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 . موضوع مقاله باید در راستای اهداف فصلنامه باشد؛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؛

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

 الف( نکات علمی

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

 بندی صحیح مطالب؛مناسب و فصل
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 ها؛مند آنروش

 های موجود در مسأله؛امات و پرسشگویی به ابه( پاسخ3   

 ( نوآوری در ساختار، محتوا یا روش ارائه؛4   

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

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

 نقل قول از افراد. ( رعایت امانت در8   ( 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  

 شتار؛سادگی و شیوایی نو .3  

. مقاالت ترجمه شده، در صورت دارا بودن نکات بدیع و تازه، با ذکر مشخصات منبع 4

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

 ترجمه ضروری است(؛

ره . مآخذ باید به شیوه درج سند در متن )نام خانوادگی، سال انتشار، شماره مجلد: شما5

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

 نوشت ذکر گردد.تواند در پیمی
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 . فهرست منابع الزم است به شکل زیر تنظیم شود:7
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 نام مترجم یا مصحح، ناشر؛

، 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.

**** 

 فصل نامه -و تعهد متقابل نویسنده روند ارسال و انتشار مقاله

 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 

د.  شو.  پس از احراز شرایط عمومی،  برای ارزیابی به هیأت تحریریه فصلنامه ارجاع می2

 در صورت تأیید نهایی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

محتوای علمی آنها دگرگونی  در ای کهگونه . مجله در ویرایش مقاالت یا تلخیص آنها به3

 ایجاد نشود، آزاد است؛

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

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

 ضروری است؛

مقاله  بایست مسئولیتآنها می . در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، همه6

 را کتباً بپذیرند و به مجله اعالم کنند.

  فصلنامه علمی پژوهشی اشراق
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 7/ (دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات و مقایسه آن در دو رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامعبررسی و مقایسه 

 دو در بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

 دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات

 1محمد هادی افشار
 2هدایت اهلل داورپناه    

 چکیده

 جامع  ورهبری معنوی و مدیریت کیفیت  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین

ز روش تحقیق توصیفی، ا مقایسه رابطه این دو در دانشگاه اصفهان ودانشگاه هرات بود.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداری دو دانشگاه  نوع همبستگی بوده است.

جدول  . حجم نمونه براساسدهندتشکیل می 1324 در سال اصفهان و دانشگاه هرات

نفر محاسبه شد. برای جمع آوری اطالعات از  531( به تعداد 1271کرجسی و مورگان )

( و پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر 2113دو پرسشنامه رهبری معنوی فرای)

( استفاده شد. روایی پرسشنامه ها در هر دو دانشگاه تایید شد وپایایی 1388مقیمی)

پایایی  82/1و در دانشگاه هرات  25/1صفهان پرسشنامه رهبری معنوی در دانشگاه ا

 87/1و در دانشگاه هرات  27/1پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه اصفهان 

نفر آن را تکمیل نمودند. با  531بدست آمد و پس از توزیع پرسشنامه ها در مجموع 

یری ش نمونه گتوجه به اینکه تعداد کارکنان دوایر ستادی دانشگاه ها متفاوت بود از رو

تصادفی متناسب با حجم استفاده شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با 

مستقل، ضریب همبستگی و تحلیل  Tاستفاده از آماره های میانگین، انحراف معیار، آزمون 

تحلیل   SPSS23رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این داده ها با نرم افزار 

شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد میانگین نمرات حاصل از پرسشنامه های 

 رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در هر دو دانشگاه در حد متوسط به باال بود

  ، دانشگاهی معنوی، مدیریت کیفیت جامع، اصفهان، هراترهبر کلمات کلیدی:

                                                 
ماستر مدیریت آموزشی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصیالت عالی اشراق  1

hadiafshar110@yahoo.com 
 ماستر مدیریت آموزشی 2
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 مقدمه

دنیای امروز عرصه رقابت بین سازمانها و تغییر وتحوالت محیطی و تکنولوژی است 

صنعت و بازار تجارت به سرعت در حال تغییر  و در چنین وضعیتی نیازهای جامعه،

بنابراین سازمانهایی در رقابت با رقبای خود، به نیازهای درحال تغییر بازار،  هستند،

پاسخگو بوده و در مسیرحفظ بقا وموجودیت خود موفق هستند که بتوانند مباحثی 

ستی تجزیه و تحلیل کنند، بشناسند و به کارگیرند. را به در 9همچون مدیریت کیفیت جامع

به عبارت دیگر بقاء و موفقیت در بازار رقابت و حفظ موجودیت سازمان، مستلزم استفاده 

تناسب ت و میومحصوالت با کیف بهینه منابع انسانی و سازمانی در راستای ارائه خدمات

 یهی است در این حال تئوری هاییبه مشتریان و با توجه به  نیاز های بازار می باشد. بد

که با محور قرار دادن تولید، مصرف اصلی خود را بر پایه ارائه کمی و میزان محصول 

خدمات در بازار قرار دهنداز عرصه رقابت خارج خواهند شد، اما سازمان هایی که کیفیت 

و با  دبا استاندارد های تعیین شده تلقی نمی کنن را صرفا تطابق مشخصات فنی محصول

ر مقابله با د استفاده کامل از منابع در دسترس، بویژه قوه ابتکار و خالقیت نیروی انسانی

 وتنوع نیاز های بازار سازگار می شوند، توفیق سرعت تغییرات تکنولوژی، نیاز مشتریان

 خواهند یافت.

خواهیم شناخت( روش  TQM)که آن را تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت جامع

و روش های خالق مدیریت است  بهترین شیوه های حل مسائل رای ترکیبب مطمئنی

برای استقرار مدیریت کیفیت جامع، دیدگاه مدیران سازمان به طور (. 1388ابوالحسنی،)

های تشخیص رهبر در زمینه استقرار فرهنگ کیفیت به طور اخص جایگاه  اعم و دیدگاه

امر کیفیت توجیه کند و نگرش آنها را در  ویژه ای دارد. اینکه رهبر، افراد را نسبت به

باید اقدامات الزم رادر  زیرا وی؛ جهت متناسب با کیفیت تغییر دهد بسیار مهم است

یی نموده شناسا نیاز ها و انتظارات مشتریان )داخلی و خارجی(، جهت برآورده ساختن

یریت کیفیت مد را بمنظور ترویج کیفیت و و با رفع موانع تحقق کیفیت، عملیات ویژه ای

                                                 
1 Total Quality Management 



 3/ (صفهان و دانشگاه هراتدانشگاه ا و مقایسه آن در دو بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

از سوی دیگر این مهم در صورتی تحقق خواهد یافت که رهبر عالوه  جامع، انجام دهد.

بر توجه به مسائل فنی و اقتصادی و نیز نحوه اجرای فرایند ها بر ترویج جو و فضای 

 غیر مادی نیز تاکید و تمرکز داشته باشد.

همچنین توفیق در روشهای نظر به اینکه دیدگاههای رهبر در زمینه تحقق اهداف و 

اجرایی آن اهمیت ویژه ای دارد، لذا توجه به رویکردهای رهبری از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است بعبارت دیگر رهبران برای نیل به اهداف سازمان از فنون و ویژگی های 

خاص بهره می گیرند، برخی دارای صفات منحصر به فردی هستند، برخی دیگر رفتارهای 

ای از خود بروز می دهند وموفقیت برخی رهبران نیز به پیروان آنها وابسته است. ویژه 

است در میان رویکردهای جدید رهبری، رهبری معنوی از جایگاه خاصی برخوردار شده 

که به بعد دیگری  (. امروزه سازمان ها به رهبرانی نیاز دارند1321معمارزاده و صانعی،)

پیرو است توجه کنند. رهبرانی که در -روابط عادی رهبر از زندگی انسانی که فراتر از

موقعیت های مهم، به جای مداخله در امور به بصیرت بخشی؛ به جای کنترل، به اعتماد، 

به جای اعمال محدودیت به استقالل، به جای اقدام به تصویرسازی و به جای مطرح 

 (.2112اران،و همک 9کوراک کاکابدس) یندنمانمودن خود بر فروتنی تاکید 

 مبانی نظری پژوهش

پایه مدیریت کیفیت توسط ادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی است در سال  

 TQM(. اولین بار واژه 1323نوری،شد )های پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی ریزی 

از آن زمان به ؛ میالدی متداول شد 81اواخردهه با شکل گیری جایزه مالکوم بالدریج در 

) کنترل کلی کیفیت( صرفا  TQC2زیرا؛ شده است TQCواژه جایگزین  TQMواژه  عد ب

 1223جوران،باشد )با کل سازمان مرتبط می  TQMبا تولید در ارتباط است در حالی که 

یالدی م 1251(. اگرچه بحث در مورد مدیریت کیفیت جامع از سال 1387نقل از کرمی، به

میالدی معروفیت ویژه ی یافته است. از نظر  1281ی این واژه از سال ول شروع شده،

روش، مدیریت کیفیت جامع شیوه ای است که از طریق آن مدیر و کارکنان در بهبود 
                                                 

kakabadse-Korac -2 

Total Quality Control -1 
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مستمر کاالها و خدمات درگیر می شوند. مدیریت کیفیت جامع ترکیبی از ابزار مدیریت 

 به ،2117و کیفیت می باشد و هدف آن افزایش تجارت و کاهش ضرر است )هاشمی،

 (.1381نقل ازکاظمی و هوشیار،

( ارائه نموده TQMجامع )یف متعددی از مدیریت کیفیت تعار نویسندگان مختلف،

( معتقد است که مدیریت کیفیت جامع، تصویر جدیدی از مدیریت 1388اند. ابوالحسنی )

 در شرایط رقابت است که از آن به عنوان فلسفه های مدیریتی استفاده می شود. این

فلسفه با استفاده از روش های بهبود مستمر، سعی در استفاده بهینه از فرصت های موجود 

و منابع دردسترس برای افزایش کیفیت با محورقرار دادن رضایت مشتری دارد. )شیخ 

( نیز اذعان داشته اند مدیریت کیفیت 1322، به نقل از فکوری،1384محمدی و زواره،

مان است که اساس آن محوری بودن کیفیت و مشارکت جامع روشی از مدیریت یک ساز

سازمان می باشد و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت از طریق جلب  همه اعضای

مدیریت رضایت مشتری و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه می باشد. در واقع 

ی به اصل بو مجموعه اصولی است که دستیا کیفیت جامع هنر مدیریت برای کسب برتری

 (.1387کرمی،) بهبود مستمر سازمانی را میسر می سازد

( سه ویژگی را مطرح کرده است TQM) ( برای مدیریت کیفیت جامع1285) 9جوینر

شیوه علمی در تصمیم گیری و همه با هم بودن  که شامل: شور و شوق نسبت به کیفیت،

، یت جامع را دنبال می کننددر اصل، سازمانهایی که مدیریت کیف در یک گروه می باشند.

ازچهار ویژگی برخوردارند: در این سازمانها توجه بر ارضای نیازهای مشتریان متمرکز 

شده است. مدیریت ارشد، ارزش های کیفی را در همه عملیات سازمانی متبلور کرده 

ه درشد یافته و اختیارات الزم به آنها داده ش همه افراد به طور کامل آموزش دیده، است.

تا به طور مستمر خود و آنچه را تولید می کنند بهبود بخشند و در نهایت، هر فرد  است

وان )دی«دهد برای بهبود مداوم فرایندی منظم و سیستماتیک را مورد استفاده قرار می

 (.2،21:1377کافمن و زان به نقل از 1221محاسبات ایاالت متحده،
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اصل را برای  14ریت کیفیت جامع می باشد از جمله پیشگامان مدی ( نیز1282) 9دمینگ

-2ایجاد ثبات در هدف. -1مدیریت کیفیت فراگیر بیان کرده است: این اصول عبارتند از 

پرهیز -4خودداری از اتکا به بازرسی زیاد به منظور کیفیت. -3قبول یک فلسفه جدید. 

م تولید و بهبود مستمر سیست-5از شیوه های کسب و کار تنها بر اساس عامل قیمت.

نهادینه کردن روش -7آموزش حین انجام کار و آموزش مداوم ضمن خدمت. -6خدمات 

-11برداشتن موانع در میان محدوده کارمندان. -2بیرون راندن ترس. -8نوین رهبری. 

یح و اهدافی که بی عیبی مطلق و سطوح جدیدی از بهره وری را نصا حذف شعار ها،

ن سهام محدود عددی کارکنان و اهداف مدیریت حذف کرد-11می طلبد حذف کنید. 

-13از میان برداشتن موانعی که غرور شغلی را از افراد می گیرند -12را حذف کنید. 

ایجاد برنامه های قوی برای بهسازی خویش از ارتقاء و سطح عملی و تخصصی افراد 

د سازی تعه بسیج همه افراد برای ایجاد تغییر و تحول و اشکار-14برای خود اصالحی. 

