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  يک ھوادار: فرستنده 

٢۶.١٢.٠٩  

  »!یصلح و توسعه اجتماع «ۀ بر مقالیدرنگ
    

وان  ایخرج داده، مقالهه ھنرش را ب» باھنر «ی جامعه شناس ما ھادمحصل اعصلح و «  تحت عن » !یتوسعه اجتم

ته است ه و تحل. را نوش اهي و پادگاهي از د،ی ناشیاسي سليگرچه ھر مقال اعطي و شراسندهي نویاسي سگ ر ی اجتم  ب

ضا اکم نمایف دگي ح دي مین اهي و پادگاهيد. کن غال و تحکسنده،ي نویاسي سگ دمت اش غالگرمي در خ ط ی اش  توس

  .  و دولت دست نشانده آنھا قرار داردستھاياليامپر

ر انگسندهي در پسوند عنوان مقاله، تعجب خود نوهي عالمت نداکهيھمانطور هي را ھم ب ه خت وان مقال  است، انتخاب عن

لذا . رسدينظر مه  متعادل بري نا متداول و غ،ی مسمی ھوش ما؛ بزيدگان تن خوانی برازين!) یصلح و توسعه اجتماع(

 ني و خواننده دردي نمای و ابھام خلق میجي خوانندگان گیراله ب شوم، خود عنوان مقاسندهي وارد بحث نونکهيقبل از ا

د، صلح و .  روشن تر شودشي تا مفھوم براکنديباب به ذھنش رجوع م ه کن ه را زمزم وان مقال ھرچه قدر خواننده عن

ده اامي، ذھنش پ!ی، صلح و توسعه اجتماع!یتوسعه اجتماع ده می مغشوش کنن ه خوانن دي ب ئن مدھ   شود کهی و مطم

  .  قرار داردیستيالي امپری طلبمي تسلاستي ھم از نظر مفھوم غلط است و ھم در خدمت سزي مقاله نني عنوان ایحت

ون در ی فلسفه و جامعه شناسپارتمنتي د،ی  سال چھارم علوم اجتماعی که دانشجوسندهينو شاپوھنت ل است و ان ء  کاب

رار ی در پھلوی که مقوله توسعه اجتماعداندي ماي  رشته  خواھد گرفت،ني را درتشي مدرک موفقیزوده هللا ب  صلح ق

هي ااي رديگينم م نمنک وز ھ دي ھن ر م. دان ذا اگ ديل هيز ادي بادان خاص ترسنگون رهي توجراي زد،ي اش رای گ  طي از ش

  . دھدي را وارونه جلوه ممي دوانده است که مفاھشهي کشور آنقدر  در ذھن آنھا رخنه کرده و ریاشغالگر

 در کنار ھم مي دو مفاھني که قرار دادن ااند ائی مسمیتعادل  و بم که صلح و توسعه، مقوالت نا داندير نم اگنطوريھم

   آموزد؟ ی اش است چه میري که در حال فراگ ای پس او از فلسفهست،يدرست ن

د،  کنی از صلح بحث مکهيکس. » جنگ و صلحیعني«. قرار دارد» جنگ«در مقابل » صلح «،ی فلسفی بحث ھادر

  .  مفھوم استی او از صلح ناقص و بلي پردازد، مشخص است که تحلیوبه مقوله جنگ نم

دزي جنگ نی ھاشهي بر عوامل و ردي بای مکند،ي که از صلح بحث میکس ته نياز.  توجه کن وان ه ب» صلح« گذش عن

دي مثبت شده نمدهي پدیخوده  مفھوم عام، خود بکي ا صلح و جنگ دارميصلح دار. توان ا جنگ مي ت ار. ت ا در ت  خيم

 را پالش و شروي مبارزات مردم  و طبقات پو جنگ تهي که اتورمي داری از صلح ھای فراوانی نمونه ھایجامعه انسان
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ار از شرامي داشته ای و عادالنه ای مترقیھم چنان جنگ ھا.  کرده استتيتقو رتي صلح و امنطي که ھزار ب  ی برت

  . تواندي ھم خوب شده نمی ھر صلحست،ي مضر ندهي پدی ھر جنگکهيلذا  ھمانطور .داشته است

ا امنطي در شرای وقتیصحبت کرد ول» توسعه« شود از ی آنوقت مم،ي بریسر مه  امن بطي در شرای وقتًءبنا  و ی ن

