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 راهنمای نگارش و ارسال مقاالت

سااتارتک ی م االت م انر م  ر ک ت قیال ا تساارتد تکد  ودل   ا  ات دتکتکی ه،  لی ی     ت لی  -

 اال اهی در جه گ رک   فهرست ا ت ع  تش .

    ه ز تن فتکسام   تدل  یم تکتهه گردد. ی مه 011  ح تیثر  051ه،  ل االت م  تی  ح  تقل  -

 ی مه  تش . 7  ح تیثر  5ی     ت ل ح تقل  -

دک اال اه االتاه ضار کم   تمم ت اوضاوو   ش ن  ه دیرک   د   فرض تمی تم تو   سوت م  -

 شژ مش   تن گردد.

 فهرست ا ت ع فتکسم   تدل  یم  ه قرق ب حر و تافنت    ه ش،ل زیر تکتهه گرددی -

رتبی دتم اتدوتدگمی دتم دوییاا  لی سااتپ هتای دتم یرتبی دتم اتدوتدگم ارر ی   یت ا اای ی ی -

 دتمی دتم دتشر   ایل هتا.

اج هی دتم اتدوتدگمی دتم دوییاا  لی سااتپ دنااری م وتن االتاهی دتم اج هی ایل هتای شاامتکلی  -

 صفیه.

 وی آدکس یتال ستیت.ستیت تی رردرمی دتم اتدوتدگمی دتم دویی  لی قتکیخی م وتن اوضو -

مال ل  ر ذیر یتال ا ت ع دک شتیتن االتاهی ذیر ا ت ع ار تسااب  ت فرات اوضااوو االتاه   کشااره  -

 م مم دویی  ل ایررمی  ه صوکم دک ن ار م   یت شت کقم تا تام تست.

 االت م تکستام  ه دویی  ل ایررد دخوتم  ش . -
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 رابطه انسان و خدا در دعای عرفه

 0س   ایم  اه ک تفض م

 دهیچک

   ک تسااات. کت    تکقناتااتم ار اااوک ا اتن ا ت   تدیاااتن دک ه   دسااار  اخر   قت ل اناله

تکقنتامی کت    منودیت   ک و  تی   کت    تاالقم تدیااتن   ا ت    ودشاا تارمی کت    قن   م ااااا  

دم . دک دمتک مرفه قمتم تین ک ت ط  ه اجموم  ک ت ط ار وک   اریالا ا تن تدیتن   ا ت کت قن، ل ام

شودی دک تثنتم   ود ا ت  ه  رتم ن آفتقم ش تارم قن  ن امد ،م ق اویر شا ل تسات. می کت      ود

  ی  . دک کت    قن   م ا تکقنتام د اریا اودتی اودت کت قت ل ش تارن اعرفم ام د تزک د یت   تز

ت    شود   می تز کمی تز کت     ت   ه شتی ن   سخن گفرن ا ت  ت تدیتن دک قتاب  حم شردل  ردتشره ام

قم تدیتن   الآی . کت    منودیت   ک و  ت   کت    تاشتی ن  ه  ت ی یع م دمت   منتدم سخن  ه ا تن ام

کس . شتی   تص م افتد دمتک مرفهی ه   د،ر  مم ل تست. دک دک   دخیتی ا ت دک تین دمت  ه ت ج ام

آی   می کت ع  ه شا تات ا تی می دیانت  ه ش وس سخن گفرن تز ا ت   می ساخن تز ا ت  ه ا تن ام

ر یمتپ فال ی   م تشتکل اممتک اخر     ود تدیتدشود  تز تین ارو  ه  یهدک تکس ا ت ساخن گفره ام

فره گتدیااتن   قضاارو   قاال ت  دیاانت  ه ا ت  ه اوک یتال ق ااویر شاا ل   دک تین قتاب ک ت ط ش ش

شااود.  ت قلال دک ارن   شااود. دک قمتم دمتی  ه تدیتک اخر   ت صااتو تاهم   تن امشوشااش دتدل ام

ش ی تمرالتددتا  یک تدیتن اوح  دینت یه یک دمت  تشود یه ارن آن   ش تز آنایروتک دمتی آشا،تک ام

 یه هلوده  ت ا تی دک تکس ا ت   تز ا ت سخن  لوی ی   اود هه ییم میر ی. ه ا ت د  تست   تین

 د واژگانیکل

تی کت     ک و  ا تیی کت    منودمتکقنتاا م   قن  ا تش تسمی تدیتنی کت      ودکی کت   

   ود ا ت. کریشای  رمتنمتاالق

                                                 
 دتدنلتل تشرتقدتدن، ل شرم تم دیررتک ف یفه   یالم تسالام. تسرتد  0
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 دمهمق

دارد. در جهان  ین و پرسااتش معنودیپررنگ د مطالعه در زندگی بشاار نشااان از حضااور

 و یمحور، انسانیخواه، لاتییگرامسلط بر جهان را ماده ةشایاد اندییه بنمعاصار، به رغم آن

 معرفت فاقد ارزش یدهد و منابع متعالیل مید بر مناابع متعارو معرفت تشاااکیایله و تایاتک

ر متداوپ حایم ب یر از الگویغ ییزهایاش را در هشدهشود، انسان گمیم یمعرف یشناختمعرفت

اساات.  یزندگ یبرا ییت و معنایمعنو ید. روح افساارده و جان تشاانة او در پیجویم یزندگ

ت بار اندازد. رشد روز افزون یفرار یرده و به بوستان خرم معنو ییمعناییوشاد از برهوت بیم

و  یمیان زندس ابراهیشاااه و اقناپ به سااامت ادیریب یهاتیاناه معنونوظهور، شااا یهاافرقاه

در است  ممکنگاه مطمئن دارد. هیبه تک یابیدست ین عطش و تکاپو براینشاان از ا یمیرابراهیغ

ت از، بازگشت به همان فطرین احساس نیاصل ا یده شود، ولیر اشاتناه برگزیمسا یابیمصاداق

 یند. یفعاپ عمل م سرندیک گیه شده و به عنوان یاست یه در درون انسان تعن یخداساخت

به گزاو  یاست، سخن یازمند معرفیغ ندارد بلکه نیاز به تنلیادعا یند یه اسالم ن یاگر یسا

ج در درون یرا یتلق یمسلمانان و حتغیر انیر اراهه شده از اسالم در مینگفته است. نگاه به تصو

 یاسااالم یگران از نظام فکریزان یه شااناخت دین ادعاساات. به همان مید اؤیم یجامعة اسااالم

ها و یعدبُز از تکین نیان اغلب مساالمیمتعارو در م یبا واقع ندارد، تلق یاغلب مطابقت هندان

ن، یقت دیر نادرست از اسالم، عدم مطابقت آن با حقیدارد. در تصاوحکایت ها ینگرجاننهکی

 یهانییمنود تنا ییل ننود یو گاه به دل یاسالم ةشینسانت به اند ینیو بدب یل نگاه منفیگاه به دل

ات مخالفان اساااالم بوده یها و ذهنیداورشیبر پ یوارونه و منتن یهاگزارش قابل فهم و ترایم

اغلب  یما، حت ینه و غرابت هارهوب و سااااختار فکرین زمیل فقر موجود در ایاسااات. به دل

ر نظر د دیابند. بایراه  یعیژه شاایو به و یشااة اسااالمیاند به عما اندمحققان منصاا  نتوانسااته

ها مهم است. شهیاند یمحتوا سبه انداز ،ان و اراههیها، روش بشاهیان اندیم داشات یه در رقابت

 ژه تفکری، به ویاسااالم یگرهه سااهم ترایم اطالعات وارونه و مغرضااانه نساانت به نظام فکر
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ادرست ن ع، جز در موارد استثناء، غالنا  یر اراهه شده از تشیتصو ،ستیان اندک نین میدر ا یعیشا

ر و یازمند نگاه فراگین بردن ترایم اطالعات نادرست موجود، نیشکستن و از ب یبوده است. برا

رتو تا در پهسااتیم  یاالذهاننیمند، مسااتدپ، معقوپ و برخوردار از منطا بن نظامییجاننه، تنهمه

 . انتقاپ یابدز یگران نیا شده و به دی، تنسینظام فکرن یاز ا یآن، بخش

با جان  م مرتنطیتعال صرفا  ین، باعث شاده است یه گاه افرادیبه د یبعدت نگاه تکیحایم

  یتکل ز ازیگر یبرا یفراهم ساختن منان یها، در پن آموزهیه بر ایرا پررنگ ینند و با تک یآدم

رفت و م ناب مربوط به معیعت، تعالیه بر ظواهر شریتک یه برعکس، بانیا ایند  یعت برآیو شار

فکر به قدمت ت ایهنیشاااین باره، پی. عدم تعادپ در ایننده یانگارند و به ظواهر تک دهیمعنا را ناد

 ، تعادپینیشة دیاند یاسااس یازهایاز ن یکیط، یدارد. در جهان ماالماپ از افراط و تفر یاساالم

 است.ن ین و تحقا دییدر فهم، تن

یه ن متفاوت است، هنانیآوردن به دیافراد در رو یهازهیز روشان است یه انگین نکته نیا

ده ین برگزید یمعرف ییاه برایل، راهیان دلی. باه هماین تفااوت وجود داردز ین یزیگرنیدر د

  ، ضمنیواجد روح لط ز به تناسب ذهن و زبان مخاطب متفاوت خواهد بود. انسانیشود نیم

، غالنا با یتیترب و یشناختیینای، زیفی، تکلی، ارزشیدتیدر همة ابعاد عق ینیم دیبه تمام تعالباور 

 تر با روان او دارد و پرده از راز جهان برمیشتر و مستقیشود یه سر و یار بیه میتغا ییهابخش

، افزون و()امنریت پیباهل یژه در بستر نظام فکریبه و یراث اساالمیة ماثوره در میرد. ادعیگیم

اش آشناساختن انسان با خدا و ی، هدو اصالیآدم یرفتار ی اااا معرفت یازهایگر نین دیملبر ت

یند و هم یوس سااخن گفتن از خدا، دربارس خدا و با خداساات. هم مرز زبان را مشااخص میشاا

را  یزیتوان گفت و هم هه هیدهاد یه در مورد خدا هه میهم نشاااان م  سااااحات ذهن را

ان یانسااان را در برابر خدا ب یت معرفتیهم مساائول .توان گفتیگفت و هم هگونه م توانینم

 د. یگوین باره سخن میدر ا یآدم ییند و هم از توان وناتوانیم

یه یاشود. رابطهیژه مشخص میگاه خدا و انساان به طور وین دعاها جایگر، در ایدر بعد د

ز یک طرو عزی  ازیگر سراسر نیشود و طرو دیم یک طرو واجد همة یماالت معرفیدر آن 
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ک طرو علم مطلا، ی ی گر ناتوانیاست و طرو د ییک طرو توانای  لیگر ذلیاست و طرو د

جهوپ  ر ظلومین انسان فقیگر جهل، ظلم و عجز  اما همیقدرت مطلا و حکمت است، طرو د

م ابد، آراییود، عزت مشااییند، عالم میساانحان یسااب یماپ م یل، در پرتو ارتناط با خدایذل

صبغة اهلل و من احسن »رد. یگیم ییک یالم رنگ خدایرسد و در یم یشود، به سالمت روحیم

  «ةاهلل صبغمن

ا بیان هبر برای معرفی دین به آنای دارند، راه میانیه هنین گمشدههاییطنیعی اسات انسان

بیت)و( به عنوان ترجمان اساات. اهلهمین رابطة خدا و انسااان و تکیة بیشااتر بر ابعاد معنوی 

 اند. علم، فلسفه، یالم متداوپ و حتیوحی، بهترین راه را برای درک و فهم این ارتناط بیان یرده

عرفان از هنین یاری ناتوان بوده و هساتند. علم با موازین تجربی در شناخت حقایا فراطنیعی 

 ساز است یه پستصویر یک ساعتدارد، یه از خدا عرضه میرساد و تصویریبسات میبه بن

شاود. فلسفه نیز هیزی بیش از این ارمغانی برای بشر از سااختن سااعت، دیگر یارش تمام می

العلل، واجب الوجود و مانند آن مفاهیمی اساات یه برای حکایت ندارد  محرک نخسااتین، علت

دا و یک تکه سنگ دارد. رابطة هنین خدایی با انسان، با رابطة خاز خداوند سانحان عرضاه می

الیم های نضج یافته در بستر تفکر دینی و ملهم از تعیند. صاد النته حکایت فلسافهتفاوتی نمی

ن گردد. یالم متداوپ نیز اسیر همیوحیانی غیر از این است، ولی لطافت آن به مساهل دیگر برمی

ه تعالیمی از وحی گیرد و احیانا  بهای مختل  وام میمفاهیم و اصااطالحاتی اساات یه از رشااته

یه از متن تعالیم دینی تنساایا شااده، از یالم جا نیز حساااب یالمییند. در ایننیز تمسااک می

ترش ها جداست. خدای عرفان نیز به رغم رابطة نزدیکآوردها و رهیافتروی متداوپ در اغلب

ایط ز مجرای وسالغیوب و عمای مطلا است  به جای ارتناط مستقیم با او، باید ابا انساان، غیب

هه در تعالیم وحیانی و به تنع در تعالیم برخاسته از فیض و انساان یامل بدو نگریسته شود. آن

 «شأنکل یوم هو فی»خداوند  این مننع متعالی متجلی اسات، تصویرش از خدا دیگرگون است 

 انسااان وان یو رابطة م «.یحول بین المرء و قلبه»اساات،  «اقرب الیکم من حبل الورید» اساات،

 ین نگاه است یه انسان در پی. با ا«آن اااا من»است، نه  «و تو من»ک یک رابطة یامال نزدیخدا 
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یند یم یرا ط ی، منزلین آرامش، هر آنیرسد و در پرتو ایم یشناخت درست، به آرامش درون

نسان و ا ابد و به مقام تقرب به خداوند سنحان، خالاینش دست یآفر غایة القصوایتا بتواند به 

 .برسدجهان 

عرفه منسوب به حضرت  یم رابطة انسان و خدا را بر اساس دعاییوشین نوشاتار میدر ا  

د در دعا، ت موجویل حفظ نورانین مطالب، به دلیی. در تنینیما ین و تنساااییتن )و(نیامام حسااا

باا مقدمه و  .میص نقال ینیص و تلخیتخل یم متن آن را بادون ترجماه و باا انادیییوشااایم

 یدینکات یل .افتیدعا دساات  یتوان به مفاد و فحوایم یه در هر بخش وجود دارد،یاخرهؤم

شود. یانجام م یریگجهیگنجانده شاده و نت ین یلیل عناویمختل  در ذ یهافراز  شاودیان میب

 یباق یگری، مشااکل دیلغو یاز یلمات از نظر معان یوه، جز ابهام در برخین شاایم با ایدواریام

 آن در حد بضاعت نگارنده روشن شود. ینماند و محتوا

اجه ، مویرده باشاادر ییه یل متن دعا را شاارح و تفساایاد آور شااد یه نگارنده به اثرید یبا

 یانیاپ ن دعا، بخشیافت خود از ایبر اساس درک و در یرانیسندگان معاصر ایاز نو ینشد. برخ

 یجعفر یعالمه محمد تق اند.است، شرح و تفسیر یردهه مورد مناقش یرا یه به لحاظ ساند آن

از یتاب  ییهام ساااروش در قسااامتیو عندالکر «نیایش حساااین در عرفات»به نام  یدر اثر

ه ب. اندبحث نکرده یل دعادربارس ک یچیاند  اما هپرداخته آنبه « حادیاث بنادگی و دلنردگی»

ر آن یش به شرح و تفسیخو یینظام دانان حاپ به فراخور یو در ع توجه یرده یخاصا یفرازها

 ود.شیدعا انداخته شود، هندان مشاهده نم یمند به مفاد و محتوانظام ییه نگاهنیا .اندپرداخته

 بحث ینظر یهاو چارچوب یمبان

 مورد ی، مفروضاات و ساختارهایاز منان یالزم اسات برخ یش از ورود به مناحث اصالیپ

ادار عدم امکان معن / همانند امکان ارتناط انسان و خدا، امکان یمناحث شاود،ل ین و تحلییاز تنین

ان مسلمانان به طور عام یدر م )و(نیامام حس یگاه معنویساخن گفتن از خدا و دربارس خدا، جا

. ن موضوعاتیگر مناحث مرتنط با ایعرفه و د یدعا یسند یان به طور خاص، بررسایعیو شا
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ان خواهد یاد شده بیاسات، مساهل  یمقتضا یمناحث به لحاظ منطقن یییه تنیزانیبه مدر اینجا 

 م.یینیشد. در گام نخست از اصل امکان ارتناط برقرار یردن انسان و خدا آغاز م

 . امکان ارتباط برقرار کردن با خداوند9

اند یه پرسااتش خداوند، دعا یردن و مساااهل همگن، فیلسااوفان دین به نیکی یادآور شااده

گیرد یه اوال  خداوند وجود دارد  ثانیا اوصاااو جماپ و ها صااورت میفرضپیشهمگی با این 

جاللی دارد یه او را شاایستة پرستش و عنودیت یرده است و ثالثا  امکان ارتناط برقرار یردن با 

. به همین دلیل، از منانی  5دهد.شاانود و به آن پاسااخ میاو وجود دارد. او دعای انسااان را می

یه در محور دعا و نیایش بگردد، اثنات اصل وجود خدا و امکان ارتناط برقرار اصالی هر بحثی

ل یند، اصاایه در درون یک نظام دینی مناحث را دنناپ مییردن با اوساات. طنیعی اساات یساای

وجود خدا برای او، شاالودس تمام اعتقادات اسات. به تعنیر طنزآمیز جان هیک، برای یک شوهر 

لسفی در باب وجود همسر و خانواده ااا یه بسیار زیاد به معنا داشتن میل به شناخت استدالپ ف

قدر نامعقوپ است یه برای فرد متدین یافتن دلیلی بر وجود رساند اااا هماناش مدد میزندگی

آید. لاا نیازی عنه به حساب میاصال وجود خدا برای یک متدین حل شده و مفرو  3خداوند.

های . اما امکان ارتناط با خدا، بحث دیگری اساات. در نظامنیساات به اثنات وجود خدا بدردازد

و به  ناپایر است گیری میان انساان و خدا بسیار خشک و انعطاوفکری غیردینی امکان ارتناط

تعنیر برخی، رابطة انسان و خداوند با رابطة خداوند با یک تکه سنگ تفاوتی ندارد. اما در نظام 

ااا معلولی موجود، روابط دیگری نیز وجود دارد و همین امکان  فکر دینی، افزون بر رابطة علی

بنابراین از دیگر منانی بحث ینونی این اسااات یه در نظام  4ساااازد.ارتناط با خدا را فراهم می

و  شنودتوان با او سخن گفت  او هم میفکری دینی، امکان سخن گفتن با خدا وجود دارد  می

های اساالمی، خداوند خود دستور داده است یه بندگان وزهشانود، بلکه بر اسااس آمنه تنها می

                                                 
 522. مایکل پیترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، ص5 

 979. جان هیک، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، ص3 

 997-994. عندالکریم سروش، حدیث بندگی و دلنردگی، ص4 
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بیت)و( ارجاو داده . این امر به ویژه اگر در نظام فکری اهل2«ادعونی استتت لک    »دعا ینند: 

یند. بر اساس بداء خداوند سرنوشت آدمی را وقتی تری پیدا میشاود، با بحث بداء تنیین دقیا

تواند اساات یه میها فراهم شااود. دعا یکی از اساانابیزمینه زند یه تمام عوامل ومُهر پایان می

ر پایرد. به بیان دیگر، قضا و قدسارنوشات آدمی را تغییر دهد. قضا و قدر الهی با دعا تغییر می

ر تواند تغییالهی گاه حتمی اساات، گاه مشااروط و غیرحتمی. تقدیرات غیرحتمی و مشااروط می

. در مجامع 7«یمحواهلل ما یشاء و یثبت و عنده ام ا   اب» 5ند.نامیند و همان را اصطالحا  بداء می

های متعددی در مورد بداء وارد شااده اساات یه توجه به آن فهم امکان ارتناط و روایی، روایت

  9سازد.تر میاثرگااری دعا را آسان

اتوان قت دعا نیان حقیفلساافه از ب ی، دسااتگاه مفهومیفلسااف یهایه گفته شااد در نظامنیا

 یهالسفهف یول .اندافتهیسازمان ن ینیشة دیصاادق اسات یه در بستر اند ییهااسات، بر فلسافه

به  یاسالم اند. در فلسفهدهیتدارک د یهاتیآن توج یش برای، یمابینینة تفکر دیافته در زمیقوام 

ش از یپ1اند.آن پرداخته یبرا یساااازبه نظام ینیم دیه با اساااتفاده از تعالیژس در حکمت متعالیو

با  «لدعاا یشرح النداء و اثنات جدویاء و تسواء السواء فیننراس الض»رداماد در یتاب یصدرا، م

 91را منرهن ساخته است. ن بحث پرداخته و آنیشتر به ایل بیتفص

دعا  ةلئات را مسااایاله یاز مشاااکالت موجود فرارو یکین، یزممغرب در نیلساااوفان دیف

ا های الهیات: آیفلساافه و آموزه»یه به نام ی، در فصاالینیقاد دسااندگان عقل و اعتیدانند. نویم

ساهل ن میاز ا یکیاند، دعا را ا یردهیتنسا« تواند اعتقادات دینی را وضاوح بخشاد فلسافه می

                                                 
 51غافر،آیه سوره. 2 

 عقاید، درس نوزدهم.. محمد تقی مصناح یزدی، آموزش 5 

 31.سوره رعد، آیه 7 

 باب النداء،9. اصوپ یافی، ج9 

 .319و مجموعة رساپ فلسفی صدرالمتالهین، ص  315، ص 5، ج االسفار االربعةا ح مة ا م عا یه فی. 1 
ت شرح النداء و اثناننراس الضایاء و تساواء السواء فی شاناختی آن بدین شاکل اسات:مشاخصاات یتاب .91 

 افزار یتابخانه حکمت اسالمی. استفاده از نرم9373جدوی الدعا، مقدمه و تصحی  اینر ناجی اصفهانی، 
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ه یوجن و تییتن یات برایورود به آن مشااکل دارد، هم اله یهم فلساافه برا یعنیینند. یم یتلق

ینند ین صورت طرح میله نکته را بدئآن دهار مشکل است. در مقام طرح مس یو فلساف یعقل

ا دعا به مشکالت واق  شود. یندارد یه از طر یگر حاجتییه اگر خداوند عالم مطلا باشاد، د

 .انسان را برآورده سازد یج واقعیل است تمام حوایر محض باشد، بدون شک مایاگر خداوند خ

و  وجه استیب ین حالت یاریدر بهتر ،حاجت خواستن از خداوند رسد یهین به نظر میبنابرا

  99مان.ین حالت نشانة فقدان ایدر بدتر

قل ن النور استامپنام ه ن بیلساوفان دیاز ف یکی ییه از ساوی حلراهیه جاسات نیجالب ا

. مینامیم یحتمغیر و قضا و قدر مشروطرا  دارد یه ما آن یزیار شناهت به همان هیشاده، بس

 اه استآموزش آگدانش ییند یه معلم از وضع بد اقتصادیل آغاز مین تمثین پاسخ، با اییدر تن

وابساااته نشااادن او به  یتواند براین یار را انجام دهد، و میتواند بدون درخواسااات او ایم و

ن یگاه هم. آنیندیمک  یتقاضااا یآموز را برآورد یه از واز دانشین یخودش، تنها در صااورت

خواهد با یطور یه آن معلم مداند. همانیز صااادق میها نان خداوند و انسااانیابطه را مساانخ ر

ما د آورد. ایتمند پدیخواهد با ما رابطة غایز میجاد یند، خداوند نیتمند ایآموزش رابطة غادانش

 یآموز خود به خود و بدون مقدمه برآورده شاااود، وطور یه اگر تمام حواهج دانشهمان قا یدق

ز حواهج ما را خود به خود و بدون مقدمه برآورد، یشود، اگر خداوند نییامال وابساته به معلم م

خواهد داشت  یمحصل ین اعتقاد معنایل این دلیم شد. به همیوابساته خواه یبه و ما هم یامال 

انجام یه ما خود شااه انجام ندهد مگر آنیهمما انجام دهد،  یخواهد برایهه را میه خداوند آن

نخواهد  شه پاسخ مثنتیرد، خداوند همیگیز صورت مین ییه درخواستیوقت یم. حتیرا بطلن آن

و اصاااوپ  یاز منان یکین اسااااس، امکاان ارتناط با خداوند و اثربخش بودن دعا، یا بر 95داد.

 .  یندا یاست یه بخواهد در محور دعا مناحث را تنس یموضوعة هر بحث

 

                                                 
 499. عقل و اعتقاد دینی، ص 99 

 494. همان، ص 95 
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 نیدبخش بودن زبان . معرفت2

ار یبس ی  شاده و مورد گفتگویها ردهدگایاز د یفیط ،ینین، راجع به زبان دیدر فلسافه د

دانند یرا معنادار م گر آنیگروه د .اندرا به طور یل فاقد معنا انگاشااته آن ی. گروهبوده اساات

بخش و گاه معرفت یرا یاریرد آن یگاه معنا .اختالو نظر دارند یان معناداریادر مقاام ب یول

و گاه  یردهین معرفیرا نماد اند، گاه آنیرده یبخش تلقز یه معرفتین یینناد. یساااانیم یتلق

ورود به بحث از  93ند.یآین به هشم مید ةن سانخ در فلسفیاز ا ییهادگاهید .انددانساته یقیحق

ادآور ی اجماال  .ن استید ةک سالساله مناحث مربوط به فلسفیازمند مرور ین، نیقت زبان دیحق

ن، همان زبان متعارو است یه در آن ممکن است ی، زبان دیاسالم یم یه در نظام فکریشویم

ه تناسب ل و مانند آن، بیه، مجاز، استعاره، تمثیینااز  بنرند.ز بهره ین یع ادبیاز انواو و اقسام صنا

د جا یه در مورد خداوناستفاده شده، هه آن ینیم دییه در تعالیاصل زبان ی. ولشودمیاساتفاده 

یه یشود و هه هنگامیادآور میانسان را  یجا یه دستورات خداوند براد، هه آنیگویساخن م

ر د یانصار یخ مرتضی. شاست زبان متعارو دهد، در هر حاپ،یعت و مانند آن گزارش میاز طن

الشاار  فی فهییم مقاصد  للمااطبین لم  و من المعلوم ان طریق محاورات» ساد:ینوینه مین زمیا

   94«یکن طریقا ماترعا مغایرا لطریق محاورات اهل اللسان فی فهییم مقاصدهم.

دیدگاه را ابراز داشته و زبان مورد استفادس قرآن یریم ن یز مشابه همین یید ابوالقاسم خویسا

و ننی ایرم)ص( را همان زبان متعارو دانساته اسات، تا مخاطنان با فهم آن اثر بدایرند و آن را 

ص( لم یاتر  لیهسااط طریقة صاصااة الفیام )ال شااا ان الیبی»در زندگی خویش به یار گیرند: 

ائق التهییم و التکلم و الط افی االقرآن لیهیموا معالیط و مقااصاااد  و الط کلم قومط اما القو  من طر

 92«وامر  و یزدجر ازواجر ألیتداروآ آیافط فیافمروا ا

ه و...، در مورد خداوند ساااخن گفته ین، اعم از ادعیدر زبان د یم وقتیده دارین، عقیبناابرا

  یبخش انگارتمعرف یبخش است. ولشده، زبان مورد استفاده، زبان ناظر به واقع و معرفت

                                                 
 534 -917، فلسفه دین، فصل هفتم، صو جان هیک 577-574.  همان، ص 93 

 .937، ص 9. فراید االصوپ، ج  94

 الفقهی. المعجمبا استفاده از  553النیان فی تفسیر القرآن، ص.  92
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ل یه، تمثینه، استعاره، تشیل ینایاز عناصر مختل  زبان از قن یریگبا بهره یچ منافاتین، هیزبان د

 و مانند آن ندارد. 

برد، اما یزوتسااو، قرآن همان زبان متعارو را به یار میر ایاساات یه به تعن مهمز ین نکته نیا

هلل به ا .ردیگیش میرا در پ یوس خاصیمردم شان ینسانت به الفاظ موجود در م یبخشاگاهیدر جا

لب ن مطیبه ا .یندیز طنا آن افادس معنا میقرار گرفته و همه ه یدان معناشاااناختیعنوان مریز م

 م شد.یشتر وارد خواهیل بیدعا با تفص یل محتوایهنگام تحل

هه  یعرفه به لحاظ سااند ید یه دعاینمایله رخ مئن مساایاد شااده، ای یان منانیپس از ب

 طورنیثر بودن دعا و همؤرش امکان ارتناط انسان و خدا و میرا در صورت پایز دارد، یگاهیجا

عرفه،  یهساات یه دعا سااؤاپن یا ین، هنوز جایبخش و ناظر به واقع دانسااتن زبان دمعرفت

را به  )و(نیگاه امام حسیجا ین پرساش، به صورت ضمنی  پاساخ به ادارد یگاهیخود هه جا

اعتنار و  د،یآیان میسخن از سلسلة سند به م یرا وقتیز یندمیز آشکار یعنوان انشاد ینندس آن ن

گاه یشود. جایم یمفرو  عنه تلق ینیمم ساند را به او متصل یخواهییه میت ساخن یسایحج

، یابک صحیسنت به عنوان ان اهلیان به عنوان امام معصوم و در میعیان شیدر م )و(نیامام حس

حابه یه صیگاهیرا جایار برجسته است  زیبس )ص(رسوپ ایرم یو ذرار یک تابعیا دست یم ی

 گفتار، رفتار و )و(تیبروان اهلیپ یار باعظمت اسااات. در نظام فکریبسااا ان دارند،ین میدر ا

ه ینز شیسنت ناهل ید. اما در تلقیآین به شمار میت داشته و از منابع دین حجیمعصوم یامضاا

ر یتعن یسندس معاصر مصرینو یشود. حسن حنفیر میتصو یو تابع یصاحاب یگاه براین جایهم

ه سنت نسنت باز نگاه اهلاست یه  یر روشنیسانت دارد یه همان تصاونسانت به اهل ییرساا

و  ینیع یک وحیسااانت اهل یوحیه معتقد اسااات  ی. حنفوجود دارد ن اساااالمیدورس آغاز

رده است. دا ییخ پیبا تار یخ منتقل شاده و نسنتیحله به تارگراسات و در طوپ هند مرتیواقع

در  نیمتعی غیرن وحیان شده است. ایا در آن بین اسات یه حقایّمتعی غیرمرحلة نخسات، وح

و  ث اساااتیهمان حد ین به نظر حنفین تعیا .دا یرده اساااتین پیه تعیاول یک تجربة آرمانی

 رسد:یطور تا به اجماو و اجتهاد منیهم
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مراحل، الوحی الغیر المتعین و هو القرآن الی الوحی المتعین  التاریخ علی...فاالوحی ییتقال الی

اهلل هو  االمة و هو االجما ، فصاااوتفجرااة مااالیة اولی و هو الحدی ، الی الوحی المتعین فیفی

 16یاد.فجراة و فیمط الااص و هو االجتصوت  الشعب و ضمیر الجماعة، الی الوحی المتعین فی

 )و(نیاز زبان امام حساا ی عرفه، در صااورت اثنات صاادور دعاین تلقیب طنا ایترتنیبد

 مییوشاایمحاپ  .ابدییم ییگاه واالیدعا جاو این  شااودیاثنات مبدون هون و هرا  حجیت آن

 .ینیم یرا بررس به اختصار سند آنیه 

 عرفه یدعا ی. سندشناس3

الد »در  ینقل شااده اساات. یفعم ییو روا یاز مجامع دعاه یاریعرفه در بساا یاصاال دعا

 نقلآن را  «اقبال االعمال»طور نیو هم «مصباح الزائر»بن طاووس در ی ن علیالدی، رض«االمین

یابی ی ارزکرد نقد متنیمختل  آن با رو یهانسخه «بحار االنوار»خر مانند لو در منابع مت اندیرده

   شده است.

 دیس «اقناپ االعماپ » ، تا آخر دعا، یه در«إلیی ألا الهقیر فی غیای»دعا، از  نیل ایذ مورددر 

عرفه  ین قسااامت را از دعایا یوجود دارد. عالمه مجلسااا یبن طاووس نقل شاااده، اختالفات

ود خ یو حت «بلد االمین»در  ییه یفعمنینخست ا .یندین ادعا اقامه میل بر ایدو دل و داندینم

ک یر شتیل دوم یه بیاند. دلفقرات مورد نظر را نقل نکرده «مصاناح الزاهر»د بن طاووس در یسا

 نیة اهمه معصاااومین فقرات با ادعیاق ایه اساااتوار اسااات یه ساااین پایبر ا اسااات، ینقد متن

ن یا یه هگونهنیه متناسااب اساات. ایشااتر با مااق صااوفیندارد، بلکه ب یالسااالم سااازگارهمیعل

ند یه یین نکته گزارش میاز فضال به ا یل برخیاز تما ین دعا شده است، مجلسیفقرات وارد ا

ابن طاووس  «اقناپ االعماپ » یه هگونه واردنین دعا یرده باشند. اما ایل ایرا وارد ذ ه آنیصوف

ه آنرا در دعا گنجانده و ابن یخ صوفیاز مشاا ییه برخنیا یکیه مطرح اسات: یشاده، دو فرضا

خ ین مشاااایاز هم ییه برخنیدوم ا اسااات. ل دعا وارد یردهیآنرا ذ یدقتیب یطااووس از رو

                                                 
، 9الواقع، محاولة العادس بناء علم اصااوپ الفقه، بیروت، دارالمدار االسااالمی، ج حساان حنفی، من النص الی95 

 نیز همین مطلب به شکل دیگر تکرار شده است.  992، ص 5، در ج 55ص 
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اما احتماپ دوم را  یگنجانده باشاند. مجلس «اقناپ االعماپ»ه، فقرات مورد نظر را در متن یصاوف

و  «اقناپ االعماپ» ترمیقد یهان قساامت در نسااخهیز ننودن این یل مجلسااییند. دلیت میتقو

 «مصناح الزاهر»د در ییرد، بایغفلت نقل م یرا از رو ر ابن طاووس آناست. اگ «مصناح الزاهر»

 گر بر عدمید ی، گواه«اقناپ االعماپ»تر یمیقد یهایه فقدان آن در نسخهشاد، هنانیز نقل مین

طن ن فقرات تفیبد ید پس از مدتییه اگر سنیدعا است  هه ا ین قسمت در متن اصلیوجود ا

   97.یردیم یادآورید یافت، باییم

ناد ز مورد استیه دعا، بخش دوم نیعل بر بخش متساالم ید اصالییلن نوشاتار، ضامن تیدر ا

گر ینة دین را با قریتوان صحت استناد آن به معصومیم ییرا به لحاظ محتوایز ،قرار گرفته است

ه اهم و مانند آن به «صحیهة سجادیط»، «میاجات صمسة عشر»ژه ینه، به وین زمیة موجود در ایادع

 شتر است. یا بیازمند  تحقینه نین زمیقاطع در ا ینسنت داد. هرهند  داور

 انسان و خدا یها. رابطه4

ن انسان ایاز روابط م یرینک با اراهة تصویبحث، ا یو منان یو مناد یپس از مناحث مقدمات

ن ایمتحقا م. روابط متصور و ینیممیعرفه بحث  یانساان و خدا در دعا ةرابطدر مورد و خدا، 

، ی اپن شناس، مستشرق و اسالمایزوتساومختل  اسات.  یم قرآنیه بر تعالیانساان و خدا با تک

شاااود و پس از آن یر نقل مینه انجام داده اسااات یه در زین زمیدر ا یقابل توجه یبنددساااته

 یسازمند. در مقام نظامینیما ی  را تنسایشار ین دعاین هارهوب مفاد ایم، در همییوشایم

 بحث یر منطقیهه سب موجود در متن آن مراعات نخواهد شاد، بلکه آنیعرفه، ترت یمفاد دعا

 شود.یگرفته م ییند لحاظ شده و مناحث پیاقتضا م

و انسااان به عنوان  ،وجود ییان خدا به عنوان ساارهشاامة نهای: می. رابطة وجود شااناخت9

 برقرار است. یرابطة خالا و مخلوق ی،نده جهان هستینما

گاه   ارددو حالت د ،نییاز باال به پا .اسااات ینین ارتناط طرفی: ایارتناط -یغی. رابطاة تنل5

                                                 
 .559، ص 12، ج 9413. مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، بیروت، دارالوفاء، 97 
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 تنزیل آیاترا  اساات یه آن یشاافاهغیر گاه و شااودیر میتعن وحیاساات یه از آن به  یشاافاه

 رد.یگین به باال شکل نماز و اعماپ و آداب به خود مییند. از پایگویم

وابسته به جالپ، سلطه و قدرت و... است  یمن همه تصورهارب متض . رابطة عند و رب:3

 مطلا و... است.  ی، و فرماننریفروتن ندس خضوو،ینما ،از تصورات یاو عند متضمن دسته

ر یخ یخدا مختل  در خداسااات: یمایبر تقابل دو سااا ین رابطه منتنیا :ی. رابطة اخالق4

ان یرانه و... در انساااان، تقابل میغضاااب و عادالت ساااختگ یلط  و... و خادا مطلا، جود،

مان را یک مقوله از ایهم رفته  یگر اسات. شااکر و تقوا روید یاز ساو یو تقو یساداساگاار

 99تضاد دارد. با یفر سازند یه یم

. هرهند تلمل شاااودها ن ارتناطیادر دعا،  یبا توجه به محتوا و بیشااود به ترتیم یسااع

. ستاز قابل استظهار ین ابعاد نیل در مفاد دعا، تمام املن نکته ساودمند است یه از تیا یادآوری

 بلکه ،سااتیها نان آنییامل م ییشااخط یبه معناهای یادشااده، عنوانل یها ذقطعه یبنددسااته

امل تواند حیز میمختل  دعا ن یستند، فرازهایقابل جمع نغیر ن ارتناطاتیگونه یه خود اهمان

 از روابط فوق باشد. یکیش از یب

 خدا و انسان یرابطة وجود شناخت الف.

جهان  سندیو انسااان به عنوان نما ،وجود ییان خدا به عنوان ساارهشاامة نهایم یه گفته شااد

  یار ظریالساالم به صورت بسهین علیبرقرار اسات. امام حسا ی، رابطة خالا و مخلوقیهسات

ان و انس یودت وجینش انساان، هدو خلقت و وضااعین رابطه، مراحل آفریه بر ایافزون بر تنن

ر ینک تعی، انگیزس خاداوند از خلقت انساااانر یان یرده اسااات. تعنیاز بیگر امور مرتنط را نید

و  نش انسااان، رحمتیآفر یبرا ی، عامل اصاالیر تسااامحین تعنیطنا هم یاساات ول یتسااامح

در  .«ابتدأتنی بنعمتك قبل أن أکون شیئا مذکورا» :قلمداد شاده است یتعالیران حایب رأفت

 یللذی سبق لی من الید ی،فحییا عل لکیا أصرجتیی رأفة میا و» فرازی دیگر نیز گفته شاده: 

                                                 
ا و انساان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، هاا هیکو ایزوتساو، خد. توشای99 

 .12-13، ص9377،سوم
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از  .«سااواان لعمتا من قبل ذلا رؤفت ای اجمیل صاایعا و فیط ألشااأفیی و الذی یساارفیی، و

  .«کیت عن صلقی غییا»رسد: ینم یند سودوز به خدایخلقت انسان ن

 خاک گاه مادس آن .ان یرده استیز بیل دهنده را  نیکمنشال خلقت انساان به لحاظ مادس تشا

گر ید یدر فراز .شده است یمعرف یمن یعنیافتة آن، یو گاه مرحلة تکامل (خلقتنی من التراب)

   ان شده است:یشتر مواد و مراحل مختل  بیل بیبا تفص

شاایرلی فدم لم  ، ثم أسااکیتیی فی ملمات ث ب این لحم وجلد ویفااتدعت صلقی من میی یمی

 .الدلیا فاما سویا یشیئا من أمری، ثم أصرجتیی إل یلم فجعل إل االقی و

ز یاز ساامع و بصاار ن یبرخودار یعنیشااناخت  یها، از ابزارهانیافزون برا ،گریدر فراز د

 ان آمده است. یسخن به م

لا الحمد کما صلقتیی فجعلتیی حیا  اصااایرا، و اللیم لا الحمد کما صلقتیی فجعلتیی سااامیعاً

 .رب اما ارأفیی فعدلت فطرفی، رب اما ألشأفیی فأحسیت صورفی... سویا، رحمة ای 

ا ده شده تیانسان آفر .شودیم یمعرف یتعالز شناخت حاینش انسان نیهدو خداوند از آفر

ده یدا را از دخ یزیچ هیز در هیز خودش را به او بشاناسااند و انسان نیا هر هیخداوند از طر

 دور ندارد:

فیق ت األطوار، أن مرادك میی أن فتعر  إلی فی کل شااا   إلیی علمات ااصت   االثار، و

 حتی ال أجیلا فی ش 

و یه هداااا ان انسان و خدا یم یرابطة معرفتبه  یه ن رابطه، ضرورت داردیافهم بهتر  یبرا

ناسد شییه انسان هگونه خدا را من معنا یبد ااا توجه ینیم، شده است یز معرفیخلقت انسان ن

 د قرار گرفته است.ییلد و تلییاز شناخت مورد ت یاوهیو هه ش

 

 نیازی از برهان و استدالل وجود خداوند و بی

 یازمند اقامة برهانر اساات، نیپانه، و اگر اثنات ایر اساات یپایه وجود خداوند اثناتنیدر ا

دارد یه یغرب به صراحت ابراز م ةوجود دارد. فلسافان متفکران یم ینه، اختالفات ای نیز هسات
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بر مقدمات مورد قنوپ  ییاه منتن ین عقلیا براهیا عادم وجود خاداوناد از طریااثناات وجود 

 به قنوپ یرا تلق یسااتارین ایز هنیان مساالمان نیاز نوگرا یبرخ 91.همگان باشااد ناممکن اساات

و مسلمان، از گاشته تا ینون به اثنات وجود  یحیاما قاطنة متفکران موحد، اعم از مسا .اندیرده

 .اندر آن گام برداشتهیخداوند اقدام یرده و در مس

شود یه متفکران یم یادآوریاجماال  اما سازدیدور م ین نزاو ما را از هدو اصلیورود به ا

ت اند از مقدمادهیک یوشیو هر  داشته یان نقش مهمین میش در ایمسالمان به اندازس توان خو

ل اقامه شااده ین دالیاز بهتر یکید یخاص، به اثنات وجود خدا بدردازند. شااا یهاو حدوسااط

د و متعدد از آن یجد یهاایشان تنسیپس از ا 51ناست.یسباشد یه مندعش ابنن یقیبرهان صاد

ر یساات و شااانزده تقریمعاصاار آن را به دو یاز فضااال ییه برخیاگونهاراهه شااده اساات، به

   59ن است.یقیوس صدین به شین براهینامنرده همة ا یبه ادعاو  اندرسانده

شناسانه ابراز شده ن نگاه معرفتیشاوران مسالمان نسانت به ایاند ییه از ساوییهاواینش

ر یپارفته و وجود خدا را برهانین نگره را پایان مسالمان ایاز نوگرا یمتفاوت بوده اسات. برخ

 ل شود.یل تعدیمان از دالانتظاراتد یاند باگفته یدانند. برخینم

 یارن انتظیک امکان داشااته و خارج از آن هنیوماتیطة علوم ایساایدر ح صاارفا  یاثنات قطع

وپ اگر اص .ج، معلوپ اصاوپ موضوعه استیت نتایک قطعیوماتیجاسات. حتا در علوم ایساهناب

در  یهیا همان روشاااهنیر خواهند یرد. به نظر اییز تغیج حاصاااله نینتا ،ر ینندییموضاااوعه تغ

 یبرا ین منطقیقی، و نااه ییو عقال ین عقالنیقیاسااات و در آن بااه  یمتعااارو جااار یزنادگ

ن یا، براهن مننی  طنا این طیز به یار گرفته شود. این یدر خداشناس ،شودیایتفا م یدهساامان

 یابر یموضوعاند به روش اصل دهیگر از متفکران یوشید یاما برخ55اند.دهیاقامه شده را تمام د

                                                 
 .952، ص9375المللی الهدی، .  جان هیک، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، انتشارات بین91 
 55، ص3سینا/طوسی, شرح االشارات و التننیهات،جابن .51 

 دویست و شانزده برهان بروش صدیقین بر اثنات وجود خدا. عشاقی اصفهانی، حسین، 59 

 997-995.  صادقی, هادی، درآمدی بر یالم جدید،ص55 
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 یهافرضشیاصاااوپ وپ ی،ز منانیگر نید یبرخ 53اثناات وجود خادا باه اقاامة برهان بدردازند.

