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ایـن شـماره از مجله تعلیم و تربیـت به  4قوس ( 25نوامبـر)؛ روز جهانی
مبـارزه در برابـر خشـونت علیـه زنـان؛ اختصاصیافتـه اسـت تـا میـزان
حقیقـی جایـگاه زنـان ،تناسـب حضـور و زوایـای پنهـان خشـونت علیـه
زنـان را در جامعـه افغانسـتان مـورد بررسـی و واکاوی قـرار دهد.
خشـونت یـك بیمـاری اجتماعـی اسـت كـه بـه اشـكال مختلـف
فیزیكـی و زبانـی در جامعـه تبـارز مینمایـد .یـا بـه عبـارت دیگـر ،اهـل
نظـر خشـونت را « زور فیزیكـی ،روانی و یـا اجتماعی به منظـور قراردادن
دیگـران در وضعیتـی بـر خلاف خواستهشـان ،تعریـف كردهانـد و آن را
بـه انواعـی نیـز از جملـه خشـونت جسـمی ،روحی ،جنسـی و خشـونت
زبانـی تقسـیمبندی كردهاند کـه زاده مسـایل گوناگون اجتماعـی؛ از جمله
محرومیتهـا ،بیعدالتـی ،آشـفتگیهای اجتماعـی ،تعامالت نامناسـب
درون اجتماعـی ،رویكردهـای نادرسـت نظـام تعلیـم و تربیـت ،عوامـل
خانوادگـی ،فقـر و مخاطـرات اقتصادی اسـت».
خشـونت بهعنـوان یـک پدیـده زشـت در هیـچ جامعـهای قابـل قبول
نیسـت؛ زیـرا میتوانـد اثـرات جبـران ناپذیراز نظـر روحـی و روانی روی
اعضـای خانـواده برجـای گذاشـته و سـیمای یـک جامعهء پویا و انسـانی
را صدمـه بزند.
در افغانسـتان عوامـل بـروز و افزايـش خشـونت عليـه زنـان ماهيـت
مردسـاالری ،نبـود فرهنـگ تحمـل و همدیگرپذیری ،سـطح پایین سـواد،
عـدم آگاهـی مـردم از حقوقشـان و مشـکالت اقتصادی شناسـایی شـده
اسـت  .مـرد جنـس برتـر و همـهکاره ایـن جامعه اسـت کـه تصامیـم مهم
زندگـی از سـوی او گرفتـه میشـود و بـا ایـن طرزدید زنـان باید بـه عنوان
يـک جنـس ضعیـف و تابـع مـرد از تصميمـات مـرد بـدون قیـد و شـرط
پيـروی کنند.
ماموریـت و جایـگاه حضـور مـردان و زنـان در جامعـه افغانسـتان
هماننـد نقـش مـاه و خورشـید در نظـام خلقـت ،در زندگـی اجتماعـی
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مصـداق و عینیـت دارد.
مردهـا آفتابگونـه در روز ،در فضـای اجتماعـی جامعـه افغانسـتان حضور گسـترده ،عینـی و حاکمیت مطلق
دارنـد کـه زنـان نمیتواننـد تحـت شـعاع مردبـاوری هماننـد مهتـاب در روز؛ حضـور خـود را تجسـم بخشـیده و
نمایـان کننـد ،گاهـی اثـرات این شـعاع بـه درجـه گرمای مناطـق خط اسـتوا میمانـد که روال عـادی زندگـی را به
مخاطـره انداختـه و حیـاط را بـه خفقـان مبـدل میگردانـد ،نقش حاکمیـت مطلق و دخالـت بیرویه برخـی مردان
بـاالی زندگـی زنـان بـه همـان فضـای مناطق تحـت خط اسـتوا میمانـد که اذیـت کننـده و بـرای اعضـای خانواده
بهخصـوص زنـان خفقـانآور اسـت ،ایـن طیف مردان به نـدرت برنقش سـازنده زنان بـاور دارند و دلیـل خلقت زن
را هـم شـاید بـرای رفـع ضروت مـردان و تکثـر نسـل میپندارند.
جایـگاه اجتماعـی زنـان؛ در فضای سـیاه و تاریک باورهـا ،همانند مهتاب؛ کمرنگ و درحال نوسـان اسـت که
شـبانه ظاهـر میشـود و بـا طلـوع خورشـید از چشـمها پنهان میمانـد .زنانی کـه در طیفهـا و خانوادههـای دارای
افـکار روشـن بـه دنیـا آمـده و یـا گـره سرنوشـت خوردهانـد ،نقششـان نسـبتا بهتر و برجسـته اسـت ،ماننـد مهتاب
تکاملیافتـه در شـب چهـارده ،حضورشـان در موضوعـات اجتماعـی و تصمیمگیریهـا بهدلیـل نبـود غبـار تبعیض
و تعصـب در فضـای زندگـی خانوادگـی آنهـا نسـبتا محسـوس و قابـل رویت اسـت ،امـا نگریسـتن و درک واقعی از
توانایـی زنـان در منصـه عمـل بـه دلیل سـیاهی بینـش و خوابآلودگـی بهوسـیله برخی مـردان در شـبهای تاریک
کوتـاه نگـری قابل رویت نیسـتند.
بـا ایـن مفهـوم ،جایگاه اکثریـت زنان افغانسـتان در این جامعـه؛ به نقش ضعیـف مهتاب شـبهای اول و آخر
مـاه میمانـد کـه در وراء ابرهـای ضخیم دوگانگـی و قرائتهای غلـط از دین؛ محصـور مانده و قابل رویت نیسـتند.
ایـن مـوارد سـبب گردیـده تا زبان و میکانیزم خشـونت اساسـا در جامعه افغانسـتان بـه عنوان یک روش و وسـیلهای
بـرای حـل مشـکالت و انتقامجویی درمنازعـات میان دو طرف شـناخته شـده وعمومیت یابد.
تفکـر سـنتی و میـراث زشـت توسـل بـه خشـونت در میـان بسـیاری از خانوادهها تـوام بـا پذیرش ضمنـی آن از
طـرف زنـان و اعضـای خانـواده ،بزرگتریـن عامل ترویـج و تداوم خشـونت و قربانی شـدن زنان و کـودکان در جامعه
افغانسـتان اسـت .مـردم چیـزی از حقـوق خـود نمیداننـد ،فـرق بیـن رسـم بـد ترویجیافتـه و منافـات آن بـا روحیه
قانـون و ارزشهـای انسـانی میـان عـام مردم مشـکل اسـت .خیلـی از شـهروندان نمیدانند کـه دارای چـه حقوقی و
وجایـب میباشـند و نهادهایـی کـه از حقـوق آنهـا حمایـت میکننـد ناشـناخته باقیمانده اسـت.
ادارات تنفیذکننـده قانـون بـه شـدت تحت بینشهای تک جنسـی ،قبیلهای ،رسـوم ناپسـند و رواجهای پوسـیده
نتوانسـتهاند در اکثـر مـوارد و قضایـا از حقـوق زنان بـه صورت عادالنه و مسـتقل دفـاع نمایند.
بـه دلیـل آنکـه عاملان جنایـات بر علیـه زنـان همـواره از جالهـای قانونی عبـور نمـوده و مسـتوجب مجازات
شـناخته نمیشـوند ،هیـچ روزنـه و امیدی برای کاهش سـطح خشـونت نسـبت بـه زنـان در جامعه به نظر نمیرسـد.
مشـکل حـاد دیگـر در جامعه افغانسـتان ،خشـونت زن برعلیه زن اسـت کـه متاسـفانه از دیدهای تنـگ نظرانه و
سـیال داریهـای منفـی نسـبت به همدیگـر نشـات میگیرد و در بسـیاری از قضایای خشـونت توسـط مـردان برعلیه
زنـان ،نقـش ،اراده و ردپـای یـک زن بهعنـوان محـرک قضیه قابل رویت اسـت.
پـس از حـدود دو دهـه سـرمایهگذاریهای بـزرگ بـرای دفـاع از حقوق زنـان ،با وجود دسـتآوردها و گسـترش
میـزان حضـور زنـان در سـطوح مختلـف ،نتایـج حاصلـه هنوز هـم قابـل رضایت نیسـتند ،علـت ناکامـی پروژهها و
سـرمایهگذاریها بـرای کشـاندن زنـان بـه موضوعـات اجتماعـی و ملـی ،نبـود یـک میکانیزم درسـت و همه شـمول
بـرای حمایـت دراز مـدت و بسترسـازی اجتماعـی درایـن بخـش اسـت ،در اکثر مـوارد پروژهسـازی برای زنـان فقط
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بـه هـدف کسـب درآمـد بـرای شعارسـرایان ایـن عرصـه بود ،نـه تغییـر جایـگاه و وضعیت اسـفبار زنـان در
افغانسـتان ،چـی جایـی کـه در بسـیاری از مـوارد؛ طراحـان نـاآگاه چنیـن برنامههـا؛ اعضـای خانـواده را بـه
جـان هـم انداختنـد و بهجـای القای فرهنـگ تحملپذیری و درک متقابل ،زبان ناسـازگاری و رسـم فروپاشـی
کانـون خانـواده را بنـاء نهادند.
ایـن عوامـل سـبب گردیـد کـه فریـاد حقخواهی و رسـیدن بـه جایـگاه انسـانی ،بـرای عـدهای از زنان به
مثابـه بخـش بزرگـی از اعضـای یـک جامعه ،همچنـان در رویاء باقـی بماند ،زیـرا اصل این حقیقـت تلخ از
فضـای تربیتـی در خانـواده ریشـه میگیـرد و سـاز و بـرگ آن در الیههـای مختلف جامعه سـایهافگنده اسـت.
بـا ایـن حـال زنـان جامعه افغانسـتان زمانـی میتواننـد نفس راحـت بکشـند و خود را شـریک واقعـی زندگی
انسـانی بداننـد کـه روی باورهـا و اندیشـههای خانوادههـا و اعضـای تصمیمگیرنـده در راس امـور تغییـر بـه
میـان آید.ایـن تغییـر میتوانـد قدمه هـای ذیـل را دربرگیرد:
 داشـتن یـک پـدر سـالم از لحـاظ روحـی و باورمنـد بـه ارزشهای زنـان در سـطح خانواده؛ نخسـتینسـنگ بنـای یک جامعه انسـانی اسـت ،فرزندی کـه در یک فضای خشـونتآمیز بـزرگ میشـود ،ناخودآگاه
آموختههـای خـود را بـا روشهـای رفتـاری ،گفتـاری و فیزیکـی به نسـلهای بعـدی بـه ارث میگذارد.
 گام دوم توجـه بـه تربیـت پولیـس قابل اعتماد و باورمند به ارزشهای انسـانی اسـت ،ضـرورت پولیستربیتیافتـه بـرای رسـیدگی بـه قضایـای خانوادگـی یـک امـر مهـم اسـت تـا هنـگام برخـورد و مواجه شـدن
بـه قضایـای حقوقـی و خانوادگـی ،پولیـس خـود بخشـی از مشـکل و وسـیلهای برای خشـونت و ابـزار اذیت
ً
شـهروندان مخصوصا زنان نباشـد.
 داشـتن و اسـتخدام سـارنواالن پـاک و ارزشگـرا و موجودیت قضات عـادل و دارای بینش فراجنسـیتیبـرای رسـیدگی بـه قضایـای خشـونت و مشـکالت خانوادگی از بایسـتهای مهمی دیگر هسـتند کـه جامعه
مـا را بـرای رفتـن به سـمت یـک جامعه سـالم کمـک میکند.
 تدریـس روش و فرهنـگ مـدارا ،همدیگرپذیـری ،عـدم خشـونت و نه گفتن بـه انواع تبعیـض از جملهتبعیـض جنسـیتی بـرای دانشآمـوزان مکاتـب ،در دراز مـدت؛ از راهکارهـای مهـم دیگری شـمرده میشـود
کـه بتوانـد بـر میـزان بلند غایله زشـت خشـونت درسـطح جامعـه نقطه پایـان بگذارد.
 تصویـب قانـون محو خشـونت از طـرف مجلس نماینـدگان و قاطعیـت در امرنهادینه سـاختن فرهنگقانونپذیـری بهجـای قانونگریـزی توسـط دولـت ،از مـوارد مهـم دیگـر در امـر کاهـش خشـونت در سـطح
جامعه اسـت.
 تقویـت نهادهـای مدافـع حقـوق زنـان ،بلند بردن سـطح آگاهی مـردم و ترویـج زبان گفتگـو و احترامبـه ارزشهـای انسـانی ،سـبب میشـود کـه شـهروندان بـرای حـل اختالفـات خـود از اسـتدالل و گذشـت
اسـتفاده نماینـد ،بـه جایـگاه و دیدگاههـای جانـب مقابـل احتـرام گذاشـته و منطـق گفـت وگـو را جایگزین
روشهـای خشـونتآمیز نماینـد.
 ترویـج ارزشهـای حقوقـی اسلامی زنـان میـان خانوادههـا ،زدودن رواجهـای ناپسـند قبیلـوی،جلوگیـری از اصـدار حکـم و فتواهـای صحرایـی فاقـد شـرایط ،متعهـد بـودن بـر معاهـدات و میثاقهـای
پذیرفتـه شـده جهانـی توسـط دولت افغانسـتان و یک دسـت سـاختن دیدگاه اهل خبـره و علمـاء در قضایای
بـزرگ ملـی مربـوط بـه زنـان از گامهـای بزرگی هسـتند کـه میتوانـد هم پرسـتیژملی مـا را در سـطح جهان
صیانـت نمایـد و هـم فضـای خانـواده و جامعـه را بـرای یـک زندگـی دور از خشـونت مصونیـت بخشـد.
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حق تعلیم دختران در اسالم
نویسنده :مینا زمانی

از آنجایـی کـه شـماری از دانشـمندان
زن در تاریـخ نظـام آمـوزش اسلامی
در مقایسـه بـا مردهـا کمتـر اسـت،
بعضیهـا پنداشـتهاند کـه در اسلام
محدودیتـی دربـاره تحصیـل زنـان و
دختران وجود دارد .زنان دانشـمندی که
کـم و بیش نامشـان در تاریخ برده شـده
بـه طـور غیررسـمی تحصیـل کردهانـد
و شـیوه آموزشـی اسلام ویـژه مـردان
اسـت .بـرای رفـع ایـن پنـدار طـرح دو
سـؤال و پاسـخ به آنها ضروری اسـت:
 -۱آیـا در اسلام تحصیـل علـم و
دانـش تنها به مـردان اختصـاص دارد و
یـا شـامل زنـان هم میشـود؟
 -۲آیـا آمـوزش در میـان زنـان و
دختـران مسـلمان در طـول تاریـخ بـه ویـژه در صدر اسلام
یـک شـیوه رایـج بـوده اسـت؟
اسلام ،مـرد و زن را در تدبیـر شـؤون زندگـی به وسـیله
اراده و کار ،مسـاوی میدانـد از ایـن رو هـر دو در تحصیـل
و رفـع احتیاجـات زندگـی و آنچـه مایة قـوام حیات انسـانی

اسـت یکسـان میباشـند .زن میتوانـد هماننـد مرد مسـتقل
کار کنـد و مالک نتیجه کار و کوشـش خود باشـد .در صدور
فرمـان الهـی فرقـی بیـن زن و مـرد نیسـت مگـر در احکامی
که ویـژه یکی از ایشـان اسـت.
تحصیـل علـم و کسـب دانش نیـز از احکامی اسـت که
زن و مـرد در آن مشـترک میباشـند و هرگز دین اسلام جنس
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را سـد راه دانشانـدوزی نمیدانـد .مرحوم عالمـه طباطبائی
در تفسـیرالمیزان ،پـس از نقـل سرگذشـت تأسـف بـار زن
در طـول تاریـخ میگویـد «:زن در تمـام احـکام عبـادی و
حقـوق اجتماعـی بـا مـرد شـریک اسـت و در هـر امـری که
مـرد اسـتقاللیت دارد ،مانند :ارث ،کسـب ،معامله ،تعلیم و
تربیـت و دفـاع از حقـوق و غیره زن هم مسـتقل اسـت ،مگر
در مـواردی کـه با مقتضای طبیعتش مخالف باشـد» (تفسـیر
المیـزان ،ج  ،2ص  ،284ترجمـه ج  ،2ص .)383

بررسی آیات و روایات

تمـام آیـات و روایاتـی کـه دربـاره تحصیل علـم و دانش
وارد شـده ،هماننـد «یاایهاالنـاس» و «یاایهاالذیـن آمنـوا»
عمومـی اسـت و شـامل زنهـا هـم میشـود .اسلام «علم»
را نـور و «جهـل » را ظلمـت و همچنیـن علـم را بینایـی و
جهـل را کـوری میدانـد .در قـرآن مجیـد آمده اسـت( :لقد
کرمنـا بنـی آدم) هـر آیینه مـا فرزنـدان آدم را گرامی داشـتیم.
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در ایـن آیـه مبارکـه هیچگونه قیـدی در مورد مـرد و زن وجود
نـدارد .همـه آنهـا در نـزد خداونـد مسـاوی و برابـر هسـتند
و در جـای دیگـر خداونـد(ج) مـی فرمایـد «:بگو آیا چشـم
نابینـای جاهـل و دیـده بینـای عالـم یکسـان اسـت؟ آیـا
ظلمـات و تاریکـی جهالـت بـا نـور علـم و معرفت مسـاوی
اسـت؟»(رعد)16 :13 ٬
در آیـه دیگـر آمـده اسـت«:آیا آنـان کـه بـه سلاح علـم
مجهزانـد بـا آنـان که با جهـل و نادانی دسـت بـه گریبانند ،با
هـم برابرنـد؟ فقط اندیشـمندان تفـاوت این دو گـروه را درک
میکننـد و امتیـاز آنـان را بـاز مییابنـد» (زمـر.)9 :39 ٬
پیامبـر اکـرم صلـی اللـه علیـه وآلـه نیـز فرمودهانـد:
«طلـب العلـم فریضـة علـی کل مسـلم».
وقتی علم در دیدگاه اسلام نور و بینایی اسـت دسـتیابی
بـه آن بـر هـر مسـلمانی فـرض اسـت .آیـا میتـوان گفت که
از نظـر اسلام تنها بـر مردها الزم شـده کـه از ظلمت خارج
شـوند و به روشـنایی برسـند ،اما زنان چنین وظیفـهای ندارند

و بایـد همچنـان در ظلمت جهـل و نادانی باقـی بمانند؟!

آمـوزش زن در عصـر پیامبـر اکرم صلـی الله
علیـه وآله

پیامبـر اکـرم صلی اللـه علیه وآله جهـاد مقدس پیکار
بـا بیسـوادی را از خانـه خـود آغاز کـرده بود .بلاذری با
سـند روایـت میکند کـه هنگام ظهـور اسلام در مکه تنها
هفـده نفـر باسـواد بودنـد .وی پـس از برشـمردن اسـامی
آنهـا ،از یـک زن قریشـی نـام بـرده کـه در دوره جاهلیـت
مقـارن ظهـور اسلام خوانـدن و نوشـتن میدانسـت .نـام
او «شـفا» و دختـر عبداللـه بـن عبـد شـمس بـود .این زن
مسـلمان شـده بـود و از مهاجـران اولیـه و از زنـان فاضلـه
به شـمار مـیرود( .االصابه ،کتاب النسـاءات ،ص  619و
تهذیـب التهذیـب ،ج  ،12ص  428و طبقـات ابن سـعد،
ج  ،8ص )196
بلاذری میگویـد :ایـن زن همـان اسـت کـه به دسـتور
پیامبرصلـی اللـه علیـه وآله بـه حفصه همسـر پیامبـر کتابت
آموخت(فتـوح البلـدان بلاذری ،ص .)458-459
بلاذری آنگاه چنـد زن از زنـان مسـلمان را نـام میبـرد
کـه در دوره اسلام ،هـم میخواندنـد و هـم مینوشـتند و یـا
تنهـا میخواندنـد .او نام «حفصـه » دختر عمـر« ،امکلثوم »
دختـر عقبـة بـن ابـی معیط «عایشـه » دختـر سـعد« ،کریمه
» دختـر مقـداد و باالتـر از همـه «شـفا» دختـر عبداللـه بـن
عدویـه را مینـگارد .شـفا بـه حفصـه درس مـیداد و پیامبـر
از او خواسـت تـا بـه حفصه پـس از ازدواج بـا پیامبرهمچنان
درس بدهد .پس حفصه ،خواندن و نوشـتن میدانسـته است
و نـام او را جـزء دارنـدگان مصاحـف ضبـط کردهاند(تاریـخ
قرآن.)385 :

از ایـن جریـان معلـوم میشـود کـه پیامبـر اکـرم صلـی
اللـه علیـه وآلـه بـرای زنـان خـود معلـم زن انتخـاب کـرده
بـود .ایـن عمـل پیامبر بـرای آموختن بـه دختران و زنـان الگو
و نمونـه شـد و دیـری نگذشـت کـه در مدینـه افـراد باسـواد
رو بـه فزونـی نهادنـد و آمـار باسـوادها بـه طور چشـمگیری
بـاال رفـت ،در میـان زنـان و دختـران کسـانی پیدا شـدند که
خوانـدن و نوشـتن را فـرا گرفتنـد.
پیامبـر اکـرم صلـی اللـه علیـه وآلـه بخشـی از اوقـات
خـود را بـه آمـوزش زنـان در مسـایل دینـی اختصـاص داده
بـود .بخـاری بـه سـند خـود روایت کـرده اسـت که زنـان به
پیامبـر گفتنـد « :مـردان در اسـتفاده از محضـر شـما بـر مـا
پیشـی گرفتهانـد .پس خـود ،روزی را به ما اختصـاص بده».
آن حضـرت قبـول کـرد و روزی را به ایشـان اختصـاص داد و
در آن روز بـه وعـظ و ارشـاد زنـان پرداخـت و مرتـب آنـان را
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بـرای آموختـن و دلگرم بـرای آموزش دیـدار میکرد(صحیح
بخـاری ،ج  :1ص.)30
دختـر پیامبـر اکـرم و همسـران او در زمـان حیـات و
پـس از رحلـت آن حضـرت مرجع در مسـایل دینـی و فقهی
بودنـد و «خانـه هریـک از ایشـان بـه منزلـه مدرسـهای بـود
کـه طالبـان دانـش و حدیـث در آن اجتمـاع میکردنـد و بـه
فراگرفتـن احـکام شـریعت و انـواع دانـش و حکمت سـرگرم
میشـدند(فی میـدان االجتهـاد صعیـدی ،ص .)34-35
بـزرگان صحابـه بسـیاری مسـایل دقیـق و مهـم را از
زنـان پیامبـر میپرسـیدند .رفتـن زنان به مسـاجد بـرای ادای
نمـاز در آن زمـان کاری عـادی و معمـول بـود و ایـن رفـت
و آمـد فرصـت مناسـبی بـود تـا در مجالـس علمـی کـه از
سـوی بـزرگان صحابـه در مسـاجد برپـا میشـد حضـور
یابنـد .داسـتان آن زن که پیشـنهاد عمر را دربـاره پایین آوردن
میـزان مهریههـا رد کـرد و عمـر پـس از شـنیدن دلیـل وی،
رجـوع بـه حـق کرد ،مشـهور اسـت و ایـن خود دلیلی اسـت
بـر اینکـه آزادی اندیشـه بـرای مردهـا و زنهایکسـان بـوده
است(سـعیدافغانی ،االسلام والمـراة.)102 :
برخـی از زنـان در تعلیـم مـردم به همسـران پیامبـر اقتدا
میکردنـد .بنـا بـه گفتـه ابنخلـکان مـادر حسـن بصـری که
در سـده اول هجـری زندگی میکـرده برای زنان داسـتانهای
دینـی تعریـف میکـرد و بـا سـخنان پندآمیـز آنـان را موعظه
و ارشـاد میکـرد و ایـن در زمانـی بـود که پسـرش حسـن به
نقـل داسـتانهای دینی و تشـکیل مجالس درس بـرای مردها
مـی پرداخت(وفیـات االعیان ،ابن خلـکان ،ج  :1ص .)160
مسـاجد ،مراکـز تعلیمـات عمومـی بـود کـه زنـان نیـز
میتوانسـتند بـه آن رفـت و آمـد کنند و در مجالـس علمی آن
حضـور یابنـد .زنان در صدر اسلام نـه تنها از حـق تحصیل
دانـش برخـوردار بودنـد بلکـه ایـن حق را هـم داشـتند که به
تعلیـم و نشـر دانش بین زنان و مـردان بپردازنـد و در بین آنان
معلمـان و اسـتادانی در بخشهـای مختلـف علـوم اسلامی
وجـود داشـت ،بهویـژه در زمینـه علـم حدیـث کـه زنـان
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میتوانسـتند در آن رشـته بـه درجـه اسـتادی نایل شـوند و در
ایـن بـاره بـا محدثـان و حافظـان بزرگ بـه رقابـت برخیزند و
نمونـه بـارزی در امانـت و عدالت باشـند .کار زنـان محدث
بـه جایـی رسـید که علمـا و ناقـدان حدیـث اعتبـار و اعتماد
کاملـی بـرای آنان قایل شـدند کـه بسـیاری از بـزرگان از بین
دانشـمندان مشـهور اسلام نتوانسـتند به این مرتبـه از اعتماد
نایل شـوند.
ذهبـی در کتـاب میـزان االعتـدال فـی نقدالرجـال که آن
را بـه نقـد راویـان حدیـث و میـزان صداقت و جایـگاه علمی
ایشـان اختصـاص داده ،در بـاب زنـان محـدث میگویـد:
«مـن از بیـن زنـان محـدث کسـی را نمیشناسـم کـه در این
زمینـه متهـم و متـروک شـده باشـد»(میزان االعتـدال ذهبی،
ج .)395 :3
اسـتادان زن غالبـا در مسـاجد و یـا اماکـن عمومـی بـه
تدریـس و بیـان حدیـث میپرداختنـد و شـنیدن حدیـث و
مسـایل علمـی در محضـر زنـان در خانههـا و بـا اجـازه از
همسـران ایشـان صـورت میگرفـت .
ابـن حجـر عسـقالنی در کتـاب خـود االصابـه از تعداد
 1552نفـر ابـن اثیـر در کتـاب «اسـدالغابة » بیـش هـزار
نفـر از زنـان صحابـه رسـول خـدا نـام میبرنـد ،کـه مصـادر
فقـه و حدیـث و تفسـیر و تاریـخ و سـیره بودهانـد و هـر کدام
ماننـد مردهـا بـه علـوم مختلـف وارد بودهاند(االصابـة فـی
تمییزالصحابـة ابـن حجـر عسـقالنی ،ج .)483-219 :5
همـه اینهـا نشـاندهنده یـک موضـوع اسـت و آن هـم ایـن
کـه اسلام بـا تعلیـم دختـران نـه تنهـا مخالفـت نـدارد بلکه
خـودش در ایـن راه علـم بـردار اسـت .اسلام دختـران را از
یادگیـری علـوم بـه هیـچ وجـه ممانعـت نمیکنـد و بـا پندار
بسـیاری از آدمـان کـه مخالـف بـا یادگیـری دختـران و زنـان
هسـتند بـه مخالفت میپـردازد .این اسـت دینی کـه خداوند
بـرای انسـان انتخـاب کـرد و فرمـود :هیـچ یـک بـر دیگـری
برتـری نداریـد جـز بـه تقوا.

َ
ښځې ته د مهر او میراث نه ورکول
څېړنوال فریدالله نوري

سریزه

ښـځه ،چـې د خـدای(ج) لـه عاطفـي مخلوقاتـو نه شـمېرل
کېـږي ،زمـوږ د ټولنـې پنځـوس سـلنه او د یوې کورنـۍ نیمه
برخـه نفـوس جـوړوي او آن دا چـې د افغانسـتان پـه اوسـنیو
شـرایطو کـې لـه نیمـې برخـې نـه هـم لـوړه کچـه خپلـوي.
ښـځه پـه حقیقـت کـې هماغـه مـور ،خـور ،مېرمـن او لور
ګڼلـی شـو چـې زمونـږ پـه اسلامي فرهنګ کـې سـتر ځای
او مقـام لـري ،بـې لـه ښـځې چـې ،د ټولنـې مهمـه برخـه
جـوړوي ،ژوند امـکان نه لـري .د یوې پرمختللې ،سیاسـي،
اقتصـادي ،فرهنګـي او اجتماعي کورنۍ او د بریالیو انسـانانو
تـر شـا بـه پـه حتمـي ډول د ښـځو سـتر الس وي ،چـې د
خپلـې کورنـۍ غړي یـې د ژوندانه لـوړو مدارجو ته رسـوي،
پـه خپلـې ټولنـې کې یې سـرلوړي کـوي ،نړیـوال ویـاړ ورته
وربخښـي .ښـځه د یـوې زړه سـوانده مخلوق په توګـه ،تل په
خپلـو بچیانـو دردېـږي او د کورنۍ لـه نورو غړو سـره په خورا
مهربانـۍ چلنـد کوي.
د افغانسـتان پـه معاصـر تاریخ کـې ،چې هېـواد له ډېرو
سـترو ناورینونـو سـره مـخ شـو ،ښـځو ته هـم سـخته صدمه
ورسـېدله ،پـه جنګونـو او بمباریانـو کې شـهیدانې شـوې ،له
خپلـو کورنیـو سـره هجـرت تـه مجبـوره شـوې او له هـر راز
اجتماعي ،سیاسـی ،اقتصادي ،تعلیمـي او تربیتي پروګرامونو

او روغتیایـي آسـانتیاوو نـه بـې برخې پاتې شـوې.
اساسـي او بسـنټیزه سـتونځه یـې د ښـوونې او روزنې نه
شـتون دی ،دوی د خپلـو کورنیـو لـه خـوا لـه ماشـومتوب نه
تـر لویتوبـه پـورې پـه خپـل کور کـې سـاتل کېـږي ،د درس
اجـازه ورتـه نـه ورکول کېږي ،د ښـوونې او لـوړو زده کړو حق
تـرې اخیسـتل کېـږي .که یـو نارینـه لـه درس څخـه محروم
شـي ،د ټولنیـزې ناپوهـۍ پـه را منځتـه کولـو او زیاتولـو کـې
دومـره مؤثـر نـه واقـع کېـږي ،ځکه چـې نارینـه که نالوسـتی
هـم وي ،نـو لـه سـهاره تـر ماښـامه پـورې د کورنـۍ د نفقې
پـه لټـه کـې وي او لـه خپلـو اوالدنـو او د هغـوی لـه تعلیم او
تربیـې نـه دومـره نـه خبرېـږي؛ خو کـه ښـځه نالوسـتي پاتې
شـي ،ټـول اوالدونـه یـې نالوسـتي پاتـې کېـږي ،ځکـه چـې
مـور یـې لـه سـبق سـره دلچسـپي نـه لـري ،لـه هغـوی نـه د
درس او د کورنـۍ دنـدې پوښـتنه یې نه کوي ،پـه هغوی زیار
نـه وباسـي ،هغـوی دې تـه نـه تشـویقوي ،چې ښـوونځي ته
الړشـي ،هغـوی دې نـه اړ کـوي چـې هـرو مـرو بایـد خپـل
درسـونه ووایـي او د یـوې روښـانې راتلونکي خاوندان شـي.
هماغـه ده ،چـې یـوه کورنـۍ نالوسـتې پاتـې کېـږي ،کورنۍ
شـخړې ،نالوسـتي او ټولنیزه ناپوهـۍ زیاتېـږي او ټولنه له یوه
اجتماعـي بحـران سـره مـخ کېږي.
ښـځه یو داسـې زیارکښـه مخلـوق دی ،چې پـه هر ډول
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شـرایطو کې یې خپل ټولنیز مسـؤلیتونه ترسـره کـړي ،د ټولنې
د دود او دسـتور سـره سـم یـې ،پـه خپـل وخت کې شـاقه او
فزیکـي کارونـه سـرته رسـولي او پـه هـره سـنتي ،عصـري او
مدنـي ټولنـه کـې یې خپلـه برخه کار کـړی او دغـه اجتماعي
رسـالت تـر ننه پـورې وړانـدې بیایي.
لکـه څرنګـه چـې مـوږ تـه څرګنـده ده ،چـې ښـځې د
اسلام لـه نظره د نارینو سـره مسـاوي حقوق لري ،نـو دا باید
اثبـات تـه ورسـوو ،چـې د هغـوی حقـه حقـوق په اسلامي
ټولنـه کـې کـوم دي او دا هم باید په ګوته شـي ،چـې د هغوی
حقـوق د ژوندانـه په کومـو برخو کې شـتون لري ،یـو له هغو
حقونـو څخـه هـم ،د میـراث او د َمهر حق دی ،چې د ښـځو
شـرعي حـق ګڼـل شـوی دی ،چـې د دې حقونـو د ترالسـه
کولـو څخـه وروسـته د دوی حقـوق لـه نارینو سـره برابرېږي
او کـه دا حقونـه ورتـه ورنـه کـړای شـي ،نـو حقـوق یـې نیـم
ګړي پاتې کېږي او شـرعي ،اسلامي او مدني مسـؤلیتونه یې
تـر پوښـتنې النـدې راځـي .پـه دې مقالې کـې مـو تمرکز هم
پـه همدغـې موضوع کـړی ،چـې لوسـتونکي یې لوسـتلو ته
رابولم.

