کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
بخش آموزش حقوق بشر

تهیه کننده :دکتر سید نورالدین علوی ،استاد دانشگاه
صاحب امتیاز :بخش آموزش حقوق بشر
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مقدهم و طرح ث:

 ویژگیهای یک پدیده و قلمرو معنایی آن در فهم چگونگی تداوم و تغییر آن به
ما کمک میکند.
 سنت به معنای انتقال دادن یا سپردن( )traderاز ریشه التینی ()Tradition
سنت معادل سپردن چیزی به کسی است تا از آن مراقبت و نگهداری کند.
 از نظر محتوایی در قانون رومی به معنای ارث به کار رفته است .آنچه وارث
باید از آن مراقبت کند و در انکشاف آن بکوشد.
 به معنای خاص ،استواری و ثبات و در بردارندۀ عناصر شناختی و اخالقی است.
 یا سلسله ارزشهایی که سینه به سینه از نسلی به نسلی منتقل میشود و به کندی
تغییر مییابد.
 مجموعهای از احساسات ،افکار و افعال جا افتاده و موروثی و چون چرا ناپذیر
را نیز سنت مینامند.

ویژگیهایسنت:
 -1تعلق به گذشته؛
 -2همچون کلیتی معنا بخش؛
-3مطلق انگاری؛
 -4مقاومت در برابر تغییر؛
 -5دارای بداهت ذاتی؛

 -6خصلت هنجاری و الزامآور؛
 -7جمعی بودن؛

 -8دارای اجزای همآهنگ.

یش
م
سن
چ
ت از دیدگاه ند اند ند:


سنت :یک زیست جهان فرهنگی است که به نیازها و پرسشهای ما پاسخ
میدهد.



شبستری :هماهنگی کامل میان درون و بیرون.



کارل پوپر :در سنتگرایی در غیاب یک حقیقت عینی و قابل تشخیص ،ما
در وضعی قرار داریم که یا باید قدرت سنت را بپذیریم یا هرج و مرج را.



سروش :سنت یقین نامؤجه ایجاد میکند.



ویلیام جیمز :نوعی وفاداری و التزام به یک شخص و یک رای است،
وفاداری و التزامی که ذهن تنگ نظری که برای نفس وفاداری و
التزام قداست قائل است آن را به حد افراط کشانده است.



گیدنز :پذیرش افراطی سنت و عدم تساهل به نقد و پیرایش آن به سنت
پرستی میانجامد.

سن
اس
ت و قد ت:
ملکیان :در سنتگرایی سنتگرایان به مجموعه حقایق همه جایی
و همیشگی سنت میگویند و الزام به آنها را ضروری میدانند.
سروش :سنت با وجود یقین آوری و روشن بودن با تکالیف همراه
است.
راداکریشنان :حرمت و قداست قایل شدن برای مراجع دینی [و

سنتی] با تحقیق آزاد منافات دارد و بهمین جهت خود دین [و سنت]
را به خرافه تبدیل میکند.

یس
سن
ت
ت
ایپمداهی ی ز ن:


 تفکر و حیات سنتی مقتضی وجود کسانی است که نه فقط پاسدار ونگهبان سنت؛ بلکه مظهر و تجسم کنندۀ آنند.



 در جنبهی جمعی قشر و طبقه حافظ سنت به سلطه و سوء استفاده برایمنافع خود میپردازند.



 در جنبه فردی انسان ارزش خود را از رأی و نظر قشر حافظ سنتمیگیرد.



 -در حیات سنتی انسان در خلق هویت از استقالل برخوردار نمیباشد.



 -تبعیت و یکساننگری پذیرفته شده است.

یس
سن
ت
حق
ت
ق
ایپمد و ی ی ز ن(:)1
 - جایگاهها و منزلتها مورد تایید قشر و طبقه حافظ سنتاند و همه چیز
طبیعی است .هر چیز چنان که باید باشد هست.
 - قشر حافظ سنت :مردان و سالطین همیشه در پناه سنت دارای اقتدار
هستند.
 وبر و اقتدار سنتی :حاصل سنت ،استقرار پدر ساالری و نظام سلطنتی است.

 پذیرفتن تجربه ،تقدیر و قسمت و سرنوشت ازلی انسان.
 مردان بر زنان ،ریش سفیدان بر جوانان ،جوانان بر خرد ساالن ،سالطین و
اربابان و مالکان و رهبران سنتی -مذهبی بر رعایا و تودهها از حق تعیین
کنندگی برخوردارند (توجیه نظام سلطۀ مرد ساالر ،استبدادی و سلطنت
مرد ساالر و رهبری دینی مرد ساالر).

یس
سن
ت
حق
ت
ق
ایپمداهی و ی ی ز ن(:)2
 - پایگاههای قدرت مردساالر و گسترش فرهنگ و ارزش
تکلیف محور در میان عوام.
 - حاکم حق حکمرانی دارد و دیگران مکلف به اطاعتند.
 - مردان و حاکمان تعریف کنندۀ حقوق و تکالیف زنان و سایر
اقشار اجتماعیاند.

 - مجازاتهای زاجره و خشونتهای جنسی ،نمادین ،قومی،
زبانی و مذهبی به خاطر تقلید به تقدس ارزشهای مورد تأیید
پایگاههای برتر طبیعی و پذیرفته شدهاند(نگاه درون سنتی)
 - نظامهای سنتی ذاتاً انحصارگرا و مخالف با تساهل و تسامح
میباشند.

