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چکیده
از آنجا که تصور می شود حقوق بشر برای همه انسانها برابر است و هرگونه اختالف اجتماعی
را کنار می گذارد ،باید راه هایی برای آموزش جمعیت در امور حقوق بشر یافت .یکی از راههای
آموزش حقوق بشر دین است .دین پیوند بین افراد یک جامعه است که به تفاوتهای اجتماعی
و آموزشی اهمیت نمی دهد .برای اعتقاد و اعتراف به یک دین نیازی به تحصیالت عالی نیست.
اما در زمان ناامنی ،به عنوان مثال در جنگ ها یا فجایع ،مردم بیشتر از زمان صلح ،مذهبی
هستند و از رهبران مذهبی خود درخواست کمک و مشاوره اخالقی دارند .با شرکت در مراسم
مذهبی ،مردم نه تنها در مورد امور مذهبی بلکه در مورد موارد سیاسی نیز مطلع می شوند ز یرا
نهادهای مذهبی مکانی برای تبادل دانش نیز هستند .رهبر مذهبی نقش مهمی را ایفا می کند
ز یرا او می تواند تأثیر ز یادی بر روی توده هایی با تحصیالت پایین بگذارد .رهبر مذهبی با استفاده
از روشهای موثر می تواند به اجرای حقوق بشر در جامعه کمك کند .از آنجا که روشهای
مختلفی برای آموزش بین فرهنگی در امور حقوق بشر وجود دارد ،می خواهم توضیح دهم که
چگونه آموزش بین دینی در امور حقوق بشراز فعالیتهای ضد تعصبی حمایت می کند .پایه و
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مبنای این مفهوم ضد تعصب در اصل در آفر یقای جنوبی ایجاد شده و هدف آن رفع کلی تبعیض
از قبیل تبعیض جنسی ،نژادپرستی ،سلسله مراتب شمال-جنوب و غیره است .تمرکز این نوشتار
بر روی حساسیت بخشیدن به خود و شروع یک فرایند یادگیری مادام العمر برای زندگی با
ً
آ گاهی از تعصبات موجود و ایجاد تحمل در جامعه است .مفهوم ضد تعصب مستقیما با
مکانیسم تبعیض در ارتباط است و بنابراین برای زمینه های آموزشی که شامل نهادهای مذهبی
است ،مفید و مناسب است .رهبر مذهبی توسط این آموزش قادر به کار با تمام گروه های
کودکان و بزرگساالن یا مردان و زنان است و می تواند این افراد را به سمت تجربه احساسی
خودشان سوق دهد .با توسعه این روش ،رفتارهای غیر تبعیض آمیز در زندگی شخصی و کار
ایجاد میشود .دینی که با روش ضد تعصب همراه باشد ،نشان می دهد که جامعه چه فرصت
هایی برای مبارزه با تبعیض کمتر برای همه افراد جامعه است و در نهایت به اجرای حقوق بشر
کمک می کند.
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