د ښځې په میراث کې شرعي حق

د اسلام مبـارک دیـن ښـځې تـه د اشـرف المخلوقـات
موجـود پـه توګـه حق ورکـړی دی .هغـوی یې د ژونـد په ټولو
شـته حقونـو کې حقـداره ګڼلـې دي .خـدای ج فرمایلي دي:
ژبـاړه« نارینـو تـه هاغـه څه چـې له خپـل پالر ،مـور او
خپلوانـو نـه پاتـې دي ،برخـه ده او د ښـځو لپاره همدا شـان،
هاغـه څه چـې له پلار ،مـور او خپلوانو نه رسـېدلي دي ،که
هغـه لـږ یـا ډېـر وي ،هرچا ته پـه خپله انـدازه برخه رسـېدلې
ده)۱( ».
نـو لـه پورتنـي آیـت نـه دا څرګنـده شـوه ،چې ښـځې د
اسلامي شـریعت مطابـق د ورونـو پـه څېر یې د میـراث حق
لـري ،چـې باید ورتـه ورکړل شـي.

د مېرمن مېراث د مېړه په مال کې

«ښـځه پـه دوو حاالتـو کې له خپـل وفات شـوي مېړه نه
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میراث اخیسـتلی شي.
 -۱کـه چېـرې یـې مېـړه بچیـان و نـه لـري ۴/۱ ،برخـه
ښـځې او یـا ښـځو تـه یـې ورکـول کېـږي (.پـه دې معنا چې
یـو پـر څلورمه برخـه د یـوې ،دوو ،درېیو او څلورو ښـځو تر
منځ ویشـل کېـږی».
 -۲کـه چېـرې خاونـد ،اوالدونـه ولـري ،بیـا ۸/۱برخـه
میـراث ښـځو تـه رسـېږي(.صص)۹۷-۹۶

د پالر په جایداد کې د لور میراث

لـور په دغـو حاالتـو کې لـه خپلو مـړو والدینو نـه برخه
وړي:
 -۱کـه چېـرې حقیقـي لـور یـوه دانـه وي  ۲/۱برخـه
میـراث وړي.
 -۲کـه چېـرې دوه حقیقـي لوڼـې یـې وي ۳/۲ ،برخـه
میـراث وړي()۹۹(.عبدالناصـر دامنـی)

د ښځې َمهر

َمهـر د ښـځې لپـاره یـوه تحفه ده ،چـې د مېړه لـه خوا نه
ورتـه ورکـول کېږي .مهـر په حقیقـت کې یو داسـې حق دی،
چـې مېـړه یـې بایـد پـه خپـل ژوند کـې خپلې ښـځې تـه بې
لـه دې چـې کوم جبـر او اکـراه په کې شـتون ولـري ،ورکړي.
و اتـو النسـاء صدقاتهـن نحلتـه فـان طبن لکم عن شـی
ً
ً
منه نفسـا فکلـوه هنیئـا مریئا.
«د ښـځو مهـر هغـوی تـه د یـوې ډالۍ پـه توګه پـه پاک
زړه ورکـړئ او کـه چېـرې هغـوی پـه خپلـه خوښـه تاسـې ته
پرېښـوده ،هغـه پـه حاللـه توګه وخـورئ».
َ
اسلام پوهـان وایي « :که چېرې ښـځې ته مهـر ورنکړل
شـي ،نـو دا سـتره ګنـاه بلـل شـوې ده او کـه نیـت یـي همدا
وي ،چـې َمهـر ورتـه ورنکړل شـي ،نـو د مېـړه ټـول ژوند یې
پـه زنـا کـې تېـر شـوی دی ».ښـه َمهـر هغـه دی ،چـې لـږ و
ټـاکل شـي ،پـه دې اړه دغـه الندې حدیـث شـریف را نقلوو:

ایسرهن مهرا اکثرهن و برکته

ژبـاړه« :د هغو ښـځو خیـر او برکت زیـاد وي ،چې

مهر یې لـږ وي».
زمـوږ د ټولنـې په اوسـنیو رواجونو کې۷۰سـلنه خلک د
خپلـو لورګانـو او یـا خوینـدو َمهر لـوړ ټاکي ،ځکـه د هغوی
پـه جاهالنـه نظر ،چې ښـایي پـه دې کار سـره د لـور یا خور
ُ
قـدر زیات شـي او خپلې خسـرګنۍ کې هغه سـپکه او کمه و
نـه ګڼل شـي .سـره له دې چـې د دیـن عالمان ورته هـره ورځ
او پـه هـرې نـکاح په مراسـمو کـې دغه مسـئله بیانـوي ،مګر
ښـایي دې خلکـو ته دا دروغ ښـکاره شـي او یا دا چـې ایمان
یـې کمـزوری وي او اسلامي ارزښـتونو ته پـام نه کوي.
د اسلام مبـارک دیـن ،ښـځې تـه د َمهـر ورکولـو پـه اړه
مفصـل او صریـح حکمونـه ورکـړي دي ،چې په دغـه اړه یې
ټولې شـته سـتونزې هـوارې کـړې دي ،دا چې زمـوږ د ټولنې
خلـک یـې عملي کـوي او که نـه ،دا د دوی د دیانـت ،ایمان،
وجـدان او فرهنګـي شـعور پورې تـړاو لري.
دغـه علمي -څېړنیـزه مقاله ،په دوو مهمو مسـألو باندې
تمرکـز کـوي ،چـې یوه یې د ښـځې د میـراث حـق دی او بل
یـې د َمهـر حـق دی .دغـه علمـي مقاله مـې په دوو اساسـي
فاکټونـو کـې رانغاړلـې ده ،چـې د کتابونو(قـرآن ،حدیثونـه
او فقهـي کتابونـه) ،همدارنګـه سـاحوي تحقیـق ،چـې د
مرکـو لـه الرې مـې دغـه تحقیـق بشـپړ کـړی دی .مصاحبې
مـې د ټولنـې لـه دریـو طبقـو نـه اخیسـتې دي ،چـې ،خپلـه
ښځې(لوسـتې او نالوسـتې) ،د دیـن عالمـان او مدني فعاالن
په کـې شـامل دي.

د مرکې پایله

لومـړۍ پوښـتنه -ښـځې د میـراث او د َمهـر حـق د
ترالسـه کولـو لپـاره ،اړتیـا لـري؟
 ٪۹۵هو ٪ ۵ .نه.
دویمـه پوښـتنه :کـه چېریـې ښـځې ،خپـل میـراث او
مهـر وغـواړي ،نـو د پلار او ورونـو د غبرګـون سـره بـه مـخ
شـي او کـه نـه؟
 ٪۹۹هو ٪۱ .نه.
دریمـه پوښـتنه :ښـځې د خپلـو یـادو حقونـو څخـه
خبـرې دي او کـه نـه؟ دوه نظـره دي:

لومـړۍ نظـر -په ښـارونو کې خبـرې دي او پـه کلیو او
بانـډو کې بې خبـرې دي.لومـړۍ نظر ٪۳۰خبـرې ٪۷۰/نه.
دویـم نظـر -ټولې خبـرې دي ،خـو خپل غږ لـه ویرې،
ننـګ او دود او دسـتور له امله نشـي پورتـه کولی.٪۹۵.
څلورمـه پوښـتنه :ولـې ښـځو تـه میـراث او َمهـر نـه
ورکـول کېـږي.
 -٪۱۰۰په مال باندې حرص
َ
پنځمـه پوښـتنه :ښـځې ولـې خپـل مهـر او میـراث نـه
غـواړي؟
لومړۍ نظر  ٪۷۰خبرې نه دي.
دویـم نظـر ،٪۸۰ -ګواښـل کېږي،خفګان پیـدا کېږي،
لـه پامه غـور ځول کمېږي او داسـې نـورې کورنۍ سـتونځې
را والړېږي.
شـپږمه پوښـتنه :تاسـې د یوې ښـځې پـه توګـه د خپلو
حقونـو د ترالسـه کولـو لپـاره مبارزه کـړې ده؟
 ٪۹۹نـه ٪۱ .خپلـو او خپلوانـو تـه موویلـي ،چـې« داد
ښـځو حـق دی ،بایـد ورکړل شـي».
اوومه پوښـتنه -تاسـې په خپل ژوند کې د دې شـاهدې
واسـت،چې مېـړه خپلې ښـځې تـه َمهـر یـا ورور خپلې خور
ته میـراث ورکړی وي؟

لومړی میراث

 ٪۹۹نه ٪۱ .هو ،مګر له ستونځو او خوابدیو سره.

دویم مهر

 ٪۹۵نـه ٪۳ .لـه طلاق نـه وروسـته ٪۲ .هـو ،مګـر
ښـځې تـه نـه بلکـې پلار یـې د یـوه تضمیـن او یـا ولـور په
توګـه د ښـځې لـه مېـړه څخـه اخلـي.
اتمه پوښـتنه -تاسـې د یـوې مدني فعالـې او روڼ اندې
پـه توګـه ،تـر اوسـه پـورې د ښـځو پـه اړه ،مرکه کـړې ،مقاله
او کومـه رسـاله مـو لیکلـې او یـا داچـې خپـل غـږ مـو پورته
کړی دی؟
مرکـه ،رسـاله او مقالـه  ٪۱۰۰نـه .غـږ پورته کـول٪۹۵
نـه ٪۵ .هـو ،مګـر د خپلـو او خپلوانـو منـځ کې.
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نهمـه پوښـتنه -تاسـې خپل َمهـر او یـا میراث لـه خپل
خاونـد ،ورونـو او پلرونـو څخـه غـواړی او که نه؟
میـراث ٪۹۹ :نـه ٪۱ .هـو ،پـه شـرط د دې چـې رایـې
کړي .
مهـر ٪۹۹:نـه ٪۱ .هـو ،مګـر کـه کورنـۍ سـتونځې را
والړېـږي ،نـو نـه یـې اخلـو.

پایله

د یادلـو وړ بولـم ،چـې میـراث او مهـر چـې د ښـځې
شـرعي او مسـلم حـق دی ،زمـوږ پـه ټولنه کـې په یوه ناسـم
دود بانـدې اوښـتی دی ،چـې ډېـر روڼ اندي خلـک هم ورته
د ننـګ په سـترګه ګـوري ،د خواشـینۍ ځای خـو دا دی ،چې
اکثـره روڼ انـدې هـم پـه دې نظـر دي ،کلـه چې مـې له یوې
نـه پوښـته وکړه چـې ،تا دې خپـل مهر غوښـتی دی؟ ویل یې
نـه! نـو مـا ویل چـې ولې؟ ځـواب یـې دا وه«:ضـرورت ورته
نـه لـرم» ،نو دوی تـه خپل حـق اوس یو ضـرورت ګرځېدلی
دی ،چـې دا هـم د عامه خلکـو د نه پوهاوي یـوه بله ځانګړنه
ده.
ډېـری خلـک پـه ځانګړي ډول ښـځې پـه دې انـد دي،
چـې کـه چېرې مـوږ خپل میـراث او یا َمهـر وغـواړو ،نو موږ
تـه بـه کورنۍ سـتونزې را پیدا شـي او د وروڼو له خـوا به موږ
سـره صلـه رحمـي پـرې شـي .ځینو تـه بیـا د حق غوښـتل او
میـراث او َمهـر اخیسـتل ننـګ او عار ښـکاري او پـه دې کار
سـره ورتـه ځـان پیکـه او سـپک څرګندېـږي .ځینـې نـور بیا
َمهـر خپـل ضرورت ګڼـي ،وایـي « :که مو ضـرورت و ،اخلو
یـي او کـه نـه و ،بیـا یې ورتـه پرېږدو» .اکثره ښـځې یـا خو له
خپـل میـراث او َمهـر نـه خبرې نـه دي او یا دا چـې که خبرې
هـم وي ،نـو په دې پوهېـږي چې څـوک یې ورته نـه ورکوي،
نـو له دې املـه دوی یـې بیخي غـواړي نه.

وړاندیزونه او حل الرې

 -۱کـه چېـرې ښـځو تـه د هغـوی میـراث او د َمهر حق
ورکـړل شـي ،د هغـوی وروڼـو او مېړونـو لـه خـوا هغـوی
حمایـت شـي ،په شـخصي کاروبار بانـدې یې پیسـې په کار
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واچـول شـي ،بـې له شـکه چـې د څـو کلونو پـه تېرېدو سـره
بـه هغـوی سـترې پانګوالـې شـي ،نو دغـه پانګـه د هغوی ،د
هغـوی د کورنـۍ ،د خلکو پـه کار ګمارنه کې تـرې ګټه پورته
شـي او دغـه راز بـه د خدمـت لپـاره زمینـه هواره شـي .
 -۲د خلکـو د عامـه پوهـاوي لپـاره روزنیـز ورکشـاپونه،
سـیمنیارونه ،کنفرانسـونه.
 -۳د دغـو دوو موضـوع ګانـو سـره سـره ،نورو اسلامي
ارزښـتونو د تحقـق لپـاره ،د دینـي عالمانـو تبلیغ.
 -۴پـه عامـه پوهاوي کې د مدنـي فعاالنو فعالـه ونډه او
پـه ورتـه نورو مسـایلو کې په رسـنیو کې مرکـې کول.
 -۵د لیـک او لوسـت کچـه لـوړول او په ځانګـړي ډول
ښـځینه لـه خپلـو حقونو نـه خبرول.
 -۶د لوسـتو او روڼ انـدو ښـځو د خپلـو حقونـو لپـاره
حقوقـي مبـارزې کـول.
 -۷د نارینـوو پـه دې تعهـد ،چـې د اسلامي شـریعت
پـر بنـاء باید ښـځو تـه د هغـوی د میـراث او َمهر حـق ورکړل
شي .

سرچینې:

 -۱قرآنکریم ،سورة النساء.
 -۲احادیث
 -۳دیدګاههـای فقهی فقهی معاصر ،یوسـف قرضاوی،
احمدنعمتی ،انتشـارات احسان.۱۳۸۴ ،
 -۴حقوق فامیل
 -۵احکام نکاح
 -۶میـراث بـه زبـان سـاده ،عبدالناصـر دامنـی ،نشـر
احسـان.۱۳۸۶ ،
 -۷دسـت نامـه حقـوق خانـواده ،حقـوق مالکیـت و
حقـوق زن و خشـونت هـای خانـواده ګـی در افغانسـتان
 -۸مجله تبیان
 -۹له ښځو سره مرکې
 ۱۰له روڼ اندو سره مرکې
 -۱۱له دیني عالمانو سره مرکې

مــؤثـــریت تــــدریس
مربیان زن در دورۀ ابتدائیـه
نویسنده :محمد هارون حافظ

چکیده

مکتـب خانـۀ دوم کـودک بـه حسـاب میآیـد و اولیـن
محیـط بـرای اجتماعی شـدن میباشـد ،مکتـب مکان
مناسـب بـرای دانایـی ،تمایـل بـه زندگـی اجتماعـی و
انجـام فعالیتهـا ،ظهـور اسـتعدادها و مکانـی بـرای
پایهگذاریهـای شـخصیتی فـرد اسـت .در خانـواده
اولیـن و خوبتریـن کسـیکه مراقـب و مواظـب کودک
میباشـد مادر اسـت ،مـادر مرکز ثقـل خانواده اسـت،
فـرد دیگـر خالء مـادر را در خانـواده ُپـر نخواهد
هیـچ ِ
توانسـت .خداونـد طبیعـت لطیـف زنـان را در سـاحۀ
مادریشـان برملا نمـوده اسـت و مهربانـی خـود را با
تمثیـل مهربانـی مـادران مقایسـه کرده اسـت طبـق این
مقایسـه که مکتب خانۀ دوم اسـت میتـوان گفت معلم
هـم مـادر دوم کودک میباشـد ،بنابراین کـودک در یک
برهـه زمانـی خاصـی اسـت که بایـد در آغوش جنسـی
ماننـد مـادر باشـد و پـرورش یابد.
شـبیه و دارای طبـع
ِ
دانشـمندان برایـن باورانـد که امـروزه هـدف از تعلیم و
تربیـه تنهـا انتقـال میـراث فرهنگـی و تجارب بشـری به نسـل جدید نیسـت.
بلکـه رسـالت نظامهـای آموزشـی را ایجـاد تغییـرات مطلـوب در نگرشها،
شـناختها و در نهایـت رفتـار انسـانها دانسـتهاند .مقالـۀ حاضـر مؤثریـت
تدریـس مربیـان زن را در دورۀ ابتدائیـه بـه هدف گردآوری معلومـات پیرامون
مؤثریـت تدریـس مربیـان زن انجـام میشـود .فرضیـه تحقیـق این اسـت که
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تدریـس مربیـان زن نسـبت بـه مربیـان مـرد مؤثـر و کاراتر
ِ
اسـت و میـان تربیـت مربیان زن و شـکلگیری شـخصیت
دار نسـبت بـه مربیان
قابـل قبـول بـرای جامعه ،رابطۀ معنی ِ
مـرد وجـود دارد .روش ایـن تحقیـق کتابخانهیی بـوده و از
منابـع انترنتـی نیز اسـتفاده صـورت گرفته اسـت.
واژههـای کلیـدی :مؤثریت ،مکتـب ،مربی ،آموزش
و پـرورش ،زنان.

مقدمه

هـدف از انتخـاب ایـن موضـوع مانوسسـازی نهادها
و مسـئولین محتـرم تعلیـم و تربیـۀ کشـور ،همچنـان
محصلیـن رشـتۀ تعلیـم و تربیـه پیرامـون اهمیـت مربیـان
زن در دورۀ ابتدائیـه در مکاتـب افغانسـتان میباشـد .دورۀ
ابتدائیـه مرحلـهای از تعلیـم و تربیـه اسـت کـه ایجـاب
میکنـد اسـتعدادهای عمومـی کـودکان ،از طریـق کسـب
تجربـۀ مسـتقیم در یـک محیـط طبیعـی شـناخته شـده
ً
و در رشـد آن کار صـورت گیـرد و الزامـا درایـن مرحلـه
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فعالیتهـای منظـم و برنامهریـزی شـده مطرح
اسـتعداد آنها باشـد و
میگـردد کـه در مناسـب
ِ
توسـط مربیانـی کـه بتوانـد از طریـق تطبیق آن
فعالیتهـا موجـب رشـد سـازگاری محیطـی،
تقویـت روحیـه تعـاون و همـکاری همچنـان
ایجـاد فضـای همسـان خانـواده گـردد،
مرعیاالجـراء قـرار گیـرد.
بدیهـی اسـت کـه تعلیمـات ابتدائـی
منحیـث نخسـتین مرحلـۀ آمـوزش و پـرورش
عمومـی مطرح اسـت؛ البتـه تعلیمـات آمادگی
و کودکسـتان بـه علـت فقـدان امکانـات در
کشـوری چـون افغانسـتان هـم بـرای حکومت
و هـم برای مـردم به شـکل عمومی نمیباشـد.
از اینکـه مکتـب پـل ارتباطـی میـان خانـواده
و جامعـه بـوده ،مرحلـۀ ابتدائـی اساسـیترین
مرحلـۀ اجتماعـی شـدن محسـوب میگـردد،
ایـن محیط میتوانـد در اصالح بـد آموزیهـای اجتماعی
در محیـط خانوده و هدایت نوآموز در مسـیر رشـد مطلوب
شـخصیت ،بسـیار مفید و مؤثر باشـد .از آنجا کـه کودکان
در سـنین ابتدائـی ،آمادگـی بسـیار باالیـی بـرای پذیـرش
دارنـد و محیـط مکتـب و معلـم هـم بـرای آنـان جذابیـت
ً
ویـژۀ دارد ،نقـش مکتـب خصوصـا مربـی بااهمیـت،
اساسـی و سرنوشتسـاز اسـت.
سـالهای مکتـب بـرای تکویـن و پایهگـذاری
شـخصیت افراد دارای اهمیت فوقالعادهای اسـت .مکتب
همیشـه و در همـه جای دنیـا به عنوان ایجادکننـدۀ رابطه در
جهـت انتقـال ارزشهـا ،وظیفۀ پاسـداری از نظامارزشـی
حاکـم بـر جامعـه و انتقال دوبـارۀ آن بـه خانـواده از طریق
مناسـب مربیـان
کسـب دانـش ،معلومـات ،رفتـار وکـردار
ِ
را بـه عهـده خواهـد داشـت .مربیـان میتواننـد بـا بـروز
رفتارهـای مناسـب و درخـور شـأن انسـانی ،همچنـان
ایجـاد رابطههـای سـالم میـان کـودکان در سـنین ابتدائـی

رونـد جامعـۀ سـالم و شـکوفا را بـر مبنـای تقویـم روحیـۀ
همـکاری ،صداقـت ،پاکدلـی ،میهـن دوسـتی و ...مهیـا
سـازند ،بنابرایـن تردیـدی وجـود نخواهـد داشـت کـه برای
پیشبـرد ایـن وظیفـۀ حسـاس در چنیـن مرحلـۀ حسـاس
زندگـی کودک نیازمنـد مربی و معلمی بـا ویژگیهای عمیق
عاطفی – انسـانی میباشـد کـه از دید همه دانشـمندان زنان
دارای ایـن ویژگیهـا میباشـند .مقالـۀ حاضـر بـه اهمیـت
دورۀ ابتدائیـۀ ،ویژگیهـای یـک معلم خـوب ،چرائی بهتری
مربیـان زن ،بهتریـن نظـام آموزشـی موفـق و در نهایـت بـه
نتیجـه گیـری پرداخته اسـت.

اهمیت و ضرورت

بحـث حاضـر (مؤثریـت مربیـان زن در دورۀ ابتدائیـه)
بـه دو دلیـل حایـز اهمیـت اسـت؛ اولیـن دلیـل این اسـت
کـه افراد در این سـنین بـرای اولین بـار از خانـواده خود دور
میشـوند و چـون افـراد در ایـن سـنین بیشـتر بـا مـادر خود
ارتبـاط دارنـد بـا ایـن اقدام سـعی میشـود کـودک بـه بهانه
حضـور در مکتـب و یادگیـری علـم دچـار کمبـود عاطفـی
نشـود .وجـود معلـم زن چـه بـرای دختـران و چه پسـران در
مکاتـب تـا حـدودی میتوانـد خلاء مـادر را جبـران کنـد
و باعـث ایجـاد عالقـه و انگیـزه در افـراد بـرای حضـور در
مکتب و دوری از خانواده شـود .از طرف دیگر کار کردن در
مکاتـب ابتدایی فشـارهای زیادی دارد ،سـر و کار داشـتن با
کودکانیکـه هریـک بـه نوعی شـیطنت و مشـکالت خاص
خـود را دارنـد که بـه میزان زیـادی از صبر و خویشـتنداری
نیازمنـد اسـت .تحقیقات روانشناسـی نشـان میدهد زنان
در مقایسـه بـا مردان به میزان بیشـتری صبـر و تحمل دارند.
مجموعـه ایـن مسـائل باعث میشـود که نـه فقـط در اینجا
بلکـه در همهجـای دنیا بـر اسـاس تجربیـات و نتیجهگیری
بهتـر از گماشـتن زنـان منحیـث مربیـان دورۀ ابتدائیـه،
حمایـت و پشـتیبانی صـورت گیرد.

تعریف مفاهیم

 -1معلم (آموزگار یا مربی)
فـردی کـه افـزون بـر شایسـتگیهای آموزشـی و

تواناییهـای حرفـهای خـود ،هنـر تدریـس و سـازندگی
همـه سـویۀ شـاگردان را بـه نحـوی پیـش ببـرد کـه جوش و
خـروش بـرای سـاختن خـود و پیدایـش دگرگونـی و پویایی
در شـاگردان بـه وجـود بیاورد(رابـرت دی.)2009،
 -2تدریس
عبـارت اسـت از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شـاگرد،
بـر اسـاس طـرح منظـم و هـدفدار معلـم ،بـرای ایجـاد
تغییـر در رفتـار شـاگرد .تدریـس مفاهیـم مختلـف ماننـد:
نگرشهـا ،گرایشهـا ،باورهـا ،عادتهـا و شـیوههای
رفتـار و بـه طـور کلـی انـواع تغییراتـی را کـه میخواهیم در
شـاگردان ایجـاد کنیـم را در برمیگیـرد (میـرزا محمـدی،
.)1383
 -3ویژگیهای تدریس مؤثر
اگـر ایـن بـاور صحیـح باشـد کـه وظیفـۀ تدریـس در
آمـوزش عالـی از جملـۀ وظایـف خطیر و با اهمیت اسـت،
توجـه بـه ایـن وظیفـه و چگونگـی اجـرای آن ،عوامـل مؤثر
بـر آن و نیـز حیطههـای کـه ایـن وظیفـه در آنهـا صـورت
میگیـرد از اهمیـت ویـژهای برخـوردار خواهد بـود .به نظر
روبیـن چهـار عامـل عمـده در یـک تدریـس مؤثـر ،حایـز
اهمیت اسـت:
 احساس معلم در پیوند به شاگرد
 ادراک معلم پیرامون شاگرد
 دانش معلم در زمینۀ موضوع
 و بکارگیـری روشهـای مختلـف توسـط معلـم
(.)1993:329 ,Roben
 -4متعلم (شاگرد یا آموزنده)
در لغتنامـۀ دهخـدا شـاگرد را آموزنـده معنـی نمـوده
ً
و اصطالحـا بـه کسـی گفتـه میشـود کـه در نـزد مربـی یـا
معلـم کسـب علم ،دانـش ،کمال ،حرفـه و صنعت را پیشـه
کند .
 -4یادگیری
یادگیـری در واقـع عبـارت اسـت انجـام عملکردهای
ویـژه و مـورد نظـر بـر اسـاس کسـب دانـش و مهارتهـای
عقلـی و سـازمانیافتن ،ارزشهـای خـاص در یادگیـری به
صورتـی کـه بتوانـد از طریـق یادگیـری ،در تصمیمگیـری
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و حـل مسـئله در موقعیتهـای طبیعـی زندگـی فـردی،
اجتماعـی و حرفهای نسـبت به حل مسـائل بطور مناسـب
و مقتضـی اقـدام نمایـد (سـلمانزاده.)101: 1373،

 -3مؤثریت 1و کارایی
در قـرن حاضـر تمامـی سـازمانها میکوشـند تـا
بخاطـر جلـب مشـتری و مراجـع ،مؤثریـت و کارایـی را
دنبـال کننـد ،بیشـتر مـردم ایـن دو را متـرادف همدیگـر
اسـتنباط میکننـد امـا نخیـر:
 مؤثریـت :مؤثریـت یـا اثربخشـی عبـارت اسـتاز« :انجـام دادن کارهـای شایسـته و مناسـب یـا انجـام
کار درسـت و مطابـق بـا هـدف ،بـه عبـارت دیگـر،
دادن ِ
دسـتیابی هـر چه بیشـتر بـه اهـداف از پیش تعیین شـده
را مؤثریـت گوینـد» (شـریعتمداری 35 :1391،و عالقـه
بنـد.)1391:9 ،
 کارایـی :کارایـی عبـارت از مقدار منابع اسـت ،کهبـرای تولیـد یک واحـد محصول به مصرف رسـیده اسـت
2

1. Effectiveness: Doing the right things
2. Efficiency: Doing the things right
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و میتـوان آنرا بـر حسـب نسـبت
مصرف بـر محصول محاسـبه کرد.
اگـر سـازمانی بتوانـد در مقایسـه
بـا سـازمان دیگـر بـا صـرف مقدار
کمتـر از منابـع بـه هدف مشـخص
برسـد ،میگوینـد کـه کارایـی
بیشـتر دارد .واژۀ کارایـی مفهـوم
محدودتـر دارد و بـرای کارهـای
درون سـازمانی مـورد اسـتفاده قرار
میگیرد(کریتنـر ،مترجـم داور
ونـوس.)31 :1387،

اهمیت تعلیم و تربیه در دورۀ ابتدایی

كـودكان حسـاسترین و تأثیـر پذیرتریـن گـروه سـنی
جامعـه هسـتند و در حسـاسترین و مهمتریـن سـالهای
زندگیشـان یعنـی زمانیكـه پایههـای رشـد شـخصیتی
– ذهنـی جسـمی و اجتماعـی آنهـا شـكل میگیـرد ،قـرار
دارنـد .کـودکان تـا زمانی كـه وارد شـهر میشـوند نیازمند
این هسـتند تـا زندگی اجتماعـی را در مقیاس خـود تجربه
كننـد و ایـن امـر مسـتلزم فراهـم بـودن فضایـی كودكانـه
و صمیمانـه اسـت ،فضایـی بـه دور از هیاهـوی دنیایـی
بزرگتـر ،دنیایـی پـر از شـادی بـا رنگهـای زیبـا كـه
در آن كـودك فرصـت بیـان افـكار تـازه و پـرورش و رشـد
استعدادهایشـان را داشـته باشـد ،فضایـی كـه زمینههـای
مناسـب را بـرای خالقیـت كـودكان فراهـم آورد .همچنان
آمـوزش ابتدایـی ،کـودکان را بـرای مقاطـع باالتـر آمـاده
باالتر
میکنـد و چنانچـه از نظـر کمـی و کیفی در سـطح ِ
ارائـه شـود ،افـت تحصیلـی و تـرک تحصیـل در مقاطـع
بعـدی ،کمتـر میشـود ،اگرآمـوزش ابتدایـی در سـطح
گسـتردهای صـورت بگیـرد و اکثریـت یـا تمـام کـودکان
واجـب التعلیـم کشـور را تحـت پوشـش قـرار بدهـد،

میتوانـد بیسـوادی را در کشـور ریشـه کن کند .هـدف عمده آمـوزش دوران ابتدایـی ،پرورش اسـتعدادها و قابلیتهـای بالقوه
کـودکان اسـت؛ لـذا ایـن آموزشهـا درتمـام دنیا تحـت عنـوان آموزشهـای عمومی در نظـر گرفته میشـود .آمـوزش و پرورش
در دوره ابتدایـی زیربنـای توسـعه اسـت (حسـین پوریـان.)40 : 1390 ،
{از همیـن روسـت کـه کشـورهای مترقـی در گام نخسـت در برنامههـای درازمدت خـود روی تعلیـم و تربیـت تمرکز کرده
ً
افتخار داشـتن جامعۀ شـکوفا را میزنند ،مانند کشـورهای فنلند ،هالند ،زیالنـد) ،بیشـتر از ( )%90مربیان دورۀ
کـه فعلا ُدهـل
ِ
ِ
مربـی زن بـرای یک گروه شـاگردان
ابتدائیـۀ مکاتـب در کشـورهای جاپـان ،امریـکا و ...را زنـان تشـکیل میدهـد ،آنهـم یـک
ِ
بـرای چند سـال متوالی}.
ویژگیهای یک معلم خوب
بـه طـور کلـی ،بـرای معلم خـوب بـودن دو نقش یـا دو وظیفه در نظر گرفته شـده اسـت .نخسـتین وظیفه مسـئولیتی اسـت
کـه در برابـر فرهنـگ جامعـه خـود بر عهـده دارند و دیگـری ،وظیـفای که در قبـال شـاگردان پذیرفتهانـد .ایـن دو وظیفه اغلب
همزمـان بـا یکدیگـر انجام میشـوند .ارسـطو میگویـد :افتخار کسـانی که بـه کـودکان تعلیم میدهند ،بیش از کسـانی اسـت
کار بسـیار
کـه آنهـا را بـه وجـود میآورنـد .معلـم و دانشآمـوز ،دو رکن اساسـی آمـوزش و پرورش هسـتند .آمـوزش و تدریسِ ،
ظریـف و حساسـی اسـت و هر کسـی که سـواد یـا معلوماتی در زمینه خاصی کسـب کـرده اسـت ،نمیتواند معلم موفق باشـد.
پـس معلم شایسـته ،کسـی نیسـت کـه فقط ،تنهـا و تنها در مکتـب تدریـس میکند بلکـه میتواند هر فرد واجد شـرایطی باشـد
کـه در حـوزه تربیتـی فعالیـت کـرده و میخواهـد در کار تدریـس و فـن آموختـن ،موفقیت بـه دسـت آورد{ .اینجاسـت که برای
پیشـبرد ایـن وظیفـۀ حسـاس و انجام این مسـئولیت فرهنگی زنان نسـبت بـه مـردان نیکوترند ،آنها ظرافت و حساسـیت مسـایل
تربیتـی و تعلیمـی را خوبتـر مراعـات نمـوده ،حامـی خوبی برای شـاگردان شـده و آنها را بـدون در نظر گرفتن شـاگردان الیق و
تنبـل کـه یکـی از صفات مادرانه اسـت ،تشـویق ،ترغیب و همـکاری نموده تـا به مدارج بـاال برسـند}www.kavyab.com .

