را  که  هایی  داده  شکل  ها 

را جنگ  و  عملکردی    خشونت  و  دانسته  مشروع 
صلح محخشونت  و  رقم   ستیزور  جامعه،  سطح  در  را 

شکل  ین، خشونت در اذهان و باور افراد  ؛ بنابرازندمی
و تفکر محور شکل گیری عملکرد   ردیگیم باور  و این 

بازتولید   از  معیوبی  چرخه  که  شد  خواهد  افراد 
حوزه در  در  ،  فردی  خشونت   سرانجام  و  فردی  میان 

آموزش اسناد  اصالح  زمان  تا  و  اجتماع  در  سطح  ی 
داشتهانسل  خواهد  همراه  به  بعدی  همچنین  .  ی 

گرایانه در بستری که  ی مل مآبانه و رویکردهای نظامی 
نشان   کرده،  طی  را  انقالب  و  جنگ    دهد ی م دوران 

ترمیم   و  بازسازی  راستای  در  های  یب آسآموزش 
جنگ    جاماندهبه دوران  از  افراد،  انقالب  در  گامی  و 

و   و    برآمده   درصدد برنداشته  جنگ  به  تا  است 
فضای    به همین خاطر،  خشونت مشروعیت ببخشد؛

  درصدد است که    شکل گرفتهی  اگونهبه کتب درسی،  
برآید  زنده وجنگ  انقالب  خاطرات  نبود  .  ماندن 

آموزش    نیترمهم خشونت   در  صلح  آموزش  مولفه 
و   نداشته  جایگاهی  دوران  این  ی  هامؤلفهرسمی 

شهروندی، مردم مدنی  آموزش  حقوق  و  ساالر،  ی 
شقوق آن نیز در کتب نمود نداشته اند. در پاسخ به  

با   ارتباط  در  مقاله  دیگر  بر  هاگفتمان سوال  حاکم  ی 
صلح آموزش  راستای  در  آنها  ونقش  آموزشی    ؛ اسناد 

نشان  هاگفتمان بررسی   دهه،  دو  این  در  سیاسی  ی 
درسی   کتب  بر  ورودی  اصالحات،  گفتمان  که  داد 

گفتما و  دال  ایدئولوژ   ننداشته  با  انقالب  اوایل  یک 

 ضدیت ها

 دال مرکزی

 وقته ها

تهاجم 
 فرهنگی)جنگ نرم(

قدرت های 
ر  استعمارگ

اسالمی 
وغیراسالمی 

ی  اسالم

پرورش روحیه 
 ایثارگری

تربیت افرادی 
ظلم 

 ستیزوسلحشور

 مرز ضدیتی 

محروم پرور با 
 روحیه تعاون

آموزش وپرورش 
مطابق با الگوهای 

عدالت اسالمی
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اسالمی مذهب  بوده    مرکزی  حاکم  دوران  این  در 
عدالت  گفتمان  کردن    محوری است.  احیا  درصدد  نیز 

خالی  از  دال  حمایت  یعنی  انقالب،  اوایل  ماندۀ 
محرومی و  اسالمی    نمستضعفان  عدالت  بر  تکیه  با 

ایجاد   درسی  درکتب  را  خاصی  گفتمانی  چرخش 
است گفتمان نکرده  آمها.  دوران، ی  این  در    وزشی 

خود را از ترسیم الگوی نمادین   ر هژمونی بوده و اعتبا
دستمذهب   است.  به  چگونگی    آورده  همچنین 

شدن   ایجاد    ها گفتمان هژمونی  ضدیتی  ومرزهای 
ارائه   گفتمان  هر  انتهای  در  نمودار  قالب  در  شده 

 گردید. 

