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 اشراق  وهشیژعلمی پ فصل نامه نامه و شرایط پذیرش مقاالت شيوه

 باشد؛ مجله. موضوع مقاله باید در راستای اهداف 1

تر در نشریات داخلی منتشر شده و یا تا زمان مشخص شدن نتیجه از . مقاله نباید پیش2

 سوی مجله، به سایر مجالت ارائه شود؛

 . مقاله، ضرورت دارد که واجد نکات علمی و ادبی زیر باشد:3

 الف( نکات علمی

( برخورداری از رویکرد تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی و مطلوب، سطح علمی 1   

 بندی صحیح مطالب؛مناسب و فصل

( بیان نظرات اساسی مطرح در مسأله، ذکر دیدگاه مخالفان، تجزیه و تحلیل و نقد  2   

 ها؛مند آنروش

 های موجود در مسأله؛گویی به ابهامات و پرسش( پاسخ3   

 وآوری در ساختار، محتوا یا روش ارائه؛( ن4   

 ( تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقی بین مباحث؛5   

 المقدور ناظر به مسائل و نیازهای جامعه علمی افغانستان بودن؛( حتی6   

 ( رعایت امانت در نقل قول از افراد.8   ( مستند و مستدل بودن؛ 7   

 نکات ادبی ب( 

رعایت قواعد دستوری، ادبی و نگارشی از قبیل: بیان مقدمه، ذکر چکیده فارسی )حداکثر .  1  

 ها، ذکر فهرست منابع؛نوشتهواژه(، اصول نگارش پی 7کلمه(، کلید واژه)حداکثر  151

 پرهیز از اطناب مملّ و ایجاز مخل؛ .2  

 سادگی و شیوایی نوشتار؛ .3  

 کلمه؛ 7111تا  5111. تنظیم حجم مقاله بین 4

. مقاالت ترجمه شده، در صورت دارا بودن نکات بدیع و تازه، با ذکر مشخصات منبع 5

ی آن امکان چاپ خواهد داشت )ارسال متن اصلی به همراه اصلی و مشخصات کامل نویسنده

 ترجمه ضروری است(؛



: شماره . مآخذ باید به شیوه درج سند در متن )نام خانوادگی، سال انتشار، شماره مجلد6

صفحه( باشد و از ذکر اسناد در پاورقی خودداری شود. توضیحات ضروری به تشخیص نویسنده 

 نوشت ذکر گردد.تواند در پیمی

 . فهرست منابع الزم است به شکل زیر تنظیم شود:7

یک(، )ایتالنام کتابالف( ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده)گان(، )تاریخ نشر(،   

 رجم یا مصحح، ناشر؛نام مت

، نام «عنوان مقاله»ب( ارجاع به مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده)گان(، )تاریخ نشر(،    

 )ایتالیک(، شماره، شماره صفحات؛نام مجلهمترجم، 

، «عنوان مقاله»ج( ارجاع به سایت: نام خانوادگی، نام نویسنده)گان(، )تاریخ دسترسی(،    

 نشانی سایت.

**** 

 مجله -ارسال و انتشار مقاله و تعهد متقابل نویسنده روند

 ارسال شود؛ 14و اندازه قلم  B lotusو با فونت   word. مقاله باید با فرمت 1

 پذیر است: های زیر امکانارسال مقاالت به شیوه

 الف( مراجعه به مدیریت اجرایی مجله واقع در ساختمان اصلی دانشگاه؛ 

 eshraq.eud.af@Gmail.comب( ارسال از طریق ایمیل 

شود.  در ارجاع می مجله.  پس از احراز شرایط عمومی،  برای ارزیابی به هیأت تحریریه 2

 صورت تأیید نهایی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

محتوای علمی آنها دگرگونی  ای که درگونه یص آنها به. مجله در ویرایش مقاالت یا تلخ3

 ایجاد نشود، آزاد است؛

 گونه تعهدی نسبت به بازگرداندن مقاالت ندارد؛هیچ مجله. 4

. ذکر نشانی، تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده)گان(، برای ارتباط بعدی به مجله 5

 ضروری است؛

مقاله  بایست مسئولیتده داشته باشد، همه آنها می. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسن6

 را کتباً بپذیرند و به مجله اعالم کنند.

  اشراق علمی پژوهشی نامهفصل 

mailto:eshraq.eud.af@Gmail.com
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 هاداوریو ارزش گذاریاهداف زندگی و نقش آن در قانون

 های صدرالمتألهین شیرازی()با تأکید بر اندیشه
 1سید محمد مهدی افضلی

 چکیده
مجازات و مکافات، جایگاه مهمی در هر نظام جزایی دارد. اسالم نسبت به برخی از 

 که برای ناظر بیرونی، اغلبایهای سنگینی را منظور کرده است، به گونهرفتارها، مجازات

ارزشی اسالم، از  ی این قوانین در پرتو  نظامکند. ولی مالحظهها ناموجه جلوه میآن

ها را به ی شدت این مجازاتد. این نوشتار کوشیده است فلسفهکاهها میغرابت آن

صورت توصیفی، تحلیلی، در پرتو اهداف زندگی و نظام ارزشی اسالم، با تاکید بر تفسیر 

صدرالمتألهین شیرازی، تبیین نماید. در تفسیر صدرایی از اندیشه اسالمی، شناخت حق 

دهد، حفظ حیات، هدف میانی و کیل میو التزام به لوازم آن، هدف نهایی زندگی را تش

چه به بخشد. به همین میزان، هر آنتولید ثروت هدف ابتدایی زندگی را قوام می

دن کفر، شباشد. رذیلت شمردهشناسی و التزام به آن آسیب وارد کند، پذیرفتنی نمیحق

 "انسان مرگ معنوی"که موجب خاستگاه و این شرک، نفاق، ارتداد و مانند آن از همین

های شدید ناظر به قتل نفس و اعمال منافی عفت به دلیل گیرد. مجازاتشوند، مایه میمی

شوند. شدت مجازات مرتبط با امور دیدن حیات قابل فهم میخطر انقطاع نسل و آسیب

کند. ارزشمندی مندی مال حکایت میمالی همانند سرقت، ربا، احتکار و مانند آن از ارزش

مند شدن حفظ حیات نیز از بستر واقع و فضیلت "حفظ حیات"یرگذاری بر مال، از تاث

ی ـ ناشبخش حیات معنویبه عنوان عوامل قوامشدن برای شناخت حق و رفتار درست ـ

 شود .می

طلبی، حفظ حیات، ابزاری، حق واژگان کلیدی: نظام اخالقی، ارزش غایی، ارزش

 تولید مال، مجازات، خشونت.

 
                                                 

ــراق، 9  ــی اش ــوص ــیالت عالی خص ــه تحص ــس ــو کدر علمی موس ــفه و کالم، عض . دکترای فلس

   afzalimahdi@yahoo.comهرات
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  طرح مسأله
های کلی و کالن و جعل و رفع قوانین یک جامعه، بر نوع نگاه آن گذاریسیاست

گیری از نگاه نسبت به هویت انسان و هدف یا اهداف او از زندگی وابسته است. الهام

ورزی، تدبیر معیشت، تعامل، طرز غیر قدسی نسبت به انسان، نوع خاصی از سیاست

که اثر پذیری از نگاه قدسی، گونه و کند؛ چنانیزندگی و مجازات و مکافات را مطالبه م

کند. در این نوشتار، هدف به تصویر کشیدن همین رابطه و به طرز دیگری را الزام می

ها و الگوهای کالن معرفتی در تنظیم امور گیری از نظریهدنبال آن، تجدید نظر در الهام

 مرتبط با زندگی بر مبنای اندیشه اسالمی است. 

اسالمی، انسان موجود مختاری است که شاکله و شخصیت او، پیرو رفتارهای  در نگاه

( نظام اخالقی اسالم، بر مدار نزدیکی و دوری از 31گیرد.)النجم:اش شکل میاختیاری

اگر رفتاری، نقش بیشتری در رساندن انسان به هدف  چرخد؛اهداف/هدف زندگی می

که انسان را از اهداف دور کند، نیز ابل، کاریتر تلقی شده و در مقداشته باشد، ارزشمند

شود. در اخالق، گذاری شده و دارای ارزش منفی تلقی میاش، ارزشبه میزان اثرگذاری

های مقابل خوب و بد، درست و نادرست، باید و نباید، شایسته و ناشایست کارها به دسته

و مکروه و مباح، زیر شود. در شریعت نیز واجب و حرام، مستحب و وظیفه تقسیم می

ها و اما شدت واجب 9(25، 2، 9119سازند.)صدر، های احکام تکلیفی را میمجموعه

تر از مسائل، نیازمند ها تشکیکی است. درک روشنبندیطور سایر دستهها و همینحرام

تر از اهداف زندگی است. با تعیین هدف/ اهداف زندگی در اندیشه شناخت درست

ان توها، میگذاریکه متقابال، از ارزشکند. چنانها نیز معنا پیدا میگذاریاسالمی، ارزش

                                                 

سیم می9  سته تق شرعی به هفت د سته بندی فقه حنفی، احکام  سم شود. افزون بر پن. البته در د ج ق

ــافه می ــنت را نیز اض ــتهمذکور در متن، فرض و س ــود. ولی مطابق دس بندی مکاتب فقهی جعفری، ش

شتر  صیل بی ستحب با هم تفاوتی ندارند. برای تف سنت و م شافعی، حنبلی و مالکی واجب و فرض و 

سالمیعبدالکریم زیدان، نک:  صول فقه ا سالت، ا صر زاهدی دروازی، کابل، ر ، 9311، ترجمه عبدالنا

 بب 22ص



 9/  هاگذاری و ارزش داوریقانوناهداف زندگی و نقش آن در 

که ضد ارزش معرفی شده و بر، اهداف زندگی را نیز کشف کرد. از کاریبه صورت میان

گونه اغماضی صورت نپذیرفته باشد، این نکته قابل استظهار است که نسبت به آن، هیچ

سازد که راه بازگشتی برای آن وجود ندارد. یار دور میاین عمل، انسان را از هدف، بس

 که تعیین شده نیز در همین راستا قابل فهم است. هاییمجازات

 .اسالم و اهداف زندگی 1
های اسالمی، اهداف مختلفی برای زندگی ترسیم شده است که برخی، ذیل در آموزه

گنجد. در اهداف داف نهایی میبندی است و برخی نیز در زمرة اهاهداف میانی قابل طبقه

توان نام برد: صحت، قوت و نظافت)در بعد جسمی( تفکر و میانی از امور ذیل می

( ی قسط)در بعد اقتصادیتعقل)در بعد فکری(، تزکیه و تهذیب، )در بعد اخالقی( اقامه

ی اسالمی)در بعد تعاون و همکاری)در بعد اجتماعی( استقالل و عزت جامعه

ی ابعاد ( در اهداف نهایی نیز با توجه به این نکته که همه45، 9، 9313ی،سیاسی()باقر

توان اموری را بیان کرد؛ هرچند این امور، در نهایت دهند، میزندگی انسان را پوشش می

باشند. هدایت و رشد، طهارت و حیات طیبه، شرم و قابل بازگشت به یکدیگر نیز می

ها، مجموعه اهداف نهایی است که در اندیشه این تقوی، رضوان و قرب الهی و عبودیت،

نیز  "سعادت"ی توان برای زندگی انسان بر شمرد. از این اهداف با واژهاسالمی می

( در برخی از 57-47و باقری، پیشین،  32، 9، 9311کنند)مصباح یزدی،حکایت می

تفسیر و تعبیر شده است)صدر  "معرفت"به  "عبودیت"های دینی، از گزاره

( و در برخی از احادیث قدسی نیز هدف آفرینش، 342، 9372و 922، 3، 9313المتألهین،

تا انسان، در پی  (375، 17، 9723به طور کلی، معرفت، معرفی شده است: )مجلسی، 

شناخت و تغییر بینش، در تمام ابعاد زندگی، از خود محوری به خدا محوری و از انانیت 

به عبودیت برسد. ثمرات این شناخت و عبودیت، در ابعاد مختلف خودش را نشان 

 خواهد داد. 

( و 255ی الهی دانستن علم)بقره:(، عطیه24دوری از شهوات در بعد جسمی)نساء:

(، در بعد فکری و عقلی از ثمرات 21خشیت داشتن نسبت به خداوند سبحان)فاطر:

( و مالک 13ار در بعد اخالقی و اجتماعی)قصص:عبودیت است. احتراز از علو و استکب

( و حاکم دیدن او در بعد 27عمران:دانستن و مالک دیدن خداوند در بعد اقتصادی)آل
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( از دیگر ثمرات عبودیت و معرفت انسان نسبت به خداوند 72سیاسی )سوره یوسف:

 .( 12، 9313،9باشد. )باقری: متعال می

های زندگی به میانی و نهایی، تمام امور مرتبط رزشبندی اهداف و اتوجه به دسته با

 های میانی زندگی را تأمین کنند. توانند هدفو می با دنیا، ارزش ابزاری و واسطی دارند

 گذاری کارها از جهت رساندن به یا بازداشتن از کمال. ارزش2

سازد)سوره می ی انسان راشاکله "اعمال اختیاری"که اشاره شد،در اندیشه اسالمی،  چنان

جوید. حرکت جوهری ( صــدرا برای تبیین این مهم، از مفهوم حرکت جوهری بهره می33نجم:

ی صــدرا، بدین معناســت که انســان، در گام نخســت، بالقوه انســان و بالفعل، نفس در اندیشــه

ــان ــدرا در این زمینه اهمیت ویاه دارد و نوع انس ــت. تعبیر ص ــی او را حیوانی بیش نیس ــناس ش

سانی، در آغاز، سقف جسمانیات و کف مجردات مییت میحکا باشد: کند. در نگاه او، نفس ان

ـــی و بدایي عالم  ـــمانیات فی الکمال الحس ـــانیي فی  ول الفطره نهایي عالم الجس فالنفس اإلنس

ها و اعمال خود، ( انســان، با شــناخت372و 214، ص1361)همو، الروحانیات فی الکمال العقل

ی وجود او را های درســت و رفتارهای شــایســته شــاکلهیابد؛ شــناختیبه تدریج تشــخص م

ا و هشــود. تاریرگذاری پیوســته و مســتمر  شــناختســازند و این هویت به تدریج ظاهر میمی

شکل سان و  صیت ان شخ ضله و ردیئه که قوامرفتارها بر  صیت وگیری ملکات فا شخ  بخش 

ــان ــرورت و اهمیت این ارزشهویت انس ــدید نیز میگذااند، ض کند. به همین دلیل، ری را تش

 مندکه به تعالی انسان  منتهی شود، ارزشگذاری کارهای اختیاری، هرکاری را اسالم، در ارزش

 کند. که به سقوط انسان بیانجامد، ضد ارزش تلقی میو هر امری را 

 . کارهای رساننده به کمال2/1

 پرستیگرایی و حقحق . 2/1/1
را شناخت حق و تعهد به آن تشکیل دهد، فهم و انسان  یی و اساسینها وقتی هدف

گیرد، اهمیت ویژه خواهد یافت. در اندیشه چه از حقیقت سرچشمه میباورمندی به آن

و عمل به  اقرار به ربوبیت او تر از همهو مهم وحدانیت خداونداسالمی، باورمندی به 
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و 373، 1361)صدرا،  بخشد.قوام می ی اصلی باورهای دینی راها، شاکلهمقتضای آن

تر شدن عقیده به راسخبرای یابند که، می، کارهایی اهمیت راستادر همین   (633، 1421

شناسی اسالمی، انجام رفتارها، در مجموع، یا بر اساس عقل اند. در انساننافع ،توحید

آید و بستر ی انسان به کمک میاست، یا بر اساس هوای نفس؛ در هردو حالت، اراده

سد رپردازد و به کمال میسازد. با اطاعت از عقل، به عبودیت میصدور فعل را فراهم می

 اندازد. در نگاه صدرایی نسبتویشتن را به هالکت میپذیری از هوای نفس، خو با فرمان

شود و به تعالیم دینی، هرگاه رفتارها بر مبنای شناخت صحیح باشد، عدالت محقق می

هرگاه بر مبنای هوای نفس عمل شود، فرد، گرفتار ظلم شده است. تعبیر صدرا در این 

و إذا قام الجور خدمت إذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول زمینه، بسیار گویاست: 

 (374، 9372)همو،العقول للشهوات

 پرستیطلبی و حقهای حقها و مصداقالف( مسیر
های متکثر و متنوع قرآنی و حدیثی، در تحریک و تشجیع نسبت به تعقل و گزاره 

کند. محوری حکایت میطلبی و حقگذاری اسالم نسبت به حقعقالنیت، از ارزش

و به اختصار، به  9نهیمدیث نسبت به تعقل را به فرصت دیگر وا میپرداختن به نگاه احا

مراجعه به آیات مختلف قرآنی، چند دسته  2پردازیم.بندی موجود در قرآن کریم میدسته

 دهد:از آیات را در باب تعقل، فراوری انسان قرار می

ر جود دمو ، بسان یک ملکة فطری و قوة ادراکیرا عقل . دستة نخست، استفاده از9

 3؛دهدانسان، مورد تاکید قرار می

                                                 

داللة العقلیة فی (، 9722برای تفصـــیل بیشـــتر در این زمینه، نک نوفان عبیدات، عبدالکریم، ) 9

، القرآن و النظر العقلی(، 9113اسمعیل، )اسمعیل، محمدالنفائس للنشر و التوزیع.فاطمه، اردن، دارالقرآن

مفهوم العقل (، 9113الوالیات المتحدة االمریکیة، المعهد العالمی للفکر االســالمی. الجوزو، محمدعلی، )

 ، بیروت، دارالعلم للمالیین، چاپ دوم. و السنةالقرآن و القلب فی 

ــت2  ــالمی به گردآوری عالمان امامی نزدیک هش ــد حدیث در این زم. در احادیث اس ینه وجود ص

شی از آن سنهالعقل فی ها در کتابدارد. بخ شار ، گردآوری محمد محمدی ریالکتاب و ال شهری انت

 یافته توسط موسسه دار الحدیث قم قابل مطالعه است.
 (و...35( )عنکبوت/5( )جاثیه/21و 27( )روم/74و92()نحل/7( )رعد/977. )بقره/3
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 7تذکّر، 5اعتبار، 7تفّکر، 3تدبّر، 2تبّصر، 9که عقل را به ضرورت اکتساب نظر،. آیاتی2

هرکدام از این واژگان، مستقیم و غیر مستقیم به کارگرفتن خواند؛ و مانند آن فرا می 4تفقّه

یابی به کمال معرفتی و رفتاری عقل و استفاده از این نیروی خدادادی را در مسیر دست

 دهد؛و رسیدن به حقیقت و تعهد سپردن نسبت به آن مورد تاکید قرار می

 که خردمندان و اصحاب عقول رشیده را مورد خطاب قرار داده است؛. آیاتی3

 که از عقلباشند و نه کسانیباشند، شایستة خطاب قرآنی میمند از خرد میکه بهرهکسانی

 1اند.را به فعلیت نرساندههای آناده نکرده و ظرفیتخویش استف

های کند؛ تعبیرکه افراد را به دلیل عدم استفاده از عقل و تعقل، مذّمت می. آیاتی7

در این  93افال تتفّکرون 92افال تُبصرون، 99افال تذکّرون، 92افال یتدبّرون، 1مانند: افال تعقلون،

ز اهتمام اسالم نسبت به شناخت درست و رفتار ها، اگنجد. هریک از این دستهدسته می

کند. اگر از اکتفا به حس، اعتماد به ظن، حدس و گمان، تقلید از شایسته حکایت می

شود، نیز در همین راستا گذشتگان، پیروی از افراد دارای منزلت اجتماعی باال مذمت می

چه در دنیای یت، با آن( البته این عقالن219-245، 9311،9قابل فهم است.)مصباح یزدی، 

                                                 
 .(و..915()االعراف/5(، )الطارق/27. )عبس/9
 (؛...941( )اعراف24()سجده/29. ذاریات/2
 (27()محمد/71( مؤمنون/12(،)نساء/21. ص/3
 ؛52،انعام/29،حشر/919-912عمران/آل،77، سبأ/291، بقره/99-92، نحل/3، رعد/93جاثیه/.7

 ؛ 77-73، نور/999، یوسف/93عمران/، آل2. حشر/5 
ست و نزدیک این کلمه یکی از پر کاربردترین کلمات در قرآن ک.7 بار در قرآن کریم ذکر  271ریم ا

 شده است

 (14توبه/،911، اعراف، 11و  75)انعام/.4 

 (4عمران/، آل91، رعد/91زمر/ ،919عمران/آل ،999)یوسف/.1 
 (22، انفال/21، شعرا/74، انبیا/72، قصص/32، انعام/75عمران/، آل77)بقره/.1

 (27)محمد/.92 

 (51، مؤمنون/94نحل/ ،27، هود/3)یونس/.99 

 (29، ذاریات/42)قصص/.92 

 (52)انعام/.93 
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متجدد رخ داده و عقالنیت را به عقل ابزاری فروکاسته است، نسبتی ندارد. بلکه عقالنیت 

قدسی است که معرفت قدسی را در پی دارد. اگر جز این باشد، به آشفتکی معرفتی منتهی 

شود.  به تعبیر سید حسین نصر، در دنیای متجدد، فروکاستن عقل شهودی به عقل می

ی عاقله به زیرکی و زرنگی، نه فقط سبب شد که معرفت ستداللی و محدود کردن قوها

ه معنا شود، بلکه الهیات عقلی را نیز بقدسی غیر قابال دسترس و حتی برای برخی بی

 (72، 9315ویرانی کشاند.)نصر،رحمتی،

تواند انسان را به هدف زندگی برساند، بلکه عمل کردن شناخت حق به تنهایی نمی

 به مقتضای آن اهمیت اساسی دارد و شایسته است بدان توجه شود. 

 تعالی روحی ب( جعل تکالیف و قوانینِ بسترساز

با توجه رابطة متقابل ظاهر و باطن، یافتن بینش خاص نسبت به نظام هستی و سایر 

ها های خاص و مداومت بر آنها، فراموش نکردن این بینش، از مجرای عبادتساحت

(، فرایضی، چون نماز، روزه، حج و مانند آن 342، 3: 9345میسر است. )بوعلی، طوسی، 

سنخ رفتارها موجب حیات واقعی نفوس تشریع و تعریف شده است. این

در تعالیم دینی، شناخت نفس، ( 75، 9799،1، طباطبایی،9372،9،343شود.)صدرا،می

( و خدافراموشی، خود 511، 9792مقدمه شناخت خداوند تلقی شده)تمیمی آمدی،

(. شناخت خداوند نیز با انجام این 91فراموشی را در پی خواهد داشت)سوره حشر:

فرایض توأم است. در انجام فرایض نیز، دو شاخصه شرط است: یکی مدوامت بر عمل 

آن. مداومت، ناظر بر کمیت عمل و محافظت، ناظر بر کیفیت آن  و دیگری محافظت بر

است تا نسبت به تکالیف، مراقبت صورت پذیرفته و سرسری گرفته 

که بدون عمل صالح های صحیحی( از طرف دیگر، شناخت927، 9313،9نشود.)باقری،

رر که، تکباشد، پایدار نخواهد ماند. به همین دلیل، نه تنها عمل صالح ضرورت دارد، بل

 (374، 9372و صدرا،  343-349، 3، 9345آن نیز شرط است.)بوعلی، طوسی،
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 . حفظ حیات2/1/2
انجام کارهای ، نهادینه ساختن فضایل اخالقی و معرفت خداوند بدیهی است که

. اهتمام اسالم به پیوند باشددر قید حیات انسان پذیر است که ، زمانی امکانعبادی

اری نسبت به آن، تولید مثل، تربیت فرزند، احترام به والدین و مانند گذزناشویی، ارزش

آن، در این راستا قابل تعریف است. بدون حیات مادی انسانی، معرفت، عبادت، بالندگی 

متداد چه به اکدام ممکن نیستند. به همین دلیل، هر آنو شکفتگی اخالقی و معنوی، هیچ

کند که ارتقا صدرا تاکید می 1گنجد.میاهمیت دیِ بعرتبه زندگی انسان مدد رساند، در 

آید و حرکت در زمان به حساب می "حرکت"های رفیع کمال، از حضیض نقصان به قله

ترتیب، مدت زمانی برای زندگی در دنیا الزم است و پیرو آن، حفظ یابد. بدینوقوع می

الل صدرا روشن ( طرز استد342، 9372حیات یکی از اهداف ضروری دین است.)همو، 

داند، به همین را شناخت خداوند و ایمان به او میاست: او هدف نهایی زندگی انسان

 چه مقدمه برای این هدف قرار گیرد، ضروری خواهد بود. دلیل، هرآن

 کارهای نافع به حیات . 2/1/3
 حفظ و بقای حیات رسد که در با تأمین و تضمین اصل حیات، نوبت به اموری می

. تولید و حفظ اموال، در این زمینه قابل تفسیر است. اموال ادامه حیات مادی را اندنافع

ر یابی انسان به کمال موثکند، بنابراین به صورت غیر مستقیم در دستتضمین می

چه ضد این امور باشند، در ( در مقابل، هرآن731، 9722و343، 9372باشد)صدرا،می

بندی است. اهتمام اسالم به کار و تولید ثروت حالل و ی بدترین اعمال قابل طبقهرده

گذاری نسبت به کار و معیشت پاکیزه، همه در همین راستا تفسیر پذیر است. ارزش

عبادت تلقی کردن آن و باالتر از همه، برترین عبادت دانستن کار و کسب معیشت از 

، 5، 9311)کلینی، .الْحَلَالِ لَُها َطلَبُالْعَِبادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَ خورد: همین ریشه آب می

ر ی پیکار و تاکید ببوسه زدن بر دست کارگر در حضور مجاهدان بازگشته از عرصه (41

( از اهمیت مال حالل در 271، 2تا،اثیر،بیسوزد،)ابنکه این دست در آتش دوزخ نمیاین

 شود.امتداد حیات و در نهایت شناخت حق و سعادت و کمال ناشی می

                                                 

 . 731و المعاد ص  همان. و المبدأ 9 
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که به امتناع کمال و سعادت منتهی اهتمام به امور موثر در کمال، بدون توجه به اموری

شود، ناتمام است. به همین دلیل، شایسته است موانع کمال مطابق برداشت می

 ی مجال، تجزیه و تحلیل شود.صدرالمتألهین شیرازی، فهرست شده و به اندازه

 .موانع کمال2/2
ری گیهای صائب و اعمال صالح در شکلکه اشاره شد، به موازات تاثیر اندیشهچنان

سازند. ی بد را میهای خطا و رفتارهای غلط نیز شاکلهی نیک برای انسان، اندیشهشاکله

ها و رفتارهای غلط، در ژرفای جان آدمی رسوخ کرده و به ملکات رذیله ها، نیتاندیشه

ترین امور ضد ارزش در لوازم آن، اختالل در نسل و مال مهم شوند. کفر وتبدیل می

 آیند. اندیشه اسالمی به شمار می

 .کفر و لوازم آن2/2/1
شوند. می در زمرة امور ضد ارزشی دسته بندی کفر و لوازم آن ،در میان کارهای بد

ه بکه خداوند را نشناسد و برای شناخت نیز گامی بر ندارد یا پس از شناخت، کسی

ی فکری اسالمی، مرتکب بدترین کارها شده است. مقتضای آن ملتزم نباشد، در منظومه

ق ، مصدا"عناد و لجاجت"نپذیرفتن وجود خداوند، ربوبیت او و نپرستیدنش از سر 

نسان ی اشود، بلکه نوع مواجههاما کفر تنها به این مسأله خالصه نمی آشکار کفر است؛

ت به قوانین حاکم بر نظام آفرینش دارد نیز در این زمینه، تعیین که نسببا خداوند و نگاهی

 یت کاملاحساس امنطرف و آید؛ از باب نمونه، ناامیدی کامل از یککننده به حساب می

 عدماند که از اموریدر برابر تخطی از قوانین حاکم بر نظام آفرینش از طرف دیگر، 

درست از شناخت کنند. ایت میی هستی و مقصد آن حکشناخت درست از سرچشمه

چه به آنرساند نه ناامیدی و ایمنی محض. هر، انسان را به حالت خوف و رجا میحق

 ،9372آید. )صدرا:این شناخت و عمل مطابق آن لطمه وارد کند، بدترین کار به حساب می

؛ زیرا دان( کفر، شرک، ارتداد، نفاق و فسق، از جمله رفتارهای غیر قابل پذیرش343-347

ها انسان حتی زنده به شمار سازند و با وجود اینی اصلی شناخت انسان را میخمیرمایه
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های مختلف قرآن فهم و پذیرش دین، موجب زنده شدن جان آدمی در سوره 1آید.نمی

 (42و یس، آیه 77معرفی شده است)سوره انفال، آیه

ود یز در این زمینه نقش خشناسی صدرایی نی متقابل نفس و بدن و نوع انسانرابطه

کند. در تصویر صدرایی، انسان مشتمل بر عقل، نفس و جسم ها ایفا میرا در برداشت

است. کمال انسان نیز در این است که از حد طبع و جسم به حد عقل منتقل شود. انتقال 

به این مرحله نیز بدین ترتیب است که باطنش به نور علم روشن شده و با عمل شایسته 

ق ها متمایل به حی او نیز با ریاضتیز از امور پست منزه شود؛ قوای متوهّمه و متخیّلهن

کنند؛ شناخت و ایمان نفس، به شود؛ زیرا، ملکات نفس و بدن، تنازل و تصاعد میمی

شود و بر عکس، اعمال صالح، مراتب باالتر شناخت را اعمال صالح بدنی منتهی می

ن دارند و بدورا از اعمال صالح باز میمانند آن نیز انسان کند. کفر و فسق وتسهیل می

و  342، 3، 9345ماند. )بوعلی،طوسی، عمل نیک، انسان از شناخت بهتر باز می

 (374، 9372صدرا،

که از سر عناد و لجاجت به حق بر این اساس، مجازات دنیوی یا اخروی برای افرادی

ه چنین کارهایی، انسان را از کمال و سعادت شود، ریشه در این نکته دارد کملتزم نمی

 دارند. باز می

 از بین بردن حیات 2/2/2
ار قردر ردیف دوم  و تولید مثل و نسل بقای نفس ،در ردیف کارهای نیککه چنان

در همان گردد  انسانی که موجب اخالل به حیاتچیزی نیز، در میان کارهای بدداشت، 

کمک به شناخت حق  ،که بقای حیاتگونه همان گیرد. از طرف دیگر،رده جای می

ین ردیف از در ا ،صدرالمتألهین سازد.سدود میم ، راه شناخت را کرد، اخالل به آنمی

کارهایی چون قتل نفس و اعمال منافی عفت نام برده و حکمت تحریم برخی از رفتارها 

ضای ق و عمل به مقتکند. در پی قتل، دیگر حیاتی در میان نیست تا شناخت حرا ذکر می

                                                 

ــاختار ذاتی آن، دیدگاه9  ــاخته و . البته در باب ایمان و س ــالمی س ــی متفاوتی در کالم اس های بس

هیکو : توشــیگنجد. برای تفصــیل بیشــتر نکپرداخته شــده اســت که پرداختن به آن در این مجال نمی

 .9341ایزوتسو، مفهوم ایمان در کالم اسالمی، ترجمه زهرا پور سینا، تهران، سروش، 
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نتهی م انقطاع نسلپذیر باشد. اشاعه رفتار غیر اخالقی مانند لواط و مساحقه، به آن امکان

موجب تشویش انساب و ابطال  شود. در زنا، هرچند انقطاع نسلی در کار نیست،می

ی در شریعت ( عمل شنیع زنا به اندازه347، 9372شود.)صدرا، میتوارث و تناسل 

 "ذفق"فور بوده است که حتی نسبت دادن زنا به صورت ناروا به کسی، حد اسالمی من

 ( 913، 9312را در پی دارد.)گرجی،

در فرهنگ امروزی غربی، تجویز همجنس بازی و مجاز شمردن فحشا به میل و اختیار 

گرایی در عرصه اخالق است. در مباشران، مبتنی بر نوع نگاه آن نسبت به انسان و لذت

داند و ی کمال میکه انسان را سالک قلهشناسی خود و ایناسالم، بر مبنای انسانکه حالی

ابد. به تنه ساکن آن، به تبع، رفتارهای بازدارنده از ورود به مسیر سعادت را نیز بر نمی

میزان تاثیر یک عمل در امتناع سعادت، مجازات و کیفر جعل و وضع کرده است تا نفس 

 و از عقل و شرع پیروی کند. سرکش انسان، رام شده 

 از بین بردن اموال. 2/2/3
د. گیری سوم قرار میدر میان کارهای بد، اتالف اموال و اختالل اقتصادی نیز در رده 

که بدون اموال حیات ناممکن، و بدون حیات، شناخت ناممکن است، تولید با توجه به این

تفویت مال با شهادت  1یابد. سرقت، ربا، خوردن ولی مال یتیم را، و حفظ مال اهمیت می

روشی، اسراف و مانند آن،  از جمله کارهایی است که در مرتبه سوم فیا قسم دروغ، کم

های سخت و سنگین دنیوی یا اخروی برای هرکدام گیرد و مجازاتکارهای ناروا قرار می

که حیات روح و نفس به شناخت صحیح بدن، مرکب روح است، چنان 2منظور شده است.

