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 ی ریپذ  گریمدارا و  د یجامعه شناس
 

 
به   ا یدیپیکیاصطالح در فرهنگ و نیباشد؛او نرمش با كسي برخورد كردن مي  یبه آرام  یبه معن یوبرده بار مدارا

. از این رو  شودیپسندد و با آن موافق نیست، گفته ممعناي اجازه دادن به وقوع یا ادامه چیزي كه شخص آن را مي
 است  ی« مدارا وبردبارToleranceترین معادل معنایي »نزدیك

و در اصطالح، تساهل و تسامح به معناي عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روي قصد و آگاهي، به اعمال و 
  ی جوامع انساندر    یزندگ  یاز اصول اساس  یکی  ،یاجتماع  یاست كه مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. مدارا  یعقاید

است که در حال    ی. مدارا از اصول ردیگیم  شمهها سرچ از احترام به حقوق و شأن انسان  یعیطور طباست که به 
نوامبر   ۱۶لحاظ سازمان ملل   نی. به همشودیم دیتهد زی ن یطور جدمهم است و به یگریاز هر زمان د ش یحاضر ب

 نموده اند.  نیمدار تع یرا روز جهان
در حال گسترده شدن است،    وستهیپ  یو فرهنگ  یما، تنوع رفتار  نیبه سرزم  تهیشدن جامعه و نفوذ مدرن  دهیچ یپ  با 
تکثر    نیاز ا  ییمتفاوت، نمونه ها   یاسیس  یها   نشیمختلف، ب  یها   دهیافراد، عق  دنیو لباس پوش  یزندگ  ی ها   وهیش

باعث تنفر و خصومت ما نسبت به   یحت یبعد رجاتو در د   دیآ یوقتها به مذاق ما خوش نم اریکه بس یهستند، تکثر
  ی م  یرا به کرس  یگانگ یوقت ها انزوا و ب  یآورد و بعض  یبه بار م  یری مواقع درگ  یشود و بعض  یآنان م  ن یعامل

است که    ییها یپر از ناگوار  یانسان دارد. زنـدگـ یو اجتماع  یخانوادگ  یدر زندگ یاسازنده ارینشاند.مدارا نقش بس
  گران یبا د  ها،ی . اگر انسان بنا را بر مدارا کردن با مردم نگذارد و در مشکالت و ناهموارشودیرو برو م  آنانسان با  

 خود لطمه خواهد زد.   یو هـم بـه سالمت اخالق یو خشونت رفتار کند، هـم بـه اعـتـبـار اجـتـمـاعـ یبه تند
را فراخواهد گـرفـت؛ چـرا کـه    یو خشونت سراسر زندگ  یاگر مدارا نباشد، تند  یخانوادگ  ی شکل در زنـدگـ  نیهم  به

و در   ستیانسان ن  لیکه رفتار و گفتار همسر، مطابق م  شودیم  افتی  یمشترک، موارد فراوان   یدر طـول زنـدگ
  ان یمـ  یـریبـروز خـشـونـت و درگـ  یـراب  یانهیزم  تواندی موارد م  نیاز ا  کیبا همسر، هر    یصورت عدم مدارا

را در    تیمیاز اخـتالفات را حل کرده، آرامش و صم  یـاری بـسـ  تـوان یبا مدارا م   کهیافراد خانواده باشد، در حال 
  ی  مداراساده تر،  یان یو برخورد و تعامل با مردم؛ به ب  یاجتماع  یاست در زندگ  وهیش  نیخانواده حاکم نمود.  وا   طیمح 

 است که با ما متفاوت هستند.   یشناختن حق و حقوق افراد یبه معنا  یعاجتما
.به  ردیگ  یقرار م  یعدم تحمل و خشونت ورز  ،ییبا یاست که در نقطه مقابل آن، ناشک  یمفهوم  یاجتماع  یمدارا
با ما متفاوت    دهیکه از نظر فکر وعق  ییو کنار آمدن با افراد و گروه ها   رشیتوان پذ  یمدارا را م  گر،ید  یعبارت