  !  ازش داردی ما  درکسندهي که نویآنھم توسعه ا.  استی اھودهي و بدي حرف زاکي مفھوم توسعه م،يجنگ ھست

ل محرک آن حرف نم در سندهينو ه اش از جنگ و عوام ديمقال دي حرف نمنياز. زن واملزن ه ع ه چ ه س ی ک د راه ب

ادیني که نه تنھا در جھان عیصلح..  شناسدیًاو صرفا توسعه و صلح را م. شده است» توسعه«اصطالح او،   ی و م

  !  گرددی بلکه در ذھن انسانھا ھم مستولافت،ي دست ديبه آن با

وم صلح را مسنيش در ا با ھنر، ھنریآقا ه مفھ سانھا نھادحي است ک ان ان هي وار در اذھ دي من ار. کن ان یاو ک  در جھ

دي موضوع را نمنياو ا.  نداردی انسانھا و طبقات اجتماعی و تضاد ھا و خواست ھاینيع سانھا دردان ه ان ان ني ک  جھ

ا و ھر طبقه و ستند ھی و طبقاتی ھا و خواست ھا و منافع قشردگاهي دیدارا شر بن افع سءق ه من صادیاسي ب  اش ی اقت

ه ب.  نداردی اجتماعی به تضاد ھای کارسندهيلذا نو. یافتگي و ھم به انکشاف و توسعه شدي اندیھم به جنگ و صلح م

  :یقول مولو

  ..ی با کافرني زره زره ھمچو دی            جھان جنگ است چون کل بنگرنيا

  . در باره صلح است و بس»  واروحيمس «حتي نصکيز او ا.  جنگ ھا نداردني به ای جان کاری ھاد

ه او ه  و بکردندي مدي ما غسل تعمسندهي تمام انسانھا مثل نواگر ه  را بیدر درون خود شان احساس صلح خواھ«گفت

ا؛ بافي حنيدر پس ا. ستي نني که چنفي حیکه خوب بود ول»  آوردندیوجود م ا و احساس افسوس ھ ا ادي ھ  ني م

ه راه حل ذھنمي کنمي ترسشيرا بی و مادیني و راه حل عميضاد ھا و جنگ و جدلش را بشناسجامعه و ت  و کشتن ی ن

  .  و اغراض در اذھان مااليام

راني فاضله درنهي مدجادي ای ھای پردازاليخ ان ب ه او سمبل اسندهي نوی جھ ده است ک در سھل و آسان ش  نطوري آنق

  :  نگاردی مني چنشي پلو ھاالياو در خ. ميکني می که ما زندگیه در جھان ندھديجامعه را در ذھن منورش باز تاب م

ع   طريق عدالت اجتماعی انتظار میاز« د و توزي رود كه فاصله طبقاتی ، تبعيض و استثمار در جامعه به حداقل برس

 مرد و زن از ميان شكاف بين فقير و غنی ، شھر و روستا و. تر انجام گيرد ای مناسب درآمد سرمايه و قدرت به گونه

ه حداقل برسد ئ ی و درون منطقه ئ  منطقهنھای بي برود و از نقطه نظر جغرافيايی نيز عدم تعادل  ني در چنًاءبن.  ی ب

ه در آرامش ی انکشاف استعداد ھا فراھم منهي رسد و زمی خشونت به حد اقل میتيوضع راد جامع ان اف  شود ، ھمچن

  . »ابدي شي انسان ھا  در جامعه  افزای زندگتيفي و کندي را دنبال نماتشرفي پی توانند برنامه ھایخاطر م

اعیشاخص ھا( مبحث ني ما بنگارم که درسندهي نوخدمت ا) ی توسعه اجتم اد ھ ر توسعه و انکشاف نھ اعیب  ی اجتم

م ادي بای و مديخرج داده اه توجه ب عه را وسعت مني ھ شي توس ما ب. ديديبخ اه ش عه یج  ،یساي ستميسي سکي توس

رواز و دي کربال زده ای به صحرای دفعه بحث را رھا کرده گذرکي ،ی دولتیاجتماع  در آنجا طرز تفکر تان را به پ