راستای   در  پژوهش،  این  از  حاصل  نتیجۀ 
بررسی  ی  شدهانجام ی  هاپژوهش  در  که  قبلی 

شد،  یشینهپ اشاره  بدان  خارجی  و  داخلی  های 
راستا است؛ و به چهرۀ دو روی آموزش حول محور  هم

و   در  هاگفتمان یر  تأثصلح  غالب  های یریگجهت ی 
نتایج  وپرورشآموزش بنابراین،  دارد؛  اشاره   ،

تحقیقات  دست به با  نظیر   مؤسساتآمده،  جهانی 
 ( برگهوف  همکارا۱۳95بنیاد  و  ایده  اکرت،  جرج    ن (، 

هم۲0۱8) است(  همچن راستا  نظیر  .  موانعی  وجود  ین 
تحوالی ب در  رسمی  آموزش  نقش  به    ت توجهی 

جن از  بعد  کم  گ اجتماعی  حذف    گرنو  یا  دادن  جلوه 
پاشیج   پژوهش  با  صلح،  با  مرتبط  آموزشی  مسائل 

یافته  طورهماناست.    راستاهم (  ۲0۲0) در  ها  که 
حاشیه به  بر  عالوه  شد،  صلح،   اشاره  شدن    رانده 

ایران    گوشزد  گفتمانی  اسناد  در  صلح  عواقب  کردن 
جنگ، و  انقالب  از  مداخالت    ضرورت  بعد  تحلیل 

صلح وقوع  هابرنامه در    آموزش  از  بعد  درسی  ی 
درسی،  هاکتابتحلیل  خصوصا     درگیری،   عنوان به ی 

درخصوص   مهم  گفتمانی  سند  آشکارسازی  یک 
مشروعیت  گجهت  امتداد  در  غالب  گفتمان  یری 

صلح،   برقراری  یا  خشونت  به   با  راستاهم بخشیدن 
خانال، همکاراا  پژوهش  و  نتایج    (۲0۱8)  ،نیده  بود.  

حاصل از تحقیقات داخلی از قبیل فتحی، واجارگاه و  
زاده و کرمی،  (، حاجی ۱۳88(، نودهی، )۱۳8۷اسالمی ) 

تیغ۱۳9۳) سعا(  و  )ددتمنبخش  درخصوص  ۱۳9۶،   )
، با نتایج این  وپرورشآموزشنواقص آموزش صلح در  

دلیل    راستاهم تحقیق   به  مقاله،  این  است.  بوده 
آموزشی    اسناد  متن  و  بافت  به  توجه  و  زبانی  تحلیل 

نقش  اتازهابعاد    به  زمانهم   طوربه مانند  ی 
و  یدئولوژی ا رسمی  هاگفتمان ها  آموزش  بر  حاکم  ی 

مشروعیت   تاکید  در  خشونت  یا  صلح  به  بخشیدن 
و   درکتب  منفی  سازی  کلیشه  چگونگی  به  و  داشته 
کرده   اشاره  نیز  خشونت  بازتولید  از  ای  چرخه  ایجاد 

ی انتخاب شده )بعد از دوران  هادوره همچنین  .  است
اسالمی وانقالب  بازبینی    نیترمهم   ( جنگ  در  دوران 

آموزش صلح بوده    هایمؤلفهکتب درسی حول محور  
ارائه  ،  معرفی وتحلیل شده در این دوران  هایؤلفه مو  

گفتمان   شدن  هژمونیک  و  بندی  مفصل  چگونگی 
 . ی این پژوهش استهاافتهوجه تمایز دیگر ی

کرد   اشاره  باید  پایانی  گیری  نتیجه  یک  عنوان  به 
که توجه به بخشش که از فرآیندهای مرتبط با صلح  

در   درسی  کتب  درمحتوای  باید  بعد  است،  بسترهای 
از منازعه جایگزین تفکرات کینه جویانه شود. تمرکز  

احسا بر  غلبه  با  بخشش  از    سبر  انتقام  یا  کینه 
اعتماد بازسازی    ده یدب یآسروابط    بهبودو   طریق 

در راستای غلبه بر خشونت خواهد بود.    هاگام اولین  
میان   میترم طریق  پیوندهای  از  اجتماعی  و  فردی 

  ش با تمرکز بر دانش و نگر   تواندی مجایگزینی مثبت،  
، دیدگاه او را از باورهای سراسر کینه دهیدب ی آسفرد  

انتقا دهد  مو  و    و  ؛تغییر  منزوی  منفعل،  شخص  از 
مدعی،  فردگرا فردی  سمت    جو مشارکت و    منتقد  به 

رسمی است    ش نقطۀ عطفی در آموز   ن تبدیل کند. ای
بازتولید   جای  به  با  هاشه یکلکه  انتقام  و  نفرت  بار  ی 

دام  تخشون  تغییر   ن و  با  منفی  احساسات  به  زدن 
عناص در  بازنگری  و  بازسازی    ر رویکرد  به  آموزشی، 

چن در  درگیری  و  جنگ  کمک    دعوارض  متوالی  نسل 
تمرکز   با  نیز  آشتی  روحیۀ  پرورش  همچنین    بر کند. 