شان، تعامل    یشخص  یها   یژگیاعمال و و  د،یعقا   ها،وتبا افراد با تمام تفا   میآنکه بتوان  یعنیکرد.    فیهستتند، تعر
باشد.   یم  شان یها   تیبا در نظر گرفتن تفاوت شخص  یری پذ  گر ید  یعنی  یعنیمدارا    ،ی.در مفهوم اجتماعمیداشته باش

 ا یآگاهانه  ،یبارز اخالق یژگیو کیدر واقع مدارا در مرام و مسلک ما  افغانها مقام خاص  خورا داشته و به عنوان 
ما با اقوام،    نیآن است که مردم سرزم  یا یگو  زیما ن  یاجتماع   خیآگاهانه  همواره مورد توجه ما بوده است، تار  ریغ

 سلوک و مدارا داشته اند.  گریفرهنگ ها و ومذاهب د
وجود داشته است. در    یجوامع انسان  یریگاست که از آغاز شکل  یاده یبلکه  پد  ستی مساله نو ن  کیوتفاوت     تنوع

سرکوب،    لیاز قب   یمختلف   یتنوع و تفاوت را از مجار  نیاند تا ابه دنبال آن بوده  یها و افرادهمواره گروه  خیطول تار
 نیکه ا  دهدیبشر نشان م  یکه: » تجربه زندگ  یبرده و نوع  نیجنگ، شکنجه و ... به نفع منافع و اهداف خود از ب

دوباره    یخود را حفظ کرده است و پس از مدت  تیتنها در کوتاه مدت حاکم  ها،نهیدر همه زم  یو همگون  یسازکسانی
به  بتبر حذف نس یکه در جهان معاصر، واکنش مبتن یادهیاست. پد دهیکم گردها بر جامعه حا ها و تنوع همان تفاوت

متفاوت    یها شه یمذاهب و اند  ها،ت یمل  ها،ت یافراد، قوم  انیگسترش ارتباطات م  ده،یبخش  یشتریها را شدت بتفاوت

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Momen_b_madara_wa.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Momen_b_madara_wa.pdf


  

 

 4تر  2 له  :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هو تعامالت، فرد  با گسترش  که  ب  تیاست؛ چرا  نابود  شتر یخود را  شدن   ندیبیم  یدر معرض  به ذوب  نسبت  و 
 .  ۱« دهدینشان م یدتری»خود«ش واکنش شد

سازمان    نیاز  اهم  ونسکویرو  چن  دهیپد  نیا  تیبنابر   ماده  شش                                                                          ه: نمود  صلهیف  نیدر 
حق    ،یو ارزش  یرفتار  ،یمقام ، زبان   ،یجسم   یمه تفاوتها که تمام  انسانها، با ه  تیواقع  نیقبول  ا  یعن یمدارا    -۱

  گران یبه د  یشخص  یها دگاهید  ل یکنند و همانطور که هستند، باشند. به عالوه تحم  یکه در صلح زندگ  دارندآن را  
 . ستیقابل قبول  ن

 
وعملکرد خود دز نظر   نیدر قوان طرفانهیعاالنه و ب  یدولتها مکلف  هستند که مدارا  را در  تمام  سطوح دولت  -۲

  ی واحتماع    یبرخوردار شدن تمام شهر وندان را  از امکانات اقتصاد  نهیداشته باشند.  دولتها مجبور هستند تا  زم
 سازد .   ا یمه ضیبدون تبع

 
است.    هیتر  گردمهم   یگریدهکده مدارا از هر وقت د  کیشدن جهان به    لیشدن وتبد  یجهان  یفعل  تیدر وضع-۳

  کند یم  دیرا تهد  یاهر منطقه  نده یفزا  یاو نفاق بگونه یاست و نامدارئ  یاز گوناگون  یچونکه هر بخش از جهان نمود
 است.  ینخطر جها  کی گردد، بلکه  یکشور محدود نم کیپرابلم به  نیو ا
 
و با     یمنطق   یوها ی مدارا است الزم  است تا راه ها وش  یبرا   یمیهدف  تعل   نیتر  یاز ضروز  یکی  تیترب  -۴