ان گراکي که جز ديکني صحبت ميی و فضاستمي سکي جاديدر آورده از ا ی آرم ه بي ري داني محض و ب  الي خکي گ

ازيان ن آگاه تري در جوالنگاه ضمی که حتی پلواليخ. ستي نشي بیپلو ر .  استري در گی به مشکالت و چالش ھ اگ

دالتن جھاني نباشد شما درنطوريا ه ديگوئي می از چه ع ه ب تثمار در جامع اتی ، تبعيض و اس ا فاصله طبق ه در آنج  ک

  حداقل برسد؟ 

سنيا.  استشي طبقات حاکم و محکوم رو به افزااني فاصله مشهي ھمی نه که در نظام طبقاتاي ديداني را مني اشما له أ م

 استثمار گر خصلت متداوم یو استثمار انسانھا در نظام ھا.  و ھم  در جھان اول و دومکنديھم در جھان سوم صدق م
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سل دارد س و یتي ملضيم از تبعع ازي نضيتبع.. و مسل اتیجن ام طبق ود ه  است وروز بی زاده نظ کل و نم روز ش

  . ردي گیخود مه  را بیمختلف

 که  در ديني بی نمی جامعه اچيشما در ھ.  استشيدرآمد ھم در تمام جوامع رو به بسط و افزا و توزيع هي سرمامفھوم

ا شده است و ممکن ادي بر بنهي گذشته سرمانياز.  شودعي به افراد جامعه عادالنه توزهيآنجا سرما سانھا بن تثمار ان  اس

ه اُ کارگران سستی و پاست آن از ددني کشی به بردگی حلقه ھاا که حتستين هي شود، چه رسد ب ه توزنک  عي عادالن

  . شود

ه معاصر سرمای غنرايز.  نا ممکن استزي نی و غنري فقني شکاف باني رابطه مدر  هيسرما.  دار استهي در جامع

روت و سرماتي اقلی براتي فقر اکثریعني.  اندوزدی مهي کارگران سرمایعني ء و استثمار فقرایدار با بھره کش  هي ث

دامدي آی دست مه بی از استثمار و بھر کشی ثروت اندوزنيا. رد آویبار مه ب نج و گ دام گ ه از ک ا جمعی ن  ني ای ت

  ! دني نماعي را عدالنه توزی بندميتقس

.  تضاد ھاست که زنده استني ادي و تشدجادي نظام با اني ایعني. نظام استني شھر و ده ، مرد و زن زاده ااني متضاد

ان اول ن که نه تنھا دديدانيشما م زاني ازير جھان سوم بلکه در جھ ا در حال اف ضاد ھ ا.  استیري و اوج گشي ت  ًءبن

ه از ردي شکل بگی و مادیني عی ھاتي از واقعدي جھان بانير جامعه فاضله دجادي بر ای شما مبنی ھای پردازاليخ  ن

  .  تانليتخ

 یعني.  رسدی خشونت به حد اقل مم،يدي رسیا جامعه ني ما در چنی وقتديگوئي است که مني درلي تحلني ا بودنجالب

ته است و ازی مختلف گذر توسع سازی که جامعه از فاز ھانجايتا ا د ني عبور کرده است، خشونت وجود داش ه بع  ب

صاد-یاسي سستمي و سختار توسعه و انکشاف سالي خشونت بعد از تکمیعني. رسديبه حد اقل م ه از می اقت  اني جامع

  !  گام به گام نقشش را حفظ کرده استنجاي رود و تا ایم

ذرم و ی مسندهي نوبندهي و زباي زیت ھااژه ھا و پشت سر ھم قرار دادن لغ ویني محتوا و گلچی بی ھايی گوی کلاز  گ

  .  اوگري دلي پردازم به تحلیم

  :  نوسدی میھاد

عامل بسياری . مطلوب دست يافت امنيت واقعی ھمزاد عدالت بوده و بدون عدالت ھرگز نمی توان به امنيت ًاصوال«

ا، جنگ از بحران اامنی ھ ا و ن ی ھ شور در ب ال ک ته و ح ای گذش دالتی ھ ا و تبعيض ع انی و  ھ ومی، زب ذھبی، ق ھای م

  . »ای نھفته است منطقه

ان اول امنیدر کشور ھا.  نداردتي به امنی ھم ربطادي و عدالت زستي ھمزاد عدالت نی واقعتيامن ا تي جھ  است ام