ین می بنابرا (.1377همیشگی مدیریت در ارتقاء و کیفیت و بهره وری )کافمن و زان،

توان گفت، مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کارآترین فلسفه های مدیریتی است 

و کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد، شناخت صحیح و بکار گیری مناسب روشهای 

 جامع درمدیریت مراکز آموزشی می تواند راهگشا و موثر باشداجرائی مدیریت کیفیت 

 (.1322فکوری،)

تغییر و تحوالتی که در محیط کار روی داده است و تنها امر ثابت در  با توجه به

های سنتی رهبری دیگر  مدل سازمانها تغییر ذهنی شده است، بنابراین باید گفت،

ر نیستند و نیاز به مدل های جدید پاسخگوی نیازها و الزامات عصر و دوره ی حاض

رهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. یکی از این مدل ها رهبری معنوی 

است. تئوری رهبری معنوی از جمله تئوری هایی به شمار می رودکه می تواند برای 

مدیران و رهبران سازمان ها کمک بزرگی باشد و برای مشکالتی که سازمان ها با آن 

یت در سازمان پدیده معنو (.1321بهرامیان،دهد )رو هستند راه حل های مناسبی ارائه روب
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نیروی  ینا نوپایی است که می تواند نیرو قدرتمندی را برای زندگی افراد به ارمغان آورد.

 قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد.

ط کاری ی توانند محیم حتی با وجود تقریبا هزاران ساعت کاری، رکنانکا چنین نیرویی، با

(. در سالهای 1321مهدی زاده،باشند )تر و معنادار تر داشته  متوازن لذت بخش تر،

 ارکنانک ،سرپرستان اخیر،جایگاه معنویت در سازمانها به طورفزاینده ای از سوی مدیران،

 یان و جامعهمشتر ت سازمانها یا کارکنان،و محققان به عنوان یک ضرورت برای تعامال

(. در واقع در محیط کسب و 62:1387)لواسانی وهمکاران، «مورد توجه قرار گرفته است

ن ای انجام کار امروز، معنویت باید به عنوان عنصر مهم از رهبری مورد توجه قرار گیرد.

ت اسبیرونی ی اساسی در حرکت به سمت سطوح باالتر موفقیت درونی و عامل مهم،

 (.1321نقل از معمارزاده و صانعی، به 2113ساندرز و همکاران،)

 ی،اله یزی مقدس،چ عمودی، جزء معنویت شامل دو جزء عمودی و افقی می باشد:

ی قدرت باالتر، منبعی عظیم و نهایت آگاه می باشد که افراد دارا مکان و زمان، بدون

 یل افراد به خدمتتما دایت شوند. جزءافقی،تمایل دارند با آن ارتباط برقرار کرده و ه

به  2،2114و ویگل ورث 9،1287لیندارد )رسانی به انسان ها و سایر موجودات اشاره 

(. در یک تعریف جامع تر؛ معنویت را به عنوان تالشی 1321نقل از کاظمی و همکاران،

روی یدر جهت پرورش حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران وموجودات غیرانسانی و ن

یا کند و کاوی در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است و جستجویی برای  برتر،

(. در دیدگاه اسالم معنویت مبتنی بر 3،1225هینلساند )رسیدن به انسانیت کامل دانسته 

دین است و یک مسلمان باید معنویت خودش را بر اساس دین اسالم استوار سازد و 

ک ی را دین معین کند. ودراین دیدگاه نوع ارتباط چهارجانبهحدود و ثغور معنویت فرد 

 محیط و با خدا بر اساس آموزه ها و با دیگران، با فرد مسلمان یعنی ارتباط با خویشتن،
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(نیز اعالم می نماید 1374(. طباطبائی)9،1382تعالیم دینی معین می گردد )میترف و دنتون

یعنی آنچه که بدون اعتقاد به آنها زندگی  است.که معنویت ایمان و باور به توحید و معاد 

 .کند بی معنا و عبث جلوه می 

به هر حال باید اذعان داشت که قلمرو مدیریت و سازمان چه به لحاظ نظری و چه به 

درستی  گرفته است که اگر به قرار« معنویت» بنام قدرتمندتاثیر نیروی  تحت لحاظ عملی،

د که ظرفیت الزم برای منجر شدن به عمیق ترین اداره و هدایت شودبه نظر می رس

تشریک مساعی و نه تنها در زمینه های حرفه ای بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را 

این میان نقش رهبری می تواند با اهمیت تلقی شود،  دربه همین دلیل است که  دارا باشد.

ند. می تواند گرایش معنویت زیرا رهبران سازمان با درایت و هنر نفوذی که در خود دار

در سازمان را به درستی اداره و هدایت نمایند. بر همین اساس در عصر کنونی، گرایشی 

یدار شده است به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت نقش پد« رهبری معنوی»تحت عنوان 

رهبری در تحت تاثیر قرار دادن پیروان به سمت تحقق اهداف سازمانی توجه ویژه به 

 (.2،2113هبری معنوی حائز اهمیت است )فرایمبحث ر

اولین پژوهشگرانی بود که واژه معنویت و رهبری را باهم برای  از (،1226) 3فرهلم

تشریح معنویت در رهبری محیط کار به کار برد و از آن تاریخ دیگران کوشش کردند تا 

 دگان،نویسن ی ازبرخ تئوری رهبری معنوی رهنمود شوند. به به مدلش اعتبار بخشیده،

با مدلهای  ارزشهاو یات،اخالق ی ارائه کرده اند با سازه هایی مانندهوش عاطفی،مدلها

و  4دنتاست )آفرین و خدمتگزار مرتبط بوده  تحول ،مباشرت رهبری مانند کاریزماتیک،

 (.1322نقل از الوانی و همکاران، به .2115همکاران،

بر به ارزش های معنوی و روحانی رهبری معنوی سبکی از رهبری است که درآن ره

به عنوان راهی برای هدایت دیگران اهمیت می دهد بینش وچشم انداز مشترکی را ایجاد 

کوراک دهد )و دیگران را قادر به درک آن می کند و اهمیت خدمت را تشکیل می 
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(. رهبری معنوی کسی است که با استفاده از ارزش ها، 168:2112کاکابدس وهمکاران،

لقی ها و رفتار هایی که الزمه انگیزش درونی خود و دیگران است بقای معنوی طرز ت

(. رهبری معنوی 1387ضیائی و همکاران، و 2113فرای، کند )اعضای سازمان را فراهم 

 یمهربان دوستی، نوع ،انصاف ی،آزاد دارای ارزش های اخالقی عمیق از قبیل استقالل،

 رای قدرت ایجاد وحدت و انسجام است.ی معنوی دارهبر و صداقت و کمال است.

معنوی  یرهبر پیرو دریافت.–یژگی اصلی رهبر معنوی را می توان در تعامل بین رهبر و

و ایجاد استاندارد های باالی  اراده به دنبال ایجاد ارتباط بازی است تا انسجام شخصی،

 (.1321بهرامیان،کند )معنوی را تشویق و حمایت 

اندازسازمانی،  چشم از: بعد است که عبارتند 7ی معنوی دارای از دیدگاه فروید رهبر

 (.2113ی )فرای،تعهدسازمان ید/ایمان، عضویت در سازمان، معناداری،ام عشق به هم نوع،

معنی آن است که رهبری معنوی آینده جذابی برای سازمان  به :چشم اندازسازمانی

از آنان به تحقق چشم اند ؛ کهکند خود ترسیم می کند و به گونه ای در کارکنان نفوذ می

 بیان دیگر چشم انداز همان، به وار باشند.دسازمان ایمان آورند و به آینده سازمان امی

معنی عشق  به ؛نوعدوستی(نوع )عشق به هم یت و رسالت سازمان است. مامور ،هدف

 یو توجه به همه بدون هیچ چشم داشتی، عشق به نوع دوستی اغلب از طریق ارزش های

ار کایمان به یکوکاری و خیرخواهی نسبت به دیگران ظاهر می شود ن همچون وفاداری،

 ادافر و انتظارات مثبت در آنهاست، آرزو همان اعتقادات معنوی کارکنان، امید /ایمان(:)

با ایمان داشتن به کار خود تمام سختی ها را در مسیر رسیدن به اهداف خود تحمل می 

ین ایمان باعث افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان می ا برسند، کنند تا به اهداف خود

رهبری معنوی در سازمان به کارکنان این احساس را  وجود :یت در سازمانعضو شود.

 یت؛عضو می دهد که شغلشان از نظر سازمان و سایر همکاران نیز دارای اهمیت است.

مسئول بودن و  احساس یعنی احساس داشتن کاری مهم از نظر سازمان و همکاران،

یعنی درک معنای واقعی  ی؛معنادار :.داری معنا مشارکت در تصمیم گیر های سازمان.

 یعنی احساس هویت، :یتعهدسازمان شغل توسط کارکنان و اهمیت قائل شدن برای آن.
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ی معنوی با ایجاد تعهدسازمانی در کارکنان رهبر ی و وابستگی کارکنان به سازمان.وفادار

را معرف خود می داند و آرزوی باقی  سازمان فرد به وجود می آورد که فرد، حالتی در

ین امر باعث می شود که کارکنان مشکل سازمان را مشکل ا ماندن در سازمان را دارد.

وری و بهبود عملکرد )بهره بازخورد خود بدانند و در جهت حل مشکالت گام بردارند.

می عملکرد روزانه کارکنان و همچنین بازدیدهای ی معنوی با ارائه غیر رسرهبر مستمر(:

عملکرد باعث می  بازخورد عملکرد آنان را فراهم می آورد. بازخورد رسمی دوره ای،

فهای ضع از شود که کارکنان در جریان چندوچون کارشان بر یک مبنای منظم قرار گیرند،

ویش کیفیت کار خ به قوت عملکرد خود را تقویت کنند، نقاط عملکرد خود آگاهی یابند،

جهت اصالح  در طریق اطالعات کسب شده از سوی رهبران، از توجه کنند و در نهایت،

 1387و ضیائی وهمکاران، 1321فیضی،  و 2113و بهبود سازمان گام بردارند. )فرای،

( بنابراین با توجه به اهمیت کیفیت در دنیای امروز و نیز نقش 1321ورستگار وهمکاران،

ری رهب رهبری سازمان در موفقیت سازمانها در امر کیفیت، در این مطالعه تعیین کنند

ایران و  –معنوی به مثابه متغیر تاثیرگذار بر مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه اصفهان 

 افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. –دانشگاه هرات 

 ل شده است.در پژوهش حاضر یک هدف به طورکلی و چند هدف به طور ویژه دنبا

 هدف کلی

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع مقایسه آن در دو دانشگاه 

 اصفهان و دانشگاه هرات.

 اهداف ویژه

مقایسه دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات ازلحاظ میزان استقرار رهبری معنوی و  -1

 مدیریت کیفیت فراگیر.

کیفیت جامع با رهبری معنوی و مقایسه میزان  بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت -2

 این روابط در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات

تبیین میزان تاثیر رهبری معنوی بر مدیریت کیفیت فراگیر در دودانشگاه اصفهان و  -3
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 دانشگاه هرات.

 روش شناسی تحقیق

ه شکل ای آن بو داده ه همبستگی می باشداز نوع تحقیق حاضربه لحاظ روش توصیفی 

آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان  جامعه میدانی جمع آوری شده است.

یل داده اند. همچنین با استفاده از جدول کرجسی و تشک 1324در سال  ودانشگاه هرات

نفر از کارکنان دانشگاه اصفهان ایران و هرات افغانستان به عنوان حجم  531 9مورگان

ب شدند. با توجه به هدف کلی تحقیق که مطالعه تطبیقی رهبری معنوی و نمونه انتخا

رابطه این دو متغیر در دانشگاه های اصفهان ایران و هرات  جامع ومدیریت کیفیت 

افغانستان بود، و با توجه به این که تعداد کارکنان دوایر ستادی دانشگاه ها متفاوت بود 

کارکنان دانشگاه اصفهان و  نفر 265) حجم ی متناسب با تصادفاز روش نمونه گیری 

منظور گرداوری داده های مورد نیاز  به ستفاده شد.( اکارکنان دانشگاه هرات نفر 265

 مقیاس شش ارزشی ( با1388) یرمقیمیفراگپرسش نامه استفاده شد. مدیریت کیفیت  ازدو

ریزی  امهبرن ،سازمانیت و رهبری مدیریت عالی مولفه )حمااستفاده شد که هشت 

گیری  هانداز ، توانمندسازی کارکنان و کارتیمی،کارکنانیی و آموزش شناسا یک،استراتژ

ین تضم ی،رمشتیت رضا ی،وریامدهای بهبود کیفیت و بهره پ و تجزیه و تحلیل کیفیت،

 یفراو پرسش نامه رهبری معنوی  سوال مورد بررسی قرار می داد 46کیفیت( را با 

میزان ادراکات کارکنان از استفاده دیدگاه  یارزش 6مقیاس لیکرت  در سوال 16 ( با2003)

روایی محتوایی و صوری  ی تعیینبرا رهبری معنوی را مورد سنجش قرار می دهد.

ور ین به منظهمچن پرسش نامه از نظرات متخصصان و پاسخ دهندگان بهره گرفته شد.