                                                 

کند، زیرا تدارک آن ممکن اسـت، اولیای . خوردن کسـان دیگری غیر از ولی، مشـکلی ایجاد نمی9 

ـــتانند، اما در صـــورتی که ولی خود به اکل آن مبادرت روند و آن را باز پس مییتیم می ورزد دیگر س

 .تدارکی در کار نخواهد بود

. برای ربا هرچند مجازات دنیوی منظور نشـده اسـت، اما اوال به لحاش شـرعی، هم حرام دانسـته 2 

ست؛ ثانیا به لحاش اعتقادی و اخالقی به شدت مورد مذمت قرار  شده ا شته  شده و هم معامله باطل انگا

سول ت ست.  ربا در حکم جنک با خدا و ر ست)بقره:گرفته ا شده ا سته 241لقی  ( ربا خوار را مومن ندان

( در صــورت عدم اجتناب از ربا فالح نیز 241(گناه دانســتن و ظلم تلقی کردن ربا)بقره:241اســت)بقره:

 (932عمران:منتفی است)آل
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متکی است. با کارهای مخلّ حیات ی پاک و عمل صالح است، حیات بدن نیز به تغذیه

 ( 643، 1421)صدرا، شود.جسمی، حیات ذهنی، روحی و اجتماعی نیز، گرفتار اختالل می

 بندی و نتیجه گیریجمع
ن که در زیستی زندگی و به تبع، ارزشیاز نظر مالصدرا، هریک از این اهداف سه گانه

شناسی، تولید نسل و تولید د. حقگذاری سهم اساسی دارنکنند، در قانونآدمی ایجاد می

ناشناسی، تشویش در نسل و اختالل در اموال از سوی دیگر، طرف و حقمال از یک

ر شناسی غیی جعل قوانین کیفری در نظام جزایی اسالم است. تحمیل انسانسرچشمه

ها، حیات معنوی انسانی ی این ارزشقدسی و در نظر داشت حقوق بشر بدون مالحظه

بندی این مباحث، بهترین تعبیر از مطالب اندازد. تعبیر خود صدرا در جمعطر میرا به خ

یاد شده، در هر دو زمینه است؛ هم در بیان بهترین اعمال و هم در بیان بدترین اعمال؛ به 

 کنیم:را بدون ترجمه و تصرف نقل میهمین دلیل، آن

معرفة  الکبائر ما یسد باب فأکبر ،فهذه ثالث مراتب ضروریة فی غرض النوامیس عقال 

اهلل و یلیه ما یسد باب الحیاة على النفوس و یلی ذلک ما یسد به باب المعیشة علیها فال 

کبیرة فی المعاصی فوق الکفر کما ال فضیلة فوق اإلیمان على مراتبه فی قوة المعرفة و 

عنی اإلیمان أضعفها ألن الحجاب بین العبد و بین اهلل هو الجهل و یتلو الجهل بحقائق 

 (343، 9372الة)همو،الکفر األمن من مکر اهلل و القنوط من رحمته فإن هذا باب من الجه

 کنیم:به اختصار نتایج فراهم آمده از مباحث پیشین را مرور می

ه چآن را در نظام ارزشی اسالم دارد. هرپرستی، باالترین جایگاه گرایی و حقحق. 9

رایی و گوثر باشد نیز فضیلت دارد؛ بر عکس، هرچه خالف حقکه بتواند در این راستا م

در نهایت  آید وپرستی باشد و به کفر و شرک منتهی شود، بدترین کارها به حساب میحق

 ها نیز در انتظار اوست. ترین مجازاتسخت

که بستر شناخت درست و عمل صالح را تولید نسل و حفظ حیات نیز به دلیل آن. 2

گیرد و قطع و قتل نسل و نفس نیز در سازد، در درجه دوم اهمیت قرار میمیفراهم 

ی اختالل به که در زمینههاییمجازات بندی است؛ی از زشتی قابله طبقهدومین درجه

 زندگی تعیین شده نیز ناشی از اهتمام اسالم به حیات است؛

ایت  شناخت را فراهم که بستر حیات و در نهتولید و حفظ مال نیز به دلیل آن. 3
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شده در این زمینه نیز از های تعیینگنجد. مجازاتی سوم اهمیت میسازد در درجهمی

نقش مال و دارایی در حفظ حیات و در نهایت معرفت صحیح و عمل صالح حکایت 

  کند. می
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بررسی رابطه بین خودتنظیمی مدیران و توانمندسازی روانشناختی آنان 

 در مکاتب متوسطه شهر هرات
 1محمد هادی افشار

 چکیده

خودتنظیمی و توانمندسازی های پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین مولفه

روانشناختی در بین مدیران مدارس متوسطه شهر هرات انجام شد. روش پژوهش، 

توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری مشتمل برکلیه مدیران مدارس متوسطه 

نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول  917و برابر با 9315-17شهر هرات در سال 

نفر حاصل شد. جهت انتخاب مدیران مدارس از روش  924برابر با  کرجسی و مورگان

گیری تصادفی ساده متناسب با جامعه آماری استفاده شد. برای جمع آوری اطالعات نمونه

سوال و پرسشنامه توانمندسازی  73( با 9112از پرسشنامه خودتنظیمی میلرو وبروان)

یی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ سوال که پایا 92( با 9115روانشناختی اسپریتزر)

ها نیز توسط محاسبه گردید. روایی محتوایی پرسشنامه 12/2و  14/2به ترتیب برابر 

رت ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صومتخصصین تائید شد. تجزیه وتحلیل داده

ریب ، ضهای آماری تحلیل رگرسیونها از روشگرفت. به منظور تحلیل استنباطی داده

همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده 

همبستگی مثبت و  P ≤ 0/05مشاهده شده در سطح  r شد. براساس نتایج حاصله 

معناداری را بین خودتنظیمی و ابعاد توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه 

شود با ارتقاء خودتنظیمی مدیران آموزشی توصیه می در پایان به. شهر هرات نشان داد

ست ای نیزمینه توانمندسازی روانشناختی خود را فراهم کنند؛ زیرا توانمندسازی پدیده

 که در خالء صورت گیرد، بلکه نیاز به تالش و همت و سعی فراوان دارد.

  ها: خودتنظیمی، توانمندسازی روانشناختی، مدیران، هراتکلید واژه

                                                 
 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصیالت عالی اشراق ماستر مدیریت آموزشی، 9
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 مقدمه
در دنیای امروزی تفاوت اصلی و عمیق میان ملت ها مربوط به دانایی و نادانی آنان 

است. از اینرو می توان بیان کرد اگر چه وجود فناوری پیشرفته، فضای مناسب، تجهیزات 

های مادی و مالی از شرایط الزم و ضروری پیشرفت و موفقیت به حساب روز و سرمایه

رمایه توان سها را میفی نیستند، بنابراین چالش و محور اصلی ملتآیند ولی اینها کامی

ها، در گرو انسانی آنها به حساب آورد؛ به طوری که در حال حاضر قدرت رقابتی ملت

و بهبود ای در گرکیفیت سرمایه انسانی آنهاست و تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه

 ینظران حوزه علوم انسانی همواره بر انصاحب  و پرورش منابع انسانی آن نهفته است

ر است. ب بدیلیو ب کنندهیینانسانی در سازمان نقشی تع عوامل اند که نقشباور بوده

 هایییاز توانا یهمین اساس یکی از موضوعات مهم حوزه منابع انسانی استفاده حداکثر

ایش افز یهاشناسایی روش مدیران در پیشبرد اهداف سازمان است؛ بنابراین جستجو و

 کار آیی و اثربخشی مدیران همواره مورد توجه خاص سازمان بوده است. بین همه کارکنان

ری کارگیثیری که بر سازماندهی و بهأبه دلیل تاز میان همه کارکنان، مدیران مدیران و 

ای برخوردارند، زیرا هر توسعه منابع، امکانات و کارکنان سازمان دارند، از اهمیت ویژه

تغییری در سازمان، مستلزم توسعه و تغییر مدیران است و بدون توسعه مدیران، توسعه و 

 سازمانی و آموزشی نیز آغاز نخواهد شد. 

همراه  انگیزیهای شگفتاز آنجا که دوره کنونی حیات بشری با تحوالت و دگرگونی

ی، ای بقاء و بالندگای از حیات انسانی، باید برعنوان زیر مجموعه ها بهبوده است، سازمان

 یخود را در رویارویی با این تحوالت عظیم آماده نمایند. در غیر این صورت از گردونه

شوند. البته منظور از این آمادگی، صرفاً فناوری و تجهیزات نیست، دنیای رقابتی خارج می

اده نیز آمهای اصلی و ارزشمند سازمان را ها باید مدیران و کارکنان یعنی سرمایهبلکه آن

های در حال تغییر و رقابتی، نیازمند نیروی انسانی توانمند، دیگر سازمانعبارتبه؛ سازند

ی باشند. به همین دلیل باید طورپذیر و دارای ابتکار میخودفرمان، کارآفرین، مسئولیت

 ،گیری و در تعیین اهدافریزی، تصمیمیندهای برنامهآطراحی شوند که همه کارکنان در فر

به آنان  و اختیار بیشتری، اختیار بیشتری شده به تناسب موقعیت و قدرت مشارکت داده

نان های امروزی کارکهای کاری فعالیت کنند. در سازمانتفویض گردد تا بتوانند در گروه
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محیط درون سازمان داشته باشند و آنان خود را  باید نگرش و احساس مثبتی به شغل و

ویژه که کارکنان و به(.درصورتی9315 نوه ابراهیم، و )عبداللهیمالک سازمان بدانند 

 سعی خواهند کرد دانش ،مدیران نگرش و احساس خوبی نسبت به سازمان داشته باشند

های انجام و تغییر و توسعه امور سازمان را یاد سازمانی را در خود ذخیره کنند، روش

 ضعیت سازمان بپردازند.ها متناسب با وبگیرند و به تنظیم این یادگیری

احساسات و اعمال فرد را جهت رسیدن  یافته، افکار،های نظامیا تالش 9خودتنظیمی 

(. خودتنظیمی نوعی از 2،9112کند )زیمرمن و پونزبه اهداف مشخص هدایت می

یادگیری است که افراد به جای آنکه برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین و یا 

کنند های خود را آغاز و هدایت میموزشی تکیه کنند، شخصا تالشدیگر عوامل آ

 (.9313)احمدی،

 7شناختی راهبردهای» راهبردهای کلی خودتنظیمی را شناسایی کرد:، (9111) 3پینتریچ

توان راهبردهای شناختی را می«. 5نظم دهی( و راهبردهای فراشناختی )راهبردهای خود

ات اطالع یا اعمال مربوط به اکتساب، نگهداری یا کاربرد ای از فرآیندهاعنوان مجموعهبه

در نظر گرفت، اما فراشناخت دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود، یا دانستن درباره 

دهد تا به هنگام یادگیری و دانستن است. در واقع دانش فراشناختی فرد را یاری می

 تحقیقات نشان داده است که تدارکدانستن امور، پیشرفت خود را نیز زیر نظر بگیرد. 

 شودهای آموزشی راهبردهای خودتنظیمی، موجب کاهش اضطراب افراد میبرنامه

توانایی فرد برای تعدیل رفتارها، بر طبق شرایط و تغییرات (. خودتنظیمی9312 )لواسانی،

محیط بیرونی و درونی است و مشتمل بر ظرفیت فرد برای سازماندهی رفتار بر طبق 

 .باشدیندهای گوناگون یادگیری میآهداف و خود مدیریتی فرا

وجود دارد ولی در مجموع  یمیگرچه ادبیات گسترده و متنوعی در مورد خودتنظ
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اند أکید داشتهت یمیشناختی یادگیری خودتنظ یهابر جنبه تریمیگفت تعاریف قد توانیم

اند. این در حالی است نکردهعاطفی، هیجانی و انگیزشی آن توجه زیادی  یهاو به جنبه

یادگیری همچون  یهاجنبه یکه تعاریف و ادبیات جدید، سعی در یکپارچه کردن همه

(. بر این 9311 نقل از کارشکی،، 2227 )پینتریچ، ها، عواطف و انگیزه دارندشناخت

زشی شناختی و انگی آیندهایشامل کلیه فر یمیگفت، یادگیری خودتنظ توانیاساس م

کند می ییزرو برنامه ینیگزیادگیری خود هدف هاییتطی آن فرد نسبت به فعال است که

و متناسب با شرایط، راهبردهای مدیریتی، نظارتی و ارزشیابی الزم را اعمال کرده و در 

را  شیهاگیرد تا برنامهصورت لزوم از منابع دیگری همچون افراد یا امکانات نیز بهره می

 پیش ببرد. یخوببه

 ، برایتواندیطور محسوس مخودتنظیمی یادگیری به یهاجاد انگیزش و مهارتای

ها را توانمند ساخته و به یادگیران معلمان و دانش آموزان نقش حمایتی ایفا نماید و آن

دانش آموزان و  ی، راهبردهایمیالعمر تبدیل کند. همچنان یادگیری خودتنظمادام

دن هستند عوامل بعدی برای توانمند کر یمیودتنظکه پشتیبان انگیزش و خ ییساختارها

 (.2295 ،9دونالدها خواهند بود )الدرمن و مکآن

مدیران در مدارس دانست.  یازهاین ترینییکی از اصل توانیرا م یمیخودتنظ

در امور  یبخشبا درک درست از خود و نظم سازدیمدیر مدرسه را قادر م یمیخودتنظ

 ترینیاز اساس یمیشدن کار در مدرسه کمک کند، خودتنظروند بهتر  خود در یکار

است. از  3مدیران مدارس شهر هرات یژهوو به 2مدیران مدارس کشور افغانستان یازهاین

آنجا که افغانستان بعد از چند دهه جنگ تحمیلی و مشکالت زیادی که از جمله در 

شود که در عرصه س میآموزش و پرورش خود دارد، امروز نیاز مبرم به مدیرانی احسا

آموزش و پرورش از قدرت، توانایی و اراده محکم برخوردار باشند. سازمان آموزش و 

آموز در مقاطع مختلف ها هزار دانش)ریاست معارف( شهر هرات با داشتن ده 7پرورش
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پرجمعیت و با اهمیت کشور افغانستان در عرصه آموزش و  یعنوان یکی از شهرهابه

 که مدیران درک استکه نیازمند توجه عمیق به این مطلب دارد آیدیم پرورش به حساب

پیدا کنند که البته درک  هایشانیتدرست در مرحله اول از خود و در مرحله بعدی از فعال

در همه  9مدیران یاز خود با توانمندی و توانایی آنان در ارتباط مستقیم است. توانمندساز

ولویت قرار دارد چرا که مدیر توانمند و توانا قادر به آموزشی و پرورشی در ا یهاعرصه

 انجام وظایف و پیشبرد اهداف آموزش و پرورش خواهد بود.

، مدیران یژهواز آنجا که اکتساب، نگهداری کاربرد اطالعات در افراد و به ینبنابرا

خود را  شناختی و انگیزشی یهاها باید از جنبهآن دارد بنابر همین اساس اییژهاهمیت و

نمایند.  اییژهوه توج 2شناختیروان یتوانمندساز یهاتوانمند سازند و به ابعاد و جنبه

 یبعد شناختی را مفهومی چندروان یهوم توانمندساز(، مف9112، )3لتوس توماس و

ظر اند. از نعنوان فرایند انگیزش درونی در انجام وظیفه تعریف کردهدانسته و آن را به

شناختی  یهااز حوزه یاشناختی عبارت است از مجموعهروان یسازآنان توانمند

 ،5ی، سه حوزه دیگر شناختی یعنی خودمختار7انگیزشی که عالوه بر احساس شایستگی

 (.9319 یشود )منظررا نیز شامل می 7بودن و مؤثر بودن داریمعن

 -9 بررسی شود: تواندیبه دو شیوه م یمشابه با مفهوم قدرت، توانمندساز

عنوان یک سازه ارتباطی به این معنا که مدیران باید تفویض قدرت به توانمندسازی به

ی عنوان فنی برابه ییک سازه انگیزشی به این معنی که توانمندساز -2. کنند یردستانز

 (.9311زاده،شود )حسنانگیزش کارکنان نگریسته می

در مطالعات خود به این نتیجه رسید که دسترسی به اطالعاتی که  ،(9115) 4اسپریتز
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ها نشناختی آروان یشود مسلما به توانمندسازمختلف کار افراد مربوط می یهابه جنبه

کنند چنین اطالعاتی را به کار خواهند مربوط است. زمانی که افراد احساس توانمندی می

را که چنین اطالعاتی در کار به  ییهاد آورد و دانشها را به اجرا درخواهنبرد، فعاالنه آن

کنند که آنچه را که با هم ترکیب خواهند کرد. افراد توانمند احساس می آورندیدست م

. با دیگران به اشتراک گذارند آورندیو آن اطالعاتی را که به دست م دانندیخود م

این  شود. بهکارکنان شروع می یهایبا تغییر در باورها، افکار و طرز تلق یتوانمندساز

معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی الزم برای انجام وظایف را 

 هاتیداشته و احساس کنند که آزادی عمل و استقالل در انجام فعال آمیزیتطور موفقبه

ا دارند، یج شغلی رو کنترل بر نتا یرگذاریو باور داشته باشند که توانایی تأث را دارند

 کنند و باور داشته باشندو ارزشمندی را دنبال می داریاحساس کنند که اهداف شغلی معن

 (.9312شود )سالجقه، پور رشیدی و موالیی، که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می

کنند که تواناسازی در ایجاد یک محیط موفق یادگیری بسیار بیان می 9گت و مورل 

شود )دلوی و نعمت ست؛ چرا که سبب بروز یادگیری و عملکرد استثنایی میمهم ا

در صنعت و  یشدن بحث توانمندساز(. همگام با تحوالت سازمانی و مطرح9312اللهی،

 یدیگر توانمندسازعبارتتجارت، تحوالتی در آموزش و پرورش نیز ایجاد شده است به

 .(9314 د شده است )اصغری و همکاران،آموزشی نیز وار یهاها و مجموعهبه سازمان

د تا کنشود که در آن، مدیر به کارکنان کمک مییندی اطالق میآبه فر یتوانمندساز

لکرد یند نه تنها در عمآمستقل به دست آورند. این فر گیرییمتوانایی الزم را برای تصم

به معنای  یتوانمندساز» 2ها نیز مؤثر است. به اعتقاد بالنچاردافراد، بلکه در شخصیت آن

اینکه به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس  قدرت بخشیدن است و این یعنی

خود را بهبود بخشند، بر ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند و در افراد شور و شوق 

)ابطحی،  «ها برای انجام بسیج شوددرونی آن هاییزهانجام فعالیت ایجاد گردد و انگ

9317.) 

شناختی در حوزه مدیریتی و تأثیر روان یو توانمندساز یمیبه دلیل اهمیت خودتنظ
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در مورد این موضوعات پژوهش کافی  کهیناین عوامل بر عملکرد مدیران و با توجه به ا

شهر هرات صورت نگرفته این تحقیق  یژهودر سازمان آموزش و پرورش افغانستان به

فه مولنشان دهد که مدیران با داشتن  عوامل پرداخته و سعی دارد به بررسی رابطه این

شناختی چه عملکردی را در مدرسه خواهند خودتنظیمی و توانمندسازی روان های

 داشت.

تی شناخروان یو توانمندساز یمیدر این پژوهش سعی شده تا ارتباط بین خودتنظ

 یران در عرصهمدیران مورد بررسی قرار گیرد، آشنایی با این موضوع، برای مدی

با توجه به  .آیدیحساب م اجتماعی و آموزشی یکی از نیازهای اساسی به هاییتفعال

شناختی آنان و با روان یمدیران و رابطه آن با توانمندساز یمینقش و اهمیت خودتنظ

رای ی راهی بمی تواند نقشه کمبود دانش تخصصی در این زمینه، این پژوهشبه توجه 

ن با موضوع خودتنظیمی همراه با مولفه ها و متغیر های دیگر گردد. در سایر پژوهشگرا

نتیجه باعث ارتقاء خودباوری و اتکاء به خود را باعث شود درنتیجه باعث ارتقاء 

خودباوری و اتکاء به خود شود. چنانچه یادآور شدیم این موضوع می تواند در تمام 

باشدباشد، که توجه سازمان آموزش  مدارس از موضوعات با اهمیت و قابل توجه بوده

و پرورش را نیازمند است، و نیز این پژوهش سعی دارد رابطه بین این دو متغیر را در 

مدارس شهر هرات افغانستان بررسی کند تا بتواند حداقل کاری برای مدیران مدارس 

  شهر هرات انجام داده باشد.

انی و نظام پاداش را بر درک ( تاثیر مشتری مداری و حمایت سازم2299)1رو و چن

غیر را ها تاثیر این دو متکارکنان صنعت گردشگری از توانمندسازی بررسی کردند. یافته

کنند. این پژوهشگران دریافتند که برای افزایش درک کارکنان بر توانمندسازی تاکید می

یریت از توانمندسازی الزم است سازمان کارکنان مشتری مداری استخدام نماید و مد

سازمان با حمایت از آن ها، برنامه های آموزش، حمایت نظام پاداش به افزایش 

توانمندسازی زنان »( پژوهشی با عنوان 2293) یشگن توانمندسازی کارکنان کمک کنند.

انجام داد. نتایج پژوهش این بود که « فضا و مساعد ساختن محیط یجاددر افغانستان: ا

از نظر اقتصادی و « یخط مشی جامع مل»نستان باید یک برای توانمندسازی زنان افغا
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حمایت از تولیدات و مصنوعات زنان افغان صورت بگیرد، وی معتقد است در کوتاه 

مدت و میان مدت الزم است تا برنامه ها و سرمایه گذاری ها توسط سیاسیون، کادرهای 

ه و ادامه یابد؛ و در علمی، فعاالن جامعه مدنی، بزرگان قوم، شورای والیتی حمایت شد

دراز مدت سرمایه گذاری روی نیروی انسانی ومنابع، جهت توانمندسازی زنان برای 

( در پژوهشی تحت 2222برانسون) د. باشهای اقتصادی حیاتی میحضور در فعالیت

به این نتیجه رسید که « تشخیص و حمایت از توسعه خود تنظیمی در جوانان» عنوان 

خودتنظیمی برای جوانان در جامعه از عوامل محیطی که  هایآموزش و مهارت

ا و هشود و نیز دریافت که آموزش فعالیتکند ناشی میهای فعالیت را فراهم میفرصت

های شخصی برای تقویت و باال بردن استقالل)خودمختاری( فردی نیز آموزش فعالیت

تحت عنوان رابطه  ( پژوهشی9312خودتنظیمی جوانان موثر است. شیردل و همکاران)

جام آموزان دوره متوسطه را انراهبردهای یادگیری خود تنظیمی و انگیزشی پیشرفت دانش

دادند. نتایج بدست آمده پژوهش نشان داد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و 

انگیزش پیشرفت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میان جنسیت و 

یری خود تنظیم دانش آموزان تفاوت معنادار وجود داشت. راهبردهای یادگ

شناختی و بررسی رابطه بین سرمایه روان» ( در پژوهشی با عنوان9313رضایی)

ه به این نتیجه رسید ک« شناختی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهانتوانمندسازی روان

ایی تی معلمان مدارس ابتدشناختی و ابعاد آن با توانمندسازی روان شناخبین سرمایه روان

( در 9317شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بوربور جعفری و رستگار)

مطالعه تاثیر رهبر تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با میانجی » پژوهشی با عنوان 

، به این نتیجه رسیدند که رهبری تحول آفرین «گری یادگیری گرایی: دانشگاه اصفهان

ریادگیری گرایی و توانمندسازی تاثیر مستقیم و مثبت دارد و فرضیه تاثیر یادگیری گرایی ب

-حولهای رهبری تبر توانمندسازی نیز رد شده است. همچنین نتایج نشان دادند که متغیر

در صد از تغییرات توانمندسازی را  79اند آفرین و یادگیری گرایی روی هم رفته توانسته

 توضیح دهند.

این پژوهش رابطه بین خودتنظیمی مدیران و توانمندسازی روانشناختی آنان در  در

مدارس متوسطه شهر هرات مورد پژوهش قرار گرفته بدین منظور پژوهش دارای یک 
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 فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه بوده است.

 فرضیه اصلی:
ه شهر بین مولفه های خودتنظیمی مدیران و توانمندسازی آنان در مدارس متوسط

 هرات رابطه وجود دارد.

 فرضیه های ویژه:
بین مولفه های خودتنظیمی مدیران مدارس متوسطه با مولفه معناداری از روان شناختی 

 رابطه وجود دارد.

های خودتنظیمی مدیران مدارس متوسطه با مولفه شایستگی از روان شناختی بین مولفه

 رابطه وجود دارد.

دیران مدارس متوسطه با مولفه خودمختاری از روان های خودتنظیمی مبین مولفه

 شناختی رابطه وجود دارد.

های خودتنظیمی مدیران مدارس متوسطه با مولفه موثر بودن از روان بین مولفه

 شناختی رابطه وجود دارد.

 روش پژوهش
در هر پژوهشی روش تحقیق به موضوع، امکانات و اهداف پژوهش بستگی دارد. 

ای هتوصیفی از نوع همبستگی بوده است و در بخش نظری از تکنیکروش این پژوهش 

ها، تحقیقات پیشین وانترنت( استفاده شده )کتاب ها، مجالت، آماره ایروش کتابخانه

گی جمعیت مورد مطالعه از ابزارپرسشنامه جهت داست، در این پژوهش به واسطه گستر

است. این پژوهش به توصیف متغیر  پرداخته شدهگیریجمع آوری داده ها ازطریق نمونه

ن و آهایومؤلفه های آن وهمچنین متغیر توانمندسازی روانشناختیخودتنظیمی ومولفه

در تحقیق حاضرجامعه آماری شامل کلیه مدیران مرد  پردازد.رابطه بین این دو متغیر می

مار باشد که بر اساس آمی 15-17و زن مدارس متوسطه شهر هرات در سال تحصیلی 

نفر بودند که  917 هااولیه کسب شده از ریاست آموزش و پرورش شهرهرات تعداد آن

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده  مبنای نمونه گیری قرارگرفته اند.

لی ها کار مشکاستفاده شده است. به دلیل اینکه انتخاب تعدادی از مدیران و جداسازی آن
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ها شانس مساوی برای شرکت در این پژوهش بود که همه نمونهبود و قصد پژوهشگر این 

در این پژوهش نیز با توجه به حجم نمونه آماری از ابزار پرسشنامه که  را داشته باشند.

آوری داده ها مند است، برای جمعساده ترین و رایج ترین راه ماتریس داده های ساخت

 ش متشکل از سؤاالت بسته با طیفهای پرسشنامه این پژوهاستفاده شده است. شاخص

( 9111 ،)میلرو بروان پیشینهای هنجاریابی شده محققان باشد که از پرسشنامهلیکرت می

. فرم اولیه پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه (، اقتباس شده است9115 و )اسپریتزر،

رروی سازی جهت اجرا در مدارس، بررسی آن ضاستاندارد بود، اما به دلیل لزوم بومی

ابزار اندازه گیری این پژوهش از روایی محتوایی استفاده شد.  بود. جهت سنجش روایی

شود؛ روایی محتوایی معموال توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می

از این رو روایی محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. بر همین اساس جهت سنجش 

نفر از اساتید و متخصصان مدیریت در دانشکده علوم  5روایی، پرسشنامه در اختیار 

تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان قرار گرفت. پس از اعمال نظر آنان و انجام 

 اصالحات الزم، فرم نهایی پرسشنامه تدوین و مورداستفاده قرار گرفت. 

 یافته ها 
دسازی توانمن: ضریب همبستگی مربوط به خودتنظیمی مدیران با مولفه های 9جدول

 روانشناختی در مدارس متوسطه شهر هرات

 

 

 

 سطح معناداری همبستگی پيرسون منبع

 111/1 586/1 خودتنظیمی با توانمندسازی روانشناختی

 115/1 252/1 معناداری و خودتنظیمی مدیران 

 111/1 383/1 خودتنظیمی مدیران  و شایستگی

 111/1 568/1 خودمختاری و خودتنظیمی مدیران

 111/1 513/1 مورر بودن و خودتنظیمی  مدیران
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های خودتنظیمی و توانمندسازی نتایج جدول ماتریس همبستگی بین مؤلفه

ختی شناهای خودتنظیمی و توانمندسازی روانشناختی حاکی از آن است بین مؤلفهروان

با  «سنجش»ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که بیشترین میزان همبستگی بین مؤلفه 

و  «ارزیابی»(؛ و کمترین میزان همبستگی بین مؤلفه 77/2شناختی )توانمندسازی روان

 ( وجود دارد. 25/2شناختی )توانمندسازی روان

 : تحلیل رگرسیون برای متغیر خودتنظیمی و توانمندسازی روانشناختی2جدول 

الگو
 شاخصهای آماری      

 

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

همزمان
 111/1 727/17 144/2 7 116/15 رگرسیون 

 - - 121/1 116 128/14 ماندهباقی

 - - - 123 134/23 کل

 F دهدباشد، نشان میداری کل مدل میتحلیل رگرسیون که بیانگر معنی 2جدول

 هایمؤلفهنتایج حاصل از رابطه  باشد ومیمعنادار  25/2در سطح  (424/94)مشاهده شده 

 .شودتأیید میشناختی خودتنظیمی و توانمندسازی روان

: ضریب استاندارد رگرسیون همزمان جهت پیش بینی خودتنظیمی مدیران 3جدول 

 از طریق متغیر های معناداری، شایستگی، خودمختاری و موثر بودن

 الگو
شاخص های آماری 

 متغير های پژوهش

ضریب استاندارد 

 بتا 
T معناداری 

همزمان
 

 111/1 764/3 454/1 معناداری

 333/1 -361/1 -183/1 شایستگی

 115/1 -832/1 -271/1 خودمختاری

 161/1 -412/1 -164/1 مورر بودن

های ویژه پژوهش می توان گفت که هر ، در رابطه با فرضیه3با توجه به نتایج جدول

چند در کل خودتنظیمی و مولفه های توانمندسازی و پیش کننده و رابطه معناداری دارند 
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(، تنها 25/2اما با این حال با توجه به مقدار معنی داری مشاهده شده در سطح آلفای )

 باشند.بینی کننده خودتنظیمی مدیران میبعد معنادای پیش

 گیری بحث و نتیجه
 49/2فرضیه اصلی: نتایج حاکی از آن است که ضریب همبستگی چندگانه برابر با 

درصد از واریانس  59( بیانگر این است که حدود 59/2باشد و میزان ضریب تعیین )می

حلیل شود. نتایج تهای خودتنظیمی تبیین میشناختی توسط مؤلفهتوانمندسازی روان

( 424/94مشاهده شده ) Fدهد باشد، نشان میکل مدل میواریانس که بیانگر معنی داری 

های خود تنظیمی و باشد و نتایج حاصل از رابطه مولفهمعنی دار می 25/2در سطح 

نظیمی توان گفت ارتقاء خودتشود. بنابراین میتوانمندسازی روانشناختی مدیران تایید می

عبارت دیگر خود تنظیمی به   شود.منجر به توانمندسازی روانشناختی مدیران می

های سنجش، پذیرش، و دهد. مولفهتوانمندسازی روانشناختی مدیران، را افزایش می

کننده ها و تاثیر معنی داری برای توانمندسازی برنامه ریزی از خودتنظیمی، پیش بینی

 توانمدیران دارند و در صورتی که ابعاد مذکور در بین مدیران وجود داشته باشد، می

ود که شبینی کرد که توانمندسازی روانشناختی مدیران نیز افزایش یابد و باعث میپیش

انجام کارهای سخت برای آنها لذت بخش باشد و از انجام آن لذت ببرند. در مطالعات 

اسپریتزر گزارش شده بود که رفتارهای خالق ونوآورانه که مستلزم خود تنظیمی فعال 

ای این هداری دارد. بنابراین یافتهی رابطه مثبت و معنیاست با توانمندسازی روانشناخت

( در تحقیقی نشان داد که 9317باشد. عبداللهی)های اسپریتزر همسو میپژوهش با یافته

توانند کنند که میافراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی بلکه احساس اطمینان می

ازه های تتوان برای رویارویی با چالشمی کار را با کفایت انجام دهند. آنان معتقدند که

بیاموزند ورشد یابند. بنابراین مدیران مدارس شهر هرات به منظور ایجاد و افزایش 

توانمندسازی روانشناختی در خود الزم است به تقویت خودتنظیمی از طریق مطالعه، 

حصیلی ها با کمک گرفتن از کارشناسان خبره و مشاوران تاصالح باور ها و نگرش

 بپردازند.

-ههمبستگی چندگانه مؤلف ضریبهای این پژوهش فرضیه ویژه اول:  بر اساس یافته

دهد. نتایج حاکی از آن است ضریب را نشان می "معناداری"های خود تنظیمی با مؤلفه 



 27/  بررسی رابطه بین خودتنظیمی مدیران و توانمندسازی روانشناختی آنان در مکاتب متوسطه شهر هرات

( بیانگر این است 74/2می باشد و میزان ضریب تعیین ) 71/2همبستگی چندگانه برابر با 

-های خود تنظیمی تبیین میرصد از واریانس معناداری توسط مؤلفهد 74که حدود 

 Fباشد، نشان می دهدشود.جدول تحلیل واریانس که بیانگر معنی داری کل مدل می

 هایدار می باشدو نتایج حاصل از رابطه مولفهمعنا 25/2( در سطح 251/95مشاهده شده )

شود. می توان اینگونه ی تایید میخود تنظیمی و معنادار از توانمندسازی روانشناخت

استنباط کرد که خودتنظیمی مدیران باعث ایجاد احساس معناداری و در نهایت توانمندی 

در آنان شود. در واقع با افزایش خودتنظیمی در مدیران احساس معنا داری و افزایش 

ساس توان مشاهده کرد. همچنین برای افزایش احعملکرد شغلی را از سوی مدیران می

های استدالل سازنده، توانایی گفتگو، گوش کردن و مباحثه داری مدیران باید مهارتمعنی

با مدیران دیگر به آنان آموزش داده شود. مدیران در صورتی که احساس کنند کارشان 

کنند که در انجام وظایفشان دقت کنند و باور دارند معنی دار و با ارزش است سعی می

توان اثر بخشی آنان را افزایش داد. اگر چه است و در نتیجه می که کارشان ارزشمند

( 9312(، به نقل از رضایی )9311تحقیقات مشابه با این تحقیق یافت نشد ولی حسن پور)

در پژوهش خود تحت عنوان بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمندسازی 

ار بودن دحول آفرین ومعنیروانشناختی کارکنان به این نتیجه رسیدند که بین رهبری ت

(، در پژوهش خود تحت عنوان رابطه بین 9311رابطه معناداری وجود دارد. خانعلیزاده)

توانمندسازی و یادگیری سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین یادگیری سازمانی و 

احساس معنی دار بودن رابطه وجود دارد. معموال افرادی که معتقد اعتقاد به توان 

های درونی خود دارند سعی می کنند کارها را طوری طراحی کنند که احساس یتوظرف

دار شود. در نتیجه افراد تمایل به اهدافی معناداری کرده و وظایف شغلی برای آنها معنی

دارند که برایشان دارای مفهوم باشد. لذا مدیران مدارس شهر هرات باید از بین افرادی 

د هستند انتخاب شوند تا برنامه های خود را طوری طراحی که معتقد به توانایی در خو

کنند که نسبت به شغل و وظایف خود احساس معنی داری کرده و برایشان دارای مفهوم 

 باشد.