 بر مال گردد.  ییشود  تا اساس وبنباد خشونت  ونا مدارا نیپروکرام  تدو
 
ها در  ها و سازمانبرنامه  قیمدارا و وعدم خشونت را از طر  کنندیتعهد م  ونسکویعضو    یماده پنجم کشورها   در

درباره   یکردن افکار عموم  داریو در ماده ششم با هدف ب  ندینما  جیو ارتباطات ترو  یفرهنگ  ،یعلم  ،یسطوح آموزش
 خود، است.  یبر تالش عمل دیو تأک یمسئله مدارا، روشن کردن خطرات نا مدارائ 

  ی از مدارا یاست که بدون داشتن حداقل یتنوع تا حد نیوبن متفاوت است، امروز ا خیاز ب  روزیبا د یامروز یا یدن
توجه داشت   دیخواهد شد. با   رممکنیغ  یعاد  تیکردن در وضع  یمتفاوت و مخالف، زندگ  دیو تحمل عقا  یاجتماع

  ی م  دایاختالف پ  گریکدیاعتقادات خود هستند، با    یمتفاوت اند و هرکس دارا   گریکدیبا    یکه افراد جامعه ا  یمادام
و   ییتوانا   یخواهد شد. مدارا، نوع  رممکنیغ  یتر آن ها اهل مدارا نباشند، صلح اجتماع  شیکنند و اگر قرار باشد ب

 ییرویبه عنوان ن نیاست که متفاوت هستند وا یتعهد به شناخت، احترام، مشارکت کردن، گفت وگو و توافق با کسان
 شود.   یشناخته م یاجتماع یاسیس

است که به واسطه آن،   یتعهد  د یتجد  یمدارا به معنا   ست؛ین  ی تفاوتیب  یدارا  نشود که به معنغلط از مقوله م  درک
م در  و  روزانه  پتفاوت  یتمام  انیما  دنبال  به  و    میهست  یمشترک  یوندها یها  اتحاد  ها  انسان  یکپارچگیکه موجب 

 . گردندیم
باور استکه»   ما    نی ( به ا   Earl Babiارل )     ،ی . ب میمقابله کن  ییانزواگرا   نی فرهنگ صلح، با ا  تیتقو  دبا یبا   ما 
را    یخ ی تار  قیحقا   دیاز تعامالت متقابل است. ما با  ی ها ناشفرهنگ  یکه غنا   میکن  دیمسئله تاک  نیبر ا  گریبار د  دیبا 
جر به  موضوع من نیو ا ختهیآمدرهم ها ت یمردم و هو خ،یکه چگونه در طول تار میداشته باش ادیخاطر آورده و به به

هو  تریو غن  دهیچ یپ  یها فرهنگ  یریگشکل مکان   یها ت یو  گشته است.  مثبت  یفرهنگ  یها چندگانه  در   راثیشده 
  هنقط ک یدر واقع  یدر انزوا رشد نکرده و تنوع فرهنگ یفرهنگ چیکه ه قتیحق نیاست بر ا یشاهد ونسکوی یجهان

بلکه   ست،یلوحانه و احمقانه نساده  رشیپذ  یکه مدارا به معنا   میکن  دیمسئله تاک  نیبر ا  دیما با   ۲قوت است، نه ضعف.«
 افراد است.   نیادیاحترام به حقوق بن   یتالش برا یمدارا به معنا 

نغز است كه بشریت و جامعه بین المللي همواره در مسیر رسیدن   یا یبه معناي رایج آن یعني فقدان جنگ،رو  صلح
در فرهنگ و ادب   یا ژهیو گاهیسر مي پرورانده است.صلح و مدارا جا به آن تالش كرده و سوداي وصال آن را در 

ما نسبت به   ینیبدر نوع جهان شهیجنگ، ر همانندو   ستیمفهوم مطلق ن کیافغانان دارد. از گذشته تا امروز، صلح 
 دارد.   یجهان هست

 کیاست  تا در وطن    زیما بخاطر ختم جنگ وصلح آماده مدارا  سازش وکمپرا  یعنن   زدنتیدر کشور ما  پر  امروز
است که طالبان در افغانستان    یپاکستان به دنبال هدف  یگردد. ول  نیکشور تام  یا یصلح همه جانبه وحفظه منافع عل