 ري غی که انسانھا در آنجا در فضاديگوي را می جنگري غطي شراتيامن.  استدهي عدالت به حد اقلش نرسی ھادقوله ب

دسندگانيلذا نو.  محفوط باشداتي و بلاتيقول آخند ھا از گزنده سر ببرند و جان شان به ترس و وحشت ب  شي الچه ان

دي درست نما"نجياوگر" ششي و از پندي نمابي و ترکبي و مقوالت را با ھم ترتمي مفاھکندي میما سع ه ا. ن  بي ترتنيب

 شان یشي مغلق اندی سازند تا زبر دستیُ و مغلق مدهيچي موجود و حاکم در کشور را پیاسي سی فضای و بررسليتحل

 آنچه کندي کرده ھا دارند، فکر ملي از تحصیادي و مردم ما که توقع زندي نمای بودن تخصصی دانشگاھپوششرا در 

  .  منزل استی وحند،يگوي مآنھا

ا صلح خواست مگر ایني توان از فلسطینم« که ديگوي میقول مال شبستراز ما سندهينو هي ھ ورد نک  عدالت را در م

  . »مي در آورء به اجرایآنھا به صورت اساس
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ر . رسدينظر نمه  ھا چندان ھم واضح و روشن بيی عام گوني گفته است اما ای باب حرف خوبني دری شبسترخيش اگ

تي مدي بای مکرد،ي را مطرح محي روشن و صراري حرف بسیآخند شبستر ه نمگف سطی ک وان از فل ا صلح یني ت  ھ

دروني بان شني فلسطني را از سرزمیلي اشغالگر اسرائیروھاي آنھا ننکهيخواست مگر ا  از سندهي نواني منيدر.  کنن

س ه ب ام کلم وم ع ه مفھ دالت ب بھم و گنگ صحبت ماريع دي م ایريموضع گ و کن وني پی روشن و مشخصی ھ  رام

اری فعلی اشغالگرتيوضع ان ت م چن داردخي و ھ تان ن سياری از بحران.  افغاس ا، جنگ او عامل ب اامنی ھ ا و ن ھای  ھ

  . دانديی نھفته م ئ ھای مذھبی، قومی، زبانی و منطقه  و تبعيضاھ عدالتی در بیرا گذشته و حال کشور 

ً صرفا ی سازبي ھا و تخری از عقب ماندگیاري که عامل بسمياھد شد؟ اگر ما بگوئ ما خوبي چه نصيی عام گونياز

وني روشن و شفاف پاري بسديما با. ري نه خم؟ي ادهي رسیبوده است، به کشف تازه ا» جنگ« ا توجه ني ارام  عامل ھ

 داده است و ادي به ما یخي خوب تاری است، درس ھارده به آن اشاره کی عوامل که ھاداي عامل ھا؛ ني ازیليخ. ميکن

  .  به آنھا کم بھا داددينبا

ا ه  از آنھا بسندهيی که نو ئ ھای مذھبی، قومی، زبانی و منطقه ھا، تبعيض عدالتی  واقع بیدر وان عامل ھ رده اديعن  ک

ومی نژادضيھم مذھب و ھم تبع.  و ابزار بوده استلهي کدامش عامل نه، بلکه وسچياست، ھ انی ق  در خدمت ی و زب

 نيً را کامال از بی و زبانی قومی نژادضي شما اگر تبعیعني.  است؛ قرار داشته استی عامل که ھمان منافع طبقاتنيا

رني دی اگر در جامعه انطوريھم.  شودی نمداي عدالت سر و کله اش پد،يببر تم گ د، س ته باش  ،ی و مذھب وجود نداش

ه ااني اگر در می و زبانی و قومی نژادضيبع و مذھب، تنيد.  نرفته استاني از میاستثمار و بھرکش  وجود ی جامع

  . گرددي بر عادالنه بودن آن جامعه محسوب نمیلي خود دلیخوده  باشد، بنداشته

ارد و شمشيی به عالوه  مذھب، ابزارھا  و سالح ھای زبانی قومی نژادضي تبعاي زمي شئونزم،يوناليناس  در ري مثل ک

ر . دنگذراني مغي  از دم تیسادگه  شان را بني آالت، مخالفو افزارنيدست طبقات ستم گر است که با استفاده از حال اگ