یب رض اده شد و میزان اینتعیین پایایی پرسش نامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استف

و در دانشگاه هرات  27/1در دانشگاه اصفهان ) یرفراگبرای پرسش نامه مدیریت کیفیت 

و در دانشگاه  25/1همچنین پایایی پرسشنامه رهبری معنوی )در دانشگاه اصفهان ( 87/1

محاسبه گردید. این ضرایب نشانگر پایایی مطلوب هر دو پرسشنامه است. ( 82/1هرات 

                                                 
Krejcie & Morgan -1 



 67/ (صفهان و دانشگاه هراتدانشگاه ا و مقایسه آن در دو بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

و ازطریق روشهای میانگین، انحراف معیار،  spssده ها نیز با استفاده از نرم افزار دا

و  مستقل tآزمون  تک نمونه ی، t آزمون یب آلفای کرونباخ،ضر همبستگی پیرسون،

 رگرسیون ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 یافته ها

مع در دو دانشممگاه میانگین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جا :1جدول شممماره 

 اصفهان و هرات

انحراف معیار و سطح معناداری رهبری معنوی و مدیریت  میانگین، ،1در جدول شماره 

 هرات ارائه شده است. کیفیت جامع مولفه های آن در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه

در میانگین مدیریت کیفیت جامع  مشاهده می شود 1همانطور که در جدول شماره 

 یاربا انحراف مع 35/3هرات دانشگاه و در  52/1 یاربا انحراف مع 37/3 اه اصفهاندانشگ

و در  86/1 یاربا انحراف مع 53/3دانشگاه اصفهان میانگین رهبری معنوی در و  51/1

یافته ها نشان می دهد که میانگین  می باشد. 73/1 یاربا انحراف مع 32/3 دانشگاه هرات

از حد وسط طیف لیکرت  دانشگاه در هر دومعنوی  مدیریت کیفیت جامع و رهبری
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در هر دو دانشگاه مقدار معناداری مدیریت کیفیت جامع و رهبری معنوی  بزرگتر است؛ و

 رهبری معنوی با مدیریت کیفیت که نشان از معناداری رابطه بینبدست آمده است  11/1

ی معنوی و مدیریت پس با توجه به میانگین رهبر جامع در هر دو دانشگاه می باشد.

کیفیت جامع می توان گفت مدیریت کیفیت جامع و رهبری معنوی در هر دو دانشگاه 

در حد متوسط به باالست. همچنین یافته ها نشان می دهد که میانگین مولفه های مدیریت 

یشتر جزئیات ب کیفیت جامع در هر دودانشگاه در حد متوسط و متوسط به باال می باشد.

 قابل رؤیت می باشد. 1ره در جدول شما

: مقایسه دو دانشگاه اصفهان و هرات از نظر رهبری معنوی و مدیریت 2جدول شماره 

 مستقل( tکیفیت جامع اصفهان)آزمون

مشاهده می شود؛ درمورد مدیریت کیفیت جامع  2همانطور که در جدول شماره 

بدست آمده  68/1 بدست آمده است. مقدار سطح معناداری برابر1011اختالف میانگین 

 414/1برابر  tبزرگتر است. همچنین مقدار  15/1است که از سطح خطای آزمون یعنی 

 بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر کوچکتر می باشد. 26/1می باشد که از مقدار بحرانی 

دو دانشگاه 25به عبارت دیگر در سطح اطمینان % تساوی میانگین ها( وجود ندارد.)

رای ب گاه هرات از نظر مدیریت کیفیت جامع اختالف قابل توجهی ندارند.دانش اصفهان و

بدست آمده است و مقدار سطح معناداری  13/1اختالف میانگین  متغیر رهبری معنوی



 63/ (صفهان و دانشگاه هراتدانشگاه ا و مقایسه آن در دو بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

به  tکوچکتر است و مقدار آماره  15/1است که از سطح خطای آزمون یعنی  14/1برابر 

بنابراین فرض  بزرگتر است. 26/1ی بدست آمده است که از مقدار بحران 28/1میزان 

 %25رد می شود به عبارت دیگر با اطمینان  (برابری رهبری معنوی در دو دانشگاه) صفر

الف قابل توجهی تمی توان گفت دو دانشگاه هرات و اصفهان از جهت رهبری معنوی اخ

 رات( بیشتر از دانشگاه ه53/3) و میانگین رهبری معنوی در دانشگاه اصفهان دارند.

 ( است.32/3)

ومقایسممه دو مدیریت کیفیت جامع بین رهبری معنوی و  رابطه :3جدول شممماره 

 مدیریت کیفیتدانشممگاه اصممفهان و هرات از نظر میران رابطه بین رهبری معنوی و 

 جامع

 نتیجه
سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

نوع 

 همبستگی

 

11/1 وجود ارتباط معنادار  641/1 اندانشگاه اصفه پیرسون   

11/1 وجود ارتباط معنادار  526/1  دانشگاه هرات پیرسون 

 1011و  1015معنی داری در سطح 

برای تبیین رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع از آزمون همبستگی 

پیرسون استفاده گردید و نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین رهبری معنوی و 

که  می باشد. 52/1و در دانشگاه هرات  64/1اصفهان مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه 

خطای  سطح ،Sig=0.00درهر دو دانشگاه بیانگر همبستگی سطح باال و مطلوبی است )

درصد می توان  22نیز معنادار است وبا اطمینان  %1این همبستگی در سطح خطای  (.5%

 ی وجودداردگفت بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع رابطه مثبت و معنادار

 (.3جدول )
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 مدیریت کیفیت جامعبین رهبری معنوی و مولفه های  رابطه :4جدول شممماره 

  ومقایسممه دو دانشممگاه اصممفهان و هرات از نظر میران رابطه بین رهبری معنوی و

 مدیریت کیفیت جامعهای مولفه

 1011و  1015سطح معنی داری در 

همچنین به منظور تبیین رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع از آزمون 

همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی بین رهبری 

 56/1تا  342/1معنوی وهر یک ازمولفه های مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه اصفهان از 

که درهر دو دانشگاه ضرایب  متغییرمی باشد. 443/1تا  247/1 ت ازو در دانشگاه هرا

کلیه همبستگی ها در سطح  (.%5، سطح خطای Sig=0.00) همبستگی معنی دار است

درصد می توان گفت بین رهبری معنوی و  22نیز معنادار است وبا اطمینان  %1خطای 

رابطه مثبت و معناداری  هر یک از مولفه های مدیریت کیفیت جامع در هر دو دانشگاه

 (.4جدول وجوددارد )

ضریب   

 همبستگی

سطح 

 معناداری

 دانشگاه                                      

 مولفه های

TQM 

دانشگاه اصفهان
 

ت
دانشگاه هرا

دانشگاه اصفهان 
 

ت
دانشگاه هرا

 

 

 

 

رهبری 

 معنوی

 11/1 11/1 346/1 514/1 حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان

 11/1 11/1 323/1 477/1 برنامه ریزی استراتژیک

 11/1 11/1 342/1 462/1 شناسایی و آموزش کارکنان

 11/1 11/1 312/1 464/1 )قدرتمندسازی(کارکنان و کار تیمی توانمندسازی

 11/1 11/1 327/1 342/1 اندازه گیری و تجریه و تحلیل کیفیت

 11/1 11/1 443/1 422/1 پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری 

 11/1 11/1 422/1 56/1 مشتری مداری 

 11/1 11/1 247/1 381/1 تضمین کیفیت



 26/ (صفهان و دانشگاه هراتدانشگاه ا و مقایسه آن در دو بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

نتایج رگرسممیون رهبری معنوی برای پیش بینی مدیریت کیفیت  :5جدول شممماره 

 ومقایسه دو دانشگاه اصفهان و هرات از نتایج رگرسیون( TQMجامع )
 

 آماره

 

 

 

 دانشگاه

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 

 استاندارد

t 
 

ب تعیین
ضری

ب همبستگی 
ضری

 

سطح 
م

عناداری
 

B
 

ب رگرسیون(
)ضری

 

ی معیار
خطا

 

Beta 

 11/1 641/1 411/1 522/13 641/1 132/1 441/1 اصفهان 

 11/1 526/1 277/1 134/11 526/1 136/1 361/1 هرات 

به منظور تبیین میزان پیش بینی تغییرات مربوط به مدیریت کیفیت جامع از طریق 

حاکی  5. یافته های جدول شماره اده گردیدرگرسیون ساده استف روشرهبری معنوی از

از آن است که رهبری معنوی می تواند تغییرات مربوط به مدیریت کیفیت جامع را پیش 

و دانشگاه  64/1دانشگاه اصفهان در د راستاندا Bنتایج نشان داد که ضریب  بینی نماید.

دانشگاه و در  52/13ن در دانشگاه اصفها tبا توجه به اینکه آماره  بوده است. 52/1هرات 

ضرایب  ینبنابرا ،( است26/1)بزرگتر از مقدار بحرانی بدست آمده که  13/11هرات 

 بوده است.بتای مشاهده شده معنادار 

 41/1 یینتع یب، ضر44/1در دانشگاه اصفهان با با ضریب رگرسیون رهبری معنوی

دانشگاه هرات با ضریب درصد مدیریت کیفیت فراگیرو در  41قادر به تعیین و پیش بینی 

درصد مدیریت کیفیت  27یین و پیش بینی بقادر به ت 27/1تعیین  یب، ضر36/1رگرسیون 

( است که 15/1( نیز کوچکتر از سطح خطای آزمون )11/1) یفراگیراست مقدار معنادار

 قابل رؤیت می باشد. 5بیشتر در جدول  یاتیافته های فوق را تایید می کند. جزئ
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 نتیجه گیری

در پژوهش حاضر سعی گردید تا به بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و 

دست خته شود. نتایج بانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات پردامدیریت کیفیت جامع در دو د

آمده نشان داد که متوسط نظرات کارکنان در خصوص اعمال رهبری معنوی و مدیریت 

ط به باال بوده است و در هر دو دانشگاه از کیفیت جامع در هر دودانشگاه درحد متوس

بین مولفه های مدیریت کیفیت جامع، مولفه های حمایت رهبری و مدیریت عالی سازمان، 

توانمندسازی کارکنان و کار تیمی و برنامه ریزی استراتژیک بیشترین میانگین و مولفه 

و تحلیل  یری و تجزیههای پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری، تضمین کیفیت و اندازه گ

برای تبیین اختالف میانگین و مقایسه (. 1جدول شماره ) کیفیت کمترین میانگین را داشتند

از لحاظ دو متغییر پژوهش یعنی رهبری معنوی  دو دانشگاه اصفهان ودانشگاه هرات

مستقل استفاده گردید و نتایج نشان داد که دو دانشگاه  tومدیریت کیفیت جامع از آزمون 

( تفاوت معناداری 68/1 یمعنادارسطح جامع )اصفهان و هرات از نظر مدیریت کیفیت 

معناداری  ( تفاوت14/1 یمعنادارسطح ) یمعنواز نظر رهبری  ؛ امابا همدیگر ندارند

 .(2جدول آمد )بدست 

وجود  همچنین یافته ها به دست آمده از تحلیل داده های مربوط به هر دو دانشگاه،

ه جدول شمار) بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع را تائید نمود ررابطه معنادا

بین رهبری معنوی و هر یک از مولفه های مدیریت  (. عالوه براین نتایج نشان داد3

دردانشگاه اصفهان رهبری معنوی . کیفیت جامع رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

ازمان حمایت و رهبری مدیران عالی س -بیشترین همبستگی را به ترتیب با مشتری مداری 

ش شناسایی و آموز -برنامه ریزی استراتژیک -پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری -

تضمین کیفیت واندازه گیری و تجزیه و -توانمندسازی کارکنان و کار تیمی-کارکنان 

 دردانشگاه هرات رهبری معنوی بیشترین همبستگی را به ترتیب .تحلیل کیفیت دارد

 حمایت و رهبری مدیریت عالی -مشتری مداری  -پیامدهای بهبود کیفیت و بهره برداری

برنامه  -اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت  -شناسایی و آموزش کارکنان  -سازمان 



 29/ (صفهان و دانشگاه هراتدانشگاه ا و مقایسه آن در دو بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

توانمندسازی کارکنان و کار تیمی وتضمین کیفیت دارد. تحلیل های  -ریزی استراتژیک 

نشان داد که رهبری معنوی بیشترین همبستگی  از دانشگاه هامربوط به داده های هر یک 

حمایت و رهبری مدیران عالی سازمان و پیامدهای بهبود کیفیت و  را با مشتری مداری،

 (.4شماره  )جدول. بهره وری دارد

در نهایت یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون ساده مربوط به داده های هر دو  

ری معنوی می تواند به عنوان متغیر تاثیر گذار و پیش بینی کننده دانشگاه نشان داد که رهب

 (.5مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شود )جدول شماره 

با در نظر گرفتن پیشینه نظری تحقیق و با توجه به نتایج بدست آمده از اطالعات جمع 

ی نظیر های مورد مطالعه می توان گفت که سازمانهای آموزشآوری شده در دانشگاه

لیه ک ها و همه دست اندرکاران آنها می توانند از مدیریت کیفیت بهره مند شوند.دانشگاه

سازمانها اعم از دولتی و یا خصوصی وجوه مشترکی دارند و می توانند فرایند های کیفیت 

اما باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که الزمه مدیریت  را مورد استفاده قرار دهند؛

جامع، فرهنگ کیفیت است. برای اجرای مدیریت کیفیت در سازمان الزم است  کیفیت

 یعنی یک عزم و اراده عمومی نسبت به کیفیت یک فرهنگ کیفیت بر سازمان حاکم باشد،

وجود داشته باشد و همه نسبت به کیفیت کاالها و خدمات حساسیت و تعهد داشته 

کیفیت را در سازمان یا جامعه ایجاد کنیم شایان ذکر است که اگر بخواهیم فرهنگ  باشند.