هم، نقش پاکستان در روند صلح مهم است.   نی . با ادهدیاز صلح م  تیحما   یحاال شعارها   نی بنابرا  رند؛یقدرت بگ
کمک به صلح در افغانستان نکرده است. اگر پاکستان در افغانستان صلح    یرا برا  یاقدام عمل   چیپاکستان تا حاال ه

با   یکار  نیاول  خواهد،یم ا  د یکه  دهد  گفت  ن یانجام  به  وادار  را  طالبان  که  از  است  کند؛  افغانستان  دولت  با  وگو 
  ی رییکه تغ  یببرد. تا زمان  نی را در قلمرو خود از ب  ستانینکرده و مراکز آموزش ترور  تیحما   یذهبم  یگراطافرا

طالبان را در   خواهد،یاست که با آن م یافغانستان ترفند یپاکستان برا یخواهصلح د،یا یدر عمل پاکستان به وجود ن
کشور   ریودر اصل  پاکستان است  که هرگز بخ کند.  از بخت بد که در مقابل دولت ظاهرا طالبان    تیصلح حما   یباز
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سازمان ملل در مورد اصول مدارا   یو فرهنگ  یعلم  ،یسازمان آموزش  ۱۹۹۵  هیدر اعالم  کهی!!!  در حال  ستیمان
بودن. انسان  یها وهیو ش  انیب  یها وهیها، شدرک و احترام به تنوع فرهنگ  رش، یآمده که مدارا عبارت است از پذ

و   در تفاوت است  یو هماهنگ ابدییامکان اشاعه م دهیفکر، وجدان و عق یبودن، ارتباطات و آزادباز دانش،مدارا با 
وظ اخالق  یافهیفقط  حقوق  یاسیس  یبلکه ضرورت   ست؛ین  یصرفا  فض  باشد؛یم  زین  یو  را    یلتیو  که صلح  است 

 .  رساندیها را به حداقل مرساند و تنشیم یاریفرهنگ جنگ،  یا فرهنگ صلح، به ج  جیبه ترو کند،یم ریپذامکان
  ی ستی.همزردیگ  یشکل م  یقرار دارد و بر اساس توافق گروه  یالملل در برابر جنگ و دشمن  نی در روابط ب  صلح

اختالف ها در    زیمتفاوت و بر اساس حل و فصل مسالمت آم  یکشور ها با نظام ها   انیدر روابط م  زیمسالمت آم
 کشور ها است.   انی م داریصلح و صلح پا  یالملل از مقدمات بر قرا نیروابط ب
و گروهها   حضور اند  یافراد  با  کنار    یو رفتارها   شهها یمختلف  در  امروز  داشتن    گریکدیمتفاوت   یزندگ  کیو 

برخوردار است. حال    یژها یو  تیجامعه از اهم  یروان  تیبر سالمت و امن  ریبدون خشونت به جهت تأث  زیمسالمت آم
:  دانندیم یمدارا   الزم وضرور  یرا برا لیذ یشرطه ها  شیچه است ! جامعه شناسان  پ انگریمقوله  ب نیکه ا نمیبب

ما    یبر مداخله. در اصل وقت  یت  وتوانا وقصد و چهارم  قدر  یسوم آکاه  یت یونارضا   یانتالف وتنوع   دوم ناخوش
خود را از دست    هیما قوت اول  دیعقا   میگذار  یونم  میده  ینم  یخود کاهش معنادار  دهیدر نظر و عق  میکنیمدارا م

سلسله    کیو باالتر از آن مسدود  کردن    یپوشبلکه به صورت موقت و به واسطه چشم  دیآ  ینم  ریبدهدمضمون  تغ
 . می کن یها با عامل رفتار، مدارا مبه آن تیعدم حساس ا یمالحظات 

و مقاصد را درک   ها زهیانگ  یشخص  یها نهیاست تا زم  گران یدرک د  یدر پ  وستهیفرد مداراجو، پ  گری به عباره  د
  ی د و با خود مده یبالفاصله واکنش نشان نم   ندیب یم یخاص را از کس  یرفتار  یشخص مدارا کننده وقت یعنیکند. 