پیوندهای    میترم بازسازی  کنار    گسستهازهم و  با 
انتقام  اختیار  »فردی،   گذاشتن  سطوح  فردی  میان   در 

ی صلح محور مؤثر  هات ی هوگیری  و جهانی« در شکل
بود..   ساختاری  هااست یسخواهد  ، باره  ن یا   دری 

با تمرکز بر جلوگیری از ورود عناصر مرتبط    توانندیم
دشمنی و  جنگ  کین  ، به  و  ی  هاخشونت با    هترس 
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کردن   درونی  با  و  کنند  مقابله  فرهنگی  و  ساختاری 
به   رعایت  ها،  تفاوت احترام  دادن  قرار  محوریت 

اجتماعی و جهانی  ،  میان فردی،  حقوق و تکالیف فردی
ی  هاکرامت آشنایی با  ،  در بسترهای اجتماعی مختلف

مسالمت  زیست  درنهایت  و  آن  به  احترام  -انسانی، 
را خنثی کرده    سازی منفیآمیز در کتب درسی کلیشه

ی صلح محور اسناد  هایر یگجهت و در راستای بهبود  
 گام بردارند.  پرورش  و آموزش گفتمانی نظام 

 تضاد منافع  
اعالم   مقاله  این  رابطه    ندینما یمنویسندگان  در  که 

رعایت   را  نشر  اخالق  کامل  طور  به  مقاله  انتشار  با 

اعالم  نموده را  محتوا  اصالت  و  این  .  ندینمای ماند 
هم و  نشده  منتشر  دیگری  جای  در  به  مقاله  زمان 

کلی  ۀ نشری و  است  نگردیده  ارائه  حقوق    ۀدیگری 
محتوا از  گردیده  ،  استفاده  محول  ناشر  به  و..  جدول 

 است.

 سهم نویسندگان 
مشارکت  ،  نویسندگان در تدوین پژوهش حاضر  ۀهم

 داشته و نقش سازنده داشته اند. 
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 منابع
انقالب   نیب  رانیا  .(۱۳89)   رواندی  ان،یآبراهام   دو 

گل محمدابراه  محمدی  )احمد    ی فتاح  میو 
 . یچاپ ششم، تهران: ن  ،یی، مترجمان(الیول

مهرمحمد  ی،احمد ملک  ،یآمنه؛    حسن؛   ،یمحمود؛ 
(.  ۱۳99)  یمرتض  ی،و طاهر  رضا یعل  ،یصادق 

صورت  ی لیتحل نظام    ی بندبر  در  اهداف 
ترب  میتعل.  رانی ا  یآموزش ،  (۱۴۴) ۳۶  ،تی و 

۷0-5۱ . 

کاوی   (.۱۳98)  مزیج ،جیپ وا  صلح  ی  هاانیبنآموزش 
فلسفی   و  و  )اخالقی  حیدری  حسین  محمد 

برخورداری اصفهان:  مهین  مترجمان(.   ،
اصفهانانتشارات   اثر  )  دانشگاه  نشر 

 .(۱989اصلی 

)  ،سعادتمند  و  را یسم  ، بخش  غیت برنام۱۳9۶زهره    ۀ(. 
-فصل  . ییابتدا  ۀ دور  آموزش صلح در   ی درس

درس   ی فیک  یهاپژوهش   نامۀ برنامه    ،یدر 
۳(۷)، 89-66  . 

درسی قصد    ۀتحلیل برنام(.  ۱۳89حاجی زاده، هانیه )
راهنمایی تحصیلی بر    ۀ شده دور  اشده و اجر 

یونسکو  هایمؤلفه اساس   دانشگاه  صلح   ،
و   انسانی  علوم  دانشکده  مازندران، 

 اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد.  

