بسم الله الرحمن الرحیم

یاداشت و یراستار
موسسه اندیشه وران افغان به تعداد ( )۳۰مقاله تحت عناوین ( جوانان افغانستان
و سییی ب به سییوب تحجت اجت ع ) را که در پایان مسییابقه مقاله نویس ی

بعد ا

فلرتشیدن میان محلیلین ( )۱۴پوهنتون دولت و خلیویی کشیور تح ی ی دید
و بلییورم مقدمات ا ف م موسییسییه اندیشییه وران افغان م العه شیید بود به من
سیر د تا نن ا ا نر متحوا و اییوم مقاله نویسی و به کار یی ب شییو هاب ماخ
نویس وی ایش منایم.
با م ا لعه ابتدای به مشییاهد رسییید که اک ا نویسییند ها ا تز به ر ر تح ی
مقارم ستندرد ب خوردار نیستند.
ا اینکه این مسیابقه راابت ب اب تشیویج جوانان به منرور ف ا یی ب اییوم علج
مقاله نویسی بود و ناا ب اسیت ب اب اینکه و ور باید یم مقاله علج نوشیت و
هم ب اب اینکیه محلیییلین محرتر در مورد نتیت نتیایق تحقیج و تح ی مونوی ام و
تیزس علج شیان یم تلیور کل داشیته باشیند بنم مار مقارم را دایقاا م العه و
اییحاام ر ر در نناا بعجت نمد در میجن در مار مقارم کاسیت و کجتودب هاب
نشان ی دید تا مقارم به نویسند هاب نن ا ض نوردن ایحاام سر د شود.
در م تتیه دور ا ججلیه مقیارم اتل (  ) ۱۰مقیالیه ا ض م یالعیه و اییییح نایای
ب ایم سییر د شیید که در جزو اا

در اختیار شیی ا ار دارد .ا این ف یج ب اب

مار جوانان اشییرتاک کنند در مسییابقه و مسییابقام بعدب ان وب و اویییله ف ا
ب اب رسیدن به اهدام رشیفانه شان که ه نا کسب علم و دانش است ا خداوند

متعام نر و دارر .نا یفته مناند که این ابتکار دسیت اندرکاران محرتر اندیشیه وران
افغان اابت سیییتایش بود و عامت و انهیز ی ب اب تشیییویج محلیییحن محرتر به
منرور کسب بارت فعالیت علج محسوب شد م تواند.

معاون رس محقج  -عتدالحکیم محخیت

افراطگرایی ،عوامل و پیامدهای آن

ذکیه یعقوبی
پوهنځی ژورنالیزم
پوهنتون کابل
چکیده
اف اطی ای به عنوان پدید اب که رفتارهاب خشییونت نمیز و یسییرتو ت وریسییم را
توجیه میکند ،سییاختارها ،هنزارها و ار وهاب یم جامعه را هدم ا ار میدهد.
هجوار این معضیییت بیه عنوان ییم نه ان مورد توجیه جایان ا ار داشیییتیه اسیییت.
تحقیج اا  ،ب متناب پ سیش اییل ا ایدلولووب اف اطی ایانه وهیونه باعث عدر
تحجت اجت ع میشیود ،و وه را اتهای باعث باتود این ومیعیت خواهدشید؟
نشان میدهد که ایدلولووب اف اطی ایانه موجب تضعیف ناادهاب اجت ع وونا
دین ،نمو و ،سیییاسییت ،ااتلییاد ،ف هنر و ای میه دد .محقج دراین تحقیج،
روب بحیثهیاب وونا اف اطی ای  ،اییدلولووب ،عیدر تحجیت اجت ع  ،عوامیت و
راهکارهاب نن اسییتدرم ک د اسییت .روو تحقیج ،تتیین بود  ،ب اب جج نورب
معلومام ا رووهاب کتابخانهاب و ملااته استفاد شد است.

واژههای کلیدی :اف اطی ای  ،ایدلولووب ،عدرتحجت اجت ع .
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مقدمه
رویدادها و پدید هاب اجت ع معجور بیشییرت ا یم علت میداشییته باشییند .در
این بین علتهای نیز هسییتند که ان ی اربشییان بیشییرت ا بقیه اند .یک ا این
پیدیید هیا اییدلولووب اف اطی ای اسییییت کیه در یسیییرتو نن عوامل میاننیدا فق ،
ب عیدالت وعقید هیاب اجت ع  ،نتود ف یییییتهیاب ب اب ااتلییییادب ،تتعی

و

تعلیییب ،تفو فلت هاب اوم  ،بان و م هت نقش دارند و باعث نضیییقیی ب
انیدیشیییه یه اب اف اف میشیییونید و تود هیاب نیاامیید را در ناوو اع م دنییاسیییتیز
م کشیانند که ا نسیایش عارب ا مح ومیت در باشیت نن جاان  ،سیخن میهویند
و بایاب ورود بیه ننزیا را ،پییار جنیر در ب اب ار وهیاب دموک اتییم و ن وم دنییای
میخوانند .در یدر تدابی وار جویانه ب اب مقابلهب هدفجند در ب اب اف اطی ای ،
راهکارهاب کارنف ین  ،اشییتغام ای و ف اهمسییا ب ف یییتهاب ندی نیا اسییت
بدینوسییله ا پیوسیک کسیان بیکار ،فقی  ،مح ور و ناامید به ییفوم اف اطی ایان
جلویی ب شیود .در م الهب بعد ذهنیتسیا ب اجت ع -ف هنه  ،یفت نسیا ب،
فعالیتااب مدن و روشییینه ایانه و ا هجه مامت افزایش سی ی گ نیاه و تفسیییی
درسیییت دین نیز کجم میکند که به لحاظ ذهن و فک ب نسییییب پ ی ب اف اد در
ب اب دییدییا هیاب اف اطی اییانیه کیاهش ییابید و اف اطی اییان نتواننید بیه راات
رسبا یی ب کنند.
افراطگرایی
اف اطی ای تویییییف ب اب میایحم رفتیارب و اییدلولووب هیاب متعیدد در رسارس
جاان بود و ا مشخلهب نن تغیی ام به سجت عدر روادارب و س و مختلف ا
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مایت به خشیونت اسیت .انسیتتیوم م العام اسیرتاتییم افغانسیتان در یزارشی ،
اف اطی ای را بیهعنوان تغیی ام رفتیارب و اییدلولوویک فعیام در نر ی فتیه و یفتیه
این ام مام در روابط مییان اف اد و ی و هیا ،در رایابیت و تعیامیت بیا یکیدیه و محیط
اجت ع و سییییاسیی شیییان ر میدهد .اف اطی ای در سیییه سیی گا ف د ،ی و و
تود ها اتفا میافتد .م کز م العام اسییرتاتییم افغانسییتان هجچنان یفته اسییت
که «اف اطی ای م هت عتارم است ا انح ام ا دیدیا ها و شیو هاب میانهروب
م هت و و خش به سیوب تفسیی تندروانهب نمو هاب دین » .تفسیی ب نادرسیت
ا دین کیه االیب بیا عیدر تحجیت ،تتعی

و ف اخوان ب اب مقیاومیت خشیییونیتنمیز

هج ا اسییت .ب این اسییاس ،اف افیت به دونوع اسییتا نخسییت ،اف افیت دین
میتاشد که عتارم ا انح ام دیدیا ها و شیو هاب میانهروب م هت و و خش به
سیوب تفسیی تندروانهب نمو هاب دین  ،تفسیی ب که االب با عدر تحجت ،تتعی
و ف اخوان ب اب مقاومت خشیونتنمیز هج ا اسیت .دور ،اف افیت مید دین است
کیه اف اطی اییان ب مییید دین فعیالیتایاب اف اطی اییانیه داشیییتیه و در ب دین خود
اف اط م ور ند.
دکرت محجید امین ااجیدب ریی

دانشیییهیا ابنسیییینیا وییی هیاب اف اطی ای

م هت را در موردهاب ذیت خحیه ک د استا
•

کیارب د جنیر و خشیییونیت میار عییار علییه نایادهیاب میدرن و نریار بین
امللت.
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•

عدر رعایت اوانین برشیدوسیتانه در جنر و نقش وسیی و یسیرتد ب نن
رص بال ُعبا کسب پی و ب ا
تحت عنوان جااد با استفاد ا راهربد (الن ُ
را ایزاد واشت)

•

نف م لج اکومتایاب ای دین بیه مبیابیه نوع رشک در ایاکجییت و
تاسی

•

اکومت دین به ه ایجت.

نف م هب و سیینتهاب کحن فک ب که مسییل نان نن را پ

ا اسییحر

ساخته اند( انق اع ا سنت)
•

ااتداری ای و مامیت خواه ( .فعالیت دانشییهاه و نقش نن در ماار
خشونت و اف اطی ای )۲۰۱۹ ،

ی و هیاب اف اف ای می هت کیه در افغیانسیییتیان خود را ف فیدار دموک اسییی و
سیکورریزر میدانند ،در مقابت ی و ها و کسیان که فعالیتهاب ایییت دین دارند
و در یییدد ت ویق و ناادینه سییا ب ف هنر ناب اسییحم هسییتند ب خورد اف اف
ک د  ،بیا ننایا مخیالفیت میور نید .ه نیونیه کیه ی و هیاب اف اف می هت فیالتیان و
داعش در افغانسیتان بدبخت ها و واشیت را به وجود نورد اسیت .پنداشیت ونین
پیرشفت ااتلیادب ،علج و ف هنه
اسیت که اف افیت در ه دو ف م سیتب عدر ی
و در کیت نیابودب جیامعیه بود اسیییت امیا بیا ی ویییدن ه دو ف م بیه اعتیدامی ای و
تسییاهت پیشییهی  ،تنشها را میتوانند ا میان ب دارند .در ای این یییورم باعث
افزایش خشیونت در جامعه میه دند .در نتیزه جلو رشید ایدلولووب ونین ی و ها
ی فته شیود و ب کسیان که ا ف یج اعتدام وفعالیتهاب مدن در ار وهاب دین
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کیار میکننید ،اتایار اف افییت را وارد نسیییا نید .و یک ا اهیدام این یونیه فعیالییتهیا
میتواند این باشد که الداً م در را به اف افیت تشویج و سو منایند.
ایدئولوژی
ایدلولووب عتارم ا سیییسییتج ا اید ها و اضییاومهاب روشیین ،حیگ و عجوماً
سییا مان یافته اسییت که مواعیت یم ی و  ،یا جامعه را توجیه ،تفسییی  ،ترشیییگ و
انتام مین ید .این سیییسییتم با الاار و تانی پ ی ب شییدید ا ار وها جاتیاب
معین را ب اب کنش اجت ع نن ی و و یا نن جامعه پیشیینااد میدهد .بناب این ب
اسییاس تع یف فو ایدلولووب در درون ف هنر به عنوان مزجوعهاب کامحً به هم
پیوسیته ،ه هنر و سیا مان یافته ا ادراکام و تزل بخش محسیوب میه دد و در
هجین معنا اسیت که میتوان ا نن به عنوان یم ( سییسیتم) نار ب د( .روشیه۱۳۶۸ ،
ا)۹۹
تحمل اجتامعی
تحجت اجت ع یعن ب دبارب و ظ فیت پ ی و تفاومها(مدارا) اسیت .این مقوله
اشیار به این دارد که اف اد تا وه اد هنزارها ،سیتمهاب ندی و عقید های را
کیه بیا دییدییا خودشییییان تفیاوم دارنید را میری ی نید و بیه نن اارتار میهی ارنید.
(ناابخش  ،نلی پوررسدهای  ،کام ان۱۳۹۰ .ا )۲۶
ب اب ادامه بحث در این اسیجت در مینهب پاسی به پ سیش اییل  ،با پاسی به دو
پ سش ف ع ذیت و ارجاع به دیدیا محققان م بوفه م پ دا یم.
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 )۱چه عواملی باعث افراطگرایی و رشد ایدئولوژی افراطگرایانه در
افغانستان میشود؟
اف اطی ای عوامت بیش ی رب دارد ا ججلها عوامت سیییاس ی (موجودیت اازاب و
دولییتهییاب افی افی ) اجیتی عی  ،میبییت نیتیود فی ییییییتهییاب بی ابی اایتلیییییادب،
مح ومیتهاب تاریخ و اجت ع تااجم ف هنه  ،تتعی

و تعلیییبهاب اوم ،

م هت  ،بان عوامت و مینههاب اسیییاسی ی نضیییقیی ب اندیشیییههاب اف اف و
مشییو هاب اف اطی ای پنداشییته میشییود این عوامت باعث م شییود که در یم
جیامعیه مینیههیاب اف اطی ای مسیییاعید ی دد .ایابیت ذک اسیییت کیه یک ا تی نی
یی ارت ین عوامیت ،اسیییتفیاد ابزارب ا دین میتیاشیییید یعن

اف اطی اییان تحو

میکننید کیه بیا پیونید دن ا الیتهیاب تح یف شیییید و دلخوا دین بیا متغیی هیاب
سییاسی و اجت ع متناسیب با اومیاع جامعه ،تفک اف اف را خلج ،توجیه ،ت ویق
و ناادینه سا ند.
رفتارهاب اف اف با درنر داشیت ماهیت ،بافتها و سیاختارهاب جامعهها متفاوم
اسیییت .ونیانچه در ب خ جوام نه وهاب ایدلولوویم وا التهاب خاص دین
ف اهاب ظ فیت اوب دارد .در بعضی جامعهها مح ومیتهاب تاریخ  ،ااتلیادب،
ف هنه  ،اجت ع و تقسییم نشیدن عادرنهب مناب بسیرتهاب مسیاعد ی ایشهاب
اف اف پنداشییته میشییود .به هجین ت تیب در بحث ریشییه یاب علت و انهیز هاب
عجد اف اطی ای درافغانسیتان فق  ،بیعدالت وعقد هاب اجت ع مسیتب اییل
رشید رو افزون مخالفت در ب اب دولت افغانسیتان وفعالیتهاب اف اطی ایانه شید
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اسیییت .و درییییورت که به این عوامت را ات بنیادب در نر ی فته شیییود ،شی ی ر
اف اطی ایان به پایینت ین س گ می سد.
 )2چرا از تداوم افراطگرایی یا بنیادگرایی در جامعهی افغانستان نگران
باشیم؟
تداور جنرها میان ی و هاب اف اف و دولت افغانسیتان باعث تضیعیف ناادهاب
اجت ع میشییود .تحقیقام م کز م العام اسییرتاتییم افغانسییتان نشییان میدهد
کیه اف اطی ای در مکیاتیب (دور افتیاد ) در ایام توسیییعیه اسیییت .ای رشییید کج
دانشنمو ان بیا باتود کیفییت نمو و و افزایش ف یییی تهیاب نمو شییی هجخوان
نداشیییته باشییید ،این ومیییعیت میتواند به افزایش اف اطی ای در میان جوانان و
ب نتات سیییاسی منز شییود .اف اطی ای تناا به ناادهاب نمو شی و تحلیییل
خحیییه منیشییود .در ما اوس  ۱۳۹۴یم پیوهش با هدم ب رس ی و مقایسییهب
روند اف اطی ای در یفوم نی وهاب امنیت افغانستان در یا د وریت با انهیز ب
درک درسییت ظ فیتها وماهیت روندهاب اف اطی ایانه متک ب باورها ،بهشییجوم
اجحم خودب ،الییور در وظیفه و ت ک خدمت تداور اف اطی ای در افغانسییتان
انزار شیید اسییت .در ملییااتهاب که نویسییند با نااب عل امی ب اسییتاد یک
ا دانشییها ها داشییته اسییت به این نتیزه رسییید اسییت کها اف اطی ای در بخش
ااتلیییادب نیز پیامدهاب نایوار به هج ا دارد که تخ یب رسکها ،بسیییتهشیییدن
کیارخیانیههیاب یییینعت  ،بیاررفک ایجیت مواد ای ای و فق م در تا دسییییت ا
ب جستهت ین مبالااب نن است.
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نتیجهگیری
اف اطی ای به عنوان یم معضیت جدب درافغانسیتان اسیت ،ی ا با نراسیته سیا ب
خود به لتاس تقدس و سیح تکفی ا میعف دین و معنوب تود ها سی اسیتفاد
منود و ب اب نابودسیا ب ار وهاب جامعه به پا ایسیتاد اسیت .یک ا پیامدهاب
اس ت ی ا
نن تولید و رشید ت وریسیم اسیت و این موجب عدر تحجت اجت ع شید ی
فعالیتهاب ت وریسیییت با نسییییب رسیییان به مامت ین ناادهاب اجت ع وونا
امنیت ،نمو و ،ااتلییاد و سییای ناادها موجب تضیییی اقو برشی در افغانسییتان
ی دید است .ا هجینجا میتوان

ورم متار جدب با اف اطی ای را دریافت.

پیشنهادها
ر ر اسییت این پدید در سیی گ داخل و خارج مورد تحلیت وار یاب دایج ا ار
بهی د و ب نیامیههیاب مون و عجل ب اب متیار علییه اف اطی ای مورد توجیه ا ار
یی د .ونانچه محقج ،ب اب ات این معضت را کارهاب ذیت را پیشنااد میکندا
 .1ذهنیتسا ب هاب اجت ع و ف هنه
 .2یفت نسا ب در دانشها ها
 .3فعالیتااب مدن و روشنی ایانه ،افزایش س گ نیاه جوانان
 .4افزایش ادرم تحلیت دانشنمو ان در مکتبها.
پ داخک بیه مسییییالیههیاب ذک شیییید  ،ا لحیاظ فک بذهن کجیم میکنید کیه
نسییبپ ی ب هاب اف اد در ب اب دیدیا هاب اف اطی ایانه کاهش یافته و ریشیهکن
شود تا اف اطی ایان نتوانند به راات اف اد را به ف م خود بکشانند.
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یم بار دیه اوااب رشد اف اطی ای در مکاتب کشور ول معیار
اف افیت ویست؟
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اف افیت یا اف اط ی ای ویست؟
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و ا باید بابت یسرتو اف اطی ای در افغانستان نه ان باشیم؟
12:20 pm

2019/9/19با دید
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فعالیت دانشهاه و نقش نن در ماار خشونت و اف اطی ای .
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ایدئولوژی افراطگرایانه و عدم تحمل اجتامعی
علیآقا فیاض
پوهنځی ژورنالیزم
پوهنتون کابل
چکیده
مقالهب اا

م کوشید با اسیتفاد ا رویک د تفسیی ی ای و اتخاذ رویک د اتیم،

نقش اییدلولووب اف اطی ای در تحجیت اجت ع را ب رسییی کنید .روو ،کیف
اسیییت و افحعام مورد نیا با روو کتابخانهاب ی دنورب شییید اسیییت .نتیزهها
نشییان م دهد که شییا وندان تحجت اجت ع م لوب ندارند این مسییاله ریشییه
او ا خشیییونت و خشیییونتی ای نب م خورد .با این وجود ،محققان ب این باور
انید کیه نییاه و ااتلیییاد م لوب م توانید سییی ح ا جیامعیهپی ی ب را در مییان
شیا وندان تامین کنند و در ی ایش ننها به تانی پ ی ب هنزارب مون واا شیوند
و س گ تحجت اجت ع ننها را توسعه دهند.

واژههای کلیدی :ایدلولووب ،اف اطی ای  ،بنیادی ای  ،تحجت اجت ع .
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بیان مساله
"تحجت" ای ی حا ب اب توییییف ی ایشهاب اجت ع یا رفتار ف د اسییت که در
مقیابیت نیاب دبیارب ا ار دارد .این ی ایش ییا رفتیار ،ب ابا انیدیشییییههیا ،ی ایشهیا و
کسیییان کیه ا نر محتوا و هیدم بیا اک ییت متفیاومانید(میاننید ی و هیاب االییت)،
هیچ نوع ن ادب یا اق اایت من شود.
"تحجیت اجت ع " نیهتنایا بیه خوددارب ا اب ا ااسیییاس منف بیه ه شیییخ

ییا

ه ویز متفیاوم بیا کنشی م ج  ،بلکیه بیه این بیاور اشییییار م کنید کیه تفیاومهیا،
ورب انیید و ب اب ارتقییاب کنشی م ج ر رانیید .در جوامع کییه متتن ب
هجتسییته مکانیک هسییتند و پیوند کسییان به همدیه متتن ب مشییاباتهاب
ننهاسیییت ،تحجت اجت ع ای وه ر ر اسیییت اما مسیییالهاب ایزاد م کند ی ا
شدم بارب وجدان ججع و تعلب ستب م شود ه نوع یونایون در شیو هاب
یسییت ،تفک و رفتار بهفور فتیع با واکنشهاب فتیع شییدید و خشیین مواجه
شیود .جامعهب ام و ب در دهههاب اخی شیاهد دی یون اسیاسی در پارامرتهاب
سیاختار اجت ع خود بود اسیت .ا ججلها مااج م ا روسیتاها به شیا تاسیی
دانشیها هاب متنوع و ورود کسیان ا دورت ین نق ههاب کشیور به خ د ف هنرها و
سییتمهاب متفاوم یسییت به نن ورود فناوربهاب جدید رسییانهاب مبت ماهوار ،
انرتنت و شتکه هاب اجت ع مزا ب دیه افزایش اف اد داراب تحلیحم نمو و
عال  .عامتهاب مانند اینها ،منز به ایزاد ناهجهون ها ،هجوار اابت مشییاهد
بود است ( ناابخش  ،کام ان و نلی پور رسدهای ۱۳۹۰ ،ا .)۱۹
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تنوع رسیانهاب و تک فناوربهاب نوین باعث رشید نیاه ها ا یم ف م ،و بهتت
نن ،شیناخت شیکامهاب ورم اجت ع  ،ف هنه  ،ااتلیادب ،و سییاسی ا ف م
دیه  ،مقوله ب تحجت اجت ع را با تغیی ام جدیدب مواجه سیاخته اسیت .به نر
م رسید تسیایت دسیرتسی مخافتان به رسیانههاب اجت ع و مشیارکت در تولید
محتواب داد هیاب افحعیات بیاعیث خوداب ا ب در خلیییوص رفتیار و انیدیشییییهب
متفاوم خود نسیییتت به رفتارها ،اعتقادها و ار وهاب دیه ان شییید اسیییت .این
ومیییعیت م تواند به م نعت ا ف دشیییدن یا تحت فشیییار ا اردادن خود در ب اب
دیه ان منز شود.