قدرت اعتراض دارد،   نکهیبه هرحال با وجود ا است،رفتار از او سر زده  نیشخص داشته باشد  که ا نیا دیشا  دیگو
 گذرد .   یاز آن م
را داشته   شهیاند ا ی از آن کار یریمداخله و جلوگ قدرت شخص معنا دارد که  ییآن است که مدارا  در جـا  گری نکته د

 نکند.   یاقدام حالنیدرع یباشد، ول
موجود نباشد بحث    یژگیو  نی که ا  یاست، در صورت  یدیمفهوم کل  کیمدارا    ف ی  قدرت اعتراض و مداخله در تعر

به اجبار   ا ی  مینداشته باش  یا  دهیعق   ا یو اعتراض نسبت به عمل    یریجلوگ  یبرا  ی ما قدرت  یاست، وقت دهیفا یاز مدارا ب
   میگذر یاز کنار آن م  یتفاوت  یبا ب ا ی میکن یحمل مآن را ت 

 یعنی دهدیندارند مدارا نشان م یتیآنها اهم کندیکه احـساس مـ لیدل نیا ها بهتفاوت  به است نسبت  تفاوتیکه ب یکس
 کردن است.   یشانه خال ینوع  یو به عبارت ستیشخص آگاهانه ن نیا یمدارا

ها را جدا کرده و به آنها آن  طیاما همواره مح   م،یدهیم  یو زندگ  تیاجازه فعال   گرانیبه د  نکهی با ا  زین  ی  در واگذار
مسلک ها را جدا    ا ی  انیاد  یبعض  یزندگ  طیکه مح   ییکشورها   نی . بنابر امیدهیدر محدوده خودشان را م  تیاجازه فعال

 ا یها  و عهیش یتوان مداراجو دانست. مانند پاکستان برا  یدهند رانم ی م یبه آنان اجازه زندگ نیر یکرده و جدا از سا 
 ها!!!  یسن یبرا رانیا

تنگاتنگ داشته    یوندیو حقوق بشر پ  یآزاد  ،یجامعه مدن  ،یمدرن همچون دموکراس  یجامعه  یها مولفه  ریبا سا   مدارا
به مفهوم مدارا،   کیو آکادم  یعموم  یکبختیاز آنها بدل شده است. اما با وجود ن  ریناپذ  اکنون به بخش گسست و هم 

مانده  عقب یاتااندازه یمفهوم به لحاظ مفهوم نیهنوز ا کم،یوستیو آغاز قرن ب ستمیقرن ب یان یپا  یها در دهه ژهیوبه
و   یمذهب  ، یاسیسطح س  زی و ن  یحول ابعاد مفهوم  ی اتوافق گستردهابهامات و عدم  کهییاست. تا جا   افتهینو توسعه 

 مدارا وجود دارد   یاخالق 
مداخله شود،  گرانید دیعقا  ا یها   تیدر فعال دیفرد است که به موجب آن نبا  ا یدولت، جامعه و  فیاز وظا  یکی مدارا

  ی در چگونگ گرانیبحق برابر د  دیها و عقا  تیفعال ل یقب  نیکه ا  یینباشند، البته تا جا   دییتا   یحت  ا یهر چند مورد پسند 
و جهان   دیمدارا و تسامح عقا   یز نکند. الزمه صلح و آرامش در جامعه آن است که نوعتجاو  شیخو  دیاعمال و عقا 

بزرگ و    یبلکه در کنار هم قرار گرفتن گروه ها   ست، یهمگون ن  یشود. جامعه، ساختار  تیدر اجتماع رعا   ینیب
منافع با هم برخورد    ل یقب  نیکه ا   یبرند. هنگام  یم  ش یمنافع خاص خود را پ  ک،یکه هر    دیآ   یبه وجود م  یکوچک

 .    یگریطرف بر د کی یروزیسازش است و نه پ یبه نوع دنیمناسب آن رس امدیپ کنند، یم
  ی دارا  تواندیمدارا م  است،ینظر است که: »در امر س  نیبه ا  Saada Gendron Julie)      یژاندرون، ژول   سادا