 یبرخ 54وجود خدا را اثنات ینند. یریپابرهان انددهیده و یوشااایرا به نقد یشاا یریناپابرهان

 پرداخته و اشااکاالت طرح شااده را یو غرب یشااة اسااالمین موجود در اندین براهییگر به تنید

ا تام ن رین سنخ براهیاز اسااس وارد ندانسته و ا ن(یقی)همانند صاد نیاز براه ینسانت به برخ

)همانند حریت و حدوث( اگر به گونة  نیگر از براهید یشاااان برخی. به نظر اانادیرده یمعرف

ن یاز ا یتمام خواهند بود. اما برخ یا وص  خاص االهیاثنات اسام  یا شاود، برایگر تنساید

 52باشند.یوب میو معجزه( از اساس نادرست و مع ی)همانند برهان اخالق نیبراه

در سازد. یدور م یما را از هدو اصل ،هاو مفروضات آن یمنان و هاوس استدالپیورود به شا

وجود خداوند،  یریپاد اثناتلیین نکته مهم اسااات یه در آن، ضااامن تیعرفاه ا یمورد دعاا

 از آن، حد یمختلف یهادر فراز .فاده قرار نگرفته اسااتمتعارو اسااتدالپ مورد اساات یهاوهیشاا

 یگریا در فراز دی .«اا استدل علیا»: دانساته شاده اساتز خود خداوند یوساط اساتدالپ ن

ن نکته مورد یا یدر معارو شهود ؛...«حجتا اأن ألیمتیی معرفتا یأوجبت عل» فرموده است:

شاده اسات. خداوند سنحان خود  یاثنات معرفاز از ینیوجود خدا ب رش قرار گرفته و نوعا یپا

نکات  یحاو یعرفان اسالم .«اهلل شاا فاطر السموات و االر أفی»د: یفرمایم میدر قرآن یر

رد و با طعن یگیمورد مامت قرار م گر نوعا ید یهاهویشااا . در اینجان باره اساااتیدر ا یفیظر

 شود:یگفته م

 دخان ما را در این آتش خوش است.یب            گر دخان او را دلیل آتش است

را  یمیان ابراهیاد یلسااوفان و خدایف یان خدایاساات یه تفاوت م یزید همان هین شااایا

 یند. یان و آشکار میب

است یه در  ی، از اموریو خداشناس ییبودن خداگرا ین به طور عام و فطریبودن د یفطر

                                                 
 .9395. عنودیت, عندالرسوپ، اثنات وجود خدا به روش اصل موضوعی،  53 

 .9395. سلیمانی امیری, عسکری، نقد برهان ناپایری وجود خدا، 54 

 .53-55،ص9374اهین اثنات وجود خدا، . جوادی آملی, عنداهلل،  تنیین بر52 
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 یفرجع ید بوده است. عالمه محمد تقییلتمورد  )و(تیبژه در مکتب اهلی، به ویتفکر اساالم

ا یآ»سد: ینوییه بر قسمت دوم دعا نگاشته است، میعرفه، در شرح ین فراز از دعایل همیدر ذ

ساختة  تواندیم ،مینامیش میر، یه خدایقت فناناپاین حقیت، اینهایو ب یابد و ین مفهوم ازلیا

همتا را در دپ ما فروزان ننموده اساات  یو بر ینظین مفهوم بیا خودش ایفکر ما بوده باشااد  آ

را درک  یریمگر با حواس خود فناناپا م یامگر باا حواس خود ازپ و اباد را مشااااهاده یرده

نجاسااات یه یم  ایاافتهین حواس و تعقل خود دریاز علات را ماا با ا یازیانیم  مگر بیانموده

ست. ین تصااورات ساااختة حواس ما نیک از ایچ یم: نه. هییبه خود آمده و بگو یاندی یساتیبا

 ییه محاپ منطقنیرا یه متصا  به اوصااو مزبور است بدون ا ین حاپ ما موجودیدر ع یول

افت از بارگاه خود آن موجود مطلا ین تصااور و دریم. پس ایادر بر داشااته باشااد درک نموده

را  ن نوریا یفروزندگد با مجاهدت و یوشش، شدت تابش و یر شده است. ما بایما ساراز یبرا

 55«م.یمرتنط بساز یم و خود را با آن نور خاموش نشدنیبخواه

اثنات وجود خدا  یگر براید یهاتواند به حد وساااطیعرفاه، انساااان نم یدر منطا دعاا

ز ذات له، جین وسیشناخت متمسک شود و ا یبرا یلة مطمئنید به وسیخوش بدارد، بلکه بادپ

سااات تا بتواند باعث یدر عالم از خود خداوند ظاهرتر ن یزیسااات. هیگر نید یزیه یخداوند

 ظهور او شود:

فرددی فی االثار یوجب اعد المزار فاجمعیی علیا اادمة فوصالیی إلیا، کی  یستدل  إلیی

علیا اما هو فی وجود  مهتقر إلیا أیکون لغیرك من الظیور ما لیس لا حتی یکون هو المظیر 

متی اعدت حتی فکون االثار هی التی فوصاال  ل یدل علیا، ولا، متی غبت حتی فحتاج إلی دلی

صساارت صااهقة عبد لم فجعل لط من حبا لصاایبا إلیی  إلیا، عمیت عین ال فراك علییا رقیبا، و

هدایة االسااتبصااار حتی أرجی إلیا  أمرت االرجو  إلی االثار فارجعیی إلیا اکسااوا األلوار، و

مرفو  الیمة عن االعتماد علییا، إلا  الیظر إلییا، ومییا کما دصلت إلیا مییا، مصااون الساار عن 

                                                 
جا، انتشااارات . بی915-919محمد تقی جعفری، ص ش حسااین علیه السااالم در صااحرای عرفات،ی. نیا55 

 .9359عصر،ولی
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 .علی کل ش  قدیر

د قرار گرفته اسااات. ییلمورد ت یخاصااا یهان فرازها با ظرافتی، مفاد ایات عرفانیدر ادب

 نه گفته است:ین زمیدر ا یبسطام یفروغ

 تو را؟ای نهفته که پیدا کنم ای ز دل که تمنا کنم تو را؟            کی بودهکی رفته

 ای که هویدا کنم تو راکه شوم طالب حضور          پنهان نگشته ایغیبت نکرده

 27با صد هزار جلوه برون آمدی که من            با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

گر امور یبه د یازیابد، نییش مییاه خداوند را در دپ و فطرت خداسااااخت خویانساااان

ن یان خواهد شاد یه انسااان عین بیابد. پس از اییتوجه به دود، آتش را ماز از ینیاو ب .ندیبینم

ابد ییدرم گر قطعا  یافت، دیدر یرا با علم حضور یژگین ویا و ن ربط شدیع یوقت .ربط اسات

م یا دسااتی ،ن وجود مسااتقل رایا .تحقا داشااته باشااد یتواند بدون وجود مسااتقلییه او نم

خواهد یز، از خدا میهمه ه یپرواییند و بیدرک م یحضوربه علم  ،خود به آن را یوابساتگ

 ...«اا أستدل علیا فاهدلی ایورك إلیا میا أطلب الوصول إلیا و»یه: 

روان مکتب اهل یپ یو در منظوماة معرفت دارد یاریات بسااایان دعاا اهمیاز ا یگریفراز د

 بودن معارو است:  یآن فطریافته است و  یگاه خاصیجا )و(تیب

ألت الذی أزلت  وحدوك، و الذی أشااارقت األلوار فی قلوب أولیائا حتی عرفوك وألات 

لم یلجؤا إلی غیرك ألت المؤلس لیم حی   األغیاار عن قلوب أحبائا حتی لم یحبوا ساااواك، و

ما الذی  ألت الذی هدیتیم حی  اسااتبالت لیم المعالم ماذا وجد من فقدك، و أوحشااتیم العوالم، و

لقد صساار من اغی عیا متحوال، کی  یرجی  و اب من رضاای دولا ادال،فقد من وجدك، لقد ص

کی  یطلب من غیرك وألت ما ادلت عادا االمتیان، یا من أذاق  ما قطعت االحسان، و ساواك وأن

 .أحباء  ح وا المؤالسة فقاموا این یدیط متملقین

سنت،  موجود در یتاب و ها با توجه به دیگر تعالیمفراز در تنیین جایگاه این نگاه، باید این

                                                 
 .3-9، بیت 9. فروغی بسطامی، دیوان، عندالرحمن سی  آزاد، غزپ 57 
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در یک میدان معناشناختی قرار داده شده و تحلیل شود. وقتی این فراز از دعا را با دیگر روایات 

ود. شگااریم، مفاد آن اثنات و تلیید میاهلل علیهم اجمعین ینار هم میوارده از معصاومین ساالم

ولیت شااناخت و هدایت بر مساائ»در حقیقت اگر با این پرسااش با متون دینی مواجه شااویم یه 

تواند برای خوریم یه میدر آیات و روایات به نکات ظریفی بر می« عهدس هه یسااای اسااات 

(، 95)الیل/ «ِإنَّ َعَلیَیا َلْلُیَدی»فرماید: یریم میگشا باشد. خداوند در قرآنمحقا این عرصاه افا

رت انسااان بدون این هدایت بر عهدس ماساات، اگر هدایت برعهدس خداوند باشااد، در این صااو

برد. وقتی روایات صااادره از معصااومان در این باره مالحظه هدایت به تنهایی ره به جایی نمی

شود. این پرسش و پاسخ از از امام صادق علیه السالم مفاد این فراز از دعا بهتر فهمیده می شود،

رفة؟ ة؟ قال ال! قلت فیل کلهوا المعالیاس اداا ییالون ایا المعرفاهلل، هل جعل فیاصلحا» را بننینید:

  59«اهلل لهسا اال وسعیا و ال یکل  اهلل لهسا اال ما آفاها.قال ال، علی اهلل البیان، الیکل 

ا یشااناخت خداوند بدون شااناخت از طر ات آمده اساات یه اصااال یگر از رواید یدر برخ

یند یه یالسالم نقل مه یاز زبان امام صادق عل توحیدخ صادوق در یخودش ناممکن اسات. شا

در  51«الماا عر  اهلل من عرفاط اااهلل، فمن لم یعرفط اط فلیس یعرفط الما یعر  غیر » اناد:فرموده

ساس ا یند. بریم یگر، به صراحت خداوند را مسئوپ شناساندن خودش به عناد معرفیت دیروا

قط ان لیس هلل علی صل»ستند: ینکند، بندگان مکل  به شناختن ن یآن، خداوند تا خودش را معرف

 31«اهلل أن یعرفیم، و هلل علی الالق اذا عرفیم أن یقبلو .یعرفوا قبل أن یعرفیم، و للالق علی

 ییه وقتنیا ای 39اعرفوا اهلل ااهللاند: ز نقل شده است یه فرمودهیه السالم نین علیرالمومنیاز ام

 35ا عرفیی لهسطامدهد: یپاسخ م ام عرفت راا؟شود یه یده میشان پرسیاز ا

ت یبا وضاااع ین تلقییه هننیند  از جمله اینمایابهامات رخ م ین نکات، برخیبا مالحظة ا

                                                 
 .955، ص9. یلینی، اصوپ یافی، ج59 
 .943. صدوق، التوحید، ص51
 .495صدوق، التوحید، ص. 31
 .92ص ،9یافی، جیلینی،. 39
 .95همان، ص. 35
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دفاو  ین برداشتیز از هنین یعیست. حتا متفکران مسلمان شیشاه ساازگار نیموجود در عالم اند

 یفطردهد یه اصل یدقت در مسلله نشان م یاند. ولدانساتهی را ایتسااب یو خداشاناسا نکرده

 اراهه شده است و ین نظام فکریاست یه در ا یارزشمند ةبودن معرفت به خداوند سنحان نکت

دانش تالش از شاگر ید و برخیخ مفییند. شیدا نمیز پیمتعارو ن یشناسبا معرفت یچ منافاتیه

وپ کرد مقنیل رویدا ینند. هدو آن، تعدیپ یمتعارض، وجه جمع کرد نساانتا یان دو روییردند م

)طرفداران لزوم اثنات وجود خدا(  انیگراانگاران شناخت خدا( و عقلیفطر)  33خ صادوقیشا

ازمند یرا ن رد، اما آنیپایخاص م یرا به معنا ید و خداشناسیبودن توح ید، فطریخ مفیبود. ش

ده تا یفرها را آن معناست یه خداوند انسانیفطرت بد یم حاویشان تعالیبه نظر ا .ندیبیاثنات م

شااد یه مشاارک باشااد، در یافت نمی ین یساایزم ین بود در رویاگر جز ا .د بگروندیتوحبه 

امنر و به یبه نظر او شااناخت خداوند و پ 34سااتند.یم یه موحد نینیبیرا م ییه ما یسااانیصااورت

 32.ینه فطر است، یز غاهب، ایتسابیهر ه یطور یل

د یه بان نکته نهفته است ییبودن آن، در ا یگرفتن معرفت با فطر یایتسااب یوجه عدم تناف

ثنات، است اما در مقام ا یفطر یدر مقام ثنوت، خداشناس .ک شودیان مقام ثنوت و اثنات تفکیم

یه در ذهن و زبان مخاطنان وجود دارد، اساااتدالپ بر وجود خداوند  ییهاباا توجاه به تفاوت

امام،  یت معرفتیندارد هون موقع ین تلقیبا ا یاد شده از دعا، منافاتیاست. مفاد فراز  یضارور

 عنداهلل د منؤیو م یثیتحد یامام برخوردار از وح .متعارو است یهات انسانیمتفاوت از موقع

 ا متعارو و مخلوقاتیم و حقایحد وسط استدالپ، نه مفاه ییند، ولیز استدالپ میاست. امام ن

 ، بلکه خود خداوند متعاپ است.یتعالحا

 متعارو اساات یه در متون یهابا معرفت ینین تفاوت، تفاوت نگرش متون دیقت ایدر حق

                                                 
.  عنارت 51(. ص9494تحقیا حسااین درگاهی، )بیروت، دارالمفید، تصااحی  اعتقادات اامامیة  ،الشاایخ المفید .33

 صدوق هنین است: ان اهلل تعالی فطر جمیع الخلا علی التوحید.
 .همان 34

 .(9494، 5دار المفید، ط)بیروت، اواهل المقاالت، تصحی  ابراهیم االنصاری الزنجانی الخوهینی، . شیخ مفید 32
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فلساافه و  یبرخالو خدا ،ر نداردیاز به غیز نیط اساات و شااناخت او نیمفهوم خدا بساا ینید

العلل، خالا ممکنات، الوجود، علتشااان مریب اساات: واجبمیهمگن یه همه، مفاه یهادانش

ل ین دلیبه هم .ط اساااتیبسااا ینیمفهوم خدا در متون دنااظم جهاان موزون و منظم و... اماا 

ا یازمند اسااتدالپ بر خدا از طریمتعارو شااناخت، ن یهاو متمسااک به راه یعاد یهاانسااان

، از یرده ییماالت را ط یةیه مدارج عالیاما انساااان اند.معلوپ، ممکن، مخلوق، نظم و مانند آن

 است. از شدهینیب یتعالط در شناخت حایوسا

در  دن اویات حا در مظاهر مختل  و دیده دور نداشاات یه تجلین نکته را از دید ایالنته با

 ین تجلیرا در ایز ،ا خود خدا نداردیبا اساااتدالپ بر وجود خدا از طر یچ منافاتین مظاهر، هیا

 م:یاا خود خدا او را شناختهیقت از طریز در حقیدر مظاهر مختل  ن

ألت الذی فعرفت إلی فی کل ش  فرأیتا ماهرا فی کل  وفما جیلا ش ،  فعرفت لکل شا 

من اسااتوی ارحمالیتط فصااار العرب غیبا فی ذافط محقت االثار  یا. ألت الظاهر لکل شاا  شاا  و

محوت األغیار امحیطات أف ك األلوار، یا من احتجب فی سااارادقات عرشاااط عن أن  اااالثار، و

عظمتط من االستواء کی  فاهی وألت الظاهر، أم  فدرکط األاصار، یا من فجلی اکمال ایائط فتحققت

 .کل ش  قدیر یکی  فغیب وألت الرقیب الحاضر إلا عل

 یراه بیز نشااانه و آیز برجسااته شااده و همه هین یو عرفان ادب یات عرفانین مفاد در ادبیا

 شناخت حا قلمداد شده است:

 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                                  به دریا بنگرم دریا تو بینم

 نشان از روی زیبای تو بینمبه هرجا بنگرم کوه و در دشت                          

ت ل شده اسیگونه تحلنیه ایک زاویساتن به خداوند در مقام شناخت، از یگونه نگرنیراز ا

ره ین دایاز ا یزیچ هیز انگاشاته شده و هیز خداوند شااهد بر همه هیم نییه در خود قرآن یر

شااود در اثنات وجود ین هگونه میبنابرا .ز اسااتیل بر وجود همه هیخداوند دل .سااتیرون نیب

 35 ر به عنوان حد وسط استدالپ بهره جستیاو، از غ

                                                 
 .9374قم، اسراء، جوادی آملی،  تنیین براهین اثنات وجود خدا،  . 35 
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یُرِییِمْ آیافِیَا فِی الْففَاقِ وَفِی أَلهُسِیِمْ حَتَّ  یتَبَینَ لَیُمْ أَلَّطُ الْحَق  َأَوَلْم یْکِ  ِارَ   َعَل  ُکلِّ اَِّا َألَّطُ ساَ

 شَیءٍ شَیِیدٌ

 یحسن یان اسمایو ب یتعالد حقیح و تحمیتسب

مت ن قسیرسد. در ایان اسما و صفات او مینوبت به ب یتعالبا امکان و وقوو شاناخت حا

حایم  یها، اصاال یلن فرازیشااوند. در همة ایدو خوانده م اوصااو جماپ و جالپ خداوند هر

شتر ییوشد بیابد، میییه خود را وابسته به حضرت دوست میاست یه انسان به عنوان موجود

 ماللت بر او .گرددیبا خداوند و حضور در محضر او منتهج م ینیاز همنشا .دیبا او ساخن بگو

 از محنوب  دیاز خود بگو  گردد تا ساافرس دلش را باز یندیدنناپ فرصاات م .شااودیعارض نم

 ر موالنایش را شماره یند. به تعنیازهاین  ش را برمال سازدیهاراز  دیبگو

 همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم              همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم

 و چون حدیث تو آید، سخن دراز کنم                 حرام دارم با مردمان سخن گفتن

 37که آن به سوی توست ترکتاز کنم رهی     هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند   

مت یفرماساات. حضاور دوساات را غناد شاده حکمیاصال  ،ن فرازیدر یل دعا و از جمله ا

 یند:یاز میاعالم راز و اظهار ن و یشدیش را به رخش میحسنا یشمرده، اوصاو و اسما

یعتزون، یا من جعلت لط الملوك لیر المذلة  اأولیاؤ  اعز یا من صص لهسااط االساامو والرفعة، و

ط غیب ما فأفی ا ما فاهی الصاادور، و علی أعیاقیم فیم من سااطوافط صائهون، فعلم صائیط األعین و

الادهور، یاا من ال یعلم کی  هو إال هو، یاا من ال یعلم ماا یعلماط إال هو، یا من کبس  األزماان و

من لط أکرم األسماء، یا ذالمعرو  الذی ال ییقطی أادا، یا سد الیواء االسماء، یا  األر  علی الماء و

جاعلط اعد العبودیة ملکا یا راد یوس   مارجط من الجب، و مقیض الرکب لیوس  فی البلد القهر، و

علی یعقوب اعد أن اایضااات عییا  من الحزن فیو کظیم، یا کاشااا  الضااار والب ء عن أیوب، یا 

 فیاء عمر ، یا من استجاب لزکریا فوهب لط یحیی و کبر سیط وإاراهیم عن ذاح اایط اعد  ممسا ید
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 لم یدعط فردا وحیدا، یا من أصرج یولس من اطن الحوت، یا من فلق البحر لبیی إسرائیل فألجاهم و

جعل فرعون و جیود  من المغرقین، یا من أرسال الریاح مبشرات این یدی رحمتط، یا من لم یعجل 

قد غدوا فی لعمتط یأکلون  استیقذ السحرا من اعد طول الجحود، و علی من عصاا  من صلقط، یا من

کذاوا رسلط، یا اهلل یا ادئ ال ادء لا دائما، یا دائما  لادو ، و قد حادو  و یعبدون غیر ، و رزقط، و

 .ال لهاد لا، یا حی یا قیوم، یا محی الموفی یا من هو قائم علی کل لهس اما کسبت

 فهتکیه بر توحید در دعای عر

به حضرت حا نسنت  یعرفه، اوصاو مختلف یش مالحظه شاد، در دعایپ یهایه بندهنان

ان ین دعا به اختصار بیدر ا ینی، شایلة نظام فکر دیدر مقام خداشاناسا یعنیداده شاده اسات. 

ه د بیرا توحیز ،میاد را به صااورت مسااتقل مورد توجه قرار دادهیان، توحین میشااده اساات. از ا

ورد م میگر اوصاااو و مفاهید یدان معناشاناختیو به عنوان مریز م یتفکر اساالمعنوان شاایلة 

یه در نیتر ان است. نکتة مهمیی  و تنیگر مساهل قابل توصید ،دیتوجه قرار دارد. در پرتو توح

 .ردیپایصورت م یانیم وحیو اهتمام در استفاده از تعال ین سعیشاترین اوصااو، بیان همة ایب

ن یشیپ یایک دور قصص قرآن و سرگاشت اننیان اوصاو مختل ، یشد، در ب یه مالحظههنان

 گردد:ین باب برجسته میم موجود در این تعالیتریدید، یلیان توحیشود و در مقام بیمرور م

أقول مؤمیا موقیا: الحمد هلل الذی  وسعی، و مبالن طاقتی و جیدی، و غیر ألی أشاید اجدی و 

ن الذل ال ولی م لم یکن لط شریا فی الملا فیضاد  فیما ااتد ، و موروثا، ولم یتاذ ولدا فیکون 

فیرفد  فیما صایی، سابحالط سابحالط سبحالط لو کان فییما آلیط إال اهلل لهسدفا وفهطرفا. فسبحان اهلل 

 .أحد لم یکن لط کهواً لم یولد و یلد و الواحد الحق األحد الصمد الذی لم

 یارتباط /ی غیرابطة تبل .ب

است  یهگاه شفا .ن دو حالت داردییاز باال به پا .است ینین نوو ارتناط طرفیگفته شاد یه ا

ن به ییاند. از پیگویات میل آیرا تنز است یه آن یشفاهغیر شود گاهیر میتعن ییه از آن به وح

 نی، از ایاتیاله اااا در اصطالحات فنی یالمی رد.یگیباال شکل نماز و اعماپ و آداب به خود م

کشاااو ابد، انییم یتجل یخداوند در تجربة بشاار یشااود یه وقتیر مین صااورت تعنیرابطه بد
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ن رابطه، جز در بسااتر یا 39نامند.یم «ایمان» را و پاسااخ انسااان به آن «وحی»مورد نظر را  یاله

 ین وقتیلسوفان متدیشاود. فیافت نمیموجود  یان و مکاتب فلسافیگر ادی، در دیمیان ابراهیاد

فراوان  ن ینند، به تمحالتییفلسفه متعارو تن یرا با دساتگاه مفهوم یان رابطهیاند هنتهخواسا

ن ی  را فاقد اساات. این نکات ظریان ایت بیموجود، ظرف یرا دسااتگاه مفهومیاند، زدهار شااده

 یهاگاهو دست ینید یهاشاود و تنها با استفاده از خود آموزهیافت می ینیم دیرابطه تنها در تعال

 قابل تننین است. ینیمستننط از متون د یمفهوم

ش، و نیاساات پس از آفر یعید شااده اساات. طنییلز تین نوو ارتناط نیعرفه بر ا یدر دعا  

ن م شود یه بتواند ضمیترس یو فطرت خدا سااخت، الزم است سازویار یشاناخت یة قوایتعن

 ه السالم یلعیر حضرت علیبه تعن فطرت را شکوفا سازد.ن قوا، یا ییراهنما

فبع  الییم رسااالط و وافر الییم البیائط لیساااتأدوهم میااق فطرفط و یذکروهم میسااای لعمتط و 

 یحتجوا علییم االتبلین و یایروا لیم دفائن العقول )لیج الب غط/ خ اول(.

 یند. امام حسین علیه السالم در همان فرازهای نخست دعای عرفه، بر این نوو ارتناط تلیید می

د  الودائی، ال فضیی عی أفقن احکمتط الصیائی، ال یاهی علیط الط ئی، و فطر أجیاس البدائی، و... 

، در فراز دیگری لیز ار این امر الگشت لیاد  اشار  االس م الیور الساطی أفی االکتاب الجامی، و

 و ،رسلا ما ألزلت علییم من وحیا الغت ألبیاؤك و لباؤك، و صدق کتااا اللیم وشد  است: 

 .  شرعت لیم من دییا

ن یبد تیرا ربوبیز شاااده اسااات،د ییلن مفاد تیهمبر ت، یت و ربوبیه بر الوهیاگااه باا تک

است یه انسان نه تنها در اصل وجود، بلکه  یاان خداوند و انسان رابطه به گونهیمعناسات یه م

 یازهاین نیملیه ت ینیت تکویافزون بر ربوب .وابسااته به خداوند اساات یدر تمام شاائون وجود

  و ی  و تکالین وظاییارساااپ رساال، انزاپ یتب، تع یعنی، یعیت تشااریاساات، ربوب یوجود

 :31ز برعهدس خداوند استین نیاحکام و قوان

                                                 
 .975المللی الهدی، صانتشارات بینترجمه بهزاد سالکی، تهران،  هیک،  فلسفه دین،. جان39 
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 إلط آاائی إاراهیم و یاا عادفی فی کراتی، یاا مولسااای فی حهرفی، یا ولی لعمتی، یا إلیی و

لط آ رب محمد صافم الیبیین و إسرافیل، و میکائیل و رب جبرئیل و یعقوب و إسحاق و إسماعیل و

 .القرآن العظیم االلجیل والزاور و میزل التوراا و المیتجبین، و

 این باشد ،افته استیوند ین سنخ رابطه پین دو مفهوم برجسته شده و با اییه انید راز ایشا

رسااتش اساات و عنادت و پ یمتک یتعالت حایشااتر به ربوبیب یغیع و رابطة تنلییه انزاپ شاارا

اشد ت معتقد بید در الوهیبه توح یگردد و اگر یسایت بر میز به الوهیخداوند توساط انساان ن

ز سرمنشل انزاپ یتب یت خداوند نیربوب 41ها اعتقاد دارد.ر مراتب را پشت سر نهاده و به آنیساا

 یعنین رابطه یا گریباعث تحقا جننة د یتعالحا تییه الوههنان ،ارسااپ رسال شاده است و

ارد و دیپرده بر م یان رابطهیالسااالم از وجود هنهین به باال شااده اساات.  امام علییارتناط از پا

انسان فراهم  یة خود خداوند سانحان برایز از ناحین ارتناط نیدارد یه امکان و وقوو ایاظهار م

ن وس سخن گفتیخته و شز به انسان آموینش، راه شناخت را نیاوست یه پس از آفر .آمده اسات

 ان یرده است:یک شدن به خودش را بیباخودش و نزد

فتعالیت یا رحیم یا رحمن، حتی إذا استیللت لاطقا االک م، أفممت علی سواان األلعام، فرایتیی 

حجتا اأن ألیمتیی  یأوجبت عل اعتدلت ساااریرفی زائدا فی کل عام، حتی إذا کملت فطرفی، و

ا أرضا من ادائی صلق ألطقتیی لما ذرأت فی سمائا و فطرفا، و روعتیی اعجائب معرفتا و

 یسرت فیمتیی ما جائت اط رسلا و عبادفا، و واجب طاعتا و شاکرك و لبیتیی لذکرك و و

   .لطها مییت علی فی جمیی ذلا اعولا و لی فقبل مرضافا، و

ز اشاااره ین نو یماپ انسااا ین ارتناط، به سااعة وجودین، امام ضاامن اشاااره به ایا افزون بر

 ش ممکن الوصوپ است.یایها در پرتو دعا، مناجات و ننیهمة ا .یندیم

ا إن أطعت إن ساااألتا أعطیتیی، و وفقتیی لماا یزلهیی لدیا، فان دعوفا أجبتیی، و و...

 ی.إحسالا إل إن شکرفا زدفیی، کل ذلا إکماال أللعما علی و شکرفیی، و

                                                 
، محمد تقی مصاناح یزدی, خداشاناسای، ییهان شااناسی، انسان 915-911, ص5آ, ج. مرتضای مطهری, م41 

 51, ص9379شناسی، 
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 اهای انسان از خدابعاد و قلمرو درخواست

ارتناطی انسان و خدا ابعاد مختلفی دارد و در یک  سوی ارتناط، ا بیان شد یه رابطة تنلیغی 

یند  در عنادت، انسااان مؤمن احکامی را انجام یند  دعا میهاساات. عنادت میانسااان عامل یار

دهد یه خداوند از او خواسته است. اما در بخش دعا اااا یه سخن گفتن انسان با خداست ا می

هرهند اصال توانایی این یار نیز از خود خداوند سنحان است، امام در این دعا به ابعاد متنوعی 

دانی، از ینیم، هرهند شاااید به دلیل یمتوجه یرده اساات. ما به بخشاای از این ابعاد اشاااره می

 ینیم، حا مطلب ادا نشود.هم یه اشاره می ها غافل شویم و یا در مواردیبعضی از آن

 ان شکر حقیاز ب ینناتوا

وند یه خداهاییخودش و نعمتتعالی، ظرفیتوقتی انسان خویشتن را در برابر عظمت حا

 یدهد سااداسااگزارییه انجام میواینشاا نگرد، به طور فطری نخسااتینبدو عطا یرده اساات می

ز شاناخته است، یافته و خداوند را نی یخود را در عالم هسات ییه درجة وجود یاسات. انساان

ان یشتن را از بیار خویاختیبپس  .است یتیهرهه دارد عار و از خودش ندارد یزیداند یه هیم

 یاهنعمت یشماریو ب ییرانیو ب یتعالابد. امام نخسات به عظمت حاییشاکر حا ناتوان م

ا به ش ریاگر تمام اعضا و جوارح خویند یه میگاه با تضرو اظهار آن .یندیاعتراو م یتعالحا

 ید، ناتوان خواهد ماند. براییران را پاسخ بگوین نعمت بیاز ا یبخشاز این یه رد، یخدمت بگ

  یار ظریز به صورت بسیها را ناز نعمت یبخش ز ننهاده باشاد،یها را مغفوپ نن نعمتییه اآن

و »یه تفطن دارد  یاله یهانعمت یهر هند به عدم امکان احصا .شماردیو حسااب شاده بر م

. در یندمیان یها را باز آن یاز باب صارو شمردن، برخ ی، ول«تعدو نعمت اهلل ال تحصاوهاان 

و مربوط به جان توجه  یمعنو یهانعمتبه هم  .دارد یز نگاه جامعیها ننعماتنیشاااماارش ا

ن یک نگاه جامع، ضاامن برشاامردن ایدر  .و مربوط به تن را یماد یهانعمتبه و هم  یندمی

عجز  ااا شودیبرده م ز نامیاز اعضا و جوارح انسان ن یدر آن بخش قابل توجهیه  ااا هانعمت

 .یندمیابراز  یانسان را از سداسگزار

ون ااطن مکی صالص صریح فوحیدی، و عقد عزمات یقییی و اشایدك یا إلیی احقیقة إیمالی و
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 صذاری  صرق مسارب لهسی، و أساریر صهحة جبییی، و ع ئق مجاری لور اصری، و ضامیری، و

 حرکات لهظ لسالی و أطبقت علیط شهتای، و ما ضمت و مساارب صماخ سمعی، و مارن عرلییی و

ی، مشرا مساغ مطعمی و الوغ حبائل اار  عیقی، و میاات أضراسی، و فکی، و و یمغرز حیا فم

لیاط حجاب  ما اشااتمل علیط فامور صاادری، و فییی، و جمل حمائل حبل و حمالة أم رأساای، و و

 أطرا  ألاملی، و حقاق مهاصلی، و ما حوفط شراسی  أض عی، و أف ذ حواشای کبدی، و وقلبی، 

جمیی  عروقی و مای و عظامی و قصبی و عصابی و اشاری و شاعری و دمی و قبض عواملی، و

 سکولی یقظتی و لومی و ما أقلت األر  میی و ما التسج علی ذلا أیام رضاعی، و جوارحی، و

لو  -األحقاب  اجتیدت مدی األعصااار و سااجودی أن لو حاولت و و حرکات رکوعی حرکتی و و

أن أؤدی شاکر واحدا من ألعما ما اساتطعت ذلا إال امیا الموجب علی شکرا آلها  -عمرفیا 

العادون من ألاما أن لحصی مدی إلعاما سالهة  لو حرصت و ثیاء طارفا عتیدا. أجل و جدیدا، و

  أادا، هییات ألی ذلا وألت المابر عن لهسا فی کتااا ال أحصییا وآلهة لما حصارلا  عددا، و

 «وإن فعدوا لعمة اهلل ال فحصوها»الیبأ الصادق  الیاطق، و

درخواستت برای شتناخت درستت و عمل بر اسان آن  و غلبه بر موانص وصول به 

 فالح و سعادت 

 یدعاازمند شاناخت راه درسات و عمل بر اساس آن است. در ی، نیر زندگیانساان در مسا

 ین راه به انسان نشان دهد و افزون بر آن به آدمیشاود یه خود، ایعرفه از خداوند خواساته م

در مقام  یرا هه بساا انسان بتواند راه را بشناسد، ولی. زیندا دهد یه بتواند مطابا آن عمل یتوف

او را  یموانع درون  مودن آن نداشاته باشدیپ یبرا یازهیا انگیرد یش قرار گیفرارو یعمل، موانع

 یط رو،نیر تقرب به خداوند قدم نهد. بدیاجازه ندهد یه در مساا یرونیا موانع بیر یند یگنیزم

د متوجه باشد یه مریز اراده و حریت در یر اسات. انساان بایپاامکان یا الهیز با توفین راه نیا

 رها شده یوانع دروناز م  ابدیب یدرست ید سمت و سوین مریز بایا .، قلب اوساتیوجود آدم

 د.یا آیز فاین یرونیو بر موانع ب

ی صرلی ف ال فشااقیی امعصاایتا، و أسااعدلی اتقواك، و اللیم اجعلیی أصشاااك کألی أراك، و
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ال فأصیر ما عجلت. اللیم اجعل  اارك لی فی قدرك حتی ال احب فعجیل ما أصرت، و قضاااائا، و

 ی دییی،البصیرا ف الیور فی اصری، و عملی، واالص ص فی  الیقین فی قلبی، و غیای فی لهسی، و

گاه از خداوند آن .شودیشمرده م یکی یکی است،ر یماپ ییه در مسایگر، موانعیدر فراز د

ا یا دهد یه بتواند با فایرا توف ش بردارد و و اویش پاین موانع را از پیشااود یه ایخواسااته م

طلند یه از شر ظالمان در امان باشد. یاوند مک شاود. از خدینزد یبه بارگاه ربوب هاآنآمدن بر 

 یتدیو انحراو عق یعدالتییه در عرصاة عمل در منارزه با ظلم و بیة یسایعا از ناحگونه داین

 ز است. یمل برانگلار تیاهل فکر بس یسنگ تمام گااشته است، برا یو اخالق

 علی من ملمیی، والصاارلی  اصااری الوارثین میی و اجعل ساامعی و متعیی اجوارحی، و و

یئتی، اغهر لی صط استر عورفی، و أقر اذلا عییی، اللیم اکش  کراتی و ثاری و ارزقیی مأرای و

أعیی علی  االولی و اجعل لی یا إلیی الدرجة العلیا فی االصرا و فا رهالی و اصساأ شیطالی، و و

اکهیی شاار ما  ات االصرا وکرا لجیی من أهوال الدلیا و اللیالی، و صاارو  األیام و اوائق الدهر، و

 .یعمل الظالمون فی األر ، اللیم ما أصا  فاکهیی

خواهد یه هم همراه او در سفر باشد و او را یدعاست یه امام از خدا م یهان فرازیجالب ا

 . نیز باشدخانواده، ماپ و فرزندانش نگاهنان و هم در ننود او،  یندحفظ 

 الی وم فی أهلی و فی سهری فاحهظیی، و حرسایی، ودییی فا فی لهسای و وما أحذر فقیی، و 

 ولدی فاصلهیی، 

یند، اگر نزد خودش نیز بزر  جلوه یند، قطعا  انساان وقتی در هشم مردم بزر  جلوه می

آموزد یه از خداوند بخواهیم میان عزت در میان مردم و ذلت طغیاان خواهد یرد. امام به ما می

ر نزد مردم عزیز و عظیم شاادیم به موازات آن نزد خودمان نزد خودمان تعادپ برقرار شااود. اگ

 دهد آن را برایمان منارک گرداند. خوار شویم تا این طغیان پیش نیاید. هرهه به ما می

 فی أعین ا ناس فعظمنی، و من شتتا ا لن و فی نفستتی فل ینی، و فیما رزق نی فبارك  ی، و و

عمك فال ن بستتایاتی فال تنینی، و بعمیی فال تب ینی، و بلنوبی فال تفضتتحنی، و االنس فستتیمنی، و

 إ ی غیاك فال ت ینی  تسیبنی و
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دو رابطة جدا و  ،ان انساااان و خدایبا رابطة عند و رب م ی،و ارتناط یغیهرهناد رابطاة تنل

ن ن جهت، ممکیاز هم .ان دو طرو برقرار استیم یا و  رفیوند وثیربط و پ یول مستقل است

وشیم یه یمیاز تکرار و تداخل،  یریجلوگ یباشد. برا ز داشتهیحث تداخل ناز منا یاست بخش

ة ت را با آن دارد. در بخش رابطین سنخیشاتریم یه بیبگنجان یتحت عنوانهر یک از مناحث را 

و اظهار  شیایرا عنادت و ن یبه باال، عنصااار اصااال یین، در بعد ارتناط از پایارتنااط /ی غیتنل

تر معنا شیل بحث از رابطة عند و رب بین رابطه، ذیهم یول .دهدیل میاساتکانت و تضرو تشک

. تجلی رابطة عند و رب در اظهار تالل، خضااوو و در یک یالم اظهار عجز و ضااع  ابدییم

   انسان و اعتراو به قدرت، سلطه، هینت و هیمنة خداوندی شکل می گیرد.

 یان انسان و خدارابطة عبد و رب م .ج

ه، وابسته به جالپ، سلط یرب، متضمن همه تصورهاند و رب گفته شد یه ان رابطة عیدر ب

اساات یه  یاز تصااورات یام همگن اساات و در مقابل، عند متضاامن دسااتهیگر مفاهیقدرت و د

مانند آن نساانت به خداوند ساانحان اساات.  مطلا و ی، و فرماننریفروتن ندس خضااوو،یهمه، نما

ا آمدن بر یا و خاالن، فایتوف، از جمله زیهمه ه یناد یهیعرفاه اعتراو م یانساااان در دعاا

ت ان شااد همه در دسیب یو ارتناط یغیل رابطة تنلییه در ذ یرونیو ب یمشاکالت و موانع درون

 خداوند است. 

 در تمام ابعاد یان نداری. ب9

چ ندارد و هرهه ین نکته اساات یه انسااان از خود هیت در ایت و ربوبیعصااارس رابطة عنود

اشاااره  ین نقطة اساااساایصااراحت تمام به اه از دعا ب یخداوند اساات. امام در فرازهساات، از 

 یند:یم

إلیی ألاا الهقیر فی غیاای، فکی  ال أکون فقیرا فی فقری، إلیی ألا الجاهل فی علمی فکی  ال 

 أکون جیوال فی جیلی، 

عند، با هرهه  دارد یهیان میو فقر محض بودن در تمام ابعاد، امام ب ین نداریهم یدر راستا

 یوقت .از خود خداساات و امکانات ساات، بلکه همه ابزارهایبه درگاه حا بازگردد از خودش ن
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 یژگین ویرغم همیعل .را به خود نساانت دهد ماند یه آنینم یباق یزیاو ه ین اساات برایهن

 .آوردیش نمیهم به رو اما خداوند باز دهاد،یناادرسااات از خود بروز م یهااانساااان رفتاار

رأفت و رحمت  یز وقتیانساااان ن .راندیش نمیاز بارگاه خو  یشااادیپوشااااند و به رخ نمیم

 یند یه اگر خداوند اویاعتراو م .بردیر به درگاهش میند، عار تقصیبیرا م ییران خداوندیب

 یاست و اگر بنخشد از باب یرم و جود خداوند یرا به عااب گرفتار یند، تاوان گناه خود آدم

ساات و عظمت و یناشااا یاز هالک را اعتراو به یارها ییرها ین راه برایانسااان بهتراساات. 

 ند:یبیمهابت و جاللت خداوند سنحان م

فبأی شا  أساتقبلا یا موالی، أاسامعی أم ابصاری أم السالی أم ارجلی؟ ألیس کلیا لعما 

ات االمی الااء والسبیل علی، یا من سترلی من ا اکلیا عصایتا یا موالی، فلا الحجة و عیدی، و

من الساا طین أن یعاقبولی ولو اطلعوا یا  االصوان أن یعیرولی، و من العشااائر و أن یزجرولی، و

قطعولی، فیا ألا ذا این یدیا یا  لرفضاااولی و موالی علی ما اطلعت علیط میی، إذا ما ألظرولی و

ل حجة لی فأحتج ایا، وال قائال  ال قوا فألتصر، و سایدی، صاضعا ذلی  حقیرا ال ذو اراءا فأعتذر، و

 ألی ذلا و کی  و ما عسی الجحود لو جحدت یا موالی فییهعیی، و لم أعمل سوءا، و لم أجترح و

ألا  جوارحی کلیا شاهدا علی اما قد علمت یقییا غیر ذی شا ألا سائلی عن عظائم االمور، و

ان فعذایی فبذلوای یا من کل عدلا میرای، ف عدلا میلکی، و الحکیم العادل الاذی ال یجور و

کرما . ال إلط إال ألت ساابحالا  إن فع  عیی فبحلملا وجودك و موالی اعد حجتا علی، و

إلی کیت من الظالمین، ال إلط إال ألت سبحالا إلی کیت من المستغهرین، ال إلط إال ألت سبحالا 

إال ألت ساابحالا  إلی کیت من الموحدین، ال إلط إال ألت ساابحالا إلی کیت من الوجلین، ال إلط

الساااائلین، ال إلط إال ألت  إلی کیت من الراجین الراغبین، ال إلط إال ألت سااابحالا إلی کیت من

رب آاائی األولین. اللیم هذا  سااابحالا إلی کیت من المیللین المسااابحین، ال إلط إال ألت رای و

ا ألی ال أحصااییا إن کیت مقر إقراری افالئا معدا و إص صاای موحدا، و ثیائی علیا ممجدا، و

 فقادمیا إلی حادب ما لم فزل فتغمدلی اط معیا مذ صلقتیی و فظااهرها و سااابوغیاا و لکارفیاا و

فهریج  دفی العسر، و فسبیب الیسر، و کشا  الضر، و ارأفیی، من أول العمر، من اإلغیاء اعد الهقر و
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کر لعما علی جمیی السااا مة فی الدین، ولو رفدلی علی قدر ذ العاافیاة فی البدن و الکرب، و

فعالیت من رب عظیم  ال هم علی ذلا، فقدسااات و العاالمین من األولین واالصرین، لما قدرت و

 .ال فکافی لعماؤك ال یبلن ثیاؤك، و کریم رحیم  ال فحصی آالؤك، و

در فلسافة اساالمی، به طور یلی یکی از مصادیا  بارز و غیرقابل تردید علم حضوری انسان، 

واسطه درک جود خویشاتن اسات.  او به خود علم حضوری دارد، خود را بیعلم حضاوری به و

به همین دلیل، شادت و ضاع  و یماپ و نقصان  49یند و این علم، عین وجود انساان اسات می

هایی علم حضاوری هریس به خودش، تابع شدت و ضع  یا یماپ و نقص وجود اوست. انسان

اند، نسااانت به بسااایاری از ة وجودی پیدا نکردهیاه به درجات باالتر وجودی راه نیافته و ساااع

اند. به همین دلیل اغلب برای اثنات مساهل و حتی وجود استعدادهای اطالوهای خویش بیتوانایی

ه های آفاقی نیازمندند. بینند و در نتیجه به اسااتدالپخویش، به علم حصااولی تمسااک می درونی

خود و نیروهای تعنیه شااده در خود را با علم  موازات یماپ وجودی انسااان و سااعة وجودی او،

ن یه در اییابند. یکی از اموریتر از خویشااتن میینند و دریی دقیاتر درک میحضااوری روشاان

 شود، درک رابطة وجودی انسان با خداوند است. میان از زاویة ادراک متفاوت می

انسان وجود رابط و بلکه ه منرهن شاده است یه همه ممکنات و از جمله یدر حکمت متعال

 45ندارد  یک از یماالت، از خود استقاللیچیانسان در ه .ن ربط به وجود خداوند متعاپ استیع

داشته  یتریقو یزان یه انسان علم حضوریرد. به هر میگیزش از خداوند سارهشمه میهمه ه

ر است یه دییسان یند. امام حماسه و عرفان، از جملهیشتر احساس میاش را ب یازمندیباشد، ن

بر داند. یند و میبیز را از خدا میهمه ه  ابادیایچ میاو خود را ه .قرار دارد ین ادراییاوج هن

د یفرمایز میه السالم نیامام سجاد عل تلیید شده است.ز یگر امامان نیانات دیدر ب ین نگرشایهن

                                                 
بخانة حکمت اسالمی، شرح با استفاده از یتا 315و 311، ص5ج ، الحکمة المتعالیه،. صادرالدین الشایرازی49 

 .549المصطلحات الفلسفیة، ص

ی، تصحی  و تعلیا سید جالپ الدین آشتیان المناهج السلوییه،الشاواهد الربوبیة فیصادرالدین الشایرازی، . 45 

 . 37-35، ص9355مشهد، 
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  43«الیا.یا غیی االغییاء ها، لحن عبادك این یدیا، و الا افقرالهقراء »

 یتعال. طلب رحمت و مغفرت حق2

خداوند سااانحان  یرا در جلب رضاااا ییوشااانار بر یعرفه، انساااان روزن یدر منطا دعا

از آبرو و   ش سااوگند دهدیایحساانا و اوصاااو عل ییوشااد خداوند را به اساامایم .دیجویم

ل شاااام یتعالیران حایرد تا رحمت بیهمه را به یار گ بگوید ش نزد او ساااخن یایاول گاهیجا

 .شودحالش 

اللیم ف  فحلل ای غضابا، فان لم فکن غضابت علی ف  أاالی سواك غیر أن عافیتا أوسی 

صلح  الکشاهت اط الظلمات، و الساموات و لی، فأسائلا ایور وجیا الذی أشارقت لط األر  و

تی ح ال فیزل ای ساااطا، لا العتبی االصرین، أن ال فمیتیی علی غضاابا و علیط أمر األولین و

البیت العتیق، الذی أحللتط  المشااعر الحرام، و فرضاای قبل ذلا ال إلط إال ألت، رب البلد الحرام، و

جعلتط للیاس أمیة، یا من عهی عن العظیم من الذلوب احلمط، یا من أسبن الیعمة اهضلط، یا  البرکة، و

 من أعطی الجزیل اکرمط، 

ن  با تمام وسااعت خود بر او یجمع نکند، زمشااتن را ی، اگر خویندمییه ییانسااان با یارها

 شود. اود یناام یعرفه انسان حا ندارد از رحمت خداوند یاما در منطا دعا .تنگ خواهد شاد

 نیدر همة ا .دیا آیبر مشااکالت فا  از موانع بگارد  نجات بخشااد یین تنهایخود را از ا باید

برد و از او در یبه او پناه م  ابدییش را درگاه خداوند مین و ملمن امن خوییارها یه  حصااا

 د:یجویانجام امور مدد م

  نت   و ال رحم ك تضیق عیی األرض باحبها، و أنت كهفی حین تعیینی ا ملاهک فی سع ها، و

  . وال نصاك  ی   نت من ا مغیوبین أنت مؤیدی با نصا عیی األعداء، و من ا مفضوحین، و

 انسان و خدا  یرابطة اخالق. د

ختل  در م یمایبر تقابل دو س ین رابطه منتنیو انساان گفته شد یه ا خدا یرابطة اخالقدر 

                                                 
 ، فرازی از دعای دهم.55سجادیه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ص . صحیفه43 
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رانه یغضااب و عدالت سااختگ یلط  و... و خدا ر مطلا، جود،یخ یخدا خدا و انسااان اساات:

 یزهایاز تما یکیگر اساات. ید یاز سااو یو تقو یان سااداسااگزاریز تقابل میو.... در انسااان ن

 ت ویاز ابعاد رابطة عنود یکیگر اساات. ید یبا انواو خداشااناساا ینید یخداشااناساا ی،اساااساا

رفه، ع یر تام بودن خداوند سنحان است. امام در دعای، جود مطلا و خیت، در جننة ربوبیربوب

د یه ینیان مییشد. هم بیر میبه تصاو یکیمتقابل انساان و خدا را به ن یمایهر دو سا ،انساان

بد خود اعتراو  یبه یارهاو هم  دهدیانجام م یناپسااند ییارهاو  انسااان ظلوم جهوپ اساات

 کین امر او را به تقوا نزدییند و همیم ین اعتراو از خداوند سداسگزارییند و در ضامن ایم

ز ین یلتعامتقابل حا یمایدو سبه متقابل از خود،  یماین دو سیم ایساازد. انساان ضمن ترسیم

ر مطلا بودن خداوند وجود دارد و در یط ، جود و خیه در آن لییمای. نخست سیندمیتوجه 

یه در آن یگرید یمایگاه به سشود. آنیت حا اظهار میاز رحمان یک یالم تمام اوصاو حایی

ک غنج و دالپ با یت در یشود. انسان در نهایان میگر اوصااو مانند آن بیو د یتعالحا عدالت

 . یندم یر و جود تنظیساس رحمت و خخواهد رفتارش را بر ایمحنوب خود، از او م

، رآلی علی المعاصی فلم یاذلیی عظمت صطیئتی فلم یهضحیی، و یا من قل لط شاکری فلم یحرمیی، و

عیدی ال  ةیا من رزقیی فی کبری، یا من أیادیط عیدی ال فحصااای، یا من لعم ،یا من حهظیی فی صاااغری

العصیان، یا من هدالی ااالیمان قبل أن  ااالسااءا وعارضاتط  االحساان، و فجازی یا من عارضایی االایر و

عطشالا فأروالی،  جائعا فأطعمیی، و فکسالی، و عریالا أعر  شکر االمتیان، یا من دعوفط مریضا فشهالی، و

 لی، ومیتصاارا فیصاار مق  فأغیالی، و غائبا فردلی، و وحیدا فکارلی، و جاه  فعرفیی و ذلی  فأعزلی، و و

 ی، ولهس کرات أمسااکت عن جمیی ذلا فااتدألی. فلا الحمد یا من أقال عارفی، و ی، وغییا فلم یساالبی

 مییا و إن أعد لعما و لصرلی علی عدوی، و الغیی طلبتی، و ذلوای، و ستر عورفی و أجاب دعوفی، و

 کرائم میحا ال احصییا یا موالی. 