-ههمبستگی چندگانه مؤلف ضریبفرضیه ویژه دوم: بر اساس یافته های این پژوهش 

 ایج حاکی از آن است ضریبدهد. نترا نشان می "شایستگی"های خود تنظیمی با مؤلفه 
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( بیانگر این است 31/2باشد و میزان ضریب تعیین )می 79/2همبستگی چندگانه برابر با 

ود. شهای خود تنظیمی تبیین میدرصد از واریانس شایستگی توسط مؤلفه 31که حدود 

مشاهده  F دهد باشد،  نشان میداری کل مدل میجدول تحلیل واریانس که بیانگر معنی

های خود مؤلفهنتایج حاصل از رابطه  باشد ومیمعنادار  25/2در سطح  (912/92)شده 

ودتنظیمی شود که خ. در نتیجه اینگونه استنباط میشودتأیید میتنظیمی و شایستگی 

 شود. در واقع با افزایشمدیران باعث ایجاد شایستگی و در نهایت توانمندی در آنان می

وان تهای شغلی را از سوی مدیران میشایستگی و افزایش قابلیتخودتنظیمی در مدیران 

مشاهده کرد. اگر چه تحقیقات مشابه با این تحقیق یافت نشد ولی به اعتقاد کینجرسکی 

باوری در کار خالقیت، نوآوری، صداقت، اعتماد، تعهد ( با ورود خود2227و اسکریپنک)

ر یابد. که همه اینها بکنان افزایش میدر کار، مسئولیت پذیری و احساس تکامل در کار

توانمندسازی مدیران اثر مثبتی دارند. معموال افرادی که از شایستگی شغلی الزم 

ام آمیز یک فعالیت یا وظیفه را انجای موفقیتکنند قادرند به گونهبرخوردارند، احساس می

نابر شود؛ بنفس آنان میدهند و از آنجایی که خود باوری در افراد باعث افزایش اعتماد به 

تواند باعث ایجاد شایستگی درآنان شود وبا فراهم این خودتنظیمی مدیران مدارس می

های تقویت و رشد خودتنظیمی در افزایش احساس شایستگی خود تاثیر گذار کردن زمینه

( همخوانی ندارد؛ 9312باشند . نتایج این پژوهش با نتیجه پژوهش عسگری و همکاران )

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین یادگیری سازمانی و احساس شایستگی  آنان

همبستگی معنی داری وجود ندارد. در نتیجه افرادی که از احساس شایستگی باالیی 

رند گیهای خود رابه کار میبرخوردارند در انجام وظایف شغلی خود تمام توان و قابلیت

 سن انجام دهندتا وظایف شغلی خود را به نحو اح

-فههمبستگی چندگانه مؤل ضریبهای این پژوهش فرضیه ویژه سوم: بر اساس یافته

دهد. نتایج حاکی از آن است را نشان می "خودمختاری"های خود تنظیمی با مؤلفه 

( بیانگر 73/2باشد و میزان ضریب تعیین )می 75/2ضریب همبستگی چندگانه برابر با 

های خود تنظیمی د از واریانس خودمختاری توسط مؤلفهدرص 73این است که حدود 

-ان میباشد،  نشداری کل مدل میشود. جدول تحلیل واریانس که بیانگر معنیتبیین می

نتایج حاصل از رابطه  باشد ومیمعنادار  25/2در سطح  (521/92)مشاهده شده  F دهد 



 23/  بررسی رابطه بین خودتنظیمی مدیران و توانمندسازی روانشناختی آنان در مکاتب متوسطه شهر هرات

ه پژوهشی کامال مشابه با . اگر چشودتأیید میهای خود تنظیمی و خودمختاری مؤلفه

کنند که نتایج تحقیقات ( مطرح می9111پژوهش حاضر یافت نشد ولی وتن و کمرون)

حاکی از آن است که احساس قوی خودمختاری با فشار کاری کمتری ارتباط دارد 

( در پژوهشی رابطه ادراکات 9311(. کارشکی و همکاران )9315)عبداللهی و نوه ابراهیم،

گی، باورهای انگیزشی خود تنظیمی: آزمون یک الگوی علی، به این نتایج محیطی خانواد

طی های ادراکات محیدست یافتند،که اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مولفه

خانوادگی)پذیرش و حمایت خود مختاری پدر ومادر(، باور های انگیزشی )اهداف 

کارآمدی ( و یادگیری خود تبحری، عملکردی رویکردی، عملکردی اجتنابی و خود

تنظیمی )راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع(، دو به دو با هم همبستگی 

تشخیص و حمایت از توسعه خود »( در پژوهشی تحت عنوان 2222دارند. برانسون)

های خودتنظیمی برای جوانان به این نتیجه رسید که آموزش و مهارت« تنظیمی در جوانان

شود و نیز کند ناشی میهای فعالیت را فراهم میه از عوامل محیطی که فرصتدر جامع

ای هها و استقالل)خودمختاری( فردی ونیز آموزش فعالیتدریافت که آموزش فعالیت

 شخصی برای تقویت و باالبردن خودتنظیمی جوانان موثر است. فیضی و ذوالفقاری

که مدیریت مشارکتی با فراهم کردن ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 9314)

گیری، به طور غیر مستقیم توانمندسازی روان اطالعات مورد نیاز کارکنان برای تصمیم

دهد. همچنین آنها شناختی و احساس استقالل و خودمختاری کارکنان را افزایش می

حساس ا هایشان با توانمندی ودریافتند که حمایت مدیریت از کارکنان برای بهبود مهارت

( نشان داد که کارکنان 2222استقالل کارکنان مرتبط است. پژوهش فیندگلد و الولر)

توانمند که بر چگونگی انجام عملکردشان، کنترل دارند، بطور قابل توجهی خطر داشتن 

دهند. همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش نگرانی روانشناختی را کاهش می

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین یادگیری ( همسو است. آنان در 9312عسکری)

( در 9312دار ومثبتی وجود دارد. اسیوند)سازمانی و احساس خودمختاری رابطه معنی

ی بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمندسازی شغلی پژوهش خود تحت عنوان رابطه

ختیاری به این کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و ب

نتیجه رسیدند که بین مولفه های نفوذ اجتماعی)متقاعد سازی، مشورت، مورد توجه قرار 
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های توانمندسازی شغلی کارکنان)معناداری، دادن، همکاری و آگاهی دادن( و مولفه

داری وجود دارد. از آنجایی که شایستگی، خودمختاری و موثر بودن( رابطه معنی

ست که به موجب توجه به آن مشکالت درونی حل گشته و احراز خودتنظیمی، نگرشی ا

رفی شود واز طو تقویت آن موجب یگانگی، ثبات، استمرار و پایداری فردی در جامعه می

تری در انتخاب وظایف خود، چگونگی انجام کار و قبول افراد هر چقدر فرصت بیش

توان س میکنند. پتری میمسئولیت نتایج کارشان داشته باشند، احساس توانمندی بیش

گفت که خودتنظیمی با احساس خودمختاری کارکنان رابطه داشته و در نهایت توانمندی 

اده بایست با استفکارکنان را در بر داشته باشد. در نتیجه مدیران مدارس شهر هرات  می

ند از قدرت درونی، مشکالت را حل و زمینه ایجاد استقالل و خود مختاری را فراهم کن

 تا باعث توانمند شدن خود شوند.

-فههمبستگی چندگانه مؤل ضریبهای این پژوهش فرضیه ویژه چهارم: بر اساس یافته

دهد. نتایج حاکی از آن است ضریب را نشان می "مؤثر بودن"های خود تنظیمی با مؤلفه 

ین است ( بیانگر ا27/2باشد و میزان ضریب تعیین )می 71/2همبستگی چندگانه برابر با 

ود. شهای خود تنظیمی تبیین میدرصد از واریانس مؤثر بودن توسط مؤلفه 27که حدود 

مشاهده  F دهد باشد،  نشان میداری کل مدل میجدول تحلیل واریانس که بیانگر معنی

های خود مؤلفهنتایج حاصل از رابطه  باشد ومیمعنادار  25/2در سطح  (339/5)شده 

. در واقع با افزایش خودتنظیمی در مدیران احساس شودتأیید می تنظیمی و مؤثر بودن

توان مشاهده کرد. اگر چه موثر بودن و افزایش کارائی شغلی را از سوی مدیران می

( از عوامل موثر در 2225تحقیقات مشابه با این تحقیق یافت نشد ولی به زعم رابینز)

های معنوی را، های سازمانویژگی باشد. ویتوانمندسازی کارکنان معنویت در کار می

احساس قوی هدفداری، تمرکز و تاکید بر رشد و توسعه فردی کارکنان، صداقت و 

ه داند که نشان دهنداعتماد، پذیرش، توانمندسازی کارکنان و تحمل اظهار نظر کارکنان می

 شد، ازباهای معنوی میاثر گذاری معنویت در کار بر توانمندسازی کارکنان در سازمان

دهی در افراد می شود و لذا افرادی که آنجایی که معنویت باعث خود کنترلی و خود نظم

توانند در واحد کاری خود تاثیرگذار باشند و در واقع افرادی رسند میبه خود کنترلی می

کوشند به جای رفتار واکنشی در مقابل محیط که دارای احساس موثر بودن هستند، می
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 بینند، حفظ کنند. براساس پژوهش فیضی و ذوالفقار مقدمبر آنچه میتسلط خود را 

( افزایش مدیریت مشارکتی در سازمان از یک طرف با فراهم کردن اطالعات مورد 9314)

گیری از طرف دیگر، با ایجاد احساسات مثبت در کارکنان به نیاز کارکنان برای تصمیم

-گذاری افراد را افزایش میاحساس اثر صورت غیر مستقیم توانمندسازی روانشناختی و

( هم خوانی دارد، آنان در 2299های رو و چن)دهد. همچنین نتایج پژوهش با یافته

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مدیران برای باال بردن میزان انگیزه در کارکنان 

ه کار است بای که مبتنی بر عملکرد و شایستگی افراد سامانه پاداشی مناسب وعادالنه

گیرند و ارتقای افراد بر اساس شایستگی و توانایی آنها صورت گیرد. همچنین بوربور 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رهبری تحول آفرین 9317جعفری و رستگار)

بر توانمندسازی روانشناختی و احساس موثر بودن کارکنان تاثیر مستقیم و مثبت داشته 

وان بیان کرد برای ایجاد احساس اثرگذاری در مدیران باید کارها در تاست. همچنین می

مدرسه به صورت گروهی طراحی شوند تا افراد با هم کار کنند و با هم یاد بگیرند 

تواند سبب حل مشکالت مدرسه گردد و از سوی دیگر زمینه انتقال همکاری گروهی می

کند. در نتیجه مدیران مدارس شهر تجربیات مدیران و معلمان به یکدیگر را فراهم می

هایی را فراهم کنند تا به خود کنترلی و خود نظم دهی رسیده و در نتیجه هرات باید زمینه

  در انجام وظایف شغلی خود موثر باشند.



 5931خزان – چهارمشماره  –اشراق پژوهشی  علمی نامهفصل/  92

 منابع

(. رابطه توانمندسازی و خودکارآمدی با رضایت 1387اصغری، آ؛ خداپناهی، م؛ صدیق پور، ب.)

 .233-227: 46شناسی.  شغلی. مجله روان

(. مدیریت توانمندسازی کارکنان: رویکرد ها، 1331احمدی، پ ؛ صفری کهره، م ؛ نعمتی، س)

 الگوها، راهبرد ها و ارزیابی. تهران : دفتر پاوهشهای فرهنگی.

(.  توانمند سازی ،  واگذاری کار و تفویض اختیار.  تهران: 1333ابطحی،ح و عابسی ،س. )

 نری رایزنان فرهنگ.موسسه فرهنگی ه

( . ارر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خود تنظیمی یادگیری دانش 1333احمدی، م. ) 

 آموزان پسر 

 .113-121،:55(، پیاپی 1)15مقطع متوسطه شهر زنجان. دانش پاوهش در روانشناسی کاربردی ، 

قات و آموزش مدیریت. (. توانمندسازی کارکنان . موسسه تحقی1386ابطحی، ح ؛ عابسی ، س .)

 تهران : فرا .

(. مطالعه تاریر رهبری تحول آفرین بر روی توانمندسازی 1334بوربور جعفری، م ؛ رستگار، ع.)

کارکنان با میانجی گری یادگیری گرایی)مطالعه موردی: دانشگاه سمنان(. مجله پاوهش های 

 .1-18(: 1)5مدیریت منابع سازمانی. 

(. رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیم و 1332؛ میرزائیان، ب. )حسن زاده ،ر ؛ شیردل،خ 

 انگیزش پیشرفت دانش 

 . 33-112(: 3)11آموزان دوره متوسطه.  پاوهش در برنامه ریزی 

(.  بررسی رابطه نگرش مذهبی با توانمندی روانشناختی در بین کارکنان 1332رضایی، ع. )

 دانشگاه اصفهان. 

 ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.پایان نامه کارشناسی 

ی کارکنان (. تحلیل توانمندسازی روانشناخت1332سالجقه، س ؛ پوررشیدی، ر ؛ موسایی ، م . )

پاوهشی مطالعات مدیریت) بهبود تحول(.  –دانش . فصلنامه علمی و رابطه آن با مدیریت 

23(72:) 33-118. 

(. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و 1332شیردل، خ ؛ میرزائیان، ب؛ حسن زاده، ر. )

 .112-33(:3)2انگیزش پیشرفت دانش آموزان دوره متوسطه. پاوهش در برنامه ریزی درسی، 

(. توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی: دیدگاه ها و ابعاد، مجموعه 1384عبداللهی،ب . )

 آریا.مقاالت سومین کنفرانس بین المللی. تهران: گروه پاوهش 



 99/  بررسی رابطه بین خودتنظیمی مدیران و توانمندسازی روانشناختی آنان در مکاتب متوسطه شهر هرات

(.  رابطه ادراکات محیطی 1388کارشکی ، ح ؛ خرازی، ع؛ اژه ای ،  ج ؛ قاضی طباطبائی ، م. ) 

 –خانوادگی ،باور های انگیزشی و یادگیری خود تنظیم:آزمون یک الگوی علی.  مجله علمی 

 .   215-131(:2)51پاوهشی روانشناسی

ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط ،واحد (. توانمندسازی زنان در افغانستان: 2113گنیش، ل.  ) 

www.areu.org.afتحقیق و ارزیابی افغانستان ، طرح اولیه  ؛ سایت              . 

الی  2112( . توانمند سازی اقتصادی زنان افغانستان 1332گینش،ل؛ کوهستانی،م؛اعظمی،ر. )

ق و ارزیابی .نشریه ، جمع آوری معلومات ، تحلیل و بررسی وضعیت ، واحد تحقی 2112

www.areu.org.afافغانستان سلسله مطالعات ترکیبی ، سایت:      . 

(. تاریر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر مهارت 1332ای، ج؛داودی، م. )لواسانی،م؛اژه

 .8-2(:2)17، 66های یادگیری تحصیلی  واضطراب امتحان خودتنظیمی.  مجله روانشناسی

ررسی رابطه خویشتن داری و توانمندی روانشناختی در بین مدیران، (.  ب1331منظری، ف. )

معاونان و معلمان مدارس شهر فریدن.  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه 

 اصفهان . 

 .پاوهشی آنالین –(. پرسشنامه خودتنظیمی میلر و بروان . صنایع علمی 1331میلر ،  بروان . )

 ونیکی عرضه نسخه الکتر

www.sapaiدر تمامی رشته ها . ran.i r   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5931خزان – چهارمشماره  –اشراق پژوهشی  علمی نامهفصل/  94

Alderman, M.K & MacDonald, S. (2015) .A self-regulatory approach 

to classroom   

Management:    empowering students and teachers. Published online.51 

(2):52.     

Bronson, M. B. (2000). Recognizing and supporting the development of 

self- 

Regulation in young children. Cambridge, Massachusetts 

Kirkman, B. L & Rosen, B (2015). Beyond self-management: 

Antecedents and  

Consequences of team empowerment. Academy of management 

Journal.  

42(1): 58-74. 

 Karen, A. (2013). Self – regulation development in early childhood: 

The role of     

Language skills and pre- kindergarten learning behavior. Nashville, 

Vanderbilt  

University.                                                                                                                                                                

Marchis, I & Balogh, T. (2010). Secondary   School Pupils’ Self-

Regulated, Learning      

Skills. Babes-Bolyai   University. 3(3): 50 .          

Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and 

sustaining self-        

Regulated learning .International Journal of Educational Research, 31, 

459-470. 

Ro, H. Chen, P. (2011). Empowerment in hospitality organization: 

customer  

Orientation and organizational support. International Journal of  

Spritzer, G.M. (1995). ″Psychological empowerment in the workplace: 

dimension,  

Measurement and validation, ″ Academy of management Journal, 21, 

46:  

1442- 1465. 

Spreitzer, G.M & Kizilos, M.A & Nason, S.W. (2014). A dimensional 

analysis of  

The relationship between psychological empowerment and 

effectiveness  

Zimmerman, B. J. (2015). Academic study and the development of 

personal skills:  

A self – regulatory perspective, Education psychologist, 33(2/3): 73-

86. 



 

 شیرخوارگی و محرمیت
 1محمد جواد توکلی

 چکیده:
 در نتیجه احکام می گردد،همان گونه که خون و نسب؛ سبب خویشاوندی بین افراد 

خاصی، از سوی شریعت اسالمی بین آنان برقرار شده است، شیرخوارگی نیز سبب ارتباط 

بین زن شیرده و شوهر وی با کودک شیرخوار می شود، در اثر این ارتباط شریعت اسالمی 

احکامی خاصی بین زن شیرده، نوزاد و صاحب شیر مقرر نموده است، مهم ترین آن 

زدواج بین طفل شیرخوار با زن شیرده و شوهر زن می باشد. برای ثبوت این حرمت ا

حکم، مذاهب اسالمی، شرایط خاصی از جهت کمیت، کیفیت شیر خوردن، شرایط برای 

شیرخورنده و شیر دهنده را مقرر نموده است. در این نوشتار، نگاهی مختصر به محرمات 

 می؛ صورت گرفته است.رضاعی، مصادیق، و شرایط ان نزد مذاهب اسال

 رضاع، مرضعه، مرتضعه، شیر. کلید واژه: 

 طرح مسأله
طبق حدیث مبارک از رسول بزرگوار اسالم: قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی موجب 

(، زیرا همچنانی که وحدت خون ایجاد 371/ 2221حرمت نکاح می گردد؛ )سجستانی،

د ایش مفاسد طبیعی و اجتماعی در اوالخویشاوندی نسبی بین افراد می نماید که موجب پید

های متولد شده از آنها می گردد، هم چنین شیر انسان در کودکانی که از آن تغذیه می نماید 

تأثیر به سزایی می کند و وضعیت طبیعی و روحی شیردهنده را در کودک به ودیعه می 

ه اند و هم گذارد، بدین جهت یک نوع خویشاوندی بین کودک که از یک زن شیر خورد

چنین بین کودک و زنی که او را شیر داده و نیز بین مردی که از شیر زن او کودک خورده 

 گردد.است ایجاد می

در حقوق ملل قدیمه تا آنجایی که تاریخ ان در دسترس می باشد قرابت رضاعی دیده 

ه ند؛ بنشده است و کشور های غیر اسالمی شیر خوردن را ار موانع نکاح به شمار نیاورد

نظر می رسد که باید موانع قرابت رضاعی را در علم االجتماع و سیر تکاملی خانواده 

                                                 
 و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیالت عالی خصوصی اشراقماستر حقوق جزا  9
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(، اگر چه روایات عدیده موجود است که مبنای 353/ 9311جستجو نمود )امامی، 

ممنوعیت نکاح بین اقربای رضاعی را تأثیر شیر در کودک قرار داده و خویشاوندی ناشی 

دی از نسب شمرده است. برای پیدا کردن منشأ اجتماعی از آن را در ردیف خویشاون

قرابت رضاعی می توان حدس زد که در عادات اقوام، شیر دادن به کودک عمال ایجاد 

یک نوع عالقه بین زن شیردهند و شوهر او و کودک می نماید که آن رادر ردیف 

ی را از خویشاوندان خویشاوندی نسبی در خانواده جلوه میداد و افراد خانواده همان حمایت

 رضاعی می نمودند که از خویشاوندان نسبی خود می کردند. 

در فقه اسالمی شیر خوردن با شرایط خاصی که دارد بین فرزند شیرخورنده و مادرشیر 

دهند و برخی افراد دیگر از ناحیه فرزند و مادر شیرده سبب محرمیت می شود، اصل 

و سؤالهای زیادی در  و قطعی است، ولی مباحث مسأله از نظر فقه اسالمی، امر بدیهی

پیرامون محرمیت شیرخوارگی مطرح است، همچون: کمیت و کیفیت شیرخوارگی، شرایط 

و ازدواج چه کسانی با شیر خوردن بین آنان  مربوط به شیر، شیردهند و شیر خورنده،

، سنتی بین مردمحرام می شوند؟ تمام این مباحث وقتی مهم جلوه می نماید که در جامعه 

خصوصا در میان فامیل ها بین دختر عمو و پسر عمو، گاهی مادران دختر پسری را شیر 

داده است یا بر عکس مادری دختر، پسری را شیر داده است، آیا به محض شیردادن؛ 

سبب محرمیت می شود یا خیر؟ شرایط شیرخورنده چیست؟ شرایط شیرده کدام است؟ 

یت چیست؟ آیا معیار در محرمیت رشد جسمی شیرخور از معیار شیرخوردن در محرم

شیر است یا معیار تعداد شیر خوردن است ولو رشد نداشته باشد؟ و سواالت زیاد و مهم 

 دیگر در پیرامون این مسأله قابل طرح است.

 در این مقاله جواب مختصری به این پرسش ها در حدی توان داده شده است.

 . تعریف رضاع:1
« رچشيدن شير ماد»يا  «مكيدن پستان مادر» وَفَْتحَِها به معني الرَّاءِ ِبَكْسرِ - الرِّضَاعُ: لَُّغت . در1.1

 وَوَهُ  ، وَُمْرِضعَةٌ مُْرِضعٌ َفِهيَ «چشانيد مادر شير را به فرزندنش»وََلَدَها  وََأْرَضَعتْ.  «نوشيدين شير»و 

 (.1421/ 1241ر را رضيع گويند. )زبيدي، زن شيرده را مرضع و مرضعه و بچه شير خوا. َرضِيعٌ

ثر ر در انف قرابت رضاعی عبارت از خویشاوندی است که بین دو :. در اصطالح2.1

د. ی باشآن نیز مانند قرابت نسبی، از نظر اسالم حرام مشیر خوردن حاصل می شود و 
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در  ،رضاع رسیدن شیر زن، یا محصول از شیر زن» نموده استدر تعریف که برای رضاع 

 (.121/ 9721)الجزیری،  « شکم طفل، با شرایط مخصوصی برسد..

محارم رضاعی، از جهت تحریم نکاح، همانند اقاریب نسبی است. یعنی همانطور 

ثل حرام می باشد؛ مرضای نیز  ازدواج با اقاریب نسبی بر مرد حرام بود، بسبب قرابت

. اصل و دلیل مهم ی و امثال آنانخواهر و جدات رضاع ، دخترانبرادر عمه، خاله، دختران

 الالَّتِی وَُأمََّهاتُکُمُ»در تحریم رضاعی قول خداوند که در قران کریم بیان داشته است: 

 الرضاعة من حرموا»حدیث شریف  ( و نیز23. )نساء/ «الرََّضاَعةِ مِّنَ وَأَخَوَاتُکُم أَرْضَعْنَکُمْ

به استثنای کسانیکه در مبحث رضاع ( 2222/ 9723)الحمیدی؛ « النسب من تحرمون ما

 .ذکر خواهد شد

در اصطالح فقهی، در محور رضاع سه شخص وجود دارد که عبارت است از: طفلی 

و زن شیر دهند را « مرتضع»که شیر زن دیگری غیر از مادر اصلی خود راخورده است 

 می نامند.« صاحب اللبن»یا « فحل»و شوهر زن را « مرضعه»

 یرضاع ی. مصادیق محارم2

. اصول انسان از طریق رضاع هر قدر که باال رود مثل مادر رضاعی جده رضاعی و 9

 جدات رضاعی و مادر مرضعه و مادر زوج مرضعه.

. فروع از طریق رضاع هر قدر که درجه قرابت آنها پائین روند مثل دختر، دختر 2

 دختر و دختر پسر.

رضاعی دختران برادران و خواهران . فروع پدر و مادر از طریق رضاع: مثل اخوات 3

 هرچند که درجه قرابت شان پایئن روند زیرا آنها دختران برادر و دختران خواهر هستند.

. فروع مباشر جد و جده: از طریق رضاعی: مثل عمه ها و خاله ها. عمه رضاعی 7

 خاله رضاعی عبارت از خواهر مرضعه می باشد. عبارت از خواهر زوج مرضعه،

 ر زوجه و جدات آن هرچند درجه قرابت آن باال رود.. ماد5

. زوجه پدر و جد از طریق رضاعی هر چند که در جه قرابت باال رود فرق ندارد 7

 که مجامعت صورت بگیرد یا نه؟

هرچند که  . زوجه ابن و ابن البنت )زوجه پسر و پسری دختر( از طریق رضاع:2.4

که زوجه مدخوله بها باشد یا نباشد. همان طوری درجه قرابت آنها پائین رود قرق ندارد 
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 که از طریق نسب حرام است.

. دختر زوجه از طریق رضاع: و بنات اوالد آنها هرچند درجه قرابت پایین رود 2.1

این در صورتی است که زوجه مدخوله باشد اگر مدخوله نباشد پس فروع آن از طریق 

 نسب نیز وجود داشت. رضاع باالی زوج حرام نیست. همان طوریکه در

 . شرایط شیرخوارگی3
آن گونه که تعریف نموده است عبارت از توقف امری بر امری دیگر، که داخل  شرط

برای حرام دانستن حرمت رضاعی مثل  (23/ 9721)الجزیری، در حقیقت آن امر نباشد. 

ط، حرمت نسبی؛ مذاهب اسالمی شرایط را مقرر نموده اند؛ بر اساس وجود این شرای

حرمت رضاعی محقق است. بنابراین؛ ضرورت دارد شرایط محرمات رضاعی طبق 

 مذاهب اسالمی، تبیین گردد، تا حکم حرمت آن، طبق مذاهب اسالمی دانسته شود.

 . شرایط مطابق فقه اهل سنت3.1
حرمت به میان می آید قرار  ،فقهای کرام اهل سنت، شرایط ذیل را که به سبب رضاع

 و بیان داشته است:ذیل وضع نموده 

 . شیر زن بودن9

: نزد جمهور فقها برابر است که خانم باکره (121/ 9721)الجزیری، شیر خانم باشد 

باشد، متزوجه باشد یا غیر متزوجه. پس حرمت به تناول کردن آب زرد، خون و قیح 

بوجود نمی ِِِآید. هم چنان به شیر مرد؛ خنثی مشکل و حیوانات حرمت رضاعی بوجود 

شاقعی نمی آید. علمای حنابله شرط نمود است که شیر زن از اثر حمل باشد. علمای 

سالگی را حد اقل  1شرط نموده است که باید خانم در حین شیر دادن زنده بوده و سن 

. پس حرمت به شیر خانم مرده صغیره بوجود (121/ 9721)الجزیری، تکمیل کرده باشد 

نمی آید، لکن اگر خانم قبل از مرگ شیر خود را دوشیده باشد و طفل بعد از مرگ آن را 

ردد. اما جمهور این شرط را قبول نکرده است بنابراین، شیر نوشید حرمت ثابت می گ

خانم مرده صغیره ایکه شیر داشته باشد سبب حرمت می گردد بخاطر نفس شیر سبب 

 تولید گوشت می گردد دلیل دیگر اینکه به موت خانم شیر نمی میرد و از بین نمی رود.

 . رسید شیر به معده طفل2
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 رابر است که طریق مکیدن پستان باشد یا توسط انواعشیر باید به معده طفل برسد: ب

پس اگر  (121/ 9721)الجزیری، این شرط نزد علمای احناف )رح( می باشد  ظروف،

طفل پستان را در دهن خود گرفت و دانسته نشد که شیر خورده یا نخورده حرمت رضاع 

ی اصل به سبب شک پدید نمی آید و احکام هم به شک ثابت نمی شود عالوه جا

 استصحاب است.

علمای مالکی در رسیدن شیر به معده طفل از طریق دهن، و یقین و شک را از جهت 

احتیاط دلیل حرمت میدانند علمای شافعی و حنبلی شرط نمی دانند که باید پنج بار 

 (.974/ 9311متفرقه شیر دادن را صورت گیرد )نطام اادبن؛ 

 :. لزوم ارضاع از دهن یا بینی3

ذاهب اتفاق دارند به اینکه شیر باید از طریق حلق و بینی که راه مستقیم به ایمه م

معده است صورت گیرد.نزد علمای احناف و شافعی و حنبلی شیر از طریق چشم، گوش 

ی، الجزیرو یا جراحتی که در جسم باشد با شیر تداوی شود، رضاع ثابت نمی گردد )

شیر از طریق چشم به منظور تغذی صورت  نزد علمای مالکی اگر چکانیدن (.122/ 9721

 بگیرد حرمت ثابت است.
 . خالص بودن شیر7

خلط نشود؛ این شرط نزد علمای احناف و مالکیه می باشد،  شیر باید به دیگر اشیاء

پس اگر شیر به دیگر چیز ها مخلوط گردد اعتبار به غالب داده می شود.اگر شیر غالب 

، اما علمای شافعیه در ظاهر و حنابله (122/ 9721ی، الجزیربود حرمت است و اال نه )

در قول راجح به هر چیزی شیر خلط شود به معده رسیده و سبب تغذیه گردد حرمت 

ثابت می شود، اگر شیر دو خانم با هم مخلوط شود در این صورت نزد امام ابوحنیفه و 

دو خانم بوجود  امام ابویوسف حکم به اغلب است اگر هر دو مساوی بود حرمت از هر

 می آید.

علمای مالکی امام محمد می گویند حرمت از دو خانم بوجود می آید برابر است که 

غالب باشد یا نباشد همچنین قول راجح نیز همین است، بخاطریکه طفل رضاعی ار جنس 

 واحد تغذیه کرده است و جنس باالی جنس دیگر غالب نمی شود.

 . رضاع در حال صغر5
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ه اتفاق مذاهب در حال صغر باشد پس رضاع کبیر باالتر از دو سال رضاع باید ب

وَالْوَاِلدَاُت یُرْضِعْنَ أَواْلَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ »حرمت ببار نمی آورد. دلیل آن آیات قران می باشد 

می باشد  97(. و آیه دیگر از سوره لقمان آیه 233)بقره/« کَاِملَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

که تمام مدت رضاع را دو سال تعیین نمود است و حدیث شریف «. وَفِصَالُهُ فِی َعامَیْنِ»

ونیز حدیث از حضرت عایشه امده است «.الرضاع اال ماکان فی الحولین»وجود دارد که 

دخل علیها وعندها رجل  -م والسلّصل اهلل علیه و آله عن عائشة رضی اهلل عنها أن النبی »

 انکن فإنما الرضاعةتغیر وجهه کأنه کره ذلک فقالت إنه أخی فقال انظرن من إخو فکأنه

(. حضرت عایشه فرمود که نبی بزرگوار اسالم 9172ص 9721، بخاری«. )من المجاعة

در خانه داخل شد و نزد من شخص بود، رنگ صورت مبارک تغییر کرد و خوشش نیامد 

ی من است. پیامبر فرمود در باره برادران و فرمود: این کیست؟ عرض کردم برادر رضاع

/ 9311فایز عبدالبصیر، «)این نیست که رضاع در حال صغر است خود فکر کن جزء

قال سمعت عمر  عن بن عمر»(. و حدیث دیگر از ابن عمر وارده شده است که 921

 «.غرال رضاع إال فی الحولین فی الص :رضی اهلل عنه یقول

امام یوسف از ظاهر این حدیث استدالل می کند که باید شیر علمای شافعی و حنبلی 

دادن از وقت والدت الی تکمیل دو سال هجری قمری باشد بعد از تکمیل دو سالگی اگر 

 کسی شیر خورد رضاع ثابت نمی شود همین نسبت به اکثر روایات راجع است.

 ه بعضا طفل بخاطرامام مالک دو ماه دیگر را باالی دو سال زیاد نموده است بخاطریک

تبدیل غذا، به این مدت نیازمند است امام بوحنیفه مدت شش ماه را زیاد نموده است که 

 .(122/ 9721الجزیری، ) ماه می باشد. 32مجموع رضاع نزد وی 

 . مدت رضاع7

( 12پنج بار رضاع به دفعات باید باشد: این شرط نزد علمای شافعیه )زحیلی، بی تا/  

شد ولی معتبر در شیر دادن به عرف است پس اگر طفل سر پستان را از و حنابله می با

دهن خود رها نمود و از شیر خوری اعراض کرد یکبار شیر دادن تحقق می یابد اگر 

 بخاطر تنفس کشید و یا خستگی سر پستان را رها کرد یکبار محسوب نمی شود.
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 شرایط شیر دادن بر مذهب جعفری . 3.2
هر  .در نزد فقه جعفری چنین بیان شده استبب محرمیّت س شرایط شیر دادن

 د:شبا ُنه شرط سبب محرم شدن خواهد را شیر دهد،  گاه زن کودک

 . شیر ناشی از حمل مشروع 1
بنابراین اگر پستان بدون تولّد فرزندى شیر پیدا کند و کودکى  ;شیر از والدت باشد 

در تحقق این شرط  بنابراین، .(391/ 9112)مغنیه، شود. از آن بنوشد، سبب محرمیّت نمى

ه به واسطدو امر الزم می باشد اوال: زن باید به صورت شرعی ازدواج کرده باشد. ثانیا:

حمل وزاییدن فرزند دارای شیر باشد با عدم تحقق این دو امر موضوع رضاع، موجب 

 (.9311/49حرمت نمی شود.)طاهری، 

 . زنده بودن مرضعه2

اى را به دهان بگیرد و شیر  پس اگر پستان زن مرده ;از زن زنده شیر بخوردبچّه  

این شرط در نزد فقه جعفری بیان شده است و شافعی نیز این شرط را  بخورد اثر ندارد

 (.42/ 9791مطرح و قبول کرده است.)ابن رشد، 

 . حالل بودن شیر3

 و دارای که از زنا به دنیا آمده را ه ایبچّ زنین اگر بنابرا ;شیر آن زن از حرام نباشد

 (.9311/49.)طاهری،  شود. د، به کسى محرم نمىبده دیگر اى به بچّه شیر گردد و

 از پستان شیر مکیدن .3

ولى احتیاط واجب آن است که اگر شیر را در گلوى بچّه  ;شیر را از پستان بمکد

 کند.ازدواج نباید بریزند، با آن زن و محارم او 

 بودن شیر. خالص 7

اگر مخلوط گردد هرچند شیر غالب باشد، محرمیت  .شودشیر را با چیز دیگر مخلوط ن

 را سبب نمی گردد، هرچند احتیاط در این است که با هم ازدواج ننمایند.