شجوی مدهيپس د. کنندي استفاده ملي از راکت و مازام،يري ستمگر ھم بگنيعامل نيا ابزار ھا را از نيا ه دان  ی شود ک

  . یمصروف است تا با جامعه شناس شتري بی ما، به جامعه نشناسیعلوم اجتماع

ارقي حقافي و وارونه است که در خدمت تحريی کذای جامعه شناسني ھمیول رهي و توجیخي ت  تجاوز و طي شرای گ

 افتخارات و مبارزات ی بر تمام،یخي تارقي حقای وارونه سازنيدر پشت ا.  قرار داردیستيالي امپری اشغالگرميتحک

ا اه نھا بآود و از  شی مدهيمردم ما خط بطالن کش ر ا..  شودی مادي یمنعنوان بحران ن د ت هياز آن ب  در سندهي نونک

شیافغانستان کشور« که ديگوي افغانستان نشسته و مخيمصدر قضاوت کل تار راز و ن ه ف ا بي است ک اگون ی ھ  گون

ه  از گوشه و کی ثباتی و بی شان نا امنخي در ھر برھه از تاری قسمنيرا گذرانده است و ھم رآورده و ب ار آن سر ب ن

  . » رسانده استبي کشور آسني و انکشاف در اهروند توسع

را.  استيی ھایژگي و وازاتي چه مشخصات، امتی داراخي از تاری برھه  اني که استي ما مھم نسندهي نویبرا  او یب

شورهيما چه عل و مبارزات حق طلبانه مردم امھاي قی تمامل،ي تحلنيطبق ا.  مھم استتيًصرفا صلح و امن  ی حکام ک

تبداد هي مردم ھزارجات علی ھااميلذا ق. گرددي میعرف می ثباتی و بینام نا امنه  بی  خارجی متجاوزگرهيو چه عل  اس

ا امنرايز.  ھمه مردود استی و طالبانی ظاھر خان،یعبدالرحمن خان اتی و بی ن  ديگوياو م.  را دامن زده استی ثب

دي متي حمای او از ھر توسعه ارايز.  شودی توسعه می کند موجبی ثباتی و بیھر نا امن و ا. کن  توسعه ني انکهيول

  . ردي جالد صورت گی عبدالرحمن ھادسته ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ازنريآن قدر تحت تاث»  عدم خشونتیتئور« ما با خواندن چند نوشته سندهينو ه ذھن ن ه است ک  را از نشي قرار گرفت

ذطي او در شرايیتو گو.  کرده استشي آالی وبهيً کامال تزکیاز صلح و انسان دوست ستان مشغول تھ  بي اختناق افغان

  !  استی کشاضتينفس و ر

ود ازش گیسر مه  بايمالي ھی از غار ھایکي در ،یپالي نامبري ما مثل پسندهي نواگر رد، ممکن ب ه ب حال . ميکردي نمل

 هستادي گوشش ای برچه پک به پھلو کهی خارجیروھاي طرف از نکيکه در کشور مثل افغانستان سکونت دارد، از 

ان ري در مسزي کفر آمی درس ھایري و فراگشيجرم نداشتن ره  بگري و از جانب دترسدياست، م تن از طالب ه رف  خان

  .  عدم خشونت شودی تئورروي پني چنني که ارسدينظر مه  بديواھمه دارد، بع

 کيخشونت .  شده استهئ شان ارای آموزند که برای ميی بداند که انسانھا صلح و خشونت را از فضادي جان بایھاد

ر خشن طب.  استی جامعه انساناني و ھم در معتي ھم در طبیعياصل طب ا خشونتش از قع سلش را از عتيانسان ب  ن

م بیاسي سی قدرت ھامامت.  حفظ کرده استعتي طباني نوع موجود زنده در موني مل۵٠ انيم ه  و اقتدار با خشونت ھ

ع و ی ھا با خشونت شروع مامي انقالبات و قهيکل.گردديھم با خشونت حفظ م و ديآ یدست م ا خشونت و قل  شود و ب

  : سدي نوی میو.  و بچگانه استفي ضعاري از خشونت بسسندهيلذا درک نو.  کندیقمع دشمن را نابود م