 هایها و انسان عامل همة بدی. خداوند سرچشمة همة خوب9

اساات یه انسااان به تمام اوصاااو  یان انسااان و خدا زمانیم یان رابطة اخالقیدعا در باوج 

ان شااده ییند. گاه خطاب به خداوند بیخود اشاااره م یهایر خداوند و بدیخ یمایانگر ساایب
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ر از س یکی یکیو موانع را  یم فراهم ساختیا وصاوپ به خودت را برایاسات یه تو اصال طر

 :یراهم برداشت

رزقتیی من ألوا  المعاب  تیی من حر الاری لم فر  لی یاا إلیی لعمة دون اصری، وثم إذ صلق

 إحسااالا القدیم إلی حتی إذا أفممت علی جمیی الیعم، و صاایو  الریاب امیا العظیم علی، و و

 جرأفی علیا أن دللتیی علی ما یقر ایی إلیا، صرفت عیی کل الیقم، لم یمیعا جیلی و

 انسان یاو و ناسداس یهایریحا و دساتگ یهااتر نهاده شاده، نعمتن مرحله فریگاه پا از ا

ر یانساان و خدا را به تصو یی«تواااا  من»ک و ین فراز دعا اوج رابطة نزدیشاود. ایان میهمه ب

وار اوصاو انسان یمتشخص و دارا یخدا یدارا یدیان توحییه فقط در اد یایشاد، رابطهیم

ن یز ایحضااور دارد و انسااان ن یوجود انسااان یهاهیتمام ال ن رابطه خدا دریدر ا .وجود دارد

 یند:یحضور را احساس م

ألت الذی ألعمت، ألت الذی أحساایت، ألت الذی أجملت، ألت الذی أفضاالت ألت الذی مییت، 

ألات الاذی أکملت، ألت الذی رزقت، ألت الذی أعطیت، ألت الذی أغییت، ألت الذی أقییت، ألت 

کهیت، ألت الذی هدیت، ألت الذی عصاامت، ألت الذی سااترت، ألت الذی الذی آویت، ألت الذی 

غهرت، ألت الذی أقلت ألت الذی مکیت، ألت الذی أعززت، ألت الذی أعیت، ألت الذی عضدت، 

ألات الاذی أیدت، ألت الذی لصااارت، ألت الذی شاااهیت، ألت الذی عافیت، ألت الذی أکرمت، 

   .فبارکت رای وفعالیت

د فلا الحم»ید: گویم ینهد، شکر خدایو افعاپ، انسان سر به سجده م ن اوصاویان ایبا ب

ان زییند. درست به همان میخودش اشاره م یهایبالفاصله به بد ؛«لا الشاکر واصبا دائما، و

 یش باقیبرا ییند یه راهیاعتراو م .یه خداوند تفضال و احساان یرده، انساان بد یرده است

اش جلوه یند، انسان به آخر خط خواهد رانهیعدالت سختگ یمایاگر خداوند با س .است نمانده

یشااد و از او یر بودن حا را به رخش میجود و خ یمایساا .د باز اسااتیروزن ام یول .دیرساا

 : یندیطلب غفران م

ا لالمعتر  اذلوای فاغهرها لی، ألا الذی أصطأت، ألا الذی أغهلت، ألا الذی جیلت، أ یألا یا إلی
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الاذی هممات، ألاا الذی سااایوت، ألا الذی اعتمدت، ألا الذی فعمدت، ألا الذی وعدت، ألا الذی 

ا أاوء اذلوای فاغهر لی ی أصلهت، ألا الذی لکات، ألا الذی أقررت، إلیی أعتر  ایعمتا عیدی، و

 الموفق من عمل مییم صاااالحا امعولتط و هو الغیی عن طاعتیم، و من ال فضااار  ذلوب عبااد ، و

لییتیی فارفکبت لییا، فأصبحت ال ذااراءا فأعتذر،  رحمتط، فلا الحمد إلیی أمرفیی فعصیتا، و

 .ال ذا قوا فألتصر و

 .طلندییند و با اصاارار و الحاح مغفرت میم یادآوریرا  یجلب نظر او، اوصاااو اله یبرا

 ازد:پردیبه غنج و دالپ م ییند و به نوعیرا شماره م یتعالابعاد مختل  رحمت و عطوفت حا

یم، فشهی السق فغی  المکروب، و فکش  السوء، و اللیم إلا فجیب دعوا المضطر إذا دعاك، و

 فوقا ال لیس دولا مییر، و فعین الکبیر، و فرحم الصااغیر، و فجبر الکساایر، و فغیی الهقیر، و و

ل الصاااغیر یا عصااامة الاائ  ألات العلی الکبیر، یا مطلق المکبل األسااایر، یا رازق الطه قادیر، و

أعطیی فی هذ  العشاایة  آل محمد، و ال وزیر، صاال علی محمد و المسااتجیر، یا من ال شااریا لط و

کراة  الیة فصاارفیا و آالء فجددها و أللت أحدا من عبادك من لعمة فولییا و أفضاال ما أعطیت، و

دیر. اللیم علی کل ش  ق ر وصبی  سیئة فغهرها إلا لطی حسیة فتقبلیا و دعوا فسمعیا، و فکشهیا و

أسمی من سئل، یا  ، ویأوسی من أعط أکرم من عهی، و أسار  من أجاب، و إلا أقرب من دعی، و

ال ساااواك مأمول، دعوفا فأجبتیی،  رحیمیما لیس کمالا مسااائول، و رحماان الدلیا واالصرا، و

 .یتییإلیا فکهفزعت  وثقت اا فیجیتیی، و رغبت إلیا فرحمتیی، و وسألتا فأعطیتیی، و

 . غنج و دالل با خدا2

، با رابطة انسان و خدا ینیم دیم یه رابطة انسان و خدا در تعالیااد آور شادهیینون مکرر  تا

ک یرابطة انسااان و خدا  با رابطة خدا و  یدارد. در تفکر بشاار یادیز بنیتما یدر تفکر بشاار

ان انسااان و خدا مطرح است و نه یت میت و ربوبینه رابطة عنود .ندارد یصاخره تفاوت هندان

دهد. یز را نشان مین تمایانسان و خدا اوج ا ین رابطة اخالقیان ای. در میغیو تنل یرابطة اخالق

خواند و با او ین اسما میش دارد، او را به همییه از خداوند و اوصاو و اسمایانساان با شناخت

 ی! نان دادید: الهیگوی  می  و تلویاز اهل معنا، با تصر ی  برخیر ظرییند. به تعنیاحتجاج م
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عرفه شرح حاپ  ینه بازرگان. امام در دعا ییگان، تو خدایگان، بنخش رایرا یجان داد گان،یرا

ز اطالو یداند یه خداوند از همه هیان شااارح حاپ، انساااان مین بییند  در ایان میش را بیخو

دان اد یمبه افر یرد، و در ثانیشتر با خداوند بهره بگیب یخواهد از فرصات گفتگویم یدارد، ول

 د:یند و با او سخن بگوناموزد یه هگونه از خداوند بخواهیب

ة لی الرأف میا ما یلیق اکرما، إلیی وصاهت لهسا االلط  و إلیی میی ما یلیق الومی، و

 یی فبهضاالا، وقبل وجود ضااعهی أفتمیعیی مییما اعد وجود ضااعهی، إلیی إن میرت المحاساان م

قد  لا الحجة علی، إلیی کی  فکلیی و إن میرت المساااوی میی فبعدلا، و لا المیة علی، و

 ها ألا أفوسل إلیا ألت الحهی ای، ألت الیاصار لی، أم کی  أصیب و کی  اضاام و فوکلت لی، و

و ه کی  أفوسال إلیا اما هو محال أن یصل إلیا أم کی  أشکو إلیا حالی و اهقری إلیا، و

هی قد  إلیاا أم کی  فایب آمالی و هو میاا ارز ال یاهی علیاا، أم کی  أفرجم امقاالی و

ما  اا قامت. إلیی ما ألطها ای می عظیم جیلی، و وفدت إلیا، أم کی  ال فحسااان أحوالی و

ماا أرأفا ای فما الذی  أاعادلی عیاا، و أرحماا ای می قبیح فعلی، إلیی ماا أقرااا میی و

 یحجبیی عیا، 

اگر یار خوب هم انجام دهد معلوم  یه یندین غنج و دالپ  انسان اعتراو میهم یاستادر ر

هه خوب . آناسااتهه یه از اوپ معلوم اساات بد ساات یه خوب باشااد، هه رسااد به آنین

ا و مانند آن به ضد خود بدپ شود و مصداق یل آلوده شدن به سمعه و رید به دلیشا شمیدانیم

ل ین دلیبه هم .ردیقرار گ «یندمی ت جانیخنر از معصااایب/  یندیه پندارد یه خدمت مجخوا»

 یند.یات خود خداوند تمسک مییند و به عنایش اعتراو میانسان آگاه خود به ضع  خو

کلما آیستیی أوصافی أطمعتیی مییا، إلیی من  إلیی کلما أصرسایی لومی ألطقیی کرما، و

من کالت حقایقط دعاوی فکی  ال فکون  مساوی وکالت محاسیط مساوی فکی  ال فکون مساویط 

ال لذی حال  مشااایتا القاهرا لم یترکا لذی مقال مقاال، و دعاویط دعاوی، إلیی حکما الیافذ و

حاال، إلیی کم من طاعة اییتیا، و حالة شیدفیا، هدم اعتمادی علییا عدلا، ال أقالیی مییا فضلا، 

عزما، إلیی کی  أعزم  ی فع  جزما فقد دامت محبة وإن لم فدم الطاعة می إلیی إلا فعلم ألی و

 ألت االمر، کی  ال أعزم و ألت القاهر و و
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 . حالت خوف و رجای انسان  نسبت به خدا3

 یرداویانسان از ام .ر استیانسان به خدا قابل تفس یدوارین غنج و دالپ، امیهم یدر راستا

 رحمت حا یمایس .انساان به خداست یدواری، امیان رابطة اخالقید. پایگویخودش ساخن م

 ،اساات یعیطن یداند. ولیش را او مید و تنها پناهگاه خویگویسااداس حا م  ندیبیرا غالب م

ان یم د در حالتیل، انسان باین دلیبه هم .ان بکشاندیز ممکن است انسان را به طغید صرو نیام

ده است  یعرفه به منصه ظهور رس یاست یه در دعا یزین همان هیا .خوو و رجا به سار برد

ژه با توجه به یبه و .شااودیگساالد و هم با اطاعت، مغرور نمید را نمیام ةت رشااتیهم با معصاا

 .نناشد یاش دعاو یاست، هگونه دعاو یا او دعاوییه حقاییرد، یسی  مییه تصارییفرازها

 یقن منطینناشااد. در هن یش بدیهایاساات، هگونه بد یش بدیهاییکوییه نییه یساانیا ای

ز ین یدیلس و ناامی یتییه با هر معصااهنان  سااتیضااابطه نیب یدواریغرور و ام یبرا ییجا

او را  یچ خوفید تام دارد و هییه امیانسان داشات.مند ضاابطه یدواریامباید بلکه  ،معناساتیب

 تحرکید بیناامرد یه انسااان یگیش میدر پ ییر قهقرایزان ساایاحاطه نکرده اساات، به همان م

 ان خوو و رجاست:ییند، بودن میهه به انسان حریت به سمت یماپ را الزام مشود. آنیم

إن أطعتا فقد  إن عصااایتا، کما أن صوفی ال یزایلیی و إلیی إن رجائی ال ییقطی عیا، و

قد أوقعیی علمی اکرما علیا، إلیی کی  أصیب و ألت أملی، أم کی   دفعتیی العوالم إلیاا و

تیی، إلیا لسااب فی الذلة أرکزفیی أم کی  ال أسااتعز و علیا متکلی، إلیی کی  أساتعز و اهان و

 ، وألت الذی اجودك أغییتیی إلیی کی  ال أفتقر وألات الاذی فی الهقراء أقمتیی أم کی  أفتقر و

 .ألت الذی ال إلط غیرك
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 گیریخاتمه و نتیجه

همان  قا یان انسااان و خدا دقیعرفه م یعار شااده در دیهه مالحظه شااد، رابطة تصااوهنان

شده است. خداوند خالا انسان  ریان خدا و انساان تصویم یانیم وحیاسات یه در تعال یارابطه

  ابدییش میوجود و حضور خداوند را در درون خو باشد، افتهیقل ییه باطنش صیانسان است.

ل یصدر تا ذ .یندیابراز ندامت مش یخو یخداوند ابراز سداس و از یارها یهانسنت به نعمت

د  هم یآیان میدر درجة نخساات سااخن از خدا به م .شااودیدعا در هند نکتة عمده خالصااه م

وس سخن گفتن از خدا و هم دربارس خدا سخن گفته یراجع به شاناخت خدا، هم به نسانت به ش

ن انسا یچارگیو ب یندار .یندیاشاره م یمختل  وجود انسان یهاهین طرو به الیاز ا .شاودیم

یه  است یاشود. مفاد دعا به گونهیر میو تضارو و تالل او نسانت به خدا به طور یامل تصاو

 یدهد. رابطة وجودشناختیان خدا و انساان را به طور یامل پوشاش میمتصاور ارتناط م یانحا

ودش، ا خیاز طر .وجود ندارد ین آفاقیباه براه یازیادر اثناات وجود خادا ن .شاااودین مییتن

یند. در رابطة یم یز معرفیخودش را قابل شااناختن و بلکه باالتر از همه، او را شااااهد همه ه

پرده  ین و سخن گفتن خدا با انسان در قالب وحییهم از رابطة باال به پا ،زین یارتناط ی اااغیتنل

ابطة د. ریآیان میسااخن به م (دعا و عنادت یعن)ین به باال ییشااود و هم از رابطة پایبرداشااته م

 ییه برایرسااد. اوصافین دعا به اوج میانساان و خدا در ا یت و رابطة اخالقیت و ربوبیعنود

. از دهدیرا پوشش م ینیم دیاست یه اغلب صفات موجود در تعال یخدا برشمرده شده، اوصاف

است  یانسان وجود دارد، نکات ارزشمند یهایژگیها و وهه نسانت به خصالتآن طرو، آن

ط با مرتن یمفهوم یهاک جا جمع شده است. افراد آشنا با دستگاهین صاورت در یمتر به ایه ی

ار یمل ینند، به نکات بسلت یشاناساچة انساانیم از درین تعالی، اگر بخواهند با ایشاناساانساان

 یمتداوپ در مناحث عقل یمفهوم یهااز دسااتگاه هه با اسااتفادهد. آنیخواهند رساا یارزشاامند

 یعی. طندگردانیب مینص یشتر نکات ارزشمندتریمل بلز در صاورت تیاسات، ن بیدساتیاقابل 

ر به شتیمل بلمند باشاند و با دقت و تاد شاده بهرهی ییه از هر دو دساتگاه مفهومیاسات افراد

 را باز خواهند یرد. یشتریب یایل مناحث بدردازند، زواین و تحلییتن



 11/  انسان و خدا در دعای عرفه رابطه

عرفه را  یدعا یموجود در آن دوره آشناست، اگر بخواهد محتوا یات یالمییه با نظرییس

 ییالم ییوشااد خط فکریعرفه م یرسااد یه دعایجه مین نتییند، به ا یو بازخوان یبازساااز

 یدهد. از باب نمونه، هگونگموجود نشان  یهاشهیامنر و قرآن را در مقابل اندیبر سنت پ یمنتن

خواندن خدا، حد مجاز خواندن خدا، نحوه  یگونگد، هی  خدا، اخالص در توحیبحث توصاا

ن تصور به ی، این نگاهیعرفه هست. در هن یاطالق صافات بر خداوند و مانند آن همه در دعا

مساهل در آن است یه  یک متن یالمیسات، بلکه یعرفه، دعا ن یدهد یه دعایانساان دسات م

 ییقالب دعا اعتقادات در مورد خدا، ننوت و معاد، در قالب دعا و با اساااتفاده از لطافت یادیبن

 ان شده است.یب

 متعدد یهادر فراز یول ،میعرفه نشد یاختصار، وارد بحث معاد در دعا ضرورتل یما به دل

ان یب یاطارتن یغیان رابطة تنلیتنها در حد بنیز ان آمده است. بحث از ننوت را یاز آن سخن به م

جة یه نتیند، ب یسته و آنرا بازسازیعرفه نگر ید به دعایة دین زاویبخواهد با ا یاگر یسیردیم. 

 د.یش گفته خواهد رسیپ

ط دشوار و یه السالم آغاز یرده بود، پس از واقعة عاشورا و در شراین علییه امام حساییار

ه السالم مالحظه یرد یه در عصر یسجاد علافت. از باب نمونه، امام یآلود پس از آن ادامه رعب

ن ییتن یوه براین شااایمعارو در قالب دعا بهتر یآن روز، القا یخأل معنو یه و در فضاااایاتق

 یه و مانند آن به خوبیفة سجادیبه صح یموجود اسات. نگاه یهابساتاز بن ییمعارو و رها

در مورد مرزبانان،  ییتا دعاها ین خداشااناساایسااازد. از دعا با مضااامین نکته را روشاان میا

و مانند آن  رسالة الحقوقدارد.  ین راهنرد اسااسایت از همیحکا یهمگ گان و مانند آنیهمساا

گرفته یل پیاسالم اص یا، خط فکریطرنیخواهد از این نکته اسات یه حضرت میگر اانیز بین

بد. ایامتداد  یسااانت ننو، تفکر برخاسااته از قرآن و یو قدر یجنر یهاشااود و در برابر نگاه

ن ییانسان معاصر، به تن یازهایبه ن ییگوپاسخ یم معاصار مسالمان ملزم است برایمتکلم و حک

 تواند به عنوانیه، میاز متون ادع یریگهمت گمارد و بهره ینیم دیمناد و قابل فهم از تعالنظاام

نخ ن ساایافتن ایمطرح باشااد. سااامان  یج و اشاااعة تفکر اسااالمین و تروییدر تن یبرانیراه م
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اساات.  یشااناسااینهو زم یشااناساا، زمانی، مخاطب شااناساایاز ساانجیازمند همت، نیمناحث، ن

 یه و بخشرا القا یرد ینیم دی، تعالیو فرافرهنگ یاالذهاننیم بتوان با اساتفاده از منطا بیدواریام

  ا یرد. والسالم.یو تنس یزخوان، بایا، بازسازیوه احیش نیرا از بد ینیم دیاز معارو و تعال
  



 17/  انسان و خدا در دعای عرفه رابطه

 منابص:

 میقرآن یر

،  قم، مکتب یاصااافهان یومیا جواد قی، تحقاقناپ االعماپ ،ین علیالدیطاووس، رضاااابن

 ٭.یقمر 9494، یاالعالم االسالم

 ٭.9ط ،9491 ی،مجمع الفکر االسالم ،قم، فراهد األصوپ، یمرتض خیانصارى، ش

هران، ، تیم سلطانی، ابراهیترجمه احمد نراق اعتقاد دینی،عقل و گران، یکل و دیپترسون، ما

 .9375طرح نو، 

، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ خدا و انساان در قرآنزوتساو، یکو ایهیتوشا 

 .9377 ،، هاا سومیاسالم

جا، انتشااارات یب  عرفات، یه السااالم در صااحرایعل نیایش حسااین،  ی، محمد تقیجعفر

 .9359 عصر،یول

 .9374، قم، اسراء، تنیین براهین اثنات خداعنداهلل،  ،یآمل یجواد

 یلیات شمس.، ین محمد بلخیالدجالپ

روت، دارالمدار ی، بالواقع، محاولة العادس بناء علم اصااوپ الفقهمن النص الی، حساان  یحنف

 .یاالسالم

 ٭.یقمر9312، 4را، طروت، دارالزهیب النیان فی تفسیر القرآن،د ابوالقاسم، ی، سییخو

. عةاالرب المتعالیه  فی االساافار العقلیة : الحکمةمین، محمد بن ابراهی، صاادر الدیرازیالشاا

 .9491، 2،ط یاء التراث العربیروت، دار احیب

 .9395، قم، طه درآمدی بر یالم جدید، یهاد ی،صادق

 ٭یقمر9397 ن.ی، قم، جامعة مدرسیطهران ینید هاشم حسیا سی، تحقالتوحیدصدوق، 

 .9372، 9 ط غة،، قم نشرالنالشرح االشارات و التننیهاتن: یر الدی، نصیطوس

  ٭.هروت، دارالمعرفیب نهج النالغه،)گردآورنده(  محمد، عنده،

دویساات و شااانزده برهان به روش صاادیقین بر اثنات هسااتی ن، یحساا ،یاصاافهانیعشاااق
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 .9397 ل ،ؤ، قم، مخداوند

 .9395 ،ینیامام خم ةسسؤ، قم، ماثنات خدا به روش اصل موضوعیت، عندالرسوپ، یعنود

   آزاد.یعندالرحمن س دیوان،، یبسطام یفروغ

 ٭یقمر9399. یه، تهران، دارالکتب االسالمیاینر غفاریا علی،  تحقاصوپ یافی، ینییل

 .12، ج9413روت، دارالوفاء، یب بحاراالنوار،، محمد باقر، یمجلس

 تهران، صدرا.  (،5)ج ،آ. ، میمرتض ی،مطهر

 امام ةسسمؤ، قم، خداشاناسای، ییهان شاناسای، انسان شناسی،  یمحمد تق ی،زدیمصاناح 

  .9379، ینیخم

روت، ی، بین درگاهیا حسااایتحق ه،تصاااحی  اعتقادات اامامی محماد بن نعمان،  ،دیامف

 .9494د، یدارالمف

 ٭ه،ین حوزه علمی، قم، جامعه مدرسسجادیه صحیفة

  ی.خواجه عنداهلل انصارمناجات 

 .9375، یالهد یالمللنی، تهران، انتشارات بیترجمه بهزاد سالک فلسفة دین،ک، جان، یه

 یادآوری

 یدیو معجم عقا 3 نسااخه یاند، از نرم افزار معجم فقهمشااخص شااده ٭یه با  یمنابعدر 

 استفاده شده است.  یحکمت اسالم ةو یتابخان 9 نسخه

 

 

 

 



 

 

 کاری تحصیلیگرایی با اهمالابعاد مثبت و منفی کمال ةرابط

 1اسداهلل نوروزی  

 چکیده 

قرین انا،الم دک سا وم اخر   قی اا  م تست   یتکک قی ا  م ی،م تز شاتیعتممتپ

متک متک ارفت قم دتشره  تش .  ر تین تستسی دک شژ مش حتضر تز ا تن ممنیرهقوتد  ممنیرهام

یتکک قی ااا  م اوکد گرتیم  ت تممتپیتکک قی ااا  م دتکد کت    ار  ر یمتپزیاتدک یه تممتپ

متک دتدناجوک دارر   شیر کشره 242ی   گتن شژ مش حتضاری سا جش قرتک گرفت. شاریت

یتکک قی ااا  می فرم دتدش آاوز اخر   قی ااا  م دک اال ع ا یاااتدد  ودد . اال تس تممتپ

اوکد تساارفتدل  (FMPS)گرتیم فرتساات ی اال تس ه   ُع ک یمتپ(Apss))سااواواون   کتقن وم 

یتکک قی ااا  می گرتیم  ت تممتپماتپقرتک گرفات.   رتک قع  ن ا  تن تکقناتا ت عاتد د گاتدا  ی

دتکک ع مگرتیم ا فم تکقنتا ایرال ی   اممنیرلم ش رسون تسرفتدل  ش . درتیج دنتن دتد یه یمتپ

دتکک   ود یتکک کت    اع مگرتیم اثنت   تممتپیتکک قی ااا  م دتکد     ن یمتپ ات تمماتپ

 د تکد. 

 

  کلیدیهای واژه

 اثنت گرتیمیمتپا فمی  گرتیمیمتپقی   می  یتککتممتپ
  

                                                 
 اوسیه قی  الم متام ا وصم تشرتقتسرتد دتدن، ل م وم ت رمتمم سم مموام   اتسرر ک تدن ت 0
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 مقدمه

و « در حمایت از»و « پیش»، «جلو»به معنی  5«پرو»یاری در زبان التین از دو بخش اهمااپ

 فظی آن ) تا فردا ( اساات.لالتشااکیل شااده اساات و معنی تحت «فردا» به معنی 3«یرسااتینیوز»

به ویژه به  ،انجام یار خیراندازی و به عقب انداختنلهای آن نیز مساااامحه، دودلی، به تمترادو

، 4ویک )ون اساات. خیر غیرضااروریلدقتی، یا تننلی و به تعویا انداختن یا تعلت عادت در بی

یاری را  شااناختی اهماپ جدیدی نیساات. ولیام جیمز ارزش روان سپدید یاریاهماپ(. 5114

کلی  تتر از به تعویا انداختن یک )هیچ هیزی خسااته یننده ساااپ پیش بیان یرده اساات 951

م( ترسااایم یرده اسااات. . ق 911یاری را در)اهماپ أ( مند5117) 2ناتمام نیسااات( و اساااتیل

 مختلفی داشته باشد.های یاری ممکن است حالتاهماپ

یاری تحصاایلی: یه به عنوان انجام یک تکلی  درساای در لحظات آخر و یا آماده اهماپ. 9

، 9179)هیل، هیل، هابوت، و باراپ،  ودشااشاادن برای دادن امتحان در دقایا پایانی معرفی می

 (.5،9179زیسات، روزنتاپ، وایت

به موقع تعری  شااده  گیریِگیری: به عنوان ناتوانی در تصاامیمیاری در تصاامیماهماپ. 5 

 (.9191، 7است )ایفرت و فراری

های مهم زندگی ورزی در تصاامیمیاری روان رنجور: یه به عنوان تمایل به تعللاهماپ. 3

 (.9171، 9)الیس و یناس شودمعرفی می

یک  گیری، درتصمیم م در رفتار و درأورزی توگونه: به عنوان تعللیاری وساواساهماپ. 4

 (.9119فرد اشاره دارد )فراری، 

                                                 
pro 5 

crastinus 3 

van wyck 4 

steel 2 

Hill; Chabot;  barall; zieasat; rosenthal& white 5 

ferrari Effert& 7 

& knausEllis 9 
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بندی یارهای تکراری و روزمره یاری در زندگی روزمره: به عنوان مشکل در زماناهماپ. 2

 (.  9199، 1 ، راشننام)میلگرام، سرول شودمعرفی می

مان مشکل جدی در یارانه بسایار رایج است و شیوو فراوانی دارد. ما در زندگیرفتار اهماپ

اننه در جهمه یاند به توافقرسااد یه تحقیقات  نتوانسااتهاین زمینه داریم. به هر حاپ به نظر می

( 5115(. همر و فراری )9112، 91)فراری، جانسااون و مک یان یاری برساانداهماپ سمورد پدید

یاری را تجربه درصاااد از جوانان در تکالی  هر روزه  اهماپ 51یه  اندرسااایدهبه این نتیجه 

تا  71ساز در میان دانشجویان دست یم یاری تحصایلی مشکلحالی یه میزان اهماپینند، درمی

یاری مزمن در میان ( و اهماپ5117  اسااتیل، 9177شااود )الیس و یناس،می درصااد برآورد 12

  مک یان 9112)فراری، جانسون، و مک یان،  شوددرصد برآورد می 31تا  51دانشجویان بین 

یاری شاناسان ینونی  برای توصی  اهماپ(. روان9194  سالومون وراتنلوم، 9119و جانساون،

ن آتا علل اما با وجود این، هنوز مطالب زیادی برای یادگیری باقی است  ،دهندعالقه نشاان می

آن  سیاری یکی از مشاکالت انساانی است یه یمتر دربار(. اهماپ5117)اساتیل، بتوان فهمیدرا 

باره ها در اینای است یه یافتهیاری خصیصه(. اهماپ9114است )فراری،  فهمی صورت گرفته

   فلت، هیوایت، و9193، 99)بوریا و یوهن اساااتگرایی در ارتناط دهاد یه با یماپنشاااان می

یاری به عنوان یک تمایل (. اهماپ9194، 95 پاا 9153 داین، 9179  همااهاک، 9112ماارتین، 

الی، ) خیر انداختن تکالیفی یه باید تکمیل شاااوند تعری  شاااده اساااتلغیرمنطقی برای به ت

، )فلت، هیوایت استیاری مطرح شده(. ترس از اشتناه به عنوان یکی از فایتورهای اهماپ9195

( نیز وجود ارزیابی منفی در 9111(، سادلر و بولی)9111  راتنلوم، 9119موشر،  بلنک استین، و

 اندیز مرتنطمنفی ن گرایییماپشدت با اند. این قنیل فایتورها بهیید یردهلاین سازه را بررسی و ت

 ارییاهماپمدار و فراوانی اجتماو گرایییماپارتناط مثنت بین  ،(. شااواهد تجربی9112)فلت، 
                                                 

milgram; sroloff; rosenbaum 1 

Johnson & mccown 91 

Burka & yuen 99 

hamachek; dunn & pacht 95 
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طور بیان (. این9115)93)فلت، بلنک اسااتیم، هیوایت، و یولیدین یید یرده اسااتلتحصاایلی را ت

یاری با سطوح باالیی از اضطراب و ترس از اشتناه و ارزیابی اجتماعی منفی شاود یه اهماپمی

یشتر . بدارند نیز ارتناط گرایییماپاین متغیرهای ذیرشاده به طور آشاکارا با  .در ارتناط اسات

بودن عزت نفس، افساااردگی، منفی نظیر پایینهای باه موقعیت گرایییمااپ سقیقاات درباارتح

های منفی با آسیب گرایییماپدهند یه ها نشان میاند. یافتهیاری اشاره یردهاضاطراب و اهماپ

  هیوایت و 9115، 94)ادیینز و پاریر شااناختی و برخی رفتارهای ناموزون در ارتناط اسااتروان

اساات. با توجه به  یاریاهماپ، گرایییماپ(. از دیگر خصااوصاایات منفی مرتنط با 9112فلت، 

گرایی دانشجویانی یه در معرض یماپیه  این مفهوم درمورد دانشاجویان، آشاکار شاده اسات

محققان  دهند. برخی ازیاری بیشتری نشان میمنفی بیشتری هستند در عملکرد تحصیلی اهماپ

الی ح در ،منفی وجود دارد ةرابط یاریاهماپبه طور یلی و  گرایییماپن اند یه بیاین عقیده بر

یاری معرفی شااده اساات. محققان افراد ساااز اهماپگرایی زمینهیماپ ،یه در برخی از تحقیقات

های (. یکی از این سنک5119اند )نینان، بندی یردهیار را در شاش سنک شخصیتی طنقهاهماپ

این افراد برای انجام یارها استانداردهای باال و سختی  گیرد.میرا در برگرا شخصیتی افراد یماپ

از بیم اینکه این  و  ها معتقدند یه همه هیز به صااورت یامل باید انجام  شااودینند. آنطرح می

و واتسااون،  92شااوند )هاوپمی یاریشااود دهار اهماپنیماپ مطلوب در انجام یارها میساار 

به صااورت تواند می ضااع  اهداو باال و آمرانه برای یک فرد در زندگی(. این اعتقاد یه و5117

منفی  گرایی  مثنت وگیری مفهوم یماپنیرویی مثنت و یا منفی در نظر گرفته شاااود، به شاااکل

و  99  اسااالنی5112، 97  پیترس5115  فلات و هویت، 5115، 95)یمدال و دی پوال منجرشاااد

                                                 
koledin 93 

Adkins & parker 94 

Howell  92 

Campell & Dipaula 95 

Peters 97 

Esleni 99 
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 .(9112  تری شورت و همکاران، 5115همکاران، 

 ةخصاااوص در جامعهیاری باال در جامعه، باهماپ سبه طوریلی مسااااهلی همچون مشااااهد

تحصیل و یسب مدارج  ةبرخی از افکار همچون اشتیاق به ادام سدانشاجویی و همچنین مشاهد

. تناقض این ، در میان دانشااجویان باعث یک تناقض ذهنی شاادیاریاهماپم با أتو ،عالی علمی

 سارپس از تحقیا درب .عملکرد تحصااایلی دانشاااجویان تفاوت وجود داردبین گفتار و بود یه 

یان های دانشجوآیندهای آن و با توجه به گفتهآیندها و پسیاری تحصایلی و پیشفرایند اهماپ

تناط یه بر روی ار به این نتیجه رسیدمحقا  ،گرایی باشدای از یماپرساید نشاانهیه به نظر می

 .شودمتمریز  گراییاپیمیاری تحصیلی با اهماپ

ابهامی است یه در تحقیقات گاشته  ،یندمی اولین عاملی یه ضرورت این تحقیا را ایجاب

گرایی وجود دارد. برخی از تحقیقات این را نشااان یماپ یاری تحصاایلی وارتناط اهماپ سدربار

 بساایار ضااعی  این ارتناطیا  گرایی ارتناطی وجود ندارد ویاری ویماپدهند یه بین اهماپمی

د. ارتناط وجود دار متغیر برخی دیگر از تحقیقات حایی از این هسااتند یه بین این دو .اساات

 یاریاهماپو دومین عامل اینکه  النتاه در این زمیناه تحقیقات اندیی صاااورت گرفته اسااات.

میان دانشااجویان  در ورایج شااده اساات در آموزش و پرورش نوپای افغانسااتان  تحصاایلی

 پیامدهای آن به صورت ننود تعادپ بین میزان تحصیالت و .آیدبه هشام می بیشاتر هادانشاگاه

های گرایی، اضااطراب، بیماریپایان ترم تحصاایلی، یماپ تنزپ معدپ در میزان معلومات علمی،

افغانستان تحقیقی صورت علمی  ةجامع این زمینه در آنجا یه درز ا شود.می آشکار جسمی و...

ای های آن توجه ویژهوابسته وعوامل  به این پدیده و رساد یهبه نظر میضارور  اسات، نگرفته

مورد پژوهش منحصاار به فرد باشااد و  ةتواند از نگاه جامع. همچنین پژوهش حاضاار میبشااود

 افغانستان صورت گرفته است. ةتوان گفت یمتر تحقیقی در این زمینه در جامعمی

 پژوهشهای فرضیه

ی دارعنیمتحصیلی همنستگی مستقیم و  یاریاهماپمنفی و میزان  گرایییماپبین میزان . 9

 وجود دارد.
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ی دارنیمعتحصایلی همنستگی منفی و  یاریاهماپمثنت و میزان  گرایییماپبین میزان . 5

 وجود دارد.

 روش پژوهش

 مشارکت کنندگان

تحصاایلی ساااپ دوم نیم یه درشااود میدانشااجویی  521آماری این پژوهش شااامل  ةجامع

نفر )با توجه  545از این میان  اند.ههرات مشغوپ به تحصیل بود دانشاگاه اشراق شهر در 9311

دهند. اطالعات مورد نظر به می پژوهش را تشکیل ة( نمون9171 ،به جدوپ یرجسای و مورگان

پرسااشاانامه و هماهنگی با  ةروش میدانی با اسااتفاده از پرسااشاانامه گردآوری شااد. پس از تهی

یه به طور تصادفی انتخاب  دانشاجوی پسر و دختر 545از  ،ین دانشاگاه اشاراق هراتمسائول

حقوق و علوم  سهای تصادفی ههار دانشکدبین نمونهها شادند بررسای به عمل آمد. پرسشنامه

 و تکمیل شد.شناسی توزیع سیاسی، اقتصاد و مدیریت دولتی، مهندسی و روان

 ابزار پژوهش

 FMPS))فراست  گراییکمالمقیان چندبُعدی . 9

 روایی و پایایی

( به منظور ارزیابی ابعاد 9111و همکاران، )فراساات  فراساات گرایییماپ هندبُعدیمقیاس 

 2ها در لیکرت سؤاپ دارد. پاسخ 32این پرساشانامه  گرایی سااخته شاده اسات.مختل  یماپ

زیر  4از جمع  .مقیاس استاند. این پرساشنامه دارای شش زیر ( تنظیم شاده2تا  9ای )ازدرجه

اشااتناهات، درک شااخص از انتقادات والدین، درک شااخص از  سافراطی دربار نینگرا :مقیاس

زیر  5آید و از جمع می دسااته منفی ب گرایییماپ ،انتظارات والدین و تمایل به شاک و تردید

ه ت بایی مثنگریماپ ،بودن و معیارهای عملکرد شاخصییافتهگرایش به نظم و ساازمان :مقیاس

 دسااته ب (غیر از  زیرمقیاس نظم)ها زیرمقیاس  گرایی یل از مجموویماپ سآید. نمردساات می

 مورد نظراست. ةحیط گرایی باالی فرد دریماپ این آزمون حایی از باال در سنمر .آیدمی

، نظری ندارم 5، مخالفم = 9مخالفم =  یامال  گااری این آزمون بدین شرح است:نمره سنحو

 .2=  موافقم ، یامال 4، موافقم = 3= 
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، 59، 99، 94، 93، 91، 1 االتؤمورد اشاتناهات )ساا دراین مقیاس برای بررسای نگرانی در

، 9 االتؤ، انتظارات والدین )س(33، 35، 59، 97 التسؤا) (، تردید نسنت به اعماپ34، 52، 53

، 5، 4 التسؤا) ، اساتانداردهای فردی(32، 55، 2، 3 التساؤا) د والدینانتقا (55، 51، 92، 99

رفته است. برای  یاره ب (39، 51، 57، 9، 7، 5 التساؤاترتیب ) نظم و و (31، 54، 91، 95، 95

هر زیرمقیاس باید نمرات همه عنارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با  سآوردن نمردستبه

 اساات. فراساات و مورد نظر ةحیط گرایی زیاد فرد درتر نشااانگر یماپباال س. نمریردهم جمع 

 و  %13تا  %73بین را ی آزمون ها( میزان ضااریب همسااانی درونی زیرمقیاس9113همکاران )

استرالیایی نیز ضریب  ةاند. در یک نمونگزارش یرده %11ضریب همسانی درونی یل آزمون را 

 %19ضاریب همسانی درونی یل آزمون  و %11تا  %77های آزمون همساانی درونی زیر مقیاس

 %52(.در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای یرنناخ 9111بوده اسات )لیند، اساتیوینسون، هیون، 

دساات آوردن روایی آزمون از تحلیل عاملی اسااتفاده شااد و مقدار ه دسات آمد. و نیز برای به ب

KMO 57% 5عاددی  دسااات آماد. همچنین مقاداره باX یرویات بارتلت برابر با آزمون  در

و افتراقی مقیاس  ییهمگرا اعتنار معنادار اساات. 1119/1یه در سااط  دساات آمد ه ب 159/511

 رنرب گرایییماپمثنات معنادار این آزمون با مقیاس  ةطریا رابطا گرایی فراسااات نیز ازیمااپ

 گرایییماپ( و زیرمقیاس 9159) (، مقیاس خودارزیابی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز9191)

 ( به اثنات رسیده است.9119 اختالالت خوردن )فلت، هویت، بالنک اشتاین وگری، ةپرسشنام

 ()سولومون و راتبلوم آموزتحصیلی فرم دانش کاریاهمالمقیان . 2

 روایی و پایایی

( سااختند و روایی و پایایی آن را محاسنه 9194این ابزار را ساولومون و راتنلوم در سااپ )

به فارسی ترجمه یردند و روایی و پایایی  9395جویار ودالورپور این سیاهه را در ساپ  یردند.

 ورزی تحصیلی در سهنفره سنجیدند. این مقیاس برای بررسی تعلل 522آن را روی یک نمونة 

(، و تهیة 5تا  9(، مطالعه برای امتحان )ساااؤاالت 97تا  1حوزس آماده یردن تکالی  )ساااؤاالت 

گویه است.  59رود. این ابزار شامل ( به یار می52تا  51سااپ تحصایلی )ساؤاالت مقاالت نیم
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یاربودن سااؤاپ نیز برای ساانجش دو ویژگی احساااس نارحتی از اهماپ 5سااؤاپ،  59افزون بر

( در نظر گرفته 57، 1، 9ورزی )ساااؤاالت ( و تمایل به تغییر عادت تعلل55، 97، 7)سااؤاالت 

 2ین مقیاس به این شاایوه اساات یه در مقابل هرگونه، طی  گااری اشااده اساات. روش نمره

(، ایثر اوقات )با نمرس 3(، گهگاهی )با نمرس 5(، به ندرت )با نمرس 9ای از هرگز )باا نمرس گزیناه

، 53، 59، 95، 92، 93، 99، 5، 4، 5( قرار دارد. در این مقیاس سؤاالت 2( و همیشاه )با نمرس 4

شاااود. ساااازندگان این مقیاس به منظور پایایی آن از می گااریبه صاااورت معکوس نمره 52

اند )جویار و درصاااد اعالم یرده 19ضاااریب آلفای یرنناخ اساااتفاده یرده ومقدار آن را برابر 

( ضریب آلفای یرنناخ را برای سه مقولة این پرسشنامه 5114(. همچنین بوزی )9395دالورپور، 

محاسنه یرده است. در پژوهش  %91ش بازآزمایی و پایایی را به رو %75و %92، %94به ترتیب 

به دست آمد. سازندگان این آزمون برای احراز روایی از  %75حاضار نیز ضاریب آلفای یرنناخ 

 اند. در بررساای مقدماتی برایروش تحلیل عاملی و همنسااتگی گویه با نمرس یل اسااتفاده یرده

درآزمون یرویت بارتلت  5Xعددی ، همچنین مقدار%99برابر  KMOانجام تحلیل عاملی مقدار

معنا داربوده اساات. در پژوهش حاضر نیز  1119/1بوده اسات یه درساط   394/5929برابر با 

 دسااتبه KMO 71%آوردن روایی آزمون از تحلیل عاملی اسااتفاده شااد و مقدار دسااتبرای به

دساات آمد یه در به  759/334آزمون یرویت بارتلت برابر با  در 5Xآمد. همچنین مقدار عددی 

بودن نمونه و متغیرهای منتخب برای انجام دهندس یافیمعنادار اساات یه نشااان 1119/1سااط  

 دار بودها با نمرس یل آزمون در سااطحی مطلوب و معنیتحلیل عاملی اساات. همنسااتگی گویه

( همنستگی این آزمون با آزمون عزت نفس روزننر  5199(. هاپه )9395)جویار و دالورپور، 

آزمون افسردگی بک، را معنادار گزارش یرده است. از حیث هنجاریابی از این ابزار بیشتر در  و

موارد پژوهشاای اسااتفاده شااده اساات. به همین علت سااازندگان آن نقطة برش برای آن تعیین 

یاری باال ودریافت به باال را در این آزمون، اهماپ 51( دریافت نمرس 5199اناد. اماا هاپه )نکرده

( دانشااجویان باالتر از 9391یاری پایین تعری  یرده اساات. تمدنی )به پایین را اهماپ 32س نمر
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یار معرفی یرده اساات. با توجه به آنچه گفته شااد، در این پژوهش افرادی یه میانگین را اهماپ

 اند . شان از میانگین باالتر باشد به عنوان اهماپ یار معرفی شدهنمره

 پژوهشهای یافته

های یافته 9های پژوهش، در جدوپ شاااماره تر از یافتهروشااان یتصاااویر ةنظور اراهبه م

 یک از متغیرها آورده شده است. توصیفی مربوط به هر

 9جدول شماره 

های توصیفیشاخص  

 تعداد انحراو معیار میانگین متغیر

تحصیلی یاریاهماپ  91/73  19/93  545 

منفی گرایییماپ  42/59  73/99  545 

گرایی مثنتیماپ  13/24  39/5  545 

 

توصی  آماری نمرات متغیرهای مورد مطالعه آورده تعداد افراد نمونه و  9 شمارهدر جدوپ 

 یاریاهماپمتغیر میانگین و انحراو معیار  ،شاااده اسااات. بر اسااااس نتایج مندرج در جدوپ

  13/24مثنت  گرایییماپ، 73/99و 42/59منفی گرایییماپ، 19/93و  91/73ترتیب ه بتحصیلی 

 است. 39/5و 

 2جدول شماره 

 حصیلیت یاریبا اهماپ منفی و مثنت گراییشاخص همنستگی بین متغیرهای یماپ

یاری تحصیلیاهماپ نام متغیر داریسط  معنی   

منفی گرایییماپ  33٪  111٪  

گرایی مثنتیماپ  15%  94%  

ده شااده بین متغیرهای مورد مطالعه آوری دارمعنیمیزان همنسااتگی و  5 شاامارهدر جدوپ 

 آمده است یه نشان دستبه = r ٪33، یاریبا اهماپ منفی گراییاسات. میزان همنستگی یماپ
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  >p٪12اما  .یاری تحصیلی استو اهماپمنفی گرایی بین یماپ یمی نسنتا همنساتگی  دهدمی

 یاریبا اهماپ گرایی مثنتیماپدهد. میزان همنساااتگی می دار بودن این رابطه را نشاااانمعنی

است این است یه   سدهندنشان <p٪12آمده اسات یه مقدار  دساتبه r  =  ٪-15 تحصایلی

 .ندارندی با همدیگر دارمعنی  ةتحصیلی رابط یاریاهماپو  مثنت گرایییماپ
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 بحث و نتیجه گیری

ی یاری تحصیلی بررساپگرایی با اهمیماپ ةدر پژوهش حاضر هگونگی ارتناط ابعاد دوگان

به این ترتیب یه  یرد،دوم را رد  ةیید و فرضااایلاوپ را ت ةهای پژوهش فرضااای. یاافتاهشاااد

اط اما اینکه ارتن  یاری تحصااایلی داردداری با اهماپگرایی منفی ارتناط مساااتقیم و معنییماپ

ای ه. یافتهشاادیاری وجود داشااته باشااد رد گرایی مثنت و اهماپی بین یماپدارمعنیمنفی و 

ت گرایی دارای ابعاد مختلفی اسزیرا متغیر یماپ است،پژوهش مؤید برخی از تحقیقات گاشته 

 .است مدارگرایی خودمدار، دیگرمدار و اجتماویه شامل یماپ

 ،تندگونه ارتناطی قاهل نیسیاری تحصایلی هیچگرایی و اهماپبین یماپ ،برخی از تحقیقات

ه دانند. بیاری میگرایی را مرتنط با اهماپعد خاصاای از یماپقات بُدر حالی یه برخی از تحقی

یاری تحصااایلی ارتناط منفی را گرایی خودمدار و اهماپعنوان نمونه برخی تحقیقات بین یماپ

گرایی اجتماااو ماادار و انااد و برخی دیگر نیز ارتناااط مساااتقیمی را بین یماااپگزارش یرده

. به هر صاورت تحقیقات ضد و نقیضی در این باره وجود اندنشاان دادهتحصایلی  یاریاهماپ

ابعاد منفی اند یه هاییآن ،پژوهش حاضااار هساااتندهای اما تحقیقاتی یه همساااو با یافته ،دارد

 شاااانهایتوان به تحقیقاتی اشااااره یرد یه یافتهاند. در این میان مییردهگرایی را مطالعه یماپ

 .یاری تحصیلی استمدار در ارتناط مستقیم با اهماپاجتماوگرایی حایی از این است یه یماپ

 ةانگابعاد سه و یرده استگرایی مثنت و منفی را بررسای به هر حاپ پژوهش حاضار یماپ

. تحقیقااات شاااودعااد محساااوب این دو بُ ةتوانااد بااه عنوان زیر مجموعاامی گرایی نیزیماااپ

(، یاگان و همکاران 9311ان )(، سااادهری9311پژوهشاااگرانی همچون خلعتنری و همکااران )

د ده( این را نشان می5115( و والش و همکاران )5111(، هاوپ و بارو )5191(، یاپان )5191)

های انجام شااده یکی از در پژوهش بینی یند.یاری را  پیشتواند اهماپگرایی منفی مییه یماپ

سااو لومون و راتنلوم، ) اساات اضااطراب ،شااودمی یاریرود باعث اهماپمی عواملی یه تصااور



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  61

هایی آنیا به بیان دیگر ند. ایه مضطرب شوندیاری دهار می(. در اصال افرادی به اهماپ9194

شوند. طیفی از شرایط وجود دارد یه می یاری بیشاتریدهار اهماپ اندیه در معرض اضاطراب

ویژگی آن (. 5115عقاید غیرمنطقی )الیس و نوس، ، از جمله شاااودافراد میاضاااطراب باعث 

ه این توان ب، میشودمی یارییه باعث اهماپرا اضطراب  سدساته از افکار غیرمنطقی برانگیزانند

 صاورت برشامرد: برای دساتیابی به شادیامی و اجتناب از اضطراب انجام تکالی  را به تعویا

  ینندمی از ترس اینکاه مناادا یارها را یامل انجام ندهند از انجام تکالی  اجتناب  انادازنادمی

استانداردهای برای یارها این افراد  .شوندمی ارزیابی دهار اضطرابهای مخصوصا  در موقعیت

 ،دهار شکست شوند شاانینند و از ترس اینکه در انجامساخت و دور از دساترس تعری  می

 د.یننمی یاریاهماپ

ای ها توجه ویژهاند. آنپژوهشاگران باورهای غیرمنطقی را در هندین شاخص ردیابی یرده

گرایی معطوو داشاااتند. در این میان باورهای ترس از شاااکسااات و یماپ سباه بااورها دربار

نداشاااتن  ،یاردارد. از جمله مشاااکالت افراد اهماپای هیاری نقش عمدگرایی در اهماپیمااپ

گراها یه اهداو بزر  و بعضاااا   غیرقابل دساااتیابی اسااات. بنابراین یماپ اهداو یوهک قابل

(. 9115دهند )فلت و همکاران، می یاری نشاااانگرایش بیشاااتری به اهماپ ،دساااتیابی دارند

ود شمی افراد است. این باورها باعث یاریاهماپمنطقی نیز از جمله عوامل مؤثر بر غیر باورهای

ا به صااورت فرایندهای ناخوشااایند بنینند. محققان معتقدند یه دو یه افراد برخی از تکالی  ر

دم ع سباورهای فرد دربار هایند:اند، اینمرتنط یاریاهماپمنطقی یه بیشاااتر از همه با غیر بااور

 فرساااا بودن دنیا. افرادی یه باورهایساااخت و طاقت سشاااایساااتگی خود، باورهای فرد دربار

توانایی خود برای انجام یارها به نحو شاااایساااته  سدربار رند،دا گراییمنطقی مرتنط با یماپغیر

شاوند. آنها در صاورت انجام ندادن هر یاری با باالترین ییفیت، در شااایستگی دهار تردید می

 سنمرنگرفتن آموزان دهند. بسیاری از دانشخود شاک یرده و عزت نفس خود را از دسات می

در انجام  ،ضامن از دست دادن عزت نفس خود دانند ومی را ناشای از ناشاایساتگی خود 911
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می مستقی ةمدی رابطآضمن اینکه عزت نفس و خود یار ،شوندمی یارتکالی  بعدی خود اهماپ

(. این افراد برای انجام یارها اساااتانداردهای باال و 5117یاری دارند )دیتز و همکاران، با اهماپ

نکه از بیم ای و به صورت یامل انجام شودید باها معتقدند یه همه هیز ینند. آنمی سختی طرح

(. با توجه به 5117شوند )هاوپ و واتسون، می یاریشود دهار اهماپناین یماپ مطلوب میسار 

 ،گرایی وجود داردیماپ ةیه در ابعاد دوگانرا های منفی مؤلفه لتوان منشااامینتایج این تحقیا 

نایافتنی، ارزیابی منفی خود و ترس از شکست اضطرابی دانست یه از استانداردهای باال و دست

 .  شودمییاری ساز اهماپسرهشمه گرفته و زمینه
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 بررسی ارتباط میان معنویت در سازمان و عملکرد سازمانی
 2 هادی روحانی

 چکیده

 .یه دک اوکد اع ویت   ود دتکدشردتزد اممتک گودتگودم ت ر ت  ه  رکساام دی گتلتین االتاه 

 ت  یقعری  انخ م تز اع ویت  شود یه تکتهام یک  رکسام ی م تین در جه حتصال ام آدلتل

متک شایر د یت.  ت قو ه  ه ق وو د ر ک یتک یه دک ستزاتنتا،تن یقو ه  ه اتم ت شاخ ام آن

ا جر  ه  ی رتک یل تمضااتک سااتزاتن ماع وک اتصاا خص یردن  وّاناا یتار زک   ود دتکد

 گودتگودم اع ویت دک ی  ت رتین ام ا ام یه دک تین االتاه تکتهه ش ل تست شود.شا،یت آن ام

متک ه  گتده کت  ه تم تو  ه شاارام یه  روتن تین دی گتل یگ ردسااتزاتن اوکد قنااویا قرتک ام

تم تو  می   شودسالات اع وک ستزاتن قضم ن اممی  یساتزاتن ش ود  زدی یه دک تین صوکم

 .شوداتام آن قلا ن ام

 بیان مسئله

اوضاوو اع ویت دک ساتزاتنی تا رتم اوکد قو ه تد ینام  تن ا یریت قرتک گرفره تستی  ه 

 Businessی Wall Street Journalا الدک دنریه متیم اتد    01اوکک یه دک ت تار دم  

Week یFortune مت دک اوکد اوتسر  دک حتپ کش  یتکی تن  رتک یتک اع تدتک   دیلر دناریه

 متیم یردل  ودد .  م فم  ی تشتکل

 ت   ود تی ،ه اع ویت ساتزاتدم  ی  ک   ه کشا ک تساتی دتدنم  تن م ی ا یریت  رتک 

وتن تک  ت م ا الدک م چ االتاه 2115ی   .  رتک اثتپ قت ستپ  رکسام تین اوضاوو ی   ممل ام

 Academy of  ایوک دی ر متک اعرنر م مم ساااتزاتندک دناااریه« اع ویات   ساااتزاتن»

Management Journal یAcademy of management Review یAdministrative 

                                                 
 اوسیه قی  الم متام ا وصم تشرتقاتسرر ا یریت  تزکگتدم   تسرتد دتدن، ل تقر تد   ا یریت  2
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قنال  مدت زمانی یه افراد صرو انجام  Duchon-plowman،2005 منتشار نشده است.