تعریفها
ایدئولوژی
ایدلولووب ،مزجوعهاب ا عقید ها اسیییت که شیییالود اب ب اب عجت سییییاسییی
سیییا مند به دسیییت م دهد ،اعم ا این که هدم ا نن ،افظ ،اییییح یا واویون
ک دن نریار ایدرم موجود بیاشیییید ییا خی لی ا میام اییدلولووبهیا این عجلک د را
دارنیدا الف) رشا را در بیار نرم موجود ع مییییه م کننید کیه بیه شیییکیت ییم
"جایانبین " اسییییت ب) الهوب ییم نینید ب م لوب را اراییه م دهنید ،یعن
تلیییوی ب ا "جیامعیهب خوب" پ) ییم ف

کل را در بیار ب این کیه ویهیونیه

تحوم سییاسی م تواند-وباید-ایزادشیود ،ع میه م کند( .اندرو ه وود۱۳۹۳ ،ا
)۴۱
افراطگرایی
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اف اطی ای عتارم ا تلجیم ااف و سختیی انهاب م باشد که در راب ه به یم
ام اجت ع ا سوب ف د یا ی وه بنا ب موافهاب اجت ع اتخاذ م ی دد.
این تلجیم در پ ی فک یم ام و یا انکار نن م باشد که باید بدون اید و رشط
تعجیت ی دد و در خلوص معقوم بودن و یا ای معقوم بودن نن استدرل یورم
نهی د که با این ویف ،اد اعتدام رعایت من ی دد.
بنیادگرایی
به معناب رسکوب و عدر تسییاهت اسییت و دشییجن ار وهاب لیربالیسییت و ن ادب
شیخلی اسیت .رایقت ین توجیه بنیادی ایان ب اب ارتکاب یم ونین اع ل  ،این
اسییت که وون الیید ریشییهکن ک دن رش را دارند ل ا کارب را انزار م دهند که
خواسیت خداوند اسیت بهفور مباما مببی اران انتحارب مسیل ن باور دارند که
با فداک دن جان خود در را الله ،مسیییتقیم به باشیییت م روند .انترار بیشیییرت و
اعتقاد به رو ایامت ،یعن این باور که ما در عرصیی نخ الزمان ندی م کنیم ،به
اات م بسیییییار یاد باعث افزایش خشیییونت در مییان ی و هاب بنییادی ا اسیییت.
(اندرو ه وود۱۳۹۳ ،ا .)۵۱۵
ایدئولوژی افراطگرایی چهگونه دامن اجتامع را میگیرد؟
اف اطی ای در ابتیدا ا ا کت در جایت پی وب ا ایاعید و اییییوم اجت ع ،
اانون و اخحا شیکت م یی د و نهسیته نهسیته ا رمیایت و توا اجت ع بی ون
شید و به یم مشیکت جدب متدم م ی دد .در م الهب نخسیت جلویی ب ا نن با
توجه به اینکه ا کت در مسییی درسییت و سییا یار با بناها و ار وهاب اجت ع
اسییت ،مشییکت م باشیید وون من توان تشییخی
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ک د که ف د وه مان ا مدار

ار وها و اساسهاب عقحن و معقوم پا ف ا م ی ارد و به سوب اف اطی ای روب
م نورد ،ای ا ابتدا جلو ونین تح کهای ا سییوب دولتها به این دلیت که این
ا کتها در مسییی خ ا و خحم ملییلحتهاب اجت ع م باشیید ی فته شییود و
شیخ

و کسیان مح ک مورد با پ س و تعقیب عدل ا ار بهی ند" ،واای پیش ا

عحج است".
بیهفور مبیام ای اف اط ی ای دین را مورد ب رسییی و بیا نه ب ا ار دهیم ،متوجیه
م شیییویم که ف د در ابتدا یم اسیییحری اب عادب و متجسیییم به نمو هاب دین
بود و دیه ان را هم بهسییوب نن ف ا م خواند که دعوم بهسییوب ااکار و مسییم
به ار وهاب دین یم ام پسندید و اابت اتوم اجت ع و م در نیز م باشد اما
به م ور مان به علت عدر درک درست ا مفاورهاب دین و ا التها و تفسی هاب
نادرسییت که ا دین پیدا م کند را تندب را پیش ی فته و یفت نهاب سییخت و
درشیییت را ا ندرس دین بیا م در م

م کنید .و میان کیه بحیثهیاب وب جیایهیا

میان م در پیدا من کند و نستت به اندیشهها و نر هاب وب مخالف و واکنشهاب
اجت ع ییییورم م یی د ،ف د ا عیاً خود را در مواف اج و دیه ان را ب بیافیت
ا ار داد و در جسیییتزوب راهکارهای م شیییود که بتواند ب داشیییتهاب خود را
ت تیج کند.
این موافیی بهاب نادرسییت و تندروانه در نخسییت باعث عزلت و یوشییهنشییین
ف د ا اجت ع م ی دد و پ

ا نن این موافیی بها به عقد مندب تتدیت شیید

و منز به عداوم و دشجن م ی دد .ا اینکه در نر وب اجت ع فاسد ،منح م
و ب دین که رسیشیته ا اکم خدا اسیت جلو م کند ،تخ یب تاسیی هاب عامه
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و کشیتار م در را را تق ب و نزدیک به خدا تلق منود و انزار این ام ها را جااد
م خواند.
اینجاسیت که اجت ع دوار اف اطی ای شید و عوامت و انهیز هاب نن ا ه یوشیه
بانه م کشیید ،و ه ک

که ا ام به مع وم و نا ا منک دارد

با تفسییی ال

در جات سیییلب ن ادب و ن ار دیه ان دسیییت بهکار شییید و این را ا اقو دین
خویش م داند در اال که او با نن فام ااح و ناالییی که دارد نه اهت دعوم
اسیییت و نه معناب دعومی ب را درسیییت درک ک د اسیییت" .تکه دارب" ا دین ا
روب جایالیت و بلنید ک دن داعییه دعوم وسییییلیهاب م ی دد ب اب ب هم دن امن
اجت ع  ،پای م منودن اقو اساس و ن ادبهاب ف دب دیه ان.
با در نر داشییت وااعیتهاب جاان  ،من قهاب و بهخلییوص کشییور ما در اام
اا

رشید و عجج ریشیههاب اف اطی ای میجن ت ایب و مویت ا بی ون در بسیرت

وااعییتهیاب عین جیامعیه ییییورم م یی د .سییی گ نیدی عقیب میانید و ف هنیر
سینت ناشی ا افکار و عقاید خ اف  ،توار با ب داشیتهاب نادرسیت و کانه ا دین
و م هب در اابت اسیحر سییاسی عوامت بنیادب این پدید را م سیا ند که رشایط
جنه اور ،من قه ،ازب و ی و پ ست ننرا تویه و به وااعیت متدم م سا د.
ایدئولوژی افراطگرایی و تحمل اجتامعی
اییدلولووب اف اطی ای خطبنیدب اج و بیافیت ه یونیه نر ییه خحم نر خودو را
بافت بهش ی ر م نورد و اامت این ایدلولووب خودو را مسییووم ایییح اندیشییه
برشی دانسیته ،باعث کاهش تحجت اجت ع م شیود .فتج این ایدلولووب کسیان
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که همعقید با ییااب ایدلولووب نیسیت ،منح م اسیت و باید اییح شیود و در
ییییورت که اییییح ناپ ی باشییید باید ا میان ب داشیییته شیییود ی ا باعث انح ام
اجت ع م شیود .ایدلولووب اف اطی ای تناا م بوط به اسیحر نیسیت ،کلیسیاها
در ا نهیاب وسییی یای میدمهیاب خوب ب اب م یالعیه انیدیشییییه و اییدلولووب
اف اطی ای اسییییت .اف افییت دین ا نر سییییاختیارب ،ت کییب ا همخوان و
همدیه ییاب علیییتییتهیاب جیامعیههیاب عقیبمیانید اسیییت کیه بیاهم پیونید متوا ن
دارنید ،اف افییت دین ه ن عقید هیاب اجت ع تیاریخ اسییییت کیه ب اب بقیا و
مرشیوعیت خود در لفافهب دین و با شیعارهاب دین اب ا وجود م کنند .فلسیفهب
افی افییییت دیینی نیوع میتییار اب ا جینی

خی ابکی دن و دشییییجینسییییتیییزب و

انتقاریی بسیت ،هیچیونه پیار و پیامد پ

ا متار ب اب سیاخک و ندی ک دن

ندارند .مجکن بهویید که اف افیان ع ب بان ام و مدن دید استند ،نه متاسفانه
ننها به مدن ام و ب هم ا عینم هزار سیییام پیش نها م کنند ،و نسیییخههاب
دردهاب ام و شییان را ا مک متون پیش م خواهند اسییتخ اج کنند وون درک
ام و ب ا مسیالههاب سییاسی جاان ندارند ،را ات معضیتهاب سیاس ااتلادب
جایان را در متیار مسیییلحیانیه و خشیییونیتنمیز م بیننید ،کیه بارتین منونیهب ننهیا
فالتان در افغانسیتان اسیت .ننوه ای اابت تحجت اسیت ،این اسیت که دسیتاوردب
جز ج یان خون ندارند اما داد ا انسیانیت و عدالت م نند که ا نر اجت ع و
انسییییان ای ایابیت تحجیت اسییییت .ا این سیییتیب یفتیه م توانیم کیه اییدلولووب
اف اطی ای روب تحجت اجت ع ان بهسزای دارد.
پیشنهادها:
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.۱تولید ب نامههاب ف هنه جات نیاه خانواد ها.
 .۲توجه به ب نامههاب اجت ع و روانشناخت در رسانههاب اجت ع .
 .۳ب پای ه یشهاب من قهاب و مل .
 .۴تقویت جامعهپ ی ب و ف هنرپ ی ب.
 .۵افزایش مناسیییتتها و متادرم ف هنه  ،اجت ع  ،ااتلیییادب ،و علج میان
اورهیاب مختلف ،ب وییدن فیاییییلیههیاب جغ افییای و کجیم بیه ب ا ارب تفیاهم،
هجتسته و هجکارب مل .
 .۶مسیییزدها ،دانشیییها ها ،مدرسیییهها ،مکتبها و ناادهاب مدن

مینه را ب اب

افزایش روایهب تسییاهت در جامعه ف اهم کنند .ب اب اینکه بتوان هجوار در یم
جامعه تسیاهت و هم یسیت مسیاملتنمیز را تقویت منود ،باید ب ف هنرسیا ب و
تعلیم و ت بیت علج توجه بیشت ب ک د.
منابع
.۱اندرو ه وود – محجد رفیع ما نبادب  -درنمدب ب ایدیولووبهاب سیاس –
تا ان ،دفرت م العام سیاس و بینامللل ()۱۳۹۳
 .۲ناابخش  ،اتیباالله کام ان ،ف یدون و نلی پور رسدهای  ،مزید (.)۱۳۹۰
شناخت عوامت اجت ع مون ب س گ تحجت اجت ع در شا رساب.
فللنامهب پیوهش اجت ع  ،سام واارر ،ش ر ۱۰ا .۱۷-۳۴
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د کار نشتوالی څنګه د ټولنیز زغم د نشتون المل ګرځی؟
حرضت الله نشاط
د کندهار پوهنتون
د ژورنا لیزم پوهنځی
مقدمه
ت رسلییم رنیدپ پونیییتنیه مو تیه د کنیدهیار پوهنتون پیه پی

کلیب ادار ک د

تحقیج او څېړين ت څو ورځن سیییجینار وروسیییته دده لرار راکړم سیییو  ،و د
څېړين د يو مېتود څخه ګټ اخیسییتن له رره یاد پونییتنه جواب او ات رر
ورته ولټوو .په هجده اسیاس دا څېړنه د څېړن د روشیونو رس سیم ت رس کور.
او هڅه به کور و اقایقو ته پکښ ورسېږر.
ب کارپ ،ب رو ګارپ او د کار نشیییتون په یو نولنه ک د مېشیییتو وګړو د مادپ
اړتیییییییاوو او مشییییییکیییحتیییو د نیییه ایییت کیییییییدنی ی

پیییه میییعییینی ی

د.

نولنیز ام په ده معن دب ،و کله هم مو نولنه له یو ه ستونزپ رس مخام
يس ییا پیه بیت عتیارم د نولن اوسیییېیدونک لیه کړاو او درد رس مخیام يس دوب
دده په مقابت ک له ام ،اویییل او فک څخه کار واخا او کور منف عک
العجیت ونیه نیییغ ا دایه تیه نولنیز ام وییت کېږپ ،و میا د خرلو امکیانیاتو ب ب د
رامنځته کېدو ځین رملونه ت بحث او م الع رنده نیويل دپ.
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دلته باید ووایم و د هغه االیای په خاف م پکار وه د ځینو کسیانو رس م
ملیاات وګړه و یی وی د نه اعت د له کتله سیوارنو ته ځواب ونه وایه هجدا
را د منابعونه شتون ما بله ستونز و .
د څېړين په جریان کي ستونزې
داه تحقیج و

ل څه ناڅه له ځینو ستونزو رس مخام کړر یو ل دا و

و د موادو کجښت ؤ یا به هم مواد په ده ب خه ک یې وپ خو ما رس رس
ورته پیدا نکړ.
بله ماجه ستونز دا و و په داه څېړنه ک م یې کار د نولن له عامو وګړو
رس ؤ ،و دا بیا بېت رسخو ب ځکه ؤ و د نولن عار خلم په دايس څېړنو
ب باور سوپ او د شم په سرتګه ل کتت .ځکه ده کار ما څېړين ته څه ناڅه
خنډ پېښاو .
د دې څېړين موخه
لییه ده څېییړين مییو هییدم د ب ی کییارب پییه وړانییدپ د خنییډونو مشخلییوم او دا
معلومییوم ،و ی هغییه کییور خنډونییه دپ ،و ی ب ی کییارپ رامنځتییه کییوپ او داییه
راییم دداییو خنییډونو د مخنیییوپ لرییار د اییت ررپ ونییاکو ت ی څییو نولنییه لییه داییه
االته د پ مختیا لورپ ته بوځو.
هجدارنګه په راتلونک کی نییورو محققییانو تییه پییه داییه ب خییه کی کییار کییوم څییو
هغوب هم څه ناڅه ګټه ورڅخه واخا.
د څېړين مېتود
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ه څېړنه او لیکنیه په یو مېتود ،و ت څېړين وړاندپ ناکت کېږپ ت رس کېږپ.
دلتیه میا لیه رسوه مېتود څخیه اسیییتفیاد کړه د  .و پیه سییییااوپ څېړنیه ک
اسییابېږپ .دا څېړنه د پونییتنلیکونو پ اسییاس ت رس سییوه د او هجدارنګه له
بېحبېلو اشخایو رس م ک هم پکښ ت رس سوپ دپ ،او دده په څنګ ک م
له کتابتوين څېړين څخه ګټه اخیست د .
د څېړين ارزښت او اړتیا
دده څېړن ار نییت په ده ک دچ و پ بېحبېلو فکټورونو بحث سییوب دچ .نو
دده موخ د ت رس کولو پیه خیاف م و د بیکیارب رمیت دب .لیه یی و خلکو
رس مخام م ک او پونتن رشیک کړه دپ او له هغوب څخه څه ناڅه جوابونه
ت رسیییه سیییوپ دپ .ځکه و مومیییوع بیکارب او نولنیز نه ام دچ او دا خلکو د
وونید رس مسیییتقیجیه اړېکیه ل پ ځکیه نو بیاورپ یم ،و دا یو م سیییتنیدوییه او بیا
ار نته يس.
بیکاري او ټولینز نه زغم
بېکیییارپ ییییو لیییه هغیییو سیییتونزو څخیییه د  ،ویی نولنیییه لیییه بېحبېلیییو کړاونیییو او
ګیییډوییو رس مخیییام کیییوپ .د نیییولن د وروسیییته پیییاتېوايل رمیییت ګ ځییی .
د بېکیییار د رامینځتیییه کېیییدو ییییو اسیییايس علیییت د امنییییت خ ابیییوال دچ.
وی ی پ و ی د کییوم نییولن اوسییېدونک د امنیییت لییه نعجییت څخییه ب ی ب خ ی
وپ هغیییییییوب بیییییییه د کییییییییارونو د کجښیییییییت رس هیییییییم مخییییییییام وپ.
هیی نولنییه او پییه نولییه کښیی کییه هیی د کجییزورب ااتلییادپ د کجییزور رس
مخییام وپ ،نییو پییه نولنییه کښیی بییه پیی ووه نییه ت تیییج کېییږپ او کلییه ویی
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پیی ووه عجلیی نییه شیی او ااتلییادب خدمتونییه شییتون و نییه لیی ب هلتییه نییو
خودبخود د ب کار کچه لوړېږپ.
هسی و جوته د اوس ماام په نولو هېوادونو ک د پخوا په پ تله و په ځینو
هېوادنو ک دولت سیکتور ااکم او ااتلیادپ ب خ د خلیویی سیکتور په واک
ک دپ .د افغانسیتان ب و ی هیواد خلیویی سیکتور دده توانای نه ل پ و
یوه پ ووب په کار واووب ت څو د یی و کسیانو لرار کار پیدا شی او دولت هم د
ااتلییادب سییتونزو او مال ب ځواکه رسوینو له امله د خلییوی ی سییکتور ر مه
میلیتییییا او ر سیییینیییونییه نییه شیییی کیورب .نیو کییار پینیځیونی هیم کیجی دپ.
ت هجیدا اوس هغیه پیانګوام و د نولن یې ب پیانګیه د هغوب پیه رس ک د
خرلیه پیانګیه پیه با ک پیه کیار اوول د  .ځکیه د هغوب لریار خرلیه ګټیه او پیانکیه
اهجیت ل پ دايسی د دولت سیتونزپ ،سیام پحن نه موجودیت او نه توجو او ورته
نورپ ستونزپ هم د بېکار د ګ ام په لوړېدا ک یې نقش او روم ل پ.
نو پیه دب توکیه کلیه و د یوه کورن یو ییا څو اړب تحلیییییت ل ب او د کیار توان
هم ل پ بییا هم و ګیار پیات کیږپ نو فتیع د و ده داسییی کسیییانو څخیه د
ورم ل پ ت څو د هغ لیه رره ځیان او

م ه ب ځیاییه کیار تیه
اوییییل او ام ی

خرل کورن ته یویب پیدا کړب ،د خرلو اوردونو رو نه او در ملنه وکړپ.
هغیه وخت و په یو نولنیه لکه مو هیواد اوندب یو څوک مکتب ووای پوهنتون
خحص کړب او پیه دب نر و وپ و د خریت پیه پیاب تیه روسیییولو رس بیه یبا اعتتیار او
دخرل خونییی کیار پییدا کړپ امیا دا هیلیه ي ب ځوا بیه پیات کیږب ،نو فتیع
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د و د هغیه اوییییلیه او ام پیاب تیه رسییییږپ پیه ه کیار څیه ایانون وپ ییا ای
اانوين  ،مرشوع وپ که نا مرشوع  ،رسرورب کوپ.
هجیدا د و پیه نولنیه ک یوم یوم فسییییاد او ای ایانوين کړن منځتیه راځ ،
ځوانان د دولت او نولن څخیه خوابدپ کیږپ او د یوب مړب یویب د پییدا کولو په
خیاف پیه احوو وونو رسیییروره کوپ ،د مخیالفینو لیکو تیه ځ او پیه ه نور منف
عجت رسروره کوب.
 .1د السته راوړل شویو شمیرو تحلیل
د مومییوع پییه اړونیید میی څلییور رنییدپ سییوالونه ف اییه او د بیحبیلییو کسییانو
څخییه م ی نر ی واونییت و ی پییایل ی ی پییه نولنییه ک ی بېکییارپ د نییولن پییه
خلکو باندپ څه ااېز ل پ؟
پییه داییه څېړنییه ک ی  ،و ی مییا پ ی شییرېتو( )۶۰کسییانو بانییدپ ت ی رس کییړه ،لییه
داییی ججلییی دې شیییو ( )۳۰کسیییانو ووییییت وییی منفییی تییی نی لییی پ .او د
ااتلیییادپ مشیییکحتو د رامنځتیییه کېیییدو سیییتب کېییی ږپ .پنځیییه ویشیییت ()۲۵
کسییانو وویییت ویی منفیی تیی نی ام د ااتلییاد د پ مختییګ مخنیییوب کیییوپ او
پیییان پنځیییو ( )۵کسیییانو ووییییت وی ی کیییورن تیییاوت یخوال رامنځتیییه کیییوپ.
نییو ده نتیزی تییه رسییېږو وی بی کییارپ د ااتلییادپ مشییکحتو پییه لوړیییدا کی
مسییتقیم روم ل ی پ ،و ی پییه پایلییه کښ ی ل ی بېحبېییت جنییایتونو تییه اف ی اد رس
اووپ .او تولڼه د ستونزو رس م کیږپ.
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 .۲پههه ټههولههنههه کههي د بههېههکههار

