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  هوالنور
  سخن سردبير

پژوهشي  -ضـمن تبريك سـال نو هجري شـمسي، همزماني چاپ شماره دوم مجله علمي
اشـــراق با بهار طبيعت را به فال نيك گرفته و خداوند قادر را به پاس اين توفيق عظيم شـــكر 

ر كشو بهترنموده و آرزو داريم كه در اين سـال جديد شـاهد رشد و شكوفايي هر چه بيشتر و 
عزيزمان در تمامي عرصـه ها به ويژه در عرصـه توسـعه علم و دانش و گسترش  فعاليت هاي 

  و ثبت ابتكارات و اختراعات مفيد و ارزنده باشيم.  پژوهشي
صل ف دوبا تالش و كوشـش محققان ارجمند و اساتيد بزرگوار پس از سپري نمودن اكنون 

را به حضور تمامي مجله وهشي اشراق، دومين شماره ژپ -از چاپ نخستين شماره مجله علمي
اين حركت علمي در سـطح موسسات و به عنوان نخسـتين طاليه دار  نمودهمندان تقديم عالقه

تحصيالت عالي خصوصي افغانستان، مشتاق توسعه آن در سرتاسر كشور عزيزمان بوده و از آن 
  كنيم.پشتيباني مي

آثار علمي ارائه شده توسط اساتيد ارجمند  تنوعدر دومين شماره مجله اشراق، خوشبختانه 
استاد گرانقدر و اديب ارجمند كشورمان  افزايش يافته اسـت. اضـافه بر اين از نظريات سودمند

  جناب آقاي محمد كاظم كاظمي در زمينه ويراستاري مطالب بهره برده ايم.
وجه عالي اشراق، با ت تحصيالت پژوهشي موسسه -قبال نيز متذكر شده ايم كه مجله علمي

 تمادگي ارائه مقاالت در ده رشـته تحصــيلي توســط اســاتيد معظم اين موســسه، موضوعاآبه 
وسط تمعيارهاي پذيرفته شده علمي تنها به رعايت مشـخصـي را براي عرضه انتخاب نكرده و 

ال كه از ارس نماييمن اسـاس يكبار ديگر اعالم ميبر اي نويسـندگان ارجمند اكتفا نموده اسـت.
نموده و متناسب با ها و موســســات اســتقبال مقاالت علمي اعضـاي كدر علمي ديگر دانشـگاه

تدوين مجالت تخصــصــي در رشته هاي  تهيه ون هاي بلند خويش در راســتاي اهداف و آرما
نماييم. باشــد تا با همكاري مســئولين ارجمند و همراهي محققان گرامي متنوع علمي تالش مي

  تر و استوارتري براي رسيدن به اين هدف مهم برداشته شود.روز به روز گام هاي بلند

  و ما التوفيق اال باهللا



  
  



 

  
  ميقرآن كر يخمنديد و تارينصر حامد ابوز

  سيد محمد مهدي افضلي
  حقوق دانشگاه اشراقعضو كدر علمي دانشكده و  پژوه دكتري كالم اسالميدانش

  دهيچك

شـان از وحي، داشتن كتاب مقدس اديان ابراهيمي، به رغم تفاوت در تلقيمشـترك  يژگيو

ـــكل فراهم آمده از طريق وحي اســـت. بحث از حقيقت وحي گيري آن، از مباحث و نحوة ش

را  تواند مباحث مرتبطشود، ميكه نسبت به آن اتخاذ مي آيد. نوع نگرشـيكليدي به شـمار مي

ـــكل تاب گيري كتحـت تأثير قرار دهد. به نســـبت تفاوت در تحليل حقيقت وحي يا نحوة ش

هد ســت. پس از عكه براي تفســير آن مورد توجه قرار گرفته نيز متفاوت بوده امقدس، روشــي

گيرد و در پي آن هاي خاصــي نســبت به متون ديني شــكل ميزمين، نگاهروشــنگري در مغرب

يخي شود، متون ديني، تارگرايانه نسبت به تعاليم ديني اتخاذ مياي و غير واقعهاي اسطورهنگاه

نديشة . در ايابداي ميها نقش برجستهنانگاشته شده و عنصر خيال براي بازسازي و بازفهمي آ

ــلمان،  ــابقة چنداني ندارد. در چند دهة اخير برخي از نوگرايان مس ــي س ــالمي چنين نگرش اس

ـــراغ فهم و تفســـير  همـانند نصـــر حامد ابوزيد با اين نگرش و با تكيه بر رويكرد ادبي به س

اند از اين طريق، تاريخي بودن نزول و حضــور قرآن كريم را اثبات كريم رفته و خواســتهقرآن

ها و ادله نشــان داده شــده فرضنند. در اين نوشــتار، ضــعف اين ديدگاه به لحاظ مباني، پيشك

  است.

  واژگان كليدي: 

وحي، تفسـير، تأويل، معرفت ديني، زبان دين، سياق، ناسخ و منسوخ، اعجاز، معنا، مدلول، 

  .نومعتزلي
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  مقدمه

شان از ماهيت وحي، داراي معرفت وحياني و كتاب اديان بزرگ آسماني، با تفاوتي در تلقي

گردد كه وحي در سنت يهودي، به به اين نكتة اســاسي باز مي مقدس هسـتند. تفاوت در تلقي

 يابد وت قوم برگزيدة خدا و در مسيحيت، در ضمن وجود يك فرد تجلي ميعنوان سـرگذشـ

 ياست كه از سو ياژهي، معرفت وبلكه عين آن است. اما در اسالم، بنا بر تعريف مشهور، وحي

آن به  م و ماننديهمانند انزال فرشته، الهام، سخن گفتن مستق يخاص يهاهويخداوند متعال، با ش

ث ها، بحتفاوت به رغم اين .اندگرانيمور ابالغ آن به دأشان ميشود و ايا مالق يخاص يهاانسان

ــكل ــه دين پيشاز حقيقت وحي و نحوة ش به  گفتهگيري آن، از مباحث پايه و كليدي در هر س

 تواند مباحث مرتبط را تحت تأثيرشود، ميكه نسبت به آن اتخاذ ميآيد. نوع نگرشيشـمار مي

ــه دين، رويكردهاي قرار داده و ثمرات  ــة ديني هر س ــد. در تاريخ انديش ــته باش متعددي داش

  مختلفي نسبت به آن اتخاذ شده و موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است و دارد.

 كه براي تفسير آن مورد توجه قرار گرفته نيز متفاوتتحليل حقيقت وحي، روشي نسبتبه 

وحي داشته باشد، الجرم در تفسير آن نيز از نظام بوده اسـت. اگر كسي نگاه عرفاني به حقيقت 

ــت، چنان ــير آن مفهومي عرفاني بهره خواهد جس ــفي حقيقت وحي، براي تفس كه تحليل فلس

  هاي ديگر.طور دستگاههاي مختلف آن است و هميننيازمند نظام مفهومي فلسفي با شاخه

ــي ــبت به حقيقت وحي در مغرب زمين نگرش ــدة اخير نس ــده، ادبيات قابل كه در چند س اتخاذ ش

زمين شـاهد تحوالت اساسي در نوع نگرش توجهي را توليد كرده اسـت. تفكر فلسـفي، االهياتي مغرب

  توان مواجه شد:خود نسبت به وحي بوده است. به طور كلي با متون ديني به چند گونه مي

يا  ه زبانالف، ترجمه: و آن كوشـشـي است براي نقل محتواي متن مقدس از زباني اصلي ب

  هاي ديگر. زبان

ــي ــير: و آن تالش ــيح جوانب مختلف متن مقدس و رفع ابهام و ب، تفس ــت براي توض اس

  هاي ديگر همان متن و ساير منابع عقلي، ديني و علمي.تناقض از آن به كمك بخش
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اســـت از تلطيف، تعميق وتعميم متن مقدس، بدون توجه به معناي  ج، تـأويل: كه عبارت

  فاظ متن به منظور حل برخي از مشكالت معرفتي يا تحصيل برخي مفاهيم متعالي.ظاهري ال

ـــخن به ميان مي آيد. اين در هرمنوتيـك يهودي مســـيحي از چيزي بـه نام آناگوژي نيز س

برداري جانبي از متون مقدس است كه از طريق تأمل در وضع كلمات و اصطالح به معناي بهره

ــمارش آنها و ــت مي حروف متن مقدس و ش ــبات ديگر، مفاهيم ذوقي به دس آورند. در محاس

  )136ص، 1382شود. (توفيقي، معارف اسالمي اين قسم نيز ذيل تأويل گنجانده مي

ـــنتي، يادگيري و خواندن كتاب مقدس هدف آموزش و گفتـه مي ـــود كـه در نگرش س ش

ن در آن قرين ور شدآموخت تا كتاب مقدس بخواند و از غوطهپرورش بود. انسان خواندن مي

ــود. در اين تلقي تورات و انجيل كتاب ــعادت و حكمت االهي ش ــماني و س هاي مقدس و آس

ها قرائت با حضور شـان انسـان اسـت. يگانه راه گشودنٍ رمز آنشـان خداوند و مخاطبمؤلف

ري هاي عادي بشذهن است. برخورد انتقادي با آنها زيبنده نبوده و متون ديني را در سطح كتاب

ها، كتابهاي مقدس جاودانه داشـــتند كه در اين ســـنتدهد. در مقابل، منتقدان ابراز ميزل ميتن

  ها مخفي مانده است.انگاشته شده و حيث تاريخي آن

ــور غلبه داشــته كه كتاب مقدس پيش از اين خ كه وارد جريان تاريبه نظر منتقدان، اين تص

 خداوند تكميل شــده است. (كيوپيت، ترين و آخرين جزئيات، از ازل توســطشـود، تا كوچك

) اما از قرن هفدهم به بعد، با توجه به رشــد علوم و تطورات فلســفه، به ويژه 106، ص1380

نگاه انتقادي نســبت به متون مقدس شكل گرفت. منتقدان  اي پيدا كرد،كه فلسـفة قارهتحوالتي

ح يك ســند بشــري است كه در انديشـي را كنار نهاد. انجيل به وضـومعتقد بودند كه بايد جزم

طور ابراز هاي متداول مطالعه شود. همينو بايد با همان روش زمان و مكان خاصـي پديد آمده

ـــد كه اين متون، قرائت نگاهي به كتاب مقدس  پذيرند، ضـــمن اينكه چنينهاي مختلف ميش

  )108-107تر از نگاه سنتي به آن است. (همان، صبسيار طبيعي

اي به متون ديني است. وي آغازگر نگرش اسـطوره )1827-1752( شـهورنيد آيان گاتفري

در بارة آفرينش جهان، نخستين موجودات بشر، طوفان و  شيدايسفر پهاي عقيده دارد كه قصه
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شـمار ديگر ادبيات كهن اسـت. براين اسـاس، روايت كتاب هاي بيموارد ديگر همانند داسـتان

ــگرفي مقدس دربارة ظهور و تكلم خدا، وا ــت، بلكه گواه دوران ش قعاً به معناي تكلم خدا نيس

) نيز 1808-74(ف اشتراوس د.اسـت كه در نخسـتين وهلة رشد شعور انسان پديد آمده است. 

خواند، ولي متكلم نقاد قسمت اعظم به صـراحت بيان كرد كه كليسا روايت انجيل را تاريخ مي

ادعا كرد كه كتاب مقدس را  )1846-1894( تيرابرتسـون اسم داند.آن را اسـطورة محض مي

نبايد كلمه به كلمه كالم خدا انگاشـت. كتاب مقدس، متضمن كالم خداست، دستاورد انسان و 

دهد. بنابراين مشمول موازين متعارف نقد تاريخ اسـت و رويدادهاي تاريخي بشــر را شرح مي

س نويمعتقدات آن انجيلها، كالم منتسـب به عيسي و در واقع تاريخي اسـت. هر يك از انجيل

  ) 126-109است. (همان، ص 

هاي نازكي از چنين چنين نگرشــي در دنياي اســالم پيشــينة بســيار اندك دارد. هرچند اليه

فكر كه در ســنت تهاييكريم يافت، اما با ويژگيتوان در تفاســير ارائه شــده از قرآنتلقي را مي

ريشه ندارد. تنها در اين اواخر برخي از مسـيحي برشـمرده شد، چنين چيزي در تفكر مسلمين 

ـــ  انديشـوران مسلمان در پي آشنايي با چنين رويكردهايي، به نگرش متداول تفسيري كه در ـ

ـــ نگاهي از سهاي خاص فلسفي، عرفاني، فلسفي، حديثي و مانند آن عرضه شده بود قالب ر ـ

ــكل ــبت به ش ــيم نگاه نقادانه نس ــير آنگيرانكار انداخته و در پي ترس  ي حقيقت وحي و تفس

ـــاختن چنين اند، در پي نهادينهناميده» نومعتزلي«اند. اين افراد كه خود خويشـــتن را برآمده س

  اند.اي برآمدهانديشه

توان به نصر حامد ابوزيد، انديشور مصري و محمد ترين متفكران اين نگرش مياز شاخص

كند كه در نگرش سنتي و غير ابوزيد تأكيد مي 1تبار اشاره كرد.اركون متفكر فرانسويِ الجزايري

  اياش دور شده و به يك شيء مقدس و وسيلهانتقادي به قرآن، اين متن از سرشت حقيقي

                                                 
توان به اثر زير مراجعه كرد: مطالعات اسالمي، آراء و هاي محمد اركون ميلي با انديشه. براي آشنايي اجما 1
هاي معاونت پژوهشي سازمان فرهنگ و هاي محمد اركون، اثر محمد مهدي خلجي، از سلسله پژوهشانديشه

 .1377ارتباطات اسالمي، 
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اش يك محصول فرهنگي كه متن قرآني در جوهرهبراي تزيين تبديل شـده اسـت، در حالي

ين ل گرفته است. از ااست، يعني در مدت بيش از بيست سال در واقعيت و فرهنگ خاصي شك

رو اعتقاد به وجود متافيزيكي و پيشـيني براي قرآن، كوشـشـي براي پوشاندن اين حقيقت و از 

توان ميان االهي بودن منشأ قرآن و ميان بردن امكان شـناخت علمي از آن است. به نظر وي مي

ورت صدينقايل نشدن به وجود پيشين براي وجود عيني آن در فرهنگ و واقعيت جمع كرد، ب

كه خداوند متعال هنگام فرسـتادن وحي بر پيامبر، نظام زباني مخصوص نخستين گيرندة وحي، 

يعني پيامبر را برگزيده اســت. بديهي اســت كه گزينش زبان، گزينش يك ظرف خالي نيســت، 

ــت. لذا نميترين ابزار يك قوم در فهم و نظامبلكه زبان مهم ــي جهان اس توان دربارة هيچ بخش

ـــخن گفت. (ابوزيد،زبـان ، 1380ي و بـه تبع هيچ متن زبـاني، جـدا از فرهنگ و واقعيت آن س

ـــألة قِدم كالم االهي و وجود ازلي داده) ابوزيد براي تأييد ادعاي خود مي70ص هاي گويد مس

ده شود، تنها ديدگاه رايج در تفكر اسالمي نبووحياني، كه در تفكر غالب بر آن تكيه و تأكيد مي

د اند كه ايجااي دانستهعهدهاي نخستين، كساني قرآن را پديده در كنار آن، از همان است؛ بلكه

  و نزول آن تابع نيازهاي بشر بوده و براي تأمين مصالح او نازل شده است.

البته ابوزيد به نزول تاريخي قرآن اكتفا نكرده، بلكه بر حضـــور تاريخي آن نيز  تأكيد دارد. 

ـــاختار فرهنگي معيني نگـاه تـاريخي، متون زباني بـه نظر او متون ديني در اند، يعني به يك س

ــوب ــازد، معنا ميكه زبان، نظام معنايي محوري آنرا مياند و مطابق آن، با فرهنگيمنس دهند. س

اعي دارند. هاي اجتمكند كه متون ديني رابطة دوسويه با زبان و ديگر واقعيتالبته او تصريح مي

نيز يك مفهوم اعم اســـت كه فرهنگ اجتماعي، تمدن، زبان تكلم، آداب و مراد از نظـام زباني 

د شوشود. متون ديني از يك سو از اين امور متاثر ميرسوم و روابط اجتماعي، همه را شامل مي

  نهد.ها تأثير ميو از سوي ديگر بر آن

ل با و اين مشكمانع عمدة ابوزيد در اين مسير، انتساب متون ديني به خداوند است. به نظر ا

ــاس آيات قرآني مي ــت، زيرا بر اس ــتفاده از خود قرآن قابل حل اس توان يك چيز را، هم به اس

كند كه در آن، انسـان نسـبت داد و هم به خداوند. براي تأييد اين ادعا به خود قرآن تمسك مي
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 ادعاي كوشــدمورد نقد قرار گرفته اســت. او از طريق آن مي (ع)نحوة باور مســيحيان به عيســي

اغلب مسلمانان در باب قرآن را مردود انگارد. عيسي در قرآن هويتي دارد كه همانند خلق قرآن 

شان از يك ساختارند: قرآن رغم جدايي مواد تشكيل دهندةاست. خلق قرآن و خلق عيسي علي

گيرنده بوده و  (س)همانند حضــرت مريم (ص)و عيســي هر دو كالم خداســت. حضــرت محمد

ها نيز يكي، يعني جناب جبرئيل است. جبرئيل براي مريم به صورت بشر ظاهر شد و واسطة آن

نيز به شـكل اعرابي. در هردو حالت كالم خداوند به شكل عيني ظاهر شد، در  (ص)براي محمد

يكي به شـكل مخلوق بشري (= عيسي) و در ديگري به صورت متن زباني(= قرآن). غفلت از 

ش او شد و غفلت از بشري بودن قرآن، موجب ازلي و ابدي بشـري بودن عيسـي، باعث پرست

انگاشـتن آن. در هردو صـورت انسـان از واقعيت اصـيل و اجتماعي خود دور نگاه داشته شد. 

  2)205، ص1994(ابوزيد،

براين اساس، براي تفسير چنين متني كه در بستر اجتماع شكل گرفته، مرجع تفسير و تأويل 

ني نظام زباني است. بايد با نگاه انتقادي نسبت به متن قرآني مواجه آن نيز خود همين بسـتر، يع

شده و به فرهنگ معاصر نزول قرآن نقبي زد؛ سپس با فهم عناصر دخيل در فرهنگ عصر نزول، 

به تفسـير امروزي و متناسـب از متن قرآني نايل شـد. اين عصارة نگرة ابوزيد در باب سرشت 

 وحي و روش تفسير آن است.

شــناختي و هاي معرفتفرضو پيش كوشــد در حد توان و مجال، مبانيحاضــر مي نوشــتار

    3شناختي و ادلة اين ديدگاه را  تبيين، تحليل و ارزيابي كند.روش
                                                 

ان نقد گفتمان ديني اثر آقايان حســن يوســفي الديني تحت عنو. در فهم عبارات ابو زيد از ترجمه نقد الخطاب 2
اشكوري و محمد جواهر كالم و همين طور مقالة آقاي سعيد عدالت نژاد تحت عنوان اجتهاد نوين، بررسي كتاب 

  ايم. هاي نصر حامد ابوزيد سود جستههايي در باره انديشهنقد الخطاب الديني در محموعة نقد و بررسي
يد آورده اسـت. برخي از آنها به شـكل كتاب و برخي ديگر به صورت مقاله در نشريات ابوزيد آثار متعددي پد .3

ـــده ـــود. عنوان بالغ مي 70عنوان و مقاالتش به  12اند. تعداد كتابهاي ابوزيد به مختلف عربي و غربي چاپ ش ش
ــت. مهمها را از زبانتعدادي از كتاب مفهوم النص و «توان مي ر وي راترين آثاهاي ديگر به عربي ترجمه كرده اس

التفكير  ،»هدانسـت. االتجاه العقلي في التفسير و االمام الشافعي و تأسيس االيدئولوجية الوسطي» نقد الخطاب الديني
روية نقديه نحو انتاج و عي علمي بداللة النصوص في زمن التكفير ضد الجهل و الزيف و الخرافة، الخطاب الديني: 
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  . روش ابوزيد در فهم و تفسير قرآن 1

مورد  براي رعايت اختصـار، از معرفي خود ابوزيد صــرف نظر كرده و مستقيمًا وارد روش

   4شويم.اب فهم و تفسير قرآن مينظر او در ب

زبانان نگاشـته، از مشاجرات براي پارسـي» النص«مفهوم اي كه بر ترجمة ابوزيد در مقدمه 

ن كند. او راز ايكريم و تحير متفكران اظهار تأســـف ميجريان يافته در باب ماهيت اعجاز قرآن

ن، به دليل اتخاذ رهيافت ادبي جويد و از برخي انديشوراسـرگرداني را در عدم تنقيح روش مي

كند. به عقيدة ابوزيد، جرجاني نخستين انديشمندي بود كه با استفاده از كريم ستايش ميبه قرآن

مباني معتزلي و دستاوردهاي فكر يوناني، نظرية نظم و تأليف خود را ارائه كرد. به نظر وي، گام 

شــعر اســت. اين كار مقدمة  نخســت پژوهش در اعجاز قرآن و كشــف قواعد آن، پژوهش در

توان اعجاز قرآن را تبيين كرد. روش ادبي وصـول به قواعد سـخن بليغ است كه بدون آن نمي

ر شناختي مكتب ادبي معاصنهاده شده توسط جرجاني، افزون بر ثمرات ديگر، مبناي معرفتپي

  )36و  23، ص1380در فهم و تفسير قرآن قرار گرفته است. (ابوزيد، 

گيري از اين روش در فهم و تفســير قرآن كريم، مدعي اســت متون راي توجيه بهرهابوزيد ب

ــلوبديني، متون ادبي ويژه ــتند، چون در تأثير بر مخاطب از اس ــاختار اي هس هاي خاص و س

باب  شناسان و متكلمان دردليل لغويان، زبان برند. به همينزباني شـعرگونه يا داستاني بهره مي

  شان كامالً ادبي بود.دادند و نقطة عزيمتي بالغي آن را مورد تحليل قرار ميهااعجاز، ويژگي

   

                                                 
: قرائة في خطاب المرئة، فلسـفة التاويل: دراستة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي، الدينيه، دوائر الخوف

ــلطه،  ــية ابو زيد، النص الس يگر كتاب الهيمنة د الفكر الديني بين ارادة المعرفه و ارادة الحقيقه:القول المفيد في قض
ورد م مفهوم النص و نقد الخطاب الدينيبيشتر هاي ابو زيد اسـت كه تا كنون منتشـر شـده اند. در نوشتار كنوني 

  توجه بوده و به ديگر آثار كمتر مراجعه شده است.
 هايي دربارةنژاد، نقد و بررسيتوان به آثار زير مراجعه كرد: سـعيد عدالت. براي اطالع از شـرح حال ابوزيد، مي4

أبوزيد به  ه.  القول المفيد في قضي1380مي،هاي نصر حامد ابوزيد، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالانديشه
 قلم عقل مصر و ضميرها، گرد آوري خود ابوزيد، مصر، مكتبة مدبولي.
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ــ تمثيلي داشتن متون ديني يك نكتة بديهي است و به همين  به نظر ابوزيد، ساخت روايي ـ

دليل جز روش برخاسته از خود متن (= رويكرد ادبي) يا تحليل زباني، روش ديگري براي فهم 

متن قرآني يك ابزار ارتباطي اسـت كه جز با تحليل محتويات زباني شكل  آن در اختيار نداريم.

يعت پيام توان طبيافته در پرتو واقعيات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر نزول، نمي

ـــاس هيچ متني فارغ از 73-70و ص 24-23، ص1380آن را درك كرد. (ابوزيد، ) بر همين اس

ـــكل نمي ـــترهـاي زماني، مكاني ش بند زمان و مكان و آينة زبان و فرهنگ يرد، بلكه تختهگبس

  مخاطبان خود است.

كه بر اساس آن، كفار قريش حالت شگفتي، بهت و هاي تاريخي ـــ ابوزيد با استفاده از داده

گر كند كه اين حاالت نشانيافتند ـ ادعا ميحيرت و تالطم دروني هنگام شنيدن آيات قرآني مي

يژگي مميز قرآن به عنوان متن زنده و اثرگذار اســت كه ايمان مؤمنان و كفر جنبة ادبي، يگانه و

  )30-29، ص1380خورد. (ابوزيد، كافران از همان ريشه آب مي

كند، اين اســت كه روش ياد توجيه ديگري كه ابوزيد در اســتفاده از روش ادبي بيان مي    

هاي جديد در تحليل و فتة روششـده، از مباني سـنتي در ميراث گذشــته و دستاوردهاي پيشر

هاي نقـد، بـه يكســـان برخوردار اســـت. لـذا اين توانـايي را دارد كـه متن ديني را از كاركرد

كه در قرن بيســتم شــاهد آن بوديم، رهايي ســياســي، اقتصــادي، علمي يا فلســفي ايدئولوژيك،

افت كرد: يكي ب توان سه بافت مختلف معنا و داللت را از هم تفكيكبخشـد. بر اين اساس مي

. سازدگر امروزي كه معناي عصري متن را ميتاريخي نزول قرآن، دوم بافت خواننده و پژوهش

معناي متن در هر عصر، محصول تعامل معناي تاريخي با جنبة امروزين ذهن خواننده است. از 

ــومي فراهم  ــياق، زمينة س ــوديمتعامل اين دو س ــت و از طريق آگاه» فحوا«كه همان  ش ي اس

شود. گيري متن حاصل مياش و نيز اوضاع و احوال شكلگر به موقعيت كنونيانتقادي پژوهش

  ) 39، ص1380(ابوزيد، 
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  . تأويل؛ روش فريد فهم متون ديني1/1

توان آن ابوزيد معتقد است اگر بخواهيم تمدن اسالمي را به يكي از ابعاد آن فروبكاهيم، مي

گاه يك تمدن، متني باشد كه اساس و اس مدعي است اگر تكيهناميد. براين اسـ» تمدن متن«را 

آيد، ترديدي نيست كه تأويل، يعني روي ديگر متن، از سازوكارهاي محور آن تمدن به شمار مي

مهم آن فرهنگ و تمدن در توليد شناخت است. تأويل نيز گاه مستقيم است و گاه غير مستقيم. 

يم با متن و رويكرد آگاهانه براي فهم مدلول و معناي آن تأويل مستقيم ناشي از داد و ستد مستق

شــود. وقتي محور يك تمدن، متني اســت، و تأويل غيرمســتقيم در قلمرو علوم ديگر يافت مي

ـــير و تـأويـل ـــد، تفـاس ـــت، از جمله حوزه بـاش هـاي آن متعدد و تابع عوامل گوناگوني اس

 كند، و عامل ديگر افق معرفتييين ميهاي تأويل را تعكه اهداف و شيوهشناختي خاصيمعرفت

ــي متن مي ــت كه عالم اهل فن از خالل آن به بررس ــد در اين افق، متن را پردازد و مياس كوش

  )47-46، ص1380بفهمد يا با اين متن، پرده از آن افق بردارد. (ابوزيد،

وجيه تبه نظر ابوزيد، روش ادبي تنها ضـامن تحصـيل آگاهي علمي است كه با آن از مرتبة 

رويم. شناخت متن قرآني، بدون بازسازي قرائت انتقادي ايدئولوژيك رايج در تفكرمان فراتر مي

از علوم قرآني ممكن نيســـت. جـايگاه علوم قرآن و حديث در گفتمان ديني معاصـــر، تكرار 

مكررات اســـت، زيرا به اعتقاد بســـياري از عالمان، اين دو رشـــتة علمي به اوج بالندگي خود 

ــيده ــندگان رس ــوفي براي آيندگان باقي نمانده اســت. ابوزيد بر اغلب نويس اند و قلمرو نامكش

يش از سازي بداند كه ايشان به بازگويي سخن پيشينيان و سادهمسلمان اين اعتراض را وارد مي

ــورت خلوص نيت، براي تقرب به خداوند  ــي يا در ص ــياس ــتاي اهداف س حد مطالب در راس

، 1380ين چيزي حتا عملي نيست تا شايستة اجر و ارج باشد. (ابوزيد،اند، ولي چنمشغول گشته

  )49-48ص

حقيقت اســتوار است  توان به درك علمي از قرآن دسـت يافت، بر اينكه چگونه مياما اين

كه قرآن خود را پيام ناميده اسـت. اين نامگذاري نمايانگر ارتباط ميان فرســتنده و گيرنده است 

ش توان مورد پژوهپذيرد. در اين ميان، فرستندة پيام را نميني صـورت ميكه از طريق نظام زبا
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گذرد، واقعيت علمي قرار داد. امـا پژوهش در باب متن قرآني از مجراي فرهنگ زمان نزول مي

گيرندة آن، يعني پيامبر اكرم، در هاي مخاطب وحي و اولينكه زندگي نخسـتين انسانو فرهنگي

جا كه پرداختن به فرهنگ و عناصر آن يك امر تجربي است، با تحليل نگيرند. از آآن شكل مي

  )69، ص1380توان به شناخت علمي از متن قرآني دست يافت. (ابوزيد،اين امور مي

سويه ميان متن و فرهنگ را ـ يادآوري اين نكته سـودمند اسـت كه ابوزيد توهم رابطة يك 

ــ رد ميتواند از اين ادعا كه متن يك محصول كه مي كند. به نظر او، فرهنگي است ناشي شود ـ

گيري، اش متاثر از فرهنگ زمانه اســت، پس از شــكلگيريگونه كه متن در مراحل شــكلهمان

ري گيگيرد. حتا در مرحلة شــكلخود ايجاد كنندة فرهنگ و معيار ســنجش متون ديگر قرار مي

عيت، ســازي فرهنگ و واقخود را در نماياننيز پذيرندة منفعل نبوده، بلكه به مثابه يك متن، اثر 

رفت اي سازنده به كار گگذاشته است. متن قرآني، واقعيت را نه به صورت ابزاري، بلكه به گونه

ها را به شـكل جديد بازسازي كرد. در مرحلة اثرگذاري بر فرهنگ و واقعيت نيز هاي آنو داده

ا متن قرآني باشد، بلكه فرهنگ نيز ب اي نيسـت كه فرهنگ پس از نزول بازتاب صــرفبه گونه

گيرد. رابطة متن و فرهنگ يك رابطة دياليكتيكي ابزار تأويل و قرائت دوبارة متن از آن بهره مي

پيچيده اسـت. در مباحث بعدي سـازوكار تأويل و مرز ميان تأويل و اصطالح برساختة ابوزيد، 

  يعني تلوين بيان خواهد شد. 

پذيري از فرهنگ و اثرگذاري بر آن را دو اثر ب ســـرشـــت وحي،ابوزيد به طور كلي در با

ين هاي خود، در پي تبيداند و در اغلب نوشــتارركن اصــلي رابطة ديالكتيكي متن و واقعيت مي

ترين اثر اوست، شاهدي است كه مهم» مفهوم النص«سـازوكار اين رابطه بر آمده اسـت. كتاب 

ــپس قرائن براي اين دعاوي. ما نيز به پيروي از ا ــواهد اثرپذيري متن قرآني و س ــت ش و، نخس

  كنيم.اثرگذاري آن را بررسي مي
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  ات و فرهنگ زمانهيقرآن از واقع پذيري. شواهد اثر2

  يقت وحيفرهنگ زمان نزول از حق ي.تلق1/2

است كه  ايهاي زمانه، تلقيپذيري متن قرآني از واقعيتنخسـتين شاهد ابوزيد مبني بر اثر

صران نزول، از مفهوم وحي وجود دارد. به لحاظ لغوي، وحي معاني مختلفي دارد، ليك نزد معا

اي دهد. بنابراين وحي رابطهاست كه تمام معاني ديگر را به نحوي پوشش مياز واژگاني» اعالم«

شــود. هم در ادب اســت ميان دو طرف كه در آن پيامي به صــورت پوشــيده و ســرّي اعالم مي

 شترمرغ رسانيرآن، وحي به اين معنا به كار رفته اسـت. در ادب جاهلي، پيامجاهلي و هم در ق

كريم نيز حاوي تعبير داستان ذكريا و مريم در قرآن 5نر به جفت خودش وحي ناميده شده است.

) در تمام اين موارد، گيرنده 40عمران/و آل 11-10وحي و سخن پوشيده و پنهان است. (مريم/

مرتبة وجودي يگانه قرار دارند. ابزار ارتباطي نيز براي دو طرف قابل درك و فرستندة وحي، در 

  است.

كه در مرتبة وجودي نابرابر قرار دارند، اندكي وحي قرآني، بـه دليـل برخورداري از طرفيني

ـــالم پيچيـده مي نمـايد. اما ابوزيد معتقد اســـت همين مفهوم نيز در فرهنگ عربي پيش از اس

. به نظر وي پديدة شعر و كهانت، و عالم ديگري به نام عالم اجنه، كه شـده بوده اسـتشـناخته

ساخت. فرهنگ عربي جنيان را ساكن شد، وحي قرآني را فهم پذير ميمنشأ اين دو انگاشته مي

ــته و به دليل نزديكي، ارتباط با آنوادي عبقر مي ــت. ليك اين ارتباطها را ممكن ميدانس  دانس

توانســتند با آنها مرتبط شوند. عرب هاي خاص ميهاي داراي ويژگيسـانفراگير نبود و تنها ان

ها، فراتر رفتن از مرز ماديات براي جن صورت و سيرت متفاوت از انسان قائل بود. لذا براي آن

توانستند از طريق ارتباط با اجنه از اين دانسـت. كاهنان نيز ميو خبر دادن از غيب را ممكن مي

    عوالم خبر دهند.

                                                 
ــت م55. بوحي اليها بانقاض و نقنقة كما تراطن في افدانها الروم ديوان علقمة بن عبدة، ص 5 ترجم مفهوم ، يادداش

  77نوشت ص النص در پي
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همين انديشــه و نگرش عربي، مبناي فرهنگي پديدة وحي ديني قرار گرفت. بدون فهم اين 

توان پديدة وحي را درك كرد. در اين بســـتر، نزول فرشـــته و ارتباط برقرار كردن نگرش، نمي

انسـان و فرشـته، يعني ارتباط دو موجود غيرهمنوع، به آســاني قابل درك است. به همين دليل 

ند متن جديد (قرآني) را در رديف متون آشنا و رايج در فرهنگ خود، از قبيل كوشـيدمكيان مي

كريم نيز در ساخت و بازنمايي واقعيت فرهنگي آن كاهنانه جاي دهند. قرآن گوييشـعر و غيب

روزگار، از اين باورها بركنار نيســت. در آيات متعدد و اختصــاص دادن يك سوره به نام جن، 

  كند.ياحوال آنان را بيان م

كند، ابوزيد هرچند متن قرآني، واقعيت را به شـــيوة خاص و در شـــكل نو بازســـازي مي

كند كه امكان ارتباط انسان با عالم اجنه و به شـواهدي را از ادبيات فرهنگ اسالمي نيز نقل مي

 ردارد. اين امور، به عنوان بخشي از دايرة مفاهيم موجود دطور كلي با عوالم ديگر را اشـعار مي

ــوران بر پاية همين ذهنيت، پديدة نبوت را از طريق  ــالمي باقي مانده و انديش فرهنگ عربي اس

  اند.نظرية خيال تبيين و تفسير كرده

اند. در هردو، ميان انســـان و هاي مختلف وحيدر اين نگرش نبوت و كهانت هردو، گونه

انســان و اجنه و شــيطان با  شــود: فرشــته بااي برقرار ميموجودي از مرتبة وجودي ديگر رابطه

كم در لحظة ارتباط، شــود كه دســتكاهن. در هردو، پيامي به وســيلة رمزي خاص دريافت مي

  هد. دكند و كاهن نيز خبر مييابد. پس از انقطاع، پيامبر آنرا ابالغ ميكسي از آن اطالع نمي

ح اين ارتباط به تصـــري داند.ابوزيـد ارتبـاط ميان خدا و پيامبر را پيچيده و لذا متفاوت مي

) به يكي از ســه طريق اســت: وحي، سخن گفتن از پس حجاب و 52-51كريم (شــوري/قرآن

كه در مثال توســـط فرشـــته. در ارتباط نوع اول، كالمي بدون گفتار اســـت، در نوع دوم، چنان

شود و در شود، كالمي است كه به صورت گفتار زباني درك ميمشاهده مي (ع)حضـرت موسي

ــته به اذن خداوند هرچه را مي حالت ــوم فرش ــألة كند. تا اينخواهد به گيرنده القا ميس جا مس

ـــته چه چيز را القا ميمهمي رخ نمي كند؟ تنها معنا را القا نمايد، اما مطلب اين اســـت كه فرش

 پوشاند؟ يا لفظ و معنا، هردو را القا كند و خود پيامبر لباس زبان عربي بر قامت آن ميمي
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كند؟ احتمال دوم مورد قبول مشــهور مفســران و متكلمان مســلمان بوده و هســت، ولي مي

دانـد كـه رابطـة ديـالكتيكي ميان متن و واقعيت فرهنگي را ناديده ابوزيـد آن را نظرگـاهي مي

  گيرد.مي

ست. يك خوشايند ابوزيد نيشود كه هيچافزون براين، دو نتيجة اساسي بر اين نگرش بار مي

كه آن را از يك متن زباني داراي داللت و قابل فهم، به ه در قداست قرآن است و اينيكي مبالغ

متن صـــوري تبديل كرده اســـت. نتيجه دوم، باور به ژرفايي داللت و تعدد مراتب معنايي آن 

ه بندد، زيرا در نهايت پي بردن باســـت. چنين نتايجي طريق يافتن معناي متن قرآني را فرو مي

ـــود. ثمرة زيانبارترش اين اســـت كه كاركرد متن عاني اين متن ناممكن ميمراتب مختلف م ش

انه شــناسقرآني را از پيام بودن در قلمرو داللت زباني، به شــمايل بودن در قلمرو داللت نشــانه

  )98-91، ص 1384منتقل كرده است. (ابوزيد، 

به  داند كه با استنادميهاي مختلف اشـتراكاتي دارد، بسـتري را كه در فرهنگ» رؤيا«ابوزيد 

هاي پايه، انديشوران مسلمان رؤيا را يكي از روش شود. بر اينآن، بنيان نظري نبوت استوار مي

اند. در آيات متعدد قرآن كريم، از جمله داستان ابراهيم و رؤياي ذبح اسماعيل و وحي انگاشـته

ـــده هـاي يوســـف و موارد ديگر، اينطور خوابهمين اســـت. زبان رؤيا نيز  نكتـه تـأييد ش

هاي نمادين، و فهم آن ناگزير نيازمند تعبير و تأويل خواهد بود. لذا نبوت يك پديدة صـــورت

  )111-110، ص1384متعالي، جدا افتاده و وراي  فهم و ادراك نيست. (ابوزيد، 

ــاهد ديگري ــودمند يافته، نامي ش اســت كه قرآن بر خود كه ابوزيد براي تحكيم ادعايش س

شده باشد، زيرا در برخي » جمع«هد. طبيعي اسـت كه مراد از قرآن، چيزي نيست كه لزوماً نمي

) 17(قيامت/» ان علينا جمعه و قرآنه.«اند. كنار هم قرار گرفته» قرآن«و » جمع«از آيات دو كلمة 

گيرد. به نظر ابوزيد اطالق چنين به معناي خواندن مي» قرء«لذا وي قرآن را مصـــدري از فعل 

امي از سـوي قرآن برخودش، به دليل انتسـاب به فرهنگي اسـت كه در آن شكل گرفته است، ن

آشنا از نظر ساخت و تركيب، خود را از آن فرهنگ سابقه و ناهرچند با اسـتفاده از چنين نام بي

كه پيام وحي بايد به مردم ابالغ شود، ناگزير بايد متمايز ساخته است. از طرف ديگر به دليل آن
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اي باشد كه كمترين تغييري در آن روي ندهد. متن قرآني در برخي ايند ابالغ رسالت به گونهفر

هايي است كه به نظام آن همة انسان از آيات بالغ ناميده شـده و اين بدين معناست كه مخاطب

زباني قرآن تعلق دارند و به فرهنگي منتسـب اسـت كه اين زبان محور آن است. فرهنگ عربي 

متون نظم و نثرش، بر مخاطب تكية بيشـتري دارد. لذا اين متن، مخاطب محور است.  در اغلب

دن متن اش موجب تباه شتكيه بر خاستگاه و گويندة قرآن و غفلت از بستر و زمينة شكل گيري

  )121-119شود. (همان، صو نقش آن در واقعيت مي

  . شخصيت نخستين گيرندة وحي2/2

ــيت، منش و ر تأييد ادعاي خويش از آن بهره ميكه ابوزيد دايدومين قرينه ــخص جويد، ش

، به عنوان نخسـتين گيرندة وحي است. نسبت به شخصيت ايشان (ص)روحيات حضـرت محمد

كه پيامبر را راهبِ زاهد و منزوي و منعزل از نيز دو نگرش متضـــاد وجود دارد، يكي نگرشـــي

وحي دارد. ابوزيد اين نگرش را كند و بر همين اســـاس تلقي خاصـــي نيز از جامعه فرض مي

ـــواهد و قرائن قطعي تاريخي مي اي از واقعيت و فرهنگ انگارد. پيامبر پارهمردود و مخالف ش

يتيم مكي كه در صــحرا بزرگ شــد، به تجارت پرداخت، مســافرت رفت، در  /جامعة خود بود

ورزيد و  ري، مخالفتزندگي با مردم مشـاركت كرد. پس از بعثت نيز با تلقي پادشاهانه از پيامب

دوشيد. خورد و شـير بز ميشـده) مي(گوشـت خشـك خود را فرزند زني معرفي كرد كه قديد

ــتر معنا پيدا مي» امين«لقب  كند، وگرنه فرد منزوي و منعزل از اجتماع، نه امين نيز در همين بس

جست. در همين يهاي مواهب االهي بهره ماست و نه غيرامين. پيامبر نيز مانند ديگران از لذت

  راستا وقتي زني از اشراف و متمكنان عرب از او خواستگاري كرد، آن را پذيرفت و رد نكرد.

هاي اي به معناي اشتراك در تمام خصيصهممكن است گفته شود كه زندگي در چنين جامعه

داند. حضرت محمد منتسب به عرب جاهلي اسـت. ابوزيد چنين برداشـتي را نيز ناصــواب مي

عيت جامعة خود است، ولي لزوماً اين واقعيت همان واقعيت غالب نيست، زيرا در درون هر واق

ـــاختار فرهنگي آن، دوگونه ارزش وجود دارد: ارزش غالب و حاكم و ارزش هاي واقعيت و س

هاي اقتصـــادي و هـا همـان بيان نيروهاي اجتماعي و چالشارزش صـــدا. اينضـــعيف و بي
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جريـان غـالب و حاكم تعلق نداشـــت. او در زندگي روزانه با مردم انـد. پيـامبر بـه اجتمـاعي

داشــت. دوســت داشــتن گرفت و اخالق حميده را پاس مينوايان را ميجوشــيد؛ دســت بيمي

خلوت و تحنـث در غـار حرا، بـه معنـاي جـدايي از زنـدگي اجتمـاعي نبود. در زندگي، مرد 

ها و رسومات جامعة نسبت به ارزش باسـماحت، اهل معاشرت و دوستدار ديگران بود. هرچند

  گذاشت. خود كراهت داشت، اين انكار و كراهت بر رفتارش با ديگران اثر نمي

  )127-122، ص1380(ابوزيد،

داند كه در آن، از را بازســازي و تعريف هويتي مي ابوزيد زمانه و زمينة آن روز جزيرة العرب

فايق آيد و از ســـوي ديگر در برابر  يك طرف بر مشـــكالت عميق اقتصـــادي، اجتماعي دروني

كه برخي از افراد به ســـمت تحنث و تحنف متمايل دشـــمنان بيروني به وحدتي نايل شـــود. اين

جويي نسبت به اين معضالت بود. دين مسيحي توان پاسخگويي به اين مسائل شـدند، براي چاره

داد. بيگانه، اجازة ورود نميرا نداشت و دين يهودي افزون بر مشكالت ديگر، دين قومي بود و به 

ــت ــتلذا افرادي در پي دين حنيف ابراهيمي برآمدند. جس وجوي ديني وجو از دين ابراهيم، جس

هاي بود كه از يك سو هويت و كيان عرب را تحقق بخشد و از سوي ديگر زندگي آنان را بر پايه

رده ســازد. متن قرآني در توانســت اين هدف را برآوجديد بازســازي كند. اســالم ديني بود كه مي

واكنش به نياز واقعيت، از طريق نخســـتين گيرندة خود، به اين نياز پاســـخ داد. ســـخن گفتن از 

اي منفعل نيسـت، بلكه سـخن از انساني است كه در نخسـتين متن قرآني، سـخن گفتن از گيرنده

ريان واقعيت كه وجود منعزل از جهاي قومش را صـورت بخشـيده است. انسانيدرون خود، رؤيا

  پرورد.ها و رؤياهاي فردا را مياجتماعي ندارد، بلكه در درون آن، اميد

ابوزيد از نخستين ارتباط وحياني حضرت محمد با خداوند متعال، برداشتِ خاصي دارد. به 

تر از همه اين اســـت كه چه توان بـه نكـاتي مهم پي برد. مهمنظر او، از تحليـل اين آيـات مي

هاي برد. پيامبر، انســان جامعة خويش اســت و پرسشمبر را در حيرت فرو ميهايي پياپرسـش

همان جامعه را دارد. غفلت از اوضاع منحط اجتماعي و روابط ناسالم ميان مردم براي او ممكن 

اط كرد. نخستين ارتبپاسخي را طرح ميهاي بينيست. ايشان تمام اين اوضاع را ديده و پرسش
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هاست. وقتي فرشته بر او نازل شد و به خواندن امر به همين پرسش وحياني در حقيقت پاسـخ

ــد. بار چهارم،  ــه بار اين عمل تكرار ش ــتنكاف كرد. س كرد، پيامبر بر اثر خوف از اين عمل اس

هاي رسشگويي به پخطاب، رويكردي به پاسخپيامبر پشت سر فرشته كلمات را تكرار كرد. اين

ساندن فرستنده و تعيين نسبت او با نخستين گيرندة وحي و از جواب دارد. از يك سو با شنابي

گويد غريبه سخن مي (ص)كه از طريق وحي با محمدشود. كسيسـوي ديگر با انســان، آغاز مي

إقرأ باسم « نيست. او هرچند از نعمت پدر محروم بوده، كسي را دارد كه پرورش دهندة اوست:

معناي پرورش و تربيت را به گونة » ك«خطاب  همراه با ضـــمير» رب«بـه كار بردن ». ربـك

د. كسي بر، مفهوم مربي را فراتر از معناي معمولي مي»الذي خلق«كند. با بيان آميز القا ميمحبت

برد و حس يتيمي را باال مي (ص)است كه انسان را آفريده و اين، هويت، اهميت و ارزش محمد

  )135، ص1380شد. (ابوزيد،بخو تنگدستي نهفته در درون او را تسكين مي

  . ساختار آيات مكي و مدني3/2

ت ت، تفاوياز فرهنگ و واقع يمتن قرآن پـذيريگر بر رابطـة متن و فرهنـگ و اثريد دؤيـم

ات ناسـخ و منسوخ، يدرك آ ياسـت. گذشـتگان برا يو مدن يات مكيآ ييو محتوا يسـاختار

ها به داليلي، ي آن. ولكردندمي اهتمام يو مـدن يبحـث از مكبـه د و مـاننـد آن، يـمطلق و مق

اند براي اين تمايز معيار قاطعي به دســـت دهند. گاه از معيار مكاني ســـخن به ميان نتوانســـته

ياايها الذين «و امثال آنرا مكي و » الناسيا ايها«ها را مالك قرار داده، تعابير اند؛ گاه خطابآورده

شود. پيشنهاد ابوزيد اين هايي مشاهده ميعيار، تداخلاند. اما طبق هر دو مرا مدني دانسته» آمنوا

اســت كه با توجه به اجتهادي بودن مســأله، بهتر اســت براي تفكيك مكي و مدني از دو معيار 

ديگر سـخن به ميان آوريم. كوتاهي آيات مكي و بلندي آيات مدني يكي از اين دو معيار است 

كه بيشتر بحث انذار است. لحن قرآن كريم، كوبنده كه در مشود: يكي اينكه با دو دليل بيان مي

ها هاي كوتاه رايج است و اين سورهاي عام در سورهو آهنگين اسـت. اين سـبك بيان، به گونه

اند. اما در مدينه كه بيشتر بحث رسالت مطرح است، هدف انتقال مفاهيمي فراتر از همگي مكي

قال معلومات مطرح اســت و اين جنبه بر اثرگذاري صــرف اســت. در چنين بســتري، بيشــتر انت
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تواند مكي و مدني را از ميان آيات، معيار دومي است كه مي اثرگذاري غلبه دارد. رعايت فاصله

دن ها را به مكي بوهم تفكيك كند. رعايت فاصله از ابزارهاي زباني زبان اثرگذار است و سوره

  )153-145كند. (ابوزيد، پيشين، ص ملحق مي

ــكل ميتمام توجيهابوزيد  ، كه تفاوت لحنداند جز اينهاي ديگر در اين باب را گرفتار مش

 بيروني و اثرپذيري از فرهنگ تحليل آهنگ، ساختار و محتواي وحي بر اساس تعامل با واقعيت

شـود. در صـورت نگريسـتن از منظر ارتباط ديالكتيكي متن و واقعيت، ضــمن مشــخص شدن 

اين  آيد. درمحملي براي تبيين و توجيه بسياري از معارف فراهم ميآيات و سوَر مكي و مدني، 

قرآن و مانند آن به آســاني معنا » علي ســبعه احرف«بســتر ديگر روايات صــادره مبني بر نزول 

هاي متعددي است كه در جامعة آن روز رواج داشته و يابد. مراد از هفت حرف، همان لهجهمي

  )160-159ه است. (ابوزيد، پيشين، ص روايت مورد نظر ناظر به آن بود

  . اسباب نزول و تأكيد پيوند متن و واقعيت4/2

ابوزيد از دانش اسـباب نزول، كه در ادبيات تفسـيري از آن به تفصيل بحث شده، به عنوان 

كند، كه عرضـــه ميكند. اين دانش، با حقايقيدليـل براي پيونـد متن قرآني بـا واقعيـت ياد مي

ـــت نهد. متن قرآني را واكنشـــي در رد يا قبول واقعيت خارجي در اختيار ما مياي نو مـايهدس

  گذارد.داند و بر رابطة مورد ادعا صحه ميمي

ـــكل پاره پاره و در دانيم، نشـــان ميكه در مورد قرآن ميحقايق تجربي دهد كه قرآن به ش

زل شده و بر طور هر آيه به مناسبت خاص نامدت بيسـت و چند سـال نازل شده است. همين

توان يافت كه بدون سبب و انگيزه اي را مياساس آن سبب، نزول آيه الزم شده است، كمتر آيه

باب هاي تاريخي و اسنازل شـده باشد. روشن است كه فهم چنين آياتي تنها در بستر فهم زمينه

  نزول قابل فهم است. 

اين اســـت كه چرا  واقعيـت نزول تدريجي قرآن كريم، قابل كتمان نيســـت. اما پرســـش

ــته و كريم اينقرآن ــركان حتا اين نكته را عيب انگاش ــت؟ مش ــده اس گونه و به تدريج نازل ش

شــود؟ خود قرآن اين گويد چرا كتابي از آســمان بر او نازل نميگفتند اگر محمد راســت ميمي
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ت ه، كذلك لنثبواحد هو قال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جمل«كند: ماجرا را چنين نقل مي

) به نظر ابوزيد قطعاً مراد از تثبيت فؤاد، رعايت حال نخستين گيرندة متن 32(فرقان/» ه فؤادكب

ــريح امثال ابن خلدون، عمل ارتباط وحياني در آغاز نزول وحي براي پيامبر  ــت، زيرا به تص اس

متن  توانستنمي آمد. افزون بر اين، فرهنگ آن روزگار، فرهنگ شفاهي بود و طبيعتاً دشوار مي

طوالني را در خود جاي داده و حفظ كند. دانشمندان علوم قرآن عامل دوم را نديده و صرفا به 

ه كند كاند. ابوزيد سـخني را از زركشي نقل ميمراعات حال نخسـتين گيرندة وحي توجه كرده

 ه وحي درچچنان«شـدن مكرر فرشـته و فوايد آن گفته است:  در توجيه نزول تدريجي و نازل

ـــود، قلب را قويهرحادثه تري به گيرندة وحي دارد. اين دارد و توجه افزونتر مياي تحديد ش

است كه امر مسـتلزم نزول فراوان فرشتة وحي، تجديد عهد پيامبر با او و تجديد عهد با رسالتي

ـــدخداوند ميجانب از  ) اما از دل همين رعايت حال 231، ص 1، ج 1977(زركشـــي، ». رس

غ اي در ابالشــويم. زيرا پيامبر صــرفاً واســطهيامبر، به رعايت حال مخاطبان وحي منتقل ميپ

خ وجه است. متن قرآني پاسرسـالت اسـت. تفكيك نخستين گيرندة وحي از ديگر مخاطبان بي

ها شــفاهي بودن آن ترين آنهاي عيني اســت كه مهممناســب به يك واقعيت فرهنگي با ويژگي

  )184-180زيد، پيشين، صفرهنگ است. (ابو

ابوزيد در كيفيت تنجيم و نزول تدريجي، نگرش كساني  را كه قرآن را داراي دو نوع نزول 

يابد. در برخي از آيات مبارك قرآن، ســـخن از نزول دانند، مبهم و فاقد معناي محصـــل ميمي

انا انزلناه في « ) يا شب قدر185(بقره/» شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن«قرآن در ماه رمضـان 

داري را توليد كرده كه مراد چيســت؟ هاي دامنه) به ميان آمده و همين، بحث1(قدر/» ليلة القدر

كه صــرفا آغاز نزول مورد نظر اســت؟ اشــاعره و تمامي آيا مراد انزال تمامي قرآن اســت يا اين

نستند، براي قرآن دو داكه كالم االهي و از جمله قرآن را يكي از صفات ذاتي خداوند ميكساني

كردند: يكي نزول كامل از لوح محفوظ به آسمان دنيا و ديگري نزول پاره نوع نزول تصوير مي

پاره از آسـمان پايين به زمين، متناسب با حوادث و اسباب.  اما ابوزيد چنين نگرشي را بر پاية 

از  كه گفته شــود مراد دانديافته، برداشــت مطابق با واقعيت را اين ميفرضــيات ذهني اســتوار 
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گفته، آغاز نزول قرآن اسـت. نگرش پيشـين با خود آيات مورد استناد نيز در آيات پيش» انزال«

منافات دارد، زيرا صـيغة ماضـي (انزلنا، انزل) داللت حقيقي بر زمان گذشته دارد. افزون براين، 

ســت، نيز اين تلقي را ، لغو حكم و منطوق برخي از آيات، كه از مســلّمات علوم قرآن ا»نســخ«

  )187-184كنند. (ابوزيد، پيشين، ص طرد مي

شده،  كه در آيات مبارك قرآني (سـه آية مختلف) براي تحريم شراب طيابوزيد فرايندي را 

كه  در ) به دليل آن219داند. آية نخست (بقره/بهترين شـاهد براي ديالكتيك وحي و واقعيت مي

ته، بسيار روشن است كه در پاسخ به يك پرسش بيان شده است. به كار رف» يسـئلونك«آن تعبير 

ــبب مي ــنگين واقعيت س ــاي س ــود كه متن قرآني تنها به وجود گناه در اما در همين آيه فض ش

ــراب ــاره كند و در تحريم آن به دليل آنش ــتند، خطر نكند. در خواري اش كه مردم آمادگي نداش

خواري پيش مسـتي همراه با لوازم آن، يعني شراب) خواندن نماز در حال 43مرحلة دوم (نسـاء/

توان فهميد كه اين نهي به منظور درمان تدريجي يك از وقت نماز، نهي شده است. به راحتي مي

اعتياد اجتماعي صـورت گرفته اسـت، زيرا با توجه به اوقات صــلوات، كمتر فرصتي براي افراد 

) وقتي فضاي رواني آماده شد به 91-90مائده/ماند تا شـراب بياشامند. در مرحلة سوم (باقي مي

  )192-191شود (ابوزيد، پيشين، صيكباره نهي قطعي صادر مي

  پذيري متن از واقعيت. ناسخ و منسوخ و اثر5/2

هاي زمانه از آن بحث كرده و كه ابوزيد براي اثرپذيري متن قرآني از واقعيتآخرين مؤيدي

د معرفي كرده، مباحث ناســخ و منســوخ اســت. به نظر ترين دليل براي ادعاي خوآن را روشــن

ابوزيد، به هرگونه كه در باب نســـخ نگريســـته شـــود، اين امر جز با پذيرش رابطة ديالكتيكي 

توان از يك سـو به وجود پيشين قرآن معتقد بود و از سوي ديگر پذير نيسـت. چگونه ميتبيين

آني را پذيرفت؟ كلمة آيه، در نســخ آيات، پديدة نســخ و الزمة آن، يعني تغيير و تعديل متن قر

دهد. هاي راهنما را تغيير ميگاه به معناي لغوي كلمه نيز به كار رفته اسـت. يعني خداوند نشانه

خواستند كه از خداوند بخواهد گذشتگان، از باب نمونه يهوديان براي تصديق موسي، از او مي

ـــود، مراد همان معجزة ي آيه تعبير ميكـه خود را بـه ايشـــان نشـــان دهد. در اين معنا وقت ش
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شود. مراد، نسخ شود، آنگاه مفاد آن برداشته مياصـطالحي اسـت. اما وقتي حكمي تشـريع مي

  حكمِ بخشي از يك سوره است.