با    یاسی مختلف س  یها فیط  یدولت و سوم مدارا  مردم با   یدولت با مردم، دوم مدارا  یسه جنبه باشد. اول مدارا
طبق    نیمردم و دولت وجود ندارد و بنابرا  نیب  یاختالف  کیدموکرات  یها به نظر برسد در حکومت   دی. شا گریکدی
 تواند ی مردم و دولت م  یهم چالش مدارا  کیدموکرات  یها اما در دولت  معناست،یدر نوع اول مدارا ب  فرضشیپ

مدعا    نیا دییدر تا   یبا رجوع به جهان خارج شواهد  توان یم  کهنیضمن ا  ست،ین   یوجود داشته باشد و احتمال آن منتف
با دولت    تیبا دولت برقرار باشد، از اختالف اقل  تی مردم با دولت هم اگر موافقت اکثر  ی. در رابطه با مداراافتی

 .   3د«یچشم پوش توانینم
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 4تر  4 له  :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

با   دنیرسدر روند    کهنیا  جهینت مدارا  از خشمگ  دیبه  و  کرد  حفظ  همچن  شدننیآرامش را  باعث    یموارد  نیو  که 
گفتن   یبرا  یحرف  زینکته فکر کرد که طرف مقابل ن  نیبه ا  ینمود و گاه  زیپره  شود،یدارشدن آرامش جامعه مخدشه

  رد، یمورد توجه قرار گ دیبا  یاسیس یدر مدارا یماعو اجت یاسیو س یاز عوامل روان  یامجموعه یطور کلدارد. به
 رشته عدم تحمل و مدارا، سر دراز خواهد داشت.   نیوگرنه ا
 eorge  تزریدارند. به قول جورج ر  یمتفاوت  یها یژگیو  یمکان  تیو موقع  یبسته به ادوار زمان  یانسان  جوامع

Ritzer) (g   نیدرخصوص جوامع مدرن و پست مدرن ذکر کرد. »ا  توانیرا م  یژگیو و  ییکا یشناس آمرجامعه 
ها نسبت .درجوامع مدرن تفاوتخودشدن  شناخته  تیعطش به رسم   یگریتکثروتراکم تفاوت است و د  یکی  یژگیدو و

شده است. اصوال در   شتریب  زیمتفاوت شده و شدت آن ن  زین  جاناتی ه  یشده است؛ حت  ترقیارعمیبس  یبه جوامع سنت
جامعه   یاعضا   ریمشابهت با سا   ،یکه در جوامع سنت  یدرحال  شود،یشمرده م  لتیعنوان فض ت بهجوامع مدرن تفاو

شدن خود است. در جوامع مدرن و پست مدرن خود  شناخته تیگر عطش به رسمید یژگی. وشدیمحسوب م لتیفض
  ی اجتماع  یمهم در تحقق مدارا  یعامل  یدگربودگ  رشیپذ  گریشده است. به عبارت د  لیتبد  یبه پروژه مهم و اصل

 .  4است«
  دن، شیسرعت جهان  شیقرار گرفته است. با افزا  دیرانده شده و مورد تهد   هیاست که امروز به حاش  یاشهیاند  مدارا،

مدارا، اعتماد و   یوندها یپ  جادی ا ،یاهر روزه و در هر جامعه لیدل نی. به همشودیشکننده م یاندهیطور فزاجهان به
آغاز    تیفیبا ک  میکار خود را با تعل  دیو زمان است. ما با   تعهد  ازمندی امر ن  نیاست و تحقق ا  یضرور  یتوافق امر

جامعه هستند، مبارزه کند. ما به  کیدر  یو نژادپرست  ضیتبع یها شه یتعصب و نفرت که ر ،یکه با نادان میتعل م؛یکن
مبارزه کرده و   ها و انتخابات آن  دیناشناخته، عقا  یها افراد نسبت به مردم و فرهنگ   یها تا با ترس  میدار  ازین  میتعل

  م یتعل  گفتیاه افغان  امان هللا خان مش  کهی.همان طورمیکن  ج یافراد ترو  انیراستا صلح و مسالمت را در م  ن یدر ا
جامعه شناسان مانند وگس     لیدل  نیا  ی است.  رو  ریجوامع فراگ  جادیو ا  یفرهنگ صلح  ترق  تیتقو  یبرا  وهیش  نیبهتر