د رامههنههځههتههه کههېههدو المههلههونههه څههه دي؟

دده پونیییتن په مقابت ک ( )۴۰سیییلنه خلکو وویت و امنیت سیییتونزپ دپ.
دې و ( )۳۰فېلیید اشییخایییو د خلییون سییکټور نه موجودیت یاد کړ او ()۳۰
فییلیییییدو نیورو بییییا د دولییت نییه تیوجیو د خیلیکیو سیی یتیونیزو تییه یییاد کیړپ دپ.
نو د دوب نر پ بنیا د امنیت سیییتونزو لیه کتلیه ت بیت ه عیامیت بېکیار یی
رامنځتیه کېږپ و ت ده وروسیییتیه پیه دوهم ایدر ک د خلیییون سیییکتور نیه
موجودیت او د دولت نه توجو د یادوين وړ دپ.
 .۳ایهها ټهولهنهیهز زغهم د بهېهکههاري پههه لههه مهنهځههه وړلهو کهي څههه نهقه

لهري؟

دده پونییتن په جواب ک  ۶۰فیلیید خلکو وویت و نولنیز ام د ب کار
پیه لیه منځیه وړلو ک  ،روم ل پ و کیه ام ويس د سیییتونزو پیه مقیابیت ک هلتیه د
سییتونزو د پېښییېدا امکان لږ او د ات ررپ ل یې پ وپ ،مګ پان  ۴۰کسییانو
نولنیز ام د بېکیار پیه لیه منځیه وړلو ک خیاص مام نیدچ بلل  ،ځکیه د دوب پیه
باور په ده ییورم ک نولنه ووپ پان کېږپ او دولت او خلیون سیکټور ی په
وړاندپ بیا د مسوولیت ااساس نکوپ.
 .۴سههتاپ پههه نوههر کههوم کسههان پههه ټولنههه کههي دبېکههار پههه لههه منځههه
وړلههههههههههههههههههههو کههههههههههههههههههههي اقههههههههههههههههههههدام کههههههههههههههههههههوالی پ؟
 ۴۰فېلیید کسییانو بیییا هییم ویییا ویی د بېکییار ختجولییو کیی دولییت روم
لیی پ ۳۰ .فلییدو پییانګوام یییاد کییړپ او  ۳۰فیلیید نییورو خرلییه ځوانییان دپ،
ویی کییه دا مسییوولیت دوب پیی میی بییو ب يییا نیی ځوانییان خرلییه د کییار پیییدا
کولییو پییه خییاف رشایییط ب ابیی کییړب یییا نیی نیی
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د کییړه وکییړپ ،بیحبیییت

تخللییونه تی رسییه کییړپ مجکیین د کییار پیییدا کولییو جوکییه

او پییه ده توګییه

د ب کارب به کجولو ک م سته وکړپ.
نتیجه
د ده م یییالع عجیییوم پیییایا دا رانیییی  ،ویی بېکیییارپ د خلکیییو پیی وونییید
مسییتقیم منفیی اایییز لیی پ او دولییت ،خلییون سییکټورونه او ځوانییان لیی د
بېکییییییییییار پییییییییییه ختجولییییییییییو کیییییییییی ماییییییییییم فکټورونییییییییییه دپ.
او نییولنیز اییم د فیلییدیو پییه اک یییت رس د کییار لرییار ونییدان مینییه سییا پ
نيسیی کییورب ،ځکییه د نییولن وګییړپ کییه خییاموو يس د بیی مسییوولیت پییه
ااسییاس اختییه کېییږپ او کییه دا ااسییاس پیییدا يس نولنییه لییه یییو بییت نییاورین
رس رس و ګ یییوان کېییږپ .ه ی څییوک بییه پییه خرلییو ګټییو پيس ی ګ ځ ی او دنییور
ام به نه کوپ و دا د افلت اوج دچ.
وړاندیزونه
•

داه او دېته ورته سییال او په ت

ک د سیجینارونه دپ یې يس ،ځکه

دا میو رس می سیییتییه کیوپ ،وی د پیوهینیتیون د بیېیحبیېییلو پیوهینیځیییو لییه
محلیییحنو رس مو اړېک جوړه او نغنګ يس او پیه عین ایام ک مو
علج سییی حه په بېحبېلو مومیییوعاتو ک د اسیییتادانو لخوا د لکچ په
راکولو رس یې يس.
•

مو څېړين دپ او لیکن ده و ار وم يس او هغه څېړين او لیکن و
د څېړين پیه اییییولو ب اب پ وپ ،رس اونیډه يس او د یوه رسییییال ییا
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کتیاب پیه بڼیه دپ ویمپ يس ،ت څو پیه راتلونک ک نور څېړونک څیه
ناڅه ګټه ورڅخه واخا.
•

د داو څېړنو ت نولو اور څېړونک دپ پیه معنوپ او کیه امکیان ل پ پیه
میادپ یالغو ونیا وم يس ت څو دا ر تشیییویج يس ،و ت ده ر اوپ
څېړين ت رس کړپ.

•

ما او یا هم د سییجینار د نورو ګډونوالو لیکن به مجکن سییتونزپ ول پ،
ما وړاندیز دادچ ،و دا سیییتونزپ دپ په ګوته يس او د یادو محققینو
رس د اییح په موخه رشیک

کړاب يس او که امکان ل پ د یو ورځن

سیجینار په توګه دپ بیا راواونیتت يس او سیتونزپ دپ ور اییح کړاپ
يس.
ماخذونه
 .۱روه  ،محجد ییییدیجا د څېړين ررنیییود ،د افغانسیییتان د من قه ی
مییییی یییییالیییییعیییییاتیییییو مییییی کیییییز ،کیییییابیییییت۱۳۵۴ ،

و.

 .۲دودییام ،پوهیانید بشیییی ا د علج تز بو ییزاین او تحلییت ،ګودر کتیاب
پییلییورنییځیی  ،جییحم نبییاد ،شیییییخ

یی ی میی ییتییعییه۱۳۸۴ ،

و.

 .۳روهیام ،م ی اللها د څېړين ورټ  ،د پښیییتو وو او ادبیاتو پوهنځ ،
کیییینییییدهییییار پییییوهیییینییییتییییون ،کیییینییییدهییییار۱۳۹۸ ،
 .۴ودان ،شیییېی وانا بیېیکییار

و.

د ځیوانییانیو نیولینیییز وونیید ور تی ی کیړب
WWW.Enikass

Radio.com

 .۵نشاط ،ارضم اللها سااوپ څېړنه ،کندهار ۱۳۹۸ ،و.
27

28

عوامل رفتار های ناهنجار میان اساتید و دان

آموزان و راهکار ها برای حل آن

امالبنین متقی
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
پوهنتون بلخ
چکیده
نهاه به ومییعیت معارم در  ۱۷سییام ی شییته نشییان م دهد که پیرشییفت در
ع ییه معارم در این مدم بیشیرت روب کجیت م و خید و به دلیت عدر توجه به

کیفیت نناا ،در اام اا

با مشکحم بیشرتب روب و است.

یک ا مشییکحم کیف  ،رفتارهاب ناپسییند میان اسییاتید و دانشنمو ان اسییت.
نوشییته اا

در مورد عوامت اینرفتارهاب ناهنزار میان اسییاتید و دانش نمو ان و

راهکار ها ب اب ات این معضت بود که روو تحقیج نن کج وکیف و روو جج

نورب افحعام کتابخانه اب میتاشد.

هدم ایییل این تحقیج ب رس ی عوامت رفتار هاب ناهنزار میان اسییاتید و دانش

نمو ان و دریافت مون ت ین راهکار ها ب اب ات این معضت میتاشد.

ورم این تحقیج در اینسیت که ام و سییسیتم تحلییل در کشیورما با مشیکحم

یادب مواجه است و یک ا بزریرتین مشکحم رفتار هاب ناهنزار میان اساتید و

دانش نمو ان میتاشید که با ب رسی

این عوامت ،بتوانیم را ات مناسیب و مون ب

را دریابیم و تا ادب در کاهش این معضت کجم کنیم.
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نتایق که ا این تحقیج بدسییت نمد بیانه این اسییت که عوامت این یونه رفتار ها

در کت عتارم ا نا امن  ،فسیاد ادارب ،مشیکحم روان م در کشیور ،کیفیت پایین
ارایه خدمام نااد هاب تعلیج – تحلییییل  ،کجتود اسیییاتید معیارب و ای م

باشد.

کلامت کلیدی :استاد ،دانشنمو  ،رفتارهاب ناهنزار ،راهکار.
کلیات تحقیق
طرح مسأله
ب اسیاس اراار و ارم معارم افغانسیتان در اام اا

ادود  ۳.۷میلیون کودک

واجید رشایط مکتیب در افغیانسیییتیان ،ا رفک بیه مکتیب مح ور انید .عحو ب این،

سیکتور معارم در افغانسیتان با مشیکحم و والش هاب یادب مواجه اسیت .کجتود

معلجین مسیلک و کارمندان متخلی  ،نتود سیاخت ن ها ،کجتود کتاب ها وسیای

لوا ر درسی  ،معیارب نتودن امتحانام ،مکاتب مسیدود وخیال  ،مشیکحم نلیاب

درسییی  ،میییعف ادار وای  ،ب خ ا مشیییکحم ع ییییه معارم در افغانسیییتان

است(.یزارو و ارم معارم در ناا سام )۱۳۹۸

یک ا مشیییکحم رایق و بزرک ،که در ع ییییه تعلیم وت بیه موجود اسیییت و االتا
نادید ی فته میشییود رفتار هاب ناهنزارمیان اسییاتید و دانش نمو ان میتاشیید که

رفتیارهاب اجت ع عد ی ا دانشنمو ان در دانشیییهیا ها و مکیاتب را تشیییکییت

م دهد .اینمومیییوع ا ننجات ،خیل اابت اهجیت اسیییت که مکتب ،پایهی ار
فام و مع فت دانشنمو اسییت .ا سییوی دیه  ،هجیشییه شییکایت شیید اسییت که
رفتیارهیا در مییان دانشنمو ان و اسییییاتیید نیام لوب اسییییت بنیا ب این ،ب رسییی

اینم لب و کوشش در جات دودن نن ،ا اهجیت فو العاد اب ب خوردار است.
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پیشینه تحقیق
در مورد سیییسییتم تحلیییل  ،ومییعیت تعلیم و ت بیه در افغانسییتان ،ودیه موارد
تحقیقام یادب یییورم ی فته ،اما نویسییند این مقاله بلییورم مشییخ

عوامت رفتار هاب ناهنزار میان اسیاتید و دانش نمو ان جدایانه و مشیخ

در مورد
ویزب

کسیب ک د نه توانسیت نه فته اسیت .اما میتوان این مورد را در تحقیقام بعضی ا

محققین بلورم جزل مشاهد منود .ب ور مبام در مقاله تحقیق که توسط رها
نیم نیین در سییام  ۱۳۹۸در مورد "ف یییت ها و والش هاب ف اروب تحلیییحم
عال در افغانسیتان" میتاشید ،اشیارات به کیفیتمدارب در مکاتب ییورم ی فته

استا

"یک ا ماجرتین و اسیاسی ت ین والش ها و مسیالت اییل در کشیور در مینه

تحلییییحم عالیه افزایش سی ی گ تقامیییا و نتود ظ فیت ر ر ب اب پاسیییخهوی به

تقاماب م در است("...نیم نیین۲،ا)۱۳۹۸
سوال تحقیق

سیوام اییل این تحقیج اینسیت که علت هاب اسیاسی یسیرتو عدر تحجت در
مکاتب افغانستان ویست و راهکارهاب ب اب ا بین ب دن نن کدار ها اند؟

هدف تحقیق
هدم ایل این تحقیج ب رس عوامت رفتار هاب ناهنزار میان اساتید و دانش
نمو ان و دریافک مون ت ین راهکار ب اب ات این معضت میتاشد.

رضورت تحقیق
ورم این تحقیج در اینست که ام و سیستم تعلیج در کشور با مشکحم
یادب مواجه است و یک ا بزریرتین مشکحم که االتا نادید ی فته میشود و
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این مشکت خود باعث افزایش مشکحم در ع یه تعلیم وتحلیت م ی دد ،رفتار
هاب ناهنزار میان اساتید و دانش نمو ان میتاشد .باید به ننها پ داخته شود تا
موان ا رس را سیستم تعلیج ب داشته شد  ،ه کارب که در ترسی این روند

یورم م یی د ،به را بیفتد و در مینه مون یت خود را داشته باشد.
اهمیت تحقیق

اهجیت این تحقیج در اینست که با ب رس عوامت رفتار هاب ناهنزار میان

اساتید و دانش نمو ان ،بتوانیم را ات مناسب و مون ب را دریابیم و تا ادب در

کاهش این معضت کجم کنیم.
روش تحقیق

درین تحقیج ا روو کج و کیف ( مختلط) استفاد یورم ی فته است و روو

جج نورب معلومام کتابخانه اب م باشد.
رفتار های ناهنجار میان اساتید و دان

آموزان

مکاتب محت انسان سا ب است بزریرتین شخلیت هاب برشب در تاری با با

یی ب ا ینف مکتب و تحلیحم عال به مدارج عال ام و ب رسید اند اما

متاسفانه فعح اهانت به معلم ،دامن دن به مسایت اوم

بان ،وااو کش ،

تادید ،واس ه ب کیفیت و ب ظ فیت معلم،ا بین رفک اارتار به خورد وبزرک
واساتید سابقه دار ،خشونت هاب ادارب وبحخ ب رسنوشت شای د وای منونه

هاب ا ومعیت تعلیج و تحلیل در کشور است(.ب ان۱ ،ا)۱۳۹۰

رفتار هاب ناهنزار یک ا موارد رایق در عد ی ا مکاتب افغانستان است که

اساتید و متعلجین با نن مواجه میتاشند .رفتارهاب ناهنزار یعن اینکه متعلم و
محلت و بعضا استاد با رویه هاب ناخوشایند و نام لوب در یدد یدمه رساندن
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به شخلیت ف م مقابت و اهانت به یکدیه میتاشد.این رویه هاب نام لوب به
اشکام مختلف مانند پ خاشه ب ،دشنار دادن ،لت و کوب ،خشونت هاب فزیک

و ای تتار داد میشود.
عوامل گسرتش رفتار های ناهنجار
عوامت یونایون  ،ستب ب و این معضت ی دید که در کت من توان علت نابت را

عامت این معضت دانست .اما االب این عوامت ا ار ذیت استا

 .۱مشکحم روان اشخاصااالب کسان که دست به هجچو اع م م

نند ا

لحاظ روان در ومعیت نام لوب ا ار دارند .فتج یزارو و ارم عامه در سام

 ۱۳۹۳در ادود  ٪ ۶۰ا م در افغانستان ا بی رب هاب روان رنق میربند.
(رشیف ۱۳۹۳ ،ا )۱
 .۲ناامن ا جنر جارب و ناامن در کشیور مانند ه ع ییه دیه ،والش بزرک در
ب اب تعلیم وتعلم در کشییور میتاشیید.ب اسییاس یزارو اخی یوناما ،سییام ۲۰۱۸ر

خونین ت ین سام ب اب م در افغانستان بود( .یزارو ا و ارم معارم در ناا سام

)۱۳۹۸

 .۳فسیادادارباکجیته مشیرتک مسیتقت ار یاب ونرارم متار با فسیاد ادارب در
یزارو خویش نهاشته که فساد در پ وسه استخدار معلجین ،ف وو کتاب درس ،

مشیکحم تو ی معاشیام معلجین وای روب ومیعیت تعلیم و ت بیه تانی نایوارب

داشته است( .یزارو ا و ارم معارم در ناا سام )۱۳۹۸

 .۴کیفیت پایین ا ب اسیییاس نمار و ارم معارم تناا  ۲۷در یییید ا  ۱۷۰۰۰۰تن
معلم ،رشایط یم معلم مسیییلک را دارد(.یزارشیییام و ارم معارم افغانسیییتان در

سام )۱۳۹۸
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 .۵عوامییت م بوط بییه م اکز تعلیم وت بیییها کجتود معلجین ا نر ییییحایییت،
شییایسییته وتعداد ،نامتناسییب بودن روو هاب ار یاب شییای دان وای (مزاب،

۱۵۸ا)۱۳۹۵
با توجه به عوامت یادشیید میتوان ا فق  ،تعلییتام اوم ونیادب ،موجودیت اف اد
ورمنید ،عدر نریارم درسیییت ا م اکز تعلیج  ،پایین بودن ا

وفنیدوسیییت در

میان اف اد که باعث سییوا اسییتفاد ا یییحایت هاب وظیفوب م ی دد و هزاران

مورد دیه ا ججله عوامت اسیییاسیی در شیییکت یی ب این معضیییت میتاشییید که با
مشاهد م اکز تعلیج خیل وامگ منایان م ی دد
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راهکارهای از بین بردن رفتار های ناهنجار
یار هاییکه باید ب اب ات این معضیت ب داشیته شیود و در اولویت ا ار دارد عتارم

اا

 .۱امنیت رسارسب ،در فضییاب یییلگ و امنیت امکان تعلیم و تحلیییت ب اب
هجه مساعد است.

 .۲ارتقاب کجیت و کیفیت سییسیتم درسی و خدمام رفاه دانش نمو ان که
باعث انهیز بیشرت دانش نمو ان میه دد.

 .۳ایزاد م اکز مشاور تحلیل در م اکز تعلیج
 .۴نمو و ف هنر م العه و کتاب خوان در جامعه
 .۵پ ورو ا

وفندوست که باعث ا بین رفک تعلتام میه دد

 .۶نرارم درست ا نحو عجلک د درست م اکز تعلیج
 .۷ب یزارب ب نیامیه هیاب ب اب ارتقیاب ظ فییت و ب نیامیه هیاب رهنجودب ب اب
متعلجین و اساتید

 .۸ایزاد مینه هاب شغل مناسب ب اب متعلم و محلت ،و م تتط ساخک او
با م اکز شغل ( ا اتیت کار نمو ب ،رما کارب وای ).

نتیجه گیری
ا ننچه یفته نمد ،نتیزه م یی یم که در افغانستان ،ومعیت کیف تعلیم و ت بیه،
و تحلییت به یونه م لوب وجود ندارد .ننان که وارد سییسیتم تعلیج اسیتند ،اک اً
نیاه مسیلک ا شیغت خویش ندارند و بعضیاً اتا ای رشیتهاب تدری
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م کنند.

ا سیییوی دیه  ،در جیامعیه نیز ومیییعییت ین د ی ونیدان پسییینیدیید نیسیییت تیا
انسیانهاب سیام و مسیووم نیز ا ننزا به مکتب سیر د شیود .هجچنان خانواد که
مکتب کووم است و نخستین سنر بناب تعلیم و نمو و ه کودک را م ی ارد،
نیز ب ی فته ا جامعۀ ناهنزار کنون اسیییت و من توان یاد امید ب نن ها بسیییت.
تناا شیی ر اندک ا خانواد ها وجود دارند که به ف ندان خود ،توجۀ شییایان م
کنند .اینجاسییت که مشییکحم رفتارب در میان دانشنمو ان و ا سییوی دیه ا
جانب استادان یورم م یی د.
رفتار هاب ناهنزار عتارم ا رفتار هاب اسیت که االتا به منرور ییدمه رسیاندن به
شییخلیییت اف اد اع م م ی دد و این تحقیج در مورد عوامت رفتار هاب ناهنزار
میان اساتید و دانش نمو ان را ب رس منود است.
مناقشه
یک ا مشیکحم در مان این بود که در جامعه فعل افغانسیتان ،تحقیقام واف ب

در بخش هیاب مختلف وجود نیدارد و در مواردب بیه کجتود منیاب ب م خوریم

درین مان میتوان ا تحقیقام میدان اسییتفاد منود اما مشییکل که درتحقیقام

میدان وجود دارد نا نشنای م در به اینهونه تحقیقام م باشد اما در عین اام
این یم ف یییت خوب ب اب محققان م باشیید وون جامعه ما بک تحقیج اسییت و

میتوانم با تحجت بعض مشکحم به تحقیقام پ داخت.