ترين كند. به نظر او مهمبراي شـناخت بهتر حقيقت نســخ، ابوزيد كاركرد آن را بررســي مي

گام و بهابطال حكم بررســي شــود، توجه به روش گامكه الزم اســت در نســخ به معناي وجهي

جا كه نقطة گيري بر مخاطبان از ســوي قرآن است. از آنتدريجي بودن تشـريع احكام و آسـان

عزيمت متن قرآني، چارچوب مفاهيم موجود در واقعيت خارجي است، در تطورات و تغييرات 

افعال  كند كه تغييرگيري ميكال پيشنيز اين واقعيت مورد توجه بوده اســت. ابوزيد از اين اشــ

ـــد. در تبيين حقيقت خـداوند در عالم وجود، به معناي تغيير در ذات يا در علم باري تعالي باش

وحي، الزم اســت ضــمن توجه به منشــأ وحي، واقعيت خارجي و مخاطبان نخســتين قرآن نيز 

انسان در جامعه است. مورد توجه قرار گيرد. احكام شـرعي خداوند مربوط به سـلوك و رفتار 

صر در ترين عنترتيب مهمتوان واقعيت متغير را در دايرة احكام ثابت محدود كرد. بدينلذا نمي

كريم است. (ابوزيد، هاي موجود در ميان نخســتين مخاطبان قرآنبحث نسـخ، توجه به واقعيت

  )221-209پيشين، ص

هاي زمانه بود. ادعاي رآن از واقعيتپذيري متن قآنچه تاكنون بيان شـد، شواهد و داليل اثر

ابوزيد دو طرف داشــت. يك طرف اثرپذيري متن و طرف ديگر اثرگذاري آن. بخش بعدي اين 

يم خواهدهد. مينوشـتار را شواهد اثر گذاري متن قرآني بر واقعيت و فرهنگ زمانه تشكيل مي

ـــازوكار متن در ارتباط با ديگر متون موجود در فرهنگ عربي و  بـدانيم كـه از منظر ابوزيد، س

  زايي و داللت بخشي آن چگونه است.هاي معناروش

  هاي زمان نزول.تأثير متن قرآني در بازسازي واقعيت3

در بعد دوم بحث، كه سـخن از اثرگذاري متن قرآني بر فرهنگ معاصر نزول است، مباحث 

لم (الذي ع» تعليم با قلم«شــود. ابوزيد حتا از اشــارة متن قرآني به تري طرح ميمختلف و مهم

عيت اي از تأثير متن قرآن بر واقبالقلم) كه در نخستين آيات نازله آمده است، نيز به عنوان نمونه

كند. تعليم و تعلم در آن عصــر، صــرفًا شفاهي و بدون كاربرد قلم و فرهنگ آن روزگار ياد مي
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ترين شـــواهدي ) مهم135، ص3801دهد. (ابوزيد،با قلم تعليم مي (ص)بود، اما پروردگار محمد

  كه براين جهت اقامه شده در زير بررسي خواهد شد.

 هاي اثر گذاري متن قرآني بر واقعيت. اعجاز، يكي از نشانه1/3

هاي معاصــر نزول، قرآن نسبت به متون در روند اثرگذاري متن قرآني بر فرهنگ و واقعيت

 كند. قرآنپذيرد و غير موافق را طرد ميرا مي ديگر نگرش رد و قبول دارد. امور موافق بـا خود

دند وحي بركه برخي گمان ميكند. به دليل آنشعر بودن خود و شاعر بودن پيامبر را تكذيب مي

كند. سّر مطلب آن است كه وحي با شعر نبوي همان شـعر اسـت، قرآن آن را شـديداً انكار مي

يعني متن تنزيل گشته و طرفين آن، دو  اي عمودي است،يك تفاوت اسـاسي دارد. وحي رابطه

ها، شاعر به عالم موجود غيرهمسـطح اسـت. اما در شعر، رابطه افقي است. طبق باورهاي عرب

كنند. تفاوت ديگر اين است كه ميان فرستنده و هاي خاصـي زندگي ميرود كه در درهاجنه مي

اسطه وشعر ارتباط شاعر و جن بي هايي وجود دارند: فرشته، پيامبر؛ اما درگيرندة وحي، واسطه

  )244، ص1380است. (ابوزيد،

اند ميان اصطالحات مربوط به متن قرآني و مصطلحات شعر مسـلمانان نيز همواره خواسته

تمايز نهند. قافيه، بيت و قصــيده در شعر به فاصله، آيه و سوره در قرآن بدل شد. پس از جمع 

گذاري نيز با متون موجود متفاوت باشــد. اين در نامآوري قرآن، آنرا مصــحف ناميدند، تا حتي 

رابطه ميان شـعر و قرآن، كه از يك سو شباهت و از سوي ديگر تفاوت دارند، ريشه در مفاهيم 

  )245و تصورات اساسي فرهنگ عربي دارد. (ابوزيد، پيشين، ص

ــاعري را از پيامبر ن ــعر را از خود و ش ــفت ش ــت وقتي متن قرآني ص في ابوزيد مدعي اس

كند كه معاصــران كند، بلكه شــعري را محكوم ميكند، شــعر را به نحو مطلق محكوم نميمي

ـــته و آن را در بافت فرهنگي حاكم و غالب جاي دهند. مي ـــتند قرآن را از نوع آن دانس خواس

كوشد شكوه و نفوذ نهد. قرآن ميقرآن، شعري را كه مؤيد وحي در انجام وظايفش بود، ارج مي

ــد. طبيعي اســت كه در اين خود را بر جا متون معارض و فرهنگ و واقعيت خارجي غلبه بخش

مخالف را مردود شـمارد و متون مأيد را بپذيرد. در همين راستا بود كه در فرهنگ عربي، شعر 
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  )246به چارچوبي مرجع در تفسير و آشكار سازي معناي قرآن بدل شد. (ابوزيد، پيشين، ص

كهانت و عادات و اسباب آن، از جمله سجع، منافي آن نيست  طور مخالفت اسـالم باهمين

كه كهانت ابزار فرهنگي مهمي در خبر دادن از وحي به شـمار آيد. به نظر ابوزيد، فاصلة انتهاي 

ـــابهت ميان متن قرآني و ديگر متون موجود در فرهنگ را نشـــان  آيات از اين منظر، رابطة مش

ــعر و ســجع، ممي كه ابوزيد ديدگاه خود در باب اي اســت براي اينقدمهدهد. رابطة قرآن با ش

ــار ديدگاه ــده هايياعجاز را تقرير كند. او به اختص ــه ش اند متعرض را كه در باب اعجاز عرض

ـــود كـه برخي آن را درونمي اند. (ايجي، متني گرفتـه و بـه اتحـاد دال و مـدلول معتقد بودهش

رون متني و عجز مخالفان يا صــرفه تمسك ديگر به جنبة ب) كسـاني356-341المواقف، صـص

اند. يعني معتقدند اين اعجاز برخاسـته از سـرشت خاص قرآن به عنوان متن زباني نيست، كرده

روزگار با متن قرآني، در هماورد جويي با قرآن از خلق هاي همبلكـه از آن روســـت كه عرب

ـــته ماندند، يا به ارادة االهي، فصـــيحان و ب» عاجز«همانند قرآن  ليغان از هماوردجويي بازداش

ه دست است كه بكند، معجزاتيشـدند. در نظر معتزله آنچه حقانيت و راستي پيامبر را اثبات مي

العاده و برخالف طبيعت اســت و گاه عادي و مقدور بشر، اند. اين كارها، گاه خارقاو رخ داده

برخي از معتزليان، همانند نظام كه بشــر معاصــر از انجام آن ناتوان شــده اســت. اين ديدگاه به 

) و سيد مرتضي متكلم شيعي نيز، با نقد 56، ص1، ج1395نسـبت داده شده است (شهرستاني، 

كند كه خداوند هاي ديگر نســـبت به معجزه و وجه داللت قرآن بر نبوت، تصـــريح ميرويكرد

  )380الذخيره، صمتعال از مخالفان قرآن، علوم مورد نياز براي معارضه را سلب كرده است. (

تكيه بر مضــمون و محتواي متن قرآني در تبيين مســألة اعجاز، متن قرآني را نه از جهت  

ــاخت زباني و تركيب جمالت، بلكه به لحاظ نوع پيامي  كه در آن وجود دارد، از متون ديگر س

ـــاس، متن قرآني با متون ديگر تنها در نوع رمز زباني به كارمتمـايز مي ته در رف كند. بر اين اس

ها، وجه اشتراك دارد. قديم و توقيفي انگاشتن متن قرآني از سوي اشاعره و ديگران، پيامدش آن

كه بدان منتسب است، فاصله بيندازد. تمام تالش معتزله اين است كه ميان متن قرآني و فرهنگي

 قدرت انســانآن بود كه متن قرآني را با فهم بشــر پيوند داده و شــرح و تحليل آن را در دايرة 
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  )256بگنجانند. (ابوزيد، پيشين، ص

نظم و «اند اعجاز قرآن را از طريق همانند ابوبكر باقالني كوشيدهكه كسانيبه نظر ابوزيد اين

ا ــــ تبيين كنند، به خطــــ و نه نظم و تأليف متعارف كه مورد قبول ابوزيد است» تأليف خاص

اعجاز بايد به قواعد قابل فهم براي بشــر مســتند  اند. زيرا اين امر ضــرورت دارد كه مفهومرفته

باشـد، تا داللت متن قرآني بر نبوت را اثبات كند. تبيين باقالني از اعجاز، در حقيقت بازگشت 

  رود. گاه به سراغ تحليل زباني ساختار متن قرآني نميكند. او هيچمي» صرفه«به همان مفهومِ 

اي كامل براي تبيين اعجاز سخن گفته و از آن بهره» نظم و تأليف«عبدالقاهر جرجاني نيز از 

بندي شده بود. معتزله در پي آن بودند برده اسـت. اين نگرگاه در اصل به دست معتزله صورت

كردند كه ميان كالم االهي و عقل بشـري معبري بگشايند. به همين جهت بر اين نكته تأكيد مي

هاي همين زبان نازل شده ق قراردادها و شيوهكه زبان محصـول بشري است و كالم االهي مطاب

اســت. لذا بايد به دنبال قوانين كلي قابل فهم براي عقل بشــر گشــت و آن را يافت و به كار 

ــترك ميان متن قرآني و ديگر متون بودند، اما متن قرآني  گرفت. اين قوانين، قوانين زباني و مش

بودند  ود. بسـياري از انديشوران مسلمان درنيافتهاي برتر به كار گرفته بهمين قوانين را به گونه

ــ كه آهنگ و نغمة زيبا، ويژگي زباني است كه با به كارگيري جنبة  ــ و هنوز نيز چنين است ـ ـ

آوايي زبان و همنوايي با قواعد دســتور زبان ارتباط تنگاتنگ دارد. از اين زاويه زبان قرآن، وزن 

بخشـــد. راز كنار نظام زبان عربي امتياز مي و آهنـگ مخصـــوص دارد كه آن را در چارچوب

گذاشـتن مفهوم وزن و آهنگ از دايرة فصـاحت و اعجاز، اهتمام انديشوران بر جدا كردن قرآن 

  )271-264از شعر بوده است. (ابوزيد، پيشين، ص

  ها. مناسبت ميان آيات و سوره2/3

ر اساس بحثي است كه ب گيريكه متن قرآني بر فرهنگ عربي گذاشـته، شكلاز ديگر اثراتي

ها، از هايي برقرار سازند. در مناسبت ميان سورهها مناسـبكوشـيدند ميان آيات و سـورهآن مي

هاي نخستين در ترتيِب جمع شده در مصحف ها نام برده شـده است. سورهانواعي از مناسـبت

ود؛ سورة شآغاز ميكند كه قرآن با كليات ارائه شده در سورة فاتحه بدين شكل مناسبت پيدا مي
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دهد؛ كند؛ آل عمران شـبهات خصـم در باب اين احكام را پاسخ ميها را بيان ميبقره احكام آن

نسـاء و مائده حد و مرز و قوانين مربوط به روابط اجتماعي و اقتصـادي مخاطبان را به تفصيل  

 دهند. برخيرائه ميكنند؛ دو سورة بعدي اهداف و مقاصد دين را از تشريع اين احكام ابيان مي

ــوره ــت. پارة ديگر، از س ــده اس ــورة بعدي با آن آغاز ش ــده كه س ها در پايان با چيزي ختم ش

ها است. حواميم به دليل آغاز مشابه پشت سر هم قرار گرفته است مشابهت ميان سرآغاز سوره

 به روابط هاهاي ديگر. مهم اين است كه دانش مناسبت ميان آيات و سورهطور مناسبتو همين

ها نظر دارد و روابط درون متني اسلوبي، عقلي يا ذهني ميان آيات و سورههاي زباني، مناسـبت

  )296-273دهد. (ابوزيد، پيشين، صقرآن را مورد پژوهش قرار مي

  . غموض و وضوح و اثرگذاري بر فرهنگ زمانه3/3

ــواهدي ــي در تحكيم ادعكه پس از اين بيان ميش ــاس ــوند، اهميت اس اي ابوزيد دارند. ش

غموض و وضوح، يا همان تعابير نص و ظاهر، مؤّول و مجمل، عام و خاص و تفسير و تأويل 

هاي انتقادي و هرمنيوتيك جديد، غموض و وضوح را اند. ابوزيد با تكيه بر پژوهشاز اين قبيل

 ين ادبداند. تفاوت متن ادبي و متن خبري صــرف، در اين است كه متهاي مهم متن ميويژگي

ود را اي خكه بدان منتسـب است، نظام معنايي ويژهتواند درون نظام كلي معنايي در فرهنگيمي

ــوي ديگر متون ادبي ــتند، بلكه با خود نيز  ابداع كند. از س تنها با متون غير از خود متفاوت نيس

ان شد، بي اختالف دارند. اختالف داشـتن متن قرآني با متون ديگر فرهنگ معاصــر، پيش از اين

نامفهوم باشــد. ابوزيد شواهد  اما وجود اختالف در خود متن قرآني ممكن اسـت براي كسـاني

توان به اختالف آيات و هـا ميكنـد. از جملـة آنمتعـددي را براي اثبـات اين ادعـا اقـامـه مي

  هاي مكي و مدني، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و مانند آن اشاره كرد.سوره

يد اين نكته را ياد آورد شد كه در باب ديالكتيك متن باواقعيت و واقعيت با متن، مقدمتاً با 

هاست. در دورة بايد اين مطلب را منظور داشـت كه تفاوت اين دو، صــرفًا در تقدم و تأخر آن

گيري متن قرآني در فرهنگ، فرهنگ فاعل و متن از طريق سازوكارهاي زبان منفعل است. شكل

دهي متن به فرهنگ، متن فاعل و فرهنگ منفعل اســت. در اين دوره فرهنگ اما در دورة شــكل
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ـــازي مي كنـد. در همين بــافـت، يكي از متن قرآني را بـازخواني كرده و داللــت متن را بــازس

  شود.هاي متن، يعني غموض و وضوح آشكار مينشانه

ــير آية مت ــابه، متن قرآني خود معيار خويش اســت. در تفس ــابهدر بحث محكم و متش و  ش

ر غامض، آية واضــح و محكم به منزلة دليل اســت. بخش هاي مختلف متن قرآني، مبيّن و مفســّ

ــت. به تعبير فني، متن داراي بخش هايي يكديگرند و در اين قبيل امور نياز به معيار بيروني نيس

 موضتواند به عالم متن وارد شود. غهاي داللي اسـت كه خواننده با كمك آن ميبه منزلة كليد

 بخشيو وضوح متن، سازوكار مهمي است كه متن از طريق آن، قرائت را عملي مؤثر در داللت

رو، از بخشـي، عملي مشـترك ميان متن و خواننده است و از اينترتيب، داللتگرداند. بدينمي

هردو بُعد تعدّد خوانندگان و اختالف اوضــاع و احوال، قرائت عملي نوشــونده اســت. عمل 

شي در زبان به طور كلي و متون برجستة ادبي به طور خاص، جدا از ديالكتيك متن و بخداللت

معناي راجح از معناي مرجوح تمييز » ظاهر«خواننـده نيســـت. در بحث قرآني وقتي در بحث 

يابد، اين امر به افق ذهني و نگرش خواننده وابســته اســت. زمينة فرهنگي خواننده كه قصد مي

  يا توليد معناست. نقطة عزيمت چنين داللتقرائت متن را دارد، 

ـــتـا از قواعد تفســـير نيز مدد مي گيرد. مفســـران معتقدند با رجوع به ابوزيـد در اين راس

شود. داللت آيات مجمل را از بيان آن هاي ديگر متن قرآن، غموض و اجمال برطرف ميبخش

 از ظلم و معناكردن آن به شركتوان شناخت. از باب نمونه تفسير پيامبر اكرم در جاي ديگر مي

ـــت، زيرا متن قرآني از طريق نظام زباني و معنايي اش، فرهنگ تفســـير قرآن بـا خود قرآن اس

هاي غامض و مجمل خود كند و مبناي تفســير و تبيين بخشواژگاني ويژة خود را تأســيس مي

رد كه گيمدد مي »حقايق شرعي«شود. ابوزيد براي تأييد تأسيس نظام زباني خاص، از وجود مي

هايي براي اند؛ صـــالت، زكات، صـــيام، حج و مانند آن مثالدر آن الفاظ معناي جديدي گرفته

ار ها را آشكاند. همين امر، تفاوت اساسي داللت شرعي و داللت وضعي اين واژهحقيقت شرعيه

    )309-297كند. (ابوزيد، پيشين، صمي
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ه را به كوشند آيات متشابگيرد و مياده قرار ميحقيقت تأويل كه در آيات متشابه مورد استف

ست. امحكم بازگردانند، نيز تالشـي در راستاي رفع توهم تناقض از آيات داراي اختالف قرآن 

اختالف وجود دارد، اما تناقضــي در كار نيســت. بخشــي از اين اختالف ناشــي از طبيعت زبان 

گردد. اين ســازوكار ويژه، عمل قرائت و به اســت، لذا اين اختالف به طبيعت زباني متن باز مي

به  دانستند كه اختالف در متنگرداند. گذشتگان ميتبع تأويل را بخشي از سازوكارهاي متن مي

ــورت مي» عقل«گردد و قرائت از طريق طبيعت زبان باز مي  رو قرائت معقول ازپذيرد. بدينص

هاي يك جامعه و يك ميان اقوام و گروهاختالفات موجود، لزوماً به يك شـيوه نيست، بلكه در 

عصـر، متفاوت خواهد شد. در عصـر متفاوت خواهد بود. در جوامع مختلف معاصـر و غير هم

ــر متكي اســت. اما متن قرآني با  ــناخت داللت متن، به خواننده يا مفس تمام اين موارد، براي ش

ـــازوكـارهـاي اختالفش متني قابل قرائت، تفســـير و تأويل باقي مي  اند. متن قرآني با اينمس

ـــتفاده از داللت ـــطوح زباني مختلف و اس ـــتفاده از س هاي توبرتو و اختالفـات ظـاهري و اس

 ها وهاي ابداعي خاص خود، افزون بر تعيين هويت خود، خويش را در معرض تفسيرسازوكار

ــدهد و به محور فرهنگ عربيها قرار ميها و مكانهاي مختلف در تمامي زمانتأويل اسالمي  ـ

  )314شود. (ابوزيد، پيشين، صمبدل مي

ـــيرتأويل ـــده، مؤيد ديگري براي ادعاي هاي مختلفيها و تفس كه از حروف مقطعه ارائه ش

 گيرد كه تأويالتابوزيـد اســـت. ابوزيـد پس از بيـان برخي از اين تـأويالت، چنين نتيجه مي

غموض در داللت اين حروف  دهندة اين احساس پيشينيان است كه پيچيدگي ومختلف، نشـان

اند، چه اين غموض بر اختالف ميان قرآن و دانســتههاي خاص متن قرآني ميرا يكي از ويژگي

در  يابد و همسان، متن قرآني هم با ديگر متون تفاوت ميگذاشـت. بدينديگر متون صـحه مي

آن ايز متن قردرون خود متفاوت است. اين اختالفات تنها يكي از عناصري است كه موجب تم

ســازد. (ابوزيد، پيشــين، از ديگر متون شــده و آنرا با گذر زمان در تعامل با فرهنگ توانمند مي

 )324-315ص
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  . تفسير و تأويل4/3

ه كرده و بكوشــد از تأويل با تمام شــقوق آن بدگوييتفكر رايج در جهان اســالم، اغلب مي

ك د چنين نگرشي نادرست است، زيرا تمستفاسير متكي بر نقل تمسك جويد. اما به نظر ابوزي

آني به شود كه معنا و داللت قربه تفسـير نقلي و آن را يگانه تفســير درست انگاشتن، سبب مي

افق ذهني و چارچوب فرهنگي دوران نســل اول مسلمانان پيوند خورد. چنين نگرشي تعارض 

ــالمي دارد، يعني ف ــي با يكي از مفاهيم جاافتاده در فرهنگ اس ــاس رازماني و فرامكاني بودن اس

داللت متن قرآني. اين امر بيش از اين نيز تفكر اســالمي را تهديد خواهد كرد، زيرا از يك ســو 

ـــتناد كرده، بي ـــير اس ي و هاي طبيعاعتنا به روش طبيعي در فهم پديدهمردم بـه ظاهر اين تفاس

لم كنند. از سوي ديگر عيل ميها را حقايق ازلي و ابدي دانسته، به اعتقادات خود تبدانساني، آن

  اي از خرافــات، خزعبالت و كننــد و از اين رهگــذر، دين مجموعــهرا بــه دين بــدل مي

رو بايد توجه داشت كه اگر بپذيريم كه تمدن اسالمي تمدن متن شـود. بدينآثار گذشـتگان مي

يك  و رويبايســت قبول كرد كه تمدن تأويل نيز هســت، زيرا متن و تأويل داســت، ناگزير مي

  اند. سكه

سـازي براي اثبات ادعاي خود نخســت معاني تفسير و تأويل را بررسي ابوزيد جهت زمينه

مادة  چه از» تفسير«شود كه به لحاظ لغوي ها، عصارة سخنش اين ميكند. پس از نقل ديدگاهمي

كه ايبه يك معناست: يافتن و آشكار كردن امر مخفي به كمك واسطه» سـفر«باشـد يا » فسـر«

يده تواند بدين امر پوشآيد و مفسر با آن واسطه، ميگر و راهنمايي براي مفسر به شمار مينشان

كريم تفسير به اين معنا تنها ) به ادعاي ابوزيد، در قرآن373و غامض برسد. (ابوزيد، پيشين، ص

اشد كه ين بيك بار، ولي تأويل بيش از هفده بار به كار رفته اســت. شــايد علت كثرت تداول ا

االحاديث در فرهنگ پيش از اسالم مفهومي شناخته شده بود و با تعبير خواب يا تأويل» تأويل«

  پيوند داشت.

يابد: يكي تأويل از طريق ابوزيـد بـا مرور موارد بـه كـار رفته، دو گونه تأويل را عمده مي

كند. پنهان خواب را كشف ميكننده با استفاده از اين واسطه داللت ، كه تأويل»تفسره«واسطه يا 
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نده، در كناي ديگر از تأويل وجود دارد كه نيازي به واسـطه يا تفسره ندارد، بلكه تأويلاما گونه

دهد. در داستان از آن خبر مي يابد و پيش از وقوع،اي را مسـتقيماً درميآن معنا و داللت حادثه

آن همگي به معناي كشــف داللت  موســي و رجل صــالح، تأويل افعال در ســورة كهف و مانند

پنهان كارهاست. اين داللت پنهان را تنها به واسطة افق غير عادي، يعني علم لدنِي اعطا شده به 

توان دريافت. اعتراض موسـي به رجل صــالح، نه ناشــي از جهل، بلكه ناشي از عبد صـالح مي

ي، كارهاي انجام شده وقوع تأويل بر اساس دانش و افق فكري خودش بود. در افق فكري موس

نمود. اما وقتي تأويلي ديگر از افق فكري ديگري در رســيد، توســط رجل صــالح نادرســت مي

  درستي كارها روشن، و داللت پنهان و دروني افعال هويدا گشت.

بدين ترتيب معناي تأويل بازگشــت به اصــل شــئ براي كشــف داللت و معناي آن اســت. 

ــ ــتراك هر دو معنا، افزون براين، تأويل به معناي رس يدن به هدف و غايت نيز هســت. وجه اش

ــار مي» حركت«داللت بر  ــت. به اختص ــت از اس توان گفت، به لحاظ لغوي، تأويل عبارت اس

اي در جهت بازگشت به اصل يا رسيدن به غايت و عاقبت آن. اين حركت حركت شئ يا پديده

  هاست.يك حركت ذهني و عقلي در فهم پديده

فسير، كه در تفاوت مهمي به لحاظ لغوي ميان تفسير و تأويل وجود دارد و آن اينبنابراين، ت

اي نياز اسـت تا مفسر با نظر و دقت در آن به كشف مراد خود نايل شود؛ اما همواره به واسـطه

اي نياز هست و گاه نيست. به لحاظ اصطالحي نيز ميان دو عمل در تأويل گاه به چنين واسـطه

د. دانشـمندان علوم قرآني، گاه تفسير را به جوانب مختلف بيروني متن قرآني تفاوت وجود دار

دهد كه تفسير مختص جوانب كلي و بيروني متن قرآني، اند. بيانات ايشان نشان ميمحدود كرده

از قبيل دانش اسـباب نزول، قصـص قرآن، مكي و مدني و ناسـخ و منسوخ است. اين امور نيز 

كلية  شود كهاند. طبق اين حصـر، تفسـير، صـرفاً علمي ميبر روايتهمگي علوم نقلي و متكي 

كند. تأويل نيز برگرداندن آيه به معاني محتمل آن هـاي مقدماتي جهت تأويل را فراهم ميدانش

ابطة آيد و در نتيجه رابطة تفسير و تأويل، راست. لذا تفسير بخشي از فرايند تأويل به شمار مي

پيوند نقل و اجتهاد از ســوي ديگر اســت. بر فضــاي تفسير، نقل و عام و خاص از يك سـو و 
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ــــت. نقش خواننــده در مواجهــه  ـــتنبــاط و اجتهــاد حــاكم اس   روايــت و بر تــأويــل، اس

  با متن و كشــف معناي آن كه يكي از وجوه اســاســي فرايند تأويل اســت، در همين تفاوت 

  نهفته است.

ي بر ظن حساب و متكجا مطلق و بيدر اين كنندهكند كه نقش تأويلالبته ابوزيد تصريح مي

هاي ضروري راجع به متن قرآني مبتني است. و گمان نيسـت، بلكه بر شـناخت برخي از دانش

كننده بايد علم تفسـير را بشـناسد تا به تأويل مقبول از متن قرآني دست يابد. در غير اين تأويل

متن  »حقايق«باط، بايد از يك سو بر صـورت، تأويل يك امر ناپسـند و مردود خواهد بود. استن

توان از هاي زباني متكي باشد. وقتي چنين شرايطي مهيا باشد، ميقرآني و از سوي ديگر به داده

توان مستقيماً به فحوايي رسيد كه با معناي متن دست يافت. ولي نمي» مراد«يا » فحوا«به » معنا«

  )390-385قرآني متعارض است. (ابوزيد، پيشين، ص

ي هاي زباندر بحث از سـازوكارهاي تأويل، ابوزيد معتقد است كه نخست بايد سراغ دانش

هاي متعدد آن رفت. قواعد صـــرفي و نحوي، معاني، بيان، بديع و مانند آن ابزارهاي با شـــاخه

يابد و از اين اولية مفسـر اسـت كه براسـاس آن خواننده قدرت كشف معناي متن قرآني را مي

اي هجاست كه پاريابد. ولي نكته اينه خوانندة عادي، به جايگاه مفسر ارتقاء ميرهگذر از جايگا

. هاستماند كه نيازمند حركت ذهن يا عقل در كشــف آنتر قرآني باقي مياز ابعاد داللي عميق

وقتي مفسر تمام وجوه ممكن داللت را گرد آورد، در كشف اين ابعاد به حركت تأويلي نيازمند 

زيمت تأويل كننده همين داللت است. مفسر از طريق داللت و با تكيه بر اجتهاد، اسـت. نقطة ع

هاي دروني متن قرآني وارد شــده و نقشــي فعال در كشــف اســرار داللت متن در بطون و اليه

ر گردد كه طبق آن، فككند. چنين نگرشــي به اين مبناي اســاســي ابوزيد باز ميقرآني ايفا مي

هاي تاريخي و حقايق اجتماعي عصر خود يني، محصــول طبيعي زمينهاز جمله تفكر دبشـري، 

داند، بلكه گاه فعال است و حقايق زمان خود را نميشود، هرچند آن را هميشه منفعل تلقي مي

  كند.كشف و رهبري مي

هاي متفاوت، به نتايجي و فهم ممكن اســـت گفته شـــود در اين فرايند مفســـراني با درك
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ـــد. ابوزيد ميمتفاوت منتهي خوا گويد اجتهاد در اين حوزه، با اجتهاد و تفاوت آراء در هند ش

هاي دروني متن بر حركت عقل و حوزة آيات االحكام تفاوتي ندارد. هردو براي رسيدن به اليه

ـــانة رحمت االهي در حق امت كنند. چنانذهن تكيه مي كه اختالف نظر در تأويالت فقهي نش

ــت، اخ ــده اس ــالمي تلقي ش هاي متن قرآني را نيز بايد از همين تالف در تأويل ديگر بخشاس

زاويه ديد، به ويژه اگر عمل تأويل با اســتفراغ وســع و توجه به تمامي ابزارهاي تحليل همراه 

كننده و آگاهي از حركت تاريخ و روند آيندة باشد. تحليل لغوي و زباني، عقل خواننده يا تأويل

ــت كه اگر به همة آنترين ابزارهاي تآن از مهم ــود، دليلي حليل متن و تأويل آن اس ها توجه ش

ـــين، ص   ) ابوزيد براي 399-392نـدارد كـه اين اختالفـات را نيز موجـه نـدانيم. (ابوزيد، پيش

كه ممكن است در اين ميان رخ نمايد، ميان دين و معرفت ديني تفكيك هاييكاسـتن از استبعاد

ـــازوكاري براي معرفت  ـــده و س ها در قالب آن را موجه كند و تكثر فهمديني ارائه ميقائل ش

  انگارد.مي

  تفكيك دين و معرفت ديني

به نظر ابوزيد ميان دين و تفكر ديني تفاوت وجود دارد. دين مجموعة متون مقدســي است 

اند. اما معرفت ديني همان اجتهادات بشـــري براي فهم اين متون و كـه به لحاظ تاريخي قطعي

هاي ست. به همين دليل اجتهاداتِ هر زمان متناسب با همان زمان است و در محيطهاتأويل آن

ـــيرمتفـاوت نيز تفـاوت مي واند تدو نفر در يك زمان و يك محيط نيز  مي هايكنـد. حتا تفس

هاي انساني و طبيعي ) به نظر وي ذكر بسياري از پديده197، ص1994متفاوت باشـد. (ابوزيد، 

كه از آن ارائه هاي االهي اسـت و تفسيرهايياً به معناي يادآوري نعمتدر قرآن و سـنت، صـرف

شده بازتاب سطح علمي، عقلي و اجتماعي زمان مفسر است. به نظر او وقتي صحابي ارجمندي 

ـ در همانند ابن عباس ـ كه به درستي شايستگي لقب ترجمان القرآن و حبر االمه را واجد است

ـــتهرعد ف«گويد: تفســـير رعد مي ، »رانداي از نقره جلو مياي اســـت كه ابرها را با تازيانهرش

ــير ديني مقدس و مطلق تلقي نكرده ــير را يك تفس ــالم اين تفس ــدر اس ــلمانان ص ان اند. آنمس

 هاي طبيعي به عقل آدمي واگذار شده است. دانستند كه تفسير پديدهمي
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  )198ص  ، 1994(ابوزيد،

 تر اجتماع شكل گرفته، مرجع تفسير و تأويل آن نيز خودكه در بسـبراي تفسـير چنين متني

همين بســـتر، يعني نظام زباني اســـت. به نظر او افراد به دليل عدم تفكيك ميان موارد تاريخي 

اند. براي خالصي از اين مشكل كه حكم دايمي دارند، گرفتار مشـكل شدهمتون ديني و مواردي

  بايد متون ديني را طبقه بندي كرد.

  بندي متون دينيطبقه 

ـــتبعادهاي كه ميدر كنـار تفكيك دين از متون ديني، عامل ديگري ـــتن از اس تواند در كاس

بندي متون ديني است. ابوزيد در راستاي اهداف خود متون ديني طبقه احتمالي مؤثر واقع شود،

كه يكند: متون صرفا تاريخي، متون قابل تأويل و متونرا به سـه قسـم يا سـه سـطح تقسـيم مي

  قابليت توسعة معنايي دارند. 

  . متون تاريخي صرف1

آيند و به دليل منسوخ شدن واقعيت برخي از متون به مثابه شـواهد تاريخي به حســاب مي

ــوع قلمداد مياجتماعيِ زمينه ــاز نزول، اين متون احكام بالموض ــوند. از باب نمونه احكام س ش

هاي قرآني مربوط به سحر و همه اشـاره بردگي ديگر موضـوعيتي ندارد. جن، شـيطان، حسـد،

ــدهمانند آن در بافت قصــه ــد در قرآن دليلي بر وجود هاي تاريخي نازل ش اند. ورود كلمة حس

نيســـت، بلكه بيانگر آن اســـت كه اين مفهوم در فرهنگ آن روزگار وجود  فعلي و حقيقي آن

ه موجودات واقعي خارجي شود كه مفردات زباني بشناسي جديد گفته ميداشـته است. در زبان

ــاره نمي ــاره دارند. از اين رو گاه الفاظي همانند اش ــيمرغ«كنند، بلكه به مفاهيم ذهني اش ه ب» س

، هايي مثل سحركه بر وجود پديدهكنند كه هيچ وجود خارجي ندارند. كسانيمفاهيمي اشاره مي

ــد و... به وجود الفاظ آن ــتدالل ميحس ــاوي دال و كنند، گرها در متون ديني اس فتار مغالطة تس

  اند. اند و سطح وجود عيني، ذهني و زباني را مساوي دانستهمدلول شده

ه ب» فلق«هم در سورة مكي چهار بار در قرآن به كار رفته كه  تنها در يك مورد و آن» حسد«

ـــاير موارد معناي مجازي دارد. تحول معنايي كه نص در معنـاي حقيقي به كار رفته، ولي در س
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 گيري متن،دهد چگونه جهتكه نشان ميبه دليل اين ـ به وجود آورده» حسد«استفاده از كلمة 

هاي عقالنيت اي به دروازهكند و آن را از مرحلة اســطورهسـاختار فرهنگ حاكم را دگرگون مي

ـــ بسـيار معنادار است. هر نوع تأويلي در مورد متون ديني، در اين نوع انتقال هدايت مي كند ـ

گيرد و از بيرون متن نيســـت. اما ثابت انگاري معناي ديني، در معنا، از درون متن صـــورت مي

اي كه متن نخواهد با سازوكارهاي زباني خاص خود از آن در گذرد، تأويلي است كه از مرحله

  كند.تعبير مي» تلوين«خارج بر متن تحميل شده است. ابوزيد از چنين كاري به 

شناسي جديد و تفكر نقدي بايد از مدلول آن دست كشيد، براساس زبانكه از موارد ديگري

» ربا«است. به نظر ابوزيد به دليل از بين رفتن آن نوع خاص معاملة اقتصادي، مدلول » ربا«كلمة 

خواهد با طعن و كنايه اين نكته را بقبوالند كه داللت ربا ديگر در زبان كاربرد ندارد. ابوزيد مي

متداول و پيچيدة بانكي كنوني، مانند اصرار بر پوشيدن دشداشه در وسايل نقلية  بر سود و بهرة

شـلوغ و سريع امروز است كه با آن مدام خطر افتادن زير چرخ ماشين در گذرگاه وجود دارد. 

هردو نوع اصرار، از سنخ پوشاندن جامة پوسيده بر اندام مدرن امروز است. معادل سازي شورا 

همه تالشي  هاي امروزي، از همين قبيل است.ر واژگان قديمي براي معادلو دموكراسي و ديگ

اسـت براي بازسـازي حال در قالب گذشته. به نظر ابوزيد اگر نص ديني سعي دارد تا واقعيت 

تمان تري برساند، گفتاريخي خود را به مدد سـازوكارهاي ويژة زباني خويش به مرحله پيشرفته

را در  كه ديگر تحول واقعيت نصبه زبان قديم متوسل شود، زبانيكوشد ديني سنتي كنوني مي

  خواهد خود را با آن سازگار نشان دهد. تعارض گذاشته است، هرچند مي
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 . متون قابل تأويل 2

ـــخن مي هاي رود كـه تحوالت فرهنگي  و واقعيتدر ذيـل اين گونـه متون، از مواردي س

ايد مانند گذشته بدان نگريست. از جمله اين مفاهيم به ها را تخطئه كرده و ديگر نباجتماعي آن

نظر ابوزيد، اصـرار گفتمان ديني بر حصر ارتباط خدا و انسان در عبوديت است. به نظر ابوزيد 

اي، پايه براي نوع خاصــي از حكومت شده است. اگر در آن تحولي ايجاد تأكيد بر چنين رابطه

واند پذيراي هرگونه نظام سياسي، اجتماعي شود. تشناختي ميشـود به لحاظ وجودي و معرفت

عبوديت، وجود تاريخي در فرهنگ مردم داشــته است، ولي نظام اقتصادي و اجتماعي كه بر به 

حسد و ربا  كند امروزه منســوخ شده است. واژگاني چون سحر،كارگيري اين مفهوم داللت مي

شــان را به ذهن ها معاني تاريخيي آننيز مفاهيمي صــرفاً تاريخي اند، ولي به كارگيري امروز

آورد. تفاوت كاربرد عبوديت و ســحر و حســد در فرهنگ كنوني در اين اســت كه كاربرد نمي

شود. كلمة عبوديت پوياست، يعني مجازي است كه در آن رابطة اصلي و فرعي معنا مالحظه مي

 كند، بر داللت ظاهري آنولي وقتي گفتمان ديني رابطة انسان و خدا را در عبوديت منحصر مي

نهـد. گفتمان ديني از جنبة ديگر متون ديني در كنـد و معنـاي مجـازي را مغفول ميتـأكيـد مي

ارتباط خدا و انســـان به ويژه در ادبيات عرفاني غافل اســـت. اين رابطه، رابطة محبت اســـت. 

 )216(همان، ص

وارد آورد. از جمله به مان ميابوزيد براي اثبات اين نظرگاه خويش قرائني ديگري نيز به مي 

نويسد كه كلمة عبد به معناي كند. ميبه معاني مجازي و ظاهري تمسك مي» عبد«كاربرد كلمة 

)، بار ديگر به 178انسان غيرآزاد تنها سه بار به كار رفته است؛ يك بار به صورت مستقيم (بقره 

به وصفي شده است (نحل / ) و بار سوم به لحاظ معنايي موصوف 221صـورت ضمني (بقره / 

ج شود، پنكه معموالً در معناي ظاهري به كاربرده مي» عبيد«). از سوي ديگر جمع عبد يعني 75

ــت: ( آل عمران /  ــلت / 10، حج / 51، انفال / 182بار در قرآن آمده اس ). از 29، ق / 46، فص

 مورد به معناي ظاهري طرف سوم جمع عباد كه بيشترين كاربرد را در قرآن داشته، تنها در يك

به معناي انســـان » عبد«). بر اين بيفزاييم اين نكته را كه كلمة 22كند (نور / بردگي اشـــاره مي
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گويد كلمة ) قرآن وقتي دربارة پيامبران ســخن مي9بيشــترين كاربرد را داشــته اســت. (ســباء / 

، »بدناع«، »عبده«كند: افه ميگردد اضـــرا به اهللا يا به ضـــميري كه به اهللا باز مي» عباد«يا » عبد«

  و مانند آن.» عبدا من عبادنا«

ــاس » عبد«تر از همه در داللت كلمة مهم ــان را بر اس ــت كه قرآن رابطة خدا و انس اين اس

كند و نه عبوديت = بردگي. هرگاه سخن از عبوديت است بايد آن عباديت = بندگي اسـتوار مي

مطلب نيز بر ادعاي اصــلي خود كه ميان متن و  زيد از اينرا در برابر انســان آزاد قرار دهيم. ابو

كند. به نظر او شايد متن قرآني فرهنگ جامعه رابطة ديالكيتيكي برقرار اسـت شـاهدي اقامه مي

يك توجه داشته است. اين تفك» عباد«و » عبيد«دهي واقعيت اجتماعي به تفاوت معنايي در شكل

ي كه امعناي عبوديت تحولي ايجاد كرده است، به گونهدر اسـتعمال بدين معناست كه قرآن در 

شــود. به همين دليل وقتي عبد به صــورت مفرد حتا با ايمان به دين جديد حريت حاصــل نمي

  شود به معناي انسان است، خواه آزاد باشد خواه بنده.اطالق مي

و عمل  ايمانابوزيد از تأكيد متون ديني بر تســاوي افراد بشــر و عدم برتري جز به وســيلة 

ل داري متناقض است. به همين دليكند كه ديدگاه اسالم با بردهصـالح، اين نكته را اسـتنتاج مي

اصـرار گفتمان ديني معاصـر بر انحصـار رابطة خالق و مخلوق به عبوديت، با اسالم در تناقض 

ر اين ، داست. اگر رابطة انسان و خدا را رابطة بندگي و سرشار از رحمت و دوستي تلقي كنيم

 كه به دامن تلوين پناه بردهماند، جز اينهاي ديني معاصر باقي نميصـورت جايي براي گفتمان

  شود. 

  . متون قابل توسعة معنايي3

ـــنخ از متون بر اجتهاد تكيه و تأكيد مي عنا و كار از تفكيك مكند. براي اينابوزيد در اين س

مسـتقيم الفاظ متن اســت كه از تحليل ساختار  گيرد. معناي لفظي، معنايمراد يا فحوي مدد مي

آيد. معنا چيزي است كه معاصران و مخاطبان متن زباني متن در بافت تاريخي آن به دسـت مي

ـــتند. اما اگر در ديني از منطوق الفـاظ مي فهمنـد و نوعاً در فهم خود از آن متن مشـــترك هس

د كه آن را به يك معناي تاريخي شـــوهاي بعدي در محدودة معناي متن بمانيم موجب ميدوره
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ـــيرهاي متفاوت، پيش ها و تحميل مفاهيم گوييتقليـل بـدهيم. در اين صـــورت به جاي تفس

  متافيزيكي خارج از متن بر متن خواهيم داشت. 

به نظر ابوزيد معنا خصـلت تاريخي دارد و دسـترسي بدان جز با شناخت دقيق بافت زباني 

ي خارج از متن ممكن نيســـت. اما مراد گرچه از معنا جدا داخـل متن و بافت فرهنگي اجتماع

نيسـت و با آن همراه اسـت، واجد ويژگي عصـري بودن است. به اين معنا كه برآمده از قرائت 

دوراني غير از دوران متن است. هرچه مراد از دايره تأويل دور شود و با معنا همراهي نكند، به 

  شود. دايرة تلوين گرفتار مي

يگر معنا داراي ثبات نسبي است و مراد داراي عنوان تغيير است. لذا با تغيير ابعاد از طرف د

اش به معنا حركت آن را مضـــبوط و راهنمايي كند. اما وابســـتگيهاي قرائت تغيير ميو جنبه

  كند.مي

همان قياس فقهي در كشــف علت حكم نيســت. » مراد«كند كه مقصــود از ابوزيد تأكيد مي

شان صرفاً ظاهري است. علت، كه در قياس فقهي همان گوهري اسـت و تشـابهتفاوت اين دو 

ـــت، خود جزئي از معنـا بوده و متن ديني چه با داللت مطابقي و چه با داللت  مالك حكم اس

التزامي بر آن داللت داشـته است. به همين دليل درك علت حكم به صرف اجتهاد فقيه حاصل 

يك حكم جزئي از احكام شـرعي مربوط است و به ساير شـود و در هر دو حالت قياس به مي

كند، تا چه رسد به اينكه سازوكار قياس بخواهد به متوني غير از متون موارد حكمي تجاوز نمي

احكام سـرايت پيدا كند. فقهاي قديم در صـدد به دست آوردن مراد نبودند و نهايت سخني كه 

  شد. دين، جان، مال و آبرو خالصه مي داشتند سخن از مقاصد كلي شريعت بود كه در حفظ

از سـوي ديگر منظور از مراد، مقاصـد كلي شــريعت نيز نيســت، بلكه مراد حاصل حركتي 

اسـت كه متن ديني در ساختار زباني و فرهنگي ايجاد كرده است. شريعت در اين حركت بايد 

ات ه تكرار لغت و ادبيبينيم كه بعضي از متون ديني بهاي خويش را ظاهر سازد و لذا ميديدگاه

ـــود، بلكه متـداول زمـانة خويش اكتفا نمي كنند تا حركت اجتماعي و فرهنگي جامعه تثبيت ش

ـــته ارجاع مي ـــاختار زباني جامعه را مرتباً به گذش دهند و فرهنگ و واقعيت اجتماعي را به س



  1392بهار  –شماره دوم  –/ مجله اشراق  42

صــري عهاي آن، مالك همدهند. لذا مالك مشــخص متن ديني و ديدگاهســوي آينده ســوق مي

اسـت تا پويايي خود را هميشـه حفظ كند. از اين رو مراد به همراهي هميشگي با معنا محكوم 

دهد و هميشـه متحرك است و لذا نيسـت و راه خود را در هماهنگي با عصـر خويش ادامه مي

معنا از ثبات نسـبي برخوردار اسـت. بنابراين به دسـت آوردن معناي تاريخي كه معاصران متن 

ند، كاري نيست كه بايد يك بار انجام داد و تمام كرد. كشف معناي تاريخي همانند فهميده بود

بررسـي تاريخ، كشفي است مستمر. منظور از مراد، فهم مقاصد فعلي وحي در هر دوره و زمانه 

اســت و اجتهادِ كارآمد، آن اســت كه بتواند با فهم مقاصــد فعلي دين اهداف كلي شــريعت را 

در سـاية انتقال از معنا به مراد ميســر اسـت. در اين شــيوه اجتهاد، عالمان محقق كند و اين كار 

ــتنباط اهداف دين از متون ديني، در حكم پيامبران زمانة خويش، اســالم و  ديني با توجه به اس

  )222دهند. (همان، صدين زندگي متناسب با آن دوره و عصر را ارائه مي

  بندي و ارزيابي جمع

ها، ملزومات و مالزمات انديشـــه ابوزيد و ادلة او بر اين فرضپيش ارزيـابي تمـام مبـاني،

 تًا دقيقهاي نسبتري است. نقاط قوت و تحليلديدگاه، نيازمند فرصـت بيشتر و كارهاي مفصل

كند، كه ايشان در باب اثرپذيري و اثرگذاري متن قرآني اقامه مينويسـنده كم نيسـتند. شواهدي

 گشــايينظر و افقود، چيزي از ارزش گســتردگي مطالعات و دقتمورد قبول واقع شــود يا نشــ

يانه آراي نوگراها وكه فضاي مواجه شدن با انديشهكاهد. البته به دليل آنهاي ايشان نمينوشـته

ي، هاي ســياسدر دنياي اسـالم، به داليل تاريخي، معرفتي و اجتماعي، بسـيار زود به كشـمكش

ي ابوزيد سير طبيعي خود را طي نكرده است. از برخي نقدهاي هاشود، ديدگاهاجتماعي بدل مي

ها از تعادل برخوردار نبوده است. شايد بتوان گفت كه اغلب عالمانه كه بگذريم، بيشـتر ارزيابي

هـا، بـازتـاب همان نگاه اولية داوران ارتقاي ابوزيد بوده اســـت. همان گونه در هيئت ارزيـابي

و  هاي ابوزيد را خبطيد، امثال عبدالصـــبور شـــاهين، انديشـــهارزيابي ارتقاي رتبة علمي ابوز

ي ها را نوآورخطاهاي فاحش و حاصل التقاط و تعابير از اين دست انگاشتند و برخي ديگر آن

و  اي يا مدحها نيز از يك نقد كليشــهشــدن گشــا ناميدند، بيشــتر مواجهو توليد انديشــه و افق
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شد، اگر در فضـاي علمي به ارزيابي اين نگره پرداخته مي ضـابطه فراتر نرفت. يقيناًسـتايش بي

كوشــيم آورد. در اين مجال اندك، مياي براي جامعة علمي دنياي اســالم به بار مينتايج ارزنده

  . هاي منطقي و معرفتي راه يافته در اين نظرگاه را به اختصار بيان كنيمبرخي از رخنه

  و اعتقاد اعراب به وجود جن يوح يلسفن فييان تبي. ارتباط برقرار كردن م1

شناختي كه جناب ابوزيد مرتكب شده، پيوند دادن ميان يكي از خطاهاي تاريخي و معرفت

ــت. اين ــر نزول اس ــفي وحي و اعتقاد به وجود جن در ميان اعراب عص كه به لحاظ تبيين فلس

كنيم  اشاره ميشناسي، وجود جن قابل اثبات است يا نيست، بحث ديگري است. اجماالً هسـتي

كه به لحاظ مباني، فيلســـوفان مســـلمان وجود آن را تصـــديق كرده و برخي حتا به وجود آن 

اند. در منابع ديني نيز مكرر به وجود آن تصريح شده است. در فلسفة اسالمي، به تصـريح كرده

است.  هويژة فلسفة اشراق و حكمت متعاليه، وجود به سه گونة مجرد، مثالي و مادي تقسيم شد

مصـاديق موجودات مجرد و مادي روشـن است، اما وجود مثالي كه برزخ ميان تجرد و ماديت 

 شود. مثال متصل، تخيالتي است كه آدمي ازاسـت، به دو قسم مثال متصل و منفصل تقسيم مي

آن برخودار اسـت. سـهروردي و پيروانش، مثال منفصـل يا صـور معلقه را به دو قسم نوري و 

باشند. سهروردي هم خود ادعاي شهود صور مي م كرده و مدعي شهود اين قبيلظلماني تقسـي

دهد و تأييد اي در آذربايجان نسبت ميدارد و هم آن را به قومي از اهالي ميانج (= ميانه)، منطقه

اند. به نظر ســـهروردي از اين مُثُل معلقه جن و شـــياطين ها در اين ادعا صـــادقكند كه آنمي

هاي و...) او در رساله 241، 234 -229، 211، ص 2، ج . (مجموعة مصـنفاتشـودحاصـل مي

كند كه فردي از اجنه همراهش ي نيز ادعا ميقصـــة غربت غربرمزي، عرفـاني خويش همانند 

  )285ص كرده است. (همان،دستش كار ميبوده و پيش 

حي را با كه وتبيين كساني مباحث، ارتباط برقرار كردن ميان اعتقاد به جن و اما فارغ از اين

اند، گرفتار خطاهاي عظيم تاريخي و منطقي است. اوًال وقتي اسـتفاده از قوة متخيله تفسير كرده

نبي با  كنند، مرادشان اين است كهفالسـفه وحي را با اسـتفاده از قوة متخيله تبيين و تفسـير مي

ي دهد. اين ارتباطگيرد و خبر ميميجا شود؛ حقايق را از آنقوة متخيله به عقل فعال متصل مي
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  هاي خاص ندارد.ها در سرزمينبه اعتقاد يا عدم اعتقاد به اجنه و سكونت آن

گيريم فعالً كـاري بدان نداريم كه چيزي به نام جن وجود دارد يا ندارد. فرض را بر آن مي

 شت. حتا بر اساسكه ابوزيد بر اين ادعا تأكيد داكه چنين موجودي وجود نداشـته باشـد، چنان

اين فرض نيز تبيين وحي با استفاده از قوة متخيله و عناصر خيال ربط و نسبتي با اعتقاد به جن 

كند كه از عالمي سـخن به ميان آيد كه واسطة ميان و عالم اجنه ندارد. مباني فلسـفي اقتضـا مي

شرف، تطابق قواي مجردات تام و ماديات باشـد. بر اساس قواعدي چون قاعدة الواحد، امكان ا

ين وحي را كنند. تبيانساني و عوالم هستي و ديگر قواعد فلسفي، فالسفه، عالم مثال را اثبات مي

اند. تالش فالسفة مسلمان اين بوده است كه با استفاده نيز بر همين اسـاس مطمح نظر قرار داده

ال نبي، استا در كنار اتصاز اصطالحات جاافتاده در فلسفه، حقيقت وحي را تبيين كنند. در اين ر

ــيه نيز  ــــ كه از آن به قوة قدس از طريق قوة متخيله به عقل فعال، از حدس و مراتب عالية آن ـ

يين اند كه تباند. محققان در جاي خود به تفصــيل بررســي كردهكنند ـــــ مدد گرفتهتعبير مي

راي هايي را بفيتفيلسـوفان از حقيقت وحي، احياناً چه مشكالتي دارد و چه نكات مثبت و ظر

ه جن، گونه تبيين با اعتقاد بتبيين حقيقت وحي واجد اســت، ولي ارتباط برقرار كردن ميان اين

  هاي جناب ابوزيد راه يافته است. از مغالطاتي است كه در انديشه

ســاني ها توســط كشــود كه اين تبييناگر به لحاظ فرهنگي تاريخي نيز بنگريم، مالحظه مي

با فرهنگ عربي و اعتقاد به وادي عبقر (به عنوان منطقة مســـكوني اجنه)  صـــورت گرفتـه كه

اند. روشن است كه فالسفة مهم مسلمان از قبيل فارابي، ابن سينا، سهروردي و ارتباطي نداشـته

ــته ديگران كه حقيقت وحي را چنين تبيين كرده اند، به لحاظ فرهنگي به تمدن ايراني تعلق داش

نه از مختصـات تفكر عربي اسـت، نبايد در ميان اين انديشوران چنين چيزي و اگر اعتقاد به اج

 تبار و مربوط به فاراب يا فارياب،شـيوع داشـته باشـد. روشـن اسـت كه فارابي فيلسوف ترك

شـهري در ازبكسـتان يا افغانستان كنوني، و ابن سينا از پدر بلخي و مادر بخاري به دنيا آمده و 

طور تمام اين شهرها زيسـته اسـت. ســهروردي زنجاني است و هميندر همدان، اصـفهان و... 

ـــ مربوط به ماوراءالنهر، افغانسـتان و ايران كنوني است كه به لحاظ فرهنگي  دن تمدني، به تمـ
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  بزرگ ايراني تعلق دارند.

شــايد گفته شــود كه اين فيلســوفان با تأثر از تفكر ديني و ورود موجودي به نام جن در 

ـــازي براي تبيين آن بر آمدهن، در پي نظامهـاي آآموزه ها به فرهنگ و تمدن ايران اند. لذا آنس

اند و در اين فرهنگ، چنين اعتقاداتي پيش از اســالم تعلق ندارند، بلكه متعلق به تمدن اســالمي

ني سينا پذيرفتوجود دارد. اين سـخن اگر در بارة كسـان ديگر پذيرفته شـود، در مورد امثال ابن

ه كه بحث معاد داشتزيرا وقتي ايشـان در باب اعتقاد به معاد جسـماني، به رغم اهميتي نيسـت،

دهد كه چنين معادي با ادلة عقلي قابل وصــول و اثبات نيســت و تنها از راه اســت، تذكر مي

ــادق مصــدق مي ــفا، صتصــديق ص ) در مورد عالم مثال نيز بايد چنين 460پذيريم (الهيات ش

سينا بدون توجه به چيزي به نام جن، عالم مثال ولي روشـن اسـت كه ابن موقفي را اتخاذ كند.

 كند و شــيخ اشــراق ودهد و حقيقت وحي را با اســتفاده از آن تبيين ميمتصــل را توضــيح مي

ســازند. اگر امثال ابن خلدون چندين فيلســوفاني پس از او عالم مثال منفصــل را نيز مبرهن مي

وجه داشت كنند، بايد توحي را با استفاده از قوة خيال تبيين ميآيند و حقيقت تر ميسده سپس

ــه ــالمي و با تأثر از انديش ــتفاده از ادبيات موجود در تفكر اس ــينكه اين كار را با اس وي هاي س

   ها به جن ندارد.اند و اين ربطي به اعتقاد عربكرده

  گرفتن مدلول واژگان متن ي. ذهن2

ـــلمان را به دليل آنها، ابودر بحـث از مدلول واژه كه به وجود عيني زيد بارها متفكران مس

ــته ــت. نگاه اجمالي به مباحث مداليل الفاظ اعتقاد داش اند، مورد نقد و احياناً طعن قرار داده اس

دهد كه نظريات متعدد و مختلفي در باب حقيقت هاي فكري مختلف نشان ميزباني در سـنت

 لهدانان مسـلمان در بحث از حقيقت موضوعطور اصـولمعنا از سـوي فيلسـوفان زبان و همين

ــفهاني، ــت. (محمد تقي اص ــده اس ها و ترجيح گاه) غفلت از اين نظر79-73تا، ص بي ارائه ش

توان به ســـادگي داوري كرد. به دليل يك نظر، وجهي ندارد. طبيعي اســـت در اين ميان نميبي

ـــدن به نظر تواند معقول يه ذهني بودن حقيقت معنا ميهمـان ميزان كـه بـا اقامة دليل، ملتزم ش

فة گرايي در فلستواند معقول باشـد. ذاتله و معنا نيز ميباشـد، التزام به خارجي بودن موضـوع
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الماهيه است، محملي براي اين نظرگاه نفسله (= معناي) لفظ كه موضوعاسالمي و اعتقاد به اين

ــدهكه براي ماهيكند. با توجه به اينفراهم مي ــي قائل ش  اند، گريزي ازت نيز موطن تقرر خاص

ــياري از اصــول دانان در علم اصــول قائل شــدن به محكي خارجي براي الفاظ نيســت. لذا بس

له الفاظ نه ذهني، بلكه خارجي اسـت. ممكن اسـت كسي اين نگاه را مردود گويند موضـوعمي

معنا را متناسب با مبناي خويش بداند و حقيقت معنا را چيز ديگر بداند. در اين صورت محكي 

توان بدون دليل، التزام كســي به نگرگاه تعريف خواهد كرد. طبيعي اســت كه در اين باب نمي

ديگر را ماية طعن او قرار داد. اگر گفته شــود وجود لفظي، ذهني و عيني همپوشــي ندارند، اگر 

واند محملي پيدا تاين سـخن به معناي وجود خارجي عيني محســوس باشــد، سخن ابوزيد مي

ــتكند؛ ولي اگر مطلق تحقق نفس ــان باطل اس ــد، ادعاي ايش افزون بر  6االمري مورد نظر باش

كـه نقطـة عزيمت ابوزيد در اين باب، انكار وجود مفاهيم به كار رفته در قرآن، همانند جن اين

هاي عربي و و... اسـت. ابوزيد مدعي بود كه مفهوم جن، همانند مفهوم عنقاء يا سيمرغ در زبان

پارسي است كه صرفاً وجود لفظي دارند، اما وجود عيني خارجي ندارند. در علم اصول، ضمن 

هايي شود، در مباحث مصداقي تفاوتكه اينگونه موارد با تفاوت در تقرير، تلقي به قبول مياين

ــم مي ــتيك و تجربهخورد. به نظر ميبه چش ــد اتخاذ رهيافت پوزيتويس في يا ن گرايانه برايرس

تواند بگويد چه مي (Science)شناسي نادرست باشد. علم اثبات وجود اشياء به لحاظ روش

كه بگويد چه چيزهايي وجود ندارد، ناتوان ها را توصــيف كند، اما از اينچيزهايي هســت و آن

  ها خارج از قلمرو روش علمي است. است. نفي
   

                                                 
 دانانتوان خود، به تفصـيل حقيقت معنا را كاويده اســت. در نهايت سخن اصول . نگارنده در جاي ديگر در حد6

بودن موضوع له الفاظ را كه تعبير ديگر از حقيقت معناست، اثبات كرده است. رك:  همسـلمان مبني بر نفس الماهي
اله ، رســيبررسـي تطبيقي حقيقت معنا از ديدگاه جان سرل و محقق اصفهانهاي دوم، چهارم و پنجم از:.فصـل

  . 570كارشناسي ارشد نگارنده در موسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره. شماره نگهداري 
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  و باز شدن باب مغالطات متعدد از فرهنگ زمانه يريزان اثرپذي. ابهام در م3

 مشـكل ديگر نظريه اين اسـت كه ابوزيد ميزان اثرپذيري متن از واقعيت را مشخص نكرده

كه در بيان معارف تدريج وجود داشته، ترديدي نيست. يكي از وجوه تكرر شرايع، است. در اين

ماني اب همة شرايع آسفراهم شدن زمينه و بستر براي بيان حقايق بوده است. اين نكته هم در ب

و هم در مورد يك دين خاص صــادق اســت. مثال شــرب خمر در دين اســالم يكي از اين 

كه او از آن هاسـت كه ابوزيد نيز به درسـتي روي آن انگشــت نهاده است. اما نكتة مهمينمونه

هاي وحياني، ضمن رعايت حال مخاطبان در مورد احكام غافل مانده اسـت اين اسـت كه داده

گونه تسـامحي از خود نشـان نداده است. توحيد، نبوت و معاد مورد لي، در باب عقايد هيچعم

نظر اسـالم، از آغاز رسالت رسول اعظم تا واپسين دم حيات مبارك ايشان تفاوتي نكرده است. 

