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 پالنگذاری؛ کاِر اجتماعی وتعلیم وتربیه
 

روزگاری بود که عالقمندان به حکم کنجکاوی به آموختن می پرداختند وعلم چندان کاری به  
زندگانی عملی مردم نداشت.فلسفه که علم را نیززیِر بال گرفته بود به موضوعاِت بسیارمجرد می  

پرداخت وبه جای اینکه نخست مقولهٔ حیات را به صورت مشخص تعریف وتصنیف نماید  
ه های مختلِف علِم بیالوژی بسپارد فلسفه به طوِر مجرد این موضوع را مطرح  وموضوع رابه رشت

میکرد که حیات َعَرض است یا جوهر وقرن ها دربارهٔ َعَرض بودن یا جوهر بودن مقولهٔ حیات  
 ی بحث های فلسفی میکردندوبالطبع ازاین بحث ها

باهم در جنگ ویا آشتی بودند اما  مجرد به نتیجه ای نمیرسیدند.درَجَریاِن قرون وسطی دین وفلسفه 
با زندگانی عملی هیچ رابطهٔ نداشتند. عیسویت به عنوان دیِن حاکم درکشورهای اروپایی دونقش  
بسیار منفی بازی میکرد. نخست مدارِس کشیش پروری فراوان ایجاد میکرد به طوری که برای  

ی اجتماعی بیرون می بُرد وبه  هر دهکده دویا سه کشیش میرسید ودوم اینکه جوانان را اززندگان
 :نام خدمت به دین یا عبادت درراهب خانه ها وراهبه خانه ها زندانی میکرد. موالنا وقتی میگوید 

 ه مصلحت دردیِن ما جنگ وشکوه++ مصلحت دردیِن عیسی غاِر کو
به طبیعت پویان وُجست وجوگرتمدِن اسالمی اشاره میکند.ازدیِد موالنا مصلحِت مسلمان درسه  

جنگ است واین سه جنگ درجامعهٔ اسالمی شکوه وعظمت می آفریند.جنگ با نفِس اماره وخود  
داری ازفساد ورشوه خواری؛جنگ با نظاِم منی برشروفسادبه خاطِر تأمین عدالِت اجتماعی وجنگ  

با طبیعت به منظوِر توسعهٔ اختیار وتسلِط انسان برطبیعت یا به سادگی تسخیِر طبیعت.بدبختانه  
مانان گرفتار سلطنت های مطلق العنان و میراثی وبسیار استبدادی شدند واستبداد برای اینکه  مسل

 علت وجودی اش موردِ 
پُرسش قرارنگیردجهل میگستردوجلوکنجکاوی رامیگیرد.استبدادنظاِم اجتماعی را جنبهٔ دینی  

یتواندقدرت را به  میدهدوانتخاِب نظام راحِق مردم نمی داند ونتیجه این میشود که هر زورآور م
 .زور تصرف وارادهٔ مردم را کنترول کند 

برسانم که رنسانس آمد وگریبان جوامعِ اروپایی    برای اینکه بحِث خودرامختصرکنم بایدبه عرض 
راازشِر مدارِس کشیش پروری وصومعه سازی که هردو مردم را ازکاِر تولیدی ومثمربیرون می  

نگذاری وایجادشغل های مؤلِد ثروت را مطرح نمود.  آوردند؛ نجات داد وموضوع احتیاج؛ پال
 .پالنگذاِر تعلیم وتربیه باید به سه پرسش اصلی پاُسخ روشن داشته باشد 

 ؟ شاگردان را برای کدام شغل اجتماعی تربیه میکند  (۱
چه سطح است وچند درصِد شاگردان ممکن است به   تقاضای بازار کاربرای آن شغل در (2

 .کارگماشته شوند؟ 
 ؟ شاگردان درافزایِش ثروِت اجتماعی نقشی دارند یا نه( ۳

حاال با این شاخص ها که برشمردیم به سراغِ رژیِم آِل سعود درعربستان میرویم.این رژیم کامالً  
جنبهٔ دینی دارد وپادشاهان خویشتن را خادماِن حرمین شریفین خوانده اند.عربستان اگر منابع  
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گرِو نُه بودواین خادماِن حرمین شریفین چون خود بردین   سرشاِرنفتش نبود به اصطالح هشتش 
تکیه دارند وثروِت دنیارا به نام دین گرد آورده اند دردیگر ممالک نیز بدون درنظرگرفتِن نیاز  

وتقاضای بازارمدرسه ها ایجاد میکنندزیرا که شاگردان این مدرسه ها به بلندگویان رژیِم آل سعود  
 .بدل میشوند 

دو ملیون مسجد وجود   ناب سرانگشتی بشماریم همین اکنون اگر درسراپای افغانستا اگر با یک حس 
داشته باشد هرمسجد یک ُمال؛ یک مؤذن ویک خادِم مسجد دارد وبدین ترتیب عمالً شش ملیون نفر  
داریم که کاِر شان مؤلد ثروت نیست وبه خرجِ دیگران زندگی میکنند واکنون که عربستان میخواهد  

دیگر برای افغانستان بسازد پالنگذاراِن تعلیم وتربیه به مردم بگویندکه شاگردان این   صد مدرسهٔ 
مدارس را درکجا به کار می گمارند وآیا این همه ُمال دراین مدارس همانند کشیشاِن قرون وسطی  

  رقصد.بدربارهٔ موضوعاتی ازاین دست نخواهندپرداخت که برنوک یک سوزن چند فرشته میتواند 
 ت شک نیس

که دریک جامعهٔ مسلمان به وجود یک تعداد روحانی ضرورت است چنان که غذاهم یک ضرورِت  
  اساسی زندگی است ولی اگرانسان اندازه نگاه ندارد وپُر بخورد گرفتار بدهضمی واستفراغ میشود.

ش را  لطفاً جامعه را گرفتاِر استفراغ کردن مال وطالب نسازید که اگر دیگران ارادهٔ کمک دارند پول
برای تان بدهند واما خرج پول را دراختیار تان بگذارند که اگر ازگاو غدود هم خیرش به مردم  

 ر برسد بهتر است.فا عتبروا یا اولی االبصا
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