یردند و نقشای یه یار در شناخت اجتماعی یارینان دارد مهم بود. اما اینون نوبت یار خود می

نند ییریتی یه روحیه و معنویت را در یارینان شکوفا میهای میان اعماپ مدآن است یه تفاوت

و اعمالی یه مانع معنویت هسااتند، بررساای شااود  زیرا تفاوت در عملکرد رهنرانی یه موجب 

ینند، تاثیر شگرفی بر هایی یه آن معنویت را نابود میشوند و آنساازی جو ساازمان میمعنوی

. عالوه بر آن، توجاه باه معنویت Pfeffer،2003عمر ساااازماان و موفقیات نهاایی آن دارد. 

« ساااالمت معنوی»هایی یه ساااازماانی منجر به تلیید این مطلب شاااده اسااات یه ساااازمان

White،2003  در آناهااا وجاود دارد، عامالاکارد باهتری دارناادElm،2003;Garcia-

Zamar،2003. 

ای هند به گونهتوانند تعهد سااازمانی را ارتقا دمی مدیران ،معنویت در سااازمان با بهنود جوّ

 یه همزمان و در همان راستا عملکرد سازمانی و فردی افزایش یابد.

هگونه درک یارینان از معنویت سااازمانی منجر به برآنیم یه نشاان دهیم لاا در این تحقیا 

 .شودآنان میافزایش عملکرد سازمانی 

 

 هاکلید واژه

 سازمان، معنویت سازمانی، عملکرد سازمانی
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 مقدمه

شود این است یه هرا توجه به معنویت در محیط یار در حاپ می ی یه در ابتدا مطرحساؤال

ای یه مناحث اوقات تواند این باشااد یه در جامعهسااؤاپ میافزایش اساات  یک جواب به این 

 ةفراغت، تکنولو ی و تنادپ عقاید ترقی داشاااته اسااات، افراد به طور روزافزونی خواهان تجرب

، جایی یه ایثر وقت هسااتند معنویت نه تنها در زندگی شااخصاای، بلکه همچنین در محیط یار

یه با تشااویا  شااودمی ل فوایدیشااام سااؤاپینند. پاسااخ دیگر به این می خود را آنجا ساادری

یه حایی از ارتناط  است . به طور خالصه، شواهدی در دستشودمی معنویت نصایب ساازمان

میان معنویت در محیط یار و افزایش خالقیت فردی، صاداقت و اعتماد، خودشکوفایی و تعهد 

 .است به اهداو سازمانی

یار در حاپ افزایش است، بحث در با اینکه توجه به معنویت در محیط یه شایان ذیر است 

ای در مورد هندگانههای همچنان وجود دارد. دیدگاه ،مورد اینکه دقیقا  معنویت به هه معناست

 معنویت وجود دارد. به عنوان مثاپ یک دیدگاه معنویت را هیزی یه از درون افراد ساارهشاامه

خورده با امور ماهنی گره دیادگااه دیگر معنویات را به عنوان منحثی  ینادمی گیرد تعری می

یل گرایانه از قنت هستیسؤاالیه دیدگاه دیگر معنویت را شامل  در حالی  گیردمی افراد در نظر

توان گفت به علت می داند. در واقعمی «ینممیهرا من این یار را »و  «معنی یار من هیساات »

 ماهیت قوی شخصی این یلمه، تعاری  متفاوتی برای آن وجود دارد.

هندگانه در مورد معنویت، به علت های باید توجه داشاات یه این دیدگاهو در نهایت اینکه 

وجود تنوو در نیروی یار یامال  منطقی و طنیعی اسات و تالش برای تعری  مشااخصی از این 

  اصطالح امری زاهد و یامال  اشتناه است.

 االت پژوهشیؤس

 یش عملکرد سازمانی وجود دارد آیا ارتناطی میان معنویت در محیط یار و افزا

 ییفیت ارتناط میان معنویت در محیط یار و افزایش عملکرد سازمانی هگونه است 

 توان این ارتناط را به مدلی عملی تندیل یرد می هگونه
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 معنویتهای دیدگاه

ند از دیدگاه مندأ درونی، دیدگاه ماهنی امعنویت سازمانی عنارت سمشهور دربارهای دیدگاه

 گرایی یه در ذیل به معرفی مختصر پیرامون هر یدام می پردازیم.دیدگاه هستی و

 دیدگاه مبدأ درونی

گیرد. می معنویت مفهوم یا اصلی است یه از درون افراد سرهشمه ،طنا تعری  این دیدگاه

ما. معنویت  ةآگاهانهای اساات فراتر از عقاید و ارزشای هروحی  معنویت آگاهی باطنی ماساات

وری صی بیش از قوانین دینی اسات. معنویت مفهومی متفاوت از معانی ضامنی تشریفات هیز

. در این دیدگاه معنویت به است بندیو بدون رتنهای هفرقهای جدا از وابساتگی  ماهنی اسات

هر فردی بدون توجه به دین او  ةتواند به وسااایلمی یند یهمی تعیین هدو و تحقا آن اشااااره

  صورت گیرد.

 دیدگاه مذهبی

عقااید، اعماپ و رفتارهایی اسااات یه وجود موجودیتی با قدرت  ةدین شاااامال مجموعا

ای هدارد. دیادگااه دینی معنویت، برای هر دین به صاااورت ویژمی الطنیعی را مفروضمااوراء

دارند یه معنویت فراخوانی به منظور انجام وظیفه  عقیدهبرای مثاپ مسیحیان  .تعری  شده است

ترین اصاال در دارند یه مهم عقیدهدانند. هندوها می ها شااریت در یار را موهنتی الهیاساات. آن

یند. در دیدگاه می وقفه برای رسااایدن به هدو اسااات و نتایج را خداوند هدیهتالش بی ،یار

و  شودیم یه منجر به اصالح زندگی افراد است وقفهمعنویت سختکوشی و تالش بیها بودایی

. در دیدگاه اساااالم پیروان به تعهد را در پی دارد هادگی فردی و یاری آنسااارانجام غنای زن

گوید یه هرگونه تغییر در سازمان را با می هااند، این تعهد به آننسانت به ساازمان دعوت شده

. اسالم شااده استهمکاری و مشاورت نیز بسایار توجه در اساالم به آغوش باز پایرا باشاند. 

 داند.می را از اجزای مهم محیط یاری همچنین بخشندگی و عدالت

یه  قدربه عنوان مثاپ همان .برانگیزترین دیدگاه باشااادشاااایاد دیدگاه دینی معنویت بحث

 به خدا اعتقاد دارند، به همان اندازه نیز به آزادی و جدایی از دین اعتقاد دارند.ها مریکاییا
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 گراییدیدگاه هستی

 یافتن معنا و مقصاود در یار دارد. یافتن معنا و مقصود دراین دیدگاه بیشاترین ارتناط را با 

 اند.یار، بیشترین دلیل ترک شغل افرادی است یه به دنناپ غنای زندگی خود بوده

 یانه:گرابعضی از سؤاالت هستی

 دهم می هرا من این یار را انجام

 دهم هیست می معنی و مقصود یاری یه انجام

 یند می مرا به یجا هدایت

 آیا دلیلی برای وجود من و سازمانم وجود دارد 

یننده درگیر یارهای تکراری و خساااته ،یند یه افرادمی ت زماانی اهمیت پیداساااؤاالاین 

شود. فقدان هدو و مقصود می گراییهساتند. فقدان معنا در یار روزانه، منجر به بیماری هستی

ی را به شدت یاهش دهد و ناامیدی نیروی ورتواند بهرهمی یه آوردمی در یار از خود بیگانگی

 .را سنب شودیار 

 فواید معنویت در محیط کار

تواند به ایجاد خالقیت، می تحقیقات نشااان داده اساات یه تشااویا معنویت در محیط یار

. در نهایت همه اینها به افزایش عملکرد شااودصااداقت، خودشااکوفایی و تعهد منجر  ،اعتماد

 گردد.می سازمانی منجر

 بصیرت و خالقیت .9

شاان را فراتر از مرزهای عادی گسترش دهند تواند به افراد یمک یند تا آگاهیمعنویت می

دهد. معنویت توانایی آن را دارد تا قدرت خالقیت و این خود بصیرت و خالقیت را افزایش می

 به رشددهد  این سنب انساان را به خالقیت خداوند اتصاپ دهد. معنویت آگاهی را افزایش می

وی دهد. یمالی یه غنای معنگردد و بصیرت نیز به نوبة خود خالقیت را افزایش میبصیرت می

شاود و این خالقیت بیشترشان را به دنناپ یند، سانب شاادی و رضاایت یارینان میفراهم می

دهد. معنویت در های مالی ساازمان را افزایش میدارد. همه این موارد عملکرد یاری و موفقیت

دهی و سازش هایی یه از لحاظ روحی ااا معنوی غنی هستند، به صورت بهنود خدماتازمانس
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شااود. بصاایرت و خالقیت ابزار قدرتمندی در حل مشااکالت با نیازهای مشااتریان آشااکار می

یه تقویت و پرورش معنویت منجر به دید بهتر و همچنین رشااد و توسااعة هسااتند، به طوری

شااود و توانایی حل مساائله را افزایش د شااخص به عنوان یل میذهنی بیشااتر و در نتیجه بهنو

 دهد.می

 صداقت و اعتماد .2

ها هنین اند. این سازمانترین اولویت خود قرار دادهگرا، صداقت را مهممعنویهای سازمان

اند یه در همه جا و در همه حاپ با خود و دیگران صادق باشند. سایاستی را برای خود برگزیده

گرا به خوبی پرورانده شااده اساات. به ویژه در دوران ریود معنویهای نیز در سااازماناعتماد 

ینند، اعتماد میان مدیریت و یارینان در نمی خوب عملها اقتصاااادی هنگاامی یاه ساااازماان

اعتمادی منجر به مشااکالت ارتناطی در . برعکس، بیبسایار حیاتی اساتعملکرد آتی ساازمان 

گاارد. اعتماد می اری میان یارینان و مدیریت به شااادت اثرو روی همک شاااودمی ساااازمان

گیری، از طریا سرعت بخشیدن به امر تصمیم شود،می همچنین منجر به عملکرد سازمانی بهتر

  ارتناط بهتر میان مدیران، تمریز بیشتر روی مشتری و یارآفرینی.

 خود شکوفایی .3

ازلو مانند احساااس تعلا و موفقیت در ساالسااله مراتب مدر نظریه  های باالبا نیاز ،معنویت

ودن بافراد هنگام آمدن به سر یار احساس یامل یهشود می پرورش معنویت منجر .ارتناط است

  .شودمی ینند. این باعث افزایش خودشکوفایی و تعهد بیشتر

 تعهد .4

. تعهد شاااودمیموجب افزایش تعهد  ،معنویات از طریا ایجااد جو اعتمااد در محیط یاار

مان به . تعهد افراد به سازیندبیشتر مینی مفهومی اسات یه دلنستگی افراد به سازمان را ساازما

 هعاطفی از افراد دیدا  روحیهای یه دلنستگیای هدو صورت است. یکی تعهد عاطفی، به گون

دوم تعهد به خاطر  ةو افراد شادیدا  خواهان دساتیابی سازمان به اهدافش هستند. جنن ،شاودمی

 الی انتقاپ به سازمانی متفاوت است. با ةهزین

اولین  عالوه براین دو نوو تعهد، دو نوو عامل علّی برای تجلی تعهد سااازمانی وجود دارد.

قنل از پیوستن شخص  هاگیرد. اینمی یه از درون فرد سرهشمهاست شاخصی مساایل عامل، 
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با تجارب سازمانی و محیط . اینجا افراد استموقعیتی مسایل عامل دوم،  به سازمان وجود دارد.

 برای تعهد فرد به سازمان حیاتی هستند.  تجاربشوند. این می یار روبرو

 عملکرد سازمانی .5

دهند، افزایش عملکرد هایی یه معنویت را پرورش میبررساای شاااده اساات یه ساااازمان

 ،شتریمعنویت ب های باینند. و نیز تحقیقات نشاان داده اسات یه سازمانساازمانی را تجربه می

درآمد خالص، بازگشاات ساارمایه و ههار یا پنج برابر  اند عملکرد سااازمانی خود را تاتوانسااته

 ارزش سهام افزایش دهند.

یامال  آشاکار است یه عمکرد سازمانی و موفقیت مالی به غنای معنویت در محیط یار وابسته 

ازمانی . بنابراین اگر سشوداسات. معنویت به عنوان یکی از ابعاد مهم شخصیت بشری شناخته می

یند تا با تمام وجود در سااار یار حاضااار معنویت را پرورش دهد، در واقع افراد را تشاااویا می

شاوند، یه آن به معنای خودشاکوفایی، رضایت و تعهد بیشتر به یار و همچنین سازمان است. در 

  دامه دهد.تواند بدون معنویت به حیات خود اواقع ثابت شده است یه هیچ سازمانی نمی

 رپرورش و ایجاد معنویت در محیط کا

 ایجاد معنویت در سازمان از دو دیدگاه قابل بررسی است: 

 محور دیدگاه سازمان. 9

 دیدگاه فردمحور. 5

اجرا یند یه معنویت باید به عنوان یک یل در سااازمان می محور پیشاانهاددیدگاه سااازمان

نی و تنوو زیادی در ترجیحات نیروی یار وجود گوید از آنجا یه گوناگو. این روناد میشاااود

زیرا سازمان باید  ،به اجرا درآوریم یدارد، امکان آن فراهم نیسات تا معنویت را به صورت فرد

اسااااس مفهوم  ها برباه عنوان یک یل ادامه حیات دهد و تغییر یابد. در این دیدگاه ساااازمان

 شوند:می بندیهایی دستهشان به گروهمعنویت

 محوردینهای سازمان. 9

 خواههای تحوپسازمان. 5

 با مسئولیت اجتماعیهای سازمان. 3

 محورارزشهای سازمان. 4
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دیدگاه دیگر در مورد اجرای معنویت، روند فردمحوری اساات. در اینجا سااازمان رویکرد  

معنوی یارینانش را های یند تا خواساااتهمی بلکه تالش ،عدی نداردبُمعنوی ساااخات و تاک

و یک ساااری اسااات  از افرادای هیند یه ساااازمان مجموعمی پرورش دهد. این دیدگاه فرض

 معنویت در یل سازمان وجود دارد. سهای مختل  درباردیدگاه

 پیشاانهاد و شااودمی بر این اساااس مدپ فردمحور با ایجاد و پرورش معنویت در افراد آغاز

ینند تا تنوو معنوی در اعضااایشااان در مختل  باید تالش های یند یه رهنران در سااازمانمی

دانسااتن این مطلب  ،یند یه معنویتمی سااط  فردی را درک ینند و بدایرند. این روند عنوان

ها آن ند شاااومی و افکارشاااان در محل یار حاضااارها اسااات یه افراد با هیزی بیش از بدن

  آورند.می یار استعدادهای فردی و روحیات منحصر به فردشان را به سر

 مدل آزادی معنویت  روند فرد محوری در ایجاد معنویت

 شااود یه یارینان هر روزه انجاممی ایجاد معنویت منجر به خلا معنا و مقصااود برای یاری

  وصبه سامت خودشاکوفایی و رضایت غایی است. با این ها دهند. این یکی از اولین گاممی

قادر برای یارینانی ایجاد مشااکل یند یه تواند اجرای اصااوپ معنوی مشااترک در سااازمان می

ر، محونیساااتند تا دیدگاه خویش از معنویت را ابراز ینند. به عنوان مثاپ در یک ساااازمان دین

از اصوپ بر مننای دین خاصی داشته باشد. با ای هساازمان ممکن است عقاید خاصی و مجموع

عد معنوی سازمان ان تنها بُ این وجود همه اعضای سازمان ممکن است آن دین خاص را به عنو

شود. در اینجا ممکن است یارینان آگاه باشند می ندایرند، یه این منجر به نارضاایتی و ناامیدی

ها ، اما با این حاپ عقایدشان متفاوت خواهد بود و آناستنهایی مشاترک و هماهنگ  ةیه نتیج

 .نارز ینندیند، تمیمعنویت اجرای قادر نخواهند بود تا به طریا خاصی یه سازمان 

عد بسایار شاخصی است یه باید از دیدگاه فرد اجرا ور یه گفته شاد معنویت یک بُطهمان 

ی شخص ةروند فردی، افزایش عملکرد سازمانی و توسع ةشاود. همچنین اجرای معنویت بر پای

وری محباا در نظر گرفتن افزایش تنوو نیروی یاار امروزی، روند فرد را در پی دارد. بهتر افراد

تر خواهد بود. پرورش معنویت باید با تشویا افراد به صحنت یردن تر و حیاتیبسایار حسااس

تا این عقاید را با   یمک شااودها شااان آغاز شااود و به آنعقاید معنوی سبه صااورت آزاد دربار

  سازمان پیوند زنند.های ارزش
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 نتیجه گیری

شود. این مدپ مفهوم می ا شکل زیر اراههمدپ آزادی معنوی مطابا ب ،بر اساس مفاهیم فوق

 شاندر حالتی یه افراد آزادانه دیدگاه معنوی ،دهدمی آزادی معنوی در تنظیمات سازمان را نشان

ینند. در این حالت، ساازمان یک اصل معنوی خاص را به عنوان یل برای همه افراد می را بیان

ا در یند تمی یه یارینان را تشویابه طوریشود می دهد. این مدپ با سازمان شروونمی تشکیل

شااان آزاد باشااند. در عین حاپ غنای معنوی محیط یار از طریا تجلی نتایج بیان عقاید معنوی

مثنت مانند بصیرت، خالقیت، صداقت، اعتماد، خودشکوفایی و تعهد به صورت یک یل واحد 

 بلندمدت سازمان است.غایی افزایش عملکرد سازمانی و موفقیت  ةیند. نتیجمی عمل

 توصیه ها

ثیر آن لنظر به اینکه معنویت موضاوعی اسات یه به تازگی مورد توجه قرار گرفته است و ت

 افزاری آن پوشاایده اساات، توصاایهافزاری و نرمبر بساایاری از ابعاد سااازمان نظیر ابعاد سااخت

تهدیدهایی یه  و احیانا ها از فرصاات شااود تااین منحث به طور عمیا موشااکافی یه شااود می

 .بتوان آگاه شدآن است، به طور یامل  سینندخلا
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 یدیده در مرحلة تحقیقات مقدماتحمایت از بزه

 1زادهسمیه شیخ

 چکیده:

ع دالن   مح كم در يک . اسددد مح كم  ، يكي از اركد   مم  "مجني عليد "يد   "ديدههبزه

ضدددی رس اسددد . ايت حم ي  ب يه از حقوق بزهك را  توج  ب  ديهگ   در كن ر بزه حم ي  از 

میاحل آغ زيت تحقيق ت مقهم تي ، در فیآينه انج م تحقيق ت  همچنيت ت  پ ي   میحل  مح كم  

بد  عمدل آيده. بیاي از حم ي  ه س پيی بيني  دددهه بیاس بزه ديه گ   در  وانيت  درمیحل  

ي ي فتت از جیي   تحقيقد ت مقدهمد تي ، عت رت اسددد  از ت ميت امني  بزه ديهگ   ، ح  آگ ه

تحقيقد ت ، رع ي  احتیام بزه ديهه ، انج م تحقيق ت در زم   مققو  ، ح  اعتیا  ب   یار ه  

   تصميم ت  ض ئي، ح  دستیسي ب  د سي  ، ح  استف ده  بزه ديهه از متیج  . 

از يک طیف كمتوده س موجود بزه ديهه، ااتصددد ا ي فت  ب  ه س  حم ي  تطتيقيمط لق  

 س هحم ي  در زمين  حم ي  از بزه ديهگ   ،   از طیف ديگی ضدددی رت پيی بيني ت وانيدر  

  آ ك ر مي س زد.را  يژه در ايت زمين  

 

 کليدي:  واژگان

 .تحقيق ت مقهم تي حقوق بزه ديهه،ديهه، بزهحم ي  از 
 

 

                                                 
 تحصيالت ع لي اصوصي ا یاقاست د دانشكهه حقوق   علوم سي سي موسس   -م ستی حقوق جزا  جیم  ن سي 1
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 مقدمه

ر اگر قراها موقعیت حقوقی از دسااات رفته خود را بازیابند  علیهاگر قرار باشاااد یه مجنی

دیدگان یک نقش واقعی و مفید )نه یک نقش صرفا  نمادی( در نظام عدالت ییفری باشد یه بزه

به  گرایی  و نیز عدالت سریوبگرگرایی و سزادهی، به ترمیمایفا ینند، در آن صورت باید پاداش

 (91: ص 9394عدالت ترمیمی و توزیعی تندیل شود. )جاویدزاده، 

المللی نیز در قالب اساناد متعددی مورد حمایت واقع شده مقررات بین دیده در قواعد وبزه

اعالمیة »مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان  9192توان به قطعنامة است. از این جمله می

مجمع  9111، قطعنامة «اصوپ اساسی عدالت راجع به قربانیان بزهکاری و سوءاستفاده از قدرت

و  «حقوق انساانی قربانیان بزهکاری و قربانیان سوءاستفاده از قدرتحمایت از »عمومی دربارس 

 .یی در سط  شورای اروپا اشاره یردهاینوانسیون

دیده باید در همه مراحل دادرسااای از جمله در مرحلة مقدماتی یعنی باه طور یل اینکه بزه

ین یسانی ردیدگان بهتتحقیا و تعقیب حضاور داشاته باشاد، منتنی بر این فرض اسات یه بزه

توانند راجع به ماهیت، دامنه و ییفیت وقوو جرم اظهار نظر ینند  امری یه تنها با هستند یه می

دیده بزه یهاگیری نیز شنیدن دیدگاهاتکاء به ییفرخواسات دادساتان میسار نیسات. در تصامیم

تهم طور یه امروزه برای رعایت حقوق م( همان599: ص 9391اهمیات زیاادی دارد. )عالماه، 

دیده یا متضاارر ی اخیر برای تلمین حقوق بزههارایج اساات، در دهه 5مفهوم محایمة منصاافانه

 (515: ص 9395وارد حقوق ییفری شده است. )عالمه،  fair treatmentجرم، اصطالح 

دیده باید به آن توجه یرد، برخورد و تضااااد منافع و مسااائلة مهمی یه در بحث حقوق بزه

یار اساات. اصاال رفتار منصاافانه ایجاب ی متهم و بزههابا منافع و نگرانی دیدهی بزههانگرانی

یاران بر پایة اصل دادرسی عادالنه از آن هه متهمان و بزهشاخصی به مثابه آن یند یه حقوقمی

 (41: ص 9394گان نیز فراهم شود. )رایجیان، دیدهمندند، برای بزهبهره

                                                 
.fair trial 5  



 77/  دیده در مرحله تحقیقات مقدماتیحمایت از بزه

دیده در مرحلة تحقیقات مقدماتی، ، موضوو حمایت از بزهدر این مقاله با رویکردی تطنیقی

شود. در ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق این در قوانین حقوقی ایران و افغانستان تحلیل می

یی یه به عدالت هاحلیوشیم یه پیشنهادها و راهدهیم و میها را نشان میقوانین، یمنودهای آن

اراهه ینیم. امید اسات یه این مقاله به سازمان پولیس و  هاتیتر اسات، برای جنران یاسانزدیک

دیده و شااایی یمک یند و به این وساایله از دادسااتانی در راسااتای توجه به حقوق و منافع بزه

 اند، جلوگیری شود. افزوده شدن درد و رنجی تازه، عالوه بر آزاری یه از جرم متحمل شده

 مرحلة تحقیقات مقدماتی دیده در های حمایت از بزه. گونه9

دیااده در تحقّا جرم و انجااامااد و حتی اگر بزهدیااده بااه تقلیاال جرایم میحمااایاات از بزه

دیدگی خویش نقش هم داشته باشد، حمایت از وی امری عقالیی و ارزشمند است، زیرا از بزه

از ناتوانی و دیدگی مکرر یه ناشااای ساااو این حمایت و تلمین ضااارر و زیان، او را از بزهیک

های فردی و ینش یند و از ساااوی دیگر مانع انتقامدیدگی نخسااات اوسااات مصاااون میبزه

 (45: ص 9394)نجفی ابرند آبادی،  .شودیاری میخودسرانه و گسترش بزه

 شود.دیده به سه دسته تقسیم میحمایت از بزه

 دیده در مرحلة تحقیقات مقدماتیهای مستقیم از بزه. حمایت9. 9

دیده در جریان یی است یه شایی یا بزههاهای مساتقیم آن دساته از حمایتمنظور از حمایت

ده به دییند و از بطن حقوقی یه برای شاااخص بزهتحقیقات مقدماتی، بدون واساااطه دریافت می

های حقوقی در تحت عنوان حمایت هاشود. این حمایترسامیت شناخته شده است، نمایانده می

های پزشااکی، عاطفی، اجتماعی، قادر خواهد بود با وهای حمایتی از قنیل حمایتینار سااایر الگ

ی سایاست جنایی )خصوصا  سیاست جنایی قضایی و اجرایی( نظام عدالت قضایی هاتلثیر بر الیه

 دیده نیز سوق دهد. یار، به نگرش حمایتی به سمت بزهرا عالوه بر نگرش حمایتی بر بزه

توان یرد، ایجاد دیدگان میدر مرحلة تحقیقات مقدماتی از بزه حماایات حقوقی دیگری یه

طرح دعوی خصاوصای ضمن دعوی عمومی است. شکی نیست یه دعوی خصوصی یه همان 

ضارر و زیان وارده به متضارر از جرم اسات، باید به هر نحو ممکن جنران شود و رسیدگی به 
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 شود. یدیده نمجننة جزایی دوسیه مانع مطالعة ضرر و زیان بزه

 دیده در مرحلة تحقیقات مقدماتی های غیرمستقیم از بزه. حمایت2. 9

یی اساات یه در جهت حمایت از هاهای غیرمسااتقیم آن دسااته از حمایتمنظور از حمایت

گرهه  هاشااود. این حمایتدیده و از رهگار سااختگیری و ایجاد مانع برای متهم اعماپ میبزه

صااورت غیرمسااتقیم موجب جلوگیری از تضااییع حقوق  ساات، بهدیده نیمسااتقیما  متوجه بزه

شااود او احساااس یند یه نظام دیده و ایجاد آرامش و اطمینان خاطر وی شااده و باعث میبزه

یند. وقتی دادساااتان قرار صاااورت فعاپ در جهت احیای حقوق او تالش می عدالت ییفری به

تزام، حضور با قوپ شرو( برای متهم صادر تلمین )قرار بازداشات موقت، وثیقه، یفالت، وجه ال

دیده برخاسته است، هرا یه اوال  صاورت غیرمستقیم به یمک و حمایت بزه یند، در واقع بهمی

دلیل صاادور قرارهای تلمین، جلوگیری از فرار متهم و تنانی وی با دیگر متهمان و شااهود و یا 

حمایتی دارد. ثانیا  به طور غیرمسااتقیم از  دیده جننةامحاء آثار جرم اساات یه هر یدام برای بزه

ابت شود. صدور نیدیده حمایت میطریا ضنط اوراق و اشیاء و ثنت مکالمات تلفنی وی از بزه

قضااایی برای دسااتگیری متهم متواری یا متهمی یه در حوزس دیگری ساااین اساات نیز از دیگر 

از امحاء آثار جرم و نیز  موارد حمایتی اسااات یه در جهت تساااریع روند تحقیقات، جلوگیری

 ده است.بینی شدیده در پیگیری دوسیه، پیشی مالی و عاطفی بزههاجلوگیری از تحمیل هزینه

دیده گیری از وقوو جرم در آینده و التیام بخشایدن به صدمات بزهگاار به منظور پیشقانون

، ی ییفری )مجازات اعدامهاگیریگیری وضاااعی، پیشدر فرایند عدالت ییفری، عالوه بر پیش

حنس دوام، حنس طویل، حنس متوساط، حنس قصایر و جزای نقدی( را در نظر گرفته است. 

رت ینند، تا بدین صوهای غیرمستقیم را تلیید میقانون جزای افغانستان حمایت 997و  17مواد 

در جهت دیده به صاورت قانونی حمایت شاود. از سوی دیگر جرایم یاهش پیدا یرده و از بزه

های تکمیلی هون دیدگان، مجازاتتکمیال و تالمین این هادو و حماایت اسااااسااای از بزه

محرومیت مجرم از برخی حقوق اجتماعی، مصادرس امواپ و انتشار حکم محکومیت وی را ذیر 

  .یرده است.



 73/  دیده در مرحله تحقیقات مقدماتیحمایت از بزه

 دیده و شهود وی در تحقیقات مقدماتیهای افتراقی از بزه. حمایت3. 9

بایسااات به ظرای  موجود در زمینة دادساااتان و دیگر مقامات میدر تحقیقاات مقدماتی، 

ز دیدگانی یه ادیدگان خاص توجه و عنایت الزم داشاته باشاند. در خصوص بزهبرخورد با بزه

اند نیز باید از طرو دادستانی تدابیری حمایتی سنجیده شود، بوده و تنعة یشور دیگری هااقلیت

 ها.مترجم برای انعکاس یا ثنت اظهارات آن بینی وییل و همراهیاز جمله پیش

یی هاتوان به نمونههای افتراقی در تحقیقات مقدماتی در یشاااور ایران میدر بحث حمایت

هرگاه »دارد. مقرر می 952اشاااره یرد. مثال  مادس  9379در سااط  قانون آیین دادرساای ییفری 

یماری نتواند نزد قاضی حاضر شاخصی یه دستور احضار یا جلب او داده شده است، به علت ب

شااود، در صااورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی، قاضاای نزد او رفته و بازجویی الزم را به 

 «شود.آورد و یا منتظر رفع مانع میعمل می

در صورتی یه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر »همین قانون  959همچنین در مادس 

مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشاااند )مانند یارگران یک شاااود و یا تعداد شاااهود و 

تدابیر فوق در خصااوص شااهود نیز « یند.یارخانه( قاضاای به محل اقامت آنان رفته تحقیا می

 بینی شده است.پیش

هرگاه شهود بنا بر معاذیر صحی به پیشگاه »قانون اجراهات جزایی افغانساتان  23مادس  7و طنا بند 

 «شان استماو نماید.ها را در محل اقامتتواند شهادت آنر شده نتوانند، قاضی میمحکمه حاض

در واقع همان خصاالت، ویژگی یا حالت خاصاای یه در این افراد وجود داشااته و موجب 

دیدگان مسااوی شاده اسات، هنین نگاه خاصی را پایری بیشاترشاان در مقایساه با بزهآسایب

 ناپایر ساخته است.اجتناب

محکمه باید »المللی آمده اساات: نامة محکمة جزایی بیناساااس 59مادس  9نین در بند همچ

تدابیر مناسب را به منظور حفظ امنیت و نیز سالمتی جسمی و روحی، منزپ و حریم خصوصی 

هنین ترتیناتی مخصوصا  در مورد قربانی خشونت جنسی یا طفل « قربانیان و شهود اتخاذ نماید.

 (51: ص 9399انجام خواهد پایرفت. )معین،  قربانی یا شاهد
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 دیده از آغاز مرحلة تحقیقات مقدماتی . حمایت از بزه2

ی مختل  دادرسی ییفری در طوپ اعصار مختل  و نیز در زمان حاپ نگاهی هااگر به نظام

 فریی ییهای مختلفی را برای رساایدگیهاشاایوه هایابیم یه هر یدام از این نظامبیندازیم درمی

 است. اما و سرّی غیرعلنی اتهامات یتنی، به رسیدگی مقدماتی، مرحلة تحقیقات اند. دربرگزیده

 اصاال رعایت و طرفین دعوی تلمین حقوق به و دادسااتانی، نساانت پلیس بر نظارت قضااایی با

 (3: ص 9391شود. )ارگان نشراتی جمهوری اسالمی افغانستان، تالش می براهت

رین تها، ابتدا به قدیمینظر از ارزیابی علمی آنی مایور، صروهادر بررسای تاریخی نظام

خوریم. در این نظام یه ابتدا در خاور نزدیک میشایوس رسیدگی به دعاوی، یعنی نظام اتهامی بر

)ساومر و بابل(، روم، یونان قدیم و در فرانساه پس از هجوم وحشایان و در حاپ حاضر نیز با 

ر یشاورهای امریکای شامالی، یانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات ناپایر دتحولی اجتناب

به صااورت شاافاهی، علنی، تدافعی و با رعایت  هاسااابا بریتانیای ینیر حایم اساات، رساایدگی

 (55: ص 9391پایرد. )آشوری، تحقیا و تفحص در جلسة محکمه صورت می

ور صد و رسایدگی مرحلة از تیمقدما مرحلة تحقیقات افغانساتان، جزایی اجراهات نظام در

ای ویژه مراجع توسط است و خود خاص تابع قواعد مایور مراحل از هر یدام .حکم جداست

 تفادهاس با یه دادستانی است عهدس بر متهم تعقیب جزایی، قانون اجراهات مطابا .شاوداجرا می

 همانمت از اسااتنطاق گرفتاری و تعقیب، به اقدام پولیس موظفین و نیز خود خاص قضااات از

 با اما .تاس سری و علنی غیر اتهامات یتنی، به رسیدگی مقدماتی، مرحله تحقیقات در یند.می

 صاالا رعایت و طرفین دعوی تامین حقوق به نساانت و دادسااتانی، پولیس بر نظارت قضااایی

 (     3: ص9391وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، . )گرددیوشش می براهت

 یا های تحقیقاتی را شخصا دادستانی ابتداهیه فعالیت»جزایی  اجراهات قانون 53 ماده مطابا 

 عهدس بر تحقیقات مقدماتی انجام وظیفه« دهد.ین ضااانط قضاااایی انجام میباه یمک ملمور

 بجوان همة شامل ارزیابی یه است حقایا یش  اصلی این تحقیقات هدو و است دادساتانی

 و مسئوپ اشخاص یا شخص و یشا  عدم آن، یا و جرم ارتکاب ی ازآگاه قضایه، شاواهد و



 84/  دیده در مرحله تحقیقات مقدماتیحمایت از بزه

 متضرر اصاشخ منافع نظرگرفتن در و مسااوی نحو به جرم ینندستوجیه اثناتیه یا دالیل ارزیابی

به طور یل نظام اجراهات جزایی در افغانستان متشکل از ههار مرحلة یش  و تعقیب  .باشدمی

 جرم، تحقیا، محایمه و صدور حکم و تطنیا یعنی اجرای آن است.

 دیده. طرح شکایت از طرف بزه9. 2

دیده یه باید مورد حمایت قانونی باشاد، حا طرح شکایت است. یکی از حقوق اصالی بزه

طور مساتقیم نزد دادسااتان محل فرضی وقوو بزه،  تواند نزد مرایز پلیسای یا بهدیده میفرد بزه

دیده باید از جانب ضاااابطین طرح شااکایت یند. تحقیقات مقدماتی بعد از طرح شاااکایت بزه

دیده حا طرح شاکایت نزد مرایز پولیساای را دارد و طرح شکایت دادگساتری آغاز شاود. بزه

دیده باید بتواند جنران خسارت و یا در مرحلة طرح شکایت، بزهمقدمة فرایند دادرسای اسات. 

 (942: ص 9392یند، خواستار شود. ) رار، استردادی را یه در این زمینه تنظیم می

مادس هفتم قانون یشا  و تحقیا جرایم، شاکایت متضرر یکی از دالیل و اسناب  9در بند 

مادس هفتم قانون  9ت. همچنین در بند تحریک دعوی جزایی )شاروو به تعقیب( دانسته شده اس

توانند به ادارات مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می»خشاونت علیه زنان آمده است 

ایی باید به شاا« ربط به طور یتنی شااکایت نمایند.پولیس و حقوق، محایم یا سااایر مراجع ذی

ن یند و دالیل و مدارک اعالم اجازه داد تا شااکایت خود را به طور مشااروح و با ذیر دالیل بیا

شده توسط شایی، باید سریعا  شاده از ناحیة شاایی به دقت بررسای شود. گواهی شهودِ معرفی

ر ها داسااتماو شااود و هنانچه شااایی به تحقیا و معاینة محلی اسااتناد یرده باشااد و این اقدام

 .یش  جرم مؤثر باشد، باید به این خواستة قانونی توجه یرد

احکام این ماده مکلفیت ضااانط » دارد:انون اجراهات جزایی افغانساااتان مقرر میق 51ماده 

گیرد. پس او مکل  اسااات یه به بحث و قضاااایی را قنل از آگاه شااادن وی به جرم در بر می

 «جساتجو اقدام نموده تا معلوم شاود یه واقعا  جرم واقع شده، بدون اینکه وی بر آن آگاه باشد.

بودن تعقیب ییفری، نظامی با م سااادس گاشاااته در ینار قاعدس قانونیبه همین جهت از نیمة دو

( یه این 75: ص 9394به وجود آمده اساات. )رایجیان اصاالی، « مناسااب بودن تعقیب»عنوان 

 شود. دیدگی میتکنیک خود سنب یاهش بزه
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 دیدگان . تأمین امنیت بزه2. 2

عینی آن قابل محاسنه است، اما تلقی احسااس امنیت با بُعد ذهنی آن ارتناط دارد  زیرا بُعد 

اذهان عمومی از میزان امنیت در جامعه متفاوت خواهد بود. در واقع این احسااااس با توجه به 

شخصیت، اعتقادات، نگرش و واینش مردم در قناپ جرایم و حوادث متفاوت است. به موجب 

در  دیدگان نیزاجه شده و بزهی عدالت ییفری موهایار، مرتکنان جرم ساریعا  با پاسخواین سااز

( حفاظت از یک 51: ص 9311یابند. )نیازپور، ی خود دست میهایک مدت معقوپ به خواسته

 دیده و تلمین امنیت وی در طوپ فرایند دادرسی ییفری، وظیفة دستگاه عدالت است. بسیاریبزه

ر د خانواده یا خود بدنامی و از رسااوایی یا اندبیمناک خویش امنیت از یه رو آن از قربانیان از

 دارصالحیت مقامات با شدن روروبه ترسند، ازمی خود علیه قضاایی اقدامات از یا اند وهراس

پرهیز  است، همراه هاآن هویت افشای با معموال  شکایت علیه مجرمان یه طرح یا جرم اعالم و

قوانین الزم و  .(Council of Europe –Explanatory Report, 2005: p 46) .ینند.می

دیدگان است. در این منحث طی هند گفتار به یافی و اجرای دقیا آن از لوازم تلمین امنیت بزه

 پردازیم.دیده میبررسی حفاظت از بزه

 دیده در برابر متهم. حفاظت از بزه9. 2. 2

نیت تلمین ام دیده در مرحلة تعقیب و تحقیا،یکی از حقوق مهم انسانی ا اخالقی برای بزه

ا آمیز، از مالقات بویژه قربانیان جرایم خشونتدیدگان، بهوی و گواهان اوسات. بسایاری از بزه

ای به ها نه تنها عالقهینند. آنمتهم یا مرتکب جرم به منظور رسیدن به توافا با او خودداری می

(. به همین gunther,1991:p55) سخن گفتن با وی ندارند، بلکه از دیدار او وحشت دارند

بایست در این مرحله جهت امنیت ها میمنظور همه مقامات دادساتانی و ضاابطین تحت امر آن

گاه  دیدگی یهدیاده و حفااظت از وی تدابیر الزم اتخاذ ینند تا از هرگونه بحران پس از بزهبزه

یری شااود. یند جلوگی روانی یا دردهای عاطفی یا جساامی بروز میهاخود به شااکل آساایب

 و اقدامات ارعاب و تهدید انواو مقابل در دیدگانبزه جسااامانی ساااالمت تلمین همچنین

 آنها از رخیب متنوعی یه باید تدابیر موضوو این تحقا برای و است الزم انتقام، و جویانهتالفی

 (.54ص  :9311سنجیده شود )عینی، دارد، فراقضایی ماهیت
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دیده و متهم در جلسااات مختلفی و انجام دادرساای، بزه از آنجا یه در طی مراحل تحقیقات

ینند تا به مواردی پاسااخگو باشااند، طنیعی اساات یه طرفین جرم در این جلسااات شااریت می

دیده آساایب و صاادمه بنیند و یا از لحاظ روحی یا عاطفی شااوند و ممکن اساات بزهرودرو می

و غیر قابل تحمل باشااد )رایجیان  آوردهار اختالپ شااود و حضااور در جلسااات برای او زجر

 (.24: ص 9394اصلی، 

دیده در برابر متهم، صرفا  در زمان رویارویی در جلسات نیست. به بیان دیگر حفاظت از بزه

نیست،  های قضایی و پلیسیدیده در مجتمعدستگاه عدالت ییفری فقط مسئوپ تلمین امنیت بزه

شهود وی باید احساس امنیت ینند و در برابر تهدیدها  دیده وبلکه خارج از این محوطه هم بزه

جویانة متهم و اطرافیان او مصااائون یا محفوظ باشاااند. به خاطر این یه هنین و اقدامات تالفی

شااود، تدابیر الزم دیدگان و شااهود وی میاقداماتی موجب احساااس ناامنی و تقویت آن در بزه

و دستگاه عدالت وظیفة این مهم را برعهده دارد.  برای پیشگیری از این رویدادها ضروری است

( در ماده سای و شاشم قانون اجراهات جزایی افغانستان آمده است 515: ص 9394ابراهیمی، (

روز از تاریخ گرفتاری صورت دعوی را به محکمه تقدیم ننماید،  92هر گاه دادستان در ظرو »

ده( دیوقع دادستان )به خاطر حمایت از بزهگردد، مگر اینکه به اثر درخواسات به ممتهم رها می

قانون یشااا  و تحقیا جرایم و نظارت  4و همچنین در ماادس « مادت توقی  تمادیاد گردد.

تواند پیشنهاد تمدید توقی  یا حجز متهم در صورت لزوم دادستان می»دارد دادساتانی مقرر می

 «د توقی  یا حجز امر بدهد.را به محکمة باالتر تقدیم نماید. محکمه صالحیت دارد به تمدی

 دیده. حفاظت از حریم خصوصی بزه2. 2. 2

دیده ممکن اساات به یک بحران منتهی شااده و دوباره به شااکل یک احساااس ناامنی در بزه

دیده به عنوان بهترین مننع اطالعات آسایب روانی یا درد و رنج عاطفی ظاهر شود. همچنین بزه

اند برای تحقیقات و دادرسااای به مقامات قانونی یمک یند. این تودر مورد رخداد مجرمانه، می

ارد پایر اهمیت بیشتری ددیدگان آسیببار و بزهدیدگان جراهم خشونتامر به ویژه در مورد بزه

شااود یه احساااس امنیت یرده و تمایل بیشااتری به همکاری با مراجع ییفری زیرا موجب می
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دیده و تلمین امنیت وی در نظر عموم ( حفاظت از بزه91 : ص9394داشااته باشااند. )ابراهیمی، 

یار و نظام عدالت دیده، بزهتوان گفت یه بزهشود. میدانساته می هایکی از اهداو مهم مجازات

رابر دیده در بجنایی، ساه ضالع مثلث شریای یک دعوای ییفری هستند. از یک سو باید از بزه

در جریان دادرسی محافظت یرد ا حفاظت فیزیکی، حفاظت از یار و شریای وی تهدیدات بزه

دیاده و شاااهود و خاانوادس آناان، تلمین امنیت روانی آنان و غیره از جملة این نوو هویات بزه

دیده در برابر خود نظام عدالت ییفری محافظت شود اقدامات حفاظتی است ا و هم باید از بزه

 دیدگی ثانویه نگردد. تا دهار بزه

در مواردی یه ظن قوی بر حضااور متهم یا امکان یشاا  آالت و ادوات یا دالیل ارتکاب 

تواند دسااتور تفتیش یا بازرساای محل را جرم در محل معینی موجود باشااد، مرجع تحقیا می

ملمورین ضاانط قضایی حین »دارد قانون اجراهات جزایی افغانساتان مقرر می 35بدهد. در مادس 

آوردن دالیل دالیل موجه برای انجام اجراهات عاجل جهت به دست ارتکاب جرم و موجودیت

توانند تالشای منزپ مساکونی و ساایر محالت و همچنین تفتیش یه آن را ضاروری بدانند، می

بنابراین با وجود ظن قوی، « ها را آغاز نمایند.برداری از آنساااهر اشااخاص و محالت و عکس

ی، باید جهت یش  جرم دستور تفتیش بدهد. رعایت قاضای تحقیا رأسا  یا به درخواست شای

مقررات در بازرسای منزپ ضاروری است. رعایت حریم خصوصی شهروندان نناید مانع یش  

 .جرم شود

دیدگی مجدد قرارگیرند. انتقاپ آنان به مکانی امن در منازپ دیدگان ممکن است مورد بزهبزه

غیردولتی ضااروری اساات. معموال  این وظیفه بر عهدس ی دولتی و هابسااتگان، آشاانایان یا مکان

دیده تا مرایز اسااکان و دیدگان را نناید به حاپ خود رها سااازد. همراهی بزهپلیس اساات یه بزه

 (.573ص:9394ای است یه باید در نظر گرفته شود. )حسامی،اطمینان از امنیت مکان وی، وظیفه

 ی خانوادگی در یشااور ایرانهادیدگان خشااونتزهبینی مکانی برای اسااکان ببنابراین پیش

 رسد. دیدگی و تسکین آالم آنان، امری ضروری به نظر میبرای پیشگیری از تکرار بزه
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 دیدگان. حفاظت از هویت بزه3. 2. 2

دیدگان است، بدین توضی  یه باید در مرحلة تحقیا، حفاظت از هویت بزه هایکی از مولفه

گاه، محل یار، شاااماره تلفن و دیگر اطالعات محرمانة ار نام، آدرس، اقامتاز افشااااء و انتشااا

تن این یاربسشود، اجتناب یرد. بهها مربوط میدیدگان یه گاه به آبرو و حیثیت و خلوت آنبزه

 اقدامات از وظای  حتمی این مقامات است.