تحقیقام یونایون که در ع یه هاب مختلف تعلیم و ت بیه یورم ی فته است ا
ججله تحقیق که توسط رها نیم نیین در مورد ف یت ها و والش هاب ف اروب
تحلیحم یورم ی فته است.
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در مواردب این تحقیج با نن تحقیقام یکسان است اما مشخله ایل و اساس
که باعث مت یز شدن این تحقیج ا دیه تحقیقام م شود ،مشخ

و معین

بودن موموع این تحقیج (عوامت رفتار هاب ناهنزار میان اساتید و دانش
نمو ان) م باشد.
این تحقیج مشخلا روب عوامت رفتار هاب ناهنزار بحث م کند و در اخی
راهکار هاب ب اب ات نن ارایه م دارد.
در کت میتوان یفت این یم تحقیج کل نتود بلکه روب جزلیام موموع بحث
یورم ی فته است.
منابع و مآخذ:
•

آغاز سال تعلیمی  ۱۳۹۸و وضعیت معارف در افغانستان.م کز
م العام اسرتاتیییم و من قوب

•

نیم نیین،رها.)۱۳۹۱( .فرصت ها وچال

•

رشیف  ،ه ا..مشکالت روانی  .موسسه اجت ع -ف هنه

تحصیالت .رو نامه افغانستان ما

های فراروی

تساوب ،نرش درسام  ۱۳۹۳م اجعه دررسفان سام۱۳۹۳
•

ب ان،عتدالقدی ..نفس خیالباز .مزله نوو نیش

سیاس ،انتقادب و اجت ع ،نرش در سام ۱۳۹۰م اجعه در رسفان

سام ۱۳۹۸
•

مزاب،منلور..مشاوره تحصیلی .انتشارام م کز ذهنیت

سا ب ،کابت ،واپ سور۱۳۹۵ ،
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خشونت چگونه باعث عدم تحمل اجتامعی میشود وچه راه حل ها باعث
بهبود وضعیت خواهد شد؟
پیامن نوامی
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
پوهنتون بلخ
چکیده
خشیونت هاب عافف

نوع رفتارب اسیت که به الید کنرتم و انقیاد یم انسیان

دیه انزار میه دد و م تواند استفاد ا ت س  ،توهین و تزاو کحم یا جسج
را شامت شود .خشونت عافف در اقیقت نوع سوا استفاد است که ماهیتاً عا
فف و هیزان اسیت نه جسیج  .خشیونت هاب عافف مبت شیسیت و شوب مغزب
اسیت که در نن به فور منرم اعت د به نف

 ،ار و شیخلی  ،اعت د به دریافت

هاب شخل و خود پندارهاب اف اد جامعه را تحت تانی ا ار داد و ستب تضعیف
روابط اجت ع اف اد جامعه میه دد .در اقیقت خشیییونت عافف وه به وسییییله
خم بیان و تحقی میداور انزیار یی د و ویه تحیت عنوان راهن ی نمو و و پنید ،
نتیزه یکسییان دارد .با توجه به اینکه خشییونت هاب عافف به هسییته درون یم
جامعه نسیییب وارد میکنند باید به درسییت مورد شییناسییای و کنرتم ا ار یی ند تا
ستب ایزاد دی یون منف در روابط خانوادی و اجت ع یم جامعه نه دد.

واژگان کلیدی :خشونت عافف  ،عدر تحجت اجت ع .
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مقدمه
خشیونت هاب عافف نسییب هاب بسییار جدب به سیحمت روان اف اد وارد میکند.
خم هیاب این نوع ن ار میانیدییار اسییییت و بیه سیییخت ا ذهن و روان ا بیان پیاک
میشیود  .ن ار و خشیونت عافف اعت د به نف

 ،هویت و ااسیاسیام ف د را هدم

ا ار میدهد و تانی ام وی انه دارد .خحم خشییونت هاب فیزیک و بدن این نوع
خشونت هیچ یونه ج اات و ننار ظاه ب و فزیک نداردبلکه کس که تحت شعاع
خشییونت عافف ا ار میهی د در اقیقت هویت و ار و شییخلیی نن یییدمه م
بینید .بیا توجیه بیه مومیییوعیام ذک شییید ب اب فام درسیییت پییامید هیاب اجت ع
نخسیت باید روشین سیا یم که مفاور خشیونت عافف ویسیت تحجت اجت ع به
وه معناسییت  ،بناً در پیوهش اا
انواع و علت نن و سییر

نخسییت به ب رس ی مفاور خشییونت عافف ،

به ب رس ی مفاور تحجت اجت ع و پیامد هاب اجت ع

خشونت عافف پ داخته شد است.
خشونت عاطفی
خشیونت عافف ه نوع رفتار کحم یا ای کحم اسیت که ان ب بسییار منف ب
سییحمت روان و ااسییاس ی ف د میه ارد و نیز سییتب خود باخته و ا بین رفک
اعت د بنف

ف د میه دد.این نوع خشیونت در بین دوسیتان بسییار نزدیم  ،ن و

شوه ان و اعضاب خانواد بیشرت اتفا م افتد .کل م تند  ،ادبیام تحقی نمیز،
فعنه دن  ،تادید ک دن و ناسیییزا یفک شیییای ت ین انواع خشیییونت هاب عافف
میتاشید .خشیونت عافف در اقیقت نوع سیوا اسیتفاد اسیت که ماهیتاً عافف
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و هیزان اسییت نه جسییج  .این خشییونت ها شییاید نسیییب بدن به ف م مقابت
ن سیاند اما ب ت دید ب روان نن تانی منف

یادب میه ارد که کت مسیی ندی او

را منحیث یم ف د سام جام تحت الشعاع ا ار میدهد .به این معن که خشونت
هاب عافف باعث رسدریج

یاد ف د م شود ی ا نامحسوس  ،ی کانه و موذیانه

ر دهد .م در االب متوجه نن منیشیوند  ،مام نیسیت که ا بان وقدر هوشیجند ،
توانا و خود نیا باشد.
مفهوم تحمل اجتامعی
تحجت اجت ع یم اییی ح توییییف بود که عتارم ا ی ایش هاب اجت ع
یا رفتار یم ف د اسیییت که در مقابت ناب دبارب ا ار دارد  ،تحجت اجت ع توانای
یا عجت به رسیجیت شیناخک و اارتار ی اشیک به اندیشیه  ،اع م و رفتار دیه ان
اسیی ت .بدون شییم ندی اجت ع اتفا من افتاد و دوار من بافت ای اف اد
ی د هم نمد در یم مکان اا

به تحجت یونایون هاب متعدد  ،پیچید و ات

متضیاد من شیدند.تحجت اجت ع نه تناا خودارب ا اب ا ااسیاس منف به ه
شیخ

یا ه ویز متفاوم با اید ها و ب داشیت هاب کنشیه م ج بود  ،بلکه به

این معنا اسیت که تفاوم ها

ورب بود و ب اب ارتقاب کنشیه م ج ر ر اند .در

اقیقیت جوامع اب کیه متتن ب هجتسیییته میکیانیک بودنید و پیونید اف اد بیه
هجدیه متتن ب مشییابات هاب نناا بود ،تحجت اجت ع ای وه ر ر بود  ،ول
مسیلله اب ایزاد منیک د .و اکه شیدم بارب وجدان ججع و تعلیب  ،سیتب م
شد ه نوع یونایون در شیو هاب یست  ،تفک و رفتار به فور فتیع با واکنش
هیاب فتیع شیییدیید و خشییین مواجیه شیییود .بیا توجیه بیه این مومیییوعیام تحجیت
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اجت ع اشییار به پ ی و ن ادمنشییانه رفتار ها  ،اعتقادام و ار و هاب دیه ان
دارد.
پیامد های اجتامعی خشونت عاطفی
خشیییونت عافف یک ا یسیییرتد ت ین نوع تخ

هاب اقو برشی ی به شی ی ر

می ود .در بیشییرت نقاط جاان خشییونت هاب عافف به باانه ع م و ف هنر مورد
تحجت و وشییم پوشی ا ار میهی ند .خشییونت عافف پدید جدیدب نیسییت  ،اما
در این اواخ اجت عام بیشیرت ا ی شیته به این مشیکت میر دا ند و فعالیت هاب
ییادب ب اب متیار بیا نن انزیار مییدهنید .در اک م لیم جایان خشیییونیت عیافف
یک ا مشیکحم ااد اجت ع اسیت که سیتب عدر تحجت اجت ع میه دد .در
واا خشیییونت هاب عافف را کسیییان اع م میکنند که هنهار اسیییتفاد ا نن
ااسییییاس ایدرم و میالکییت ب دیه ان میکننید .عحو ب نن  ،ننایا را ال جز
متوییت شیدن به نن را در ذهن نداشیته و این پدید شیت و منفور را یهانه راهکار
و احم مشییکحم م پندارند .ه وند ب خ ا دانشییجندان تفو فلت و ب ت ب
جوی انسییییان هیا ب هجیدیه را ییم ام فتیع دانسیییتیه و مح ک خوب ب اب
پیرشییفت و پیشییربد امور کارب انسییان ها میدانند  ،اما اینکه این ب ت ب جوی با
خشییونت هج ا باشیید فتیع نیسییت  ،بلکه سییتب عدر تحجت اجت ع و رسد
شییییدن روابط اجت ع اف اد میه دد و ا بیانتیان این پیدیید منفور خود را جیدا ا
بدنه جامعه در نر ی فته به انزوا ی ب روب م نورند .افرسیدی  ،ت س  ،امی اب
 ،دلتنه  ،مشیکحم روان وون متوییت شیدن به اع م خشین رو نوردن به مواد
مخدر و در ناایت خودکشی ی  ،هجه این ها را م توان در اف ادب که با خشیییونت
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عافف و روان روب و اند مشیاهد ک د.خشیونت هاب فزیک مجکن باعث معیوبیت
هاب جسیج و مشیکحم روان شیوند اما خشیونت هاب عافف باعث مفلوج شیدن
روان نان  ،خانواد و اجت ع م شیوند .تمنی ام این ا ار دار مدم نیز هسیتند
وون اففال شیاهد خشیونت هاب عافف علیه والدین شیان بود اند به ندرم م
توانند در نیند ندی مشرتک سام داشته باشند.بناً وجود خشونت هاب عافف
در یم جامعه ستب تخ یب ساختار یم جامعه سام میه دد.
ب ور کوتا تمنی ام خشونت هاب عافف عتارم اند ا ا
 -۱ااسیاس انزوا و دورب ا خانواد و دوسیتان .در اقیقت اشیخایی که خشیونت
هاب عافف را ب شی ر وا میدارند کوشیش میکنند تا خانواد و دوسیتان را ا شی
دور و بیهانه کنند تا شی ی اف اد ا یته کج اف ام خود داشیییته باشیییید و نناا
کنرتم بیشرتب روب ش داشته باشند.
 -۲انتقادام دایج و فعنه دن .ن اری ب هاب کحم  ،ا کتااب ناسامل م
باشند که به هیچ عنوان ام ب عادب محسوب من شوند .در واا این روش
است در جات کاهش عزم نف

در ش  ،ن ار کحم ب عحو اینکه بخش ا

خشونت عافف است  ،خود به تناای یم نوع خشونت خانه هم محسوب
میشود.
 -۳مورد مسخ ا ار دادن ومزتور ک دن ش به پ ی و این که ش مشکحم را
در خیام خود میسا ید .شخلیت هاب سوا استفاد ی  ،اقایج را انکار میکنند
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و اافره ب ش را به والش م کشند  ،موموع یفتهو را تغیی میدهندو تز به
ش را کووم و ب ار و جلو م دهند.
 -۴عحاجند بودن ب اب مزا ام ش  .این را دیه ب ب اب کنرتم ف د است .سوا
استفاد ی ان  ،ا عشج ور یدن خودارب م کنند تا به ش درس بدهند.
کوشش میکنند تا هجیشه اف اد را مورد مزا ام ا ار داد و به نوع نناا را تنتیه
کنند.
در اقیقت مار این نشانه ها اشار به نوع خشونت عافف دارند که ف د را
بلورم نیاهانه و یا ناایا تحت تانی ا ار داد و ستب اختحم هاب روا و
روان در ف د میه دد  ،که مستقی ً ب عجلک د اجت ع این اشخاص تانی ب
سوا به جا م ی ارد.
راه حل ها
با توجه به اینکه خشونت عافف پدید جدیدب نیست و یک ا یسرتد ت ین
نوع تخ

هاب اقو برشب محسوب میشود  ،ب ماست تا به سوب یم جامعه

بارت یار های ه وند ابتدای را ب داریم  .فوریکه ک م خشونت هاب فیزیک
نتاید وشم ما را ب روب خشونت هاب عافف بتندد .به این لحاظ ب خ را ات
ها را به منرور جلویی ب ا این پدید شور را ارایه م مناییما
1ا عجوماا به نن عوامت خشونت توجه میشود که به ساد ی فق ااتلادب و
رشایط نایوار ا عوامت عجد و اساس پنداشته م شود .اما با کج تامت م
توان یفت که به این سادی نیست .ای ا ار باشد که یک ا عوامت ب جسته
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شود  ،م توان در پیوند با خشونت عافف به فق ف هنه اشار ک د .مقابله با
فق ف هنه یم جامعه به کار سامامنند و درا مدم رسانه ی  -ف هنه نیا
دارد.
2ا با نه ب اوانین در پ تو نها انسان و عقحن م تواند یک ا را کار هاب
متار مون با خشونت عافف باشد .اوانین باید خشونت عافف را به رسجیت
بشناسدو مزا ام سنهین ت ب ب اب نن را در نر بهی د
3ا شامت ک دن مضجون تحت عنوان یحت روان در سیستم نمو ش ا سوب
دولت  ،تا اینکه دانش نمو ان موموعام م بوط به این پدید محزب را بیامو ند و
ما در نیند کجرت شاهد این مشکحم باشیم.
نتیجه گیری
خشیییونت عافف یم پدید مضیییحم  ،خ ناک و تاسیییف نور میتاشییید فوریکه
ومییعیت بسیییارب ا ا بانتان خشییونت هاب عافف بسیییار درد ناک و ای اابت
تحجیت م بیاشییید .میلیون هیا انسیییان در جایان ا بیان خشیییونیت هیاب عیافف

میتاشیییند که با توجه به انواع خشیییونت  ،خشیییونت عافف به عنوان یم پدید
نایوار ب ور مسییتقیم و ای مسییتقیم یییحت روان اف اد یم جامعه را تحت شییعاع

ا ار داد و سیییتیب تضیییعیف روابط اجت ع بین اف اد میه دد .بنیاً بیه عنوان ییم

پدید شیور و خ ناک باید مورد شیناسیای و کنرتم ا ار ی فته تا باشید یم جامعه

سییام و دور ا ه یونه خشییونت داشییته باشیییم .بیایید ه نقدر که با خشییونت
فیزیک متار م کنیم  ،خشییونت روان و عافف را نیز تقتیگ منود در ا بین

ب دن نن بکوشیم.
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منابع
 -1عل ایغ مااج ان  ،پ وین ییادب نیاد  ،عل ییادب نیاد ، ) ۱۳۹۸ ( ،

ب رس عوامت اجت ع و ف هنه م تتط با خشونت عافف در خانواد با تاکید

ب رسمایه اجت ع  ،فللنامه علور اجت ع  ،سام نام ش ر ۴

 -2عل امی ب-ملیکا رلیس ( ۱۳۹۴و ) خشونت خانه و پیامد هاب نن ،
سا مان مددکار
http://www.madadkar.org/prevention-of-social-damage/domesticviolence-and-its- consequences.html
 -3نسیجه هجدرد (۱۳۹۶و) خشونت عافف

بخش عجد ِ کو ی

ی نب ،

یداب نان ب اب تغیی .
خشونت عافف -بخش-عجد ِ -کو ی  -ی -نبwww.awana.af/1396/06/20/
 -1خشییونت عافف ویسییت؟  ۲۵ (،رسفان ۱۳۹۵و )  ،ی فته شیید ا
سایت www.salamatnews.com
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تعارض اجتامعی چگونه باعث عدم تحمل اجتامع می گردد و چه راه کارها
باعث بهبود وضعیت میشود؟
(باالگوی تعارض درسازمان)
مسعوده کریم
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
پوهنتون بدخشان
چکیده
واو تعارض ا ججله مفاهیج اسییت که معان متفاوت ا نن مسییتفاد میشییود در
ف هنیر لغیت فیارسییی تعیارض بیه معن مزاام یکیدیه شییییدن،بیاهم خحم ک دن
واختحم داشک است .تعارض نوع رفتار بین ی و هاب سا مان تع یف میشود.
تعارض یم کشیییجکش وامیییگ اداات مابین دو ف م وابسیییته به هم اسیییت که
اهدام،ار و ها و یا اعتقادام ناسا یار ا نن درک میشود  .ناایتا تعارض ومعیت
اجت ع اسیییت که در نن دو یا وند نف در بار مومیییوعام اسیییاسی ی م بوط به
سییا مان باهم توافج ندارندیا نسییتت به یکدیه ادرب خلییومت اسییاس ی نشییان
میدهند .یم نوع تعارض ب خورد و مخالفت ی و هاب کارب یا بخش هاب مختلف
سییا مان بایکدیه اسییت که میتوانند مینه بنیادب یا ااسییاس ی داشییته باشیید و
ه هنه فعالیت هاب کارب را دشیوار میسیا د این تعارض رایق ت ین نن در سی گ
سا مانااست که یاها بسیار شدید،کاهند ان وب و پ هزینه است .
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هدایت نن ب اب مدی ان مشییکت اسییت ی ا مجکن اسی ت مدی خود به یک ا ی و
هاب در اام تعارض تعلج داشیییته باشییید عوامت ایزاد تعارض اجت ع شیییامت
عوامیت ججع (تخلییی

ی ای ،وابسیییتیه ی کیارهیا بیا یکیدیه ،منیاب مشیییرتک،

هدفااب متفاوم ،سییلسییله م اتب اختیارام و اباار در مسییولیت و پاسییخهوی )و
عوانت ف دب ( اخح شخ ،شخلیت،ار و ها،محدودیت ادراک،موان ارتتاف
و تفاوم در شناخت ) است.
تعیارض اجت ع پیدیید اسییییت کیه ننیار مبتیت و منف ب روب عجلک د اف اد در
سییا مان ها دارد .تعیین م تعارض سییا ند و مخ ب مشییکت و متام اسییت هیچ
تعارمی را در هیچ سی ح منیتوان به عنوان تعارض مقتوم یا نامقتوم ب اب هجه
رشایط پ ی فت  .تعارض که ب اب یم ی و نتایق سیییا ند مبتت به دنتام دارد وه
بسییییا ب اب ی و دیه ییا ه ن ی و در میان دیه عواایب ییانتیار بوجود نورد.پ
میان کیه تعیارض درسییییت میدی ییت نشیییید بیاعیث عیدر تحجیت اجت ع م ی دد و
بخاف ب باتود ومیعیت تعارض را باید در سیا مان پدید فتیع دانسیت،نسیتت به
پیدیید تعیارض و جوانیب نن و شییییو هیاب مختلف کنرتوم و ایت نن نییاه کیامیت
داشیییت،مواعییت و رشایط تعیارض را بیایید ب رسییی ک د ،درانتخیاب شییییو ب خورد
عیااحنیه بیا تعیارض میدی ان بیایید اجیا نیدهنید تیا اختحم نر بین کیارکنیان و ی و هیا
بسیار شدید شود ودر جستزوب را ات هاب مختلف ب اب ات تعارض باشند.