ند، ها يافته باشتري از اين آموزهممكن است مسلمانان در شرح و بسط آن به تدريج درك دقيق

ضرت در بيان آن با تمام وجود در برابر فرهنگ زمانه ايستاده و عقايد نادرست رايج را اما آن ح

بايست براي ترك به شـدت انكار كرده اسـت. اگر شرب خمر يك اعتياد اجتماعي بوده كه مي

در  كهآن گام به گام حركت شـود، شـرك نيز اعتياد اعتقادي اجتماعي ديگري بوده است. چنان

كردند، در باب نفي شرك شدت مخالفت و تعداد مخالفان ني مقاومت ميباب شـرب خمر كسا

ـــوي متن نســـبت به فرهنگ بيشـــتر بود. ابوزيد بيان نمي كند كه چرا اين موقف دوگانه از س

  اجتماعي گرفته شده است.

پذيري متن از واقعيت و افزون بر آن، كه اين امر، عاملي براي اثردر بحث از شأن نزول، اين

زول دليل است. اگر شأن نشود، ادعايي بياريخي و به تبع حضـور تاريخي معارف تلقي نزول ت

توان گفت مخاطب خطابات نيز همان موارد خاص اســت. اصطالحًا نمي مورد خاصـي اسـت،

شـود كه مورد، مخصص نيست و خطابات عام است. تنها شامل مشافهين نيست، بلكه گفته مي

كه چگونه اين ها برسد، شامل خواهد شد، هرچند در اينات به آنرا كه اين خطاب تمام كسـاني

ــولخطابات مي ــود، اص ــلمان راهتواند تعميم داده ش هاي متعددي را براي همة تعاليم دانان مس

وي اند خطابات ديني به نحاند. برخي گفتهديني بـه ويژه تعـاليم نـاظر بـه احكام در نظر گرفته



  1392بهار  –شماره دوم  –/ مجله اشراق  48

-489، ص 1410، ناييني، خويي، 551-548، ص 1409اظمي، قضــية حقيقيه اســت، (ناييني، ك

ــته، (امام490 ــبحاني،) برخي ديگر آن را از باب قانونيت دانس -48، ص 2، ج 1410خميني، س

توان در مباحث علم اصــول ذيل، بحث از اند كه ميكردههاي ديگر را طياي نيز راه) و عده50

  فت. حقيقت احكام شرعي و ماهيت حكم، آن را پي گر

 يهاتينسبت به واقع ينيمتن د يان نكردن وجه اتخاذ موضــع دوگانه از سوي. ب4

  زمانه 

ابوزيد يكي از داليل يا شواهد اثرپذيري متن از واقعيت را، پذيرشِ برخي از عناصر موجود 

در فرهنگ عربي دانسـته است. ما با ابوزيد در اين نكته موافقيم، ولي پرسش اين است كه چرا 

ريم در اين باره موضعي دوگانه اتخاذ كرده است؟ ممكن است گفته شود موضع قرآن به كقرآن

اين دليل دوگانه شـده كه برخي از امور حقيقت داشــته، لذا پذيرفته شده و برخي ديگر موهوم 

ه سازد. ببوده و انكار شـده اسـت. ما اين نكته را نيز قبول داريم، اما اين با ادعاهاي ابوزيد نمي

دار در تفكر عرب جاهلي نيز پذيرفته شده است. بوزيد حتا برخي از امور موهوم و ريشــهنظر ا

دار در از باب نمونه او تأكيد داشـت كه جن، شـيطان، حسد، و مانند آن از امور موهوم و ريشه

را  هافرهنگ عربي است؛ اما قرآن به دليل تأثر از واقعيات زمانه از آن سخن به ميان آورده و آن

كنندة فراروي ابوزيد اين است كه چه تفاوتي ميان اين يرفته است. اينك پرسش مهم و تعيينپذ

 ها متاثر شده است؟شان از آنامور و امور ديگر بوده است كه قرآن به رغم اعتقاد به باطل بودن

، نچرا اعتقاد به فرزند داشتن خدا يا مونث انگاشتن فرشتگان مورد انكار قرار گرفته و وجود ج

حســد و امثال آن تصــديق شــده اســت؟ آيا تصــديق وجود امور موهومي همانند جن، بهتر از 

تصـديق مونث بودن فرشـتگان بوده اسـت، كه دومي انكار و اولي تصـديق شده است؟ ابوزيد 

دهد كه براساس آن گفته شود پذيرش برخي از امور موهوم به صالح دين معياري به دست نمي

 بوده است. 
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ها و ابهامات، باعث شــده است كه نگرة ابوزيد در باب حقيقت وحي ه خلطگوناين
و به تبع روش تفسيري مورد قبول وي از جايگاه علمي تنزل كرده و در سطح ادعا باقي 

مخالفان  هايجوييكند. ستيزهگيري سياسي تنزلبماند و در برخي موارد احياناً به موضع
ــا افزود ــتر اين فض ــت. اگر اين بحث، و به طور كلي تمام مباحث نيز بر ابهام بيش ه اس
گر، همانند ايران، مصر و... در يك فضاي علمي و به همگن در كشورهاي اسالمي توليد

شــناسي تحقيق هاي سـياسـي و اجتماعي و با رعايت نزاكت علمي و روشدور از تنش
دريغ كه كرد. شــد ثمرات و بركات ارزشــمندي را نصــيب جامعة اســالمي ميدنبال مي

گر و منتقد در كشورهاي اسالمي، بدون رعايت اين مسائل، نوعاً بيشـتر انديشوران توليد
ديشور اند. انافكندههاي ديني ـ اجتماعي پنجهها و نهادبراي تبيين نگرة خويش به جريان

مورد بحـث مـا نيز در اكثر مبـاحـث خويش، پـاي از حيطة نقد علمي فراتر نهاده ونقد 
هــاي عــاطفي و و واكنش هــاي فكري موجود را بــا كنشمــانــة جريــانعلمي و عــال

پراكني و اعطاي القاب ناپسـند عجين سـاخته است. از مطالعة اغلب آثار ابوزيد و نفرت
كه در آن اتخاذ شــده، به رغم نكات ارزشــمند و قابل توجه، انســان به اين نتيجه ادبياتي

ــمي ــبور ش ــد كه حق را به جانب امثال عبدالص ــتي رس اهين بدهد كه آثار ابوزيد را مش
ـــته از التقاط، گمراهي، خبط و خطاهاي فاحش و عدول از  مكتوبات ضـــعيف و انباش

ها، ضمن نقد روشي و بندي نگرهدانست. در قالب طبقهمواضع حق در مكتب اسالم مي
ست ور شده امحتوايي، از ادبيات غير علمي بهره جسته شده و آتش نفرت و اتهام شعله

اين با يك متن داراي ادبيات فخيم علمي فاصلة بسيار دارد. مسائل نظري و مشكالت  و
اي و غفلت اي اسـت كه صرف وقت براي مسائل حاشيهعملي جامعة اسـالمي به اندازه

از مســائل اصــلي، توجيه شــرعي و اخالقي ندارد. جامعة علمي به يك فضــاي عالمانه 
شناسي دقيق حاكم باشد و در پرتو آن بتوان وشنيازمند است كه در آن مباني عميق و ر

هاي نامكشـوف را گشود و مسائل و مشكالت پرشمار را حل كرد. اين وظيفة طيف افق
انديشـوران پيشرو است كه مسائل را به صورت علمي طرح كنند و علمي ادامه دهند و 
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را طرح  ينســبت به نقد ناقدان ظرفيت بااليي داشــته باشــند. وقتي انديشــوري نگرة نو
نگذارند،  كند، اگر نسبت به نقدها بردبار باشد و منتقدان نيز پاي از موازين علمي فرامي
  گشايي اميدوار بود و حل مسائل را انتظار كشيد.توان به افقمي
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  منابع و ماخذ

، تهران، يليرانمنش و احمدرضـــا جلياحمد ا ةزبان، ترجم ة. فلســـفيپ ويليـام، آلســـتون

  .1383، يسهرورد

و  ي، تهران، انتشـــارات علمين گناباديمحمد پرو ةن، مقدمه، ترجماابن خلدون، عبدالرحم

 .1366، 5، چاپ يفرهنگ

نشر  ،م، قيهات مع الشــرح للمحقق الطوسين بن عبداهللا، االشـارات و التنبينا، حسـيابن سـ

 .1375، ٪البالغة

ــريابوز  يربالع يوت، المركز الثقافريعلوم القرآن، بيف ٪حامد، مفهوم النص، دراســة د، نص

 .3، ط1996روت، يع، بيو النشر و التوز ٪للطباعة

 جا.يتا بينا، بين، بيالمسترشد ٪ةي، هداي، محمد تقياصفهان

ـــيافضـــل ـــيد محمـد مهـديـ، س ـــرل و يقت معنا از ديحق يقيتطب ي، بررس   دگاه جان س

، شماره (ره)ينيم خماما يو پژوهش يارشد، موسسه آموزش يكارشـناس ة، رسـاليمحقق اصـفهان

 .570 ينگهدار

 تا.يروت، عالم الكتب، بيب ن، المواقف،ي، عضدالديجيا

ــيقيتوف ــمان تأويلن، ي، حس ــال پنجم، يميان ابراهيدر اد يكتاب آس ــمان، س ، در: هفت آس

 .82شماره هفدهم، بهار 

 .1410)، قم، انتشارات دارالفكر،ينيرات درس امام خميب االصول (تقريتهذ ،، جعفريسبحان

هنري  ةح و مقدمي، به تصح2خ اشراق، جيمصـنفات ش ةن، مجموعيالد، شـهابيسـهرورد

 .1372، 2قات فرهنگي، چاپ يكربن، تهران، موسسه مطالعات و تحق

 ،ير نظر نصــراهللا پورجوادياز مترجمان ز يخ فلســفه در اســالم، گروهيم، تار ف، م.يشــر

 .1362، يتهران، مركز نشر دانشگاه
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ـــتـان ـــهرس   و  ٪روت، دارالمعرفـة للطبـاعةيم، الملـل و النحـل، بيحمـدبن عبـدالكر، ميش

 .1395النشر، 

 .1، ج1419، 5، بيروت، دار احياء التراث العربي، ط ٪االربعة شيرازي، صدرالدين، االسفار العقلية

م، ، قينيد احمد حســيق ســيعلم الكالم، تحق يره في، الذخيف المرتضــي، الشــريعلم الهد

 .1411، ٪ين بقم المشرفةالمدرس ٪لجماعة التابعة ير االسالمالنش ٪موسسة

 ،)، قمينييرات درس خارج اصــول فقه محقق نايد االصــول، (تقري، فواي، محمد عليكاظم

 .1409ن، يالمدرس ٪التابعة لجماعة يالنشر االسالم ٪موسسة

 .1380حسن كامشاد، تهران، طرح نو،  ةمان، ترجميا يايت، دان، دريوپيك

ار م و نشر آثيتنظ ةسسؤعلم االصول، م يد روح ا...، مناهج الوصول الي، سينيالخم يموسـو

 .1415، ينيامام خم

ــســؤ) قم، مينييرات درس محقق نايرات، (تقري، اجود التقرييالخو يموســو  يمطبوعات ةس

  .1410، ينيد

م، )، قييرات درس ابوالقاسم خويد سرور، مصباح االصول، (تقري، سيبهسود ينيواعظ حس

 .1417،يالداور ٪مكتبة

ون، ارك ، محمديالجابرد، عابديان، گفتگو با نصــر حامد ابوزي، محمد رضــا، نومعتزليوصــف

 1387؛ تهران، نگاه معاصر، چاپ اول، يحسن حنف

 

  
 

   



 

 

   به مبتال افراد در رواني اختالالتشناسي گيرهمه بررسي
  افغانستان - هرات درمخدر  مواد سوءمصرف

  حسين جعفري
 دانشگاه اشراق عضو كدر علمي دانشكده علوم اجتماعي

 

  چكيده

ــيوع اختالالت رواني و متغير هدفهدف:  ــي ش ــناختي و هاي جمعيتاين تحقيق بررس ش

  كنندگان مواد مخدر بود. هاي مربوط به مواد در بين سوءمصرفمتغير

 ةكنندمصرفسوء 160و نمونة مورد مطالعه شامل تحقيق از نوع پيمايشي بود روش  روش:

گيري در دسترس انتخاب نمونه به روش بود كهپذيرش شـده در مراكز ترك اعتياد شهر هرات 

‐scl‐90) هانشانهسؤالي  90 تجديد نظر شدة فهرست ابزارهاي مورد اسـتفاده شاملشـدند. 

R) ساختاريافته بر اساس  ةو مصاحبDSM‐IV‐TR بودند.  

ـــان داد كــه نتــايج تحليــل داده نتــايج: ـــيوع اختالالت رواني در كــل جمعيــت هــا نش ش

)، افسردگي %4/79حساسيت بين فردي ( ها،نشانهترين عيشا. است 56,2 گانكنندسـوءمصـرف

ـــواس فكري عملي (8/78%( ـــا) بودنـد. %8/68) و وس هروئين بود.  يترين ماده مصـــرفيعش

مرخ مصرف بر ني ةهاي جنسيت، تأهل، تحصيالت، درآمد و نوع شغل، دفعات ترك و شيومتغير

   معناداري داشت. تأثير كنندهمصرفرواني افراد سوء

ـــيوع اختالالت نتيجة نهايي اين كه  گيري:نتيجـه ـــاس نتايج اين تحقيق ش در  وانيربر اس

گان كنندسوءمصرفشود در درمان گان مواد در افغانستان باالست و توصيه ميكنندسـوءمصرف

  اي شود.مواد، به تشخيص و درمان اختالالت رواني توجه ويژه

   كليد واژگان:

  .شناختي، شيوعهاي جمعيتمتغيرت رواني، مواد مخدر، سوء مصرف، اختالال
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  مقدمه

 وادم مصرف ميزانشود و توليد مي مخدر مواددر افغانسـتان نيز مانند بسـياري از كشورها 

 تركمنســتان و نايرا با بودن مرزهم علت به هرات شــهر. اســت قابل مالحظهنيز در آن  مخدر

 اقتصادي، مشكالت جمله از عواملي كنار در امر اين. اسـت مخدر مواد ترانزيت اصـلي مسـير

اين ذهنيت را به همراه  اجتماعي مشــكالت و بيكاري بااليميزان  ايران، از بازگشــتي مهاجرين

  .باشد باال شهر اين در مخدر مواد مصرف شيوع دارد كه شايد

 به نسـبت مردم كه اسـت شـده باعث افغانسـتان در ناامني و گجن سـال 30 ،عالوه بر اين

 از بيش كه زدند تخمين 1جهاني بهداشت سازمان مسؤولين. شوند پذيرآسيب رواني مشـكالت

برند (سازمان بهداشت جهاني،  مي رنج رواني مشكل از ،زنان افغانستان، غالباً مردم درصـد 50

ان، (شــولته و همكار اند.كرده تأييدر افغانســتان دنيز اين مســئله را  تحقيقاتبعضــي  ). 2010

     ).2004؛ كادوزو و همكاران، 2004

 تواندمي مواد سوءمصرف بين، اين از. دارند تأثير رواني اختالالت به در ابتال مختلفي عوامل

 هب ،اخيرهاي سال هايپژوهش و مطالعات. شود منتهي خاصي رواني نيمرخ به مختلف افراد در

ــورهاي در ويژه ــيوع غربي، كش ــان مخدر مواد به معتادان در را رواني اختالالت باالي ش  نش

ــان امريكا در هاپژوهشنتايج برخي از  .دهدمي ــت داده نش ــيت نظير اختالالتي اس ــخص  ش

 2يخويافسرده و اسـاسـي افسـردگي اختالل اضـطرابي، اختالالت و فوبيا انواع ضـداجتماعي،

  ).1390پهلويان، ( .دارند مواد رفسوءمص با را ارتباط بيشترين

هاي بسيار زيادي در مواد و اختالالت رواني در پژوهش سوءمصرفشـيوع باالي همبودي 

شــده اســت. از بين اين اختالالت، اختالالت شــخصــيت، اختالالت  تأييدكشــورهاي مختلف 

  ، شمكارانحسيني و هها (نتايج برخي از پژوهش افسردگي و اضطرابي شيوع باالتري دارند.

از اختالل رواني نيز رنج  مصــرف مواد، ةافراد با ســابقدر صــد از  72نشــان داد كه ) 1386

                                                 
1.World health organization (WHO) 
2. Dysthimia 
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  . لقي و سپس اختالالت شخصيت بودندخُ ها، اختالالتآن ترينيعشاكه  بردندمي

واد م سوءمصرف ورواني  التهمبودي اختال تأثير نشان داد كه نروژ نتايج يك پژوهش در

الل اخت درگير ،داشــتند تريســريع. آنها دريافتند كه كســاني كه عود مجدد تقابل مالحظه اســ

 3 اكن(لندهايم، ب شده بودندعمدتاً به افسردگي و آگورا فوبيا مبتال ه، بود رسزود سـوءمصرف

  ).2006، 4 و واگلوم

هاي مختلف جهان شــناخته هاي رواني در كشــوريماريبمشــكالت  بيشــترهر چند امروزه 

ــده ي مصــاحبه و هاروشگري و تشــخيصــي، ليكن به دليل متنوع بودن ابزارهاي غربال، اندش

اوت بسيار متغير و متف ،هاي مختلف مورد استفادهيبندگيري و طبقهي نمونههاروشتفاوت در 

درصــد متغير بوده است  8/39درصــد تا  3/7ها از به طوري كه اين ميزان اسـت، شـدهبرآورد 

  . )1380وم پزشكي ايران، (مركز ملي تحقيقات عل

انجام شد و اختالالت رواني را بر اساس  امريكادر  2010ملي كه اخيراً در سـال  ايمطالعه

DSM‐IV‐TR  نشــان داد كه شــيوع كلي اختالالت  ،بررســي كرد امريكادر جمعيت عمومي

ـــديـداً نـاتوان الالت براي اخت %3/8براي اختالالت خلقي،  %2/11بود ( %2/22كننـده رواني ش

سال  18تا  13 نوجوان سنين 10123براي اختالالت رفتاري). اين مطالعه روي  9,6اضطرابي و 

 .)2010، 5انجام شد (مريكانگاس امريكادر كل 

دهد كه شيوع يمدر آلمان نشان  DSM‐IVملي شـيوع اختالالت رواني بر اساس  ةمطالع

است (براي تمام  %31سـال)  65تا  18اختالالت رواني در جمعيت بزرگسـاالن ( ةماه 12كلي 

ترين اختالالت يعشاجسمي ) كه اختالالت اضطرابي، خلقي و شبه%20 هفته 4، براي %43عمر:

  .)2004، 6رواني بودند (جاكوبي

 

                                                 
3. Bakken 
4. Vaglum 
5. Merikangas 
6. Jacobi 
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 7از جمله تحقيقات اندكي كه در افغانستان در مورد شيوع اختالالت رواني انجام شده شولته
ــد گزارش كردند كه آزمودنيو همكارانش در تحقيقي كه در والي هاي آنها ت ننگرهار انجام ش

ــردگي و  ــطراب، افس بااليي دارند.  PTSDحوادث تروماتيك چندگانه و نيز عاليم اختالل اض
 1011دهنده در هر خانواده مصاحبه كردند (مجموعًا پاســخ 8/2خانواده با ميانگين  362آنها با 

 .استفاده كردند 9و چك ليست عاليم هاپكينز 8رواردتروماي ها ةپاسخ دهنده). آنها از پرسشنام
تروماتيك را در طي ده سال گذشته تجربه كرده بودند و  ةحادث 10تا  8آزمودني ها بين  7/43%
) %5/38ها (نفر از آزمودني 391حـادثـه تروماتيك را تجربه كرده بودند.  11بيشـــتر از  1/14%

) %4/20نفر ( 207) عاليم اضــطراب و %8/51نفر ( 524عاليم افســردگي را گزارش كردند و 
  ).2004داشتند (شولته و همكاران،  PTSDعاليم 

تحقيق ديگري را با هدف مشخص كردن وضعيت  2002و همكارانش در سـال  10كاردوزو
سال انجام دادند. آنها نيز از چك  15هاي معلول و غير معلول با سن باالي سالمت رواني افغان

تروماي هاروارد استفاده كرده بودند. نتيجه تحقيق آنها نشان  ةو پرسشنام ليسـت عاليم هاپكينز
ســـال گذشـــته  10تروماتيك را در طي  ةحادث 4نفر) حداقل  407از آزمودني ها ( %62داد كه 

و  %7/67تجربه كرده بودند. شــيوع عاليم افســردگي براي افراد غيرمعلول و معلول به ترتيب 
بـه ترتيب براي افراد غيرمعلول و معلول بود.  %6/84و  %2/72بود و عاليم اضـــطراب  7/71%

ـــابــه بود ( PTSDعاليم  ) براي افراد غير معلول و معلول %2/42و  %1/42براي دو گروه مش
  ).2004(كاردوزو و همكاران، 

كنندگان مواد مخدر بر هدف اين تحقيق بررســي شــيوع اختالالت رواني در ســوءمصــرف
، درآمد و نوع شــغل، دفعات ترك و شــيوة مصــرف در شهر حسـب جنس، تأهل، تحصـيالت

هرات افغانسـتان بود. عالوه بر اين  هدف ديگر اين تحقيق بررســي شايع ترين مواد مخدر در 
  كنندة مواد بود. بين افراد سوءمصرف

                                                 
7. Scholte 
8. Harvard Trauma Questionaire 
9. Hopkins Symptom Checklist 
10. Carduzo 
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  روش

 كنندگانشركت

 1391 مواد شـهر هرات در سال سـوءمصـرفافراد مبتال به  ةكلي ،آماري اين تحقيق ةجامع
هاي فرودين و ارديبهشت به مراكز خصوصي و دولتي ترك اعتياد هجري شمسي بود كه در ماه

مركز در دسترس قرار داشتند كه از  9مركز ترك اعتياد،  13اين شهر مراجعه كردند. از مجموع 
گيري غيرتصـادفي در دسترس انتخاب شدند. نفر با روش نمونه 160كننده به آنها افراد مراجعه

 27) و % 1/83نفر مرد ( 133مواد كه مورد تحقيق قرار گرفتند  كنندةسـوءمصرف 160از تعداد 
  بودند. 24/8با انحراف معيار  56/27) با ميانگين سني %9/16نفر زن (
 پژوهش ابزار

  :11سؤالي نشانه ها 90 مقياس تجديدنظر شده از فهرست
دهي، كه ي با روش خودگزارشسـؤال اسـت براي سنجش عاليم روان 90اين ابزار شـامل 

ريزي شد. با شـناختي بيماران جسـمي و رواني طرحهاي رواناولين بار براي نشـان دادن جنبه
ــتفاده از اين آزمون  ــط يماس ــخيص داد. اين آزمون توس ــالم را از افراد بيمار تش توان افراد س

ــال  12دروگاتيس ــاس تجربيات بالي 1973و همكاران در س ــد و بر اس ني و تجزيه و معرفي ش
تهيه شد.  1976سـنجي، مورد تجديد نظر قرار گرفت و فرم نهايي آن در سال هاي روانتحليل

، افسردگي، 14، وسواسي اجباري، حساسيت در روابط متقابل13بُعد شكايت جسماني 9اين ابزار 
   ) و سه 16گراييگسسته(خصومت)، ترس مرضي، افكار پارانوئيد، روان 15اضطراب، پرخاشگري

  

                                                 
11. SCL-90-R 
12. Drogatis 
13. Somatization 
14. Interpersonal sensitivity 
15. Hostility 
16. Psychotism 
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  جمع «و  18»هاي مثبتشاخص ناراحتي نشانه«، 17»شاخص شدت كلي«شاخص كلي 

  دهد.يمرا متمايز كرده و مورد سنجش قرار  19»هاي مثبتنشانه
ــنامه در گروه ــش ــت. اين آزمون در مورد اين پرس ــياري با موفقيت به كار رفته اس هاي بس

ــرطاني، مبتاليان ــي، بيماران س ــايي قلبي با ناراحتي معتادين به الكل، ناتواني جنس هاي به نارس
شديد جسمي و دانشجوياني كه راهنمايي و مشاوره الزم دارند، به عنوان يك ابزار غربالگري و 

) اعتبار دروني 1976دروگاتيس، ريكلز و راك ( ).1388تشـخيصي به كار رفته است (آشتياني، 
اند. بيشترين خش گزارش كردهبرضايت 20اين پرسـشنامه را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ

به دست  77/0گرايي گسستهو كمترين آن براي روان 95/0ضـريب همبسـتگي براي افسردگي 
بيمار رواني ناهمگون پس از يك  94بازآزمايي درمورد  ةپايايي به شيو ةآمده اسـت. در محاسب

ر مورد روايي به دست آمده است. د 90/0تا  78/0هفته از اجراي اول، ضـرايب همبستگي بين 
ن آو كمترين  73/0هاي مختلف، بيشترين همبستگي را براي بعد افسردگي پرسـشنامه، پژوهش
). در ايران كه 1977(دروگاتيس و كليري،  اندكردهگزارش  36/0هاي مرضي را براي بعد ترس

ــت نتايج روايي و پايايي اين مقي ــتان اس ــيار نزديك با افغانس س ابه لحاظ فرهنگي و زباني بس
  ).1388؛ آشتياني، 1384بسيار خوب بوده است (مدبر نيا و همكاران، 

در نمونة افغاني نيز روايي و پايايي اين ابزار بررسي شد. براي روايي آن، همبستگي دروني 
ها ها با يكديگر و با كل پرسشنامه استخراج شد كه همگي همبستگينمرات زير مقياس

بود. براي سنجش پايايي ابزار  80/0و بيشترين  25/0تگي دار شدند. كمترين ضريب همبسمعني
دهندة پايايي باالي بود و نشان 94/0از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب آلفا برابر 

ها و نتيجة مصاحبة ساختاريافته سؤالي نشانه 90اين ابزار. همچنين ارتباط بين تست فهرست 
 42,32ن خي دو بررسي شد. ضريب خي دو پيرسون كه توسط محقق انجام شد، توسط آزمو

  دار بود.معني =P/ 0001بود كه در 
                                                 
17. General Severity Index 
18. Positive Symptom Distress Index 
19. Positive Symptom Total 
20. Cronbach alpha  
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 كند در اين پژوهشينمبا توجه به اينكه زبان فارسي مردم در هرات و ايران تفاوت چنداني 

) به كار برده استفاده شده است. ولي 1380از پرسـشنامة برگردان به فارسي كه فتحي آشتياني (

هاي زباني دو روانپزشك افغان خواسته شد تا اين پرسشنامه را براي يافتن تفاوت با اين حال از

ـــنامه تنها چند كلمه را تغيير دادند. براي نمونه كلمة مطالعه كنند. آن ـــش ها ضـــمن تأييد پرس

  استفاده شد. »سرزنش«به جاي  »مالمت«و  »نگراني«به جاي  »تشويش«

  DSM-IVساسا  اختالالت رواني بر ةساختاريافت ةمصاحب

 DSM‐IVهاي ) و بر اساس معيار1378اين چك ليسـت كه توسـط نورباال و همكاران (

عالمت اختالالت رواني شــامل عاليم تشــخيصــي اختالل خلقي،  130تهيه شــده اســت داراي 

ماندگي ذهني و اختالالت ارگانيك مغز است. اضطرابي، اختالل سايكوسوماتيك، صرع و عقب

اند و در ابتداي پرســشــگري مربوط به عاليم هر ت بلي و خير آورده شــدهاين عاليم به صــور

بندي عاليم بر اساس يك مقياس شود. درجهيمبخش طول مدت و شـدت اختالل نيز پرسيده 

ــاحبه ــديد بوده كه مص ــط و ش ــه درجه خفيف، متوس ي كه بيماري بر عملكرد تأثيراز كننده س

ــيلي، خانوادگي و اجتماع ــغلي، تحص ــخص يمي فردي، ش  توجه بهكند. با يمگذارد آن را مش

گذاري و به منظور سهولت در رسيدن به تشخيص، اهميت مدت شروع عاليم در امر تشخيص

سـال مشخص  دو اي از كمتر از يك هفته تا بيش ازطول مدت عاليم بر حسـب مقياس درجه

  شده است.

الت مطرح شــده در چك هاي اختالپس از پايان مصــاحبه و بررســي كليه عاليم و نشــانه

، با توجه به شدت و مدت عاليم بيماري در فرد ،هاي مورد نظرليسـت تشخيص و يا تشخيص

شود. روايي و پايايي اين پرسشنامه خوب گزارش شده است ثبت مي اطالعات در پرسـشـنامه

  ).1380(نورباال، فخرايي، 
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  دموگرافيكهاي ويژگي ةنامپرسش

آوري اطالعات فردي و زندگي اجتماعي و الگوهاي مصرف مواد، جمع براياين پرسشنامه 

  توسط محقق تهيه و تدوين شده است.

 :اطالعات ليتحل و هيتجز روش

و در دو سطح آمار توصيفي و  16نسخه  SPSSهاي اين تحقيق با استفاده از نرم افزار داده

  .شدآمار استنباطي تجزيه و تحليل 

 نتايج

   شناختيمتغيرهاي جمعيت سبشيوع اختالت رواني بر ح

ــد از آزمودني ها مرد و  1/83 ــتثنا اظهار  9/16درص ــد زن بودند. همه زنان بدون اس درص

 35تا  19ها در سنين درصد از آزمودني 9/86مواد داشته است.  سوءمصرفداشـتند شوهرشان 

 35سال و باالي  18برابر فراواني در بين دو گروه سني ديگر (زير  7سال قرار داشتند كه تقريبا 

هاي سني در معرض خطر بسيار باالتري قرار سـال) بود. اين يعني جوانان نسبت به ساير گروه

درصـــد از  9/51درصـــد هم مجرد.  2/41) و %4/54ها متأهل بودند (دارند. بيشـــتر آزمودني

 خ بيكارينفر تحصيالت باالي ديپلم داشت. نر 160سواد بودند و تنها يك نفر از ها بيآزمودني

) بود درحاليكه اكثريت آنها كارگر سـاده بودند و شـغل مناسبي %8/38ها باال (در بين آزمودني

ــتند.  ــد از آزمودني 9/46نداش ــتند يا درآمد زير درص در ماه هزار افغاني  5ها يا درآمدي نداش

  داشتند كه با توجه به مصارف زندگي در افغانستان بسيار پايين است.

  د مخدر مصرفيترين مواشايع

) كه بر اساس %2/76د (ها مصرف مي شد هروئين بواي كه توسط آزمودنيترين مادهشـايع

مصــرف آن به دليل ارزان و در دسترس بودن  ،گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سـازمان ملل

ها اظهار داشــتند كه در يك ماه درصــد از آزمودني 8/73. اســتدر افغانســتان در حال افزايش 

ــته بيش از يك نوع مادگ ــرف كرده ةذش  5تا  2 روزانه )%2/68ها (اند. اكثر آزمودنيمخدر مص

ــرف مي ــرف روزانه به ترتيب گرم مواد مص و  4/3كردند و ميانگين و انحراف معيار مقدار مص



 61افغانستان /  -هرات  مخدر در مواد سوءمصرف به مبتال افراد در رواني شناسي اختالالتگيرهمه بررسي

مصرف  ةبه اين ترتيب متوسط هزين .افغاني بود 100. قيمت متوسـط هر گرم مواد اسـت 12/3

 . اين بار اقتصادي سنگيني است كهاســتدر ماه  افغاني 10200فغاني در روز و ا 340هر معتاد 

از آزمودني ها به روش  %6/90مواد تحميل كند.  كنندهسوءمصرفاسترس زيادي را بر  تواندمي

. تنها يك نفر از روش خوردن به روش تزريقدرصـــد  8,8تدخين مواد مصـــرف مي كردند و 

مواد داشتند. ميزان  سوءمصرفسال سابقه  پنج) زير %1/43ها (ودنيكرد. اكثريت آزماستفاده مي

ها گزارش دادند كه بيش از يك بار درصــد از آزمودني 8/68مواد باال بود و  ســوءمصــرفعود 

  اند. براي ترك مراجعه كرده

خود يــك نفر اعضــــاي نزديــك خــانوادة هــا در نفر) از آزمودني 85( درصــــد 1/53

هاي زن اظهار داشتند كه د داشـتند. اين در حالي است كه تمام آزمودنيموا كنندهسـوءمصـرف

طبق گزارش دفتر مبارزه با اند. بايد در نظر داشت كه بودهمواد  كنندهسوءمصرفشـوهرانشـان 

مادران در مناطق شمالي و جنوبي افغانستان  %50) 2009مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (

مواد در  سوءمصرفخورانند. به اين ترتيب سابقه ها ترياك ميبه آن براي خواباندن كودكانشان

  شود.مواد محسوب مي سوءمصرفخانواده يك عامل خطر عمده در افغانستان براي ابتال به 

  ترين اختالالت رواني شايع

تعيين شد و كساني كه ميانگين  1در اين تحقيق برابر  SCL‐90‐Rبرش پرسـشنامه  ةنقط

بود بيمار تشـــخيص داده  1برش  ةنه گانه باالتر از نقطهاي و زيرمقياس GSIدر  نمرات آنهـا

ـــيوع عاليم باالتر از نقطه برش، ميانگين و انحراف معيار زير مقياس 3شـــدند. جدول  ها و ش

دهد. با توجه به اين جدول شيوع اختالالت رواني هاي چك ليست عاليم را نشان ميشـاخص

) و ســپس %4/79ترين زير مقياس حســاســيت روابط متقابل (ايعو شــ اســتنفر)  90( 2/56%

  ). 1(جدول  است) %8/68) و وسواس فكري عملي (%8/87افسردگي (
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هاي باالتر از نقطه برش، ميانگين و انحراف معيار شاخص ها و فراواني آزمودني  :1جدول

 SCL‐90‐Rهاي زيرمقياس

فراواني افراد   زير مقياس
  باالي نقطه برش

رصد افراد باالي د
  نقطه برش

انحراف   ميانگين
  معيار

  74/0  50/1  4/79  127  حساسيت روابط متقابل
  76/0  6/1  8/78  126  افسردگي

  60/0  26/1  8/68  110  وسواس فكري عملي
  64/0  16/1  5/62  100  پارانويا

  80/0  99/0  9/46  75  خصومت (پرخاشگري)
  71/0  1  45  72  اضطراب

  64/0  72/0  9/31  51  فوبيا
  73/0  80/0  2/31  50  عاليم جسمي

  42/0  54/0  1/13  21  سايكوز
GSI 90  2/56  11/1  49/0  
PST     58/42  17/15  

PDSI     31/2  50/0  

) است %2/76شده است هروئين (ترين مادة مخدري كه مصرف مينتايج نشان داد كه شايع
 %8/73ترين مواد هستند. ) پرمصرف%5) و ترياك (% 9/6)، شـيشه (%9/11و پس از آن كراك (

 %1/53كردند. همچنين هـا اعالم كردنـد كـه بيش از يك مادة مخدر مصـــرف مياز آزمودني
 اند.ها گزارش كردند كه در اعضاي نزديك خانوادة خود حداقل يك نفر معتاد داشتهآزمودني

   گيريو نتيجه  بحث
سؤالي نشانه ها  90ز فهرست ، شيوع كلي اختالل رواني با استفاده ا1بر اسـاس نقطة برش 

نفر) بود. اين ميزان شــيوع اختالالت همبود در معتادان از بعضــي مطالعات مشــابه  90( 2/56%
  ، 21: هــاونز2001: هنــدريكس، 1386: قريشـــي، 1381: بوالهري، 1385كمتر بود (پهلويــان، 

  

                                                 
21. Hovens 
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: 2006، : بنجامين و همكاران1385و از بعضــي ديگر (رحيمي،  )2009، 23، رَمزي22كنتوِل
ـــيوع اختالالت رواني در جمعيت عمومي  ) بيشـــتر بود.2001: فارل، 2000وون ليمبيـك،  ش

متغير بوده اســـت (مركز ملي  درصـــد 8/39درصـــد تا  3/7درجهـان در مطالعات مختلف از 
) و بر اين اسـاس ميزان شيوع اختالالت رواني در تحقيق 1380تحقيقات علوم پزشـكي ايران، 

شيوع باالي اختالالت رواني در افغانستان كه . معيت عمومي باالتر استحاضـر از شيوع در ج
: شــولته و 2004مشــكالت رواني در جمعيت عمومي آن بســيار باالســت (كاردوز و همكاران، 

  ) قابل انتظار بود. 2004همكاران، 
ـــيت روابط بين فردي (زيرمقياس ـــاس ) به ترتيب %8/78) و افســـردگي (%4/79هاي حس
ــي ــتند. اين يافته همخوان با دو مطالعة ديگر اســت (پهلويان، باالترين ش : ظهير 1385وع را داش

هاي باال در زير مقياس حساسيت بين فردي اند. نمرهانجام شده  SCL‐90‐R)كه با1386الدين، 
هاي بين فردي دارد. او نسبت اي در موقعيتحاكي از اين است كه شخص مشكل قابل مالحظه

ن انتظارات منفي دارد و خودآگاه است. در مقايسه با ديگران احساس حقارت به روابط با ديگرا
). 1384مارنات،  -شود (گراث كفايتي ميكند و لذا نسبت به خود دچار احساس ترديد و بيمي

ه كنندگان مواد به احتمال زياد بباال بودن زير مقياس حساسيت روابط بين فردي در سوءمصرف
كنندة مواد دارند، چيزي كه كه افراد جامعه نسبت به افراد سوءمصرف اي اسـتخاطر ديد منفي
ترين اختالل در هاي خود به آن اشاره داشتند. شيوع افسردگي شايعها در مصاحبهاكثر آزمودني

ــوءمصــرف :  1999كنندگان مواد اســت (مثالً چن، تقريباً همه مطالعات اختالالت همبود در س
: 2000: وون ليمبيك، 2006، 26: پاوارين2004، 25: كيدورف2007 ، 24، هِرِرو2006لنـدهايم، 
) حدود يك ســوم تا نيمي از كســاني كه 1385: رحيمي خواه، 1390: پهلويان، 1387حســيني، 

هاي تشخيصي افسردگي مواد افيوني دارند، زماني در طول عمر خود واجد مالك سـوءمصرف
شيوع عاليم افسردگي اين تحقيق با مطالعات باال  ). به اين ترتيب از نظر1385اند (كاپالن، بوده

  همخوان است.
  

                                                 
22. Cantwell 
23. Ramzi 
24. Herrero 
25. kidorf 
26. Pavarin 
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هاي ميانگين نمرات زير مقياسو  هاي اختالالت رواني در دو جنس تفاوت معناداري داردشيوع نشانه

هاي تر از ميانگين نمرات در مردان است. به عبارت ديگر شيوع نشانهسؤالي در زنان بزرگ 90فهرست 
در جنس زن باالتر از جنس مرد است. اين يافته با بسياري از مطالعات قبلي (حسيني، اختالالت رواني 

  ) همخواني دارد. 1997: برونر، 1998: كراوز، 1998: ميلر، 2003، 27هِسِل  :2006: پاوارين، 1387
دار بود. بين سطوح شغلي در همه هاي اختالالت رواني براي سطوح مختلف شغلي معنيشيوع نشانه

ها به جز زير مقياس پارانويا، خصومت و افسردگي تفاوت معناداري مشاهده شد. ميانگين قياسزيرم
هاي كارگر ساده، كارمند و تاجر است. اين هاي اختالالت رواني در گروه بيكار باالتر از گروهشيوع نشانه

توان بار مسئله ميمخواني داشت. در توجيه اين ) ه1387) و حسيني (1385پور (يافته با تحقيق رحيمي
   هاي تأمين هزينة مواد مصرفي را ـ كه بيكاري به دنبال دارد ـ ذكر كرد.اقتصادي و استرس

هاي مربوط به مواد ارتباط چنداني با بروز عاليم رواني نداشتند. تنها بين سطوح الگوي دركل ويژگي
عنادار ضعيفي مشاهده شد. اين هاي اختالالت رواني تفاوت مدفعات ترك و شيوة مصرف در شيوع نشانه

اي براي هاي قويبينهاي مربوط به مواد، پيششناختي، متغيرهاي جمعيتدهد كه نسبت به متغيرنشان مي
  هاي اختالالت رواني نيستند.بروز نشانه

هاي تحقيق ما بدون احتساب درصد بود. يافته 2/56كنندگان شيوع اختالالت رواني در بين سوءمصرف
و فقط در  DSM-IV-TRبندي ل محور دوم يعني اختالالت شخصيت در طبقهاختال

توان حدس زد كه كنندگان پذيرش شده در مراكز ترك اعتياد شهر هرات انجام شد. پس ميسوءمصرف
ين ترساسحهاي اين تحقيق نشان داد كه كنندگان باالتر است. يافتهشيوع اختالالت واقعي در سوءمصرف

سال) است. پس جامعه بايد به پيشگيري  35تا  19مواد، دهة دوم و سوم (بين  ءمصرفسن ابتال به سو
 شود ويماي است كه مصرف ترين مادهيعشااز مواد در جوانان و نوجوانان بيشتر توجه كند. هروئين 

 رفصكنندگان اين ماده نيز نسبتاً باالست. بنابراين با توجه به افزايش سوءمشيوع اختالالت در مصرف
كنندگان اين ماده صورت گيرد. نتايج اين تحقيق مبني بر شيوع اين ماده بايد توجه خاصي به مصرف

شان مواد ن كنندگان و مخصوصاً شيوع باالي عود سوءمصرفباالي اختالالت رواني در بين سوءمصرف
ي توجه خاصي صورت مواد بايد به درمان اختالل درمان دهد كه در درمان افراد مبتال به سوءمصرفيم

  شوديمگيرد و اين كار باعث نتايج درماني بهتر و نيز كاهش ميزان عود 
  
  

                                                 
27. Hessle 
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  يو علوم اجتماع شكنيشالودهدا؛ يژاك در
  راميار جوادسيد 

 دانشكده ادبيات دانشگاه هراتعضو كدر علمي 

 

  چكيده

عدم «اواسط دهة شصت قرن بيستم ميالدي، با تكيه بر متن و با اعتقاد به  در شكنيشـالوده

هاي دوگانه، توسط ژاك دريدا فيلسوف فرانسوي و عدم برتري ارزشي بين تقابل» قطعيت معنا

ـــ توصيفي، و به كارگيري مطرح شـد. نوشـتة حاضـر با روشي اسنادي، در پي  شيوة تحليلي ـ

ـــ سياسي است. امروزه با شكني در حوزهبررسـي نظرية شالوده هاي فلسفه و علوم اجتماعي ـ

هاي توجه به اينكه زبان در مطالعات علوم اجتماعي جايگاه خاصـــي پيدا كرده اســـت، ديدگاه

  اي يافته است.پساساختارگرايي و ساختارشكني اهميت ويژه

 شكني، متن، زبان، معنا، و علوم اجتماعي ـ سياسي.الودهواژگان كليدي: دريدا، ش

  مقدمه

محور در اگزسـتانسياليسم كه از فرزندان خلف ماركسيسم بود، با نگرشي اومانيستي و عقل

حدود سـه دهه بر انديشـة فلسفي و اجتماعي غرب حكمراني كرد. اين فلسفه كه امروز به نام 

ـــ آن هم انساني پرت شده در شود نيز از آن ياد مي» فلسفة مقاومت« با محور قراردادن انسان ـ

  هايش.كس عقل را خانة طواف اين انسان دانست، و فرديت را محور توانايياين كوير، تنها و بي

اما انديشة غرب هر چه از جنگ جهاني دوم فاصله گرفت، خاطرات فلسفي اگزستانسياليسم 

ي مدرنيستهاي پسترد. با رشد و رواج ايدهرا نيز همانند خاطرات جنگ به دست فراموشي سپ

و دوري از خردگرايي نيز رشد كرد. با روي كارآمدن » هاي بزرگروايت«باوري، ترك و نسبيت

گرايي و پساساختارگرايي، اساس كار فكري از بناي عقل برگرفته و بر مكاتب فلسـفي سـاختار

ت و با اين ايده كه اســاسَا هيچ زبان گذاشـته شـد. سـاختارگرايي جاي فلسـفة مقاومت را گرف
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  كرد.آغازراكارشانش جز از طريق زبان وجود ندارد،و كسب دشناختراهي براي

ســـت، و در اين ســـاختارگرايان با اين عقيده كه هر دال در رابطة زباني مدلولي قراردادي ا

به ساختارها و توجه » درزماني«نمايد مدلول است، و هم چنين با نگرشي جايگاه آنچه مهم مي

ـــاختبه ريشـــه ـــان ديدگاهي به نام هاي تاريخي س ـــدند تا از دل تفكرش ها، خود باعث ش

پساساختارگرايي به مثابة يك جنبش چپ روشنفكري قدم علم كند. پساساختارگرايان با وجود 

گيري ذهنيت فردي و اجتماعي تأكيد داشتند، ه همانند ساختارگرايان بر نقش زبان در شكلاينك

ـــتند دال بود نه مدلول. آندر رابطـة زبـاني آنچـه كه مهم مي ها معتقد بودند كه يك دال انگاش

ها از ممكن اســـت به چند مدلول داللت كند و هر مدلولي دوباره در نقش دال ظاهر گردد. آن

هاي تاريخي ساخت باوري نداشتند، به ر برخالف سـاختارگرايان، به تاريخ و ريشـهطرفي ديگ

ــتن لفظ  ــيديرينه«بود و واژة  1»تاريخ«حدي كه فوكو مخالف به كار بس ــناس را به عنوان  2»ش

كرد. او بيان داشـت كه نگاه ما بايد از حال به گذشـته باشد، نه از جايگزين تاريخ پيشـنهاد مي

  گذشته به حال.

امروزه ميشـل فوكو، ژاك دريدا، ژاك الكان، روالن بارت و ژوليا كريســتوا را پيشــكسوتان 

شناس به معناي خاص كلمه نبودند ولي دانند. هيچ يك از آنها جامعهنظرية پساساختارگرايي مي

هاي علوم انساني و حتي غير انساني (مانند معماري) هايشـان شـان به بسـياري از حوزهديدگاه

شناسي نيز در اين روند ناگزير بود تا به مسائل مطروحه از جانب ايشان توجه د. جامعهوارد شـ

  كند.

اي در سازماندهي خود، نهادهاي پسـاساختارگرايي با اين عقيده كه معاني زباني نقش عمده

انداز سـياسي دارند، به اين نتيجه رسيد كه زبان موضع و محل اصلي توليد  اجتماعي، و چشـم

 هاي اجتماعي و تضادهاي سياسي است. با اين نگرش نه تنها براي زبان نقش مهمي واقعيت

                                                 
1 History 
2 Archeology 
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توان نگرشي زباني به جامعه داشت. اينكه همانند قائل شـد، بلكه ناگفته بيان داشـت كه مي

ــ كه مجموعهزبان ــ به جامعه نيز ـ اي از نمادهاست و ارتباط زباني افراد ارتباطي نمادين است ـ

هاي زباني در جوامع مختلف متفاوت ونه نگريســـت. از طرفي ديگر چون الگويگتوان اينمي

اسـت و ثبات كامل ندارد و باز از آن جهت كه بر مبني نظرية پسـاسـاختارگرايي اساس جامعه 

در  گونه الگوي ثابتي نهثبات است. در اين ميان وقتي ما هيچزبان اسـت، پس اساس جامعه بي

ـــ كه كاري بيهوده و زبان و نه در جامعه نداري م، هدف، بلكه وظيفة ما نه كشف الگوي ثابت ـ

  .4الگوهاست و يا همان تحليل 3شايد ناممكن است ـ بلكه واسازي

نيز ترجمه شــده » ســاختارشــكني«و » واســازي«كه امروز به  deconstructionواژة 

يلســوفان ترين پســاســاختارگراها و فدريدا اســت. دريدا از معروف اســت از ابداعات ژاك

مدرن اسـت. او كه تمام عمر فلسـفي خود را وقف و صــرف اثبات نظرية ساختارشكني پسـت

شكني كرد، كمتر و يا شايد هيچ زماني بدست نياورد تا بينش اجتماعي و اخالقي پروژة ساخت

ــالوده ــيح دهد. اما رهروان او بعدها، البته نه به حد كافي، به اين كار روي (ش ــكني) را توض ش

د تا شايد آنچه را كه دريدا مهلت انجامش را در زمان زندگي نيافت و نتوانست فلسفه را آوردن

  ها بتوانند. در صحنة عاري و خالي از حاكم و حاكميت بياورد، اين

  زندگي و آثار دريدا

در الجزاير متولد شد. تحصيالتش در علم فلسفه را در پاريس و  1930در سال  5ژاك دريدا

گذاشـت. دريدا در سـوربن و اكول نرمال سوپريور به تدريس پرداخت. او هاروارد پشـت سـر

: 1386هاي هاپكينز، نيويورك و كاليفرنيا در ايرون بود (سيدمن، همچنان اسـتاد مدعو دانشـگاه

 شــناسي و). در حالي كه محيط فكري و حتي دانشـگاهي دورانش يكسـر زير نفوذ پديدار218

  ير نيچه، هوسرل و به ويژه هايدگر برانديشه اش يكسر آشكار اگزسـتانسـياليسم قرار داشت، تأث

                                                 
3  Deconstruction 
4 Analyze 
5  Jacques Derrida 
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 گونه فعاليت سياسيهاي اول زندگي خود هيچ). دريدا در سال379: 1375است (احمدي، 

ــال  ــت و حتي تا س ــاحبه 1985اجتماعي نداش ــتند تا از زندگي نيز در مص اي كه از او خواس

اي جدا از زندگي معمولي خود ندارد و به هانديشـمندانة خود بگويد، گفت: زندگي انديشمندان

داند. [او در همين مصــاحبه] يادآور شــد كه روســو، هيدگر، همين دليل خود را روشــنفكر نمي

جويس، ماالرمه و آرتو (كمي بعد نيچه و فرويد را هم همراه آنها كرد) به او شـــوق خواندن و 

ــفه برايش بهانه ــتن را آموزش دادند. اما فلس تا روزي بتواند به ادبيات بپردازد و اي اســت نوش

ــش كه  ــت در پي اين پرس ــرح داد كه نخس ــت. او ش ــتن يك رمان اس ادبيات «آرزويش نوش

  )383(همان: » نوشتار چيست؟«كار فلسفي را آغاز كرد، سپس پرسيد » چيست؟

سـالة خود آثار زيادي به جاي گذاشــت كه بيشترشان نيز در حوزة  75دريدا در طول عمر 

آيد. و فلسفه است. او در اين راستا از جمله فيلسوفان پرتالش روزگار خود به شمار مي ادبيات

 ي هوسرل در سال»خاسـتگاه فلسفه«نويسـي كتاب اولين كار نوشـتاري دريدا ترجمه و مقدمه

ــال  1962 ــه كتاب  1967بود. بعد از آن در س ــتار و تفاوت«، »آوا و پديدار«همزمان س و » نوش

حواشي «، »مواضـع«را انتشـار داد. پنج سـال بعد نيز همزمان سـه كتاب » تولوژيدربارة گراما«

ـــه مقاله درباره افالطون) را بيرون داد. از آن به بعد نيز كتاب» بارآوري«و » فلســـفـه هاي (س

» ستالكارت پ«(دربارة نيچه)، » اتوبيوگرافي«هاي بيان و نگارش در آثار نيچه)، (شيوه» مهميزها«

آواي «(مردن منتظر خود بودن در حدهاي حقيقت)، » معضل ها«ا فرويد و فراتر)، (از سقرات ت

ـــتش نَفس«، »عزا و چند » هادودمان«، »هايادمان«(مجموعه خاطرات او)، » درباره روح و پرس

  مقاله در دفاع از وابستگي هايدگر به حزب نازي از او منتشر شد.

ــتاد بود كه دريدا در فعاليت ــي و هاي اعتراضاز اواخر دهه هش ــياس آميز به خاطر امور س

خواهي اشــتراك كرد و بعد از فروپاشــي نظام آپارتايد افريقاي جنوبي، خود شــخصــاً به عدالت

هاي نژادي و مذهبي ديدار نلســـون ماندال رفت. در همين دوران بود كه به خاطر رفع تبعيض

بخشايش و «، »سـياسـت دوستي«، »هاي مذهبيكنش«هايي مانند هاي زيادي كرد و كتابتالش
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  را نوشت. » فلسفه در دوران ترور«و » برگزاري سوگواري«، »وطني جهان

كدام مقدمه  هاي او هيچاول اينكه كتاب .هاي دريدا دو نكته را بايد يادآور شدنوشته Iدربار

نويسيم، ار ميها را آخر كگويد ما معموالً مقدمهندارند، زيرا او اصوالً مقدمه را قبول ندارد و مي

شـود و اين كار از ديد دريدا اشتباه است. و دوم زماني كه ذهنيت ما در قبال موضـوع كامل مي

ـــته نويســـد در فكر كند كه هر زماني كه ميهايش بارها تكرار مياينكه او خود در مورد نوش

 .شتهننو هايي كه تاكنونهايي است كه زماني خواهد نوشت، نوشتهنويسي از نوشتهنوشتن پيش

پردازد، با اين احساس كه آنچه كه نوشته به قدر كفايت به و هر زمان كه ديگر بار به نوشتن مي

  )11: 1381 كند. (دريدا،هاي پيشين را تكرار ميدرستي، و... ننوشته، نوشته

ـــته كند تا صـــرفاً نظر ما را هايش، تالش نميدريدا همچون نيچه و هيدگر در آثار و نوش

ــيوة تازهد، بلكه ميدگرگون كن ــه خواهد ش ــد. هر يك از اين س ــيدن را پيش كش اي از انديش

كوشد تا سرچشمة خطا فيلسـوف در پايان سنتي كه بيش از دو هزاره به درازا كشيده است، مي

را بيابد. اين سـرچشـمه براي نيچه مسيحيت است، براي هايدگر متافيزيك است و براي دريدا 

  )382: 1375(احمدي،» كالم محوري«

به اين معنا كه در فرهنگ غرب همواره سخن از اين بوده كه معنا هست و هر » محوريمكال«

  )188: 1378تر است. (شميسا،دال مدلولي مشخص دارد. به عبارت ديگر گفتار از نوشتار مهم

گر است و دريدا زياد بدان توجه از ديگر موضوعاتي كه در زندگي انديشمندانة دريدا جلوه

هاي اساسي متفكراني چون هايدگر، بالنشو و است. مرگ يكي از دغدغه» مرگ«شـته، بحث دا

دريدا است. دريدا در اين حوزه به حد زيادي متأثر از هايدگر است كه معتقد بود: مرگ چيزي 

نيسـت كه بايد منتظر آن بمانيم، بلكه چيزي اسـت كه در حال حاضــر در داخل هستي موجود 

دي اسـت حاضـر، كه ما را فرا گرفته اسـت. (مالپاس و ســي سولومون، اسـت و همواره موجو

با ذكر » هامعضــل«دانســت. دريدا نيز در ) هايدگر اســاس هســتي را بر نيســتي مي156: 1385

شــك از اين هم بايد فراتر رفت: نويســد: بيمي» مرگ تغيير كرده اســت«اي از آريس كه جمله

ل از هر چيز، حتي بهتر است بگوييم به شكلي ماتقدم، خود فرهنگ، فرهنگ در كل، اساساً و قب
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) دريدا مرگ را يك مرز 75: 1387 فرهنگ مرگ اســت. و در نتيجه تاريخ مرگ اســت. (دريدا،

نويســد: چه بخواهيم و چه نخواهيم، داند و عبور از اين مرز براي رســيدن به مقصــد. او ميمي

شـماري سن و سال و ساعت، با در اختيار اد بيچه بدانيم و چه ندانيم، و با اختيار داشـتن تعد

ـــتن تـاريخ تر از يكديگرند و هنوز انتظار تر و كوچكهـاي نـابجا، كه در عين حال بزرگداش

ـــند، در آخرين كالمِ بييكديگر را مي ـــد. نهايت متناهي، مدام جوانكش تر و پيرتر خواهيم ش

  )126: 1387(دريدا،

ر انتظار رســيدن به اين مقصــد (مرگ)، مدام جوان تر و خواهد بگويد ما دمگر نه اينكه مي

  .شويمپيرتر مي

به هر صـورت، آنچه دريدا امروزه بدان شهرت دارد چيز ديگري است. آغاز شهرت دريدا 

 »ساختار نشانه و بازي در گفتمان علوم انساني«شـايد سخنراني او در دانشگاه هاپكينز با عنوان 

شكني را به عنوان يك روش يا ترفند ين بار اصطالح شالودهبود كه براي نخست 1966در سـال 

  برخورد با متن به كار برد. 