د. ما خورهشم نمیدیدگان پیشرفت هندانی به در یشاور ما افغانساتان در حفظ هویت بزه

معتقدیم اگر قرار است وییل مدافع متهم مداخلة فعاپ در مرحلة تحقیقات مقدماتی داشته باشد 

ای را صریحا  تجویز یند و یا بایست قانون هنین مداخلهطور باشد اااا میاااا یه باید هم همین

ز این حضور، مندی در سط  قضایی در این مورد اندیشیده شود تا احداقل ههارهوب ضاابطه

قانون منع  2دیده از رهگار محفوظ ماندن هویت وی تضاااییع نگردد. مادس حقوق مسااالم بزه

باشد یه بند سوم علیه میاعماپ ذیل خشونت علیه مجنی»دارد یه خشاونت علیه زنان مقرر می

اساات یه به شااخصیت وی صدمه  علیها و نشار آن به نحویآن ضانط صاوت و هویت مجنی

دیده را از ای باشاااد یه هراس بزهی گوناگون فرایند جنایی باید به گونههارحلاهم« برسااااناد.

ترین ساااط  برسااااند و با حمایت از زندگی جویانة متهم، به پایینی تالفیهاتهدیدها و اقدام

خصاوصی وی، در او احساس امنیت ایجاد یند. به همین منظور، نام، نشانی اقامتگاه، محل یار، 

باره را دیده را نناید فاش یرد و باید هرگونه تصمیمی در اینو دیگر مشخصات بزه شماره تلفن

ن محرمانه بود حمایتی مناسب، تدابیر یکی از وها به محکمه سادرد. یکی از وظای  مهم دولت

 رخط شان،خصوصی جزهیات زندگی نشانی و هویت، افشاای هویت قربانیان جرم اسات  زیرا

 (5ص:9311دهد. )عینی،می افزایش را شانبدنامی و رسوایی خطر شان یاخانواده و آنها از انتقام

نظر از نژاد، جنس، رنگ، ملیت و باور سیاسی، قابل تسری دیده بایساتی صرواحترام به بزه

دیدگان باشاد و در این خصوصی نناید در نظام عدالت ییفری تنعیضی وجود داشته به همه بزه

ده و دیرسانی به بزهطور یه اطالوشود. همانه این اصل همیشه رعایت نمیباشاد. ولی متلسافان

دیدگی شااناساای در بزهآگاه یردن وی از تحوالت دوساایه موجب ایجاد احساااس احترام و قدر



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  86

شاود، عودت یا اساترداد امواپ و اشیاهی یه از ایشان تحت عنوان دلیل نگهداری شده است می

 (.  24: ص 9399نزلت اوست. )آبزن، نیز از مصادیا احترام به م

 . حفاظت در برابر نهادهای عدالت کیفری4. 2. 2

دگی ثانویه دیدیده است  ولی بزهدیدگیِ نخساتین، اثر مستقیم و بدون واسطة جرم بر بزهبزه

دیده ممکن است در مراجع پلیس و مراجع قضایی و شود یه شایی یا بزهشاامل نامالیماتی می

ر ارتناط با شااکایت، اقدام و حضااورش در آن مرجع متحمل شااود. در این گونه موارد اداری د

شود. یک نظام قضایی زمانی درست است یه روی اصل بی طرفی استوار قطعا  عدالت اجرا نمی

 (955: ص 9397الکساندرا، . )باشد

یی و ت جنادیده ممکن اسااات با واینش یارگزاران عدالبه این ترتیب اثر منفی جرم بر بزه

دیدگان ممکن است در وهلة نخست دیدگاه بسیار مثنتی اندریاران تشدید شود. بزهدیگر دسات

دربارس پاساخ نظام عدالت مننایی نسانت به مشاکالتشان داشته باشند، ولی با ادامة روند دوسیه 

توان به حا امکان دارد یه از عملکرد این نظام به شاادت انتقاد ینند. از جمله اقدامات الزم، می

دیده به مراجع پلیسی اااا قضایی با تسهیل تشریفات، اقامة شکایت و دسترسی آسان و سادس بزه

دیده یا شاایی اشاره یرد. هنان یه در جریان این اقدامات، اقدامات اداری اااا قضاایی برای بزه

آمیز وخشااونتی مادی ناشاای از رفتار و گفتار نامساااعد هاهزینهشااایی متحمل نامالیمات و 

یدگی دضابطین و قضات، یا توقعات نامشروو و غیرعقالنی آنان نشود، این اجراهات یاهش بزه

 همراه خواهد داشت.  ثانویه را به

 . حفاظت در برابر جامعه5. 2. 2

دیااده، خااانواده و دوساااتااانش بااایااد در برابر مااداخالت دیگران در خلوت و حریم بزه

. این محافظت وقتی یه آنان در شوک ناشی از وقوو جرم به سر شان محافظت شوندخصاوصی

دیده دیدگی ممکن است وضعیت بزهبرند مهم است. انتشار ناصحی  و غیردقیا اطالعات بزهمی

 ( 921ص:9399)آّبزن،اش تلثیربگاارد.اش همانند سالمت جسمانیو بر سالمت روانییندرا بدتر

دیده شناخته شده و انسانیت او جدید فرد به عنوان بزه به عنارت دیگر الزم اسات موقعیت
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یکی  دیدگیدر این حالت مورد توجه و تلیید باشاااد. طنیعتا  انساااانیت فرد، پیش و پس از بزه

اسات، ولی شخصی یه از جرمی )به ویژه جرایم علیه اشخاص، جرایم جنسی یا جرایم خشن( 

. ایماپ شده است و او آن انسان سابا نیستیند انسانیتش پشود، در حقیقت فکر میمتضرر می

او تعادپ روانی خود را از دسات داده، حیثیت و آبرویش در محیط یار، خانواده، نزد دوستان و 

دار شده است. لاا دستگاه قضایی بایستی با عملکرد صحی  شکات و حتی همسایگانش خدشه

 .شهود، او را از تعرض افراد جامعه حفظ یند

 های جمعیظت در برابر رسانه. حفا6. 2. 2

ها تلثیر بساازایی بر تصااویر یلی از جرم در جامعه دارند، تا آنجا یه تصااااااورات و رسااانه

برای پیشگیری و ینترپ هر گونه  .هاستهای موجود دربارس جرم، عمدتا  محصوپ رسانهپناداره

 ها، مثلرساااانه برها ممنوعیت برخی قانونی دیده، تحمیلای علیه بزهتالثیر مخرب رسااااناه

 جزهیاتی یه و انتشار اطالعات محدودیت دادرسی، در حضور از هارسانه نمایندگان محدودیت

 دشون برخوردار حا این از باید هایند، مواردی است یه محکمهمی افشا را جرم قربانیان هویت

 محرمانه اعالم ینند. را جرم قربانیان هویت مقتضی موارد در یه

 (Unodc Toolkit To Combat Trafficking in Persons, 2008. p 224) 

شود، ی جمعی گزارش نمیهادهد، معموال  در رسااانهدیدگان رخ میجرایمی نسانت به بزه

 هاینند. یک جننه از این نگرانیبه صااورت گزینشاای بعضاای جرایم را منتشاار می هااما روزنامه

ها انتشار اخنار جرم ممکن است تاثیرات منفی بر آندیدگان است. یعنی مربوط به وضاعیت بزه

 تر یند.طور ممکن است اجرای وظای  دستگاه عدالت را سختبگاارد. همین

 دیدگان در جریان تحقیقات . حقوق بزه3

دیدگان در مرحلة تحقیقات شدن از حقوق خود، یکی از حقوق عینی اااا مادی مهم بزهآگاه

منظور تضامین هر هه بیشاتر این حا اساااسی الزم  دات فوق، بهمقدماتی اسات. در ینار تمهی

ها به برخی مالحظات مهم نیز توجه ینند. اوال  اسات مقامات دادستانی و ضابطین تحت امر آن

شااان. ها و نیز امنیت روحیدیدگان پس از اطمینان سااالمت جساامی آندهی به بزهلزوم آگاهی
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دیده از حقوق عینی ااا مادی است، معهاا ممکن است به حقوق سازی بزهثانیا : اگر هه حا آگاه

سازی سازی معطوو به مواردی همچون آگاهانسانی ا اخالقی هم مربوط شود. یعنی اینکه آگاه

دیده در خصوص تلمین امنیت وی و سازی بزهدیده از حا برخورداری محترمانه با وی، آگاهبزه

دیدگان ثالثا  از آنجا یه برخی از حقوق بزه شود.مسئولین هم میحا اعالم نارضایتی از عملکرد 

در همة مراحل فرایند دادرساای مشااترک و برخی تنها مربوط به مرحلة تعقیب و تحقیا اساات، 

دیده از این حقوق، با توجه به حضور وی در مرحلة مایور و حسب سازی بزهالزم اسات آگاه

الزم بین حقوق اختصاااصاای و حقوق مشااترک در  نیاز صااورت گرفته و از این حیث تفکیک

رسااانی به شااهروندان از رهگار توزیع بروشااورهای مراحل فرایند ییفری انجام پایرد. اطالو

، سخنرانی در مدارس و هابورد، مصااحنه با رسانهآموزشای، هشادارهای آموزشای، نصاب بیل

 پایراست. مساجد و تشکیل جلسه با صنوو مختل  امکان

 انجام تحقیقات در زمان معقول و متناسب. 9. 3

 رساد یه توأم با دقت باشد. تلفیاگاه به نتیجه مطلوب میسارعت در رسایدگی ییفری، آن

و حقوقی، توان عالوه بر علم و اطالو قاضایِ تحقیا از مسایل علمی صاحی  این دو امر را می

تجو یرد. ) آشوری، پایری وی جسهای شاخصایتی و تعهدات اخالقی و مساؤولیتدر ویژگی

 ( 53: ص 9394

توان گفت یه یکی از اهداو احضاار و جلب متهم و صدور قرار تلمین ییفری برای او، می

رسایدگی و تحقیا و تعقیب در زمان معقوپ و متناساب اسات. در صاورت فراری شدن متهم، 

ریع سترسی سرفته اش نخواهد داشت. امکان ددیده امیدی برای دساتیابی به حقوق از دستبزه

شود و بالتکلیفی ناشی از عدم حضور متهم را دیده محسوب میبه متهم، حمایت حقوقی از بزه

 (.312: ص 9394سازد. ) ابراهیمی، مرتفع می

ها استماو گردد و شاکایت باید ساریعا  اخا شاود  در صاورت معرفی شاهود، شهادت آن 

د. هنانچه نیاز به دستور باشد، باید ظرو هم از شهود تحقیا شونیازی نیست در مرجع انتظامی 

دادستانی ابتداهیه مکل  »دارد: قانون اجراهات جزایی بیان می 59مدت معقوپ اقدام شاود. مادس 
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تلخیر « اسات در صورت آگاهی از وقوو جرایم، ظرو مدت معلوم جهت تحقیقات اقدام یند.

یند  با اش محروم میدسااات رفتهبدون دلیل، قربانی جرم را از رسااایدن به موقع به حقوق از 

حقوق دفااعی جاامعه مغایر اسااات  امنیت اجتماعی، روانی و شاااغلی متهم را با خطر مواجه 

سااازد و در نهایت اینکه این امر، اعتماد مردم نساانت به دسااتگاه عدالت ییفری را ساالب می

 یند.می

 دیدهی بزههاو نگرانی ها. ارائه دیدگاه2. 3

و  ها، ترسهادیده فرصاااتی برای ابراز احسااااساااات، نگرانیحا، باه بزهمنادی از این بهره

دیده به معنای دهد. برخی معتقدند اعطای این حا به بزهساااازماانادهی افکاار و خااطراتش می

گیری در نظام عدالت ییفری است. لیکن حقیقت این است یه هر هند دخالت دادن او در تصمیم

دیده در گااشت، خود بزهخواهدکم صاادره توسط قاضی اثر دیده روی دوسایه و حاظهارات بزه

 گیری در فرایند ییفری نیساات، بلکه صاارفا  نیازپی یسااب هنین قدرت و اختیاری برای تصاامیم

 (Bassiouni, 1988: p 388)  دارد یه دربارس برخی موضوعات، طرو مشورت باشد

تحقیقات مقدماتی بر عهدس دادساااتانی وظیفة »دارد: قانون اجراهات جزایی مقرر می 53مادس 

باشاد یه شاامل ارزیابی همة جوانب و شواهد قضیه، آگاهی از اسات. هدو یشا  حقایا می

ارتکاب جرم و یا عدم آن، یشااا  شاااخص یا اشاااخاص مسااائوپ ارزیابی و دالیل اثناتیه با 

قدام این ا« باشد.ینندس جرم به نحوس مسااوی و در نظر گرفتن منافع اشاخاص متضرر میتوجیه

 دهددیده نیز امکان مییرده و به خود بزهگیرنده را فراهمبخش مهمی از اطالعات مقام تصاامیم

گرایانه فار  از تاا گزارش یااملی از جرم واقع شاااده و آثاار آن تهیه یند. این وظای  حمایت

دار در تعقیب وضاااعیت مهاجرت و اقامت شاااخص و حتی همکاری او با مقامات صاااالحیت

رتکب جرم، باید اعماپ شود، زیرا در غیر این صورت یوتاهی و قصور در این زمینه، موضوو م

 (Sandhya,2009: p48)یند. نقص حقوق بشر را مطرح می
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 . حق اعتراض به قرارهای منص و موقوفی تعقیب3. 3

دیده، نیاز اسااات تا وی در برابر نهادهای عدالت ییفری حا اعتراض برای حماایت از بزه

تار دیده از رفداشااته باشااد و این اعتراض به طرق ویژه بررساای شااود. به همین ترتیب اگر بزه

یارمند یا قاضی دادستانی یا محکمه در قناپ خودش ناخشنود باشد و نداند یه هه باید بکند و 

قانون یشا  و تحقیا جرایم افغانسااتان دادستان را  4هه راهکارهایی برایش وجود دارد، مادس 

هرگاه تصامیم بگیرد دوسایه را بایگانی یند، باید یتنا  به متضرر اطالو دهد یه »یند یه میملزم 

تعدیل قانون اجراهات جزایی در  999و مادس « در مقابل متهم از حا اعتراض برخوردار اسااات.

 تواند بر امری یه راجع به عدم لزومالعموم میعلیه و مدعیهریک از مجنی»دارد. این اشعار می

 «شود اعتراض نماید.اقامه دعوی صادر می

با به رساامیت شااناختن حا اعتراض نساانت به قرارهایی یه منجر به منع و موقوفی تعقیب 

شود یه بتواند در مقام شایی خصوصی، رسیدگی دیده ایجاد میشاوند، این فرصت برای بزهمی

ر منع تعقیب و موقوفی مجدد به دوساایه را از مرجع عالی درخواساات یند. حا اعتراض به قرا

 .تواند از تنرهة اشتناه متهم توسط مقامات قضایی جلوگیری یندتعقیب، می

 . حق انتخاب وکیل4. 3

قانون اجراهات  53مادس  3در مرحلة تحقیقات مقدماتی در قوانین افغانساااتان طنا تنصااارس 

ا ینندس جرم ردادساااتاانی حین انجاام تحقیقاات مکل  اسااات دالیال اثناتیه یا تنرهه»جزایی، 

 در این مرحله قانونی برای« الساویه ارزیابی نموده، منافع اشخاص متضرر را در نظر بگیرد.علی

یده یا ددیده وجود ندارد و دادسااتانی مربوطه نقش وییل را برای بزهحاِ داشااتن وییل برای بزه

اهیه مکل  است حین دادستان ابتد»همین قانون  23یه در مادس یند. طوریمتضرر جرم اجرا می

دادستان به این دلیل باید در رسیدگی قضیه « رسایدگی قضایه در جلساه قضایی اشتراک نماید.

آن است یه  هادیده اسات. مفهوم برابری سااالحاشاتراک داشاته باشاد، هون به جای وییل بزه

 علیه و دادساااتان( درساااو و بخش تعقیب )مجنیبخش دفاو )متهم و وییل مدافع وی( از یک
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قانون  53همچنین مادس  .سااوی دیگر، از نظر برخورداری از امکانات، در موقعیت برابر باشااند

پولیس افغانساتان در نظر گرفتن منافع اشخاص متضرر را بر عهدس دادستانی گااشته است و در 

 علیها دانسته است.قانون خشونت علیه زنان حا داشتن وییل را حا مجنی 5مادس  4بند 

 دیده از جریان تحقیقاتطالع بزه. حق ا5. 3

دیده است یه باید در اولین فرصت رسانی یکی از آشکارترین حقوق بزهسازی یا اطالوآگاه

ینندس خدمات بهداشااتی، درمانی و اجتماعی انجام گیرد. توسااط پلیس، محکمه، نهادهای اراهه

 ری و دامنة آن آگاه شاااود.دیاده حا دارد از حقوق، اختیاارات و نقش خود در فرایناد ییفبزه

(Bassiouni, 1988: p 140-141) ترین وظای  پلیس و مراجع در مورد زناان نیز از مهم

سازی آنان نسنت به حقوقشان، هگونگی فرایند رسیدگی و فعالیت مسئوالن نظام قضاایی، آگاه

جمله در  دیده باید در تمامی مراحل دادرسااای ازعادالت ییفری اسااات. به طور یل اینکه بزه

مرحلة مقدماتی یعنی تحقیا و تعقیب حضاااور داشاااته باشاااد، منتنی بر این فرض اسااات یه 

توانند راجع به ماهیت، دامنه و ییفیت وقوو جرم دیادگاان بهترین افرادی هساااتناد یاه میبزه

( عالوه بر این، اراهة 599: ص 9391را منعکس ینند. ) عالمه،  تجربیاات شاااخصااای خویش

نحوس پیشاگیری از وقوو مجدد جرم، بیمه، جنران خسارت، وضعیت آزادی یا اطالعاتی دربارس 

تواند مؤثر و مفید باشااد. ) آمیز، میدیدس جرایم خشااونتویژه به زنان بزه بازدادشاات متهم، به

دیده حا دسترسی به محتویات دوسیه را دارا شود، یرامت ( وقتی بزه579: ص 9394حسامی، 

( بنابراین اگر هه ممکن است 21: ص9395اسات. )شایری،  شادهو شالن انساانی وی رعایت 

دیدگان و تالش برای یاهش آثار بزه بر آنان، دارای آثار پیشگیرانة متعددی باشد، حمایت از بزه

حقیقت آن اساات یه هنین حمایتی برای اجرای عدالت در امور ییفری نیز ضااروری اساات. 

 (91: ص 9394)نجفی ابرند آبادی، 

خواهد با مثااپ دادساااتاان قنل از به جریان انداختن دعوی عمومی هنگامی یه میباه طور 

گری ییفری معرفی یند، ها را به یک سااارویس میانجیرضاااایت طرفین برای حل تعارض، آن
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دیده را همراهی یند. همچنین دیدگان، بزهتواند پیشاانهاد یند یه یک ساارویس یمک به بزهمی

طور  دیدگان به شااااییانی یه بهی یمک به بزههاسااارویس ممکن اسااات یه همراهی از طریا

ای یا اند و یا در موقعیت حاشیهاند یا از لحاظ مالی در مضیقهآشکار از مسیر دادرسی دور افتاده

اند، پیشانهاد شاود. این مسائله یه دادستانی شایی را با سرویس یمک به گرفتهانزوا و طرد قرار

هد دیده است. النته تعرساانی مربوط به بزه، یک عنصار اسااسای اطالودیدگان مرتنط ساازدبزه

بر  شده را دررساانی تعقینات قضاایی مربوط به شکایات مطرحرساانی دادساتانی، اطالواطالو

 (949: ص 9392گیرد. )لدز، می

مقررات مفصلی « رسانیاطالو»زیر عنوان  5115پیش نویس ینوانسایون حقوق بشر  7ماده 

ها نسنت به اعالمیة ینوانسیون حقوق بشر داده است یه برخی از آنبه این موضوو اختصاص را

ای را برای گااانااهاین ماااده موارد ده 9از نوآوری برخوردار اسااات. در این میااان بنااد  9192

دیده، مکان و از بزه هااز نوو حمایت اندها عنارتترین آنشاااماارد یاه مهمرساااانی میاطالو

ونگی گزارش یردن جرم ارتکابی، دسااترساای به مشاااوره و حقوقی و... در قانون اجراهات هگ

، اند یه مظنونملمور ضنط قضایی و دادستانی ابتداهیه مکل » 41جزایی افغانستان مطابا قانون 

در این ماده « دهند آگاه نمایند.ها انجام میهایی یه آنعلیاه را از فعالیتوییال مادافع و مجنی

 دیده تضمین شده است.  های انجام شده برای بزهرسانی فعالیتا اطالوح

 . حق دسترسی به دوسیه6. 3

دیده حا دسترسی به دوسیه و آگاهی از محتویات آن را ندارد. این محرومیت از معموال  بزه

ود، شدیده حا دساترسای به محتویات دوسیه را دارا شاود. وقتی بزهآمیز تلقی مینظر او اهانت

قانون  23مادس  3(. بند 21: ص 9395یرامت و شالن انساانی وی رعایت شاده اسات )شیری، 

دادستانی تحقیا مکل  است قرار تحقیا قضیه را به »دارد: اجراهات جزایی افغانساتان مقرر می

دهد یه این عنارت نشان می« علیه اراهه نماید.شاکل یتنی یا شافاهی با توضای  نتایج به مجنی

ی با مناف»دیده تا پیش از ختم تحقیقات حا آگاهی از محتویات دوسیه را دارد، هر هند قید بزه

 سازد. تا حدی این حا را محدود می« محرمانه بودن تحقیقات
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 دیده. رعایت احترام به بزه7. 3

دیده در مرحلة تعقیب و تحقیا در توان برای بزهیکی از حقوق انساااانی و اخالقی یاه می

اندریاران نهاد عدالت ، رعایت احترام به شالن و منزلت انساانی وی از ساوی دستنظر گرفت

وب ترین حقوق بشر محسییفری، و در اینجا مقام تعقیب و تحقیا است. این حا یه از بنیادی

شاود و بر پایة آن، الزم است با انسان بدون در نظر گرفتن باورها، رنگ و نژاد، جنس و... با می

دیده نیز قابل تسااری اساات. فلاا یت شاالن و منزلت انسااانی او رفتار یرد، به بزهاحترام و رعا

اندریاران نظام عدالت ییفری این حا مساالم و اساااساای را نادیده بگیرند و با هنانچه دساات

ند داری نداشته باشطرفانه و توأم با همدردی و رازدیدگان رفتاری محترمانه، دلساوزانه و بیبزه

گاه آسااایب دیگری پس از آمیز و نامناساااب رفتار ینند، آنمنصااافانه، اهانترو باه طرزی غی

ل گاه شود. این عمتعنیر می« دیدگی دومینبزه»شاود یه از آن به دیدگی نخساتین نمایان میبزه

منظر  دیده ازدیدگان بینجامد. مسئله احترام به بزهممکن اسات به انکار یامل حقوق انساانی بزه

یة یه اعالماست، طوریها تلقی شادهترین آندیدگان و از مهمی نیز در رأس حقوق بزهالمللبین

دیدگان و قربانیان اعالمیة اصااوپ اساااساای عدالت برای بزه»سااازمان ملل متحد با عنوان 9192

در بند ههارم اعالمیه با اشااره به این حا مهم و اسااسی، به دسترسی « اساتفاده از قدرتساوء

ت بینی شده اسگونه یه در قوانین داخلی پیشیارهای عدالت و جنران فوری، آنه سازوایشان ب

 هااشاره یرده و از آن غافل نشده است. نناید با برخورد توأم با عصنانیت و پرخاش در دادستانی

ها یه بگاریم، دربارس از این .گان را از دساتگاه قضایی ناخرسند یردینند، شاکایتهاو محکمه

ر نظام دیدگان ددیدگان به عدالت و در اینجا احترام به بزهاصال رفتار منصافانه و دساترسی بزه

 خورد.عدالت جناهی ایران و افغانستان پیشرفت هندانی به هشم نمی
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 . حق استفاده از مترجم یا متخصص8. 3

فهمد یا به علل جساامانی مانند ناشاانوایی، الپ یننده را ندیده زبان محکمة رساایدگیاگر بزه

بودن، لکنت زبان و.... قادر به برقراری ارتناط مناساب با محکمه نناشاد، باید برای فهم صحی  

قانون اجراهات  932ی او و تلمین حقوقش از مترجم یا متخصص استفاده شود. مادس هاخواساته

رد گیانی را یه محایمه توسط آن صورت میاگر طرو دعوا زب»دارد: جزایی افغانستان مقرر می

 «گردد.نداند، حا اطالو به مواد و اسناد قضیه و... توسط ترجمان برایش تلمین می
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 گیری نتیجه

 یند و در ی مجرمانه ایفاهاتواند نقش اصلی را در یاهش پدیدهقربانیان جرم می حمایت از

های مادی و معنوی وی جنران خسارتدیده و تحقا عدالت ییفری، بازساازی شاخصایت بزه

سسات دیدگان و مؤی حمایت از بزههااز جننش پایریگاار باشاد. سازمان ملل نیز با تلثیرتلثیر

اصاوپ اسااسی »ی قضاایی )دولتی و عرفی( را با عنوان هایاروسااز ، قوانین وهاوابساته به آن

راساااتای حمایت از حقوق  در« ز قدرتاساااتفاده ادیدگان و قربانیان ساااوءبرای بزه عدالت

را ملزم به رعایت آن یرده. اما در  هادولت یرده ودیدگان و تسااکین نامالیمات آنان وضااعبزه

ناد، زیرا اوال  این قوانین بیشاااتر بر بُعاد شاااکلیِ حمایت از حقوق اعمال هنادان موفا ننوده

دلیل منافع سااایاسااای  ها تکیه دارد تا جننة ماهوی، و ثانیا  بهدیدگان و فرایند دادرسااای آنبزه

ایرش و اساتقناپ یشورهای عضو پ یشاورها و حایم ننودن روح ارزش و معنویت، یمتر مورد

قرار گرفته است. در یشور عزیزمان افغانستان یه حقوق آن مننعث از شرو مقدس اسالم است، 

هم از نظر شاااکلی و هم از نظر مااهوی، تاا حادودی قواعاد و مقرراتی در جهت حمایت از 

 ت ییفریدیده در روند عدالدیده وضاع شاده است یه حکایت از توجه به اهمیت نقش بزهبزه

 دارد: 

های مشروو رعایت اصال سارعت و انجام تحقیقات در زمان مناسااب و توجه به خواسااته

قانون اجراهات جزایی افغانستان  59شایی، در تحقا عدالت ییفری بسیار مؤثر است و در مادس 

 به آن اشاره شده است. 

ة دیده از قنیل بودجهی جایگزین برای تلدیة خسارت بزهادر افغانساتان، قانونگاار راهکار 

نداده اساات. به همین دلیل در شاارایط ینونی  ی حمایتی ارایههاعمومی، بیمة اجناری و انجمن

 بسایار محدود اساات و خأل« اطفاپ و زنان»دیدگان، به ویژه افغانساتان، موضاوو حمایت از بزه

ند دیدگان بشتابزهب یافته به حمایتی حمایتی مجهز یه به صورت سازمانهاها و انجمنسازمان

ی ویالت رایگان هاو آنان را زیر پوشاش بگیرند یامال  محسااوس اساات. از سااویی دیگر یانون
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صورت سازمان یافته و جدی به  به (N.G.O) المنفعهمؤساساات خیریة عام دیدگان وبرای بزه

بودجة   اند. به همین دلیل تعیین وییل و پرداخت حا الویاله از ردیاین ساامت گرایش نیافته

د توانای است یه قانونگاار میدیده، از اقدامات شاایستهدولت در صاورت عدم تمکن مالی بزه

 بینی یند.پیش

دیدگان در مورد حقوق و رسانی مناسب به بزهسازی برای آگاهی و اطالواقدام دیگر، بساتر

ر بایست دن منظور میتوانند از آن برخوردار شوند.برای ایای است یه میهای شاایستهحمایت

فضاای مناساب برای این امر اختصاص یابد و بروشورهایی یه فرایند  هاو دادساتانی هامحکمه

در  دیدگان قرار گیرد.دهد در اختیار بزهدادرسی ییفری و روند تعقیب و دادرسی را توضی  می

 قانون اجراهات جزایی به این موضوو اشاره شده است.  53مادس 

های حقوقی یا تخصااصی برای های طنی و روانی و دریافت معاضادتمراقنت آوریفراهم

دیدگان رسد. همچنین است در مورد بزهنیافتنی به نظر میمتضرران به احتماپ بسیار قوی دست

 خاص یه مستلزم تدارک تمهیداتی در راستای حمایت تخصصی و شایسته از آنان است.

ددیاران و مشاااوران حقوقی در یشااور افغانسااتان وجود مندی از مباید امکاناتی برای بهره

ی دادرساای و حاو رعایت تشااریفات هادیده از پرداخت هزینهداشاته باشااد. لزوم معافیت بزه

 تقدیم دادخواست در این موارد ضروری است.

و ییفی، استفاده از قضات باتجربه و آشنا به فرهنگ افزایش قضات دادستانی از لحاظ یمی 

 تواند تا حدی مشکالتو نیز اساتفاده از قضاات باتجربه در اجرای احکام ییفری می هر منطقه

 موجود را برطرو یند.

اثر، نتایج مخربی دارد یه یکی از آنها ایجاد فشاااار روانی به صاادور حکم نامناسااب و بی

 اعتمادی نسنت به دستگاه قضایی است.شایی و ایجاد فضای بی

ها دیدگان و به رسمیت شناختن آنزمینة شناسایی حقوق بزههای قابل توجهی در پیشارفت

یی از آن در این نوشااته های عدالت ییفری افغانسااتان صااورت گرفته اساات یه جلوههادر نظام

یی وجود دارد. ضع  و ها، هنوز نارسایی و محدودیتهارغم این پیشارفتبررسای شاد. علی
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ام تواند ساانب گسترش انتقان باشاد میدیدگساساتی در وضاع قوانینی یه متضامن حقوق بزه

قضایی،  یهایار آینده، افزایش حجم دوسیهدیده به بزهدیدگان، تندیل بزهخصوصی از سوی بزه

 تنزپ اخالق جامعه و فساد اداری شود.

دیده، با اتخاذ یک سیاست حمایتی سازی و رعایت حمایت از بزهامید اسات ضمن فرهنگ

 در راستای اجرای حقوق جزای عادالنه و انسانی برای مردم عزیزمان حریت ینیم.  
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حق برخورداری از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی در حقوق 

 افغانستان و ایران 

 1زادهزهرا شیخ

 چکیده

ی   یه حالوق   تا تاتقم اتص  ر آن اررقب تسااات. فرتی  ک امارم تقهتمی ارهی کت  تکد 

حا  راوکدتکک تز دتدکسام متد ده تارک تسات یه قالرینتم دک قمتم تساا تد حالوق  نرک هه دک 

تک ش تستیم ش ل تست. تا تاتم حتیی  ر تین فرتی   تیجتب سا    هتدم   هه دک س   ا  اله

متک ای  دی   ل تحررتز ی   . ک تز تقختذ ق اام یتد کیتکتن دیتم م تات ی فری   یه دسااتام

  ت رتین ضر کک تست قمتم تا،تدتم کت دک تار تک ارهی  لاتکد  قت  ک  روتد  تز اود دفتو یردلی 

تت کت ثت ت ی     یت ح تقل تز ای،وا ت   ش تز تسریالتقش   وگ رک ی  . تز  م ه گ تمم م

 ردی حا  راوکدتکک تز اعتضااا م  ی ل رل امحالوقم یه ارهی دک فرتی   کسااا  گم تز آن  ه

 ا تفع دک ی  ه ارتحل کس  گمی تز  م ه ارح   قیال التم اال اتقم تست.

دک تین دوشاارتک  ت ق، ه  ر اع تکمتک دتدکساام متد ده   تساا تد اهی حالوق  ناارکی ک ی،رد 

ا تفع دک گاتک تف تدیرتن   تیرتن کت دک ا وص حا  راوکدتکک ارهی تز اعتض م  ی ل قتدون

 ی  ی.ارح   قیال التم اال اتقمی  رکسم ام

 

 واژگان کلیدی

 قیال التم اال اتقمی دتدکسم متد دهی  ی ل ا تفعی حالوق دفتمم.

  

                                                 
 تسرتد دتدن، ل حالوق   م وم س تسم اوسیه قی  الم متام ا وصم تشرتق -اتسرر حالوق   ت    رم ش تسم 0
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 مقدمه 

های اخیر در سااط  جهانی برای تکریم شااخصاایت انسااان و هایی یه در دههدر پی تالش

ق شااهروندان در صاایانت از حقوق شااهروندان صااورت گرفته اساات، تضاامین و رعایت حقو

وص خصااهای مختل  زندگی اجتماعی در پناه قانون مورد تلیید بوده اساات. این توجه بهجننه

گناهی، به این دید یه شاید نقض در حوزس مساهل ییفری اااا یه شهروندان بر خالو فرض بی

رو شان روبههایی در حقوق فردی و اجتماعیقانونی از ایشاان صاادر شاده باشد، با محدودیت

اند تا با تضمین و رعایت دانان یوشیدهسان حقوقشاوند اااا حسااسیت بیشتری دارد. بدینمی

حقوق دفاعی متهم، )از جمله تلیید حا متهم بر استفاده از مشورت و مساعدت وییل مدافع یا 

های ابتدایی ورود فرد به فرایند دادرساای ییفری( ضاامن ایجاد مشاااور حقوقی از همان مرحله

تالش برای حفظ نظم عمومی و تلمین حقوق فردی، به ترافعی شاادن هر هه بیشتر توازن میان 

 5های تفتیشی دادرسی ییفری اقدام ینند.دادرسی و یاستن از ویژگی

 های دادرسی ییفری مختلط ا یه براز جانب دیگر باید گفت یه تحقیقات مقدماتی در نظام

ل نابرابر دو یابد ا تقابو یتنی( سامان می اساس اصوپ حایم بر نظام تفتیشی )سرّی، غیرترافعی

آورد اسات. در یک طرو این تقابل، تشاکیالتی گسترده و دارای همه اقتدارات و اختیارات هم

های تحقیا و بازجویی( آوری دالیل )با اساتفاده از گروهی متخصص و آگاه به ظرافتدر جمع

های امر تحقیا حقوق خود و ظرافت قرار دارد و در ساااویی دیگر فردی تنها و بدون آگاهی از

و قضاااا. این فرد حتی گااهی نااآگاهانه و به خیاپ دفاو مثنت از خویش، مطلنی یامال  به زیان 

 ای جنران یند.تواند این نابرابری را تا اندازههمراه داشتن وییل می 3یند.خود بیان می

                                                 
نه دادن محایمة عادالبودن مطلا تحقیقات مقدماتی و انجاماما با گاشت زمان، ضرورت یاستن از غیرترافعی 5

مندی از مشااورت با او را در ان به تدریج و با احتیاط، حضاور وییل مدافع و بهرهسانب شاده اساات یه قانونگاار

مرحلة پیش از محایمه پایرا شوند. آشوری، محمد، آیین دادرسی ییفری، جلد دوم، انتشارات سمت، هاا هفتم، 

 .939، ص 9392
ت، جلد اوپ، هاا آخوندی، محمود، آیین دادرساای ییفری، تهران، انتشااارات سااازمان هاا و انتشااارا 3

 .19، ص 9399ههاردهم، 
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یت یم وظیفة تلمین نظم و امنویژه آنگاه بیشتر ملموس است یه بداناهمیت مداخلة وییل، به

جامعه بر عهدس دولت گااشاته شاده است و ناتوانی در شناسنایی مجرم، از نگاه عموم حمل بر 

شود. همین محاور است یه گاه متصدیان یش  موضوو را یفایتی سامانة عدالت ییفری میبی

های تلخ جربهساااازد. از طرو دیگر، تهای غیرقانونی یشااا  دلیل ناهار میبه توسااال به راه

گنااهانی یه فقط به طمع فرونشااااندن التهاب ناشااای از ارتکاب جرم در جامعه ییفریاافتن بی

شادند، موجب تضاعی  اعتماد عمومی به دولت و به خطر افتادن منانی همزیستی مجازات می

های قضایی وی به شاد. سارانجام همراه داشتن وییل مدافع و استفاده از معاضدتاجتماعی می

المللی و داخلی مورد تلیید قرار گرفت و حتی یمیتة ان حقی اسااسی و مسلم در اسناد بینعنو

منع شاکنجة ساازمان ملل متحد دساترسی و حضور وییل مدافع را به عنوان راهنرد اساسی در 

 4یاهش شکنجه در تحقیقات پیش از محایمه اعالم یرده است.

ند: یمللی حقوق مدنی و سیاسی تصری  میالمیثاق بین 94مادس  3به طور مثاپ شاا ب بند 

متهم باید وقت و تساااهیالت یافی برای تهیة دفاو خود و ارتناط با وییل منتخب خود داشاااته 

باشد. این قسمت از مادس مایور، داشتن فرصت و تسهیالت الزم برای تمهید دفاو را، از شرایط 

وق دفاعی متهم است. همچنین یک دادرسای عادالنه دانساته اسات یه در بردارندس یکی از حق

نین تر و بهتر هینوانسایون اروپایی حقوق بشر این حا را با عناراتی یلی 5مادس  3شاا ب بند 

شااود، حداقل حقوق ذیل را به رساامیت شااناخته اساات: هر یس یه به جرم ییفری متهم می

م برای ت الزیعنی یکی از تسهیال«. داشاتن زمان و تسهیالت یافی برای تهیة دفاعیه»داراسات: 

اگر متهم »مندی متهم از مشاااورس یک وییل مدافع اساات. اما نکتة مهم این اساات یه دفاو، بهره

تواند برای خود وییل تعیین یند، حکم یلی ضاارورت در اختیار نهادن وقت و تسااهیالت نمی

رو، ز اینا 2«ای مجانی در اختیار او بگااریم.دارد یه خدمات قضاایی و مشاورهالزم، ما را وامی

                                                 
، مجلة حقوقی دادگساااتری، قوس «مفهوم مداخلة وییل مدافع در تحقیقات مقدماتی»مظاهری، امیر مساااعود،  4

 .544، ص 9392، 27و  25قضاهیه، شمارس 
 .992محمود جانکی، فیروز، حا دفاو متهم، پیشین، ص  2
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تواند اجرای های فوری و بدون داشتن وقت مناسب خالو حا دفاو متهم است و نمیدادرسی

عدالت را تلمین و تضاامین یند. بنابراین داشااتن مهلت یافی برای دفاو، در واقع اسااتمرار حا 

 برخورداری از یک دادرسی عادالنه در مدت زمان معقوپ است.

 حقوق افغانستان حق برخورداری از مساعدت وکیل در .9

نظاام حقوقی افغانساااتان حا داشاااتن وییل مدافع را برای متهم در طوپ فرایند ییفری به 

قانون اساسی یشور ااا یه آن را  39رسمیت شناخته است. در مورد اعماپ تسهیالت یافی، مادس 

های الزم بین متهم و وییل وی از طریا مراساااالت، توان تناادپ اطالعاات و یاا مشااااورهمی

دارد: محرمیت مکالمات، مراسالت و مخابرات بین المات و مخابرات یاد یرد اااا اشاعار میمک

های ویالی مدافع باشااد. وظای  و صااالحیتمتهم و وییل آن از هر نوو تعرض مصااؤن می

 گردد.توسط قانون تنظیم می

ی( در تمام مراحل استنطاق )بازجوی 39همین طور وییل مدافع حا دارد طنا مقررات مادس 

قانون اجراهات جزاهی موقت برای محایم(. عالوه  35ماده  3و تحقیا قضایه حاضار باشد )بند 

 دارد:این قانون در مورد حضور وییل در مرحلة تحقیا هنین مقرر می 39مادس  3بر آن، بند 

اند غرض حضاااور مظنون و وییل مدافع در تمام مراحل دادساااتاان و پلیس عدلی مکل 

یش، مقابلة شهود، طرزالعمل شناسایی از روی لین، و معاینات توسط اهل تحقیا در صورت تفت

تواند ساقط شود یه احساس خنره، ایشاان را مطلع نمایند. این مکلفیت صارو در صاورتی می

 ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوو از بین رفتن دالیل متصور باشد. 

یشااورها متداوپ اساات، حضااور اینون در بساایاری از به عنارت دیگر در این روش یه هم

وییل مدافع در تحقیقات مقدماتی پایرفته شااده اساات، یعنی متهم مجاز اساات یکی از ویالی 

تردید هر دادگسااتری را به عنوان مشاااور در طوپ فرایند ییفری همراه خود داشااته باشااد. بی

در نقض این  انگاری این حا و یا هر عملی از سوی قضاتاقدامی از سوی قانونگاار در نادیده

یند و در داخل آن حقوق متهم نقض و تضمین، دادرسی را از روند عدالت و انصاو خارج می

اند توخواهی میشااود. اما نظارت سااتره محکمه افغانسااتان و تجدیدنظر یا اسااتیناوپایماپ می
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 تضمین قضاهی مناسنی برای اعماپ این تضمین تلقی شود.

یند یه حا داشااتن وییل را به متهم گی را مؤظ  مینظام حقوقی افغانسااتان مراجع رسااید

اعالم )تکلی  به اعالم حا داشتن وییل به متهم( و وییل مدافع را در مراحل مختل  رسیدگی 

بدایرند و مدافعات او را اساااتماو یرده و در صاااورت عدم توانایی مالی متهم، برای وی وییل 

 تواند به هزینة خود وییل یا ویالیی را معرفیمیرایگان تعیین ینند. به عنارت دیگر، اوال  متهم 

های وییل مدافع را یناد تاا از او دفااو ینند. ثانیا  در صاااورتی یه متهم توانایی پرداخت هزینه

تواند تقاضاای استفاده از خدمات و مشاورس حقوقی وییل مدافع رایگان را به نداشاته باشاد می

عالوه بر تعیین وییل مجانی ارتناط او را با مویلش  دولت اراهه دهد. در این صورت دادگاه باید

 ای محرمانه نیز تضمین یند. گونهبه

 دارد:قانون اجراهات جزاهی موقت در این مورد مقرر می 2مادس  7بند 

اند معلومات واض  را در وقت گرفتاری و قنل از استنطاق پلیس، دادستان و محکمه مکل 

ل مدافع در تمام مراحل، حا حضااور در هنگام تفتیش، راجع به حا سااکوت، حا تعیین ویی

مقررات شاناساایی مجرمین از طریا صا  یشیدن، معاینات توسط اهل خنره و محایمه برای 

قانون رسااایدگی به تخلفات اطفاپ  55مادس  9متهم اراهه ینند. عالوه بر آن یودیان نیز طنا بند 

  است غرض تکمیل پروندس نسنتی طفل از حا تعیین وییل مدافع برخوردارند: دادساتان مکل

باشااد را این قانون می 97های مخصااوصاای یه حاوی معلومات دقیا مندرج مادس متهم، فورم

آوری نماایاد. به بیان دیگر در صاااورت عدم توانایی مالی والدین و یا ممثل قانونی طفل جمع

ود. اما تنها شع تعیین میمننی بر اساتخدام وییل مدافع برای یودیان، به هزینه دولت وییل مداف

تفاوت میان حکم قانونی در مورد یودیان و بزرگسااالن دربارس وییل مدافع، این است یه برای 

یودیان، شارط اراهة درخواست وجود ندارد و محکمه باید به ابتکار خویش وییل مدافع تعیین 

 واست شود.یند، در حالی یه در مورد بزرگساالن باید وییل مدافع از طرو متهم درخ

ینند یه: وییل مدافع باید اما در مورد شاارایط وییل مدافع، قوانین افغانسااتان تصااری  می

ام انجام در تمالتحصیل شده باشد و سرهای حقوق و الهیات فار متخصاص باشاد  از دانشکده



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  416

قانون اجراهات جزاهی موقت در این زمینه تصااری   99جریان رساایدگی حاضاار باشااد. مادس 

  یند:می

های حقوقی برای مظنون و متهم توسط اشخاص مسلکی )متخصص( صورت . مسااعدت9

 گیرد.می

های شارعیات یا حقوق باشند، . اسام و شاهرت ویالی قانونی یه دارای دیدلم دانشاکده5

 گردد.ضمن لیست جداگانه در وزارت عدلیه تهیه می

شااوند. در مساااعدت می. مظنون و متهم در همه حاالت توسااط وییل مدافع منتخنشااان 3

همان قانون به شااارح ذیل در نظر  49مقابل، شااارایط وییل مدافع برای متهم غایب طنا مادس 

 گرفته شده است:

پایر نناشاااد، امکان 97. هرگاه تثنیت محالت مندرج )اثنات موارد درج شاااده در( مادس 9

عیین رای مظنون غاهب تابالغیه به وییل مدافع یه از طرو پلیس یا دادسااتان در هنگام تحقیا ب

 شود.شده است، سدرده می

رت وییل صوگردد. در این. وییل مدافع توساط پلیس یا دادساتان به طور یتنی تعیین می5

 گیرد.مدافع ویالت شخص مظنون را بر عهده می

. تصمیم اتخاذ شده در مورد تعیین وییل مدافع برای مظنون غایب، صرو الی ختم تحقیا 3

 باشد.انتهای تحقیا( مدار اعتنار می )از ابتدا تا

موضااوو دیگر یه شااایان توجه اساات بحث حا برخورداری از معاضاادت حقوقی وییل 

 الزحمة وییل است. تسخیری در صورت عدم تمکن شخص برای پرداخت هزینه و حا

در مورد شاارایط رایگان بودن وییل مدافع و هگونگی انتخاب آن، نظام حقوقی افغانسااتان 

ضاعت بدارد: دولت در قضایای جنایی برای متهم بیقانون اساسی هنین تصری  می 39س در ماد

قانون اجراهات جزایی موقت برای محایم  91یناد. در حاالی یاه مادس وییال مادافع تعیین می

بینی یرده اسات: ال . هرگاه مظنون و یا متهم توانایی مالی استخدام وییل شارایط ذیل را پیش

 گردد:ه باشد، برای آنها وییل مدافع رایگان تحت شرایط ذیل تعیین میمدافع را نداشت
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. دادستان تحقیا یا محکمة مربوطه به اساس درخواست مظنون یا متهم، وییل مدافع را از 9

 نماید.میان لیست ویالی قانونی برای شخص بی بضاعت تعیین می

ر صورت عدم رضایت حا گردد، د. شاخصی یه وییل مدافع رایگان برای وی تعیین می5

 دارد از قنوپ وییل مدافع منتخب اباء ورزیده و شخصا  از خود دفاو نماید. 