واژه های کلیدی :تعارض،تعارض اجت ع ،اجت ع،م اک ،میانزیه ب و داورب.
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مقدمه
تعارض یک ا جنته هاب ای اابت اجتناب ندی مدرن اسیت  .شیواهد ومدارک
بسیییارب نشییان داد اند که ما االب درمدی یت وکنرتم تعارمییام و هجچنین اب ا
واکنش مون نسییتت به پدید ب تغیی باشییکسییت مواجه م شییویم .میزان بارب
فح  ،منونه هاب ناامید کنند اب ا سیییوا اسیییتفاد هاب جنسی ی و فیزیک ا
کودکان ،شیییکسیییت هاب پ هزینه ااییییت ا مخاف ام بین امللل و جنر هاب
خونین نیادب ما را متقاعد م مناید که که توانای هاب ر ر راجات سیا یارب در
مواجاه با تعارمام پیچید ب میان ف دب ،سا مان و جاان نداریم.
فتیع اسیییت تغیی ام موجب پیدایش تعارمیییام هم شییید و تعارض تغیی را به
وجود م نورد .درییت ب و تعیارض اجت ع اختحفیام شیییخلییی  ،اختحفیام
سیاختارب و اختحفام ارتتاف اسیت .کم بودن ظ فیت تحجت در اف اد مختلف در
اقیقت منایش داداهها و نه ان ها درون اف اد در او هاب مختلف اسیییت که
مت سییفانه بهعلت متعدد در اف اد مختلف با نسییتانه تحجت متفاوم نشییکار شیید و
مینه بسیارب ا ناهنزاربهاب اجت ع و خانوادی را ایزاد م کند.
میان کیه تعیارض اات ع بیاعیث عیدر تحجیت اجت ع شییید مسیییللیه مام میدی ییت
تعارض اسیییت و نن هم شییییو هاب اسیییت که در مواجاه با تعارض عجت میشیییود
م اک ،داورب ومیانزیه ب ا را کارها جات باتود ومیعیت اسیت  .مقاله اا را
کیه در راب یه بیه تعیارض اجت ع وهونیه بیاعیث عیدر تحجیت اجت ع م ی دد و ویه
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راهکارها ب اب باتود ومیییعیت در نر ی فته شیییود تح ی منود ار امیدمفیدواا
شود.
سوال اصلی تحقیق:
تعارض اجت ع وهونه باعث عدر تحجت اجت ع میه دد و وه را کارها باعث
باتود ومعیت میشود؟
سواالت فرعی تحقیق :
تعارض اجت ع هجیشه ننار منف دارد یا خی ؟نیا م توان تعارض اجت ع را مدی یت ک دتعارض
در ف هنر لغت فارسی تعارض به معن متع ض و مزاام يکديه شیدن اسیت يا با
هم اختحم داشیییک .به فور کل تعارض مان ر م دهد که در يم ومیییعغت
اجت ع ب رس مسیالت اسیاسی عدر توافج وجود دارد و يا میديتهاب ااسیاسی
باعث ايزاد ای کاک بني اف اد شود
بیه عقغید اسیییتغفن رابغنز کوتیا ت ين تع يف ا تعیارض ،عیدر توافج بني دو يیا ونید
ی و اسییت .وب تعارض را ف ايندب م داند که شییخ

الف در نن به فور عجدب

م کوشید تا به یونه اب با دارند سیتب ناکام شیخ

ب در رسیغدن به عحيج و

اهدافش شود.
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تقسیم بندی تعارضات
سازمانی
نوع ا تقسیییم بندب هاب تعارض ب اسییاس ف م هاب تعارض در سییا مان م
باشد که ب این اساس 7نوع تعارض وجود دارد که عتارتند ا ا
درون ف دب ،مییان ف دب ،درون ی وه  ،مییانی وه  ،درون سییییا میان  ،مغیان
سا ماين و مغان ف هنه .
 .۱تعارض درون فردی :این نوع تعارض دردرون ف د اتفا م افتد و مان ر
م دهد که ف ددر جات رسیدن به اهدام به مانع ب خورد کند.نوع دیه تعارض
درون ف دب تعارض در هدم است که به سه یورم استا
الف) تعارض خواست ف دتحو م کند ا بین دو هدم م لوب یک راانتخاب
کند ،به عنوان مبام انتخاب بین دو شغتدر دو سا مان معترب.
ب) تعارض اجتناب-اجتناب ف د تحوم کند ا بین دو یزینه یا بیشرت که داراب
پیامدهابمنف یکسییان هسییتند یک را انتخاب کند .مانندف دب که ب اب رهای
ا بیکارب باید ا بین دوشغل که م لوب نیستند یک را انتخاب کند.
ج) تعارض خواسیت  -اجتناب ف د باید درمورد انزار دادن کارب تلیجیم بهی د که
همجنتههاب مبتت و هم جنتههاب منف دارد ،ماننداتوم پیشنااد یم کار خوب
در یم مواعیت بد.
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 .۲تعارض ميان فردی :بین دو یا وند ف د ر م دهد که داراب ار شییاا ،نر وها،
سیتکاابارتتاف و دیدیاهااب متفاوم هسیتند .ا ججلهنشیانههاب تعارمیام بین
اف اد ،ییییحتیت نک دنهجکیاران بیا یکیدیه و اعتنیانک دن بیه یکیدیه ،بیدیوی
یکدیه  ،رد ک دن و نیاهانه به تضعیفیکدیه پ داخک است.
 .۳تعارض درون گروهی :شامت ب خورد بینب خ یا مار اعضاب ی و است که
االتا ب ف ایندو ان بخش ی و ت نی دارند.
 .۴تعارض ميان گروهی :ا ننزا که ی وهاا میتدارند خود را ب ت ا ی وهااب
دیه بدانند این ام موجب تعارض م شود.
 .۵تعارض درون سازمانی :تعارض در سا مان ها رايق است.
 .۶تعارض ميان سازماين :تعاريض را كه مغان دو يا وند سا مان ر م دهد را
تعارض مغان سا ماين یويند .تعارض مغان سا ماين به عنوان راابت مغان سا مان
هاي كه در يك با ار فعالغت م كنند تلق م شود.
 .۷تعارض ميان فرهنگي :تعارض مغان ف هنه  ،بالقو  ،به دلغت مف ومام
متفاوم دربار پ وهونه انديشغدن و عجت ك دن هم نایااين و هم عرغم است.
موفقغت يا شكست متادله هاپ مغان ف هنه  ،االب به اجتناب يا به اداات
رساندن تعارض وااع يا ادراك شد بسته دارد.
بررسی تعارض در میان یکی از سازمان های کشور
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ا مییان سییییا میان هیا در کشیییور ای و ارم کیار و امور اجت ع را در تر بهی یم
ب خورد مخالفت میان ی و ها یا تیم هاب کارب بخش سییا مان بایکدیه راتعارض
میان ی وه میهویند که بسییییار معجوم و یاه بسییییار شیییدید اسیییت م تواند
کیاهش دهنید ان وب کیارب بیاشیییید.در رشایط سیییخیت رایابیت و تعیارض ف فین
میتوانیدبیاعیث عیدر اعت د بیه یکیدیه شیییود کیه منونیه نن عیدر کیارییاب جوانیان در
افغانستان است.
چهار نوع تعارض درمیان سازمان وجود دارد
تعارض افقیا تعارض بین واادها یا بخش هاب کار مختلف در سیییا مان اسیییت
این تعیارض میان ب و میکنید کیه ه تیم فقط ب اب بیدسیییت نوردن هیدم خود کیار
میکنید و بخش هیاب دیه را نیادیید م یی نید.هجین نیاسییییا ییارب مییان اهیدام و
منفعت فلت شیخلی باعث بوجود نمدن تعارض ها و تشیدید مخالفت ها میشیود
عدر ه هنه در سا مان هاب اجت ع در کشور را مبام نورد.
تعهارض عمودی :تعیارض بین رد هیاب مختلف سیییا میان اسیییت یعن تعیارض در
میان کارکنان در سی گ مختلف سیا مان در این نوع تعارض رسپ سیتان م کوشیند
کنرتوم شیییدیدب کارکنان اع م کنند وکارکنان ا خود مقاومت نشیییان میدهند و
تعارض ب و میکند که منونه نن رشایط سخت کاروکاریاب و شغت در کشور است.
تعارض در سهتاد :این نوع تضیاد بیشیرت بارب اختیارام ییورم میهی د و مدی ان
کوشش م کنند بعض اختیارام خود را به دیه ان اع م کنند که باعث تعارض
میان رسان یم سییا مان میه ددوه ک

میخواهد بوسیییله پوم و ادرم اختیارام
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خودرا باربربد  .ااسیاس خدمت و کار ا بین می ود که منونه نن در سی گ سیا مان
هاب کشیییور دید میشیییود و باعث شییید اسیییت اف اد ب بضیییاعت و ب کار و ب
رسنوشت مبانند.
تعهارض مبتنی بر تنوع :این تعیارض مجکن اسییییت بیه دلییت تنوع مولفیه هیاب
ف هنیر نیاد جنسیییییت و می هیب ب و منیایید و در افغیانسیییتیان بیه ومیییاایت دیید
میشود .ب ور مبام تعارض کاریاب میان پشتون ها تاجم ها و ا بیم ها.
دالیل بروز تعارض اجتامعی به سه دسته تقسیم میشود
 -۱اختحفام شیخلی ( اخح شیخلی ،وییی هاب شخضیت ،ار شاا،محدودیت
هاوتفاوم درادراک،موان ارتتاف ،محدودیت وتفاوم درشناخت)
 -۲اختحفام سیاختارب (تخلی

ی ای ،وابسیته ی کارهابایکدیه ،مناب مشیرتک

و محدود،هدفااب مشیرتک،سلسله م اتب اختیارام،تفاوم یاد بین مشاات،اباار
درمسولیت پاسخهوی )
 -۳اختحفام ارتتاف
پيامد هاي تعارض اجتامعی(ره آوردها)
تانی متقابت رفتار تعارض نمیز پیامدهای در ب دارد .مجکن اسییت این پیامدها به
پیرشیییفیت عجلک د ی وه انزیامیید و ییا ب عک

میان پیرشیییفیت عجلک د ی وه

شیوند که نن را به ت تیب نتایق سیا ند ) تعارض کارک دب (و نتایق وی انه (تعارض
ای کارک دب)م نامیم.
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نتایج سازنده یا تعارض اجتامعی کارکردی
تلور ومعیت که تعارض نشکار بتواند کارک دب باشد دشوار است .ول وه بسیار
اسییت مواردب که موجب باتود عجلک د ی وه م شییود .تعارض مان سییا ند
اسییت که کیفیت تلییجیم یی ب را افزایش دهد ،خحایت ف دب را تح یم مناید،
کنزکاوب را تشیویج ک د و وسییله اب ف اهم سیا د که به کجم نن بتوان مسیالت را
با یو و تنش را ا بین ب د .تعیارض با اجا دادن به رعایت هجیه نکیام در تلیییجیم
یی ب موجب افزایش کیفیت تلییجیم یی ب م شییود .تعارض به ی و اجا من
دهد که به یونه اب انفعال به تلیجیم یی ب هاب که وه بسیا ب مف ومیام سیسیت
و دات و تامت ناکاف اسیییتوار اسیییت ،بر دا د .تعارض با ومییی موجود به متار
ب خاسیییته و ا این رو نف ینش نر یام جدید را اوم م بخشییید .تعارض ب رسیی
مزدد فعالیت و اهدام ی و را باتود بخشیید و امکان پاسیخهوی ی و را در ام
تغیی افزایش م دهد.
نتایج ویرانگریا تعارض اجتامعی غیر کارکردی
عوااب منف تعارض ب عجلک د ی و و یا سا مان بسیار شناخته شد است .م
توان به یورم خحیه یفت مخالفت ماار نشد ایزاد نارمایت م کند و ستب
م شود دلتسته هاب مشرتک ا بني رفته و در نتیزه ی و ا هم بهسلد .ا
ججله نتايق نام لوب تعارض اري كارك دپ در ی و كند ك دن ارتتاط و كاهش
هجتسته ی وه  ،كم ار و شدن اهدام ی و و در مقابت در اولويت ا ار دادن
نزاع مغان اعضاا است .ه ادر كار تلجغم یريپ ی وه خح ت و بدون ب نامه
ريزپ باشد ،اات م سا ند بودن تعارض داخا بغشرت است .ی و هاي كه در
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روياروي با مشكحم نغا به شغو هاپ تا دارند ا ی و هاي كه فعالغت شان
ب نامه ريزپ شد است ،ا تعارض كارك دپ بغشرتپ سود م ب ند.
تعارض اجتامعی وعدم تحمل اجتامع
مان که تعارض اجت ع باعث هدر رفک وات و ان وب ،ب و نارمایت ،کاهش
ان بخش ی و اجت ع  ،ف اموو ک دن هدم ایل ،اضاوم نادرست اف اد ا
هجدیه ،معیف شدن ه هنه و وجود اختحم در جامعه شود عدر تحجت
اجت ع به واوع م پیوندد.و هجچنان مان که تعارض ای کارک دب بود و
درست مدی یت نشود.
و رس انزار اینکه ا نتایق تعارض اجت ع عد با ند هم دارد اف اد با ند ا هم
ف ار میکنند و اجت ع بزاب یکراروه شدن متحش م ی دد.
راهکارها برای بهبود وضعیت
میان کیه تعیارض اات ع بیاعیث عیدر تحجیت اجت ع شییید مسیییلیه مام میدی ییت
تعارض اسییت و نن هم شیییو هاب اسییت که در مواجاه با تعارض عجت میشییود.در
هنهار مواجاه با تعارض اولین و ماجرتیناادار تززیه و تحلیت تعارض اسیت ،پ
ا تززیه و تحلییت تعیارض باید به اتنن پ داخت .بدین منرور روو هاب مختلف
وجوددارد که ب خ ا نناا عتارمند ا ا
 .۱مذاکره :م اک یا وانه دن ف نیندب اسییت که درنن دوی و یا دو ف م کار یا
خدمات را متادله م کنند و ه یم م کوشد تا مناف خود راتامین کند .م اات
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می اک (تیدارک وب نیامیه ریزب ،تیدوین مق رام ،تومییییگ وتوجییه ،بحیث وارالیه ب را
ات و تنریم توافج نامه)
.۲میهانجیگری :یک دیه ا راهربد هیاب میدی ییت تعیارض ف نینید مییانزیه ب
اسیییت .در این روو ،شیییخ

نالثب ف م به عنوان میانز سیییع م کند که

بهف فین در یافک را ال ب اب ات مشکحم کجم کند.
.۳داوری :ای در ف ایند میانزیه ب ف فیناادر نتاشیییند که ا ف یج میانزیه ب
بیه را ال ب سییینید ،ننهیا مییانز ی ب تتیدییت بیه داورب م شیییود و ف اینید
میانزیه ب به داورب تغیی م یابد و این شیییخ

نالث ب ف م اسیییت که را ات

ارایه م دهد.
.۴اجا دادن به اف اد جات اظاار نر نشکار و علن
 .۵اشرتاک مساع ( مد نر ا اردادن اهدام مشرتک )
.۶جتناب ا انتقاد اعضاب ی و در اترار عجور و به یورم نشکارا
.۷محیم و منلفانه ب خورد ک دن با ی و و داورب منلفانه
.۸ستت به پدید تعارض اجت ع و جوانب نن شیو هاب مختلف کنرتوم و ات
نن باید نمادی کامت داشت.
 .۹در انتخاب شیو ب خورد با تعارض باید عادرنه رفتار ک د.
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 .۱۰نتاید اجا داد تا اختحم نر میان اعضاب اجت ع بسیار شدید شود.
.۱۱در جستزوب را ات هاب مختلف ب اب ات تعارض بود.
 .۱۲ب یزارب دور نمو ش ب اب اعضاب اجت ع و افحع رسان درست و دایج
نتیجه گیری
تعارض جز جدای ناپ ی ندی انسیان اسیت .ندی اجت ع ،سیا مان و ف دب
هجوار با نی وها و کشش هاب متضاد هج ا بود است تعارض پدید است که ننار
میبیتییت و مینیفی بی روب عیجیلیکی د افی اد دارد .افی اد دارایی شییییییو هییاب
ارتتیاف ،نر وهیا،دییدییا هیاب سیییییاسییی و می هت ونیز پیش مینیه هیاب متفیاوم
هسیییتنید .درجوام مختلف وجود این یونیه تفیاوم هیامنز بیه ایزیادتعیارض بین
اف ادوی و ها میشیییودمدی یت تعارض یک ا ماارتااب اسیییاسی ی رهربب در ا ن
جدید محسیییوب میشیییود.یک ا انواع تعارض تعارض اجت ع اسیییت مان که
تعارض اجت ع باعث هدر رفک وات و ان وب ،ب و نارمیایت ،کاهش ان بخشی
ی و اجت ع  ،ف اموو ک دن هدم ایییل ،اضییاوم نادرسییت اف اد ا هجدیه
،مییعیف شییدن ه هنه و وجود اختحم در جامعه شییود عدر تحجت اجت ع به
واوع م پیوندد.و هجچنان مان که تعارض ای کارک دب بود و درست مدی یت
نشییود .ب عک

تلییور منف که در مینه تعارض وجود دارد ،تعارض

منف نیسیییت بلکه اد متوسی ی

ورتا ام ب

ا نن م تواند موجب بار ب دنسی ی گ عجلک د

شود .ننچه در مینه تعارض اهجیتدارد ،نحو رویاروی و مواجاه با نن است عحو
ب این در ایت تعیارض ،ابتیدا بیایید بیه تززییه و تحلییت نن پ داخیتسیییر
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ا فنون

مختلف کیه در این مینیه وجود داردا اتییت می اک  ،مییانزیه ب و داورب و میاننید
ننب اب ات تعارض استفاد ک د.
منابع
 .۱رمالیان عل  " ،مدی یت تعارض وم اک "،سا مان م العه و تدوین کتب علور
انسان دانشهاهاا۱۳۸۲،
 .۲می ک ل سید محجد "،مدی یت تعارض"،مزله ب دانش
مدی یت،تا ان،ش ر ب ،۱۳۷۱ ۱۹،ی ۴۸-۴۷
 .۳جااندید کاظم پورما داد "،تعارض سا مان " ،رو نامه ب هجشا ب
(library.tebyan.net(۱۳۸۴،
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دالیل اختالفات بین اساتید و دانشجویان و راههای حل آن
سید سلیامن عثامن
پوهنځی علوم سیاسی
پوهنتون نخبگان
چکیده
راب ه اسیتاد با شیای د یم راب ه بسییار تانی ی ار و عجیج اسیت ،این راب ه ای ب
متناب ایییوم یییحیگ ب ا ار نشییود ،یییجی نه و خ بخش نخواهد بود .در مییجن
اسیتاد و شیای د ارکان اسیاسی تعلیم و تحلییت هسیتند و اسیتاد بارتین الهو ب اب
شیای د ،در واا پدر و مادر معنوب انسیان و در ناایت هادب و رهن ب شیای د م
باشیید .در این نوشییتار مخترصی الیید ب نن اسییت تا پی امون “و ای ” رفتار شییت
میان اسیتاد و شیای د ،دلیت عدر تحجت و هجدیه پ ی ب میان ایشیان و هجچنان
“وهونه ” باتود این راب ه م العه ییییورم یی د .در این مقاله مخترصی یاً مع ف
جایها اسییتاد و دانشییزو ،دریت عدر تحجت و را ات هاب ب اب باتودب رشایط
میان شای د و استاد در نر ی فته شد است.

واژههای کلیدی :استاد ،دانشزو ،اختحم نر  ،ب نامه هاب .Exchange
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طرح مسأله
در مار کشیور هاب جاان منا عام و مشیاج ام بین اسیتاد و محلیت در دانشیها
ها و بین اسیتاد و شیای د در مکاتب وجود داشیته که در ه کشیور سی گ و مقیاس
به خلیییوص خود را دارا میتاشییید .هجین ور در افغانسیییتان هم این والش وجود
داشیته که باعث یم سیلسیله ان ام منف ب اب رشید افغانسیتان—خلیوییا در مینه
تحلییییل و تعلیج شییید اسیییت .ا ننزاییکه نمو و و نموخک پیشیییینۀ ب اب با
یسییت انسییان در جاان هسییت دارد بناا جوام برشییب باید در فضییاب دور ا
اختحم تحلییییحم خود را ادامیه دهنید و اسیییاتیید هجچنیان بیدون مشیییکحم بیه
تدری

دانشیییزویان بر دا ند .با رهییافت دایقرت جایت ادامه تحلیییییت و تدری

ورم بیه ییم ف هنیر هم پی ی ب ،میدی ییت عیال  ،شیییور و شیییو ب اب تیدری

و

نموخک است.
با ناایت تاسف در اام اا

در افغانستان عدر تحجت بین اساتید و دانشزویان

بیشیییرت ا ه کشیییور دیه ایابیت محاریه بود هجچنیان این ام بیاعیث شیییید تیا
افغانسیتان ا ججله کشیور هاب باشید که ا لحاظ کیفیت درسی در رد هاب اخی
جدوم هاب م بوفه ا ار داشیته باشید .ب اب بارت شیدن این ومیعیت درافغانسیتان
اادار پیهی انه و نتیزه بخش کجرت به نر رسیید اسیت .تدری

درسیت و نمو و

بارت که خواسته هاب اساس ه کشورب بود اتا هاب فک  ،نااد هاب اکادمیم
و سیییای نایاد هیاب م بوفیه میکیانیزر دایج را ب اب م در جایت بلنید ب دن افحعیام
ارای ه نک د انید .بنیاا ر ر اسیییت تیا تحقیج دایج و
شیییان نسیییتیت بیه باتودب نن ی
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مسینزم پی امون علت و معلوم این مومیوع ییورم یی د تا ابعاد ینر این مسیلله
وامگ ساخته شود و افق را ب اب محققین در نیند یشاید.
فلا ا این نوشته به سوارم ذیت پاس میدهدا
 .۱نیا مام اساتید ایوم و ار و ها را در نر م یی ند؟
 .۲نیا شای دان به مکلفیت هاب وظیفوب خود نیا هستند؟
 .۳علت این اختحفام بین اساتید ودانشزویان و است ؟
 .۴وهونه میتوان اختحفام بین اساتید و دانشزویان را ا بین ب د؟
بنر می سید که نتود ف هنر هم پ ی ب ،عدر درک درسیت جانتین و توجه میعیف
دولت به عاملین دامن دن این اختحفام نقش کارا داشته اند.
مقاله ه ا ا نن جات اایز اهجیت میتاشید ،که افغانسیتان در این ع ییه در رکود
بود و پییامید نن اینسیییت کیه سیییواد و دانش در سییی گ پیایین بنیا اا ب اب ایت این
مومیوع باید تحو ییورم یی د .بنا اا باید دولت اسیاتید ،دانشیزویان و ارکان هاب
ذیدخت به بارت شدن اوماع تحو منایند.
ب اب تح ی مقیام افحعام و داد هاب مورد نر بشییییو کتیابخیانه ی جج نورب
ی دید است و روو تززیه و تحلیت معلومام توییف م باشد.
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عجد ت ین محدودیت ها و والش هاب تحقیج اا

نتود مناب کاف هجچون

کتب ،مقارم ،مزحم ،...نداشک مان و ف یت ر ر ب اب م العه بیشرت
میتاشد.
ب نیند این کار مقاله دراالب یم رساله وااد بود که ساختار نن به ت تیب وکید ,
واویان کلیدب  ,مقدمه ( ف

تحقیج) ،بدنه (مک ایت تحقیج)  ,نتیزه یی ب و

فا ست مناب است.
تعاریف و مفاهیم (مبانی نوری)
✓ استاد  :نمو یار ،معلم ،ااذ  ،ماه و با ماارم( .معین۱۳۸۶ ،ا ذیت واوۀ
استاد)
✓ دانشجو  :جویند علم و دانش ،فالب علم و شای د دانشها ( .عجید،
۱۳۸۸ا ذیت واوۀ دانشزو)
✓ دانشگاه  :دانشهه ،محت دانش ،جاب دانش و جاب علم( .دهخدا۱۳۷۷ ،ا
ذیت واوۀ دانشها )
✓ برنامه های  : Exchangeب نامه هاب کوتا مدم یا درا مدم بود  ،که
بواس ه دولت هاب ه ن کشور و یا به هجکارب دیه کشور یم ارش خاص
جامعه را انتخاب منود  ،ماارم هاب اساس را که م بوط نناا میشود را م
نمو اند) Persian Dictionary(.
معرفی جایگاه استاد و دانشجو
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اسیاتید و اا هسیتند که نور دانش را به نسیت هاب نیند انتقام میدهند ،بعنوان
یم مع ران جامعه در رفا و پیرشیفت جامعه نقش ماج را ایفا میکنند .که ب اب
ب نورد شیدن این ممموم باید یم سیلسیله اییوم و ار و ها را مد نر بیهی ند.که
عتیارتنید ا ا دفیاع ا ف هنیر جیامعیه ،نبیادان اذهیان نسیییت جیدیید ،نمو انیدن دانش
م بوط رشییته خود ...که بسیییارب اسییاتید ب این ایییوم و ار و ها به وجه اسیین
توجه ندارند.
دانشیزویان (شیای دان) خشیت هاب تاداب رفا و ت ا یم جامعه بشی ر می وند.
ی ا اندوخته هاب علج اسییاتید خود را با ا دیاد اندوخته ها و ماارم هاب خودب
ب اب نسیییت بعد به می ای میه ارند .فلا ا شیییای دان در مان شیییای دب باید یم
سیلسیله مومیوعام ا اتیت ا توجه اتج به دروس ،سیام فعام داشیک در فعالیت
هاب یینف  ،دانسیک جایها خود و اسیتاد ،اارتار به اسیاتید م اعام کنند  ...اما
با تاسف که در بسیار اواام اف اد کجرتب را با این خلای

میتوان یافت.