 گراني با  دیھمکار تعاون و ی برايیھنش جاذ تواند در ی زند نمی که در ذھنش خشونت و تعصب موج میافراد«

  . » بپردازدشي خوی در انکشاف استعداد ذھناي و ابديب

 ردي گی از انسانھا شکل می خشونت در ذھن بعضکندي و فکر مدينماي می تلقی ذھندهيعنوان پده  خشونت را بسندهينو

  . ديفس نما نهي و تذکبيخرج داده تھذه  تا مثل با ھنر؛ ھنرش را بکندي محتي آنھا را نصبي ترتنيو به ا

ادميني بی ممي نگاه کنرتي بصهدي با دی خشونت کمدهي با پداگر ه خشونت عامل م اتتي موقعیعني.  داردی ک  و ی طبق

ه دي نمای منيي است که موقف افراد را در باره صلح و جنگ، خشونت و عدم خشونت تعی اجتماع– یاسي سیفضا  ن

  :ديگوي منيلن. ذھن آزاد انسانھا

  .»مي مثل آنھا زوزه بکشدي باميکني میرگ ھا زندگ گاني در میوقت«

  .  را حفظ کردی با قھر و خشونت زندگدي درنده خو بود و بادي ھا بای وحشاني است که در مني حرف اني ای معنا

 در باره عدم خشونت، خودش حتيبا آنھمه وعظ و نص) حي مسیسيع( عدم خشونت ی تئوری بداند که باندي باسندهينو

ه سالح ھای ھاستياليامروز امپر.  شدیوانست و قربانرا حفظ نت سلح ب دان م ا دن  خشونت ی ستمگر که خود شان ت

 هي مکتب تربني را درسني ھنر ھزاران تئوربا ی و مثل ھاددھندي عدم خشونت می را سبق تئورگراني ھستند، دزيآم

 ادي گراني رشته به دني ا ديگرليارغ التحص جان ھم مثل ده ھا فیھاد.  بدھنداي و رري را درس تزوگراني تا دکننديم

ا  دی تعاون و ھمکاری برايید جان توانی زند نمی در ذھن شان خشونت و تعصب موج مکهي که کساندھديم  گراني ب

 نگفته یزي شود؛ شما چی بمباران مشي ھا و شرکايیکاي که خانه و کاشانه شما توسط امرستي مھم نديگوياو م. دنابيب

 صورت گريُ حواله کرد، رخ دیلي به شما سی که اگر کسکندي مهي توصگرانياو به د. ديخرج ندھه  باز خود خشونت

  . دي کنشي خوردن پیلي سیتان را برا

ایکي را در  ای رابطه صحنهنيدر دی از فلم ھ ددمي دی ھن ر من ل ھن د مث ر من ه ھن ا( خودش ی ک ر م ا ھن ل ب ه مث ) ن

ريُ زد؛ رخ دیلي به شما سی صحنه گفته بود که اگر کسنيوعظ ام. موضوع را به نقد و تمسخر گرفته بود  صورت گ

ان را پ ه در صحنه چندي کنشيت دني ک وا.  ش ه ھ هي ایمضروب ب ا انک تقبال ب د؛ شي را پگرشي ضارب رخ دس  کن

ردیلي ضارب سی شود ولی از قباق زدن منصرف مسوزديضارب دلش م ه ک ر حوال م ت  لحضه نيدر.  دوم را محک

ه حال چه باحتي نصاديه  دفعه بکيًضروب کامال  درد برداشت؛ که صورت م ددي موعظ افتاد ک  موعظ رايز.  بکن
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 واعظ سر حتيدست گرفت و از نصه  ابتکار را خود مضروب بنکيا.  دوم چه کندیلينگفته بود که بعد از حواله س

  . شدزمين  به شکم ضارب زد که در جا نقش یباز زده چنان لگد

رانيموعظ بي ترتني ابه دتی ممکن است ب ا نمن بدھبي را فرگراني دی م تي حقدنتوانيد ام راق ان شهي ھمی را ب  کتم

  . کنند

  : سدي نوی می درس اخالق بدھد و از قول آخند شبسترگراني تا به ددھديخود حق مه  ما بی جامعه شناساستاد

دان خود را تربديامروز ما با. ه از گذشتدي است، نه تقلندهي آی در عصر حاضر ساختن براتيفلسفه ترب" «  تي فرزن