 شیر مربوط به یک شوهر. 5

 گیرد،ب بنابراین اگر زنى را که داراى شیر است طالق ;شیر مربوط به یک شوهر باشد 

بعد شوهر دیگرى کند و از او باردار شود و تا موقع وضع حمل، شیرى که مربوط به 

شوهر اوّل بوده، باقى بماند و مثال کودکى را هشت دفعه از شیر مربوط به شوهر اوّل و 
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شود،  هفت دفعه از شیر مربوط به شوهر دوم شیر دهد، آن کودک به کسى محرم نمى

ه شوهر اوّل کودکى را بطور کامل شیر دهد و بعد از همچنین اگر زنى از شیر مربوط ب

 وند.ش شیر مربوط به شوهر دوم کودک دیگرى را شیر دهد، آن دو به یکدیگر محرم نمى

 باقی ماندن شیر در معده. 6
کودک به واسطه بیمارى شیر را قى نکند، ولى احتیاط واجب آن است در این صورت  

شوند با او ازدواج نکنند و نگاه  بچّه محرم مىکسانى که به واسطه شیر دادن به آن 

 محرمانه هم به او ننمایند.

 . مدت شیرخوردن7
کودک پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز، بطورى که در مسأله بعد خواهد آمد شیر کامل 

از آن شیر استخوانش محکم شده و »بخورد، یا آن مقدار به او شیر بدهند که بگویند: 

و احتیاط مستحبّ آن است (. 794/ 9312)مصطفوی،  «یده استگوشت در بدنش روی

د با او شون که اگر ده مرتبه شیر بخورد، کسانى که به واسطه شیر خوردن با او محرم مى

 ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او ننمایند.

 . زیر دو سال بودن کودك7. 8
 شدن دو سال اگر به او شیر دهنددو سال کودک تمام نشده باشد، بنابراین بعد از تمام 

شود، حتّى اگر پیش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن  به کسى محرم نمى

شود، ولى اگر از موقع زاییدن زن بیش از دو  یک مرتبه شیر بخورد با کسى محرم نمى

که  تاى را شیر دهد احتیاط واجب آن اس سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچّه

شوند ازدواج نکند و نگاه محرمانه هم  با زنانى که به واسطه شیر خوردن با او محرم مى

 ننماید.

 رضاعی. استثنای در محرمات 4
حرمت رضاعی  – 17ماده در  که بر اساس فقه حنفی است، قانون مدنی افغانستان

ل مث مت رضاعیدر این حالت زیر حرباستثنای حاالت ذیل مانند حرمت نسبی است: 

  حرمت نسبی نیست.

 خواهر پسر رضاعی.. 7.9



 49/  خوارگی و محرمیتشیر 

 مادر خواهر یا برادر رضاعی.. 7.2

 مادر کالن پسر یا دختر رضاعی. .7.3

 خواهر برادر رضاعی.. 7.7

 نیز موارد ذیل استثناء از 12ه شیعیان افغانستان بر اساس ماده در قانون احوال شخصی

رضاعی با شرایط مندرج در این قانون از: قرابت  که عبارتند: حرمت رضاعی شده است.

 به استثنای موارد ذیل همانند قرابت نسبی موجب حرمت موبد نکاح می شود:

 . خواهر پسر رضاعی.9

 . مادر خواهر یا برادر رضاعی.2

 . جده پسر یا دختر رضاعی و هرچه باال رود.3

 . خواهر برادر رضاعی.7
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 نتیجه:
اعی اتفاق نظر دارند؛ زیرا حدیث معروف تمام مذاهب اسالمی در اصل حرمت رض

ت و دلیل اصل حرم ، مبنابر بزرگورا اسالم در این مورد وارد شده استو مشهور که از پیام

رضاعی بوده است. همین طور در مصادق محرمات نسبی بین مذاهب اسالمی به اساس 

فهم و تفسیر که از حدیث صورت گرفته نیز اتفاق نظر دیده می شود مهم تر از همه در 

مورد استثنائات محارم رضاعی نیز بر اساس احادیث و مدارک وارده، اتفاقی نظر دیده 

مورد شرایط حرمت بین مذاهب اسالمی اختالف فراوانی دیده می شود  می شود. اما در

و تمام علت و ریشه ی این اختالف، برداشت مذاهب اسالمی از متون حدیث که از پیامبر 

در این مورد وارد شده است و نیز جمع کردن بین آیات قرآنی با احادیث وارده سبب 

 اختالف در شرایط حرمت رضاعی گردیده است.

 وَأُمَّهَاتُکُمُ الالَّتِی أَرْضَعْنَکُم» ،است شده یانب در قرآن بطور مطلق” ارضاع“ چون

موجب  ،یرخوردنش بلکه مطلق ،یستنمطرح  یر،ش یادز یاکم خوردن ،ینبنابرا (.23)نساء/

من “:تاس  گفتهکه اند،کردهیترواو مسلم هم ازعقبه بن الحارث  یبخارو  شودیم یمتحر

 یدو : من بهرآمد وگفت  یاهیس یزوکنکرده بودم اهاب  ازدواج یدخت  اب یحییام با 

: وگفت:  اتمگفیشبراو سلم رفتم و آن را  یهاهلل عل یصل یامبرپ یشپ . منامداده یرششما 

 ... او را؟یاشدهمرتکب  را یعمل ینچن ،  چگونهشده  است  گفتهینچن  کهیوقت

 یوو به  ، سوال نکردخوردن یرشو سلم از تعداد دفعات  یهاهلل عل یصل یامبرپ.” کنیدترک

 معتبر است نه دفعات یرخوردنش تنها که آیدیبرم یناکند، از که او را  ترک دستورداد

ثابت    یشبرا  یابد  یمحکم  تحر یناخورد،  یرش یزناز پستان  یکسکه  ینپس هم ،آن

 .شودیم

 شود،یم یمتحرو سبب  گیردیمبدان تعلق  یمتحرکه  ،است یعمل“ رضاع“ بعالوه

 ،است یمموجب  تحرکه  "وطا = جماع"در که، همانگونهاست یکسانآن  یادز وکم پس

 و رکمیش استخوان و گوشت با ینما. و پرورش و رشد و است یکسانآن  یادزکم و 

 .شودیحاصل  مهردو  یرزیاد،ش

ظاهر آیه چنین است که با مطلق ارضاع و شیرخوارگی این تحریم ثابت می شود که 

عبارت از یک وعده شیرخوارگی کامل، بدینگونه که بچه پستان را بدهان بگیرد و از آن 
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 ،شیر بمکد و بدلخواه خود پستان ار رها کند بدون اینکه عارضه موجب آن شده باشد

 ت می باشد.حرمت از نظر آیات مطلقه قرآن ثاب

 ال»ولی عده از علما و فقها با توجه به احادیث وارده از نبی مکرم اسالم که فرمود: 

یکبار مکیدن دو بار مکیدن سبب تحریم  (757/ 9797)بیهقی،  «تحرم المصة وال المصتان

 نمی شود، مطلق بودن آیه را مقید نموده است.

ن ده به تعداد ده بار شیرخوردعالوه در قرآن شریف نیز شیرخوردن که سبب تحریم ش

 مقید گردیده است

حدیث  9174/ 9721)بخاری، ابوداود و نسائی زیرا بر اساس روایت از مسلم،

عشر رضعات معلومات »از حضرت عایشه چنین ایه در قران بوده است  (7197شماره

 نسخ شده است« خمس رضعات معلومات»بعد در زمان پیامبر برزگوار اسالم به « یحرمن

 و تعداد شیر خوارگی به پنج دفعه کامل سبب تحریم رضاعی می گردد.

ات وارده معیار در شیر خوردن را پانزده بار اعالم نموده در فقه شیعه بر اساس روای

است و احادیث فراوان در این مرد از منابع شیعه وجود دارد. بنابراین، بر اساس قاعده 

و نیز قاعده اصولی که مطلق و عام حمل بر مقید « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»کلی 

و خاص می شود، باید مطلقات قرآن شریف بر اساس روایت وارده مقید گردیده، بر 

اساس این تقیید در مطلقات، نظریات فقهاء در شرایط شیرخوردن و مقدار آن ها متفاوت 

 می باشد.
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نظام حقوقی  بررسی مقایسوی جرایم علیه مقامات سیاسی در  »

 «افغانستان و ایران 
 9 احمد رفیع عبداللهی

 چکیده

که مقامات سیاسی نمایندگان یک ملت در ادارة امور مختلف کشورشان از آنجایی

گردند، باید از امنیت و احترام ویژه ای نسبت به سایر افراد کشورشان میمحسوب 

برخوردار باشند. این احترام ویژه در قوانین بین المللی و حقوق سایر ملل مورد توجه 

های خاص در حقوق کیفری اسالم، ها مجازاتقرارگرفته  و به خاطر رعایت این حرمت

اخلی کشورها از جمله افغانستان وایران وضع حقوق بین الملل و علی الخصوص حقوق د

  شده است.

جرایم علیه مقامات سیاسی شامل سوء قصد، ترور و توهین که دارای تعاریف 

باشند،آنها را از جرایم سیاسی به خوبی تمیز مشخص از حیث دکترین حقوقی و فقهی می

  دهد.می

هین علیه مقامات جرایم سوء قصد، ترور، تو که است شده نوشتارکوشش این در

 یبررس و تحلیل قانون جزای افغانستان و ایران مورد منظر سیاسی داخلی و خارجی از

 .گیردقرار

 جرایم، سوءقصد، ترور، توهین، مقامات سیاسی.واژگان کلیدی : 

 طرح مسأله 
ترین معضالت جامعه در دوران معاصر جرایم علیه مقامات سیاسی یکی از اساسی

ها و امنیت داخلی و خارجی ها و ملتدولت ترین تهدید علیه حقوقجهانی و خطرناک 

چنین معضالت همواره بصورت های کشورهای جهان، در سطح بین المللی است. 

مختلف در جوامع بشری و جود داشته و اخیراً در کشور های مختلف افزایش این جرایم 

 جرایمکه به نحوی این جرایم را جانبه و بین المللی وادارکرده گان را به مبارزه همههمه

                                                 
ستر حقوق جزا  9 صی ما صو صیالت عالی خ سه تح س سی مو سیا شکده حقوق و علوم  ستاد دان و ا

 اشراق
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 جرایمکه به نحوی این جرایم را جانبه و بین المللی وادارکرده گان را به مبارزه همههمه

 . قرار دهند خاص انگاریجرم قوانین خود مورد در و محسوب کشور امنیت علیه

جا است که  قانونگذار افغانستان و ایران برای جلوگیری از وقوع این حال سوال این

 جرایم یا کاهش آن ها چه تمهیدات را در قوانین جزای خود مد نظرگرفته اند؟ و با توجه

به این موضوع آیا حقوقدانان افغانستان و ایران بین مفاهیم چون ترور و سوء قصد علیه 

دانند؟ مقامات سیاسی تفاوت قایل شده و در صورت قایل شدن اختالف را در چه می

جرم انگاری مفاهیم هم چون سوء قصد، ترور و توهین علیه مقامات سیاسی داخلی 

ها در نظر چه صورت بوده و چه مجازات برای آن وخارجی در قوانین جزای دوکشور به

 گرفته شده است.

طلبد با بررسی مقایسوی جرایم علیه مقامات سیاسی در نظام حقوقی بنابر این می

 افغانستان و ایران موضوع را به نحو احسن تبیین نموده تا مثمر ثمر واقع شود.

 مفهوم شناسی. 1

 جرم  1.  1
 ، حملاز درخت میوه ، چیدنکردن قطع معانی ، به(م ر ج)از ریشه عربی ،جرم

، )فراهیدیکار رفتهناپسند به کاری به و وادارکردن گناه ، ارتکابکردن ،کسبکردن

 باطل و به بریده از حق که است کسی و مجرمذیل ماده جرم( ، 7 ج (،هـ ق9721العین/)

 بو ذَن را گناه فقها نیز جرم ورزد. برخیخود اصرارمی و برکار ناپسند است آورده روی

ذیل ماده جرم(.   ،3 ج هـق،9792الفروق اللغویه/ )عسکری، اندکرده معنا ( را جرم)گناه

الزم به ذکر است که جرم وگناه همپوشی کامل ندارند، چه بسا فعلی گناه باشد، ولی جرم 

  گناه.نباشد و برعکس و در مواردی هم جرم است و هم

در  ُجرم9312قانون جزای افغانستان وقانون مجازات ایران مصوب  2مطابق ماده 

 شده نتعیی مجازات آن برای در قانون که فعلی کیا تر هر فعل معنای به حقوقی اصطالح

 . باشدمی است
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 . مفهوم مقامات سیاسی1.  2

)مدینه در عُرف فیلسوفان دوران شهراست که از به معنای دانشی 9سیاست )پالیسی(

 ،باطباییط) کند( بحث میمدنی) شهروندی( و مناسبات فارابیاسالمی مانند 

شودکه در آن شهروندان به چنین سیاست به روندی گفته میهم (.22هـش،ص 9314

 جتماعیاسیاست فعالیتی »ورزند. به تعریف دیگر مبادرت می اتخاذ یک تصمیم جمعی

ناشی  ها و منافعگرایی ِ عقیدهکه با تضمین نظم در نبردهایی که از گوناگونی و ناهماست

امنیت بیرونی و  -متکی است  حقوقکه اغلب بر  -خواهد به یاری ِزور شود، میمی

بر اساس  (.293،ص 9317ژولین،) کند.ای را تأمینتفاهم درونی ِ واحد سیاسی ویژه

ند کتعاریف ذکر شده از سیاست وگسترده گی آن این موضوع را به ما روشن وآشکار می

که بعد از به وجود آمدن و تبیین شدن مفهوم سیاست در قرون گذشته و تبدیل شدن آن 

یک علم وسیع باعث شد تا افرادی که با کسب چنین علمی وحرکت در راستای نظری  به

وعملی این خصال در مسیر سیاست قرا گرفته ورفته، رفته با تالش های فردی و حمایت 

جمعی  با مصوبات قانونی در صدر هیأت سیاسی یک کشور قرار می گیرند و با داشتن 

شود. بنابر این جایگاه حقوقی ی شامل آنها میاین چنین ویژگی های لفظ مقامات سیاس

افراد بر اساس نظام های مختلف موجود در سطح دنیا و همچنین قانون اساسی کشورها 

شود. ودرکنار آن با قرار دادهای بین المللی اشخاص از طرف دولت ها مشخص تعین می

ت به رادف باآن اسشوند تا به کشور دیگر به خاطر ارتباطات سیاسی، ویا آنچه که متمی

 شوند .عنوانین مختلف فرستاده شوند، از همین رو مقام سیاسی خارجی محسوب می

                                                 

سفه، آزادی- 9  سیاست از نوآوریفل شه یونانیهای ، و بویژه  سیاست در زبان اندی ست. واژه  ای ها

شهر یونانی برمیی polisاروپایی به  شهر یا ا همان  سانی بود،  polisگردد.  یونانی، اگرچه اجتماعی ان

ـــهر به معنای جدید این واژه، به گونه جامعهاما  ـــده، نبود. ش ای که در علوم اجتماعی به کار گرفته ش

افت که در یبود و در بیرون قلمرو مناســباتی ســامان می مصــالح عمومییرانی، به خالف جامعه، حوزه ا

صی حوزه صو شت. در نزد یونانیان هر امر  منافع خ سی»قرار دا صی»ن با در تعارض آ« سیا و « شخ

یی در قلمرو« سیاسی»بود. امر « عمومی»و « مشترک»، مترادف «سیاسی»شد و امر تعریف می« خصوصی»

شت و، به تدریج، امر قرار می شهروندان آزاد و برابر پیوند دا شهر یونانی و  سی»گرفت که با  در « سیا

 تقابل آن با چیرگی گروهی بر گروهی دیگر تعریف شد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D9%94_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D9%94_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
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کرد: مقام عبارت است از جایگاه و منصب که فرد در توان چنین تعریفلذا مقام رامی

 گردد.آن قرارگرفته و شخصیت حقوقی و سیاسی او تعیین می

 افغانستان و ایران . مقامات سیاسی داخلی در قوانین1. 1. 2
مفهوم مقامات سیاسی داخلی در قوانین افغانستان و ایران عبارت است از آنچه که در 

طور طلبدکه این مطلب بقوانین اساسی و جزایی هر دو کشور تبیین گردیده است لذا می

 دقیق مورد بررسی قرار گیرد.  

 رد مقام سیاسی ارشدجمهور به عنوان  قانون اساسی افغانستان رئیس 72طبق ماده 

 عرصه در را خود های صالحیت داشته، قرار افغانستان اسالمی جمهوری دولت راس

چنین هم. کندمی ل اعما اساسی، قانون این احکام به مطابق قضائیه، و تقنینیه اجرائیه، های

باشند.  دوم، وی می و اول معاون های سیاسی بعد از رئیس جمهور به ترتیب دومقام

نیز از جمله مقامات سیاسی تعریف شده در  قانون اساسی افغانستان وزرا  49ماده طبق 

قانون اساسی اعضاء شورای ملی متشکل از   12چنین طبق ماده قانون اساسی بوده و هم

جرگه و مشرانوجرگه(که طبق قانون برای هرکدام از آنها عنوان مقام دومجلس)ولسی

ه کند.و نیز بر اساس مادسیاسی بر آنها صدق می سیاسی تعریف شده است، عنوان مقام

گردد و سایر مقامات که بر شامل عنوان فوق می محکمه ستره قانون اساسی رئیس 994

 گردد.اساس قانون این عنوان به آنها تفویض  می

در قانون جزای افغانستان نیز به مقامات ارشد سیاسی کشور اشاره شده است در مواد 

روسای ارگان دولت یا اعضای حکومت یا  224رئیس جمهور، ماده ق.ج.ا  279و 227

لویه جرگه، پارلمان، حکومت، اردو، محاکم یا سایر مقامات ق.ج.ا  277و ماده  پارلمان

 برشمرده است. دولتی را 

اشدکه کشور رهبر می ببر اساس قانون اساسی ایران اولین شخصیت برجسته سیاسی

نیز  بدان اشاره شده است که می توان به  9345مصوب درمواد قانون مجازات اسالمی 

 ق.م.ا استناد نمود. 597و  593ماده 

بعد از رهبر دومین مقام ارشد کشور رئیس جمهور بوده و در همین راستا شخصیت  

 مأمورین انتظامی، قضات محاکم،ملتنمایندگان،وزراءهای سیاسی دیگر کشور ازجمله 

 باشند.می
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 سیاسی خارجی در قوانین افغانستان و ایران   . مقامات 2. 1.  2
حضور مقامات سیاسی دیپلماتیک یک دولت )دولت فرستنده( در قلمرو دولت 

دیگر)دولت پذیرنده( که از رفتارهای ویژه ای از سوی دولت اخیر برخوردار است تبیین 

سمی رباشد. مأموریت دیپلماتیک، نمایندگی کننده ماموریت مقامات سیاسی خارجی می

دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده است و به طور دائمی یا غیر دائمی در پایتخت دولت 

 ردد. گهای دیپلماتیک بر خوردار میشود واز حمایت و نیز  مزایا و مصونیتمستقر می

(، نظام طبقه بندی دیپلماتیک رؤسای 9191الشاپل )(، واکس9195های وین)کنگره

وین را جع به روابط  9179که درکل مورد تأییدکنوانسیون  مأموریت را به وجود آورد

 باشد:دیپلماتیک قرار گرفت که به شرح ذیل می

-هاکه رتبه ای معادل این رتبهسفیر، نماینده پاپ، ودیگر رؤسای مأموریت -اول 

 هادارند،مثالً در روابط میان اعضای دول مشترک المنافع بریتانیا،کمیسیاری عالی؛

 مختار ، فرستادگان پاپ و...؛ وزرای –دوم 

 کارداران. -سوم

سایر مقامات بین المللی: عالوه بر مأموران دیپلماتیک و مأموران کنسولی، عده ای 

 :دیگر از مقامات بین المللی عبارتنداز

 .نمایندگان دولت ها در سازمان ملل متحد

 .اعضای سایر سازمان های بین المللی

 .تریقضات دیوان بین المللی دادگس

 (.کارمندان سازمان های بین المللی)کارمندان بین الملل

 سایر کسانی که دارای گذرنامه سیاسی و ویزای )روادید( سیاسی باشند.

قانون اساسی افغانستان معرفی مقامات سیاسی خارجی را به  4بنابر این ماده 

 است ) دولت که دولت افغانستان آن را پذیرفته است چنین ارجاع دادههایکنوانسیون

 کهلیالمل بین هایمیثاق الدول، بین معاهدات متحد، ملل افغانستان ملزم است که منشور

ین چنو هم.کند( رعایت را بشر حقوق جهانی اعالمیة و است شده ملحق آن به افغانستان

های اتباع خارجی را چنین تضمین قانون اساسی حقوق وآزادی 54با توجه به ماده 
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 ونقان  طبق افغانستان، در را خارجی اتباع هایوآزادی مکلف است حقوق کند) دولتمی

 دولت قوانین رعایت به المللی بین حقوق قواعد حدود در اشخاص این.کندتضمین

 باشند(. می مکلف افغانستان

محدود به  را مقام سیاسیقانون مجازات اسالمی   597 در مادة قانون گذار ایران نیز 

مراد از رئیس کشور خارجی، و  استکرده آنرئیس کشور خارجی و نمایندة سیاسی 

شود. رئیس کشور  شخص اول مملکت است که به موجب قانون اساسی تعیین می

 خارجی ممکن است در قوانین جنبة تشریفاتی، مذهبی یا سیاسی داشته باشد. 

 .  مفهوم سوء قصد، ترور و توهین 1.  3
صد، ترور، توهین از جمله مفاهیمی هستند که همیشه در حقوق جزای سوء ق

یرد؛ گاختصاصی در راستای آسایش و امنیت ملی پیرامون آنها بحث و بررسی صورت می

زیرا مرتکبین این جرایم باعث سلب امنیت و آسایش عمومی گردیده و نظم جامعه را 

ی یا  معنوی را ایجاد مختل ساخته و در اذهان عمومی مردم رعب و وحشت جسم

رسدکه مفهوم هر یک از این جرایم به صورت جداگانه نمایند، لذا ضرور به نظر میمی

 مورد بحث و بررسی قرارگیرد.

قانون  11و  14و  17مندرج در مواد  )آتانتا(ATTENTA“ “لفظ سوء قصد از کلمة 

وابق تحت تأثیر سکه در اصطالح حقوقی کلمة آتانتا فرانسه اقتباس شده قدیم جزای

باستانی حقوق رم و حقوق قدیم فرانسه در معنای شروع به جرم و بعضاً عملیات مقدماتی 

لذا سوء قصد در لغت به معنای  (.72، ص 9353پاد،  )تهیة جرم استعمال شده است.

باشدکه هنوز به مرحلة عمل متصف نشده مصمم بودن به انجام عملی شرورانه می

  .(371ص  (،9312)جعفری لنگرودی،)است

« تروریسم» (. و 9229،ص9312() جعفری لنگرودی،Terror« ) ترور» 

(Terrorism از واژه )از فرهنگ و ادبیات غرب وارد مجموعه واژگان زبان است کههایی

-ترس»که ترور به معنیآمده استفارسی -فارسی شده است.چنانچه درفرهنگ انگلیسی

عقیده به لزوم آدم کشی و قتل نفس و تهدید و ایجاد » وتروریسم یعنی« شدید و وحشت

 . 347،ص9341است )دالوری، « وحشت در میان مردم

ترور مأخوذ از فرانسه و به معنی قتل سیاسی به وسیله »که:در فرهنگ دهخداآمده است
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، ذیل ماده  737،ص 97( ،ج 9373)دهخدا، لغت نامه دهخدا/ )اسلحه، در فارسی متداول شده است. 

 رور(ت
و برخی آن را ناظر « حالت خاص»و در تبیین معانی اصطالحی، برخی آن را ناظر به

 دانسته اند .« رفتار خاص»به

شود ( ... اصطالحاً به حالت و حشت فوق العاده ای  اطالق میTerrorترور )» . 9

آقا بخشی، فرهنگ علوم «.) که ناشی از دست زدن به خشونت و قتل و خونریزی است

 ، ذیل ماده ترور(531،ص9341/ سیاسی

رفتار اجبار آفرین فردی یا دسته جمعی یا به کارگیری استراتژی های » ترور. 2

 (.733،ص3و 2، شماره 9342ارون شوارتز، دیوید،«) خشونت بار...

یعنی ضعیف شمردن معنی شده « أضعف» به معنی « وَهن» توهین از ماده 

توهین. و از نظر اصطالحی نیز توهین را در م ، ذیل ماده 9117است)معلوف،المنجد/ 

کار برده اند وآن را عبارت از هر فعل یا ترک فعل اعم از گفتار، کردار، معنای عرفی آن به

کتابت و اشاره که به نحوی از انحا در حیثیت وشرافت متضرر از جرم وهن وسستی وارد 

 اند.اده توهین( دانسته، ذیل م912،ص 9312آورد.) جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق/

 . سوء قصد به مقامات سیاسی در قوانین افغانستان و ایران 2
سوء قصد به جان مقامات سیاسی، که از دیر باز درکشور های مختلف از جمله 

یا فته، شامل اقدام به برخی عملیات مقدماتی و شروع به افغانستان و ایران ار تکاب می

باشد؛ زیرا سوء قصد به جان مقامات داخلی می جرم در خصوص جرائم برضد امنیت

سیاسی وقتی به پیروی از ائدیولوژی حزبی وگروهی باشد، با توجه به تأثیر مستقیمی که 

این قبیل عملیات ممکن است در امنیت داخلی و سازمان سیاسی و تشکیالت حکومتی 

 داشته باشد به طور قطع از جرائم علیه امنیت داخلی است .  

 . سوء قصد به حیات مقامات سیاسی داخلی  1.  2
جرم سوء قصد به جان مقامات سیاسی به مانند سایر جرائم دارای ارکان تشکیل دهنده 

پردازیم و هر یک از ارکان آن را مستقاًل که به بررسی هر کدام در مبحث  زیر میزیر است

 دهیم:مورد بررسی قرارمی
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، اراده قانون گذار در جرم سوء 9345مصوب قانون مجازات اسالمی ایران  595ماده 

هرکس به جان رهبر و » قصد به جان برخی از مقامات سیاسی را چنین ذکر نموده است:

گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب هر یک از رؤسای قوای سه

 سوء قصدبنابر این ماده « شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

 توصیف نشده است. 

ـ ش هر نوع استعمال  9355ق. م. ا )افغانستان( مصوب  224چنین دربند اول ماده هم ه

قوت و تهدید یا دهشت افگنی بر رئیس جمهور را منع قرار داده و مجازاتی را برای آن 

 ندر نظر گرفته است ونیز در بند دوم همین ماده رؤسای دولت، اعضای حکومت یا پارلما

 را مورد حمایت قرار داده، بنابراین در ماده فوق چنین آمده است:

که با استعمال قوت، تهدید یا دهشت افگنی رئیس جمهور را به اجرای شخصی-9

که قانوناً صالحیت آن را داشته باشد ویابه امتناع از آن جبراً وادار سازد به حبس عملی

 گردد.دوام محکوم می

فوق علیه یکی از روسای ارگان دولت یا اعضای حکومت اگر جرم مندرج فقرة -2

 گردد.یا پارلمان صورت گیرد مرتکب به حبس طویل محکوم می

به نظر می رسد که منظور از کلمه تهدید در این قانون همان سوء قصد باشد، زیرا که 

ن از اتواند منجر به سوء قصد به جان مقام سیاسی گردد، لذا قانون گذار افغانستتهدید می

لفظ سوء قصد استفاده نکرده بلکه آن را به طور کلی درضمن کلماتی مانند قوت، تهدید، 

با توجه به واژة  9345در قانون مجازات ایران مصوب  دهشت افگنی بکار برده است.

مرتکب اعم از ایرانی و غیر ایرانی، زن و مرد است   597و  595هرکس مندرج در مادة 

باشد حتی اگر مجازات محاربه بر مرتکب بار کب شرط نمیو خصوصیت خاصی در مرت

عمل مرتکب در این حالت ماهیتاً محاربه نیست و تنها به مجازات محارب  ؛زیرا .شود

ه کنیز با استفاده لفظ شخصی 9355اما در قانون جزای افغانستان مصوب شود. محکوم می

غیر افغانی و همچنین شامل زن  مرتکب اعم از تبعه افغانی و 224و  227مندرج در ماده 

شود حتی اگر مجازات اعدام بر مرتکب بار شود و یا اینکه مرتکب شروع ومرد نیز می

  به جرم به حبس دوام محکوم گردد.

د و به باشاز ارکان مبهم جرم سوءقصد، موقعیت و وضعیت متصف به مجنی علیه می
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وع به قتل متمایز نشده است. در که سوءقصد از جرائم مشابه مثل شرهمین اعتبار است

گانه و مراجع بزرگ تقلید سه مجنی علیه لزوماً رهبر، رؤسای قوایق.م.ا ایران  595مادة 

قانون مجازات ایران  595تعزیرات سابق و مادة  قانون97هستند. از جمله تفاوتهای مادة 

ع ننه ومراجکه در قانون جدید رئیس قوة قضائیه و رئیس قوة مقاین است 9345مصوب 

تقلید مورد حمایت قرار گرفته است. در خصوص تعریف رئیس قوة قضائیه و رئیس 

الهامی وجود ندارد، مقصود از مقام معظم « رئیس مجلس»جمهور و رئیس قوة مقننه 

رهبری نیز هر فردی است که به موجب قانون اساسی و توسط مجلس خبرگان رهبری 

قانون اساسی در  999رهبری که به موجب اصل شود و شامل شورای موقت  انتخاب می

  .« شودگردد، نمیموارد خاصی تعیین می

قانون   224و  227گذار افغانستان نیز افراد مجنی علیه را در ماده طور قانونو همین

بر شمرده، که عبارتند از رئیس جمهور، روسای دولت،  9355جزای افغانستان مصوب 

 باشند.ارلمان میاعضاء حکومت و نمایندگان پ

، در زمره جرایم عمدی 9345قانون مجازات اسالمی مصوب   595جرم موضوع ماده 

و مقید است و مرتکب عالوه بر قصد فعل باید قصد نتیجه، یعنی صدمه زدن به جان را 

 که باید آگاه به سمت و مقام و منزلت مجنی علیه نیز باشد.نیز داشته باشد درعین آن

قانون جزای افغانستان رکن روانی آن به صورت  224و  227در ماده رسد به نظر می

که عمل شخص سوء قصد کننده شخصی یا سیاسی کلی در نظرگرفته شده است و این

بوده باشد سخن به میان نیامده است، لذا مجازات آن همان مجازات مندرج در مواد 

 گردد.باشد. و هر دو ماده شامل عمل مرتکب میمذکور می

 بررسی مجازات سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی  1. 1. 2
گانه یا یکی از مراجع کیفر جرم سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه

 919و 912بزرگ تقلید چنانچه درحد محاربه باشد، تحت عنوان محاربه و بر طبق مواد 

قانون مجازات اسالمی مجازات خواهد شد. در غیر این صورت کیفر مرتکب حبس 

  احاله شده است. 9345مصوب  595سال مجازات مندرج در مادة  92تا  3از تعزیری 

مندرج فقره یک قانون جزای مصوب  227افغانستان نیز در ماده  گذارچنان قانونهم
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همین ماده  2مجازات سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی را اعدام و در فقره  9355

 محکوم نموده است . 9مرتکب شروع به جرم آن را به حبس دوام

مندرج ماده فوق مجازات سوء قصد به جان رئیس  9ق.ج.ا بند  224ونیز در ماده 

همین ماده مجازات سوء قصد به  2جمهور را حبس دوام در نظرگرفته است. اما در بند 

 در نظرگرفته است. 2را حبس طویل اعضای حکومت یا پارلمان، ان دولتکار و روسای

 . سوء قصد به حیات مقامات سیاسی خارجی  2.  2
مات چون سوء قصد به جان مقاسوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی نیز هم

سیاسی داخلی فقط در حالتی مورد جرم انگاری قرار گرفته است که مرتکب، قصد جان 

 مقامات را کرده باشد. 

 جرم سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی  1. 2. 2
» چنین بیان شده است:9345قانون مجازات اسالمی ایران مصوب  597به موجب ماده 

اسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید کشور خارجی یا نماینده سیهرکس به جان رئیس

که در آن کشور نیز شود و مشروط به اینمحکوم می 595به مجازات مذکور در ماده 

نسبت به ایران معامله متقابل بشود واال اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان 

 « گردد.مجازات محکوم می

چنانچه سوء قصد منتهی  9345قانون مجازات ایران مصوب  597براساس تبصره ماده 

به قتل یا جرح یا ضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و 

مقررات مربوط محکوم خواهد شد. بهتر بود قانونگذار به جای احاله دادن مجازات جرم 

قانون مجازات  595سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی صریحاً مجازات مذکور در ماده 

ل معامله متقاب»کرد. به عالوه کیفیت احراز شرطسال را تعیین می 92تا  3المی  یعنی اس

                                                 
ــت:  11مادة بس دوام در منظور از ح -9 ــت از زندانی ق.ج.ا چنین بیان نموده اس حبس دوام عبارت اس

سی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است مدت  و ساختن محکوم علیه در یکی از محاب

 باشد.حبس دوام از شانزده تا بیست سال می

حبس طویل عبارت اززندانی سـاختن ق.ج.ا چنین بیان نموده:  922منظور از حبس طویل را در ماده -2 

ــ ــت ىمحکوم علیه در یکی از محابس ــیص یافته اس  مدت حبسو که از طرف دولت  باین منظور تخص

 باشد.طویل از پنج سال کمتر واز پانزده سال بیشتر نمی
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هـ 9317نسبت به مرتکبین جرم مزبور علیه مقامات ایرانی مشخص نیست.) گلدوزیان،

 ( 724ش.ص

د به که به طور صریح سوء قصیالبته باید متذکرشدکه در قانون جزای افغانستان ماده

گردد. بهر حال اگر بخواهیم اراده ی را ذکرکرده باشد مشاهده نمیمقامات سیاسی خارج

گذار افغانستان را نسبت به جرم سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی بررسی نمایم قانون

باید از مواد ذکر شده در جرایم ترور وتوهین نسبت به مقامات سیاسی خارجی کمک 

 گردد. می بگیریم. که این امر نیز خود باعث تداخل قوانین

قانون مجازت ایران مصوب  597در متن ماده « هرکس»چنین با وجود عبارت هم

.مرتکب ممکن است ایرانی ویا حتی خارجی باشد. و از شرایط مهم تحقق جرم 9345

 )ق.م.ا( ایران شخصیت طرف جرم است. 597موضوع ماده 

رسد اما به نظر میعنصر معنوی این جرم، با توجه به اطالق ماده مزبور، عمد است 

قصد اخالل در امنیت یا مقابله با نظام نیز جزء ارکان جرم باشد؛ البته بهتر است اطالق 

های خارجی ترجیح داده شود. عنصر معنوی جرم سوء قصد همان عنصر ماده به قرینه

ند کمعنوی قتل عمد است. زیرا؛ مرتکب، رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه را قصد می

که عمل وی، ممنوع است و قابلیت کشتن مجنی علیه را دارد . تفاوت سوء قصد داندومی

ابد یها ست، زیرا؛ در دومی، عنصر مادی تا آخر، ادامه میو قتل عمد در رفتار فیزیکی آن

اما رفتار فیزیکی اولی یعنی سوء قصد به آخر نمی رسد. عنصر مادی جرم سوء قصد 

پس هر دو جرم از نظر عنصر معنوی تفاوتی با شبیه عنصر مادی شروع به قتل است 

یکدیگر ندارند. در شروع به قتل نیز مرتکب قصد ارتکاب قتل به صورت کامل را دارد 

 توان همان شروع در قتل های خاص نامید.بنابر این سوء قصد را می

شرط اعمال مجازات این ماده آن است که کشور متبوع سوء قصد شونده همین 

مورد سوء قصدکنندگان  علیه جان رئیس کشور ایران یا نمایندگان سیاسی  مجازات را در

 ایران در آن کشور اعمال نمایند. 