. حا الزحمة وییل مدافع منتخب از بودجة دولت تمویل، و اندازس آن توسااط سند تقنینی 3

 شود.مربوط تعیین می

: دارداشعار میقانون تشکیالت و صالحیت محایم در این زمینه هنین  99عالوه بر آن مادس 

تواناد برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا اثنات حا خود وییل مدافع تعیین هر شاااخص می

عیین مربوط وییل مدافع ت یند. در قضاایای جنایی برای اشاخاص بی بضاعت طنا سند تقنینی

 5شود.می

ه زی بهای ییفری در جهان امروهایی یه در اصااوپ دادرساایدر نتیجه با توجه به پیشاارفت

 وجود آمده اساات، در بساایای از یشاااورهای جهان حتی در مرحلة تفهیم اتهام نیز حاّ وییل

از طرو دیگر حا وییل داشتن از  7شود.مدافع داشاتن به مظنون یا متهم تفهیم و تایر داده می

تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم بوده و دلیل وجودی این حا در مرحلة تحقیقات مقدماتی 

از آنجاست یه متهم در دفاو از خود در مقابل مقام تحقیا ا یه آشنا به مساهل حقوقی و قوانین 

نوان وییل برخوردار شود مدون است ا باید بتواند از فردی آگاه و دارای تخصص حقوقی به ع

تا توازن و تساااوی متهم و مقام تحقیا در اطالعات و تجارب حقوقی و اسااتفاده مؤثر از قانون 

                                                 
هرگاه جرایم غیر »مورد جرایم غیرمشاااهود مقرر می دارد:  قانون اجراهات جزاهی اصاااالحی، در 91مااده  5

تواند در جنایات از متهم سؤاپ یند مشاهود باشد و حالت از رهگار خوو ضیاو دالهل معجل نناشد، مستنطا نمی

رو سااازد، مگر بعد از آنکه از وییل مدافع او خواسااته شااده باشااد یه در یا او را با دیگر متهمین و یا شااهود روبه

به بیان دیگر، اگر جرم مشهود باشد و خوو از بین رفتن دالیل در آن به نظر برسد، « ان اساتنطاق حاضر شود.جری

ن تواند بدون حضااور وییل در ایحضااور وییل مدافع برای بازجویی الزامی نیساات. یعنی مسااتنطا یا بازپرس می

 مرحله رسیدگی یند.
، جلد ههارم، تهران، سااازمان هاا و انتشااارات، هاا هاآخوندی، محمود، آهین دادرساای ییفری، اندیشااه 7

 .571، ص9399دوم، 
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حفظ شود. از سوی دیگر حضور وییل مدافع نه تنها به لحاظ اطالو و آگاهی از موازین قانونی 

قام سااتفادس احتمالی مو حقوقی در دفاو از اتهام انتسااابی به متهم مفید اساات، بلکه باب سااوء ا

 بندد.آوری دالیل غیرقانونی و غیرحقوقی میعدلی و قضاهی را در جمع

یشتر و المللی حقوق بشر بنظام حقوقی افغانساتان نسانت به نظام حقوقی ایران و اسناد بین

قانون اجراهات جزاهی  99تر باه حا وییال مادافع برای متهم پرداخته اسااات، مادس مشاااخص

ییل و»به شرح ذیل به حا استفاده از معاضدت وییل مدافع پرداخته است: اصاالحی اسات یه 

به واقع « تواناد قنال از اساااتنطااق و مواجهه از اوراق و جریان تحقیا مطلع گردد.مادافع می

قاانونگااار حضاااور وییال مدافع را در جریان بازجویی و حتی قنل از آن را الزم دانساااته و 

د از تمام اوراق پرونده مطلع باشااد تا قضاایه را به طور یامل افزاید یه وییل مدافع حا دارمی

 تواند شفاهی باشد یا یتنی.درک یند و از اتهام مربوطه آگاه شود. اما آگاهی وییل از پرونده می

در صااورت تخطی مسااتنطا از تضاامینات مایور در قانون، بازجویی به صااورت مطلا باطل 

متهم صورت گرفته باشد، بازجویی به صورت نسنی  شود. اما اگر تخطی از حا وییل مدافعمی

 باطل خواهد بود. 

 حق برخورداری از مساعدت وکیل در حقوق ایران .2

 32قانون اسااسی به این مهم اشاره شده است. اصل  32در مقررات داخلی ایران در اصال 

د وییل ها طرفین دعوا حا دارند برای خودارد: در همه دادگاهقانون اسااااسااای ایران مقرر می

انتخاب ینند و اگر توانایی انتخاب وییل نداشاااته باشاااند باید برای آنها امکانات تعیین وییل 

 فراهم شود.

مندی از معاضدت وییل، تنها محدود به مرحلة رسیدگی متلسافانه در اصل مایور حا بهره

ن نیتوان هخورد به سختی میدر دادگاه شاده اسات. با صاراحتی یه در متن اصل به هشم می

ها و دعاوی مطروحه در صاارفا  پرونده« هادر همه دادگاه»تفساایر یرد یه منظور مقنن از عنارت 

دادگاه بوده و لزوما  تلییدی بر مرحلة رسیدگی در دادگاه با هدو تفکیک آن از مرحلة تحقیقات 

 شود.مقدماتی محسوب نمی
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آوری یرد یه تا ساپ ید یادگااری در این خصوص در قوانین عادی، بااز لحاظ سابقة قانون

ود. بینی نشده بدر مرحلة تحقیقات مقدماتی پیش« حضاور وییل»، در نظام حقوقی ایران 9332

داشت: قانون اصوپ محایمات جزایی افزوده شد یه مقرر می 995در این ساپ تنصره ای به مادس 

. وییل متهم بدون تواند یک نفر از ویالی رساامی دادگسااتری را همراه داشااته باشاادمتهم می»

تواند مطالنی را یه برای... به بازپرسااای تایر مداخله در امر تحقیا پس از خاتمة بازجویی می

قانون اصوپ محایمات جزایی را با تغییر  995، تنصرس ماده 9379قانونگاار ایران در ساپ «. دهد

س آن، یک گام به پ ای بهبه تصاویب رسانید و با اضافه یردن تنصره 959اندیی در قالب مادس 

 9نهاد.

 9379های عمومی و انقالب در امور ییفری مصااوب قانون آیین دادرساای دادگاه 959مادس 

حا متهم در اساااتفااده از وییل را در طوپ تحقیقات مقدماتی توأم با تحدیداتی به رسااامیت 

 شناخته است:

اند بدون مداخله در توتواند یک نفر وییل همراه خود داشااته باشااد. وییل متهم میمتهم می

امر تحقیا، پس از خاتمة تحقیقات، مطالنی را یه برای یش  حقیقت و دفاو از متهم یا اجرای 

 شود. قوانین الزم بداند به قاضی اعالم یند. اظهارات وییل در صورت جلسه منعکس می

تنصاره: در مواردی یه موضاوو جننة محرمانه دارد یا حضاور غیرمتهم به تشاخیص قاضی 

وجب فسااد گردد و همچنین در خصاوص جرایم علیه امنیت یشور، حضور وییل در مرحلة م

 تحقیا با اجازس دادگاه خواهد بود.

 در خصوص ماده و تنصرس مایور هندین نکته قابل ذیر است:

اری ینندس بسیتواند تضامین. اگرهه حضاور وییل مدافع در جریان تحقیقات مقدماتی می9

گونه حا دخالتی از جمله مشااااوره با متهم حین یکن اینکه وییل هیچاز حقوق متهم باشاااد، ل

تواند هدو عدالت ییفری را از لزوم حضور انجام بازپرسی نداشته باشد قابل ایراد است و نمی

                                                 
افراسااایابی ، علی ، حا برخورداری متهم از وییل مدافع در مرحله تحقیات مقدماتی ،  –بابایی ،محمد علی 9

 . 25، ص 9391، بهار  93آموزه های حقوقی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ، شمارس



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  441

یز در ن« خاتمة تحقیقات»و دخالت وییل مدافع در دادرساای ییفری تلمین یند. همچنین عنارت 

ص نیسات منظور پایان هر جلساة تحقیا است یا پایان یل مادس مایور منهم اسات زیرا مشاخ

تحقیقات مقدماتی. این مطلب برای قضااااتی یه هندان به پاس داشاااتن حقوق متهمین اعتقاد 

ندارند دساتاویزی فراهم آورده است تا به به وییل مدافع اجازه ندهند حتی در پایان هر جلسة 

 متهم یا اجرای قوانین بیان یند. بازپرسی اظهاراتی را جهت یش  حقیقت و دفاو از 

. در ماادس مایور ضااامانت اجرایی برای اساااتنکاو قاضااای از پایرفتن وییل مدافع در 5

تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته نشاده، بلکه به او حا داده شاده یه در صااورت صالحدید و 

صااوص ای نیز در ختمایل، مانع حضااور وییل مدافع در جلسااات تحقیا شااود. او هیچ وظیفه

ساختن متهم از حا دفاو خود نداشته و تصمیم توجیه مدلل و مساتدپ تصامیم خود در محروم

 1وی نیز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در طوپ تحقیقاات وییال متهم به لحاظ سااارّی بودن تحقیقات  959. باه موجاب ماادس 3

اوی تس»صل مقدماتی حا دساترسای به پرونده و مطالعة آن را نخواهد داشت و بدین ترتیب ا

میاان طرفین دعوی ییفری در مرحلة دادسااارا در قانون آیین دادرسااای ییفری  91«هااساااالح

 شود.های عمومی و انقالب در امور ییفری مخدوش میدادگاه

رسد و شاید اهانت به ویالی دادگستری به حساب منطقی به نظر نمی 959تنصرس مادس  -4

آید، زیرا وییل متهم، گویی خود متهم اسات  پس هگونه حضاور او ممکن است موجب فساد 

شاود  این تنصاره با اصال آزادی دفاو متهم ساازگاری ندارد. حاپ تشخیص محرمانه بودن یا 

                                                 
المللی )در مرحلة تحقیقات مقدماتی(، وق دفاعی متهم در قوانین داخلی و اسااناد بینمظاهری، امیر مسااعود، حق 1

 .49-47، صص9395شناسی، دانشگاه تهران، نامه جهت اخا درجة یارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمپایان
دان و مطلع گونه یه دسااتگاه قضاایی، اشااخاص حقوقها بدین معنی اسات یه همانقاعده تسااوی سااالح 91

مچون دادیاران، بازپرساااان و دادساااتان را در اختیار دارد تا به نمایندگی از ساااوی جامعه، افراد را تحت تعقیب ه

ییفری قرار دهند و با تشاخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاو ینند، ضروری است 

از خود در اتهامات وارده اقدام ینند و تعادپ  تا متهمین نیز هنین حقی را به طور یامل داشااته باشااند تا برای دفاو

میان طرفین دعوی حفظ شاود. بر این اساس داشتن وییل در یلیة دعاوی و تمامی مراحل دادرسی از حقوق اولیه 

 شود.هر فرد محسوب می
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 99مرجع قضاهی است.فساد حضور وییل بر عهدس 

 4/5/9391شاد، مجلس شورای اسالمی در تاریخ  959پس از انتقادات بسایاری یه به مادس 

را تصاویب یرد، لیکن شورای نگهنان ایراداتی بر آن وارد یرد و ماده  959طرح اصاالحی مادس 

قانون اساسی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارساپ  995واحدس مزبور به موجب اصال 

ماده واحده، با عنایت »و مجمع یاد شده، به شرح زیر از اصالح قانون مزبور خودداری یرد:  شد

های عمومی و انقالب در امور ییفری به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه

رسد، لاا مادس به پایان می 51/5/9395مجلس شاورای اساالمی در تاریخ  59/5/9379مصاوب 

های فردی ینندس حقوق و آزادیو همچنان این مادس ضایع« شاود...تنصارس آن ابقاء میمایور و 

 95دهد.شهروندان به حیات خود ادامه می

با بررسااای مقررات آیین دادرسااای در بخش مربوط به تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی 

مندی از هاشاااارس دیگری به جزهیات حا بهر 959شاااود یه مقنن به جز مادس ایران روشااان می

رفت به حقوق دیگری اشاره معاضدت وییل در این مرحله نکرده است، در حالی یه انتظار می

شاااود از جمله تکلی  ضاااابطان و مقامات قضاااایی به آگاه یردن متهم از حا مزبور  امکان 

برقراری ارتناط و گفتگوی حضاوری با وییل قنل از شاروو جلسة بازپرسی و در صورت لزوم 

هگونگی دساااترسااای وییل به پرونده و اساااناد و مدارک آن در مرحلة تحقیقات پس از آن  

. به 93مقدماتی و حا برخورداری از مسااااعدت وییل تساااخیری در مرحلة تحقیقات مقدماتی

را  هاتوان به سااادگی و با سااکوت در برابر هنین اصااوپ و حقوق دفاعی متهم، آنراسااتی نمی

 نادیده گرفت و از افراد سلب یرد. 

صااراحتا  حا دفاو متهم در مرحلة  959این یه قانونگاار در تنصاارس مادس  برانگیزتر ساا تل

                                                 
 .911، ص9395زراعت ، عناس، اصوپ آهین دادرسی ییفری ایران ، تهران ، انتشارات مجد ، 99
نامه المللی(، پایانمحمدی مغانجوقی، فاطمه، اصوپ حایم بر دادرسی منصفانه )مقررات داخلی و بین 95

 .72، ص 9395شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، جهت اخا درجة یارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
 . 21ص مظاهری ، امیر مسعود، مفهوم مداخله وییل مدافع در تحقیقات مقدماتی ، پیشین ،  93
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 تحقیقات مقدماتی را تحدید یرده است.

های عمومی و انقالب در امور ییفری: در قانون آیین دادرسااای دادگاه 959تنصااارس ماادس 

وجب فساااد مواردی یه موضااوو جننة محرمانه دارد یا حضااور غیرمتهم به تشااخیص قاضاای م

گردد و همچنین در خصاوص جرایم علیه امنیت یشور حضور وییل در مرحلة تحقیا با اجازس 

 دادگاه خواهد بود.

ت جرایم علیه امنی»، «ترتب فساد بر حضور غیرمتهم»، «محرمانه بودن موضوو»ولی در اینجا 

خیص به به تشها مفاهیمی قابل انعطاو و قابل تفسایر به رأی اسات و وابسته شدن آن« یشاور

ر ای در بقاضای مسلما  جز اضرار حا دفاو و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادالنه، نتیجه

 94نخواهد داشت.

گوناه یاه بیاان شاااد در قوانین داخلی ایران نقش وییال مدافع در مرحلة تحقیقات هماان

ن جلساااة ای مطالب و توضااایحات در پایامقدماتی هیزی بیش از حضاااور و احیانا  ادای پاره

ند از از تواننتحقیقات نیسات. گرهه صرو همین حضور هم مغتنم است، لیکن فقط یسانی می

ند، الویالة ویال را داشته باشمند باشاند یه به لحاظ تمکن مالی توان پرداخت حااین امتیاز بهره

 ان نهادیدر حالی یه از سوی دیگر همواره دادسرا به نمایندگی از شایی و به نام جامعه، به عنو

متخصاص در امر قضایی، متصدی تعقیب و درخواست ییفر برای متهم است، لاا رعایت اصل 

های برابر برای اجرای عدالت ییفری عادالنه، تسااوی شاهروندان و لزوم اعطای ابزار و فرصت

 مقتضی است امکانات استفاده از وییل تسخیری، برای افراد فاقد تمکن مالی فراهم آید.

های عمومی و انقالب در امور ییفری مقرر داشاااته قانون آهین دادرسااای دادگاه 995مادس 

تواند از دادگاه تقاضا یند وییلی برای او تعیین نمایند. هنانچه دادگاه تشخیص متهم می»است: 

دهد متهم توانایی انتخاب وییل را ندارد از بین ویالی حوزس قضااایی و در صورت عدم امکان 

 995و در تنصرس یک ماده « س مجاور، وییل برای متهم تعیین خواهد نمود...ترین حوزاز نزدیک

                                                 
 .15آشوری، محمد، آهین دادرسی ییفری، جلد دوم، پیشین، ص  94
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در جرایمی یه مجازات آن به حساب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حنس »دارد مقرر می

باشااد، هنانچه متهم شااخصااا  وییل معرفی ننماید تعیین وییل تسااخیری برای او الزامی ابد می

 .«است

ای یه قابل توجه اساات این اساات یه تعیین آن برای متهم کتهدر تعیین وییل تسااخیری ن

منوط به خواسات متهم اساات و اگر متهم خود بخواهد دادگاه مکل  به تعیین وییل تسااخیری 

خواهد، دادگاه ننایستی وییل تسخیری تعیین است و اگر متهم به دادگاه اعالم یند یه وییل نمی

یه اگر متهم وییل تعیین نکند، تعیین وییل  995 یند، مگر در جرایم موضااوو تنصاارس یک مادس

 تسخیری برای وی الزامی است.

ولی موازین دادرسای عادالنه اقتضا دارد یه تعیین وییل تسخیری برای متهم در مواردی یه 

توانایی تعیین وییل را ندارد و در تمامی جرایم و در تمامی موارد الزامی شااود تا بدین وساایله 

 تضمین شود.حقوق دفاعی متهم 
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 گیرینتیجه 

مدار نهادهای واینش اجتماعی ایثر موارد نقض حقوق دفاعی متهم را باید در رویکرد امنیت

جساااتجو یرد. در واقع نهادهای مربوطه به منظور مقابله با جرایم امنیتی، حقوق دفاعی متهم را 

فرایند رسااایدگی از فرض گااارناد. اما باید تلیید یرد یه متهم در در درجاة دوم اهمیات می

های گناه شناخته شود. از این رو باید سالحاست و هر لحظه امکان دارد بی گناهی برخورداربی

 گناهی خود را تدارکالزم و یافی در اختیار وی قرار گیرد تا او بتواند در اساارو وقت دالیل بی

 و اراهه یند.

قانون آیین دادرسی ییفری ایران  959قانون اسااسی و مادس  32حاِ داشاتن وییل در اصال 

مندی از وییل مدافع تنها محدود به ذیر شااده اساات. ولی متلساافانه در اصاال مایور حا بهره

مرحلة رساایدگی در دادگاه شااده و ذیری از مرحلة تحقیقات مقدماتی نشااده اساات. همچنین 

فاو متهم برای قانون آیین دادرساای ییفری حا د 959تر اینکه در تنصاارس مادس برانگیز تلساا 

 داشتن وییل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی صراحتا  تحدید شده است.

 39قانون اساااساای و بند سه مادس  39اما خوشانختانه در قوانین افغانساتان در بند یک مادس 

 قانون اجراهات جزاهی موقت در مورد حضور وییل در مرحله تحقیا اشاره شده است.

انین دو یشاور به آن توجه یافی نشااده است، شناسایی اصولی ولی مسائلة مهمی یه در قو

های غیرمنطقی و اصال مصونیت ویال از تعقیب ها و برهسابماندن ویال از انگهون مصاون

شود یه قانونگااران دو یشور اصوپ مایور را برای جزایی و مدنی اسات. بنابراین پیشانهاد می

برخورداری از مساااعدت وییل در نظر  حمایت یامل از حقوق دفاعی متهم، به خصااوص حا

ی جای برخبگیرند. در غیر این صاورت ممکن است ویال تحت تلثیر، فشارها و مداخالت نابه

 قدرتمندان و افراد بانفوذ، معیارهای حقوق بشری را در اجرای وظایفشان از نظر دور بدارند. 

مدافع زن روی دست همچنین ضاروری است یه اقدامات مؤثر برای افزایش شمار ویالی  

گرفته شااود، با توجه به اینکه بساایاری از زنان به دالیل مختل  قادر به دفاو از خود نیسااتند و 

توانند به درساتی قضاایایشاان را با ویالی مدافع مرد در میان بگاارند و از سویی دیگر در نمی

ی و ان از حا دسترسنتیجة ننود و یا یمنود ویالی مدافع و مساعدین حقوقی زن، بسیاری از زن

 اند.یا برخورداری از ویالی مدافع و مساعد حقوقی محروم



 441/  ایران تحقیقات مقدماتی در حقوق افغانستان و رحلهدر م عحق برخورداری از وکیل مداف

 منابص 

آخوندی، محمود، آیین دادرسی ییفری، تهران، انتشارات سازمان هاا و انتشارات، جلد  -

 .9399اوپ، هاا ههاردهم، 

و  ها، جلد ههارم، تهران، سازمان هااآخوندی، محمود، آیین دادرسای ییفری، اندیشاه -

 .9399انتشارات، هاا دوم، 

 .9392آشوری، محمد، آیین دادرسی ییفری، جلد دوم، انتشارات سمت، هاا هفتم،  -

افشاار،راساخ، ماندانا ینوسات، الیکساندرهیالپ گورو، رامین مشتاقی، رهنمون انستیتوت  -

ابل، ماایس بالنک پیرامون موازین محایمه عادالنه، هاا ههارم با اصاااالحات،هایدلنر  و ی

9397. 

متهم از وییل مدافع در مرحلة حا برخورداری »بابایی، محمدعلی ااااا افراساایابی، علی،  -

 .9391، بهار 93های حقوقی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارس ، آموزه«تحقیات مقدماتی

 .9395زراعت، عناس، اصوپ آیین دادرسی ییفری ایران، تهران، انتشارات مجد،  -

حیدر، اصاوپ راهنردی حقوق ییفری، انتشاارات میزان، هاا اوپ، تابساتان عالمه، غالم  -

9391. 

محمدی مغانجوقی، فاطمه، اصااوپ حایم بر دادرساای منصاافانه )مقررات داخلی و بین  -

شناسی، دانشگاه شهید نامه جهت اخا درجة یارشاناسی ارشد حقوق جزا و جرمالمللی (، پایان

 .9395بهشتی، تهران، 

نکی، فیروز، حا دفاو متهم، علوم جنایی: گزیدس مقاالت آموزشاای برای ارتقاء محمود جا -

 .9394اندریاران منارزه با مواد مخدر در ایران، قم، انتشارات سلسنیل، جلد اوپ، دانش دست

، مجلة حقوقی «مفهوم مداخلة وییل مدافع در تحقیقات مقدماتی»مظاهری، امیر مسااعود،  -

 .9392، 27و  25شماره دادگستری، قوس قضاهیه، 
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 قوانین

های عمومی و انقالب در امور ییفری، روزنامة رسمی، شمارس قانون آیین دادرسای دادگاه -

 .9379، تهران، 92199

 .9395قانون اساسی افغانستان، یابل، مصوب  -

 .9329قانون اساسی ایران، تهران، مصوب  -

، 951رسااامی وزارت عدلیه، شااامارس  قانون اجراهات جزاهی موقت برای محایم، جریدس -

 .9395یابل، 

 .9323، یابل، 347قانون جزای افغانستان، جریدس رسمی وزارت عدلیه، شمارس  -

 .9372قانون مجازات اسالمی جمهوری اسالمی ایران، تهران،  -

 

 

 

 



 

 

بررسی کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت مؤسسات تحصیالت عالی 

 خصوصی افغانستان

 1خدیجه مختارزاده

 چکیده

تین قیال ا  ت م و  رکسام یتک رد تالوک ساتینردر ک دک ا یریت اسسایاتم قی ا الم 

ا تاع  اوکدک اسسای  قی  الم متام تشرتق  صوکم گرفره متام ا اوصام تف تدیارتن ) ت 

کتهه    ر مت تمتک تالوک ستینردر ک   یتک رد آنتست.  رتک دسر ت م  ه تین م و دخیت اسافه

قن تز تمضااتک یتدک  05مت شاارتیط   تا تاتم تساارفتدل تز تین تالو  ت تساارفتدل تز  دیر تسااتس آن

قی  الم متام تشرتق ق  ین ش . آدلتل  ضع ت  م مم   ا یرتن دتدنالتل مرتم   اسسایا 

او ود اسسی  قی  الم متام تشرتق  ت ق، ه  ر تین شرتیط   تا تاتم  رکسم ش . تین قیال ا 

متک اخر   اسسی  قی  الم متام مت    خش رتک شتساخ  ه تین سستپ تدرختب ش  یه  تح 

 رتک  گ رد .متک اود  هرل امعتا تتشرتق قت هه تد تزل تز تالوک ستینردر ک  رتک ستزاتد مم ف

   N=35 گ رک سرشمتکک یتال تسرفتدل ش .شتسخ دمم  ه تین سستپ تز ک ت دموده

تک یه  ر تسااتس دیریه سااتینردر ک متک تفرتد اوکد ا تاعهی  ت تساارفتدل تز شرسااناا تاهدی گتل

نردر ک تالوک ستی متک اوکد  رکسم  ت تسرفتدل تزق  ین ش ل تستی  رکسم   االتییه ش . اسافه

گ رکی سااا یااا ه ارتقب   کمنرک. تد  تز دیتکم   ی ررپی ش ود متی قعتاالمی ق ااام یمنتکم

متک گردآ کک شاا ل  ت تساارفتدل تز آاتک قوصاا فم   تساار نتام قج یه   قی  ل شاا . شتیتیم دتدل

 دم  یهمتک قیال الم دنااتن ام ه دساات آا . یتفره %02شرسااناا تاه تز ک ت آافتک یر دنت  

اسساایاا  قی اا الم متام تشاارتق دک ا  تن تساارفتدل تز تالوک سااتینردر ک دک سااتزاتد مم 

ی 22/4متک کمنرک  ت ا تدل ن متیش  تیلتل ا تسانم دتکد   تین  ضااع ت دک زا    اسافهفعتا ت

                                                 
 تسرتد دتدن، ل تقر تد  ا یریت اوسیه قی  الم متام ا وصم تشرتق-س تست گاتکک مموامدتدنجوک دیررک 0



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  448

، سلسله مراتب 41/4گیری با میانگین، تصمیم41/4، نظارت با میانگین49/4تعامالت با میانگین 

های صاااادق اسااات. به عنارت دیگر میانگین دیدگاه 95/4ها با میانگین ، پیوند55/4با میانگین 

داری از لگوی ساینرنتیک، به طور معنیمدیران مؤسسة تحصیالت عالی اشراق دربارس وضعیت ا

اساات(  4ها )میانگین مورد نظر های مورد وصاا  در ابزار گردآوری دادهمیانگین نظری درجه

 های اصلی این الگو نیز در این مؤسسه رابطة مستقیمبیشاتر است و بین نمرات مربوط به مؤلفه

 داری وجود دارد.و معنی

 

   واژه گان کلیدی:

ساااینرنتیک، تحصاایالت عالی، مدیریت مؤسااسااات تحصاایالت عالی خصااوصاای، الگوی 

 مدیریت مؤسسة تحصیالت عالی اشراق
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 مقدمه 

های گوناگونی به یار خصوصی با هالشها و مؤساساات تحصیالت عالی امروزه دانشاگاه

شااامولی و هایی هون جهاندهناد، هاالشآموختگاانی را پرورش میخود اداماه داده و دانش

مدت، نیاز به های بلندمدت و یوتاههاای بومی، برنااماهگرایی، فرهناگ جهاانی و فرهناگملی

انش. لاا برای همه های مادی و معنوی و انفجار جمعیت و دها، ارزشرقابت و برابری فرصات

نند  یها هگونه یار میشود یه این دانشگاهنفعان نظام تحصیالت عالی این سؤاپ مطرح میذی

هده ها بر عها هیساات  هدایت علمی، تحقیقی و ییفی این دانشااگاهترین آنراز یامیابی موفا

ا ههای آناند  و اساس سیاستییسات  تجارب خود را بر هه پایه و راهنردی اساتوار سااخته

 (.  97: 9371هیست  )قورهیان و خورشیدی، 

های تحصایلی الگوهای متعددی اراهه شااده است و محققان خاطرنشان برای ادارس ساازمان

ها و به طور یل نظام تحصااایالت عالی، با تکیه بر الگوهای مشاااخص، اند یه دانشاااگاهیرده

این الگوها بر اساس نظر بیرن باهوم  شاوند.ینند و اداره میهای خود را ساازماندهی میفعالیت

، 3، الگوی برویراتیک. 5، الگوی مشاریتی. 9( به پنج دساتة اصلی طنقه بندی شده اند: 9395)

 ، الگوی ساینرنتیک. 2طلب. ومرج، الگوی هرج4الگوی سیاسی. 

ر های هر یک از الگوهای مایور، بر این باوها و تفاوت( نظر باه ویژگی9199بیرن بااهوم )

ها به دلیل برخورداری از نظام اجتماعی پیچیده های دانشگاهاسات یه ساازماندهی مؤثر فعالیت

پایر است، بدین معنی یه سازویارهای خوداصالحی بر های ساینرنتیک امکانبا تکیه بر نظارت

دس گیرنیاریردهای سازمانی نظارت دارند و در نتیجه در این سیستم نه تنها فرد به عنوان تصمیم

های مختل  دانشاااگاه به صاااورت های اصاااالحی در بخشیند، بلکه فعالیتنهایی عمل نمی

رود اسااتفادس گسااترده از الگوی ساااینرنتیک بتواند پایرد. بنابراین انتظار میمسااتمر انجام می

 ها را بهنود بخشد.یاریردهای سازمانی و اثربخشی دانشگاه

ها از یک طرو و ها و شااایوس ادارس آننشاااگاهباا توجه به موارد فوق و اهمیت مدیریت دا
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ها از طرو دیگر، این سااؤاپ مطرح اساات یه الگوی ساااینرنتیک هه الگوهای ادارس دانشااگاه

ها و گاارد  وضاااعیت دانشاااگاهها تلثیر میهاایی دارد و هگوناه بر یاریرد دانشاااگاهویژگی

ه طور خاص، در مؤساساات تحصایالت عالی افغانساتان و مؤساساة تحصیالت عالی اشراق ب

ارتناط به این الگو هگونه اسات  یا به عنارت دیگر، مؤسسات تحصیالت عالی به صورت عام 

و موساساه تحصایالت عالی اشاراق به صورت خاص، تا هه اندازه از الگوی ساینرنتیک برای 

گیرند  بنابراین، هدو اصاالیِ این تحقیا، بررساای یاربرد سااازماندهی فعالیتهای خود بهره می

صوص خگوی سااینرنتیک در مدیریت مؤساساات تحصایالت عالی خصاوصی افغانستان، بهال

 مؤسسة تحصیالت عالی اشراق است. 

 روش تحقیق

این تحقیا از نظر هدو یاربردی اساات. محقا قصااد دارد با اتکاء به دسااتاوردهای آن، به 

ریرد سازمانی ک، یامدیران تحصایالت عالی یشور پیشنهاد یند تا با استفاده از الگوی ساینرنتی

ها و مؤساساات تحصایالت عالی را بهنود بخشند. این تحقیا از نظر شیوس گردآوری دانشاگاه

ها اااا به این دلیل یه یاربرد الگوی سااینرنتیک در مؤساساة تحصایالت عالی اشراق را با داده

 یابی یا پیمایشی است. نظرخواهی از مدیران بررسی یرده است ا از نوو زمینه

 گیری نمونه و روش اندازه جامعه،

جامعة آماری مورد بررسی در این تحقیا رهیس مؤسسه، معاونان، مدیران، رؤسای دانشکده 

 ها و اعضای شورای علمی مؤسسة تحصیالت عالی اشراق است. ها، آمرین دیدارتمنت

هون اعضاای هیلت رهنری، مدیران و اعضاای شااورای علمی مشااخص است و همچنین 

نفر هستند به عنوان نمونه  32ها یه یم است، لاا از طریا سرشماری یامل، همة آنها تعداد آن

نفر  51پرسشنامه در بین اعضای یادر علمی توزیع شد ولی تنها  32انتخاب شادند. النته تعداد 

 ها پاسخ دادند.به پرسشنامه
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 اهداف و سؤاالت تحقیق

 اهداف

 شود.میاین تحقیا به منظور تحقا اهداو زیر انجام 

 . شناسایی جایگاه الگوی ساینرنتیک در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی.9

 . شناسایی جایگاه الگوی ساینرنتیک در مؤسسة تحصیالت عالی اشراق.5

 سؤاالت تحقیق

. از دیدگاه مدیران و اعضااای یادر علمی مؤسااسااه تا هه اندازه از الگوی ساااینرنتیک در 9

 اشراق استفاده شده است  ادارس امور مؤسسة تحصیالت عالی

. بر اسااس الگوی سااینرنتیک، وضاعیت نظارت در مؤساساة تحصیالت عالی اشراق 9. 9

 هگونه است 

. وضاعیت پیوندهای درونی و برونی سایساتمی در مؤساساة تحصایالت عالی اشراق 5. 9

 هگونه است 

 ه است هگون . ییفیت تعامل در مؤسسة تحصیالت عالی اشراق بر اساس الگوی ساینرنتیک3. 9

گیری در مؤسااسااة تحصاایالت عالی اشااراق بر اساااس الگوی . تا هه حد تصاامیم4. 9

 پایرد ساینرنتیک صورت می

. ساالسااله مراتب در مؤسااسااة تحصاایالت عالی اشااراق تا هه حد بر اساااس الگوی 2. 9

 ساینرنتیک است 

 ت یک اس. رهنری مؤسسة تحصیالت عالی اشراق تا هه حد بر اساس الگوی ساینرنت5. 9

ها و اعضاای یادر علمی مؤساسة تحصیالت عالی . از دیدگاه مدیران، رؤساای دانشاکده5

 های الگوی ساینرنتیک هگونه است  اشراق، رابطه میان مؤلفه

 ابزار گرد آوری اطالعات

گیری در این تحقیا پرساشانامة محقا سااخته است یه با توجه به نظرات بیرن ابزار اندازه

 ( ساخته شده است.9392پرسشنامة بارافشان مقدم )باهوم و 
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 پرسشنامه 3و اعتبار 2قابلیت اعتماد

برای محاسانة ضاریب قابلیت اعتماد از روش آلفای یرونناخ اساتفاده شده است.پایایی این 

نفری از طریا آلفای  32پرسااشاانامه با اسااتفاده از اجرای آزمایشاای پرسااشاانامه در یک نمونة 

   ت آمده است. و روایی آن توسط متخصصیین امر تلیید شده است.به دس 15/1یرونناخ 

 ها شیوة تجزیه و تحلیل داده

های مریزی )میانگین، میانه ینندهها، از آمار توصااایفی مشاااخصبرای تجزیه و تحلیل داده

های اصاالی الگوی ساااینرنتیک در مؤسااسااة و...( و برای بررساای نساانت و رابطه میان مؤلفه

های مورد شراق از ضریب همنستگی پیرسون استفاده شده و تجزیه و تحلیلتحصایالت عالی ا

 انجام شده است. 4SPSSنظر با استفاده از نرم افزار 

 تعریف متغیرها و اصطالحات مورد استفاده در تحقیق

( الگوی 9395:991این الگو برگرفته از دیدگاه بیرن باهوم است. بیرن باهوم ) الگوی سایبرنتیك:

ساااینرنتیک را هدایت از طریا نظارت بر خود تعری  یرده اساات. ساااینرنتیک به علم و هنر 

های بازخوردی مناسب شود یه با تکیه بر حلقههای پیچیده اطالق میهدایت و نظارت سازمان

زمینة توساااعة ارتناطات و تعامالت با محیط و واحدهای  های ساااخت و ساااسااات،و پیوند

سااازد. منظور از الگوی ساااینرنتیک در ها فراهم میسااازمانی را به منظور خود تنظیمی آندرون

هاسات یه از طریا پرسااشاانامة محقا ساخته های آناین تحقیا شاش مؤلفة اصالی و ویژگی

 شود.بررسی می

 اند از:شش مؤلفه اصلی عنارت

 ظارت و ینترپ. ن9

 های سخت و سست. پیوند5

                                                 
5 Reliability 

3 Validity 

4 Statistical Package of Social Science 
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 . تعامالت3

 گیری. تصمیم4

 . سلسله مراتب2

 . رهنری5

های بازخوردی سااازمانی هسااتند یه نساانت به عوامل : منظور حلقه2. نظارت و کنترل1

باشند. در دانشگاه منتنی بر الگوی ساینرنتیک، نظارت و ینترپ شده در محیط، حامی میانتخاب

های بازخوردی افقی )ینترپ های بازخوردی عمودی )ینترپ سااااختاری( و حلقههاز طریا حلق

 (.9395:914شود )بیرن باهوم، اجتماعی( انجام می

: پیوند ساخت به وجود عناصر و اجزای مشترک در زیر 5های سختت و سخسخت. پیوند2

ر بقیه راتی دای یه تغییر در یک زیرساایسااتم، موجب بروز تغییها اشاااره دارد، به گونهساایسااتم

 تر باشد، باید ارتناطات میانخواهد شد. در واقع هرهه واحد سازمانی و هستة تخصصی باثنات

ا تر باشد. معموال  واحدهای فرعی بتر و ارتناط با محیط محکمهای مدیریتی سستزیرسایساتم

 (.  9395یکدیگر پیوند سست دارند )بیرن باهوم، 

 هاییند، با مشاهدس سیستمدانشگاه هگونه یار می: شناخت اینکه یک 7. سخلسخله مراتب3

ن الزم ها بستگی دارد. بنابرایتر، به ترییب آنهای بزر فرعی آن و هگونگی تشاکیل سایساتم

 ها برای پاسخ به اهداو هندگانه و متضاد به اجزای مختل  تقسیم شود.است دانشگاه

گیری، مشااااریت و ة تصااامیم( در بارس رابط9395: راولی و همکاران )9گیری. تصخخمیم4

ها نویساد هنگامی یه در مورد موضاوعات مربوط به دانشگاهسایاسات به نقل از بیرن باهوم می

توجهی شود، بحث از مسیر اصلی خود های دانشگاهی بیشود، اگر به سیاستگیری میتصمیم

                                                 
2 control 

5 Tight and loose coupling 

7 Hierarchy 

9 Decision making 
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ت به اهمیشاود، و هه بسا یسانی، بی توجه به اهمیت برخی موضوعات، یا بی توجه خارج می

های پاایننادی باه همکااری، ندای مخال  سااار دهند و مانع پیشااانرد طرح شاااوند. ویژگی

گیری، در الگوی ساینرنتیک از دیدگاه بیرن باهوم عنارتند از: وجود منابع و مراجع متعدد تصمیم

ای، تعیین محدوده یا طی  مشاخصی به عنوان گیری تدریجی یا مرحلهگیری، تصامیمتصامیم

 ها و پرهیز از اقدامات سریع.ستی فعالیتمعیار در

شااود یه برخی تغییرات در محیط : فرایند ساااینرنتیک زمانی آغاز می1های تعاملیحلقه-5

ر یند. اگداخلی و خارجی به واینشی سازمانی منجر شود یه ارزش برخی متغیرها را اصالح می

رتی(نظارت ینند و تغییر در های رساامی و غیر رساامی )واحدهای نظابر آن متغیر، برخی گروه

ارزش موجب شااود یه آن متغییر از محدودیتهای مقنوپ خارج شااود، گروه تالش خواهد یرد 

های نظارت یننده( را به منظور تغییر واینش سااازمانی، تا زمانی یه مدیریت )یا برخی از واحد

 گیری وا دارد.یه متغییر به طی  قابل قنولی برگشت داده شود، به موضع

اند از: آگاهی به هاای رهنری در دانشاااگاه سااااینرنتیک عنارت: برخی ویژگی91. رهبری6

های دانشگاه  حمایت اهمیت تغییر و اصالحات و پویایی در سازمان  شناخت سازمان و فعالیت

دادن ساایر اعضاااء در مدیریت و رهنری دانشااگاه  های دانشاگاه  مشاااریتاز مجموعه فعالیت

های های فراوان برای ایجاد تغییر در یاریردنه به جای مشاریت در تالشهای هوشمندامداخله

 اطی. های ارتنسازمانی  پرهیز از تغییرات بنیادی  تلیید بر مدیریت موردی و ایجاد سیستم

 پیشینة تحقیق

فاهیم ای از مهای متقابل آن، به گسترهبرای راه گشودن به داخل یک سازمان پیچیده و ینش

نیاز است تا به شناختی  رو و وسیع برسیم. هنین دیدگاه  رو و در عین حاپ وسیعی مدیران 

سازد تا محیط پیچیدس سازمانی را یه انناشته از تنوو، تضاد و پویایی است درک ینند را قادر می

های مختل  اندازها و هشمتر باشد. خطر واقعی، نه در طرح دیدگاهبرخوردشان با آن واقعیو 

                                                 
1 Interaction 

91 Leadership 
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های نااندیشاایده و حلها در معرض تفساایرها و تعنیرها، بلکه از ناحیة راهفکری و قراردادن آن

ها تواند به اندازس درک نادرساات آنها میبعضااا  تقلیدی در موقعیت واقعی اساات. فقدان نظریه

های جدید شناختی و هشم اندازها گشود، هرا یه رو باید ذهن را بر افاآور باشاد. از اینزیان

رساز ها یاای یگانه یه برتر، و در نتیجه برای تمام موقعیتهای شناخت، شیوهاسااساا  در حیطه

ک ی های نسنتا  مشابه یه تجویزباشاد، عمال  فاقد معنی و دور از انتظار اسات. حتی در موقعیت

رساد، باید درک هوشایارانه، نگرش وسیع و فهمی عمیا رویه یا قاعده ظاهرا  معقوپ به نظر می

نسانت به موضاوو وجود داشته باشد یه این خود مستلزم تغییرپایری و پویایی شناخت است. 

تغییر مهمی یه باید رخ دهد در هگونگی فهم ما نسنت به جهان و درک ماهیت آن است. بدون 

له توان به طور مؤثر با تغییرات آن مقابت تغییر، و بدون داشااتن تلقی بهتر از آن، نمیدرک ماهی

های تفکر وی است، یه خود منجر به ینش (. ادرایات انساان تابعی از شیوه9372یرد )ایکاو،

ویژه در وهرا از الگوهای موجود، بههونشاود. لیکن هیچ هیز دشوارتر از پیروی بیو عمل می

حوپ و پیچیدس امروز نیساات. از این رو، فهم تغییر و در نتیجه عمل و ینش مؤثرتر، شاارایط مت

 ای متفاوت و متناسب با موقعیت است.مستلزم اندیشیدن به گونه

 سیر و تحول تفکر بشر با تأکید بر رویکرد سیستمی

ه ب ها ننوده و بنابراین همواره یوشاایده اساات یهگاه مسااتغنی از شااناخت واقعیتانسااان هیچ

همواره بر اندیشه و عمل  95، پاردایم ها99ها معنی و مفهوم بخشاد. به تعنیر توماس یوهنواقعیت

یند. هاا و مسااااهال تعیین میانساااانی غاالاب بوده و هسااات و نحوس نگرش او را باه پادیاده

های آن به سه دوره های ساازمان و مدیریت را بر اسااس پارادایم( نظریه9377سارشات )رحمان

 ها، انعکاسی از تفکر مسلط در یک مقطع زمانی است:ه است یه هر یک از این دورهتفکیک یرد

 93گرایی )پیش مدرنیته(دورس پیش نوین

                                                 
99 T. kuhn 

95 Paradigm 

93 Before modernity 
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 94گرایی )مدرنیته(دورس نوین

 92گرایی )پست مدرنیته(دورس پسا نوین

بندی دیگری، سایر تحوپ ذهنی بشر را به ههار دوره ( در دساته9117) 95برادینک و یرفت

 اند: دهیرتقسیم

 ساپ ق. م( 5111)97ایپرستی و اسطوره. دورس خرافه9

 م( 9211تا  211)دورس فئودالیسم و قرون وسطی،  99. دورس متافیزیک5

 )دورس بعد از رنسانس تا آغاز قرن بیستم( 91. دورس تفکر خطی ا میکانیکی3

 به بعد( 9151های )از ساپ 51. دورس تفکر سیستمی4

( از سه دوره با عنوان موج اوپ )انقالب 9391« )موج سوم»خود،  تافلر نیز در یتاب مشهور

یند و یشااااورزی(، موج دوم )انقالب صااانعتی( و موج ساااوم )انقالب اطالعااتی( تعنیر می

گااری شااوند، این دو ها با هر عنوانی یه نامشاامارد. این دورهخصااوصاایات هر یک را برمی

هانی ها ناگکوینی اساات، یعنی تغییر و تحوپ آنخاصاایت را دارند: اوال  فرایندشااان تحولی و ت

دار یکدیگرند و بر روی هم ها نه جدا و منفک از هم، بلکه وامصااورت نگرفته اساات  ثانیا  این

تلثیر و تلثر دارند. در نتیجه تفکیک آن نه ذاتی، یه عَرَضاای و بیشااتر برای مطالعه و فهم بهتر و 

 ها را به ترتیب، دورسر عین حاپ مشااترک این دورهبیشااتر اساات. شاااید بتوان ویژگی بارز و د

حریتی نسنی(، ثنات )حریت تقرینا  ثابت( و تالطم )حریت پرشتاب و سرسام آور( سکون )بی

 (.9399به شمار آورد )حیدری و همکاران، 

                                                 
94 Modernity 

92 Postmodern 

95 Brodnick & Kraft 

97 Superstition & myth 

99 Metaphysics 

91 Mechanism/ linear thinking 

51 Systems thinking 
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 رویکرد سیستمی

 اصاوال  دانش قرن بیساتم به واساطة ساه هیز همواره در خاطر خواهد ماند: نظریة نسنیت،

نظمی)آشفتگی(. نظریه نسنیت، توهم نیوتنی را در مورد مکان و زمان نظریة یوانتوم و نظریة بی

ای از قوانین و اصاااوپ معین، از بین برد و آن را باز مطلا و محدود یردن جهان طنا مجموعه

 معرفی یرد یه احتماپ هر رخدادی میسر است.

ر و های بوهترپ را تضاااعی  یرد. پژوهشهای قابل ینگیریتئوری یوانتوم، فرایناد انادازه

هاایزننر  حاایی از آن اسااات یاه یکنواختی، ثناات و نظم منطقی، آن هنان یه نیوتن مطرح 

د، در شویرد در عالم ذرات وجود ندارد. اگر در اندیشة یالسیک، بر ثنات و تعادپ تلیید میمی

طی یند. ریاضیات غیرخدا مینظمی و خودسازماندهی معنی پیثناتی، بیاندیشاة جدید نوعی بی

« تماالتاح»بلکه بر « تصمیمات»در اوج شاکوفایی است. در اندیشة جدید، طنیعت دیگر نه بر 

  (.9392یند )بارافشان مقدم، داللت می

قرن بیستم یل سیارس ما را از جهان محدود »نویسد: ( به نقل از پریگو ین می9377دیوهیار )

پیچیدگی روزافزون « ها و تردیدها تندیل یرده اسااات.پرساااش ها به جهان نامحدود وو یقین

یرد تا معرفت انسااانی را از را ایجاب می مسااایل جهان و حیات بشااری پارادایم جدید فکری

بساتی یه به آن دهار شده بود، نجات دهد. اندیشة سیستمی گامی نو در تاریخ تحوپ بشر و بن

ندیشااه با نگرش و برداشااتی متفاوت به واقعیت، ای برای ادراک جهان اساات. این ابینش تازه

گشاید. در مفهوم سیستم و اندیشة سیستمی، ها به روی ذهن میهای نوین در نگاه به پدیدهافا

 تر از قوانینهای آن به مانند ارگانیسااامی عظیم و زنده، قوانینی بسااایار جامعبر جهان و پدیده

نه تنها در علوم فیزیک، بلکه در  تحلیلی و جزء نگر حکمفرمااسااات. اندیشاااة سااایساااتمی

را  گیریشناسی تحوالت هشمشناسی و جامعهها اعم از روانشاناسای و نیز سایر رشتهزیسات

ها از دیدگاه جامع سیستمی با یکدیگر ارتناط یافتند. بدین ترتیب زمینه پدید آورد و این رشاته
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ه سیستمی، دستیابی به تنیین هموار شاد. هدو اصلی رهروان دیدگا 59ایبرای پیوند بین رشاته

های آن است. پیشروان این حریت فکری، این تنیین وحدت آفرین را جامعی از جهان و پدیده

شناس و فیلسوو قرن نام نهادند. لودوینگ وان برتاالنفی زیسات« 55هانظریة عمومی سایساتم»

ه شده است. اختها شنگاار مکتب سیستمی و واضع نظریة عمومی سیستمبیسات به عنوان بنیان

به ایجاد بساااتری نوین برای تفکر  9131تا  9151های وی باا اراهة دیدگاه خود در طی سااااپ

های بلندی بینی علمی، گامدربااره طنیعات یماک یرد و در راه وحادت بخشااایادن به جهان

 ها دو هدو اساسی را دنناپ یرد:برداشت. نظریة عمومی سیستم

ها صاادق باشاند )اصوپ عام و فراگیر در همه نظام . یشا  و بیان اصاولی یه به طوراوپ

جویی، آنتروپی، جویی، هدوهاا(. ماانناد یلیت، وحدت، یکدارهگی، نظمعمومی سااایساااتم

 های باز و بسته. نگاتروپی، سیستم

یافتة های سیستمی به طوری یه مسایل پیچیده و سازمان. بررسی، تحقیا و اراهة روشدوم

پاسااخگو باشااند تا بدین وساایله بتوان به وحدت و یکدارهگی های مختل  علمی را رشااته

های های سایسااتمی اساات یه انواو ساایستمهای مختل  علمی ناهل آمد. به یمک روشرشاته

های یمّی و عملیاتی اراهه ها، انواو روشهای ارتناطی، شاانکهاطالعاتی، ساااینرنتیک، ساایسااتم

ل از هاست یه بر یل متشکدربارس پدیدهشاود. نظریة سایستمی روشی برای برخورد و تفکر می

 یند. ها توجه مینگرد و بر ارتناط اجزاء با یکدیگر و تلثیر و تلثر آناجزا می

داند و آن را تفکر سایستمی را پنجمین فرمان می 53«پنجمین فرمان»( در یتاب 9377سانج)

ها ند و آنیمی تفکر سایستمی، نظمی است یه سایر قواعد را یکدارهه»یند: هنین توصای  می

شود یند. تفکر سایستمی باعث میرا در سااختاری هماهنگ از منانی نظری و عملی ترییب می

ترین هوس مدیران نشوند. در غیاب یک ها، تدابیر مجزایی نناشند و مندپ به تازهیه ساایر نظام

                                                 
59 Inter-disciplinary 

55 General systems theory(GST) 

53 The fifth discipline 
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 نخواهدای برای بررسااای ارتنااط ساااایر قواعد با یکدیگر وجود گرا، هیچ انگیزهنگرش نظاام

 به باور وی جوهر اصلی تفکر سیستمی، تغییر در نگرشی است مننی بر:« داشت.