نظریات جان دیوی در مورد ویژگیهای یک معلم خوب

در زیـر شـاخصهای یـک معلـم خـوب را از نظـر جـان دیـوی ،بزرگتریـن دانشـمند تعلیـم و تربیه؛ بـا بسـط و تفصیل ذکر
میکنیـم ،محقـق بیشـتر ایـن ویژگیهـا را در بحـث تفاوتهای زنـان و مردان از منظـر روانشناسـی را منوط به حسـن اجرای آن
ِ
توسـط زنـان میدانـد ،از ایـنرو میتـوان گفـت که رعایت شـاخصهای زیـر را مربیـان زن به وجه احسـن در نظـر گرفته فضای
عالقه به تدریس
ثبات عاطفی

ادامه به تحصیل
حس مهربانی
و همدردی با
دانشآموزان

به این معنی که معلم باید به خود تدریس و موضوع مورد تدریس ،عالقه داشته باشد.
معلم به عنوان یک رهبر و الگوی رفتاری باید در افکار و اعماالش ثبات داشته باشد و
تحت تأثیر عواطف و هیجاناتاش تصمیمگیری نکند ،به طوری که دانشآموزان بتوانند به
او اعتماد و اطمینان داشته باشند.
معلم کسی است که همیشه احساس نیاز به یادگیری و فراگیری مطالب تازه داشته باشد و
مطالعات خود را پس از کسب مدرک تحصیلی متوقف نکند.
معلم باید رفتارش به گونهای باشد که دانشآموزان بتوانند ،آزادانه ناراحتیها و مشکالت
خود را با او در میان بگذارند و مطمئن باشند به خاطر اشتباهات مرتکب شده ،مورد
انتقاد او واقع نخواهند شد.
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روحیه همکاری

یک معلم خوب همیشه آماده همکاری با دیگر معلمان است ،خصوصا اگر احساس کند
که وجودش در این همکاری مؤثر و الزم است.

صبر و بردباری

یکی از خصوصیاتی که واقعا یک معلم خوب باید از آن برخوردار باشد ،بردباری است.
زیرا اصوال معلم با کودکان و نوجوانان سروکار دارد و این افراد به خاطر کمی سن و
تجربه ،گاهی رفتارهایی از خود بروز میدهند که اگر معلم بردباری کافی نداشته باشد،
موجب ناراحتی خواهد شد.

رعایت انصاف در
ارزشیابیها

دانشآموزان به اظهارنظر معلم در مورد خود ،خیلی اهمیت میدهند و چنانچه ارزشیابی
معلم منصفانه نباشد ،موجب کینه و دشمنی و در نتیجه دوری گزیدن برخی از
دانشآموزان از معلم میگردد ،که این حاالت عاطفی ،ثمره بدی در پی خواهد داشت.

آشنایی با اصول
روانشناسی

قدرت بیان

آراستگی ظاهر

معلم باید عالوه بر داشتن تخصص در زمینۀ خاصی که تدریس مینماید ،با اصول
کلی روانشناسی نیز باید آشنایی داشته باشد .چنانچه معلم با قوانین رشد ،یادگیری،
خصوصیات سنی گروههای مختلف و .. .آشنا باشد ،خیلی از مسائل و مشکالت را
میتواند به آسانی توجیه کرده و راهحل آنها را بیابد.
خوش صحبتی و قدرت بیان ،یکی از عواملی است که در ایجاد رابطه با افراد ،فوقالعاده
مؤثر است و معلم باید حتما از این نیرو برخوردار باشد .بسیاری از افراد باسواد هستند
ولی در اظهار مطالب و تفهیم آن به دیگران ،ناتوانند.
معلمی که در روز ،چندین ساعت در برابر دانشآموزان در صنف ظاهر میشود ،باید از
نظر ظاهر کامال آراسته ،پاکیزه و منظم باشد.

مکتـب را برای شـاگردان دورۀ ابتدائیه دلنشـین میسـازند:
اگـر خواسـته باشـید تـا مقایسـه این ویژگیهـا را در مـردان و زنـان خوبتر به تحلیـل بگیریـد ،میتوانید بحـث تفاوتهای
زنـان و مـردان را در ماهنامـۀ شـادکامی و موفقیت منتشـرۀ ( 9اپریل  )2009سـایت زیـر دنبال کنید:
www.asriran.com

چرایی بهتری مربیان زن در سنین پائین برای شاگردان

در زیـر بـه چهـار مـوردی کـه بـاالی مؤثریـت تدریـس اثرگـذار بـوده و بـدون شـک بـا در نظـر داشـت تفاوتهـای زنان و
مـردان ،زنـان بـرای پیشـبرد آنهـا در مرحلـۀ ابتدائیـه بـرای شـاگردان مناسـبتر نسـبت بـه مردانانـد میپردازیم:
 -1یکـی از مهمتریـن و مؤثرتریـن دوران زندگـی آدمی دوران کودکی اسـت .دورانیکه در آن شـخصیت فرد پایهریزی شـده
و شـکل میگیـرد .امـروزه ایـن حقیقـت انکارناپذیر به اثبات رسـیده اسـت که کودکان در سـنین پاییـن (طفولیت) فقـط به توجه
و مراقبـت جسـمانی نیـاز ندارنـد ،بلکـه ایـن توجـه باید همـه ابعـاد وجودی آنها شـامل رشـد اجتماعـی  ،عاطفی  ،شـخصیتی
و هوشـی را دربرگیـرد .ایـن ابعـاد عوامـل تعیینکننـده و اساسـی بـرای رشـد شـخصیت یک انسـان هسـتند کـه از دوران کودکی
پایهگـذاری و شـکل میگیرنـد ،رشـد و تقویـت صحیـح ابعـاد فـوق باعث میشـود تا فـرد در آینـده موفق و مترقـی گردد.
 -2فضـای فیزیکـی روانـی و آموزشـی مدرسـه از جملـه مسـایلی اسـت کـه میتوانـد بازتـاب مهـم و قابـل توجهـی بـر
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سـاختار رشـد و تکامـل ذهنـی و
فکـری و نیـز خالقیـت و سلامت روان
دانشآمـوزان داشـته باشـد و بـه عنـوان
زیربنایـی از بنیادهـای حرکـت اجتماعی
فـردای دانشآمـوزان مـورد نظـر قـرار
گیـرد .نوع بینشهـا ،اطالعـات ،عقاید و
آرزوهـای محیط درس ،مکتـب و مربیان
و مسـئوالن ،سـازندۀ ایمـان کـودک را
تشـکیل میدهـد .درمحیـط مکتـب
بایـد عوامـل اخالقـی نظیـر پاکدلـی،
پاکبـازی ،صداقـت و راسـتگویی،
گذشـت و فـداکاری ،اسـتقامت و شـکیبایی ،انصـاف و
عدالـت حکمفرمـا باشـد ،تـا شـخصیت و عالـم درون
کودکـی بـا ایـن عوامـل حسـنه عجین شـود و بـه صورت
خـوی و عـادت در وجـود او بـروز نمایـد.
 -3نقـش معلـم در سـازندگی یـا ویرانـی بنـای
اخالقـی کـودکان دارای اهمیت اسـت ،معلـم از یک نظر
قهرمـان کودک اسـت و مـورد قبول شـاگرد .براین اسـاس
همـه افعـال و اقوالـش بـرای طفـل حجت اسـت .او رهبر
علمـی کـودک اسـت و بایـد الگـوی اخلاق ،نظافـت،
حسـن برخورد و راه و رسـم درست او باشـد .نفوذ معنوی
معلـم در بیـن شـاگردان به قدری ریشـه دارد که بـا اعمال
و رفتـار خـود ،بـه الگو و سرمشـقی بـرای کـودکان تبدیل
میشـود .کـودکان و نوجوانـان از تـک تـک اشـارات،
حـرکات ،نحـوه گفتـار ،مثالهـا و واژههایـی کـه معلـم به
کار میبـرد ،تأثیـر میپذیـرد .معلـم یـا مربی وظیفـه دارد
کـه از لحـاظ رفتـار همراه با مهـر و محبت و نحـوه تربیت
شایسـته ،نقـش یـک ولـی را ایفـا نماید.
 -4اگـر دقیـق بسـنجیم پـس از خانـواده بیشـترین
وقـت کـودک در مکتـب سـپری میشـود ،آنهـم وقـت

زنـدۀ طفـل بـه ایـن معنـی کـه طفـل در خانـه بیشـتر در
خـواب و اسـتراحت میباشـد و بیشـترین زمـان او کـه در
تحـرک سـپری میشـود مکتـب اسـت ،بنابریـن مکتـب
در زندگـی اجتماعـی کـودک و نوجـوان تاثیـر فوقالعـاده
دارد اگـر مکتـب نتوانـد بـه وظایـف تربیتـی و پرورشـی
ً
خـود بهتـر نقش ایفا کنـد ،طبیعتـا کودک متاثـر از محیط
دومی شـده کـه نتیجه انحـراف و بزهکاری او بیشـتر متوقع
اسـت ،بنابرین در این راسـتا زنـان چنانچـه در خانه بهتر
از مـردان عمـل میکننـد و تمامـی جوانب تربیتـی کودک
را در نظـر گرفتـه نیازمندیهـای اورا بـرآورده میکنـد ،در
مکتـب نیـز بنابرایـن رویـۀ طبیعـیاش بهتر عمـل میکند
(مجلـۀ ونوس ،نقش مدرسـه در شـکلگیری شـخصیت،
.)2019/07/22

نگاهی بر نظام آموزشی کشور فنلند

کشـور فنلنـد بـه دلیـل اصالحـات متعـدد در نظـام
ً
آموزشـی ،شـناخته شـده اسـت و تقریبـا یـک دهه اسـت
کـه افتخـار داشـتن بهترین نظـام آموزشـی موفـق را دارد،
بیشـترین آزموشدهنـدگان ایـن کشـور در آزمونهـای
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بینالمللـی موفـق میشـوند .طـی جسـتاری کـه پیرامـون
چرائـی موفقیـت نظام آموزشـی کشـور فنلند صـورت گرفته
اسـت ،مبین آن اسـت کـه چند عامل بـه موفقیـت این نظام
مؤثـر بـوده اسـت کـه یکـی آن؛ شـش سـال را بطـور مداوم
شـاگردان دورۀ آغازیـن آمـوزش و پـرورش بـا یـک معلـم
سـپری میکننـد (علمـی )2017 ،و معلمیـن ایـن دوره از
طبقـۀ انـاث میباشـند کـه شـاگردان ،آنهـارا مـادران دوم
خویـش میپندارنـد ،بـا آنها چنـان رابطـه دارند کـه حتی با
مـادر خویـش ندارند .کشـور فنلند بـرای دسـتیابی به هدف
متوقعـۀ تعلیـم و تربیـۀ خویـش در سـال  1987طرزالعمـل
اسـتخدام معلمیـن زن را در دورۀ ابتدائیـه در اولویـت کاری
خ�ود ق�رار داد (.)Ellina, 2000:173
در سـایت معتبر سـازمان آموزشـی ،علمـی و فرهنگی
ملـل متحـد (یونسـکو) آمـار معلمیـن زن را در دورۀ ابتدائیه
در تمامـی کشـورهای مترقـی باالتـر از  85فیصـد گرفتـه
اسـت ،کـه آمـار سـال  2017افغانسـتان نشـاندهندۀ ایـن
اسـت که در افغانسـتان در دورۀ ابتدائیـۀ  34درصد معلمین
زن تدریـس میکننـد.
www.uis.unesco.org/country/FI

نتیجه گیری

اقتبـاس گفتههـای دانشـمند
سـرانجام میتوانیـم بـه
ِ
شـناخت
شـهیر اسلام ابنخلـدون نتیجـه بگیریـم کـه در
ِ
میـزان و کیفیـت فرهنـگ و تمـدن یـک جامعه ،پیـش از هر
چیـز ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه معلمـان آن جامعـه چه
کسـانی هسـتند؟ امـروزه کشـورهای پیشـرفته و حتـی فـوق
صنعتـی ،بـا وجـود پیشـرفتهای خارقالعـادۀ تکنالـوژی
آموزشـی ،بـاز هـم بـه مربـی متعهـد ،ارزشگـرا ،صـادق و
میهندوسـت ارزش و اعتبـار خـاص قائلانـد و هنـوز هیچ
ماشـینی نتوانسـته اسـت جـای معلـم را بگیرد چـون انتقال
امر معنـوی بوده
احساسـات ،عواطـف ،ارزشهـا و باورهـا ِ
و بـه انسـانهای متصـف بـه ارزشهـای انسـانی را نیازمند
اسـت نه ابـزار و تجهیـزات تکنالوژیکی .پس هیچ سـازمان
ایط نمیتوانـد اهمیـت و ارزش معلم
تربیتـی ،در هیـچ شـر ِ
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مـرور نظریـات
و مربـی را انـکار کنـد .بنابرایـن بعـد از
ِ
دانشـمندان و محققیـن بـه این نتیجه میرسـیم کـه تدریس
جایگاه بلندشـان و صفات بارزشـان در
مربیـان زن از حیث
ِ
قبـال انتقـال مسـئولیتهای فرهنگـی ،پرورش نسـل صادق
و دلسـوز بـه کشـور مؤثـر میباشـد.
شـکی نیسـت کـه کشـور مـا نیـاز بـه افـراد متعهـد،
دلسـوز ،صـادق و وطـن پرسـت نسـبت بـه افراد دانشـمند
نیـاز دارد ،ایـن نیازمنـدی زمانـی بـرآورده خواهـد شـد کـه
نسـل آینـدۀ مـا در مراحـل پایهگذاریهـای شخصیتیشـان
بـه ویژگیهـای واالی انسـانی معطـوف گردنـد کـه نسـبت
بـه خانـواده ،مکتـب ،آن هـم معلمیـن بیشـتر در قسـمت
نهادینهسـازی آن نقـش مؤثـر را خواهنـد داشـت.
منابع و مأخذات
 .1حسـین پوریـان ،سـمانه)1390( .؛ نقـش کودک در
شـکل گیری فضاهای محیطی ،نشـریه معمـاری و فرهنگ،
شمارۀ 46
 .2سـیف ،علی اکبر ،)1380( .روانشناسـی پرورشی،
تهران :انتشـارات رشد
 .3شـریعتمداری ،مهـدی .)1391( .اصـول و مبانـی
مدیریـت ،چـاپ چهـارم ،تهـران :انتشـارات کوهسـار
 .4عالقهبنـد ،علـی ،)1384( .مبانـی نظـری و
اصـو ل مدیریـت آموزشـی ،تهـران ،روان.
 .5کریتنـر ،رابـرت مترجـم داور ونـوس)1386( .
اصـول در مدیریـت .تهـران :انتشـارات مهربـان نشـر
 .6میـرزا محمـدی ،محمد حسـن )1390( .روشـها و
فنـون تدریـس ،تهران :انتشـارات پـوران پژوهش
Ellina L. (2000), Pedagogy, Culture and .7
Society, Helsiniky Univ,V8
Roobin, Starratt R. (1993) Supervision .8
Human Perspectives. New York : USA

د تـاوتــريخــوايل پـه لـه منځـه
وړلو کې د پـوهـو مېـرمنـو رول
لیکونکې :فضیله مروت
د کونړ عالي دارالمعلمین رئیسه

تاوتریخوالـی د ټولنـې هغـه تریـخ حقیقـت دی
چـې لـه ډېر پخـوا څخه یـې د وګړو ،پـه ځانګړي
ډول د مېرمنو خوښـي ،سـوکالي ،ښـوونه او روزنه
او آن ژونـد پـه بیلا بیلـو ډولونو تر ګـواښ الندې
سـاتلی دی .مېرمنې یې له خپلو قانوني او شـرعي
حقونـو څخـه بې برخې کـړي دي او د ورسـپار ل
شـویو دنـدو پـه سـرته رسـولو کې يـې له سـتونزو
سـره مـخ کـړي دي .تاوتریخوالـی د کورنیـو او
ټولنـې پـه ټولـو اړخونـو کـې نـه یـوازې دا چې له
ښـځو سـره بلکـې لـه ټولـو قشـرونو ماشـومانو،
لویانـو او د ټولنـې لـه بې وزلـو خلکو سـره رامنځ
تـه کېـږي .تاوتریخوالی پـه عمومي ډول پـه زیاتو
اړخونـو؛ لکـه :کورنیـو سـالمو اړیکـو ،ښـوونه او
روزنـه ،ماشـوم روزنـه ،روانـي او اخالقـي چلنـد
او نـورو منفـي اغیـز پرېـږدي او شـونې ده چـې د
ال زیـات وخـت لپـاره اوږد شـي .د تاوتریخوالـي
پـه لـه منځـه وړلـو کـې د تاثیـر لرونکـو میرمنو د
رول پـه هکلـه بحـث کولـو څخـه مخکـې غواړم
چې په حسـي لحاظ ددې شـومې پديـدې ډولونو
تـه اشـاره وکـړم .د تاوتریخوالـي بیلا بیـل ډولونه
کېـدای شـي پـه ښـکاره او یـا هـم مخفـي ډول
رامنځته شـي.
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د تاوتریخوالي ښکاره ډول

ګـواښ او توهینوونکـي الفـاظ ،تهمـت ،غیبت،
لفظـي شـخړې ،وهـل ټکـول ،لـه زده کـړو څخـه بـې
برخـې کـول ،لـه انتخـاب او نـورو شـرعي حقونـو
بـې برخـې کـول او نـور چـې یـو څـوک پـه ښـکاره او
محسوسـېدونکي توګـه ورسـره مـخ کېـږي او تـرې
ځورېـږي ،دارنګـه کېـدای شـي له نـورو بدمرغیو سـره
هـم مخ شـي .نه یـوازې د افغانـي بلکې د بشـري ټولنو
پـه تاریـخ کې د ډېرو داسـې پيښـو شـاهدان یـو چې په
سـبب یـې ښـځې ،ماشـومان ،کورنـۍ او حتـا بشـري

ټولنـې لـه تباهـۍ سـره مـخ شـوي دي .تاوتریخوالـی
ژورې اغیـزې پرېـږدي او اسلامي ورورګلـوي ،بشـر
دوسـتي او د سـترې انسـانې عاطفـې روحیـه لـه منځـه
وړي ځکـه نـو پـه شـرعي نصوصـو کـې تـرې منـع
شـوې ده .لـه اسلامي شـرعي الرښـوونو څخـه پـه
ښـکاره جووتېـږي چـې هیڅکلـه دا مناسـب نـه ده او
هیڅـوک ددې حـق نـه لـري چـې بـل مسـلمان تـه بې
ځایـه پـه قهـر او غصه ،شـي او هغـه توهیـن ،تحقیر او
وګواښـي د قـرآن کریـم زیات آیتونه داسـې شـته چې د
تاوتریخوالـي د المـل کېدونکـو کړنو څخـه نهي کوي.
لکـه چـې فرمایـي ،ژبـاړه ( :یو و بل پسـې تمسـخر مه
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کـوئ ،یـو وبل پـه بـدو نومونو مه یـادوئ ،تجسـس مه
کـوئ او غیبـت مه کـوئ) دا ورتـه ټول هغه عـادات دي
چـې کینـې ،بدبینـۍ ،دښـمنۍ او د تاوتریخوالـي نـور
حـاالت رامنـځ تـه کوي.
پـه مقابـل کـې اللـه تعالـی د سـولې او دوسـتۍ
راوسـتونکو کړنـو بانـدې امـر کـړی دی ،لکـه چـې
فرمایـي ،ژباړه( :سـوله وکـړئ ،عدل وکـړئ ،وضاحت
وکـړئ ،د شـکونو په صـورت کې پلټنه وکړئ) او داسـې
نـور زیات الهي ارشـادات شـته چې د سـوله ییـز او آرام
ژونـد لـور تـه الرښـوونه کـوي .همدارنګـه پـه نبـوي
الرښـونو کـې د بشـپړ مومـن یـوه ځانګړنه هم
دا ښـودل شـوې ده ،چـې نـور مسـلمانان یې د
الس او ژبـې لـه ضـرر څخه پـه امن کـې وي.
دا چـې د ژبـې او الس ضـرر دواړو تـه اشـاره
شـوې ده؛ نـو لـه دې څخـه معلومېـږي چې د
ژبـې تاوتریخوالـی هم د الس لـه تاوتریخوالي
څخـه کـم نـه دي .ډېـری داسـې کړنـې او
تاوتریخوالی آن دا چې وژنې ،انسـان تښـتونې،
دښـمنۍ او داسـې نـورو بـې شـمیره مثالونو او
پـه ټولـه کـې د افغانسـتان د غمیـزي لـه عمده
الملونـو څخـه یو هـم تاوتریخوالـی دی .اوس
چـې مـو پـه هیـواد کـې د تېروخـت په نسـبت
د پوهـې او تعلیمـي مرکزونـو پـه شـمیر کـې د
پـام وړ زیاتوالـی راغلـی دی او پـه ډېـرو مادي
او معنـوي برخـو کې د مثبتـو بدلونونو شـاهدان یو؛ خو
ال هـم یـو ژور او دوامـداره بدلون تـه اړتیا لیـدل کېږي.
داسـې بدلـون چې پـه واقعـي او ریښـتیني ډول د ټولنې
د ټولـو قشـرونو حقـوق او مسـولیتونه پکـې خونـدي او
لـه هـر ډول زور زیاتي څخـه بري وي؛ نو بایـد میرمنې
د دا ډول تغیـر اراده او همـت وکـړي ،دا اراده او بدلـون
لـه ځـان څخـه نیولي تـر کورنـۍ او ټولنـې پـورې باید
ترسـره شـي .یعنـې د اصلاح او سـمون لومـړۍ برخـه
خپلـه د میرمنـې شـخصیت او شـخصي ژونـد دی.
د یادونـې وړ ده چـې لـه بـده مرغه زمونږ پـه هیواد
کې تر اوسـه پورې په سـلګونه زره انسـانان په ځانګړي

توګـه نجونې او مېرمنـې دتاوتریخوالي په زغملوسـره ژوند
کـوي چـې علـت یـې هم پـه خپلـه د مېرمنـو نـه اراده ده،
یـا دا چـې زمـوږ خوینـدي کمـه پوهـه لـري او د ټولنیـزو
ناخوالـو ښـکار هـم دي .که چیـرې افغان میرمنې ښـې او
بهتـرې زده کـړې وکـړي نـو لومـړی به خپـل ژونـد راجوړ
کـړي او بیـا به ددې وړ شـي چـې خپلو ماشـومانواو ټولني
تـه ښـه الرښـوونه وکـړي ،کورنـۍ بـه د ښـوونې او روزنې
پـه ارزښـت پوهـه کـړي او د تاوتریخوالـي لـه بـدو اغیزو
څخـه بـه یـې خبـر کـړي ،ښـه ماشـومان او ځوانـان بـه
ټولنـې تـه وړانـدي کـړي نـه داسـې کسـان چـې ټولنـې ته
زیان رسـوي.

مخفي تاوتریخوالی

بـل ډول تاوتریخوالـی چـې ټـول پـه تیـره میرمنـې او
نجونـه ورسـره زیاتـې مـخ کېـږي پـټ او مخفـي ډول د
تاوتریخوالـي دی دا تاوتریخوالـی د ټولنیـزو حاکمـو بـدو
عاداتـو او ناپوهیـو پـه سـبب رامنـځ تـه کېـږي او د خپلـې
ً
ناپوهـۍ په سـبب هـم رامنځ تـه کېدای شـي .مثال ښـځو
تـه د ناپوهـۍ ،کمـزورۍ او بـد انسـان احسـاس ورکـول.
ښـځې محکومـه طبقـه او نـا اهل ګڼـل او په پـټ ډول یې
ځـورول یـا يـې پـه داسـې ډول ځـورول چـې هغه ونشـي
کـوالی بیـان یـې کـړي او یـا له ځـان څخـه دفـاع وکړي.
میرمنـې د تاوتریخوالـي لـه دا ډول پـه کورنیـو او لـه کوره
بهـر هـم مخامـخ کیدای شـي چـې پـه ټولنیـزو اړیکو او
کورنـي ژونـد ژور منفـي اغیـز پریباسـي ،عقـدې ،ژور
خفـګان او روانـي سـتونزې پيدا کـوي .د مثال پـه ډول په
کورنيـو کـې لورګانـو او اینګورانو ته داسـې ذهنیـت ورکول
چـې باید محکومـه وي او په هیڅ ډول د خپلې خوښـې او
انتخـاب خاونـده نـه وي .یا پـه تعلیمي او رسـمي ځایونو
کـې یـې ورتـه مناسـب چاپیریـال نـه پريښـودل .پـه ځینو
ځایونـو کـې بـه مو لیدلـي وي چې د سـړیو لپاره د ناسـتې
والړې ،لمانځـه اوداسـه ،اسـتراحت او غرمنـۍ مناسـب
ځایونـه وي؛ خـو د میرمنـو لپـاره نـه لیـدل کېـږي .ښـځه
محکومـه وي چـې باید په ډیـرو برخو کې د سـړو اطاعت
وکـړي او د دوئ پـه کار کـې هیـڅ مداخلـه ونکـړي که نه

نـو بـده او بـد ژبـې یـا د اصولو نـه مراعـت کوونکـې ګڼل
کېـږي .چـې دا ډولونـه د تاوتریخوالـي د ښـځو فکـري او
معنـوي آزادي سـلبوي او پرځـان د نـه اعتماد او نـه ډاډ پر
سـتونزو یـې اختـه کـوي .پـه داسـې حال کـې چـې د یوه
ماشـوم د ښـې روزنـې لپـاره د مـور رول ډیر مهـم دئ خو
هغـه مـور چـې پـر ځـان اعتمـاد او بـاور نلـري ،خپلواک
فکـر نشـي کـوالی ،د ژوند په عـادي پرېکړو کـې د خپلې
خوښـې خاونـده نـه وي څـه فکر کـوئ چې هغه بـه خپل
ماشـوم ښـه وروزي هغه بـه په ټولنـه کې مثبـت تغیرات او
بهتـري رامنـځ تـه کړي؟
مخکـې لـه دې چـې دا پوښـتنه ځـواب کـړم غـواړم
يـو څـه ته اشـاره وکـړم هغـه دا چـې مېرمنـې نه یـوازې د
ماشـومانو د روزنـې مسـؤلینې دي بلکـې ددې حقـدارې
دي چـې روغتیـا او روانـي سلامتیا یـي خونـدي وي.
بیرتـه را ګرځـم د پورتنـۍ پوښـتنې ځـواب تـه هغـه
میرمنـې چـې خپـل ژونـد کـې عـادي مثبـت تغیـر نشـي
راوړي نـو څرنګـه بـه د ښـو او بـدو تـر منځ د تفکیک ښـه
وړتیـا ولري څرنګـه به پـدې وتوانیږي چـې د ټولني کلتور
مثبـت کـړي نو د یـوي ټولنـي د پرمختګ اساسـي المل د
میرمنـو تعلیـم دی .ددې لپـاره چې موضـوع را څخه اوږده
نشـي پر اصلـي خبرې تمرکز کـوم .د یوې میرمنې ښـوونه
او روزنـه او پوهـه او پـه ژونـد کې تـرې ګټه اخسـتل ددې
سـبب ګرځـي ترڅـو د تاوتریخوالـي پـه پیښـو کـې د پـام
وړ کموالـی راشـي ،پوهـه میرمنـې نـه یـوازې خپـل ژوند
پـه ښایسـته ډول سـمبالوالی شـي ،خپـل ماشـومان پـه
ښـه ډول روزالی شـي او د کورنـۍ او ملګـرو او همکارانو
سـره ښـه سـلوک کوالی شـي .بلکې د ټولنـې د پرمختګ
لـوي المـل هـم کیـدای شـي .د خپـل اسلامي او افغاني
ویاړمـن تاریـخ پـه زرینـو دورو کې ډېـرې داسـې میرمنې
لـرو چـې دپوهنـې پـه ډګـر کـې د سـتر او ژور بدلـون
مخکښـانې پېژنـدل شـوي دي .د هغـو لـه جملـې څخـه
د احمدشـاه بابـا مـور چـې زوی یـې پـه داسـې پیـاوړې
روحیـه روزلـی ؤ چـې هیـڅ ډول ماتـې او پاتـې کیـدو ته
نـه تسـلیمیده او نـه يـې د ګـران هیواد وقار او شـان ښـکته
کېـدو تـه پریښـود ،بلکې په ټولـه نړۍ کې یې افغانسـتان د
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یـوې روښـانه امپراطورۍ پـه حیث و ځلاوه .د میوند ماللې،
نـازو انا ،نورو شـاعرو مشـاهیرو میرمنـو او تاریخـي ویاړمنو
خوینـدو مـو دا هیواد پـه لویو کارنامـو نازولی دی .په داسـې
حـال چـې پـه اوس وخت کـې زیـات پوهنتونونه ،مدرسـې،
ښـوونځي او نـور تعلیمـي مرکزونه لـرو زیاتو خوینـدو ته مو
د زده کـړې او معنـوي پرمختګونـو الرې او دروازې پرانسـتې
دي ،نـو آیـا خویندې مو نشـي کـوالی د ټولنې عمومي زشـتو
عاداتـو او د تاوتریخوالـي کلتـور تـه تغیـر ورکـړي؟ آیا نشـي
کـوالی د غـوره کړنـو او فعالیتونـو پـه ذریعه عمومـي ذهنیت
تـه تغیـر ورکـړي؟ داسـې یـو کلتـور او داسـې یـو ذهنیـت
رامنـځ تـه کـړي چـې هر څـوک ښـځي او سـړي ،ماشـومان
او لویـان ،بـې وسـه او توانـا ،مسـلمان او غیر مسـلمان پکې
د هـر ډول تاوتریخوالـي ،زور زیاتـي او ظلـم څخـه پـه امـن
کـې وي .البتـه د ذهنیت تغیـر او د تاوتریخوالي خالف کلتور
رامنـځ تـه کـول دا معنـا نه لـري چې مـوږ دې خپل اسلامي
او افغانـي ارزښـتونه او اصیل کلتورهیر کړو او د غیر اسلامي
ټولنـې کلتـور او عـادات را خپل کـړو بلکې باید پـه عین حال
د پردیـو غیـر اسلامي افـکارو او عاداتـو د عامیـدو مخـه هم
ً
ونیسـو مثال لباس ،کړنـې ،کورنۍ او ټولنیـزې اړیکې ،خبرې
اتـرې او راشـه درشـه مـو بایـد د خپـل اصیـل کلتـور څخـه
سـرچینه اخیسـتې وې او په همدې چوکاټ کـې مو مفکورې
او کړنـې دا سـې منظمـې او منسـجمې وي چـې هیڅکله مو
د بهرنیـو ټولنـو نـاوړه او نـا مسـلمانه فرهنـګ را انتقالولـو او
تکرارولـو تـه اړتیـا ونه لیدل شـي .زمـوږ خوینـدې او میندې
د افغانـو او مسـلمانو میرمنـو پـه حیث ډېر داسـې مسـولیتونه
لـري چـې پـه ترسـره کولـو سـره یـې ټولنـې د نېکمرغـۍ پـه
لـور سـوق کېـدای شـي .د یـوې مسـلمانې افغانـې میرمنـې
لومـړی مسـوولیت زده کړه او د ښـوونې روزنې لـه الرې ځان
د ټولنـې د خدمـت جوګـه کـول دي هغـه کـه پـه هـره برخـه
کـې په شـرعي علومـو او یا دنیوي نـورو ضـروري علومو کې
وي .د یـوې مسـلمانې ،افغانـې میرمنـې دویـم مسـوولیت دا
دی چـې همدغـه زده کـړه او پوهه د خپلو افـکارو ،نظریاتو او
کړنـو د مثبـت تغیـر او بهتر کېدو ذریعه وګرځـوي او په عملي
ډول تـرې ګټـه واخلي .دریم ډول مسـوولیت چـې باید افغانه
میرمنـه یـې ادا کړي د خپلـې ټولنې د یوه اغیزناک شـخصیت
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پـه صفـت خپـل ځـان د ټولنې خدمـت تـه او نورو تـه د خیر
رسـولو جوګـه کـول دي .کله چې خوینـدې خپل مسـولیتونه
درک کـړي او د سـرته رسـولو وړتیـا یـې هـم ولري نـو حتمي
ده چـې د تاوتریخوالـي پـه لـه منځـه وړلـو کـې بـه یـې پوره
برخه اخسـتې وي .د دې چارې سـرته رسـول عادې او آسـان
کار نـه دی ،کلـک هـوډ او ژمنه غـواړي او قرباني غـواړي .دا
چـې د اوسـنۍ ټولنې اړتیـا او ضرورت دی چـې میرمنې باید
د شـرعي مقرراتـو مطابـق خپـل ټولنیـز مسـؤلیتونه او اصلـي
رول ادا کـړي .د ټولنیـزو مسـؤلیتونو لـه جملـې څخـه یو هم
پـه کورنیـو کې د خپلو ماشـومانو سـالمه روزنه او په ښایسـته
ډول د خپلـو کورنیـو سرپرسـتي ده خـو دا چـې د مهمـو او
اړینـو کارونـو پـه خاطـر لـه کـور څخـه بهـر کېـږي نـو باید
حیـا ،وقار ،شـرعي ادبـي ظرافت ،د عـزت او کرامت سـاتنې
سـره ټولنیز مسـؤولیتونه ادا کـړي او تل لپاره هڅـه وکړي چې
پـاک لمنـي او عفت پـه ټولنه کـې د نـورو میرمنـو ترمنځ هم
پراخـه کړي او هغوئ هم د شـر او فسـاد څخه وسـاتل شـي.
پـه دې ډول بـه د تاوتریخوالـي د ښـکاره او پټـو ډېـرو ډولـو
څخـه هم د ښـځو او سـړو او ماشـومانو او لویانو پـه وړاندې
مخنیوی شـوی وی.
پـه پای کې کـه افغانې میرمنـې غواړي موجـوده غمیزي
تـه د پـای ټکـي ایښـودولو کـې او د راتلونکـو نسـلونو د غوره
(راتلونکـي) تضمیـن کولو کـې فعاله ونډه واخلـي نو د تعلیم
تـر څنـګ دې مثبتو افکارو ،ديني روزنې ،اسلامي ارزښـتونو
او افغانـي اصیل کلتـور ودې او پرمختګ تـه پاملرنه وکړي او
پـه خپلونـه سـتړې کیدونکو هڅـو دې دیاد ډګر د سمسـورتیا
او غوړیدنـې لپاره مټـې را ونغاړي.
کـه يـوه مورعالمه او پوهـه وي لکه نازو انـا ،زرغونه انا ،
ماللـۍ او  ...د هغوى ماشـومان هم په غـوره روحیه لوئيږي،
ولـس او ټولنـې تـه يـې خيـر رسـيږي ،پـه قوانينـو پوهيـږي،
د علـم او پوهـې د پرمختـګ لـه پـاره کار کـوي ،قوانينـو تـه
درنـاوی لـري او پلـي کـوي یې ،چيرتـه چې پوهـه وي چيرته
چـې د قوانينـو درنـاوى وي هلته انسـاني ژوند لـه تاویخوالي
پـاک وي او هغـه ټولنـه د قـوي کلتور څښـتنه وي .او ښـکاره
خبـره ده چـې د پرمختللـو او مهذبـو ټولنـو خير ټول بشـریت
ته رسـيږي.