کند نسبت به قانون مجازات اسالمی که یک قاعده کلی را بیان می 7اما حکم ماده 

که مجنی علیه از مصونیت سیاسی ایران بر خوردار اینجا نیز حاکم است البته به شرط آن

 595مجازات سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی را به ماده « ق.م.ا»597. ماده باشد
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دو مجازات بیان شده است ومعنای ارجاع، آن است که اگر  595ارجاع داده و در ماده 

گردد و گرنه حکم به سه تا ده سال حبس این عمل، محاربه باشد، حد محاربه اعمال می

 . زیرا:داده می شود، این ارجاع مناسب نیست

اوالً: اعمال مجازات منوط به معامله متقابل است پس قوانین خارجی نیز باید مجازات  

 کرده باشند در حالی که مجازات محاربه مختص قانون ایران است .محاربه را پیش بینی

ثانیاً : محاربه بودن این جرم حتی در سوء قصد به جان مقامات داخلی نیز قابل تصور 

س کرد. پتوان سوء قصد به جان مقامات خارجی را محاربه تلقیمی نیست پس چگونه

 باشد .قابل اعمال می« ق.م.ا» 595فقط مجازات تعزیری مذکور در ماده 

 ترور مقامات سیاسی در قوانین افغانستان و ایران  

 آسایش یا ملی امنیت مستقیما کهعمومی وآسایش امنیت علیه جرایم از مصادیق

روشن شدن این مطلب  برای است ترور مقامات سیاسی است، داده قرار هدف را عمومی

 .پرداخت خواهیم هاآن اجمالی بررسی به

 . ترور مقامات سیاسی داخلی و خارجی در قوانین افغانستان و ایران1.  3

 . قوانین افغانستان1. 1. 3

احکام این تطبیق » کندکه خود چنین تصریح می 5افغانستان در ماده قانون اساسی

قانون و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و 

 «باشد.قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می

یکی از مصادیق آشکار تامین امنیت، مجازات مجرمین علیه امنیت داخلی و خارجی 

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، مصوب قانون  3کشور افغانستان است. طبق پیش بینی  ماده 

که علیه امنیت کشور جمهوری اسالمی افغانستان، ترور یکی از جرائمی است .92/5/9377

ر تگیرد. همان عملی که امروزه کاالی رایج کشور شده است، به عبارت دقیقصورت می

 م علیه امنیتاگرکسی مرتکب ترورگردد، عنوان مجرم امنیت کشور را دارد. قانون جرائ

گوید که عمل ترور ممکن است علیه داخلی و خارجی جمهوری اسالمی افغانستان می

 اتباع کشور صورت بگیرد و ممکن است علیه اتباع خارجی ساکن درکشور.

ترور مقامات سیاسی داخلی افغانستان براساس قانون جرایم علیه امنیت داخلی و 
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 و قسم متصور است:بر د 3طبق ماده  92/5/9377خارجی مصوب 

ترور تمامیت جسمانی مقامات سیاسی دولتی، اجتماعی، مذهبی، نماینده دولت و 

سران قوم، قبیله و ملیت به ارتباط وظایف دولتی یا اجتماعی آنان به خاطر تخریب و 

 تضعیف حاکمیت مردمی.

ترور تمامیت روحی و روانی اشخاص فوق با هدف تخریب و تضعیف حاکمیت 

 که هر یک از این اشخاص تحت فشار جسمی یا روانی قرارگیرد.این معنی مردمی، به

ترور مقامات سیاسی خارجی مقیم افغانستان نیز طبق پیش بینی قانون جرایم علیه 

 این کشور به قرار زیر بر دو قسم است: 92/5/9377امنیت داخلی و خارجی مصوب 

ایجاد تشنج در مناسبات  ترور جسمانی نماینده خارجی به منظور تحریک جنگ یا

 دیپلوماتیک جمهوری اسالمی افغانستان با سایرکشورها.

ترور روحی و روانی اتباع خارجی به این معنا که هرگاه نماینده دولت خارجی بنابر 

 هدف مندرج در فقره فوق تحت فشار جسمی یا روانی قرارگیرد.

( 72غانستان، فرمان شماره )قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی اف93همچنین در ماده 

 آمده است: 1/7/9314مورخ 

که یکی از اعمال آتی را علیه شخص دارای مصونیت بین المللی مرتکب شخصی

 گردد:شود، حسب ذیل مجازات می

شخص دارای مصونیت بین المللی را مورد هر نوع حمله جسمی یا  -تبصره یک 

د، حسب احوال به جزای حبس طویلی که روانی قرار دهد، اختطاف نماید یا به قتل رسان

 گردد.کمتر از ده سال نباشد یا حبس دوام یا اعدام، محکوم می

در صورتی که باالی اقامتگاه رسمی، منزل شخصی یا وسیله نقلیه شخص  -تبصره دو

دارای مصونیت بین المللی حمله نموده یا خطری را به مصونیت شخص خودش یا آزادی 

که از شش سال کمتر و از ده سال احوال به جزای حبس طویل وی متوجه سازد، حسب

 گردد.بیشتر  نباشد، محکوم می

( این فقره 2و9در صورتی که تهدید به ارتکاب اعمال مندرج اجزای )  -تبصره سه

را به منظور مجبور ساختن شخص داری مصونیت بین المللی به اجراء یا امتناع از اجرای 

ب احوال به جزای حبس متوسط که از سه سال کمتر یک عمل نماید، مرتکب حس
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( این  ماده، شخص 9( فقره )3( هرگاه باالثر تهدید مندرج جزء )2گردد.)نباشد،محکوم می

دارای مصونیت بین المللی تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، مرتکب حسب احوال 

 ردد.گمحکوم میبه جزای حبس متوسط یا حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد، 

 . قوانین ایران  2. 1. 3
های گوناگون در باره رفتارهای تهدیدکننده و خشونت در مقررات کیفری ایران قانون 

اند از  آمیز و اقدام های خرابکارانه که با اقدامات تروریستی همسانی دارند، وضع شده

ازات اسالمی نیز و همچنین قانون مج 9345ایران مصوب « ق.م.ا» 714و  599جمله مواد

گاهی با عنوان محاربه، یا سوء قصد به مسووالن داخلی و خارجی یا در مورد اشخاص 

عالی رتبه نیز مقرراتی شبیه به اقدامات تروریستی بیان داشته است؛ به عنوان مثال  ماده 

هرکس به جان رهبر و هر » دارد:چنین بیان می 9345قانون مجازات ایران مصوب   595

گانه و مراجع بزرک تقلید، سوء قصد نماید چناچه محارب روسای قوای سهیک از 

 597چنین بر اساس ماده شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. هم

هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی :» 9345قانون مجازات مصوب 

شود ور در ماده فوق محکوم میآن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذک

مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و اال اگر مجازات 

ق.م.ا  597خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود. بر اساس تبصره ماده 

چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود عالوه بر مجازات  9345مصوب 

ابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.وتنها مطلب مزبور به قصاص یا دیه مط

که بر مسئله ترور مقامات سیاسی داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران دارد همین 

 مواد فوق هستند. 

 .  توهین به مقامات سیاسی داخلی و خارجی در قوانین افغانستان و ایران4

 توهین به مقامات سیاسی داخلی .  1.  4
ز دیر زمان در میان جوامع انسانی وجود داشته وبر حسب فرهنگ حاکم بر توهین ا

جوامع مزبور نیز از جهت ضمانت اجرا در فراز و نشیب قرار داشته است.بنابراین توهین 

به مقاماتی که مورد احترام هستند، در واقع اهانت به احساسات و افکار عمومی جامعه 
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ابط گذار افغانستان و ایران ضوای توهین آمیز قانونشود. برای مقابله با رفتارهتلقی می

بینی نموده است. به طور کلی عناصر و قانونی با ضمانت اجراهای کیفری خاصی پیش

شرایط توهین به مقامات سیاسی و مملکتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن به شرح 

 پردازیم.ها در این مبحث میزیر است.که به بیان آن

توهین نسبت به مقامات سیاسی ایران که مجازات آن نسبت به توهین ساده در باره 

هرکس »باشد:ق.م.ا می 597شود ماده شدیدتر است و ازمصادیق توهین مشدده تلقی می

به حضرت امام خمینی، بناینگذار جمهوری اسالمی رضوان ا... علیه  و مقام معظم رهبری 

 «.ش ماه تا دو سال محکوم خواهد شدبه نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس ش

توهین به مقامات  9355قانون مجازات افغانستان مصوب  272همچنین در ماده    

سیاسی داخلی را بیان داشته و بنابراین ماده اهانت به رئیس جمهور را ممنوع قرار داده 

 است:

 که توسط یکی از وسایل علنی به رئیس جمهور اهانت نماید به حبسشخصی -9

 گردد.متوسط محکوم می

فوق در محضر رئیس جمهور ارتکاب گردد مرتکب به حبس  ةاگرجرم مندرج فقر -2

 گردد.طویل محکوم می

ده کرق.ج.ا اهانت به مقامات سیاسی دیگر را منع قرار داده و چنین بیان 277ودر ماده 

 است:

م اردو، محاککه توسط یکی از وسایل علنی، لویه جرگه، پارلمان، حکومت، شخصی»

که یکمتر وجزای نقدماهکه از سهیا سایر مقامات دولتی را توهین نماید، به حبس قصیری

کوم یکی ازین دو جزا محه کمتر واز دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد یا بهزار افغانیاز سه

 «گردد.می

 کرده است:ق. ج.ا نیز اهانت به قاضی را منع 271و در ماده 

وسط یکی از وسایل علنی بمقام، حیثیت ویا سلطه قاضی در رسیدگی که تشخصی»

که از سه ماه کمتر واز شش ماه بیشتر نباشد به دعاوی اخالل وارد نماید، به حبس قصیری

-کمتر واز شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میهزار افغانیکه از سهیا جزای نقدی

 .«گردد
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 خارجیتوهین به مقامات سیاسی .  2.  4 

که دول احترامات یکدیگر را نگهدارند کرده استروابط بین المللی ایجاب

بدیهی است که -داندهرکشوری رئیس خود را نماینده اقتدار خود می و چون

چون هر دولتی مایل  ؛آیدحساب می وی به کشوره ب ایاو لطمهه اهانت ب

در قانون  و کنندمی ماند خود آنرا رعایته که از این تعرض مصون باست

مقام  یکه اهانت ب دهند.خود مواد قانونی را به آن اختصاص میمجازات 

که موجب کدورت روابط دو کشور خارجی یکی از عواملی است سیاسی

ناشی  که اختالفاتاست کشور گشته و در حقوق بین المللی نیز جزء مسائلی 

 .گردداز آن می

گاه در ضمن مقاالت خارجی رکشو مقام ارشد هتک حیثیت و حرمت یک

های رسمی در یک کشور دیگر دیده های سینما یا سخنرانیمطبوعات یا فیلم

 .گرددشودکه مطالب آن هتک حرمت تلقی میمی

 گردد مشخص نشدهکه کامال اهانت تلقیدر حقوق بین المللی هنوز مواردی

ای مثال بر .بحث است دمور خارجی و تشخیص آن با نماینده سیاسی دولت

اهانت به را از مصادیق یا خصایص فردی طرف افتخارات ه توان اهانت بمی

 .شمردیک مقام سیاسی 

هرکس علناً نسبت :»  1377قانون مجازات ایران مصوب  717به موجب ماده 

به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو خاك ایران وارد شده 

ه حبس محکوم می شود مشروط به اینکه در مااست توهین نماید به یک تا سه

 «آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

-طرف توهین در این ماده رئیس یا نماینده سیاسی یک کشور خارجی است

گیرد. که در قلمرو حاکمیت ایران مورد بی احترامی و هتک حرمت قرار می
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 شود. فراد ایرانی و خارجی میبنابراین مرتکب جرم شامل کلیه ا

آمده است:  1377قانون جزی افغانستان مصوب   243همین طور در ماده  

اشخاص آتی حسب احوال به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار 

 گردند:افغانی بیشتر نباشد محکوم می
 که توسط یکی از وسایل علنی به روسای دولت خارجی دشنام بدهد.ـ شخصی9

به نمایندگان رسمی کشور های خارجی  که توسط یکی از وسایل علنی،شخصی -2

 در افغانستان به ارتباط وظیفه شان دشنام دهد.
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 نتیجه:
 توان چنین نتیجه گرفت:ازمجموعه مطالب مورد بررسی می

د سیاسی مورمقاماتعلیهوایرانافغانستانگذاریکه همواره در مسیرقانونازانواع جرایم

باشد، این جرایم همیشه با ماهیت است،جرایم سوءقصد،ترور و توهین میتوجه بوده

ها که آنرعب وحشت وایجاد نا امنی درجوامع دوکشور همراه ومتصف باخشونت بوده

 سازد.را از جرایم سیاسی وآثار آن متمایز می

. در تبا ماهیت شروع به قتل از جمله مصادیق اقدامات تروریستی اس جرم سوءقصد

قانون مجازات اسالمی نه تنها سوءقصد علیه مقامات سیاسی مذهبی داخلی بلکه سوءقصد 

که به جهت رعایت مصالح کشوری وگاه ،علیه مقامات سیاسی خارجی نیز مقرر شده

 .آیدبه شمار میجزایی تداوم روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقطة عطفی در قوانین 

ذار گنستان بطور واضح وآشکار ذکر نگردیده بلکه قانونجرم سوءقصد در قوانین افغا

آزادی، وغیره استفاده نموده افغانستان آن را با استفاده ازکلمات تهدید، تجاوز، سلب

 ومنظور خود را بصورت خاص بیان ننموده، که این مطلب خود جای تأمل دارد. 

رکشور ازات آن دمجازات سوءقصد درقوانین افغانستان ازشدت بیشتری نسبت به مج

گذار افغانستان بطور صریح مجازات ایران برخوردار است. با این تفاوت که قانون

سوءقصدکننده به جان مقامات سیاسی را اعدام یا حبس دوام محکوم کرده، اما با توجه 

گذار ایران بطور صریح مجازات آن را بیان ننموده بلکه مجازات آن را به این مساله قانون

محاربه نزدیک ساخته وگفته:که اگرشخص محارب شناخته نشود به حبس از سه به جرم 

 تا ده سال محکوم خواهد شد. 

در قوانین جزائی افغانستان واژه ترور بطور واضح وآشکار اعم از مقامات سیاسی 

ورد خداخلی وخارجی ذکرگردیده اما در قوانین ایران ماده مستقل در این رابطه بچشم نمی

 ق م ا به مجازات آن بصورت مختصر اشاره شده است.  597ل تبصره  ماده مگر در ذی

جرم توهین در قوانین افغانستان وایران نسبت به مقامات سیاسی متفاوت بوده  

باشد، زیرا که قانون گذار ومجازات آن نسبت به شخص مقام سیاسی نیز متفاوت می

افغانستان توهین به رئیس جمهور را نسبت به سایر مقامات سیاسی ازشدت بیشتری 

برخوردار گردانیده ،اما قانونگذار ایرا ن بنیانگذار انقالب اسالمی ایران ورهبر را نسبت 
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 رتری را برای عاملین این جرم دبه دیگر مقامات سیاسی ارجحیت داده ومجازات سنگین

گانه را درمرتبه دوم قرار داده ومجازات جداگانه را برای نظر گرفته، و رؤسای قوای سه

 عاملین توهین به آنها در نظر گرفته است.  

توان چنین برداشت کردکه مجازات مقامات سیاسی همیشه درطول به نظر نگارنده می

سبت ی جایگاه خاص، نتاریخ بشریت نسبت به افراد عادی بیشتر بوده زیرا؛که آنها دارا

های دیگر ها را نماینده ملت خویش در مقابل ملتبه دیگرافراد جامعه هستندومردم آن

چنین پس از بحث وبررسی این جرایم نسبت به مقامات سیاسی روشن و دانند. هممی

واضح گردیدکه نوع ومیزان مجازات این جرایم درقوانین دوکشور افغانستان وایران 

 زیرا؛ هرکشور ازمقام سیاسی تعریف خاص خود را داشتند.متفاوت است 
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 منابع:

مؤسسي النشر اإلسالمی التابعي قم،  ،اللغویيمعجم الفروق(، . قه1412العسکری،ابوهالل، )

 ؛ لجماعي المدرسین
 ؛موسسه دار الهجره،انتشارات قم ،العینکتاب هـ ق(،1413)،الفراهیدی

 روت، دارالشروق ؛م.( المنجد، بی1336معلوف، لویس،)

 کتب فارسی:
 تهران، نشر چاپار ؛،(، فرهنگ علوم سیاسی 1373آقا بخشی، علی،)

 تهران؛ انتشارات دانشکده حقوق تهران،حقوق کیفری اختصاصی، (1353،)پاد، ابراهیم

تهران، اننتشارات واحد پاوهش ،( فرهنگ معاصر فرانسه فارسی 1373پارسایار، محمد رضا،)
 فرهنگ معاصر ؛

تهران، انتشارات ،(، مبسوط در ترمینولوژی حقوق1382جعفری لنگرودی، محمد جعفر،)

 کتابخانه گنج دانش ؛
 ؛نشر کویر،تهران، ه سیاسی در ایرانزوال اندیش( 1387جواد،)

( فرهنگ لغات و اصطالحات علوم سیاسی و روابط بین الملل ، قم، 1378دالوری، رضا،)

 ارات دالوری ؛انتش
 (، لغت نامه،تهران، انتشارات دانشگاه تهران؛1372علی اکبر،) دهخدا،

 ( سیاست چیست؟،عبدالوهاب احمدی، نشر آگه؛1384،)ولین، فروندژ

 ( فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر ؛1357عمید،حسن،)
 هـ ش(، حقوق جزای اختصاصی،تهران، انتشارات دانشگاه تهران؛1386گلدوزیان، ایرج،)

 مجالت ومقاالت :

، زهرا کسمتی، مجله « اسالمی تروریسم بین الملل و حقوق»(، 1372ارون شوارتز، دیوید،)
 ؛433،ص3و 2سیاست خارجی، شماره 

 قوانین: 

 .1382قانون اساسی افغانستان، مصوب 

 هـ ش. 1355قانون جزای افغانستان مصوب سال 
 هـ ش. 1375قانون مجازات اسالمی ایران مصوب سال 

 .11/5/1366قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان ، مصوب  

 . 3/4/1387( مورخ 41قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی افغانستان، فرمان شماره )

 وین. 1363و  1361کنوانسیون ها ی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_(%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_(%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1


 

 برداری از چاهبهینه سازی بهره 

1قاسم مهدوی

 چکیده
: موقعیت منطقه مورد مطالعه غرب والیت بلوچستان ایران است. مهمترین  چکیده

ز طریق چاه مورد ( آبرفتی منطقه است که عمدتاً اAquiferمنبع آبی دائم دشت، اکیفر* )

بهره برداری قرار می گیرد. استحصال بی رویه موجب افت ترازسطح آب شده است. 

توجه به نقش آب در توسعه منطقه ضمن توسعه پایدار، اهمیت بهره برداری بهینه چاه 

ها را مشخص می نماید. در این تحقیق تغییرات سطح ایستابی آکیفر توسط نرم افزار 

GMS   (Groundwater Modelling system) شبیه سازی شد. مدل تهیه شده در

( 17میزان -15ماهه )عقرب  92( برای دوره پایدار و 15گام های زمانی یک ماهه ) میزان 

در دوره ناپایدار برای چاههای مشاهده ای دشت کالیبره گردید. طی فرایند کالیبراسیون 

ده، وضعیت آکیفر برای دو سال نیز بهینه گردید. بر اساس مدل ساخته ش  S,Kمقادیر 

آتی پیش بینی گردید. بررسی خطوط تراز نشان می دهد، بیشترین مقدار افت در خروجی 

های دشت می باشد. لذا با توجه به مناسب بودن مقادیر هدایت هیدرولیکی و آبدهی 

ویژه در نواحی شمالی محدوده مطالعاتی و افت کمتر تراز سطح آب،  این نواحی  جهت 

 گردد.ره برداری و حفر چاه پیشنهاد میبه

 های کلیدی:واژه
 .GMSآکیفر، افت سطح ایستابی، توسعه پایدار، شبیه سازی، 
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 مقدمه
یکی از مهم ترین ذخایر آب شیرین قابل استفاده انسان، منابع آب زیرزمینی است. 

این منابع عمدتاً از طریق حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق، چشمه ها و قنوات، مورد 

. استفاده بی رویه ازآبهای زیرزمینی در بسیاری از آکیفرها ]9[بهره برداری قرار می گیرند 

. همچنین [2]د مطالعه، سبب پایین افتادن سطح آب سفره شده استاز جمله در آکیفر مور

در منطقه مطالعاتی به دلیل کیفیت پایین و شوری آب زیرزمینی موجود در فروافتادگی 

های بهره برداری به طور عمده در پایین دست ارتفاعات  جازموریان و حواشی آن، چاه

ت برداشت از آکیفر را جهت جلوگیری اند. این شرایط، اهمیت مدیری منطقه تمرکز یافته

از شور شدن آبهای شیرین و کاهش کیفیت ناشی از اثر عوامل زمین شناسی و 

(، چند برابر می نماید. یکی از ابزارهای مدیریتی آکیفر Climatology)  کلیماتولوژی

  .[4]در مطالعات منابع آب، استفاده از مدلهای ریاضی است 

حکیم های تمینی یک الیه آبدار زیرزمینی است که در الیهبخوان یا سفره آب زیرز*آ

 شود.های دارای درز و شکاف ایجاد مینیافته )گراول، ماسه و سیلت( یا در سنگ

Miller (2000)از مدل عددی ،MODFLOW  برای شبیه سازی یک آکیفر ماسه ای

سازی آکیفر . هدف از شبیه [5]نیویورک استفاده کرد  Cortlandگراولی در منطقه  –

منطقه مذکور، محاسبه بارهای هیدرولیکی در شرایط ماندگار، تهیه بیالن آب و تعیین 

 مناطق تغذیه مربوط آکیفر و چاههای موجود بوده است.
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 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 
(، با استفاده از مدل 9317دشت الدیز شهر میرجاوه زاهدان نیز توسط ساالری )

MODFLOW 2000  ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از شبیه سازی آّکیفر

شناسایی بهترین محل برای احداث طرح های تغذیه مصنوعی و پیش بینی بهترین زمان 

 .[3]الدیز بوده است برای تزریق آب جمع آوری شده پشت سد به آکیفر 

که قابلیت  GMSدر این تحقیق شبیه سازی آکیفر مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار 

را دارا بوده و نتایج را با استفاده از ابزارهای قوی گرافیکی  GISبا  Modflowتلفیق کد

 با دقت قابل قبول ارائه می دهد، انجام شده است.

زه های حوزه آبریز هامون جازموریان است که در محدوده مطالعاتی، یکی از زیرحو

جنوب شرق ایران و والیت سیستان و بلوچستان واقع گردیده است. این منطقه، بین طو 

دقیقه و  عرض های جغرافیایی  27درجه و  72دقیقه تا  57درجه و  51لهای جغرافیایی 

محدوده مورد  9دقیقه قرار گرفته است. شکل  7درجه و  21دقیقه تا  7درجه و  24

 مطالعه را نشان می دهد.

 

 

 



 5931خزان – چهارمشماره  –اشراق پژوهشی  علمی نامهفصل/  71

 . بحث1
اصلی ترین هدف این تحقیق و تهیه مدل منطقه، شناخت خصوصیات 

و  بهینه سازی بهره برداری  (K,S)هیدروژئولوژیکی آکیفر، تعیین پارامترهای هیدرولیکی 

 باشد.از چاههای منطقه می

روش مدل سازی به کار گرفته شده در این تحقیق در طول مراحل مختلف، منطبق با 

انتخاب و اجرا Wang and Anderson  [6]، ارائه شده توسط «پروتکل مدل سازی» 

 شده است. در زیر خالصه ای از این مراحل ارائه شده است.

 مدل مفهومی -1-1
آب های زیرزمینی یک منطقه می  مدل مفهومی. اولین و مهم ترین گام در تهیه مدل

 باشد. در زیر به تشریح عوامل تعریف شده در مدل مفهومی پرداخته می شود.

 شکل هندسی آکیفر:  -الف  

توپوگرافی سطح آکیفر : مرز فوقانی آکیفر را سطح زمین تشکیل می دهد. لذا جهت 

 ه گردید.استفاد 9:  52222بررسی تغییرات و شکل آن از نقشه های توپوگرافی 

سنگ کف : نقشه هم عمق سنگ کف آکیفر نیز با استفاده از اطالعات الگ چاه های 

 اکتشافی منطقه که به سنگ بستر برخورد نموده بود، تهیه شد.

شرایط اولیه : بار آبی اولیه در شرایط پایدار، سطح آب مشاهده ای پیزومترها  –ب 

ح آب شرایط پایدار به عنوان بار آبی اولیه و برای شرایط ناپایدار، سط 9315در میزانرماه 

 در نظر گرفته شد.

( با S,Kویژگی های هیدرودینامیکی آکیفر : تخمین اولیه مقدار این پارامترها ) –ج 

استفاده از آزمایش های پمپاژ در منطقه، الگ پیزومترها، جنس الیه های آّبرفتی و با کمک 

 از جدول های استاندارد به دست آمد.

حلقه چاه بهره برداری و آمار سطح  272نابع آبی : منابع آبی مورد استفاده شامل  م -د

 حلقه چاه مشاهده ای می باشد.  97آب 

شرایط مرزی : به واسطه عدم پراکندگی شبکه پیزومتری در تمام دشت، محدوده  -ه

 2مدل سازی به نواحی اطراف پیزومترها و منابع آبی منطقه محدود شده است. شکل 
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 موقعیت آکیفر و محدوده مدل سازی را نمایش می دهد.

 

 : موقعیت آکیفر و محدوده مدل سازی 2شکل 
با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی و منحنی های تراز، مرزهای شمالی و شرقی به 

عنوان مرزهای ورودی و مرزهای جنوبی و جنوب غربی به عنوان مرزهای خروجی 

موقعیت شبکه بندی دشت و  3گرفته شده است. شکل جریان آب زیرزمینی در نظر 

 مرزهای مدل رانشان می دهد.

 : موقعیت شبکه بندی دشت و مرزهای مدل3شکل 

 طراحی و اجرای مدل -1-2
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شبکه بندی محدوده : سلول های شبکه با طول و عرض یکسان در تمامی  –الف 

 مساحت محدوده انتخاب گردید.

( 9315زمانی : در شرایط پایدار تنش یک ماهه )میزان انتخاب دوره تنش و  گام  –ب 

( تعیین شد. سپس مدل اجرا 17الی میزان 15ماهه)عقرب  92و در شرایط ناپایدار تنش 

 و واسنجی گردید.

انتخاب بسته محاسباتی : روش استفاده شده جهت محاسبه بار هیدرولیکی در  –ج 

ین روش محاسباتی نرم افزار هر سلول شبکه، روش عددی تفاضل محدود است. همچن

GMS  برای حل معادالت روش تکرارPCG2  .است 

 واسنجی

و در مراحل بعدی تغییر پارامترهای  Kاین فرایند برای دوره پایدار با تغییر مقدار 

دیگر نظیر شرایط مرزی جریان ورودی و خروجی زیرزمینی و تراز سنگ کف و تغذیه 

انجام شد. طی این مرحله مقدار هدایت هیدرولیکی در طول چندین ده مرتبه اجرای مدل 

توزیع مقادیر هدایت هیدرولیکی پس از واسنجی را نشان می دهد.  7بهینه شد. شکل 

نیز مقایسه بین مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی چاه های مشاهده ای پس از  5شکل 

 واسنجی را نشان می دهد.

 ز واسنجی: توزیع مقادیر هدایت هیدرولیکی پس ا4شکل 

صورت گرفت. طی این مرحله  Sفرایند واسنجی در دوره ناپایدار نیز با تغییر مقادیر

توزیع مقادیر آبدهی ویژه  پس از واسنجی  7مقادیر آبدهی ویژه نیز بهینه گردید. شکل 
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 را نمایش می دهد.

هیدروگراف شبیه سازی شده و مشاهده ای در دو عدد از   1و  4در اشکال 

دشت طی دوره واسنجی شرایط ناپایدار آورده شده است. این اشکال نشان  پیزومترهای

 های شبیه سازی شده در محدوده قابل قبول واقع شده اند.می دهند که هیدروگراف

: مقایسه بین مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی چاه های مشاهده ای پس از 5شکل

 واسنجی
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 واسنجیتوزیع مقادیر آبدهی ویژه  پس از  6شکل 

 

 6: مقایسه هیدروگراف شبیه سازی شده و مشاهده ای در پیزومتر 7شکل 
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 12: مقایسه هیدروگراف شبیه سازی شده و مشاهده ای در پیزومتر 8شکل 

 تحلیل حساسیت و صحت سنجی 1-4

پس از مرحله کالیبراسیون، مراحل تحلیل حساسیت و صحت سنجی انجام شد. نتایج 

حاصل از تحلیل حساسیت نشان می دهد که مدل بیشترین حساسیت را نسبت به هدایت 

هیدرولیکی از خود نشان می دهد. تاثیر پمپاژ و ضریب آبدهی ویژه در مراحل بعدی 

بعد از دوره ناپایدار انجام شد و نتایج اهمیت قرار دارند. صحت سنجی برای یک سال 

 صحت سنجی صحت مدل ساخته شده را بیان می نماید. 

 پیش بینی -1-7

مسئله مهمی که در مدل سازی با هدف پیش بینی باید بدان توجه نمود، تعیین نمودن 

زمانی است که مدل بتواند با دقت زیادی آن را پیش بینی نماید. در این تحقیق با توجه 

ه ها و اطالعات موجود و صحت سنجی انجام شده، وضعیت آکیفر برای دو سال داد

خطوط  تراز آب زیرزمینی محدوده  92و  1( پیش بینی شده است. اشکال 12و 11) آینده 

 دهد.مطالعاتی را در ابتدا و انتهای دوره پیش بینی نشان می
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 گیرینتیجه -2

رد زیر را به عنوان نتایج به دست آمده ذکر با توجه به یافته های تحقیق، می توان موا

 نمود :

بر اساس منحنی های خطوط تراز سطح آب زیرزمینی جهت جریان آب زیرزمینی  -

در آکیفر به طور کلی از سمت شمال و شمال شرق به سمت جنوب و جنوب غرب می 

 باشد که نسبتًا از توپوگرافی سطحی تبعیت می نماید.

در حوالی شرق و شمال شرق دشت وجود دارد. هر قدر از  بیشتر عمق الیه آبدار -

قسمت های شمال شرق و شرق دشت به سمت جنوب و جنوب غرب پیش می رویم 

 از عمق آب زیرزمینی کاسته می شود.

مقادیر هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه در دوره پایدار و ناپایدار بهینه شدند. بر  -

حدوده مطالعاتی از لحاش این پارامترها در وضعیت اساس این مقادیر بخش های شمالی م

 مناسب تری قرار دارند.

نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که با ادامه روند برداشت از سفره در دو  -

سال آینده، بیشترین مقدار افت در بخش های جنوبی و خروجی های دشت است که 

 مناطق می باشد. بر این اساس می توان بیشترین تمرکز چاههای بهره برداری نیز در همین

گفت، برای بهره برداری بیشتر و حفر چاه بایستی به نواحی شمالی دشت که از نظر 

 هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه در وضعیت مناسب تری قرار دارند، مراجعه نمود.

. یشبیه سازی آکیفرها ) الیه های آبدار زیرزمینی( توسط نرم افزارهای کامپیوتر -

طی سالهای اخیر از رایج ترین روش های مدیریتی بهینه سازی بهره برداری از اکیفر ها 

می باشد. بر مبنای مدل شبیه سازی شده. عملکرد آکیفر تحت اثر فشارهای هیدرولوژیک 

و هیدرژئولوژیک احتمالی نظیر نوسانات بارندگی. تغییر ضرایب هیدرودینامیکی منطقه 

ی بی رویه و بدون برنامه ریزی طی یک دوره چند ساله آتی مطالعاتی و برداشت ها

تحلیل و بررسی می گردد. در نهایت بر اساس نتایج مدل. راهکارهای مدیریتی مناسب 

پیشنهاد و در اختیار نهادهای اجرایی و سازمان های مربوط بخش آب قرار می گیرد تا 

وصیه شده و هم به جهت هم به لحاش میزان مصرف و بهره برداری از محدوده های ت

جلوگیری از مشکالت احتمالی که انتظار وقوع آنها با ادامه روند کنونی می رود. اقدامات 
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 ضروری صورت پذیرد. 

با وجود بحران جهانی آب بویژه در بخش منابع آب های سطحی. بسیاری از کشورها 

مین آب به سمت مدیریت منابع موجود سطحی خود پرداخته و برخی هم به سمت تا

مورد نیاز از منابع زیرسطحی روی آورده اند. قابل یاداوری است. اگرچه آب های 

زیرزمینی یکی از بهترین منابع آب مصرفی بشر به لحاش نورم های زیست محیطی و 

بهداشتی است اما بهره برداری های بی رویه و بدون برنامه ریزی چالش نابودی آنها را 

نیز دارای منابع آبی سرشار هم در بخش سطحی و هم در  گوشزد می نماید. افغانستان

بخش زیرسطحی می باشد. روند رو به رشد کشور در سالهای اخیر بویژه در بخش 

کشاورزی و صنعت اهمیت برنامه ریزی برای چگونگی و میزان مصرف از این منابع را 

 چند برابر کرده است. 