Deconstruction  

ترجمه كرد. به معني گشودن اساس » واسازي«توان ديكانستراكشن را به فارسي محتمالً مي

ـــاختمـان يـك مفهوم يـك تصـــور، يـك تعريف و يـا يك بنا. اما اين واژه با عنوان هاي و س

گريزي اختشكني و سشكني، ساختارشكني، شالودهفكني، ساختفكني، بنارزدايي، بنيانساخت

يسد نواي كه به دوست و مترجم آثار خود به زبان ژاپني مينيز ترجمه شده است. دريدا در نامه

بـه ژاپني يا هر زبان ديگري  deconstructionدارد كـه برگردان واژة گونـه بيـان مياين

بايد همان چيزي را  deconstructionژه نيســـت؛ واژه يا واژگان برابر با لزومـاً يـك وا

به زبان فارسي  deconstructionگويد. اما در مورد برابر نهاد روشن كند كه اين واژه مي

ــتدالل مي ــور اين گونه اس ــيمران در كتاب متافيزيك حض كند كه: اين واژه داراي دو جهت ض

ــلبي واژ ــت. يكي جنبة س ــت و ديگري بعُد ايجابي كه تقابلي اس ــاختارزدايي اس ه كه همان س

ناي فكني شايد به معفكني يا بناندازي اســت. در زبان فارســي واژة بنيانافكني و طرحشـالوده
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مورد نظر دريدا تا حدي نزديك باشـد، زيرا كه افكندن در زبان فارسي داراي ايهامي است، هم 

تن. گذاشمعناي گستردن و پهن كردن، ساختن و بنيانبه معناي انداختن و خراب كردن و هم به 

همراه دارد به فارســـي منتقل  deconstructionبنابراين تا حدي همان ايهامي را كه واژة 

ــخاني،مي ــماره 1387كند. (به نقل از پيش ــياري 4: ش يك  deconstruction) از ديد بس

ام رگيرندة مفاهيم و يك نظپذيرد و بيشتر در باصـطالح اسـت، اصـطالحي كه تعريف نيز نمي

شكني را تعريف نكرد و هر گاه نيز اي اسـت. دريدا خود نيز هيچ گاه اصـطالح شالودهانديشـه

ـــروع به بازي با واژه هاكرد و در نهايت بر ابهام مجبورش كردنـد تا تعريفي از آن ارائه كند، ش

  شكني افزود.شالوده

ني به منزلة رو كردن از يك مفهوم به مفهومي شكنويسد؛... شالودهمي» حواشي فلسفه«او در 

ريزي يك نظم مفهومي و نيز نظم غيرمفهومي اســت ديگر نبوده، بل به منزلة حفظ و از نو طرح

) و يا اينكه در نامة خود به 7: 1381شــود. (به نقل از دريدا، كه نظم نخســت در آن تبيين مي

تواند به يك ي نه يك روش است و نه ميشـكنكند كه: شـالودهگونه بيان ميدوسـت ژاپني اين

ـــ نوشت» بيش از يك زبان«شـكني به بيان بسيار موجز به روش بدل شـود. شـالوده ن خواندن ـ

اسـت. شالوده، متنيت، بينامتنيت، خانش متن؛ در متن خانه كردن، متن را خواندن، متن را خانه 

). دريدا در 9: 1381(دريدا،هـا خانه كردن، خانش. كردن، خوانـدن، خـانـه كردن، در خوانـدن

شكني ناپذير خواند؛ تعريف دقيق شالودهشكني را تعريفهاي زيادي شالودهها و مصاحبهنوشته

خواهد اي دانست كه ميرا مغاير با روح فلسفة آن بيان كرد و آن را ساختار قائل شدن به مقوله

ي منطق جديد است و اي خود گونهشكنساختارها را بشكند. او را عقيده بر اين بود كه: شالوده

ـــتفاده كرد. نمي ـــنتي مـاننـد توصـــيف و تحليل براي تعريف آن اس توان از مقوالت منطق س

  است.» تجربة امر محال«شكني ) از نظر دريدا شالوده4(پيشخاني، شماره 

شكنيِ يك متن به معناي ويران كردن آيد، شالودهبر خالف آنچه در نگاه نخست به نظر مي

از  شكنينيسـت. هدف از ميان بردن شـالوده نيسـت تا نشان دهيم كه فاقد معناست. شالوده آن

  ) 388: 1375ويراني دور و به تحليل متن نزديك است. (احمدي، 
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توان شكني تعريف ندارد؛ بلكه ميشـكنان پسـادريدا نيز، شالودهاز ديد بسـياري از سـاخت

ـــد، اهدافي مانند به هم هاي مفهومي و ريختن و از ريشـــه كندن نظم براي آن هـدف قايل ش

 ها عليه پيشهاي فكري به ارث رسـيده [از سنت فلسفي كالسيك] و بر گرداندن آنچارچوب

كردن، تجزيه كردن از ثبات و استحكام انداختن و واژگون هاي خودشان به منظور برهنهانگاشت

ها و باورها امور و متون و سنتخواهد نشان دهد كه اشياء و شكني ميهاست. ساختكردن آن

ــه تعريف كرد. مفاهيم همواره گرايش به ها را نميو نهادها و جامعه توان يك بار و براي هميش

) و يا 53: 1381كنند. (حقيقي، شان ميگذر كردن از مرزهايي دارند كه در لحظة حاضر محدود

هاي بنيادي ها و ناهمسازيشكني نشان دادن تضادهاي دروني و ناسازگارياينكه هدف ساخت

طور كه پيشــتر گفتم، اين به معناي آن نيســت كه هاي ســنتي فلســفي اســت. اما همانكوشــش

هاي پيشين ارائه دهد. تر و بهتر از نظريهتر و يكدستاي همسازخواهد نظريهشكني ميسـاخت

ادعا و تظاهر امان خالي كردن زير پاي هر وقفه و بيشــكني همواره و به طور بيهدف ســاخت

هاي خود انگاشــتبه حاكميت نظري و توهّم عقل در توانايي به دســت يافتن و شــناخت پيش

ها و شكني بر آشفتن رؤياي عقل در رسيدن به درك قطعي و نهايي حقيقتاست. هدف ساخت

  )55: 1381 معناهاي اوليه است. (حقيقي،

ر هي؛ و بر آشفتن او نيز دســتيز است چيزي است بدياي عقلشـكني فلســفهاينكه سـاخت

شي مدرنيسم به عنوان واكنمدرن بودن اين نظريه است كه پستمقابل رؤياي عقل ناشي از پست

جانبه از گرايي محض و استفادة همهدارد عقلدر مقابل مدرنيسـم، آنچه دشـنه بر عليه آن برمي

ــت. و اين نيز از آنجا بود كه در قرن نوزدهم، كي يرك ــفة عقل ابزاري اس ه گارد، در حوزه فلس

هاي فرهنگي، كوشيدند كه عقل را از جايگاه مرجع نهايي مشروعيت دين، و نيچه در همه حوزه

  )52پايين كشند. (همان: 

ودن مدرن بشكني نيز نتيجة همين پستهم چنين تعريف نشـدن، و تعريف نكردن سـاخت

ها تقادي به رسيدن به كُنه پديدهمدرن را از آن جايي كه اعهاي پستآن اسـت كه اصوالً فلسفه

  نگر گويند.هاي سطحي يا سطحيكنند ـ نظريهها را تعريف نمينيست ـ و از همين روي پديده
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چرا از يك «و گفت » شــكني يعني چه؟شــالوده«همين اواخر از دريدا پرســيده شــد كه 

  »پرسيد دشواري يعني چه؟دان نميدان يا رياضيفيزيك

گويد اي از تحقيق كه ميشناسند، يعني شيوهرا پدر سـاختارشكني ميبه هر صـورت دريدا 

 تواند بر تناقضات نهفتهها سـرشار از سردرگمي و تناقض است. نيت نويسنده نميهمه نوشـته

د. گيردر خود زبان غلبه كند. او به همين دليل صــداقت و معناي حقيقي و دايمي را از متن مي

  )4: شماره 1387(پيشخاني،

اي گفتمان اسـت كه در ذات منكر ابهام و گنگي معنايي است. گمان دريدا، فلسـفه گونهبه 

هاي مكرر و عبث براي اي از كوششتاريخ فلسـفه [فلسـفة كالسـيك] چيزي نيست جز رشته

  )55: 1381دست يافتن به معيارهايي كه بتواند پايه و اساسي براي روشني معنا باشد. (حقيقي،

هاي تاريخ فلسـفة كالسيك غرب، و با توجه به موضوعاتي ن كوشـشدريدا با عبث خواند

محوري و نگاه ادبي به آثار هاي دوگانه، متنمـاننـد تفـاوط و تفـاوت، عدم قطعيت معنا، تقابل

كند. اگر چه در را آغاز مي deconstructionپردازي در چوكات نظريه فلسفي كار نظريه

شكني، سياست، علوم اجتماعي و معماري نيز نه ختاين ميان به موضـوعات متن و ترجمه، سا

  كند.به حد كافي توجه مي

  مفاهيم طرح شده در حوزة تفكر ساختارشكن ژاك دريدا
  تفاوت و تفاوط

هاي اين موضوع يك بازي زباني است براي انتقال يك بحث يا مفهوم ذهني. البته اين بازي

هايي به ويژه با ساخت (يا استفاده از) واژهزباني اغلب با توجه به مختصـات زبان فرانسـوي و 

ــورت پذيرفته ــت، نظير جعل [همين] واژة ص ــهود اس ــتار مش ــكل نوش اند كه تمايز آنها در ش

differenceآوا با همان ، كه همdifferenc ،6)4: 1381(تفاوت) است. (دريدا  

. است» داشـتنتفاوت «و نيز » به تعويق انداختن«به معناي  differenceمنظور دريدا از 

  شــود؛ بلكه هميشــه از دســترس ما اينكه معنا هرگز كامل نيســت؛ هرگز به طور كل درك نمي

                                                 
6 Difference and Differance 
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اي ديگر تعريف اي به وســيلة واژهكند. هر واژهافتد يا درنگ ميخارج اســت و به تعويق مي

ما هرگز شود. در نتيجه اي ديگر تعريف ميشود. كه اين واژه نيز به نوبة خود به وسيلة واژهمي

  ) 4: شماره1373توانيم به درك كامل معاني مستقل دست يابيم. (وبستر،نمي

ـــاخت تا با اين واژه differance دريدا واژة  را » تقاوط«را دقيقاً به خاطر آنچه آمد س

از او  ســؤال شــده بود كه دال بر  differanceي aبيان داشــته باشــد. اما وقتي در بارة اين 

دانم كه آيا اصالً داللتي دارد يا نه. شايد دال بر چيزي باشد، چون ايجاد چيست، گفت: من نمي

  شود.آنچه در متافزيك نشانه (مدلول/ دال) ناميده مي

تواند شنيده شود. و من اوالً بر اين شود، اما نمينوشـته يا خوانده مي aتوجه داريد كه اين 

در اين لحظه ـ بر مبناي اين دگرساني،  واقعيت تأكيد دارم كه هر سخني ــ براي مثال، سخن ما

ــت ــتوري، حاكي از ارجاع فروكاس ــيمي و دس ناپذيري به مداخلة خاموش يك اين تخطي ترس

، كه اين اسم از آن ساخته شده، در كنار differerنشـانة نوشـتاري است. صفت فاعلي فعل 

اســت ناپذير بوده، هر مند و فركدارندة آرايشــي از مفاهيمي اســت كه به عقيدة من نظامهم نگه

گيرند. سازي از اثر، مداخله كرده، يا اين كه مورد تأكيد قرار مييك از آنها در مقطع سـرنوشت

اين كه تفاوط به حركتي (فعال و منفعل) اشاره دارد كه شامل تعويق از راه تأخير، تفويض، الغا، 

  )23: 1381شود. (دريدا،ارجاع، انحراف، تعطيل، و ذخيره سازي مي

  عدم قطعيت معنا -2
اي پيچيده از روابط ناخودآگاه انداز دريدا، معنابخشــيدن، تابعي اســت از مجموعهاز چشــم

ــنونده، و زمينة  ــعيت ويژة گوينده و ش ــنونده، وض ــر گوناگون، از جمله گوينده، ش ميان عناص

ـــيـدن در آن پـديد ميفرهنگي ويژه -تـاريخي   آيد. پيامد پيچيدگياي كـه رونـد معنـا بخش

گيرد اين اســت كه هرگز تســلط كامل بر معناي آنچه گفته اي كه معنا در آن شــكل ميمجموعه

اي هاي زنجيرهاي از ارتباطشده است ممكن نيست. در روند معنابخشيدن، هر عنصري در شبكه

تواند بدون رجوع به عناصر غايب و نامرئي يابد و هيچ عنصري نميبا عناصـر ديگر هستي مي

  شته باشد.كارايي دا
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ـــبكه ـــكار، ش ـــتبـه بيان ديگر، در پس و پشـــت هر معناي به ظاهر آش ها، اي از انگاش

نشــده وبيش دركهاي نامرئي و ناگفته و نينديشــيده، و در نهايت كمها و ميانجيانگاشــتپيش

گريزد، چرا شدن ميآمدن و دركچنگنهفته اسـت. معنا همواره از هر كوشـش آگاهانه براي به

پايان اســت. از شــمار و تغييرهاي بيهاي معنايي بيثباتيها و بين ذاتاً پناهگاه پراكندگيكه زبا

يافتن به نهايت پيچيده تعلق دارد، پس دســتآنجا كه معنا همواره به شــبكه و بافت روابط بي

  ) 54: 1381روشني و يگانگي معنايي ممكن نيست. (حقيقي،

نتي اســت كه اغلب بر اين فرض بود كه آثار، واجد اين ديدگاه دقيقاً در مقابل پنداشـت ســ

ـــند، معنـايي غـايي يـا واجـد ذات حقيقت اند، در حالي كه در اينجا متون از هر نوعي كه باش

داشـته شوند و در برگيرندة معنايي مطلق و قطعي توانند در يك نظام معين دانش ثابت نگهنمي

  نيستند. 

متن هيچ هويت ثابت و خاســتگاه ثابتي ندارد. هر  نويســد:دريدا در مقدمه گراماتولوژي مي

اي بر قرائت بعدي است. قرائتِ يك مقدمة داراي ثبات خاصِ خود چيزي قرائتي از متن، مقدمه

  ) 4: 1380جدا از اين قاعده نيست. (به نقل از نوريس،

 يشكني برخالف حركت هرمنوتيكي براي بازيابي و بازسازاو بر اين باور اسـت كه شالوده

) كه 4: شــماره 1387معناي متن، عمل زير ســؤال بردن ايمان به معناي متن اســت. (پيشــخاني،

دارد. اينكه تأويل يا در فارسي نيز همين موضوع را دقيقاً بيان مي» هرمنوتيك«معناي لفظي واژة 

  به اول رفتن؛ به مقصود خالق اثر نزديك شدن و دست يافتن. 

و جديد به اين موضوع اتفاق نظر دارند البته با اندك  هاي سـنتيهر دو گروه هرمنوتيسـت

ـــنتي در پي كشـــف معناي اصـــلي و مركزي متن بودند. و اما تفـاوتي كـه هرمنوتيك هاي س

هاي جديد به دنبال تأويل، تفســير و توضــيح روند فهم از يك متن كوشــيدند. آنچه هرمنوتيك

اي ندارند، كه به اين موضوع عقيدهآشـكارا پيداسـت، اين اسـت كه ساختارشكنان به عالوه اين

آيد با ها باورشان بر اين است كه معني و آنچه از جمله بر ميسـخت مخالف آن نيز هستند. آن
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گيرند اي مشخص و نزديك مرتبط نيستند، بلكه برعكس مدام از يكديگر فاصله ميهم به گونه

هاي ادبي و در مباحث هنرمندانه ههايي ديگر در كنار هم آيند. در شاعري، در نوشتتا در تركيب

ــ كه در جمله يا شعر و يا مباحث و معماري هيچ عاملي نمي تواند بدون اشاره به عاملي ديگر ـ

ـــ از خود نقش يا معنايي داشته باشد. (بردابنت، ). دريدا و 18: 1375هنرمندانه حضـور ندارد ـ

ـــتند. آن كس بر اين باورند كه هر متن كه ها برعامثال او اصـــوالً در پي فهم معناي نهايي نيس

و » محوريكالم«شــود، يعني بنيان و ســاحت شــكني ميخوانيم، در جريان خواندن شــالودهمي

شــود. دنبال كردن معنا به هيچ رو حضــور معنا نيســت و در جريان متافيزيكي آن شــكســته مي

: 1375. (احمدي، شوند كه خود انكار معناي نهايي استشـمار آفريده ميخواندن، معناهاي بي

ــاخت388 ــه در پراكندگي و ) به هر صــورت، عدم قطعيت معنا در متن از ديد س ــكنان ريش ش

اي دارد كه جزء ذاتي زبان اســت. اين موضــوعي بود كه روزگاري هايدگر به آن توجه ثباتيبي

يك  توان بهوقت نميكرد و بعدها توسـط دريدا گسترش يافت. اصوالً دريدا به بيان اينكه هيچ

  شكني را آغاز كرد. معناي نهايي و قطعي رسيد، كار شالوده

  هاي دوگانه. تقابل3

شــكني به زير پرسش به گمان جاناتان كالر، يكي از پيروان دريدا در امريكا، هدف ســاخت

هاي) پاية ســنتي فلســفي در غرب اســت مانند ذهن و ي (تقابلهاگانيها و دوگذاريبردن فرق

يروني، اسـتعاره و مفهوم، روايت و فرضيه (يا نظريه)، فرهنگ و طبيعت، زن و عين، دروني و ب

آوري (بالغت) و منطق. كالِر اين دعوي فيلســـوفان را كه مرد، ميتوس ولوگوس و باالخره زبان

آورانه هاي زبانسـاختار احكام فلسـفي بر منطق و عقل وحقيقت اسـتوار است و نه بر ويژگي«

شكني سنت داند. دريدا خود دربارة سـاختمردود مي» احكام اسـت سـخني كه بسـتر بيان آن

اي هآميز واژهگويد: در متضـادهاي سـنتي فلسفي، ما نه با همزيستي مسالمتفلسـفي چنين مي

ــله مراتب قهرآميزي روبه ــلس ــتيم كه در آن يكي از دو واژه از جهت متقابل، بلكه با س رو هس

بر ديگري تسلط دارد و در جايگاهي برتر نشسته است. هاي ديگر ارزشي يا منطقي يا از جهت

كردن آن ســـلســـله مراتب. كردن اين دوگانگي بيش از هر چيز يعني واژگونشـــكنســـاخت
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هـاي متقـابـل همواره يكي از جهت ارزشـــي بر ديگري ) در اين كـه واژه56: 1381(حقيقي،

پدرساالر همواره مرد اصل، و توان اين مثال را ذكر كرد كه در جوامع شود ميارجحيت داده مي

تر محســوب شــده، يعني زن هميشــه همزاد ناقص مرد به شــمار رفته اســت، در ارزشزن كم

خصوصيت ذاتي آن » مرد«اند كه در اين نظام معناي واژة شـكنان بر اين عقيدهكه سـاختحالي

ان و حيوان، به دســت آمده اســت. هم چنين انســ» زن«نيســت،  بلكه اين معنا در تقابل با واژة 

هاي دوگانه] بر اين مبنا استوار است كه ذهن آدمي از يك منطق حضور غياب و... روش [تقابل

كند، مانند: گرم و سرد، پخته و خام، جمع و فرد و امثال آن. بدين ترتيب دوارزشـي متابعت مي

ـــد. از اين ربايد قابل تبديل به جفتيـك نظـام مفاهيم پيچيده مي و با تقليل هاي دو گانه باش

  )156: 1380شود. (توسلي،هاي آنها آشكار ميها و تفاوتهاي مزبور شباهتپديده به جفت

روش انديشه كردن به گونة دوگانه همواره انديشة فلسفي كالسيك را به خود مشغول كرده 

اســـت و در اكثر موارد يكي از اين دو مفهوم مســـتلزم نفي ديگري بوده و در مواردي يكي بر 

  ي برتري داشته است. ديگر

هاي دوتايي را لوي اشتراوس كرده باشد، با نوشتن شـايد بيشـترين اسـتفاده از روش تقابل

هايي مانند اســاطير، توتميســم، ازدواج و... اما دريدا هو با بررســي پديد» خام و پخته«كتاب 

ــتراوس نيســت كه خود را زنداني مقوالت دوتايي كرده مي ــت، بلكگويد اين تنها لوي اش ه اس

ــروع چنين طرز تفكري به دوران افالطون بازمي ــوع ميش گويد، از گردد. او در ادامة اين موض

ــفي ما بوده اســت كه به خاطر درك  ــة فلس ــل همواره اين ذهنيت حاكم انديش افالطون تا راس

  اند. آوردههاي دوگانه ميحقيقت، اخالق، زيبايي و... روي به تقابل

ــنهادة آغازين نقد  ــفي ـــــ علمي پيش ــة فلس   دريدا به متافيزيك غربي اين اســت كه انديش

  غربي همواره زنداني عناصــري دو قطبي بوده اســت كه او خود آفريده، و بعد پنداشــته اســت 

ـــته اســـت خود را از بند اين زندان برهاند.  كه واقعيت دارد. انديشـــة متافزيكي هرگز نتوانس

  ) 384: 1375(احمدي، 

ــيه نمي«داريم مبني بر اينكه  ما درحوزة منطق بحثي ــديك قض اينكه براي ». تواند مولد باش
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بدسـت آمدن يك قضـية جديد همواره بايد دو يا چند قضـيه باشــد تا از يكجا كردن و كشف 

  ها، قضية جديدي به دست آيد. نقاط يگانگي و تفارق آن

جانشين تفكر «ه هاي دوگانه همواردريدا معتقد اسـت كه در انديشة فلسفي كالسيك، تقابل

ده گاه كسي به تنهايي در مورد يك پدييعني اينكه در سنت كالسيك فلسفي، هيچ». بوده اسـت

به صـورت خاص حاضـر به انديشيدن نشده است و هميشه براي مثال، در زمان تفكر در مورد 

ا گفتار ر اند. و يا اينكه هرگاه خواسـته اند از نوشتار بگويند،حقيقت، مجاز را هم در نظر گرفته

اند. و در موقع تعريف زيبايي، بيشــتر از اينكه در مورد خود زيبايي هم به ميدان بحث كشــانده

گويد، اند و... اينجاست كه دريدا ميانديشـه كنند، روي به جهت متقابل آن يعني زشـتي آورده

ــدند براي تفكر كردن ما  ــفة قديم ما مانعي ش ــتي و... در تاريخ فلس رد در مومجاز، گفتار، زش

  ». جانشيني بودند براي انديشه«حقيقت، نوشتار، زيبايي و... و 

ـــتار«هاي دوگانه، توجه خود را به دوگانة دريدا در ادامة بحث تقابل ز متمرك» گفتار و نوش

كند كه در سـنت فلسفي گذشته از همان افالطون تا عصر تقربياً هايدگر، همه كند و بيان ميمي

اسـت كه گفتار از نوشتار برتر است، چون در گفتار همواره به خاطر وجود را باور بر اين بوده 

گوينده و شـنونده و تغيير موضعي اين دو، معنا حضور دارد؛ و بر عكِس گفتار، معنا در نوشتار 

  شده است. غايب بوده و در كل در اين ديدگاه نوشتار يك امر خارجي و بيگانه پنداشته مي

تواند هنري را به وسيله كند مينويسـد: كسـي كه فكر ميوس ميافالطون در رسـاله فايدر

ها دانشي روشن تواند از اين نوشتهكند ميحروف به ديگري انتقال دهد، و نيز كسي كه فكر مي

و درست فراگيرد، حقيقتاً بسيار ساده لوح است... (و يا اين كه) هر كه علم مربوط به عدالت و 

رنگ بگذارد و ســپس به هايش را در آبي ســياهتواند انديشــه، نميزيبايي و نيكي را دارا باشــد

توانند حقيقيت را بدرستي كمك قلم، با به كار بردن كلماتي ضـعيف و سست،  كلماتي كه نمي

  )38: 1379بياموزانند، آنها را نشر دهد. (به نقل از جهانبگلو،

مخاطبي است كه حقيقتاً گويد كه در نوشتار مجسم كردن و تخيل كردن ژان ژاك روسو مي

وجود ندارد، در حالي كه در گفتار مخاطب حي و حاضـر است. هگل هم در بحث دموكراسي 
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نوشـتاري (يعين دايرة عمل ســياســت غيرمستقيم)، در تقابل با دموكراسي گفتاري (يعني دايرة 

  )39: 1379داند. (جهانبگلو،مي» ايدنياي مرده«را » دنياي كاغذبازي«عمل سياست مستقيم) 

. اي موارد جانشين گفتار استنوشتار صرفا بيانگر، نماينده و در پاره» محوركالم«در نگرش

ــيه ــت دوم، حاش ــت دس ــنود رويارو ناممكن ارزش كه فقط وقتي گفتاي و كمموردي اس وش

  آيد. شود، به كار ميمي

ر محوگاه كالمدهنده به حافظه، همان ديدگفت نوشتار هيچ نيست مگر ياريافالطون كه مي

كرد. نوشـتار بايد بتواند كه با كاربرد فاصله و تمايز بر آنها پيروز شود. گوينده زبان را تكرار مي

گيرد؛ آن را تبديل به شكلي سپارد؛ از آن فاصله ميبرد. نويسنده زبان را به كاغذ ميرا به كار مي

فاده گردد. حتي پس از مرگ كند كه براي مخاطب هر چند در فاصــلة بســيار دور قابل اســتمي

  ) 385 -6: 1375خود او هم بتوان آن را خواند. (احمدي، 

البته از ياد نبايد برد كه اين همراه شــدن غياب و مرگ با تمايز و فاصله سوية حضور خود 

  برد. ي را از ميان ميمحورمعنا يا اعتبار كالم

ن دو كردن رابطة ارزشي ميان اي دريدا بر خالف پندار فلسفة سنتي اگر چه كوشش به خنثي

آيد كه شايد به هايش برميهاي دوگانه است، ولي از گفتهگانه (گفتار و نوشتار) و در كل تقابل

ي به اين شناسدنبال برتر دانسـتن نوشـتار از گفتار اسـت، و با اسـتناد به دســتاوردهاي باســتان

ري از تار بگشايد، روي به ارتباط تصويپردازد كه بشر اوليه قبل از اينكه زبان به گفموضـوع مي

اي از طريق نقاشـي كشيدن آورد و خود اين عملِ ايجاد ارتباط از طريق نقاشي، مگر خود گونه

ـــتـار نيســـت؟! دريـدا از اين بحث اين گيرد كه از يك ديدگاه تاريخي، نه گونه نتيجه مينوش

ـــتار بر گفتار مقدم اســـت و از ديد ارزشارزش دو بر يك از اينارانه نيز هيچمدمـدارانه، نوش

ديگري برتري ندارد. چون معنا هم در گفتار و هم در نوشتار حضور قطعي نداشته و همواره به 

كند كه برخالف پندار افالطون، گفتار نير اســتوار به حضــور معنا افتد. دريدا تأكيد ميتأخير مي

آيد و است، و ميان كالمي كه به زبان مينيست، زيرا هر واژه، هر نشانه، استوار به تمايزي با معن

» محوريكالمي«توان در محدودة ناشدني وجود دارد. از سوي ديگر ميمدلول، اين فاصلة حذف
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دارد. تنها در لحظة گفتگو به نظر » جسميت«اسـتدالل كرد كه كالم نوشـته شـده نيز حضـور و 

با پايان مكالمه آنچه گذشته ». دشـوبه معنا نزديك مي«پذير اسـت و رسـد كه مكالمه امكانمي

اسـت، به متني بسـته و پايان گرفته همانند اســت كه ديگر حضــور ندارد. اما متِن نوشتة همان 

  ) 400-1: 1375مكالمه (اگر نوشته شده باشد) حاضر است. (احمدي، 

به هر صـورت، اگر چه از ديد فيلسوفان كهن، گفتار بر نوشتار برتر است ولي دريدا هر دو 

ــتهيدگاه كالمد ــتار معنا محور را خنثي ميمحور و نوش ــايد بتوان گفت كه در نوش داند. ولي ش

ــاده ــتگاهي س ــت،  اينكه ما يك متن را براي فهم آن ميآمدنيتر و دس توانيم چند بار تر اس

خوانده و در آن تعمق كنيم، چيزي كه در گفتار امكانش اصـــالً نيســـت و گفتار با مرگِ زمان 

  ميرد.مي

  متن محوري -4

ما «متن محوري نيز از موضـوعاتي است كه دريدا بدان توجه داشته و پرداخته است. اينكه 

ــوي مدلولي (يا واقعيتي نمي ــوي چيزي جز خود آن هدايت كنيم، مثالً به س توانيم متن را به س

ـــنــاســـي و غيره) هيچ چيز بيرون متن وجود نــدارد. متــافيريكي، تــاريخي، روان زنــدگي ش

  ) 393: 1375دي،(احم

تر در مكتب فرماليسم روسي اين موضـوع قبل از دريدا در آراء ســاختارگرايان و حتي قبل

آدمي درون زبان جاي دارد و وابسته «نيز مطرح بود و در كل ريشـه در انديشة هايدگر دارد كه 

واره گوهر تواند به خارج گام نهد و آن را از جايگاهي ديگر بنگرد. ما همبدان است. هرگز نمي

امـا ديـدگاه دريدا با » دهـد.بينيم كـه خود زبـان بـه مـا امكـانش را ميزبـان را از جـايي مي

نويسنده مخترعي است كه «نوشـت » مرگ مؤلف«سـاختارگراياني همچون روالن بارت كه در 

» نندة متكنخواننده را فعال«، و يا استانلي فيش كه با عدم اعتقاد به نويسنده، »ديگر سـود ندارد

دانســـت، اين اســـت كه دريدا به هيچ يك از نويســـنده و خواننده اعتقادي ندارد و متن را مي

اســـت. و در اين صـــورت » داند كه پس از تولد از مهر پدر جدا گشـــتههمچون كودكي مي«

  تواند. خواننده نيز براي اين متن پدر بوده نمي
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وجو ، بايد در خود متن جستشـناسـي بنابر اين دارد كه پاســخ هر پرسش دربارة متنمتن

داعيه باشد و براي خود در برابر متن و بيرون شـود. توجه به متن مستلزم آن است كه مؤلف بي

اي فلسفي كه زبان را محور قرار شكني به عنوان ايدهاز آن، جايگاهي استوار قائل نشود. ساخت

ــبت كه خواند، اذعان داده ما را به تن در دادن در برابر متن فرا مي ــالت متن به اين مناس به اص

  )1387تحميل نگرشي خاص به خواننده نيست. (عباديان، شكني در پيساخت

توانيم براي فهم يك متن و يا پاسخي كه از آن متن به ذهن ما بر اساس اين ديدگاه، ما نمي

مان گفت شكنيهاي بيروني يا ذهني مراجعه كنيم. اينجاست كه ساختشود، به واقعيتمتبادر مي

گشايد. هاي فلسـفه، تاريخ و.... ميفلسـفي را بر قرائت ديگر، يعني حقيقت مطلق بودن دريچه

  كند. (همان) حق حرف آخر را براي هيچ كس و رشته اي تضمين نمي

 ـ ترجمه متن 5

ــت و مي ــوعات ديگري كه در رابطه به متن اس توان آن را زير اين عنوان بيان يكي از موض

گويد: ترجمه، به هر تن اســت كه ســاختارشــكنان بدان معتقد نيســتند. دريدا ميكرد، ترجمة م

شـــكل، انتقال معناي متني از يك نظام نشـــانه به نظامي ديگر نيســـت. معناي كه وجود ندارد، 

كه وجود دارد، به  شـناسي وانمود كنديافتني هم نيسـت وحتي اگر به ياري عناصـر زباندسـت

ــت اي آغاز ميدر ترجمه، بازي زباني تازه». گرددبرنمي«زباني ديگر  ــود. ترجمه چيزي نيس ش

از آنجا كه متن اصـلي داراي اصالت نيست (چرا كه اقتدار معنايي ». كنش بينامتني«اي مگر گونه

كاري ناممكن است. اما از اين نظر كه » هاي معناييوارياسـيون«وجود ندارد) ترجمه از ديدگاه 

آورد پذيرفتني است. به نظر دريدا بايد مفهوم تن اصـلي پديد ميرا همچون م» غيراصـيل«متني 

اي گذر و انتقال منظم از متني به متن ديگر. را به جاي ترجمه به كار گيريم، گونه» گـذر دادن«

  ) 393: 1375گونه اي كنش بينامتني كه درون يك زبان هم ممكن است. (احمدي،

نويسد، ترجمه را با شعر قياس م آثار خود مياي كه به دوسـت ژاپني و مترجدريدا در نامه

كند. ترجمة شـعر ناممكن اسـت، چون هيچ مترجمي توانايي تجربه و انتقال احساس شاعر مي

ها هاي غيرشعري نيز احساس نويسنده پشت واژهدر هنگام سرودن شعر را ندارد. اصوالً در متن
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ــت. دريدا در  ــاس قابل انتقال نيس ــت كه اين احس ــع بيان ميپنهان اس هر «دارد كه: اين مواض

تواند ترين سطح فقط مي) پيشنهادي كه در عالي8: 1381(دريدا،». اي يك پيشـنهاد استترجمه

 Transportationموضـوع و مفهوم را انتقال دهد. اينجاست كه دريدا همانند نيچه، واژة 

  . كندپيشنهاد مي» ترجمه«يا  Translationرا عوض واژة » گذردادن«يا 

  ـ نگاه ادبي به آثار فلسفي 6

ــه تأكيد برا ين بوده كه جنبة منطقي اثر بر وجه زبان ــفة قبل از ميالد هميش آورانه و در فلس

 باور مشهور است، اين اصلبالغي آن اولويت دارد. فلسـفة دوران روشنگري كه به فلسفة عقل

  اولويت منطق بر بالغت را بدون چون و چرا پذيرفت. 

ـــتند. از چشـــمامـا دريـدا  انداز و پيروان او هـدف را بر واژگون كردن اين اصـــل گذاش

آوري چنان گسترده آوري است. حوزة حاكميت زباناي زبانشكني، استدالل خود گونهسـاخت

گيرد و در نتيجه اولويت منطق جايش را به اولويت و وســـيع اســـت كه منطق را نيز در بر مي

فهم درسـت متن فلسـفي نيازمند تحليل سـبك نگارش و در  دهد. به گمان دريداآوري ميزبان

  ) 57: 1381آورانه آن است. (حقيقي،نتيجه، توجه كامل به وجه زبان

گويد: شـــكنان امريكايي و شـــارح آثار دريداســـت، ميجاناتان كالر كه از جمله ســـاخت

ار ادبي، يعني ثترين قرائت فلسفي از متون فلسفي قرائتي است كه به اين متون همچون آراستين

آورانه، بنگرد... و از ســوي ديگر، چه بســا قدرتمندترين و همچون داســتان يا ســاختار زبان

ترين قرائت از متون ادبي قرائتي اســت كه به اين متون همچون آثار فلســفي بنگرد. (به مناســب

  ) 58: 1381نقل از حقيقي، 

هاي فلسفي رين وسيله براي بيان ايده[يا داسـتان] را بهتهاي ادبي رمان ميالن كوندار شـكل

تنها علت «كند. هاي فلســفي را طرح ميداند. به گمان او رمان حتي بهتر از فلســفه پرســشمي

ــت. رماني كه نتواند وجهي تاكنون وجودي رمان، توان آن در كشــف قلمرو ــناخته اس هاي ناش

ــتي را كشــف كند، از ارزش اخالقي بي ــناخته از هس ــت... ناش  همه درو«افزايد: او ميبهره اس

اند هاي اگزيسـتانسـياليستي كه در كتاب هستي و زمان، موضوع تحليل هايدگر قرار گرفتهنمايه
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نويسـي به نمايش گذاشـته شده است. رمان به شيوه و منطق ويژة خود ابعاد در چهار قرن رمان

  ) 84گوناگون هستي را يكي يكي كشف كرده است. (همان: 

ــايد از يك ديدگ ــفي به ديد آثار ادبي ش ــوع را كه به آثار فلس اه تا حدودي بتوان اين موض

مان و هاي فلسفي خود را در قالب رنگريست قبول كرد، چون كم نيستند فيلسوفاني كه پرسش

داستان بيان كرده اند، ژان ژاك روسو، ولتر، ديدرو، ژرژ باتاي، بالزاك، تولستوي، فلوبر، ژان پل 

هاي انتقاد بسياري را به آلبر كامو، ژاك دريدا و... اما اين موضوع انگشتسـارتر، روالن بارت، 

  شكنان اشاره برد. جانب ساخت

نه يا آورانويســد: پيامد اولويت بخشــيدن به وجه زبانمي» گذار از مدرنيته«آقاي حقيقي در 

ــاعرانة زبان اين اســت كه پيچيدگي ــايانة زبان از نظهاي وجه مشــكلها و ويژگيش ر دور گش

 شوند و با الگوي يگانه تجزيهكاسه ميماند و علم و فلسـفه و ادبيات و نقد ادبي همگي يكمي

هاي هاي مهم ميان فلسفه و ادبيات، بلكه ويژگيشـوند. پس نه فقط فرقو تحليل و ارزيابي مي

  ) 62مانند. (همان: جداكنندة فلسفه و نقد ادبي نيز از ديده پنهان مي

ان شــشـود تا هردوي فلسـفه و ادبيات از جايگاه اصـليآثار فلسـفي باعث مينگاه ادبي به 

پايين آورده شـوند و آن حسّ جدي بودن، حسـاسـيت، سـازندگي و خالقيت فلسفه نسبت به 

ـــانه ـــتداللي را از بين ببرد. اين نگاه از آن طرف باري بر ش هاي تحليـل مفهومي و ارزيابي اس

  آيد. از پس انجام آن بر نميگذارد كه ادبيات ظريف ادبيات مي

  شكني،  سياست و علوم اجتماعيساخت

آنچه تا قبل از اين عنوان آمد موضــوعاتي بود دربارة متن كه بيشــتر در حوزة فلســفي و 

شكني در خواهد آمد جايگاه نظرية شالودهشكني مطرح است و آنچه در پيبنيادي نظرية شالوده

  علوم اجتماعي و سياسي است. 

هر آنچه كه ساخته شده «شـكني مطرح اسـت اين است كه ترين بحثي كه در شـالودهعمده

شـكني باشد و هر آنچه معنايش را مديون تعلق به بافتي معين است، تواند موضـوع سـاختمي

ه با اين وجود نه تنها سياست و جامعه، بلكه هم» تواند در متن بافتي ديگر معنايي تازه بيابد.مي
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شكني است. دريدا مدعي است كه از آنجا كه پرسش رد، موضــوع ســاختآنچه كه سـاخت دا

گويد: عدالت ـ شكني ذاتاً سياسي است. او ميشكني عدالت است، فلهذا ساختاصـلي ساخت

ـــ بيرون و فراســوي نظام هاي حقوقي اســت و اگر چنين چيزي وجود خارجي داشــته باشــد ـ

پذير نيســت. شــكنخود ســاختشــكني ناپذير، درســت همان طور كه ســاختشــكنســاخت

  ) 66: 1381شكني همانا عين عدالت است. (حقيقي، ساخت

باشد. بر اساس » صداي ديگر فراموش شده«تواند شكني ميدارد كه ساختدريدا اذعان مي

ـــ سياسي ساخت اي تعهد به شكني گونهيك برداشـت و تفسـير از آثار دريدا، انگيزة اخالقي ـ

هايي اســت كه ، يعني همه آن گرايش»ديگرِ خردباوري غرب« )recognitionبازشــناخت (

اند كه اند و بيرون مرزهايي قرار گرفتهدر ساختار هرمي شكل انديشة عقلي، مقام زيردست يافته

ــاخت ــت. به بيان ديگر، س ــكني در مقام وجدان بيدار خردباوري خرد باوري تعيين كرده اس ش

است كه در نظام فكري و مفهومي عقل غربي جايي هايي غربي، بيانگر صـداي همه آن گرايش

  ) 67برايشان نيست. (همان: 

ـــاخت ـــكني از از طرفي منتقدان دريدا، از جمله تاماس مك كارتي، بر اين باورند كه س ش

هاي تاريخي و اجتماعي اثر و فاقد ابزار الزم براي تحليلجهت اخالقي و سـياست، خنثي و بي

هاي دريدا در سـاحت اخالق و سياست پيوند و ت كه داورياسـت. به گمان او تصـادفي نيسـ

هت شكني از جشكني او ندارد. دريدا دعوي منتقدان را كه ساختربط روشني با فلسفة ساخت

ـــ سـياسي خنثي و بي  شكنيساخت«اثر است باطل دانسته و براين پافشرده است كه اخالقي ـ

  )65 -66(همان:» كندخنثي نيست و مدام دخالت مي

تواند شـكني ميكند كه آيا سـاختهابرماس نيز همانند مك كارتي اين پرسـش را طرح مي

باشد؟ از ديد اين منتقدان، ويژگي فراگير » ديگر فراموش شده«زبان مناسـب براي بيان صـداي 

شكني كند. مشكل ساختمحروم مي» محوريعقل«شكني، آن را از ابزار الزم براي نقد سـاخت

خواهد را خالي كند و هم مي» محوريعقل«خواهد زير پاي همه مفاهيم ياين اســت كه هم م

  ) 67اين مفاهيم را براي هدف انتقادي خود به كار گيرد. (همان: 
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شكني در حوزة علوم اجتماعي نيز همانند سياست عدم توانايي كارآيي كامل نظرية سـاخت

ترين ا وجود اين كه از پرتالشگردد بـه اينكـه دريدا بميمشـــهود اســـت و اين نيز قطعـاً بر

آيد، باز هم زمان كافي به دســت نياورد تا بيرون از حوزة نويســندگان عصــر خود به شــمار مي

ــاخت ــفي س ــفهفلس ــكني نيز به حد كافي كاري انجام دهد. تقريباً تمام عمر فلس ريدا گري دش

  هاي فلسفه و ادبيات شد. صرف پرداختن به حوزه

ـــفـانـه دريـدا هرگز ـــازي  و متــاس بينش اجتمـاعي و اخالقي را كــه راهنمــاي پروژه واس

پايان در برابر هاي واسازي نيز به منزله عصيان بيشـكني] بود، تشـريح نكرد. مخالفت[شـالوده

ــاختارگرايي [و در كل  1968هرگونه اقتداري، همانند روزهاي پرتالطم مي  ــاس ــت. پس اَبتر اس

هاي مختلف زندگي فردي و عه است كه تعدد شكلشكني] ملهم از بينشي به جامپروژه شالوده

خواهد نوعي صــداي عمومي براي تمامي نهد. گويي پسـاسـاختارگرايي مياجتماعي را ارج مي

  گرايان) باشد. هاي قومي و همجنسشده (مانند زنان، اقليتهاي سركوبتفاوت

  ) 224: 1386(سيدمن، 

و  شكني چگونه خنثي نيستكه شالودهاگر چه دريدا فرصـت اين را كه بيشتر توضيح دهد 

كند پيدا نكرد، امروزه همكاران او مانند ژان فرانسوا ليوتار و ژان بودريار در همواره دخالت مي

شده از سوي پساساختارگراياني همانند دريدا كه پي اين بودند و هسـتند. امرزوه اين اصل بيان

شده كه كساني را عقيده بر اين باشد كه:  توان به جامعه نگرشـي زباني داشـت، منجر به اينمي

اي در سازماندهي اند. معاني زباني نقش عمدهزبان جايگاهي اسـت كه معاني در آن منزل كرده

كنند. بدين ترتيب زبان موضــع و محل انداز ســياســي ايفا ميخود، نمادهاي اجتماعي و چشــم

معاني زباني از آنجا كه هرگز  هاي اجتماعي و تضـاد سـياسـي است.... [واصـلي توليد واقعيت

  )221اند. (همان: ثابت نيستند] يكي از مراكز تضادند چون دارايي اهميت اجتماعي و سياسي

  نتيجه گيري

بايد پنداشت. نقد را گفته بودند » نقدِ نقد«شكي را ها را باور بر اين اسـت كه شـالودهخيلي

شكني نه تنها زيبا، درحالي كه شالودهجدا كردن سـره از ناسـره، درست از نادرست و زشت از 
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هاست. كند، بلكه در پي از بردن اين دو گانگيهاي از اين قبيل محدود نميخود را به دو گانگي

كني ششكني به دنبال فهم امور غيابي است. شالودهنقد و نقادي با حال سـركار دارد، اما شالوده

ر روند نقادي مورد توجه قرار نگرفته و در در پي آن اســـت تـا آنچـه را از نظر دور مانده و د

مدرن شكني به عنوان جزئي از فلسفة پستحاشيه مانده، توجه و فهم كند. از آن طرف، شالوده

 روايت«به دنبال پايان دادن با مفاهيم بزرگي هم چون تاريخ، فلســـفه، آرمانشـــهر و... و دركل 

 مدرنيسم، اين گفتة نيچه را كه زمانيشكني، و در صورت گستردة آن پستاست. شالوده» بزرگ

هاي زمينة خاص هر چه در هر زمينه انجام شود درست است و هر باوري كه با معيار«گفته بود 

  به خوبي آويزة گوش كرد. » يابد حقيقت دارد.خود مشروعيت مي

را كند و هرگونه اطمينان را از افراد و جامعه سلب مي» آرامش آشيانه«يك چنين ديدگاهي 

  آفريند. گيرد و شايد بتوان گفت كه دغدغة زندگي در جهان را مياز افراد جامعه مي

ايم با فاصله بشناسيم. خواهد كه هر چه را تا كنون آشـكار و حاضـر دانسـتهدريدا از ما مي

شـناسي دين، به خصوص دين اسالم، سرو اين موضـوع امروزه در حوزة فلسـفة دين و جامعه

ها و پا كرده اســـت. نگاه برون ديني به دين و فاصـــله گرفتن از پديده صـــداهـاي زيادي به

هايي در هاي ديني كه تا ديروز براي جامعه آشكار و حاضر بود، قطعاً باعث بروز ديدگاهارزش

با آن سر ناسازگاري دارد. در كل يك چنين ديدگاهي از ما » حوزوي«اين حوزه شـد كه اسالم 

را دوباره ارزشـيابي كنيم و اين جاسـت كه ذات عمل ارزشيابي، آن هايمان خواهد تا ارزشمي

  گيرد. آرامشي را كه تا حال زيستگاه ما بوده است، از ما مي

گونه حاكميت را گونه اقتداري را معتقد نيست؛ هيچاي است كه هيچشـكني فلسـفهشـالوده

اي كه در آن حاكم ، صحنهفلسفه را به صحنه آورد«پذيرد. و تمام كوشـش دريدا آن بود تا نمي

هر كس از اقتدار انكار كند و به ستيز برخيزد آنارشيست «اند در كتب سـياسـي نگاشته» نباشـد.

هاي سازماني و آنارشـيسم هرگونه قدرت و حاكميت سياسي، اجتماعي، دين و قدرت» اسـت.

شـــكني ديدگاهي توان به شـــالودهداند. پس با وجود اين آيا مييافته را نامطلوب ميســـازمان

  آنارشيستي در حوزة فلسفه وعلوم انساني گفت؟
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شـكني امروزه جديدترين نظريه در حوزة فلسـفه باشد. كنم شـالودهبه هر صـورت فكر مي

پس با وجود اين اگر اين نظريه هنوز در بسـياري از مسائل علوم انساني بحثي گسترده ندارد و 

گي اين نظريه است. اما آنچه مسلم عاً از نوباوها وارد نشـده اسـت، قطيا حتي به بعضـي حوزه

ــت ــت نقش دريدا به عنوان يكي از انگش ــمار متفكراني كه با دانش دايرهاس ود خ ٪المعارفيش

و » واسازي«هاي او براي كرد، بر كسـي پوشـيده نيسـت. تالشعصـر روشـنگري را تداعي مي

ــودن افق ــفه، گش ــرح فلس ــر، نظريةش ــة معاص تفريق و تأخير معناي او  هاي جديدي بر انديش

هاي رئاليستي را متحول و بسـياري از مفاهيم سـياسـي فلسفه، هنر، ادبيات، معماري، و ديدگاه

  حتي اساساً دگرگون كرد. 
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  )، ساختار و تأويل متن، تهران، نشر مركز.1375احمدي، بابك (

ــيين )، ترجمة منوچهر1375بردانبت، جفري ( ــازي (دكنتروكس ــر  )، واس مزيني، تهران، نش

  ريزي شهري. شركت پردازش و برنامه

ها (ماهنامه سينما )، ساختارشكني در انديشة ژاك دريدا، آدم برفي1378پيشخاني، محسن (

  ، تابستان.4و ادبيات) شماره 

  شناسي، تهران، نشر سمت.هاي جامعه)، نظريه1380عباس(توسلي، دكتر غالم
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  فرهنگ صبا.

  .ترجمة هادي جليلي، تهران، نشر نيشناسي،)، كشاكش آراء در جامعه1386(سيدمن،استيون

  )، نقد ادبي، تهران، نشر فردوس.1378شميسا، دكتر سيروس (

  www.Bashgah.netشكني، )، دريدا و ساخت1387عباديان، محمود (

بابا )، مرگ و فلســـفه، ترجمة دكتر گل1385مالپاس، جف و روبرت ســـي ســـو لو مون (

  سعيدي، تهران، نشر آزاد مهر.

  پيام يزدانجو، تهران، نشر شيرازه. شكني، ترجمة)، شالوده1380نوريس، كريستوفر (

، 4)، ژاك دريدا و واسـازي متن، ترجمة عباس باراني، ارغنون شماره 1373وبسـتر، راجر (

  زمستان. 

 

 



 

  
  صادرات خشكبار ةثر بر توسعؤعوامل مبررسي وضعيت 

  مطالعة موردي (هرات) افغانستان 
  روحاني هادي

  و مديريت دانشگاه اشراق دانشكده اقتصادعضو كدر علمي 

  چكيده

دهد. در طول اي از صــادرات كشــور افغانســتان را اقالم خشــكبار تشــكيل ميبخش عمده

وخيزهاي زيادي مواجه بوده است و با افت خشكبارتجارت خارجي افغانستان، ميزان و اهميت 

به  براي دستيابيش است. هاي خاص خويبسيار پيچيده و ظرفيت يآن داراي فرايند صـادرات

بسياري از اهداف بلندمدت توسعه اقتصادي كشور، مطالعه و بررسي مداوم مشكالت و عوامل 

ر ب مؤثروضعيت عوامل «در اين تحقيق صـادرات امري الزم و ضـروري است.  ةبر توسـع مؤثر

ام شده جمطالعات ان ةبا بررسي و مقايساست.  شده مطالعه» افغانستان صادرات خشكبار ةتوسع

دو بخش دولتي و خصوصي  مبني بر اين كه و شـرايط كشور افغانستان مدلي مطرح شده است

ادرات خشكبار ص ةصورت غيرمستقيم بر توسعه ي بالمللبينصورت مستقيم و بخش حاميان ه ب

. ده استشفرعي بررسي  ةاصلي و هفت فرضي ةتحقق اين ادعا، سه فرضي برايگذار است. تأثير

ه اوليه از طريق مصاحبه و پرسشنامهاي داده .تحقيق از روش توصيفي استفاده شده استدر اين 

 tاز آزمون  آوري شــده اســت.هاي صــادراتي خشــكبار شــهر هرات جمعمديران شــركت از

student   و يا رد فرضيات و از آزمون  تأييدبه منظورfriedman بندي متغييرها به منظور رتبه

   استفاده شده است.

مثبتي  أثيرتشدن تمام فرضيات، نشان داد كه هفت متغير مورد بررسي  تأييدتايج تحقيق، با ن

  شده است. تأييدخشكبار دارد و مدل ارائه شده توسط محقق،  توسعة صادراتبر 

    :هاواژه كليد

  .گذاري، ترويجبندي، قيمتاقتصادي، صادرات، خشكبار، بسته ةتوسع
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  مقدمه

ه منجر به حضور و ك ينديراشـدن آن دارد، فينشـان از جهان ،امروز تجارت يحال و هوا

  د. نكير عمل ميشده است و به صورت فراگ يمختلف تجار يهاتيرقابت تنگاتنگ ظرف

 .است يو اقتصاد مل الملليبينوند اقتصاد يپ ة، حلقيتجارت به عنوان موتور رشــد اقتصاد

ــابق ــيآن از تار ةس ــيها نل دولتكيخ تش ــاز هنيموارد به عنوان زم ياريز فراتر رفته و در بس س

  شورها مطرح شده است. كان يم يميمناسبات دوستانه و صم
ي از المللها براي دسـتيابي به حجم قابل مالحظة تجارت در صحنة  بينامروزه تالش ملت

هايي به طور دواطلبانه از حق نظر كمّي و كيفي به حدي رســيده اســت كه در مقاطعي، دولت
اند. ناسبات خود را با شرايط جديد بازتعريف كردهاند و ممالكيت و كنترل خود چشـم پوشيده

ت. المللي قابل توجه اساين دقيقاً همان رويكردي اسـت كه براي مشاركت در اقتصاد نوين بين
هاي اقتصادي خود دارد كه در شـرايط كنوني از اسـتمرار سـياستكس كشـوري را وا نميهيچ

ارت كنوني است كه براي پذيرش شرايط هاي عرصة تجدست بردارد. اين ماهيت و ديگر فايده
روي مشـــاركت در اقتصـــاد انگيزد كه موانع فراريزان را برميو منـافع قـابل انتظار آن، برنامه

  المللي امروز را پشت سر بگذارند، هرچند كه در اين راه به ناگزير امتيازاتي هم بدهند. بين
توجهي رشـد كرده است. اين امر هاي اخير حجم تجارت جهاني به ميزان قابل در طي دهه

گرايي به عنوان روش اقتصادي و بازرگاني كشورهاي مترقي در حال رشد دهد جهاننشـان مي
هاي خود را گيري از فوايد عضويت در بازارهاي جهاني، ظرفيتاسـت و اين كشـورها با بهره

ه نگرش خود را بدهند. در چنين فضـايي كشورهاي در حال توسعه ناگزير بايد افق افزايش مي
توان گفت اين است كه چنانچه هاي سـنتي تجارت بگسـترانند. آنچه به يقين ميفراتر از شـيوه

ــتابان فراگير بپيوندد، در آينده ــوري به هر دليلي نتواند به اين موج ش ر، در اي نه چندان دوكش
سب و كار را به هاي كشود و بسياري از فرصتالمللي به حاشيه رانده ميهاي بينصحنة رقابت

دهد. بدين منظور الزم است تا همپا با تحوالت جهاني عرصه تجارت، سود ديگران از دست مي
ها و ابزارها نيز پرداخته شود. (گوهريان و ها، سـياسـتگزاريريزيبه اصـالح سـاختارها، برنامه

  )17، ص 1384نيكو مرام، 
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در طول  است.المي افغانستان اي از صادرات كشور جمهوري اساقالم خشكبار بخش عمده

ـــتان وخيزهاي زيادي مواجه بوده اســـت و ميزان و اهميت آن با افت ،تجارت خارجي افغانس

صادرات  ةهاي خاص خويش است. توسعآن فعاليتي بسـيار پيچيده و داراي ظرفيت صـادرات

سيار ب براي فروش بيشتر كاال به خريداران خارجي، شرايط و عوامل مساعد .امري آسان نيست

رضه شرايط ع ،قيمت ،خارجي نسبت به كيفيت ةنندكالزم اسـت. نه تنها جلب رضايت مصرف

ي هاو بازاررســاني و خدمات پس از فروش كاال الزم اســت،  بلكه كشــور افغانســتان با رقيب

مشكالت و تنگناها و بررسي و  ة. بدون مطالعسترواي در اين زمينه روبهسـرسخت و ورزيده

دون ممكن است. بصادرات غير ة، پيشـبرد سـياسـت توسعمؤثرپيرامون عوامل  تحقيق مسـتمر

تواند خشـكبار موجود است، مي توسـعة صـادراتشـك رفع تنگناهايي كه در مسـير رشـد و 

  اقتصادي كشور را تسهيل كند.  ةدستيابي به بسياري از اهداف بلندمدت توسع

  تحقيق ةمباني نظري و پيشين

ير فراگ و خاطر بيش از دو دهه جنگ مداوم، خشكسالي شديده باقتصـاد افغانسـتان گرچه 

ه گذشت ةدر يك ده شد،تخريب  ،منابع به جنگ و اختصاص بيشتر 1999-2001ميان سـالهاي 

آغاز شــده اســت. آغاز بازسازي جدي اقتصادي پس از جنگ و قحطي، با آن حركت جهشـي 

مالحظه اصالحات ساختاري قابل دولت و ةكارانهاي كالن اقتصادي مناسب و محافظهسـياست

افغانستان همچنان يكي از فقيرترين اين، در بخش مالي و تجاري تقويت شـده است. با  وجود 

هاي از دست رفته، فقدان كمبود غذا، دارايي كشـورهاي جهان است كه بسياري از ساكنان آن با

ثر از ربع أانه همچنان متعالوه زندگي روزه اند. بخـدمـات اجتمـاعي، معلوليت و ناامني مواجه

هاي اقتصـادي از طريق قوانين رسمي و اداري پيگيري و قرن جنگ اسـت. بسـياري از فعاليت

  .استكشت خشخاش و تجارت اسلحه  در معرض تهديد از سويشود و حمايت نمي

حضور در  ةسال 25ترين خسـارت جنگ طوالني، محروم شـدن افغانسـتان از فرصـت مهم

براي  ،هاي اقتصادي اميدبخش پيش از جنگيگر كشورها بوده است. پتانسيلجهاني با د ةتوسع
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 ي كشمشالمللبيندرصـد تجارت  60نمونه در صـادرات محصـوالت باغي (افغانسـتان داراي 

به  اقتصادي يك نسل ة) و گردشگري تضعيف شده است. در واقع بيش از  ثروت، توسعاسـت

  دليل جنگ از دست رفته است.