دالیل اختالفات و راههای حل آن
در افغاسیییتان ،دلیت عجد که باعث این تشییینق ها شییید  ،رشایط نایوار امنیت ،
سیاس  ،ف هنه  ،ااتلادب و اجت ع بود  ،اما دریت که مستقیم م بوط استاد
و محلییت یا متعلم میشییود ا این ا ار اسییتا شیییو تدری

نامناسییب اسییاتید و

نداشیک ماارم اسیتادب ،درک نا درسیت جانتین ،پالیسی درسی اسیتاد و مق رام
دانشییها یا مکتب .عدر اعتناب شییای د به اسییتاد و معلم شیییو تدری

نامناسییب

اسیاتید و نداشیک ماارم اسیتادب عامت عجد در ایزاد روایه ییجیجیت و اارتار
میان اسیتاد و شیای د اسیت بعضی اسیاتید شییو تدری
63

درسیت ندارند که سیتب نن

م شود تا استعداد ها و ظ فیت علج  -ت بیت شای دان بلورم درست انکشام
نه کند و سی گ اندوخته علج شیان بلیورم متناسیب بلند نه رود .ا اینکه بعضی
ا استادان بیشرت اواام خود را ب محور درس شای دان ریج عیار م سا ند و در
مورد یادیی ب شیییای دان که نسیییتتاً میییعیف هسیییتند ب توجه بود  ،در مقابت با
سیخنان فعنه نمیز باعث خدشیه دار شیدن شیخلییت شیای د در یینف شید و سیتب
عک

العجت منف یا ای مرتاته شای د میشوند(Sertkaya, Sep 2016).

هجچنیان ا روو رس نش الط ا اتییت ای ایا

منودن و نیاکیار سییییاخک

شییای دان که باعث بدت سییاخک اومییاع میشییود اسییتفاد میکنند .افزون ب نن،
بعضی اسیاتید با نداشیک ماارم کنرتوم یینف ،سیایم سیاخک مار شیای دان در
دروس ،نداشیک ظ فیت تدری

و ا اتیت را ماارم ها باعث کاهش سی گ انهیز

شییای دان میشییوند ،و ف یییت ب اب شییای دان مایا م سییا ند که ب علیه اسییاتید
پ خاشیه ب کنند .فلا ا را ات درسیت و بنیادب در مورد این مومیوع عتارتند ا
ا سییام دادن اسییاتید در ب نامه هاب نمو شی روو تدری

در م لم خارج که

دارند میتود هاب استندرد و ب و باند .یعن اساتید در ب نامه ها ،ا روو تدری
و ماارم هاب اسیتادب به شیکت نر ب و عجل نیاه ااییت منایند تا الهو خوب
ب اب محلیلین باشیند .هجچنان اراله سیجینار ها ا ف م اسیاتید با تز به ومز ب
ب اب بلند ب دن ظ فیت اسیییاتید ا ججله را کار هاب ات این والش در مکاتب و
دانشها ها میتاشد( .شعتان ۱۳۸۲ ،ا ص )۴۲-۳۵
الط فاج و عیدر م اعیام جیانتین ا اقو و مکلفییت هیاب ه دو ف م ا ججلیه
والش اسیاسی دیه در دانشیها ها و مکاتب بود  .بعضیاً اسیاتید من فاجند که
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و مکلفیت هاب را در اتام شییای دان دارند .بلکه هجیشییه ارسار بارب مکلفیت
هیاب شیییای دان دارننید .این ونین ا شیییای دان میخواهنید کیه هجیشیییه نن هیا را
اارتار کنند ،به سخنان ای

ورب نناا یوو بدهند ،سوارم در مورد موموعام

که اسیتاد خوو ندارد اب ا نن یند .در پالوب نن این اسیاتید ا روو اسیتتدادب
که باعث ت س شییای دان میشییود اسییتفاد میکنند .هجین ور بعضی ا شییای دان
خودکامه که بعضیاً شیییفت اسییتعداد خود و یا هم مام ودارای پدر خود هسی تند
که اسییاتید را مبت یم خدمت کار مینه ند نه بحیث یم رهن  .در پالوب این دو
نوع شیای دان مت ک  ،شیای دان دیه ب نیز که ت بیه و اخح میعیف داشیته نیز
باعث تشیینق در ییینف میشییوند .را ات این مومییوع نیاه رسییان اسییاتید و
شیای دان در مورد مکلفیت و اقو شیان ،نرارم رهربب ادارب ا اارم شیای دان
و اسیتادان در یینف اسیت کوشیش به اییح شیای دان و اشیرتاک شیان در ب نامه
هاب  ،Exchangeدر ج یان ی اشیییک فامیت هاب شیییای دان ا رفتار پرسیییان و
دخرتان شیییان و ت ویق ف هنیر هم پی ی ب خیل هیا مام بود بیه ایت مشیییکحم
کجم م مناید 2017 ،Brigita ،Ciuladiene ( .ا )p 46-82
پالیسی درسی اسییتاد و دانشییها یا مکتب که به این خلییومت ها بین شییای د و
اسیتاد مزید میتخشید .یک مشیکحم دیه اسیت.وون بعضی اسیتاد ها پالیسی
درسی درسیت ندارند ،یا جدب من یی ند و یا هم شیای دان درسیت من فاجند.
ماینکه پالیس ی درس ی اسییتاد فتج ب نامه نتود و ا پالیس ی رسییج عدوم م
مناید شیای دان به شیکایام و مشیاج ام میر دا ند .هجین ور بعضی شیای دان که
در یینف به اذیت اسیتادان و شیای دان م پ دا ند .در این ییورم ادار و اسیتاد
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بناب لزور دید خود ب اب شییای د جزا تعیین میکند .فلا ا شییای دان یا با ادار اما
بیشرت با استاد خلومت میهی ند ی ا دلیت ایل را شکایت استاد میدانند.
رهیافت درسیت ب اب ات این مشیکت ننسیت که باید ویز هاب اسیاسی را اسیاسی
بش ی ریم و پابند نن باشیییم .اسییتادان باید پالیس ی درس ی داشییته و نن را نر به
تقسییی م عجل منایند .هجچنان پالیسیی ادار ب اب دانشییزویان در اوم سییام
تعلیج یا تحلیییل به درسییت فا ند شییود ،که در نیند مشییکت به بار نیاورد.
(میل دبلیونر ،امی ب۱۳۹۰ ،ا ص )۹۹-۹۱
نتیجه گیری
در کت دلیت عجد و ایییل که فضییاب نمو ش ی را به ه دو ف م تنر م سییا د،
اسییتاد با شییای د ب خورد شییت میکند و شییای د منیتواند اسییتاد را تحجت کند این
است که دانای و نیاه کامت ا جایها یکدیه نه دارند .استاد و شای د باید ه
دو یحایت ،مسلولیت و محدودیت هاب خود را بشناسند .وات استاد به معناب
وااع کلجه اسیتاد باشید ،وات “یفتار نیم و ک دار نیم” را که ر مه و شیایسیته
ییم میدرس اسییییت ،محک رفتیار خود ا ار دهید و وات درک کنید کیه بارتین و
بزریرتین الهوب شیییای دانش اسیییت ،دیه دلیل ب اب مشیییاج و منیا عیه بیاا
نخواهد ماند .و هجین ور شای د ،شای دب خود را درک کند نداب ینف را دانسته
در عجت پیاد کند و ا ه کسی که یم کلجه نموخت او را مورب خود بداند بعید
اسیییت وشیییم ویال بیه مورب خود نهیا کنید ویه ب سییید بیه اینکیه بیان بیا ب و ب
اارتا م منیایید .نکتیه اینزیاسیییت کیه ه دو ی و بیایید بیه درک منزلیت و مقیار خود
ب سند و ا اد خود نه رند ی ا “ه وه ا اد به رد رسوا شود”.
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در نخ  ،در م هجه مشیکحم نتود ه هنه میان شیای د و اسیتاد در افغانسیتان
یم والش خیل ها جدب بشی ر می وند ،که این مشیکت ریشیۀ مشیکحم دیه نیز
م شیود .ه وند رشایط افغانسیتان یم سیلسیله اومیاع را وخیم ت سیاخته .اما
سییام دادن اسییاتید در ب نامه هاب مختلف در خارج و داخت کشییور ،اراله سییجینار
هیا جایت بلنید ب دن ظ فییت اسیییتیاد ،ت ویق ف هنیر هم پی ی ب ،سیییام دادن
دانشیزویان ومحلیلین در ب نامه هاب  ،Exchangeاراله سیجینار ب اب دانشیزویان،
نرارم هیلت ها ا تدری

اسیاتید و ب خورد شیای دان ،در ج یان ی اشیک فامیت

شیای دان ا اام و اومیاع پرسیان یا دخرتان شیان ،داشیک پالیسی درسی مناسیب
و عجل ک دن نن توسیط اسیاتید و نیاه ده دانشیزویان در مورد پایلسی ادار
توسط ادار ا راهکار هاب مون این مسیله بود م تواند.
منابع
 .۱معین ،داکرت محجد ،ف هنر فارس معین ،جلد دور  ،تا ان ،انتشارام
نامن.۱۳۸۶ ،
 .۲عجید ،داکرت اسن ،ف هنر فارس عجید ،جلد اوم ،تا ان ،انتشارام
ف هنر منا.1388 ،
 .۳دهخدا ،عل اکرب ،لغت نامه ،تا ان ،جلد دهم ،موسسۀ انتشارام
دانشها تا ان.1377 ،
 .۴شعتان  ،اسن ،ماارم هاب نمو و و پ ورو تا ان ،انتشارام سجت،
.1382
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، تا ان، ت ججهاوید امی ب،در دانشها ها

 راهن ب تدری، میل دبلیونر.۵
.1390،انتشارام سجت

Sertkaya, Vildan, A Master’s Thesis, Ihsan Dogramaci Bilkent
.University Ankara, Sep 2016
Ciuladiene, Grazina, Brigita, Kairiene, The Resolution of Conflict
between Teacher and Student: Studentsi Narratives, Mykolas
Romeris University, Lithuania, 2017
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د کار نشتوالی څنګه د ټولنيز زغم د نه شتون سبب کيږي؟

فضل الله فضلی
د کندهار پوهنتون
د ژورنالیزم پوهنځی
د څیرنی پیژندنه
دده څېړين عنوان پونییتنیز او د کار د نه شییتون په اړ دچ ،و دا څېړنه هم په
ده اړ سیییوه او لیکنه ی د کار د نه شیییته وايل په ییییورم ک د نولنیز ام نه
شتون په اړ هم مام بحث سوچ دچ.
کار د انسیان فتیع اج دچ ،او ه انسیان ته په کار د  ،و د کار او بار له ررپ
خریت وونید م تیه بوځ او د وونید لریار خوراک  ،دفیاع او نور هغیه توک ب اب او
جوړ کړپ ،و په ورځن ووند ک ورڅخه استفاد کیږپ.
دا څېړنه په کندهار وریت ک سییوه ،و د کار په نه موجودیت ک د کندهار د
خلګو پ وونید څوم تکیالیف تې يږپ ،د ب کیار رملونیه څیه دپ او څوم منف
تانی ام له ځان رس ل پ.
دده ت څنیګ پیه لیکنیه ک د خلګو د ب کیار د ایت ررو ییادونیه هم سیییوه د ،
و ت یې پکښ پ دولت م کز سوچ دچ.
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د څېړين موخي:
دا څېړنه د ب کار د ات په موخه سوه.
په کندهار ک د ب کار د اییییا رملونو پیدا کوم ،د ب کار ااېز پ خلګو،
د ب کیار منف تیانی ام پیه کنیدهیار ک او د کنیدهیارییانو لریار د ب کیار د لیه
منځه وړلو په هدم دا څېړنه ت تیب سوه د .
څېړين دا نودم ی  ،و ب کارپ څنګه رامنځ ته سوه او څنګه له منځه ځ .
د څیرنی میتود:
په کنیدهار ک د ب کار له املیه د نولنغز ام د نه شیییتون پ اسیییاس دا څېړنه
سااوپ د او د پونتنلیم په ذریعه سوه.
دده څېړن لرار مو د کندهار د محتلفو ارشییونو او مختلفو سیییجو د خلګو رس
لیديل او د پونتنو پ اساس د ده څېړين اهدام ته رسېديل یو.
په ده څېړنه ک نوم نام د  ۲۰۰نف و څخه پونتن سوپ دپ ،و دده څېړين
مختلفو پونیتنو ته ی ځوابونه ویا دپ او نويل هغه سیتونزپ ،یانونه او ګټ ی
لیکت سوپ و د خلګو پ وړانده واا سوپ دپ.
کندهار ک د ده سیتونزب په اړوند د بیحبیلو کسیانو م ک کړه و

ما پونیتنو

ته د هغوب ځوابونه په رنده ک تحلیت شوپ دب.
پوښتنې
لومری پوښتنه :په کندهار ک د ځوانانو د ب کار رملونه څه دپ؟
د خلګو ( )٪ ۲۶واي و د ناامن له امله ب کارپ یې رامنځ ته سوه ،بله یله
( ) ۲۴٪خلګ واي د ځوانانو د کار رس نه عحاه د  ،خو پاته ب خه د خلګو واي
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و د ااتلاد معیفوال  ،د با ين تزارانو او سوداګ و د پانګوين کجوال او د دولت
لخوا د کارسا

نه شتون خلګ ب کار کړپ دپ.

دوهمه پوښتنه :په ده وریت ک څنګه د ب کار له امله امنیت ته یان
اوړپ؟
له پونتت سوو  ۲۰۰تنو څخه  ۸۸سلنه خلګ په ده باور دپ ،و احوپ،
اخت افونه او نورپ ګډوی

د ب کارپ له امله رامنځ ته کیږپ ،و د نولن د

خلګو لرار په ووند کولو ک لوي ستونزه راپورته کوپ.
دریمه پوښتنه :په کندهار ک د ځوانانو ب کارپ څوم منف ااېزپ کړپ؟
دده پونتن په ځواب ک نولو خلګو پ کندهار د ب کار پ منف اایز باندپ
خربپ کړپ دپ.
دوب واي و پیه د ااتلییییاد خ ابوال  ،د امنییت ګیډویپ ،د پیانګ کجزورتییا او
دايس نورو ب خو ک سخت ستونزپ را پورته شوه دپ او خورا لوب منف تانی ام
ی شینديل دپ.
دوب ویا و د و کار شتون د ځوانانو په شاتګ ک مام روم لوبولئ دچ او
د ادارو ،سا مانونو ،مکاتتو ،خلون سکتورونو او هجدارنګه په بېحبېلو ب خو ک
د پ مختګ څخه پاته سوپ دپ.
څلورمه پوښتنه :له ده االت څخه د وتلو لرار باید څه ويس؟
دده پونتن په ځواب ک مختلف خربپ سوپ دپ.
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یو شیییجې خلیګ واي و ځوانیان بیایید پیه امنیت لیکو ک ودریږپ ،ځین واي
و ځوانیان بیایید تعلیم وکړپ او پیه نولنیه ک خریت مسییی لییت درک کړپ ،خو بلیه
یلیه بییا واي و ځوانیان لیه عیام پوهیاوپ څخیه لی پ پیاتیه سیییوپ دپ او د کیار د
پیدا کولو په اړ هیڅ نه پوهیږپ.
له ده شییجې څخه بیا یام واي و د کندهار د ځوانانو لرار باید ااتلییاد ب اب
يس ،د دولیت لخوا بودیزیه ورکړم يس ،ت څو د کیارونو پیه ایزیادولو رس نور کیارونیه
هم یې يس.
دوب ییاتوپ و د د دوب لریار د بیا ار جوړوم او د ب کیار د لیه منځیه وړلو لریار
دوب ته بودیزه ورکوم ب کارپ له منځه وړپ او په ده کار رس د کندهار ااتلاد
او کاروبار دو ب اب سجیږپ.
ځین خلګ واي و دولت د ب کار په له منځه وړلو ک لوب روم ل پ.
دوب واي و دولیت بیایید پیه امنیت  ،د پوهن پیه یګ ک  ،د نکنیالوو پیه ب خیه
ک او پیه یو شیییجې نورو ارګیانونو ک موجود خنیډونیه لیه منځیه یويس ،ت څو مو
ځوانانو ته کارپ ف ییییتونه ب اب يس او دوب هم ځوانانو لرار د کارونو په ایزادولو
ک جدپ هڅ وکړپ.
بیکاری در ټولنې د نه زغم د دلیل په توګه
نوم انسیان ووند د پیړیو ،پیړیو انسیان کار او هاند محلیوم دب انسیانان د کار له
رره خرل اړتییاوه پور کوپ او پیه ده توګیه د وونید د دوار ت څنیګ نولن تیه ود
او پ مختتګ ورکوپ.
کار یو ناکل او موخه ل ونګ هڅ ته ویت کیږپ .کار د امکانام شوين کوپ و
انسان ان پ فتعیت ب رس

او د هغه د امکاناتو څخه په خرله کټه کار واخا.
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بیکیارب هغیه ایام تیه وییت کیږپ و یو ک

د کیار کولو توان ل پ او هم اواړب

کار کورپ خو کار نش پیدا کورب،
کار و د ااتلیادب او عاید رسیته راوړن له لحاظه د نولن د سیحمتیا او م لوب
وونید لریار اړین عیامیت دب د هغیه پیه نشیییتوايل رس ف دب او نولنیز وونید اایزمن
کیږپ او یان وین .
هغه څوک و د کار سیین ته ورسیییږپ د کار توان ول پ او واواړب کار وکړب هغه
تیه کیار او د کیار رشایط ب اب وم یو مل او نولنیز دنید د  .دولیت او اړونید اداره
مکلفیت ل پ د دوب توان او تخل

ب اب کار پیدا کړب.