از آکیفرهای کشور ایران صورت گرفته این تحقیق اگرچه به عنوان موردی برروی یکی 

است اما می توان از آن به عنوان نمونه ای عملی برای کشورمان افغانستان بهره برد. با 

توجه به اینکه تعیین فاکتورهای هیدرودینامیکی و اطالعات مربوط به بارندگی و میزان 

ت یک مدل شبیه مصرف از این منابع آبی از جمله پارامترهای ورودی و مورد نیاز ساخ

سازی شده است, امید است که مسئوالن این بخش در کشور و به طور محلی در والیت 

هرات نسبت به تهیه آنها در گام نخست و با قرار دادن این داده ها درا ختیار متخصصان 

بخش آب در گام بعد, اقدام نموده تا با عملی نمودن راهکارهای پیشنهاد شده اقدامات 

 وقوع بحران آب صورت پذیرد. الزم قبل از

 : خطوط تراز آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی در ابتدای دوره پیش بینی1شکل 
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 : خطوط تراز آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی در انتهای دوره پیش بینی92شکل 

 مراجع

( ویست، ر.، شناخت آبهای زیرزمینی، ترجمه پازوش، ه.، انتشارات دانشگاه تهران، 9)

 .9371اول، چاپ 

( گودمن، آ.، اصول برنامه ریز ی منابع آب ،ترجمه هنری، م.، نشر و ترجمه امور 2)

 .9342آب وزارت نیرو، چاپ اول ،

( ساالری، م.، بررسی اثرات احداث سد دودر برروی آکیفر دشت الدیز و مدیریت 3)

وچستان، لآکیفر توسط مدل ریاضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و ب

 .9317زاهدان 

[4] Todd, D. K., Groundwater Hydrology, John Wiley & Sons, 
New York, 1980 

[5] Miller, T.S., Simulation of Groundwater flow in an 
unconfined sand and gravel aquifer at Maratho. Cortland County, 
New York, U.S. Geological Survey, Water Resources 
Investigation, Report 00-4026, 2000 

 [6] Wang,h.f., Anderson,m.p., Introduction  To Groundwater 
Modeling, Academic Press,San Diego,California,1982 



 

 افغانستان و قوانین المللی بین در اسناد زیست محیط حقوق
 1دادمحمدواحدی

 کیدهچ
محیط زیست به همه محیط های گفته می شودکه زندگی درآن جریان دارد و به معنی 

 محلی است که آدمی را احاطه کرده است .
آب ،هوا،خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر  :محیط زیست شامل
 موجود زنده می گردد.

رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران های پی درپی زیست 
بیفتند و برای جلوگیری به طور جدی به تکاپو امروزه محیطی باعث شد دولت ها 

 ازتخریب محیط زیست چاره اندیشی نمایند. 
معاهده و موافقت نامه بین المللی و منطقه یی در 212تاکنون حدود  جهتبه این 

 .حفاظت محیط زیست و مسائل مرتبط با آن منعقد شده است زمینه 
 تدوین درجهت را مؤثری های گام جهان کشورهای اغلب نیز داخلی درعرصه

خود، درعرصه محیط زیست  داخلی متنوع های وسیاست ومقررات قوانین ویااصالح
 .اند برداشته خویش

ینی محیط زیست، قوان دولت افغانستان باپذیرش برخی ازاسنادبین المللی درزمینه
درمطابقت باقواعد حقوق بین الملل وضع نموده است، ولی این قوانین تأمین کننده حقوق 
محیط زیست نمی باشد، اجرای این قوانین درافغانستان باملحوش نمون اسنادبین المللی 
باخالء ها وچالش های فراوانی روبرواست، تمام زمینه ها ومعضالت محیط زیستی را 

نمی دهد وبه صورت ناقص می باشد. درعمل نیز باتوجه به جنگ ونابسامانی پوشش 
های حاکم برکشوردرسه دهه گذشته درجهت بهبود وحفاظت ازمحیط زیست کارقابل 

 توجهی صورت نگرفته است.
بدون قدرت اجرایی مشکلی را حل ، صرف وجود قوانین و مقرراتبدیهی است، 

لی ، وجود نهادهای نظارت کننده بر اجرای نخواهد کرد. حمایت از پژوهش های م
قوانین، اختصاص بودجه های مناسب برای کاهش کربن، جلوگیری از تغییرات آب و 
هوا، حفظ تنوع زیستی، استفاده از انرژی های پایدار و حفظ منابع آبی و جلوگیری از 

 یط زیستیراه کارهایی هستند که می توان با تکیه بر آن ها محوخاک و... آلودگی آب 
 .مستقر کردوافغانستان سالمی را در جهان 

ی محیط زیست افغانستان، اسناد بین الملل محیط زیست ، حقوق بین الملل، کلید واژه:
  و محیط زیست. 

                                                 
علوم سیاسی موسسه تحصیالت عالی وو استاد دانشکده حقوقفقه و معارف اسالمیماستر  9

 خصوصی اشراق
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 مقدمه
سال ها است که بشرمتوجه محیط زیست گردیده که نباید تخریب کند اما ازدهه های 

محیط زیست وجلوگیری ازتخریب آن جدی بیستم، اهمیت حراست وحفاظت قرن آخر

 ترمطرح گردیده است.

 کند، می احساس محیطی زیست مشکالت ی ناحیه از بشر که بزرگی خطر امروزه

 معرض در هم را او موجودیت بلکه زده، هم بر را او زندگی امنیت و آرامش تنها نه

 فاجعه دارد، امروز بشرِ که مشکالتی کنار در بنابراین،. است داده قرار خطر و تهدید

 آلودگیمحیطی یکی ازمهمترین نگرانی های او است.  زیست تعادل خوردن هم به ی

 های گونه انهدام آب دریاها، سطح آمدن باال زمین، ی کره شدن گرم هوا، آب و

 آلودگی اسیدی، های باران جنگلها، تخریب ازن، ی الیه فرسایش جانوری، و گیاهی

ای مشکل یک مردم ومنطقه خاصی نیست بلکه مشکل  هسته آزمایشهای صوتی، های

 جهانی است.

 دارد، او حیات قدمت به عمری خود زیست پیرامون محیط بر انسان تأثیر هرچند

جمعیت بوده است .  سریع افزایش و انقآلب صنعتی دنبال به آن، نابودی و تخریب اما

 و خته سا خویش مقهور را طبیعت تا ساخت قادر را انسان آوری وفن علم پیشرفت

 .گردد زیست محیط مستمر اما انهدام تدریجی، موجب

 و رابطه زیست محیط بشرو حقوق بین استکهلم ی اعالمیه در 9142 سال در

 حقوقی از انسان: است آمده اعالمیه این یک ی ماده گردید در برقرار اساسی پیوندی

 ه اجاز او به که محیطی در زندگی مناسب شرایط و برابری داشتن آزادی، برای بنیادین

 بهبود و حفاظت رسمًا او. است برخوردار بدهد، را سعادتمندانه و حیثیت با زندگی ی

 به حق بعد به تاریخ آن .ازارد د عهده بر را آینده و حاضر نسلهای برای زیست محیط

 گرفته قرار تأکید و تأیید مورد المللی بین اسناد در مستمر، طور، به زیست محیط بر

 .است

 بر حق بودن دارا ،9112 همبستگی حقوق المللی بین میثاق سومین طرح پیش

 حقوق مکمل که کرده تلقی انسانی حیثیت و حرمت اشکال از یکی را زیست محیط



 85/ حقوق محیط زیست در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان

 ماده اساس بر . است آینده های نسل برای آن تحقق شرط و حاضر نسل برای بشر

 را حیات طبیعی شرایط که گردند می متعهد عضو های دولت طرح، پیش این 95 ی

  کند وارد صدمه جمعی بهزیستی و انسان سالمت به که نکنند نامساعدی تغییرات دچار

 اجرای و بستن کار به ی نحوه به را خود 27 تا 97 اصول نیز طبیعت جهانی منشور

 است داده اختصاص آن از حفاظت و زیست محیط بر حق بودن دارا به مربوط اصول

 . هستند مشابه قواعدی حاوی نیز ریو ی اعالمیه 92 و 9 مواد همچنین .

این دستاوردهای مهمی اند که باهزینه سنگین وتالش های مستمروپیگیر افراد زیادی 

 به دست آمده است. 

 (99: 9317)مهدی فیروزی، ) 

بدون رعایت معاهدات بین المللی وتصویب قوانین داخلی درتطابق با اسنادبین 

اری برای رسیدن به توسعه پایدار، همکالمللی، رسیدن به توسعه پایدار امکان پذیرنیست، 

 های بین المللی مهم ترین راه محسوب می شود.

 وقوانین لیلملا بین دراسناد زیست محیط حقوق دراین تحقیق به دنبال این هستیم که 

خی دولت افغانستان باپذیرش بربرخورداراست با این فرض که  جایگاهی ازچه افغانستان

ازاسنادبین المللی درزمینه محیط زیست، اقدامات عملی داشته وتالش های درزمینه 

قانونوگذاری انجام داده است، ولی این اقدامات و قوانین، تمام زمینه ها ومعضالت محیط 

 وشش نمی دهد وبه صورت ناقص می باشد. زیستی را پ

 تعاریف  .1

 تعریف حق وحقوق :  -الف
 امتیازهایی کسی هر برای حقوق اجتماع، در نظم حفظ و مردم روابط تنظیم رایب

 را توانایی و امتیاز این بخشد، می او به خا صی توان و شناسد یمدیگران  برابر در را

 ..... و شغل آزادی حق مالکیت، حق حیات، حق مثل نامند، می حق

 (99 :9349) ناصرکاتوزیان، 

 مربوط به حقوق به "حقوق محیط محیط زیست "آنچه که موضوع این نوشتاراست 

معنی جمع حق است .به معنی امتیاز وصالحیت. ) خلیل خلییان  به نقل از مهدی فیرزوی، 
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9349 :97) 

 تعریف لغوی محیط زیست: -ب

(   وزیست. environmentمحیط ) "د ازدوکلمه اصطالح محیط زیست خو

(subsistence  ترکیب یافته است . واژه محیط، آنچه احاطه می کند، احاطه اشیأ )

  .(9377: 332) آریان پورکاشانی،  یاناحیه یاموقعیت، عمل احاطه کردن ونتیجه این عمل.

زنده  برای درباره کلمه زیست گفته شده است که به معنای چیزی است که یک شخص

ماندن به آن نیازدارد، تهیه کردن غذای کافی یاپول کافی برای زنده نگاه داشتن خود. 

 .حیات زندگی وعمر 

 (27: 9317) ناصرقاسمی، 

زندگانی، اعاشه، امرارمعاش، دوام، وسیله معیشت، قلمروحیات وزندگی. وعمر، 

وزندگی، هستی، وجود  زندگانی، اعاشه، امرارمعاش، دوام، وسیله معیشت، قلمروحیات

(  ومانند آن، همچنین، همین تعابیردرفرهنگ 9241 :9377، داشتن. ) آریان پورکاشانیی

های لغت دیگرنیزبیان شده است. بنابراین محیط زیست ازنظرلغوی به معنای محلی که 

 آدمی را احاطه کرده است ونیزقلمروحیات وزندگی است.

 ین الملل:تعریف اصطالحی محیط زیست وحقوق ب -ج
ازمجموعه قواعد الزام آوربر روابط بین کشورها حقوق بین الملل عبارت است   -الف 

 (23: 9317)مهدی فیروزی ،  ودیگراعضای جامعه بین المللی.

درقوانین ومقررات افغانستان، تعریفی ازمحیط زیست ارائه نشده است، بنابراین  -ب

استناد کنیم، ناگزیریم که به متون دیگر مراجعه نمی توانیم دراین مورد به قانون داخلی 

 نماییم .

همچنین دردرقوانین بسیاری ازکشورها مانند فرانسه ولهستان نیزتعریف ازحقوق 

(  محیط زیست به معنای امروزی 23: 9317محیط زیست بیان نشده است . )ناصرقاسمی، 

زیست را می توان  اصطالح محیطآن دربسیاری اززبان ها یک اصطالح نووتازه است، 

به یک منطقه محدود ویاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه 

 ( 25)همان،  کرده اطالق کرد.
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( خصوصا  UNESCOیاالیه حیاتی که یونسکو )  . (Biospheeاصطالح بیوسفر )

 طآن را به کارمی برد بایکی ازوسیع ترین تعاریف مطابقت دارد، که عبارت است ازمحی

زندگی بشریاآن بخش ازجهان که بنابه دانش کنونی بشرهمه حیات درآن استمراردارد. ) 

(  درحقیقت الیه حیاتی، همان الیه و قشر نازکی است که 5: 9314محمد حسن حبیبی، 

شامل زمین وهزاران متر باال و عمق زمین "بیوسفر"این کره خاکی را در میان گرفته است 

 و اقیانوس ها .

جامع دیگری درباره محیط زیست ازکنوانسیون مسؤلیت مدنی خسارات  درتعریف

ناشی ازاعمال خطرناک درمحیط زیست مورد استفاده قرارگرفته است، براساس آن، 

ترکیب محیط زیست شامل سه بخش عمده ذیل می شود: اوال: منابع طبیعی اعم ازتجدید 

ت زنده وتأثیرمتقابل این عوامل پذیروتجدید ناپذیرمانند : آب، هوا وخاک وتمام موجودا

بایکدیگراست . ثانیا: اموال ودارای های که جزء میراث فرهنگی است. ثالثا: مناظروچشم 

 اندازهای ویژه .

درتعریف دیگر، محیط زیست عبارت ازمجموعه شرایط طبیعی، مصنوعی، فزیکی، 

ند مومی کشیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگی واجتماعی است که موجودزنده درآن رشدون

واین که محیط زیست به دودسته محیط زیست طبیعی و انسانی) انسان ساخت( قابل 

 ( 5: 9342)) احمد لواسانی،  دسته بندی است.

 سیر تحول تاریخی حقوق محیط زیست -2
 9142قبل ازسال  -سیرتحول حقوق محیط زیست به سه دوره تقسیم شده است: الف

زیست عموما به صورت قراردادهای دوجانبه میان : درابتدا حقوق بین الملل محیط 

کشورهاوکنوانسیون های بین المللی ومنطقه ی برای حفاظت ازمحیط زیست یک منطقه 

 خاص وجود داشت که دراین خصوص می توان به کنوانسیون های ذیل اشاره کرد:

پاریس درخصوص حفاظت ازپرندگان که  9122اوال : تصویب کنوانسیون 

 ید هستند.درکشاورزی مف

درخصوص حفاظت ازآب های مرزی میان کانادا  9121ثانیا: تصویب کنوانسیون 

 وآمریکا، موسوم به کنوانسیون واشنگتن بود.

ثالثا: تصویب کنوانسیون حفاظت ازآبزیان وگیاهان معروف به کنوانسیون لندن درسال 
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 میالدی است. 9133

است که خصلت  9177سال رابعا: تصویب اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در 

 محیط زیستی دارد.

ویژگیهای خاص این کنوانسیون ها منطقه ی بون آنها بود که برای حفاظت ازیک 

 منطقه خاص تصویب می گردید.

بسیاری ازسران دولت های جهان دراستکهلم  9142: درسال  9112تا  9142از -ب

تصویب  9142عنوان بیانیه گردآمدندکه درنتیجه آن گردهمایی یک متنی همه جانبه تحت 

شد؛ این بیانیه یک متن غیرالزام آوراست وارزش حقوقی معاهدات را ندارد، 

امادرخصوص تأثیراین بیانیه به جرئت می توان گفت که بیش ازمعاهدات بین المللی بوده 

 است .

ازمهمترین آثاراین بیانیه درحقوق بین الملل محیط زیست را می توان به ایجاد قواعد 

مومی واصول حقوقی درحقوق بین الملل محیط زیست وکمک به تکامل وتوسعه این ع

اقدامات پراکنده را ازسوی دولت ها برای حفاظت  9142رشته اشاره کرد. هرچند قبل از

یک اقدام جهانی برای حفاظت  9142ازمحیط زیست برداشته شده بود اما بیانیه استکهلم 

 ازمحیط زیست به شمارمی آید.

منشورجهانی طبیعت درمقرسازمان ملل متحد به تصویب  9112ل بعد درسال ده سا

 9142کشورها رسید. منشورجهانی طبیعت؛ منشوری است که همانند بیانیه استکهلم 

غیرالزام آوربوده است. ثانیا: ترجیح دهنده عرف های پراکنده حقوق بین الملل محیط 

 زیست است .

ازاعالمیه استکهلم، سومین متن حقوقی غیرالزام  تابه حال: بیست سال بعد 9112از -ج

آور که درتوسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیربه سزای داشت، تحت عنوان بیانیه 

ریو تهیه وتنظیم وتصویب گردید. دراعالمیه ریومسأله توسعه پایدار به عنوان یک نطقه 

وغیره،  سعه پایدارحقوقی جدید ازقبیل اصول پیشگیری، احتیاطی، جلوگیری، اصل تو

 مطرح وبه میان آمده است .

به بعد کنوانسیون های بین المللی مهمی درحقوق بین الملل به وجود  9112ازسال 

سازمان ملل متحد  9114آمد که می توان به کنوانسیون تغییرات آب وهوا یاکنوانسیون 
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شتیرانی اشاره درخصوص بهره برداری ازآبراهه ها وراه ها بین المللی درمقاصد غیر ک

سال بعدازبیانیه ریو، بیانیه ژوهانسبورگ واقع درآفریقای  92یعنی  2222کرد . درسال 

 )جنوبی باتأکید براصول مطرح شده دربیانیه ریو صادرشد. )محمدصابر انساندوست، 

9312 :97 ) 

 منابع حقوق بین الملل محیط زیست. 3
ه های اکولوژیکی است و می دو سند منطقه ای در دست است که ملهم از نظر گا

 9133کنوانسیون  : توان انها را نیای مفاهیم امروز محیط زیست به حساب آورد، اولی

لندن راجع به حفاظت از جانوران و گیاهان در حیات های طبیعی قابل اجرا در افریقای 

دوران استعمار می باشد که موجب احداث پارک های طبیعی و حفاظت دقیق از نسل 

واشنگتن راجع  9172کنوانسیون  : از انواع حیوانات وحشی می گردد . سند دومبرخی 

به حفاظت طبیعت و حیات وحش در نیمکره غربی است که احداث قرقگاهها و حفاظت 

 از حیوانات وحشی و نباتات و بویژه پرندگان مهاجر را مد نظر قرار می دهد .

ودخانه ها و در یاچه ها با ذکر همچنین در بین دو جنگ جهانی، آلودگی برخی از ر

علت الودگی در معاهدات در خصوص قابل انتقال بودن الودگی از مرز کشورها امده 

 است، این کوشش ها بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر در اروپا استمرار یافت .

پدید آمد  9152در نتیجه این کوششها ،مبارزه با آلودگی دریا ها در طول دهه 

راجع به حفاظت دریاها از آلودگی نفتی نخستین گام  9157ن در سال .کنوانسیون لند

آزمایشی در این راستا به حساب می آید. فن آوری جدید در خصوص نحوه بهره برداری 

 از انرژی هسته ای منجر به مقررات بین المللی بیشتری شد.

رای مسکو مبنی بر ممنوعیت آزمایش سالح های هسته ای در جو ،ماو9173معاهده 

راجع به فضای ماورای جو 9174جووزیر آب از آن نمونه است ..معاهده دیگر در سال 

از جمله ماه و سایر اجرام اسمانی اعالم می کند ومی گوید: دولت ها باید آز الودگی زیان 

آوری که موجبات تأثیر بر کره زمین را فراهم می کند یا از تولید موادی که به زمین صدمه 

 اب کنند.می زند، اجتن

در کنار این تحول تاریخی، رویه قضایی دادگاههای بین المللی به طور تصاعدی، 

اصول پایه ای حاکم بر کوچکترین بخش های حقوق بین الملل محیط زیست را راجع 
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به آلودگی فرامرزی بنیان نهاد، اولین آنها رأی داوری ای است راجع به خسارتی که 

کانادا به کشاورزان آمریکایی وارد می سازد که اعالم  کارخانه ذوب فلز مس در سرزمین

می دارد: هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به نوعی استفاده کند و یا اجازه استفاده 

از ان را به گونه ای بدهد که در نتیجه آن با نشر گازهای آلوده کننده باعث خسارات به 

رای دیوان  9171دارد، بشود درسال  سرزمین دولت دیگری که اموال اشخاص در آن قرار

دادگستری بین المللی الهه در قضیه تنگه کورفو اعالم می کند که: هیچ دولتی در استفاده 

از سرزمین کشور خود حق ندارد به دیگر دولت ها صدمه وارد کند. باز اخیرا در سال 

ا ای دولت هرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری وجودالزامی همگانی را بر 9117

به رسمیت می شناسد که در نتیجه آن دولت ها باید تضمین کنند که اعمال انجام شده 

در داخل محدوده قلمرو فضایی آنها نگردد. این سوابق قضایی پایه های اصلی بخش 

مهمی از حقوق محیط زیست بین الملل را توسعه می دهد که مانع زیان رساندن به محیط 

 ( 27/9: 9314)الکساندرکیس،د .زیست فرامرزی می گرد

 تعهدات دولت افغانستان درزمینه محیط زیست .4

 تعهدات محیط زیستی افغانستان براساس اسناد بین المللی  -الف.7
افغانستان کنوانسیون باسل راجع به انتقال و دفع زباله های پرخطر را امضاء نموده  

کنوانسیون رامسر پیرامون باتالق ها،  و است و در روند الحاق به کنوانسیون انواع مهاجر

قرار دارد. وزارت زراعت و آبیاری مرجع تماس برای کنوانسیون تنوع بیولوژیکی ملل 

اع صحرا و کنوانسیون بین المللی تجارت انو نه یکنوانسیون مبارزه با گسترش دام ،متحد

 باشد. می در معرض خطرموجودات زنده 

ازن)کنوانسیون ویانا و پرتوکول مانتریال( و چارچوب افغانستان معاهده های 

را نیز به تصویب رسانیده است که مرجع   کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر اقلیم

 .باشد می زیست محیط حفاظت ملی ەتماس آن ادار

به  و یا هم کنوانسیونهای مواد کیمیاوی افغانستان تا کنون عضو پروتوکول کیوتو

 ی  ەباشد. ادار نمی Basel و باسل (”POPs” Stockholm های شمول کنوانسیون

تا کنون   زیست محیط حفاظت ملی ەو ادار است سنگین و شاق ها کنوانسیون این
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)برنامه انکشاف ملی حفاظت   .را ندارد یوظیفه مهم چنینظرفیت کافی برای پیشبرد 

 کابل. ( 9314-9313ازمحیط زیست افغانستان، 

 ولت افغانستان درمورد محیط زیستدستورالعمل د -ب
محیط زیست و استراتیژی ملی محیط زیستی درمورد بودجوی دولت  هایتخصیص

توان  تطبیق است و نمی قابل باالی بیشتر سکتور های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

خصوصًا حصول اطمینان در مورد  یطورسکتور مستقل با آن معامله نمود. ادغام مسایله ب

تخصیص بودجه های ساالنه با در نظر داشت نیازمندی های محیط زیست مهم پنداشته 

شود. اختصاص بودجه از سوی وزارت مالیه و تقاضای بودجه های وابسته به  می

وزراتخانه ها بایست شامل فعالیت های مناسب تحت قانون محیط زیست ویا تمویل 

 طی در مطابقت با مسئولیت های مربوطه گردد.فعالیت های محی

 دربخش دیگر ازبرنامه انکشاف ملی افغانستان آمده است: 

مشارکت بین الوزارتی بخاطر هماهنگ ساختن طرزالعمل های محیطی مانند کمیته 

هماهنگی محیط زیست، معلومات در مورد طرح مناسب بودجه های ساالنه را برای وزرا 

یک تحلیل در مورد اختصاص بودجه های دولتی بایست ساالنه . فراهم خواهد نمود

آغاز گردد یعنی اولین سال مالی بعد از انقضأی قانون محیط  9317ازمعلومات اساسی 

زیست بمنظور نظارت ازاختصاص هزینه ها میان همه سکتور ها و وزارت های ذیربط 

 ..برای فعالیت های اداره محیط زیست صورت گیرد

المللی همکاران بین المللی اداره ملی محیط زیست و سایر ادارات دولتی شرکاء بین .

و اداره محیط زیست بهتر در اختیار دولت  مایتتجارب و ابتکارات خویش را برای ح

 را در ساحات اساسی محیط افغانستان قرار داده اند. پروژه های ذیربط بیشتر توجه شان

توسعه جنگالت، اداره تنظیم آب، اداره منابع زیست افغانستان مانند تنوع بیالوژیکی، 

ش دارند. بهرحال تال طبیعی، انرژی قابل تجدید ، محیط زیست و کاهش فقر معطوف می

ورده است. همکاری های آدست ه های مشترک تجارب مهمی را برای این استراتیژی ب

مهم پنداشته  رمتداوم همکاران بین المللی در امر تطبیق استراتیژی ملی محیط زیست بسیا

 (. کابل 9313 -9314  حفاظت ازمحیط زیست افغانستان،.  )برنامه انکشافی ملی میشود
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 ضمانت اجرای حقوق محیط زیست  -7

 تعهد به اجرای اسنادبین المللی محیط زیست -الف
 را اسناد این که است رسیده تصویب به محیط زیست موضوع در فراوانی اسناد 

 سوی از کرد. بندی طبقه آور الزام غیر اسناد آورو الزام اسناد ی دسته دو در توان می

 محیط بر عنوان حق تحت زیست محیط ی در زمینه انسان برای حّقی شناسایی دیگر،

 در آشکار و واضح طور به گذشته ی دهه دو طی که است سالم، موضوعی زیست

ه ی  کنند بیان که اسنادی اما است شده بیان محیط زیست ی زمینه در متعددی اسناد

 المللی حقوق بین میثاق سومین طرح پیش استکهلم، ی اعالمیه همچون هستند، حق این

 که از هستند اسنادی چه اگر ... و ریو ی اعالمیه طبیعت، جهانی منشور همبستگی،

  ) 1390: 373نیستند  )اردشیر امیرارجمند،  آور الزام اما برخوردارند، بسیاری اهمیت

 حدودی تا آور الزام ای منطقه ، حقوق آفریقایی سندمنشور دو تصویب با خأل این که

 است. ماده 9119 مصوب 3سند منشورآفریقا ی حقوق بشرمصوب اولین است شده رفع

رضایت  زیستی محیط از حق دارند اقوام دارد: کلیه ی می اعالم منشور این 27 ی

 باشند. برخوردار خود توسعه ی برای مناسب جامع، و بخش

 حقوق ی در زمینه 9171 بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون به الحاقی پروتکل

 در اصلی حاوی که است 9111نوامبرسال 97 مصوب فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 بر عنوان حق تحت پروتکل، این 99ی  ماده در .است زیست محیط حقوق زمینه ی

 کند زندگی سالم زیست محیط در دارد حق فرد هر است:  سالم، آمده زیست محیط

 های (  دولت11 :9317، ) مهدی فیروزی  .گرد مند بهره اساسی عمومی خدمات از و

) اردشیر    ترویج را زیست محیط بهبود و حفاظت حراست، که شوند می متعهد عضو

 بشر حقوق دیگر اسناد از برخی در که است ذکر ( نمایند. شایان9312:  371ارجمند، 

 کنوانسیون 27 ی ماده مثال عنوان است، به شده اشاره حق به این مستقیم غیر طور به نیز

 حفاظت برای که می نماید مؤظف را ها دولت ، 9112 نوامبر 22 مصوب کودک، حقوق

 آلودگی های از ناشی حوادث به توجه با خصوصًا را الزم کودکان، تدابیر سالمت از

 المللی بین سازمان کنوانسیون 7 ی ماده 9 بند همچنین .اتخاذ نمایند زیست محیط
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 دولت نیز، مستقل کشورهای در بومی اقوام و قبایل خصوص (در9111 جون 24کار)

می  اقوام این زیست محیط از حفاظت برای ویژه تدابیر اتخاذ به ملزم را عضو های

 بیشتر ی توسعه زیست، برای محیط بر حاضر حق شرایط در چه آن حال این با .نماید

 جهانی آور الزام سند یک در آن به مربوط قواعد تأیید دارد، نیاز الملل بین حقوق ،

 .باشد می

 اساس محیطی بر زیست مقررات نقض قبال در دولت ها المللی بین مسئولیت

 از آن موجوددر طبیعی منابع و خویش قلمرو در دولت ها سنتی، الملل بین حقوق

 الملل حقوق بین که آن بودند. حال برخوردار انحصاری صالحیتی و مطلق حاکمیتی

 جدید، های مبنای یافته بر زیرا کشید، چالش به را سنتی اصول این ماهیًتا زیست محیط

نوردد.  درمی دولت ها را سرزمینی صالحیت ی حیطه و نمی پذیرد مرز زیست محیط

 همگی جانداران مهاجر، های گونه و ها رودخانه اقیانوسی، های جریان هوا، های توده

هستند.  جابه جایی و حرکت حال در ها انسان ساختگی مرزهای ی مالحظه بدون

 نظام ولی مطلق هستند، حاکمیت حق دارای خویش قلمرو در ها دولت ظاهر در گرچه

 حاکمیت نسبی از ای چهره ه ی کنند ترسیم برابر، کشورهای از متشکل المللی بین

 های آزادی دولت تحدید عدم به منوط را دولت هر استقالل و آزادی و است کشورها

 منابع انحصاری از برداری ه بهر در نامحدود آزادی رهگذر از چنانچه.  سازد می دیگر

 به کشور گیرد، قرار تأثیر تحت کشورها سایر منافع ربط، ذی کشور توسط طبیعی

 نامحدوداعطا یا انحصاری آزادی خود، منابع از گیری بهره زمینه ی در نمی توان مزبور

 موردتأکید آلودگی از جلوگیری زیست، محیط بین الملل حقوق در اساس این کرد. بر

 یا خاص و اعمالی آوردن در نظم به جهت مشترک جهانی معیارهای و گرفته قرار

 نیست، بلکه کافی تنهایی به این است. اما گردیده اتخاذ ها فعالیت برخی ساختن ممنوع

 زیست، یا محیط بین الملل حقوق قواعد نقض جبرانی مکانیسم و اجرا ضمانت مهم

  .است قواعد آن نقض از ناشی المللی بین مسئولیت دیگر، عبارت به

جمله  از دولت ها المللی بین مسئولیت موضوع که است ضروری نکته این ذکر البته

 کمیسیون اسبق آمادور مخبر آقای گارسیا قول به که است الملل بین حقوق های عرصه

 در ابهام پیچیدگی و است. این برخوردار زیادی ابهام و پیچیدگی از الملل، بین حقوق
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 دو جوان است، ای رشته که زیست محیط الملل بین حقوق همچون مهمی ی زمینه

 شود.  می چندان

، اتخاذ تصمیم قاطع درحال حاضربرای موارد عدم رعایت الزامات محیط زیست

وجودندارد مگرمواردی که ممکن است باعث فشاربرعموم شود وانتشاربعدی آن حتی 

موجب آثارمعکوس گردد، لذا راه حل های پیشنهادی ارائه شده ازسوی دولت های ذی 

 ربط می تواندسودمند باشد.

دربرخی موارد مجازات های مورد نظر شامل تعلیق کمک یالغو کمک ازطرف بانک 

منطقه ی است برای دولتی که موجب عدم اعمال الزامات زیست  جهانی یابانک توسعه

محیطی گردیده است. همچنین می توان این تعلیق نسبت به حقی که دولتی آن را تحصیل 

کرده قابل اعمل دانست. امادربرخی موارد اعمال این رویه تااندازه ی ممکن است موجب 

 دت این گونه مجازات ها افزود.فراغت آن عضو ازالزامات مذکور گردد لذا نباید برش

منترال به نام اصالحیه کپنهاک راجع  9112یکی ازجالب ترین راه حل ها درپروتکل 

به حفاظت الیه ازن پیش بینی شده است که می گوید : دولتی که باوجود کوشش های 

ته یمقتضی، قادربه انجام الزامات مربوطه نباشد می تواند باواگذاری رسیدگی این امر به کم

اجرایی، حسن نیت خودرا مبنی برپیروی ازمقررات مربوطه نشان دهد. دراین حالت، آن 

کمیته پس ازگردآوری اطالعات ومشاهدات، تالش های مبنی برتصمیم دوستانه آن 

موضوع را به عمل می آورد وبعدا گزارش آن را برای اجالس اعضافراهم می کند . 

ردن وسائل همکاری باشد مانند گردآوری اقدامات بعدی ممکن است شامل فراهم ک

وارسال گزارش مربوط به اطالعات خواسته شده راجع به انتقال فن آوری، کمک مالی، 

 (9/ 77 :9314 ترجمه محمدحسن حبیبی، الکساندرکیس،تبادل اطالعات وآموزش.  )

 اقدامات تقنینی دولت افغانستان درزمینه محیط زیست -ب
تم دولت داری افغانستان و تخریب منابع طبیعی آن، چارچوب تقنینی ترکیب سیس

را تسریع نمود که اولین سند قانونی در مورد  ضرورت تدوین یک قانون محیط زیست

( توسط رئیس جمهور تائید 2225باشد. این قانون در دسمبر  محیط زیست در کشور می

جرگه( تائید و ( قانون توسط شورای ملی )ولسی 2227 )9315و نافذ گردید. در جریان 

جنوری  25 مؤرخ ،192 شماره)  رسمی ە( در جرید2224 )متن نهائی آن در جنوری 
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مبتنی بر معیار های بین المللی بوده که  قانون محیط زیست .، منتشر گردید2224سال 

وضعیت کنونی محیط زیست افغانستان را شناسائی و ضمناَ چوکاتی را برای پیشرفت 

 نماید که به تنظیم مؤثرمحیط زیستی منتج شود. اداره و کنترل وضع می

قانون علفچرهای افغانستان وقانون جنگالت افغانستان هم مبنای عمل واجراآت 

 زیست محیط حفاظت ملی ەادار نهادها وسازمان های مرتبط به محیط زیست ازجمله 

 می باشد.

نیاد را، بر ب معیارهای کیفیت هوا برای افغانستانزیست   محیط حفاظت ملی ەادار .