بـررسی مـوانع فـرهنگی ،اجتامعـی و
اقتصادی تعلیم دخرتان در افغانستان
محمد صمیم وفایی
عضو علمی شورای علمی وزارت معارف

چکیده

افغانسـتان کشـوری سـنتی اسـت که در آن بیشـتر مردم ایدئولوژیک هسـتند و این خود باعث شـده اسـت تا با برداشـت اشـتباه
از دیـن مبیـن اسلام مانـع از تحصیـل دختـران خـود میشـوند .البتـه موانـع فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصـادی مانـع از تعلیم و
تحصیـل دختـران در افغانسـتان شـده اسـت .ایـن پژوهـش با هدف بررسـی موانـع شـمولیت و ترک تعلیـم دختران و شناسـایی
راهحلهـای آن در افغانسـتان انجـام میشـود .سـوال اصلی تحقیق این اسـت که بررسـی موانـع فرهنگی ،اجتماعـی و اقتصادی
تعلیـم دختـران در افغانسـتان چیسـت؟ فرضیـه تحقیق اسـت کـه فرهنگ سـنتی و عرف موجـود در افغانسـتان و فقـر موجود در
خانوادههـا مانـع از تعلیـم دختـران در افغانسـتان شـده اسـت .این تحقیق بـا اسـتفاده از روش میدانـی و پرسـشنامه و همچنین
نمونهگیـری از برخـی از والیـات کشـور انجـام شـده اسـت .یافتههای ایـن تحقیق نشـان میدهد که هر سـه نوع مانـع در تعلیم
دختـران نقـش دارنـد .1 .مانـع نگرشـی و فرهنگی .2 ،مانـع اجتماعی-محیطـی و  .3مانع اقتصـادی .و برای حل آن جداسـازی
مکتـب دختـران از پسـران ،مسـاعدت بـا خانوادههـای فقیـر ،افزایـش معلمـان انـاث ،باالبـردن مصونیـت از طریـق شـوراهای
مردمی پیشـنهاد میشـود.
کلید واژهها :افغانستان ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تعلیم دختران.

مقدمه

زنـان نیمـی پیکـرۀ جامعه را تشـکیل میدهند .پیشـرفت یـک جامعه تنها به دسـت مـردان آن جامعه نمیباشـد .در حدیث
َ َ ُ ْ ْ َ َ ٌ َ َ ُ ِّ
ـب ال ِعل ِـم ف ِریضـة على كل ُم ْس ِـل ٍم» (سـنن ابـن ماجه) طلب علم بر هر مسـلمان فرض اسـت کـه البته
نبـوی آمـده اسـت« :طل
شـامل مـرد و زن میگـردد .در مـادۀ چهـل و چهـارم قانون اساسـی آمده اسـت« :دولت مكلف اسـت بـه منظور ایجـاد توازن و
انكشـاف تعلیـم بـرای زنـان ،بهبود تعلیـم كوچیـان و از بین بردن بیسـوادی در كشـور ،برنامههای مؤثـر طرح و تطبیـق نماید».
برابـری جنسـیتی و مسـاوات در تعلیـم و تربیه اسـاس حقـوق فردی را تشـکیل داده و باعث پیشـرفت اقتصـادی و اجتماعی
جامعـه میشـود .از بیـن بـردن فاصلههای جنسـیتی در شـمولیت تعلیم و تربیه یکـی از اهداف اساسـی تعلیم و تربیـه برای همه
میباشـد(.)UNESCO, 2012: p 107
یونسـکو نابرابری جنسـیتی را با شـاخص  GPI1اندازهگیری کرده اسـت .شـاخص برابری جنسـیتی ()GPIعبارت اسـت از
1. gender parity index
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نسـبت تعـداد دختـر به پسـر .اگر میزان شـاخص برابری جنسـیتی بین  0.97تا  1.03باشـد ،نشـاندهندۀ برابری جنسـیتی
اسـت .اگـر شـاخص برابـری جنسـیتی کمتـر از  0.97باشـد نشـاندهندۀ نابرابـری جنسـیتی بـه نفـع پسـران اسـت .و اگـر
ایـن شـاخص بیشـتر از  1.03باشـد نشـاندهندۀ نابرابری جنسـتی بـه نفـع دختـران اسـت(.)p406 :2012 ,UNESCO
ی کـه نابرابریهـای جنسـیتی در آنها هنوز زیاد اسـت ،کشـورهاییاند کـه شـمولیت ناخالصشـان پایینتر از%80
کشـورهای 
اسـت و در نتیجـه شـاخص برابـری جنسیتیشـان هـم کمتـر از  0.90میباشـد .ایـن کشـورها شـامل افغانسـتان ،افریقـای
مرکـزی ،چـاد ،مالی ،نایجریـا ،پاپوگینهنـو و یمـن اسـت(.)UNESCO, 2012: p 108
در تعلیمـات ابتدایـی ،برابـری جنسـیتی و شـمولیت در بسـیاری ازکشـورها پاییـن اسـت .درکشـورهای عربـی با وجود
ّ
پیشـرفتهای خـوب فعال هم مشـکالتی وجـود دارد .شـاخصهای برابری جنسـیتی از 0.77در سـال  1999به  0.94در
سـال  2010صعـود نمـوده اسـت .بـه ترتیـب از سـال  1999جنوب و غرب آسـیا پیشـرفتهای بـزرگ ،در سـطح تعلیمات
ابتدایـی در تفاوتهـای جنسـیتی تا سـال  2010نمـوده انـد (.)UNESCO, 2012: p 107
در سـطح تعلیمـات ثانـوی ،تصـور نسـبت به هر منطقـه متفـاوت اسـت .در کشـورهای افریقایی شـاخصهای برابری
جنسـیتی  0.82تـا سـال  1999تغییـرات خاصـی نیامده و عدم فایـده تعلیمی دختران در کشـورهای عربـی ،جنوب و غرب
آسـیا اسـت .امـا در امریـکای التین و کارابین برعکس اسـت .دختران نسـبت به پسـران بیشـتر در مکاتب ثبتنـام نمودهاند.
تعـداد کشـورهاییکه دختـران بـه دلیل وضعیـت نامسـاعد در مکتبها ثبت نـام نکرده بودنـد و یا شـاخصهای برابری
جنسـیتی کمتـر از  ،0.70بـود کاهشیافتـه و از  16کشـور در سـال  1999بـه 11کشـور در سـال  2000رسـیده اسـت .اما
افغانسـتان بـا وجـود آنکـه در زمـان طالبـان در ردیـف آخـر قرارداشـت ،پیشـرفت خوبـی در عرصـۀ برابریهای جنسـیتی
ّ
نمـوده ،چـون در زمـان طالبـان دختـران از تعلیـم بازمانده بودند ،تقریبا نسـبت شـمولیت آنهـا  ٪ 4در سـال  1999بود که
در سـال  2010بـه  ٪79رسـیده کـه نتیجـۀ افزایـش GPIآن از  0.08بـه  0.69اسـت که هنـوز راه طوالنی را بایـد پیمود.
دولـت بـا اجبـاری کـردن تعلیـم و تربیـۀ دختـران  ،اجتماعـی سـاختن مکاتـب  ،کـم کـردن مسـافت راه مکتبهـا و تامین
امنیـت بیشـتر بـه خصوص بـرای دختـران میتوانـد باعـث افزایش شـمولیت دختـران به مکتـب گردد.
(.)UNESCO, 2012: p 108
در افغانسـتان از سـال  2001تـا اکنـون در بخش تعلیـم و تربیه دختران تغییرات آمده ،شـمولیت دختـران در حالیکه در
ً
سـال  2001کمتـر از یـک میلیـون (تقریبا همه پسـر) تحت تعلیم بودند ،در سـال  1391حـدود  9.1میلیون شـاگرد (%39
اناث) تحـت تعلیم بودند(وزارت معـارف) 9 :1392 ،

مشخصات پاسخ دهندگان

پاسـخ دهنـدگان ایـن تحقیـق از ولسـوالیهای کابـل ،والیات کاپیسـا ،هـرات ،غـور ،کندهار و پکتیـا بودند و بـا تعداد
َ
 389نفرکـه تقریبـا  268نفـر معلـم 112 ،نفـر بخـش کارمنـدان معـارف و  9نفـر کارمندان دولـت در این تحقیـق مصاحبه
صـورت گرفـت .بـه تعـداد 187مـرد و  114زن کـه تعـداد  273نفـر آن در شـهر و  63نفر در دهات اقامت داشـتند .سـطح
تحصیـل پاسـخ دهنـدگان  54نفـر  12پـاس 201 ،نفـر  14پـاس 96 ،نفر لیسـانس 5 ،نفر ماسـتر و  5نفر داکتر بود .پاسـخ
دهنـدگان در ایـن تحقیـق از سـن  18سـال تا  70سـال بودنـد ،به تعـداد  118نفر بین سـنین  18تا  26 ، 25تـا  30در حدود
 58نفـر  31،تـا  40حـدود  94نفـر  41تـا  50بـه تعـداد  52نفـر ،و  51تـا  70بـه حـدود  52نفـر در ایـن تحقیق اشـتراک
نمـوده بودند.
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موانع شمولیت دختران

• نگرشهـا :نگـرش یـا طـرز تلقـی نسـبت بـه اهمیـت آمـوزش دختـران ،طـرز تلقی نسـبت به مکتـب جـزء عواملی
اسـت کـه میتواننـد به عنـوان مانع عمـل نماینـد .ممکن اسـت تعـدادی از خانوادهها بـر این باور باشـند که تعلیـم دختران
ضـروری نیسـت .چنیـن طـرز تلقی بدون شـک مانع تعلیم دختـران خانواده خواهد شـد .از سـوی دیگر ممکن اسـت تلقی
نسـبت بـه مکتـب منفـی باشـد .اگـر دیـدگاه خانوادهها نسـبت بـه مکتب منفـی باشـد ،خانوادههـا مانـع از رفتن دختـران به
مکتب خواهند شـد.
• موانـع اجتماعـی محیطـی :موانـع اجتماعی محیطـی عبارتند از :نبـود مصونیت در مسـیر راه مکتب تـا خانه ،فاصله
زیـاد مکتـب تا خانـه ،نبودن معلـم زن و باالرفتن سـن دختـران و ازدواجهای پیـش از وقت.
• موانع اقتصادی :فقر و کارکردن دختران در خانه جز موانع تعلیم است.

موانع نگرشی

نگرش نسبت به ضرورت آموزش دختران
برای سـنجش اهمیت آموزش دختران از سـه سـوال اسـتفاده شـده است .سـوال اول به صورت مسـتقیم نگرش شخص
پاسـخدهنده را میسـنجد .سـوال دوم نگـرش پاسـخدهنده را در بـاره دیـدگاه عمـوم مـردم میسـنجد و سـوال سـوم نگـرش
پاسـخدهنده را در بـاره اینکـه تعلیـم دختران تا کـدام مقطع ضروری اسـت.
در پاسـخ بـه ایـن سـوال ،آمـوزش دختـران را بـه چه میـزان ضـروری میدانید؛ در مجمـوع  389نفـر پاسـخ داده و 12
نفـر جـواب ندادهانـد 1 ) % 0.3( .نفـر آمـوزش دختـران را خیلـی کـم ( 8 ) % 2.1نفـر کـم ( 50 ) % 13.3نفـر متوسـط
( 132 ) % 35نفـر زیـاد ( 185 )% 49.1نفـر خیلـی زیـاد ضـرور میداننـد .ایـن امر نشـانگر این اسـت که نگرش نسـبت
بـه اهمیـت تعلیـم دختـران مثبت اسـت و مخالفـت جدییی بـا درس خواندن دختـران وجود نـدارد .اما با این حـال نزدیک
بـه سـه فیصـد پاسـخدهندگان تعلیـم دختـران را دارای اهمیـت کـم و خیلـی کـم دانسـتهاند .نمـودار زیـر نشـاندهندۀ ایـن
موضوع اسـت.

سـوال دوم ایـن بـوده که بیشـتر مـردم درس خوانـدن دختران را بـه چه میزان ضـروری میدانند؟ در پاسـخ به این سـوال
در مجمـوع  389نفـر پاسـخدهنده چنیـن جـواب دادنـد 18 :نفـر (  )% 5.1خیلی کم 38 ،نفـر (  )% 10.7کـم 163 ،نفر
( )%45.9متوسـط 81 ،نفـر ( ) %22.8زیـاد 52 ،نفـر (  )% 14.6نفـر خیلـی زیاد و  34نفر جـواب ندادهاند.
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آموزش دختران از نظر دیگران چقدر ضروری است ۲

تفـاوت ایـن دو سـوال در ایـن اسـت کـه سـوال اول نظـر شـخص پاسـخ دهنـده را میسـنجد ،اما سـوال دوم برداشـت
پاسـخدهنده را در مـورد دیگـران میسـنجد .جـواب هـر دو متفاوت اسـت .در سـوال اول گزینه خیلـی زیاد دارای بیشـترین
انتخـاب اسـت اما در سـوال دوم بیشـتر پاسـخ دهنـدگان گزینه متوسـط را عالمـت زدهاند.
همانطوریکـه یافتههـای کمـی نشـان میدهـد نسـبت بـه ضـرورت تعلیـم دختـران مخالفـت جـدی وجـود نـدارد.
پاسـخدهندگان از والیـات مختلـف در مصاحبههایشـان بـر اهمیـت و ضـرورت تعلیـم دختـران تأکیـد کردهانـد.
پاسـخدهندهای از والیـت کابـل بـا اشـاره بـه اینکـه تعلیـم دختـران از نظر دینـی و قانونـی هیچ ممانعتـی نـدارد می-گوید:
«تعلیـم و تربیـه بـرای همـگان ضروری میباشـد دختران هـم از جمله اشـرف مخلوقات میباشـند تعلیـم و تربیه برای
همـه اتبـاع کشـور از نـگاه قانونی فـرق بین پسـر و دختر نمیباشـد .دین مقدس اسلام نیز این حـق را برای طبقـه اناث داده
اسـت اما در یک چوکات اسلامی و شـرایط برای آنها مسـاعد بسـازیم تا مصدر خدمت شـوند».
پاسخدهندۀ دیگری از والیت کابل اهمیت تعلیم دختران را با توجه به کارکردهای مثبت آن گوشزد میکند:
« آمـوزش علـم بـر هـر مـرد و زن مسـلمان فـرض گردیـده اسـت .پس به ایـن خاطر ضرور اسـت کـه دختـران درس و
تعلیـم خویـش را بـه پیـش ببرنـد که بتوانـد خدمت به خـود ،فامیـل و جامعۀ خویش کنـد از جانـب دیگر اوالد سـالم تربیه
نمـوده و بـه جامعـه تقدیـم کنـد و احتیاجـات دیگر طبقۀ انـاث را مرفوع سـازد».
در پاسـخ بـه ایـن سـوال «بـه نظـر شـما آمـوزش دختـران تـا کـدام مرحلـه ضـروری اسـت؟»  294نفـر ( )78.8%
لیسـانس و باالتـر 38 ،نفـر (  )10.2%فـارغ  21 ،12نفر (  )5.6%فارغ صنـف  11 ،14نفر (  ) 2.9%تا صنف  6 ، 9نفر
( )1.6%نظـر نداشـتند و  3نفـر (  )0.8%تـا صنـف  6درس خوانـدن دختـران را تـا این مراحل ضـروری دانسـتند .بنابراین
اکثریـت پاسـخدهندگان خواهـان ادامـه تعلیـم دختران تا لیسـانس میباشـند.

آموزش دختران تا کدام سویه ضرور است؟ 1
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یافتههـای کیفـی نشـان میدهـد اشـخاصکه میگوینـد تعلیـم دختـران تـا صنـف شـش ضـرور اسـت بـه ایـن دلیـل
اسـت کـه آنهـا ضـرورت تعلیـم دختـران را بـه انـدازهای میداننـد کـه خوانـدن و نوشـتن را یـاد بگیرنـد .معلمـی از یکـی
از ولسـوالیهای کابـل میگویـد« :داشـتن سـواد بـرای طبقـۀ انـاث بـه آن انـدازه کـه معلومـات دینـی خـود را بتوانـد بطور
خوبتـر درک نمایـد ضـروری اسـت از ایـن اضافهتـر از دیـدگاه شـریعت اسلام جـواز نـدارد ».پاسـخدهندهای از هـرات
میگویـد« :فامیلهایـی بـه ایـن عقیـده هسـتند کـه اگـر دخترانشـان خوانـدن و نوشـتن را یـاد بگیـرد کافـی اسـت».
از سـوی دیگر اشـخاصی هسـتند که تعلیم دختران را همانند پسـران تا سـطوح عالـی ضروری میداننـد .معلم خانمی،
از پکتیـا میگویـد« :بـه نظـر مـن خوانـدن درس برای زنان تا لیسـانس ضروری اسـت یعنی حقوق زن و مرد مسـاوی اسـت
بایـد در حصـه علـم و دانـش هـم ،باید ایـن را در نظر بگیرند تـا بتوانند به خـود و جامعه خـود خدمت کنند».

نگرش دربارۀ مکتب

بـرای سـنجش نگـرش در بـارۀ مکتب هدف ایـن بوده کـه نگرانیها و دغدغههـای پاسـخدهندگان در بـاره مکتب مورد
بررسـی قرار گیرد .ایـن نگرانیهـا عبارتند از:
 .1آیا مکتب محل مناسبی برای تعلیم و باسواد شدن است؟
 .2آیا مکتب مکان مناسبی برای تربیت اخالقی است؟
 .3آیا مکتب مکان مناسبی برای تربیت دینی است؟
در پاسـخ بـه این سـوال کـه آیا مکتب محل مناسـبی برای باسـواد شـدن و تعلیم اسـت؛ دیـدگاه اکثر مردم مثبت اسـت
چـون  175نفـر (  )%48.2خیلـی زیـاد 128 ،نفـر (  )%35.3زیـاد 46 ،نفـر (  )%12.7متوسـط 8 ،نفـر(  )%2.2کـم
و  6نفـر (  )% 1.7خیلـی کـم را انتخـاب نمودهانـد .بنابراین مکتب محل مناسـبی برای باسـواد شـدن و پیشـرفت اسـت.

در ایـن مـورد مکتـب محل مناسـبی برای تربیت اخالقی اسـت نظریـات مردم چنین بوده اسـت 166 .نفـر ()%46.1
خیلـی زیـاد 110 ،نفـر ( )% 30.6زیـاد 62 ،نفـر (  ) % 17.2متوسـط 14 ،نفـر ( ) % 3.9کـم و  8نفـر ( )%2.2خیلی
کـم را قبول نمـوده اند.
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بـه جـواب ایـن سـوال «مکتـب محل مناسـبی بـرای تربیـت دینـی اسـت «  140نفـر ( )%38.9خیلـی زیـاد 97،نفر
( )%26.9زیـاد 70 ،نفـر ( )% 19.4متوسـط 31 ،نفـر ( ) % 8.6کـم و  22نفـر (  ) 6.1نفـر خیلیکـم را قبـول دارنـد.

همانطوریکـه دیده میشـود از سـوال اول تا سـوال سـوم میزان موافقت کمتر میشـود .بـه این معنا که پاسـخدهندگان
بـه انـدازهای کـه مکتـب را بـرای تعلیـم و باسوادشـدن مناسـب میدانند ،بـه آن اندازه بـرای تربیـت اخالقی و دینی مناسـب
نمیداننـد و ایـن خـود زمینـه را بـرای عـدم تعلیم دختـران فراهم میکنـد .توضیح این مسـئله را میتـوان در یافتههـای کیفی
مشـاهده کرد.
یکی از نمایندگان شورای والیتی هرات علت تاریخی نگرش منفی نسبت به مکتب را اینگونه توضیح میدهد:
«عـدم رعایـت حجـاب اسلامی و بوجـود آمـدن فسـاد اخالقـی در برخـی از مکاتـب در زمانههـای گذشـته باعـث
گردیـده اسـت کـه بعضـی از مـردم دختـران را از تعلیمـات رسـمی محـروم گرداننـد».
همچنان نماینده شورای والیتی کاپیسا میگوید:
«شـاگرد از معلـم خـود فیشـن (آرایـش) را یاد گرفته بـود که مانع از رفتنش به مکتب شـده ،اما شـاگردان کـه از معلمان
خـود مـوارد دینی را آموخته بودند باعث تشـویق والدینشـان شـد».
نماینـدۀ شـورای والیتـی از کندهـار اختالط دختر و پسـر را در مکاتـب یکی از عوامـل عمدهای میداند کـه مانع تعلیم
دختران میشـود:
«دختران از بچهها جدا باشـند به شـکل اسلامی درس بخوانند و حجاب اسلامی داشـته باشـند حقشـان اسـت درس
بخوانند و ممانعتی نیسـت».
نمایندهای از هرات میگوید:
«متأثرشـدن دختـران بـا حجـاب از اشـخاصکه در ماحـول و محیطهـای آموزشـی کمتر به حجـاب توجـه دارند ،عدم
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رعایـت حجـاب اسلامی در بعضـی از محیطهـای آموزشـی منجملـه دالیلـی اسـت که بسـیاری مـردم به مکتـب بدبین
شـدهاند».
برای اینکه نگرش نسبت به مکتب مثبتتر شود ،نمایندگان شورای والیتی روی نکات ذیل تأکید داشتهاند:
 .1پرهیـز از مختلطسـازی مکاتـب :مختلـط بـودن مکاتب حتی در تایمهای متفاوت یکی از مسـائلی اسـت که پاسـخ
دهنـدگان آن را بـه عنـوان یـک نگرانـی جـدی تلقـی کردهانـد .نماینـدهای از هـرات میگوید« :روی عـدم اختلاط در نظام
آموزشـی حتـی به صنـوف پایین توجـه خاص صـورت گیرد».
 .2رعایـت حجـاب اسلامی :رعایـت حجاب اسلامی بایـد الزامی باشـد .عضو شـورای والیتی هـرات می-گوید« :
قـرار دادن یونیفـورم اسلامی باید در مکاتـب دخترانه اجباری شـود».
 .3برنامههـای تربیتـی :پاسـخدهندگان معتقدنـد بـرای تربیـت دینـی و اخالقـی برنامههـای مشـخصی جـزء مضامین
درسـی وجـود نـدارد .آنهـا معتقدند بایـد روی برنامههـای تربیتی بیشـتر کار شـود .عضو شـورای والیتی هـرات میگوید:
«ازدیـاد مسـایل دینـی و اخالقـی در برنامـه درسـی خواهـران ،جلوگیـری و ممنـوع قـراردادن تجملپرسـتی و آرایشگری در
سـاحه درسـی ،تشـویق و انتشـار دادن دخترانیکـه بـه رعایـت حجاب اسلامی پایبنـدی نشـان میدهند».

موانع اجتماعی -محیطی

موانـع اجتماعـی -محیطـی عبارتنـد از :نبـود مصونیت در مسـیر راه مکتب تا خانه (احسـاس ترس ،آزار و اذیت شـدن
در مسـیر مکتـب) ،فاصلـه زیـاد مکتب تا خانـه ،نبودن معلم زن ،باالرفتن سـن دختـران و ازدواج پیـش از وقت.
نبود مصونیت
در ایـن مـورد ،پاسـخ  148نفـر ( ) %41.7خیلی زیـاد 114 ،نفـر ( ) % 32.1زیاد 46 ،نفر ( ) % 13.1متوسـط32 ،
نفـر ( ) %9.0کـم و  15نفـر ( ) % 4.2خیلیکـم گفتـه شـده اسـت بنابرایـن ناامنـی و احسـاس تـرس یکـی از مشـکالت
اساسـی دانسته شـده است.

مسائلیکه باعث شده است این احساس مصونیت پایین بیاید قرار ذیلاند:
 .1آزار و اذیـت شـدن دختـران در مسـیر مکتـب :نماینده شـورای والیتی هرات میگویـد« :عوامل متعـددی وجود دارد
کـه اهـم آن مزاحمـت بعضـی از افـراد بیبند و بار اسـت ».معلمـی از کاپیسـا میگوید« :یکی از دختران قشلاق کـه از راه
دور بـه مکتـب میرفـت از طـرف اقـارباش برایش توصیه شـد که مکتب دور اسـت و مناسـب نیسـت اما آن فـرد به حرف
اقـارباش گـوش نـداد یـک روز آن دختـر اختطاف شـد و باعث شـد که والدینشـان وطن را تـرک کنند».
 .2فاصلـه زیـاد مکتـب تـا خانـه :بعـد مسـافت بین مکتـب و خانـه زمینـه را بـرای آزار و اذیت دختـران بیشـتر فراهم
میسـازد .معلمـی از کاپیسـا میگویـد « وقتـی مکتـب دور باشـد ،تـا دختـر از مکتـب بـه خانـه برمیگـردد تمـام اعضای
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خانـواده نگـران او هسـتند».
کمبود معلم زن
اینکـه کمبـود معلـم زن بـه چه میـزان بر میزان شـمولیت و تـرک تعلیم دختـران تآثیـر دارد )% 23.6( ،پاسـخدهندگان
معتقدنـد خیلـی زیـاد  )% 27.6( ،زیـاد )% 17.8( ،متوسـط ) % 14.4( ،کـم و ( )% 16.7خیلی کـم ،تاثیر دارد.

ازدواجهای زود هنگام
نگـرش پاسـخدهندگان در مـورد تأثیـر ازدواجهـای زودهنگام بـر ترک تعلیـم؛ کمتر از  50فیصـد معتقدند کـه تأثیر آن
زیاد اسـت.

باالرفتن سن دختران
یکـی از دالیـل ممانعـت از مکتـب خصوصـا در دوره بعـد از ابتدائـی بـاال رفتـن سـن دختران اسـت .دختـران وقتی به
سـن بلـوغ میرسـند ،ممکـن برخـی از فامیلهـا رفتـن دختـران بالغشـان بـه مکتـب را کاری نادرسـت تلقیکننـد .نگرش
پاسـخدهندگان مـا در ایـن موضـوع مشـابه سـوال قبلی اسـت .کمتـر از  50فیصـد بر ایـن عقیدهاند کـه باال رفتن سـن تاثیر
خیلـی زیـاد بر عـدم تحصیـل و تعلیم دختـران دارد.
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موانع اقتصادی تعلیم دختران

مهمتریـن دالیـل اقتصـادی ممانعـت از تعلیم دختران فقـر و کارکردن دختران در خانه اسـت .در مـرور ادبیات دریافتیم
کـه در بسـیاری از کشـورها یکـی از موانـع اساسـی تعلیم دختـران فقر اسـت .همچنین فقر در بسـیاری کشـورها باعث عدم
تحصیـل پسـران اسـت .در ایـن کشـورها بـه دلیل آنکـه تعلیم کاملا رایـگان نیسـت و هزینـه دارد ،بسـیاری از خانوادهها به
دالیـل اقتصـادی نمیتواننـد برای اطفالشـان زمینـه تحصیل را فراهم سـازند.
فقر
گرچـه در افغانسـتان تعلیـم رایـگان اسـت و تمامـی وسـایل آموزشـی ماننـد کتـاب و در برخـی مـوارد کتابچـه توسـط
مکتـب بـرای شـاگردان توزیـع میشـود ،امـا بـا اینحـال رفتـن بـه مکتـب بـرای خانوادههـا هزینـه دارد.
در ایـن مـورد 51 ،درصـد پاسـخدهندگان فقـر را از جملـه یکـی از عوامـل عدم شـمولیت دختـران به مکاتـب گفتهاند.
بـا اینحـال فقـر از دیـدگاه پاسـخدهندگان بر شـمولیت و تـرک تعلیم دختران مهم تلقی شـده اسـت .بـا وجود اینکـه تعلیم
در کشـور رایـگان اسـت ،ولـی برخی از مـوارد از جمله تهیـه یونیفورم یا لبـاس مکتب باید توسـط خانوادهها صـورت بگیرد
و ممکن است به همین علت زمینه مکتب رفتن برای تعدادی از دختران فراهم نباشد.

کارکردن دختران در خانه
کارکـردن دختـران در خانـه یکـی از موانـع تعلیـم دختران تلقی میشـود .اما دیـدگاه پاسـخدهندگان این عامـل را جدی
نمیداننـد .فقـط  25درصـد پاسـخدهندگان کارکردن دختـران در خانـه را مانعی بـرای تحصیل آنان دانسـتهاند.

از میان دو علت اقتصادی «فقر و کارکردن در خانه» علت اول نقش بیشتری در ممانعت از تعلیم دختران دارد.
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ارزیابی پروسیجرهای موجود

صنوف الحاقیه
َ
مشـکل دوری مسـافت قبلا در وزارت معارف پیشبینی شـده اسـت و وزارت ایجـاد صنوف الحاقیه را بـرای صنوف اول
الـی سـوم را جـزو برنامههـای خود معرفی کرده اسـت .شـرایط ایجـاد صنـوف الحاقیه در الیحـهای در سـال  1392تصویب
شـده و مرعی االجرا اسـت.
 62فیصد پاسخدهندگان مؤثریت صنوف الحاقیه را بر میزان شمولیت دختران بسیار زیاد مؤثر دانستهاند.