ز ابايد توليد ناخالص داخلي  ةراهبردي افغانستان، سران ةاي نقشـاف توسـعهبر اسـاس اهد

براي نيل به اين هدف با توجه به  .برسد 2015دالر در سـال  500به  2003دالر در سـال  207

در  رابردرصـدي جمعيت در ده سـال گذشته، اقتصاد افغانستان نياز به رشد چهار ب 3,86رشـد 

 طول اين برنامه دارد.

 توليد ناخالص داخلي افغانستان . نمودار اهداف1-1 شكل

جاد اشـــتغال و يروي عمده براي كاهش فقر و ايك نيدار اقتصـــادي، يت و پايفيرشـــد باك

هاي پولي و مالي اســتين اواخر از طريق ســينة رشــد بهتر در ايزم ها در. تالشاســتابي يكار

 د باالي افغانستان تا كنون به طورزان رشيهرچند مصورت گرفته است، دولت و نرخ ثابت ارز، 

ــتاي  ــتغالمؤثر در راس ــته و تا پزايي و كاريابي و اش ــيكاهش فقر اثر نداش ــط ع تويمانة وس س

 خارجي حمايت شده است.هاي كمك

درصد از كل توليد ناخالص داخلي)، بيشتر  32اقتصاد افغانستان وابسته به كشاورزي است (

درصد از توليد ناخالص داخلي). ديگر  35مواد مخدر (درصد)، و اقتصاد  27محصـوالت غله (

كشاورزي و  درصد) كه بيشتر آن پردازش محصوالت 9اند، شامل توليد (ها نسبتا كوچكبخش

  درصد)، و اداره امور 3و ساز (ها در مقياس بسيار كوچك، ساخت ديگر فعاليت
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ه تنها ط بخش غيررسمي نساختار اقتصادي افغانستان تسل ةبرجست ةدرصد). مشخص 3عمومي (

  ست.هادر كشاورزي و در صنعت مواد مخدر (كامالً غيرقانوني)، بلكه در بيشتر بخش

شود كه در اكثر آنها با توجه به مطالعات و تحقيقات انجام شـده در اين زمينه، مشـاهده مي

شــويقي و هاي حمايتي و ت، قوانين و مقررات، ســياســتبنديبســتههايي از قبيل لفهؤبر م تأكيد

 .انددانستهمهم خشكبار  توسعة صادراتها را بر لفهؤاين م تأثيرهاي ارتباطي داشته و نقش و راه

بر اين اسـاس محقق با توجه به وضـعيت كشـور افغانستان (از جمله كشورهاي پس از جنگ) 

ر دو اي كه بلفهؤعنوان مه اقتصـاد كشـور را مهم شمرده و ب ةي در توسـعالمللبيننقش حاميان 

ثر دارد، به ا توسعة صادراتطور غيرمستقيم بر ه گذار بوده و بتأثيربخش دولتي و خصـوصـي 

را  هاآن تأثيرهاي ديگري را افزوده است و لفهؤعالوه بر موارد فوق م. افزوده است هااين مؤلفه

  صورت مدلي ارائه مي كند. ه خشكبار  ب توسعة صادراتبر 

  پس از  ةپذيري كشور، كه در دوري براي بازسازي در رقابتللالمبينبررسي جايگاه حاميان 
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اســت، در اين ميان دولت مركزي  از ترپررنگحتي در برخي موارد و  كنندهجنگ بســيار تعيين

از سوي ديگر ريسك باالي فعاليت در كشور ممكن است نسبت به ديگر  اهميت بسياري دارد.

  ي مربوط باشد.پذيري، بيشتر به بخش خصوصمعيارهاي رقابت

نقش هر كدام از بازيگران  توانميهايي، نفعان متعدد در چنين محيطبا توجه به حضور ذي

ي در مدل طور كله شان با يكديگر باز نظر نوع تعامل را اقتصاد كشور افغانستان ةتوسع ةصـحن

  زير تبيين كرد.

  ن محيط اقتصادي كشور افغانستانفعاال ةارتباط سه جانب ) 1-3شكل

ه آن بمهم  اقتصــاد نوين اســت. كمك ةاقتصــادي يكي از مفاهيم كليدي در انديشــ ةتوســع

دستاوردهاي اقتصادي مربوط به اموري  پذيريهاي كالسيك اقتصاد اين است كه رقابتتئوري

گيرد. به همين دليل مفهوم هاي ارزشي را در برميمانند آموزش، علوم، ثبات سـياسي يا سيستم

  . شودميدبعدي است و معاني متفاوتي از آن برداشت چن پذيريرقابت

كار و  يرويه، نين شكل ممكن منابع در دسترس اعم از سرمايكه بتواند به بهتر يهر شـركت

 يشتريت بيخود را به بازار عرضه كند، شانس موفق يديق كرده و محصول توليرا تلف يتكنولوژ

  دارد.

ي خود اعم از منابع طبيعي، نيروي متخصص، هاكند از همه توانمنديهر كشوري كوشش مي

ـــرمـايه ـــعة تجارت و هاي معنوي، موقعيت ژئوپولوتيكي، ويژگيس هاي فرهنگي و... براي توس

پذيري را به خارج از مرزهاي جغرافيايي خود تسري دهد گرفتن بر رقبا استفاده كند؛ رقابتپيشي

  المللي قرار گيرد.ينهاي بزرگ اقتصادي در منطقه يا عرصة بو در جرگة قدرت



 99بررسي وضعيت عوامل مؤثر بر توسعة صادرات خشكبار افغانستان / 

ــود موضــوعي كه در اين تحقيق پيگيري مي ــعة بر  مؤثربررســي وضــعيت عوامل «ش توس

طوالني در توليد و صادرات اقالم مختلف  ة. كشـور افغانستان سابقاسـت» خشـكبار صـادرات

ــكبار و ميوه ــك از جمله خش ــمش و برگچهارمغزجات خش ــته، بادام، كش  .زردآلو دارد ة، پس

داشــتن شــرايط آب و هوا و اقليمي متنوع و نيروي انســاني ارزان داراي توان بالقوه همچنين با 

بسـيار بااليي براي توليد بيشـتر اين محصوالت است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي 

اي از آن نيز قابليت صدور به كشورهاي ديگر را دارد. با صدور اين رسـد، ولي بخش عمدهمي

ــور ميمحصــوالت به خارج ا ــور كرد و با توجه به ز كش توان ميزان قابل توجهي ارز وارد كش

اند اي قائل شدهمحصـوالت كشـاورزي اهميت ويژه صـادراتهاي دولت براي اينكه در برنامه

  اميد است بررسي و تحقيق پيرامون اين موضوع راهگشايي براي بهبود صادرات خشكبار باشد.

ير اقالم كشــاورزي صادراتي از بافتي سنتي در صـادرات خشـكبار افغانسـتان همچون ســا

فرايند صــدور برخوردار اســـت. اين بدان معني اســت كه صـــدور اين گروه كاالها توســـط 

ــاده ،صــادركنندگان مختلف ــكل قابلعمدتاً به س پذيرش در بازارهاي جهاني صــورت ترين ش

ــر تالش بر اين دارد كه مي ــتا تحقيق حاض ــي هالفهؤمبه گيرد. در اين راس ي مهمي نظير بررس

ي حمايتي و تشويقي از سوي دولت و وضعيت هاســياستوضـعيت قوانين و مقررات، اعمال 

  ازد.خشكبار بپرد توسعة صادراتآن بر روي  تأثيرمسيرهاي ارتباطي حمل و نقل در كشور و 

 ،خصوص صادرات خشكبار نقش داردهب ،اقتصاد كشور ةديگري كه بسـيار در توسع حوزة

با  دتوانبيشتري نسبت به دولت بوده و مي پذيريخصـوصي است كه داراي انعطافهاي بخش

  ي در اين راستا بردارد.مؤثرهاي بسيار بندي خشكبار گامتمركز بر صنعت بسته

ــتان انجام مي ةعالوه ب ــاس كمك اينكه بخش زيادي از آنچه امروز در افغانس ــود بر اس ش

شــدت بر كمك حاميان متكي اســت و ه كشــور ب ،المللي از طريق كشــورهاي حامي اســتبين

  . ارنددخشكبار آن  ةاقتصاد كشور و توسع ةحاميان نقش بزرگي در توسع ةبنابراين اتحادي



  1392بهار  –شماره دوم  –/ مجله اشراق  100

ـــتان كه در زمر ـــيدن به اهداف كشـــورهاي پس از جنگ قرار مي ةافغـانس گيرد براي رس

اند در بهبود مستمر توخشكبار را كه مي توسعة صادرات يداقتصادي خود با ةهاي توسـعبرنامه

  هاي خود قرار دهد.ها كمك كند در اولويت برنامهاين شاخص

ضروري  يامر ،جات خشكخصوص خشكبار و ميوههب ،توجه و تعمق در بخش كشاورزي

دهه جنگ را پشت سر ونيم و بااهميت براي افغانسـتان اســت. از آنجا كه كشــور افغانستان دو

ــادي با ــت و از لحاظ اقتص ــته اس ــكالت فراواني  گذاش ــت، روبهمش ــوالت روس توليد محص

 ة، پسته، بادام، كشمش، برگچهارمغزجات خشك از جمله كشاورزي، باالخص خشكبار و ميوه

كي از يتواند مي ـ طوالني در توليد و صدور اين محصوالت دارد ةسابقافغانستان كه ــ زردآلو 

بدان توجه و عنايت طور جدي ه ب كه اقتصادي باشد و چنان ةمنابع مهم ارزي در جهت توسـع

هايي از قبيل لفهؤ. مباشددر راسـتاي رشد و ارتقاء اقتصاد ملي  تأكيدهاي قابل ، از قابليتشـود

هاي حمايتي و تشويقي قوانين و مقررات مناسـب، اعمال سياست بندي،بسـتههاي بهبود روش

يجاد و بازســازي مســيرهاي ي و االمللبينافزايش توان رقابتي اين محصــوالت در ســطح  براي

 االتي كه در اين تحقيقؤ. سها توجه شودبدانترين عواملي اسـت كه بايد ارتباطي از جمله مهم

 مد نظر است عبارت است از: 

  خشكبار هرات دارد؟ توسعة صادراتمطلوبي بر  تأثيرآيا بخش دولتي 

  خشكبار هرات دارد؟ توسعة صادراتمطلوبي بر  تأثيرآيا بخش خصوصي 

  د؟نخشكبار هرات دار توسعة صادراتمطلوبي بر  تأثيري المللبينحاميان آيا 

يك از فرضــيات با اســتفاده از اصــول علمي تئوري  كه متغيرهاي مســتقل هر گفتني اســت

هاي ســياســت ،، قوانين و مقرراتيبانيگذاري، ترويج، پشــتبندي، قيمتموجود در مورد بســته

و پس از مصـاحبه و مشورت با كارشناسان و  شـدهنقل تهيه  حمل و يارتباطهاي رقابتي و راه

  . شدندمتغييرهاي مربوط انتخاب  به عنوانمتخصصان صادرات ميوه و خشكبار 

اي اهميت فراواني در روابط اي و ناحيههـاي منطقـهپس از جنـگ جهـاني دوم همكـاري

  اشت ان را به خود معطوف داند. همين مسأله توجه بسياري از اقتصاديافتندالمللي اقتصـادي بين
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هاي گمركي، بازارهاي مشترك و نهايتاً و موجب شـد كه تشكيل مناطق بازرگاني آزاد، اتحاديه

هاي المللي بيابد. هر يك از شكلهاي اقتصـادي جايگاه خاصي در ادبيات اقتصادي بيناتحاديه

  كنند. فوق به نوعي مسير آزادي مبادالت تجاري را هموار مي

به  كه كنندكشـــورهايي اســـت كه با يكديگر توافق مي ةآزاد تجـاري در برگيرند ةمنطقـ

حمايتي) خود را در هاي ســياســتگوناگون به طور چندجانبه نرخ تعرفه (و ديگر هاي نســبت

معـامالت بـا يكديگر تخفيف دهند و يا حتي در مواردي از تعيين تعرفه بر اجناس يكديگر به 

  كلي صرف نظر كنند. 

ر كشورهاي عضو د ةبا اين تفاوت كه كلي ،آزاد تجاري اســت ةگمركي شـبيه منطق ةاتحادي

د. بازار مشترك عالوه بر اينكه داراي نكنمشابهي را اعمال مي ةمورد كشـورهاي غيرعضـو تعرف

گمركي اسـت، قابليت تحرك نيروي كار و ســرمايه در بين كشورهاي عضو را  ةويژگي اتحادي

اي است، ضمن هاي منطقهترين شكل همكاريادي كه در واقع كاملاقتص ة. اتحاديسـتنيز دارا

هاي پولي مالياتي و مالي كشورهاي سياست است،هاي بازار مشـترك ويژگي ةاينكه در برگيرند

  )164كند. (دومينيك سالواتوره، پيشين، ص عضو را نيز هماهنگ مي

ــكيل و همكاري ــهيل جريان مبادالتتأثير اولية تش تجاري و به دنبال آن ازدياد  هاي فوق، تس

تواند از هاي خاص مزيت نسبي دارد ميتجارت بين اعضـاسـت. بنابراين هر كشـوري كه در زمينه

هاي اين مبادالت منافع زيادي كسـب كند. همچنين توسـعه و گسـترش بازار، فراهم كردن فرصت

يل بازار محدود داخلي)، اند (به دلالزم جهت صنايعي كه هنوز در كشورهاي عضو به وجود نيامده

ــرفهايجاد زمينه ــتفاده از ص ــتفاده از توليد انبوه و اس ــل از مقياس به دليل جوييهاي اس هاي حاص

ــ حذف توليدات  ــ كه اين مسأله تأثير مهمي در كاهش هزينه توليد هر واحد دارد ـ گسترش بازار ـ

جمله سرآمدترين منافع  ناكارآمد كشـورهاي عضـو در نتيجة گســترش دامنة رقابت بين اعضــا، از

ــل از همكاري ــين، ص نظري حاص ــت. (مايكل تودارو، پيش ــادي اس   )614ها و يكپارچگي اقتص
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نيافته به دنبال اين منافع نظري كه ترسـيم آن جذابيت خاصي دارد، بعضي از كشورهاي توسعه

ن افته در اينياند. اگرچه تجارت كشورهاي توسعهاي ترغيب و تشـويق شدههاي منطقهبه همكاري

ارتباط زياد اميدواركننده نيسـت، اين به معني رد منافع نظري آن نيسـت و با مســاعد كردن شرايط 

شود كه چگونه و چه توان از منافع آن به خوبي اسـتفاده كرد. بنابراين اين سؤال مطرح ميالزم مي

  مند شوند؟توانند تحت يكپارچگي اقتصادي از منابع آن بهرهكشورهايي مي

در اي هاي اقتصادي و منطقههمكاري ةبه اين نكته اشاره كرد كه نحو دنخست باي ةدر وهل

آنگاه در چارچوب سياست و  رسـد.اجرا مي ةو به مرحل شـودمي ها مطرحتوسـط دولت ابتدا

ــو، با همكاري بنگاهبين دولت هايتوافق ــورهاي عض ــي، فعاليتهاي كش ــوص هاي هاي خص

، دولت در اينشود. با وجود انجام مي ،مورد توافق ايِكاري منطقهاقتصـادي تحت مناسبات هم

وي يكپارچگي اقتصادي از س ة. البته ممكن است فكر اوليدارداين ارتباط نقش اصلي و اساسي 

هاي فوق توســط اما با پذيرش توصــيه ،ي و يا منبع ديگري توصــيه شــودالمللبينهاي ســازمان

شود. در گيري آن فراهم ميهاي شكلمقدمات و زمينه آن،رف دولت و انجام اقدامات الزم از ط

 در نهايتها و يكپارچگي اقتصادي با نقش دولت و واقع اين نكته محور اصلي ارتباط همكاري

  .است توسعة صادراتآن بر رشد و  تأثير

هاي اقتصـــادي و آغازين و در عين حال اصـــلي براي همكاري مرحلةبه هر حال گرچه 

 تأثيرهاي هريك از كشورهاي عضو، شرايط و ويژگي شود،شروع ميز سـوي دولت اي امنطقه

ها دارد. شــايد بتوان همســايگي جغرافيايي را به عنوان اولين بســزايي در موقعيت اين همكاري

 ةچرا كه يكپارچگي و همكاري اقتصادي در هر قالبي كه باشد (اعم از منطق ،مشخصه ذكر كرد

تر اســت تا در تر و ممكن) بين كشــورهاي همســايه به مراتب راحت...گمركي و ةآزاد، اتحادي

كه براي بر اين  ، مضـــافندكشـــورهـايي كـه از لحـاظ جغرافيـايي پراكنده و دور از يكديگر

 ةينباشند كه زمداشته ها بايسـتي كشورهاي عضو شرايطي گيري از منافع اين نوع همكاريبهره

ز مقياس و هاي حاصل اييجوصرفه ةمهياشدن زمين ةالزم شود. براي نمونه مهياتحقق آن منافع 

  هاي مناسب رقابت زمينه ايجادهاي نسبي هر كشور، بر اساس مزيترسيدن به توليدات كارآمد 
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نه و توليدات پرهزيشوند رقابت حذف  ةاز صـحن مدآن توليدكنندگان ناكارآ ةاسـت كه در نتيج

ــد. از اين نكته نتيجه مي ــته باش ــو همگنوجود نداش ــورهاي عض ــود كه هر قدر كش تر و ش

. اما اي بيشتر خواهد شدهاي منطقههاي موفقيت همكاريامكان تحقق زمينه ،تر باشـندمتجانس

ــيار ناهمگون و مكمل يك ــورها بس ــرايط اقتصــادي كش ــورهاي اگر ش ــند (مانند كش ديگر باش

ــ اي هاي منطقهقبل از همكاري )نيافتهافته و توسعهيتوسعه اول در توليد و  ةكشورهاي دستكه ـ

 ـ دوم در توليد و صدور كاالهاي اوليه تخصص دارند ةصدور كاالهاي ثانويه و كشورهاي دست

احتماالً تخصــص و تقســيم كار به  هم ايهاي همكاري منطقهشــدن زمينهبا فرض فراهم حتي

 ندسيار كمي خواهمانند گذشته بدون تغيير خواهد ماند. در اين شرايط كشورهاي عضو منافع ب

  تر خواهد بود.ضمن اينكه منافع اغلب كشورها به نفع كشورهاي قوي برد،

    آن بر صادرات  تأثيرقوانين و مقررات و 
 ةقوانين و مقررات تصويب شده در زمين ،بر بازرگاني خارجي مؤثرهاي يكي ديگر از متغير

ه ساله به منظور حمايت از صـادرات و واردات اسـت. مقررات عمومي صادرات و واردات هم
كنندگان، ، تنظيم الگوي مصــرف جامعه، حمايت از مصرفصــادراتتوليدات داخلي، تشــويق 

بازرگاني كشــور در ابعاد مختلف، تنظيم قســمتي از درآمدها و ســاير هاي ســياســتتنظيم 
ــت ــياس ــودميدولت مد نظر گرفته هاي س . از طرف ديگر، از آنجايي كه امروزه تجارت، به ش

، به همين نســبت نيازمند قوانين و داردخصــوص تجارت خارجي رشــد و گســتردگي زيادي 
نياز به هماهنگي و عالوه بر آن . اســـتقوي و محكم و باثبات هاي مقررات و دســـتور العمل

مقررات  قوانين و بنابراين. شودي آن يتناسـب با نظام صادراتي كشور دارد تا اينكه موجب پويا
تجارت و صادرات و بر عكس قوانين و  ةمناســب موجب تشويق و توسعهاي و دسـتورالعمل

ــتورالعمل ــبب كندي و حتي توقف صــادرات هاي مقررات و دس ــودمينامناســب س . به هر ش
اقتصادي و اهداف مبادالتي به تدريج قوانين و هاي سياستصـورت كشـورها به منظور تحقق 

وجود دارند و در مورد  هان كه در بيشتر كشورهاي از اين قوانياند. پارهمقرراتي را وضـع كرده
  : هستندشرح اين تجارت خارجي اعمال مي شوند به 
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  هاي پولي، مالي و تجارتيسياست

ي پولي و مالي بر اوضــاع هاســياســتاثرات  ،اصــوالً در يك اقتصــاد داراي مكانيســم بازار

ــور، از طريق تراز پرداخت ــنجيده ميتجاري هر كش ــود. اما ازها س طرفي با توجه به اينكه  ش

ي هاســياستآن در ســطح جهاني باشــد، اثرات  ةكنندقيمت يا تعيين ةكشـور مورد نظر پذيرند

ادغام شــده در بازار  و نيافتهپولي، مالي و ارزي متفاوت اســت. از آنجا كه كشــورهاي توســعه

ط ن حيث با شرايي پولي و مالي از ايهاسـياستاند، تحليل اثرات قيمت ةجهاني عموماً پذيرند

  اين كشورها همخواني بيشتري دارد. 

. چنانچه هدف اصلي دولت از استدولت هاي ها و هزينهسياست مالي عمدتاً شامل ماليات

ي مالياتي هاهاي صادراتي به كاهش نرختغيير ماليات، تشـويق صادرات باشد، بايستي در بخش

ا با گذاري بيشتر يليدات از طريق انجام سـرمايهرود كه تو. با كاهش ماليات، انتظار مياقدام كند

 ةري آمادكاالهاي قابل صدور بيشت در نتيجههاي موجود، گسترش يابد. بيشتر از ظرفيت ةاستفاد

 افتهنيتوسعهعرضـه به بازار جهاني خواهد بود. مع ذلك، اين اقدام با توجه به اينكه كشورهاي 

تأمين درآمد دولت است،  ةعمدهاي ليات يكي از راهاند و اخذ مااغلب با مشكالت مالي مواجه

 ـ هاي توليديها بر بخشدر مقابل، افزايش ماليات را تشديد خواهد كرد. مشكالت مالي دولت

و  شودصـادراتي و يا اقالم صادراتي از يك طرف ممكن است سبب افزايش درآمدهاي دولت 

چه اين بخش از سياست مالي كمتر مورد گر ،جا گذارد رمنفي بر صادرات ب تأثيراز طرف ديگر 

اي از كاالها شـود و ممكن اسـت عالوه بر هدف كسـب درآمد، صادرات پارهاسـتفاده واقع مي

مـاننـد مواد اوليـه را محـدود يا متوقف كند. از اين حيث صـــادرات اوليه و خام، اغلب فداي 

  .شوندميصادرات با ارزش افزوده و سودآوري باالتر 

هاي باشــند معافيتهاي توليدي خود كه دســت اندركار صــادرات ي براي شــركتكشــورهاي زياد

ها را از ماليات بردرآمد به طور كامل يا به ميزان هاي معافيت، اين شــركتدهند. ســياســتمالياتي مي

 كنند و اين خود موجب دلگرمي بيشتر  نسبت به صادرات خواهد شد.مشخصي عفو مي
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بازار پول وضعيت بسيار نامنظمي دارد و در بيشتر موارد  فتهنياتوسـعهدر اغلب كشـورهاي 

ا اين كشورههاي بسياري از بانك اســت. وابسـته به خارج و از حيث مكاني به شـدت پراكنده

د. هستن يافتهتوسعههاي خصـوصـي و غيرخصـوصي كشورهاي صـرفاً شـعبات خارجي بانك

دمليتي ممكن اســت بيشــتر به طرف هاي چنگيري شــركتآنها مانند جهت گيريجهتبنابراين 

هاي كشــورهاي دولتتوانايي وضــعيت پول خارجي باشــد تا به ســمت موقعيت پول داخلي. 

 توانمحدود است. از داليل اين محدوديت ميپول در سطح كشور  ةجهان سوم در تنظيم عرض

 و اعطايآميز بـاز بودن درهـاي اقتصـــادي، ضـــعف نظام اداري بخش پولي، برخورد تبعيض

ــيو ــورها در موارد ةاعتبارات با ش ــيار نابرابر در نظام پولي اين كش  زياد، اجبار در افزايش يبس

   رد.را ذكر كحجم پول از طريق استقراض از بانك مركزي براي تأمين كسري بودجه دولت و... 

سـياست ارزي معموالً به منظور فراهم كردن شرايط بهتر رقابتي براي كاالهاي صادراتي به 

  ها آثار مثبتي بر صادرات خواهد داشت. شود. لذا برآيند اين سياستته ميگرفكار 

  آن بر صادرات تأثيرحمايتي ـ تشويقي و هاي سياست

ــميم در زمين ــادرات،جايگزيني واردات و  ةبه دنبال تص ــعة ص ــت  توس دولت كه الزم اس

ظر هاي مورد نيي را برگزيند كه موجب تشويق هرچه بيشتر صادرات در زير بخشهاسـياسـت

ها و به اين دليل دولت داردتشويقي صادرات تنوع قابل توجهي  ـــ ي حمايتيهاسياستباشد. 

 به هر صورت .هاستكه خاص وضعيت موجود آنانتخاب و اجرا كنند كه يي را هاسياستبايد 

ــياســتداشــتن ضــمانت اجرايي الزم اين  ه ، بتوســعة صــادراتتواند نقش مهمي در مي هاس

  صادرات خشكبار داشته باشد. خصوص 

ي تشويقي صادرات و اجراي آنها عمومًا موجب پيدايش انگيزه براي صادركننده هاسياست

هاي تجاري، افزايش توان رقابت در بازارهاي خارجي و از در ايجاد جوي مطمئن براي فعاليت

كه در پي  ودشهاد مييي مطرح و پيشنهاسياستالذكر . در ارتباط با نتايج فوقشوداين قبيل مي

ــيوه ــتند و اجراي اين ش ــتهادولت ةطور طبيعي به عهده ها ببرآوردن اهداف فوق هس از . س
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رفت، در نظر گصادركننده  تر برايبراي صادرات هرچه بيشتر و مطلوب توانهايي كه ميبرنامه

  : كردموارد اشاره اين توان به مي

 در مقابل فروش ،صدورند به نحوي باشد كه توا. اين جوايز ميبرقراري جوايز صادراتي 

از مزيت يا حداقل از شرايط يكسان  ،داخلي ةشـدرهاي حمايتاسـود و مطمئن در بازپر

صـورت خريد ترجيحي ارز حاصل از صادرات، ه تواند ببرخوردار شـود. اين جوايز مي

خاص براي  هاي ارزي برحســـب فروش صـــادراتي و يا قائل شـــدن امتيازاتيپرداخت

 ادركنندگان باشد.ص

 هاي مربوط به صـــدور كاال نقش فعاليت ايجـاد امكاناتي كه هريك به ترتيبي در تجهيز

توان به ايجاد امكانات زيربنايي در اين زمنيه مي .بخشــندرا ســرعت مي دارند و روند آن

 . كردنظير حمل و نقل و ارتباطات توسط دولت اشاره 

توان موارد هاي صــادر كننده را افزايش دهيم ميكتكه بخواهيم توان رقابتي شــر در حالتي

  : كردذيل را عنوان 

  ــتاندارهاي ــادراتي و انجام كنترلالمللبيناجباري كردن رعايت اس هاي ي در توليدات ص

 كيفي دقيق.

 رهاي صــادراتي و رعايت تطابق كيفيت كاالهاي صــادراتي با نيازهاي اشــناخت دقيق باز

 خاص بازار وارداتي. 

 خشيدن به كاالها و بازارهاي صادراتي.تنوع ب 

 ن).نا(بازرگا تسهيالت براي خروج و ورود آسان و ارزان صادركنندگان 

  كاالهايشان در سطح ةها به عرضقادر ساختن آنبراي اعطاي سـوبسيد به صادركنندگان 

 المللي.بينهاي قيمت

 نندگان.تر كردن صادركو قوي ترهاي صادراتي براي هماهنگايجاد اتحاديه 

 ـــند به  ةهزينه به صـــادركنندگان تا آنها به نوباعطـاي وام و اعتبـارات كم خود قادر باش

 خريداران خارجي اعتبار ارائه دهند. 
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 براي حفظ  ،توليـد كـاالهاي صـــادراتي توســـط دولت ةپرداخـت جبران افزايش هزينـ

 المللي.هاي صادراتي در سطح بينقيمت

 خصوص براي كاالهاي فسادپذير.هاي صادراتي، بتعيين حق اولويت براي حمل كااله 

 ارز به نحوي كه از نظر تجاري صادرات از  ةهاي چندگانتعديل نرخ ارز يا برقراري نرخ

 عدم مزيت برخوردار نشود. 

ـــاره كرد كه به هاي تجاري ميدر زمينة ايجاد جو مطمئن جهت فعاليت توان به مواردي اش

آيد، بايد سازماني مسئول گان در بازارهاي خارجي پديد ميدليل مخاطراتي كه براي صـادركنند

 رفع موانع فوق از مقابل صادركننده باشد.

ي حمايتي ايجاد صندوق هاسـياست سـودمندترينتوان گفت كه يكي از در اين ارتباط مي

. مخاطراتي كه در ســطور قبل به آنها اشــاره كرديم از جمله مواردي اســتضــمانت صــادرات 

ــتند كه م ــركتهاي بيمه آنهس دهند. مواردي نظير جنگ، قطع روابط ها را پوشــش نميعموالً ش

سـياسـي، بروز مشـكالت اقتصـادي و ديگر مشكالت از اين قبيل نيز وجود دارند كه صندوق 

ديگري كه عموماً هاي حمايترا پوشـــش دهد. از جمله ها تواند اينضـــمانت صـــادرات مي

 هايند:شوند، اينري مياي تجاموجب ايجاد جو مطمئن براي فعاليته

  ـــ ي تجاريهاسياستبرقراري ثبات نســبي در گمركي و كاهش تغييرات مكرر و گاه  ـ

 .متناقض در قوانين و مقررات صادرات و واردات

 گيري در مورد صادرات و واردات.يممكاهش تعداد مراكز تص 

 هاي زيادي نند خسارتتوااز آنجا كه نوسانات ارزي مهم جهان مي .ايجاد بازار سلف ارز

ـــ كه صادركايجاد باز ،دنبه صادركنندگان وارد آور ننده بتواند ارزهاي ارهاي سلف ارز ـ

ــ فروش برساند ه صادراتي خود را طبق قراردادهاي منعقده قبالً ب ر موجب اطمينان بيشتـ

  شود.هاي تجاري ميدر فعاليت
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  توسعة صادراتحمل و نقل و نقش آن در 

ــور به طور خاص حمل و نقل بر  ــور به طور عام و بازرگاني آن كش ــاد يك كش ر تأثياقتص

بازرگاني حمل و نقل است. بدون وجود راه و تسهيالت  ةترين الزم. بنابراين مهمبسـياري دارد

هاي حمـل و نقـل، بازرگاني در حد محدود محلي و آن هم پاياپاي متوقف خواهد ماند. جنبه

بازار،  ةهاي توزيع، اندازتواند هزينهي زياد اســت. از جمله مياثرگذاري حمل و نقل بر بازرگان

ـــازد. هر اندازه ـــهرهاي بازرگاني و... را متأثر س  كه پراكنـدگي مراكز جمعيت جامعه، ايجاد ش

ال جايي كاتجاري نامســـاعدتر و قابليت جابه ةامكانات و تســـهيالت حمل و نقل بين دو منطق

ا ميان اين دو منطقه بيشــتر خواهد بود و برعكس هر قدر كاالهتوزيع هاي كمتر باشــد، هزينه

كمتر خواهد  هاتر باشد، هزينههاي تجاري سريعجايي محمولههامكانات فوق بيشتر و امكان جاب

، اســتكننده بهاي پرداختي مصــرفة دهنديكي از اقالم تشــكيلچون هاي توزيع بود. هزينه

هاي كاال داشـته باشـد. چه بسـا ممكن است هزينه تواند اثر زيادي در فروش يا عدم فروشمي

  به ويژه در خصوص صادرات باشد.  ،كاال ةتوزيعي به مراتب بيش از بهاي تمام شد

اعتقاد بر اين است كه تقسيم كار، عامل اصلي افزايش توليد و به تبع آن عامل اساسي رشد 

ل در پيدايش و رشد تقسيم ترين عام. از سوي ديگر اندازه و وسعت بازار مهماسـتاقتصـادي 

هاي حمل و ها هزينهترين آنهاي متعددي است كه مهمكار است. وسعت بازار خود تابع متغيير

ـــ  شودمياي بازار كه سبب تخصيص و تقسيم كار منطقه ةلذا براي توسع است.نقل  اين به  وـ

ن ادي را ممكخود نيز ســبب افزايش توليد و تكنولوژي شــده و به تبع آن رشــد اقتصــ ةنوب

 .ردرا حداقل كحمل و نقلهايتسهيالت زيربنايي الزم را فراهم كرد تابتوان هزينه دبايسازد مي

  . استهاي ارتباطي چه از نظر طول مسافت و چه از نظر كيفيت مرتبط اين خود با بهبود شبكه

 اگر كاال نيهترب. كندمى برقرار آن ةرنديگ و كاال فرستنده نيب اسـاسى اىرابطه نقل و حمل

 لذا. داشت نخواهد تيمطلوب نشود، افتيدر مطلوب طيشـرا در و الزم مكان در الزم، زمان در

از هر طريقي، چه  حمل. باشــد داشــته وجود يكينزد همكارى حمل كننده و داريخر نيب ديبا

 االك فروش كردن رقابتى در آن به مربوط هاىنهيهز و اســت مهم يعامل ،هوا چه و نيزم ،ايدر
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 كىي نقل و حمل .ستين كاال متيق بودن ارزان ليدل شهيهم دن،يخر ارزان. دارد ميمسـتق تأثير

 در كه ستين دىيترد و اسـت مختلف كارخانجات و مؤسـسـات رانيمد براي مهم مسـائل از

 و هياول مواد موقع به افتيدر با توانندهاي صــادراتي مىشــركت ،بهبود حمل و نقل صــورت

 و داده كاهش را خود داتيتول ةشدتمام متيق مناسب، نقل و حمل ةنيهز با ازين مورد كاالهاى

   .دهند شيافزا را قدرت خود قيطر ناي از

 چه با ديبا را ىيكاال چه نكهيا و نقل و حمل گوناگون هاىجنبه از كافى اطالعات داشــتن

 دتوانمى كه است رىام ،داد انتقال خود خدماتى اي دىيتول واحد به وكرد  حمل ايلهيوسـ نوع

ــم در بازرگانى رانيمد به ادىيز حدود تا  و نقل و حمل ةنيهز كاهش. كند كمك رىيگميتص

  است. جامعه هر اقتصادى رانيمد اساسى اهداف جمله از كاال انتقال سرعت شيافزا

  توسعة صادراتو نقش آن در  بنديبسته

ــته ــادرامروز بس ــوع ديگري براي يك ص موفق اهميت دارد و  ةكنندبندي بيش از هر موض

است. به همين دليل براي بيشتر از بازارهاي داخلي اهميت آن براي بازارهاي خارجي به مراتب 

كه هر فروشنده به طور كلي و صادركننده به طور است اصول و قواعدي تنظيم شده  بنديبسته

  ها توجه كند. به آن داخص باي

ها و نيازهاي ها روي فرصــتابع و اهداف شــركتبازاريابي جهاني شــامل فرآيند تمركز من

گر اين ند و بيانابازارها و مشتريان متفاوت ،اگرچه اصول بازاريابي فراگير است. محيطي اسـت

ه اينجاست ك .كار برده يكساني را در همه جوامع اقتصادي ب ةتوان تجربواقعيت كه هميشه نمي

بسياري  .دشومينوآوري بيشتر از قبل احساس  بازاريابي يعني خالقيت، تمايز و ةگاناصول سه

بازاريابي يعني قيمت، كاال، مكان و  ةرا همراه با عناصـــر ديگر آميخت 1بنديبســـتهاز بازاريابان 

 .دانندمي عامل مهم عنوان پنجمينه تبليغات پيشبردي ب

                                                 
1 packaging 
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ــته ــب انگيز بنديبس ان را در نالزم براي توليد را به توليدكنندگان داده و تاحدودي آ ةمناس

و در نهايت تنوع و حق انتخاب بيشـتري را براي مشتري فراهم  كندمي مقابل رقباي مقلد حفظ

كارآيي مديريت  برايمهم  ةكنندبندي به نوعي يك فرصـت اشتغال و يك كمكبسـته .آوردمي

 .استمنظور انتقال پيام به خريدار ه و اثربخشي صادرات ب 2ارتباط با مشتري

كننده راحتي و براي توليدكننده ارزش تبليغاتي و بندي براي مصــرفســتهطراحي مناســب ب

را زاريابي عنوان ابزار باه ب بنديبستهروزافزون از  ةمختلفي استفاد مسايل دنبال دارد.ه سود را ب

هاي بزرگ، آسايش خريد (دسترسي و از جمله سـلف سـرويس در فروشـگاهكنند، ايجاب مي

، ايجاد تصوير ذهني نسبت به شركت و نام تجاري و فرصتي كنندهمصـرفاعتمادپذيري) براي 

ــادراتي اولين مرحل براي نوآوري. ــول ص ــته ةبراي يك توليدكننده محص بندي تعيين مفهوم بس

براي يك كاالي خاص چه كاري را  و بندي اساساً بايد چگونه بودهكند بستهاست كه تعيين مي

 ةراقبت از محصول و يا معرفي روش جديد و نوآورانم بنديبسـتهآيا هدف اصـلي  .انجام دهد

ا هدف عهده دارد و يه كاال يا شركت را ب ةانتقال پيامي دربار ةتوزيع محتواست و يا اينكه وظيف

، بندي نظير اندازهبندي بايد ديگر اركان بســتهپس از تعيين مفهوم بســته ديگري داشــته اســت؟

ـــكل، مواد اولي ـــته و در نهايت مصـــرفي و رنگ مدنظر قرا ةش ر گرفته و با هم همخواني داش

  .هاي قبل از فروش محصول صورت پذيردآزمون

ــطه ــول هدف با ،آزمون واس انتخاب  مواجهه و اطمينان از دارابودن جذابيت كافي در حص

 اطمينانگيرد كه صورت ميكننده با اين هدف و همچنين آزمون مصرفگيرد انجام ميمحصول 

مديريت  .بندي مثبت و مساعد استنسبت به بسته كنندهمصرفعمل العكسكه حاصـل شـود 

فروش مطلوب براي ســالمتي ســيســتم اقتصــادي كشــورها ضــروري اســت و موفقيت فروش 

 عبارتي مديريت فروشه ب .حضـــوري اثر مســـتقيمي بر موفقيت كلي بازاريابي شـــركت دارد

معرفي  ةمرحلوزه بازاريابي چرا كه امر .توان قلـب مـديريـت بازاريابي ناميدحضـــوري را مي

  م غيرمستقي صادراتورود  ةو بهترين شيو شـتهگذا محصـول به بازارهاي جهاني را پشـت سـر

                                                 
2 CRM 



 111بررسي وضعيت عوامل مؤثر بر توسعة صادرات خشكبار افغانستان / 

گر سوي دي . ازها ريسك كمتري را به دنبال داردساير روش در مقايسه با . زيرا اين شويهاست

بندي و ستهتقويت ظاهر مناسب ب فروش حضـوري مستلزم ايجاد هزينه براي شركت است، لذا

از  ،عنوان عامل بصري بازاريابي محصوله ب (ISO) سـورتينگ مطابق با اسـتانداردهاي جهاني

ــت و عوامل قابل توجه در بازاريابي ــي  تأثيرمنظور پر كردن خالء ه ب اس ــخص ــندگان ش فروش

  گيرد.مورد توجه قرار ميشركت 

ــته ــند«عنوان ه بندي باز بس ــودياد مي »خاموش ةفروش ــمت عمدآگهي در اكثر .ش  ةها قس

ت با تقوي .شود كه در حقيقت مشتري بالقوه نيستندها صـرف رسـاندن پيام به افرادي ميهزينه

 ةجهمفهوم موا ،كنندگانبراي تبليغ .تا حدودي مرتفع خواهد شــداين مشــكل بندي ظاهر بســته

ا حضوري ب ةدر مواجه كنندهمصرفاولين موضوعي كه  و معموالً داردگزينشي جذابيت بااليي 

كه شــود گفته مي . از همين رويبندي اســتشــكل بســته كند،كاال در ذهن تجزيه و تحليل مي

ــته ــب ميبس ــرفثانيه 5يك آگهي تبليغاتي به اندازة تواند بندي مناس اثر  هكننداي در ذهن مص

 برانگيزشــي در رشــد جوامع صــادراتي بوده كه عالوه  مؤثربندي يكي از عوامل بســته .بگذارد

جذابيت كاال بايد به نحوي باشد كه  .عهده دارده اي كاال را ببه نوعي نقش شـناسـنامه ،گيرايي

عنوان نمونه ه ب ،از كشــورهاي توانمند در طراحي ظاهري محصــول .تقليد از آن دشــوار باشــد

  توان از ايتاليا نام برد.مي

  بندي در افغانستانمشكالت و تنگناهاي بسته

بندي در موفقيت صـادرات، با كمال تأسف كشور ما از اين اي بسـتهرغم اهميت بسـزعلي

توجهي بخش خصوصي و كمبود عدم توجه يا كم مشـكل،حيث مشـكالت زيادي دارد. اولين 

هاي فلزي بلكه در بنديبسته ةاين امر نه تنها در زمين اسـت.بندي واحدها و كارخانجات بسـته

صــرف نظر از  .اي نيز وجود داردشــيشـه و سـتيكي، چوبي، پاليي، مقوايهاي كاغذبنديبسـته

توان به جرأت مي ندارد.بندي، اين صــنعت كيفيت مناســبي نيز كمبود در كميت امكانات بســته

 ساير ادر تجارت ببه جايگاهي برسد كه بندي ما هنوز نتوانسـته اسـت گفت كه صـنعت بسـته
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از يك سو  ،ين آنيبندي و كيفيت پاه. كمبود امكانات بستمؤثر باشد ،كشورهاي پيشرفته و موفق

بسياري از محصوالت (به خصوص محصوالت خشكبار) به بازارهاي مصرفي  نرسـيدنسـبب 

ها، موجب فساد محصوالت فسادپذير و خارجي شـده و از سـوي ديگر، كيفيت نامناسب بسته

سمت جا كه قاز آن كند.را تضعيف مينهايتاً صادرات شـده اسـت كه تنزل قابليت رقابت كاالها 

دهد و با توجه به فسادپذيري اين اي از صـادرات ما را محصـوالت كشاورزي تشكيل ميعمده

صنايع  نبودناينها  بندي آنها امري حياتي است. عالوه بربسـته ةپرداختن به مسـأل ،محصـوالت

 در حالي كه ،كه كاالهاي صادراتي كشور به قيمت ارزان صادر شوند شودميبندي موجب بسته

انجام  .رسانندهاي بيشـتري به فروش ميهاي مناسـب و با قيمتبنديآنها را در خارج با بسـته

پذير ها امكانگذاريســرمايه لســلهها در داخل كشــور به راحتي با انجام يك ســبندياين بســته

  است. 

گر دي بندي نيز يكي ازواحدهاي توليدي از كاربرد صحيح بسته اندكِآشـنايي و يا آشنايي نا

مورد اســتفاده در اين صــنايع يا از خارج وارد  ة. مواد اولياســت بنديبســتهمشــكالت صــنايع 

در هر صورت مشكالت زيادي در اين رابطه وجود دارد.  اسـت.يا از توليدات داخلي  شـودمي

ه ب ،هاوارداتي و اختالل در به موقع رســيدن آن بنديبســته ةدر خصــوص وابســتگي مواد اولي

توليد شده در داخل نيز اغلب  ةاشاره كرد. مواد اولي توانميمله مسـائل ارزي و... از ج عواملي

  فيت مطلوب و مورد نياز است.فاقد كي

 زدن شدهمانند برچسبهايي ، موجب استفاده از راههابستهنبود امكانات چاپ روي  ةمسـأل

ـــتهكـه ضـــمن اينكـه هزينه از را نيز به انجام مورد نيوظيفة  ،دهدرا افزايش مي بنديهاي بس

صورت  هرسـاند. در حال حاضر اكثر محصوالت خشكبار افغانستان با قيمت بسيار ارزان بنمي

ر آنجا صادر شده و د به پاكستان و دبيبه هاي كنفي بزرگ يا پالسـتيك كيسـه در داخلاي فله

  3.ودشمي هاي بسيار قابل توجهي به ساير كشورها صادربه قيمت بنديبستهبعد از مراحل 

                                                 
  هاي خشكبار افغانستان ـ هرات.هاي انجام شده با صادركنندهمحقق ـ مصاحبه 3 
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ــعف در  ــورت ض ــتهبه هر ص عالوه بر نامرغوب جلوه دادن كاال در بازار جهاني  بنديبس

  . شودكنندگان در مقايسه با كاالهاي رقيب ميمصرف توجهيكمموجب 

  عوامل مؤثر در قيمت گذاري كاالهاي صادراتي

و يا صادراتي در  هاي گوناگوني وجود دارند كه بايد براي كاالهاي خانگيهزينهها: . هزينه1

كنند. نظر گرفته شـوند. اما بعضي از آنها با توجه به مسافت و وضعيت بازارها و كشورها تغيير مي

هاي توليد براي كاالها يكسـان است، در صورتي كه اين طور نيست، شـايد به نظر برسـد كه هزينه

 تغيير ولتاژ در مورد گيري صـــورت پذيرد (مثالًاي براي تغيير واحـدهـاي انـدازهزيرا اگر هزينـه

اتي شود) بايد به هزينة كاالي صادركاالهاي برقي كه باعث سـرعت توليد كمتر و هزينة بيشـتر مي

هاي كاال را كنار بگذاريم، هزينة اضــافه شــود. برعكس چنانچه براي صــادرات، بعضــي از قســمت

هية اســناد صــادراتي و بندي و تهاي ســربار، تحقيق و توســعه، بســتهكمتري خواهد داشــت. هزينه

ها ها نكتة مهم اين نيســـت كه به آنمتفرقـه بايد با دقت مورد مالحظه قرار گيرند. در مورد هزينه

  ها را تا چه ميزان مورد نظر قرار دهيم.توجه كنيم، بلكه اصل اين است كه كدام هزينه

ادراتي، مانند خطر تغيرات قيمت ارزها، اعتبارات صـــ عدديهـاي متدر صـــادرات هزينـه

ــوند.ها بايد با دقت مطالعه وجود دارند كه در تعيين قيمت ...نگهداري موجودي گمركات و  ش

هاي كاالهاي صــادراتي ممكن اســت كمتر، برابر و يا بيشــتر از ها، قيمتبا توجه به همه هزينه

  .شوندكاالهاي خانگي تعيين 

ها، توانايي و تمايل بازار نسبت تتر از هزينه در تعين قيمشايد عامل مهم . تقاضاي بازار:2

به كاال باشد و اين موضوع به درآمد افراد بستگي دارد. ممكن است با تقاضاي بااليي براي كاالها 

رو شـويم، مانند تقاضـا براي شلوارهاي جين با قيمت بسيار باال در بازارهاي شوروي سابق. روبه

هاي صادراتي انة افراد است. معموالً قيمتترين شـاخص انفرادي توانايي پرداخت، درآمد سرمهم

ها اين امكان وجود ندارد، هاي خانگي تقاضـاي بيشتري دارد و اگر از طريق هزينهكمتر، از قيمت
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ي و تأكيد سازتر، تركيبات كمتر، سادهتوان از طريق دستكاري و تغيير كاال مانند اندازة كوچكمي

  ي صادراتي مناسب دست يافت.هابر منفعت به جاي لوكس بودن، به قيمت

ها ها در تعين قيمتاي از نقش رقابت در محدود كردن آزادي آنحرفه بانبازاريا رقابت: .3

هاي بازار تطبيق دهند. در هريك از بازارهاي خارجي با ها بايد خود را با قيمتشركت .نداآگاه

هاي ها و استراتژيو قدرت آن اندازه ،شـويم كه بسـتگي به تعداد رقبارو ميهنوعي رقابت روب

توجه به رقابت متغير و با ها به همين دليل تعيين قيمت .ها در آن بازارها داردگذاري آنقيمـت

 رقابتبا توجه به جديد باشد و  ،شــركت متفاوت اسـت. گاهي ممكن اسـت كاالي صــادراتيِ 

هاي ا توجه به هدفب شــود.داخلي تعيين هاي ممكن اســت كمتر، برابر و يا بيشــتر از قيمت

ا بســيار ه، تعيين قيمتپذيريشــركت مانند نفوذ در بازار، افزايش يا حفظ ســهم بازار و رقابت

  .استحساس 

  توسعة صادراتترويج كاالهاي صادراتي و نقش آن در 

 ةو به همين دليل نمون استتوليد آن كاال مهم  ةبه بازارهاي جهاني به انداز ة كاالارائ ةشـيو

درستي ارزيابي شود. ه تا همه نكات ب شوديد در بازارهاي مورد نظر بررسي و آزمايش كاالها با

ها، عالئم تجاري و ند از: نام و نشاناعمده عواملي كه در اين زمينه نياز به مطالعه دارند عبارت

  بر چسب كه بايد مطابق با شرايط بازارها باشند.

  تعريف ارزش نشان تجاري 

كه  اســتنشــانه يا تركيبي از اين عناصــر  ،عبارت، طرح ،اســم«ارزش نشــان تجاري يك 

ط و توســ »اســتآن از ســاير رقبايش  ةو متمايزكنند ،هويت يك ســازمان خدماتي ةكنندتعيين

گيرد. همچنين ايجاد يك حس عقل، منطق، حواس و احساسات مشتريان مورد قضاوت قرار مي

ريزي شده است، چرا كه نشان تجاري مهراحتي و آسايش به عنوان نقش يك نشان تجاري برنا

كند. در واقع نشان تجاري ها و رفتار مشتريان را مشخص ميآرمان ،سـبك زندگي ،شـخصـيت

ها به مسئوليت ةدهند/ خدمت)، تخصيص محصـول (كاال ةو مرجع توليدكنند أمنشـ ةكنندتعيين



 115بررسي وضعيت عوامل مؤثر بر توسعة صادرات خشكبار افغانستان / 

يت به عالوه كيف ست.جوهاي جسـتهزينه ةدهندتعهد و تقليل ةمحصـول، پديدآورند ةتوليدكنند

  گذارد.محصول را به نمايش مي

كه با هدف شناسايي كاالها و  ستهانام، واژه، عالمت، نشـانه، طرح يا تركيبي از اين برند«

و  »رودها از رقبا به كار ميآن كردنخدمات فروشـنده يا گروهي از فروشندگان و جهت متمايز

نشـان داده است كه يك برند قوي، ابزاري مهم  هجرب. تاسـتد به ثبات و كيفيت هتع ةكنندارائه

ند و قيمت مبتني بر بر امتياز ؛ود وفاداري برندبســازي اهداف بازاريابي براي بهپيادهاســت در 

داران بيشتر و افزايش سهامجذب  ؛سازي محصوالت جديد به بازارافزايش روانه ؛سود ةحاشـي

سك كاهش ري ؛مشتريان گيريسازي تصميمدهسا در محصول؛ تمايز آشكار ؛سود صاحبان سهام

  . هامشتريان و تعيين مجدد انتظارات آن

   توسعة صادراتآن بر  تأثيرغات و يتبل

ــيتبل ــار اطالعات راجع به كع يغ به مفهوم وس ــت از انتش ــور، ك يكلمه عبارت اس ال، اكش

  ز افراد. ا يخاص يهاا گروهيقراردادن عموم مردم  تأثير.. به منظور تحت .ت، وكشر

اما  .ســتين ينيبشيد همواره قابل پيآيبه دســت م يغاتيتبل ةبرنام يك يه از اجراك يجينتا

اشد. او ب ةقيج مطابق خواسـت و سـلين نتايه اكزند انتظار دارد يار دسـت مكن يه به اك يسـك

 يسساتؤا مي يتخصـصـ يهاه مقدور باشـد از سـازمانكد تا آنجا يننده باكصـادر يهاتكشـر

  ة تبليغات است.نيدر زم يخدمات مشورت ةها ارائار آنكه فاده كنند كاست

  تحقيقات انجام شده

 تحقيقات داخلي

  ــال ــط علي محمدي 1378در تحقيقي كه در س ــادرات ميوه و «زاده با عنوان توس ــعيت ص وض

مناسب بندي، ساختار ناانجام شده است، سه عامل سيستم بسته» خشـكبار خراسان به تركمنستان

گذاري در كشورهاي تركمنستان المللي در استان خراسان و عدم سرمايههاي بازاريابي بينزمانسا

بازاريابي و  هايبندي، ساختار سازمانبررسي شد. نتيجة تحقيق مذكور اين است كه سيستم بسته
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 گذاري، بر توسعة صادرات خشكبار اثرگذار است. سرمايه

  توسعة صادراتبر  مؤثرعنوان بررسـي عوامل  با هائيقلعهسـعيد در تحقيقي كه توسـط 

ثبات  بندي،بسته ةمحقق سـه عامل شيو ،صـورت گرفته اسـت 1376خشـكبار در سـال 

ايج نت كرده است.بررسي  را ي حمايتي و تشويقي هاسـياستقوانين و مقررات و اعمال 

ــيوه  ــت كه عوامل ش ــتهتحقيق حاكي از آن بوده اس و  راتمقر ، ثبات قوانين وبنديبس

  . ندگذارتأثيرخشكبار  توسعة صادراتحمايتي و تشويقي در هاي سياستاعمال 

  بررســي بازاريابي و صــادرات ميوه و «عنوان  بادر تحقيقي كه توســط اســماعيل فالحي

عوامل ســياســت صــادرات، به محقق  ،) انجام شـده اســت1383الي  1374بار ايران (تره

 توسعة صادراتبر  مؤثرخارجي و بررسي عوامل  شـناساندن قوانين و مقررات بازرگاني

كاهش بوروكراسي و ضوابط  بر عالوه بر اين .است كردهمحصـوالت كشـاورزي اشـاره 

اعطاي تســـهيالت اعتباري به  ،اداري، گســـترش امكانات بازاريابي و تبليغات ةبازدارند

ـــركـت ز ي به منظور حمايت االمللبينهـاي حمل و نقل صـــادركننـدگـان و ايجـاد ش

ــت ــيه كرده اس ــادركنندگان توص ــع .ص ــتهامكانات  ةهمچنين توس يك اقدام  را بنديبس

 اصالحي مهم در صادرات دانسته است.

 خود پس از توضــيح مختصري در مورد اهميت صادرات محصوالت  ةزاده در مقالملكي

كشـاورزي، موانع و مشكالت عمده در امر بازاريابي و صادرات كشاورزي را به صورت 

تلفات  ـــ 4 .استاندارد ـــ 3 .بانكداري ـــ 2 .هاي كشاورزيبيمه ـــ 1كند: عرفي ميزير م

 در صورتيكه گيري كرد انباركردن. وي نتيجه ــــ 5 .محصوالت در رابطه با حمل و نقل

ريزي صـــادرات در نظر گرفته اي هماهنگ در يك برنامهعوامل فوق به گونه ةكـه كليـ

 . لوبي گرفتاز صادرات نتيجة مطتوان مي ،شوند

 ترين ، مهم»توان صادراتي مركبات ايران بررسـي«تحقيقاتي با عنوان ة مداح در يك مطالع

 كند و معتقد استعنوان مي 1383 تا 1378هاي مشـكالت صـادرات مركبات را در سال

به  مربوط ،ضعف محصوالت صادراتي كشور در برابر رقباي خارجي ةترين نقطبزرگ كه
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 . است بنديبسته بندي وكيفيت درجه

 ) را تخمين صادرات صنايع غذايي ايران  ةخود عرض ة) در بخشي از مطالع1382منجذب

متغيرهاي ارزش توليدات صــنايع غذايي و نسبت شاخص قيمت صادراتي  تأثيروي  زد.

نتايج  .كردبر صادرات صنايع غذايي تعيين  ،صـنايع غذايي به شـاخص ضــمني توليد را

ــان داد  ةمطالع ــوي نش ــنايع غذايي با يك وقف ةكه عرض ــادرات ص  ايهزماني رابطة ص

صــادرات صــنايع ة دار و مســتقيم با ميزان توليدات آن بخش دارد. همچنين عرضــمعني

غذايي نسـبت به تغييرات توليد با كشـش اسـت. از ســوي ديگر قيمت نســبي صادراتي 

 صادرات آن دارد.ة درصدي بر عرض 1,5مثبت  تأثيرصنايع غذايي 

 يقات خارجيتحق

 هاي در خصــوص فرآورده 1984تا  1983 ةريچاردز بر اســاس اطالعات ماهانه طي دور

ـــي ةليمو در چهار منطق ـــرق و غرب كاليفرنيا به تخمين تابع حاش ـــمال، جنوب، ش ة ش

ــان مي اقدام كرد.بازاريابي  ــتمزد و  قيمتدهد كه نتايج حاصــل نش ــتهدس مواد  بنديبس

محصـــول به بازار، كشـــش عرضـــه و تقاضـــا و برخي  هاي حمل و نقلغذايي، هزينه

 بر صادرات هستند.  مؤثرمتغييرهاي مجازي، مهم ترين عوامل 

  امريكاصادرات محصوالت صنايع غذايي ة به تخمين تابع عرض ،2002ماتسـون در سال 

 تأثيرو  كرد. وي تابع عرضـه صادرات را برآورد كردغربي اقدام ة به كشـورهاي همسـاي

صادرات در ة هاي كشاورزي و عرضارز، توليد ناخالص داخلي، تعرفهة بادلنرخ واقعي م

اســت. نتايج اين تحقيق  كردهتعيين  امريكاقبل را بر صــادرات اين محصــوالت در  ةدور

ــان مي ــرمايهنش ــايدهد كه س ــورهاي همس غربي و توليد  ةگذاري اياالت متحده در كش

داشته است. همچنين نرخ ارز و  امريكامثبت بر روي صادرات  تأثيرناخالص آن كشورها 

 دارد. امريكامنفي بر صادرات  تأثيرهاي كشاورزي كشورهاي همسايه تعرفه

 انبارداري و بهترين زمان برداشــت بنديبســته ةهال و ميلر، ديوندار و هونگ به مطالع ،

ــاورزي ( ــادرات تأثيرترين متغيرهاي اند. مهم) پرداخته2003محصــوالت كش گذار بر ص
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ـــ حصوالت كشاورزي م  شده گذاري آن پرداختهتأثير ةمطالعات متعددي به نحودر كه ـ

ـــ شـامل نرخ ارز، قيمت داخلي، درآمد ملي كشــور تقاضــاكننده، درآمد سرانه،  اسـت ـ

فروشي كاالها، قيمت صادراتي، توليد داخلي، توليد ناخالص ملي و شـاخص بهاي عمده

 . ستاهاي افزايش صادرات و بازاريابي هزينه

  روش تحقيق 

با توجه به اينكه هدف تحقيق، بررسي جايگاه افغانستان از منظر توليد و صادرات خشكبار 

ها و اسناد و توصيفي است. در ابتدا با مراجعه به كتابخانه ة ما، روش تحقيق مورد استفاداسـت

اقدام  قمدارك مربوطه به بررسـي نظري مسـئله جهت تعيين متغيرهاي مرتبط با فرضيات تحقي

نظران اي و نظر صاحباي و پرسشنامهشـده اسـت. در جمع آوري اطالعات، از روش كتابخانه

 ،با كارشـناسـان متخصـص و صـادركنندگان فعال خشكبارزمينه اسـت. در اين  هاسـتفاده شـد

   مصاحبه شد.