که توسط بانک  "راپور تنظیم کیفیت هوای کابل"دیتا )معلومات( موجوده به شمول 

 می نماید. تهیه شده، طرح  انکشاف آسیائی

طی چند سال آینده ، چارچوب تنظیم محیط زیست افغانستان نسبتاً تکمیل خواهد 

دربر خواهد  ،را ینیک مدت زما ،شد. هرچند که نیل بخاطر تطبیق و اجرای این قوانین

گرفت. مانند قانون منابع طبیعی که در حالت انکشاف قراردارد و روند تطبیق با استفاده 

)برنامه انکشاف ملی   .شد خواهد انداخته براه بتدریج ، ساحوی آزمایشی های ەاز شیو

 (9313تا  9314دولت افغانستان از

ن است نسبت به کنوانسیوقوانین افغانستان درزمینه محیط زیست، موردی وناقص 

های بین المللی درزمینه محیط زیست، ودرمواردی ازپدیده های آلوده کننده محیط با 

خالء قانونی مواجه هستیم، درعمل نیز کارهای جدی درحفاظت ازمحیط زیست صورت 

نگرفته است؛ قوانین ومقررات موجود بیشتر به صورت فرمولیته وسمبولیک است تا 

 زآلودگی محیط زیست.درجهت جلوگیری ا
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 نتیجه گیری
 بشریت مشترک عالیق و منفعت بر مبتنی زیست محیط حقوق اگر تردید بی. 9

 است، منعکس نیز افراد برای شده شناخته حقوق در منفعت این که گفت است، باید

 حقوق و جهانی رعایت .ندارد وجود مسأله بررسی و طرح در دو، این بین لذا تضادی

  .است بشریت مشترک منافع و عالیق از جزئی افراد، بنیادین های آزادی

(، اعالمیه استکهلم  9177 میثاقین) و ( 9171 بشر حقوق جهانی ی بعد ازاعالمیه. 2

 زیست محیط داد با اختصاص خود به المللی بین نظام در رفیع جایگاهی 9142 سال در

 حقوق المللی بین میثاق سومین طرح پیش همچنین .کرد برقرار اساسی پیوندی و رابطه

 کرده تلقی انسانی حیثیت اشکال از یکی را زیست محیط حق بر بودن دارا همبستگی،

است.  آینده های نسل برای آن تحقق شرط و حاضر نسل بشربرای حقوق مکمل که

 منشور و ریو ی دارد ازجمله عالمیه وجود مشابه قواعدی بین المللی نیز اسناد دیگر در

 طبیعت. جهانی

 ترین و بدیهی انسان، زیست محیط افتادن خطر به با که است روشناین امر، . 3

 خاطرهر همین به افتد، می مخاطره به وی حیات حق یعنی انسانی حق ترین اساسی

 پایه مبانی و حفظ برای تضمینی تا دهد سامان چنان را اجتماعی حیات باید دولتی

 آینده مسئول نسل های قبال در ما که مسأله این رو، این از باشد.  حیات طبیعی های

 درسطح سیاستی اتخاذ با تا می دارد ملزم را آن و است دولت متوجه ابتدا در هستیم،

 آغاز راه در هنوز عرصه این در البته .کند اجابت را مسئولیت این المللی بین و مّلی

 مکانیسم اجرایی به یابی دست زمان تا بحث، مورد ی قاعده تکوین وجود با و هستیم

 .است پیش در درازی راه آن، تضمین برای مؤثر و عام

دولت افغانستان باپذیرش برخی ازاسنادبین المللی درزمینه محیط زیست، تالش . 7

های درزمینه قانونوگذاری انجام داده است، ولی این قوانین، تمام زمینه ها ومعضالت 

قص می باشد، درزمینه برخی ازآلوده محیط زیستی را پوشش نمی دهد وبه صورت نا

کننده ها وآلودگی ها قانونگذاری صورت نگرفته است، درعمل نیز باتوجه به جنگ 

ونابسامانی های حاکم برکشوردرسه دهه گذشته درجهت بهبود وحفاظت ازمحیط زیست، 

می توان گفت تاکنون کاراساسی صورت نگرفته است، به عنوان نمونه می توان گفت: 



 39/ حقوق محیط زیست در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان

محیط زیست در نصاب تعلیمی کشور به عنوان حیث یک مضمون اجباری در  آموزش

نظر گرفته نشده است، به نسبت نبودن بودجه مناسب و تکنالوژی مؤثر تحقیقات الزم 

محیط زیستی صورت نگرفته است. برای وقایه و جلوگیری از عوامل آلوده ساز محیط 

یی، آبی، موجودیت و تراکم زباله های زیست برنامه زیربنائی دیده نمی شود. آلودگی هوا

محیط زیستی به ویژه در شهر کابل وشهرهای بزرگ کشور، در افزایش امراض نقش به 

سزائی داشته است؛ براساس تحقیقات انجام شده، ساالنه هزاران انسان در نتیجه این 

دک نآلودگی در افغانستان میمیرند، دسترسی شهروندان کشور به آب آشامیدنی بسیار ا

است میلیون ها نفر به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند، قرار معلومات منابع طبیعی 

افغانستان )جنگل ها و علفچرها( نسبت استفاده از سیاست های تمرکز یافته قبلی مورد 

هجوم مردمان محل )قطع بی رویه، چرای مفرط، تعویض اراضی جنگل و علفچر به زمین 

 ( قرار گرفته و رو به زوال است .های زراعتی و مقاصد دیگر

بیشتر جنگالت افغانستان در نتیجه عوامل مختلف از بین رفته است. وبیشترخاک و 

زمین های زراعتی، دچارفرسایش شده و تبدیل به بستررودخانه گردیده وازقابلیت کشت 

 خارج شده است و به انکشاف منابع طبیعی به طور الزم پرداخته نشده است، معادن به

 شکل غیر قانونی توسط اشخاص غیر مسئول استخراج می شود.

در مجموع تدابیر حفاظتی جهت حفاظت محیط زیست ضعیف و اندک است، جایگاه 

متخصصین و کارشناسان در کمیته های محیط زیستی مدنظر گرفته نشده است. برای 

 جلوگیری از انتشار آلودگی تا کنون، مقرره تنظیم نگردیده است.

نظر گرفتن وضعیت محیط زیست کشور، دولت، شوراهای ملی و محلی مشورتی با در 

و محیط زیستی، کمیته های محیط زیستی، کمیته های اختصاصی، همکاری در عرصه 

ساختاری و تشکیالتی ندارد و اقدام مناسب و قناعت بخش برای مقابله باتخریب و 

 آلودگی محیط زیست انجام نداده است.
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 ی ثقافت اسالمیوارهطرح

)درنگی در مسائل بنیادی معرفتی و عملی مسلمین و مفردات قابل پیشنهاد 

 برای مضمون ثقافت اسالمی(

 1کمیته تدوین متون درسی

 مقدمه
دو، در اختیار را برای شناخت انسان و جهان و رابطة آنتعالیم وحیانی، راه دیگری

درک  نند.کرا مطالبه میدهند و متناظر و متناسب با آن، طرز زندگی متفاوتیقرار می انسان

و فهم جغرافیای این مباحث، برای هر انسان مسلمان، جهت زیست مومنانه، ضرورتی 

های وزارت تحصیالت عالی انکار ناپذیر دارد. در راستای تأمین این نیاز و براساس الزام

سال ی لیسانس، در هر نیمهای درسی عمومی در دورهاحد از واحدافغانستان، یک یا دو و

اختصاص یافته و در کل به هشت تا شانزده کردیت درسی  "ثقافت اسالمی"تحصیلی، به

 بالغ شده است.

های مختلف، نسبت به این مسأله ابراز هایی از سوی گروهها و مخالفتموافقت 

کنند که ند. گروهی از محصالن، استدالل میشود که هرکدام دالیل خاص خود را دارمی

های همانند مهندسی، علوم پایه، علوم تجربی و حتی در رشته ”ثقافت اسالمی“درس 

آید. های علوم انسانی، یک درس تحمیلی، زاید و نامناسب به شمار میاغلب شاخه

 گرا وی عرفیهاهایی از اندیشهها نیز، که تا حدودی از رگهگروهی از اساتید این رشته

د مندهند و گلهکنند، همین نگرش را مورد تایید و تاکید قرار میغیر قدسی دفاع می

می حجم، به ثقافت اسال دانند تا اینباشند؛ دانشگاه را جای پرورش شیخ و مولوی نمیمی

ها و موسسات اختصاص یابد. گروه سوم، اما با اصل طرح مباحث دینی در دانشگاه

د، اظهار شوکه در آن طرح میبلکه نسبت به مسائلی ی، مخالفتی ندارند،تحصیالت عال

یا محملی است برای طرح یک  ”ثقافت اسالمی“کنند. به نظر این گروه، ناخرسندی می

که نیازهای معرفتی و روحی محصل فکور مسلمان را پاسخ ها و مسائلیکلیشه سلسله

                                                 

شراق9  صیالت عالی ا سه تح س شی مو شراف معاونت پژوه سی، تحت ا یت فعال . کمیته تدین متون در

 کند و در پی تدوین متون بومی مناسب برای مضامین مختلف درسی است.می
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ر ی مذهبی و حاوی تفسیق و تکفیگرایانهجانبهکهای یی نگاهگوید و یا احیانا اشاعهنمی

 باشد. ی مذاهب غیر مسلط میجانبهیک

شدن این مضمون در مفردات درسی کوشد، ضمن دفاع از تعریفاین نوشتار می

ها دارد، در معرض نقض و ابرام ارباب را که نسبت به محتوای آنها، تأمالتیدانشگاه

نظران، طرح تکمیلی به مسئوالن الح از سوی صاحبدهد تا با حک و اصمعرفت قرار 

 نهاد گردد.ربط پیشذی

 . نگاه اجمالی به تطوّر فکر دینی در افغانستان1
اند فروغ و فرود دین را در بستر جوامع مالحظه کوشیدهکه میهاییها و دانشرشته

 ه صورتاند که جوامع بشری، چه به صورت افقی و چه بکنند، به این یافته رسیده

عمودی، هرگونه که بررسی شود، از حضور دین با تنوع مثال زدنیِ آن فارغ نبوده است. 

ان، از شناسجامعه"ی میرچا الیاده آمده است، ، ویراستهالمعارف دیندایرهکه در به تعبیری

.سرزمین ما 9"دیدندی الینفک از سازمان اجتماعی میرا تقریبا یک جنبههمان آغاز، دین

مصداقی از همین قاعده کالن و کلی است؛ لیک با این خصیصه که با ورود اسالم به نیز 

ان متدین دهند. گذشتگرا مسلمانان تشکیل میاین دیار، اکثریت قریب به اتفاق ساکنان آن

و متمدن ما، با سیراب شدن از این کوثر جاری، به لحاش معرفتی و رفتاری، جان خویش 

مدن ریزی تران جغرافیای کنونی موسوم به افغانستان، در پیفرا نو کردند. سهم دانش

اسالمی، نه نیازمند اظهار است و نه قابل انکار. پسوند بلخی، غزنوی، هروی، غرجی، 

های پر افتخار اندیشگران مسلمان، از شماره بیرون است. غوری، فراهی و مانند آن، بر نام

اط دنیای اسالم و از جمله افغانستان، به لیک با این مالحظه که این شکفتگی، در کل نق

هایی گذشت که در آسمان معرفت دینی و ها و سدهمرور زمان گرفتار بغرنج شد. سال

گرا ساز و تعالیهای جریانهای علمی و ایدهتمدن اسالمی، کمتر شاهد درخشش چهره

نه، به ای زمانه و زمیایم. بیشتر به جای فهم دوباره از دین متناسب با الزامات و نیازهبوده

 ایم.گماشتههای گذشتگان از دین و یا نقل منقوالت همتبازفهمی ناقص فهم

                                                 

ستار(،دین9  سانی و پژوهی، ترجمه بهاء.میرچا الیاده، )ویرا شگاه علوم ان شاهی، تهران، پژوه الدین خرم

 372، ص9345مطالعات فرهنگی، 



 37/ ی ثقافت اسالمیطرح واره

های اخیر، باردیگر بازسازی و بازخوانی فهم و عمل دینی در دستور کار در سده 

ت هایی نسبفران مسلمان قرار گرفت؛ گوشه و کنار دنیای اسالم، واکنشبرخی از دانش

نگان آهتوان از پیشالدین افغانی را میط مسلمین ابراز شد؛ سید جمالی انحطابه مسأله

این قافله برشمرد؛ طنین صدای او، موجی در عالم اسالمی ایجاد کرده و به سهم خود به 

های مهم فکری و اجتماعی در مصر، شبه قاره هند، خاور میانه، افغانستان و... جریان

م و عمل مسلمانان در مسیر تحول قرار گرفت. در امتداد این نگاه، فه 9منتهی شد.

 الدین، اندک بودهریزی شده توسط سید جمالافغانستان، اما هرچند سهمش از جریان پی

ضابطه، نگاه امثال وی در محاق مانده ی بیهای ارتجاعی/ نوگرایانهو حتی در پس نگاه

های مختلف رصهتر خودش را در عهای دقیقاست. با این وجود، به تدریج، نگاه

جاانداخته است. اما غالبا هنوز هم، جامعه اسالمی و از جمله افغانستان، گرفتار خون و 

سوزاند. اندک اندک، در برخی از نقاط، قلب شود و میخطر و جهل است، سوزانده می

فکر و تحصیل کرده منقلب شده و به نحوی، نگاهش نسبت به دین به آرام جوان روشن

های کشد. جریانالم به طور خاص، بدل شده و در نهایت سر از انکار میطور عام و اس

تان ی دینی در افغانساست که دیر یا زود دامن اندیشهغیر رسمیِ منکرانه و الحادی، بحرانی

 را خواهد گرفت. 

 گرایی اسالمی. جریان فکری تمدن2
یِ مؤمنانه اما راکد، های فکرای است که در کنار جریانکه اشاره شد، چند دههچنان 

های متحول فاقد اصالت و سو و نگاهطلب و خردسوز موجود از یکعبوس، خشونت

ها، معنویت و عقالنیت قدسی، از سوی دیگر، روزن دیگری منکرانه نسبت به دین، ارزش

مدن ریزی تکوشند در پیگشوده شده و کسانی فارغ از هیاهوهای سیاسی و اجتماعی، می

ه، ی اندیشو عرضة آن به تشنگان حقایق و معارف سهیم شوند. در عرصه نوین اسالمی

گیرند و در قالب آن به فهم، تبیین و یک سلسله اصول کلی و الگوهای کالن را پی می

ه نگرانه و فردی بگرا از نگاه جزئیگمارند. جریان تمدنی دینی همت میتطبیق اندیشه

                                                 

ستعمار غرب، 9  سالمی در رویارویی با ا شه نوی ا شهد، .محمد بهی، اندی سیدی، م سین  سید ح ترجمه 

 بب. 72، چاپ دوم، فصل دوم صفحه9312نشر، به
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مند به معرفت دینی، کل منابع معرفت را نظامکوشد با نگرش مسائل ناراحت است و می

های فهم، از سوی دیگر، میان حوزه 9دیگر مطمح نظر قرار دهد.در تعامل و تالئم با یک

کند. در این نگاه، در حوزة فهم دین از تشابک و معیت تحقق و تطبیق دین تفکیک می

ظر گرایی وجهة نهعقل و نقل سخن به میان است و در حوزة تحقق و تطبیق دین، توسع

های وحیانی را جاودانه دانسته و اوست. به تعبیر دیگر، در عین حال که احکام و ارزش

هاست، شرایط متحول و دیگرگون شونده زمینه و زمانه را مالحظه خواستار اجرای آن

ازد. در سپذیری، عقالنیت و تجربه بشری را از زندگی متدینانه جدا نمیکرده و توسعه

اه، تحول در واقعیت اجتماعی، مستلزم تغییر و تجدید نظر در معرفت دینی نیست، این نگ

چنانکه حضور دین در جامعه و صحنة مدیریت اجتماعی نیز التقاط یا انحراف از احکام 

 نگاری و بیان صرفگرایانه، به جای سیرهآید. در نگاه تمدننورانی اسالم به شمار نمی

 2تدوین الگوهای اجتماعی، سخن به میان است. سنت و سیرت نبوی، از ضرورت

 گرایانه در راستای زیست متعالی. راهبردهای رویکرد تمدن3
ی دینی، در جامعه نیازمند الگوهای ای، از جمله اندیشهتردید، حضور هر اندیشهبی

کاربردی دینی در ابعاد مختلف حیات اجتماعی و شناخت کالن، دقیق، عینی و همه جانبه 

سازی، یک روند تدریجی و تاریخی است مشکالت و معضالت اجتماع است. تمدناز 

ود شهای فرهنگ یک جامعه آغاز میمایههای یک مکتب در بنکه با استوار ساختن ارزش

گیری نهادهای اجتماعی، مناسبات سیاسی و اقتصادی و در نهایت تولید و تا شکل

داری زیرا هر جهان 3لوب استمرار می یابد؛محصوالت علمی، هنری و فنی بر پایه مدل مط

شناسیِ دینی در عرصه ادارة شناسی استوار است، امتداد جهانو جهان آرایی بر یک جهان

اجتماع، راهی جز تدوین الگوهای عینی اجتماعی ندارد. در این راستا اندیشوران مختلف 

                                                 

ضلی، نقش عقل در مقام 9  سید محمد مهدی اف . در باب کیفیت تعامل و تالئم منابع معرفت دینی، نک: 

 .9212های کالمی، رساله دکتری، قم، ایران، قم، المصطفی، فهم، تبیین، توجیه و دفاع از گزاره

شتر در این زمینه. برای 2  صیل بی سبحانی، در جریان تف سالمی، رک: محمد تقی  های فکری در جامعه ا

سالم، قم،  دفتر ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهرانآمدی بر الگوی نظام جامع شخصیت زن در ا

 فصل اول. ، 9312، مطالعات و تحقیقات زنان

 .همان3 
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وان تد. از آن میان میاند سازوکار و اصول و قواعدی را تنسیق و تطبیق نماینکوشیده

 موارد زیر را بر شمرد:

 های دینی از منابعیابی روشمند به اصول، احکام و ارزش. تالش مستمر برای دست9

 معتبر اسالمی؛ 

. تدوین و تطبیق سیاست متعالی و فالح محور و ضرورت تأسیس نهادهای مدنی 2

اخالقی و به طور کلی  هایبرای عملیاتی کردن احکام حقوقی، نظام اقتصادی، ارزش

 شناسی قدسی در عرصه زندگی اجتماعی؛جهان

های کاربردی برای تحقق اصول و ها و الگو. ارائه یک الگوی عقالنیت دینی، روش3

 بخش در عرصه حیات فردی و اجتماعی؛های تعالیارزش

. تکامل در روش فهم دین و تجدید نظر در روش علوم؛ وظیفه عالم دین واسطه 7

میان حقایق ثابت و ذهن و زبان سیال مخاطبان است، راه رسیدن به معارف دینی  شدن

شیوه عقالئی و عقلی استنباطی است، با وجود ثبات تعالیم دینی، شناخت ما از آن حقایق 

گردد و یتر مبا تکامل دستگاه روش شناسی فهم، گام به گام به نظام معارف دینی نزدیک

ستنباطی و مصباحی است. از سوی دیگر برای تحقق دین نه تمرکز بر عقل استکشافی، ا

تنها از علوم تجربی و کارشناسی علمی الزم است بهره گرفته شود، بلکه ظهور و شکوفایی 

در همین راستا از  9شودتمدن اسالمی، تنها در سایه توسعة مستمر این علوم میسر می

 2شود.رانه دفاع میگیری خداباوداری علوم و تدوین علوم در یک جهتجهت

های تئوریک در دو حوزه فقاهت و علوم اجتماعی، یکی از راهبردهای پر شدن خأل

ق منط گرایی، از دانش اصول فقه به عنواناین طیف است. در همین راستا، جریان تمدن
ها ی ارائه چارچوبنگرد و برای آن وظیفهو فراتر از استنباط احکام جزئی می فهم دین

های تدوین فلسفه ایده 3کند.های دینی جامعه تعریف میاکم بر تحول و توسعهو اصول ح

 های اجتماعی مبتنی بر مبانی و منابع دینی، به همین نکته اشاره دارند.فقه و فلسفه

 

                                                 

 . سبحانی، پیشین. 9 

 .22، شماره 9344زمستان  -پیام حوزه  در: هوم علم دینیمف . مهدی گلشنی،2 
 .22الثانیه، صعلم االصول، الحلقه. محمد باقر صدر، دروس فی3
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های پاک خویش، به شرط دوری از پژوهان جوان، با فطرتدانشجویان و دانش 

 یان اصلی این جریان پویا و پایا خواهند بود.انگاری، حامالن و حامعافیت طلبی و سهل

، شایسته است تمرکز خویش را بر این نکته قرار ”ثقافت اسالمی“های مجموعه درس 

سنگ اندیشة اسالمی و تجارب غنی جامعه انسانی، گیری از میراث گراندهد که با بهره

-التکه یا فاقد اصاییکردهدر باالتر بردن افق دید محصالن وطن سهیم شود و با نقد روی

گشایی نسبت به مشکالت عملی و مسائل نظری، بر پشتوانة معرفتی اند و یا ناتوان از گره

 رویکرد سوم بیافزاید.

 های نوین انسانی. ضرورت ثقافت اسالمی از منظر رویارویی با یافته4
 و ، رسالت اصلی خویش را بیاد آورده”ثقافت اسالمی“که به باور ما، در صورتی

آرایی مبتنی بر نگرش قدسی داری و جهاندانی، جهانبخواهد در هندسه معرفتی، از جهان

ای پیش روی محصل ارجمند و جامعه اسالمی بازکند، های تازهسخن به میان آورد و افق

شاید واحدهای اختصاص یافته به آن اندکی از بسیارها باشد و نگاه افراد به آن به عنوان 

ن رسد. فطرت بشر ممکانصافی به نظر میی، نادرست، ناقص و نوعی بیواحدهای تحمیل

پذیرد؛ ذهن سرکش او، در گاه خموشی و زوال نمیاست بدل شود، زنگار بگیرد، اما هیچ

پی حل معمّای آفرینش است. انسان مسلمان قلب رام در برابر تعالیم متعالی 

ست؛ پرسش دارد، تامل در قرار امصطفوی)ص( دارد، اما ذهن او بسی سرکش و بی

چه پرسد. به همین دلیل، از آنکند، از آغاز و فرجام خود و جهان میهستی و انسان می

ای را به محصالن ارجمند قالب یک سلسله باورهای کلیشه ”ثقافت اسالمی“به عنوان 

 نگریزی محصالزدگی و دینرا بستری برای دینکند، بلکه آننماید، نه تنها دفاع نمی

درختی عقاید و ندادن زاویة دید و تحلیل، محصالن را نسبت  بیان فهرست 9کند.تلقی می

دچار بدگمانی خواهد کرد. اما در صورت داشتن دغدغه، استاد و  ”ثقافت اسالمی“به 

ی فکر دینی در محصل شکوفا ، جوهرهدانند که با این مقدار از درسمحصل، هردو می

                                                 

برند، نارســایی مفاهیم دینی یکی از گری، از عوامل مختلفی نام میگرایش به مادی . در شــمارش علل9 

گرایش به مادیگری، تهران، صــدرا،  این عوامل اســت. برای تفصــیل بیشــتر نک: مرتضــی مطهری، علل

9342. 
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 حد دادن افق دید از آن بهره جست. توان درشود، تنها مینمی

ی از بیان نکردن مشکالت، نتوانسته است راهی به فالح و تعالی بیابد. هیچ جامعه 

درنگ دیگران همراه با طعن و نیش، هم چاره بر نیاییم، بیاگر خود نگوییم و به فکر راه

مله افغانستان آزارند. جامعه اسالمی و از جگویند و هم خاطرمان را میمشکالت را می

و  هاهای فکری و عملی پرشماری دارد، نیازمند شناسایی، اعتراف به وجود آنبستبن

آموزی از سرنوشت دیگران، شان است؛ الگوگیری و عبرتتالش برای حل یا انحالل

-نباید از دیده دور بماند، برخی از مشکالت، شاید محلی بوده، اما درس اخالق آن بین

بست موجود در اندیشه بشری امروز و دفاع از ماتریالیسم در المللی است. بن

گرایی ذتشناسی، لگرایی در معرفتشناسی، تجربهگرایی در انسانشناسی، تقلیلهستی

 سوز باشد. نظران مسلمان عافیتشناسی و مانند آن، باید برای صاحبدر ارزش

ین در فراق عقل جستجو های مسلط بر جوامع انسانی، فروغ دسر طیف اندیشهدر یک

ی، کنند. از بستر یکهای بشر تلقی میی تباهیشود و در سر دیگر، دین را سرچشمهمی

ی، خیزد و در فضای دیگرهای افراطی منتسب به دین و احیانا استبداد دینی بر میگروه

یابد. عقل و وحی را در تعاضد  و استعمارگری، غارت و کشور گشایی رشد و نمو می

وان تبست کنونی فراروی جامعه انسانی میاست که جهت خروج از بنل دیدن، راهیتعام

 تصویر کرد.

های بشری با دین، سه مرحله از تنازع و تعاضد را طی کرده دانند، یافتهاهالی فن می

کرد و کسانی خواستند است؛ روزگاری فلسفه در مصاف دین، رقابت و مشاجره می

ند؛ روزگار دیگر، علوم تجربی و تبیین از طبیعت و تغییِر آن شان رفاقت ایجاد کنمیان

مشاجراتی را میان فهم دینی و علوم تجربی پدید آورد؛ در دوران معاصر، علوم انسانی، 

خود را به عنوان حریف مقتدری در برابر تعالیم دینی جا انداخته است. افغانستان به دلیل 

قاد سرکش، و "ذهن"کند. ع را همزمان تجربه میتأخر و تحّجر فرهنگی، تقریبا هر سه نزا

شود و از سوی دیگر، های بشری آشنا میکرده، با یافتهو نقاد نسل جوان و تحصیل

و  "باورهای دینی"خواهد میان ش رام تعالیم متعالی مصطفوی)ص( است؛ می"دل"

 ، سازگاری و هماهنگی ایجاد کند. "های انسانییافته"

سسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی، مفردات درسی متنوع ها و مودر دانشگاه
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شود. اما معلوم نیست که چه مقدار از این مسائل، ناظر به های مختلفی تطبیق میو شیوه

کند جوان معاصر خلجان می "ذهن سرکش"های مهمی است که در ها و پرسشدغدغه

های قدیم است؛ ئل دورهی از مساگونهو چه مقدار ناظر به مسائل انتزاعی و فهرست

اگر این  تردیدتر است. بیدسترسی به این مهم، نیازمند مطالعات میدانی و بررسی دقیق

پوشش داده نشود، مطمئنا مجال  ”ثقافت اسالمی“مهم در دوران تحصیالت تکمیلی با 

 است. بدیلها نیست و نقش اساتید ارجمند در این میان بیدیگری برای پرداختن به آن

گیری از تدریس استادان ارجمند سال فعالیت موسسه و بهرهن کمیته، پس از هفتای

در اشراق و برخی دیگر از موسسات تحصیالت عالی، با دغدغة  اثربخشی و کارآمدی 

های فرعی، ناظر به اصل اندیشه اسالمی، مسائلی را مهم ها، فارغ از تمام قالباین درس

مباحث همت گماشته است. نه تنها ادعا ندارد که این  تلقی کرده و در باب آن به تدوین

خواهد ا میداند. تنهرا نمیها نیز آنی یکی از بهترینبندی بهترین است، بلکه در زمرهدسته

 اقتراحی در این زمینه جهت دریافت و تجمیع و تنسیق مباحث شکل گرفته باشد.

 گونه که باید باشداسالمی آن . ثقافت7
 های معرفتی و عملیدغدغه ی در مقام باید، شایسته است که مهم ترینثقافت اسالم

ی محصالن مسلمان را شناسایی کرده و پوشش دهد. پس از شناسایی این مسائل، کلیه

ی که در تدوین یک متن درسی ضرورت دارد، الزم است احراز شود. ادامههاییویژگی

 هشت حلقه، پوشش داده است.  این نوشتار، دغدغه اول را در حد توان خود، در

 ها در  اسالم .حلقه اول، تحصیل علم و تعمیق آموخته7/1
با توجه به اهمیت علم و نقش آن در فرهنگ و تمدن انسانی، بایسته است فضیلت 

اندوزی به عنوان یک ملکه در درون افراد و در نهایت جامعه اسالمی نهادینه شود. بر علم

اخالق تحصیل، اخالق تحقیق، اخالق نقد و اخالق مناظره است  همین اساس، شایسته

ا هی دینی از یک طرف، و محقق ساختن آنشناسانهبا توجه به اصول اخالقی و ارزش

تر ازههای تدر فضای زندگی از سوی دیگر، تنسیق شود و محصالن در این زمینه به افق

ر، زش و جایگاه علم، تفکدسترسی پیدا کنند. بدیهی است باوجود تاکید اسالم بر ار

که گری، نقد و نظر و نپذیرفتن بدون دلیل یک ایده و مانند آن، به دلیل آنتحقیق، پرسش
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شود، بیشتر به یک سلسله ها به درستی نشان داده نمیدر مقام عمل، راه رسیدن به آن

اب رو، ضرورت دارد که فضایل و رذایل و آدیابد. از اینثمر شباهت میشعارهای بی

اندوزی،  تحقیق، نقد و انتقاد و مناظره، به صورت کاربردی نشان داده شود تا دانش

ریک ی ههای اخالقی فوق، بتوانند در راستای زیست متعالی موثر واقع شوند. ثمرهایده

از محورهای چهارگانه، رونق علم و اندیشه خواهد بود. محصل، شایسته است هم آداب 

ها را بداند و در یابی به نیاموختهها و دستهای تعمیق آموختهاندوزی و هم شیوهدانش

های شناسی صحیح به تولید معرفتی علم، بر مبنای روشنهایت با تراش دادن از پیکره

 نوین بپردازد. 

تردید شاهد اختالف سلیقه، عالقه و های فردی و اجتماعی زندگی، بیکه عرصهچنان

جه به تنوع قومی، نژادی و مذهبی جامعه اسالمی افغانستان باشد؛ این مهم با توعقیده می

ها و اصول حاکم بر جدال احسن و شود. اگر محصل در دانشگاه با ارزشمضاعف می

نقد و مناظره آشنا شود، وضعیت جامعه در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی 

 ته خواهد شد. ذهنمتحول شده و جلو بسیاری از انحرافات فکری و مشکالت عملی گرف

 تردید به آرامش با خود دست یافته و درگر، طالب گفتگو و پر مطالعه، بینقاد، پرسش

های رسد و در نهایت، مجموعهپی سازگاری با خود، با اذهان دیگر نیز به مصالحه می

 فرهنگی متفاوت، با صلح و آرامش کنار هم زندگی خواهند کرد.

 ی. حلقه دوم: اسالم و زندگ7/2
، اند که اسالماند، بدین نکته معترفها اسالمی را مورد تأمل قرار دادهکه آموزهکسانی

اش مورد انکار کسی نیست. در این راستا، شایسته دین اجتماعی است و حضور اجتماعی

 "اخالق جنسی"در دستور کار قرار گیرد.  "زندگی"است چند مسألة عمده با محوریت 

امعه ی جدهندهترین عنصر تشکیلی است؛ زیرا، خانواده کوچکیکی از این مسائل اساس

سازی روابط انسانی در محیط تحصیلی و کاری از یک طرف و انتخاب درست است. سالم

های زندگی متعالی یک انسان و مناسب شریک زندگی از سوی دیگر، از جمله اولویت

برنامگی در ادگی، بیمسلمان است که نباید از نظر دور داشته شود. مشکالت خانو

های عاطفی، روابط فرازناشویی ی تربیت فرزندان، عدم رضایت از زندگی، طالقعرصه

ی عدم آشنایی افراد با مسائل مرتبط در این زمینه های مختلف و مختلط، نتیجهدر محیط
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 است. 

ه معی نیاز ماهی به آب است؛ اما زندگی در جانیازمندی انسان به معاشرت، به اندازه 

اع شایسته است انو رسد. به همین دلیل،بست می، به بن"اخالق معاشرت"بدون رعایت 

های معاشرت اجتماعی، در حد فهم محصل ها و آفتمعاشرت، معیار معاشرت، آسیب

در  "ارک"مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد. درکنار دو مسألة یاد شده، با توجه به اهمیت 

مرتبط با کار و معیشت نیز قابل طرح است تا زندگی گرفتار های اخالقی زندگی، ارزش

که ارتباط تنگاتنگ ازدواج، معیشت و معاشرت با هم، نیاز به گفتن مشکل نشود. چنان

ک ساختار های یها به مدیریت سیاسی نیز انکار شدنی نیست. ویژگیندارد، وابستگی این

 های یکبر انتخاب زمامدار، ویژگی های اخالقی حاکمسیاسی سالم از نظر اسالم،  ارزش

مرد و شهروند وظایف متقابل دولت های اسالمی،زمامدار/مدیر مورد قبول از نظر آموزه

توجه تواند نسبت به آن بیاسالمی، از جمله اموری است که ثقافت اسالمی نمیدر اندیشه

 ناالیق تا کنون که از ساختارهای فاسد سیاسی و اجتماعی و حاکمانهاییبماند. آسیب

گیر جامعه اسالمی شده است، در ابعاد مختلف غیر قابل شمارش است. بخش دامن

گردد. در نهایت، ی از انحطاط جامعه اسالمی کنونی به همین عامل اساسی باز میعمده

ی اسالمی، در این حلقه، ضرورت دارد ازدواج، معاشرت، معیشت و سیاست در اندیشه

در طرح بحث، به صورت یک کل به هم پیوسته و ناظر به زندگی  در عین حفظ استقالل

 مورد مالحظه قرار گیرد. 