در درجه اول باید رهبران و مدیران بخصوص مدیران ارشد سازمان نسبت به کیفیت 

متعهد باشند پس با اطمینان می توان گفت بحث رهبری جایگاه ویژه ای در فرهنگ 

ان و رکیفیت دارد. برای ایجاد فرهنگ کیفیت در سازمان عالوه بر این که الزم است رهب

ه کیفیت آنها موظفند افراد را نسبت ب مدیران سازمان نسبت به کیفیت متعهد ومعتقد باشند،

توجیه کنند و در افراد یک نوع تعهد و حساسیت نسبت به کیفیت ایجاد نمایند عالوه بر 

 این رهبران موظفند موانع تحقق کیفیت را شناسایی و در جهت رفع آنها عمل نمایند.

حاضر نیز مؤید همین امر است که نوع رهبری سازمان پیش بینی کننده نتایج پژوهش 

لذا در جهت اجرای مدیریت کیفیت  میزان پذیرش و اجرای مدیریت کیفیت جامع است.
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جامع در دانشگاه ها باید سبک مدیریت و رهبری دانشگاه ها را بررسی و در صورت 

برنامه و طرحی در یک سازمان  لزوم به تغییر و اصالح آن مبادرت شود چرا که زمانی

پیاده و اجرا می شود که مدیر و رهبر سازمان به آن معتقد باشد و نسبت به اجرای آن 

 مدیریت کیفیت جامع هم از این امر مستثنا نیست. متعهد باشد.

مرور سوابق نشان می دهد که از طریق روشهای مدیریت کیفیت جامع، موسسات       

ا افزایش بهره وری ر ا بهبود بخشند، روحیه کارکنان را تقویت کنند،توانسته اند ارتباط ر

یت کاربرد مدیر دهند، فرایند کارایی را بهبود بخشند و هزینه ها و تلفات را کاهش دهند.

 (.1384اونال،) کیفیت جامع در آموزش عالی تاثیرات مثبت دارد
  



 21/ (صفهان و دانشگاه هراتدانشگاه ا و مقایسه آن در دو بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

 منابع

ماهنامه کنترل (. TQMآوری )(. مدیریت کیفیت جامع و نو1388رضا. ) ابوالحسنی،

 .62-62 صص ،28 ، شمارهکیفیت

( در مناطق چهارگانه TQM) (. زمینه یابی مدیریت کیفیت جامع1386سعید. ) احمدی،

ماره ش سال دوم، ،فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتیآموزش و پرورش شهر شیراز. 

 .25-42 صص سوم،

. ین، حسی، محمود؛ کاظمی، غالمرضا؛ البرزمهدی؛ معمارزاده طهرانی یدالوانی، س

مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت (. ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران. 1322)

 .21-41، صص 1، شماره 5، دوره دانشگاه تهران

(. کاربرد مدیریت کیفیت جامع در آموزش عالی. مترجم 1384. )عمرفاروق اونال،

 .41-51صص  ،12و  11 شماره سوم، سال ،ریت فردافصلنامه مدیجعفرقهرمانی. 

ایزدی  رضوان؛ اجاقی، مسعود؛ فردوسی، محمدحسین؛ یارمحمدیان، سوسن؛ بهرامی،

رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و  (.1321مرضیه. ) گلکار، فهیمه السادات؛ ورکی،

 پزشکیمدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم 

 .558-566صص  شماره چهارم، دوره نهم، ،مدیریت اطالعات سالمتاصفهان. 

(. تعیین تاثیر رهبری معنوی بر سکوت سازمانی در شرکت کاشی 1321منیر. ) بهرامیان،

 اه اصفهان،دانشگ نیلو. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول،

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

(. رابطه رهبری معنوی و یادگیری 1321داودی،امیرمحمدحسین؛اشتری،عزت. )

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد واحد سازمانی در مدارس متوسطه. 

 .31-42،صص3،سال پنجم،شمارهگرمسار

(. بررسی تاثیر بکارگیری مدل 1323دیانتی دیلمی،زهرا؛پورچنگیز،محمدصادق. )

پژوهش برروند عملکرد مالی شرکت )بررسی موردی(.   TQM امع مدیریت کیفیت ج

 . 113-131،صص  3،شماره18،دوره های مدیریت در ایران
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(. بررسی نقش 1321رستگار،عباسعلی؛ جانقلی،محمود؛حیدری،فائزه؛حیدری،حامد. )

، سال پنجم پژوهش های مدیریت عمومیرهبری معنوی در هویت یابی سازمانی. 

 .32-63،صص16،شماره

دوماهنامه بهمن و (. رویکرد استراتژیک کیفیت.  1382شاهدی،کامران. )

 .43-51،صص161، شماره21،سال82اسفند

(.  نقش رهبری 1387ضیایی،محمدصادق؛نرگسیان،عباس؛آیباغی اصفهانی،سعید. )

ماره دوره یک،شنشریه ی مدیریت دولتی،معنوی در توانمند سازی کارکنان دانشگاه تهران،

 .67-86،صص1

:به قلم سید محمدباقر موسوی (. تفسیرالمیزان1374طباطبایی،سیدمحمدحسین. )

 همدانی.تهران:انتشارات اسالمی.

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری کارکنان بانک (. 1322فکوری،مهدی. )

مدیریت دولتی گرایش تحول،دانشگاه آزاد  (MA)پایان نامه کارشناسی ارشد. مسکن

 واحد تهران مرکزی .اسالمی 

(.  پیش بینی رضایت شغلی بر اساس ابعاد فضای اخالقی سازمان 1321فیضی،کاوه. )

و ویژگی های رهبری معنوی مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت 

 آموزشی.دانشگاه ارومیه. 

مدیریت کیفیت افزوده و بهبود روزافزون نظام (.  1377کافمن،راجر؛زان،داکالس. )

. ترجمه هویدا رضا؛سلیمی،قربانعلی ؛اسحاقیان،مهدی .  اصفهان:نشرگویا وزشیآم

 .21-22،صص

معنویت،استرس شغلی،تعهد (. »1387لواسانی ،مسعود ؛کیوان زاده،محمد؛ارجمند،ندا. )

 ،2ارهشم ،دوره سوم،روانشناسی معاصر«. سازمانیورضایت شغلی در پرستاران شهرتهران

  .61-73صص

.  (. الماس رهبری معنوی در نظام اداری ایران1321رضا؛صانعی،مهدی. )معمارزاده،غالم

 .2-18،صص 7فصلنامه مدیریت توسعه و تحول



 27/ (صفهان و دانشگاه هراتدانشگاه ا و مقایسه آن در دو بررسی و مقایسه رابطه بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع

 انتشارات ترمه .سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی (.1388) .سید محمد ،مقیمی 

(. مطالعه معنویت درمحیط کار. ترجمه علی 1382میترف،لن؛دنتون،الیزابت.)

 . 84-163،صص 37، سال نهم،شمارهزه و دانشگاهمجله حورستگار.
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 23تاثیر فضای مجازی) شبکه های اجتماعی اینترنتی و زندگی دوم( بر سبک زندگی جوانان / 

تاثیر فضای مجازی) شبکه های اجتماعی اینترنتی و زندگی دوم( بر 

 سبک زندگی جوانان

 1نفیسه حفیظی 

 چکیده

سهولتی که شبکه های اجتماعی اینترنتی و صفحات زندگی دوم، امروزه در  ها وجذابیت

 به جزء الینفک سبب شده است عضویت در آنها، زمینه ی ارتباطات، بوجود آورده اند

تغییرات فرهنگی ناظر به شیوه ی زندگی آنان را  شده،زندگی خیلی از جوانان تبدیل 

در این حوزه،  های انجام شده لی پژوهشتحلی مرور رهگذراز گردد. این پژوهش موجب 

ر شبکه های اجتماعی اینترنتی و نیز جوانان درابطه میان عضویت و حضور به بررسی 

سبک زندگی آنان پرداخته است. اهم تاثیرات این حضور در  صفحات زندگی دوم با

 ندگی بیرونی عبارتند از: تاثیر بر هویت جوانان، اختالل درز سطح زندگی مجازی و

روابط خانوادگی، گسست نسل ها، تاثیر بر انگیزه ها، معیارها و نحوه روابط دوستانه، 

ترویج نظام سرمایه داری و الگوی جنسی زودرس، بلوغ ، حیازداییترویج روابط آزاد، 

یاد اعت، نحوه معرفی اشخاص در پروفایل و گرایش به ارزشهای غربی، زندگی مصرفی

 . اینترنتی

 واژگان کلیدی:

 ک زندگی، جوانان، شبکه های اجتماعی اینترنتی، زندگی دومسب
 

 

 

 

                                                 

 . دکترای فلسفه تطبیقی و عضو کدر علمی موسسه تحصیالت عالی اشراق هرات. 1 

phheravi@gmail.com 
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 مقدمه و بیان مسئله:

مت السبک زندگی از مفاهیم پرکاربرد در علوم اجتمـاعی، رفتـاری و سـ: سبك زندگی

تامل در تعاریفی که از مفهوم سبک زندگی در این شاخه های علمی ارائه گشته  اسـت.

نوع  -2 سبک زندگی، الگـوی کـنش هـای روزمره است. -1است مشخص می سازد: 

 .سـبک زندگی انتخابی است -3 کنش های قابل بررسی بسیار متنوع است.

ـل است، اما در اصل ویژگی افراد سبک زندگی با اینکه در سطح گروه هم قابـل تحلی

(. در تعریفی ناظر به ویژگیهای مذکور، 1326 ذکایی و طالبی، انتظاری، حسنی)  است.

الگـوی کـنش هـای روزمره معطوف به مصرف و تولید سبک زندگی  " می توان گفت:

، نیحس) "کـه افـراد را از یکـدیگر متمایز می کنداست فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

 (38: 1326 ذکایی و طالبی، انتظاری

ک سه نوع سباگر بخواهیم مفهوم سازی دقیقتری از سبک زندگی ارائه دهیم ناچاریم 

 .فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی)مادی( را از هم تفکیک نمائیم: سبک زندگی زندگی

سـبک زندگی اقتصادی معطوف به تولید و مصرف کاالهای مادی از قبیل نوع وسیله 

اسـت، سبک زندگی اجتماعی به پیوند های اجتمـاعی از قبیـل ازدواج و تعامـل  نقلیه

بـا خویشـاوندان مربوط است. سبک زندگی فرهنگی نیز به مصـرف و تولیـد محتـوای 

وجه  ،کـه کـنش هـای اجتماعی و مادی هم. با در نظرداشت ایننمـادین اشـاره دارد

 در ت ویژه ای در مباحث سبک زندگی دارد.نمادین دارند، سبک زندگی فرهنگی اهمی

واقع در سبک زندگی مادی و اجتماعی نیز، معانی نمادین شان محل امعان نظر و توجه 

اصلی اند از اینرو این دو سبک، اشکالی از سبکهای زندگی فرهنگی به حساب می آیند. 

ـاب ی انتخپترسـون سـبک هـای زنـدگی را الگـو هـابا توجه به همین نکته است که 

نکته ی برجسته ی این ( 1326 ذکایی و طالبی، انتظاری، حسنیدانسته است. )  فرهنگـی

تعریف که در خیلی ازتعاریف سبك زندگی از آن غفلت شده، توجه به تولید به 

عنوان مکمل مصرف است که شامل طیفی از  کنش های روزمره متنوع میشود. در 



 96تاثیر فضای مجازی) شبکه های اجتماعی اینترنتی و زندگی دوم( بر سبک زندگی جوانان / 

 وف به تولید، می توانند فعالیتهایی از قبیلسبك زندگی فرهنگی این کنش های معط

 سخنرانی، نوشتن، نقاشی، طراحی، ترجمه و ... را شامل شود.

در بررسی سبک زندگی، ارتباط مفهوم سبک زندگی با چند مقوله دیگر که ارتباط 

تنگاتنگی با آن دارد ضرورت پیدا می کند. این چند مقوله عبارتند از فرهنگ، خرده 

، جامعه سازی نمادین و ذهنی دارد، با تمایل به همگون وجهفرهنگ که . فرهنگ و مصرف

اعمال کنندة نوعی الزام در رفتـار هاسـت. سـبک زنـدگی تـا حدودی با فرهنگ فاصله 

عینی است، ویژگی افراد است، تنوع بـاالیی دارد و سبک زندگی بیشتر مفهومی دارد؛ 

ست. خرده فرهنگ مفهومی مابین فرهنگ و گسترده ا "دامنه انتخاب فرد در آن نسبتا

سبک زندگی و در واقع حلقه اتصال فرهنگ با سبک زندگی است؛ از سـویی از جـنس 

فرهنـگ است اما به جای گرایش به وحدت، تمایل به کثرت دارد. در برخی ابعاد، ذهنی 

و ناملموس و در برخی جهات عینی و ملموس است. در حالیکه واحد تحلیل فرهنگ، 

جامعه و واحـد تحلیل سبک زندگی فرد است، واحد تحلیل خرده فرهنگ گروه است. 