دگتر ی انسانندهي در آنكهي ای براميكن ر زن دی و با مشكالت كمت ا.  كنن ه ببستي نني اتي تربیمعن ا در ميني ك دران م  پ

 چشمان ديما با. مي كنتي حاال ما ھم فرزندان خود را آنگونه تربو كردند ی متي تربيیھا گذشته ما را براساس چه سنت

سانمي باز كنندهيدان خود را به آفرزن ه ان ه ھم اه مثبت ب دانمان نگ ا فرزن ا  ت ه ااي دنیھ ند، ن ته باش هي داش  از دهي برنك

مگري دیھا انسان ار ھ ندشانيك  و فقط در كن راأمت.  خود باش دان خود را ب ا فرزن فانه م دگیس ان تربی زن  تي در جھ

ا  از فرھنگی محدودرهي و آن ھم در داميكن ی متي در كشور خود تربی زندگی بلكه برام،يكن ینم ه در كشور يیھ  ك

ندمي كنتي تربیا گونه  فرزندان خود را بهديبا. وجود دارد ته باش ه نيا.  كه سعه صدر داش ا  دلگون سانیھ م   ان ه ھ ا ب ھ

 و در یطير شرا را داشته باشند كه در ھني ايی كه توانامي كنتي تربیا گونه  را بهود فرزندان خديما با. شود ی مكينزد

  . »رندي بگمي جھان درست تصمیھر جا

او .  سازدی را ثابت میزي چه چسندهي نوی متجھد جامع الکماالت، برایعظمال هللا تي نقل قول از آني که ادانمي نممن

ازدي طرف طرفدار تقلکي است اما از دي طرف مخالف تقلکياز  د ب اد. ی و مجتھ ر ھ د خوب و کي یخوب اگ  مقل

د مخالفت کيی گرادي تقلهي علدي باشد که نبایھد شبستر مجترويپ ازدي تقلهياگر عل. ن ا است، پس سمبل سازی س  ی ھ

   ست؟ي چ، استافتهي استوار و بنا دي اش بر تقلیمجتھد که اساس تئور

ر اساس بتي تربدهي گذشته پدنياز دان ب ه شکل منشي فرزن دران و جامع سچي و ھردي گی و طرز تفکر پ  کي ی ک

داردبي استاندارد شده در ج، فرزندان باشدهي که در باره تربی مطلق و جامعاخالق د.  ن ه در ایمجتھ دگراني ک  ی زن

دگیمجتھد.  کنندهيرب تعهي فرھنگ حاکم شاري ممکن است فرزندان شان را طبق معدي نمایم ل زن دي می که در کاب  کن

ضا ذھبیممکن است فرزندان شان را طبق ف د م تلط چن ردم ترب و ی فرھنگ مخ ات فرھنگ م ق عنعن دهيطب در .  کن

ه ی به فرھنگ فضای فرزندان بستگهيلذا ترب. کندي امر صدق منيمورد فرزندان جامعه ھم ا ر جامع اکم و مسلط ب  ح

  .  از سنت گذشته مردم دارددي ھم تقلید و تا حدویو عنعنات سنت

مردم .  داردی اجتماع– یاسيختار و مناسبات س فرد در جامعه و سای طبقاتتي به موقعی فرزندان بستگتي ھم تربباز

ات ارزشدر ھر عصر فرزندان شان را طبق رس ه ان کنی مهي خود شان تربیومات و عنعن هيد ن دان هي تربنک  فرزن

دازيشان را موکول به ن ا و ضرورت ھای من دهي آی ھ ازن ا در آن س دهيد ت ارن دی ساز گ هيا.  بتوان سف أ تسندهي نونک

دگیندان خود را براما فرز« که خورديم ان تربی زن رام،يكن ی نمتي در جھ ه ب دگی بلك  تي در كشور خود تربی زن

ا و غیسف بأ تکي ،»ميكن یم ا معرايز.  استی منطقري ج دان شان را ب سانھا فرزن ااري ان سندی اخالقی ھ  در دهي پ

  !  ممالک و جھانی باقیھاي مندازي نی نه براکنديم تيکشور خود ترب

و و جدی فرھنگ ھایسوه  جامعه بی مستلزم رشد و ترقی مثبت و منفهيچه ھا و ترب شدن چشم بباز  چيھ.  استدي ن