ه  یحاج کرم  انیهزاده،  تحل۱۳9۳)   رتضیم   ،یو    لی(. 
دور  ی درسۀ  برنام شده  اجرا  و  شده  ۀ  قصد 

صلح  بر اساس مؤلفه  ییراهنما آموزش  های 
برنامه.  ونسکوی در    ی درس  یزیرپژوهش 

ترب علوم  در  پژوهش  و  -برنامه- یتی)دانش 
 .92-109( , ۱5)۱۱,  (  یدرس  یزیر

نصراله  ،حجازی )  ،بهرامی  و  سید  (.  ۱۳98وحید 
و موف   الکال  روش تحلیل گفتمان  'کاربست 

رشت سیاسی  ۀدر  علوم  روش،  علوم  شناسی 
 . 1-18، (99)۲5،  انسانی

( فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  خانه  (.  ۱۳8۴دبیر 
شورا در  مصوبات  فرهنگی  انقالب  عالی  ی 

پرور   طارتبا و  آموزش  اسناد  شبا  آرشیو   .
 ریزی درسی.  هسازمان پژوهش و برنام

)  ،یروزآبادیف  یدهقان اصول   .(۱۳8۶جالل  -گفتمان 
  ی خارج  استسی   در  محورعدالت  راییگ

احمد س  ة ینشر  . نژادی  دولت    ، یاسیدانش 
۱، 98-68 . 

 ( فرزانه  تحلی(.  ۱۳8۷رضائی،  و  ی  هاکتاب   لتجزیه 
دور مبنای    ۀ درسی  بر    های مؤلفه ابتدایی 

جهانی دانشگاه  آموزش  مازندران،  دانشگاه   ،
پایان  اجتماعی،  و  انسانی    ۀنامعلوم 

 کارشناسی ارشد.

  محمد )سرآغاز صلح    ییبایشک (. ۱۳۷8)  ا  ی بت،  ردونیر
  ،یبرخوردار   ن یمه  و  یدریح  نیحس

و    ویآرشمترجمان(.   پژوهش  سازمان  اسناد 
 .یدرس  ی زیربرنامه

)   ی،اسد  و   بابک  ی،ریشمش ضرورت  ۱۳98حسن   .)
برنامه  ی ش یبازاند صلح.    ی هادر  آموزش 

 .۱۱۲- 8۷ ،(۲0) 5 ،یآموزش پژوه 

بنیادی تغییر  )،  شورای  خرداد  اجرایی  (.  ۱۳۶۷ستاد 
پرور  و  آموزش  نظام  جمهوری    شکلیات 

. آرشیو اسناد سازمان پژوهش  اسالمی ایران
 ریزی درسی.  هو برنام

)   ،پورسعیدو    فرهاد   ،طالیی بررسی  ۱۳9۲فرزانه   .)
.  تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر

بین دوفصل بشرنامۀ  حقوق  ،  (۲)80  ،المللی 
122-85.   

  ؛رضوان  ،زاده  ینقلیحس  ؛ بهروز  ،مهرام  ؛هیرق  ،فاضل
  گاه ی(. جا ۱۴00محسن )  ی، دخت بهمن  ی نوغان

پرورش   و  آموزش  در  آن  ابعاد  و  مشارکت 
اسناد    ران یا   یاسالم   یجمهور به  توجه  با 

برنامه  تیر یمدفرادست.   در    یزیرو 
   .13-46  ،(۲)۱۴  ،یآموزش ی هانظام
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عصومه سادات  م  ،یو اسالم  وروشواجارگاه، ک  یفتح
بررس ۱۳8۷) »آموزش    زان یم  ی(.  به  توجه 

م در  تعلصلح«  ترب  میتخصصان  ,  ت یو 
برنامه معلمان    یدرس  ی زیرکارشناسان  و 

شهر   ابتدایی    یهای نوآور تهران.  دورۀ 
 .   49-76  ( ,۲5)  ۷، یآموزش

نوده  های  مؤلفه   ی بررس  (.۱۳88)   معصومه  ی،فالح 
صلح   مدارک    ونسکویآموزش  و  اسناد  در 

سند  ۱۳8۳-85)  ران ی ا  ی اسالم  ی جمهور  :)
ب انداز  جمهور  ست ی چشم  نظام    ی ساله 

آموزش و پرورش   ی کل  اهداف ،رانیا  یاسالم
دوررانیا اهداف  رفتا  متوسطه.   ۀ,    ردانشور 

تربیتی) علوم  مقاالت  - 68(،  ۳۶)۱۲،  (ویژه 
55. 