لي اندركاران اصدستكه ـ  بررسي نظرات صادركنندگان خشكبار ، برايپس از مراحل فوق

  هايي تدوين و تنظيم شد.رات هستند ـ پرسشنامهصاد

وط مرب ،مكاني تحقيق ةمحدودشده است و سال اخير بررسي  پنج در اين رابطه آمار و ارقام

ها توســط دهد. پرســشــنامهآماري تحقيق را نيز تشــكيل مي ةهرات اســت كه جامع واليتبه 

  . شدتكميل  واليتصادركنندگان فعال در اين 

ك ي. است شدهكرونباخ استفاده  يآزمون از روش آلفا يياين پاييبه منظور تعق ين تحقيدر ا

به دست آمده از  يهاو سپس با استفاده از داده شدش آزمون يپرسشنامه پ 20ه شامل ياول ةنمون

كرونباخ  يب اعتماد با روش آلفايزان ضريم SPSS يافزار آمارها و به كمك نرمن پرسشنامهيا

 دهدمي ن عدد نشاني. ادست آمده ب 835/0عدد پرسشنامه االت ؤكل س يكه برامحاسـبه شـد 

  .را داردالزم  ييايگر پايبه عبارت داعتماد است، يا  مورد استفاده، قابل هايكه پرسشنامه
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  هاتجزيه و تحليل داده

هاي ســـت كه اكثر صـــادركنندها هاي تحقيق اســـتنباط كرد اينتوان از دادهاي كه مينكته

ــ هرات  واليتر خشكبا ــ سال هستند 10كار بيشتر از  ةكه داراي سابقـ تحصيالت زير ديپلم  ـ

 و عاملي براي بودهدليل بر سنتي بودن روش صادرات خشكبار هرات  دتواناين خود مي .دارند

 بنديستهبصادرات خشكبار از قبيل برندسازي، تبليغات و  گذار برهاي تأثيرلفهؤتوجهي به مبي

كه بعد از سقوط دولت طالبان و فراهم شدن  اندها، در واقع افراديدوم صادركنندهباشد. بخش 

 . ولياند و داراي مدرك ليسانس هستندشـرايط بازگشت مهاجرين، از كشورهاي همسايه آمده

ــرمايه گذاريه اين افراد ب ــر به س هاي كالن در اين بخش دليل موجود بودن ريســك باال حاض

  زودبازده هستند.هاي ال سرمايه گذارينبوده و بيشتر به دنب

با در نظر گرفتن اينكه هرات از لحاظ شـرايط جغرافيايي براي توليد پسته، كشمش، بادام و 

ــتداراي امتيازات ويژه چهارمغز ــعيت عوامل  ،اي اس ــي وض ــادراتبر  مؤثربررس ــعة ص  توس

وصي از طريق و بخش خص يرسد. بررسي نقش بخش دولتخشكبار الزم و ضروري به نظر مي

ورت صه توجهي به اين عوامل بهايشان هدف اصلي اين تحقيق بوده است. توجه يا بيلفهؤزيرم

ل بر سهم هر كدام از متغييرهاي مستق اثر گذاشته است.ميزان صادرات بر مستقيم و غيرمستقيم 

شده  هاي انجامخشكبار به يك اندازه نبوده است. در تحقيق حاضر با بررسي توسـعة صادرات

ا راهميت  ة، معلوم شــد كه ترويج محصــوالت خشــكبار باالترين درجمؤثربندي عوامل و رتبه

هاي تســياســ، بنديبســتههاي ارتباطي حمل و نقل، پشــتيباني، به ترتيب راه دارد و پس از آن

  . مهم هستندحمايتي و تشويقي، قوانين و مقررات و قيمت محصول صادراتي 

  گيرينتيجه

ها است و دولت كشورتجارت خارجي مثبت براي هر ة ظري، صادرات مشخصاز ديدگاه ن

داشـتن تراز بازرگاني و كسب ارز بيشتر، بر ميزان صادرات مشـتاق هسـتند به منظور مثبت نگه

در  مزيت نسبيو رغم توليد بســياري از محصــوالت كشــاورزي خود بيفزايند. افغانســتان علي
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هاي ي به دليل فقدان راهالمللبينصـدور و در صحنه  ةمرحلسـفانه در أنيروي انسـاني ارزان، مت

سه عمليات بازاريابي، در مقاي كارآمديمناسب، امكانات فرآوري و نا بنديبستهارتباطي مناسب، 

با كشــورهاي رقيب، اين مزيت را از دســت داده و با وجود افزايش وزني صــادرات، با كاهش 

صــادرات  ةاســت. لذا براي موفقيت در عرصــ درآمد ارزي در صــدور اين محصــوالت مواجه

و هماهنگ به عنوان كليدي در حل اين معضـــل،  آمدخشـــكبار، وجود يك نظام بازاريابي كار

ضـروري بوده و به كارگيري اصول تكنولوژي پيشرفته در بازاررساني اين محصوالت، غيرقابل 

  اجتناب خواهد بود. 

مند بودن از امكانات ار، به دليل بهرهخشــكب ةالزم به ذكر اســت در كشــورهاي صــادركنند

عد و ب شودميدر انبارها نگهداري ه شده، حفظ و نگهداري، اقالم خشـكبار از توليدكننده خريد

. در كشورهايي كه هم توليد شودميماه) براي صادرات آماده  10تا  9از گذشت زماني (حدود 

كاالهاي  ةذخير ،حضور فعال دارند و هم صـادرات قابل توجهي دارند و يا در بازارهاي جهاني

ــادراتي نه تنها به عنوان يك عامل  ــه مورد توجه  مؤثرص ــول قابل عرض در تعيين حجم محص

ر ها باهرمي در جهت كنترل عرضــه و تقاضــا و ســطح قيمت ةبلكه به طور كلي به منزل اســت،

  . گذاردمي تأثيرروي عرضه جهاني كاال 

ـــ تاندر ارتباط با صـنعت خشكبار افغانس  همورد بررسي نتايج زير ب ةهرات در طول دور ـ

  . دست آمده است

  ريزي مشــخص و منســجم و درازمدت نبوده و اســاس برنامه بر واليت هراتصــادرات

گيرد. يعني اگر مازاد داشته باشيم اقدام به صادرات مبناي مازاد داخلي شكل مي اصوالً بر

ــادراتي هم نخو كنيممي ــيم ص ــته باش ــتو اگر نداش كه بايد تنها به  در حالي ؛اهيم داش

  كمبود داشته باشيم.حتي اگر براي مصرف داخلي  ،صادرات بينديشيم

 ت. راه اين بازار اس افزايش قيمت اقالم خشكبار صادراتي يكي ديگر از مشكالت بر سر 

 بر سر راه صادرات خشكبار است.اصلي هاي حمل و نقل نيز از مشكالت ناامني راه 

 ــئل ــت مهم ةمس ــادرات قاچاق و غيرقانوني اس ــوالت عمدتاً در  .ديگر ص اين نوع محص
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ها شوند و گذشته از اينكه سبب شكستن قيمتهاي بسيار نامرغوب صادر ميبنديبسـته

 كيفيت و نامرغوب معرفي خواهند كرد. محصوالت خشكبار هرات را بي ،شوندمي

 كه بسيار قديمي و سنتي استهرات است  واليتقابل ذكر ديگر روش توليد در  ةمسـئل 

بـا تكنولوژي روز يك عامل  كردنآوري روز. امروزه حركـت بـا فننـاهمـاهنـگ بـا و 

 . استكننده و مهم در باقي ماندن كشور صادركننده در سطح جهان تعيين

 بدون شك براي  .ي استالمللبينعدم رعايت استانداردهاي  ،مورد اسـاسـي و مهم ديگر

جهاني را در  ةجهاني بايسـتي مقررات وضـع شـده از سوي جامع ةماندن در صـحنباقي

  بدانيم. مؤثر توسعة صادراتصادرات مهم شمرده و نقش آن را در 

  هاپيشنهاد

دولتي  به دو بخش هاييبا استفاده از تحقيق انجام شده پيشنهادايم كه كوشيدهدر اين بخش 

خشكبار كشور جمهوري اسالمي  توسعة صادرات، تا باشد كه راهگشاي كنيمو خصوصي ارائه 

 افغانستان گردد.

 باال بردن سطح آگاهي توليدكنندگان از اصول بهداشتي براي هاي آموزشي برگزاري دوره

 .با استانداردهاي جهانيشان و آشنا ساختنها آنو ارتقا بخشيدن دانش فني 

 و فرآيند  هاي مديريتيساختة اداري و تعديل زيركاهش بوروكراسي و ضوابط بازدارند

 .صدور محصول

 به منظور معرفي كاالهاي صادراتي. گسترش امكانات بازاريابي و تبليغات 

 تسهيالت اعتباري به صادركنندگان. اعطاي 

 يالمللبينهاي حمل و نقل ايجاد شركت. 

  صدور كاالبراي ايجاد تشكيالت منسجم، الزم و هماهنگ.  

 تا باعث افزايش ،صدور كاالهاي نامرغوب كنترل دقيق اجراي استانداردها و جلوگيري از 

 . شوددر بازارهاي جهاني  واليت هراتاعتبار 
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  واليتشـناخت بازارهاي مصـرف و توجه به صدور مستقيم به اين بازارها كه محصول 

خليج فارس و يا  ةمجدد در حوز ةرا به قيمت خيلي باال از كشــورهاي صادركنند هرات

ممكن اســت به  . توجه به اين موضــوع كه اين امرندكنكشــورهاي اروپايي خريداري مي

ــورهاي اروپايي و يا  ــلي، مقررات كش ــناخت بازارهاي اص ــائلي چون عدم ش خاطر مس

ي كه در واردات كاال از برخي كشورها به كشورهاي اروپايي وجود دارد و يا يهامعافيت

 )مانند ســـوئيس(اقدام خريدار از طريق كشـــورهايي كه اجازه ورود ترانزيت كاال دارند 

عت صن ةد آيندتوانميشـناخت بازارهاي نهايي و گسـترش تبليغات، بدون شـك  .باشـد

 . كندخشكبار افغانستان را تضمين 

 وسيع و امكانات حفظ و نگهداري محصوالت هايايجاد سردخانه. 

  ارتقاء كيفيت محصوالت صادراتي. برايتمركز بر فرآوري محصوالت خشكبار 

 ندكد بسياري از مشكالت موجود را مرتفع توانمي بنديبستهبه امر  توجه هر چه بيشـتر .

توجهي به فرهنگ كشــور كيفيت، بينامرغوب و بي ةگونه كه اشــاره شــد مواد اوليهمان

 ،ماندگي در طراحيبا محصــول موجود در آن، عقب بنديبســتهواردكننده، عدم تناســب 

با توجه به  . مادهدستان را رنج ميمسـائل و مشـكالتي هسـتند كه صنعت خشكبار افغان

  توانيم از وضعيت كنوني رهايي بيابيم. تكنولوژي روز و تحقيقات گسترده مي
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  هاي دولتي و غيردولتي جايگاه روابط عمومي در سازمان

  كشور جمهوري اسالمي افغانستان
 خديجه مختارزاده

  اه اشراقعضو كدر علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگ

  چكيده

در سطح جهان رد  يها واحد اطالعاتونيليه ميارتباطات است. در هر ثان يايامروز دن يايدن

 ،از به اطالعات و ارتباطاتيبشر سرعت گرفت، ن يه تحوالت زندگك ياز زمانشود.  يو بدل م

ـــتن اطالعــات دقيـش يهر روز افزا از واجبـات موفقيـت در  روز ق و بــهيافــت و امروزه داش

ــتبرنامه ــتر بداند، موفقيه بكو هر  ريزي كاري و زندگي اس ــاوي ييداناچون تر اســت ش  مس

ــد يم ييدر جا يروابط عموماســت.  ييتوانا ــاالره مردمكتواند مطرح باش ــخگو يس  ييو پاس

هم م ياز ابزارها يكيرد. يل گكجامعه ش يكدرون  ييد روح پاسخگويو با وجود داشـته باشد

ــعه ــتنديروابط عموم ،توس ــازنهيدر به ينقش مهم روابط عموم .ها هس هاي يريگميتصــم يس

روابط عمومي،  ةترين وظيفمهم ت.ت اسيريار مديدر اخت يابزار يروابط عموم .است يسـازمان

عمومي نسبت به سازمان است  عمومي و نفوذ در آن براي جلب رضايت افكار شـناخت افكار

ترديد، اين وظيفه در قالب بي سازمان و هم در بيرون از سازمان دنبال مي شود. كه هم در درون

 عناوين ارتباطات،با توان آنها را هاي ارتباطي صـــورت مي گيرد كه مياي از فعاليتمجموعه

   .كرد بنديريزي دستهو برنامه تحقيقها، انتشارات، سنجش افكار و امور فرهنگي و نمايشگاه

خان و فعال ساختن با روي كار آمدن امان اهللا  1919روابط عمومي در كشـور ما از سـال  

ســراج االخبار در ســال  ةاالخبار شــروع به فعاليت كرده اســت. البته جريدســراج ةمجدد جريد

ـــكلآن را كه  ميالدي در زمـان امير حبيـب اهللا خان 1905 گيري مطبوعات نوين در دوران ش

ــ تأسيسد انري كردهافغانستان نام گذا باز مانده  ها از نشرتوسط انگليس متأسفانهشده بود كه  ـ

  بود.
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جايگاه خاصي  هاي دولتي و غيردولتي امروزه روابط عمومي در چارت تشـكيالتي سازمان

در  ،ژوزناليزمهاي خصوص در دانشكدههب ،دانشـگاهي هاياسـت و منحيث يكي از درس دارد

  شود. كشور تدريس ميهاي سرتاسر دانشگاه

  روابط عمومي، افكار عمومي، توسعه، سازمان، رسانه، افغانستان كليد واژه ها:

  مقدمه

موقع با توجه به هدف ق و بهيوثق، دقداشتن اطالعات م ،و غيردولتي يدولت يهادر سازمان

رون و د ةيارتباط دوسو يكسازمان به داشتن  يكات يه است و حين سرمايتربزرگ و ساختار،

ه لزوم كنجاست يا .دارد يد بستگيروز و مفسب اطالعات بهكغات و يو انجام تبل يبرون سازمان

ـــدر نما تمام ةمنحيـث يك آين يواقع يوجود روابط عموم ها و نهادهاي دولتي و ازمانتمام س

روابط عمومي همان چيزي است كه اگر درست شناخته شود و به  .شودميان ينماخصـوصـي 

 ،متقابل ها، ايجاد تفاهمعنصـري اسـاسي براي تحقق ارزش ،اصـولي به آن پرداخته شـود طور

 اجتماعي برقراري نظم و ندگيزهاي شــغلي، رضــايت از موفقيت ،درك درســت از واقعيت

ــازمان روابط عمومي ارتباطي دوجانبه بين افكار عمومي و مديران خواهد بود. ــت وس  به هاس

ــازمان و  ،ها و خطوط متقابل ارتباطراه ايجاد و نگهداري درك، پذيرش و همكاري بين يك س

مديريت با ارتباط داشــتن اين مســئله مســتلزم  .كندكمك مي ،ســر و كار دارند مردمي كه با آن

 را براي اطالع داشتن و پاسخگويي به افكار عمومي آماده آنكه  اسـتضـوعاتي مو ها وبحث

كند يم تأكيدهاي مديريت را براي خدمت به منافع عمومي تعريف و در واقع مسئوليت .كندمي

را به  هاسياستتغيير  ؛كند كه مسـايل و مشـكالت پهلو به پهلو باشدو يا به مديريت كمك مي

بيني روند پيش اوليه براي كمك به ةبه عنوان يك سيستم هشداردهند ؛دصـورت مؤثر به كار بر

  .اصلي به كار برد آتي خدمت كند و تحقيقات و ارتباط سالم و اخالقي را به عنوان ابزار
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 عمومي روابط مفهوم

 بار در نخستين راىب Public Relations انگليسى ةواژ ةترجم »عمومى روابط« اصطالح

ــد برده كار به آهن راه ةياتحاد در امريكا  »العالقات العامه« عربى زبان در را عمومى روابط .ش

 ةدربار كه وكساني اجتماعي علوم متخصصان و دانشـمندان ).  1386 حبيبي،( اندكرده ترجمه

 نوبه به يك هر اند،پديدآورده يآثار و داده انجام هاييپژوهش عمومي روابط ينوپا دانش

 كوشش« اند:عمومي را چنين تعريف كرده روابط و برداشته آن شناساندن راه در هاييگام خود

 ي،ارتباط وسايل كاربردن به ةوسيل به هاآن افكار در مدبرانه نفوذ يا مردم ترغيب يبرا رانهمدبّ

 و حمايت و بشمارند را محترم آن و باشند داشته مؤسـسـه به نسـبت خوب نظر كه مردمآن تا

 .بمانند باقي آن كنار در فرازها و شيبن در و كنند پشتيباني

 با را اين فلسفه شـناسمسـئوليت مديران اسـت. مديريت اجتماعي ةفلسـف عمومي روابط

 ةفلســف با را اقدامات خود همه و كنندمي بيان خود مشــي خط و مقررات در صــراحت كمال

 ةفلســف از اشــين كه ســازمان را اعمال و اقدامات همه آنگاه .ســازندمي منطبق خود اجتماعي

ــانندمي خود اعتماد مورد مردم اطالع به ،بوده مديريت اجتماعي ــن تا رس  تفاهم و نيت حس

 .كنند جلب را مردم

 رفتار و آن، برخورد يدستيار به مدير كه است مديريت اعمال از دسـته آن عمومي روابط

 منافع متضــمن كه به صــورتي را فرد رفتار طرز و هامشــي خط نتيجه در و ســنجدمي را عامه

 به را خود ارتباطي و فعاليت عمل يهابرنامه و كندمي تعيين باشد، مزبور ةمؤسس يا فرد عامه،

  ).1386 كند (مارستن،مي طرح جامعه قبول و تفاهم حسن حصول منظور

  روابط عمومي در جهانة تاريخچ

مل يافتند و از اك، مطبوعات رشد و ت19و  18هاي بر اثر تحوالت اجتماعي و اقتصادي قرن

شورهاي غربي باعث افزايش جمعيت و دگرگوني وضع كصـنعتي  ةه توسـعك 19اواسـط قرن 

ــ ــده بود، مطبوعات عالوه بر وظيفگيري جوامع تودهلكاجتماعي و ش ــاني و اطالع ةوار ش رس
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بان به ز ،ارتباطي ةترين وسيلاطالعات، به عامل اصـلي ارتباط اجتماعي و به عنوان مهم ةاشـاع

در چنين  .نندكنده را آگاه ســـازند و بين آنها پيوند ايجاد كه مردم تبديل شـــدند تا افراد پراهم

و  توجهي به نظرات اشخاصاعتنايي و بيار عمومي اهميت فراوان يافته بود و بيكشـرايطي اف

 شد. به همين دليلسـتگي و نابودي مؤسـسـات بزرگ اقتصادي ميكار عمومي باعث ورشـكاف

ـــســـات از ده كو زيرمـديران آگاه  ايجاد دفاتر  براياقداماتي به به بعد  19پاياني قرن  ةمؤس

ها را به رده و نظر مســـاعد آنكبا مردم ارتباط برقرار  ،مطبوعاتي پرداختند تا از طريق اين دفاتر

  د.گشو» دفاتر روابط عمومي«امل همين دفاتر راه را براي پيدايش كنند. تكسوي خود جلب 

پيـدايش روابط عمومي به صـــورت  عوامـلم نوع ارتبـاط بـا مطبوعـات از بنـابراين تنظي

. روابط عمومي از دو بخش روابط (ارتباط) و عمومي (عامه) تشــكيل بود »شــدهدهيســازمان«

 پيوستگي و پيوند چيزي به چيزي ،عالقه ،بستن ،يعني ربط دادندر اصـل شـده اسـت. ارتباط 

 است كه مفاهيم گوناگوني از Communicationغت اما در علوم ارتباطات جايگزين ل ،ديگر

در  رد.گيدر بر ميرا ها و آگاهي، اشتراك فكري و همكاري عمومي قبيل انتقال و انتشار انديشه

ها هاي مختلفي سروكار دارد. اين گروهبايد گفت يك مؤسسه يا سازمان با گروه» عامه«تعريف 

روابط «اصـــطالح  گويند. »عامه«وكار دارند هاي مختلف با يك ســـازمان ســـررا كه در زمينه

رده ار بكبه  امريكا ةراه آهن اياالت متحد ةاتحادي ةهاي اداربراي نخستين بار در نوشته »عمومي

اول قرن بيستم نخستين دفاتر روابط عمومي در مؤسسات اين كشور ايجاد شد.  ةشـد و در ده

مي را به مشــتريان خود ارائه اولين شـركت خصــوصـي كه خدمات روابط عمو 1906در سـال 

خبرنگار اقتصادي در شهر  سـتون ونفارغ التحصـيل دانشـگاه پري» 1ي وي ليا«رد. توسـط كمي

ابط ه بعدها به پدر روك» اي وي لي«توان گفت، نخستين بار در واقع مي شد. تأسـيسنيويورك 

گذاشت. او را پايه »رساناطالع«ها و تدابير خود روابط عمومي عمومي معروف شـد، با فعاليت

ه و در ترويج و پيشرفت حرف به ،ت روابط عموميكشر كي تأسـيسي و كنيكبا ابداع اصـول ت

    .  خدمات بسياري كردي دانش روابط عموم

                                                 
1 I.V.Lee 
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ــول بيان  ةرا در قالب بيانيها آنه اولين بار خودش كاي وي لي  هايرات و ديدگاهكتف رد، كاص

اي وي لي در  .رسدمنطقي و صحيح به نظر مي شردقرن، همه موا كهنوز هم بعد از گذشت ي

 كدفتر مطبوعات ما ي« ها و مردم چنين گفته اســت :خود خطاب به روزنامه ةبخشــي از بياني

ه اخبار كهدف ما اين است  .گيردار و علني صورت ميكارهاي ما آشكي نيست. همه دفتر سرّ

د ت تجاري نيست و اگر شما تشخيص داديار ما تبليغاكموثق و معتبر در اختيار مردم بگذاريم. 

 نيد.كآن در روزنامه خودداري  انعكاساز  ،تبليغات تجاري دارد ةارهاي ما جنبكه بعضـــي از ك

شود و هرگاه طالب مال دقت و صحت تنظيم ميكفرستيم از روي ه براي شـما ميكهر مطلبي 

ه كرد. هر ســردبيري ك شــما را برآورده خواهيم ةجزئيات و تفصــيالت بيشــتر باشــيد، خواســت

 كمكرويي به او مال خونسردي و گشادهكند ما با كهاي ما تحقيق ها و گفتهبخواهد در نوشـته

 ةه اطالعات و مطالب صـحيح و دقيقي درباره مؤسسكار ما اين اسـت كخالصـه  رد.كخواهيم 

طبوعات ه براي مردم و مطبوعات داراي ارزش و جالب هســـتند، در اختيار مردم و مكخودمان 

   ».نيمكخود روشن  ةر مردم را براي مؤسسكبگذاريم و همچنين عقايد و نظرات و طرز ف

  عمده را پشت سر نهاده است:  ةلي تاريخ روابط عمومي در جهان سه مرحلكبه طور 

  مطبوعاتيوامل ع :اول ةمرحل

در آن  وفا شد.كش» زدن مردمگول« ةو مبتني بر فلسف 18هاي آخر قرن اين مرحله در سـال

 ي بودكعوامل مطبوعاتي با پيروي از روش بارنام، بيشــتر بر تبليغات پرســروصدا مت ةيكدوره ت

ه به كرد. اين گروه بر اين عقيده بودند كاهميت و مقطعي ميبيش از حد بر وقايع بي تأكيده كـ

ها فضــاي بازي در پيش روي ند و در روزنامهكه توجه عموم را جلب كارگيري هر روشــي ك

ل يشتريان قرار دهد، مناسب است. در اين مرحله عوامل مطبوعاتي با پراهميت نشان دادن مسام

روابط  در اين دوره. ندزدحرف اول را مي ،ردن خبرهاي بدك، قلـب واقعيـت و پنهان كوچـك

 ها درزه خبرهاي بد و منفي به رسانهك كردعمومي بخشـي از تالش خود را معطوف به اين مي

   ديگري وجود نداشت. ةدوره غير از مطبوعات رسان ند. در اينكن
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  عناصر تبليغاتي :دوم ةمرحل

دوم همچون  ةمرحل ،ست مواجه شدكهاي عملي عوامل مطبوعاتي با شـه مهارتكهنگامي 

يراژ و هاي پرتمجله .املي روابط عمومي در اوايل قرن بيستم آغاز شدكنيرويي عظيم در مسير ت

اجتماعي، اعمال خالف قانون و غيراخالقي در  خواري و فسادرشـوه سـاختنارزان با برجسـته

هاي عوامل مطبوعاتي براي گول زدن مردم ديگر تالش ، لذاردندكصــنعت و تجارت را منتشــر 

ــتار وضــع ضــوابط و قوانين دولتي جهت حمايت و مؤثر واقع نمي شــد. در نتيجه مردم خواس

طلب مطبوعاتي اعتمادي نشان عوامل فرصت حفاظت از خويش شدند و مطبوعات نيز ديگر به

ـــر »اي وي لدبترلي«هاي عناصـــر تبليغاتي نظير دادنـد. به تدريج بر اثر تالشنمي ها به تكش

 هببردند. در اين مرحله عوامل تبليغاتي اهميـت ايجـاد اعتبـار عمومي و مطبوعـاتي خويش پي

داشتن آگاه نگاه« ةعتقد به فلسفاطالعات واقعي به سـوي مردم دست زدند و م ةطرفكانتشـار ي

ا رآنچه  ،رد توليد انبوه اطالعاتكه با رويكردند كبودند. مؤســســات در اين دوره ســعي » مردم

را پيش  رســانيرد اطالعكنند و در واقع رويكبه بيرون از ســازمان منتشــر ، خواهدســازمان مي

   ردند.كتوجهي ن يابيگرفتند و به اطالع

  ر باب روابط عموميمشاوره د :مسو ةمرحل

 ابتابي كه ادوارد برنيز ك ييعني سال ،نسبت داد 1923توان به سال سوم را مي ةشـروع مرحل

ــاختن اف«عنوان  ــت» ار عموميكمتبلور س ــر تبليغاتي و  نوش و در آن روابط عمومي را از عنص

از  آمدهتدسهسوم روابط عمومي قادر به انتقال اطالعات ب ةدر مرحل مطبوعاتي متمايز ساخت.

ت است. اين اطالعات به عنوان منبع و مدخل در هنگام كهاي مهم به مديريت شرافراد و گروه

ـــپس روابط عمومي با به ار ميكتعيين خط مشـــي، توســـط مـديريـت به  ار بردن كآيند و س

هـاي مطبوعـاتي به انتقال خط مشـــي مديريت به عموم مردم خواهد پرداخت. روابط مهـارت

به صــرف وقت و هزينه در  ،عنصــر مطبوعاتي در مرحله اول سِكســوم برع ةعمومي در مرحل

ردن اخبار كپردازد و سعي در پنهان مورد حوادث جنجالي و ايجاد شـايعات پر سر و صدا نمي

    بد ندارد.
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ــر تبليغاتي اً از ه مســتقيمكدوم تنها به بســط اطالعاتي  ةدر مرحل ،همچنين برخالف عنص

دل خوش  ،مؤثر واقع شوند گونه اخباراين و به اميد اينكهند كتفا نميك، اگيردميسـطوح باالتر 

  كند.نمي

ت و مخاطبان آن ميسر كارتباطي را بين شـر ةسـوم روابط عمومي جريان دوطرف ةدر مرحل

ر (مي شوددار مييابي را عهدهرساني و اطالعه روابط عمومي نقش اطالعكاز اينجاست  .سازدمي

   .)1385سعيد قاضي، 

 جنگ جهاني دوممرحلة چهارم: 

را ، ادارة اطالعات جنگ ياطالعات عموم ةتيمكنار كدر دولت  1945تا  1939 يهاسالدر 

، انستشورها چون انگلكر يدر سا امريكاجز در ه ب ياز روابط عموم يو برخوردار تأسـيس كرد

  .لند هم احساس شداه و آلمان، فرانسه

رو بوده هروب يروابط عموم يترش روزافزون واحدهانون جهان با گســكتا 1945از ســال 

ــت و همراه با آن  ــياري ها و مطالب تابكاس ــت. يتأل ينة روابط عموميدر زمبس ــده اس ف ش

 يهاهيها و اتحاد، انجمنيار عمومكسنجش اف ي، سازمانهايروابط عموم يمؤسـسـات آموزش

وجود آمد و در تمام ه ب يومروابط عم يدانشگاه يليتحص يهاو باالخره رشـته يروابط عموم

 ).1384، متولي، 1376(خاموش، توجه شد.  يامر ضرور يكبه عنوان  يروابط عمومبه ا يدن

  وظايف روابط عمومي

شده به  يزيرده و برنامهيسـنجآگاهانه،  يهااز اقدامات و تالش يامجموعه يابط عمومرو

نظر آن مورد  يهازمان و گروهسا يكن يسب تفاهم متقابل بكو  يت عمومكمنظور جلب مشار

 ياصول فلسف ؛است صهنر و تخصدانش، فن،  يه روابط عمومكرفت يد پذيبا .سـازمان است

  .جامعه به مردم و يخدمتگزار يبرااي باال زهيانگدارد و توأم است با  يخاص

 ،تسيها و فنون نيكنكت استفاده ازم ضعف در يشاهد آن هست يآنچه امروز در روابط عموم

   ديسسات نيرومنؤها به عنوان مدر دنياي امروز روابط عمومي. هاستت استفاده از آنيفكيه كبل
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اند. يتا اقتصادي و فرهنگ ي گرفتهعكه قادر به مقابله با هر بحراني از سـياسـي و اجتما هسـتند

هاي گوناگون مديون روابط هاي بزرگ خود را در عرصـــهتوفيق هاي قدرتمند،دولت گـاهي

  .ها هستندعمومي

اي اي است كه مديريت علمي و مجموعهسـسهؤآن نوع م منظور از روابط عمومي نيرومند،

بنابراين روابط عمومي نوين امروزي را داشته باشد. از كارشناسان خبره و آگاه به اين گونه كار 

چگونگي  ةكنندها و حتي تعيينافكار عمومي عامل موفقيت و يا شـكست دستگاهكه بايد بداند 

ابط رو .به درستي به وظايف خود عمل كندكه بايد قادر باشد  . پسبازارها و محصـوالت است

اســت كه هدف آن كمك به حل مســائل يك ســازمان و  مديريتي ةبرجســت ةعمومي يك وظيف

ــت. بيگروه ــت كه ابتدا هاي اجتماعي مرتبط با آن اس ترديد تحقق اين هدف، زماني ممكن اس

ـــبي از لحاظروابط عمومي،  هاي كمّي و كيفي در اختيار مديران جامعه و گروه اطالعات مناس

ـــپس تالش كند تابگذارداجتماعي  ـــتكاري ، س حاوي  ،حجم اطالعات و كيفيت آن بدون دس

آورد، دســت ميه هر يك از طرفين از طرف مقابل ب باشــد تا فهمي كه يقحقيقت، شــفاف و دق

مومي روابط عكه توان گفت درستي انجام پذيرد، ميه ب دكه اين رون چنان .يك فهم واقعي باشد

  در اين روند موفق بوده است.

ـــ  1اينهاست: ها ي سازمانمروابط عمو ةوظايف عمد ـــ  2، هاارتباط با رسانهـ ارتباطات ـ

و  يسمعـــ  6، يطيغات محيتبلـــ  5 ،انتشاراتـــ  4، شگاهيش / مراسم / نمايهماـــ  3، يمردم

ـ  9،يروابط عموم يمجامع عموم ته ويمكت در يعضوـ 8 ،يار سنجكافپژوهش و ـ  7، يبصر

 يهاحضور در مراسم يبرا يهماهنگـ  10، نيمالقات با مسئول، ها هيافتتاح ،د از پروژه هايبازد

  )1387. (قاسمي، وتاهك اميپـ  12)  ICT( يكيترونكارتباطات ال ـ  11، ارانكو غم هم يشاد

  انواع روابط عمومي

ياري رساني به مديريت  ،ارآييك ،سـودمندي ،از نظر اثرگذاري توانميرا  هاعمومي روابط

گر، به روابط عمومي توجيه هااجراي برنامه كلي و نوعاهداف و تسهيل كارها،  تسريع ،سازمان

  رد. ك بنديگر طبقهگر و روابط عمومي تحليلروابط عمومي تبيين
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  گرروابط عمومي تحليل

ساالري عي و فرهنگي مناسب، فرهنگ مديريتي مطلوب و مبتني بر شايستهدر فضاي اجتما

 روابط ايجادان كام ،ارشـناس بودن مدير بخش روابط عموميكو به شـرط متخصـص بودن و 

 باه ك ارآمد استكروابط عمومي  كگر ي. روابط عمومي تحليلشودميگر فراهم عمومي تحليل

ند. روابط عمومي كت ميكفرعي آن حر صــلي ووجودي ســازمان، اهداف ا ةتوجه به فلســف

روزانه، هفتگي، ماهيانه، فصـــلي و ســـاالنه اســـت. براي  ادواري منظم ةگر داراي برنامتحليل

ـــدنروهروب ـــودميناگهان و خارج از اراده حادث  هك ييهاها و چالشبا بحران ش داراي  ،ش

ه پيش كهاي مناسب فرصـت گيري ازبراي بهره هاي معين اسـت. اين نوع روابط عموميطرح

ه كگفت  توانميبندي جمع كدر ي .برداري اســتگيري و بهرههاي بهرهآيد نيز داراي طرحمي

انعطاف و ، فعال، نوآور، قابلكعلمي، ســيســتماتي روابط عمومي كروابط عمومي تحليل گر ي

ري بي به اهدافش ياسازمان را در دستيا ؛يابدارتقا مي ه به مقام مشاور مديريتكاثرگذار اسـت 

  است.  كهاي سازمان سهيم و شريو خط مشي هاسياست و در تهيه و تدوين كندمي

  گرروابط عمومي توجيه

ه پيشتر بيان ك همچنان .گر قرارداردروابط عمومي توجيه گرروابط عمومي تحليل در مقابلِ

فرهنگ مديريتي فرهنگي و باوجود مديران و  شــد در فضــاي نامناســب ســياســي، اجتماعي و

به  هك شودميروابط عمومي، نوعي پديدار  نامسـاعد و پايين بودن دانش تخصـصي مدير واحد

 ؛ريزي ادواري و مدون استنامند. اين روابط عمومي فاقد برنامهگر ميآن روابط عمومي توجيه

ــورت منفعل به دنبال حوادث و رويدادها مي به ــتداللص ــطحي و اس  يهايدود و با منطقي س

 ،وبرقزرقرهزينه و پپر هاي ارتباطي پرخرج و عمدتاًغيرقابل باور و با غوغاســاالري و فعاليت

 . كوشدميدر توجيه رويدادها، اقدامات و تصميمات مديران سازمان 
  



  1392بهار  –شماره دوم  –/ مجله اشراق  136

  گرروابط عمومي تبيين

ه در كــدارد  گر وجودبـين اين دو روابط عمومي، روابط عمومي تبيين ةدر فــاصـــلــ

تنها به اعالم و بيان رويدادها و گزارش و تشـريح اقدامات سازمان  ،آن لكين شـترخوشـبينانه

هم باشــد، اين  مدون ادواري روابط عمومي ةاين نوع روابط عمومي اگر داراي برنام .پردازدمي

ك روابط تبيين گر ي ها فاقد انطعاف، نوآوري، جذابيت و اثربخشـي است. روابط عموميبرنامه

براي  مؤثري از عوامل كي .تراري و قالبي اسكاي، تليشهكار با لحني كهعمومي سـطحي محافظ

اي و هاي حرفهوجود انجمن گر،گر بـه روابط عمومي تحليلگـذار از روابط عمومي توجيـه

  )1391 پور،(كاظم. تاس كتخصصي فعال و پرتحر

  جامعه ةنقش روابط عمومي در توسع

يكي از موضوعات اساسي در مطالعات مربوط  ،جامعه ةيند توسعانقش روابط عمومي در فر

دادن و بهبود است. يكي از فراخي و وسعت توسعه از لحاظ لغوي به معني .به اين حوزه اسـت

داند كه در سه سطح اجتماعي، ارزشي و تغيير مي آراء مهم در تبيين مفهوم توسعه، آن را نوعي

رشــد  ةهايي جديد در زمينوضــعيت اين تغييرات بايد به بروز ةمجموع .دهدســياســي رخ مي

ـــتر، ارتباطات  توليـد، بهبود ـــالمـت عمومي و افزايش ميزان اميد به زندگي، رفاه مادي بيش س

ــترده ــتر، جايگزيني روابط افقي مبتني بر مذاكره و چانه تر وگس زني به پيچيدگي اجتماعي بيش

 در نهايت، گسترش حق روابط عمودي و مبتني بر اقتدار و حاكميت قانون منجر شود كه جاي

هاي مناسب امكان دسترسي مردم به فرصت ه،توسع .كنندانتخاب را بر افراد جامعه ضمانت مي

ــطح زندگي خود و ــت ديگران و پايدار براي ارتقاي س ــرفاً به معناي بهبود  لذا .اس ــعه ص توس

فكر كند،  افتد كه انسـان بتواند خوبزماني اتفاق مي واقعي ةزندگي مادي نيسـت، بلكه توسـع

 هايگيريدر تصميم و كمال و تعالي قدم بردارد، تشويق شود محترم باشد، آزاد باشد، در مسير

مشاركتي كه نه تنها نخبگان، بلكه مردم عادي را نيز در بر گيرد  ؛كند مؤثر فرصت مشاركت پيدا

  .باشد آگاهي راستين و مبتني بر
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دركتاب  1998جايزه نوبل در ســال  ةرنداقتصــاددان هندي و ب »مارتيا كومارســنآ« رويكرد

ه و هم به عنوان يهم به عنوان هدف اول يگسترش آزاد«ن اسـت كه يا »يتوسـعه به مثابه آزاد«

و  »)ي(اساس ينقش نهاد« ب ين دو را به ترتيااو در نظر گرفته شده است.  »توسعه يابزار اصـل

ـــعه م يآزاد »ينقش ابزار«  يت آزاديبا اهم يآزاد يش نهادگر نقينامد. به عبارت ديدر توس

 انسان ارتباط يكردن زندگ يه، و مرگ زودرس) در غني، سوءتغذي(شامل رفع گرسنگ ياسـاس

 ةديرد. به عقيگيرا در برم ياســـاســـ يهايدگاه گســـترش آزادين ديتوســـعه از ا يعنيدارد. 

 يسازيل غنده از عواميو ابراز اختالف عق ياسيمشـاركت سـ يآزاد ةسـن توسـع كومارايآمارت

اركت ا مشيان يب يفرد ثروتمند كه از آزاد يحت است و آن ياساس يهاند توسعه و از بخشيافر

با  يآزاد ي. نقش ابزارشودمي يمنع شـده باشـد، محروم تلق يعموم يريگميدر بحث و تصـم

وسعه ند تيع فرآيانسان و در تسر يكه در گسترش آزاد يها و اسـتحقاقاتفرصـت ،انواع حقوق

ن اســت كه انواع متنوع يت ايك ابزار در واقعيبه عنوان  يآزاد ياند ارتباط دارد. كارآمدميهســ

گر ياز نوع د يك نوع ممكن اســـت به آزادياز  يمتقابل دارند و آزاد ةگر رابطيكديبـا  يآزاد

  توان برشمرد:ها را چنين مياين آزاديكمك كند. 

ــ 1 كه  دنن كنييدهند تا تعيمردم اجازه م كه بهاست هايي شامل فرصت آزادي سياسي: ـ

وجود  ،امكان نقد مقامات يعنيد بر مردم حكومت كند. يبا يبر چه مبنا و اصـــول ،يچه كســـ

  نش احزاب. يدر گز ي، مطبوعات آزاد، و آزادياسيان سيب يآزاد

برند يب بهره مياست كه افراد از آن به ترت ييهاناظر بر فرصت تسهيالت اقتصادي:ـ  2

درآمد و  ،هند توسعيارند. فريد و مبادله به كار گيا تولياهداف مصرف  يرا برا يمنابع اقتصادتا 

  . شودميش حقوق مردم يدهد و باعث افزايش ميك كشور را افزايثروت 

آموزش و بهداشــت براي كه جامعه  اســت يالتيشــامل تســه هاي اجتماعي:فرصــت -3

  گذارد. يبهتر اثر م يزندگ برايافراد  ياساس يكند كه بر آزاديجاد ميره ايو غ يعموم
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ر تحت گيكديرفتار با  يباز دارد (آزاد ياج به فضاين امر احتيا تضـمين شـفافيت: - 4

و  يخواراز رشوه يريجلوگ يت براين شفافيق) تضميحقا يت و امكان افشاگريضمانت شفاف

  بسيار مؤثر است.انه يو معامالت مخف يمال پذيريتيعدم مسئول

 يرسنگا فقر و گي يدستيدن مردم به تهيتوان مانع درغلتيق مين طرياز ا تأمين امنيت: ـ 5

 يهاو كمك يكاريب ةميمثل ب ينيمع يبات نهاديت شـــامل ترتين امنيو مرگ شـــد. قلمرو تأم

ــطرار ،يفقرا در مواجه با قحط يالزم برا يدرآمد ــتخدام اض ــط دولت برا يو اس بهبود  يتوس

  ست.ن ايدرآمد محروم

ابي يتوسعه بوده و براي دست هلكشا ةه آزادي فردي، سازندكمعتقد است  سـنكومار  آمارتيا

به » افراد هاييتوانمند«وفايي كسازي براي شتين توجه بر ظرفيشتريبه توسـعه، الزم اسـت ب

ـــان متمرزنـدگي مورد عالقه ةمنظور ادار ـــود. زمكش ق يز از طريها نن توانمندييبروز ا ةنيز ش

  .)1999 سن،كومار مارتياآ( ابديهاي ابزاري ارتقا ميش آزاديگستر

مند، ناهماهنگ و اخالل ةرا، جامع نيافتهتوسعه ةشـناس فرانسوي، جامعجامعه اميل دوركيم

نظمي اجتماعي محصول ، بينيافتهتوسعه ةجامع داند و بر اين باور است كه در يكنامتعادل مي

هاي آن را و نشانها .بين اعضاي يك جامعه است همفكري عدم تعادل و نقصـان همدردي و يا

از خانه، مهاجرت، ايدز و روابط اجتماعي ناسالم  عدالتي، فقر، فرارگسـترش طالق، فحشاء، بي

ت اسبيماري انسان  ةبيمار هسـتند، همانند تب كه نشانة هاي يك جامعشـمرد كه نشـانهبر مي

ــده،  نوانبا توجه به مطالب ع). 1377(ليوئيس كوزر، ــعه يعني  توانميش نتيجه گرفت كه توس

دگي كه متضمن بهبود بوده و كيفيت زن فاصـله گرفتن از يك وضعيت به وضعيتي جديد است

 .دهدارتقاء مي هاي مادي و معنويافراد جامعه را در زمينه

 نقش روابط عمومي در توسعه

كه روابط عمومي را  د داردوجونظرياتي  ؟د به توسعه كمك كندتوانميكدام روابط عمومي 

ن يورگ«مثل  يدانند. زماني كه افراد سرشناسبُعد معنوي توسعه مي به ويژه در ،ذاتاً ضـد توسعه

جامعه شناس آلماني با يك ديد انتقادي، روابط عمومي را مورد بحث و  فيلسـوف و »هابرماس



 139هاي دولتي و غيردولتي  كشور جمهوري اسالمي افغانستان / جايگاه روابط عمومي در سازمان

 كارشناسان ةمردم به وسيلرساني به اطالع و سـازيآگاه ةعقيد«گويد: دهد، ميبررسـي قرار مي

.» عمومي، به ســـمت پذيرش پيام و دســـتكاري افكار عمومي تغيير جهت داده اســـت روابط

ترديد، ديدگاه، برداشـتي از روابط عمومي است كه بي اين ).1390، چاوشـيان،1970(هابرماس،

آيد ياينجا اين پرسش پيش م .دبخشنيافتگي را تعميق ميضـدتوسـعه بوده و پيوندهاي توسعه

هاي روابط عمومي د در خدمت توسعه بوده و معرف ديدگاهتوانمي كه كدام نوع روابط عمومي

يم توانميو اگر ما ديدگاه هابرماس را بپذيريم، باز  .باشد حامي توسعه و روابط عمومي توسـعه

هاي هابرماس گوياي آن در پاســخ بايد گفت، ديدگاه عمومي توســعه صــحبت كنيم؟ از روابط

ـــعه مطرح كرديم اســـت  كه نوعي از روابط عمومي وجود دارد كه با آنچه كه در ابتدا از توس

 مشاركت ؛كنداطالعات را تحريف مي ؛دهدمغايرت دارد، چرا كه گفت و شنود را توسعه نمي

عمومي  روابط كه نتيجه گرفت توانميپس . غ مديران استصرفاً مبلّ و كندمصـنوعي ايجاد مي

ـــكـل واقعي ياد  و بدون تحريف و آنچه كه امروز از آن به عنوان يك علم و حرفه در يـك ش

  د در خدمت توسعه باشد. توانمي، شودمي

  ياز الگوهاي روابط عموم  گگرونيشناسي نوع

  كند:چهار نوع الگو و مدل از روابط عمومي ارائه مي 2جيمز گرونيگ

  ،گيزه و ترغيببا هدف ايجاد ان ،تبليغاتي ـ روابط عمومي انتشاراتي )1

ــاني عموميروابط عمومي اطالع) 2 ــازمان با ،رس ها به هدف انتقال و انعكاس اطالعات س

  ،مردم

ــويه با هدف) 3 ــتي، حل اختالف و جلب موافقت گروه روابط عمومي دوس هاي ايجاد آش

   ،اجتماعي به نفع سازمان

                                                 
2 -Grunig 
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هاي ها و گروهبا هدف كمك به رفع مشكالت سازمان ،همسنگ ةعمومي دوسوي روابط) 4

 گ،(گروني مين شودأتراز تاي كه منافع هر دو طرف به طور همها، به گونهبا آن اجتماعي مرتبط

1989.(  

ند به توانمييك از ســـه الگوي اول ندريافت، هيچ توانمياز عناوين الگوها  طور كههمان

 و يا نهايتاً به نفع يك كنند، چرا كه يا كامالً يكسويه هستند (الگوهاي اول و دوم) توسعه كمك

اين  واقعي در يهجايگا هستندكنند و مردم كه هدف نهايي توسعه طرف ارتباط، فكر وعمل مي

د توانمياست كه  همسـنگ ةگيريم كه تنها روابط عمومي دوسـويپس نتيجه مي ندارند.ها مدل

 ابط عمومي حامييا رو روابط عمومي توسعه آن را توانميدر خدمت توسعه باشد و به عبارتي 

   ).1385(سفيدي،  توسعه نام نهاد

   يشناخت افكار عموم

از  يبخش بزرگ يهاشيو گرا هاديدگاهد، يعبـارت اســـت از مجموع عقـا يافكـار عموم

د ياز عقا يامجموعه يافكار عموم . به بيان ديگرنيك زمان معيك موضــوع در ي دربارةجامعه 

 ق افكاريتحق ياست. انجمن جهان يست گروهيزط يك امر مربوط به شرايدر مورد  يشـخصـ

 ةاســت كه افراد دربار يديعقا ةمجموع ي: افكار عموماســت ف را ارائه كردهين تعريا ،يعموم

ن ياست. ابداع ا يميار قديبسـ يخ افكار عموميتار .هسـتندق يمنافع و عال يآن موضـوع، دارا

 يامروز يبه معنا 3ير عموماصـــطالح افكا دهند. ينســـبت م »ســـووژان ژاك ر«مفهوم را به 

شانزدهم در آغاز انقالب فرانسه مطرح شده  ييلو يير دارايوز »رژاك نك«ن بار توسـط ينخسـت

ش يدايســواد و پ ةع گســتردي، توزيك پارلمانيدمكراتهاي با نظام يش افكار عموميداياســت. پ

جه واقع شتر مورد تويبز ين ين سه، افكار عموميا ةبا توسع .دارد يكيار نزديوند بسـيها پرسـانه

ان قرن ي، در پايموضــوع افكار عموم ةدربار يعلم يهاليها و تحلشــهين اندي. نخســتشــودمي

 ار و افك«تعلق داشته كه در كتاب خود با عنوان  يفرانسو »ل تارديگابر«م) به  1901( نوزدهم

                                                 
3 . public opinion 
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 يرا از سو يعمومش افكار يدايك سـو و پيرا از  يش عموم و خبرنگاريدايان پيم ةرابط »توده

  ).1992(پرايس، ديل كشيگر به تحليد

  يت افكار عموميمفهوم و ماه

  :دارد ين عامل بستگيدر سطح جهان به چند يافكار عموم ةجانبرشد همه

  شرفتهيپ يك بررسيتكنـ  1

ـــ 2  ي، انتقادهايجناح يهايري، درگياسيافكار: تحوالت سـ ةيتغذ يخوراك فراوان برا ـ

  و... هاشي، همايارسانه

ـــ 3 ر و د يموفق است كه به افكار عموم ي: در موضوعات مختلف كسالملليبينمسائل  ـ

مات يما وابســته به تصــم ياز رفتارها ياريبســ توجه كند. الملليبين هايســياســتكنار آن به 

  گر كشورهاست. يد يو حت الملليبين

كند. يجاد مير اييتغ يدر روابط اجتماع ي: افكار عموميروابط اجتماع ةنديرشــد فزاـــــ  4

تر و يوسته و روز به روز غنيپ يها و تحوالت افكار عموميريگدر پرتو شـكل يروابط اجتماع

  نه نقش دارند.ين زميها در ارسانه شود.ميتر مستحكم

ابات انتخ يبرگزار و يعموم ءمراجعه به آرا ي: با گسترش دموكراسيگسترش دموكراسـ  5

ان را داشته ت آنيتوجه كنند تا بتوانند حما يد به افكار عموميز بايان ن. دولتمردشـودبيشـتر مي

  باشند. 

را به دنبال  يرشد افكار عموم يآموزشـ يهانهاد ة: توسـعيآموزشـ ي) گسـترش نهادها6

  دارد.

 يهاد موجب تنوع و تعدد رسانهيجد يهايفناور ةها و ارتباطات: توسعگسترش رسانه )7

 اتينظر ةكنندها منعكسن رســانهيك از ايهر  شــوند.ي.. م.و يفرددرون، ي، مخابراتينترنتيا

  كنند.كمك مي يافكار عموم ةت به توسعيدر نها واند جامعه
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ا ب رفتار خود را شــوند كهيموفق م ييهابنگاه ياقتصــاد ةدر عرصــ :يط اقتصــادي) شــرا8

  م كنند.يتنظ عموميشناخت افكار 

  فكار عمومي در سازمان هاا

 م با آرامش وأتو ياينكه بتواند محيطو بهداشـــت رواني محيط كار، دير براي ايجاد يـك م

بايد عوامل متعددي را در دور از هر نوع بحران براي همكـاران خود مهيا كند، ميتفـاهم و بـه

ــياســت ــناخت قابليتكندي خويش لحاظ هاس ــتعدادهاي كاركنان، ، عواملي از قبيل ش ها و اس

توزيع امتيازات بر حسب  سـتمر و روزآمد كردن آنها براي يكايك كاركنان،هاي مداشـتن برنامه

ــميمانه با تأثيرميزان لياقت و  ــازماني، برقراري ارتباط ص ــبرد اهداف س گذاري كاركنان در پيش

ـــئولين بخش ـــتمر كار كاركنان يهـامس اعمال دقيق  و در نهايت زير مجموعـه، ارزيـابي مس

  .ي تشويقي و تنبيهيهاسياست

  روابط عمومي در مديريت افكار عمومي نقش

ــال در عمومي در درون و بيرون  هاي اخير، مديران روابط عمومي هدايت و كنترل افكارس

با شناخت افكار  كه كننددانند. از اين رو تالش ميهاي كليدي خود ميسازمان را يكي از هدف

ـــازمانعمومي، برنـامـه ها با تكيه بر روابط عمومي دهي كنند. در واقعهاي ارتباطي خود را س

ـــنـاخت افكار عمومي  هاي بيني كنند و نگرشند حوادث و رخدادهاي آينده را پيشتوانميش

رين تهاي درون و برون سـازماني را به حداقل برسانند. افكار عمومي بزرگمنفي و بروز بحران

ها، و اين جريانآورد هاي اجتماعي و فرهنگي را به وجود ميقدرت نامرئي اســـت كه جريان

آن  ةبه همين دليل قبل از اجراي هر سياستي ابتدا بايد زمين .كندتر از هر سـياستي عمل ميقوي

ها در ســـطح ها در ســـطح كالن و روابط عموميرا در افكار عمومي جامعه فراهم كرد. دولت

ا اه خود ركنند وضعيت و جايگپردازند و تالش ميافكار عمومي مي ةخرد، به بررسـي و مطالع

ي خود ارزيابي و هاسياستها و د تا بتوانند ميزان حمايت مردم را از برنامهكنندر آن مشـخص 

  هاي مشاركت آنها را فراهم سازند.زمينه
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جلب و گسترش اعتماد، ايجاد تفاهم، اقناع و ترغيب و هر آنچه در وظايف روابط عمومي 

ــت به افكار عموممي ــخگويي درس ــت.گنجد، چيزي جز پاس مردمي  ،آزاد ةجامع ةالزم ي نيس

اخبار، اطالعات و افكار تازه به صورت درست و دقيق  ةو ارائ ،پيشرفته، به حساب آوردن مردم

در جهت شفاف كردن روابط اجتماعي، جلب  مؤثر يها بايد عناصرهاست. روابط عموميبه آن

  . باشندات حركت روان اطالعچرخش و باورهاي عمومي، درستگويي و درستكاري و 

ـــانهبا برداشـــتن ديوارهاي ميان روابط عمومي ـــازمان و ها و رس ـــفافيت س ها و نيز با ش

يابد و با ايجاد روابط سالم بر اساس دوسـويه شدن ارتباط با مردم تحقق مي ،ي آنهاسـياسـت

هاي توسعه ملي صورت خواهد گرفت. روشن كردن تفاهم و اعتماد متقابل، مشاركت در برنامه

پاسخگويي درست و منطقي  اي دوسـويه همراه با اعتماد و احترام،عمومي و ايجاد رابطه افكار

ــانه به انتقادهاي مطرح در جامعه يا ســازمان به دور از جنجال، عموماًّ ها و به طور از طريق رس

ــورت ميخاص از طريق روابط عمومي ــاركت ةگيرد و زمينه را براي جامعها ص جو فراهم مش

  كند.مي

  مديريت افكار عمومي هدف

  ،آميزعقايد و نظرات نامناسب يا خصومت ،اثرساختن افكارتغيير و بيـ  1

  ،گيري هستندجهت دهي افكار و عقايدي كه در حال شكل ـ 2

  ،حفظ و نگهداري افكار عمومي و عقايد مساعد و موافق -3

  ،ايجاد افكار عمومي جديد -4

  ،جلوگيري از بروز شايعه در سازمان -5

ها، شناخت توانند با شناخت نگرشمي و ندامسـئول هدايت افكار عمومي هاروابط عمومي

رساني جامعه، تقويت مديريت مشاركتي، اعتمادسازي، ارتباط با رهبران مخاطبين سازمان، اطالع

  . عهده بگيرند سازماني هدايت افكار عمومي را برسازماني و برونفكري درون

  )1384 (متولي،
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  در افغانستان ية روابط عمومخچيتار

خان و فعال ساختن  اهللامان امير با روي كار آمدن 1919روابط عمومي در كشور ما از سال  

ر پد(محمود طرزي حضور خصوص با هبو  شروع به فعاليت كرد »االخبارسـراج« ةمجدد جريد

در  ،خاناهللامان هاي حكومتدر پســت )اطالعات اين جريده ةژورناليزم افغانســتان و نويســند

 1905ســراج االخبار در ســال  ةالبته جريد كرد.چارت تشــكيالت دولتي جايگاه ســازماني پيدا 

ـــ خان  اهللاحبيب در زمان اميرو ميالدي  در افغانستان  »مطبوعات نوين«گيري دوران شكلكه ـ

  نده بود. متأسفانه توسط انگليسها از نشر باز ما اما شده بود شود ـ تأسيسخوانده مي

اي ي رشد قابل مالحظههاي اخير حرفه و هنر روابط عمومي در كشور ما از نظر كمّدر سال

داشـته و هم در تشــكيالت اداري، اجتماعي، اقتصــادي و فرهنگي مســتقر و فعال اســت. اما از 

رو بوده است. هبارز و محسوسي روبهاي يقههاي علمي و پژوهشي با مضلحاظ كيفي و بضاعت

بســـياري از مديران و  ةهاي جســـتجوگرانكننده ابراز عالقه و تالشدلگرم ةين ميان نشـــاندر ا

ا هاي جديد در ارتباط بها براي كسب معلومات تكميلي و رهيافتكاركنان دفاتر روابط عمومي

ــاس آن ةحرف ــتحس ــت و حق نيز چنين اس ــتابان كنوني  ،هاس زيرا كه در دنياي متحول و ش

ـــتن ا راه ،ي ارتباطات همگاني و تغافل از تبادل اطالعات اجتماعيبرقرار توجهي بهكم  زگذش

  سازد. تاريك و ناهموار مي را و دسترسي به بهروزي ماندگيعقب

ســســات داخلي و خارجي كه در ؤامروزه تمامي ســازمانهاي دولتي و غيردولتي، نهادها و م

اند و شكيالتي خود گنجاندهپسـت روابط عمومي را در چارت ت ،كنندداخل كشـور فعاليت مي

سهم  هاي سـازمانيگيريمدير روابط عمومي در واقع منحيث مشـاور مديران عالي در تصـميم

 ةژورناليزم هم ة. همچنين روابط عمومي منحيـث يـك درس تخصـــصـــي در دانشـــكددارد

  .شودميهاي افغانستان تدريس دانشگاه
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  جايگاه رسانه در كشور افغانستان

سـال تولد رسانه در افغانستان  توانميرا  شـيرعلي خانحكومت امير مان در ز 1873سـال 

ا مسئوليت آن ر تأسـيس شد. »النهارشـمس«اولين روزنامة افغانسـتان يعني در اين سـال  .ناميد

  .عهده داشت ليتوگرافي در افغانستان) بر ةميرزا عبدالعلي خان (رئيس نخستين چاپخان

اند هدانستگيري مطبوعات نوين در افغانستان دوران شـكلاهللا خان را دوران حكومت حبيب

ه است. بود» سراج االخبار«مدرن و نوين افغانستان يعني  ةنشري دومينانتشار آن و دليل اصـلي 

اي بود كه بسياري از اصطالحات سياسي و فرهنگي جديد را االخبار در آن دوره رسـانهسـراج

 تربسو  داشتخ استقالل و آزادى افغانستان يى در تاراالخبار نقش مهمسـراج وارد جامعه كرد.