سته اي ضروت دارد؛ باز یھاي مندازي به چه نداندي نمچي که ھی اندهي آکي ی چشمان فرزندانش را براتواندي نمیپدر  ب

ه  خاص پدهيرب به تازي نندهيلذا نه باز شدن چشمان فرزندان به آ.دينما دان ب سته کردن چشمان فرزن ه ب ه دارد و ن ران

در.  داردیتي خاص ترباري کدام معندهيآ د تکامل ت ر اساس رون ه و فرھنگ یجيباز شدن چشمان فرزندان ب  در جامع
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دي مداي پی فرھنگ-یاسي سی شکل گرفته و سمت و سوی دارهيغالب سرما ذا ت. کن ا أل ه شناس م سف خوردن جامع

  .  اش نسبت به مردم و جامعه استیاس جامعه نشنک از دریناش

فامي رابطه کرني که درميري بپذدي اصل باکيعنوان ه  ما نوشته است که صلح را بسندهينو ر يی ش ه جالب و پ ه نکت  ب

رني اديمن ھم به تائ. صورت روشن بپردازده  باب بني خواسته است درسندهي اشاه کرده و از نويیمحتوا  مي پرسش ک

ه سندهي نویر برا که چطوميگويجان م اد ستي الزم ناي آگردد؟ي اصل محسوب مکي صلح به مفھوم عام کلم ه ابع  ب

   داده شود؟ ی مفصلحي توجه و توضی صلح کمني ایارزش

ديذ اصل بپکي ی ام که صلح را در عام به معنادهي نشنی و مذھبیداتي عق- یاسي ساني جرچي تا حال از ھمن  رايز. رن

ه ھر اند اهي و پاشهيک ایفي تعریاسي سگ سان.  از صلح داردیني روشن و معی مشخص و دست آورد ھ ا ک ه یحت  ک

  .. رندي پذی شرط ھا مشي سلسله پکي را با لحد بلکه صن صلح را در سطح عام قبول ندارزيند نن سوزایمکتب را م

وقتکي بلکه ستي فاضله ننهي مداي ی کدام ستراتژده؛نسي نوفي به تعرء بناصلح ذر م رای گ االت ديجد تی ب وا و اکم  ق

ان گرچه بن.  متخاصم استیروھاين ذا طالب ذھباني گرااديل ه از بنيی م د ک ی گراادي ان  شان مخالف مکتب و سواد ي

را. شندُ در ذھن شان خشونت را بکیق صلح خواھي تا با تزرستندي ساده لوح نسندهي است اما مثل نویآموز ا ب  یآنھ

ه ایابيدست  اني ب د یئ صلح شرط ھ ارني ازیکيو  دارن ا، ج ردن شری شرط ھ دی غراعتي ک ه ی محم  است ک

ای مبن،یجوھرش ھمان امارت اسالم ا، برپ ه ھ ان در خان ادي ايی بر مسدود کردن زن اج از ھ  جماعت و ی زوری نم

  . قطع کردن دستان دزد است

دام مشکلی جبرني و فراموداتي قی ما براسندهي نوالبته ان ک داردی طالب سرايز.  ن ه دری ک ل مشغول  ک ون کاب  پوھنت

  .  داردی ھم سر ساز گاری طالباننشي با بًنايقي باشد، ی مجتھد شبسترلي المساحي از کتاب توضیريالھام گ

وشي سطر ھای است که از تمامیلي و تحلی آنقدر دچار تناقضات فکر"ھنربا"  صلح و توسعهمقاله گ، ی ب ام، گن  ابھ

 ستيالي دولت دست نشانده و امپری جھت رام ساختن مردم برای طلبمي و تسلی فکرتي مغشوشی ازش بوتيو در نھا

اردی تجاوزگر میھا اهيگرچه جا.  ب وان از استي نی در سطحسندهي و موقف نوگ ه بت هي ک ا ضرر و لي تحلنگون  ھ

رایني بشي را پی و ملموسی آنانيز ا ب رد ام ه در شرایني محصلی ک رار دارد؛ یاسي سی انتخاب خط و مشطي ک  ق

  .  استزي مخرب و تو ھم بر انگاري نظرات بسنهنگويا

   ٢٠٠٩ دسامبر ٢۵

  