په نورو یی و هیوادونو ک د دولت پحنونو رس سیم د نفوس ود د تحلییت او د کار
د ع مییی بیا ار څ نګوال څیړم او تنریم کیږب .او د هغیه کسییییانو لریار و پیه
نیاکل وخیت ک د کیار بیا ار تیه راځ او بیایید پیه یو دنید بوخیت

کیار ورکوم

کیږپ او کیه دیوه موده لریار هغوب تیه کیار پییدا نلییی دولیت خرلیه دنید ل پ
هغوب ته د بیکارب له امله م سته وکړب.
مونږ په هیواد او یی و نورو هیوادونو ک بیکارپ او د کار نشیییتون یه لویه او جدب
سییتونز د دا سییتونز د پخوانه شییتون درلود خو اوس د جګړیزو رشای و له امله د
یو نولنیز بح ان االت خرت کړب دب .نولنیز بح ان په ده معن و دا سیتونز
د نولن د نولو پورو نوا و ګ وپونو ملن نیول د  .ور او ځوان تحلیییت کړپ او ب
سواد نوم په کار پس رسګ دانه او رلااند دپ او دند نل ت رسه کورب.
د ااتلادب فعالیتونو د نشتوايل له کتله مونږ یی تحلیت کړب کسان و کار دپ
او خرلو کونیو ته د احل یویب جوګه نش کیداب د یی و داس کسانو او کورنیو
لریار ام پیاب تیه رسیییییدل دب دا ایالیت پیه نولنیز نیه ام بیدم شیییوب دب څوک
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وفن پ یښییودو ته اړ شییوپ او یی نور د مافیای بانډونو او ت هګ یز یلو رس اړیک
او کار پیت کړب دپ و دا ومیییه خرت وار رس د نا امنیو او د ت هګ یزو فعالیتونو
رس م سته کوب او هغه پ اخوب.
دا یی فتیع د کلیه و یو ک

په یو هیواد ک ووند کوپ ،د هیواد په نیییو او

بدو ک ونډ اخل نو هغه مه ل ب و د اانون او مق اراتو پ بنا د کار د سین پ
مایام بیایید کیار وکړپ .کیار او کیار رشایط ب اب ییدم د هغیه ایانوين اج دب و پیه
خواشییین رس د بیحبیلو رملونه په تی بیا د او د ماام جګړب له کتله مو یی
وګړب بیکار او او ګار دب و دا االت د یی و کسیییانو او په نوله ک د نولن او
دولت لرار سیتونزه پیدا کړه دب او د خلکو د نه ام سیتب شیود دب .ما په خرت
نیانوب دوب ییاتوب و د دوب لریار د کیار و کسییییب جوړوم او د ب کیارب د لیه
منځه وړلو لرار دوب ته بودیزه ورکوم ب کارپ له منځه وړپ او په ده کار رس د
کندهار ااتلاد او کاروبار سجیږپ.
ځین خلیم وای و دولیت د ب کیارب پیه لیه منځیه وړلو ک لوب روم ل پ .دوب
وای و دولیت بیایید پیه امنیت  ،د پوهن پیه یګ ک  ،د نکنیالووب پیه ب خیه ک او
په یو شییجی نورو ارګانونو که موجود خڼدونه له منځه یوسیی  ،ت څو مو څوانانو ته
کارپ ف یییتونه ب اب سی او دوب هم ځوانانو لرار د کارونو په ایزادولو ک جدپ
هڅ وکړب.
د څېړين پایله
دا څېړنیه و پیه کنیدهیار ک د ځوانیانو د ب کیار منف تیانی اتو ،د ب کیار
رملونیه ،پیه ده ب خیه ک د خلګو نولنیز ام او څیه یوم و کیارپ لیه منځیه وړم
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کېداب يس ت عنوان رندپ ت رس شیییوب او په پاب ک د دولت ت نولو لوب روم
وګنت سو.
ویت شیییوب و ب کارپ د دولت د نه پامل ين ،د ااتلیییادپ کجزورپ ،د ځوانانو
لخوا د مس لیت نه درک او د کارپ ف یتونو د کجوايل پایله د .
منف تیانی ام ی د امنییت خ ابوالئ ،د نولن ګیډویپ او د پیانګوين کجزورتییا ییاد
سییو او هجدارا د نولو هغو مشییکحتو او لویو یانونه یادونه وسییو  ،و د کار د نه
شتون په ستب را منځ ته کیږپ.
دده ت څنګ دا څېړنه د هغه عوامو خلګو رس رشیکه سیوه د  ،و په ده وریت
ک د ب کار رس رس او ګ ېوان دپ او د ووند وارپ ورته یې پ سیخت سیوپ
دپ.
پیه اخی ک د ب کیار د لیه منځیه وړلو ک ت نولو لوب روم د دولیت وګنیت شیییو،
و دولیت بیایید پیه ده ب خیه ک

مینیه سیییا پ وکړپ ،با ن پیانګونیه پییدا کړپ ،د

کورنیو تولییداتو د پ مختیګ لریار ګیامونیه پورتیه کړپ او پیه ده ب خیه ک پ نولنیزو
پ ووو او پحنونو باندپ هم کار وکړپ ،ت څو ځوانانو ته کارپ ف یتونه ب اب يس.
مأخذونه
-۱
https://af.lomritob.com/%DA%85%DB%8C%DA%93%D9%86%D9%
87-%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%85%D9%87%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9F/
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http://www.mcn-gpi.gov.af/index.php/prs/what-we-do-prs/2015- -۲
11-25-07-21-39/3553-2016-01-09-06-18-36
https://tatobaynews.com/old/?p=5962 -۳
https://www.dw.com/ps/%D8%AF- -۴
%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D
A%A9%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%DB%90%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8D%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BC%DA%A9%D9%88%D9%8A/a-6463815-0
https://tatobaynews.com/?p=321 -۵
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خشونت های عاطفی چطورباعث عدم تحمل اجتامعی میشود وچه راه حل
ها باعث بهبود وضعیت خواهد شد؟
شکیال سهیل
پوهنځی روابط بین امللل
پوهنتون هرات
چکیده
مقیالیه ایا

در مینیه ب خشیییونیت هیاب عیافف ونقش نن در عیدر تحجیت

اجت ع  ،نهاشییته شیید اسییت .که تسییاهت ومداراب اجت ع به عنوان ف ایند
تغیی پ ی و وابسیته به خشیونت عافف ومیاات داد شید اسیت .بدین منرور ،با
اسیتفاد ا کتب ،مقارم ویزارو هاب انرتنت ابتدا خشیونت وبه تت نن خشیونت
عافف تع یف شیید اسییت .که در نتیزه ریشییه یاب و یافته ها خشییونت عافف
وامییگ ی دید کها در مواردب خانواد منش ی خشییونت عافف اسییت ی ا ابتدای
ت ین جامعه ب رشید یم ف د ،خانواد اسیت وبه عحو نقش این خشیونت در رفتار
اجت ع

به وییه تحجت اجت ع تومیگ داد شد و در ناایت نن ،راهکار های

جات رفک به سییوب یم جامعه عارب ا خشییونت ومرتا اراله شیید اسییت که ا
ججله نن نمو و وتقویت بنیه هاب ف هنه جامعه نقش عجد دارد.

کلید واژها خشونت عافف  ،تحجت وتساهت ،رفتار اجت ع  ،فق ف هنه .
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مقدمه وبیان مسأله
مس له اساس اینزاست که خشونت عافف ویست ووهونه شکت میهی د ،نحو
ت نی یزارب نن در رفتار اجت ع وهجدیه پزی ب به وه نحو بود ووهونه میتوان
به این مشکحم نالت نمد بناٌ این مقاله با استفاد ا روو تحلیل _توییف در
یدد واکاوب نن است .ا ننزاییکه برش موجودیست تکامت پ ی  ،بناٌ در را رسیدن
به تکامت با مشکحت

نیز ب م خورد .ا ججله مشکحت که انسان هجوار با نن

دست وپنزه ن ر میکند خشونت های است که در به نن مواجه متحجت میشود ،به
وییه در جوام مانند جامعه ستم کشید افغانستان.
خشییونت هاب عافف در ابعاد مختلف و در س ی و متفاوم یییورم ی فته وهیچ
جامعه اب ات پیرشیفته ت ین نن ا این ام مسیتبن نیسیت .ا جانب دیه ب ا ارب
روابط ا نییا هیاب ذات انسیییان بود ووون انسیییانایا بیه لحیاظ ف هنه  ،ت بیت
وتفک داراب تفاوتااب عجیج میتاشییند بنات تناا را ار تتاط سییام وفارغ ا سییتیز
جوب ه نیا تحجیت ییا میداراب اجت ع اسییییت .تسییییاهیت ییا تحجیت اجت ع در
جامعه مان ایزاد وناادینه میشییود که اف اد جامعه بدون داداه وخشییونت بوییه
خشییونت هاب عافف باشییند .اما در جامعه رو به توسییعه افغانسییتان خشییونت ها
بلیورم عجور بیداد میکند با لخلیوص خشیونت هاب عافف مار ااشیار جامعه را
بلیورم عار ول ارشی نان وکودکان را بلیورم خاص ا بان خود ا ار م دهد .
بسیییییارب ا تنش هیاب اجت ع وعیدر تحجیت وهجیدیه پی ی ب در جیامعیه افغیان
ب متناب خشیونت هاب عافف شیکت ی فته اسیت .انهیز ها و عوامت خشیونت م
تواند متعدد باشد.
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خشیونت بلیورم عجور در نتیزه پاسی نادرسیت هجچنین به خواسیته ها و عجلک د
هیاب بیه جیا و ب اج و ییا هم اج تلف هیا و ور یوی ب و م منیایید .نیاکیام هیا
وشیکسیت هاب ندی در ایزاد خشونت نقش دارد ..تقسیم بندب هاب متفاوم ا
خشیییونیت ییییورم ی فتیه کیه متیداولرتین نن خشیییونیت هیاب مسییی تقیم(فزیک )
وای مسییتقیم(روان  ،عافف  ،ویاسییاختارب)میتاشیید(ادی ب.)۱۳۹۵ ،خشییونت
مورد م العه ما خشیونت عافف اسیت که عتارم ا ه نوع رفتار کحم وای کحم
بود وان منف ب سیییح مت روان وااسیییاس ف د میه ارد ی ا ا بان خشیییونت
عافف هجوار با افکار منف  ،ت س ها ،ت دیدها و واهجه ها مواجه است.
(ا یفحه  ۴مک نورد شود) .
م تواند عجد ت ین منش ی خشییونت هاب عافف خانواد باشیید به این دلیت
که جامعه متشییکت ا ی سییاخت هاب متعددب اسییت وماجرتین نن خانواد بود
که ماد ت بیه ف د وتقدیم نن به جامعه الجداد میه دد .مانیکه ف د ت بیه شیید در
خانواد خشیین وارد جامعه شیید و پ خاشییه انه عجت ک د ،اینزاسییت که خشییونت
عافف منز به تنشییاا وعدر تحجت اجت ع میشییود .خانم ها بیشییرتین ا بان
این خشیونت ها شید اند وون درخانه با ب خورد هاب شیت و ناسیام روب و اند که
جزی ت ین نن نسیییتت دادن ب خ مفاهم مانند"میییعیفه"" ،سییییا رس" به نان
اسیت .عدر اهجیت به شیخلییت نان ،ونادید ی فک تلیامیم شیانا محدود ک دن
مشییارکت هاب اجت ع  ،انتقاد ناروا ،تحقی توسییط شییوه نزدیکان و اعضییاب
فامیت محدود ک دن امکانام ااتلیییادب عحو ب اینکه خشیییونت را ب ن تحجیت
مجکن اسیت ف د خشیونت دید در نیند  ،خشیونت را ا خود نیز ب و دهد  ،با ب با
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ااساسام و نادید ی فک خواسته هاب معقوم ن و اففام ،توهین ن به دریل
وون بیسیییواد بودن ویا نا ا بودن ،متلیم یفک به نان در کووه ،با ار ومحیت کار،
تادید مداور به فح رنق نور ت ین نوع خشیییونت عافف اسیییت در اارتیکه ن
م ادر شد نتوانست م د هجوار اورا تادید به فح میکند ،یا ا دواج مزدد(ااجد،
۲۰۱۲اص  .)۱۳کیه اینایا هجیه ملیییادیج خشیییونیت هیاب نریامنید عیافف بود و
منز به اا  ،کینه تو ب ،انزوا وجامعه ی یزب نان شیید وا ت س اینکه روابط نناا
تی نیه شیییود و ییا ا بین ن ود ییا دوسیییتیان ونزدیکیان خود را ا دسییییت نیه دهنید
خاموش را اختیار میکنند .ااساس ک دن رسکوب شد اند وااساس رسخوردی
میکنند.این رسکوب و تحجت خشییونت مجکن ا جانب خانواد یا دوسییتان نزدیم
محیط کار و یا سای اعضاب جامعه باشد.
کودکان وه دخرت باشیییند یا پرسی ی مانیکه با رفتار هاب نا مناسیییب وخشیییونت
عافف

روب و میشیییوند به نسیییتت نداشیییک توانای ب خورد مناسیییب وب پاسیی

می نند و منز به عقد ی فک نناا م شود ب ور مباما در بعض ا فامیت ها در
نوان ففولیت ب اب ف ندان شییان اج یییحتت و اظاار نر داد منیشییود وات با
انهیز وشیییو میخواهنید م لت را اظایار کننید وییا فعیالیت انزیار دهنید ا جیانیب
خانواد رسکوب میشیییوند که این اجا نه دادن مسیییخ ومقایسیییه مک ر با دیه
کودکان ویا تتعی

بین ف ندان که ااسیییاس کودکان را ج یحه دار میکند عقد

یی ب را در ذهن و روان اففیام نایادینیه م سیییا د ا هجیه ماجرت اینکیه ای والدین
خود مورد خشیییونیت ا ار ی فتیه بیاشییینید رفتیار خود را بیه ف نیدان خود انتقیام م
دهنید .اورد ونین والیدین خلیییوییییییام ا والیدین خود را ی فتیه و عقید اب
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وجامعیه ی یز رشییید میکننید دریییینف که اولین اجت ع ورود ففیت اسیییت با هم
یییینف هاب خود جدم ک د توافج ججع ب ایشیییان ب معناسیییت دردرا مدم
ه کارب را انزیار مییدهنید تا فق محتیت یا ظلم متحجیت شییید را جربان کننید وون
فق عاففیه در رسشیییت شیییان جاب ی فتیه نیاهانه ویا نا نیا اع م شیییان هم به
اساس رسشت شان میتاشد(ه ن ،یفحه.)2
تحجیت خشیونت عافف تناا منحرصی به نان وکودکان نیسیت ،در ه ااب و ه
مق

میان مجکن یی م ف د مورد خشیییونیت عیافف ا ار یی د مبح وات ییم م د

بخواهد ی یه کند وااسییاسییام خود را ب و دهد میهویندا م د که ی یه منیکند .
و یا م ابج به سلیقه خود مبت لتاس با رنر رس بروشد بناب جوااکم در جامعه
مجکن مورد مسیخ ا ار یی د بدین معن که منیتوانند سیلیقه هاب خود ا ب نورد
کنند .هجچنان خشیونت هاب سیاختارب در جامعه مانند پالسی هاب تتعی

یونه

اکومت باعث میشییود اف اد خیل خشیین و بسیییار پ خاشییه شییوند به عحو فق
ااتلیییادب به ییییدمام روان را ب اب اعضیییاب جامعه بتار م نورد ،داداه هاب
ملییارم خانه ،بیکارب ،فسییاد.....هجه منز به ایزاد عقد هاب روان شیید که
رفتار ف د را در جامعه مت ن میسیییا د .اما مزددا تک ار میکنم که عجوماا خشیییونت
هاب عافف بیشیرت ا جانب کسیان که او نیز مورد خشیونت ا ار ی فته اسیت مبح
م د که عقد اب اسیییت و خشیییونت را تز به ک د اسیییت ،عقد ی ب خورد ک د
هجرسییی ،ف ندان وسیییای اف اد شیییامت روابط اجت ع خودرا مورد خشیییونت ا ار
مییدهید خیانم این ف د ،اففیام نن کیه بزرک شییید و وارد جیامعیه میشیییونید  ،اع م
کنند خشییونت میتاشییند وون در ی شییته ا بان شیید بودند اار درپ انتقار
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ورسییدن به خواسیته هاب خود اند واین نه و در رفتاراجت ع شیان نقش عجد
اب را ااتوا میکنید کیه عحو ب انزوا ،فق ف هنه  ،کینیه تو ب ،ت س ،دشیییجن ،
ا

تنف  ،عیدر انهیز عجید ت ین تی نی رفتیار نیامنیاسییییب اجت ع وعیدر تحجیت

میدارب اجت ع اسییییت این ف د وون توانیای م کز وکنرتوم افکیار خودرا نیدارد،
این روان پ یشییی منز بیه ان ام مخ ب روابط اجت ع ف د میشیییود(اایدب،
.)1395
نه و ،اندیشه وافکار اف اد تا اندا اب در محیط هاب متفاوم وون محت کار
ومحت تحلیت شکت م یی د اما خاستها تتلور افکار واندیشه هاب ف د در جامعه
مسل ت ب ی فته ا خانواد میتاشد وجامعه که متشکت ا خانواد ها است اف اد این
خانواد ها در روابط اجت ع خود بابسا مشکحم روب و میشوند.
تزارب نشان داد که رفتار ف د خشونت عافف دید دووار فق ف هنر ،محتت،
تحجت وتساهت میتاشند .وون خشونت عافف ف د را کم تحجت و پ خاشه بتار
میمورد وکسیکه در خانواد محتت ندید باشد ،در اجت ع نیز محتت را نستت به
دیه ان ا خود نشان منیدهند.
نکته اابت ت مت اینزاست که کسیکه مورد خشونت عافف ا ار ی فته ،و هم
کسیکه این خشونت را اع م ک د ه دو سا ند اعضاب وه دوعقد مند اند و
اا

نیستند نر یام دیه ان را برزی ند ومنیخواهند که بقیه هم در نرامش باشند

وون خودشان ا اب ا ااساس مح ور بودند مینه اب ا ااساس بقیه را هم
میهی ند .این منز به ایزاد اجت ع میشود پ ا روابط ناسام وفااد هجدیه
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پزی ب .ای جامعه را به یم سایکت تشتیه منالیم ،که متشکت ا خورد سایکت ها
یا القه هاب متعدد ومتفاوم باشد ابتدال ت ین القه ها رسنوشت ورفتار بقیه را
شکت میدهد وبسیارب مشکحم جامعه ناش ا القات است که ا بان یااع م
کنند خشونت عافف بود اند ونین اف ادب باا

تنف  ،عدر ا

هجزیست

مساملت نمیز و وادم وارد جامعه میشود ووون به جامعه اعت د ندارد بقیه را
منیرزی د در رفتارو مار ی شته وخشونت

که باریش نمد منعک

میدهد.ونانچه استیفان کاوب بیان میکندا( انسانااب واکنش
خشونت عافف

ا ار ی فته اند) رفتارهاب واکنش

(عجوماتمورد

دارند و پاس بقیه را ای

ایول  ،بدون تحلیت و تززیه به شیو انعکاس تتار میدهند) که این پاس هاب
ای ایول مز به ناکام روابط اجت ع ف د میشود .هجچنان این اف اد واکنش
ریشه مشکحم راهجیشه در رفتار بقیه جستزو میکنند وخود را ه یز درایزاد
مشکحم سایم منیدانند که این خود باعث میشود رفتار بقیه را نرزی ند ات ای
بدانند که درست است .کاوب امافه م کند این اف اد تفک االت دارند یعن در
اندیشه خود یم رفتار یایفتار را تعجیم میدهند .مبح ای در کودک ا خانواد ،
جامعه ،ویا مکتب مورد خشونت بودند کت معل ن ،خانواد وجامعه را بد میرندارند
به هجین اساس تحجت و تساهت اجت ع ندارند.
نتیجه گیری
ا ننزاییکه خشیونت بلیورم عار و خشیونت عافف بلیورم خاص در مار جوام
وجود دارد که کشیییور هاب عقب ماند و سییینت ظواه بیشیییرت نن ا به منایش م
ی ارد.
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درناایت خشییونت هاب عافف بسیییارب ا مشییکحم جامعه ما را هم تشییکیت
داد واف اد یادب مورد این خشییونت ا ار م یی ند .ووه بسیییارا کسییانیکه خود
مورد خشیونت واا شید ووون خم ناسیورب خود وجامعه را باهزاران رنق ومشیکت
روا ا ارداد انید.وبیاتوجیه بیه اینکیه کلییدب ت ین عیامیت نیاهنزیارب هیا ب متنیاب
عدر تسیاهت و مدارا شیکت م یی د ومنشی این ها هجه خشیونت هاب ف هنهیسیت
بنا ب اب داشییک جامعه اب که تسییاهت در نن ناادینه شیید باشیید واف اد جامعه با
توجه به ار شییااب انسییان رفتار خود را ایییول کنند باید باراهکار هاب سییا مند
ی بنا هاب جامعه را نمو و داد وریشییه مشییکحم جامعه را ا متدا شییناسییای
منود و ف هنر تسیاهت ومدارا را در جامعه مسیتحکم بسیا یم.تا باشید دیه شیاهد
خشونت ،انزوا وخشکیدن ریشه هاب پیک جامعه خود که ه نا م در ستم کشید
اب مان بیشییرت ا نن مترضییر م شییوند  ،نتاشیییم .پ

باید ب اب ات این معضییت

اجت ع ورفیا اف اد جیامعیه بیدنتیام سییینزش وعجل ک دن را ایت هیاب بود تیا
جامعه بسوب تنش دای  ،هجدیه پزی ب ،وادم وهجتسته سو دهد.
راهکارها
ونانچه پیشیهی ب بارت ا درمان اسیت ،اما نتاید دسیت روب دسیت ی اشی ت ی ا
بخش عریج ا اف اد میان میان بوییه نیان بیه خشیییونیت هیاب عیافف دوویار انید
وباننکه را کار ها نتیزه نن ندارد اما در فورن مدم مبج خ واا خواهد شید،
ا ججله را ات هاب که من به نن اشار میکنم ا ار ذیت استا
 .۱باید ی سیییاخت هاب ف هنه جامعه خود را انامند سیییا یم.وون
جامعه ما سخت به فق ف هنه مواجه است .
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 .۲کتب روانشیییناسییی و نمو و نحو ب خورد ورفتار اجت ع

در االب

ک یکوم درسیی مکاتب امییافه ی دد تا اففام ا نوان کودک رفتار هاب
ایوم یست در اجت ع را بیامو ند.
 .۳ایانون ک دن ا دواج هیا و نمو و اتل ب اب والیدین شییییدن بیه این
اسیییاس مان که وجین ب اب نتت ا دواج م اجعه میکنند مشیییور داد
شود که باهم وهونه رفتار کنند واففام خودرا وهونه ت بیه کنند.
 .۴رییاسییییت هیاب افحعیام وف هنیر بیهیاب ایاوب پییار هیاب انسییییان
دوسییت وهجدیه پزی ب را در مح عار ورسییانه نرش ی مناید.نمو و روابط
خیانواد وتیمنی ام نن ب روابط اجت ع در سییی

ا ییه جیام وب یزارب

منیایش هیاب درمورد خشیییونیت هیاب عیافف ب یی ار ی دد تیا پنید دهنید
ونمو ند باشد.
 .۵ایزیاد م اکز روانرزشیییک  ،ت ویق ف هنیر روان درمیان ودرمیان رایهیان
ا بانیان خشونت هاب عافف .
در اوانین با نه ب ییورم یی د با ننکه خشیونت هاب فزیک ج ر انهارب شید اما
خشییونت عافف که ت نی ام مخ برت ا نن ا دارد ا نر اانون به دور ماند اسییت،
باید ج ر انهارب شیییود ومی ی نت اج ا داشیییته باشییید.به این اسیییاس که اک یت
خشیونت هاب فزیک ب متناب خشونت هاب عافف شکت م یی د .بدینلورم با
محو خش ونت هاب عافف در خشونت فزیک نیز کاهش به میان خواهد نمد.
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تبعیض څنګه د ټولنیز زغم د نشتون المل کیږي او د حل الره یې څه ده؟
فرشید لطیفی
د خراسان پوهنتون
د انګلسی ژبی د ادبیاتو پوهنځی
مقدمه
پیه عیامیه میانیا تتعغ

جح کوم ،توپی کوم ،یو لیه بلیه اور ییا کم ګڼیت او ییا یوه

ځیانګړه یل ییا ځیانګړپ ک

تیه لومړيتوب ورکولو تیه واي  .د تتعغ

پیه نتیزیه

ک عقیده او بیدبین پغیدا کېږپ و نتغزیه ی ب ب کت  ،تخ يیب او جګړ د .
تاري نابته کړه د و خلم بغو يل اج خو ب عدالت نه اج  .هغه کسان
و په يو نولنه ک ځان مح ور ااسیاسیوپ ،په مختلفو ف یقو وران کوپ او نولنه
له پښییو اورځوپ .که مېړ له نییخ رس تتعینی ولند وکړپ ،نییځه به د کور په
جوړولو ک ب پ وا

 .کیه د يو هېواد لیه يو ایار رس تتعینییی ولنید کېږپ،

هغیه مرلور ایار بیه پیه مختلفو ف یقو پیه پټیه او نیییکیار د هغیه هېواد د اجت ع او
سغايس نرار د نسکورولو کونښ وکړپ.
تتعی

څه ته واي ؟ علتونه ی څه دپ؟ او تاوانونه ی کور دپ؟ داه بحبونه به د

نولن د اخحا شعور له پیاوړتغا رس م سته وکړپ او سول او انسانغت ته به ی
ګټه ورسغږپ.