 ها به جای روابط خطی علت ا معلولی.. مشاهده و درک روابط درونی پدیدهال 

 . شناخت فرایند تغییر در سیستم به جای اقدام فوری و عاجل.ب

چیده و های ساختاری پیپویاییاز نظرِ سانج، تمامی هنر تفکر سایستمی، آن است یه بتواند 

نهفته در ساازمان را تشاخیص دهد. ذات و اصال این اندیشاه، شناخت و دیدن الگوها از پس 

 شوند.حوادث مجزا و منفرد است.مشاهدس جنگل به همان خوبی یه درختان دیده می

نگری است. هارهوبی است یه تلیید آن بر دریافت تفکر سایساتمی راه و روشی برای یل

ها، و این اندیشه ناظر بر ادراک الگوهای پویا تک آنهاست نه شناسایی تکروابط درونی پدیده

ای متشکل از عوامل سیستم مجموعه»( نیز، 9374و نه ایستاست. از دیدگاه دوروسنی و بیشون )

گاارند و برای به انجام رساااندن یار و یا گوناگون اساات یه روی یکدیگر به طور پویا اثر می

 اند.ست یافتن به هدو خاصی سازمان یافتهد

 مفهوم، تعریف و سیر تاریخی سایبرنتیک

به معنی  Kybernets شاااوند، از وا ه یونانیشاااروو می Cyberیلماات متعددی یه با 

است و به معنی  Keybernao ساکاندار، هدایتگر و رهنر مشاتا شاده اسات  به صورت فعل

یند و جلوتر از یه شااهر را هدایت و رهنری می ینندس )یک شااهر(اساات. او یساای اسااتاداره

ترییب شده است.  52یا ینترپ از راه دور 54دیگران قرار دارد. سااینرنتیک همیشه با مفهوم فرمان

، بنیاد و اسااااس سااااینرنتیک اسااات. «ینترپ»شاااود مفهوم طور یه مالحظه میبنابراین همان

((Turchin & Heylighen &Bollen, 1996. 

( نیز آمده اساات. ساااینرنتیک را به معنی 5113تعری  هی لیگن و جوزلین )این مطلب در 

ای های پیچیده از طریا تمریز بر سااازویارهای بازخورد یا هرخهارتناط و ینترپ در ساایسااتم

                                                 
54 Command 

52 Control-point at a distance 
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دارند یه سااااینرنتیک نامی عمومی و یلی برای مطالعة ینترپ، هاا اظهاار میاناد. آنطرح یرده

ینند. در همین علت موضااوو جاودانگی ساااینرنتیک را مطرح میارتناط و سااازمان اساات و به 

واقع هاارهوب منناایی سااااینرنتیاک، زمینة تلفیا و یکدارهگی مفاهیم هندگانه و قلمروهای 

عالوه در مقایساه با دیدگاه ساایستمی، دیدگاه ساازد. بهمحتوایی مرتنط با مدیریت را فراهم می

 . (B0zeman & Kacmar, 1997)د ینتری از فرایند مدیریت اراهه میجامع

 سیر تاریخی سایبرنتیک

ای دان فرانساااوی مقالهدان و ریاضااایحدود یک و نیم قرن پیش، آندره ماری آمدر، فیزیک

دادن علم آن زمان بشاار تالش یرده دربارس فلسافة علم اراهه یرد یه در آن برای تنظیم و ساامان

دی بنهای مختل  طنقهشده در زمان خود را با شمارهبود. وی در این مقاله تمامی علوم شناخته 

علمی را قرار  93هایی را نیز برای علوم تخمینی باقی گاارد. او در برابر شااماره یرد و شااماره

ا از یلمة مشت« سااینرنتیک»داد یه باید به بحث در مورد تنظیم جامعه بدردازد. آمدر این علم را 

نامید. در واقع سااااینرنتیک در یونان یهن علم « گردانندهمدیر و »یوناانی باه معنی « یینرنات»

هدایت یشااتی بود. آمدر همچنین به هر علمی، شااعاری را به زبان التین اختصاااص داد. برای 

در  «و امکان آسایش در پناه صل  را برای شهروندان فراهم آورد»... ساینرنتیک شعاری پرطنین 

 نظر گرفت.

به بوتة فراموشای سدرده شد تا آن یه دیگر بار در ساپ « تیکسااینرن»ولی پس از آمدر، وا س 

رپ و ساااینرنتیک یا ینت»دان مشااهور امریکایی با عنوان در یتابی از نوربرت وینر ریاضاای 9149

 (.9353مطرح و اراهه شد )پکلیس،« ارتناط در حیوان و ماشین

ر دارد یرا این نکته را در باطالعات و آنتروپی وابسته اند. این نتیجه بسیار با اهمیت است، ز

یه اطالعات با معکوس انتروپی متناسااب اساات. یلود شااانون به اطالعات از این نظرگاه توجه 

شااود. تحلیل و بررسی دقیقی یند: هیزی اسات یه منجر به یاهش عدم قطعیت گزینش میمی

د داشت وی قصدر مورد آنتروپی و اطالعات به وسیلة نوربرت وینر پدر ساینرنتیک انجام شد. 

اده ای یه او به آن دست یافت بسیار ساز علت وابستگی آنتروپی و اطالعات آگاهی یابد. نتیجه



 494/  بررسی کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت موسسات تحصیالت عالی خصوصی افغانستان

ینندس ماهیت دیدگاه خود هستند. آنتروپی و اطالعات، جهان را از بود، زیرا این هر دو مشخص

ت. ار نظم اسگوید: آنتروپی معینگرند. و نیز صاریحا میمنظر رابطه بین نظم و هرج و مرج می

توان اظهار داشات یه الاقل مفاهیم آنتروپی از نظر اطالعات تا حدودی روشان شاده است. می

 (.9353شناسیم )پکلیس، ها را میآن« صفات مختص»این دو از یکدیگر مستقل گشته اند و ما 

ک های ساینرنتیها، به سایستمبندی معروو خود از سایساتم( نیز در طنقه9152)55بولدینگ

نتیک در های ساینرها را به نه طنقه یلی تقسیم یرده است یه سیستمیند. او سایساتماره میاشا

ها، از بندی بولدینگ بر اسااس سلسله مراتنی سیستمبندی قرار دارد. طنقهمرتنه ساوم این طنقه

 اند از: هاست یه به ترتیب عنارتترین سیستمترین تا پیچیدهساده

 ای ثابت و ایستا هعوامل بنیانی یا سیستم

 ای دارند های ساعت مانند یه پویندگی سادههای دینامیک یا سیستمسیستم

عادلی یه به طور خودیار، وضع ت« های ترموستات مانندسیستم»یا « ساینرنتیک»های سیستم

 آورند به وجود می

 های سلوپ مانند های باز و یا سیستمسیستم

 های  نتیکی سیستم

 وری های جانسیستم

 های انسانی سیستم

 های اجتماعی سیستم

 .(9311های متعالی )پورعزت،سیستم

های امروزه ساااینرنتیک وا س متداولی اساات یه در نشااریات و مجالت گوناگون رشااته    

ها، مهندسااای در مورد آن بحث شاااده اسااات. سااااینرنتیک موضاااوو و منحث یتب و خطابه

ها، دانداناان، فیزیاکلمللی باا شاااریات ریااضااایاهاای بینآییهاای علمی و گردهمانجمن

                                                 
55 kenneth Boulding 



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  492

های شناسان، اقتصاددانان، فیلسوفان و مهندسان حوزهها، روانشاناساان، فیزیولو یساتزیسات

ها همگی دارای هدو مشااتریی هسااتند یه عنارت اساات از حصااوپ مختل  علمی اساات. آن

ش بازدهی یار. این های مختل  فعالیت بشااار و افزایحادایثر روناد ینترپ خودیاار در حوزه

های ینترپ شده و قابل ینترپ و داشتن معلومات موضاوو نیازمند بررسای  رو و جامع سیستم

های در مورد قوانین حایم بر روندهای ینترپ و تنیین اصوپ حایم بر تشکل و ساختمان سیستم

نرنتیک در گااران و اسااتادان بنام و پدر سااای( از پایه5115-9155ینترپ اساات. اسااتافورد بیر )

اشد ای است، یه باید پیچیده برشتهگوید: سااینرنتیک یک موضاوو بینمدیریت اسات. وی می

 (.9394)استافورد بیر، 

 تعریف سایبرنتیک

 ترین تعری  همان تعری  نوربرتنویسد: اساسی( در تعری  سااینرنتیک می9355) 57لرنر

. با اینکه یندتعری  می« ان و ماشینعلم ینترپ و ارتناط در حیو»وینر اسات یه سااینرنتیک را 

رد ها را دربرگیوینر سعی یرده است یه تعریفش یامل باشد ااا هم دنیای حیوانات و هم ماشین

ها مناحثی مطرح شااد یه خارج از دامنة این تعری  بود. برای مثاپ، باید گفت یه اااا ولی بعد

م تحت تلثیر خود قرار داده و امروزه سااینرنتیک بسایاری از مساایل اقتصادی و اجتماعی را ه

 این همان هیزی است یه در تعری  وینر بیان نشده است.
  

                                                 
57 Lerner 
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 (. برخی تعاریف سایبرنتیک9جدول شماره )
 تعریف نظرصاحب

 (.Rosnay, 2000علم ینترپ و ارتناط ماشین و حیوان ) 59نوربرت واینر

 .(Cybernetics American Society , 2005)روش تفکر  51ارنست گالسر سفلد

 .(Rosnay, 2000 )هنر اطمینان یارآیی هر عمل و فعالیت  31لوهیس فیگناپ

 39آمدر
 یردن، علم حکومت، هنر، رشد و توسعههای ادارهروش

(Cybernetics American Society , 2005 & Bang, 1998). 

 .(Cybernetics American Society , 2005)دانش سازمان یارآمد  35استافورد بیر

 (.Rosnay, 2000های بسیار پیچیده )هنر مدیریت و هدایت سیستم روسنی

 33گری گوری باتسون

ای از ریاضیات یه با مسایل ینترپ، پیوستگی و اطالعات سر و یار دارد. علم شاخه

جدید ساینرنتیک بر شکل و الگو متمریز است در حالی یه علم پیشین با ماده و 

 انر ی سر و یار داشت.

(Cybernetics American Society , 2005). 

 34گوردون پاسک
 های دفاو پایرهنر دستکاری استعاره

(Cybernetics American Society, 2005). 

 (.Rosnay, 2000اداره یننده یا تنظیم یننده ) 32جیمز وات و ماتیو بولتون

 36یولمو گروو
قابلیت دریافت، ذخیره و ای( یه ها، ماهیتی )پدیدهعلم مرتنط با مطالعة سیستم

 پردازش اطالعات به منظور استفاده برای ینترپ را داشته باشد.
(Cybernetics American Society, 2005). 

 (.(Bang, 1998داری و هدایت یردن یا هنر اداره یردن هنر سکان افالطون

 .(Cybernetics American Society, 2005)علم و هنر فهمیدن  37آمنرتو ماهورانا

                                                 
59 Norbert Wiener 

51 Ernst Von Glasersfeld 

31 Louis Couffignal 

39 Ampere 

35 Stafford Beer 

33 Gordon Pask 

34 James Watt 

32 Matthew Boulton 

35 A. N. Kolmogorov 

37 Humberto Maturana 



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  491

توان گفته میو سایر تعاری  پیش 9از مقایسة مجموعة تعاری  اراهه شده در جدوپ شماره 

 ساینرنتیک، مدیریت و رهنری آگاهانه و اندیشمندانة هنین استنناط یرد یه هستة مریزی

توان های بسیار پیچیده، ارتناطات، نظارت و ینترپ است. با توجه به عناصر یاد شده، میسیستم

کیه شود یه با تهای پیچیده اطالق میگفت: سااینرنتیک به علم و هنر هدایت و نظارت سازمان

های بازخوردی مناسب و پیوندهای سخت و سست، زمینة توسعة ارتناطات و تعامالت بر حلقه

 ها فراهم سازد.سازمانی را به منظور خودتنظیمی آنبا محیط و واحدهای درون

 یخصوصیات سیستم دانشگاه

های جزء سیستم آموزشی یل است. این سیستم تحت سایساتم دانشاگاهی یکی از سیستم

تلثیر عوامل محیطی اساات و وقتی موفا اساات یه پیشاارفت تحقیقات را دنناپ یند و به طور 

منظم خود را با الزامات جدید علمی ساازگار ساازد. هند دهه است یه نظام دانشگاهی عرصة 

حصاایالت عالی شااده اساات )یه خود به صااورت یک الزام یردن تسااازی و مردمیعمومی

شااود یه مانع یاهش شااناختی مطرح اساات(، ولی در عین حاپ از دانشااگاه خواسااته میجامعه

های خود شاود. این نویسندگان با استناد به تعری  دوروسنی از سیستم یه آن را ییفیت فعالیت

« اندحسااب هدو معینی ساااخت یافته بر»داند یه می« ای از عناصاار در تعامل پویامجموعه»

 (.9391ینند )یمنی، خصوصیات زیر را برای سازمان دانشگاه مطرح می

رسد. مند است و مننای آن به یارهای ملر و برتاالنفی می. سیستم دانشگاه، سیستمی غایت9

گردد تا تعدادی هدو را موضاوعات ساخته شده توسط انسان برمی»مند به های غایتسایساتم

حقا ساازند. خصاوصایت اصلی آن نوعی ارادس خارج از سیستم است یه اهداو آن را تعیین م

دهد و مانند گرایش یک سیستم به سوی در واقع غایت، انسجام سازمان را توضی  می« یند.می

دهد، شاود یه نه تنها شااناخت از شارایط حاپ را نشااان میهای غایی مطرح میبرخی از حالت

و عنصر یند. بنابراین بر دبرای سازماندهی تحوپ و بازسازی سیستم اراهه می بلکه قابلیت آن را

 شود:تلیید می

 ، «علمی بودن بیشتر»ا غایت یک سیستم دانشگاهی، یعنی گرایش به سوی 
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نات شود و امکاهایی یه برای تحقیقات در اختیار سایساتم دانشاگاه گااشته میاااا توانایی

 گردد.غایت برای آن فراهم میالزمی یه برای دسترسی به این 

ا دو رده ه. سایستم دانشگاهی یک سازمان تندیلی است و در این زمینه، در نظریة سیستم5

شوند، برحسب اینکه جریانات حامل ماده یا اطالعات باشند. سایساتم از یکدیگر مشاخص می

مشاریت دارد. ساازمان دانشگاهی دارای این دو نوو جریان است و در تندیل ماده به اطالعات 

 شود.های فکری ظاهر میولی بیشتر همچون یک سیستم تندیل جریان

. به طور یلی سیستم دانشگاهی و آموزش عالی دارای خصوصیات یک سازمان ساختمند 3

.( و ها و..ها، مؤسسات، گروهاست )دانشکده« یافتهساخت»و متحرک هساتند. سایستم دانشگاه 

های تحصااایالت اسااات. النتاه این تحرک در اولین سااااپدر عین حااپ دارای تحرک علمی 

 شود.دانشگاهی یمتر دیده می

دهند یه دانشاگاه سایساتمی برخوردار از تحوپ خاص است خصاوصایات فوق نشاان می

پایر نیسااتند(. دانشااگاه دارای روابط با )هرهند یه آثار تغییرات در مدت زمان یوتاه مشاااهده

های عملی، فناوری، مهم هسااتند. فشااارهای محیط تری اساات. این روابطساایسااتم گسااترده

شگاه های یلی دانها و خط مشیاقتصاادی، سایاسی، فلسفی و نظایر آن یامال  در تعیین سیاست

 حضور دارند.

 مطالعه سیستمی دانشگاه 

ها را در سااه بُعد آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ( رسااالت دانشااگاه9391آراسااته )

ادر علمی دانشگاه هرات و متخصصان امر، اهداو دانشگاه هرات را یند. اعضای یخالصاه می

 اند:یه مطابا به اهداو وزارت تحصیالت عالی است، سه هدو عمده معرفی یرده

 ا تولید دستاوردهای علمی،

 ا آموزش علوم و تداوم آن،

 (. 5111ا یاربردی ساختن علوم )برنامة استراتژی دانشگاه هرات، 

هدو مطابا با رأی و نظر اعضای  51بندی اهداو دانشگاه هرات )بر اساس تحقیا اولویت



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  496

(، اهداو دانشااگاه در دو وضااعیت موجود و مطلوب هنین به 9311یادر علمی آن در ساااپ 

 دست آمد یه در وضعیت موجود این پنج هدو در اولویت بودند: 

 . دین گرایی سنتی،9

 انشگاه،. ارتناطات درونی و بیرونی د5

 . پرورش تفکر انتقادی،3

 . پیشرفت علمی، 4

 . پاسخگویی ا یارایی.2

 اند:در وضعیت مطلوب این اهداو در اولویت

 ا پرورش تفکر انتقادی،

 ا پیشرفت علمی،

 گرایی سنتی،ا دین

 ا رشد شخصیتی افراد،

 (.9311ا خدمات عمومی به جامعه )حسینی و مختارزاده، 

های منحصر به فرد هستند ها و سیستمنهادهای آموزش عالی، سازمانها و اصاوال  دانشاگاه

های مهم مؤسسات های متعارضای دارند. در تاریخچة مدیریت آموزش عالی ویژگییه ویژگی

 اند:آموزش عالی را هنین برشمرده

 . وابستگی متقابل،9

 . استقالپ،5

 . فرهنگ خاص علمی،3

 . منزلت اجتماعی،4

 مداری،. ارزش2

 ساختار قدرت و اقتدار هندگانه، .5

 . سیستم ساختاری سست پیوند،7
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 یافته،ستیزانة سازمانگیری سامان. تصمیم9

 ای و اداری،های حرفه. ارزش1

 . مدیریت مشاریتی،91

 ای یارینان،. تعهد و ثنات حرفه99

 ها،. ابهام و یلیات هدو95

 . تصویر موفقیت.93

 ها و تنگناهای آموزش عالی را هنین برشمرده است:هالش 9113از سوی دیگر، یونسکو در ساپ 

 ا افزایش تقاضا و فشار اجتماعی برای دستیابی به آموزش عالی،

 رویة جمعیت دانشجویی،ا افزایش بی

 ا نابرابری در دسترسی به آموزش عالی،

 ا وابستگی بیش از حد آموزش عالی به بودجة عمومی،

 جو،ا باال بودن هزینة سرانة دانش

 ا یاهش نسنت دانشجو به استاد،

 ا یاهش درآمد استادان به قیمت ثابت،

 ا افت تحصیلی در توق  بیش از حد دانشجو در مقاطع تحصیلی،

 التحصیالن،ا عدم اشتغاپ فار 

 (.9311ا فرار مغزها )مختارزاده، 

حاپ ماندگی آموزش عالی در یشورهای در ( به فهرست فوق دالیل عقب9399پرداختچی )

 توسعه را به شرح زیر اضافه یرد:

روز ننودن دانش و اطالعات و در نتیجه فقدان افراد مطلع . فقادان دانش و اطالعات یا به9

 های علمی،و قوی در زمینه

ریزی آموزشای دانشاگاه و در نتیجه عدم سنخیت برنامة . عدم مشااریت جامعه در برنامه5

 آموزشی با نیاز جامعه،
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 و تحقیقاتی، . ضع  پژوهشی3

 . فقدان فرهنگ یار،4

 . مقاومت در مقابل نوگرایی،2

 . عدم بلو  سیاسی،5

 های اقتصادی و تولیدی،. فقدان ارتناط ارگانیک بین آموزش عالی و فعالیت7

 ها،. توسعة نظری آموزش عالی در برج عاج تئوری9

 تر آموزش در تخصیص بودجه و اعتنارات عمومی،. اولویت پایین1

 . دخالت بیش از حد دولت در آموزش عالی.91

وی بر این باور اساات یه با نگاهی به دو فهرسااات فوق و دقت در آنچه در آموزش عالی 

های مورد وص  به صورتی تهدیدآمیز و بحرانی ها و محدودیتیشورمان جاری است، هالش

 (.9399دهند )پرداختچی، خود را نشان می

 هایافته

های مختل  مؤسااسة تحصیالت ها و بخشواحد»صالی تحقیا یه برای پاساخ به ساواپ ا

های خود بهره دهی فعالیتعاالی اشاااراق تاا هه اندازه از الگوی سااااینرنتیک برای ساااازمان

وضااعیت هر یک از  SPSS، بر اساااس الگوی ساااینرنتیک و با اسااتفاده از نرم افزار «گیرندمی

( باالترین میانگین را یسب 55/4میانگین  ها مشاخص شاد یه به ترتیب مؤلفة رهنری )بامؤلفه

های دیگر، ( یمترین میانگین را به دسااات آورد. از مؤلفه95/4یرد و مؤلفة پیوندها )با میانگین 

(، سلسله 41/4گیری )با میانگین(، تصامیم41/4(، نظارت )با میانگین49/4تعامالت )با میانگین 

ساینرنتیک در مدیریت مؤسسة تحصیالت عالی  ( جایگاه یاربرد الگوی55/4مراتب )با میانگین 

 اشراق را مشخص یردند.
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 های الگوی سایبرنتیک در مؤسسة تحصیالت عالی اشراق. میانگین مؤلفه9جدول شماره 

 

 انحراف استاندارد نما میانه میانگین متغیرها شماره

 66.6 462 464 4662 رهبری 1

 6644 4654 4654 4641 تعامالت 2

 1665 36.4 4663 464 نظارت 3

 6665 4641 .466 464 تصمیم گیری 4

 1614 3633 465 4626 سلسله مراتب 5

 66.3 4644 4616 4616 پیوندها 6

 

 

 

 های الگوی سایبرنتیک در مؤسسة تحصیالت عالی اشراق. میانگین مؤلفه9نمودار شماره 

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

یالت میانگین مؤلفه های الگوی سایبرنتیک در مؤسسه تحص

عالی اشراق

میانگین مؤلفه های الگوی 
یالت سایبرنتیک در مؤسسه تحص

عالی اشراق
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ها و اعضای کادر علمی مؤسسة ستوال دوم: از دیدگاه مدیران، رسستای دانشکده 

 های الگوی سایبرنتیک چگونه است؟ تحصیالت عالی اشراق، رابطة میان مؤلفه

ها و اعضای شورای مطابا به رأی و نظر هیلت رهنری مؤساساه، مدیران، رؤسای دانشکده

هااای الگوی داری در بین مؤلفاهطااة معنیعلمی یااه در این تحقیا شاااریاات یرده بودنااد، راب

 ساینرنتیک وجود دارد. 
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های الگوی سایبرنتیک در . همبستگی )پیرسون( در بین مؤلفه2جدول شماره  

 مؤسسة تحصیالت عالی اشراق

Correlations 

  

control rahbari 

salslamara

te tamolat 

pyvand

ha 

tasmi

mgiri 

control 
Pearson 
Correlation 

1 .859** .965** .854** .763** .703** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 

N 20 20 20 20 20 20 

rahbari 
Pearson 
Correlation 

.859** 1 .858** .661** .626** .551* 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .003 .012 

N 20 20 20 20 20 20 

salslamara

te 

Pearson 
Correlation 

.965** .858** 1 .801** .737** .755** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 

tamolat 
Pearson 
Correlation 

.854** .661** .801** 1 .847** .677** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 .001 

N 20 20 20 20 20 20 

pyvandha 
Pearson 
Correlation 

.763** .626** .737** .847** 1 .734** 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000  .000 

N 20 20 20 20 20 20 

tasmimgiri 
Pearson 
Correlation 

.703** .551* .755** .677** .734** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .012 .000 .001 .000  

N 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 
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های الگوی سایبرنتیک در . همبستگی )پیرسون( در بین مؤلفه2جدول شماره  

 مؤسسة تحصیالت عالی اشراق

Correlations 

  

control rahbari 

salslamara

te tamolat 

pyvand

ha 

tasmi

mgiri 

control 
Pearson 
Correlation 

1 .859** .965** .854** .763** .703** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 

N 20 20 20 20 20 20 

rahbari 
Pearson 
Correlation 

.859** 1 .858** .661** .626** .551* 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .003 .012 

N 20 20 20 20 20 20 

salslamara

te 

Pearson 
Correlation 

.965** .858** 1 .801** .737** .755** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 

tamolat 
Pearson 
Correlation 

.854** .661** .801** 1 .847** .677** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 .001 

N 20 20 20 20 20 20 

pyvandha 
Pearson 
Correlation 

.763** .626** .737** .847** 1 .734** 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000  .000 

N 20 20 20 20 20 20 

tasmimgiri 
Pearson 
Correlation 

.703** .551* .755** .677** .734** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .012 .000 .001 .000  

N 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed). 
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 51ها با مقدار نمونه )بینید، میزان همنساااتگی در همة مؤلفهمطابا آنچه در جدوپ فوق می

دهد یه مطابا با رأی بیشاتر است و نشان می 22/1از   P<0/001نفر( و با ساط  معنی داری 

 داری هستند. های الگوی ساینرنتیک دارای همنستگی معنیاعضای یادر علمی، مؤلفه

های الگوی ساینرنتیک در دانشگاه فردوسی، دانشگاه هرات و موسسة تفاوت میانگین مؤلفه

 تحصیالت عالی اشراق

نامة دورس دیتری( بررسی یاربرد مقدم )برای تدوین پایان توساط بارافشان 9392در سااپ 

های ایران، در دانشگاه فردوسی شهر مشهد انجام شد و الگوی سااینرنیتک در مدیریت دانشگاه

دار اساات و های ایران معنیهنتایج نشااان داده اساات یه یاربرد این الگو در مدیریت دانشااگا

های خود را در هارهوب الگوی سااااینرنتیک لیتهاا تماایال دارند تا فعامادیران دانشاااگااه

در دانشگاه هرات خدیجه مختارزاده  9319(. در ساپ 9392ساازماندهی ینند )بارافشان مقدم، 

با همکاری دو تن از اساتادان دانشاکده اقتصاد به بررسی یاربرد این الگو در مدیریت دانشگاه 

ان داد یه یادر رهنری، و استادان این هرات پرداخت یه نتایج به دسات آمده از این تحقیا نشا

شنرد های خود در پیها و اجرای برنامهدانشگاه نیز از الگوی ساینرنتیک برای سازماندهی فعالیت

خدیجه مختارزاده بر آن 9315(. در ساااپ 9315ینند)فرزام و همکاران،اهداو خود اسااتفاده می

عالی خصوصی را نیز بررسی یند  شاد تا یاربرد این الگو را در مدیریت مؤساسات تحصیالت

 یه مؤسسة تحصیالت عالی اشراق را منحیث نمونه انتخاب یرد. 
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های الگوی سایبرنتیک در دانشگاه فردوسی، دانشگاه . میانگین مؤلفه3جدول شماره 

 هرات و مؤسسة تحصیالت عالی اشراق

 موسسه هرات فردوسی

 تحصیالت عالی اشراق

 هادانشگاه

 ها میانگین مؤلفه

شخخماره 

 ها

 1 رهبری 4662 63/5 5

 2 تعامالت 4641 3/4. 4645

 3 کنترل و نظارت 464 5/.6 4654

 4 تصمیم گیری 464 4/4. 4651

 5 سلسله مراتب 4626 4/.. 4631

 6 پیوند ها 4616 5/.6 4626

 

 های الگوی سایبرنتیک در دانشگاه هرات نسبتدهد که میانگین مؤلفهجدول فوق نشان می

 ها در دانشگاه فردوسی و مؤسسة تحصیالت عالی اشراق بیشتر است.به میانگین این مؤلفه
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های الگوی سایبرنتیک در دانشگاه فردوسی، دانشگاه . میانگین مؤلفه2نمودار شماره 

 هرات و موسسة تحصیالت عالی اشراق
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 گیرینتیجه

 های بسیاری شده است وها یوششدانشگاهدر مورد یاربرد الگوی سااینرنتیک در مدیریت 

را به  این الگو« ینندها هگونه یار میدانشااگاه»پرداز اصاالی این الگو، دریتاب برن باهوم نظریه

بارافشان مقدم محصل دورس دیتری دانشگاه  9392طور یامل واضا  سااخته اسات. در سااپ 

این الگو در مدیریت دانشگاه شاهید بهشاتی یشاور ایران موضوو رسالة خود را بررسی یاربرد 

فردوسی انتخاب یرده بود. اما در یشور افغانستان در این زمینه تا به حاپ یدام تحقیقی صورت 

نگرفته اسات. این الگو برای اولین بار در مدیریت دانشاگاه هرات و سدس مؤسسة تحصیالت 

ها ها و جدوپدر نمودارعالی اشراق بررسی شد و به این سؤاالت پاسخ داده شد، یه نتایج آنها 

 مشخص شده است.

های مختل  مؤسااسااة تحصاایالت عالی اشااراق تا هه اندازه از الگوی ها و بخش. واحد9

 گیرند دهی فعالیتهای خود بهره میساینرنتیک برای سازمان

ها و اعضاای یادر علمی مؤساسة تحصیالت عالی . از دیدگاه مدیران، رؤساای دانشاکده5

 های الگوی ساینرنتیک هگونه است  ان مؤلفهاشراق، رابطه می

تجزیه  SPSSپرسشنامة به دست آمده با استفاده از نرم افزار  51برای پاسخ به این سواالت 

(، تعامالت )با میانگین 55/4دهد یه مؤلفة رهنری )با میانگین و تحلیل شاااد. نتایج نشاااان می

(، سااالساااله مراتب )با 41/4گیری )باا میانگین(، تصااامیم41/4(، نظاارت )باا میاانگین49/4

یه میانگین نظری  4داری از عادد ( باه طور معنی95/4(، پیونادهاا )باا میاانگین 55/4میاانگین

هاساات، بیشااتر اساات و بین نمرات مربوط به ی مورد وصاا  در ابزار گردآوری دادههادرجه

های اصاالی این الگو نیز در این مؤسااسااه رابطة مسااتقیم و معنی داری وجود دارد. و در مؤلفه

های این الگو در دانشااگاه هرات، فردوسای و مؤسااساة تحصاایالت عالی مقایساه یاربرد مؤلفه

یک های الگوی ساینرنتها میانگین مولفههیلت علمی این دانشگاه اشاراق با توجه به نظر اعضای

در دانشاااگاه هرات بیشاااتر اسااات.از آنجایی یه سااااینرنتیک به علم و هنر هدایت و نظارت 
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های های بازخوردی مناسااب و پیوندشااود یه با تکیه بر حلقههای پیچیده اطالق میسااازمان

ت با محیط و واحدهای درون سازمانی را به ساخت و ساست، زمینة توسعه ارتناطات و تعامال

ا توانند بها یه یک سااازمان پیچیده هسااتند میمنظور خودتنظیمی آنها، فراهم سااازد، دانشااگاه

نفعان نظام تحصیالت عالی بکوشند و تالش ینند تا اساتفاده از این الگو بر میزان مشاریت ذی

ن های ساینرنتیک، ایوداصالحی سیستماهداو نظام تحصایالت عالی برآورده شود. لاا برای خ

ها بگاارید محققان با هم جر و بحث گیری دانشگاهبرای شاکل»جملة پاا بسایار مؤثر اسات: 

ندس در نظر دهیه این نشان«. است« بهترین»پایرفتند، « بهترین»نفعان به عنوان ینند. هر آنچه ذی

 باشد.ت به عمل آمده مینفعان با توجه به تحقیقاگرفتن خواست و رأی و نظر ذی
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 منابص و مآخذ 

های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات مدیریت در دانشگاه»(، 9391آراسته، حمید رضا ) -

های ریزی در آموزش عالی، شماره، فصلنامة پژوهش و برنامه«هاها و یاستیو فناوری، هالش

 .49-51، صص: 55و 59

ی تعاملی، مدیریت هماهنگ با تحوپ برای ساختن آیندس ریزبرنامه»(، 9327ایکاو، راسل ) -

 ، ترجمة سهراب خلیلی شورینی، تهران: نشر مریز، هاا اوپ. «سازمان

اولویت بندی اهداو دانشگاه »(، 9311بارز حسینی، میر غالم عثمان و خدیجه مختارزاده ) -

 انشگاه هرات، شماره:، فصلنامة علمی پژوهشی اندیشه د«هرات بر اساس نظر اعضای یادر علمی

 .59-99، ص: 9311زمستان  35

ینند، سازمان علمی و رهنری آن از ها هگونه یار میدانشگاه»(، 9395بیرن باهوم، رابرت ) -

 الی.ریزی آموزش ع، ترجمه حمید رضا آراسته، تهران: مؤسسة پژوهش و برنامه«منظر ساینرنتیک

، ترجمة حمیدرضا جمالی مهمونی و سعید «ساینرنتیک هیست »(، 9394بیر، استافورد ) -

 .922اسدی، ماهنامة تدبیر، ساپ شانزدهم، شماره 

بررسی الگوی ساینرنتیک در مدیریت دانشگاه فردوسی »(، 9392بارافشان مقدم، مجتنی ) -

 نامة دورس دیتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.، پایان«مشهد

، مجموعه «های آموزش عالی ایرانهالشمیز گرد »(، 9399پرداختچی، محمد حسن ) -

 مقاالت، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

، ترجمة افشین آزادمنش، تهران: نشر سدیده «الفنای ساینرنتیک»(، 9353پکلیس، ویکتور ) -

 انقالب.

 ، هاا اوپ، نشر: یاران.«منانی مدیریت دولتی»(، 9311پورعزت، علی اصغر ) -

، «نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز»(، 9399) حیدری و همکاران -

 انتشارات فراشناختی اندیشه، هاا اوپ.



 413/  بررسی کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت موسسات تحصیالت عالی خصوصی افغانستان

، ترجمة امیر حسین «روش تفکرسیستمی»(، 9374دوروسنی،  وهل و جون بیشون ) -

 جهاننگلو، نشر: پیشنرد. 

گ و توسعه(، گروه گزارش یمیسیون فرهن« ) تنوو خالق ما»(، 9377دیوهیار، خاویر پرز ) -

 مترجمان، یمیسیون ملی یونسکو در ایران، هاا اوپ.

گرایی تا های سازمان و مدیریت، از نوینتئوری»(، 9377سرشت، حسین )رحمان -

 ، نشر: فرهنگی فن و هنر، هاا اوپ.9، ج «گراییپسانوین

روشن، تهران: ، ترجمة حافظ یماپ هدایت و محمد «پنجمین فرمان»(، 9377سنج، پیتر ) -

 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، هاا دوم.

بررسی »(، 9315فرزام رحیمی، فرید احمد، سیدفرهاد شهیدزاده و خدیجه مختارزاده ) -

، مطالعة موردی دانشگاه هرات، «های افغانستانیاربرد الگوی ساینرنتیک در مدیریت دانشگاه

 ر هاا.فصلنامة علمی پژوهشی اندیشه دانشگاه هرات، زی

های عملکردی در ارتقاء ییفی شاخص»(،9371قورهیان، نادر قلی و عناس خورشیدی ) -

 ، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.«مدیریت نظام آموزش عالی

، ترجمة ییومرث پریانی، تهران: انتشارات «منانی ساینرنتیک»(، 9355لرنر، آ. ی. ) -

 پژوه.دانش

طراحی الگویی جهت ارزیابی درونی و برونی درون » (،9311مختارزاده، خدیجه ) -

ی نامة دورس ماستر، مورد دانشکده اقتصاد. تهران: پایان«های دانشگاه هراتدانشگاهی دیدارتمنت

 دانشگاه الزهرا)س(.

های درآمدی به بررسی عملکرد سیستم»(، 9391یمنی، دوزی و محمد سرخابی ) -

 ه شهید بهشتی.، تهران: انتشارات دانشگا«دانشگاهی
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 جستاری پیرامون جن در کالم اسالمی

 9عبداهلل کاظمی

 2مشّائیناهید 

 

 چکیده:

با انسااانها اعم ازمتدینان وغیر متدینان شاایطان، جن و ابلیس از یلماتی اساات یه همیشااه 

شااده اساات. اما این یه جن هه نوو وجود داشااته و همواره موجب ترس مردم از اغوای او می

مخلوقی است و از هه ساخته شده  فلسفه خلقت وی هیست و هرا در زمره فرشتگان و حتی 

های دارد و علت ناییشد  رابطه جن با ابلیس و شیطان هیست  هه توااساتاد آنان شامرده می

دشامنی وی با انساان هیست  آیا قابل رؤیت است  ذریه و فرزند دارد  هه اعتقاداتی در باره 

 آنان وجود دارد  سواالتی است یه به قدمت تاریخ بشر وجود داشته است.

جن از جمله مخلوقات خدا است یه بر خالو انسان از آتش خلا شده است. دمیدن روح 

نتیجه آن خلقت انسااان بود، فضاایلتی ایجاد یرد یه به طور طنیعی و تکوینی بر خدا در گِل یه 

و لاا به ابلیس یه از جمله جنیان بود امر شااد تا در پیشااگاه خدا به انسااان  جن برتری داشات.

ن امر شد، با تکنر از ایساجده یند. ابلیس یه بر اثر یثرت عنادت در زمره فرشاتگان شمرده می

نتیجه مطرود درگاه خدا قرار گرفت. او هم قساام خورد یه تا روز قیامت اسااتنکاو یرد و در 

 سعی یند بندگان خدا را از راه راست منحرو نماید.

ای ای از آنان مؤمن و عدهجن نیز مانند انسااان تکلی  و عقاب و حشاار و نشاار دارد. عده

نسااان خارج است. توسط هایی دارند یه از عهده االعاده توانایییافر اند. بریارهای شااق وفوق

بعضاای از انسااانها از جمله پیامنران قابل رؤیت بوده و حتی توسااط آنان به یارهای سااخت 

گماشته شده اند. آنها قادرند به اشکاپ مختل  تجسم یابند. بر سحر و جادو و ایجاد تفرقه بین 

                                                 
 دانشجوی فوق لیسانس فلسفه و یالم اسالمی 9

 فردوسی مشهداستادیار دانشگاه  2
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ارای ذریه و اعقاب توانند. دانساااانها توانایی دارند ولی هرگز بی اذن و اراده خداوند یاری نمی

باشاند ولی جنسایت و ییفیت توالد و تناسل آنان نامعلوم است. در مورد آنان عقاید خرافی می

پایه است. حتی در بعضی جوامع جن و یا شیطان را پرستش زیادی وجود دارد یه بیشتر آن بی

 شوند.ینند و به آنان پناهنده میمی

گزارشای به جنسیت، هگونگی خلقت و  –در این مقاله ساعی شاده اسات با روش علمی 

های این موجود پرداخته شاود. ولی از آن جا یه جن موضاوعی نیست یه از نظر علمی توانایی

و حتی عقلی بتوان درباره آن ابراز عقیده یرد، الجرم غالب مطالب مقاله بر آیات قرآن، روایات 

 ه است.تر بودتر و یاملمعتنر و نظر مفسرانی تکیه دارد یه جامع

 

 ها:کلید واژه

 جن، خلقت جن، شیطان، ابلیس
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 مقدمه:

با وجود این یه انساااان با یلمات جن، شااایطان و ابلیس ملنوس اسااات، ولی در باره این 

موجودات دانش زیادی ندارد. از آن جا یه این موجودات از ساانخ ماده زمینی نیسااتند، علم با 

روشنی از  تواند نشانهیه در عصر حاضر داشته، نمیتمام دوربینی، ریزبینی یه دارد و پیشارفتی 

وجود و یاا عدم وجود هنین موجوداتی اراهه نماید. اطالعات بشااار در زمینه این موجودات یا 

اندک و منحصار است به آنچه از طریا وحی و پیامنران الهی و جانشینان آنان به ما رسیده و یا 

گیران مدعی ارتناط با هنان و جادوگران و جنخرافی و غیرقابل اطمینان اسااات یه از طریا یا

 جن، دریافت شده است.

جایگاه جن و شایطان در بین ادیان آسامانی و بعضای از ادیان غیر آسمانی، ثابت و قطعی 

پنداشاته شاده و معتقدان به این ادیان در مورد اصال وجود هنین موجوداتی هیچگونه شک و 

ه شیطان مانند و همراه با اعتقاد به خدا و مالهکه و عالم تردیدی نداشاته و در میان آنان اعتقاد ب

 داده است.غیب، همواره بخشی از باورهای دینی آنان را تشکیل می

باه همین دلیال پرداختن باه وجود و مااهیت جن و زدودن غنار جهل و خرافات از ههره 

طناطنایی در  رسااد. حتی عالمهاعتقادات و حقایا در مورد این موجودات ضااروری به نظر می

موضااوو ابلیس نزد ما امرى منتاپ و پیش پا افتاده »مورد اهمیت این بحث با طرح این نکته یه 

این موضاوو، موضوع  است بسیار قابل تامل و شایان دقت و بحث، و متاسفانه »آورده: « شاده

ه در عین یایم یه بنینیم قرآن یریم در باره حقیقت این موجود عجیب تاینون در صدد بر نیامده

و « گویداین یه از حواس ما غایب اساات و تصاارفات عجین  در عالم انسااانیت دارد، هه م 

: 9374)طناطناهی، « اعتناییم هرا در شناختن این دشمن خانگ  و درون  خود ب »پرساد یه می

9/45.) 
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 معناشناسی

 شیطان معنای .9

یطان بر وزن فعالن از ریشه : ش9در ریشاه یلمه شایطان دو نظر وجود دارد،  معنای لغوی:

« نون»شد، گرفته شده است. در این صورت به معنای ساوخت، نابودشاد، رفت و باطل« شااط»

، گرفته شده است. «دورشد»به معنای « شطن»: شایطان بر وزن فیعاپ از ریشه 5آن زاهد اسات. 

 (.91/397ق: 9494آن اصلی خواهد بود )زبیدی، « نون»در این صورت 

در متون دینی غالنا به هر موجود شارور، موذی، سریش و متمردی اعم  یحی معنای اصطلا

هنانکه گاهی به معنای میکروب و  (5گفته شده است. )انعام/ « شیطان»از انسان و یا غیر انسان 

موجودات مضااار ریز و گااهی به معنای عامل ضااارر و زیان نیز به یار رفته اسااات ) مکارم 

 (.9/959: 9374شیرازی،

 ابلیس معنای .2

ه به گرفته شااده اساات ی« ابلس»بر وزن افعیل از ریشااه « ابلیس»بنا به قولی  معنای لغوی:

یعنی نادم و یا شااخص سااایتی یه دیگر دلیل « منلس»اساات. و « حیران»و یا « مایوس»معنای 

 مشتا شده« بلس»از ریشه « ابلیس»(. براساس قولی دیگر، 4/23: 9372نداشاته باشد )طریحی، 

« اامیدین»و « سرگردانی»مشتا باشد به معنای « ابلس»ست و اگر از ا« بدی»و « شر»یه به معنای 

 (.9/25: 9351است )عاملی، 

و( پدر انسااان اساات «)آدم»پدر جن اساات همان طور یه « ابلیس» معنای اصتتطالحی:

 )طریحی، همان جا(.

 جن معنای .3

« شاادناننه»و « اسااتتار»گرفته شااده یه به معناى  «جَنّ»از ماده « جِن»یلمه معنای لغوی: 

 (.7/451: 9374است )طناطناهی، 

در قرآن به معناى موجوداتی غیر از انسانها و مالهکه آمده است « جِن» معنای اصتطالحی:

یه شاعور و اراده دارند ولی از حواس ما پنهانند )طناطناهی، همان(، و خداوند ابلیس را از سنخ 
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پدر جنیان است. به یودک  «جانّ» بوده، و« جِنَّة»(. جمع جن 21جن معرف  یرده است )یه /

است. به با  پر از  «أجِیَّة»گفته شده یه جمع آن « جنین»در رحم مادر هون از نظر پنهان است 

 (.5/555: 9372گویند )طریحی، می «جَیَّة»درخت نیز به دلیل پوشیدگی آن 

 جن و ابلیس شیطان، بین رابطه

جمله جن و حتی پدر و رهیس آنان بوده و با توجه به مطالب فوق معلوم شااد یه ابلیس از 

سی، اسات )طنر« ابلیس»ترین یاربرد یلمه شایطان نیز، اساتفاده آن در مورد ترین و اصالیمهم

9351 :9/932.) 

 جن چیست؟

 جن خلقت .أ

ای بر وجود جن اراهه نشاااده اسااات، ولی ینندههر هناد از نظر علمی تاا ینون دلیل قانع

گیران و ادعای آنان مننی بر وجود جن و مشاهده جادوگران و جنداساتانها و اسااطیر در مورد 

دادن اعماپ محیرالعقوپ و خارق العاده به جن، در طوپ تاریخ و حتی در ارتناط با جن و نسنت

عصار حاضار، اعتقاد به وجود هنین موجوداتی را به حد تواتر رسانده است. از طرو دیگر ما 

(، این در حالی 3/475: 9374ت  نداریم )مکارم شاایرازی،هیچگونه دلیل  بر نف  هنین موجودا

اساات یه در متون ادیان توحیدی نه تنها وجود هنین موجوداتی مساالم دانسااته شااده بلکه در 

های جن مطالنی آمده است، یه برای پیروان خود رابطه با خلقت، ارتناط جن با انسان و توانایی

 گاارد.نمیجای هیچگونه شکی را در مورد وجود جن باقی 

وَ لَقَدْ صَلَقْیَا االلسنَ مِن صلْصلٍ  در قرآن خلقت جن همراه خلقت انساان مطرح شاده اسات.

گرهه در یالم الهی در باره ماده اولیه  3مِّنْ حَمَإٍ مَّساایُونٍ. )وَ الجَانَّ صَلَقْیَا ُ مِن قَبْلُ مِن لَّارِ الساامُومِ

( و گِل 55(، گِل گندیده )حجر/5، گِل )انعام/(2خلقت انسااان تعابیر گوناگونی مثل خاک )حج/

( به یار رفته اساات، ولی از مجموو آیاتی یه در باره 99، صااافات/92و 94خشااکیده )الرحمن/

                                                 
 57و  55حجر/  3
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 9351شود یه اولین انسان از خاک آفریده شده است. )طنرسی، خلقت انسان است، استنناط می

 (53/991: 9374و مکارم 

شود، این است یه جن از آتش رد خلقت جن استنناط میسوره حجر در مو 57آنچه از آیه 

( خلا شده 99/59: 9374( یا آتش سوزان )مکارم شیرازی، 9/919: 9374زهرآگین )طناطناهی، 

 اند )طناطناهی، همان(.یردهو قنل از خلقت آدم در زمین زندگی می

لَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ وَ صَدانسته شده « مارج من نار»در سوره مناریه الرحمن، مندأ خلقت جن 

سوره حجر، منافاتی ندارد، زیرا مارج من نار، زبانه خالص و بدون « نارسموم»و این با  4مِّن لَّارٍ

ای آمیخته با سااایاهی، پس این دو آیه در مجموو مندأ دود از آتش اسااات و بناا به قولی زبانه

به صااورت مارج  از آتش در ینند یه مشااتعل گشااته و خلقت جن را باد سااموم  معرف  م 

شاعله های مختلط و متحرک آتش است. از نظر مکارم « مارج من نار»آمده. از نظر این تفسایر 

ینند یه معنای تحرک نیز در به معن  اختالط و آمیزش اساات و از بعضاای نقل قوپ می« مارج»

هگونگی  (. مکااارم از53/951: 9374و مکااارم،  95/552: 9374آن وجود دارد )طناااطناااهی، 

یند یه در هر صااورت آفرینش جن از آتشااهای رنگارنگ اظهار بی اطالعی یرده و اضااافه می

مندأ آفرینش انسااان، آب و خاک بوده، در حال  یه مندأ آفرینش جن، باد و آتش اساات، و این 

 دوگانگ  مندأ آفرینش، سرهشمه تفاوتهاى زیادى میان این دو است.)مکارم، همان(

جنیاان موجوداتی اناد یه بالطنع از حواس ما پنهانند، و مانند ما شاااعور و اراده و زندگ ، 

هم « جان»و  2کانَ مِن الجِنّ فَهَسِقَ عَن اَمرِ رَاِطِمر  و حشار دارند، و ابلیس از جنس جن بوده، 

ن اساات عناس پدر جبه گفته ابن« جان»همان جن و یا نوعی از انواو آن اساات. و اما اینکه آیا 

باشد، و یا به گفته حسن همان ابلیس است، و یا به گفته راغب همان طور یه آدم پدر بشار م 

نساال جن  ابلیس و یا نوو مخصااوصاا  از جن اساات، اقواپ مختلف  اساات یه از نظر عالمه 

 (  95/554: 9374طناطناهی، بیشترش ب  دلیل است. )طناطناهی، 
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هر دو به یک معن  است، و لاا در آیات قرآن در  «جن»و « جان»از نظر مکارم شیرازی نیز 

(. این یه 99/91: 9374مقابل یلمه انسان گاه  جن به یار رفته و گاه  جان. )مکارم شیرازی، 

هم مانند فرد اولشان از آتش زهرآگین یا آتش سوزان بوده، به خالو « جان»آیا نسالهاى بعدى 

نطفه او، و یا توالد و تناسل جن هم مانند بشر آدم  یه فرد اولش از صالصاپ و افراد بعدش از 

توان استفاده یرد، زیرا یالم خدا از از یالم خداى سانحان نم »اسات، به گفته عالمه طناطناهی 

(. ولی قدر مسالم این است یه شیطان 95/552: 9374)طناطناهی، «. بیان این جهت خال  اسات

بوده و در معرض  5و ذریتط اولیاء من دولىأفتتاذولط یه از همین موجودات است، دارای ذریه 

 است.  7قد صلت من قبلیم من الجن و االلس ومیرمر 

در مجمع النحرین بنا بر روایتی یه از پیامنر گرامی اسالم)ص( نقل شده است، آمده: خدای 

تناارک و تعاالی قنال از آدم)و( مخلوقااتی در روی زمین خلا یرد یه ابلیس در بین آنان بود. 