ع
ت
ج
ن
نظاماهی ا ما ی و ظاماهی ااقتعدی:
 نظامهای اجتماعی مردساالر و سلطه محور خاستگاه
جهان بینی و نظامهای اعتقادی مرد ساالر و سلطه
محور بوده است .مثال :چین-هند-ایران.
 آیین تائو ،قانون آشوری ،فلسفهها( :یونان باستان،
عصر روشنگری و)...
 نظامهای اعتقادی توجیهگر نظامهای اجتماعی
بودهاند.
 اسالم و تفسیرهای مرد ساالر باعث گسترش سایۀ
سنگین مرد ساالری بر برداشتهای دینی شده است.

مسأهل اهلیت و کرامت انسانی:


ماکس وبر :کنشهای سنتی ،عاطفی است؛ اما کنشهای عقالنی
معطوف به هدف ،معطوف به ارزش ،صوری و ذاتی است.



هابر ماس :عقالنیت را به ابزاری ،ارتباطی و مفاهمهای تقسیم بندی
کرده که عقالنیت گفتگویی یا مفاهمهای را الزم میشمارد.



عقالنیت سنتی و سنت عقالنی :برخی سنتها عقالنیاند که لزوما
منطق پذیرای آن است؛ در مقابل عقالنیت سنتی وجود دارد که
برای بسیاری از موارد توجیه عقالنی درست میکنند و ممکن است
که عقل آزاد از بند سنت آن را نپذیرد.

ح
راه لاه:


 -1شکلگیری حوزه آگاهی؛ -2شکلگیری حوزه عمل.



 احساس نیازهای جدید ،خلق پرسشهای جدید و ایجادآگاهی ،آغاز مبارزه با سنتهای خالف کرامت انسانی است.



 حرکت از سنتهای مرتبۀ اول (سنتهای علمی – اعتقادی واجتماعی) به سوی سنت نقد عقالنی و ایجاد قابلیت خود انتقادی
(سنت مرتبۀ دوم).



 -پرسشها باید در جهانهای اجتماعی تحت سلطه ایجاد شود.



عقلگرایی انتقادی در شرایط جدید ابتدا در میان اقلیتی از
نخبگان شکل میگیرد ،به تحصیلکردگان سرایت میکند و با
ایجاد پل ارتباطی با تودهها در میان تودهها نشر مییابد.

ح
راه لاه(:)1

عقلگرایی انتقادی -1 :استداللگرا و در عین حال ناقد
خود میباشد .هم هویت ساز است و هم هویت ستیز.

-2انسان گرا است.
 -3تعبد ستیز است.

-4آزادیخواه و برابری طلب است.
-5به عدم قطعیت باور دارد.

 -6قائل به پیشرفت است.
 -7معنا کاو است.
-8انتخابگر است.

عق
ی
ویپند میان ل و د ن:
 - در سنت دینی مسلمین مبارزه با عقالنیت جایی نداشته است .دین تاکید اساسی
بر روشهای عقالنی داشته است.
 اقبال الهوری :گوهر دین توحیدی را آزادی ،برابری و مسوولیت پذیری جمعی
میداند.
 - حوزههای دوگانه دین -1 :لوکال (محلی) و  – 2گلوبل(جهانی)
 - گوهر دین (حقیقت ،آزادی ،برابری ،مسوولیت پذیری جهانی ،زیستن متعالی)
جهانی و عام است.
 - شرایع که تابع خصوصیات و مقتضیات گوناگون تاریخی و جغرافیایی در
جوامع مختلف است.
 - ما امروزه به معنویت نیاز داریم نه به فهم سنتی از دین یا دین سنتی.
 - معنویت یعنی دین عقالنیت یافته.
 - تمایز جایگاه نقل و عقل(جدال تاریخی معتزله و اشاعره) در اسالم.
 - تمایز میان حقیقت دین و دین تاریخی.

بش
حق
ن گاه جامعه شناساهن هب وق ر:


روایتهای مضیّق :هسته اصلی و حداقلهای حقوق بشر.



روایتهای موسّع :در نظرداشت اشکال و جزییات حقوق
بشر ،هنجارها ،توجیهات ،قلمرو ،مکانیزمها ،اولویتها و...که
در واکنش به شرائط محلی هر جامعه بسط مییابد.



تضاد در اولویتها؟

خ
ن
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ش
نق
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ب
ک
ف
ا
زمینه اهی اجرایی ایفای ش گان و رو ر ن وق ر
 برنامهریزیهای نهادی:
 - دین

 - آموزش و پرورش
 - خانواده

 - سیاست
 - اقتصاد
 سواد آموزی عمومی و فعالیتهای رسانهای.
 پیوند قانون و ضمانتهای اجرایی.

ت
ک
ش
گ
ت
ش
ا
ا
ر از وهج ما زبر و ر ن
هب امید رتویج و توسعه سنت حقوق بشری
و دست یافتن همه هب کرامت انسانی

شناسنامه
 نویسنده :دکتر سید نورالدین علوی ،استاد دانشگاه کابل و دانشگاههای خصوصی.
 عنوان :سنتهای مخالف کرامت انسانی ،علل پایداری و راههای مبارزه باآن

 صاحب امتیاز :کمیسیون مستقل حقوق بشر ،بخش آموزش حقوق بشر.
 هیأت بررسی:
 الف :اعضای بررسی فنی و تخصصی :وحیدالدین ارغون کمیشنر ،و رحمان علی جاوید ،هماهنگ
کننده ملی بخش آموزش بخش آموزش حقوق بشر؛ و محمد شریف طیبی ،نماینده کمیسیون در
نصاب تعلیمی وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان.
 ب :ویراستار ادبی :استاد عبدالحمید عاطف ،نماینده و مؤلف حقوق بشر در نصاب تعلیمی وزارت
معارف جمهوری اسالمی افغانستان.

 سال انتشار :زمستان .1393
 نوبت چاپ :نسخه الکترونیکی.
 آدرس سایت انترنتی:

WWW.AIHRC.ORG.AF