بنا بر ایـن فرهنـگ، خرده فرهنگ و سبک زندگی را می توان سه حلقه از یک زنجیره 

 رتبا سبک زندگی محدود قیاسمفهوم مصرف در از سوی دیگر دامنه ی فرهنگی دانست. 

رف، شامل فعالیت های تولید محور نیز می سـبک زنـدگی عـاله بـر مصچراکه اسـت؛ 

بـه اسـتفاده از محتـوای نمـادین،  ناظرمصرف مجموعه ای از کنش های در واقع  شود.

 .روابط اجتماعی، کاالها، خدمات، فضا ها و زمان است که مبتنی بر نیاز های واقعی است

 (1326 ذکایی و طالبی، انتظاری، حسنی) 

با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در ی: شبکه های اجتماعی اینترنت

زندگی، نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی بوجود آمده اند که امکان روابط متقابل و 

امکان استفادة  1وب شهرت یافته اند.  2گفتگو را برای اشخاص فراهم ساخته و به وب 

اینترنت و ارسال و دریافت ایمیل افراد از منابع عظیم اطالعاتی را از طریق شبکه جهانی 

ای است که امکان برقراری گیری اینترنت محاوره، ناظر به شکل2وب ند و  کفراهم می

همترین مارتباطات چندسویه میان کاربران شبکه جهانی اینترنت را فراهم ساخته است. 
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لن هبنا به تعریف  را شبکه های اجتماعی اینترنتی تشکیل می دهند. 2مصادیق وب 

ای است که برای نامیدن گروهی از افراد که در های اجتماعی، واژهشبکه»صدیق بنای، 

میان خود دارای ارتباطات وسیع و مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل 

ای واژه  ی شبکه های اجتماعی،واز نظر (. 1387)صدیق بنای، « رود.دهند، به کار میمی

نها رود که افراد با عضویت در آهای اینترنتی به کار میی نامیدن پایگاهامروزه برااست که 

 و اطالعات سایر اعضاپاره ای از امور را بدست می آورند از قبیل امکان دستیابی به 

گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل به اشتراک شان،آشنایی با عالیق

 (.1387)صدیق بنای،  .برخی از دیگر اعضای پایگاههایی بر اساس عالیق مشترک با گروه

کاربران ان اینترنتی خیالی است. نام یک جه «زندگی دوم»اصطالح زندگی دوم :  

با عضویت در سایت و ساخت یک تصویر الکترونیکی )آواتار( مشابه توانند کامپیوتر می

ین را تجربه کنند. ا بسازند و زندگی دیگری« خود دوم»یک یا متفاوت از خود واقعیشان، 

نجا تواند در آجهان شبیه به جهان واقعی است با خیابانها و فروشگاه هایی که آواتار می

با آواتارهای دیگر دوست شده، به دانشگاه رفته، کار وکاسبی راه انداخته  ،رفت و آمد کند

عضو  .کارهایی انجام دهد که در جهان واقعی ممکن نیست یا حتیو حتی ازدواج نماید 

است اما برای خرید زمین باید پول پرداخت. این جهان مجازی  رایگانشدن در این سایت 

در آورده و به پول تواند میبا کار کردن در آن کاربر است. خودش  واحد پولیدارای 

گاه حضور بپردازد. بسیاری از دانشگاهها و فروشگاهها در این وبخریدهای مجازی 

)سایت  .کشور گوناگون دارد111میلیون عضو از بیش از  13دارند. این سایت بیش از 

 (1325امپراطوری دروغ، 

 زاکثر کسانی که به انترنت دسترسی دارند، حساب کاربری فیس بوک نی در کشور ما

طالعه معده ای صرفا برای بازکردن صفحه فیسبوک به کافی نت ها می روند. دارند. حتا 

تخمین زده است که در کابل و شش   GIZالمللی آلمانیاخیر توسط آژانس توسعه بین

های فیسبوک درصد کاربران دارای پروفایل 87٫8والیت شمالی تحت پوشش این مطالعه، 

درصد  3٫8درصد در یوتیوب و  5٫8رصد در گوگل پالس، د 12٫2هستند که این رقم با 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
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هرچند این آمار حضور کاربران هموطن در شبکه های مجازی  .شوددر تویتر دنبال می

را قابل مالحظه نشان نمی دهد اما باز هم نگرانی های جدی در این زمینه وجود دارد. 

سال از فیسبوک، آزار  18در فضای مجازی، استفاده کودکان زیر سن  یت الزمنبود مصون

اد به دلیل اعتیهای فیسبوکی دختران، افت فرهنگ کتابخوانی میان جوانان بهو اذیت

گرایی شماری از کاربران به جای عملگرایی و رعایت نشدن حریم فیسبوک، شعار

اشخاص را می توان از بزرگترین نگرانی ها در این زمینه دانست.  یکی  از خصوصی 

ی در این عرصه، حضور و استفاده قابل مالحظه ی گروههای افراطی و نگرانی های جد

 تانانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانس مخالفین تفنگ بدست دولت از این فضاست.

AISS   رسانه های اجتماعی و بیان روایت های » در اثر پژوهشی خود تحت عنوان

، به بررسی ابعاد این نگرانی منتشر کرده است 1324، که درسال «افراطی در افغانستان

بخش ارتباطات آنالین افغانستان به » پرداخته است. در بخشی از این اثر آمده است: 

سرعت در حال رشد است؛ و این امر پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی اساسی را در 

های وداشته است. ظهور کامل اثرات منتج از قرارگرفتن جامعۀ افغانستان در معرض نیر پی

حال، آنچه مسلم  اینسازی از طریق اینترنت، به مرور زمان رخ خواهد داد. با  جهانی

و، ر است آن است که گروههای اجتماعی و سیاسی مختلفی از جمله فعاالن افراطی، میانه

ذیرش پذیری باالیی در پ اند ظرفیت انطباق وضوح نشان داده طلب، به جو و صلح ستیزه

(. این 1324:76عرفانیو  مرعابراهیمی، « ) های ارتباطی دارندتغییرات در تکنولوژی

های خاصی در مبارزات خود در از تاکتیکنظامی های شبهدهد که گروهنشان میپژوهش 

های جنسیتی، استفاده از کلیشه ، تاکتیک هایی از قبیلکنندهای اجتماعی استفاده میشبکه

شناسی فردی برای مشارکت اعضا در های ناشناس متعدد و به رسمیتایجاد حساب

. گذشته از نگرانی های مذکور، باید در نظرداشت با همه ی کاستی های نظامیعملیات

 هایی که حضور کاربران هموطن در شبکه های مجازی دارد، در این اواخر، ورود

ی، های ملی، سیاسها، سازماندانشگاه اساتیدهای سیاسی، بانوان، علمای دینی، شخصیت

توجه نهادهای دولتی  نیزو شان ها با هویت واقعی اجتماعی، فرهنگی و دولتی و رسانه
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، به بهبود فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی در فیسبوکدر های شهروندان دیدگاه به

میان مردم افغانستان کمک نموده است. می توان گفت فیسبوک امروزه افکار عمومی را 

 کاربران فیسبوک دردهد نشان می و فعال ساخته است. تحقیقات از حالت انفعال خارج

ساالن که بیشتر به مطالعه میانهسه دسته را تشکیل می دهند: از لحاظ سنی،  کشور،

دوم،  دسته ی . اندمند عالقهسیاسی و علمی مسائل های دینی، مسایل تاریخی، آموزه

قهرمان  ، دوست یابی،رهای ورزشیپیگیری خب ،نوجوانانی هستند که نشر موسیقی، عکس

 جوانان دسته سوم مهمترین دغدغه شان در این فضا است. سازی از خود، سرگرمی و مد،

اند. رهای امنیتی و سیاسی کشوکه پیگیر مسایل داغ روز از جمله رویدادفعالی اند باسواد و 

این ت. استالش برای ترسیم شخصیتی قابل اعتماد در فضای مجازی، مشخصه این عده 

، های سیاسیها، نقدهمایی، گردافکار عمومی در راستای بسیج ایدسته، نقش فزاینده 

شواهد قابل اعتنایی برای بهبود نسبی فرهنگ استفاده   .دارندهای علمی دادخواهی و بحث

از فضای مجازی در این اواخر می توان بدست داد. یکی ازاین شواهد، بهره برداری 

 ؛های فیسبوک در حمایت از سربازانشعاران افغانستان از این فضاست. سیاسی شهروند

ازی، در فضای مجبسیج عمومی ، ، نکوهش عملکرد طالبان« سرباز سنگرت را تنها مگذار»

 جریاندر همه حکایت از این واقعیت دارند. علیه طالبان، ایجاد فضای نفرت عمومی 

ترین نقش را در راه اندازی تظاهرات علیه ، فیسبوک بزرگسربریدن هفت مسافر در زابل

دهشت افکنان و انتقاد از دولت مرکزی داشت. تظاهرات کنندگان لحظه به لحظه ی 

تظاهرات را از طریق فیسبوک گزارش می دادند و از این طریق عده ی بیشتری از 

معترضان خشگمین را به خود جلب می کردند. دراین جریان استفاده فیسبوک چنان 

آورد تا به درهمایی مردم، ارگ را به تکان و گردآن قدرت رده وموثر بود که گست

از شواهد دیگر این بهبود، به رسمیت شناخته شدن فضای  .های مردم تمکین کندخواست

استفاده از امکانات این فضا، توسط  های دولتی و تالش در جهتنهادمجازی از سوی 

های اجتماعی شبکهکاربران هموطن در  حضورهای نخست که در سال  آنان است.

های هدر بستر شبکالمللی در افغانستان، به افکار عمومی های بیندولت و نهادبود ترکم
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روزانه، فضای مجازی از جمله فیسبوک از  توجه چندانی نداشتند ولی امروزه،اجتماعی، 

، رادیو سالم وطنداگزارش ررصد می شود. المللی و مخالفین، های بینسوی دولت، نهاد

از غنی روزانه هزاران دیدگاه و پیام جمهور اشرفصفحه رییسحکایت از آن دارد که 

گذشته از رئیس جمهور، سایر سیاستمدارن  .کنددریافت میسوی موافقان و مخالفان خود 

ا های بنور، والی بلخ و از چهرهعطامحمد نیز توجه خاص به این فضا دارند. برای نمونه 

سی خودش را برر ، در یک شبانه روز، چندین بار صفحه رسمیافغانستانوذ سیاسی نف

 سازی در پی دارد.ها شریکها نظر، هزاران پسند و دهصد . پیام های این صفحه کندمی

هرچند این موارد را می توان نمونه هایی از تغییر رویکرد مردم ما به فضای مجازی 

 ئال فاصله بسیار و رسالت سنگین است.محسوب نمود، اما تا فرهنگ اید

از آنچه گذشت مشخص می شود، جذابیت و سهولتی که فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی برای ارتباطات مجازی، بوجود آورده اند، سبب شده است عضویت در این 

شبکه ها به جزء الینفک زندگی خیلی از جوانان تبدیل شود و از این رهگذر تغییرات 

ناظر به شیوه ی زندگی آنان را موجب شود. این امر ایجاب می کند، رابطه میان فرهنگی 

عضویت در این شبکه ها با تغییرات در سبک زندگی جوانان به پرسشی جدی بدل گردد. 

در این مقاله تالش کرده ایم رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی 

زندگی جوانان را از طریق مرور پژوهش های انجام و نیز صفحات زندگی دوم با سبک 

شده در این رابطه بررسی کنیم تا پاسخی بیابیم برای این مسئله که میان عضویت جوانان 

در شبکه های اجتماعی اینترنتی و صفحات زندگی دوم با نوع سبک زندگی افراد چه 

سطح زندگی مجازی  رابطه ای وجود دارد؟ طبعا تاثیرات این حضور را می توان هم در

 هم در سطح زندگی بیرونی مورد بررسی قرار داد. 