افزایش معلمان اناث
افزایـش معلمـان انـاث در برنامـه GPEهم جـزو برنامههای اصلی اسـت .پاسـخدهندگان هـم این برنامـه را  80فیصد
زیـاد و خیلـی زیاد بـر شـمولیت دختران مؤثـر میدانند.

آموزش به روشهای سنتی
تعلیـم بـه طور سـنتی در مسـاجد ،پیشـینه نسـبتا طوالنـی در کشـور دارد .از دیرباز مـردم بـرای تعلیم دینی فرزندانشـان
(دختـر و پسـر) را بـه مسـاجد میفرسـتند .در ایـن سـروی هم  44درصـد معلمان و منسـوبین معـارف این روش آموزشـی را
بـرای تعلیم دختـران مؤثـر میدانند.
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نتیجه گیری و پیشنهادات

در ایـن تحقیـق سـه نـوع مانع مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت؛  .1مانع نگرشـی و فرهنگـی .2 ،مانـع اجتماعی-محیطی
و  .3مانـع اقتصـادی .هـر کـدام از این سـه مانـع به میزانهـای مختلف بر شـمولیت و تـرک تعلیم تاثیـر دارند .موانعـی که از
نظـر پاسـخدهندگان مهـم تشـخیص شـدهاند ،پیشـنهاداتی برای حـل آنها در نظر گرفته شـده اسـت.
جدا سازی مکاتب دخترانه و پسرانه
یکـی از نگرانیهـای جـدی والدیـن ایـناسـت کـه نمیخواهنـد دخترانشـان در مکاتـب مختلـط درس بخواننـد و این
نگرانـی ممکـن اسـت باعـث شـود که مانـع تعلیم آنها شـوند .بـرای حل ایـن مشـکل الزم اسـت وزارت معـارف تدابیری را
بسـنجد کـه مکاتـب مختلط را بـه حداقل برسـاند.
تدویر کمپاینهای عمومی از طریق کاروان معارف
بخشـی از عوامـل ممانعـت از درس خوانـدن دختـران مطابـق ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه تعـدادی از مـردم نسـبت بـه
فضـای مکتـب بدبیـن هسـتند و یـا اینکـه تعلیـم دختـران را ضـروری نمیداننـد .بـرای حـل ایـن مشـکل یکـی از راه حلها
آگاهیدهـی عمومـی اسـت .مکانیـزم آگاهیدهـی عمومـی ممکـن اسـت حالت ورکشـاپ یـا تبلیغات رسـانهای باشـد .اما
بـه نظـر میرسـد یکـی از راههـای مؤثر طرحی اسـت کـه از آن میتوان بـا عنـوان کاروان معارف یاد کـرد .معینیـت تعلیمات
اسلامی میتوانـد عهـدهدار ایـن کمپایـن باشـد .در ایـن روش کمپایـن ،کاروان معـارف والیـت بـه والیـت ،ولسـوالی بـه
ولسـوالی بـرای شـنیدن نگرانیهـا و دغدغـه هـای مـردم و تنویـر اذهـان عمومـی سـفر مینماید.
باالبردن مصونیت از طریق شوراهای مردمی
مشـکل دیگری که نقش مانع را بازی میکند مشـکل مصونیت اسـت .برای باالبردن احسـاس مصونیت پاسـخدهندگان
بـر نقـش علمـا و مـردم تأکیـد دارنـد .یکـی از مکانیزمهایـی کـه میتوانـد برای حـل بنیـادی این مشـکل کمک کنـد ،ایجاد
شـوراهایی اسـت کـه در ترکیـب آن مقامـات امنیتـی ،علمـای دینـی ،متنفذیـن قومی و مدیـران معـارف و مکاتب اسـت .این
ً
شـورا اوال بایـد بـر کارکردهـای تربیتـی و تعلیمـی مکتـب نظـارت کـرده و در ثانی در بـاره مصونیـت اجتماعی تدابیـر الزم را
شناسـایی و تطبیـق نماینـد .در حـال حاضـر الیحـه شـورای مکتـب مرعـی االجرا اسـت و ریاسـت شـوراهای مکاتـب برای
تطبیـق بهتـر ایـن الیحه اقدامـات الزم را انجـام دهد.
افزایش معلمان اناث
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یکـی از محورهـای اصلـی کاری برنامـه GPE
ت اسـت کـه شـمولیت
افزایـش معلمـان انـاث در والیـ 
دختـران در آنها پایین اسـت .اسـتراتژی افزایش معلمان
انـاث بـدون شـک بـر شـمولیت و ادامـه تعلیـم دختـران
نقـش بـه سـزایی دارد.
ایجاد صنوف الحاقیه برای دوره ثانوی
الیحـه صنـوف الحاقیـه در حـال حاضـر مربـوط به
دوره ابتدائیـه اسـت .در حالیکـه تـرک تعلیـم دختـران
دقیقـا بعـد از دوره ابتدائیه شـروع میشـود .بنابراین یکی
از اسـتراتژیها میتوانـد ایجـاد صنـوف الحاقیـه بـرای
دوره ثانوی باشـد.
مساعدت با خانوادههای فقیر
کمکهـای غذایـی کـه بـرای دختـران در گذشـته
انجـام شـده اسـت موثریـت داشـته اسـت .بـرای
خانوادههـای فقیـر ایـن کمکهـا میتوانـد نقش مشـوق
را ایفـا نمایـد .در ایـن تحقیـق یکی از عوامل تـرک تعلیم
دختـران مسـائل اقتصـادی اسـت و در صورتـی کـه بـه
دختـران کمـک اقتصـادی صـورت گیـرد ایـن مانـع رفع
میگـردد.
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غوسه څه را منځ ته کوي؟
درس مولف مرستیال فیض الله فایز

هـر څـوک او هـره ټولنـه بـه
ضـرور ځینـې نیمګړتیـاوې
او نـا سـم عادتونـه لـري،
چـې د وخـت پـه تیریدلو او
نـه پاملرنـې لـه املـه عـادي
شـوي وي ،زمـوږ پـه هیـواد
کـې څلـورو لسـیزو جنـګ
جګـړو پـه نـورو خرابیـو
برسـیره د خلکو پـه روحیاتو
هـم نـاوړه اغیـزه کـړې ده،
یـوه سـپین ږیـرې کیسـه کوله چـې د محمد ظاهرشـاه په
وخـت کـې پـه هـرات کـې یـو سـړی وژل شـوی و،موږ
چـې د غزنـي اوسـیدونکې وو پـه خپـل والیـت کـې
ویریدلـو چـې دا څنګه کیدای شـي یو څوک را والړ شـي
بـل سـړی مـړ کـړي خـو نن پـه هـر کلـي او کوڅـه کې
د وژلـو ،زخمـي کولـو ،تښـتولو او نـورو نا خوالو کیسـې
اورو او وینويـې:
دا هـم پـه ځـای خبـره ده چې جنـګ جګـړې او بې
ثباتـي د اروا پوهنـې لـه نظـره هـم د خلکـو پـه روحیاتـو
ډیـرې نـا وړه اغیـزې ښـندي خـو دا چـې الحمدالله موږ
مسـلمانان یـو او د اسلام دیـن د مسـلمان ازارول نـاروا
ګڼلـی ،او د بـې ګناه مسـلمان وژل خـو ډیره لویـه ګناه او

د وژونکـې ځـای یـې دوزخ دی،مګـر متاسـفانه چـې په
مقابـل کـې د خلکـو د علمي کچـې ټیټوالی او نـا خبري
د دې المـل شـوی چـې ډیر بـد عادتونـه خپل کـړو او له
دې ډلـې غوسـه چې یوه داسـې انسـاني غریـزه ده چې په
هـر انسـان کې موجـوده ده په چا کـې ډیره په چـا کې لږه
 ،څـوک يـې پـه ځـای کاروي ،څـوک بـې ځایـه ،اختیار
يـې د چـا پـه خپل الس کـې دی او د چا له اختیـاره وتلې
او د شـیطان پـه الس کـې چې پایلـې يې وینـو او اورو،دا
څومـره بدبختـي او ناخوالـې چې نن ورځ وینـو ډیری یې
د غوسـې د نـه زغملو ،بـې صبري او ناپوهي لـه امله دي.
لیـدل کیـږي چـې د خلکـو تر منـځ غوسـه ان په یوه
کلتـور بدله شـوې ده .پـه عادي خبـره توهین،تحقیر ،غچ
اخیستنه،سـپکاوی اونـور ډیـر نـاوړه کارونـه را منـځ تـه
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کیـږي ،چـې پـه لیدلـو او اوریدلو یې سـړي ته ډیـر خپګان
پیـدا کیږي.
د خلکـو پـه تندیو کې غوسـه لـه ورایه معلومیـږي او د
ځینـو خلکـو له ژبو څخـه د غوسـې اور را وځـي ،ځکه نو
دینـي عالمانـو او نـورو ټولو پوهـو خلکو ته پـکار ده چې د
دې نـاوړه پدیـدې څخـه د مخنیـوي لپـاره خلک د غوسـې
پـه ناوړه پایلـو مصیبتونـو او زیانونـو خبر کړي.
غوسـه د انسـان پـه زړه کـې یـوه د اور سـکروټه ده ،
کـه مـو پـام شـوی وي د قهریدلـي انسـان د غـاړې رګونـه
پړسـیږي او سـترګې يـې سـرې وي چـې دا د انسـان په زړه
بانـدې د غوسـې د ډیـر اغیـز ښـکارندويي کـوي.

د غوسې الملونه:

د غوسـې د پاریدنـي الملونـه ډيـر دي دځینـو په هکله
یې خبـرې کوو:
حسـد -دا هغـه نـاوړه عادت دی چې په تأسـف سـره
بایـد و وایـو زمـوږ په ټولنـه کې یـې اوږدې ریښـې غځولې
دي ،اللـه تعالی حضـرت (ص) ته خطـاب کوي:ژباړه (او
[ووایـه ] دهـر حسـد کوونکې له شـر څخه کله چې حسـد
کـوي ،په اللـه تعالی بانـدې پناه غـواړم) ()۱
مسـلمانان بایـد لـه حسـد او کینـې څخـه ځانونـه
وسـاتي ،خـو پـه هغـه شـان چـې اړینـه ده ډیـر خلـک
ورڅخـه ځـان نـه سـاتي او پـه ځـای د دې چـې د یـوه بل
مسـلمان ورور یا همسـایه پـه خوښي.آبادي،سـوکالي ،مال
او دولـت ،اوالدونو،ځـای ځایګـي او منزلت خوښ شـي د
حسـد لـه مخـې بـه يې کمـه غواړي  ،ښـه بـه ور بانـدې نه
لـوروي ،بیځایـه او بـې ګټې به ور سـره دښـمني پالي ،چې
لـه املـه يـې د غوسـې یـو ډول او پـه پایلـه کې په یـو ډول
نـه یـو ډول د یـو د بـل د حـق پـه تلـف کولـو او پایمالولو
تمامیږي.
عیـب لګول :دا هم د غوسـې د را پارولو سـبب کیږي
،پـه چـا بانـدې بیځایه عیـب لګول ګنـاه او د مقابـل لورې
د غوسـې را پارولـو یو لوی سـبب دی.
(پـټ عیبونـه د چـا مـه رسـوا کـوه،دوی بـه فضیحت
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کـړې ،ځـان بـه بـې اعتبـاره بـې قیمت کـړې ()۲
چـې مـدام د بـل و عیبـو تـه نظـر کـړې  -خـدای لـه
خپلـه عیبـه ولـې بـې خبـر کـړې ()۳
دوکه:یـو چـا تـه دوکـه ورکول هـم ډیر نا مناسـب کار
دی چـې لـه بـده مرغـه زمـوږ پـه ټولنه کـې ژورې ریښـې
لري،پـه ځانګـړې توګـه پـه را کـړه ورکـړه پیـر او پلـور کـې
لـه یـوه کراچـي وان څخـه نیولـې تـر لـوی تجار پـورې او
داسـې په رسـمي کارونـو او نورو کې چې هـره ورځ خلک
ور سـره مـخ کیـږي او لـه املـه یـې یـو د بـل د غوسـې د را
پارولو،حـق خوړلـو او پایملولـو سـبب کیږي.
ټوکـې :بیځایـه ټوکـې چې لـه یـوې خوا خپـل وخت
ور بانـدې ضایـع کـوي له بلـې خوا ډیـر ځله لیـدل کیږي
چـې پایلـه يـې د ډیـرې غوسـې د پاریدلو او جنـګ جګړو
سـبب کیـږي او هـم یـو د بـل د سـپکاوي او حـق تلفولـو
سـبب ګرځي.
سـپکاوی :هیڅـوک هـم نـه غـواړي چـې سـپکاوی
دې وشـي ،خـو کـه څـوک د چـا سـپکاوی وکـړي هغه که
پـه ټوکـه وي یـا پـه بـل الره د غوسـې د را منـځ تـه کیدلـو
سـبب کیږي.
(ابـو مسـلم مرزويـي د تـورې د شـجاعت پـه کار بې
همتـا تیـر شـوی دی ...هرګـز يـې غلیـم پـه بـد نه یـاداوه،
وې چـې زه او دی لـه سـره پـه تـوره اخته شـه،یو پـه ژبه به
څـه سـره اختـه کیـږو ...هرګـز يـې څوک پـه مسـخرو هم
پـه بـد نامـه نـه یادول کـه چا بـه ورتـه بـد وې  ،ده بـه ورته
خنـدل)۴( )....
تکبـر :کبریـا یواځـې لـه اللـه تعالـی سـره ښـایي لـه
خـاورو څخـه جـوړ بنـده سـره نـه ښـايي.
ستا څه کار له قهره،کبره آدم زاده
ته خاکي يې اصل مه باسه له یاده
ته چې خوښ په دا تندۍ په سرکشي يې
معلومیږي خاکي نه يې اتشي يې ()۵
سرکشي د عاجزانو په کار نده
هر میږی چې و زر وکاږي پښیمان شي ()۶
یعنـی انسـان عاجـزه مخلـوق دی کبـر ورسـره نـه

ښـايي،میږی وګـوره یـو عاجـزه مخلـوق هغـه هـم دی خو
کلـه چـې وزر وکاږي فکـر کـوي چـې تر نـورو لوړ شـوی
دی حـال دا چـې هغـه یـې د ورکـې او مرګ سـبب ګرځي.
لوی کمال دی کمیني د آدم زادو
پاتې نشې بې نصیب له دې شرف
څه غلط دي پوهیدلې دروهیدلي
دا غره تللي په اصل په نصب
دا سر کښ نفس مې سر کوزی کړې په صبر
را ته ایله دا بال کړې زما ربه ()۷
د مـال او رتبـې پـه اړه ډیـر حـرص او داسـې نـور ګـڼ
عوامـل دي چـې غوسـه را منـځ ته کـوي او مخنیـوی يې له
خپـل عقـل څخـه د سـمې ګټـې اخیسـتنې په وسـیله سـره
کیدای شـي.
ً
دا ټـول بیـکاره او نـاکاره خویونـه دي ،عقلا هـم د
غندنـي وړ دي او شـریعت هـم غندلـي دي ،لـه دې املـه
پـکار ده چـې له دې هـر یوه ناوړه عمل سـره مقابله وشـي.
خپله غوسـه کنترول شـي او د بـل حقونو ته درناوی وشـي.
کلـه چـې غوسـه در شـي نـو دا څـه سـخت کار ندی
چـې تـه به يـې کابو نـه کړې،ته کولی شـې په اسـانۍ سـره
يـې ارامـه کـړې ،کـه چیـرې ،تـه د لـږ څـه لـه امله غوسـه
کیـږې  ،کـه د دې راز دې معلـوم کـړ ،کـوالی شـې پـه
سـختو او سـتونزمنو حاالتـو کـې هم خپله غوسـه په خپل
واک کـې کـړې ،بیـا بـه تـه په خپلـه غوسـه واکمن شـې او
هیڅـوک او هیـڅ حالـت بـه تـا په غوسـه نکـړي او تـه به د
یـوه لـوړ نفس څښـتن شـې.

د غوسې درجې:

 ځینې خلک په غوسه کې افراط یا زیاتی کوي.
 ځینې پکې تفریط یا کمی کوي.
 ځینې بیا اعتدال یا منځالریتوب ساتي.
په غوسـه کـې افراط  :پـه دې معنا دی چې پر انسـان
د غوسـې ځواک دومره برالسـی شـي چې دعقـل او دین له
دایـرې څخـه يې و باسـي.د ښـو او بـدو تر منـځ توپیر کول
ور څخه ورک شـي،په خبره سـم سـوچ نه شـي کولی د کار

او چـارو واک يې له السـه وځـي او د دې الملونه دوه دي.
 ځینـې وخـت د دې المل د انسـان فطري غریزه وي
چـې پـه خپله غوسـه واک نه لري.
 ځینـې وخت يـې الملونه د انسـان اعتیـادي چارې
وي او کلـه کلـه پـه غلط دود بدل شـي؛ لکه زمـوږ د ټولنې
د ډیـرو خلکـو پـه انـد غوسـه یـو ښـه کار او غیـرت ګڼـل
کیـږي ،د داشـان خلکـو پـه اړه خوشـحال خان وايـي...(:
او پـه دا کښـې دوه قسـمه غیـرت دی  ،یو غیـرت د عاقالنو
 ،بـل غیـرت د جاهالنـو ،د جاهالنـو دا چې بـد ګماني کا،
جاسوسـي کا ،پـه تـش ګمـان یـا پـه تـش ارویدلـو خبـره
زیاتـوي ،یـا څـوک وژنـي  ،یا څـوک وهي ،داغیـرت ندی
 ،دا جهالـت او حماقـت دی...لـوی حماقـت دی بـل هغه
چـې د هلکانـو په قهـر قهـر کا)۸( )...
د غوسـې کـول ښـه ګڼـې او تـل لـه غوسـې سـره سـم
چلیږي،غوسـه میړانـه او سـړیتوب بولـې او وايـي چـې زه
ګـوره هغـه سـړی نه یـم یـا زه فالنـی نه یـم چې لـه هر چا
ویریـږم یـا پـه چـل ول نـه پوهیږم،زما سـره به دویمـه خبره
نـه کوې زه د سـر له پاسـه سـر نـه منـم،د پالر خبـره مې په
ځـان نـده منلې ته څـوک يې،په کور کې څوک سـا نه شـي
را څخـه ایسـتلی لـه تا سـره ها وکـم او دا وکـم....
پـه اصـل کـې د دې خبـرو معنـا دا وي چې زمـا عقل
کـم دی،زه صبـر نه لـرم ،نه يې پېژنم،له سـړیتوب سـره مې
مخـه ښـه کـړې .خو دی پـه دې نـه پوهیـږي او خپلـه دغه
بـې عقلي د ځـان لپاره ویـاړ او سـتر کمال بولې.غوسـه ور
تـه ښـه ښـکاریږي او لـه داسـې خلکو سـره یو شـانته والی
ورتـه ډیـر ښـه ښـکاريږي.تر څو يې پـه ځان کې د غوسـې
ځـواک دومـره غښـتلی شـي چـې بیـا پـه تشـه خبـره خپله
غوسـه نه شـي زغمالی.
دچـا چـې غوسـه ډیره شـي نـو بیا په غـوږو کـوڼ او په
سـترګو ړونـد شـي ،بیـا نـه د چـا خبـره اورې ،نـه لـه خپل
عقـل څخـه کار اخلـي ،د ګټـې او تـاوان توپیـر نـه شـي
کولی،کـه څـوک ورتـه نصیحـت کوي غوسـه یې ال پسـې
ډیریږي،نـو کـه يـې د عقل پـه رڼا د غوسـې له تیـارو څخه
د وتلـو الر پیـدا کـړه خو ښـه ،کـه نـه د لیونتوب پولـو ته به
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ور د ننـه شـي او داسـې کارونـه به وکړي چې وروسـته به ور
بانـدې سـخت پښـیمانه وي او هیـڅ بـه په الس نـه ورځي،
وژل،وهل،سـپکول،ماتول او داسـې نـور بـه ورتـه هیـڅ نـه
ښـکاريږي ،چـې داسـې خلـک د ټولنـې او کورنۍ پـه منځ
کـې هم خپـل ارزښـت له السـه ورکـوي .عبدالرحمـان بابا
وايي:
دریغـه دریغـه کـه روسـتی عقـل ړومبـی وای  /د انجام
خبـرې نه شـي په آغـاز ()۹
یعنی سـړی باید له خپل عقل څخه کار واخلي،داسـې
کار و نه کړي چې بیا ور باندې پښـیمانه شـي.
خوشـحال خـان خټک وايـي ....(.په حلم په برداشـت
سـره وران کارونـه سـازیږي،په نـه حلـم ودان کارونـه وران
شـي،حلم هغـه دی چـې هیچیـرې خجالـت پښـیماني پـه
کښـې نشـته،که ډیـر ګناه ،خطـا له چـا ولیده شـي هم حلم
بویـه،د ملوکانـوالس په هرڅه رسـیږي ،که د چا سـر وهي،
هـم قهر خـو دي نـه کا)۱۰( ....

په غوسه کې تفریط یا کموالی:

د دې معنـا داده چـې یـا خـو له اصله غوسـه نـه لري او
یـا يـې دا ځـواک ډیر کمـزوری دی،چې دا هم د سـتایني وړ
ندی،ځکـه د داسـې انسـان پـه اړه فکـر کیـږي چـې غیرت
نلري.
اللـه تعالـی مسـلمانان پـه غیـرت سـره سـتایلي دي نو
چـې څـوک په پـوره ډول غیـرت له السـه ورکړي هغـه نو بیا
نیمګـړی انسـان دی .اللـه تعالـی خپـل محبـوب پیغمبر ته
فرمایي((:لـه کافرانـو او منافقانو سـره جهاد وکـړه اوپر دوی
سـختي وکـړه ،یا سـخت برخورد ور سـره وکـړه)۱۱( ))....
شـدت او سـختي د غیرت له نښـو څخـه دي او غیرت
د غوسـې نښـه هـم ده.پـه ځـای غوسـه کول هـم ډیـر اړین
دي،لکـه د دیـن  ،ناموس،عـزت  ،مـال او اوالد خپلـې
خـاورې او داسـې نـورو څخـه د دفـاع او سـاتنې پـه وخت
کې .
عبدالقادرخـان خټـک پـه ګلدسـته کـې راوړي
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دي(:علمـاوو لـره بایـده دي چـې حلیـم او متواضـع وي،
امانـه دومـره چـې سـفیهان پـرې زبـان درازشـي .
څو نرمي ورسره کړې لطف خوشی
ال زیاتیږي د سفله ګردن کشي)۱۲( .
پـه غوسـه کـې اعتـدال یـا برابـري :دا هغـه اعتـدال
دی چـې اللـه تعلـی خپلـو بندګانـو تـه ور بانـدې امـر کړی
دی،او دا هغـه غـوره خـوی دی چـې نبي کریـم(ص) يې په
اړه فرمایلـي دي(خیراالمـور اوسـطها)په کارونـو کـې غوره
کار منځنـی کار دی.
غوسـه بیـا پـه خپلـه پـه څـو ډولـه ده چې تـر ټولـو تباه
کوونکـی ډول يـې هغـه دی چـې تر پلـي کولو وروسـته يې
سـړي تـه د پښـیماني موقـع هـم پـه الس ور نـه شـي،ډیرو
خلکـو ناحقـه وژنـې کړې دي  ،خـو په دې نـه پوهیږي چې
دا د ده د غوسـې المـل و او وروسـته هم وايـي چې ده د هغه
وژل نـه غوښـتل چـې دا ډول يـې ډيـر هالکوونکی دی.
دغوسـې یـو ډول هغـه دی چـې ته کولی شـي پـه خپل
واک کـې يـې را ولـې او روغ ور څخه خالص شـې،
بـل ډول يـې دا دی چـې سـړی د عقـل او منطـق لـه
چـوکاټ څخـه باسـي ،دا يـې هـم لـه خطـره ډک ډول دی.
بـل ډول يـې جنونـي غوسـه ده چـې انسـان هیـڅ فکر
کولـو تـه نـه پرېـږدي او یـوه نـاروا يـې لـه السـه خیژي.
د غوسـې بـل ډول دا دی چـې د دیـن او فطـرت لـه
غوښـتني څخـه د مخالـف کار پـه لیدلـو سـره را منـځ تـه
کیـږي او سـتا تصـرف پکـې د عقـل  ،هوښـیارتیا او شـرعي
ضوابطـو پـه دایره کـې وي ،او لـه دغو ضوابطو څخـه دي نه
باسـي ،دا د غوسـې ښـه ډول او حالـت دی چـې غیرت هم
ورتـه ویـل کیږي.
رحـم کـول په بدانو سـتم شـي پـه نیکانو – عفـو کول له
ظالمانـو ظلم کیږي پـه مظلومانو()۱۳
ځـای ځـای کار ترخـه دارو کا ترخـه بویـه  -ګل قنـد
بویـه هغـه ته بـې حنظلـه ()۱۴
همـدا غوسـه ده چـې ډیـر ځلـه د بشـر حقونـو د نـه
مراعـات او تـر پښـوالندې کیدلـو سـبب ګرځـي.

غم او غوسه.

د غـم او غوسـې تر منـځ دا تو پیر دی چـې د غم په اور
یواځې غمجن سـوځي خو د غوسـې په اور له غوسـه شـوي
سـره نـور هم سـوځي ،د خپـګان په وخـت ډیر لږ پیښـیږي
چـې څـوک دې دخپـګان لـه کبلـه نـاروا او نـاوړه کارونو ته
مخـه کړي،نـه وژل کوي ،نـه ماتول ،خو د غوسـې په وخت
کې،قتـل ،وهـل  ،طالقول،ماتول ،بربـادول او هرڅه را منځ
تـه کیږي.خـو کـه د چـا لـه واکـه و نـه وځـي بیـا بـده نـده
ځکـه د اللـه تعالـی پـه صفـت کـې هـم غوسـه راغلـې ده،
لکـه څرنګـه چـې د کفـارو پـه اړه فرمايـي ژبـاړه ((:او الله
تعالـی ور باندې غوسـه شـوی)))۱۵( .
خـو د اللـه تعالـی او د مخلـوق د غوسـې تـر منـځ ډیر
توپیـر دی ،د الله تعالی غوسـه هیڅکله د مخلوق د غوسـې
په شـان نده،د هغه غوسـه داسـې ده کومه چې له شـان سـره
يې ښـايي.
اللـه تعالـی پـه خپـل پـاک کتـاب قرانکریـم کـې
فرمايـي(:د چـا چـې سـینه پـه کفـر خالصـه شـوه او پـه
خالصـه سـینه يـې د کفر کلمـه و ویله،پـر دوی اللـه تعالی
غوسـه دی او سـتر عـذاب بـه ورکـړي) ()۱۶
خپـګان کـه د چا پـه واک کې وي که نـه وي تاوان دی،
ځکـه ټـول درد او کړاو يـې په زړه تیروي او بل دا چې غوسـه
کلـه کلـه را پاریـږي خـو غـم او خپـګان پـه دوامـداره بڼه له
سړي سـره مل وي.
کـه مـوږ وغـواړو چـې د اللـه تعالی لـه نعمتونـو څخه
ګټـه واخلـو اړینـه ده چـې ځانونـه د علـم پـه ګاڼـه سـمبال
کـړو ،لـه بیځایه غوسـې څخـه ډده وکړو،کـه موږ پـه ارامي
سـره سـترګې وغـړوو او پـر دې پـوه شـو چـې اللـه تعالـی
څومـره نعمتونـه را کـړي او دا د الله تعالی سـتر احسـان دی
او اړینـه ده چې شـکر ور باندې وباسـو .اللـه تعالی فرمايي
.ژبـاړه(( کـه تاسـې وغـواړئ چـې د اللـه تعالـی نعمتونه و
شـمیرئ نـو شـمیرلی يـې نه شـئ)) ()۱۷
غوسـه ناک انسـان که په لوړ مقام کې هـم وي نور هغه
ځـای يـې هم خـراب او بـې خونده کـړی وي،هـر وخت نا

ارامـه وي،هـم په خپلـه ځوریږي هم نـو ځوروي،خو څوک
چـې غوسـه نه لـري که پـه جونګړه کـې هم اوسـیږي ژوند
يـې ارام او زړه يـې خوشـحاله وي،نـه پـه خپلـه ځوریږي نه
نـور ور سـره پـه تکلیـف کې وي.نـه پـه واړه باندې شـفقت
کـوي او نـه د لـوی درنـاوی،د حـق او ناحـق تر منـځ توپير
نـه کـوي او هرڅه تر پښـو النـدې کوي.
کلـه چې یو انسـان او بیا پـه ځانګړې توګه یو مسـلمان
پـه دې کلکـه عقیـده ولـري چـې هـر څـه داللـه تعالـی پـه
تقدیـر تـر سـره کیـږي او مـوږ پـه خپلـې غوسـې سـره هیڅ
نـه شـو تر السـه کولـی بیا نـو د غوسـې کولو سـوال نـه پیدا
کیږي.
یـو عربـي شـعر دی د دوو بیتونـو معنـا يـې داده (:ما له
ښـو اخالقـو پرتـه پر بل شـي کـې فضیلـت نـدی لیدلی او
نـه مې لـه ادبه پرتـه د عقل روغتیـا لیدلې ده،مـا چې څومره
دښـمنان ازمایلـي د عقـل لپـاره مـې تـر غوسـې بـل زیـات
خطرناک دښـمن نـدی پیـدا کړی).
ً
یـو شـمیر خلک قصـدا پـه ځان کـې د غوسـې ځواک
تـه وده ورکـوي او داسـې فکر کوي چې غوسـه پـه ده باندې
زوروره ده او نـه يـې شـي کابـو کوالی،ځکـه نـو وايـي کلـه
چـې غوسـه شـم ،بیـا ځـان نـه شـم اداره کولی،دغوسـې په
مهـال زمـا مخـې تـه مـه راځـئ ،په غوسـه کـې په ځـان نه
پوهیـږم چـې څه مـې وکړل او څـه مې وویل او داسـې نور.
پـه دې توګـه ګـڼ شـمیر خلـک د نـورو خلکـو حقونه
تـر پښـو النـدې کوي،پرتـه لـه دې چـې فکـر وکـړي هغـه
کارونـه چـې د غوسـې په وسـیله يـې تر سـره کـوم او پایلې
يـې هـم خواشـینوونکې او پښـیمانه کوونکـې دي ولـي يې
پـه وریـن تنـدي او خوښـي نـه تـر سـره کـوم چـې هـم الله
تعالی خوشـحاله شـي هـم مخلـوق او هم په خپـل ځان او
اعصـاب د بیځایـه فشـار را وسـتلو مخـه ونیوله شـي.
ځینـې وختونـه انسـان په ورځنـي ژوند کـې د کم عقلو
لـه کنځلـو او د جاهالنـو له خوا له سـپکو سـپورو سـره مخ
کیـږي ،خـو هوښـیار انسـان هغه دی چـې پخپـل ژوند کې
د داسـې خلکـو وینـاوې ځانتـه نـه نیسـي ،بایـد ځـان پرې
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بـې پـروا کړي،نـه يـې د غچ اخیسـتلو هـوډ وکـړي او نه يې
پـر وینـا زړه بـد کړي،او همـدا د انسـان د صبر دا زمایښـت
وخت دی.
وايـي چـې عمـر بـن عبدالغزیـز یـوه شـپه لـه خپلـو
سـاتونکو سـره یـو جومـات ته ننـوت پـه جومات کـې تیاره
وه د عمـر پښـه د یـوه ویـده کـس له سـر سـره ولګېـده هغه
سـر را پورتـه کـړ او عمـر تـه يـې و ویل لیونـی خو بـه نه يې
چـې د خلکـو په سـرونو پښـې ږدې؟عمـر ځـواب ورکړ :نه
وروره لیونـی نـه یم.
د عمـر سـاتونکي و غوښـتل چې بریـد ور باندې وکړي
او سـزا ورکـړي خـو عمـر ورتـه و ویل:دسـزا ورکولـو حق نه
ور بانـدې لـرو ځکـه هغـه لـه مـا څخـه پوښـتنه وکـړه چې
لیونـی خـو نـه يـې او ما ځـواب ورکـړ چه نـه)۱۸( .
وګـورئ پـه څومره ښـه حوصله مندي سـره يـې ځواب
ورکړی دی.