 .حلقه سوم: انسان در اسالم 7/3
اند. علوم، اعم از تجربی، مهندسی و انسانی، همگی مستقیم یا غیر مستقیم با انسان مرتبط

راستای  نهد. درأثیر میها تگیرینوع نگاه ما به انسان، در تنسیق علوم مختلف، از حیث جهت

در اندیشه اسالمی مورد تفسیر و تحلیل قرار گیرد.  "سیمای انسان"این مهم، ضرورت دارد 

ر کند. دبررسی وضعیت جامعه انسانی، از نوعی آشفتگی در بحث از انسان حکایت می

 ،که برای انسان تعریف شده است، در مقام عملی اسالمی، با وجود جایگاه واالییجامعه

های شود. در فراوردهدر میان مسلمانان، چندان حرمت و کرامتی نسبت به انسان مشاهده نمی

شناسی و تاریخی، سیمای شناسی و زیستمعرفتی نوین غربی نیز، در هر دو بخش روان

ی تر تلقی کردن انسان و ابزارهاکند. حیوانِ پیچیدهترسیم شده از انسان، چندان دلبری نمی
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 های اساسی موجود در اینشود، نه به لحاش معرفتی، پرسشرای او تعریف میکه بمعرفتی

اما  در مقام عمل، برعکس  9بخش است.گوید و نه به لحاش عملی انگیزهزمینه را پاسخ می

ند. کگری میربایی و هم افسونجامعه اسالمی، دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی، هم دل

ر کردن شکاف تئوری و عمل در جامعه اسالمی و غربی در در هر دو بخش، در راستای پ

شناسی از منظر قرآن مجید مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا محور تمام سال سوم، انساننیم

که ورود به این است، محصل ارجمندی« انسان»طور توسعه و ترقی، علوم انسانی و همین

اندیشه اسالمی از چه منزلتی برخوردار است کند، باید بداند که انسان در ها پیدا میعرصه

هایی در جامعه اسالمی در نگاه تئوریک یا عملی نسبت به انسان مشاهده و احیانا اگر کاستی

 شد، با آن چگونه مواجه شود؟

ی اصلی انسان را عمل او شکل محصل مسلمان شایسته است درک  کند که شاکله

و هم هویت اجتماعی او را  ﴾93 :اإلسراء﴿فردیعمل او، هم هویت ﴾31 :النجم﴿ دهدمی

ی فردی و اجتماعی انسان نیز با همین سازد. به همین صورت، کارنامهمی  ﴾21 الجاثیة:﴿

شود و در نهایت، در زندگی واپسین، هم به صورت فردی احضار عمل ساخته می

و منظور شده که برای اجزایی ﴾1 التغابن:﴿و هم به صورت جمعی، ﴾15 :مریم﴿شود:می

 ﴾25 :النحل﴿ی اعمال فردی. است، هم به دلیل اعمال جمعی است و هم از ناحیه

 . حلقه چهارم: تحلیل حقیقیت وحی به عنوان منبع و ابزار متعالی شناخت7/4
شناسی، یکی از مباحث عمده این است که ظرفیت منابع درونی در بحث از انسان

ا ی اصلی او رشاکله که عمل انسانا توجه به اینمعرفت، در وجود آدمی شناخته شود. ب

سازد و این عمل نیز بر شناخت صحیح مبتنی است، در این صورت، باید نشان داده می

ی نیازهای معرفتی و تواند کلیهی اداراکات عقلی تاکجاست و آیا میشود که محدوده

 است؟ متعالی شناخت نیز نیاز معنوی انسان را تأمین کند یا به راه

                                                 

سرشت آدمی، ترجمه گروهی از مترجمان،  هایی در باره. برای تفصیل بیشتر، نک: راجر تریک، دیدگاه9 

صاحب سانی و مطالعات فرهنگی.  شگاه علوم ان سی که دیدگاهنظرانیتهران، پژوه شان در این زمینه برر

ـــت، عبارت ـــده اس ـــاند از ش طو، آکوئیناس، هابز، هیوم، داروین، مارکس، نیچه، فروید، افالطون، ارس

  ،داروین و ویتگنشتاین، هیوم
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 "شناخت متعالی"ها مدعی داشتن این سلسله انسانداند که یکمحصل مسملمان می

 معروف "پیامبر"و حامالن آ ن به  "وحی"این منبع، در اندیشه اسالمی به  هستند. نام

 شده است. در این حلقه از ثقافت اسالمی، شایسته است به تحلیل ماهیت وحی، اصالت

 های انس و فهم تعالیم وحیانیپذیری آن، بسترقرآن مجید، فهمآخرین نسخه از آن: یعنی 

ه ی آن با عقل نشان داده شود. این نکتمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به اختصار رابطه

بسیار مهم است که آیا وحی آمده است تا عقل تعطیل شود یا برای تکمیل و تکاندن آن 

ها بسی متفاوت نگاهخروجی هریک از این تر آمده است.تر و وسیعجهات شناخت دقیق

 خواهد بود.

 های فرهنگ  و تمدن اسالمیها و رویش. حلقه پنجم، ریشه7/7
های وحیانی وجود ی آموزهکه در مزرعههاییمحصل مسلمان، منتظر است رویش

خواهد بداند که گذشتگان متدین او چه کردند که دارد، برای او نشان داده شود. او می

سالمی یافتن تمدن انستند به تمدن اسالمی دست یافتند؟ چه بسترهایی موجب قوامتوا

آوردهای تمدن اسالمی نشان داده شود. شایسته است شد؟ در ثقافت پنجم، الزم است ره

ی اهتمام اسالم به علم به طور عام و فرهنگ مکتوب به طور خاص نشان داده شود. رابطه

، ی تعامل مسلمانان با عقلتعارف بشر نشان داده شود؛ نحوههای معرفتی موحی با فراورده

های دیگر مشخص شود. حاصل این تالئم و ها و تمدنهای معرفتی، فرهنگفراورده

هایی در این زمینه گیریتعامل، چه بوده است؟ چه علومی از نو تأسیس شده، چه موضع

شده، چه وضعیتی های دیگر جذب که از فرهنگطور، علومیوجود داشت؟ همین

فقه، همانند قرائت، تجوید، فقه، اصولگونه که علومی، اند؟  شایسته است همانیافته

تفسیر، اخالق، عقاید، کالم و مانند آن که در بستر فرهنگ اسالمی برای نخستین بار 

شود، تصویر روشنی از علومی همانند فلسفه، منطق، ادبیات، طب، اند، معرفی میروییده

ات، نجوم، جبر و مثلثات، هندسه، مکانیک، تاریخ، جغرافیا و مانند آن نیز ارائه ریاضی

شود. نگاه اسالم نسبت به هنر، تکنولوژی و مانند آن مورد تأمل قرار گیرد و در نهایت 

 که در تمدن اسالمی شکل گرفتند یا تکامل یافتند، پرداخته شود.های اداریسازمان

ه محصل مسلمان در شرایط کنونی نیز که خود را در ی این بحث این است کثمره 

بیند، موقف خود را تعیین کند؛ درک روشنی از معرفت های موجود بشری میبرابر اندیشه
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و هویت خود و اندیشه و هویت دیگران پیدا کند و در نهایت بتواند به سازوکار اساسی 

 دهد.فهم صحیح از دین نایل شود و راه بدیلی فراروی بشر قرار 

 های اندیشه و تمدن اسالمیها و چالش. حلقه ششم: آسیب7/6

های خودی، از جهاتی مثبت است و از برخی زوایا، ممکن است غرور توجه به داشته

به  ، نسبتهای پیشینجا نسبت به داشتهجا را در پی داشته باشد و کسانی با غرور بیبی

های موجود در جامعه اسالمی توجهی نشان ندهند. از طرف دیگر، امروز، کمتر کاستی

رفتی و عملی دنیای اسالمی تردید دارد. محصل مسلمان، زدگی معنظری در بحرانصاحب

های درد و محنت مسلمانان آشنا شود. مخالفان اسالم، اصل دین شایسته است با ریشه

 اند. طبیعی است برای یک مسلمانرا عامل پسماندگی و انحطاط مسلمانان تلق کرده اسالم

دیگری نیز قابل طرح است که این موقف خوشایند نخواهد بود. در این راستا، عوامل 

مند و ناکارآمد، شایسته است مورد توجه قرار گیرد. از جمله: معرفت دینی غیر نظام

دادن قداست اصل دین به فهم دینی و مهری نسبت به تشابک عقل و وحی، سرایتبی

های موروثی، استبدادی و غیر پاسخگو،  تاریخ دین و در نهایت جمود و تحّجر، حاکمیت

ی مردم و مانند آن، عواملی است که نباید عملی تودهانگیزگی و بیبیگانگان، بی لتدخا

از نظر دور داشته شود. در این حلقه از ثقافت اسالمی شایسته است این مسأله فرجام 

 صحیحی بیابد. 

 ها ها و مفارقت. حلقه هفتم:  اسالم و ادیان، مشابهت7/7

چند الیه، متنوع و متعددی با پیروان ادیان دیگر  مسلمانان، در دنیای امروز، تعامل

تر شدن دارند. رشد اسالم در مغرب زمین و مسلمان شدن کسانی از ادیان دیگر، آسان

تر ساخته است. ای را ضروریشناسی مقایسهگردش اطالعات و مانند آن، بحث از دین

ی خود، زدودن باورهای بخشیدن به باورهابرقراری ارتباط با افراد و جوامع دیگر، عمق

های موجود کردن از خشونتی معنویت در جهان، کمخرافی از جوامع مختلف، اشاعه

در جامعه نیازمند مطالعه ادیان دیگر و بررسی تطبیقی باورهای اسالمی و غیر اسالمی 
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ها در مفردات این حلقه، در گام نخست، الزم است نگاه کوتاهی به تعامل انسان 9است.

سالم های اساسی اها و شباهتآورد ایشان برای بشر انداخته شود. تفاوتمبران و رهبا پیا

با ادیان دیگر نشان داده شود. نگاه ادیان به مسأله حقانیت و نجات، مسأله تغییر دین، 

پذیرش نوکیش در ادیان مختلف، سخن گفتن از خدا و سخن گفتن با خداوند، کیفیت 

های مقدس در ادیان مهم، بویژه ادیان ماهیت وحی و کتابسخن گفتن خداوند با انسان، 

های آسمانی، پیامبر شناسی در ادیان، حکومت دینی ابراهیمی، مسأله فهم و تفسیر کتاب

که ادیان و تغذیه، ادیان و ازدواج و و مانند آن، الزم است مورد توجه قرار گیرد. چنان

ادیان و مجازات و مسائل دیگری از  طالق و مسائل مرتبط، ادیان، عبادات و مقدسات،

این سنخ، مسائل مختلفی است که در این زمینه شایسته است مورد توجه قرار گیرد. 

کند ها، محصل مسلمان هم شناخت بهتری از دین خود پیدا میشناختتردید در پی اینبی

تر خواهد  ی بشری، همواری معنویت و اخالق در جامعهو هم از سایر ادیان و راه اشاعه

 شد.

 . حلقه هشتم: عقالنیت و تربیت عقالنی در  اسالم7/8

که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اندک نیست، لیک با توجه مسائل دیگری 

که عقالنیت در زندگی انسان دارد و در برخی از منابع دینی، به عنوان پیامبر به نقشی

قالنی های ثقافت اسالمی را تربیت عپایان حلقهباطنی تلقی شده است، پسندیده است که 

در کتاب و سنت قوام ببخشد؛ زیرا، یکی از مسائل بسیار اساسی در زندگی بشر، توجه 

رین تهای عقلی انسان است. دعوت به عقالنیت، دعوت به مشترکبه فرایند و فراورده

 زبان مفاهمه میان بشر است. 

نظران ارجمند با این ابهام مواجه شوند که عقل، به عنوان ممکن است صاحب

ترین زبان تفاهم، چرا در آغاز کار مورد توجه قرار نگرفته است؟ این پرسش به مشترک

جاست، لیک با این توضیح که اکنون نیز، در حقیقت، در آغاز راه قرار دارد، ابهام رفع 
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اند، را درک کردهرزش علم و ابزارهای رسیدن به آنشود؛ زیرا محصالن، تا کنون امی

خود را در ساختن اند. خود و نقشاهمیت زندگی و ابزارهای زندگی متعالی را فهمیده

 ی معرفتاند، با سرچشمهاند، از آنجا که مسلمانهویت فردی و اجتماعی از نظر گذرانده

ای تعامل گذشتگان خود با هاند، با شیوهمجید، آشنا شدهو هویت خود یعنی قرآن

اند؛ از ادیان دیگر در مسائل اساسی معرفتی کریم و رویش و بالش علوم، انس گرفتهقرآن

ها ها و هماهنگ کردن آنخواهند با توجه به این یافتهاند....؛ اینک میو زندگی مطلع شده

یابند. ب های مختلف تحصیلی خود، به الگوهای جدید معرفتی دستهای رشتهبا یافته

های جدید معرفتی های دوران تحصیل، به عنوان درآمدی بر ورود به الگوهمین یافته

دهد. در این حلقه، معناشناسی کند و از این پس او را در مسیر دیگری قرار میعمل می

های عقل در کتاب و سنت نخستین مطلبی است که باید مورد اهتمام قرار گیرد و مترادف

نٌهی، حجر، حجی، حلم، قلب، فؤاد و مانند آن مورد بررسی قرار  آن همانند لٌب،

طور شوند و همینکه از نظر کتاب و سنت به رشد و تکمیل عقل منتهی میگیرد.عواملی

که زوال و سستی عقل را در پی دارند، شایسته است مورد توجه قرار گیرد. در اموری

نادانی از سوی دیگر از نظر محصل سو و سفاهت و های خردمندی از یکنهایت، نشانه

 ارجمند بگذرد.

ی پیشنهادی، از نظر محققان ارجمند گذشت، گانهچه در این حلقات هشتموخره آن

 های تحصیالت را تشکیلها و موسسهتواند محورهای کلی ثقافت اسالمی در دانشگاهمی

دن که ادعای ادا شنتردید، مدعی پختگی در طرح عناوین نیستیم، چه رسد به ایدهد. بی

حق مسأله را در مقام نگارش داشته باشیم. کمیته تدوین متون، هریک از حلقات نگاشته 

 های ایشان را درهشده را به جمعی از فرهیختگان جهت نقض و ابرام سپرده است، دیدگا

 العین قرار خواهد داد و انتظار دارد که سایر عزیزان نیز درتکمیل و تنقیح مباحث نصب

این راستا، کمیته را رهین منت خویش ساخته و در گام نخست، نظر شریف خویش را 

در باب اصل طرح و در گام دوم، در صورت تمایل، از طریق ایمیل با موسسه در ارتباط 

 شان بفرستیم و پسچینی شده خدمتگانه را به صورت حروفهای هشتشوند تا حلقه
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-از فرمایند تا مورد ویرایش قرار گیرد. امید ما، در گرهشان را ابراز مطالعه، نظریات نیک

گشایی از مشکالت موجود در جامعه اسالمی، به استادان ارجمند و محصالن مومن، 

شناس و دارای شرح صدر است که بتوانند با درک و ذوق، زمانمخلص، کوشا، خوش

قل خدادادی و های آن با توجه به عفهم درست از جامعه انسانی، نیازها و آرمان

های ناب محصوالت آن در طول تاریخ اندیشه و تجارب بشری و دین الهی و اندیشه

فران مسلمان، طرحی برای جامعه آینده و آینده جامعه داشته باشند و برای آن برنامه دانش

 ریزی نمایند. 
 

 



 

 

The relationship between meta-cognitive reading strategies 

And reading proficiency  
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Abstract 

The existing literature on the awareness of meta-cognitive EFL 

reading strategies shows the importance of these strategies and how 

they can be utilized by language learners to improve their reading 

comprehension and language achievement. It is important for language 

teachers to strengthen their understanding of learners' meta-cognitive 

reading strategies and to improve their knowledge of these strategies. 

The aim of the present study was to investigate the probable correlation 

between meta-cognitive reading strategy use and EFL learners' reading 

achievement scores considered as an indication of reading 

comprehension. The frequency of using these strategies by male and 

female learners was also examined. 73 undergraduate EFL learners 

studying in two universities in Qom were selected. 27 participants were 

male (37%) and 46 of them were female (63%). 48 of the participants 

(66%) majored in Translation and 25 of them (34%) in English 

Literature. 39 participants (54%) were state university students and 34 

                                                 
9 Address: University of Kashan, Kashan, Iran. 8731751167 

Email: Nmt.Rezvani@KSU.edu.af      

This paper presented to LDP conference in Shahid Chamran University of 

Ahvaz 



 5931خزان – چهارمشماره  –اشراق پژوهشی  علمی نامهفصل/  552

of them (46%) were PNU students. The results didn’t indicate any 

significant correlation between students' reading scores and meta-

cognitive reading strategy use. Meta-cognitive strategies include Global 

Reading Strategies, Problem-Solving Strategies and Support Reading 

Strategies. Gender did not have a determining role in the use of meta-

cognitive strategies in this study. Results imply that meta-cognition 

should not be regarded as a final objective for curriculum or instruction. 

Instead, it should be regarded as an opportunity to provide students with 

knowledge and confidence that enables them to manage their own 

learning and empowers them to be inquisitive and zealous in their 

pursuits. 

Keywords: Reading Comprehension, Academic Reading Text, 

Reading Strategies, Meta-cognitive Awareness, and Gender. 

1. Introduction  

Reading is defined as an interactive cognitive process in which 

readers interact with text and author's perspectives. During reading 

process, readers constantly form hypotheses, test predictions and use 

their knowledge of language to construct meaning (Carrell, 1989; 

Zhang, 2001). With the emergence of psycholinguistic models of 

second language reading, readers‟ background knowledge and use of 

appropriate strategies such as previewing text, using contextual cues or 

making inferences has been emphasized for reading comprehension 

(Sheorey & Mokhtari, 2001). Such strategies reveal the fact about the 

way readers manage their interaction with written text, to make reading 

more effective and to improve comprehension (Singhal, 2001). 



The relationship between meta-cognitive reading strategies And reading proficiency  /559 

Reader‟s awareness, monitoring and regulating of these strategies 

while reading are called as meta-cognitive awareness (Anderson 2002). 

It is considered as the main factor for proficient strategic reading since 

learners with meta-cognitive awareness could consciously use 

strategies effectively while reading and they can access and apply these 

strategies to future reading tasks easily (Carrell et al, 1989; Sheorey 

&Mokhtari, 2001) 

 Meta-cognition refers to awareness in the individual of his/her 

systematic thinking about his/her own learning process. According to 

Flavell (1979), “meta-cognition” is a child’s knowledge about and 

control over his or her own thinking process and learning activities such 

as: reading. Moreover, the concept of “meta-cognition” includes 

thinking about the thinking process, self-awareness, understanding, and 

memory techniques and learning characteristics. Meta-cognitive 

strategies help students to focus their attention, in an understanding of 

the content, to make connection between past knowledge and new 

information (Paris & Jocobs, 1984:2083- 2093).The aim of meta-

cognitive strategies is to teach students how to set objectives and how 

to be effective and independent. 

Meta-cognitive strategies are related to how we think and learn 

(Ashman & Conway, 1993:33-45). Meta-cognitive strategies include 

three skill techniques: planning, monitoring and evaluation (Cross & 

Paris, 1988:131-142). Before begin reading assignment, students must 

be informed on how to use their planning, monitoring and evaluation 

skills. It is of great importance to improve the questioning skills of 
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students in the process of teaching metacognitive strategies (Hutt, 

1997). Students have to ask themselves the following questions in order 

to be successful in reading comprehension (Blakey & Spence, 1999: 11-

13 & Hutt, 1997): 1. What is the main idea of reading text? 2. How 

many supportive ideas are there in the reading text? 3. How can 

supported details be explained? 4. What kind of examples is given? 5. 

Are the examples clear and understandable enough to enable me to 

understand the main idea? 6. What are the important names, places and 

dates mentioned in the text? 7. Do I need to read the text again? Should 

I check the dates, names, concepts, etc in the text again? Such questions 

will ensure that the students focus on the reading text. 

Studies on meta-cognition and reading comprehension reveal the 

strong relation between the uses of strategies, awareness and reading 

comprehension. Successful readers are more familiar with strategic 

reading and they probably use strategic reading techniques. The 

awareness and reading skills of students who are trained on meta-

cognitive strategies improve (Garner, 1987). Awareness about reading 

strategies is an important cognitive gain. 

 The aim of this study is to investigate the relationship between using 

meta-cognitive reading strategies while reading academic texts and 

students' reading comprehension that was indicted by their marks on the 

last reading comprehension test they had taken as a passing criterion for 

their academic reading course. The following questions guide the study: 

1. Is there any relationship between using meta-cognitive reading 

strategies and students’ reading comprehension scores? 
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2. Is there any difference between male and female students in using 

meta-cognitive strategies while they’re reading academic texts? 

 Items relating to each of the three meta-cognitive reading strategies 

were computed as three more separate variables by SPSS application 

for the final analysis to see how they confirm or deny our hypothesis. It 

is hypothesized that there exists a meaningful positive relation between 

what is under investigation. 

 2. Literature Review 

2.1 Reading and meta-cognition 

Our understanding of reading strategies has been shaped 

significantly by research on what expert readers do (Bazerman, 1985; 

Pressley & Afflerbach, 1995). These studies demonstrate that 

successful comprehension does not occur automatically and it is 

considered as deliberate use of some strategies. Actually, successful 

comprehension depends on directed cognitive effort, referred to as 

meta-cognitive processing. In Meta-cognitive strategies, a reader 

allocates significant attention to controlling, monitoring, and evaluating 

the reading process (Pressley, 2000; Pressley, Brown, El- Dinary, & 

Afflerbach, 1995). 

Poor readers are less aware of effective strategies, and are less 

effective in their monitoring activities during reading. Brown and 

Palincsar (1985) suggested that an effective reading instruction 

program should require the identification of complementary strategies 

that are modeled by an expert and acquired by the learner in a context 

reinforcing the usefulness of such strategies. College readers who show 



 5931خزان – چهارمشماره  –اشراق پژوهشی  علمی نامهفصل/  556

evidence of meta-cognitive deficiencies may be considered as unaware 

and incapable of monitoring their mental processes while reading. 

Unskilled reading comprehension is one aspect to show the importance 

and need for training (Cohen, 1986). Unskilled readers can become 

skilled readers and learners of whole text if they are given instruction 

in effective strategies and taught to monitor and check their 

comprehension while reading. 

With respect to this point, Al Melhi (2000) has found that some 

differences do exist between skilled and less skilled readers in terms of 

their actual and reported reading strategies, their use of global reading 

strategies (such as underlining, guessing, reading twice and etc), their 

meta-cognitive awareness, their perception of a good reader, and their 

self-confidence as readers. Therefore, it seems that training in meta-

cognitive language learning strategies help learners improve their 

reading skills and raise their language proficiency levels (Carrell, 

Gajdusek & Wise; 1998; Iwai ,2011; Palincsar, 1986; Green & Oxford, 

1995; Wernke et al. ,2011) 

2.2. Reader’s Meta-cognitive Awareness 

Recently, within the domain of reading research in L1 and L2, meta-

cognitive awareness of one’s cognitive and motivational process while 

reading has received considerable interest (Mokhtari & Reichard, 2002; 

Mokhtari & Sheorey, 2002; Anderson, 2002; Cromley & Azevedo, 

2006). Auerbach and Paxton (1997) explained that meta-cognitive 

awareness “entails knowledge of strategies for processing texts, the 

ability to monitor comprehension and the ability to adjust strategies as 
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needed”(p.240-241). Such awareness and monitoring processes are 

often referred as meta-cognition. In literature, different aspects of meta-

cognition have been studied using different terms, such as meta-

cognitive ability (Baker & Brown, 1984), meta-cognitive knowledge 

(Sheorey & Mokhtari, 2001), meta-cognitive awareness (Carrell, 1989; 

Mokhtari &Sheorey, 2002), and meta-cognitive strategies (Berkowitz 

& Cicchelli, 2004; Chen et al, 2009). Recently the strategies used in 

academic reading have been the research focus. For instance; Sheorey 

and Mokhtari (2001) investigated differences in cognitive, meta-

cognitive, and support strategy use in academic reading among both 

native and non-native English readers and they concluded that “skilled 

readers are more able to reflect on and monitor cognitive processes 

while reading” (p.445). In the same vein, Anderson (2002) found that 

second language readers most often use the Problem Solving Strategies 

(e.g. adjusting reading rate, rereading difficult texts and pausing to think 

about what one is reading). 

In brief, much of the research about meta-cognition in L2 reading 

strategies suggested that readers‟ meta-cognitive awareness are related 

positively to their success in L2 reading comprehension and 

performance and that both reading proficiency and L2 overall 

proficiency are connected to readers‟ development of meta-cognition 

(Carrell, 1989; Sheorey & Mokhtari, 2001; Anderson, 2002; Mokhtari 

and Reichard, 2004). More proficient readers are more aware of their 

meta-cognitive knowledge than poor readers (Phakiti, 2003). 
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Thus, it is crucial for L2 readers to be aware of how they apply 

reading strategies in planning, regulating, and evaluating their own 

reading processes.  

2.3. Meta-cognitive Strategies and Language Achievement 

Wafa (2003), Young and Fry (2008) and Yang (2009) have studied 

the use of meta-cognitive strategies on the achievement of English 

language in the context of English as a Foreign Language. They reach 

to this point that there is a positive relationship between the use of meta-

cognitive strategies and achievement in English. Wafa (2003) finds that 

students who take specialized courses in English from An-Najah 

University, Palestine use more meta-cognitive strategies compared with 

other learning strategies. Students with high achievement in English use 

more meta-cognitive strategies than students of low achievement in that 

language. Her findings show that high achievers are highly aware of 

their needs and seek more opportunities to practice English. 

Yang (2009) also finds that there are differences in the meta-

cognitive strategies used by English listeners. Her research shows that 

students with low achievement in English language use less meta-

cognitive strategies especially directed attention, functional planning 

and self-management strategies. Vianty (2007) also finds that students 

often use meta-cognitive strategies while reading academic materials in 

Bahasa Indonesia than in English as a Foreign Language. She also 

proposes language teachers to encourage students to use meta-cognitive 

strategies to improve their performance in both languages. In addition, 

she suggests language teachers to encourage their students to use meta-
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cognitive reading strategies to improve their reading performance both 

in Bahasa Indonesia and in English. 

Taraban, Kerr, and Rynearson (2004) have developed a Meta-

cognitive Reading Strategies Questionnaire (MRSQ) to measure meta-

cognitive reading strategies of English speaking students. They 

explained that college students have academic goals related to academic 

tasks. Their knowledge and the use of strategies reflected these factors. 

To complete these tasks successfully, other strategies are required. For 

example, students need to gather and plan lessons more significantly 

and try recalling information learned from the text in order to achieve 

success in class and exams. Skilled readers have meta-cognitive skills. 

College students use meta-cognitive skills oriented towards academic 

success. Thus, meta-cognitive skills may be one of the characteristics 

that distinguish successful college students from unsuccessful college 

students. 

The findings of the studies discussed above showed, whether in 

terms of academic achievement or language proficiency, that there is a 

positive cause and effect relationship between meta-cognitive strategies 

and achievement of students. It can be concluded that previous studies 

on the relationship between meta-cognition and achievement shows the 

importance of the role of Meta cognition in the learning process. The 

researchers agreed upon this fact that meta-cognition plays an important 

role in contributing to success. It is clear from the literature review that 

programs designed to improve the academic performance of students 

should include meta-cognitive strategies. It is far more practical to have 
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a program that does not only focus on learning skills, but also contains 

requirements for the development of meta-cognitive skills. 

3. Methodology 

3.1. Participants  

The participants were selected randomly among undergraduate EFL 

students of the state University and Payam Noor University (PNU) of 

Qom majoring either English literature or translation. They were 73 

people in all. Their age, gender, major and the university they attend 

were not important to the aim of this research and were not considered 

as a threat to the reliability of the study. 27 participants were male 

(37%) and 46 of them were female (63%). 48 of the participants (66%) 

majored in Translation and 25 of them (34%) in English Literature. 39 

participants (54%) were state university students and 34 of them (46%) 

were PNU students.  Comparing language achievement and reading 

proficiency of the students of the two universities, there were not 

remarkable differences comparing their last term GPAs and reading 

comprehension scores (State university: reading scores MIN=13, 

MAX=20, Mean=16.85. GPAs MIN=14, MAX=18.75, Mean= 

16.57—PNU reading scores MIN=13, MAX=20, Mean=16.8. 

GPAs MIN=12, MAX=18.40, Mean= 15.1). 

3.2. Instrument  

To the aim of the study a three-part 30-item Likert scale 

questionnaire was used. On the first part, students were supposed to fill 

in their bio data (age, gender, and the university they attend, their major, 

their last semester GPA and reading comprehension score). On the 
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second part instruction was given about what are the items about and 

how to check them. On the last part they were asked to indicate whether 

they use different meta-cognitive reading strategies while they’re  

reading  academic texts (for the sake of preparing themselves for taking 

an academic test or attending the class) or not by checking the 30 items 

agree, disagree or unsure. These 30 items were about using different 

meta-cognitive reading strategies. For better understanding the items 

and avoiding any misunderstanding the whole questionnaire was 

translated in Persian (students' mother tongue). 13 of the items were 

those which asked students about using global reading strategies (items 

1, 3, 4, 7, 10, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29), 8 items about using problem 

solving strategies (items 8, 11, 13, 16, 18, 21, 27, 30) and the rest 9 

items were about support reading strategies (2, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 24, 

28).  

 

3.3. Procedure 

The researchers distributed the above mentioned questionnaire to the 

students.  They read the instructions for the students to help those who 

were not patient enough to read the instructions carefully. Additional 

information about the items and the aim of the research was given to 

make them more tangible for the participants.  

After gathering questionnaires, data was coded and entered into 

SPSS software for categorization and analysis. Entering gathered data 

into SPSS, a number was assigned to each questionnaire to recheck the 

entered data to ensure they're entered correctly. 
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Data analysis: 

In the quantitative data analysis, SPSS software was used to compute 

descriptive analysis and Pearson product moment correlations. Pearson 

product moment was conducted to examine the relationship between 

meta-cognitive strategy use and reading achievement scores.  

Table 1 shows the correlation between reading achievement and 

meta- cognitive strategies. Table 2 presents the descriptive statistics of 

gender differences in support strategies. Table 3 presents the descriptive 

statistics of gender differences in problem solving strategies. Table 4 

shows the use of global meta-cognitive strategies between male and 

female students. 

4. Results and Discussion:  

As mentioned before, the purpose of the study was to investigate the 

relationship of meta- cognitive strategies and reading test proficiency. 

For this purpose, Pearson product moment correlation between meta-

cognitive strategies and reading test proficiency was conducted.  

As the results shows in Table 1, the correlation between reading 

achievement and meta cognitive strategies is not significant.  
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Table 1, Correlation between reading achievement and meta- 

cognitive strategies. 

 

Correlations between main variables 

 Avrage Reading GlobalRS 
Problem

SolS 
SupportRS 

Avrage Pearson 

Correlation 
1 .424** .068 .149 .155 

Sig. (2-tailed)  .000 .565 .209 .189 

N 73 73 73 73 73 

Reading Pearson 

Correlation 
.424** 1 .025 .014 .031 

Sig. (2-tailed) .000  .835 .906 .795 

N 73 73 73 73 73 

GlobalRS Pearson 

Correlation 
.068 .025 1 .656** .555** 

Sig. (2-tailed) .565 .835  .000 .000 

N 73 73 73 73 73 

ProblemSolS Pearson 

Correlation 
.149 .014 .656** 1 .591** 

Sig. (2-tailed) .209 .906 .000  .000 

N 73 73 73 73 73 

SupportRS Pearson 

Correlation 
.155 .031 .555** .591** 1 

Sig. (2-tailed) .189 .795 .000 .000  

N 73 73 73 73 73 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)                                                  

 

 Some estimate that it takes several months, perhaps as long as 1 year 

or more, for students to become strategic readers (Pressley, Beard El-

Dinary, & Brown, 1992). The result of this study shows that meta-

cognition should not be regarded as a final objective for curriculum or 

instruction. Instead, it should be regarded as an opportunity to “provide 
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students with knowledge and confidence that enables them to manage 

their own learning and empowers them to be inquisitive and zealous in 

their pursuits” (Paris & Winograd, 1990, p. 22). With regards to the 

result obtained in this paper, it should be mentioned that for reading 

proficiency we should not just consider the meta-cognitive strategies 

but we should also focus on other factors like vocabulary knowledge of 

the students and also their cultural and historical knowledge about the 

topic of the lesson. 

The results also show that the students use different subscales of meta-

cognitive strategies in their reading task. For instance, those students 

who use the global strategies, they also use supportive and problem 

solving strategies and vice versa. 

The results also indicate that there is no significant difference between 

male and female students in using different meta-cognitive strategies. 

 

Table 2, Gender differences in support strategies 

Chi-Square Tests: gender difference in support RS 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.115a 19 .833 

Likelihood Ratio 17.277 19 .571 

N of Valid Cases 73   

a. 39 cells (97.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .37. 

 

Table 2 shows that gender did not have a determining role in the use of 

supportive meta-cognitive strategies in this study. 
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Table 3, Gender difference in problem solution strategies 

Chi-Square Tests: gender difference in Problem Sol 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.724a 15 .401 

Likelihood Ratio 19.952 15 .174 

N of Valid Cases 73   

a. 29 cells (90.6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .37. 

Table 3 also presents no difference between male and female students 

in using problem solving meta –cognitive strategies in their reading 

tasks. 

Table 4, gender difference in global strategies 

Chi-Square Tests: gender difference in Global 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 

19.980a 22 .584 

Likelihood Ratio 24.615 22 .316 

N of Valid Cases 73   

a. 46 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .37. 

 

Table 4 did not show a determining role for gender in the use of global 

meta-cognitive reading strategies in students’ reading tasks. 

Conclusion:   

According to Kouider Mokhtari and Carla A. Reichard the information 

derived from the MARSI can provide teachers with a useful means of 

assessing, monitoring, and documenting the type and number of the 

reading strategies used by students. For example, teachers can examine 
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the overall responses to get a general sense of the students’ awareness 

and use of the individual reading strategies invoked using the guidelines 

provided. According to Baker and Brown (1984), it is not enough to 

simply know appropriate reading strategies. Students must also be able 

to regulate or monitor the use of such strategies to ensure success in 

reading comprehension. Teacher judgment and common sense are 

clearly required to validate the discrepancy between students’ beliefs 

about using the strategies and actual practice. Teachers should carefully 

scrutinize the responses to the reading strategies students report using 

while reading and interpret them in light of their own experiences 

observing and working with students before they can make instructional 

decisions. 

It is suggested that other researchers replicate the same study in the 

hope that they investigate the use of meta-cognitive strategies between 

advanced and less advanced levels of study to see if students in 

advanced levels use these strategies more than the students in less 

advanced levels. 
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Appendix: 

Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory 

School name: ________________________ Teacher name: 

_________________________ 

Student name: ________________________ Reading score:------------

--------------------------: _________________________________ 

Directions: Listed below are statements about what people do when 

they read academic or schoolrelated 

materials such as textbooks or library books. 

Five numbers follow each statement (1, 2, 3, 4, 5), and each number 

means the following: 

• 1 means “I never or almost never do this.” 

• 2 means “I do this only occasionally.” 

• 3 means “I sometimes do this” (50% of the time). 

• 4 means “I usually do this.” 

• 5 means “I always or almost always do this.” 

After reading each statement, circle the number (1, 2, 3, 4, or 5) that 

applies to you using the scale 

provided. Please note that there are no right or wrong answers to the 

statements in this inventory. 
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