بررس ۱۳9۱)  اریاسفند  ،یمعتمد تحوالت    خ یتار   ی(. 
ا   یدرس  یهاکتاب در    ران یمدارس 

پژوهش و نگارش کتب  . ش(.    ه۱۳90ـ ۱۲۳0)
 . 111- 131  ،(۲5)۱۶  ،یدانشگاه 

زا ) دنور  مریم  دینی  ۱۳99،  تربیت  انتقادی  تحلیل   .)
آموز  پرور   ش در  جمهوری    شو  رسمی 

نسب  و  جهانی    تاسالمی  صلح  مفهوم  با  آن 
برنام خوارزمی،    ۀو  دانشگاه  صلح،  آموزش 

پایانروان  ۀدانشکد   ۀ نامشناسی، 
 کارشناسی ارشد.

پرور  و  آموزش  مصوبات  (.  ۱۳۷۳)   شوزارت  مجموع 
- 5۶۶)جلسه  ش شورای عالی آموزش و پرور 

آموزش    (588 عالی  شورای  معین  کمیسیون 
پرور  اسناد    (.۱۱5-   ۱0۱)جلسه    ش و  آرشیو 

 ریزی درسی.هسازمان پژوهش و برنام

پرور  و  آموزش  ملی    ۀبرنام(.  ۱۳9۱)   شوزارت  درسی 
. آرشیو اسناد سازمان  جمهوری اسالمی ایران

 ریزی درسی. هنامپژوهش و بر 

شورای عالی انقالب فرهنگی  ،  شوزارت آموزش و پرور 
و  (.  ۱۳90) آموزش  بنیادین  تحول  سند 

و  شپرور  پژوهش  سازمان  اسناد  آرشیو   .
 ریزی درسی.  هبرنام

پرور  و  آموزش  تربی .  شوزارت  و  تعلیم  و    تفلسفه 
پرور هاهدف و  آموزش  قانون    شی  در 

ایران اسالمی  جمهوری  دفاساسی  ناشر  تر ، 
برنام و  تألیهتحقیقات  و  ی  هاکتاب   فریزی 

 درسی.  

پرور  و  آموزش  درسیهاکتاب.  شوزارت  ،  فارسی)  ی 
دینی اجتماعی ،  قرآن،  تعلیمات    تعلیمات 

تاریخ و مدنی( اول دبستان تا سوم راهنمای  )
آرشیو  .  (۱۳85لغایت    ۱۳۷۳های  )سال 

کت و  و    ب اسناد  پژوهش  سازمان  درسی 
 ریزی درسی.  هبرنام

پرور  و  آموزش  درسیهاکتاب.  شوزارت  ،  فارسی)  ی 
دینی اجتماعی ،  قرآن،  تعلیمات    تعلیمات 

ی  هاام ی، پی آسمانیهاه ی، هد تاریخ و مدنی()
پژوه و  تفکر  ،  دختران  ۀویژ  ش آسمانی 

درو  و  تا  (  مشترک  سپسران  دبستان  اول 
اول  )متوسطه  راهنمای   )سوم  های  سال (  

کت(۱۳9۳لغایت  ۱۳85 و  اسناد  آرشیو    ب . 
برنام و  پژوهش  سازمان  ریزی  هدرسی 

 درسی. 

؛  الهه  نده،یپو   لدا؛ ی  ،یخسرو  زابال؛یا   باوئر،  ؛یاول   گر،ی
  آموزش   ج یترو   (. ۱۳95)  فاطمه   افروز؛   ی شاد

  ی راهنما-  ران یا  در   صلح  ی ساختار  و  میمستق
  ملک   محبوبه   و   پور   ی نیام  مونا )  ان یمرب

برل  ،یمختار   اد یبنآلمان:    ن،یمترجمان(. 
 .برگهوف
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