د غوسې غندنه:

لـه احنـف بـن قیس څخـه روایـت دی وايـي :ماته
مـې د تـره زوی خبـر راکـړ چې،ما رسـول الله صلـی الله و
سـلم تـه و ویـل چـې ماته یـوه لنـډه خبره وکـړه چـې زه يې
زده کـړم او عمـل ور بانـدې وکړم،هغه را ته پـه ځواب کې و
ویـل ( :غوسـه مه کـوه) او ما څـو ځلې دا غوښـتنه ور څخه
وکـړه او نبـي اکـرم(ص) هـر ځـل همـدا ځـواب راکـړ چې
(غوسـه مه کـوه(.))۱۹
عبداللـه بـن عمـر رضـی اللـه عنـه وايي،مـا له رسـول
اللـه (ص) څخـه پوښـتنه وکـړه چې مـا بـه د اللـه تعالی له
غوسـې څخه څه شـی وسـاتي؟هغه ځـواب را کړ( ،غوسـه
مه کـوه(.))۲۰
عبداللـه بـن مسـعود رضـی اللـه تعالـی عنـه وايـي:
رسـول اللـه (ص) لـه مـوږ څخـه پوښـتنه وکړه چې تاسـې
پهلـوان چاته وایاسـت ،مـوږ ور تـه وویل هغه چاتـه پهلوان
وایـو چـې څـوک يـې را څملولـی نه شـي،نبي کریـم (ص)
و ویـل :نـه ! دغـه سـړی پهلـوان نـدی بلکـې پهلـوان هغـه
څـوک دی چـې د غوسـې پـر مهـال خپل ځـان کابـو کړي.
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()۲۱
انـس بـن مالـک رضی اللـه تعالی عنـه وايي:چـې نبي
اکـرم (ص) فرمایلـي دي (چـا چـې خپلـه غوسـه بنـده کړه
اللـه تعالـی بـه ور څخـه خپل غـذاب بند کـړي)۲۲( .
سـلیمان علیه السلام خپـل زوی ته ویلـي وو:زویه! له
ډيـرې غوسـې ډډه وکـړه ،ځکه ډیره غوسـه دصبرناک سـړي
زړه سپکوي.
کـه څـوک د غوسـې پـه حـال کې قسـم وکـړي نـو الله
تعالـی یـې نـه ور باندې نیسـي .اللـه تعالی د بقرې سـورت
پـه  ۲۲۵ایـت کـې فرمايي،ژبـاړه( اللـه تعالـی مو پـه لغوه
قسـمونو نه نیسـي،بلکې پـه هغو قسـمونو مو نیسـي چې له
زړه څخـه مـو کـړي وي او اللـه تعالـی بښـونکی او مهربان
دی).ابـن جریـر طبري رحمـه الله پخپل تفسـیر کې لیکلي
دي چـې ابن عبـاس رضی اللـه فرمايي:لغوه قسـم هغه دی
چـې د غوسـې پـه حـال کـې وشـي او امـام شـافعي رحمه
اللـه تعالـی وايـي :لغوه قسـم هغـه دی چې لـه زړه څخه نه
ً
وي ،لکـه خلـک چـې عادتا وايـي  ،پـه والله او داسـې نور.
صفیـه بنـت شـیبه رضـی اللـه تعالـی عنهـا وايي:لـه
عایشـې رضـی اللـه تعالـی عنهـا څخـه مـې اوریدلـي دي
چـې نبـي کریم صلـی الله علیه وسـلم فرمايـي( ال طالق و
ال عتـاق فـی اغالق ) په غوسـه کـې طالق نه واقـع کیږي.د
امـام احمـد بن حنبل  ،امـام ابـو داود او امام شـافعي په اند
هـم د غلاق یـا اغلاق کلمه د غوسـې پـه معنـا ده)۲۳( .
عفـو کـول د ملوکانـو لـوی خصلـت دی  ،تعلـق پـه
جوهـر ذاتـي لـري ،امـا دې خصلـت لـره ښـه مصاحبـان
صالحـان هـم پـه کار دي،چـې ملـوک صحبـت د
عالمانـو،د حکیمانو،دانایانو،کریمانـو ،سـره وي هغـه اثـر
پـرې وکا ،د عفـو د کـرم صفـت پـرې غالـب وي ،کـه د
لېیمانو،خسیسـانو،بدذاتانو ،جاهالنو،مردادیانـو په صحبت
وی هغـه تاثیـر پـرې وشـی()۲۴
غوسـه یـو خطـر نـاک او بـد عـادت دی چـې مـوږ لـه
سـختو سـتونزو سـره مخامـخ کوي،یو پـوه (ډیـل کارنیګي)
وايي(:یـو انسـان پـه خپـل ژونـد کـې تر غوسـې له سـختي
ناروغـۍ سـره نـه مخامخ کیـږي خو خلـک يـې د مخنیوي

او درمـل پـه اړه هیـڅ فکـر نه کـوي) ()۲۵

د غوسې پایلې:

 غوسـه د خلکـو تـر منـځ د جنـګ جګـړو او آن
یـو بـل د وژنـو او یـو د بـل دکلـي او کـور د ورانولـو سـبب
ګرځي.پـه کارونـو کـې خنډونـه را منځ ته کـوي او د ټولنیزو
اړیکـو د لـه منځه تللو سـبب ګرځـي ،د ډیر وخت دوسـت
او اشـنا ور څخـه خـوا بدی شـي او ورور ولي لـه منځه الړه
شي .
 کلـه چـې ټولنیـزې اړیکـې خرابـې شـي  ،لـه امله
يـې د انسـان پـه شـخصیت ډیر بـد او نـاوړه اثـر پریوځي،د
خلکـو تـر منـځ بـې ارزښـته او پـه پای کـې اړکیږي ګوښـی
ژونـد غـوره کړي.
 غوسـه د سـړي لـه خولـې داسـې وینـا را منـځ تـه
کـوي چـې وروسـته ور بانـدې ډیـر پښـیمانه وي.
 غوسـه نفـس لـه ماتـې سـره مخامـخ کـوي ځکـه
چـې د غوسـې لـه املـه پـه ذهـن کـې کمـزوري او نـاوړه
خیـاالت را منـځ تـه کوي.لیدلې بـه مو وي چې غوسـه ناک
انسـان د ډیری غوسـې له امله شـیان ماتوي څیـرول او وهل
کـوي ،پـه الس کـې بـه يـې د لرګـې ،پالستیک،شیشـې یـا
بـل شـي څخـه جـوړ شـی وي  ،خـو دی به يې لـه مځکې
وهي،ماتـوي بـه يـې ورتـه بـه ښـکنځلې کـوي ،ته بـه وايې
چـې لـه یـوه ژوندې سـارې سـره ښـکر په ښـکر دی.
 ځینی وخت غوسـه په عقل پرده واچوي او انسـان
داسـې کار تـه اړ باسـې چـې لیونـو ته هـم بد ښـکاریږي.نه
د چـا حـق پېژنې نه حقوق  ،د ښـو او بدو  ،سـمو او ناسـمو
توپیر نشـی کولی.
 غوسـه پـه ژبـه داسـې الفاظـو ویلـو تـه انسـان اړ
باسـې چـې عقـل خاونـدان ور څخه ځـان لري سـاتي.نبي
کریـم صلـی اللـه علیـه وسـلم فرمايي:ژباړه(.له شـکه پرته
د بنـی آدم ډیـرې تیروتنـې د هغـه پـه ژبـه کـې وي)پښـتو
متـل دی:خپلـه ژبـه هـم کال ده هـم بال،یعنـې کـه څـوک
يـې پـه سـمو ویلـو عـادت کـړي لـه نـاوړه او بـدو لـه ویلو
یـې وسـاتي ،نیکـې خبـرې ور بانـدې وکـړي  ،داللـه تعالی

ذکـر ور بانـدې وکـړي نـو د کال مثـال بـه ورتـه ولـري چـې
پکـې سـاتلی به وي او که نـادودې او بدې خبـرې ور باندې
وکړي.خلـک ور بانـدې ازار کـړي نـو پـه دنیـا کې بـه يې د
خلکـو پـه منـځ کې بې ارزښـته کـړي او پـه اخیـرت کې به
يـې هـم سـزا و وینې.
 غوسـه د انسـان پـه صحي وضـع باندې هـم خورا
بـد منفـي اثـرات لري،چې پـه ډیـرو دارو درملو يـې درملنه
نـه کیـږي ،لکه خفګان یـا دیپریشـن ،د زړه سکته،سـرطان،
د وینـې د فشـار لوړوالـی ،د شـکرې د انـدازې ډیـر والـی
،کمـزوري او داسـې نور.
 پـه زړه بانـدې هـم نـاوړه اغیـزې کوي،لکـه د
حسـد او کینـې را منـځ تـه کیـدل،د خلکـو پـه تـاوان او غم
خوشـحاله کیـدل او داسـې نـور فسـادونه ،چې اللـه تعالی
خپلـو بندګانـو تـه د دې ټولـو د نـه کولـو او ځـان ور څخـه
سـاتلو امـر کـړی دی.
 کبـر هـم د غوسـې د را منـځ تـه کیدلـو او پـه پایله
کـې د ظلـم او نـاروا او حـق تلفـي سـبب ګرځي.
د غوسـې زغمـل او صبـر کـول د ټولـو اخالقـو سـردار
اخلاق دی لـه دې امله صبـر کوونکی د خلکو سـردار وي،
ځینـې خلـک بـه لـوړو مقامونو ته رسـیدلي وي خـو ډیر ژر
د خپلـو ضعیفـو اخالقـو او کـم حوصلـه ګـۍ له املـه خپل
ځـای ځایګی له السـه ورکـوي.د دې په خلاف هغه خلک
چـې حوصلـه اود غوسـې زغـم ولـري د ژوند په ټولـو چارو
کـې بریالـي وي.لنـډه دا چـې زغم او صبـر د هوښـیارانو او
پوهـو خلکـو او غوسـه او نانـدرۍ د کـم عقلـو خلکـو کار
دی.
حضـرت محمـد (ص) هر وخت غوسـه پـه خپل واک
کـې وه،که کوم وخت غوسـه شـوی هـم وي هغه بـه په حقه
وه،ځکـه د هغـه رسـالت د خلکـو الر ښـوونه او لـه بـدو او
نـاروا وو څخـه د انسـانانو را ګرځول وو.
د هوښـیارو خلکـو تـل خپـل نفس پـه خپـل واک کې
وي ،هیـڅ وخـت غوسـه نـه کـوي لـه غوسـې ځان سـاتي
ځکـه  ،غوسـه د ده هوښـیاري لـه منځه وړي او د غوسـې په
حالـت کـې لـه حکمته ډکـې خبـرې نه شـي کولـی ،حلیم
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او بـې غوسـې خلـک د ژوند پـه ټولو چارو کـې بریالي وي،
پـه ژوند کـې ارام وي.
فرعـون هـم خپـل قـوم ته پـه غوسـه شـو او ورتـه ویې
ویـل( تاسـې نـه ګـورئ چـې زه د مصر پاچـا یـم او دا ټولې
ویالـې زمـا پـه باغونـو کې زمـا تـر قصرونـو او ونـو الندې
بهیـږي) ()۲۶
چـې بیـا اللـه تعالـی دهمدې کبـر او جاهلي غوسـې
په سـبب داسـې سـزا ورکړه چې ،دی او د ده لښـکر يې ټول
د نیـل پـه رود کې غـرق کړ.
د نـړۍ پـه تاریخ کې ټـول سـتر شـخصیتونه او عالمان
د خوشـحالو زړونـو ،ښـو اخالقـو نرمـو مزاجونـو او خوږې
ژبـې خاونـدان و ،ځکه يـې د خلکو پـه زړونـو حکومت او
سـرداري کړې ده.
راځـئ د اللـه تعالـی د دې امرونـو پـه سـر تـه رسـولو
سـره ځانونـه د اللـه تعالـی لـه غوسـې څخـه و ژغـورو تـر
څـو لـه ډیـرو ګناهونـو څخـه چې اللـه تعالـی ور بانـدې نا
راضـه کیږي،خلک ور بانـدې ځوریږي،د بل انسـان حق او
د حیـوان یـا هر بشـر حق يـې له کبله تر پښـو النـدې کیږي
خالص شـو:
اللـه تعالـی فرمايـي :ژبـاړه(او پـر چـا چې زما غوسـه
نازلـه شـوه  ،نـو هغـه تباه شـو) ()۲۷
 د بې ګناه انسـان وژل :اللـه تعالی فرمايي:ژباړه(چا
ً
چـې یـو مسـلمان قصـدا و واژه ،نـو د هغـه سـزا دوزخ دی
چـې د تـل لپاره بـه پکـې وي ،پر هغـه د اللـه تعالی غضب
او لعنـت دی او لـوی غذاب يې ورته تیـار کړی دی))۲۸( .
دا د بـې ګنـاه مسـلمانانو د وژلـو پـه اړه د اللـه تعالـی
سـخته وعـده ده  ،او دا دومـره لویـه ګنـاه ده چـې متعـال
خـدای لـه شـرک سـره یـو ځـای ذکـر کـړی دی؛ لکه چې
فرمايي:ژباړه(مومنـان هغـه کسـان دي چـې لـه اللـه تعالی
سـره نـور خدایـان نـه را بلـي ،او هغه نفـس ناحقه نـه وژني
چـې اللـه تعالـی يـې وژل حـرام کـړي دي).
یعنـې مومنـان هغـه څـو ک دي چې نـه له اللـه تعالی
سـره بـل شـریک نیسـي او نه هـم دمسـلمان وینه پـه ناحقه
تویـوي ،بـې ګنـاه مسـلمان نـه وژنـي او لـه دې څخـه
معلومیـږي چـې شـرک او د مسـلمان ناحقـه وژل یو شـانته
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ګناهونـه دي ،ولـې په ډیر تاسـف سـر ه وینو چـې ځانونو ته
مسـلمان وايـي ،خـو د مسـلمان وژلو تـه پلمې لټـوي ،چې
پـه دا شـان تیروتنـو کـې غوسـه هـم خپـل رول لري.
د بـې ګنـاه مسـلمانانو د نه وژلـو او نه ځورولو پـه اړه او
د مسـلمان ورور او خـور د حقونـو پـه اړه ګـڼ شـمیر مبارک
حدیثونـه هم شـته لکه:
(د اللـه تعالـی پـر وړانـدې دټولـې دنیـا ړنګیـدل د یوه
مسـلمان تـر وژلـو سـپک جـرم دی))۲۹( .
څه به نه نړېده برج د ستا د عمر
دمظلوم د اوښو سیل يې هر زمان خوړ
دمظلوم د اه ازار و چاته مه شه
عالمونه یې ورانیږي له ارخښه
د مظلوم د ازار غشی رسا لګي
هیڅ ګوزار يې خطا نه درومی عبس
چـې مـې نه شـي اضطـراب د چا پـه ظلم – همـره صبر
سـکون را کړې زمـا ربه ()۳۰
د اللـه تعالـی رسـول صلی اللـه علیه وسـلم پخپله هم
پـه وار وار غوسـه شـوی ،خـو دهغـه مبـارک غوسـه د هیڅ
کـوم شـخصي کار په اړه نه وه بلکې هغـه پیغمبر و ،د خلکو
الرښـوونه او د هغـوی د دنیـا او آخرت د سـم ژونـد او نیکو
عملونـو ښـوونه يـې مرام و ،د ده غوسـه د بندګانـو له حقونو
څخـه د د فـاع پـه وخت او لـه ګمراهـي څخه سـمې الرې
تـه د راګرځولـو لپاره وه.
یـوه ورځ یـوه سـړي خلکوتـه امامـت کاوه ،لمونـځ يې
ډیـر اوږد کـړ ،عبداللـه ابـن مسـعود انحضـرت صلـی الله
علیـه وسـلم تـه ګیلـه وکـړه چـې فالنـی سـړی مـوږ تـه ډیر
اوږد لمونـځ راکوي،لـه دې املـه لـه مـوږ څخه جمـع پاتې
کیږي،نـو نبـي کریـم صلـی اللـه علیه وسـلم ډیر په غوسـه
شـو او ويـې ویـل(:ای خلکـو له تاسـې څخه ځینې داسـې
دي چـې پـه خلکو کې کرکه خپروي،داسـې مـه کوئ،که له
تاسـې څخـه یـو څـوک امامـت کوي،نو لـږ لنـډ دې کوي،
ځکـه پـه خلکـو کـې کمزورې،بـوډاګان او حاجتمنـدان
وي))۳۱( .
مقصـد يـې دا و چـې چاتـه د اوږد امامـت ورکـول
مناسـب نـدي ،خلـک ډول ډول سـتونزې لري ،پـه لمانځه

کـې د ټولـو مقتدیانـو اړتیـاوو او حالـت تـه باید پام وشـي،
څـوک ازار او اذیـت نـه شـي.نو کلـه چـې د اسلام سـتر
پیغمبـر د اللـه تعالـی له خوا د فـرض کړل شـوي لمانځه په
وخـت کـې هـم د هیچـا حتـی لـږ ازار هم ډیـر ناسـم بللی
بیـا خوپـکار ده چـې پـه هیـڅ وخـت کې څـوک د چـا زړه
ازار نـه کړي،مالـی او ځاني تـاوان ورته ونه رسـوي .که هغه
د غوسـې پـه حالـت کـې وي کـه پـه عـادي حالـت کې.
بـل ځای هـم انحضـرت (ص) د عدالـت د قایمولو پر
مهـال د سـفارش کوونکې پر وړاندې په غوسـه شـوی دی،
یـوې ښـځې د غـزوه دفتحـې پـه مهـال غلا کـړې وه،
کلـه چـې د اسلام پیغمبـر هغـې تـه سـزا ورکوله نو قریشـو
اسـامه بـن زیـد د اللـه رسـول تـه ور ولیـږه نـو د انحضرت
(ص) مـخ سـور شـو او اسـامه تـه يـې و ویل(:تاسـې د الله
تعالـی لـه حـدودو څخـه پـه یـوه حـد کـې ماتـه سـفارش
کـوئ)  ،یعنـی ماتـه وایاسـت چې لـه دې څخه تیر شـه .بیا
يـې و ویـل( بـې له شـکه له تاسـې څخـه مخکـې خلک له
همـدې املـه هلاک شـوي چې کلـه به یـوه عزتمند سـړي
غلا وکـړه ،پرېښـوه بـه يـې او کلـه چـې بـه یـوه کمـزورې
سـړي غلا وکـړه نو حد بـه ور باندې جـاري کېـده ،زما دې
داللـه تعالـی پر ذات قسـم وي  ،که د محمدلـور فاطمې هم
غلا کـړې وای مـا به ورڅخـه الس پـرې کـړی و))۳۲( .
د رسـول اللـه غوسـه د حـق لپـاره وه او هم يې پـه پوره
ډول سـره پـه خپل واک کـې وه،دالله تعالی رسـول د عدالت
پـه قایمولـو او د هـر انسـان او پـه ځانګـړې توګـه د غریبـو
اوکمـزرو خلکـو له حقونو څخـه د دفاع پـه الره کې د خپل
ګـران اوالد او یـوه عادي انسـان تـر منځ هیڅ توپیـر نه کاوه.
دا دلیـل و چـې چـا د بل حـق تر پښـو الندې کولی نه شـو.
پـه بنـده بانـدې ډیر قهـر غصه مه کـړه  -چـې يې زړه
باندې ښـه کیـږي هم هغه کـړه ()۳۳
پلرونـه هـم کلـه نـا کلـه خپلـو اوالدونـو تـه په غوسـه
کیـږي خـو مهمـه داده چې غوسـه يې په خپـل واک کې وي
هسـې نـه چې خـدای نـا خواسـته دومـره په غوسـه شـي یا
داسـې په غوسـه شـي چـې دعدالـت او ترحـم له حـده تیر
شـي او د اوالد هغـه حقونـه او مسـوولیتونه چـې ور پـه غاړه
دي لـه یـوه مخـه نالیدلـې وګڼې.

پلرونـه هـر وخـت د خپـل اوالد خیـر غـواړي ،ځکه د
دوی غوښـتنې پـه تجربـو والړې وي او لـه بلـې خـوا هغـه
طبعـي مینـه او محبت چـې الله تعالـی د پالر پـه زړه کې د
اوالد لپـاره اچولـی دی ،دا اجـازه نـه ورکـوي چـې اوالد يې
بـې الرې یـا د هالکوونکـو ګړنګونـو په الرو سـر شـي.
د پسر په نیک او بدو پالر یادیږي
دا خبر دی په جهان کې مجرب
په زړه مهر په خوله قهر زوی ته بویه
څه ښه وايي چیرې ډب هلته ادب
یوسف هاله شه الیق د بادشاهئ
چې يې وخوړې څپېړې د غضب ()۳۴
کلـه نـا کله سـړی پـه بازارونـو او عامـه ځایونـو کې له
ډول ډول خلکـو سـره مخامـخ کیـږي ،اړینـه ده چې سـړی
پـه پـوره ډول خپلـه غوسـه پـه خپـل کنتـرول کـې ولـري ،
النـدې الرښـوونې پـه پام کې و نیسـي ،تر څو له سـتونزو او
خوابدیـو څخـه ځان خالص کـړي  ،خپل او د نـورو حقونه
خوندي وسـاتي.
 oد هغـه د عقلـي اسـتعداد لـه مخـې ور سـره چلنـد
وکړه.اللـه تعالـی فرمايي:ژباړه(خلکـو تـه بښـنه کوه،پـه
نیکـۍ امر کـوه او لـه ناپوهانو اعـراض وکړه )یعنـې ځان مه
ور سـره برابـروه)۳۵( .
 oپـه دې پـوه شـه چـې هغـه د دې وړ نـدی چـې ته ور
سـره ځـان په تلـه کـې واچوې.
 oهغـه معـذور او ناروغ وګڼـه او ځان هوښـیار او روغ،
کیـدای شـي هغـه بـه څـه ناروغي،پریشـاني او سـتونزې
ولري.لکـه ځینـې وخـت بـه وینـئ چـې یو سـړی بـه موټر
ډیـر ګړنـدی ځغلوي،نـو هغـه مه مالمتـوئ بلکې ځـان ور
څخـه و ژغورئ،هغـه بـه یـا نـاروغ لـري یـا بلـه پېښـه ور
شـوې وي.
کـه جاهـل درتـه ګرمـي کا تـه سـردي کـړه  -پـه عالم
کـې ځان مشـهور پـه جوانمـردي کـړه()۳۶
 oپـه هـره خبـره صبـر او حوصلـه کـوه او لـه ډیـر زغم
څخـه کار واخله.وايـې چـې یـوه ورځ د عمر بـن عبدالعزیز
یـو کوچنـی زوی یـو بـل ماشـوم و واهه،نـورو ماشـومانو
هغـه ماشـوم الس نیولـی عمـر بـن عبدالعزیـز ته را وسـت.
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کـه ګـورې چـې یوه ښـځه هم لـه شـا پسـې را رهـي ده ،په
ژړغونـې اواز يـې عمـر تـه و ویـل:دا ماشـوم زمـا زوی او
یتیـم دی،عمـر بـن عبدالعزیـز و ویل:مـورې مـه وار خطـا
کیـږه دا و وایـه چـې د یتیمـي پـه کتـاب کـې يـې نـوم شـته
کـه نـه (یتیمانـو تـه بـه میاشـتني لګښـتونه ور کـول کیـدل)
هغـې ځـواب ور کړ نه،بیـا عمر خپلـو مامورینو تـه امر وکړ
چـې د یتیمـۍ پـه کتـاب کې يـې نـوم ولیکئ،که څـه هم د
عمـر بـن عبدالعزیز میرمـن ده ته و ویل چې هغه سـتا زوی
وهلـی دی او تـه يـې ورتـه لګښـتونه ورکـوې)۳۷( .
خـو تاسـو بـه پـه خپلـو سـیمو کـې یـا پـه الرو بانـدې
چـې تیریـږئ ډیـر ځلـه لیدلـي وي چې لـوی  ،لوی سـړي
بـه وي خـو د ماشـومانو په سـر به پـه لویو ،لویـو جنجالونو
سـره اخته وي.
 oیـو بادشـاه د یوه بیګنـاه د وژلو امر وکړ،هغه سـړي بد
رد ویـل پیـل کړل ،ښـکنځلې یـې کولې،بادشـاه و ویل چې
څـه وايي،یوه وزیـر و ویل ،چې دعاګانې کـوي او وايي چې
څـوک خپله غصه و زغمي ګنهګار سـړی بخښـي ،احسـان
وکا حـق تعالـی د احسـان څښـتن دوسـت ګڼـي بادشـاه و
باښـه – بـل وزیـر و ویل نه ښـکنځل کـوي ،بادشـاه و ویل د
سـتا تر رښـتیا د ده درواغ ښه دي زما پسـند شول،هوښیارانو
ویلـي دروغ چـې لـه مصلحـت سـره آمیـز وي بهتـر دي له
هغو رښـتیاوو چـې فتنه انګیـز وي[.ګلدسـته ۸۹،مخ].
 oهـارون الرشـید تـه يـې زوی راغی چـې فالنی هلک
را تـه د مـور ښـکنځلې وکړې،هـارون الرشـید د دولـت لـه
ارکانو و پوښـتل چې د داسـې سـړي سـزا څه ده؟یـوه و ویل
بایـد و وژل شـي،بل و ویل ژبه دې پرې شـي،چا ویل بندي
دي شـي،هارون و ویل:زویـه نیک خوی او کـرم دا دی چې
عفـو یـې کـړې کـه نـه توانیـږې ته هـم ورتـه ښـکنځل وکړه
هسـې نـه چـې تجـاوز وکـړې او سـتا لـه خـوا ظلم وشـي.
[ګلدسـته  ۱۲۲مخ].
 oیـو لـه بادشـاهانو پـه بې انصافۍ په سـتم مشـهور و،
یـوه عالـم ربانـي تـه يـې و ویل:چـې پـه عبادتونو کـې کوم
عبـادت فاضـل تـر دی .ویـې ویـل ،سـتا خـوب تـر نیمـې
ورځـې چـې خلقـو تـه تـر څـو اوده يـې ازار و نه رسـي،له
وجـود ه دې پـه ارام وي)۳۸( .
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 oکـه خلـک سـتا پـه مقابـل کـې څـه تیروتنـې
کوي،نوهغـوی تـه ډیـر عذرونـه پـه پـام کـې ونیسـه چـې
ممکـن دا عـذر بـه لـري یـا بـه دا خبـره وي کـه نه دا سـړی
دا تیروتنـې نـه کوي،په دې سـره به سـتا غوسـه کمه شـي او
ممکـن هغـه بـه د هغـو ټولـو عذرونو څخـه یو یا ډیـر ولري
کـوم چـې سـتا پـه فکـر کـې در تیـر شـوي دي.

او کـه چیـرې تـه پخپلـه غوسـه شـوی يـې نو
بیـا تاتـه اړینـه ده چې:
 مقابل لورې ته عذر وړاندې کړه.
 په خپله تیروتنه اعتراف وکړه او بښنه وغواړه.
 له بیا ځل دې ته ورته تیروتنې څخه ځان و ساته.
 لـه هـر هغـه ډول کار څخـه چـې خلـک ور باندې

غوسـه کیـږي ځان و سـاته.
 فکـر وکـړه چـې دا کار پـه دې نـه ارزي چـې تـه ور
باندې غوسـه شـې.
 کلـه چـې غوسـه درغلـه اعوذباللـه و وایـه ،ځکـه
غوسـه د شـیطان کار دی.
 د غوسـې پـه وخـت ښـکنځلې مـه کـوه او څـوک
مـه رټه،خپـل اوالدونـه او ښـځه مـه وهه چـې وروسـته بیا
پښـیماني ګټـه نـه لري.
 د غوسـې په مهـال هیڅ پریکـړه مـه کوه،هیڅوک مه
مالمتـوه ،کیـدای شـي ته بـه مالمت يې.
 د غوسـې پـه وخت که ناسـت يـې والړ شـه که والړ
يـې کښـېنه یـا روان شـه کیـدای شـي غوسـه دي سـړه شـي
ځکـه دا کار پـه حدیـث شـریف کې هم د غوسـې لپـاره یو
عالج ښـوول شـوی دی.
 د غوسـې پـه وخـت ښـیرا مـه کـوئ اللـه تعالـی پـه
قرانکریـم کـې فرمايـي :ژباړه(که اللـه تعالی د خلکو د ښـو
او خیـر د دعاګانـو پـه شـان د ښـیراوو او بـدو دعاګانـو لپاره
هـم پـه تلـوار سـره عـذاب ورکولـی وختي بـه يـې د عذاب
نیټـه را رسـیدلې وای))۳۹( .
یعنـې لکـه څنګـه چـې اللـه تعالـی د خپلـو بندګانـو
د خیـر دعاګانـې ژر قبلـوی هغسـې يـې د شـر دعاګانـې او
ښـیراګانې نـه قبلوي ځکـه چې بنـدګان په خپل خیر او شـر

نـه پوهیـږي او الله تعالـی په خپلـو بندګانو ډیـر مهربان دی
او هـر وخـت يـې د خیـر پـه الر روانوي.
اللـه تعالـی د خپلـو بندګانـو بـې صبـري غنـدي او د
خپـل رحـم او صبـر یادونـه کـوي،د اللـه تعالـی رحمت تر
هـر څه لـه مخـه دی.
پـه دې ځـای کې مـراد ناحقه ښـیرې دي .او هغه ښـیرا
ګانـې چـې د غوسـې پـه وخـت کـې د چا لـه خولـې څخه
وځي.

په څه ډول د غوسې مخه ونیسو؟

اللـه تعالـی فرمایي:ژبـاړه( د خلکو دبـد اخالقۍ مخه
په ښـه توګه ونیسـئ))۴۰( .
کـه د غوسـې په وخـت ،په خـوږه ژبه،په نرمـو الفاظو،
پـه خنـدا،او ښـکلې ډول سـره خلکـو تـه ځـواب ورکـړو تر
دې چـې پـه غوسـه ناکـه لهجه،په ښـکنځلو،په بـدو الفاظو
او تریـو تنـدي ځـواب ورکـوو پـه کراتو کراتـو غـوره دی،که
ښـکنځله پـه ښـکنځله ځـواب نه کـړو او بالعکس پـه خوږه
ژبـه يـې ځواب ورکـړو له یـوې خوا به مـو په خپلـو اعصابو
او زړه زور نـه وي را وسـتی بـل به الله تعالـی را څخه راضي
وي،د جنـګ جګـړې مخـه بـه مـو هـم نیولـی وي او مقابل
لـوری بـه هـم د داسـې ماتـې او ځـان مالمتـي احسـاس
وکـړي چـې بـل وخت بـه و نـه توانیـږي له تا سـره پـه لوړو
سـترګو مخامخ شـي.
بـل ځـای خـدای تعالـی فرمايي:ژبـاړه (خلکـو تـه
ښایسـته خبـرې کـوئ))۴۱( .
لـه خلکـو سـره پـه نرمئ،خلاص تندي،خـوږه ژبـه او
مناسـبو کلماتـو خبـرې کـول دالله تعالـی امر دی چـې باید
تر سـره شـي.
بل ځـای لوی خدای جل جاللـه فرمایي:ژباړه(مومنان
د غوسـې زغمونکـې،د خلکو بښـونکې ،او ور سـره احسـان
کوونکـې دي او اللـه تعالـی لـه احسـان کوونکـو سـره مینه
لري))۴۲( .
مسـلمانان نـه یواځې داچې غوسـه و زغمـی بلکې باید
خلکـو ته بښـنه وکړي کـه چیرې هغـوی ور بانـدې مالمت
شـوي وي ،او نـه یواځـې بښـنه بلکـې بایـد ور سـره نیکـي

هـم وکـړي .نـو که چیـرې یو مسـلمان غوسـه هـم و زغمي
د غوسـې پـه زغملـو برسـیره بښـنه هم وکـړي او بیا ور سـره
نیکـي هـم وکـړي ایا بیا هم شـونې ده چې د خلکـو او ټولنې
پـه منـځ کـې دي جنجـال او نـا خوالـې را منځ ته شـي او یا
دې د چـا حـق تـر پښـو النـدې شـي؟ هیـڅ کلـه نـه بلکې
هغـه بـه یـوه بختـوره او خوشـحاله ټولنـه وي چـې د اللـه
تعالـی د دې امـر پیـروي يې کـړې وي.
انحضـرت صلی اللـه علیه وسـلم فرمایلـي دي:ژباړه(
چاچـې سـره لـه قدرته خپله غوسـه وزغملـه  ،اللـه تعالی به
یـې د قیامـت په ورځ زړه له خوښـیو ډک کـړي))۴۳( .
د اللـه تعالی د رسـول ملا زخمي شـوې وه،مبارک مخ
یـې وینې شـوی و  ،غاښـونه يې شـهیدان شـوي وو،خوهغه
پـه هغـه حال کـې هم نـه و غوسـه شـوی،بلکې دخپـل قوم
لپـاره يې داسـې د شـفقت دعـا غوښـتې وه(اې زمـا ربه زما
قـوم ته مغفـرت وکړه ځکـه چـې دوی نه پوهیـږي))۴۴( .
څومـره بـه ښـه وای چې زمـوږ خلک په هـر وخت کې
غوسـه و زغمـي ځکـه ډیر ظلمونـه او نارواوې هم د غوسـې
پـه وخت کـې را منځ تـه کیږي.
اللـه تعالـی فرمایي:ژبـاړه (کـه تـه بـد ژبـی او سـخت
زړی وای ،ټـول ملګـري بـه دې له څنګ څخه خپاره شـوي
وو))۴۵( .
لـه دې آیت شـریف څخه معلومیږي چې سـخت زړی
او بـد ژبـی انسـان به تل لـه تـاوان او د خلکو له کرکي سـره
مـخ وي ،او خـوږ ژبی او نرم زړی انسـان د خلکـو په زړونو
کـې ځـای لـري او د ټولنـې د هـر غـړي زړه ته نـږدې وي.د
نـرم زړه او خـوږې ژبـې خاونـد بـه هیڅکله هم څـوک ازار
نـه کـړي او نه بـه د چا حقونه تر پښـو النـدې کړي،بلکې په
دنیـا او اخیرت کې به سـر لـوړی وي.
دا سرکښ نفس مې سر کوزی کړی په صبر
راته ایله دا بال کړې زما ربه
چې مې نه شي اضطراب د چا په ظلم
همره صبر سکون را کړې زما ربه
په زغملو مې د بدو پښیمان مه کړې
دغه زهر مې دوا کړې زما ربه ()۴۶
نـو راځـئ د دې لپـاره چـې پـه کـور او ټولنـه کـې
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مـو هـر وخـت خوښـي،ورور ولي،سـوله،خواخوږي،یو
بـل تـه درنـاوی او ښـه ګاونډیتـوب وي ،یـو د بـل
ازارول،ښـکنځل،جنګ جګـړې ،وژل ،ورانول،یـو د بـل
حقونـه تـر پښـو النـدې کـول نـه وي د انحضـرت (ص) د
صبـر او زغـم پـه اړه دا یـوه کیسـه د خپـل ژونـد سـر مشـق
وګـرزوو.
یـوه ورځ نبـی کریـم صلـی اللـه علیـه وسـلم پـر الره
روان و ،یـو نجرنـي څـادر يـې پـر اوږو اچولی و،یـو کلیوال
سـړی را غـی او لـه څـادره يې دومـره کلک ونیـو او کش یې
کـړ چـې د انحضـرت پـه مبارکه غـاړه کې يې نښـې جوړې
کـړې ،بیا يـې پیغمبـر (ص) تـه و ویل:
ای محمـده! زمـا لپـاره لـه هغه مـال څخـه د صدقې د
ورکـړې امـر وکـړه چې لـه تا سـره دي.
پیغمبـر علیه سلام ورتـه وکتل ،ويـې خنـدل او بیا يې
امـر وکړ چـې صدقه ور کـړئ)۴۷( .