ــل جديترب ــنفيدى از آزاديت نس ــتان كخواهان و روش ــدران افغانس ــش نى از ينو ةوي. طرزى ش

افته بود. يآن روز خود را  ةجامع ةگمشد ةحلق اورد. كگذارى هينگارى روشـنگرانه را پاروزنامه

ـــتى بود او وطن ـــتاكپرس ـــالميگرايد و از مليتپن مىه قلبش براى تمام افغانس ى و ياگرى، اس

نگار، رى جز متحد ســاختن تمام افغانســتان نداشــت. محمود طرزى روزنامهيخواهى تعبيآزاد

ت اسن يد جمال الدير نامدار افغانسـتان و از شاگردان مترقى سكاسـتمدار و روشـنفيب، سـياد

  ).1387(جعفري،

به  توانمياز اين ميان زه اي شكل گرفتند كه االخبار نشـريات تابعد از سـراج ةاين دور در

ان ارشاد النسو ةنشري زنان افغانستان در دوران معاصر) اشاره كرد. ة(اولين مجل »ارشاد النسوان«

 نظر ملكه ثريا همسر امان زيررسيد. اين روزنامه نشـر ميه بلند بردن سـطح فكري زنان ببراي 

همسر محمود طرزي و سردبيري آن را  »رسميه سماا«آن را وليت ئمس؛ شـداهللا خان منتشـر مي

اساس كار راديو كابل  ،در كنار اين الملك برعهده داشت.دختر محمدزمان خان خازن »افزاروح«

هجري شمسي  1318هاي رسمي آن در سال شـته شـد اما فعاليتاهم در عهد امان اهللا خان گذ

دوران امان اهللا خان نخستين قانون  كه رياست مطبوعات به وجود آمد. در واقع درشـروع شـد 

  مطبوعات افغانستان هم به وجود آمد و در قانون اساسي بندهايي نيز به مطبوعات اختصاص 
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اشــاره كرد كه حق انتشــار نشــريه را در افغانســتان به دولت  11به بند  توانمياز جمله  .يافت

دهي اوضاع مطبوعات سامانبراي  خان امان اهللا اقدام ديگركند. افغانستان و اتباع آن محدود مي

  .بودرياست مستقل مطبوعات  تأسيس ،كشور

ــاه« در عصــر حكومت ــد و اين افزايش  »محمدظاهر ش فضــاي مطبوعات كشــور بازتر ش

شمسي  1338نشريات جديدي مانند هيواد ( هاين دور درشمارگان مطبوعات را در پي داشت. 

 ةگذشته از اين در زمين به زبان انگليسي) ايجاد شد. شمسي 1341كابل تايمز ( و به زبان پشتو)

كه شد  تأسيسخان تلويزيون افغانسـتان  هاي ديداري در زمان رياسـت جمهوري داوودرسـانه

هاي در سال .شروع شد و هر روز يك ساعت برنامه داشت 1357فعاليت آزمايشي آن در سال 

تاريخي دوران حكومت پادشاهان  (سـير شـد تأسـيسديگر در واليات نيز  ةبعد چند فرسـتند

  . )1391افغانستان، 

نظام مطبوعاتي كشــور به  كه كودتاي هفت ثور در كابل رخ داد ســيســتم و 1357درســال 

انتشار  ةتنها نشرياتي اجاز. در اين دوره و بسياري از نشريات توقيف شدند يافتشـدت تغيير 

را  دموكراتيك خلقكمونيستي اي حزب هها و آرماندر كشـور را يافتند كه فقط و فقط انديشه

 البانقحقيقت  هايند:اين شدنددر كشـور منتشر  كه در اين دوره نشـرياتي كردند.منعكس مي

  چند روزنامه و مجلة ديگر. انقالب و ،حقيقت ،حقيقت سرباز، پيام ثور،

ـــياري دوران رياســـت دكتر نجيب اهللا را بايد از ديگر دوره اما به نظر  واييهاي فرمانربس

ه تا زداياني تنشهاسياستگرايان در افغانستان جدا كرد، چرا كه در اين دوره بر اثر اتخاذ چپ

حد زيادي قوانين حاكم بر مطبوعات نيز در كشور تغيير كرد. البته در اين زمان تا سال پيروزي 

وجود با ا ام منتشر كردند،زياد  هاي جهادي هم صدها نشريه با تيراژهاي كم ومجاهدين، گروه

نگاري تا حد زيادي از رونق پيشـــين پيروزي مجاهدين در كابل روزنامه و روزنامه اين پس از

ل شدند. در اين حاشهر منتشر مي و هاي كابل، باالحصـار، صبح اميدچند روزنامه به نام وافتاد 

  ياريبس عاقباًنگاري در افغانستان افول كرد و متهاي داخلي در افغانستان روزنامهبا آغاز جنگ
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هاي مطبوعاتي فعال زيادي از تشكل از نويسندگان و اصحاب قلم از كشور خارج شدند وتعداد

  در كشور نيز منحل گرديدند.

لويزيون تسابقه شدند. هاي افغانستان دچار يك ركود بيرسانه ،با تسـلط بنيادگرايان طالبان

چند ساعت در روز كرد كه خش ميبرنامه پ» صـداي شـريعت« يو تنها يك راديو تعطيل شـد

 ةرفت. نشريترين تريبون تبليغاتي طالبان به شمار ميمهمدر عين حال برنامه نداشـت و بيشـتر 

نامه در كشور منتشر و در مناطق تحت نام داشت كه به صورت هفته »شـريعت«رسـمي طالبان 

نيز  هاي قديميروزنامهحاكميت طالبان برخي ديگر از تحت همچنين شد.نفوذ طالبان توزيع مي

ـــتان را منعكس  ـــالمي افغانس بـه فعـاليـت خود ادامـه دادند اما به طور كلي ديدگاه امارت اس

  .از اين جمله بودندهيواد و انيس در كابل و اتفاق اسالم در هرات . نشريات كردندمي

 ةساي درشـروع شده است. كشـور  يهارسـانهيك دورة مهم ديگر در  با فروپاشـي طالبان

ــاهد ظهور ده ــي دموكراتيك ش ــياس ــتقرار يك حكومت مركزي و يك نظام س ها جريان با اس

چاپي درســراســر كشــور  و ، الكترونيكيهاي ديداري شــنيداريهاي مختلف در رســانهگرايش

 تعداد قابل توجهي ازداخلي و يا اف ام و  يتلويزيون خصوصي و صد راديو 40حدود  .هستيم

در حدود شصت درصد مردم افغانستان از  كنند.اني فعاليت ميهاي خبررسـها و آژانسسـايت

مخابراتي خصوصي و يك شبكه مخابراتي دولتي در  ةكنند و چهار شبكتلفن همراه استفاده مي

افغانستان فعاليت دارد. اينترنت پرسرعت بدون محدويت در اختيار تمامي شهروندان افغانستان 

روابط عمومي در كشورماست و مؤثرترين عامل آن  سطح ةاين عوامل سـبب توسـع .دارد قرار

  .)1391نگاري در افغانستان، (روزنامهاست. رشد بخش خصوصي كشور 

   نتيجه گيري

شده به منظور جلب يزيرده و برنامهيسنج ،آگاهانه يهااز تالش يامجموعه يابط عمومرو

نظر آن ســازمان ورد م يهاســازمان و گروه يكن يســب تفاهم متقابل بكو  يت عمومكمشــار

 علمي اصول  يه داراكاست  هنر و تخصصدانش، فن،  يه روابط عمومكرفت يد پذيبا .است
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آنچه امروز در روابط  دارد. جامعه به مردم و يخدمتگزار يبرا ييباال ةزيانگبوده و  ياصـــخـ

 .هاستز آنت استفاده ايفكيه كبل ،ستيها و فنون نيكنكت استفاده ازم ضعف در يشاهد يعموم

ه م نسبت به توسعيبتوان يروابط عموم يهايكنكاز فنون و ت يريگبا بهرهكه سته است يپس شا

هاي با توجه به مواردي كه به عنوان زمينه .مينكاســت تالش يپو يروابط عموم ة وجودجينته ك

ســازي، آگاهي و فرهنگ ةشــد، همچون نشــر و توســع كمك روابط عمومي به توســعه مطرح

مشـاركت مردمي و اصالح عملكرد مديريتي و  تحليل و مطالعات افكار عمومي، جلب ةسـعتو

رسيدن به تواند براي ميروابط عمومي  نتيجه گرفت كه توانمي ،هاي اطالعاتيكاهش نابرابري

د با سازماندهي مناسب تشكيالتي و توانميهمچنين روابط عمومي . مؤثر باشدهر يك از نتايج 

 ةاي و ارائعمل مشـخص، ضمن رعايت اصول اخالقي و حرفه ةدر قالب برنام مديريت علمي،

اي به مديريت ســـازمان براي نفوذ در افكار عمومي و هدايت آن، افزون بر اطالعات مشـــاوره

ها را در خدمت گرفته به اصــل ريزي ويژه براي رهبران فكري، به شــكل اصــولي رســانهبرنامه

هاي افكار ســنجي و ارتباطات مردمي و توليد فعاليت ةبا توســعاز طرفي  كمك كند.يابي اطالع

و بازخورد ساخته پيام بين ســازمان و مخاطب را دوســويه  ةفرهنگي، جريان مبادلهاي فراورده

 ندايجاد ك الملليبينالزم را در جريان ارتباطي خود با مخاطبان در ابعاد درون سازماني، ملي و 

  اشد.كننده بهاي توسعة ملي در سطح كالن تعيينسازماني و برنامه هايو از اين طريق در برنامه
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  بررسي عملكرد سازمان ملل متحد در راستاي جلوگيري 

  هاي نامتعارفسالح  از استفاده از
  سيد علي النقي معصومي

 حقوق و علوم سياسي دانشگاه اشراقدانشكده عضو كدر علمي 

  چكيده
هاي تأسيس سازمان اي ـ كه مقارن با اولين سالسازمان ملل متحد از همان اوان عصر هسته

در زمينة خلع ســالح و جلوگيري از توســعه و ترويج تســليحات غيرمتعارف بســيار  -ملل بود
اي مسئلة ،  به طور ويژه1اما منشـور سازمان ملل برعكس ميثاق جامعة ملل فعاليت كرده اسـت.

را چه در مقدمه، چه در اهداف (مادة  4و يا كاهش تسليحات 3، تنظيم تسليحات2»خلع سـالح«
، بلكه به اين موضـوع به صورت يك مورد دستور 5كند) ذكر نمي2) و چه در اصـولش(مادة 1

منشورسازمان ملل متحد بر خالف ميثاق جامعة ملل به طور ويژه  كند. اينكه چراكاري اشاره مي
 شـايد به دليل حاكم شـدن تفكرات رئاليستي در صحنة خلع سـالح نپرداخته اسـت، به مسـئلة

ها بيش از اين كه به محدود كردن و حذف سالح براي رفع خطر الملل بوده باشد. رئاليستبين
 نند.  در كل،كتوازن و بازدارندگي فكر مي شــند، به مســئلةالمللي بينديعليه صــلح و امنيت بين

ليكن   6مفهوم موازنة قدرت، مفهوم كليدي تفكر رئاليسـتي (به ويژه رئاليســم كالســيك) است.
ـــازمان رغم اين رويكرد در ادبيات منشـــور ملل متحد، اركان و ارگانعلي   هاي مختلف اين س

                                                 
1 : League of Nations Covenant 

2 : Disarmament 
3 : Arms Regulation 

4 : Arms limitation  

ــاص يافته بود:  8: مادة5 ــالح اختص ــخيص «مثاق جامعة ملل به طور ويژه اي به خلع س ــاي جامعه ملل تش اعض
ــتلزم كاهش تمي ــلح و حمايت از آن مس ــطح ممكن و اجراي دهند كه حفظ ص ــليحات ملي به پايين ترين س س

 »تعهدات مشترك بين المللي است.

شـهروز، سازمان ملل متّحد: خلع سالح و كنترل تسليحات بعد از جنگ سرد، مجلة سياست دفاعي،  . ابراهيمي،6
  .1380، تابستان 50، ص35شمارة 
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ر آن ب صالحيت رسيدگي به مسائل مرتبط به كنترل تسليحات را دارند. در اين نوشتار سعي

اد منشور عملكرد اركان و ارگانهاي سازمان مورد نظر در رابطه با اسـت تا با در نظر داشـت مو
 تسليحات نامتعارف ارزيابي و تحليل شود.

  تسليحات نا متعارف، سازمان ملل متحد، خلع سالح. واژگان كليدي:

  مقدمه 

 7مجمع عمومي و شـــوراي امنيت ســـازمان ملل متحد به موجب مواد منشـــور ملل متحد

ــالحيت عام  ــيد برايص ــليحات رس ــائل كنترل تس ها و افزون بر آن كميته 8.را دارندگي به مس

، كميسيون 10، كنفرانس خلع سالح9اول ةهاي تابعه و تخصصي مجمع عمومي شامل كميتارگان

ـــالح ـــالح و كنترل  12ي انرژي اتميالمللبينو آژانس  11خلع س موضـــوعات مختلف خلع س

و  تدوينبراي خود را هاي ميمات و توصيهتسليحات را مورد مذاكره و بررسي قرار داده و تص

  نظام خلع سالح به مجمع عمومي يا شوراي امنيت ارائه مي دهند. ةتوسع

 ؤثرمرا براي نيل به يك نظام  المللبينمجمع عمومي با اتخاذ سـلسله اقداماتي ارادة جامعة 

اسناد  يدتأي مانند نشان داده است، اقداماتيو قابل اتكا در زمينه خلع سـالح و كنترل تسليحات 

  اي تههسهاي عدم گسترش سالح ةي مربوط به خلع سالح و كنترل تسليحات، معاهدالمللبين

                                                 
 منشورملل متحد. 26و  11. مواد 7

المللي، منجمله اصول فظ صلح و امنيت بينتواند اصـول كلي همكاري براي حمجمع عمومي مي -1 -11: مادة 8
م بر خلع ســالح و تنظيم تســليحات را رســيدگي كند و ممكن اســت در مورد اصــول مذكور به اعضــا، يا به كحا

  هايي بكند. شوراي امنيت يا به هر دو توصيه
ت صرف تدابيري جهالمللي به وسيلة به كار بردن به منظور كمك به اسـتقرار و حفظ صلح و امنيت بين -26ماده 

حداقل منابع انسـاني و اقتصـادي جهان براي تســليحات، شــوراي امنيت مكلف است با كمك كميتة ستاد نظامي 
  هايي براي وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم كند.طرح 47مذكور در مادة 

9 : First  Committee of the General Assembly 

10 : Conference on Disarmament  

11 : Disarmament Commission  

12 : International Atomic Energy Agency (IAEA) 
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 ة)، تصويب بياني1972ميكروبي (هاي )، كنوانسـيون منع توليد، توسـعه و انباشـت سالح1968(

يايي )، كنوانسـيون منع ســالح شيم1978خلع سـالح ( ةنهايي اولين اجالس مجمع عمومي ويژ

ونهايتًا  1988و  1982، 1978خلع ســالح در سالهاي  ة) و نيز برگزاري اجالسـهاي ويژ1992(

دسامبر  12ها در راجع به مسئوليت دولت المللبيننويس كميسيون حقوق تصـويب طرح پيش

ــي اين فعاليت .م 2001 ــعي بر آن اســت تا ضــمن بررس ــتار س در پايان به يك  ،هادراين نوش

ــتيابي به بندي كلي جمع ــازمان ملل متحد در جهت دس ــت نهايي از ميزان موفقيت س و برداش

  .برسيماهداف مورد نظر 

  13الف: عملكرد مجمع عمومي سازمان ملل متحد

  مجمع عمومي سازمان ملل متحدهاي قطعنامه

هاي نامتعارف، و به طور از ابتداي تأسـيس سازمان ملل متحد موضوع كنترل و عدم گسترش سالح

. جالب توجه است كه 14اي مورد توجه مجمع عمومي آن ســازمان بوده اســتهاي هسـتهحخاص سـال

در خصوص  1946جنوري  24) مورخ 1اولين قطعنامة مجمع عمومي پس از تأسـيس، قطعنامة شماره (

به وجود  15»كميسيون انرژي اتمي ملل متحد«اي) است كه بر اساس آن هاي هستهها (سـالحاين سـالح

آميز از نيروي اتم، نابودي ميســيون موظف شــد كه براي تضــمين اســتفادة صــرفاً مســالمتاين ك«آمد. 

از جمله بازرسي و پيشگيري هاي بسيار مخرب و ايجاد نظام حراستي، هاي اتمي و سـاير سـالحسـالح

ــيون مركب بود از رويموارد نقض و طفره ــوراي امنيت كند. اين كميس ــليم ش ــنهادهايي را تس ها، پيش

                                                 
13 : United Nations General Assembly (UNGA/GA) 

ها منجر به تشكيل ها اشـاره شـده اسـت در قالب صدور قطعنامهگونه كه در متن بدان. بعضـاً اقدامات مجمع عمومي همان14
، (IAEA)توان به آژانس بين المللي انرژي اتمي ترين آنها ميكه از مهم المللي در موضـوعات خاص شـده استيننهادهاي ب

  اشاره كرد. (ILC)الملل و كميسيون حقوق بين  (OPCW)هاي شيميايي سازمان منع سالح
15 . United Nations Atomic Energy Commission, (UAEC) 
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در  ، نهايتاً 1949اين كميسيون پس از خروج شوروي سابق در سال  16»شـوراي امنيت و كانادا. اعضـاي

  17به طور كلي منحل شد. 1952سال 

هاي بزرگ كميســيون خلع سالح به پيشـنهاد قدرت ،پس از انحالل كميسـيون انرژي اتمي

سيون خلع سوئيس تشكيل شود. كمي 18تشكيل و مقرر شد كه جلسات اعضاي كميسيون در ژنو

مورخ  41) 1( ةمنشور و طي قطعنام 29 ةمتعارف) سازمان ملل به استناد مادهاي سالح ( سالح

و انگلستان  1949مجمع به وجود آمد. اندكي بعد شوروي سابق در آگوست  1946دسامبر  14

ــالح 1952اكتبر  3در  بمب  امريكا ة. زماني كه اياالت متحدكردندهاي اتمي خود را آزمايش س

. شدكرد، دنيا شاهد تحول وحشتناك جديدي آزمايش  1952اتمي هيدورژني خود را در نوامبر 

ها كه عمدتًا ريشــة سياسي داشت، مجمع به دنبال اين حوادث و مشـكالت متعدد ناشـي از آن

خود كميسيون جديدي را جايگزين دو كميسيون  502) 6( ةطي قطعنام 1952عمومي در سـال 

متعارف و هاي سالح مورد هم در 19»كميسـيون خلع سالح«جديد با نام  . كميسـيون كردقبلي 

  اي فعاليت خود را تحت نظارت مجمع عمومي شروع كرد.هاي هستههم در مورد سالح

در خصـــوص اين  1959را  در نوامبر  1380 )14در همين جهت مجمع عمومي قطعنامة (

به اتفاق آراء توسط مجمع به  1961ر نوامب 4) در 1653ها تصويب كرد. قطعنامة بعدي (سـالح

از كه اي متعهد شدند هاي هستهفوق كشـورهاي  فاقد سـالحهاي تصـويب رسـيد. در قطعنامه

 مجمع عمومي مقرر 1653 ةبه خصــوص در قطعنام .ها خودداري كنندگونه ســالحسـاخت اين

ن ملل متحد و اي مخالف روح، متن و اهداف سازماهستههاي كه استفاده از سالح شـده اسـت

و حقوق انسـاني است  المللبيننتيجه مخالف منشـور آن سـازمان و مخالف قواعد حقوق  در

  وجرم عليه بشريت و تمدن محسوب مي شود.

                                                 
  .26، ص 6سال سوم، شمارة رشد آموزش تاريخ، هاي خلع سالح، كنفرانس . غفاران، سيروس، تاريخچة16
  . همان.17

18 . Geneva  

19. Disarmament Commission 
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اي پديدار شدند و به دو دولت فرانســه و چين نيز به عنوان قدرت هســته 1965در سـال  

به كميتة خلع طرحي مشترك  1967 جنوريشوروي در  و امريكاكشور  دنبال اين موضـوع دو

ه اي بتعهد كشورهاي غيرهسته ،كه بر اساس اين طرح مشترك كردندده كشور ارائه سـالح هج

ــاس موافقتنامه با آژانس المللبينپذيرش نظارت  ــده ي انرژي اتمي پيشالمللبيني بر اس   بيني ش

ـــالح هجده كشـــور به مجمع عمومي و پيگيريبود. گزارش ـــتمر هاي كميتة خلع س هاي مس

و شوروي، مجمع را به صورت كانون مذاكرات نمايندگان كشورها در جلب  امريكاكشـورهاي 

 12و  10در  . نهايتا20ًموافق و مخالف تبديل كردهاي ها و دستهتشـكيل گروه نظرات ديگران و

اي در مورد طرح معاهده كه ها تقاضـــا كرددولت از 22/2373 ةمجمع در قطعنام 1968 جون

رأي  21رأي منفي و  4رأي مثبت،  95قطعنامه با « .امضا و تصويب كنندرا هاي موصوف سالح

مسكو و واشنگتن براي امضاء در لندن،  1968 ةممتنع به تصويب رسيد. اين پيمان در اول ژوئي

كشور  192كشور از مجموع  189و تا كنون  شداالجرا الزم 1970 مارچ 5گشـايش يافت و در 

  21»اند.آن پيوسته سازمان ملل به

اي طرف قرارداد هاي داراي سالح هستهيك از دولت هر«اين قرارداد،  2و 1بر اساس مواد 

هسته اي يا امر  ةاي يا سـاير مواد منفجركند به هيچ متقاضـي، هيچ نوع سـالح هسـتهتعهد مي

ـــالح ـــتقيم انتقال ندهد و به هيچكنترل بر چنين س ـــتقيم يا غيرمس جه و هـايي را به طور مس

ا اي به هر نحو يهاي هستهاي را در ساختن يا دستيابي به سالحهاي هستههاي فاقد سالحدولت

هاي فاقد يك از دولت هر«  22»هايي كمك، تشـــويق يا تحريك نكند.كنترل بر چنين ســـالح

اي دريافت هيچ دهندهاز هيچ انتقالكه كند هاي هسته اي طرف قرارداد، همچنين تعهد ميسالح

                                                 
اي در ايران و جهان، تهران، اي، تاريخچة انرژي هستههاي هسته. دستمالچي، اصغر، پيمان عدم گسترش سالح20

   459، ص1386وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 
  سايت آژانس بين المللي انرژي اتمي،  2/46. بولتن 21

www.iaea.org/Publications/Magazines,IAEA Technical Cooperation &the  
NPT?/Bulletin/Bull46.2. 

  اي، مادة اول.ههاي هستالمللي منع گسترش سالح. پيمان بين22
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اي هها يا مواد منفجراي يا كنترل بر چنين سالحهسته هاي يا ساير مواد منفجرهوع سالح هستهن

اي ههست  ةاي و ساير مواد منفجرهاي هسـتهرا به طور مسـتقيم يا غيرمسـتقيم نپذيرد و سـالح

انجام  اياي ديگر به دسـت نياورد و هيچ كمكي در سـاختن سالح هستهتوليد نكند يا به گونه

در اسرع كه شوند عاقدان قرارداد متعهد مي«درقسـمتي ديگر از قرارداد آمده است كه  23»دهد.ن

ــن نيت در مورد اقدامات  ــابقه  مؤثروقت مذاكراتي توأم با حس ــاختن مس مربوط به متوقف س

اي و انعقاد قرارداد خلع سـالح عمومي و كامل تحت اي، خلع سـالح هسـتهتسـليحاتي هسـته

  24»ي را دنبال كنند.المللبين مؤثرو  ]دقيق[نظارت شديد 

اي عمالً يك هاي هســـتهآيد قرارداد عدم تكثير ســـالحاز مفاد اين قرارداد بر ميچنان كه 

اي اسـت و بر شرايط نامتوازن موجود قدرت هسـته ةجانبه به نفع كشـورهاي دارندقرارداد يك

ي هااي كه قدرتجانبهنندة يكموازين محدودك كه آيدگذارد. به نظر ميبين كشـورها صحه مي

اند، نمي تواند آثار اي اتخاد كردههاي هستهتوانايياز اي براي بازداشـتن ديگر كشـورها هسـته

ه ، بكندمي تأييدرا  ادعاهاي كشورهاي جهان درستي اين فعاليت، چنان كه بلندمدت داشته باشد

واقع در صحراي  25در پوكاران ، هندNPTسال پس از انعقاد  6يعني  1974طور مثال درسـال 

اي خود را انجام داد و اعالم كرد كه آزمايش مذكور جهت نخستين آزمايش هسته 26راجاسـتان

تي بود بلكه هرگز به  پي. دولت هند نه تنها از مخالفان ان. 27بوده است.» جويانهصـلح«اهداف 

نظر حقوقي ناقض تهدات  هاي مذكور ازبنابراين آزمايش 28قبول مفاد اين معاهده رضايت نداد.

  29ي نداشته است.تأثيرمندرج دراين معاهده نبوده و براي اين كشور 
                                                 

  مادة دوم.اي، . پيمان بين المللي منع گسترش سالحهاي هسته23
  مادة ششم. . همان،24

25 . Pokaran 

26 . Rajastan 

  .66اي، ص هاي هسته. ساعد، حقوق بشردوستانه و سالح27
از  2003شـمالي در ســال را ندارند و كرة NPTاسـرائيل و پاكسـتان كشـورهايي هسـتند كه عضـويت . هند، 28

  خارج شده است. NPTعضويت 
  . همان.29
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اي و كشتار هاي هستههمچنين سـازمان ملل متحد در راسـتاي ايجاد مناطق عاري از سالح

  هاي توان به قطعنامهطور مثال ميه اســـت كه ب كردهمتعددي صـــادر هاي جمعي نيز قطعنامه

 هايعاري از سالح ةجمع عمومي اين سازمان در رابطه با استقرار يك منطقصـادره از سـوي م

اي در هر ســال قطعنامه 30 1974مجمع عمومي از ســال « اي در خاورميانه اشــاره كرد.هســته

را در اين  قطعنامه 30 ]بيش از [ است و تا كنونكرده مزبور را صادر  خصـوص استقرار منطقة

  »زمينه صادر كرده است.

) 1972ميكروبي (هاي توسعه و انباشت سالحدامه شاهد تصويب كنوانسيون منع توليد، در ا

 )1978خلع سالح ( ةهسـتيم و همچنين تصـويب بيانية نهايي اولين اجالس مجمع عمومي ويژ

 ةكه اجماع پيرامون ســند نهايي نخســتين اجالس ويژ چرا ،كه در جاي خود قابل توجه اســت

 ةنيز در شــرايطي حاصــل شــد كه در دور 1978ســال  در مجمع عمومي مختص خلع ســالح

و شوري حكمفرما بود. سند مزبور اگرچه به عنوان  امريكاجو آرامي بر مناسبات  ،زداييتشـنج

به دليل اجماع كليه كشورها، واجد نوعي  ،مجمع عمومي فاقد ضـمانت اجرايي اســت ةمصـوب

آن بخشــيده است. دراين سند سالح اي به اعتبار خاص حقوقي شـده و همين امر اهميت ويژه

ترين خطر براي بشــريت و بقاي تمدن انســاني خوانده شــده و بر مذاكرات اي بزرگهســته

ي اي و كيفي و نيز كاهش ذخاير تسليحات هستهاي جهت توقف گسترش كمّ هاي هستهقدرت

خلع سالح  ةهاي ويژتوان به برگزاري اجالسشده است. همچنين مي تأكيدتا حذف كامل آنها 

  . م توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشاره كرد1988و  1982، 1978هاي در سال

ها و دستاوردهاي از ديگر فعاليت 31ايتصـويب كنوانسـيون حفاظت فيزيكي از مواد هسته

ري ي در زمينة پيشگيالمللبينآور ترين سند الزامكه از آن به عنوان مهم استسازمان ملل متحد 

                                                 
اولين قطعنامه در رابطه با استقرار يك  1974دسامبر  9مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ  3427. قطعنامة 30

  اي در خاورميانه است.منطقة عاري از سالح هسته
31 . Convention on Physical Protection of Nuclear Material 
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م منعقد و در فورية 1986اين كنوانسيون در سپتامبر  شود.ياد مي 32ايه با تروريسم هستهو مقابل

  ا از اي راالجرا شد.كنوانسيون مزبور با اين هدف منعقد شد كه خطر تروريسم هستهم الزم1987
  اي و جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز و تروريستطريق حفاظت فني و پليسي مواد هسته

نويس كنوانسـيون به اين موضـوع اشاره شده در مقدمة پيش 33به حداقل ممكن برسـاند.به آن، 
بارت ي را تهديد كنند. به عالمللبينتوانند صلح و امنيت اي ميعمال تروريستي هستهاست كه اَ

منشور مورد توجه شوراي امنيت سازمان ملل  7توانند در چارچوب فصـل ديگر، اين اعمال مي
يق اي از مصادهاي هستهكتة مهم آن اسـت كه با اينكه تهديد به اسـتفاده از سالحقرار گيرند. ن

اي هاي هستههاي دارندة سالحهاي دولتآيد، مخالفتاي به شمار ميروشـن تروريسـم هسته
ي مربوطه، به منزلة يكي از مصاديق تروريسم المللبينمانع آن شده است كه اين عمل در اسناد 

) و 1992هاي شيميايي (در ادامه شـاهد تصـويب كنوانسيون منع سالح 34د.اي تلقي شـوهسـته
در مجمع عمومي ســازمان ملل متحد هســتيم كه  35هاي شــيمياييســازمان منع ســالح تأســيس

  36جزئيات مربوط به آن در فصل دوم همين مقاله بيان شد.

                                                 
32 . Nuclear Terrorism 

ــتثناگردند عبارتاي كه مشــمول حفاظت فيزيكي مي. طبق كنوانســيون، مواد هســته33 ي اند از: پلوتونيوم (به اس
ــده در ايزوتوپ ، اورانيوم غني233درصــد)، اورانيوم  90و با غلظت بيش از  238پلوتونيوم با ايزوتوپ  يا  235ش

ــكل اورانيوم معدني يا پسهايي كه در طب، اورانيوم حاوي تركيبي از ايزوتوپ233 ــكلي غير از ش  ماندةيعت به ش
  آيد.اورانيوم معدني به وجود مي

ــته34 ــالمي، نيروي هوايي، . ايران و دانش هس ــداران انقالب اس ــپاه پاس حوزة نمايندگي ولي فقيه، اي، تهران، س
  .182، ص 1385معاونت سياسي، انتشارات پويانقش، 

35 :Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 

در مجمع  1922نوامبر  30نويس را براي تصويب به سازمان ملل فرستاد كه در . كنفرانس خلع سالح متن پيش36
كنوانسيون در پاريس امضا شد. از زمان امضاي  1933ژانويه  13رأي موافق به تصـويب رسيد. در  145عمومي با 

گيري سازمان ، كميسيون مقدماتي سازمان اقدامات اوليه براي شكل1997تا سال  1993جنوري  13سند معاهده در 
كشـــور به آن پيوســـتند. با  175 ]يعني زمان به اجرا در آمدن اين كنوانســـيون[1997را انجام داد. تا پايان اپريل 

شيميايي كاربرد، هاي ، موجوديت سازمان آغاز شد. كنوانسيون سالح1997االجرا شـدن كنوانسـيون در سـال الزم
حت هر هاي شيميايي را تسازي، نگهداري و حمل و نقل مستقيم يا غيرمستقيم سالحتكثير، توليد، كشـف، ذخيره

كند كه ظرف ده سال كليه توليدات شيميايي خود را كند و كشورهاي امضاكننده را موظف ميشـرايطي ممنوع مي
  نابود كنند.
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  اي با اكثريت آراء از كليه در قطعنامه 1999الخره مجمع عمومي ســـازمان ملل در ســـال اب

در  37ي دادگستريالمللبيناي را كه ديوان كه تعهد به خلع سالح هسته كردكشورها درخواست 

عملي  2000سال  ، با شـروع مذاكرات چندجانبه دركرد تأييدخود  1996ي مشـورتي سـال را

ترين زمان منجر به انعقاد كنواسـيوني شود كه توسعه، توليد، آزمايش، تا اين امر در نزديك كنند

ها و نابودي اين سالح كردهاي را ممنوع افزارهاي هستهيا استفاده از جنگ تهديد،انتقال، انباشت

  ا قانوني سازد. اين امر تاكنون محقق نشده است.ر

  المللي نهادهاي بين تأسيس

  38المللي انرژي اتمي. تأسيس آژانس بين1

به اتفاق آراء قطعنامة  نهمين اجالسـية مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 1954در دسـامبر 

ي لالملبينآژانس « است،را تصويب كرد. در اين قطعنامه ابراز اميدواري شده  39»اتم براي صلح«

آژانس توسط گروهي از  شـود. اسـاسـنامة تأسـيسبدون درنگ و هرچه زودتر  40»انرژي اتمي

متن نهايي اساسنامه توسط يك كنفرانس ، 1956. در اكتبر تدوين شدنمايندگان هشـت كشـور 

كشور  81به تصويب رسيد و  المللي كه در مقر سـازمان ملل متحد در نيويورك منعقد شد،بين

كه اسـناد تصـويب شده به تعداد مصرح در  پس از آن ،1957ژوئية  20آن را امضـا كردند. در 

 شداالجرا آژانس الزم ]ماده اي 23[اساسنامة  اساسنامه از كشورهاي داوطلب عضو واصل شد،

  آمد. ي انرژي اتمي به وجودالمللبينو بدين ترتيب، آژانس 
                                                 
37 . International Court of Justice (ICJ) 

اي اســت كه مســقيماً به مجمع الملليتخصــصــي بين ، تنها ســازمان(IAEA)المللي انرژي اتمي . آژانس بين 38
ــادي و اجتماعي ملل ــوراي اقتص ــوراي امنيت و ش دهد. هدف عمدة متحد گزارش ميعمومي و در مواردي به ش

آژانس، ترويج و توسـعة كاربردهاي انرژي اتمي در برقراري صـلح، بهداشــت و رفاه در ســراسر جهان، از طريق 
ــت ــتانداردهاي ايمني هس ــع اس ــتهوض ــتهمحيطي و كنترل آناي و زيس اي و مبادلة ها، ارائة خدمات فناوري هس

كشور و  140اي اسـت. امروزه تعداد كشورهاي عضو آژانس بالغ بر اطالعات علمي و فني در زمينة انرژي هسـته
  .مقر آن در وين اتريش است

39 : Atom for Peace  

40 : International Atomic Energy Agency (IAEA) 
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  .اقدامات آژانس در راستاي تحديد گسترش تسليحات اتمي

در گونه كه ذكر آن رفت اين معاهده همان .ياهسته يهامنع گسـترش سـالح ةمعاهد .1-1

سال  25مدت  يمعاهده برا نيه اكبه اجرا درآمد. از آنجا  1970د و از يب رسـيبه تصـو 1968

ن معاهده يشـور عضو اك 189. شـد دينامحدود تمد يمدت يبرا 1995منعقد شـده بود، لذا در 

  هستند.

 ةاساسنام 12 ةطبق ماد .عضـو آژانس يشـورهاكان آژانس و يم 5 پادمان ةنامموافقت .1-2

ــورهاكاز  يكآژانس، هر  ــو با يش ــ ير پادمانيد به منظور انجام تدابيعض ن آژانس، يا يواز س

 98نمونه دارد، مشــتمل بر  ةه جنبكنامه ن موافقتي. اكنندپادمان را با آژانس امضــا  ةنامموافقت

  .استشده ينيبشيو محدود آژانس پ يادوار يبازرس يهانامهنه، موافقتين زميماده است. در ا

ــپتامبر  : اين پروتكل93+2 ةنامبه موافقت يل الحاقكپروت .1-3 ــورا 1997مصــوب س  يش

 و استنمونه  ةنامموافقت يكنامه پادمان، ز همچون موافقتيل نكن پروتيام آژانس است. اكح

 يه آمادگك ييشــورهاكاز  يكان هر يل مكن پروتيمفصــل. ا ةميماده و دو ضــم 18مشــتمل بر 

ــود. مرجع تصــويل را دارند و آژانس منعقد مكرش مقررات پروتيپذ ــوكب پروتيش  يل از س

  ل آژانس است.ك ريآن با دب يام و امضا و اجراكح يراآژانس، شو

 يدارا يااروپا و هر پنج قدرت هسته ةيعضو اتحاد يشورهاكشـور، از جمله ك 80نون كتا

 االتيها، از جمله ااز آن ياند. البته برخردهكل را امضا ك، پروتيشمال رهكز ژاپن و يحق وتو و ن

  رفته است.يط پذ، آن را با اعمال حق شرامريكاة متحد

 عضو يهاآژانس در برخورد با تخلفات دولت يهاضمانت. 1-4

ب كها مرته دولتك يبا توجه به شدت و ضعف و نوع تخلف ياتم يانرژ يالمللنيآژانس ب

  ند ازاكه عبارت رده استك ينيبشيخود پ ةدر اساسنام ياشوند، اقدامات بازدارندهيم

 تعليق حق رأي 

  تعليق امتيازات 
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 گزارش به شوراي امنيت ارائة

ــاس   يفايت و عدم ايردن حق عضــوكعضــو در صــورت پرداخت ن يهادولتبر اين اس

ن اقدام يه اكان آژانس محروم خواهند شد. روشن است كدر ار يخود، از حق رأ يتعهدات مال

 يچنانچه عضــوو  ندارد NPT يبه تخلف از مقررات ماهو يارتباط ،يق حق رأيو تعل يهيتنب

خلفات ن تياكند و با نامه را نقض منعقده به موجب اساس ةناما موافقتينامه وسته مفاد اساسيپ

ت دولت عضو را يق عضـويتعل يام تقاضـاكح يده انگارد، و شـورايمان را ناديپ يياهداف نها

ق و رد، حقويقرار گ ينفرانس عمومك يشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضاين پيداشـته باشد و ا

 يبنديا، عدم پيهين اقدام تنبياست ا يق در خواهد آمد.گفتنيازات دولت عضو به حالت تعليامت

  41رد.يگيرا در بر م ياهسته يز انرژيآماربرد صلحكبه تعهدات مربوط به 

ار خود را يدر اخت يِا، مواد هســتهيارهســتهيعضــو غ يهااز دولت يكيچنانچه در نهايت 

ن آژانس ه بازرساك كاري كندا يرد، يار گكبه  ياهسته يت انفجارگر ادوايا ديد سالح يتول يبرا

زات دولت ايت و امتيق حق عضـــوينند، گذشـــته از تعلك تأييددولت مزبور را  يبندينتوانند پا

ز پس گرفته شــود و مراتب يآژانس به او ن يارائه شــده از سـو يهاكمكن اسـت كعضـو، مم

 يهاو دولت يســازمان ملل، مجمع عموم تيامن يبه شــورا 42امكح يشــورا يتخلف از ســو

ــو اعالم  ــودعض ــال ا .ش ــورايارس ــت زمكت، مميامن ين گزارش به ش ــدور نهين اس ــاز ص س

د صلح، نقض صلح و وقوع تجاوز) يمتحد (تهدبر اسـاس فصل هفتم منشور ملل ييهاقطعنامه

  43باشد. همراه »يو قهر يياقدام اجرا«ن است با كن امر مميامد ايه پكاست  يعيشود. طب

  

  

                                                 
  .23، ص  31. ماهنامة آموزشي، اطالع رساني معارف، شماره 41

42 . Board of Governors 
 .24. پيشين، ص  43
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  44الملل. تأسيس كميسيون حقوق بين2

 و هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحداين كميسيون نيز بر اساس قطعنامه تأسـيساگرچه 

ه دليل ب(با توجه به اهميت ويژة اين كميسيون ، در راسـتاي اجراي منشـور صورت گرفته است

خالي از لطف نيســت كه حداقل چگونگي  )المللي دولتتدوين مواد مرتبط با مســئوليت بين

  .بررسي شودن روند تصويب اين مواد توسط كميسيو

هايي به آغاز مطالعه و انجام توصــيه«خود  13ماده  1منشــور ملل متحد در جزء الف از بند 

را از وظايف سازمان ملل متحد  »و تدوين آن المللبينتدريجي حقوق  منظور تشـويق توسـعة

جمع م 45.استالملل مورد تدوين حقوق بين جامعة ملل در دانسته است كه خود ملهم از تجربة

ـــازمـان ـــامبر  11مورخ  94 )1متحد طي قطعنامة (مللعمومي س اي مركب از كميته 1946دس

داد.  تشــكيل »و تدوين آن المللبينكميتة توســعة تدريجي حقوق «دولت، به نام  17نمايندگان 

  گزارش در موارد زير بود:  وظيفة اين كميته مطالعه و ارائة

مجمع عمومي بايد توســـعة تدريجي و تدوين حقوق ها هايي كه بر اســـاس آنالف: روش

  الملل را تشويق كند.بين

  هاي جلب همكاري اركان مختلف سازمان ملل متحد در اين موارد.ب: روش

المللي براي دستيابي هايي كه ممكن است اركان ملي و بينهاي اسـتفاده از كمكپ: روش

  46.كنندبه اين اهداف ب

                                                 
44 . International Law Commission (ILC)  

. پس از جنـگ جهاني دوم، اكثر نويســـندگان منشـــور ملل متحد كه مايل نبودند مجمع عمومي به صـــورت 45
پيشــنهاد كشــورهايي را كه خواســتار تفويض اختياراتي به مجمع در اين قلمرو شــده المللي درآيد، گذار بينقانون

ــورها) رد  ــاي مجمع و تحميل مقررات آنها به كش ــويب معاهدات عام بين المللي با رأي اكثريت اعض بودند (تص
ـــايســـته بكند. بنابراين، بند  را  13از ماده  1كردند، اما موافقت كردند كه مجمع عمومي در اين زمينه اقداماتي ش

تصـويب كردند و به موجب آن مجمع عمومي را قادر ساختند تا براي توسعة تدريجي حقوق بين الملل و تدوين 
گامي موثر در جهت فعاليت مستمر سازمان ملل متحد در «به اين ترتيب،  هايي به تصـويب برساند.نامهآن توصـيه

  برداشته شد.» المللقلمرو حقوق بين
  .6ص مسعود، پيشين،  طارم سري، رام،. مستقيمي به46
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ل داد و سرانجام در كيجلسه تش يس 1947 جون 17تا مي  12از  ]كميتة مزبور[كميسـيون 

با  المللنبيون حقوق يسيمكبه نام  يونيسـيمكه ك كرده يرد به مجمع توصـكه يه تهك يگزارشـ

  47آورد. رده بود، به وجودك ينيش بيپ ة آنناماساس يه براك يتوجه به طرح

را  المللبينم كميســـيون حقوق 1947نوامبر  21مورخ  174) 2عمومي در قطعنامة ( مجمع

اعضــاي كميســيون به عنوان اشــخاصــي كه  ه،اســاســنام 2 مادة 1به موجب بند  به وجود آورد.

 شوند. شايد يكي از داليلالملل پذيرفته شـده اسـت برگزيده ميشـان در حقوق بينصـالحيت

كنندگان  ) بود كه شركت1930(الهه الملل بيندوين حقوق چنين شـرطي شـكست كنفرانس ت

تخصــص  المللبينل حقوق يو در زمينة مســا 48دادندها تشــكيل ميدر آن را نمايندگان دولت

به «اساسنامة خود وظيفه يافت  18 ةماد 1طبق بند  المللبينكميسيون حقوق  49چنداني نداشتند.

هدف از  ».بررسي كند الملل رال زمينة حقوق بينكهايي براي تدوين،به منظور برگزيدن عنوان«

ــي مزبور برگزيدن عنوان ــيون تدوين آنبررس ــي بود كه كميس ها را الزم يا مطلوب هاي خاص

م آغاز كرد در نخستين  1949). كميسيون كار خود را از سال 18 مادة ،2 بندداد (تشـخيص مي

                                                 
 www.lawnet.ir/article/show-81267.aspxروشهاي شناخت حقوق بين الملل، هدايت اهللا،فلسفي، . 47

هاي وشر«اي با عنوان اهللا فلسفي در رابطه با شكست جامعة ملل نظر ديگري دارد. ايشان در مقالهت. دكتر هداي48
هاي مختلف به نشر رسيده است عدم شناخت كافي از طبيعت و ماهيت كه در سـايت» المللشـناخت حقوق بين

اين داند. وي درة ملل ميالملل و نيز گسـتردگي مشـكالت و مسـائل بين المللي را دليل شكست جامعحقوق بين
شـكسـت جامعة ملل در تدوين مقررات بين المللي نشـان داد كه كشـورها هنوز به درستي از « نويسـد: مقاله مي

الملل اگاهي كافي ندارند. كشـــورهايي كه در آن زمان خواســـتار تدوين مقررات بين طبيعت و ماهيت حقوق بين
ــده بودند گمان مي كردند كه حقوق مو ــورت الملل ش ــت كه مي تواند به ص جود (عرفي) تا آنجا تكامل يافته اس

حقوق نوشـته درآيد؛ اما از اين نكته غافل مانده بودند كه جامعة بين المللي مشــكالت و مســائل بسياري دارد كه 
ل لحقوق موجود به آنها نپرداخته است. البته اين بدان معنا نيست كه آنان خواستار بدعت در قلمرو حقوق بين الم

نبودند، بلكه غرض اين اسـت كه اين كشورها تصور مي كردند حقوق موجود در قلمرو و مسائل اساسي يا همان 
مسائل محدودي كه انتخاب كرده بودند به حد كافي رشد يافته است. اما كنفرانس الهه به خوبي نشان داد كه آنان 

الملل فقط پرداختن به حقوق موجود و تفصيل وق بيناند تدوين حقكردهاند كه گمان ميتا چه حد در اشـتباه بوده
  .بعضي از مضامين حقوقي است

  .6. مستقيمي، بهرام، طارم سري، مسعود، پيشين، ص  49
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 »المللينببا توجه به كار تدوين حقوق  للالمبينبررسي حقوق «اجالس با استفاده از يادداشت 

ـــازمان ملل متحد تهيه كرده بود عنوان را مورد مالحظه قرار داد كه يكي از  25 ،كه دبير كل س

  50آنها مسئوليت دولت بود.

ها موضوع عنوان تهيه شـد كه در ميان آن 14هاي مزبور فهرسـتي موقت مركب از از عنوان

ــت ــئوليت دولت نيز قرار داش ــيون در كار خود تنها براي  .مس حقوق «عنوان يعني  3اما كميس

ــد ــتم  نمايندة» .معاهدات، روية داوري و رژيم درياي آزاد اولويت قائل ش كوبا در اجالس هش

ــال  ــيون حقوق 1953مجمع عمومي به س ــنهاد كرد كه كميس ــئلة  المللبينم پيش ــي مس بررس

ريح پيشنهاد خود خاطر نشان ساخت كه مسـئوليت دولت را در اولويت قرار دهد. وي در تشــ

يكي از چهارده عنواني بود كه كميسيون در نخستين اجالس خود به »مسئوليت دولت«موضوع 

ها از هاي ميان دولتكه اكثر اختالف كرد تأكيدطور موقـت براي تدوين برگزيد. نمايندة كوبا 

الملل اســتوارند و متضــمن ينشــود كه بر نقض واقعي يا ادعايي تعهدات بادعاهايي ناشــي مي

آميز لمتاستقرار روابط مسا ،اند، و اينكه تنظيم اصول مربوط به مسئوليت دولتمسئوليت دولت

  51.كندها را آسان ميدوستانه ميان دولت

دسامبر  7مورخ  (VII)799سر انجام مجمع عمومي طي قطعنامة  پس از بحث و بررسـي،

به تشخيص خود در اسرع وقت تدوين اصول كه خواست الملل م از كميسيون حقوق بين1953

 »ولتمسئوليت د«الملل حاكم بر مسـئوليت دولت را برعهده گيرد. دراين قطعنامه به حقوق بين

يان از اين ب المللبين. به هر حال با توجه به حقوق نيستشود اما حوزة تدوين روشن اشاره مي

ــيري تحت ــيق نبايد تفس  يا حوزة اپيش از تصــويب اين قطعنامه محتو . حتيكردالفظي و مض

زيرا دبير كل در يادداشت خود به كميسيون  حدي روشن شده بود، تا »مسئوليت دولت«تدوين 

، در زمينة مسئوليت اظهار داشت شدعنوان براي تدوين مشخص  25كه در آن  ،المللبينحقوق 

                                                 
  7. همان، ص  50
  . پيشين. 51
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ـــئوليت كيفري دولت«كـه بـايـد تحوالت جديد مانند  طور افرادي كه از جانب ا و همينهمس

  در نظر گرفته شود. 52»كنندها عمل ميدولت

موضوع به بار ديگر  پس از هفت سال، يك 1960در سـال  شفعاليتدر ادامة كميسـيون در 

مجمع عمومي  1686 (XVI) ةخصوص پس از صدور قطعنامبه و توجه كردمسـئوليت دولت 

گزارش از ســـوي كميســـيون به مجمع عمومي  ةارائ كه در رابطه با 1961دســـامبر  18مورخ 

ــيون در ــازمان ملل متحد بود، كميس ــال  س اش به كاري آينده ةتوافق كرد كه در برنام 1962س

  53عنوان يكي از موضوعات وارد شود.ه موضوع مسئوليت دولت ب

 به عنوان مخبر ويژه و با تســليم 54و با انتصــاب آقاي روبروتو آگو 1963نهايتاً در ســال 

ماده يعني بخش  35كه منتهي به تصويب مقدماتي  1980تا  1969هاي هاي وي در سالگزارش

كميســيون حقوق   2001ســنگ بناي طرح فعلي يا طرح  اول قواعد مربوط به مســئوليت شــد،

المللي دولت گذاشـــته شـــد. پس از وي مخبرين ديگري الملل در رابطه با مســـئوليت بينبين

 ها بخشكه حاصل كار آن كردندرابطه با طرح مورد نظر  فعاليت  ز درو رويي 55همچون ريفاگن

ــتدوم قواعد مزكور  به  56كه آقاي جيمز كرافورد بودزماني  ،عطف پاياني كار ةنقط و نهايتاً اس

. را شروع كردالملل منصـوب شـد و بازنگري كل طرح كميسـيون حقوق بين ةعنوان مخبر ويژ

در كميسيون  2001جر به تصويب نهايي طرح موسوم به طرح هاي كرافورد در نهايت منگزارش

  57الملل و در مجمع عمومي سازمان ملل متحد شد.حقوق بين

  

                                                 
. پس از دو جنـگ جهاني ترتيباتي براي محاكمة افرادي كه از جانب دولت عمل مي كردند و مرتكب جنايت  52

 اي براي طرح موضــوع مســئوليتيني شــد. به وجود آمدن مفهوم مســئوليت كيفري افراد انگيزهبشــده بودند پيش
  دانان اين جنبه از مسئوليت را نپذيرفتند.ها و اكثر حقوقكيفري دولت شد اما دولت

  .8بهرام، پيشين ص . مستقيمي،  53
54 :Roberto Ago  

55 : Riphagen 

56 : Crawford   

  .13و12المللي دولت، صص ، مسئوليت بينعليرضا گل،: ابراهيم57
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و در زمان آگو به تصـويب رسيده بود دچار تغييرات  1980قسـمت اول طرح كه در سـال 

ترين تفاوت اين دو عمده .در طرح كرافورد حفظ شــد آنمتعددي شــد ولي شــالوده و اســاس 

كه در آن عالوه بر حذف بعضي  اسـت 2001طرح  ةاولي ةماد 27طرح آگو و  35 ةرح در مادط

  58طور كامل حذف شده است.ه مسئوليت كيفري دولت ب اند،موارد كه زايد تشخيص داده شده

 ي مرتبط باالمللبينبا كشــورهاي ناقض تعهدات د عملكرد مجمع عمومي در برخور

 هاي نا متعارفممنوعيت سالح

ــتا مي ــت برخي از  بهتوان در اين راس ــخ به درخواس ــازمان ملل متحد در پاس اقدامات س

در پاسخ به درخواست جمهوري اسالمي ايران (كه  1984در سال «كشورها اشاره كرد، چنانچه 

 1984و اوايل  1983طي چندين نامه در سال  و هاي شيمياييدر رابطه با استفاده عراق از سالح

) دبيركل از چهار متخصص  برجسته خواست تا .ان ملل متّحد گزارش شده بودبه دبيركل سازم

كاررفته را روشن سازند. اين متخصصان بازرسي را بر عهده گيرند و نوع و ميزان مواد به ةوظيف

ـــيميايي از طريق بمباران هوايي به كار رفته  6 روز در ايران بودنـد و گزارش دادنـد كه مواد ش

ــت. در مار ــتفاده از  ،1984 چاس ــي كرده و اس ــين را بررس ــص ــوراي امنيت گزارش متخص ش

 تأكيدژنو  1925هاي شيميايي را شديداً محكوم و همچنين بر لزوم رعايت مفاد پروتكل سـالح

  59»كرد.

موران اعزامي براي بازرسي، أمتّحد بر اساس گزارش ممللهمچنين شـوراي امنيت سـازمان

) سـكوت خود را دربارة استفادة عراق از سالح 1988 مي 9(مورخ  61260)  620( ةدر قطعنام

سف كرد. در أاثر، ازكاربرد سالح شيميايي ابراز تشيميايي شكست و با تصويب يك قطعنامة بي

                                                 
هاي مفصــلي كه در زمان آرانجيو روييز طرح شــده بود، اين انديشــه تقويت شــد كه انتســاب : در پرتو بحث58

 بر همكاري استوار است ـ سازگاري دارد والمللي ــ كه عمدتًا مسئوليت كيفري به دولت نه با ساختار روابط بين
ــئوليت كيفري شــخص حقيقي را تقويت كرد. اين انه به مصــلحت روابط بين لمللي اســت و به جاي آن بايد مس

  انديشه خود را در طرح نهايي نشان داد.
 .416. آقايي، بهمن، پيشين، ص  59

  : اين قطعنامه توسط آلمان فدرال، ژاپن، ايتاليا و انگلستان پيشنهاد شده بود.60
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برد سالح شيميايي محكوم شده است. اين قطعنامة راين قطعنامه بدون نام بردن از عراق تنها كا

و اســتفاده از ســالح  تأكيدژنو  1925 جون 17 شـوراي امنيت بر لزوم رعايت مقررات پروتكل

جنگ عراق عليه ايران محكوم كرده و از دول جهان خواسته است كه از ارسال  شـيميايي را در

  61هاي شيميايي به منطقه خودداري كنند.تجهيزات و مواد مربوط به سالح

  62ب: عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد

 .طرح نشده استمنشور سازمان ملل متحد  ي نامتعارف درهامسـالة استفاده و كنترل سالح

هاي آن سازمان، مديريت مستقيم، بازرسي، تحقيق در اين هيچ يك از ارگان ،اسـاس منشـور بر

ملل،  ةحتي بر خالف ميثاق جامع .را برعهـده ندارد مؤثرزمينـه و قـدرت اعطـاي مجوز كنترل 

آن منشــور  24 ةبا اين حال طبق ماد .اســتنپرداخته  بســيارخلع ســالح نيز  ةلئمنشــور به مســ

ليكن بايد است.  63شوراي امنيت نهاده شده ةعهد المللي برمسـئوليت حفظ صـلح و امنيت بين

حفظ صلح و  ةمنشور، مسئوليت اولي 24 ةتوجه داشـت كه شـوراي امنيت اگرچه بر اساس ماد

ص نيست. مسئوليت مذكور تنها مرجع مسـئول در اين خصو ،المللي را بر عهده داردامنيت بين

هاي ديگر سازمان . به همين دليل ارگاناستنيز كلية اعضاي سازمان  بر عهدة نهادهاي ديگر و

ي دادگستري نيز در اين المللبينهمچون مجمع عمومي، شـوراي اقتصادي و اجتماعي و ديوان 

  .دارنداي هاي ويژهزمينه مسئوليت

قات كه بايد مساب داندرا مسئول تشكيل سيستمي مي منشور، شوراي امنيت 26در ادامه مادة 

مطابق اين ماده شــوراي امنيت به منظور كمك به استقرار  64تسـليحاتي را تحت كنترل درآورد.

                                                 
61 : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) year book 1985 .pp. 