 ویژگی های فضای مجازی ) شبکه های اجتماعی اینترنتی و زندگی دوم(:

در این فضای مجازی از ویژگی ها و جذابیت های متنوع و مهمی برخوردار است که 

 :(1325)سایت امپراطوری دروغ، بخش به برخی از آنها می پردازیم 

 نوع جدیدی از گذران اوقات فراغت  -1
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فضای مجازی و سایت های زندگی دوم اشکال سنتی اوقات فراغت را دستخوش تغییر 

ساخته است. امروزه اوقات فراغت به نوعی رسانه ای و خانگی شده است. این دو فرایند 

 .ی گذران بخش عمده فراغت جوانان در فضای مجازی استکنندهبخوبی توصیف

 وع جدیدی از فعالیت های اقتصادی ن -2

فضای مجازی و مشخصا سایت های زندگی دوم ، با پررنگ نمودن نقش اقتصاد و 

تر ساخته اند. درآمد ساکنین رنگهای خارج از مسکن را کمکسب درآمد، نقش فعالیت

(است که در بانکی بنام آنها  LindenDollar) LD فضای مجازی به صورت واحد پول

بر پایه دالر  LD قیمت.شود. این پول در دنیای واقعی قابل تبدیل به دالر است میذخیره 

قیمت آن، ثبات یافته و از حالت نوسان  2117شودو از فوریه سال آمریکا سنجیده می

جالب اینکه به تازگی به  .معادل یک دالر است LD 271خارج شده است. تقریبا هر 

در بورس آمریکا نیز وارد شده  Linden معامالت پول دلیل استقبال زیاد از زندگی دوم،

ساکنین زندگی دوم این امکان را دارند که کاالهایی تولیدی شان را به یکدیگر  .است

توانند انجام دهند، دریافت کنند و حتی برای خدماتی که می Linden بفروشند و پول

ی شد که دارای چرخه اقتصاد ای طراحیدستمزد دریافت کنند. زندگی دوم از ابتدا به گونه

های معتبر در آمریکا و کارشناسان بانک بسیار قوی باشد. اقتصادانان مجرب از دانشگاه

مرکزی با بررسی گردش پول و نقدینگی در زندگی دوم قادرند نرخ تورم، حق بیمه و 

 .ندگیری نمایند، و آن را به دنیای واقعی تعمیم دهمالیات را در محیطی مجازی اندازه

 کسب تجارب غیر ممکن در دنیای واقعی -3

در محیط زندگی دوم، این امکان را به  Second Life-Art.comفضایی موسوم به 

شهروندان زندگی دوم می دهد که به خلق آثاری بپردازند که عمال در دنیای واقعی امکان 

لیل نیای واقعی به دساخت آنها را نداشتند؛ هنرهایی را فراگیرند که تا پیش از این و در د

ن مثال اند؛ به عنواامکان تجربه آنها را نداشته …مشکالت مختلفی از قبیل وقت، هزینه و

نقاشی کنند ، کارهای گرافیکی انجام دهند ، موسیقی یا فیلم بسازند و.... آنها همچنین 

در  Louver ای بناممی توانند آثار هنری خود را در گالری مخصوص به خود و در موزه
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 معرض دید دیگر شهروندان قرار دهند و آنها را به فروش برسانند. 

 تحصیل در رشته های دلخواه  -4

شهروندان قادرند در رشته موردعالقه و نیز دردانشگاه موردنظر خود « زندگی دوم » در 

 Harvard , Stanford ,Vassar , Ohio , Ball هایتحصیل نمایند. هم اکنون دانشگاه

State , Houston به عنوان نمونه خانم .گیرنددر زندگی دوم شعبه دارند و دانشجو می

شود های او در زندگی دوم برگزار میاست که کالس Harvard نسون مدرس دانشگاه

های غیررسمی و خارج از گوید زندگی دوم قابلیتی ایجاد کرده است تا در زماناو می

سبک جدید ایجاد کنیم که دانشجو و استاد در  هایی باهای دانشگاه بتوانیم کالسکالس

تعامل کامل با هم باشند و از راه دور بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. تحقیقات 

حاکی از آن است که تحصیالت در این دانشگاه مجازی از کیفیت باال یی خوردار است 

یفی اند که سطح ککردهو دانشجویان در زندگی دوم از فضایی در جهت یادگیری استفاده 

 .تحصیالت آنها را در حد قابل توجهی باال برده است

 امکان جدید برای حضور در فعالیت های سیاسی –5

های سیاسی و اجتماعی مختلف با برپا زندگی دوم این قابلیت را دارد تا در آن گروه

وجه به ت با های گوناگون بتوانند به ترویج و تبلیغ نظرات خود بپردازند.کردن تجمع

کشورهای مختلفی درخواست باز کردن سفارتخانه در آن را دارند.  های این فضا،جذابیت

ا که ب کشور سوئد اولین سفارتخانه را در زندگی دوم افتتاح کرد 2117در اوایل سال 

چندی پیش اهالی  .می پردازدجذب گردشگر معرفی سوئد و راهنمایی مسافرین به 

های بوش برپا کردند. آنها روی پالکاردها و برعلیه سیاستزندگی دوم تظاهراتی 

 «با کودکان عراقی نجنگید»و یا « بوش جنایکار است»های خود شعارهایی مثل شرتتی

دقیقه سازماندهی شد و خبر این تظاهرات و  15نوشته بودند. این تجمع در عرض 

زندگی دوم ایجاد کرده ای در حواشی آن از طریق خبرگزاری رویتر که به تازگی شعبه

 .است، پخش شد
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 پرطرفدار ترین فضای زندگی دوم در بین جوانان« سیمر»

های جدید و به شدت مورد اقبال عامه مردم  ای، امروزه یکی از رسانهبازی های رایانه

و بخصوص جوانان محسوب می شوند تا جایی که الگوی اثرگذاری جدید آنها که از 

ردان و سیاسیون هم قرار گرفته، پژوهشگران ارتباطات را به  مطالعه قضا مورد توجه دولتم

های رایانه و بررسی شان ترغیب نموده است. درحال حاضر فروش و استفاده از بازی

ای، بخصوص نسل بازی های آنالین، از سطح ملی فراتر رفته و بازارهای بین المللی را 

به محصوالت فرهنگی استراتژیک به آنها درنوردیده و باعث شده تا دولت مردان به مثا

نگاه کنند. نبض این بازار جهانی در دست دولت ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. امری 

که در قالب مفهوم هژمونی فرهنگی قابل توجیه است. هژمونی فرهنگی عبارت از این 

خود را  بینیکاری فرهنگ اجتماعی، جهانی اجتماعی حاکم از راه دستاست که طبقه

(. یکی از جمله 1321به عنوان هنجار اجتماعی به مردم تحمیل کند. ) سید حسینی ، 

 . ( استElectronic Arts)، محصول شرکت «سیمر»های دنیا بازی ترین بازیپرفروش

 تاثیرات عضویت در شبکه های اجتماعی بر سبك زندگی:

راد، در چهارچوب نظریه اثبات ارتباط میان حضور در فضای مجازی و سبک زندگی اف

ظهور جهان »، دو جانی شدن بر اساس نظریهدوجهانی شدن عاملی امکان پذیر است. 

ای را موجب شده که تغییراتی گانههای پنجمجازی به موازات جهان فیزیکی، ترکیب

 ه است:به وجود آورد« فضای زندگی»بزرگ و پارادایمیک در 

ی، یعنی خارج شدن ارتباطات انسانی از جازی شدن ارتباطات انسانم  فیزیکی ـ .1

قلمرو و جبر زمان و مکان فیزیکی خارج در اثر گسترش استفاده از ابزارهای 

 ویژه ابزارهای ارتباطی مبتنی بر شبکه اینترنت؛فناورانۀ ارتباطی به

فیزیکی ـ مجازی شدن زمان، به معنای تغییر مفهوم زمان در جهان دوفضایی شده  .2

 هایبوده و منجر به انباشت ظرفیت« هندسی همزمان»ظرفیت که برخوردار از 

 شود؛زمانی می
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فیزیکی ـ مجازی شدن کار، به معنای تبعیت کار از منطق عددی که بر خالف  .3

منجر به ارزش کامل  کار فیزیکی که منعکس کنندة زمان کامل انجام کار است،

 شود؛زمان می

ده های چسبیفرهنگ از خصیصه شدن فرهنگ، یعنی جدا شدن مجازی  فیزیکی ـ .4

 ای؛به جغرافیا و برخورداری فرهنگ از ویژگی سرعت و حرکت شتابان و لحظه

 ها، به معنای ایجاد ظرفیتی به وسعتفیزیکی ـ مجازی شدن تعلقات و وابستگی .5

 :1388)عاملی، « همه جهان برای حرکت جمعیت و تعلقات فرهنگی و اجتماعی

 (12ـ  23

ی بیانگر نحوه تاثیرات فضای مجازی بر سبک زندگی و نحوه این نظریه به خوب

ارتباطات انسانی در جهان وابسته به اینترنت است و می تواند مبنای بحث ما محسوب 

و شبکه های اجتماعی اینترنتی در فضای « زندگی دوم » شود که می خواهیم تاثیرات 

ن کرد توان تبییاز این نظریه می بنابراین با استفادهمجازی را مورد بررسی قرار دهیم .  

در  ،های اجتماعی اینترنتی، با حضور در فضای دوجهانی شدهکه چگونه بازیگران شبکه

معرض تغییر نمادهای فرهنگی مرتبط با سبک زندگی قرار گرفته و تأثیرات حضور در 

وط های مربهای اجتماعی اینترنتی را از طریق نوع روابط خود و چگونگی ویژگیشبکه

در جوامع مجازی به ظهور گذاشته و از دیگر  ،از یک سو ،کاربری بندی صفحهبه قالب

 .گذارندسو برخی از این تأثیرات را در زندگی خود در جهان خارج به عرصه نمایش می

 الف: رابطه عضویت در شبکه ها و سبك زندگی واقعی: 

 تاثیر شبکه های مجازی بر هویت :

های جمعی جامعه اطالعـاتی تـأثیر مـی پـذیرد،  که از رسانه های مهمی یکی از جنبه

عنوان بازتـابی از  است که شخص آنرا به« خود»هویت است. هویت درحقیقت همان 

اش میپذیرد. به عبارت دیگر، هویت به معنای تداوم فرد در زمـان و مکـان  زندگینامـه

ل هویت ملی، هویت دینی و هویت تحت عناوینی از قبی ).82: 11387، اسـت )گیـدنز

هـایی ماننـد افتخـار بـه  هویت ملی بـا شـاخصهویت گروهی قابل شناسایی است. 

ملیت، توجه به تاریخ و فرهنگ کشور، احساس نزدیکی به هموطنان و دلـسوزی بـرای 
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. هویت دینی با شاخصهایی از قبیل میزان افتخار به دیـن، استگیری  اندازهقابل کشور 

رعایت دستورهای دینی، میزان تأثیر اعتقادات بر روابط، میـزان شـناخت از دیـن، میزان 

ری گی اندازهقابل های ماورایی دین  میزان انجام دادن اعمال دینی و میزان اعتقاد به مؤلفه

هایی مانند میزان توجه به اصالت خانوادگی، تمایل بـه  است. هویت گروهی با شاخص

بـه مـصالح قـومی و خـانوادگی، عالقـه بـه زنـدگی و ازدواج کمک به خانواده، توجه 

 ت. گیری اس اندازهقابل  قومی و توجه به رسوم قومی و خانوادگی  درون

دهنده هویت در جوامع گذشته، از قبل مشخص بـود و هویـت افراد بیشتر  منابع شکل

حول قرار وش تغییر و تاز اینرو فرایند هویت یابی آدمها کمتر دستخجنبه انتسابی داشت؛ 

که چرا؛ ارتباط وثیقی با مقوله ی مکان داشت هویت اجتماعیمی گرفت. در حقیقت 

ارتباط افراد محدود به محیطهای کوچک و بسته می شد. تحت تاثیر محدودیت حوزه 

نقش بسزایی در شکل گیری هویت سنتهای بومی ـ محلی، ارتباط انسانها در گذشته، 

ظهور فناوریهـای نـوین اطالعاتی و ارتباطی، نقش مکان با اما ند اجتماعی اشخاص داشت

نوین اطالعاتی و ارتباطی ی ها رسانه .دهـی بـه هویـت بسـیار کـم رنـگ شـد در شکل

ی را ویابی  منابع هویتو  به جهان پیوند بزنند کردهجـدا ش فرد را از مکان قادر بودند

   (.35 :1388)خـانی جزنـی، بسازند  متکثر

فـردی کـه در جامعه مدرن زندگی می کند هویت شخصـی و اجتمـاعی خـود را در 

انتخاب های متنوع و معلول   ،سبک زندگی. سـبک زنـدگی خویش متجلی می سازد

مدرنیته اسـت، مفهومی که در انسان مدرن و از اقتضائات و لوازم گوناگون پیش روی 

از پیش  ایبرنامـه  یا عادات و رسوم هاسنت چر ا که در گذشته معناسـت فرهنگ سنتی بی

 . امروزهتعیین شده را عرضه میکردند، که در اجرای آن نوعی جبر پنهـان وجـود داشـت

های  کنش و شیوه هـای جدیـد شیوه تکثررواج فناوریهای نوین در زندگی روزمره، 

وانند آنها افراد می تابزاری را که با استفاده از  برقراری ارتباط و دستیابی به اطالعات،

 مروزها .یافته استسـازند، گسـترش بفرهنگ، سبک زندگی و هویتهای روزمره خود را 

ا را در معرض انواع مختلف الگوها، مدلها و سبکهای زندگی انسانهوسایل ارتباط جمعی 
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قرار میدهنـد .لذا گیدنز مفهوم هویـت را بـا در نظر گرفتن مفهوم انتخاب مطرح میکند. 