87

د تبعيض مصیبت
د تتعغ

د تع يف لرار دره نکو ته پار په کار دب ا تتعغ

له بت وا رس ناب اب

او ناوړ ولند دب .له بت وا رس داه ناوړ ولند د هغه د فتیع ځانګړنو په وجه
او يا د هغه د هویت د ځانګړنو په وجه کېږپ .د داه ناوړ او ناب اب ولند د ت رس
کولو لرار و کور دلغت وړانده کېږپ ،هغه نامعقوم وپ.
د برشییپ اقونو په بحبونو ک له تتعغ

(  )Discriminationڅخه منرور داسی

نیاب اب او نیاوړ ولنید دب و لیه یو ویا رس د هغیه د فتغع ځیانګړنو يیا هوییت پیه
خیاف کېږپ .کیه څوک د خریت يو ګیاونیډپ رس پیه ده خیاف توپی پ ولنید کوپ
و هغیه پیه بلیه وبیه اږيږپ ،يیا ی می هیب بېیت دب ،يیا معلوم دب ،ییا مایاج دب ،يیا
ی توکم بېییت دب دلتییه بغییا د تتعغ

خرب م

کېږپ ځکییه دلتییه د فتغع

ځانګړنو او کلتورپ ځانګړنو په اسییاس توپريپ ولند شییوب دب .فتیع ځانګړن
هغیه وپ و يو څوک ی نیه پخرلیه رامنځ تیه کوپ او نیه ی بیدلول

 .مبحُ یو

څوک تورپوسیییت دب .دایه رنیګ نیه د انتخیاب کړب دب او نیه ی بیدلوم د د پیه
اختغار ک دپ.
تتعغ

د نول نړ لرار يو ملییتت دب .تتعغ

ه ځاب ک شیته خو وې ته لږ

وپ او وې ته یې وپ خو په وروسته پات نولنو ک یې په نر راځ .
لیه بید م ایه هغیه رملونیه و د افغیانسیییان خرلواک او ما ایاکجغیت ی پیه تې و
څو لسیییغزو ک د سیییوام رنده راوسیییت د ادرم په رس جګړه ،دسیییغسیی  ،ب
سوادپ ،نفا او تتعغ

څخه عتارم دپ .که مو اواړو و د ده نولن ستونزه

له ريښ څخه ختج کړو نو د پورته بدم اغو مخه باید پور پور ونغسو.
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نولنه هم لکه د انسییان د بدن مبام ل پ ،که مو د بدن يو اړب درد ول پ نو نوم
بدن مو وررس نارامه وپ .هجدارا که په نولنه ک يو االغت ارشی هم مح ومه پات
نو د نول نولن لرار د خ

 ،تتعغن ولند وررس و

به د پ مختګ په رر نه ا کت ونه
پیه نولیه ک تتعغ
وبن تعتغ

نګ دب او دا نولنه

کړب.

یې یولونیه ل پ .د بېلګ پیه توګیه نیادپ ،می هت  ،اوم او

یادول شیییو .په نړیواله کچیه که د تتعی

رس د متیار ه ذک کېږپ

نو نېلسین منډېح نور به اتج هلته ياديږپ .نېلسین منډيح د عدالت لرار په نړ
ک سرت متار تې شوب .نوموړپ اوو ويشت کاله یوا ه د ده لرار ندان ک تې
کړم و په اف يقا ک ی د تورپوسیتو اقو له سیرین پوسیتو له اقواو رس ب اب
اونیییتیت .هغیه ه ویا لریار پیه ب اب و اقواو نغنګیار کیاو او د يو هیوواد لریار ی
نیادپ ،وبن  ،او اوم تتعغ

د تتیاه رملونیه ګڼیت .د هغیه متیار ه رنیګ راوړ،

کامیاب شو او په نړ ک لومړب تورپوست و و ججاورپ رياست ته ورسېد.
اوس په ه ځاب ک يو څه تتعی

شیییتیه .دو کاله وړانده م نلویزیون لغید  ،د

اروپیا پیه رسبییا ک د فونتیام یو ب ا يل لوبغیاړب لیه مغیدان پیه وړا اوځ  .دب
تورپوسیییت و ،پیه لوبیه ک و بیه کیل ه هم توپ پښییی تیه ورتلو ،نو پیه د لوب
ننیداروییانو بیه ورپسییی د بیزوګیانو وغ وهل کلیه و لوبیه ختجغږپ دب واړپ او
واي و پیه نولیه لوبیه ک
ده دا خلم نیادپ تتعغ

نیارااتیه ور ،د خلکو وغو ځوروم ،هغلیه د و نور
پ يږدپ.
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جنيسی تتعغ

یو بله لویه سیتونز د  .په نولنه ک نارينه او نیځغنه داسی دپ

لکیه د يو م ایه دو و ره .کیه ه فتقیه مح ومیه پیات

نو دا پیه ده میانیا د و

نولنه يو و ره شو او يو و ره نولنه به کله هم د پ مختګ پ وا ونه
په خلکو ک فتق رامنځ ته کوپ او هغه ارشی ی و د تتعی

تتعی
وځریت

وم ه پیات
يیا مح ی

کړب.
له امله یې

نو ام ی پیاب تیه رسیییغږپ او دنیییجن تیه رس

اووپ .فتقان نولن تت د تتاه په لوره دروم  .هغه نولن کامیابه دپ و د
کچه په ک یف او يا بغخ کجه وپ.

تتعی
د تتعغ

.

رملونه ب سیوادپ ،ناپوه او په نوله ک يو الط ف هنګ کېدرب

تعلغم یافته او من ج ل ونکو خلکو ته په کار د و ده لوب ملییییتت رس متار
وکړپ او نولنه ت ه پاکه کړپ.
تبعیض څخه د خالصون الرې چارې
•

عل  ،رسن ،استادان ،لغکوارن او په نوله ک ه پو ک
نورو رس د تتعی

•

یې وخت تتعی

اړ دب و

یانونه رشيم کړپ.
خلکو ته د يو الط ف هنګ په توګه په می ای ک پات

کېږپ .والدین او علج م کزونه باید په ده ب خه ک یې دایج وويس.
ماشومانو او د کوونکو ته باید په ده اړ یې پوهاوب و
راتلونک نولنه له تتعی
•

تتعی

ت څو

پاکه وپ.

او توپی پ ولند کوم یې وخت د خود خواه او د شیخ

پیه رس هم رامنځ تیه کېږپ .خلیم بیایید پو
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و

ی ګټو

مو نېکج ا د

نولن په نېکج ا ک نغښیت د  .که مو ه څوم شیتجن شیو ،پوهه
ول و ،مخک رړ شیییو خو نولنیه مو وروسیییتیه پیات وپ نو کلیه بیه هم د
نېکج ا ااسیییاس ونکړو نو په هجده خاف هم
نوم وګړپ باید په موا پ یوم م ته رړ
د نولن د پ مختګ رمت نه
•

ور د و د نولن

 .یوا ه د یو ارشیی پ مختګ

کېداب.

د ب سیییواده نولن خلیم تیت مایام یوا ه پیه اوس م کز کوپ مګ د
علج  ،سنزغد او پ مختلل نولن خلم د اوسن ه فعالیت راتلونک
او عواایب سییینزوپ کیه د نولن وګړپ تعلغم يیافتیه

نو د راتلونک په

اړ بیه هم یې وور فک وکړپ او کلیه و خلیم پیه وور فک رو دپ
له تتعی
•

به خامخا یی کوپ ځکه د تتعی

،

عوااب تت بد دپ.

په وروسیته پات نولنو ک متقابت اارتار کم وپ ،هغوب تنوع او بېلوال
بید ګڼ  .نن و نړ د يو کا او کور مبیام ګ ځېیدل د نو یې

ور

د و خلکو تیه پیه نولنیه ک ګیډ وونید او متقیابیت اارتار د کړپ ،لیه
ده پ ته نه ووند نامجکنه دب.
•

د نولن اوم پیه اتفیا او اتحیاد ک دب .ه څوم و خلیم رس
بېلغږپ هوم ی فیاایت رس ويشییییت کېږپ او تتعی
رسفان دب .تتعی
نولن باید پو

د اتفیا لریار

اتفا له منځه وړپ او خلم دنییجن ته اړ بايس.
و پ ته له اتفا دوب مخک نه

نتیجه

91

تلل .

یو نولنه هغه وخت د ت ا  ،نیکج ا او نتام په لور ګړندپ ګامونه اخغستحب
و ت وسه وسه پوره یې وګړپ په ک ځانونه مح ور شوپ او څنډه ته
پوره وهت شوپ ااساس نه کړپ .مو په تولنه ک د نېکج ا او سوکال په
لور يون ځکه نکن دب و نغم نفوس یعن نځ له تتعغ

رس م دپ او

هجدارنګه اوم تتعغضونه ر يو بت جنزام دب.
د نولن ه پو وګړب دا مسوولغت ل پ و د تتعی
او د راتلونکو نسلونو لرار نولنه د تتعی

خحم په کلکه متار وکړپ

له ملیتته پاکه کړپ.

منابع
.۱اضنف  ،اسدالله .۱۳۹۶ ،کلتور او نولنه
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 .۳یو یله لیکوارن (ننګ هار پوهنتون) .۱۳۹۶،سوله او دشخړو ات.
www.ketabton.com .۴
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بیو ګرافی مخترص نویسنده گان مقاالت
ذکیه یعقوبی در سام . ۱۳۷۸و در وریت کابت به دنیا نمد است .در سام
 ۱۳۹۶و ا لیسه "نسوان رسنسیاب را به درجه عال به انزار رسانید است.
در نتیزه اشرتاک در ن مون کانکور ،در سام . ۱۳۹۷و توانسته است که در
رشتهب ارتتافام در دانشکد ارتتافام و وورنالیزر ،دانشها کابت را یابد .ذکیه
یعقوب  ،در ج یان دانشنمو ب توانسته است که بهیورم کامت با بانهاب
درب ،پشتو و انهلیس بلدیت پیدا کند .ایشان در ورکشاپهاب فن بیان و
سخیان نیز رشکت ک د است .در اوخ سجسرت نخست دانشها  ،در کلوپ
مناظ دانشها کابت وارد شد  ،مناظ و تحقیج را ف ا ی فته است .پ

ا

پیوسک در کلوپ مناظ دانشها کابت ،وندین تحقیج علج نیز انزار داد
است  .که در یک ا راابتهاب تحقیق در وریت کابت که ا ف م موسسه
اندیشه وران ب ا انداخته شد بود ،توانسته است یک ا دو بارتین تحقیج را
انزار داد و در راابت پی و شود.
علیآقا فیاض در سییام . ۱۳۷۷و در ولسییوال مالسییتان ،وریت ازن به دنیا
نمد اسیت .دور هاب ابتدای  ،متوسیط و لیسیه مکتب را در لیسیه "التی ون نونباد"
ف ا ی فتیه اسییییت .پ ا ن مون کیانکور ،در سییییام . ۱۳۹۷و در دانشیییکید ب
ارتتافام و وورنالیزر در دانشییها کابت را یافته اسییت .مویییوم در سییام ۲۰۱۸
شیامت ب نامه مناظ موسیسیه اندیشیه وران شید و لقب یک ا دو بارتین محقج را
در وریت کابت ا ف م این نااد ا ان خود ک د است.
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حرضت الله نشاط د ااج اخرت محجد وب ،په  . ۱۳۷۵و کام ک د ابت په
م کز کحم نار ک د سینم په کا ک

ېږېديل دچ.

لومړب د کړه ی د شیا م دان په عايل لیسیه ک بشیرړپ کړپ دپ او متوسی ه
او د لېسی دور ل د شیې مت بابا په عايل لېسیه ک په کام  . ۱۳۹۴و ک
پیاب تیه رسیییويل دپ .د د کړو ت څنیګ پیه میدين او خی ییه کیارونو ک تیت فعیام
دچ ،په ده توګه و په ابت ک د ځوان اربګون مدين نولن اړب او ویاند پان
سیییوب دچ او اوس ماام په کندهار ک د افغانانو وليسی ی مدين نولن اړب دچ.
اوس په کندهار نیار ک اوسیېږپ او د کندهار پوهنتون د درېیم کام محلیت او د
نتوم نوان

رس د خربییام پیه ییییفیت دنید ت رس کوپ .پیه  ۲۰۱۸کیام ک در

اندیشیه وران موسیسی په تحقیق ب نامه ک ی ونډ درلود او په پایله ک ی د
کندهار د دوو نو څیړونکو نور ګتل دب.
ام البنین متقی ف نید عتیدراجید متق در سیییام  ۱۹۹۹میحدب در شیییا مزار
رشیف دید به جاان یشییود اسییت .وب در سییام  ۱۳۹۴ا لیسییه عال نسییوان
می وال فیارغ ی دیید و ا ف یج امتحیان رسارسب کیانکور وارد دانشیییکید اقو و
علور سییاسی دانشیها بل شید اسیت .ار التنین تز به اشیرتاک در ب نامه هاب
شییته سییا ب سییا مان ملت ,جوانان بسییوب تزارم ,کنف ان

مل اهدام انکشییام

پایدار و مناظ اا مان بل را نیز با خود دارد .وب به مدم سه ما در م کز مناب
کجیسیییون مسییتقت اقو برشی ون شی م به ایث کار نمو ایفاا وظیفه منود و
عضویت موسسه توامنندسا ب و تغی جوانان افغان را نیز دارد.
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پیامن نوامی ف ند اسار الدین در سام  ۱۳۷۶خورشیدب در شا ه ام وشم
به جاان یشود است پی ن تحلیحم ابتدای را در ای ان و دوران لیسه را در
ه ام یزراند است وا ف یج امتحان کانکور وارد دانشکد اقو و علور
سیاس

دانشها ه ام شد  .وب ف سالااب  ۱۳۹۶ال  ۱۳۹۸یک ا

اعضاب فعام فدراسیون مل جوانان وریت ه ام بود و ا این ف یج در ب نامه
مل اکومت نمو ش جوانان اشرتاک منود  ،و موفج به کسب عضویت سا مان
جوانان نو اندیش م ی دد .پی ن نرام در سام  ۲۰۱۸شامت ب نامه مناظ
موسسه اندیشه وران شد و لقب یک ا دو بارتین محقج را در وریت ه ام ا
ف م این نااد ا ان خود ک د.
مسعوده کریم در سام ۱۳۷۶در وریت بدخشان متولد و در سام ۱۳۹۴ا لیسه
عال مخف فارغ ی دید است  .مویوم بعد ا ختم دوران مکتب وارد دانشکد
اقو و علور سیاس دانشها بدخشان شد است .مسعود درج یان مکتب
دوبار ا ف م ادار لیسه عال مخف و یکتار ا ف م ریاست معارم وریت
بدخشان به عنوان دانشزوب مجتا تقدی ی دید است  .وب در مسابقام محکجه
مبیل که ا ف م موسسه لیسرا دای ی دید بود نیز اشرتاک منود و ا ف م
دانشها بدخشان به منرور کسب لقب بارتین نویسند یورم دعوب و دفاعیه
این ب نامه تقدی ی دید است .مسعود در سام  ۲۰۱۸شامت ب نامه تحقیج
موسسه اندیشه وران افغان شد و بعد ا ت یننر لقب بارتین محقج را در وریت
بدخشان ا ف م این نااد ا ان خود ک د.
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سههید سههلیامن عثامنی ف ند سییید محسیین عب ن در خانواد روشیینفک در 5
اوم  1380در شیا بیشیکم پایتخت ا ازسیتان وشیم به دنیا یشیود .وب بعد ا
ختم تحلییحم ابتدای شیامت لیسیه سیل ان ایای الدین شید و سیند بکلوریا با
درجه عال را ا این لیسیییه دریافت منود اسیییت .در میییجن ،عب ن در دوران
متعلج د ر بسیییییارب ا پ وو هیا و ب نیامیه هیاب اجت ع بیا ارشییی جوان ب اب رفیا
جامعه سیایم بود اسیت .وب که فعح محلیت دانشیکد علور سییاسی دانشیها
نختهان وریت بل م باشییید م خواهد به ایث یم سییییاسیییتجدار و دیرلومام
ملدر خدمت به کشور و جامعه خود ی دد.
فضل الله فضيل د الحاج نغم محجد وب په ۱۳۷۷مل يز کام ک د کندهار
وريت په پنځجاجه نااغه ک

ېږېدلیاو په  ۱۳۹۵کام د کندهار له مرشا عال

لیس څخه فارغ شوب دب .فضا د مکتب څخه د ف اات رس سم کندهار
پوهنتون ته ب يال او د وورنالغزر په پوهنځ ک په لوړو د کړو بوخت دب .فضا
شاوخوا  ۷کال ه په ده رسن ک د وياند ،تخنغکار او ايډيټ په اغث کار وکړ او په
 ۲۰۱۸کام ک د اندیشه ورانو موسس په تحقیق ب نامه ک ی وند درلود
و د ب نام په پایته رسولو رس د کندهار د دوو نو څیړونکو نور کټل دب.
فرشید لطيفي د ااج عتدال غف وب دب .له لومړنیو د کړو څخه ت دولسم
نولګ پورب ی په ننګ هار عايل لغسه ک ستج ویل دب .او په . ۱۳۹۵و کام
ک ت ه په عايل درجه فارغ شوب دب .ناال ل غف اوسجاام په خ اسان
پوهنتون ک د انګلغيس وب د ادبغاتو پوهنځ
او هڅاند ځوان دب ،دب رس له ده و
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د کړيام دب .ل غف يو يارکښ

د کړه کوپ په بغحبېلو کورسونو او

انسټیټونونو ک د انګلغيس وب استاد پات شوب او هجدارنګه ی د مایک وسافټ
نوونیز م کز مدي یت هم کړب دب .په  ۲۰۱۸کام ک د اندیشه ورانو موسس په
تحقیق ب نامه ک ی وند درلود و څېړن ی د ننګ هار وریت په کچه لومړب
مقار خرت کړ.
شهکیال سههیل دروریت ه ام وشیم به جاان یشیود اسیت .وب بعد ا به پایان
رساندن دور لیسه در سام  1394موفج به را یاب به دیرارمنت روابط بین امللت
دانشها ه ام شد .ا موفقیت هاب ایشان م توان ا کسب مقار اوم در محکجه
مبیل اقو رسیانه ها که بین دانشیها هاب دولت و خلیویی ب یزار شید بود
نار ب د .اوعضیویت افتخارب در م العام اسیرتاتیییم شیعته ه ام را ا سیام ۲۰۱۸
بدین سیو کسیب ک د اسیت .شیکیح سیایت در سیام  ۲۰۱۸شیامت ب نامه مناظ
موسییسییه اندیشییه وران شیید و لقب یک ا دو بارتین محقج را در وریت ه ام ا
ف م این نااد را ا ان خود ک د .وب هجچنان اا مان مناظ دانشزوی مولسسه
اندیشه وران شد و مقار بارتین سخیان را نیز کسب ک د است.
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