سرچینې:

[ -۱فلق.]۵ -
[ -۲ګلدسته۲۶۶،مخ]
[ -۳عبدالرحمان بابا دیوان،پېښور ۲۱۶،مخ]
[-۴دسـتار نامه،خوشـحال خان خټک،پېښـور،۱۹۹۱
مخ]۱۱۸
[ -۵ګلدسته۲۶۶،مخ]
[-۶رحمان بابا دیوان،پیښور]۱۹۸۷،
[ -۷در او مرجان،حمید ماشوخیل ،پېښور،
۱۹۷۸میالدي]
[ -۸دستار نامه ۲۱۷مخ] .
[ -۹دیوان عبدالرحمان،پیښور۱۹۸۷،۲۱۶،مخ]
[ -۱۰دستارنامه،پیښور  ۱۹۹۱ـ  ۲۱۴مخ]
[ -۱۱سوره تحریم.]۹:
۴۵[ -۱۲ګلدسته ،حکمت۲۷۷مخ]
[ -۱۳ګلدسته ۲۶۱،مخ]
[ -۱۴ګلدسته۲۶۱مخ]
[ -۱۵الفتح]۶،
 -۱۶النحل.۱۰۶:
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[-۱۷سوره ابراهیم]۲۳،
[-۱۸مه غوسه کیږه۳۲،مخ].
[ -۱۹مسند احمد ط الرساله.]۲۱۴/۳۸،
 -۲۰الجامع ال بن وهب ت مصطفی ابوالخیر
(.)۱۵۱/۱
 -۲۱صحیح مسلم(.)۲۰۱۴/۴
[-۲۲سنن ابن ماجه ]۶۶۰/۱-
 -۲۳الکني واالسماء للدو البی(.)۶۰۴/۲
[-۲۴دستارنامه ۱۸۹-۱۸۸،مخونه]
[ -۲۵مه غوسه کیږه]۴۱،
[. -۲۶الزخرف]۵۱-
 -۲۷طه ۸۱
 -۲۸النساء۹۳،
[ -۲۹سنن ترمذي ت شاکر]۱۶/۴-
 [ -۳۰در اومرجان،عبدالحمید ماشوخیل  ،پېښور]
[ -۳۱صحیح البخاری]۱۴۲-۱-
[ -۳۲صحیح البخاری]۱۷۵-۴-
[-۳۳ګلدسته ۲۴۶،مخ]
[ -۳۴در اومرجان،حمیدماشوخیل،پېښور۱۲مخ]
[ -۳۵االعراف]۱۹۹:
[ -۳۶ګلدسته ۱۸۷مخ]
 [-۳۷غوسه کیږه ۶۵،مخ]
[ -۳۸ګلدسته ۰۳ ،مخ]
[ -۳۹یونس]۱۱ ،
[ -۴۰المومنون ]۹۶،
[-۴۱البقره]۸۳،
[-۴۲العمران.]۱۳۴،
[-۴۳مسند الرویاني.]۲۹۱/۲
[ -۴۴مه غوسه کیږه ۱۹۵ ،مخ].
[-۴۵آل عمران.]۱۵۹:
[-۴۶در او مرجان ،حمید ماشوخیل دیوان]
[ -۴۷مه غوسه کیږه  ۱۳۸مخ].

گــذارآمــوزش زنــان
ِ
را ِه دشــوار
محمد شعیب صیقلی

در روزهـای پایانـی سـال تعلیمـی ،خبـر بـردن دختـران بـه مکتـب توسـط پدرشـان در جنـوب کشـور
خبرسـاز شـد .همـه چنیـن پدری را سـتودند و مـوج ایجاد شـده در تشـویق این رفتـار همه جـارا لبریز
نمـود .تاجایـی کـه وزیـر معـارف نیـز از کار این پـدر تقدیـر کرد.
یـک چنیـن رفتـاری بـه صـورت روشـن ایـن نکتـه را میرسـاند کـه نـوع نـگاه جامعـه بـه آموزش
زنـان مسـألهدار اسـت و رسـیدن بـه وضعیت مطلـوب بـرای آموزش زنـان ،خالـی از پیچیدگی نیسـت.
ایـن زمانـی بیشتـر حس میشـود که افـزون برعدم دسترسـی شـماری از دختـران به تعلیم از نخسـت،
میـزان تـرک تعلیـم در میـان دختران از سـنین نوجوانی آغـاز و این روند سـیر صعودی مییابـد .در چنین
وضعیتـی ،وظایـف دسـتاندرکاران تعلیـم و تربیـت دشـوارتر میشـود به گونـهای که در کنـار خدمت
بـه تعلیـم و تربیـت ،ایـن مشـکل نیز ریشـهیابی کننـد .در این نوشـته به صورت بسـیار فشـرده بـه موانع
فـرا راه آمـوزش زنـان و راهحلهایـی بـرای یک چنیـن وضعیتی پرداخته شـده اسـت.

موانع همه شمولی آموزش زنان

 فکـر میشـود کـه از لحـاظ تاریخـی ،مرحلهگـذار از آمـوزش بـه شـیوههای سـنتی بـه سـاختارمجلۀ آموزشی-پژوهشی
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روشمنـد معاصـر بـه صـورت منطقـی انجـام نیافتـه باشـد.
چـون تعلیـم و تربیـت از لحـاظ ایـن کـه بخشـی از وظایف
حکومـت بـوده اسـت ،از لحـاظ فلسـفه و بنیانـش نمیتواند
بیـرون از مـدار و طبیعـت نظامهـای سیاسـی شـکل بگیـرد.
ت نویـن در
چـون در صدسـال اخیـر کـه نظـام تعلیـم وتربیـ 
کشـور پایهریـزی شـد همـه در سـایه حکومتهایـی بـوده
اسـت کـه از باال به پایین شـکل گرفتـه بودند و متـروک مانده
و نظـر مـردم ،در بیرغبتـی و بیمیلـی در فرسـتادن دختـران
بـه مکاتـب گردید.
در یـک چنیـن وضعیتی ،اکنـون نباید اشـتباهی صورت
گیـرد کـه مـا را در نقطـهای برسـاند کـه چنـد دهه قبـل درآن
بودیـم .اکنـون سـاز وکارهـای منطقـی و معقولی وجـود دارد
کـه بـا بـه کارگیـری آن میتـوان از خبـط وخطایـی کـه در
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گذشـته اتفـاق افتاده اسـت ،جلوگیـری نمود .از همـه مهمتر
امـروز نـگاه بـه تعلیـم و تربیه نگاهـی از بـاال به پاییـن نبوده
و بدنـه بزرگـی از جامعـه در کنـار تعلیـم و تربیـت ایسـتاده
اسـت .اکنون که توسـعهنیافتگی هنـوزکام ما را تلـخ میکند،
فرصتهـای زیـادی نیـز پدیـد آمـده اسـت کـه میتـوان بـه
عنـوان نیروی محرکه دسـتگاه تعلیمی کشـور ازآن کار گرفت
و آن همانـا حمایت گسـترده مردمی اسـت .امـا این حمایت
را بایسـتی در راسـتای عمومیت بخشـی آموزش زنان سـمت
و سـو داد و از آن بهـره منطقـی کـرد.
 شـتابزدگی در امـر مدرنسـازی کشـور وآن هـمبـا بـه کارگیـری کلیشـهها ،جامعـه بـه شـدت مذهبـی مـا را
میتوانسـت در برابـر آموزش دختـران قرار دهد .چسـبیدن به
کلیشـهها ،وضعیتـی پدیـد آورد کـه منظور اصلی که رسـیدن
بـه یـک جامعـه مترقـی بـود و آمـوزش دختـران از مولفههای
آن بـه شـمار میرفـت را در هالـهای از بدبینـی قـرار داد.
حکومتهـای وقـت ظاهـرا نتوانسـتند رابطـه و متغیـر میـان
«ترقـی» و «کشـف حجـاب» را تبییـن نمایـد و در واقـع راه
میانـه و بدیلهـای دیگـری نیـز مـورد مطالعـه قـرار نگرفت.
نـگاه حکومت کـه درآن ظرف زمانی شـبیه «نـگاه عاقل اندر
سـفیه» بـود ،موجـب کـش و قوسهـای زیـادی در جامعـه
شد.
اکنـون دنیـا نـگاه متفاوتـی بـه امـر آمـوزش و پـرورش
دارد .رعایـت سـنتها ،هماهنگـی بـا باورهـا و درعیـن حال
درنظر داشـت تناسـب میـان اقدامات برای گـذار از وضعیت
موجـود بـه وضعیـت مطلـوب ،امر مسـلم اسـت .نیـاز مبرم
ایـن اسـت تـا دسـتگاه برنامهریـز بـرای تعلیـم و تربیـت
کشـور ،برنامههـای بدیـل زیـادی را روی میـز داشـته باشـد.

در عیـن رعایـت ظرافتهـای علمـی
تعلیـم و تربیـت ،بایسـتی نگاهمـان بـه
عرضـه خدمات آموزشـی ،نگاهی شـبیه
تهیـه یـک منـوی غذایی اسـت کـه ذوق
مشـتریان را تـا حـدودی رعایـت نماید.
کثـرت و وفـور بدیلهـا میتوانـد مـا را
در برابـر چالشهـای موجـود منعطـف
نمـوده و نیـز در برابـر وضعیتهـای از
قبـل پیشبینـی نشـده ،کمـک نمایـد.
 بـروز جنگهـا آفت بزرگـی برایتعلیـم و تربیـت دختران بـود .جنگی که
از خانـوادهای پـدری ،مـادری و یا سرپرسـتی را گرفته اسـت
و جنگـی کـه بـه جابجاییهـای طاقـت فرسـایی انجامیـده
اسـت .دیگـر اولویت آموزش دختران را سـاقط نمـوده و نگاه
بـه دختران را تا فرودسـتها کاهش داده اسـت کـه بیدادهای
زیـادی درحـق دختـران ایـن سـرزمین هماننـد ازدواجهـای
زیرسـن و ازدواج هـای اجبـاری و ...نمونـهای از ایـن نـوع
نگاه اسـت.
رهایـی از جـال عنکبوتـی جنـگ ،بـرای تعلیـم و تربیت
بسـیار هزینهبردار اسـت .در واقـع اکنون باید بـه طرح یک «
برنامـه جامع آموزشـی بـرای وضعیت جنگی» اندیشـید .این
طـرح بایـد سـاز وکارهـای الزم بـرای موقعیتهـای جنگـی
را پیشبینـی کنـد کـه سـتون فقـرات یـک چنین طرحـی این
باشـد کـه در حاالت جنگی که دیگر سـاز و کارهـای موجود
در نظـام آموزشـی کشـور کار نمیدهـد ،چـه روشهایـی به
کار گرفتـه شـود کـه متناسـب بـه شـرایط جنگـی ،تعلیـم و
تربیـت را بـرای زنـان برسـاند .گـر چه اکنـون نیز یـک چنین

راهکارهایـی بـه نظـر میرسـد ،امـا ایـن دیدگاههـای جسـته
وگریختـه بایسـتی نظاممنـد شـده و بـه عنـوان یـک بسـته
پذیرفته شـده سـامان بیابـد .به گونه مثال ،آمـوزش از راه دور،
تهیـه بسـتههای آموزشـی ،آموزشـگاههای خـاص ،تعییـن
شـاخصهای ویـژه و ...از مولفههـای یـک چنیـن طرحـی
میتوانـد باشـد.
 افـت فرهنگـی و پدیـد آمـدن جزایـری در جامعـه ازطیفـی از افـرادی که محصـول یـک دوره از ناهنجاریهااند،
خـود یـک مسـأله مهـم و چالـش بزرگـی را پیـشروی
مسـؤوالن ارشـد دسـتگاه تعلیم و تربیت کشـور نهاده است.
زمانـی نسـلی در محیطـی خشـونتزده و لبریـز از سـلوک
خشـونتبار در محیط خانـواده و بیرون ازآن پـرورش یابند و
دسـت نهادهای ویژه بـاز پروری این نسـل از دامن آنان کوتاه
باشـد ،بـدون شـک در چنیـن محیطـی زنـان آسـیبپذیرتر
از دیگـران و آن هـم در سـنین تعلیـم خواهـد بـود .اجتمـاع
بـه شـدت مردانـه کشـور کمتـر حسـی از جنـس احسـاس
دخترانـی داشـته اسـت کـه در محیـط بیـرون از خانـه زنـان
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میکشـند و از همیـنرو ابـزار اطالعرسـانی و انعـکاس
ناهنجاریهـا بـرای زنـان محـدود اسـت.
درسـت اسـت کـه بـاز پـروری افـرادی کـه در ایـن
جزایـرآزار و اذیـت زنـان گردهـم آمدهانـد ،کاری دشـوار
و زمانگیـر اسـت ،امـا راههـای زیـادی بـرای مقابلـه بـا
آن وجـود دارد .جامعـه هنـوز از ابزارهـای مقابلـه با چنین
جزایـری تهـی نشـده اسـت .بـرای مقابلـه بـا ایـن دوزخی
کـه برای زنـان سـاخته شـده  ،مکانیزمهای مبتنـی بر علم،
تدارک دیده نشـده اسـت .اگر مـا به تعریف درسـتی از این
مسـأله برسـیم و بعـد برای مـا عوامـل آن مشـخص گردد،
طبیعـی اسـت که راهـکار بیـرون رفـت آن واضـح خواهد
گردیـد .حـل موانع موجـود برای تعلیـم وتربیـت دختران،
وظیفـهای برعهـده کل جامعـه اسـت کـه همه ابزارهـا باید
بـرای انجـام نقش خـود عمـل نمایند.
 سـاختارهای محـدود آموزشـی و سـامانه تعلیمـیو تربیتـی کشـور نیـز ازپ یـش بـه گونـهای آمده اسـت که
درحـوزه آمـوزش زنـان بیشتر حال و هـوای مردانه داشـته
اسـت .این وضعیـت در محیطهـای بیرون از شـهر زیادتر
محسـوس اسـت .مدیریت مردانه دسـتگاههای آموزشـی،
دریـک جامعـه سـنتی و اجتماعـی کـه الیههای زیـادی به
دور زنان کشـیده شـده اسـت ،در اکثر موارد ایـن مدیریت
مردانـه اسـت که در برابر همهگیر شـدن آمـوزش و پرورش
به گونه سـدی اسـتوار قد کشـیده اسـت.
وقتـی بتوانیـم بـا اسـتخدام هیـأت تدریسـی و اداری
دسـتگاههای آموزشـی -مکاتـب ،مـدراس ،مراکز سـواد-
از خـود زنـان محیـط را بـرای آمـوزش بیننـدگان امـن
بسـازیم ،پـس چـرا ایـن کار را نکنیـم؟ ظاهـرا سـادهترین
اقـدام همیـن اسـت .رویهم-رفتـه هزینههـای مالـی یک
چنیـن اقدامـی نیـز قابـل مالحظه اسـت با آن هـم میتوان
زنانهسـازی محیطهـای آموزشـی را بـه عنـوان یـک اقـدام
متناسـب بـه وضعیتهـای مختلـف مدنظـر داشـت و این
بخش را از حاشـیه اقدامات سـامانه آموزشـی به متن آورد.
 فقـر خانوادههـا و درآمـد ناچیـز و یا غیرکافـی آنان،در محیطهـای شـهری و رسـتایی به عنوان عامـل بازدارنده
در برابـر آمـوزش و پـرورش زنـان از دیربـاز مطـرح بـوده
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اسـت .در واقـع میـان فقـر و عـدم دسترسـی به آمـوزش و
پـرورش زنـان یـک رابطـه اثرگـذار دوسـویه اسـت؛ عـدم
دسترسـی بـه آمـوزش و پـرورش آورنـده فقـر بـوده و نیـز
از ایـن سـو فقرخـود عامـل عمـده گسـترش محرومیت از
دانـش و سـواد گردیده اسـت.
واضـح اسـت کـه وزارت معارف ابـزاری بـرای مقابله
بـا فقرخانوادههـا نـدارد ،امـا اگـر فقـر بـه خصـوص در
حـوزه آمـوزش زنـان مانع جدی قـرار گیـرد ،در آن صورت
تکلیـف وزارت چـه میتوانـد باشـد؟ فکـر میشـود که در
چنیـن وضعیتـی در قـدم نخسـت بـه تشـخیص دقیـق این
پدیـده و سـنجش اثرمنفـی آن بـر آمـوزش زنان وسـپس به
طبقهبنـدی میـان وضعیتهـای شـدید ،متوسـط وضعیف
پرداختـه شـود و بـرای هریـک از ایـن وضعیتها پالیسـی
تعلیمـی و تربیتـی کشـور تدویـن گـردد .تدویـن راهکاری
راهبـردی کـه بتوانـد «فقرمانـع تعلیـم» را بـه مثابـه یـک
ِ
معضـل تعریـف نمایـد ،از اولویتهـای تعلیـم وتربیـت
زنان بـه شـمارمیرود.
درایـن راهکار وظایـف همـه جهتهـا و نیـز نقشـه
راه معـارف بـرای حـل ایـن معضـل معرفـی گـردد و نیـز
ابزارهـای معقـول رسـیدگی بـه این مشـکل تعریـف گردد.

خالصه

محدودیتهـای آمـوزش زنان سـابقه بلندی داشـته و
همـان گونـه کـه در گذشـته ،اقدامات شـتابزده از سـوی
نظامهـای سیاسـی وضعیـت را گـره دیگـری زده اسـت،
عرفهـا و عنعنههـا در ممانعـت از همـه شـمولی تعلیم و
تربیـت زنان سـختجانی زیادی نشـان داده اسـت .موانع
دیگـری نیـز به سـان گذشـته در برابـر تعلیم وتربیـت زنان
هنـوز هـم عمـل میکند.
تدویـن چندیـن بسـته درحوزههـای اسـترایژی،
پالیسـی ،برنامـه عمـل و  ...میتوانـد برای حل این مسـأله
موثـر و مثمر قـرار گیرد که بایسـتی بخش بزرگـی از زمان،
ظرفیتهـای معنـوی و مـادی دسـتگاه تعلیـم و تربیـت
کشـور بـه آن اختصـاص یابـد.

خشــونت و پیــامدهــای
ناگــوار آن بــاالی اطفــال

خشـونت درعربـی درشـتی ،خشنشـدن و
ضدنرمـی را گوینـد .خشـونت یـک پدیـدۀ
مرئـی و قابـل لمـس نبـوده احسـاس خشـن
و ناتوانـي در طبیعـت درونـی انسـان اسـت
کـه در حاالـت بیچارگـی و نیافتـن راهحـل
مسـئله یـا مشـکل ،مانند یـک نیروی بسـیار
قدرتمنـد فیزیکـی بـر یـک فـرد ،یـک شـئ،
یـک حیـوان و یا یک گـروه اجتماعـی اعمال
میگـردد.
هیـچ مشـکلی را نمیتـوان با خشـونت
حـل کرد .خشـونت یکـی از مفاهیم ناخوش
َ
و نادرسـت اسـت کـه بعضـا در جامعـه بـا آن روبـرو میشـویم .مثـل خشـونت خانوادگی ،خشـونت علیـه زنان یا
خشـونت در مکاتـب و مـدارس ،هـر آنگونـه خشـونت در هـر جـا که رایـج باشـد؛ جامعه و انسـانهایی کـه در آن
زندگـی میکننـد بـه همـان اندازه بـا مشـکالت گوناگون دسـت بـه گریبانند.
همـه نـوع خشـونت بـد اسـت بهخصـوص خشـونت در مکاتـب و خانوادههـا ،معـروض مانـدن کـودکان در
ایـام طفولیـت بـه آن ،تاثیـرات بسـیار ناگـواری در پـی دارد .بهخصـوص یک تعـداد از والدیـن و معلمیـن آگاهانه و
یـا ناآگاهانـه از خشـونت علیـه دانشآمـوزان و کودکانشـان اسـتفاده میکننـد کـه ایـن عمـل اطفـال را از رسـیدن به
ملکـه و اسـتعدادهای عالیشـان مانـع و باعـث زیانهـای فیزیکـی ،روانـی ،اجتماعـی یـا محیطی ایشـان میگردد
و بـه فرایندهـای یادگیـری اطفـال آسـیب میزنـد و از پیشـرفت آنها جلوگیـری میکند .برعکـس آشناسـاختن آنها با
واقعیتهـا ،اهمیـت قایـل گردیدن به آنها ،محبت و عالقه با ایشـان موجب سلامت جسـمی ،روحی ،قدرشناسـی
و اعتمـاد بـه نفـس در ایشـان میگردد.
مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 3
قوس  1398خورشیدی

55

اگـر به تاریخ تربیـت و آموزش چندین دهه افغانسـتان و
بهخصوص کشـوهای عقبمانـده نظری بیندازیم ،متاسـفانه
میبینیـم از گذشـتههای بسـیار دور بدینسـو از لـت و کوب
در بعضـی از مکاتـب و خانوادههـا بـه عنـوان ابـزار تنبیـه در
تربیـت و آموزش اسـتفاده میشـده .حتـی ضربالمثلهایی
هم در این مورد گفته شـده اسـت« .ضرب و شـتم از بهشـت
بیـرون میآیـد» و یـا خطـاب بـه معلـم« :گوشـتش از تـو،
اسـتخوانش از مـن» و غیـره ...بـا چنیـن افـکار و عقیدههای
باطـل کـودکان بیشـتر در معرض خشـونت قـرار میگیرند.
قسـمیکه در فوق هـم تذکر دادیم خشـونت و بدرفتاری
از نظر روانشناسـی و جامعهشناسـی مشـکالت بسـیار مهم
ُ
را در کـودکان و آینـده جامعـه ببارمـیآورد ،ضمـن عقدهیـی
شـدن آنهـا ،احساسـات بسـیار بـدی را در ذهنشـان جـا
میدهنـد کـه سـبب فاصلـه گرفتـن آنهـا از خانـه ،والدیـن و
مکتـب گردیـده تا آخـر عمر در جسـتجوی انتقام میباشـند.
بـه قـول ابـن خلـدون :اگـر تندخویـی و فشـار بـاالی اطفال
صـورت گیـرد و آنهـا بـه شـیوه سـتم و زور پـرورش یابند ،به
سـختگیری عـادت کننـد و انبسـاط نفـس و نشـاط آنـان از
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بیـن رود ،در نتیجـه تنبـل و کسـل ببـار خواهنـد آمـد کـه در
نتیجـه دروغ و خباثـت میآموزنـد؛ ایـن خـود سـبب یـک
سلسـله بحـران در جامعـه میشـود.
انسـانها همیشـه بـا خوانـدن ،گـوشدادن و یـا تجارب
یـاد نمیگیرنـد؛ بعضـی اوقـات بـا مشـاهده یـاد میگیرنـد.
قسـمیکه رفتـار مثبـت را بخـود الگـو میگیرنـد .همچنین با
مشـاهده و یـا معـروض مانـدن با رفتـار منفی نیـز از آن متاثر
میگردنـد .کـودکان بـه راهنمایـی بزرگسـاالن نیـاز دارنـد و
بـا نمونهگیـری از رفتـار آنهـا ،رفتار خـود را میسـازند .چون
توانایـی محاکمـه ذهنـی آنهـا ضعیـف اسـت قضـاوت کرده
نمیتواننـد .هـر گونـه رفتـاری کـه در ایـام کودکـی از بزرگان
دیدنـد و یـا آموختنـد معقـول و درسـت فکـر میکنند.
بسـیاری از پـدران و معلمانـی کـه علیـه فرزنـدان و
دانشآمـوزان خـود خشـونت اعمـال میکننـد در ایـام
کودکـی خودشـان در خانوادههایشـان مـورد خشـونت قرار
گرفتهانـد ،وقتـی کـودک در معرض خشـونت قـرار میگیرد،
در آینـده همـان خشـونت را بـرای افـراد اطـراف خـود اعمال
مـی کند ،چـون از نظـر روانشناسـی تأثیر آسـیب خشـونت
ً
در کـودکان معمـوال در بزرگسـالی یـا هنـگام والدین شـدن
اتفـاق میافتـد .ایـن امر نشـاندهنده ایناسـت که خشـونت
در خانـواده آغـاز شـده اسـت .قسـمی کـه در رسـم زیـر هم
مشـاهده میکنیـد ،خشـونت ،ببـار آورنده خشـونت اسـت.
مفهـوم خشـونت فقـط بـه معنـای آسـیب جسـمی بـه
انسـان نیسـت .اطفـال که در ایـام کودکی به خشـونت روبرو
میشـوند در آنهـا تمایـل بـه درس و مدرسـه یـا افسـردگی و
فروپاشـی اعتمـاد بـه نفس بسـیار رایج اسـت .علاوه براین،
بایـد توجـه داشـت کـه والدیـن و معلمیـن نقـش الگویـی را
بـرای اطفـال و دانشآمـوزان دارند .هـر نوع اعمال خشـونت
کـه از آنهـا سـر بزنـد ،نقـش آنهـا فـرو میریـزد و آنهـا برای
دانشآمـوزان و اطفـال خـود بـه یـک فـرد عـادی تبدیـل
میشـوند .بنابرایـن ممکـن اسـت دانشآمـوز اعتمـاد بـه
نفـساش را از دسـت بدهـد.
داسـتانی را از یک پروفیسـور ترکی بیـاد دارم؛ میخواهم

بـا شـما شـریک سـازم؛ مـردی میخواهـد بـه خـود خانهای
بسـازد قبـل از ایـن کـه خانـه را جـور کند بیـن هم بـه موافقه
میرسـند .مـرد رو به خانـه کرده چنیـن میگوید :به شـرطی
تـو را اعمـار میکنـم که قبـل از ویران شـدن مرا آگاه سـازی
تـا زیـر مخروبـه و یا دیوار نشـوم .بعـد از تکمیل خانـه ماهها
و سـالها میگـذرد و مـرد در آن زندگـی میکنـد .در مـدت
ایـن وقـت گاه و بیـگاه درز و آسـیبها در خانه دیده میشـود
و مـرد بـه مجـرد دیـدن آن ،بـا کاه گل و سـمنت درز را ترمیم
میکنـد .بـا گذشـت یـک مـدت ناگهـان خانـه فرومیریـزد
و آدم بسـیار بـه مشـکل خـودرا بیـرون میانـدازد .بـه شـکل
گالیـه رو بـه خانـه میکند و میگویـد ،با من بسـیار ناجوانی
کـردی ،بـه موافقـه پایبند نماندی ،کـم بود زیـر مخروبه بانم!
در جـواب ،خانـه چنیـن اسـتدالل میکنـد :حـاال تـو داری
از مـن گلـه میکنـی .هـر بـار کـه خواسـتم مشـکلم را بـا تو
شـریک سـازم ،دهنـم را بـا کاه گل و یـا سـمنت بسـتی موقع
حـرف زدن را برایـم نـدادی و حـال بـه خود حـق میدهی که
از مـن گلـه کنی؟
بیاییـد اگـر مسـئول خانـواده هسـتیم و یـا اسـتاد مکتب
قبـل از ایـن کـه گپ به خشـونت و بدرفتاری بکشـد مشـکل
را شناسـایی نمـوده و بـه آن رسـیدگی کنیـم .بـه اطفـال خود
اهمیـت قایـل گردیـده مثل یک دوسـت بـا آنها عالقه بسـیار
نزدیـک ایجـاد نماییـم ،آنهـا را از کودکـی بـا واقعیتهـای
جامعـه آشـنا سـازیم .یـک مرتبـه بیتجربـه و نـا آگاه در
جامعـه ترکشـان نکنیـم .هـر قـدر از اطفـال دوری کنیـم،
حـرف آنها را پشـت گوش کـرده موقع حـرفزدن را برایشـان
ندهیـم بـه همـان انـدازه بـه حقشـان جفـا میکنیـم .آنهـا
مجبـور میشـوند جهـت مشـوره بـه دیگـران رجوع کننـد .با
آدمهای ناشایسـته و نادرسـت دوسـتی برقرار کرده و در مورد
مشـکالتی کـه بـا آن روبـرو هسـتند از ایشـان مشـورههای
نادرسـت و ناسـالم بگیرنـد.
همـواره امـروز یـک تعـداد از جوانـان و نوجوانـان را بـه
دورو بـر خـود میبینیـم کـه گرفتـار یـک سلسـله مشـکالت
و یـا آغشـته بـه عملهـای خالفانـد .در کنـار مشـکالت

خصوصـی خانوادگـی ،اقتصـادی و اجتماعـی ،اکثریـت
آنهاهـا کسـانیاند کـه از طـرف والدیـن و جامعه رد شـدند،
عالقـه و مهربانیهـای که بایـد از آنها ببیننـد ،ندیدند .زمانی
متوجـه بـه آن میشـوند که گـپ از گپ گذشـته ،اطفالشـان
نافرمانـی را بهخـود پیشـه گرفتـه و مبتلا بـه کارهـای خالف
شـدهاند.
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تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم
پروفیسور دکتوراسدالله «محققجهانی»

بخش اول

چکیده

خداونـد متعـال در قرآنکریـم میفرمایـد :و مـا خلقـت
الجـن واالنـس اال لیعبـدون
ترجمـه :و نیافریـدم جـن و انسـان را مگـر اینکـه مـرا
عبـادت نماینـد و عبـادت خداونـد به مفهـوم کامل و شـامل
کلمـه بـدون علـم و دانـش ممکـن نیسـت.
چو شمع از پی علم باید گداخت
که بی علم نتوان خدا را شناخت
پیامبـر خـدا فرمودنـد :طلـب العلـم فريضـة علـی کل
مسـلم و مسـلمة (طلـب علم برهـر مرد و زن مسـلمان فرض
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و واجب اسـت).

کلید واژه

علـم ،دنیـا ،آخرت ،ترقـی و پیشـرفت ،اسلام ،ایمان،
تعلیـم ،تربیـت ،افغانسـتان ،عمل.