182-183  
62 : Unite Nations Security Council (UNSC) 

به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از طرف ملل متحد و اعضاي آن، مسئوليت اولية حفظ صلح و  1-24:  مادة 63
شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به كند كه كند و موافقت ميامنيت بين المللي را به شـوراي امنيت واگذار مي

  موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام كند.
ة به المللي به وسيلبه منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين«منشـور سـازمان ملل متحد:  26: مادة 64

ت شوراي امنيت مكلف اس ،تكاربردن تدابيري جهت صـرف حداقل منابع انساني و اقتصادي جهان براي تسليحا
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كه مكلف است  47 ةمندرج در ماد 65المللي با مسـاعدت كميتة ستاد نظاميصـلح و امنيت بين

  كه  66عضاي سازمان ملل متحد تسليم كندهايي براي برپايي نظام تسليحاتي در جهان به اطرح

  C بند توان بهگيرد. در توجيه اين نظريه ميسالحهاي نامتعارف را نيز در بر مي ،اين بيان كلي

 11شــوراي امنيت در  I 825خصــوص عراق و قطعنام م در1991 اپريل 3مورخ  687 ةقطعنام

اي همنيت نسبت به فعاليتكرد كه حساسيت شوراي اشمالي اشارهة م در خصوص كر1993مي 

را نشان   ]در اين مورد[ ياخصوص سالح هستههب ،هاي غيرمتعارفها در رابطه با سـالحدولت

  67دهد.مي

گر از ابعاد يد يكيج فارس يخلع سالح عراق بعد از جنگ دوم خل براياقدام سـازمان ملل 

ت يامن ي. شورااستمتعارف هاي نازمينة جلوگيري از كاربرد سالحن سازمان در يا يهاتيفعال

 يمورد تعهد عراق مبن در يحيط سخت و صريمنشور شرا 7اسـاس فصل  بر 687 ةقطعنام يط

                                                 
هايي براي وضـع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاي طرح 47كه با كمك كميتة سـتاد نظامي مذكور در مادة 

  »ملل متحد تقديم كند.
65 : Military Staff Committee. 

 .دكننظيم ميهاي به كارگيري نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك كميتة ستاد نظامي ت: طرح46: مادة 66

هاي نظامي شــوراي : براي راهنمايي و كمك به شــوراي امنيت دربارة كلية مســائل مربوط به نيازمندي1-47مادة 
المللي و همچنين براي به كارگيري و فرماندهي نيروهاي مســـلحي كه در امنيت براي حفظ صـــلح و امنيت بين

 .شوداحتمالي، يك كميتة ستاد نظامي تأسيس مي اختيار شورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع سالح

ـــ كميتة سـتاد نظامي مركب خواهد بود از رؤسـاي ستاد اعضاي دائم شوراي امنيت يا نمايندگان آن 2 ها. هرگاه ـ
حسـن اجراي وظايف كميتة سـتاد نظامي، شركت عضوي از اعضاي ملل متحد را كه در كميته نمايندة دائم ندارد 

 .ضو از طرف كميتة ستاد نظامي براي شركت در كارها دعوت خواهد شدايجاب نمايد، آن ع

الجيشي هر يك از نيروهاي مسلحي خواهد بود كميته ستاد نظامي زير نظر شوراي امنيت مسئول هدايت سوق ـ 3
 گونه نيروها بعدًا ترتيب داده خواهدكه در اختيار شـورا گذاشـته شـده است. موضوعات مربوط به فرماندهي اين

 .شد

هاي اي مناسب كميتههاي منطقهتواند با اجازة شوراي امنيت و پس از مشورت با سازمانـ كميتة ستاد نظامي مي 5
  .اي تأسيس كندفرعي منطقه

لة محمدرضا، مج:جوينر، كريسـتوفر سـي، مقابله با تروريسم هسته اي: يك پاسخ معاهداتي، ترجمه: مهماندار،67
شــماره ســي و قوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجالس رياســت جمهوري،حقوقي، نشــرية مركز امور ح

  299، ص 1387هشتم، 
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ن يتساب اكاهاي برنامه يموجود و عدم اتخاذ و اجرا يكولوژيو ب ييايميش يهابر انهدام سالح

ت حايل تسلنتركه ك استخ سازمان ملل ين قطعنامه در تارين اوليا 68.ندك يحات وضـع ميتسـل

  .ندكيم يريگميدر مورد آن تصم 7رده و براساس فصل ك يتلق يت اساسيموقع يرا دارا

براي تخريب تمامي  )آنسكام( 69سازمان ملل متحد براي خلع سالح عراق ةكميسـيون ويژ«

هاي اين طريق بخشــي از سـالح و از شـدمواد و تسـليحات ممنوعة موجود در عراق تشــكيل 

ــتار جمعي عراق  ــدمنهدم كش ــال  همكاري نكردنبه دنبال  .ش ــكام در س ، 1998بغداد با آنس

تمامي  1998در دســامبر  70»روباه صــحرا«يي و  انگليســي در ادامة عمليات امريكاهواپيماهاي 

  71»نقاط مشكوك عراق را بمباران كردند.

 1540توان به صدور قطعنامة ديگر اقدامات شـوراي امنيت سـازمان ملل متحد مي از جملة

اشاره كرد. اين قطعنامه كه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان  200472 اپريلاين شورا مصوب 

. حامي استآور براي همة اعضــاي سازمان ملل ملل متحد صـادر شـد، يك تعهد حقوقي الزام

شــوراي امنيت به مجاز شــمردن تحريك ، به دنبال امريكا ةاصــلي اين قطعنامه، اياالت متحد

له ، از جمبود ها براي مقابله با تهديد عوامل غيردولتيبراي مجبور كردن دولت اقـدامات عملي

ــتارقاچاق ســالحدر كار هاي تروريســتي كه گروه ــتند. انگيزةهاي كش صــدور اين  جمعي هس

                                                 
آنان تصويب كرده است كه از هاي متعددي در رابطه با كنترل تسليحات و عدم اشاعة : شـوراي امنيت قطعنامه68

ـــاره كرد: قطعنامهآن جملـه مي  1874)، 2006( 1718)، 2006( 1695)، 1193( 825هاي توان بـه موارد ذيل اش
 1747)، 2006( 1737)، 2006( 1696اي جمهوري اســـالمي ايران)، هاي هســـته) (در رابطـه بـا فعاليت2009(
  اي كره شمالي).هاي هسته) (در رابطه با برنامه2008( 835) و 2008( 1803)، 2007(

69 : United Nations Special Committee( UNSCOM) 

70 : Operation Desert FOX  

 هاي كشتار جمعي در خاورميانه، فصلنامة سياست،اكبر، اتحاد آمريكا ـ اسرائيل و مبارزه با سالحعلي : جعفري،71
  .142، ص 1388، پاييز 3شمارة  ،39دانشگاه مازندران، دورة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، مجلة

72 : See UN Security Council Resolution 1540, UN Doc S/RFS/1540 (2004) (28 

Apr.2004),available at: 
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NO4/328/43/PDF/NO432843.pdf?OpenElem
ent (accesses 3jan.2007)  
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دير خان در سال قيافتة دانشمند پاكستاني عبدالاي سازمانتكثير هسته ةبازار شبك يقطعنامه افشا

  73بود. 2003

كه كشورها را از ارائة هرنوع حمايت به  استاجرايي آن  1د اصلي اين قطعنامه در بند تعه

صــدد توســعه، به دســت آوردن، ســاخت، داراشــدن،  كه در كنداي منع ميبازيگران غيردولتي

اي، شيميايي يا بيولوژيكي و ابزار به كارگيري هاي هستهونقل، انتقال يا اسـتفاده از سـالححمل

  د. براي جلوگيري از دخالت بازيگران غيردولتي به تنهايي و بدون حمايت دولت در آنها هستن

ق يطر از ن مؤثريقوان ياجرا ب ويشـــورها تصـــوكآن  اجرايي قطعنامه از 2اين اقدامات، بند 

ــدن در هر يردولتيه عوامل غك ندكيدرخواســت م را يمل يگذارقانون ن ياز ا يكرا از وارد ش

   .ندكها منع تيفعال

ــورها اتخاذ و اجراكآن به  يياجرا 3 بند ــ يكجاد ير مؤثر جهت ايتداب يش ــتم جامع يس س

ه يمواد مرتبط به آن را توص و يجمع شـتارك يهار سـالحيثكاز ت يريجلوگ يبرا ينترل داخلك

ـــبيد تدابيها باه دولتكدارد ين مقرر مين قطعنامه همچنين منظور، ايبد. ندكيم  ير مؤثر مناس

ت يقوونقل، تحمل اي يسازرهياستفاده، ذخ د،يتول در ين اقالمين چنيتضم و يرسبحسا يبرا

فروش  د ويخر مبارزه با و يري، جلوگييشـــناســـا يبرا ياقدامات انتظام و يمرز يهانترلك

ـــعه و اجرا ن مواد ويو تجارت ا يرقانونيغ ن يو مؤثر بر چن يصـــادرات مل يهانترلك يتوس

  74.ندريارگكبه  ، وضع وياقالم

مركب از همة اعضاي » 1540كميتة «ي با عنوان ااجرايي قطعنامه، كميتة ويژه 4سـرانجام بند 

هاي كشورهاي عضو مسئول بررسي و ارزيابي گزارش 1540شـوراي امنيت تأسيس كرد. كميتة 

راجع به ميزان پيشــرفت حاصــله مطابق با تعهدات ناشــي از كنوانســيون اســت. بر اســاس 

اي اي و امنيت مواد هستههاي هستهها مسـئول عدم تكثير سـالحدولت 1540ة هاي كميتگزارش

ها از بايد ميزان پيروي آنها ميهاي ارسالي دولتدر كشـورشـان هسـتند. عالوه بر اين، گزارش
                                                 

  .299: جوينر، پيشين ص 73
  300: جوينر، پيشين ص 74



 171هاي نامتعارف / بررسي عملكرد سازمان ملل متحد در راستاي جلوگيري از استفاده از  سالح

شوراي امنيت را مشخص كند. در مورد كشورهايي كه در تحقق  1540تعهدات ناشي از قطعنامة 

بايد راهكارها و كند كه كشورهاي ديگر مياجرايي مقرر مي 7بند  كنند،ميمفاد قطعنامه كوتاهي 

هاي حقوقي و تنظيمي مورد نياز براي رعايت كنوانسيون را هاي الزم راجع به زيرساختتوصـيه

االجرا تلقي شــود كه تواند يك اقدام حقوقي الزممي 1540. در اين صــورت قطعنامة 75ارائه كنند

براي  كند و اقدام مهم و مؤثري استاي را تشويق مينوانسيون تروريسم هستهتبعيت بيشتر از ك

 2006اپريل  27هاي نامتعارف.شوراي امنيت در تاريخ جلوگيري از گسـترش و استفاده از سالح

مندي شورا را براي دو سال آينده و عالقه 1540با تمديد حكم كميتة  1637با تصـويب قطعنامة 

ـــديـد تالش بيان كرد و نيز كميتة  1540يش در جهـت ترويج اجراي كامل قطعنامة هـابراي تش

ـــال  1540 ـــورا ارائه كند. در  2008را موظف كرد تا باري ديگر در س گزارش خود را به اين ش

ـــورا 2008اپريـل  25ادامـه و در  و  1540هاي با تأكيد مجدد بر اهداف قطعنامه بـاري ديگر ش

) فعاليت كميته را براي سـه سـال ديگر تمديد كرد و 1810(اي ديگر ، با تصـويب قطعنامه1673

كميته نيز پس از  76اين بار بررسـي جامع از وضــعيت اجراي قطعنامه را از كميته خواســتار شد.

  77گزارش خود را به شورا ارائه كرد. 2011اپريل  24هاي الزم در تاريخ انجام بررسي

ل صالحيت خواهد كرد كه اوًال اختالفي اما به اسـتناد فصل ششم منشور، شورا زماني اعما

خطر  المللي را بهآن اختالف صلح و امنيت بين ةثانياً بيم آن باشـد كه ادام ؛وجود داشـته باشـد

صالحيت شورا محدوديت دارد و فقط در صورتي  نيز بر اسـاس فصـل هفتم منشـور 78اندازد.

ــته  ــلح و امنيت تهديد وجود داش ــبت به ص ــلح يا عملي اقدام خواهد كرد كه نس ويا نقض ص

تجاوزكارانه صــورت گرفته باشــد. در واقع منشــور حاوي قواعد كلي در مورد حفظ صــلح و 
                                                 

  : همان. 75
76 : http://www.un.org/sc/1540/ 
77 :Ibid  

تواند هر اختالف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به شوراي امنيت مي«منشور سازمان ملل متحد:  34. مادة 78
المللي شود يا اختالفي ايجاد كند، مورد رسيدگي قرار دهد بدين منظور كه تعيين كند آيا محتمل يك اصطكاك بين

  »المللي را به خطر بيندازد؟صلح و امنيت بين است ادامة اختالف يا وضعت مزبور حفظ
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باشد كه ممكن است هايي ي اسـت، بدون اينكه در مورد نوع خاصــي از ســالحالمللبينامنيت 

 ةلئسم ذكرنشدنكشور متجاوز قرار گيرد. بيان اين نكته الزم است كه شايد علت  ةمورد استفاد

هاي غير متعارف در منشور، اين واقعيت باشدكه بمب اتمي هيروشيما زماني فرود آمد كه سالح

  االجرا شد.الزم 1945اكتبر  22تدوين منشور پايان يافته بود و در  كار

اين  1887توان به تصويب قطعنامة ميشـوراي امنيت سـازمان ملل متحد از ديگر اقدامات 

هاي گســترش ســالح ةدر زمين شــورا به معضــالت جهاني هقطعنامن ايدر . 79شــورا اشــاره كرد

 .تأكيد كرده استها و راهكارهايي در اين زمينه برنامهبر اي اشاره داشته است و هسته

ــته ةبه برنام مذكور از جمله تلويحاً ةهمچنين در قطعنام ــالمي ايران اي هس و جمهوري اس

هايي را براي شرطامنيت در اين قطعنامه پيشاسـت. شوراي  شـدهمربوطه اشـاره هاي قطعنامه

 .(پرونده ايران) اي معرفي كرده استهسته ةمنع اشاع ةهاي عضو معاهداسـتيفاي حقوق دولت

هاي دولت مربوطه قبل نافي مســئوليت  مذكور ةمعاهد كه خروج از كردههمچنين شــورا اعالم 

آن  ةرا مي بايست در زمر 1887 ةمقطعناكره شمالي)   ةپروند. (يستخروج ن ةاعالمي صدور  از

گذار به شمار آورد كه از اين پس شوراي امنيت گرايانه و يا سـياستعامهاي دسـته از قطعنامه

در  .به آن توجه خواهد كردي المللبينحفظ صـــلح و امنيت  ةدر ايفاي وظايف خويش در زمين

د تواند تهديكه مي -اصيها شـوراي امنيت بدون پرداختن به وضـعيت خاين دسـته از قطعنامه

بيني رفتار ي كلي خود را با هدف قابليت پيشهاسياست -ي باشدالمللبينعليه صـلح و امنيت 

 80.دكنشورا و همچنين خودداري از وضع استانداردهاي دوگانه معرفي مي

  

  

                                                 
در يك نشست تاريخي كه با حضور رؤساي جمهور كشورهاي عضو  2009سپتامبر  24: اين قطعنامه در تاريخ 79

  شورا برگزار شد، به تصويب رسيد:                                      
1887-resolution-http://disarmament.ir/nuclear/174  

80 :http://internationallaw.blogfa.com/cat-7.aspx 



 173هاي نامتعارف / بررسي عملكرد سازمان ملل متحد در راستاي جلوگيري از استفاده از  سالح

  81ج: عملكرد دبير كل سازمان ملل متحد

به  ان،يجهان يآن، نماد سازمان برا ياصل ةنندكسازمان ملل متحد و اداره يل، مقام باالكريبد

ــاخصيژه به عنوان بهتريو ــلح  ةنندكو برقرار يانجين ميترن و ش ــت. دب الملليبينص ل كرياس

ن اي ند وكيجلب م ، از توسـعه تا خلع سالح و حقوق بشريا را به مسـائل مهم جهانيتوجه دن

  ت يصلح و امننسبت به حفظ  كه در هر موردي كه به نظر وي ممكن است تهديدي داردحق را 

  اين اختيار شامل 82.كندرا نسبت به آن جلب ت يامن يتوجه شوراوجود داشته باشد،  الملليبين

اختيارات دبير كل به طور  . هرچند در منشور،استگيري سـه عنصـر حق، مسـئوليت و تصميم

 مسئله بستگي به ها كلي بوده و در جزئيات وارد نشده است. اينآن ،است شـده  وسـيع مطرح

   83ي وي در استفاده از اختياراتش در حل و فصل اختالفات داردهاسياستابتكارات و 
توان به دو مورد در رابطه با جنگ ايران و عراق از جملة ابتكارات شــخصـــي دبير كل مي

ــاره كرد ــان اعزامي، به  پس از آن .اش ــناس ــوراي امنيت در واكنش به اولين گزارش كارش كه ش
العمل كافي در برابر نقض آشكار مقررات اكتفا كرد و بدون عكس 1884 چمار 30يانية صدور ب

قت دبيركل و هاي شــيميايي باز گذاشــت،المللي راه را براي تكرار اســتفادة عراق از ســالحبين
هاي شيميايي از كل جنگ ( برخالف بيانية مذكور) در تاريخ سازمان با جدا كردن كاربرد سالح

ــتي براي ر 1984 جون 9 ــال يادداش ــور ( ايران و عراق)، از آنان ؤبا ارس ــاي جمهور دو كش س
  84هاي شيميايي در جنگ اعالم كنند.خواست تا تعهد خود را به عدم كاربرد سالح

تهيه  1985 مارچاي وي است كه در اواسط پيشـنهاد طرح هشت ماده ابتكار ديگر دبير كل،

 خارجة ايران و عراق ارائه شـد. دبيركل، پيشنهاد هشت و در نيويورك به معاونان وزارت امور

                                                 
81: UN Secretary- General  

82 : Charter of the United Nations, Article 99. 

اهللا ترجمة سيد فضل زاده، الهام، مباني اسـاسـي منشـور سـازمان ملل متح در مورد ايجاد و حفظ صــلح،ن: امي83
  .4،215شمارة هاي حقوقي، موسوي، ديدگاه

ــم، حقوق بين: زماني، 84 ــيد قاس ــالحس ــيميايي در جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري الملل و كاربرد س هاي ش
  .114و 113صص اسالمي ايران، 
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بر  85اي را فراتر از مسـئوليت قانوني خويش در منشور، بر اساس ابتكار شخصي ارائه كرد.ماده

ــاس بند  تعهد  اپريل 8پيش از عراق، از مجاري محرمانه،  دو دولت ايران و هر اين طرح، 4اس

هاي شيميايي و باكتريولوژيك به و در مورد سـالحژن 1925خود را به رعايت ضـوابط پروتكل 

هيچ يك از  كرد. اين موضـوع براي عموم منتشر نخواهد شد و به وسيلة دبيركل اعالم خواهند

ــتفادة ــوراي تبليغاتي قرار نخواهد گرفت. طرفين، مورد اس ــورت ش   طرح مذكور اگرچه با مش

هاي از ديگر نمونه86ارهاي خود دبيركل بود.ها و ابتكتالش امنيت تهيه شده بود، در واقع ثمرة 

ـــتار جمعي مي ـــليحات كش براي توقف او  فراخوانتوان به  فعـاليـت دبير كل در رابطه با تس

دبير كل سـازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت اولين روز «اشـاره كرد  ايهاي هسـتهآزمايش

گونه كه ما بايد مانع از  همان :فتگ 2010اگست  29اي، هاي هستهي مبارزه با آزمايشالمللبين

يز ن ترهاي آينده شويم، بايد براي ايجاد جهاني امناي به نسلهاي هسـتهانتقال مشـكل آزمايش

  ».كنيمتالش 

ي را اهاي هستهالمللي مبارزه با آزمايشكه ما اولين روز بينحالي بان كي مون مي گويد در

دنيا   رشد براي رهاييمامي شركاي نهضت جهاني روبهجانب مشـتاقانه با تاين ،داريمگرامي مي

اجراي كامل  اي وهاي هستهگذاري بر سـالحسـرمايه اي، جلوگيري ازتهديدات هسـته شـر از

ركل ســازمان ملل يبان كي مون، دب .87كنماي همكاري ميهاي هســتهجامع منع آزمايش ةمعاهد

) يان پي ت( ايهاي هستهمنع گسترش سالح ةمعاهد   ةمتحد در آغاز به كار بازنگري پنج ساالن

 هف كردياي جهان توصهستههاي م منع گسترش سالحيان پي تي را اساس رژ ،2010در سـال 

ـــتور كار مطرح كرد. اآميز تيبردن موفقشيار را براي پيـپنج مع و شـــان گفت نخســـت يدس

هاي اي سالحو كشورهاي دار شـودر خلع سـالح حاصـل يد در مسـيبا »دسـتاوردهاي واقعي«

  .شان در مورد امحاي آنها عمل كنندد فراخواند تا به تعهداتياي را باهسته

                                                 
زير نظر جمشيد ممتاز،  گيري سـازمان ملل متحد،تجاوز عراق به ايران و موضـعو ديگران، نسـرين، مصـفا،  : 85

  .137، ص 1366المللي، مركز مطالعات عالي بين
  .115سيد قاسم، پيشين، ص  : زماني، 86

87 : http://www.unic-ir.org/pr/farsi/2682010.html 
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شـمولي ان پي تي برداشته شود. هند، ي در حصـول جهانيهان اسـت كه گاميگر ايار ديمع

از آن  2003ك خلق كره در يستند و جمهوري دموكراتيمعاهده نهاي ل طرفيپاكسـتان و اسرائ

 ةحق استفاد  كهن حاصـل شـود يقيالزم اسـت كه ح كرد يان كي مون تصـرآقاي ب .خارج شـد

 ي باشدرفتنيپذ دين نبايا«. اي نخواهد شداي منجر به عواقب ناخواستهاز انرژي هستهآميز صلح

 اي استفاده كنند وهاي هستهسالح ةتوسع ريمس معاهده به عنوان سـرپوشـي در كه كشـورها از

 .»سپس از آن خارج شوند

امع ج ةكرد، مشتمل بر معاهد تأكيدت حكومت قانون يت تقويشان بر اهميسوم ا ةرحلدر م

 .ايسم هستهيون تروريكنوانس و) سي تي بي تي( ايهسته شاتيمنع آزما

الح عاري از س ايههاي بلند به سـوي ساختن منطقكننده برداشـتن گامنييتع ةن نكتيهمچن
 ةكننده اســت. در حال حاضــر پنج منطقق نگرانير مناطانه همانند ســاياي در خاور مهســته

ـــامل يچننيا ـــرقي يب؛ جنوب اقين و كارائيي التامريكاني وجود دارد ش انوس آرام؛ جنوب ش
 عاري از سالح ةجاد منطقيت خود از ايح حمايركل در تصريدب. قاياي مركزي؛ و افريا؛ آسـيآسـ

شرفت يتوانند به پميكه  اندكرده جادينان اياطم«داشت كه  تأكيدن يانه بر اياي در خاور مهسـته
   ».ابندير مناطق دست يدر سا
ي دهان پي تي اســت كه از گزارش ةارش روند بازنگري قاطعانين معيآخركه شــان گفت يا

ن اشاره كرد كه يبه ا 88آقاي بان كي مون .مند باشدشتر سازماني بهرهيت بيجامع كشورها وحما
اي، كاستن از هاي هستهار خوب از راه نابودي سالحيبس اري از كشورها هم اكنون رهبرييبسـ

 89.اندداده نشان اي هاي هستهجاد نواحي عاري از سالحيشان و ايهازرادخانه

هاي ذكر شــده به هر حال نقش دبيركل براي انجام اقدامي مســتقل مهم اســت و در مثال
 آثار آن و نيز جلوگير ي ازشـاهديم كه از هر فرصتي براي پايان بخشيدن به جنگ و يا كاهش 

ــتفاده كرده اســت ــليحات نامتعارف اس ــترش تس  ليكن نقش بالقوة دبير كل تنها بر مبناي« .گس

                                                 
88 : Ban Ki-moon  

89 : Ibid  
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شوراي امنيت و مجمع عمومي و تحت  خصـوصاً  ،اقدامات متقابل اركان اصـلي ديگر سـازمان
  90.»شوداعمال  مؤثرتواند به طور مي ها،شرايط حمايت كامل دولت

  91ي دادگستريالمللبينوان د: عملكرد دي

ـــازمان ملل متحد مي از ديوان  1996جوالي  8توان به راي مشـــورتي ديگر اقـدامـات س

  در اين رأي ديوان 93.اين رأي يكي از آراء مهم ديوان است .اشاره كرد 92ي دادگستريالمللبين

ـــتنـاد به مواد  ـــيون ژنو  55و  35بـا اس ـــتين پروتكل الحاقي به كنوانس چنين و هم 1977نخس

محيط  هاي تغييرگيري نظامي يا هر گونه اســتفادة خصــمانه از تكنيككنوانســيون ممنوعيت بهره

ميت اي تحت حاكزيست استفاده كرده و گفته است: استفاده از هر سالح و از جمله سالح هسته

اصـول حقوق بشردوستانه است و حقوق بشردوستانه استفاده از هر گونه سالح و روش جنگي 

باعث ورود صـدمات شـديد،گسـترده و طوالني مدت به محيط زيســت شود ممنوع كرده را كه 

الملل عرفي و قراردادي هيچ جواز در حقوق بين«المللي دادگستري: اسـت. اما از نظر ديوان بين

 اتفاق آراء) » ( اي وجودنداردهاي هستهخاصي راجع به تهديد يا توسل به سالح

  آزاد است. ،دفاع مشروع به سالح اتمي در توسل ،»مرگ و زندگي«جدال  در

 »  عرفي و قراردادي هيچ منع جامع و جهاني در مورد تهديد يا توسل  المللبيندر حقوق

 راي مخالف)  3راي موافق در برابر  11( »اي، في نفسه وجود ندارد.هستههاي به سالح

 »منشور  2 ةماد 4غاير با بند اي كه مهاي هستهتهديد يا توسـل به زور با استفاده از سالح

 »غير قانوني است. صورت پذيرد، 51ملل متحد باشـد و بدون رعايت كليه الزامات ماده 

 (به اتفاق آراء)

                                                 
  .216پيشين، ص : مصفا، نسرين و ديگران، 90

91 : : International Court of Justice (ICJ) 

92 : International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 

Advisory Opinion of 8th July 1996.  
هاي هاي غيردولتي، فعاالن صــلح ونيز دولت. ابتكار درخواســت نظر مشــورتي از ديوان، به برخي ســازمان93

گردد كه طرح موضوع را در ديوان از طريق مجمع سازمان بهداشت جهاني و مجمع اي و غيرمتعهد بر ميغيرهسته
  عمومي سازمان ملل متحد تعقيب كردند.
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در  الملل حاكمهمچنين بايد با الزامات حقوق بين اي،هاي هستهتهديد و يا توسل به سالح«

المللي و نيز با بين ةوق بشـر دوستانويژه الزامات اصـول و قواعد حقهمخاصـمات مسـلحانه، ب

اي ارتباط هاي هستهسـاير تعهداتي كه صـراحتاً به سالح تعهدات خاص ناشـي از معاهدات و

 (اتفاق آراء) »يابد، مطابقت داشته باشد.مي

در دســـت، فعالً هاي و داده المللبيننظر گرفتن وضـــع  فعلي حقوق  با در«به نظر ديوان 

عيت اسـتفاده از جنگ افزار اتمي يا تهديد به استفاده از آن در شرايط حقانيت و مشـرو ةمسـئل

كه  گرفت توان چنين نتيجهي ميأاز اين ر »حياتي قابل حل و فصـــل حقوقي نيســـت. ةمدافع

  الملل حاكم بر مغاير با قواعد حقوق بين اي اصوالًهاي هستهتهديد يا توسل به سالح

از سويي با توجه  94.است قواعد حقوق بشردوستانهخصوص اصول و به مخاصمات مسلحانه و

ل عمومي، الملطور استنباط كرد كه به طور كلي طبق اصول حقوق بينتوان اينبه نظر ديوان مي

 بر كشوري منع نشده، الزاماً آزاد و مجاز است.  آنچههر 

  گيرينتيجه

ـــازمان ملل متحد وهمـان ـــد س ـــتاي ج گونـه كه مالحظه ش لوگيري از اركان آن در راس

 مومي ومجمع ع .اندهاي مختلفي استفاده كردهكارگيري تسليحات نامتعارف از ابزارها و شيوههب

رسيدگي به  برايمنشور ملل متحد  26 و 11 شـوراي امنيت سـازمان ملل متحد به موجب مواد

ــالحيت ــليحات ص ــائل كنترل تس ــته عام  مس  وهاي تابعه ها و ارگانآن كميته و افزون برداش

ژانس آ اول، كنفرانس خلع سالح، كميسيون خلع سالح وة تخصصي مجمع عمومي شامل كميت

ــليحات را مورد مذاكره و ي انرژي اتمي موضــوعات مختلف خلع ســالح والمللبين  كنترل تس

نظام خلع سالح به  ةتوسع تدوين وبراي را  هاي خودتوصـيه بررسـي قرارداده و تصـميمات و

ه در كمجمع عمومي با اتخاذ ســلســله اقداماتي  .دهندامنيت ارائه مي مجمع عمومي يا شــوراي
                                                 

المللي دادگسـتري راجع به تهديد يا توسل به ، نقد و بررسـي نظر مشـورتي ديوان بينمسـعود . البرزي وركي،94
ــالح ــتهس ــرية هاي هس ــمارةدفتر خدمات حقوقي بيناي، مجلة حقوقي، نش ــالمي ايران، ش  المللي جمهوري اس

  .11، ص 1383ويكم، سي
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و قابل اتكا در زمينة  مؤثرالملل را براي نيل به يك نظام ارادة جامعة بين 95متن به آنها اشاره شد

ن و اصلي سازماة كنند عنوان ادارهه دبير كل ب .نشان داده استكنترل تسـليحات  خلع سـالح و

ددي هاي متععنوان ركن قضـايي سـازمان در اين راستا فعاليته دادگسـتري بالمللي ديوان بين

  .اندكرده

ها كه دولتمطلوب نخواهد رســيد مگر اين ةاما اين همه به بار نخواهد نشــســت و به نتيج

ا دارند ها رها و كنوانسيونها، ميثاقاعم از اينكه عضـو سازمان هستند يا نيستند، عضويت پيمان

از اقدامات سئوال برانگيز و  ،درنظرداشـت مصـلحت عمومي تمام كشــورهاي جهانيا خير، با 

 شــودهايي كه منجر به ايجاد فضــاي مســموم و توأم با ســوء ظن  در ميان كشــورها ميفعاليت

عهد و با درنظرداشت اصول كلي حقوق بهخودداري كرده و با حسـن نيت و رعايت اصــل وفا

راه را  رده،ككنترل  ،كندت و بقاي تمدن انساني را تهديد ميكه بشريرا ترين خطري بزرگ ،بشر

ن انباشــت، صــدور و اســتفاده از اي المللي كه توليد،ها و قوانين بينبراي تصــويب كنوانســيون

هاي خاطي در قبال اسـتفاده از اين تسليحات را فراهم تسـليحات را ممنوع و مسـئوليت دولت

  .شوندور متعهد كبه اسناد مذ يعمل يبنديو بر پا كردههموار  كند،مي
   

                                                 
ع سالح وكنترل تسليحات، همچون معاهده : اهم اين اقدامات عبارتند از: تأييد اسـناد بين المللي مربوط به خل 95

)، 1972)، كنوانسيون منع توليد، توسعه وانباشت سالحهاي ميكروبي (1968اي (عدم گسـترش سـالحهاي هسـته
)، كنوانســيون منع ســالح شــيميايي 1978تصــويب بي انيه نهايي اولين اجالس مجمع عمومي ويژه خلع ســالح (

ونهايتاًتصـــويب طرح  1988و  1982، 1978خلع ســـالح درســـالهاي ) و نيز برگزاري اجالســـهاي ويژه 1992(
 .   2001دسامبر  12پيشنويس كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت دولتها در 
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  منابع

ي دولت، متن و شــرح مواد كميســيون حقوق المللبينت رضــا، مســئوليگل، عليابراهيم

 .1390، نشر شهر دانش، چاپ سوم، المللبين

حد: خلع سـالح و كنترل تسـليحات بعد از جنگ سرد، شـهروز، سـازمان ملل مت ابراهيمي،

 .1380تابستان  ،35 ةسياست دفاعي، شمار ةمجل

 ي دادگســتري راجع بهالمللبينو بررســي نظر مشــورتي ديوان  مســعود، نقد البرزي وركي،

ي مللالبيندفتر خدمات حقوقي  اي، مجلة حقوقي، نشريةهاي هسـتهتهديد يا توسـل به سـالح

  .1383ويكم، سي جمهوري اسالمي ايران، شمارة

 ةترجم در مورد ايجاد و حفظ صلح، دازمان ملل متحزاده، الهام، مباني اساسي منشور سامين

 . 15 ةشمار هاي حقوقي،موسوي، ديدگاهاهللا سيد فضل

حوزة  ســـپاه پاســداران انقالب اســـالمي، نيروي هوايي، اي، تهران،ايران و دانش هســته

 .1385 نمايندگي ولي فقيه، معاونت سياسي، انتشارات پويانقش،

  ي انرژي اتمي، المللنبيسايت آژانس  2/46بولتن 

www.iaea.org/Publications/Magazines,IAEA 

Technical Cooperation & the NPT?/Bulletin/Bull46. 

  مادة اول. اي،ي منع گسترش سالحهاي هستهالمللبينپيمان 

ــــاعلي اكبر، اتحاد  جعفري، ــالح مريكا ـ ــرائيل و مبارزه با س ــتار جمعي در اس هاي كش

 ةدانشگاه مازندران، دور ،دانشكده حقوق و علوم سياسي مجلة خاورميانه، فصـلنامة سـياسـت،

 .1388يز ي، پا3 ةشمار ،39

حمدرضا ة ماي: يك پاسخ معاهداتي، ترجمجوينر، كريستوفر سي، مقابله با تروريسم هسته

ي معاونت حقوقي و امور مجالس المللبينقوقي، نشـــرية مركز امور حقوقي ، مجلة حمهماندار

 .1387سي و هشتم،  ةشمار رياست جمهوري،
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اي در اي، تاريخچة انرژي هستههاي هستهدسـتمالچي، اصـغر، پيمان عدم گسـترش سالح 

  . 1386ايران و جهان، تهران، وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 

هاي شيميايي در جنگ تحميلي عراق كاربرد سـالح و المللبيند قاسـم، حقوق سـي زماني،

  .1376 هاي دفاع مقدس، چاپ اول،بنياد حفظ آثار و ارزش عليه جمهوري اسالمي ايران،

اي، انتشــارات شهر هســتههاي و نظام عدم گســترش ســالح المللبينسـاعد، نادر، حقوق 

 .1384چاپ اول،  ،دانش

  .6سال سوم، شمارة  رشد آموزش تاريخ، هاي خلع سالح،س، تاريخچة كنفرانسغفاران، سيرو

 ، المللبينهاي شناخت حقوق روش اهللا،هدايت فلسفي، 

www.lawnet.ir/article/show-81267.aspx  

  . 31عارف، شماره آموزشي، اطالع رساني م ةماهنام    

 زير نظر گيري سازمان ملل متحد،تجاوز عراق به ايران و موضع و ديگران، نسـرين مصـفا،

 .1366 ي،المللبينمركز مطالعات عالي  ممتاز، جمشيد

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) year 

book 1985.  

http://www.un.org/sc/1540/ 

http://disarmament.ir/nuclear/174-resolution-1887 

 UN Security Council Resolution 1540, UN Doc S/RFS/1540 
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/GEN/NO4/328/43 / PDF/NO432843.pdf?OpenElement (accesses 
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  كشت مخلوط بر ميزان عملكرد جو و شبدر  تأثير
 افغانستان  ـهوايي هرات   در شرايط آب و

  رامين نظريان
  دانشگاه هرات عضو كدر علمي دانشكده زراعت

  
  چكيده

جو  تازه در كشت مخلوط ةمنظور تعيين بيشترين ميزان عملكرد محصول علوفآزمايشي به 

ـــال  ـــبدر در س زراعت پوهنتون هرات توســـط  پوهنزيدر فارم تحقيقاتي  1389-1388و ش

تكرار انجام شــد.  4) با RCBDهاي كامل تصـادفي (ديپارتمنت اگرانومي در قالب طرح بالك

جو  R3=50%شبدر،  %25جو+  R2=75%جو،  R1=100%سطح ( 5نسـبت كشت مخلوط در 

ــبدر،  50%+  ــبدر،  %75جو+  R4=25%ش ــد. پس از  R5 =100%ش ــبدر) درنظر گرفته ش ش

قوس صورت گرفت. در طي  2آزمايش، كشت در تاريخ  ةسازي زمين و پياده نمودن نقشآماده

هاي الزم از محصـول صـورت گرفته و برداشـت علوفه طي سه مرحله ( مراقبت ،فصـل رشـد

ــاقه رفتن جو،  و ظهو ــد. با توجه به گل  %50ر برگ پرچمي در جو، س ــبدر) انجام ش دهي ش

كه بهترين زمان برداشت كه  شدمالحظه  ،برداشـت علوفه در مراحل مختلف نمو جو و شــبدر

ســاقه رفتن جو است. در اين مرحله بيشترين  ةمرحل اسـت، تازه در حداكثر ةميزان توليد علوف

). R3=15.67 kg/3m2( كردتوليد  1:1ميزان علوفه را كشـت مخلوط جو و شبدر به نسبت 

توليدي فوق طي دو چين در مرحلة ظهور برگ پرچمي و  ةالزم به ذكر اســـت كه ميزان علوف

  است. شدهساقه رفتن جو حاصل 

  هاي كليدي:واژه

  تازه ةدر و جو، عملكرد علوفكشت مخلوط رديفي، شب
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 مقدمه 

. كشـــت دارداي مورد نياز براي توليد محصـــوالت دامي، امروزه اهميت ويژه ةتامين علوف

وراكي، باعث افزايش ارزش غذايي و خعالوه بر افزايش خوش 2همراه بـا جو 1مخلوط بقوالت

هاي شود. تحقيقات نشان داده است كه ميزان محصول توليدي در كشتميزان پروتين علوفه مي

 ة. از طرفي كشــت مخلوط قدمي در جهت توســعاســتهاي خالص مخلوط بيشــتر از كشــت

 ة. در كشــت مخلوط خانواداســتهاي طبيعي كشــاورزي پايدار و حركت به ســوي ســيســتم

و مناســب از دو عنصــر  مؤثر ةهاي مرفولوژيكي و اســتفادبه دليل تفاوت 4هابا گراس 3والتبق

  يابد. خاك و هوا، ميزان كميت محصول نيز افزايش مي

ــت مخلوط دو يا چند گياه، يك جامع ــت از گياهي را به وجود مي ةكش آورد كه ممكن اس

كند  دافيت محصــول بهبود پييك كميت وه كرده و در نتيجه دمنابع محدود مورد نياز بهتر اســتفا

هاي پايدار ). كشـت مخلوط الگوي اقتباس شده از سيستم1379(هاشـمي دزفولي و همكاران، 

ــان مي  )يهادهد طبيعت همواره تركيب انواع (گونهطبيعي گياهان از جمله مراتع اســت كه نش

 ). كشت مخلوط سايبين1379دهد (كاشاني و همكاران، گونه ترجيح ميگياهان را بر حالت تك

وري ها داشته باشد به ط(سـويا) و باجره ممكن است مزيت بيشتري نسبت به كشت خالص آن

(راهي و  استدار هاي سـويا و باجره (سورگم) روي عملكرد هر دوگونه معنيكه اثرات تراكم

 ةفيصـد رشق 75فيصـد جو،  100يكسـاله و  ةفيصـد رشـق 100هاي ). تركيب1387همكاران، 

ــاله و  ــورت يك رديف در ميان به ترتيب با توليد  100يكس ــد جو به ص  كيلوگرام 1870فيص

ــبت برابري زمين ة علوف ــك در هكتار و نس و  08/319و با عملكرد پروتين  85/1و  84/1خش

  زاده و همكاران هاي كشــت برتري داشــتند (عشــقيكيلوگرام در هكتار از ســاير تركيب 7/269

  

                                                 
1  Legumes 
2  Barley 
3  Fabaceae 
4  Grasses 
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  هاي جواري، عملكرد وشاني تدريجي رديفپط جواري و كچالو با هم). در كشت مخلو1386

ها نسبت به كشت خالص افزايش يافته و عملكرد كچالو در بيشتر رديف ةجواري در اثر فاصـل

اندازي بيش از حد جواري كاهش يافت. بر اســاس نتايج اين آزمايش كشــت همزمان اثر ســايه

شـود و بهتر است تا تراكم جواري توصـيه نميجواري و كچالو در تراكم كشـت خالص خود 

). 1388خيري استفاده شود (حسين پناهي و همكاران، أهاي كشت تكاهش يابد و يا از سـيستم

 ةداري بر روي عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك جواري و عملكرد ميوكشت مخلوط اثر معني

(قنبري و همكاران،  شــودميميوه هاي هرز موجب افزايش خيار داشــته و خيشــاوه كردن علف

صورت رديفي نشان داد كه ه ). نتايج حاصـل از كشــت مخلوط جو و شــبدر (مصري) ب1385

باالترين توليد و در آزمايش كشت درهم  50:50معمول) در تركيب گياهي  5/1تراكم متوسـط (

ــط ( ــبت مخلوط  5/1تيمار تراكم متوس ــبدر باالتري %75جو به عالوه  %25معمول) در نس ن ش

). در كشـــت مخلوط گندم و 1379توليد را به خود اختصـــاص دادند (كاشـــاني و همكاران، 

دهي گندم باعث افزايش عملكرد ماشك آبياري تكميلي در زمان گل ،اي تيمارگل خوشهماشك

گندم قرار گرفته و كاهش يافت.  تأثيراي در كشت مخلوط تحت خوشهشد. عملكرد ماشك گل

هاي مختلف كشـت به علت خصوصيات تهاجمي اي در نسـبته علوفهكاهش عملكرد اين گيا

 أثيرت«براي اولين بار كه ). لذا در اينجا تصميم گرفته شد 1382گندم بود (كوچكي و همكاران، 

مورد  »كشــت مخلوط بر عملكرد كشــت مخلوط جو و شــبدر در شــرايط آب و هوايي هرات

  مطالعه قرارگيرد.

 هامواد و روش

يين بيشترين ميزان عملكرد محصول در كشت مخلوط جو و شبدر آزمايشي در منظور تعه ب

ــال  ــط ديپارتمنت اگرانومي در  پوهنزيدر فارم تحقيقاتي  2009س زراعت پوهنتون هرات توس

  تكرار پياده شد. 4هاي كامل تصادفي با قالب طرح بالك
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جو +  R3 =50%شبدر،  %25جو+  R2 =75%جو،  R1 =100%سطح ( 5كشت مخلوط در 

فوق  5شبدر) در نظر گرفته شد. تيمارهاي R5 =100%شبدر،  %75جو+  R4 =25%شبدر،  50%

ه متر در نظر گرفته شـد. كشت ب 4×3ها ها قرار گرفتند. ابعاد پالتبه شـكل تصـادفي در بالك

 12سـانتي متر از يكديگر صورت گرفت و هر پالت  25هاي صـورت رديفي با فاصـله رديف

به  R2تمام خطوط كشــت مربوط به جو اســت. در تيمار  R1ت. در تيمار رديف كشــت داشــ

يك رديف  R3يك رديف به شبدر اختصاص يافت. در تيمار  ،ازاي هر سـه رديف كشـت جو

به ازاي هر رديف  R4كشــت جو و يك رديف كشــت شــبدر به تناوب تكرار شــد. در تيمار 

طوط كشت مربوط به شبدر تمامي خ R5كشـت جو، سـه رديف شـبدر كشت شد و در تيمار 

 بود.

نوامبر)  23قوس ( 2آزمايش، كشت در تاريخ  ةنقش كردنسـازي زمين و پياده پس از آماده

در  كيلوگرام 250) و پتاشيم مورد نياز DAPآمونيم فاسـفيت (صـورت گرفت. ميزان كود داي

هكتار كود تن در  50. همچنين شدهكتار در نظر گرفته شـد كه قبل از كاشت با خاك مخلوط 

در هكتار تعيين شد كه  كيلوگرام 250حيواني نيز قبل از كاشـت مصـرف شد. ميزان كود يوريا 

. طي مراحل مختلف رشـد عمليات مراقبت شامل آبياري، شـدطي سـه مرحله به زمين اضـافه 

  هاي هرز، كنترل آفات و امراض صورت گرفت.كنترول علف

مي  9( ثور 20) و 2010 اپريل 6حمل ( 17)، 2010مارچ  18حوت ( 27 هايدر تاريخ

ـــد و هـاي مربوط بـه هر تيمـار نمونهمتر مربع از كرد 3) مســـاحتي معـادل 2010 برداري ش

ها با . دادهشدهاي الزم به همراه وزن بايوماس جو، شبدر و مخلوط دو نبات تعيين گيرياندازه

ترســـيم شـــد. در  MS- Excelتحليل آماري شـــد و نمودارها با نرم افزار   SASنرم افزار 

انجام  6اي دانكنها با آزمون چند دامنهميانگين ةواريانس، مقايس ةدار بودن تجزيصـورت معني

  شد.
                                                 

5 Treatments 
6 Duncan multiple range test 
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  نتايج

دهد كه اثر واريانس در مورد اولين برداشــت نشــان مي ةتجزي ة) نتيج1با توجه به جدول (

  است.دار بالك و تيمار در سطح يك درصد معني

  تر در سه تاريخ برداشت ةواريانس عملكرد علوف ةتجزي ): نتايج1جدول (

  %1دار در سطح معني **

   %5دار در سطح * معني

 ns دار.تفاوت معني فاقد  

دهد كه بيشترين ها در مورد برداشت در مرحلة ظهور برگ پرچم نشان ميمقايسـة ميانگين

زان محصـــول به تيمار ) و كمترين ميR3 )R3=12.33 kg/3m2ميزان علوفة تازه به تيمار 

R5 )R5=5.2 kg/3m2 هاي تر توليد شده در تاريخ) تعلق دارد. گفتني است كه ميزان علوفة

  ).1) به دست آمد (هيستوگرام 2010اپريل  13حمل ( 24) و 2010مارچ  18حوت (  27

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ــ  1 هيستوگرام ن اي دانكهاي با حروف مشترك بر اساس آزمون چند دامنهميانگينـ

 .دار ندارنداختالف معني % 5در سطح 

ــان  ةتجزي ة) نتيج1با توجه به جدول ( واريانس در مورد دومين تاريخ برداشــت نش
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  دار است.معني % 5در سطح  ،دهد كه اختالف بين تيمارهاي مورد بررسيمي

 ةزتا ةدهد كه بيشترين ميزان علوفها در مورد اين تاريخ برداشـت نشان ميميانگين ةمقايسـ

 R5) و كمترين مقدار مربوط به تيمار R3 )R3=15.67 kg/3m2توليد شده مربوط به تيمار 

)R5=9.35kg/3m2 (مورد محاسبه در اين برداشت حاصل دو  ةكه علوفگفتني است . اسـت

ضــمن اينكه  اســت،) 2010مي  10ثور ( 20) و 2010 اپريل 6حمل ( 17هاي درو در تاريخ

  ).2 ن جو صورت گرفت (هيستوگرامبرداشت در مرحلة ساقه رفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ــ  2 هيستوگرام اي دانكن هاي با حروف مشترك بر اساس آزمون چند دامنهميانگينـ

  دار ندارند.اختالف معني % 5در سطح احتمال 

تجزيه واريانس نشــان داد كه اختالف بين تيمارها در ســومين  ة) نتيج1با توجه به جدول (

كه جو در حالت رسيدگي و شبدر  در زماني 3 . با توجه به هيستوگرامتيسدار نبرداشـت معني

دهي بود، برداشـت صورت گرفت. در اين مرحله بيشترين ميزان علوفة تازه گل %50در مرحلة 
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 R5=6.13( R5) و كمترين ميزان علوفــه را تيمــار R3 )R3= 8.35 kg/3m2را تيمــار 

kg/3m2 كرديد ) تول2010مي  10ثور ( 20) در تاريخ.  

  گيرينتيجه

ن كه بهتري شودميبا توجه به برداشـت علوفه در مراحل مختلف نمو جو و شـبدر مالحظه 

 ، مرحلة ساقه رفتن جو است (هيستوگراماستحداكثر  ةتاز ةزمان برداشت كه ميزان توليد علوف

شبدر جو و  1:1). دراين مرحله بيشترين ميزان علوفه را كشت مخلوط جو و شبدر به نسبت 2

  ).R3=15.67( كردتوليد 

همچنين هرگاه در اين مرحله برداشــت صــورت پذيرد، جو نيز قادر به رشد مجدد بوده و 

. كندرا توليد  R3تازه در كشـــت مخلوط  ةتوانـد حـداكثر ميزان توليـد علوفمي طي دو درو

هاي زراعت، تاريخ پوهنزيهـاي برداشـــت در مزرعـة تحقيقاتي فارم همچنين بهترين تـاريخ

  .) ثبت شد2010مي  10ثور ( 20) و 2010 اپريل 6حمل (17

اي شـود كه كشت مخلوط گياهان جو و شبدر محصول علوفهگيري ميبنابراين چنين نتيجه

ــوالت توليد مي ةتاز ــت انفرادي هر يك از محص ــبت به كش ــبدر با تثبيت باالتري نس كند. ش

براي محصول بعدي مواد غذايي مناسبي خاك عالوه بر افزايش حاصلخيزي خاك  نايتروجن در

شود. همچنين جو توليد كرده و باعث افزايش محصـول توليدي مي ةرا نيز جهت رشـد و تغذي

  .شودميكشت مخلوط باعث كاهش خسارات ناشي از شيوع آفات و امراض نيز 
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  .4ش  ،2ج  ،علوم زراعي ايران ةمجل ،در شرايط آب و هوايي اهواز

ــويا ،1381 ،مظاهري، د و همكاران  ةمجل ،بررســي كشــت مخلوط ارقام مشــخصــي از س
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  انگليسي چكيده مقاالت ةترجم
  

Historicity of  Quran and  Nasr Hamid Abu Zayd 

Seyed Mahdi Afzali 

Abstract 

Common feature of Monotheistic religions, despite of differences 

in their perception of the essence of scriptural revelation, is having 

holy book compiled through revelation.   

Discussion about truth of revelation and manner of its formation is 

among the key debate. The kind of approach on the Revelation can 

influence other relevant issues. 

Parallel to differences in analysis of truth of revelation or manner 

of formation of holy books, the methods adopted for scriptural 

interpretation are also different.  

After the enlightenment ages, several different attitudes were 

formed regarding scriptural texts. Before long, mythical and non-

realistic theories joined together on Religious texts. Religious texts 

were perceived as historical (document), and imagination factor was 

considered important to re-enact and understand them.   

There are no similar attitudes in the history of Islamic thought. 

However, in recent decades some Muslim modernist thinkers like 

Nasr Hamed Abozaid have tried to apply those theories on Holy 

Quran too. He held that Holy Quran has historical character and 

should be interpreted with consistent theory, like literal theory. 

In this paper the preconceptions, assumptions and evidences of this 

theory are explained in a critical approach. 

Key-words: Revelation, interpretation, explanation, Religious 

knowledge, Religious language, trend, abolisher, abolished, Miracle, 

Meaning, Reference, purport, New-Moatazella. 
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Epidemiology of mental disorders in people with 

 substance abuse in heart city 
Hossein Jafari 

 

Abstract 

Epidemiology of mental disorders in people with substance abuse 

in Herat city- Afghanistan 

The aim of this research was studying the prevalence of mental 

disorders and epidemiologic and substance related variables between 

people with substance abuse. This study was a descriptive research 

and sampling population were people who were admitted to drug 

treatment centers in herat city. There were 133 male and 27 female in 

this study. The age average and standard deviation were27.53 and 

8.24 respectively. We employed SCL-90-R and structured interview 

based on DSM-IV-TR. The prevalence of mental disorders was 56.2 

and the prevalent subscales were sensitivity of interrelations (79/4%), 

depression (78.8%) and obsessive compulsive behavior (68.8%). 

Prevalent substance was heroin. Mean scores of SCL-90-R were 

significantly different in variables of gender, marriage, education, 

income, number of withdrawal and recurrence and substance abuse 

method. The findings showed significant difference between 

substance abusers with and without comorbid mental disorders in 

gender, income, kind of job, length of substance abuse and methods of 

substance abuse. This study showed the prevalence of mental 

disorders between substance abusers was higher than general 

population and we need to pay particular attention to mental disorders 

of substance abusers. 

Key words: substance abuse, comorbid mental disorders, 

epidemiologic variables, substance related variable, prevalence. 
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Jacques Derrida deconstruction and social sciences 

Seyed Javad Ramyar 
 

Abstract: 

The deconstruction that is relating to the text and “uncertainty of 

meaning” and unvalued preference  between the binary oppositions, 

was opposed by J.Derrida in the midst of 1960. The aim of this paper 

is to consider the deconstruction theory in the field of philosophy and 

social-political sciences through descriptive and analytical as well as 

the documents methods. 

Since today the language has a key position in the social sciences 

studies, so the post-structuralism and deconstruction perspectives are 

of a basic importance.   

Key words: Derrida, Deconstruction, Text, language, meaning, and 

social-political sciences. 

 
Evaluation of factors affecting the development of export nuts 

Afghanistan Case study (Heart) 

Hadi Rohani 

 
Abstract 

Much of Afghanistan's exports dried up the items. During 

Afghanistan's foreign trade, and the importance of it has been faced 

with many showing a drop in its export has a very complicated 

process and it is their own capacity. Many long-term goals to achieve 

economic development continuously study the problems and factors 

affecting export development is necessary. 

In this study, "Evaluation of factors affecting the development of 

export nuts" is studied. Review and comparison with the studies and 

the Afghanistan model has been proposed. Both public and private 

sector directly and indirectly support the development of international 

exports affected is nuts. The realization of the claim, three main 
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hypotheses and seven sub-hypotheses are examined. Descriptive 

method has been used in this study, Primary data through interviews 

and questionnaires with managers of companies exporting dried fruits 

are gathered in Herat city. T student test to confirm or reject 

hypotheses and freedman test is used to rank variables.  

Research results, with the approval of all assumptions, showed that 

seven variables are nuts about a positive effect on exports, and the 

model provided by the researcher, has been approved. 

Keywords: economic development, export, nuts, packaging, 

pricing, promotion 

 

 
The role of Public Relation in Developing the Governmental organization 

and non-governmental Islamic Republic of Afghanistan 

Khadija Mokhtar zadah  

Abstract 
The world today is communication world. In the every second, 

millions of information units in the worldwide can be exchanged. 

When was the speed of development of human life, the need for 

increased communication and information every day? Now having 

accurate data and daily obligations of work and life success plan, And 

each person most know, he is more successful because knowledge is 

power. 

  Public relations can be put in place with the democratic spirit of 

responsibility and accountability exist within a society should be 

formed. One of the most important tools for development are public 

relations. The role important of public relations in organizational is 

decision-making optimization. Public relations is the management 

tool. The main task of public relations is recognition public opinion 

and influence to it. To satisfy attention of public opinion both within 

the organization and outside the organization is seeking. Certainly, the 

task of communication in the form of a set of activities that can be 

done under the headings of Communication, Cultural Affairs and 
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Exhibitions, Publications, Research and Planning  and Opinion 

Assessment Classified. 

Public relations in our country since 1919, with the arrival of 

Amanullah Khan (King of Afghanistan) in the early independence 

from the British and re-enabled “Serajolachbar” magazine has been 

active. especially with to assign Father Journalism “Mahmoud Tarzi” 

of Afghanistan and author information in this publication,  In 

Amanullah Khan government posts in the state administration 

organization chart can be found. That with  the different state 

administration organization chart can be found. That with  the 

different 

publication, and more in the field of advertising business and 

community service organization has been action. 

Of course The “Serajolachbar” magazine in 1905, when 

Habibullah Khan(King of Afghanistan)  during the formation of the 

"New Press" was established in Afghanistan have been named. Today, 

public relations, government agencies and non-governmental 

organizational chart is a special place as one of the college courses, 

especially in all Faculties of Journalism across the country is taught. 

Keywords: public relations, public opinion, development, 

organization, media, Afghanistan 

 
 

Study of United Nations efforts on prevention of use of 

unconventional arms 

Ali naghi maasomi 
United Nations Organization has – from beginning of nuclear era 

which coincided first years of its establishment - played an important 

role in disarmament and prevention of spread of unconventional arms. 

However, the Charter of UNO, unlike League of Nations Covenant, 

doesn’t exclusively refer to disarmament, arms regulations or arms 

limitation, neither in preamble and aims nor in its principles.  
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Why the UN Charter unlike League of Nations Covenant hasn’t 

exclusively dealt with disarmament, may have been due to dominance 

of realistic thoughts in international arena.   

Realists, instead of arms limitations and arms elimination to 

remove threat to international peace and security, think more about 

balance and deterrence, by and large, concept of balance of power, is 

considered as key realistic thought (particularly in classic realism).       

Yet, contrary to this tendency in the UN Charter literature, different 

organs and pillars of the UN have the competence to deal with issues 

related to arms control. This writing, given the contents of the Charter, 

tries to evaluate and analyze efforts of UN pillars and organs relating 

to unconventional arms.   
 
 

Effect of intercropping on barley and clover yield in Herat/Afghanistan 

Ramin Nazarian  
Abstract  

Effect of Intercropping Barley and Clover Yield in Heart- 

Afghanistan Climatically Conditions  

An experiment was conducted to determine the   Effect of 

intercropping on barley and clover yield in Herat/Afghanistan in 

2009-2010. The experiment arranged in randomize complete block 

design (RCBD) in 4 replications on the Heart university agriculture 

farm. The rate of intercrop had considered in five levels (R1= 100% 

barley, R2 = 75%barely + 25%clover, R3 = 50% barely + 50% clover, 

R4 = 25% barely + 75% clover, R5= 100% clover ). After land 

preparation, project started On Nov. 2009. During the growth  season 

,we harvested the intercrop forage in 3 growth stage (barely stem 

stage, appear the barely flag leaf and 50% clover flowering ). 

Harvesting in different growth stage show that the best harvesting 

stage, that the forage fresh  yield is higher, is the barely stem stage. In 

this stage the highest forage yield produced in the rate of 

intercropping (1:1).   

Key words: Intercropping, clover, barely, forage fresh yield 