 :  کنندیم دیشتر تاکیبر  دو مساله ب  وانیمارکوس و سول
 یجامعه و وراثت ناش نیکه از تعامل ب یرا به عنوان مقوالت  یتیشخص  یها یژگیو ریجا که مطالعات اخ از آن - کمی
 شودیاحساس م ترش یهستند ب  میجامعه سه تیو ترب میدر امر تعل یکه به نوع ییمشخص کرده، نقش نهادها  شوندیم

 یری پذتوافق ،یشناسفهیچون وظ ییها یژگیو رشد و  یجهت اثرگذار یزی رچون آموزش و پرورش برنامه یلذا نهاد
مدارا در جامعه   شیشاهد افزا  توانیم  یکار  نیچن  جه یشود چرا که در نت  جادیو باز بودن در کودکان و نوجوانان ا

 بود.  
باشد که در آموزش و    ییها تیتداوم و استمرار فعال  دیآن با   یها یزیربرنامه  یکه به نوع  کیموسسات اکادم  -دوم

  ی اجتماع  -یموضوع معاونت فرهنگ  نیبه ا  تیداشته باشد. با عنا   ینقش مهم  تواندیم  زی پرورش صورت گرفته ن
مجرب و با توجه  دیک هستند با استفاده از اساتیاکادم یمقوله فرهنگ در فضا  یمتول یکه به نوع کیاکادم یبخشها 

  ن یا   شتریب  ی. ولنندیتدارک بب  نیمحصل  یبرا  یآموزش  یها را برنامهمدا   شیاثرگذار در افزا  یتیشخص  یها یژگیو
اصالح وضع    یهوا  یاگر کس  ادیبن  نیبر ا-شوند.   نهینهاد   تیدرمرحله  طفول   دیبا   یمربوط به صبر و بردبار  ماتیتعل

 . دیآغاز نما شیخو یها ابتدا از خود و خانواده دیبا   یبرتر نی ا ژهیبو اتی کردن اخالق نهینهاد یبرا دیبا  ردبه سر  دا
 ی کردها یقانون در رو  تیو حاکم  یمردم ساالر  ،یبه آزاد  لیجهت ن  یاساس  یازینشی مدارا به عنوان پ   نکهیآخر ا  سخن
 ی زندگ  یبرا  یاسیس  ی  برترکیبه عنوان    یکه رفتار مداراگر  یجوامع مختلف مطرح شده است به طور  یرفتار

وگو و  کردن و گـفت و تعهد به شناخت، احترام و مشارکت ییتوانا  یکه مکلف با نوع شودیدرن شناخته مدر جهان م
جامعه در    یاعضا   یاست که همه   ن یا  ازمندین  یاجتماع  یمدارا  یاست که متفاوت هستند به عبارت   یکسان  با   توافق
  ن یاعمال کنند و ا  ا ی احساس   ،یخشونت  ا ی  یجانیه  یحمله ا ی  یکیزی ترس ف  نکهی، بدون ا بزنند  قدم  شیبا آسا  گریکدیکنار  

 به آن است.  یابیتشنه دست شرفتیتوسعه و پ ریاست که جامعه امروز ما در مس یازیهمان ن
 

 :   منابع
   ینشرن  یشاهرکن  نیترجمه نازن ۱۳۸۶مدارا   ی( جامعه شناسMichael Burawoy) یبوراو  کلیا-۱
)     ،یب--۲ اجتماع  قیتحق  یها ( روش    Earl Babiارل  دانشگاه  یترجمه  یدر علوم  مطالعه  سازمان  ها فاضل، 

 )سمت(.   
ر-۳  آمرجامعه   eorge Ritzer) (g  تزریجورج  نظر  یی کا یشناس  معاصر،   یشناسجامعه  یهیاست.  دوران  در 

   یتهران: نشر ن ،یمحسن ثالث یترجمه
  ی ترجمه۱۳۷۸غرب(،    یشهیاند  خی(س تساهل )در تار  Saada Gendron Julie)      یسادا ژاندرون، ژول -۴

 .  ینشر ن  ،یباقر
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