ن مرتکب دشامنی، فساد و خونریزی شدند. خدای تنارک و تعالی مالهکه را خلا یرد یه با اینا

برد و آنان جنگیده و از میان آنان ابلیس را با خود به آساامان بردند. ابلیس با مالهکه به ساار می

(. از نظر این 5/555: 9372یرد تا این یه خدا، آدم)و( را خلا یرد )طریحی، خدا را عنادت می

تاب، جن موجودی اسااات یه مایر و مونث، توالد و تناسااال و حیات و ممات دارد )همان، ی

(. آنان اجسامی از جنس هوا هستند یه قادرند به اشکاپ مختل  شکل بگیرند، دارای عقل 4/23

و فهم بوده و بر انجام اعماپ شاااق توانمند اند. از ابن اعرابی نقل شااده یه در بین مساالمانان 

آشاامند و توالد و تناساال دارند، برخالو فالسفه یه خورند و میدارد یه آنها میاجماو وجود 

 (.5/555ینند )همان، وجود آنها را نفی می

عالمه طناطناهی این نظر را یه ابلیس و ذریه او اجسام  هوای  و لطیفند و به هر شکل  یه 

  هستند یه به هر شکلآیند حت  شکل سگ و خوک ول  مالهکه اجسام لطیف  بخواهند در م 

ظاهر این یالم این است یه »داند: آیند جز به شاکل ساگ و خوک، ساخنی نادرست میدر م 
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مالهکه و شایطانها قدرت بر تغییر ذات خود دارند و این حرف  است یه نه از عقل دلیل  بر آن 

حجیت آن را  ندانسته و« اتفاق در فهم»ایشان اجماو منقوپ را بیش از یک «. هست و نه از نقل

 (.  75و  9/72: 9374ینند )طناطناهی، رد می

ریه یه ذ»عالمه طناطناهی در مورد ذریه ابلیس و یثرت آنها فقط همین مقدار را قنوپ دارند 

، اما این انشعاب از راه تناسل  است و یا راه «اندابلیس بسایارند و همه از خود او منشعب شده

وى دیگر، ابراز بی اطالعی یرده و روایاتی را یه داللت یشااا  و یا به نحگاارى و جوجهتخم

آورد، و یا گاارد و جوجه در م یند و یا تخم م دارند بر این یه ابلیس با خودش ازدواج م 

شده و در هر براى ابلیس دو ران و یک عضاو تناسل  نر و ماده است، یه خودش با خود جفت

د و در بین آنان ازدواج و توالد و تناساال نیساات  به هایش همه نرنزاید، و بچهروز ده بچه م 

دارند یه راه  براى این دلیل یه یا مرسال اسات و یا مقطوو و یا موقوو رد نموده و اظهار می

فهم هگونگی تکثیر جن و شااایطاان ناداریم. آن هم در مثل این مطالن  یه در آن جز به آیات 

توان اعتماد نمود. ایشاااان حت  ینه قطع  نم محکم و یا حدیث متواتر و یا حدیث همراه با قر

 دانند )طناطناهی، همان(.مفاد هیچ یک از این روایات را با ظاهر قرآن منطنا نمی

 دارد؟ تکلیف جن آیا .ب

در مورد این یه آیا جن نیز مانند انسااان تکلی  داشااته و دارای پیامنر و یتاب و حشاار و 

ده اطالعات دیگری در دساات نیساات. آنچه از ثواب و عقاب اساات، به جز قرآن و روایات وار

شود، این است یه جن نوع  از مخلوقات داراى آیات قرآن و روایات در این زمینه اساتفاده می

عقل و شااعور و اسااتعداد و تکلی  بوده و آنها نیز مانند انسااانها دو گروهند: مؤمنان صااال ، و 

خلقت جن نیز مانند انس، عنادت (. هدو از 93/475: 9374یافران سااریش )مکارم شاایرازی، 

و الزمه آن این است یه در جن نیز اصل بر ایمان  9،وَ ما صَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِلْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِاسات 

شااود بر حسااب و اسااالم و عنادت باشااد، و اگر انحرافی هم در این دو نوو موجود دیده می
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مقابل پروردگار عالم است. بعضی از جنیان به قرآن طنیعت آنها بوده و نشانه طغیان و تمرد در 

ینند یه در بین آنان افراد صال  ( و اعتراو می5و9جویند )جن/ایمان دارند و از شرک تنری می

(، مؤمنان جن با 99باشند )جن/های مختل  و متفاوتی میو غیرصال  وجود دارد و دارای گروه

آزادى اراده بر آنها نیز حایم اساات. بنا بر این سااازند یه اصاال اختیار و این سااخن روشاان م 

باشاد و هنین نیسات یه همه آنان با شایطنت، فساد، هاى هدایت در وجود آنها فراهم م زمینه

(. از نظر ایشااان، جن داراى 52/992: 9374گمراه  و انحراو همراه باشااند )مکارم شاایرازی، 

، به لغت آشااانایی داشاااته و یالم  عقل و شاااعور و فهم و درک، و تکلی  و مسااائولیت بوده

دهاد. همچنین خود را موظ  باه تنلیغ حا دانساااته و مخاطب اعجاازآمیز را تشاااخیص می

 (.52/915: 9374خطابهاى قرآن هستند )مکارم شیرازی، 

ینند یه بعد از شااانیدن هدایت به آن ایمان آورده اند و باور دارند یه هر جنیاان تاایید می

 اند، بعضاا  یمان بیاورد ترساای نخواهد داشاات، و اینکه آنها دو طایفهیس به پروردگار خود ا

مساالمان و بعضاا  منحرو، و هر یس تساالیم خدا گردد راه رشااد را پیش گرفته اساات، و اما 

و این یه آنها  (. مانند منحرفین از انس92تاا  93منحرفین براى دوزخ هیزم خواهناد بود )جن/

. آنان ضاامن اعتقاد به هدایتگری 1وا الیَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا الیَّاسُفَافَّقُداراى حشاار و نشاار و معادند 

قرآن به ساوی حا و راه مساتقیم، با تورات و حضرت موسی نیز آشنایی داشته، و قوم خود را 

 (.39اند )احقاو/خواندهبه قنوپ دعوت قرآن فرا می

ابلیس اساات و جن از  در تفساایر قمی در زمینه ایمان و یفر جنیان آمده اساات: جان پدر

های مختلفی فرزنادان جان اند. در بین آنها مؤمن و یافر و یهود و نصااااری وجود دارد و دین

ها از فرزندان ابلیس اند و در بین آنان به جز یک نفر مؤمن نیست یه نامش هام دارند و شیطان

 (.9/372: 9357فرزند هیم فرزند القیس فرزند ابلیس است )قمی، 

رسااوپ خدا)ص(  جن وقت  به»از عل )و( روایت شااده یه در حدیث  فرمود:  در احتجاج
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برخورد، یاه آن جناب در بطن النخل بود، و در آن جا عارخواه  یردند یه ما مثل مشاااریین 

یند، و در آن هنگام از جنیان هفتاد و یک هزار پنداشاااتیم خدا احدى را بعد از مردن زنده نم 

ص( بر این پیمان بیعت یردند یه نماز و روزه و زیات و حج و نفر بودناد، و با رساااوپ خدا)

جهاد را انجام دهند، و خیرخواه مسااالمانان باشاااند، جنیان پایرفته و از این یه قنال علیه خدا 

به نقل از احتجاج،  51/74: 9374سخنان دور از حا گفته بودند، عارخواه  یردند )طناطناهی، 

بیعت جنیان با پیامنر)ص( یه نماز و روزه و سااایر »فرماید: می(. ساادس عالمه ادامه داده 9/555

واجنات را به جاى آورند، مطلن  اسااات یه خداى تعال  آن را تصااادیا فرموده، آن جا یه در 

 َألَّا وَ »و نیز گفتند:  ،«فَفمَیَّا اِطِ»سخن آنان را حکایت یرده یه گفتند:  ]جن[اواهل همین ساوره 

مِعْیَا الْیُ و اما این یه عنادات جنیان و مخصاوصاا زیات و جهادشان به هه  91«یمَیَّا اِطِ دىلَمَّا ساَ

نحو اساات، براى ما مجهوپ اساات، و عارخواه  اوپ آنان هم خیل  براى ما روشاان نیساات 

 )طناطناهی، همان(.

شوند و شاود یه مؤمنین از جن داخل بهشات نم از حدیثی از امام باقر )و( نیز فهمیده می

های  دارد یه مؤمنین جن و فاسقان شیعه در ها و دشتل  بین بهشت و دوزخ حظیرهخداى تعا

(. و عالمه 2/437ق: 9492ینناد )طناطناهی، همان به نقل از عروسااای حویری، آنجاا منزپ م 

تر از ها بعضاا  از درجات بهشاات باشااد، یه پاییناضااافه میکنند یه گویا منظور از این حظیره

 (.51/74: 9374اطناهی، بهشت صالحان است )طن

  جن توان و قدرت

اعتقاد مردم بر این است یه جنیان نسنت به انسانها از قدرت و توان بیشتری برخوردار اند. 

آنان از اسارار غیب آگاهی داشاته و قادرند خود را به اشکاپ مختلفی درآورند. آن هه از متون 

اساات یه آنان از جهاتی نساانت به آید این اسااالمی در مورد توان و قدرت جن به دساات می

 تر بوده و بر انجام یارهایی توانایی دارند یه از عهد انسان خارج است.انسانها قوی
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های جنیان، در داساتان حضاارت ساالیمان در سوره مناریه سنا ای از تواناییبه بخش عمده

اند، و آن اشااره شده است. تعدادی از جنیان در تحت سیطره حضرت سلیمان و مسخر او بوده

رغم میل جنیان بر حضارت انجام بخشای از یارهای شاقی را یه از عهده انسان خارج بود علی

عهده آنان گااشاته بود  و النته این اطاعت و فرماننرداری از حضرت سلیمان تحت تلثیر قدرت 

ن شااد، و از ساالیماقاهره خدای متعاپ بوده اساات  و هر یک از آنان یه از امر خدا منحرو م 

(. یه مراد عااب آتش دنیا بوده، نه 95شاااد )سااانا/یرد، به عااب آتش دهار میاطااعت نم 

 (.  95/249: 9374اند و نه همه آنان )طناطناهی، آخرت، و النته بعض  از جن مسخرش بوده

هایی مانند حوض جنیان آن هه حضارت سالیمان الزم داشت از جمله معابد، مجسمه، یاسه

ساختند ( و خالصه اشیایی برای حضرت سلیمان می93غیر قابل انتقاپ )سنا/های بزر  آب، دیگ

یه سااختن آن برای انساان مشاکل و یا ناممکن بود. از آن جمله بود بنایی و غواصی در ابحار و 

(. آن هاه در این آیه به 95( و یاارهاایی دیگر )اننیاا/37آوردن مرواریاد و جواهرات )ص/بیرون

ر آیات ساوره سانا به عنوان جن مطرح شده است، و روشن است یه این عنوان شایاطین آمده، د

 (.   93/475باشند )مکارم شیرازی، دو با هم منافات ندارد، زیرا شیاطین نیز از جمله جن م 

یکی از یارهای محیرالعقوپ و سنگین جنیان دربار حضرت سلیمان)و(، ادعای آوردن تخت 

(. خالصه داستان این است یه بعد از تصمیم 57ملکه سانا به دربار حضارت سلیمان بود )نمل/

ملکه سانا برای آمدن به دربار حضارت سلیمان)و(، سلیمان تصمیم گرفت در حال  یه ملکه و 

نمای  یرده آنها را بیش از پیش به واقعیت اعجاز خود آشااانا، و در قدرت یاارانش در راه اند،

مقابل دعوتش تسلیم سازد. لاا از اطرافیانش خواست تا تخت او را به دربارش بیاورند. نخست 

عفریت  از جن با این استدالپ یه توانا و امین است ادعا یرد یه تخت را پیش از آن یه مجلس 

از جاى برخیزد نزدش بیاورد. اما این تخت را مرد صالح  یه آگاه  قابل سلیمان پایان گیرد و 

(. 57داشاات، در یک هشاام برهم زدن نزد وی حاضاار یرد )نمل/« یتاب اله »اى از مالحظه

صاحب علم یتاب از جن ننوده و از انس بوده است و روایاتی یه از اهمه اهل بیت در این باره 

وزیر وصی و خواهرزاده سلیمان « آصا  بن برخیا»ین شاخص یند یه ارسایده آن را تایید م 
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(. قطعا آوردن تخت ملکه سنا در یک 92/297و طناطناهی،  92/459بوده است )مکارم شیرازی، 

طلند یه ظاهرا ای میالعادهروز و یا نصفه روز و آن هم از فاصله دور و با دست خالی توان فوق

رخوردار بوده اسات. هر هند در همین قصه برتری انس عفریت جنی دربار سالیمان)و( از آن ب

 العاده انسان نیز به نمایش گااشته شده است.بر جن و قدرت خارق

یکی دیگر از مناحث مهم و تقرینا منهم در مورد شیاطین یه در هند جای قرآن به آن اشاره 

ن به و ممانعت از آناشده است، مسئله باال رفتن جنیان و شیاطین به آسمان و استراق سمع آنان 

وسایله شاهاب است. این موضوو در سوره های صافات، حجر، مُلک و جن مطرح شده است. 

شود یه جنیان و شیاطین، توان و امکان صعود از ظواهر این آیات و روایات مربوطه استفاده می

شد، یپخش مبه آسامان را داشتند و در آن جا گویا اخناری از زمینیان را یه به وسیله فرشتگان 

شدند. بعد این اخنار را در اختیار یاهنان از هایی از اسرار زمین آگاه میشانود یرده و به گوشاه

دادند. اما بعد از بعثت پیامنر گرامی اسالم، از صعود آنان به آسمان جلوگیری شده انس قرار می

 و این موضوو موجب حیرت آنان را فراهم یرده است.

زمینه آمده اسات: )ما آسمان پاهین را با ستارگان تزیین یردیم، و  در ساوره صاافات در این

توانند به )ساخنان( فرشتگان عالم باال گوش آن را از هر شایطان خنیث  حفظ نمودیم، آنها نم 

گیرند، آنها به شدت به عقب فرا دهند )و هر گاه هنین بخواهند( از هر سو هدو تیرها قرار م 

اى یوتاه براى استراق سمع نان عااب داهم است، مگر آنها یه در لحظهشوند، و براى آرانده م 

(. نظیر همین 91تا5یند )صافات/آنها را تعقیب م « شاهاب ثاقب»به آسامان نزدیک شاوند یه 

 (.1و 9، جن/2، ملک/99و97معن  در سوره های دیگر قرآن نیز آمده است )حجر/

یر شاهاب، تفاسیر گوناگونی صورت در مورد هگونگی اساتراق سامع و طرد شایاطین و ت

 ینند وگرفته اسات. بعضی از مفسران آن را حمل به ظاهر یرده و از درک آن اظهار ناتوانی می

اوتی های متفبعضاای دیگر، همه این تعابیر را حمل به باطن و معنا یرده و برای این آیات تاویل

ی، دانند )مکارم شیرازمحسوس می قایل شاده و آن را از باب تمثیل و ینایه و تشانیه معقوپ به

گیرند یه مقارن با نزوپ قرآن (. عالمه طناطنایی از آیات سااوره جن هنین نتیجه می55تا91/51
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و بعثات خااتم االننیااء)ص(، جنیاان از تلق  اخناار غین  آسااامان  و اساااتراق سااامع براى 

این آیات اساااتفاده  (. آن هه از مجموو51/55اند )طناطناهی، آوردن آن ممنوو شااادهدساااتبه

شاود، اثنات توانایی جنیان برای صاعود به آسمانها و دریافت اخنار آسمانی است، حتی اگر می

این توانایی در مقطعی از زمان و به صاورت محدود بوده و یا هنوز ادامه داشااته باشااد، صرو 

 نظر از این یه ییفیت صعود هگونه است و منظور از شهاب آسمانی هیست.

توان از ساوره بقره اساتظهار یرد. در این سوره به های شایاطین را میاز تواناییبخشای از 

با توجه به این یه  (.915دادند )بقره/شاایاطین نساانت داده شااده یه به مردم سااحر آموزش می

توان استنناط یرد یه جنیان نیز از این توانایی برخوردار شیاطین از جنس جنیان اند، بنابراین می

ضی توان فهمید یه شیاطین بر بعهم هنان یه طنا روایتی از تفسایر عیاشی و قمی میبوده اند. 

یردن هیزی در خاک و بیرون آوردن آن توانایی دارند. ساادس اعماپ مثل نوشااتن طومار و دفن

ینند: )اگر در این روایت وضااع علم سااحر و نوشتن و عالمه در رابطه با این مطلب اضاافه می

لیس نساانت داده، منافات با این ندارد یه در جاى دیگر به سااایر شاایطانهاى خواندن آن را به اب

جن  و انساا  نساانت داده باشااد، براى این یه تمام  شاارور باالخره باو منته ، و از ناحیه آن 

د، و یا آن ینشود، حاپ یا مستقیما به آنان وح  م لعنت  به سوى اولیاء و طرفدارانش منتشر می

 (. 327و 9/325یند )طناطناهی، در آنها نفوذ م  یه به وسیله وسوسه

ی و زدگشود، جنهایی یه به جن و قاعدتا به شیطان نسنت داده مییکی دیگر از توانمندی

یا دیوانگی انساانها اسات. به این معنا یه انسان ممکن است در اثر تماس شیطان منتال به جنون 

ان یک امر ممکن مطرح است. جایی یه و یا صارو شاود. در قرآن شاری  این موضاوو به عنو

(. عالمه طناطنایی نیز امکان ابتال به جنون متاثر 572زده تشانیه شده است )بقره/رباخوار به جن

یند ولی نسنت دادن جنون دیوانگان به شیطان، به طور استقالپ از نفوذ جن و شیطان را رد نمی

له یند، به وسیطان یسا  را دیوانه م و بدون واساطه را قنوپ نکرده و معتقد اسات یه اگر شای

یند آورد، و یا آفت  به مغز او وارد م اسناب طنیع  است. مثال اختالل  در اعصاب او پدید م 

داند، ولی (. گرهه ایشااان تاثیر جن بر انسااان را با واسااطه عوامل طنیعی می5/534)طناطناهی، 
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توان جن را از دیدگاه ایشاااان به تصااارو جن در عوامال طنیعی به نوبه خود میزان قدرت و 

 گاارد.نمایش می

ه با اشاره ب« آیا سرهشمه جنون و صرو شیطان است»مکارم شایرازی با طرح این سواپ یه 

را در میان عرب، ینایه از بیماری روانی و جنون « مس شااایطان»ای یه وجود تعنیر اعتقاد عده

رویه و نادرست سنب یک نوو و اعماپ ب  داند یه بعض  از یارهاى شیطان دانند، بعید نمیمی

به دنناپ آن اعماپ، شیطان در شخص اثر بگاارد و تعادپ »جنون شایطان  گردد. به این معنا یه 

روان  او را بر هم زند. به اعتقاد ایشااان، بسااتر الزم برای نفوذ و تاثیر شاایطان با اعماپ و رفتار 

 (.5/359: 9374، شود )مکارم شیرازینادرست خود انسان فراهم می

ای از راویان حدیث، اصل ایجاد جنون را به خدا نسنت داده و از طنرسای با اساتناد به عده

 داند. هر هندقوپ آنها این آیه را حمل بر مجاز یرده و نسنت جنون به جن را از باب تشنیه می

ا به سته و آن ردادن جنون به شایطان را خالو عقل ندانای دیگر، نسانتبا اساتناد به گفته عده

 (.  5/559شمارد )طنرسی، خاطر ابتال و امتحان بندگان خدا جایز می

تاثیر فزیکی و فزیولو یکی یه نتیجه آن مریضای جسمی انسان باشد نیز هیزی است یه به 

جن و شاایطان نساانت داده شااده اساات. از آن جمله اساات ندای حضاارت ایوب خطاب به 

(. همان طور یه از 49دهد )ص/ا به شایطان نسنت میپروردگارش یه عااب و گرفتاری خود ر

آید، حضاارت ایوب)و( مدتهای طوالنی به مرض جساامی منتال بود. آیات قرآن و روایات برمی

این یه علت ابتال هه بود و هه مدتی طوپ یشاااید و هگونه از آن رهایی یافت، مورد بحث ما 

یا علل طنیعی، نظرات گوناگونی  نیسااات. اما در مورد این یه عامل این مرض شااایطان بوده و

( بدون اشاااره به شاایطان به 59وجود دارد. خود حضاارت ایوب در آیه دیگری از قرآن )اننیاء/

تواند به شااکل طولی یند. از نظر عالمه طناطنایی هر دوی این عوامل میابتالی خود اشاااره می

ین آیه در رابطه با قدرت (. حد اقل هیزی یه از ا97/399: 9374تااثیرگاار باشاااد )طناطناهی، 

شود، امکان وقوو آن است. ایشان در پاسخ به این شایطان بر ابتالی انسان به بیماری استفاده می

 نه تنها دلیل  بر امتناو آن نداریم، بلکه آیه»نویسد: شود، میاشکاپ یه امکان، دلیل بر وقوو نمی
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دلیل بر وقوو آن  11«من عمل الشیطانالما الامر و المیسار و االلصاب و االزالم رجس »شاریفه 

 )طناطناهی، همان(. « است

زمخشاری به دلیل عصمت اننیاء و این یه اگر شیطان بتواند در اننیاء تاثیر بگاارد، به طریا 

اولی در افراد صاااال  تااثیرگااار خواهادبود و این برخالو صاااری  آیاات قرآن اسااات یه 

یند داند، تاثیر شااایطان در اننیاء را رد مییرا از حوزه تااثیر شااایطان به دور م 95«مخلصاااین»

به نقل از تفسایر یشاو(. عالمه در پاسخ به این اشکاپ، تنها نفوس  97/391: 9374)طناطناهی، 

داند و نفوذ او را در بدن انسااان نه تنها اننیاء و معصااومین را از حوزه نفوذ شاایطان خارج می

داند )طناطناهی، وقوو آن را نیز محقا می 93ه یه سور 99ممتنع ندانساته بلکه با استناد به آیه 

 همان(. 

یه نفوذ شیطان را در وجود اننیاء « بعضای مفساران بزر »مکارم شایرازی با اشااره به نظر 

بعید دانساته اند، به این دلیل یه این سلطه اوال به فرمان خدا بوده، و ثانیا محدود و موقت  بوده 

بزر  و ترفیع درجه او صاورت گرفته، نفوذ شیطان در حضرت  و ثالثا براى آزمایش این پیامنر

 (.91/515: 9374داند )مکارم شیرازی، ایوب و ماپ و فرزندان وی را بال اشکاپ می

توان از نفوذ او در نفوس انسانها نام بود. نفوذی یه از های شیطان میاز جمله دیگر توانایی

یس، تزیین، اضااالپ، ازالپ، ایجاد امنیه، نساایان، آن به عناوین مختلفی مثل الهام، وسااوسااه، تلن

 ایجاد ترس و ... نام برده شده است. 

ان از های دیگر شیطاهلل طناطنایی بدون اشااره به مساتندات آن، به بعضای از توانمندیآیت

یند الضامیر انساانها و قدرت بر گمراهی همه آنان در عین زمان، اشاره میجمله اطالو از مافی

 (.9/45: 9374ی، )طناطناه
  

                                                 
 11ماهده/ 99

 41حجر/ 95

 فان  نسیت الحوت و ما انسانیه اال الشیطان ان اذیره 93
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 های جنیانناتوانی

های جالب این اسااات یه جنیان با همه قدرت و توان خود برخالو تصاااور ما محدودیت

گردد، توان آنان زیادی دارند. حتی در بسا موارد به ویژه آن جا یه به علم و دانش و ایمان برمی

 از توان انسانها نیز یمتر است.

در مورد میزان توان و قدرت جنیان این است یه اراده و  اسااسی ترین و یلیدی ترین نکته

توانند بر مشیت الهی هیره اختیار آنها در تحت اراده و قدرت مطلقه الهی قراردارد و هرگز نمی

 شده و یاری بر خالو خواسته و اراده خدا انجام دهند.

ارشاااد قوم  خود جنیان در سااوره جن به محدودیت و ناتوانی خود اشاااره یرده و در مقام

تواند خدا را در زمین عاجز یند ینند یه ما یقین یردیم یه هیچ یس از ما نم خود اعتراو می

 (.95و یا از زمین بگریزد به طورى یه خدا از گرفتن و عقوبت او عاجز شود )جن/

 اهتوانیم در زمین از راز نظر عالمه طناطنایی منظور شیاطین از این یالم این است یه ما نم 

فسااد جلو خواسات خدا را بگیریم، و او را عاجز سازیم، و نگااریم نظام  یه در زمین جارى 

توانیم از هنگ او بگریزیم یرده جارى شااود. و این یه اگر خدا بخواهد ما را دسااتگیر یند نم 

 (.51/51: 9374)طناطناهی، 

نها از فراریردن از ینند یه آمکارم شااایرازی از این خطاب جنیان به قوم خود اساااتفاده می

پنجه قدرت خداوند در زمین، و فراریردن مطلا، اعم از زمین و آسامان، ناتوان اند. ایشان این 

جه توان از پنتوان بر خداوند غالب شااد، و نه م ینند یه نه م احتماپ را نیز از آیه اسااتفاده می

اى جز تسااالیم اه گریز، هارهعدالت او گریخت، بنا بر این وقت  نه راه غلنه وجود دارد و نه ر

 (.52/995: 9374فرمان عدالت او نیست )مکارم شیرازی، 

توان به محدودیت و از داساتان حضارت سالیمان و جریان هگونگی رحلت ایشان نیز می

ناتوانی جنیان پی برد. آن حضارت در حالی قنض روح شد یه به عصایش تکیه داده و مشغوپ 

به یار بودند. از فوت حضارت ساالیمان یک ساااپ گاشت و تماشاای جنیانی بود یه مشاغوپ 

ایشاان همچنان به عصایش تکیه داده بود تا این یه عصایش را موریانه خورد و آن حضرت بر 
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زمین افتاد. در تمام این مدت، جنیان، در حالی یه از یار شاااق در عااب و ناراضاای بودند، از 

 (.94فوت آن حضرت آگاهی نیافتند )سنا/

 نکته

آید، این اساات یه لب دیگری یه از مجموو آیات پیرامون شاایطان و جن به دساات میمط

ای قوی برای طغیان و سااریشاای و تمرد دارند. از تمرد ابلیس یه صااال  ترین فرد جنیان زمینه

 ترینترین و دانا( تا جنیان دربار حضرت سلیمان و حتی قوی39رفت )حجر/آنان به شامار می

( و صاااالبت و هینت 95( ، یه اگر قدرت قاهره خدای متعاپ )اننیاء/31)نمل/ 94آناان عفریات

(، هر لحظه آماده 95شدند )سنا/(، و متمردین جزا داده نمی34حضارت سالیمان)و( ننود )سانا/

 طغیان و سریشی بودند.

 پاسخ یک سوال 

 ساااوره اعراو یه در آن خدای تنارک و تعالی انگار مساااتقیما با ابلیس 95با توجه به آیه 

شود. آن این یه هگونه شیطان، با خدا سخن یند و پاساخ ابلیس، سوالی مطرح میصاحنت می

دهد: شده است  مکارم شیرازی به این سواپ این گونه پاسخ میگفت، مگر وح  بر او نازپ م 

گفتگوى خدا، همیشااه جننه وح  ندارد، بلکه وح  عنارت از پیام رسااالت و ننوت اساات، و »

یه خداوند با شخص دیگرى نه به عنوان وح  و رسالت، بلکه از طریا الهام  هیچ مانع  ندارد

درون ، یا به وسایله بعضا  از فرشاتگان ساخن بگوید، خواه این شاخص از صالحان و پایان 

: 9374)مکارم شیرازی، « باشاد، همانند مریم و مادر موسا  یا از ناصاالحان باشد مانند شیطان!

5/915) 

 شیطان و جن مورد در یخراف نظریات و عقاید .ج

در مورد جن و شایطان شانهات و نظریاتی در بین ادیان خرافی وجود داشته است یه قرآن 

                                                 
تلف  یه از جهات مخ« إِنِّی عَلَْیهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ»به معن  فرد گردنکش و خنیث است، و گفته عفریت « عفریت» 94

ده و قوپ مرفته، لاا در مقام دفاو از خود برآدهد یه بیم خیانت در این عفریت م توام با تایید است، نیز نشان م 

 451، ص92امانت و وفادارى داده است./ تفسیر نمونه، ج
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یریم به آن اشاره یرده و آنها را رد یرده است. از جمله این یه خدا شریکانی از جن و دخترانی 

 (.911)انعام/پرستیده اند از جنس مالهکه دارد و یا این یه عده ای جن را می

در بین ادیان گاشته، بعض  مانند مجوسیان معتقد به ثنویت بوده و اهریمن را خدای شرور 

دانساااتند، و یا مانند یزیدیها قاهل به الوهیت و بادیهاا و یزدان را خادای امور خیر و نیکی می

مکن مپنداشتند. و نیز بودند و شایاطین را شاریک خدا م « شااه پریان -ملک طاووس »ابلیس 

دهند بعض  از مشریین است مراد از جن همین جن معروو باشد، هون به طورى یه نسنت م 

قریش معتقاد بودناد یه خداى تعال  دخترى از جن گرفته و از آن دختر مالهکه به وجود آمده 

 (.  7/415: 974اند )طناطناهی، 

اى از ملی  یه شااعنهیند یه یک  از طواه  عرب به نام بنویلن  در یتاب االصاانام نقل م 

ه شود یه پرستش و عنادت جن و عقیده بپرساتیدند. حت  گفته م قنیله خزاعه بود، جن را م 

الوهیت آنها در میان مااهب خراف  یونان قدیم و هند نیز وجود داشته است. و به طورى یه از 

  بودند یه یک نوو شود، در میان عرب یساناستفاده م  15«و جعلوا اییط و این الجیة لسابا»آیه 

رابطه نساانی و خویشاااوندى براى جن با خدا قاهل بودند. به قوپ بساایارى از مفسااران، قریش 

معتقد بودند یه خداوند با جنیان ازدواج یرده و فرشااتگان ثمره این ازدواجند! النته قرآن به این 

شد، و ده باگوید: هگونه ممکن اسات مخلوق یس  شریک او بوپندار خراف  پاساخ گفته و م 

غیر ب»بودن این گونه عقاهد خراف ، همان اسااات یه از جمله در حقیقات بهترین دلیال بر باطل

اى براى این موهومات در دست نداشتند شاود، یعن  هیچگونه دلیل و نشاانهاساتفاده م  «علم

(.  پرساتش جن توسط مشریین در قرآن شری  نیز از 379تا  2/375: 9374)مکارم شایرازی، 

مالهکه به این صااورت مطرح شااده اساات: )منزه  تو اى خدا! توی  ول  ما نه اینان، بلکه  قوپ

 (.49پرستیدند، بیشترشان به جن ایمان داشتند )سنا/اینان جن را م 

پرسااتند، مالهکه، جن، و به گفته عالمه طناطنایی مشااریین سااه طایفه از موجودات را م 

                                                 
 929سوره صافات، آیه  92



 463/ پیرامون جن در کالم اسالمی یجستار

ده یه از شاارشااان محفوظ بمانند، هم هنان یه قدیسااین از بشاار، و علت پرسااتش جن این بو

پرستیدند، تا خیرات آنان را به سوى خود سرازیر ینند. مالهکه را مندأ تاریخ پنداشته، آنها را م 

و اى بساا وجه این یه ایمان به جن را به بیشتر مشریین نسنت دادند، نه به همه آنان این باشد 

مصونیت از شرور آلهه بوده، و از سوى دیگر در پرسات  یه بیشاتر مشاریین منظورشاان از بت

ماهب ایشااان مندأ تمام شاارور جن بوده اساات، پس در نتیجه پرسااتش بیشااتر آنان به طور 

 (.293و 95/295: 9374ناخودآگاه پرستش جن بوده است )طناطناهی، 

برای یکی از اعتقادات خرافی مردم هه در زمان قدیم و هه در حاپ حاضار، استمداد از جنیان 

بردن از شر جنیان به خود آنان است. )و این یه مردمی از انس به العاده و حتی پناهانجام امور خارق

(. مراد از پناه 5شدند )جن/بردند و همانها باعث بیشترشدن بدبختی انسیان میمردمی از جن پناه می

ب به بیابان  بر بردن انس به جن  این اساات یه در عرب رساام بوده یه وقت  در مسااافرت در شاا

خوردند از شار جانوران و شار سافیهان جن  به عزیز آن بیابان یه سارپرسات جنیان است پناه م 

: 9351برم به عزیز این وادى از شاار ساافهاى قومش )طنرساای، گفتند: من پناه م بردند و م م 

حنیفه  س قنیله بناى از یمن، و سد(. و گفته شده: اولین یس  یه به جن پناهنده شد، طایفه91/351

 (.91/913بودند، و آن گاه در همه عرب شایع گردید )حقی بروسوی، 

این باشاد یه براى رسایدن به مقاصدشان به « پناهنده شادن به جن»و بعید نیسات مراد از 

یاهن  مراجعه نموده، از او بخواهند جن را به یمک دعوت یند، و رسم بوده هرگاه از اذیت و 

به نقل  51/52: 9374یردند )طناطناهی، ند، به مردان  از انس مراجعه م ترسیدمضارت جن م 

 (.91/351: 9351از طنرسی،

وَ أَلَّطُ کانَ رِجالٌ مِنَ الْإِلْسِ »قمی در تفسیر خود از امام باقر)و( در پاسخ سوالی در مورد آیه 

امام فرمودند: رساام دوره جاهلیت این بود نقل یرده یه  «یَعُوذُونَ اِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً

اهن یند، و از یافتاد تا به نزد یاهن برود، و معتقد بود شیطان به یاهن وح  م یه مردى راه م 

به نقل از  51/74: 9374خواست تا به شیطان بگوید فالن شخص به تو پناه برده )طناطناهی، م 

 (5/391قم ، 
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به خرافه دیگری اشاااره میکنند یه در عصاار جاهلیت  جمعی از مفسااران در مورد این آیه

شدند اى وارد م هاى عرب، شب هنگام به درهوجود داشت، و آن این یه: وقت  بعض  از قافله

به بزر  و رهیس این سارزمین از شر  «اعوذ اعزیز هذا الوادى من شار ساهیاء قومط!»گفتند: م 

ا گفتن این سااخن، بزر  جنیان آنها را از شاار بریم. و عقیده داشااتند بساافیهان قومش پناه م 

(. اما مفهوم 59/92ق: 9492و آلوساای،  91/351: 9351)طنرساای، « یند!ساافیهان جن حفظ م 

ود و شآیه، مفهوم وسیع  است یه شامل هرگونه پناه بردن افرادى از انسانها به جن را شامل م 

در میان عرب یاهنان زیادى وجود دانیم خرافه باال یک مصاااداق از آن اسااات، هه این یه م 

ینند و از آینده خنر بساایارى از مشااکالت را حل م « جن»داشااتند یه معتقد بودند به وساایله 

 (.52/919: 9374دهند )مکارم شیرازی، م 

اند یه از نظر مکارم شایرازی مردم عوام و ناآگاه خرافات زیادى در باره این موجود سااخته

ید در حالی یه اگر موضاوو وجود جن از این خرافات پیراسته شود، آبا عقل و منطا جور نم 

اصال وجود جن یامال قابل قنوپ اسات، هرا یه هیچ دلیل  بر انحصار موجودات زنده به آنچه 

 (.925و52/922: 9374بینیم، نداریم )مکارم شیرازی، ما م 

 شود؟می دیده جن آیا .د

ه از جمله جنیان و دشمن انسان است دیده در رابطه به این یه آیا شایطان مشاهور، همان ی

شود یا نه اختالو نظر وجود دارد. از نظر بروجردی شیطان و جن موجوداتی نامرهی هستند می

شااوند.  آنها قادر بر نفوذ در یه در عالم ارضاای ما وجود دارند ولی به شااکل اصاالی دیده نمی

گر شده و به آن اشکاپ قابل دیدن اجسام مادی هستند و در آن واحد به صورتهای مختلفه جلوه

 (.9/937: 9355هستند )بروجردی، 

شود ولی امکان رویت آن وجود عالمه طناطناهی معتقد اسات یه جن به طور طنیعی  دیده نمی

دیدند، و هنگامی یه دیادناد، هم هناان یاه اننیاء او را میدارد. آدم و همسااارش شااایطاان را می

 (.9/519: 9374و  95/554: 9374شناختند. )طناطناهی، را میخواست متعرض ایشان بشود، او می
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 گیری:نتیجه

جن مخلوقی از مخلوقات خداوند اسات یه به صورت طنیعی از هشم بشر پنهان است. به 

شاااود. در حالی یه جن در اعتقادات بسااایاری از مردم همین دلیل به او جن )پنهان( گفته می

اندک اسااات. علم و ابزارهای علمی به دلیل ماهیت این وجود دارد، اطالعاات ما در مورد وی 

های ما در مورد توانناد دلیلی بر وجود و یاا عدم وجود جن اقامه یند. تنها آگاهیموجود، نمی

 جن از متون دینی و رهنمودهای رهنران دینی گرفته شده است.

تکاثر دارد بر خالو انساان یه از خاک آفریده شاده، جن از آتش خلا شده است. توالد و 

ولی نه مثل انساان. بعضی از آنان مؤمن و بعضی دیگر یافر اند. دارای حشر و نشر و تکلی  و 

ها های آنان در بعضی موارد مثل انجام یارهای شاق و سنگین بیشتر از انسانعقاب اند. توانایی

قیقا به و د اسات ولی بعضی از انسانها از نظر ایمان و علم یتاب بر جن فضیلت و برتری دارند

همین دلیل به جن امر شاد در پیشاگاه خدا به انساان ساجده یند. ولی جن با استناد به برتری 

آتش نسانت به خاک از انجام این امر اساتنکاو ورزیده و از درگاه خدا رانده شد. و این تکنر 

ند به نعلت اصلی دشمنی جن با انسان است. با انسانها دشمنی دیرینه دارند و همواره سعی میک

هر طریا ممکن انساان را از راه راست منحرو نمایند. جنیان به بعضی از اخنار غیب دسترسی 

دارند و قادرند با بعضای از انساانها رابطه برقرار یرده و آنها را از اخنار آسمانها آگاه نمایند. بر 

لط و ر خروج از تسساحر و جادو و ایجاد تفرقه بین انساانها نیز توانایی دارند. ولی النته قادر ب

 توانند.قدرت خدا نیستند و جز به اذن او یاری انجام داده نمی
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In this article, with an academic rule, have tried to pay attention about their 

nature, how to creation and ability of Jinn. But, because Jinn isn’t a thing that 

can be studied with academic and even narrative methods, therefore the 

majority of the article leaned on Quran’s verses, valid blogs and Quran’s 

comments which are more complete and more general.  

 

  



 4931بهار  – سومشماره  –/ مجله اشراق  8

 

A query about Jinn in Islamic theology 

Abdollah Kazemi, MBA 

And 

Nahid Mashaee, Assistant Prof., ferdowsi, Mashhad Un. 

 

Abstract 

Satan, Jinn and Eblis are of words being with the people, religious and 

atheists and always because of his seduction, has been the cause of terror . 

But, what is Jinn and made of what? What is his philosophy of creation, 

and why he counted as angels and even their teacher? What is the relation 

between Jinn with Eblis and Satan? What is his ability and the reason of his 

enmity with human? Is he visible? Does he have offspring and wakes? What 

beliefs are found about them? These are the questions which have been found 

about Jinn from the beginning of the human history.  

Jinn is a creation of God, that unlike the human being, created from fire. 

The creation of human, as a result of the God's Spirit blowing in to mud, 

created a superiority which was naturally  and generically better than Jinn. So 

the devil was commanded to prostrate man in front of God. Eblis, because of 

his major worship, was considered as the angels, with arrogance refuses this 

and thus was rejected by God. So, he did sworn trying divert God's servants 

from the right path until  judgment day. As humans, Jinn has duty and 

judgment and will be excited. Some of them are faithful and some are infidel. 

They can do some difficult and heavy work which human can’t. They are 

visible by some people including prophets, and even obligated to do hard 

works by them. They can be embodied in various forms. They have ability to 

magic doing and to divide between man and man, however, can’t do anything 

without God’s permission and willing. They have offspring and wakes, but 

there nature and how to proliferation and reproduction are unknown. There 

are a lot of superstitious beliefs about them, that majority of them are 
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decision-making, with an average 4.40, the hierarchy with an average of 4.26,  

and Tight and loose coupling with an average of 4.16 is true. 

In other words, The view of the Eshraq higher education institute managers 

on pattern Cybernetics significantly from the theoretical mean temperature 

used to describe the collection of data (the mean sightly  is 4)  is more than 

the scores of the principal components of this model in this institute, there is 

a significant direct relationship. 

Keywords: Cybernetics’ model, Higher education, Management of private 

higher education institutions, The management of Eshraq higher education 

institute. 
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»Study of  Application cybernetic model in the management of 

private higher education institutions in Afghanistan»  

Case: The Institute of Eshraq  Higher EducationAuthor:  

Khadijeh  Mokhtarzadeh9  

Abstract 

This study aimed to evaluate the application of cybernetic model in the 

management of private higher education institutions in Afghanistan is a case 

study in Eshraq higher education institute is performed. To achieve this goal, 

the first cybernetic model components and applications provided based on their 

requirements to use this model using the vote of the thirty-five cadres and 

managers of the Eshraq Higher Education Institute  and Herat University  was 

formulated. The current status of the Eshraq Higher Education Institute on the 

requirements were investigated. The search for answers to the question of how 

much Eshraq and various parts of the Higher Education Institute of Cybernetics 

model are used to organize their activities, was selected. To answer this 

question from a complete census sampling method was used. N = 35 

Views on the people using a questionnaire that has been developed based 

on the cybernetic theories were studied and compared. Components of the 

cybernetic model of Control and supervision, Tight and loose coupling, 

Interactions, Decision making, Leadership and Hierarchy. Data were analyzed 

by using descriptive and inferential statistics. Cronbach's alpha reliability of 

the questionnaire was 92%. Research findings indicate that the Eshraq higher 

education institute in amount using cybernetic model of organizing activities 

is a good place. 

And the status of the components of leadership with an average of 4.62 , 

interactions with an average of  4.41, supervision, with an average of 4.40, 

                                                 
mokhtarzadak@yahoo.com).making ( Public Policy Student of PhD - 9 
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The Right to an Attorney at the Preliminary in Guiry on the 

Rights of Iran and Afghanostan 

Zahra Sheikhzadah 

Summary: 

An accusation, deserves the accused person for the process which is 

specified in the law. The right of approaching the just and legal trail is ordered 

which is almost recognized and accepted by human right at global level. The 

acknowledged of obligation, warns those who are involves in the penal code 

process to avoid restricted decisions. 

Therefore, to defend itself, its necessary to provide all the legal approaches 

for the accused person to be able to confirm his/ her sinlessness or to avoid 

more punishment. One of the other right that the accused person deserves is 

to have defend representative or legal supporter during the trial period among 

all the preliminary phase. 

 In this inscription, based on the equitability judgment principles and 

human rights documentation, I did try to assess the way attitude if Afghanistan 

Irans legislation in the above mentioned processes. 

Key words: 

Civil invisigation, equitability judgment, legal supporter/ representative, 

defensive rights. 
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Support the Victin at the Preliminary Inrestigation Stage 

Somayeh Sheikhzadeh 
 
Abstract 

Victim is one of the most important components of a trail. In a fair trial, 

besides supporting of victim's right, considering offender's rights is necessary. 

None of them should be the cause of disregarding the other. These supports 

should be followed from the early stages of investigations till the end of the 

trail during the process. There are some anticipated supports for victims in the 

law and the preliminary investigations which include: Securing of the victims, 

right of knowing the investigation process, respecting to victims, doing 

research in a reasonable time, having the right of protesting on agreements and 

judicial decisions, right of accessing to the case, and right of accessing to an 

interpreter. 

Comparative study of the dedicated supports of victims will reveal the lack 

of law on victims' supports, and also the necessities of predicting specific 

supports in this field.  

Key words: victim's support, victim's rights, preliminary investigations.  
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The evaluation between spirituality and organization and 

organizational function 

Hadi Rohani 

 
Abstract: 

This article pays on different views, which already exists over spirituality. 

In a total evaluation, we can reach to this conclusion that a specific definition 

based on the personnel meaning of spirituality, is impossible to exist.  

Considering the different workforces that exist at organization, specifying 

the special spirituality atmosphere for all members of organization, will 

ground to organizational bankruptcy. So during the model that will be 

presented in this article, , the variously of spirituality have been encouraged, 

in the condition to link the different types of views to the organizational goals. 

In this case both spiritual soundness will be protected and as well as the fiscal 

goals of the organization will be insured.  
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Title: The relationship between negative and positive 

perfectionism with academic procrastination . 

Asadollah Norozy 

Abstract 

The academic procrastinationat different levels is one of the most common 

problems can be different. Accordingly، in the present study is the correlation 

between academic procrastination many variables negative and positive 

perfectionism was assessed.  Participants study، 242 male and female students 

were undergraduate academicdisciplines. procrastination scale educational 

student form (Solomon and Rathbloom (Apss))، Multidimensional 

Perfectionism Scale Frost (FMPS) were used. To determine the predictive 

power of the predictor variables، to determine the relationship between 

negative and positive perfectionism and academic procrastination ، Pearson 

correlation was used.  Findings showed that negative perfectionism is the 

positive predictor and significant with academic procrastination between 

positive perfectionism and academic procrastination ، there is not significant 

correlation.  

Key word academic Procrastination، positive perfectionism، negative 

perfectionism: 
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Relationship Between Man and God in Prayer Arafa 

Seyed Mahdi Afzali 
Abstract 

Imaginable relationships between God and man can be categorized 

in different groups: existential relationship, propagandist relationship, 

communicative, Relationship of submission and divinity, and ethical 

relationship between man and God are the conceivable realized 

collection of man and God relationships. In Arafa prayer all these 

relations have been well-illustrated. Existential relationship is also 

being explained; for proving God’s existence, there is no need for 

extrovert arguments, through Himself God introduces himself as the 

known and recognizable. In propagandist - communicative 

relationship, there is a top-down relation, means God speaks to man 

through oracle and the down-top relationship means prayer. 

Relationship of thralldom and divinity, and ethical relationship 

between man and God reaches a peak in this prayer. The main 

configuration of Arafa prayer are some major issues: first, there is a 

remark of God; regarding knowledge about God, the way of talking 

about God, and also speaking about God; from this side, refers to the 

different layers of human existence. The great human poverty, 

supplication, and submission to God are fully illustrated and pre-

mentioned issues have been covered in this format. In the whole 

prayer, divine attributes are expressed in various ways. By focusing on 

text and contents of the prayer, it becomes clearer that its text is more 

a creed letter of a monotheist rather than a mere prayer; it also shows 

how to speak to God, talk about God, and who we really are. 
 

 

 

  