مقدمه:

جهـان و کائنـات مخلـوق و آفریـده خداونـد هسـتند و
انسـان در کائنـات یکـی از مخلوقـات اسـت .وقتـی انسـان
میگوییـم شـامل زنـان و مـردان میشـود کـه بایـد از طریق

فراگیـری علـم و دانـش بـه خودشناسـی و خداشناسـی نایـل
آینـد  .اولیـن معلـم در کائنـات خـود خداونـد اسـت و انبیاء
نیـز معلـم بشـریتاند و پیامبـر (ص) فرمودهانـد :جـز ایـن
نیسـت کـه مـن به صفـت معلـم و آمـوزگار مبعوث شـدهام ؛
بنابراین با درنظرداشـت ارشـادات الهی و شـریعت محمدی،
آمـوزش علـم و دانش از مسـؤولیتهای انسـان اعـم از زن و
مـرد میباشـد .بر مـردم افغانسـتان به عنـوان جزئی از سـایر
انسـانهای روی زمیـن الزم اسـت تـا به طلب علـم بپردازند
و بتواننـد بـا فراگیـری علم و بـه کاربردن عملـی آن در زندگی
خـود ازایـن طریـق به سـایر همنوعان خـود خدمـت نموده و
زمینـه رفـاه و آسـایش را فراهـم آورند.

میـزان برخـورداری زنـان از ارزشهـای مـورد
قبـول قـرآن و دیـن
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ُ
ـن ذك ٍـر َوأنثـى َو َج َعل َناك ْم
يـا أيهـا النـاس إنـا خلقناكم م
ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ِ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
ْ
شـعوبا وقب ِائـل ِلتعارفـوا ِإن أ كرمكم ِعنـد الل ِه أتقاكم (سـوره
حجـرات آيه )13
ترجمـه( :ای مـردم مـا شـما را از یک مـرد و زن آفریدیم
و شـما را گـروه گـروه و قبیلـه قبیلـه قـرار دادیـم گرامیتریـن
شـما نـزد خداوند پارسـاترین شماسـت).
آیـۀ  35از سـورۀ احـزاب کـه حـاوی چندیـن ارزش
مشـترک میـان زنـان و مـردان اسـت.
َ ُْْ َ َ ْ
َ
ْ
َّ ْ ُ ْ
ُ
َ َ ُْ ْ َ
ـات
ات والمؤ ِم َِنيـن والمؤ ِمن ِ
ْ َ ِإن الم ْس َ ِـل ِمين والمس ِـلم ِ
الصادقـات َو َّ
يـن َو َّ
يـن َوالقان َتـات َو َّ
الصابر َ
الصادق َ
َوالقانت َ
يـن
ِ
ِ
ِ
ِْ َِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ َّ
الصاب َـرات َوالخاشـع َين َوالخاش َـعات َوال ُم َت َص ِّدق َ
يـن
ِ ِْ
وْ ِ َِ
ُ ِ
ِ ِ
يـن َو َّ
َوال ُم َت َص ِّدقـات َو َّ
يـن ف ُر َ
الصائ َمات َوال َحافظ َ
الصائم َ
وج ُه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َّ
َ َّ َ َ ً َ َّ َ َ َ َّ َّ َ
َ ْ َ َ
ات أعـد الل ُه ل ُه ْم
ر
اك
الذ
و
ا
يـر
ث
ك
ـه
الل
يـن
ر
اك
الذ
ـات و
ِ ِ
و ْالح ِافظ َ ِ
ِِ
ِ
َ
َمغ ِف َـر ًة َوأ ْج ًـرا ع ِظ ًيمـا
(خداونـد بـرای مـردان مسـلمان و زنـان مسـلمان و
مـردان مؤمـن و زنـان مؤمـن و مـردان اهـل اطاعـت و زنـان

اهـل اطاعـت و مـردان صدقـه دهنـده و زنان صدقـه دهنده و
مـردان روزهدار و زنـان روزهدار و مردانـی کـه شـرمگاه خود را
حفـظ میکننـد و زنانـی کـه شـرمگاه خـود را حفـظ میکنند
و مردانـی کـه خـدا را فـراوان یـاد میکننـد و زنانـی کـه خدا
را فـراوان یـاد میکننـد ،آمـرزش و مـزدی بـزرگ آمـاده کرده
است).

ایمان و عمل صالح

بـه جهـت همراهـی ایـن دو عنـوان در بیشـتر آیـات
مربوطـه ،آنهـا را بـا هـم ذکـر کردیم ،برخـی از آیـات در این
زمینـه عبارتانـد از:
َ ْ َ َ
ـن َف َل ُن ْحي َي َّنهُ
ـل َصال ًحا م ْن َذ َكـر َأ ْو ُأ ْن َثـى َو ُه َو ُم ْؤم ٌ
مـن ع ِم
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َ َ ً
ح َي ًاة ط ِّي َبة (سـوره نحـل آيه )97
(هـر کـه رفتـار صالح انجـام دهـد و مؤمن باشـد ،خواه
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مـرد باشـد یـا زن ،او را بـه زندگی پـاک زنـده گردانیم).
َ َ ْ َْ َ ْ
ـن َّ
الصال َحـات م ْ
ـل م َ
ـن َذ َكـر َأ ْو ُأ ْن َثـى َو ُهـوَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ٌوم َ ُـن َ يع َم َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ٍ
ً
مؤ ِمـن فأول ِئـك يدخلون الجنة ول يظلمون ن ِقيرا(سـوره نسـاء
آیـه )124
(هـر مؤمنـی کـه رفتـار نیکـو انجـام دهـد ،مـرد باشـد
یـا زن ،اینـان وارد بهشـت میشـوند و ذرهای بـه آنـان سـتم
نشـود).
َ ْ َ َ َ ِّ َ ً َ َ ُ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ـل َصالحاً
مـن عمل سـيئة فلا يجـزى إل مثلها ومن عم
ِ
ْ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ َّ َ ُ ْ َ ُ َ
ِمـن ذك ٍـر أو أنثى وهـو مؤ ِمن فأول ِئـك يدخلون الجنـة يرزقون
َ َْ َ
ـاب (سـوره غافرآيه )40
ِفيها ِبغي ِر ِحس ٍ
(هـر مؤمنـی که رفتـار نیکو کند ،مرد باشـد یـا زن ،اینان
وارد بهشـت میشـوند و روزی بدون حسـاب میخورند)
ََ ْ َ
ََ َ َ َ ََ َ ََْ َ ُ َ ُْ ٌ َُ َ َ
ـن أ َر َاد ال ِْخـرة وسـعى لها سـعيها وهو مؤ ِمـن فأول ِئك
وم
َ َ َ ُُْ ْ َ ْ ُ
ً
كان سـعيهم مشكورا (سـوره اسراء،آيه )19
(هـر مؤمنـی که آخـرت خواهـد و برای آن تلاش کند،
تالش او سـپاس خواهد داشـت).
َف ْاس َـت َج َ
اب َل ُه ْـم َر ُّب ُه ْـم َأ ِّنـي َل ُأض ُ
يـع َع َم َل َعامـل م ْن ُكمْ
ِ
ِ ٍ ِ
ْ َ َ َ َُْ
ـن ذك ٍـر أ ْو أنثى(سـوره آل عمـران آيه )195
ِم
(خداونـد خواسـته آنـان را پاسـخ خواهـد داد ،مـن کار
هیـچ مـرد و زنـی را ضایـع نمیسـازم).
َّ َّ
َّ ْ ْ َ َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َوال َع ْص ِـرِ ،إن ِالن َسـان ل ِفـي خ ْس ٍـرِ ،إل ال ِذيـن آمنـوا
اص ْوا ب َّ
َو َعم ُلـوا َّ
اص ْوا ب ْال َح ِّـق َو َت َو َ
الصال َحـات َو َت َو َ
الص ْبر(سـوره
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عصر آيـه)13
(سـوگند بـه عصر ،انسـان در زبان اسـت ،مگـر آنان که
ایمـان بیاورنـد و رفتـار صالـح داشـته باشـند و توجـه به حق
نماینـد و توجـه به صبـر و شـکیبایی نمایند).

آموختـن دانـش بـر هـر مـرد و زن مسـلمان
واجـب اسـت
در اینکـه پیشـرفتهای اعجابانگیـز بشـر در تمـام
زمینههـای حیـات فـرآوردۀ بینـش و دانـش اوسـت ،دانـش
چـراغ روشـن فراروی هسـتی اسـت و علت کشـف بسـیاری
از اسـرار جهـان دل و جـان انسـان دو تابلوی بیرنگ اسـت
و دانـش و علـم نقـش سـازنده بـر صفحـه آن دو تابلـو دارد.
از روزگار قدیـم گفتهانـد  :آدم بیسـواد کـور اسـت و در
حقیقـت بایـد گفـت ایـن ضربالمثل عیـن حقیقت اسـت،
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آری کـور بـه راحتـی از خیابـان عبـور نمیکنـد ،حـرکات
مثبـت بـرای آدم کـورکار آسـانی نیسـت ،کـور بهدرسـتی از
جـوی نمیگـذرد ،کـور از زیانهـا در امـان نمیباشـد.
آدم بیدانـش در حـال بربریـت اسـت ،ضعیـف اسـت،
اگـر مـردم بـا دانـش و آگاه زیسـت کننـد ،از زردار و زوردار
ً
امـکان ادامـه زندگـی کثیـف خـود را نداشـته و اصـوال بسـتر
رشـدی بـرای آنـان نخواهـد بود.
علـم مفخـر اوالد آدم اسـت ،بخاطـر آن جـای پـای
زندگـی محکـم و خمیـر صیـاد بیمایـۀ دانـش ،فطیـر اسـت
و مملکـت دور از نـدای علـم فقیـر و بدبخـت ،آدمـی زنـدۀ
دانـش اسـت و پاینـدۀ بینـش ،جهـل حجـاب اکبـر اسـت و
علـم نـور برتـر ،آنـان کـه دانـش را اصحـاب اکبـر میداننـد
طایفـۀ خاصـی هسـتند کـه از علـم بیبهرهانـد و بـزرگان و
اقطـاب آنـان فقط در سـایۀ بیخـرد نگاه داشـتن مریـدان راه
حکومـت و سـلطنت دارنـد.
اسلام در زمـان طلـوع او کـه دانـش انسـان محـدود به
مسـائلی پیـش پا افتـاده بود و ملـت روم و ایران هـم از دانش
بهـرۀ کافـی و وافی نداشـتند ،علمـای روم و ایـران محدود به
مردمـی بودنـد کـه بـا اجـازه دولت کسـب دانـش میکردند،
دانـش آنـان عبـارت بـود از مقداری مسـائل طـب و حکمت
یونـان و اندکـی ریاضی و فلسـفه نظری و هیئـت بطلیموس،
دانـش اینـان در اسـتخدام زورگویـان بـود اکثریـت مـردم
حـق مکتـب رفتـن و دانـش آموختـن نداشـتند ،زیـرا دانـش
بـرای ملـت ،آزادی و اسـتقالل و حالـت طلبحـق مـیآورد
و دولتهـا راضـی بـه ایـن مسـائل و بـه خصـوص آزادی
ملتهـا نبودنـد.
فـروغ اسلام بـر چنـان روزگاری تابیـد ،اولیـن آیاتی که
بر پیامبر نازل شـد ،سـخن از دانش داشـت و قلـم ،یادگرفتن
و یـاددادن و دانا نمودن ،آگاه شـدن و آگاهـی دادن و خالصه
سـخن از ایـن بـود کـه بایـد بدانـی و دانایـی را به وسـیلۀ قلم
بـه دیگر نسـل تحویـل دهی.
ْ ْ
َ َّ
َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ْ َ َ
ـذي خلـق ،خلق ِالنسـان ِمـن عل ٍق،
اق َـرأ ِب ْاس ِـم َر ِّبك ال
ِ
ْ ْ
َّ َ َّ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ
َ َْْ
اق َـرأ َو َر ُّبـك ال ك َـر ُم ،ال ِذي عل َـم ِبالقل ِـم ،عل َم ِالن َسـان َما ل ْم
َ
َي ْعل ْـم( ،سـوره العلـق آيه )5-1
ترجمـه :بخـوان بـه نـام پـروردگارت آن کـه جهـان را
آفریـد ،انسـان را از خون بسـته آفریـد ،بخوان و پـروردگارت

مکرمتریـن اسـت ،ذاتـی کـه توسـط قلـم بـه انسـان آنچـه را
کـه نمیدانسـت آموخـت  .نسـخه اصلـی و منشـأ الهامـات
و کشـفها و کتـاب عظیـم خلقـت و کتـاب مرمـوز انسـان
اسـت کـه بـه قلـم ربوبـی نوشـته شـده و انسـان در مدرسـۀ
فطـرت و عقـل و ادراک و تکامـل خـردی و اجتماعـی خـود
از ایـن دو کتـاب و اشـارات و رمـوز آنها درسهایـی آموخته
و تجربههـاي اندوختـه و بـه انگیـزۀ حب بقا کوشـیده اسـت
تـا خالصـهای از فراگرفتـه و دریافتهـا و فشـردهای از
تجربههـای خـود را بـه هـر صـورت ثبـت و ضبط نمایـد ،تا
عالیم خطوط تکاملیافته و نوشـتن آسـان شـده و راه اندیشـه
و تفکـر و ربـط بـا گذشـته و آینـده و دیگـران بـاز گردیـده و
اندیشـهها بـه سـبب نـوک قلـم بـه هـم پیوسـته ،خالصـه و
محصـول جوامـع و تمدنهـا و نظامـات و قدرتهـا همیـن
آثـار و نوشـتههايی اسـت که نـوک قلم آنهـا را ثابـت نموده و
اعمـال نیـک و بـد و تجربههایی اسـت که باقی گـذارده تا راه
اندیشـه و پیشـرفت را بـه روی آینـدگان بـاز نمایـد و جز قلم،
همـه قدرتهـا و سرکشـیها و سـاختمانهای چشـمگیر
چـون حبابـی محو شـده اسـت.
دانـش و آگاهـی سـبب آزادی اسـت ،دانـش علـت
سـربلندی اسـت ،بینـش وسـیله اسـتقالل اسـت و علـم
چـراغ راه زندگـی و برتریـن حربـه بـرای کوبیـدن طاغـوت و
طاغوتیـان.
قـرآن مجیـد  ،بیـن مـردم دانـا و نـادان عالـم و جاهـل،
فهمیـده و نفهـم هیـچ خـط مشـترکی قائـل نیسـت تـا جایی
کـه در سـورۀ الزمـر ،آیه  9میفرماید :آیاکسـانی کـه میدانند
بـا کسـانی کـه نمیداننـد ،برابرانـد؟ نخیر!
ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
قـل هل يسـت ِوي ال ِذين يعلمون وال ِذين ل يعلمون(سـوره
الزمر آيه )9
کتـاب خـدا از سـوره بقـره آیـه  31راز برتـری آدم را بـر
مالئکـه علـم و دانـش میشناسـد و بـه خاطـر ایـن نعمت او
را از مالئکـه ممتازتـر میدانـد قـرآن مجید بـرای اهل دانش
آنچنـان درجـات و مقاماتـی قائل اسـت که فـوق آن درجات
را نمیتـوان تصـور کرد.
َّ
َ
يـن َآم ُنـوا م ْن ُك ْـم َو َّالذ َ
الل ُـه َّالذ َ
يـن ُأ ُوتـوا ْالع ْلـمَ
َي ْرفـع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
ات(سـوره مجادلـه آيـه )11
درج ٍ

آموزش و پرورش زنان از دیدگاه اسالم

آنجـا کـه خداونـد اهل دانش را میسـتاید یـا جاهالن را
مـورد نکوهـش و سـرزنش قـرار میدهـد ،بـه صـورت عام و
یکسـان زن و مرد را شـامل میشـوند.
(خداونـد درجـه آنـان را کـه ایمـان آوردنـد و آنـان که از
علـم بهرهمنـد شـدند ،بـاال میبـرد).
(بگـو آیـا آنـان کـه میداننـد و آنـان کـه نمیداننـد
برابرنـد).
در آیـات متعـددی یکـی از اهـداف رسـوالن تعلیـم
دانسـته شـده و آن را مختـص بـه مـردان نکـرده اسـت.
(همانگونـه در میـان شـما پیامبرانی از شـما فرسـتادیم،
آیـات مـا را بـر شـما تلاوت میکننـد ،شـما را تزکیـه کـرده،
کتـاب و حکمـت میآموزنـد و بـه شـما میآموزنـد آنچـه را
نمیتوانسـتید یـاد بگیریـد).
هـم چنیـن روایـت فراوانـی کـه در سـتایش علـم نقـل
شـده ،اختصـاص بـه مـردان در آنهـا دیـده نمیشـود بلکـه
تعبیرهـای عـام و تصریحاتـی نسـبت به زنـان در آنهـا فراوان
ا ست .
در کتب روایی ،در مسـاله دانش و بینش ابوابی آمده ،که
هـم نمایانگـر عظمت علم در زندگی اسـت و هـم نمایانگر
بنیـادی بـودن آییـن مقدس اسلام و ایـن که هیچ مسـلکی به
انـدازه اسلام جامعـه را تشـویق بـه فراگیری علـم و آگاهی و
فقـه بـه معنـای وسـیع کلمه نکـرده اسـت ،در اینجا مناسـب
اسـت بـه قسـمتی از عناوین ابواب دانشروایی اشـاره شـود.
و جـود فراگیـری دانـش ،تشـویق مـردم بـه علـم ،ثواب
برنامـۀ دانشـمند و دانشـجو ،طبقـات مـردم در برابـر دانـش،
بهرۀ دوسـت داشـتن دانشـمندان ،الزم بودن پرسـش مسـائل
زندگـی از دانشـمندان ،بحـث بـا اهـل علـم ،رفـت و آمد به
خانـه اهـل دانـش ،گفـت وگـو و بحـث در مسـائل علمـی ،
همنشـینی بـا دانایـان ،حاضـر شـدن در مجالـس علـم،
ناروایـی همنشـینی بـا نـادان ،آثـار نامیمـون عمـل منهـای
علـم ،علـوم بـا منفعتی که اسلام مـردم را به تحصیـل آن امر
میکنـد .آداب دانـش آموختـن و دانـش اندوختـن و احـکام
آن.
(ادامه دارد)
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نویسنده :مولوی حسام

تبعیـض یکـی از مخربتریـن پدیدههـای اجتماعـی و سیاسـی
در ادوار مختلـف تاریـخ بشـر بـوده اسـت .تبعیـض سـبب
میشـود توانایـی افـراد بـه طـور ناعادالنـه نادیـده گرفتـه شـود
و بـه همگونیهـای نـژادی ،قومـی ،قبیلـهای و گروهـی توجـه
شـود(.)۱

تعریف تبعیض درلغت و اصطالح

تبعیـض عبـارت از تقسـیم و جداكـردن یـک جنـس یـا
شـخص و یـا تفکیـک بیـن دو یـا چنـد فـرد مسـاوی از لحاظ
امتیـاز دادن اسـت .بـه عبـاره دیگـر ،ایجـاد بدبینـی و ترویـج
دشـمنی میان دو یـا چند فرد با رفتـار و عملکردهـای ناعادالنه
از طریـق ترجیـحدادن یکـی بـر دیگـری را تبعیـض مینامنـد.
تبعیـض در لغـت بـه معنـای مجـزا و جـدا نگهداشـتن
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میباشـد.
تبعیـض از نظـر لغـوی بـه معنـای تفـاوت قایلشـدن
بیـن دو چیـز یـا دو شـخص ،امتیـازدادن بـه یـك شـخص
نسـبت به دیگـری ،اهمیت دادن یك شـخص نسـبت به هم
سـطحاش ،بـدون دلیـل موجـه ،میباشـد.
تبعیـض در اصطلاح جـدا كـردن مـردم از یكدیگر به
حسـب گروههـای جنسـی ،قومی ،نـژادی و سـلب برخی از
حقـوق مدنی و سیاسـی از آنان اسـت.
تبعیـض عبـارت از برتـری دادن یـك شـخص یـا گروه
نسـبت به شـخص یا گروهـی دیگر بنا بـر مالحظات قومی،
نـژادی ،مذهبـی ،زبانـی ،جنسـی و یا سـایر وابسـتگیهای
دیگر میباشـد.
پیامـد تبعیـض در برخـورداری و عـدم برخـورداری از
حقـوق و مزایـا ،تبـارز پیـدا مینمایـد .بدیـن معنی كـه تبعیض
باعـث میگـردد كـه گروهـی از تمـام حقـوق ،امتیـازات و
امكانـات مـادی و معنـوی بهـره ببرند و گـروه دیگر بـه صورت
نسـبی یـا كلـی ،بـه طـور عمـد از برخـورداری چنیـن مزایـا،
محـروم سـاخته شـوند.
عمدهترین بسـتر رشـد تبعیض ،نبـود عدالـت اجتماعی و
مشـاركت نابرابـر افـراد یا گروههـا در یک جامعه اسـت.
تبعیـض بهعنـوان یـک تجربـه تلـخ و پدیـده زشـت ،در
درازنـای تاریـخ بشـریت وجـود داشـته و آنچه تبعیـض را تداوم
و اجرایـی میسـازد جنـگ ،فقـر و جهالـت فکـری اسـت .در
كشـورهایی كـه جنـگ و خشـونت ،فقـر و یـا جهالـت حاكـم
اسـت ،تبعیـض بهصـورت گسـترده تجربه شـده و قابـل رویت

اسـت(.)۲
یافتههـای جامعهشناسـان از وضعیت سیاسـی ،اقتصادی،
اجتماعـی و فرهنگـی افغانسـتان بـه وضـوح بیانگـر ایناسـت
كـه تبعیـض نـه تنهـا درعصـر کنونـی؛ بـل از زمانههای بسـیار
دور وجـود داشـته و شـاید علـت اصلـی تبـارز این پدیده سـیاه
و حقیقـت تلـخ ،حضـور همیشـگی جنـگ ،فقـر و جهالت در
گذشـتههای دور و نزدیـك تاریـخ كشـور بوده اسـت.
گسـتردگی دامنـه تبعیـض و تعصـب در افغانسـتان؛ تنهـا
در برتربینیهـای قومـی ،زبانـی ،مذهبـی و سـمتی محـدود
و خالصـه نمیشـود ،بلكـه پدیـده تبعیـض روزانـه قربانیـان
بیشـماری از گروههـای جنسـی دارد کـه هجـوم و نگرشهای
غیرانسـانی و غیرعادالنـه ناشـی از آن ،کانون گرم خانـواده را به
جهنـم مبـدل میسـازد.
تبعیـض اسـت کـه اعضـای یـک خانـواده را در برابـر هم
قـرار میدهـد ،مردانـی كـه تبعیـض را روا میداننـد ،زنانـی كه
تبعیـض را میپذیرنـد ،دخترانـی و پسـران نوجوانـی کـه قربانی
اصلـی تبعیـض و تعصـب در یـک خانواده هسـتند.

تاریخچه تبعیض قبل از اسالم

پیـش از طلـوع فجـر اسلام ،انسـان پسـتترین دوران
اقتصـادی و سیاسـی و اجتماعـی تاریـخ خـود را پشـت سـر
میگذاشـت و از هـرج و مـرج فراگیـر در تمـام امـور زندگـی
رنـج میبـرد؛ چـرا کـه روش جاهلی ،بـر عقاید و افـکار حاکم
بـود و بارزتریـن نشـانههای آن؛ یعنـی ،جهالـت و هواپرسـتی
و بیبندوبـاری ،تکبـر ،ظلـم ،خشـونت و تبعیـض ،بـر مـردم،
مسـلط شـده بود.
 -1امپراطوری روم
امپراطـور روم شـرقی ،معـروف بـه امپراطـور بیزانـس کـه
قلمـرو آن در آن زمـان شـامل سـرزمین یونـان ،بالـکان ،آسـیا،
سـوریه و فلسـطین ،تمـام حـوزه دریـای مدیترانه ،مصـر و کلیه
سـرزمینهای شـمال آفریقـا میگردیـد و مرکـز آن ،قسـطنطنیه
بـود ،حکومتی سـتمگر داشـت که ظلم و سـتم را بـر ملتهای
یـاد شـده تحمیـل میکـرد و آشـفتگی ،هـرج و مـرج همهجا را
فراگرفتـه بـود ،در حالی که خودشـان با عیش و عشـرت زندگی
میکردنـد ،بـا ایـن وجود مصـر عرصه ظلـم مذهبـی و بدترین
نـوع اسـتبداد سیاسـی را تجربه می نمـود (.)۳
در سـوریه نیـز انـواع ظلـم و بیـگاری و بردگـی رواج یافته

بـود و رومیهـا برای رهبـری و فرمانروایـی آنان ،فقـط از زور و
قـدرت کمـک میگرفتنـد و علاوه بـر آنکه مـورد تاخـت و تاز
قـرار داده بودنـد ،ماننـد بیگانگانی بـر آن فرمانروایـی میکردند
کـه جز منطـق زور ،چیـزی را نمیشناسـند و هیچ نوع نرمشـی
بـا آنهـا نشـان نمیدادنـد تـا جایـی کـه مـردم سـوریه بـرای
پرداخـت وامهـای خـود ،فرزندانشـان را میفروختنـد .مـردم
بـه نژادهـای متفاوت تقسـیم شـده بودند .بازیهایشـان بیشـتر
اوقـات بازیهـای خونینـی بـود و شکنجههایشـان نیـز خیلی
سـخت و هولنـاک و زندگـی بـزرگان و رؤسایشـان ترکیبـی از
خوشگذرانـی و توطئـه و تشـریفات بیجا و عادتهای زشـت
و ناپسـند بود.

تبعیض از منظر آیات قرآن کریم

از دیـدگاه آیـات قرآنـی تمـام انسـانها از آن جهـت اینكه
انسـانند تفاوتـی بـا هـم ندارنـد و صفـات ظاهـری؛ ماننـد
رنـگ ،زبـان ،نـژاد ،قبیلـه ،زن و مـرد بـودن ،نمیتوانـد مالكی
بـرای برتـری و تبعیـض باشـد .قـرآن كریـم ملاك برتـری را
ویژگیهایـی؛ ماننـد تقـوا ،علـم و تلاش در راه خـدا میدانـد
كـه بـا همـت و کوشـش خـود انسـان بـهدسـت میآیـد.
آیـات قـرآن كریـم در مورد نكوهـش تبعیـض را میتوان از
چنـد زاویـه نگاه کـرد ،چنانچه اللـه متعال در بسـیاری از آیات
جهـت رفـع تبعیـض و نابرابری انسـان را بـه عدالـت فراخوانده
است.
الله متعال فرموده است؛ ترجمه:
(دادگـری كنیـد كـه دادگـری (بـه ویـژه بـا دشـمنان) بـه
پرهیـزگاری نزدیكتـر اسـت .از خـدا بترسـید كـه خـدا آگاه از
هـر آن چیـزی اسـت كـه انجـام میدهیـد)( .) ۴
در بسـیاری از آیـات قرآنـی ،اختلاف در رنـگ و زبـان از
نشـانهها وآیـات الهـی خوانده شـده اسـت نـه معیار برتـری که
سـبب امتیـازی بعضـی بربعضی دیگر شـود.
الله متعال فرموده است؛ ترجمه:
ّ
(یكـی از نشـانههای (دال بـر عظمـت و قدرت) خـدا این
اسـت كه (نیای) شـما را از خاك آفرید و سـپس شـما انسـانها
پراكنده گشـتید)(.)۵
در سـوره نسـاء ،اللـه متعـال همـه انسـانها را در گرفتـن
پـاداش ،مسـاوی میدانـد و تاکیـد نمـوده کـه حـق هیچکـس
ضایـع نخواهـد شـد.
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الله متعال فرموده است؛ ترجمه:
(كسـی كـه اعمـال شایسـته انجـام دهـد و مؤمن باشـد -
خـواه مـرد و خـواه ز ن  -چنیـن كسـان ،داخل بهشـت شـوند و
كمتریـن سـتمی بـه آنهـا رواء داشـته نشـود)( .) ۶
همچنان فرمودهاند:
(مـن عمل هیچ كسـی از شـما را كـه به كار پرداخته باشـد
 خـواه زن باشـد یـا مـرد -ضایع نخواهـم كرد .پارهای از شـمااز پـاره دیگر هسـتید)( .) ۷
در ضمـن آیاتـی وجود دارد کـه الله متعال یهـود و نصارا را
بخاطـر تبعیض و برتریطلبیشـان مذمت نموده اسـت.
آنجا كه الله متعال میفرماید:
(بگـو اگـر خداونـد ،جهـان دیگـر را از میـان همـه مـردم
ً
تنهـا به شـما اختصاص داده اسـت ،پـس (عمال با جهـاد در راه
خـدا) آرزوی مـرگ كنیـد اگـر راسـتگوئید(.)۸
عـدم تبعیـض در دیـن اسلام از جملـه اصـول اساسـی
میباشـد ،پیامبرگرامـی اسلام (ص) همـواره بـا افـراد پـاک و
باایمـان ماننـد سـلمان ،ابوذر و بالل و  ...همنشـین بـود و برای
وی تفاوتـی نمیکـرد کـه این افـراد پاک از اشـراف باشـند یا از
فقـرا ،بـرای وی تنهـا تقـوا و ایمـان ملاک بود.
حضـرت عبداللـه ابنمسـعود (رض) فرمـوده اسـت:
ب و غیـر آنهـا از ضعفـا و فقـرای
مصعـب ،بلال ،عمـار ،خبـا 
مسـلمانا ن در محضـر رسـول خـدا (ص) بودنـد ،كـه گروهـی
از اشـراف قریـش نـزد آ ن حضـرت (ص) آمدنـد و گفتنـد :ای
محمـد! آیـا بـ ه همیـن گـروه بیهمـهچیز دلخـوش كـرده و از
ن گـروه بینوا هسـتند كـه خداوند از
قومـتبریـدهای؟ آیـا همیـ 
میـان مـا بـر آنـان منـتنهاده اسـت؟
آیـا میپنـداری كـه مـا پیـرو همینها میشـویم؟! آنـان را
از خـود بـران! شـاید اگر آنان را برانـی ،ما از تو پیـروی كنیم()۹
همان بود كه این آیه مبارکه نازل شد:
ترجمه(:كسـانی را (از پیـش خـود) مردان كه سـحرگاهان
و شـامگاهان خـدای را بـه فریـاد میخواننـد (و همـهوقـت بـه
عبادت و پرسـتش خدا مشـغولند و) منظورشـان (تنها رضایت)
او اسـت .نـه حسـاب ایشـان بـر تـو اسـت و نـه حسـاب تـو بر
آنـان اسـت (و هركـس در گـرو عمـل خویـش اسـت ،چه شـاه
چـه درویـش اسـت) .اگـر (به حـرف مشـركان دربـاره اینگونه
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مؤمنـان گوشدهـی و از خود) آنـان را برانی ،از زمره سـتمگران
خواهی بـود (.)۱۰
در دوران جاهلیـت عـرب ،مسـألهی تبعیـض نـژادی بـه
طـرز بسـیار فجیعـی بیـداد میکـرد .افـرادی کـه غیـر عـرب و
سـیاه بودنـد از هیچامتیـازی برخـوردار نبودنـد .اینگونـه افراد
تنهـا بـه عنـوان برده جهـت رفاه حـال و منافـع اشـراف عرب به
کار گرفتـه میشـدند .بـا ظهـور اسلام ،تمـام آمـال و آرزوها و
منافـع اشـراف با چالش مواجه شـد؛ زیرا بسـیاری از آنها دارای
پشـتوانهی عقلـی و منطقی نبودنـد .یکی از ایـن منافع ،تبعیض
نـژادی و بـه بنـد کشـیدن افـراد سـیاه پوسـت بـود .لذا قـرآن با
تفاخرهـا و امتیـازات نـژادی بـه شـدت مقابله کرده اسـت.
الله متعال میفرماید:
ترجمـه( :ای مردمـان! ما شـما را از مـرد و زنـی آفریدهایم
و شـما را بخـش ،بخـش و قبیلـه،قبیلـه نمودهایم تـا همدیگر را
بشناسـید .بیگمـان گرامیتریـن شـما در نـزد خـدا متقیتریـن
ّ ً
شـما اسـت .خداوند مسـلما آگاه و باخبراست.
ً
بنـاء آیـات قـرآن کریـم ملاك برتـری را امـوری خـارج از
اوصـاف ظاهـری انسـان از قبیـل رنـگ ،زبـان ،نـژاد ،زن و مرد
بـودن میدانـد)(.)۱۱
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