ضرورتا از کانال « خـود»ه ای که سنت را پشت سر گذاشته، ز نظر گیدنز در هر جامعا

البته مشخص است که زندگی ژرفی را از سر میگذراند.  انتخابهای روزمره اش، تغییرات

سنتی نیز عاری از انتخابهای روزمره نیست، آنچه زندگی جدید را از زندگی سنتی متمایز 

انتخابهایی است که در برابر فرد قرار می دهد. پیامد این اتفاق می سازد، تنوع و پیچیدگی 

(. سوال مهمی که دراینجا مطرح 112(: 1378گیدنز، اهمیت یافتن شیوه زندگی است )

می شود اینست که آیا این انتخابها از الگوی خاصی تبعیت می کنند؟ گیدنز معتقد است 

 ا پدید می آورند که کنش فرد را هدایتاین انتخابها تصادفی نبوده رفته رفته الگویی ر

می کند؛ هرسبک زندگی به مثابه مجموعه ای از عادتها و جهتگیری های خاص، فرد را 

 در عمل به پیش می برد و وی را از معضل تصمیم گیری آگاهانه در هر لحظه می رهاند. 

 ( 1382)فاضـلی، 

از خود در ذهن داشته  هویت هر فرد، روایتی است که اواز آنچه گذشت مشخص شد، 

سبکهای زندگی  روزمره اش و باجرح و تعدیل انها تثبیت می گردد.  و از گذر انتخابهای

نیز برآمده از آن انتخابها و موید هویت فرد به شمار می روند. نقش دنیای مجازی دقیقا 

در همین جاست که نمایان می شود؛ دنیای مجازی با تمام تنوع و گستردگی اش طیفی 

. این فضا ذاتا کاربران را به قرار میدهدرا فراروی فرد الگوها، مدلها و سبکهای زندگی ز ا

داشتن یک هویت مجازی سوای هویت اصلی خود ترغیب می کند و دیده شده که در 

اغلب موارد رفته رفته هویت مجازی بر هویت اصلی غلبه پیدا می کند . در این حالت، 

کند و همان طور که از محیط فضای مجازی را گم می جوان، مرز بین فضای واقعی و

اهمیت این موضوع در  .شودپذیرد، از فضای مجازی نیز متأثر میپیرامونش تأثیر می

اینجاست که همین هویت مجازی باعث می شود تا افراد خود را هر آنگونه که دوست 

به  خود را ُمجاز دارند معرفی کنند و رفته رفته به تبعیت از فضای مجازی ممکن است

ه ها ممکن است بشکستن خطوط قرمز فضای حقیقی نیز بدانند و همین هنجارشکنی

سازی رفتارهای خالف اصول و قواعد اجتماعی ، در محیط حقیقی نیز تدریج و با عادی
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این اثرات بخصوص در سنین  .تسری یابد و قواعد اجتماعی جامعه را بر هم ریزد 

تر بروز نماید چرا که در این سنین هنوز هویت افراد به طور نوجوانی می تواند جدی 

وگو های گفتکامل شکل نگرفته و حضور در فضاهای مبهم و پیچیده مجازی ؛ از اتاق

ا دهد تبه آنان این امکان را می« زندگی دوم » های اجتماعی و فضا های گرفته تا شبکه

شدن  بافی و دورکرده، به رشد خیالبرای خودشان هویتی متفاوت از دنیای حقیقی خلق 

مقایسۀ  »پژوهش  از پذیرش شرایط حقیقی زندگی دامن زنند. حسینی و همکاران در

 یتـأثیر جهـان« ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز جنسیتی رابطۀ رسانه

راساس ب شـدن را بـر سـبک زندگی و به تبع آن، هویت جوانان به خوبی منعکس میکند.

میزان استفاده از فناوریهای جدید ارتبـاطی با این پژوهش رابطه ای معنادار و قوی بین 

وجود دارد. اما علیت رسانه ها  سبک زندگی جدید، هم برای دختران و هم برای پسران

برای پذیرش سبک زندگی جدید در بین دختران بارزتر از پسران بوده است که این خود 

قبالً با استفاده از فضای بازتر جنسیتی، هماهنگی خود را با  پسرانحاکی از آن است که 

 )اند و دختران نیز با کمی تأخیر در همین مسیر گام بر میدارند فضای جهانی ایجـاد کرده

نیـز در پـژوهش خـود کـه بـه  عریضی و همکـاران(. 1321بحرانی، سروش و حسینی  

ای ه ، نشان مـیدهنـد  شبکهاست اختههای ماهواره بر هویت جنسیتی پرد تـأثیر شبکه

 ،های ارتباطی جدید که به صورت فراملی عمل میکنند ای یا به طور کلیتر رسانه ماهواره

های رفتماری جدیمد تمالش میکنند به نوعی مرز  با ارائة سبك زندگی و شیوه

ا ، وحید) عریضیتر این مرر را کمرنگ کنند صورت خوشبینانه جنسیت را محو و یا به

 (.1385و دانش

در خصوص نسبت حضور در فضای مجازی با هویت دینی نیز براساس تحقیقات، 

رابطه معناداری میان استفاده ازفضای مجازی و تضعیف هویت دینی وجود دارد. مطالعه 

اینترنت بـر برخـی از ابعـاد هویـت اجتمـاعی  در خصوص تاثیراتجاه و شکوری  رفعت

ان میحاکی از آنست که  هویت خانوادگی و هویت شخصی( )هویت دینی، هویت قومی، 

دو گروه از دختران، یعنی کسانی که از اینترنت اسـتفاده مـی کردنـد و کسانی که اینترنت 
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را مورد استفاده قرار نمـی دادنـد، به لحاظ هویت دینی، هویت قومی، هویـت خانوادگی 

ویـت دینـی، قـومی و خانوادگی و هویـت شخصـی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد و ه

(. تحقیق 1387) رفعت جاه، و شکوریاز افراد گروه دوم است تر در گروه ،اول ضعیف

شناختی گرایش به ارزشهای غربی با تکیه بر  بررسی جامعه» بهراد بختیاری با عنوان 

مطالعه موردی جوانان شهر ) های اجتماعی اینترنتی  از شبکه میزان و نوع استفاده 

های اجتماعی اینترنتی و  که بین میزان و نوع استفاده از شبکه حاکی است (،خلخال

کاربرانیکه به صورت روزانه  داری وجود دارد. سست شدن ارزشهای مذهبی رابطه معنی

های اجتماعی حضور مییابند، هم از بعد اعتقادی و هم مناسکی پایبندی ضعیفی  در شبکه

با نتایج پژوهش روشندل اربطانی و  این نتیجه،میدهند.  به ارزشهای مذهبی از خود نشان

اینترنت میتواند باعث تضعیف برخی ارزشهای سنتی که براساس آن  همخوانی دارد صابر

گو میکنند گفت شان و دینی شود، چراکه کاربران دراین فضا مستقیماً درباره ارزشها و معانی

، ارزشهای گذشته به چالش کشیده و و در این فرایند، ضمن خلق ارزشها و معانی جدید

(. در بازی های رایانه ای مربوط 142: 1322و عزیزخانی  بختیاری) .یا بازتولید میشوند

به زندگی دوم،  بطور مشخص بازی سیمز نیز، دین حضوری ندارد، نه تنها به ظاهر، 

حضوری از دین در زندگی سیمزی وجود ندارد بلکه در این فضاهای خاص مجازی 

های جدّی زندگی بشری به سخره و شوخی گرفته شده و از این هی معنویت و دغدغهگا

طریق کاربران به غفلت انداخته می شوند . در این بازی ها تقریبا شاهد هیچ نوع عبادتگاه 

گونه عملی مبنی بر انجام عبادت و دعا نیستیم، حتی موضوعاتی که دین به آن یا هیچ

روح و زندگی پس از مرگ در بازی به شوخی گرفته شده و چون مرگ، اهتمام دارد هم

تواند اند. به عنوان مثال در شرایطی خاص شخصیت مجازی میی دنیوی پیدا کردهجنبه

ی تر از قبل به زندگی خود در فضای سیمز ادامه دهد و یا فرشتهبه صورت روح، سهل

 داشته باشد و پدر تواند در شرایطی خاص با شخصیت مجازی ارتباط جنسیمرگ می

ها از آن جهت است که معنویت در زندگی انسانی، مشغولیتشود. این به غفلت اندازی

 داری است.ی بیرونی را کاهش داده و مخالف جریان حرکت نظام سرمایههای بیهوده
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 اختالل در روابط خانوادگی :

کرده است حضور  امروزه اینترنت جایگاه ویژه ای در ساختار زندگی خانواده ها پیدا

این رسانه ارتباطات خانوادگی را دست خوش تغییر نموده است . استفاده از اینترنت 

در این  . فعالیتی زمان بر است که مدت تعامل افراد خانواده با یکدیگر را کاهش می دهد

میان ، نوجوانان به واسطه فراغتی که نسبت به بزرگساالن دارند مدت زمان بیشتری را به 

از طرف دیگر اینترنت کشمکش های جدیدی را در خانواده  . ترنت اختصاص می دهنداین

اگر نوجوان در پیوندهای عاطفی و درک متقابل احساس تنهایی ، افسردگی . ایجاد می کند

  ،و بی تفاوتی نماید و برای جبران آن به یک دوست ، سرگرمی خاص و .... روی آورد

 عالقه وافر نوجوان به سپری. در واقع ن مقصود استاینترنت مناسبترین محل برای ای

نمودن اوقات خود با اینترنت به جای پرداختن به ارتقاء روابط اجتماعی و خانوادگی از 

اند، افرادی که به میزان زیادی از اینترنت استفاده کرده . دغدغه های والدین امروزی است

ر آفت و اختالل شده؛ اما روابط دوستانۀ شان دچااند که روابط خانوادگیخود اظهار داشته

نگاه کاربران نسبت به اینترنت و استفاده زیاد از  .تر و مؤثرتر شده استآنها، گسترده

کسانی که در مراحل اولیۀ استفاده از اینترنت هستند یا از آن به  .اینترنت، متفاوت است

تر ی مهمی دانسته و برعکس بیشکنند، آن را ابزار اطالعاتی و ارتباطمیزان کم استفاده می

ی اند، استفاده از آن را برای سرگرمکاربرانی که مدت بیشتری از اینترنت استفاده کرده

 سالهم این به یکطرفه خیابان قطعات از یکی در بنیامین_والتر .(1384اند )فیضی، دانسته

 و جابجایی نامکا شدن فراهم بین تناقض از میزان این عصری هیچ در که کندمی اشاره

اگر بخواهیم این  .است نداشته وجود مکان یک در سکونت به شدن محکوم همزمان

سخن بنیامین را در وضعیت خودمان در نظر بگیریم، باید گفت در هیچ زمانی به اندازه 

اکنون چنین شکافی وجود نداشته است؛ شکاف میان تکثر سرسام آور کانال های ارتباطی 

در دسترس بودن همه و عدم دسترسی به هیچکس؛ نبود دوست در  و عدم امکان ارتباط؛

 عین وفور دوستان؛ احساس تنهایی بین این همه ارتباط. 
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 گسست نسل ها:

از جمله مواردی که می توان از آن به عنوان تهدید در چنین فضایی یاد کرد، شکاف 

ل با ورود وسای نسل هاست. فضای مجازی، شکاف میان نسل ها را بیشتر کرده و امروزه

و فناوری های جدید به عرصه خانواده ها، شاهد این هستیم که والدین و فرزندان، ساعت 

ها در کنار یکدیگر می نشینند؛ بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. امروزه دیگر 

کمتر نشانه هایی از آن نوع خانواده هایی وجود دارد که والدین و فرزندان دور هم نشسته 

گو کرده و نظرات همدیگر ودرباره موضوعات مختلف خانوادگی و کاری با هم گفت و

را درباره موضوعات مختلف جویا شوند. در شرایط فعلی، روابط موجود میان والدین و 

فرزندان به سردی گراییده و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت های اجتماعی و تجربه های 

خویش نگریسته و مطابق با بینش خود آن را تفسیر زیستی مختلف، زندگی را از منظر 

متاسفانه با رشد سریع تکنولوژی ارتباطات و ضعف سیستم آموزشی اغلب  .می کنند

والدین از سواد کافی برای استفاده از فضای مجازی برخوردار نیستند . همین موضوع 

 رد فرزندانشود تا سوای کاستی های دیگر از امکان نظارت مناسب بر عملکموجب می

جوان و نوجوان خود برخوردار نباشند. در چنین حالتی، جوانان و نوجوانان با حضور در 

ی پذیرش چیزهایی می شوند فضای مجازی و مواجهه با جریان عظیم اطالعات ، آماده

که اغلب از آمادگی الزم برای پذیرش و تحلیل آنها برخوردار نیستند و مهمتر از همه 

یز در همراهی و مشورت با آنها ناتوان باشند . این امر باعث می شود تا اینکه والدین ن

فرزند در مسیر پرشتاب زندگی دیجیتالی شده احساس تنهایی نموده و خود را بسیار 

دورتر از والدین احساس کند بخصوص آنکه اکنون فضای مجازی به او امکان تجربه 

خود ساخته اعطا نموده . به این ترتیب نوع جدیدی از زیستن و اندیشیدن را در فضاهای 

نسلی را فراهم آورده و این مسئله در آینده های گسست فرهنگی بینفضای مجازی زمینه

 .بر کنترل خانواده روی رفتار جوان و نوجوان اثر بسیار سوئی خواهد داشت
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 دوستی و جهان مجازی:

غیر قابل انکار است.  اهمیت دوست و دوستیابی در زندگی، مخصوصا در دوره جوانی

ورود شبکه های اجتماعی به زندگی جوانان، انگیزه ها و معیارهای گرایش به ارتباط 

دوستانه و نحوه روابط دوستانه را دچار دگرگونی ساخته است.  مسعود کوثری در 

 ، به این نتیجه رسیده است««اورکات»جهان فرهنگی کاربران ایرانی در »پژوهشی با عنوان 

 81های اجتماعی اینترنتی، پیدا کردن دوست )های حضور در شبکهترین علتمهمکه 

درصد( عنوان شده است  71و پس از آن پیدا کردن شریک فعال برای زندگی ) درصد(

یابی در فضای مجازی معیارهای دوست.  از سوی دیگر تفاوت معنادار (1386)کوثری، 

های اجتماعی و تغییر سبک زندگی بکهنشانگر رابطه میان عضویت در ش و غیرمجازی،

بررسی ها نشان می دهد معیارهای دوست یابی در دنیای واقعی عبارتند باشد. می افراد 

، «تأیید خانواده»ظهار محبت و مهربانی از جانب طرف مقابل، ، ا»بودن « سنهم»از: 

ر یابی د اما مهمترین معیارهای دوست ، «جنس بودنهم»و « مشترکات دینی و عقیدتی»

اظهار مهربانی و محبت از سوی »، ، «آشنایی تصادفی با وی» دنیای مجازی عبارت اند از:

. یکی از (1387)ناظری، « قرار داشتن فرد مورد نظر در کانون توجه دیگران»و « دیگر

یان چهره در مبههکم شدن ارتباطات چهرتاثیرات شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی 

افرادی که دوست یا دوستان  3/64، حاکی از آن است که اتایج تحقیقنتاست.  دوستان

پس از دوستی با  7/35اند و تنها اند، پس از دوستی با آنها مالقات نکردهاینترنتی داشته

 )محمدی( .اندهم مالقات داشته

 شبکه های مجازی و روابط آزاد:

 بانوان و جنس مخالفشبکه های مجازی باعث تغییر در سبک برقراری ارتباط میان 

شده اند. شبکه های مجازی برخی از محدودیتهایی را که بانوان درمحیط بیرونی جامعه 

برای برقراری ارتباط با جنس مخالف دارند، برداشته و زمینه برقراری ارتباط صمیمانه با 

اعث بفیزیکی ـ مجازی شدن ارتباطات انسانی، جنس مخالف را ایجاد کرده اند. در واقع 

ده شبه جغرافیا ویژگیهای مرتبط از  فرهنگجدا شدن  وفیزیکی ـ مجازی شدن فرهنگ 
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است، در چنین شرایطی کاربران شبکه های اجتماعی تحت تاثیر روابط ناشی از ساختار 

افراد  اینترنت بهاین شبکه ها، اشکال و گونه های جدید جامعه پذیری را تجربه می کنند. 

ظارتی، همچون نظارت دنیای واقعی بر آن حاکم نیست، و بخشد، نهویتی نامعلوم می

شود که افراد دچار نوعی آزادی روابط شوند. دختران جوان با ورود همین دالیل باعث می

توانند با جماعتی گسترده از غیرهمجنسان خود ارتباط به دنیای مجازی به راحتی می

ای و هیچ نیروی کنترل کننده داشته باشند، ارتباطی که به دلیل نبود هیچ قانون خاص

ارتباطی که در دنیای واقعی به دالیلی همچون  ،گیردای به خود میشکل و هویت تازه

 و شکل این به آن گیریشکل امکان هرگز …ترس از آبرو، خانواده، جامعه، دین و 

های مجازی به سادگی رخ میدهد و رفته رفته بر سبک  شبکه در ندارد، وجود شمایل

افراد تأثیری منفی خواهد گذاشت و این نوع ارتباط گسترده و آزاد با جنس مخالف  روابط

. بررسی بهراد بختیاری و اقباله عزیزخانی برروی جوانان را به شکل عادی درخواهد آورد

در جوانان عضو شبکه های اجتماعی، حاکی از این است که شهر خلخال کشورایران، 

 دطه با جنس مخالف از سبک زندگی غربی متأثرنسبک پوشش، ادبیات گفتاری و راب

 (.142: 1322و عزیزخانی  بختیاری)

 حیازدایی

از عکس های متنوع برهنه و  شانآلبوم های شخصی  بروزرسانیرقابت دختران در 

شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک را به محلی برای تبلیغ مدهای خیابانی ، نیمه برهنه

 و کرده است که با توجه به عادی شدن این امر در میان زنان و آرایش های جدید تبدیل

ار کاربران با کمال افتخبحث چندانی از شرم و حیا به میان نمی آید حتی دیگر  ،دختران

و وضعیت ظاهری خود حرف می زنند و عکس های نیمه عریان خود را با دیگر  پاز تی

شبکه »دق افراسیابی در پژوهش حسن بشیر و محمد صا. کاربران به اشتراک می گذارند

های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی 

به تاثیر عضویت در شبکه های مجازی بر سبک پوشش پرداخته اند. این پژوهش « ایرانیان

های اجتماعی تا چه اندازه بر سبک پوشش شما در حضور در شبکه» با طرح پرسش 
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رابطۀ میان عضویت و حضور در  به مطالعه ی ،«بیرونی تأثیر گذاشته است محیط

های اجتماعی و تأثیرپذیری افراد از تصاویر، نظرات و گفتمان سایرین برای انتخاب شبکه

و  در سطح کامالًپرداخته است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که نوع پوشش 

ر جامعه مجازی ایرانیان هیچ تأثیری بر سبک خیلی زیاد، هر دو جنس معتقدند عضویت د

درصد مردان معتقدند عضویت  2/5درصد زنان و  7/12پوشش بیرونی ایشان نداشته، اما 

 8/29درجامعه مجازی ایرانیان، تأثیر زیادی بر نوع پوشش ایشان داشته است. همچنین 

ای بر سبک ندازهاند که این عضویت، تا ادرصد مردان اذعان داشته 5/35درصد زنان و 

درصد مردان  5/37پوشش ایشان اثرگذار است. در مقادیر کم و خیلی کم نیز در مجموع، 

درصد مردان معتقدند عضویت در کلوب بر شیوه انتخاب پوشش ایشان تأثیرگذار  32و 

درصد زنان معتقد هستند عضویت در کلوب  4/11درصد مردان و  21اما در نهایت  بوده؛

د، در شویری بر نوع پوشش ایشان نداشته است. همان طور که مالحظه میگونه تأثهیچ

این زمینه عضویت در کلوب بیشترین تأثیر را بر بانوان عضو داشته است. اگرچه درصد 

کسانی که معتقدند عضویت در کلوب تأثیر زیادی بر سبک پوشش دارد، نسبت به گویه 

ویژه که هنوز درصد زیادی از به است؛ قبل کمتر است، اما همین درصد نیز قابل توجه

 .ای دارای تأثیراتی بر پوشش استپاسخگویان معتقدند عضویت در کلوب تا اندازه

های دهد که میان عضویت در شبکهبنابراین، پاسخ کاربران به این گویه نیز نشان می

های سبک زندگی است، اجتماعی اینترنتی و انتخاب نوع پوشش که یکی از شاخص

 (.1321)بشیر و افراسیابی ارتباط معناداری وجود دارد

 های اجتماعیبلوغ جنسی زودرس در شبکه

شده در فضای مجازی، به خصوص سایت های زندگی بخش مهمی از محتواهای ارائه

دوم ، بدون در نظر گرفتن اقتضای سنی مخاطب، حاوی مباحث جنسی در سطوح مختلف 

زش و پرورش و خانواده، بطور صحیح این اطالعات است که چون عمدتا در سیستم آمو

به فرزندان منتقل نمی شود ممکن است به سرعت در معرض دید و برداشت و تحلیل 

گیرد و به تدریج جوان و نوجوان را که در شرایط خاص جسمی و کاربران نوجوان قرار 



 43تاثیر فضای مجازی) شبکه های اجتماعی اینترنتی و زندگی دوم( بر سبک زندگی جوانان / 

های ز مسیر ارزشغلیان غرایز جنسی ، قرار دهد و فرزندان را دچار سردرگمی و انحراف ا

جالب اینکه این موضوع مورد توجه والدین در کشورهای غربی نیز هست  .جامعه نماید

ی فعالیت در برخی فضاهای جمهور آمریکا نیز به فرزندان خود اجازهبطوریکه رئیس

 دهد. مجازی همچون فیسبوک را نمی

 ترویج نظام سرمایه داری و الگوی زندگی مصرفی

دوم به عنوان فضاهای مدرن در فضای مجازی در حقیقت شبیه سایت های زندگی 

داری هستند . هدف این سایت ها اینست که به ای مبتنی بر نظام سرمایهسازی جامعه

کاربران، اصول زندگی و شهروندی در یک جامعه ی لیبرال را بیاموزند و آنان را شیفته 

ازند. در تمام این فضاهای آنالین داری بسی مرفه نظام سرمایهو حیران زندگی در طبقه

ی ضعیف و اقشار کارگر، خبری نیست. کاربرانی که مدتی در چنین فضای  مملو از طبقه

از خوشی بسر می برند، از کاستی ها و نقائص سیستم سرمایه داری بی اطالع و غافل 

 می شوند. از سوی دیگر این نوع زندگی ها مروج مصرف زدگی و تجمل گرایی هستند.

ی مسلط پیشبرد بازی ، انگیزه«خرید»ای طراحی شده که بطور مثال بازی سیمز به گونه

ی ادامه دادن به بازی و زندگی در فضای جدید خرید بیشاست؛ به این معنا که انگیزه

گروهای تبلیغی مربوط به مد و لباس، دیدن انواع خوراکیهای متفاوت، تر است. تر و بیش

های طوالنی مربوط به خرید آخرین برندها، همه و همه حس صفتبلیغات رستورانها، 

تحریک می نماید. با در نظر گرفتن این واقعیت مفهوم برخی از مصرف گرایی افراد را 

و  یتهای فعالیت زنان در اینترنتلویکی از اوپژوهشها واضح تر می شود؛ تحقیقاتی که 

گروهای تبلیغی و مد و لباس  خریدهای آنالین و عضویت در را  شبکه های اجتماعی

 عنوان می کنند. 

 گرایش به ارزشهای غربی

اکی حبررسی بهراد بختیاری و اقباله عزیزخانی برروی جوانان شهر خلخال کشورایران، 

های اجتماعی مجازی بر گرایش به ارزشهای  از این است که میزان و نوع استفاده از شبکه

ای ه بین میزان و نوع استفاده از شبکهال: . براساس این پژوهش اوغربی مؤثر است
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اجتماعی اینترنتی و گرایش به فردگرایی رابطه وجود دارد. کاربرانیکه وابستگی بیشتری 

 های اجتماعی دارند، در زندگی واقعی بیشتر فردگرا شده به عضویت و فعالیت در شبکه

و  های اجتماعی اینترنتی داری بین میزان ونوع استفاده از شبکه رابطه معنیثانیا: اند. 

های اجتماعی مجازی معتقدند پول  شبکه عضو . کاربرانوجود داردگرایش به مادیگرایی 

 این عده بیشتر دنبال ؛است الت، مایه اعتبار و عامل آسایشهمه مشک برطرف کننده ی

کسب اعتبار از طریق معاشرت با افراد پولدار هستند و در راه بدست آوردن امکانات 

نوع استفاده  بین میزان وی و بهترین ماشین و ... بیشتر از هرچیز تالش می کنند. ثالثا: زندگ

 عضاءاهای اجتماعی اینترنتی و گرایش به سبک زندگی غربی رابطه وجود دارد.  از شبکه

ه گرایش بترجیح میدهند،  ملی شانموسیقی  برموسیقی غربی را  ی مجازیها شبکه

به کشورهای غربی، دکوراسیون مدرن دارند. برای این عده  تماشای فیلمهای غربی، سفر

و  ختیاریبجذابیت پوشاک تعیین کننده مصرف آنست نه تولید داخل یا خارج بودن آن )

 (.142: 1322عزیزخانی 

 ب: رابطه عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی مجازی کاربران:

 نانپروفایل کاربران نمایشگر سبک زندگی آ

مهم ترین فضای شخصی هر کاربر در شبکه های مجازی، پروفایل اوست. نوشته هایی 

که برای معرفی خود استفاده می کند و نیز شیوه انتشار عکس ها نماد فرهنگ اوست و 

سبک زندگی فرهنگی او را نمایش می دهد، تحقیقات نشان می دهد طراحی پروفایل 

شاهده پروفایل دیگر کاربران است. این خود موید سخن کاربران به میزان زیادی متاثر از م

بهایی که باید برای ورود به این سیستم )جوامع مجازی( » گوید: میاست که کاستلز 

ها و سیستم رمزگذاری و رمزگشایی آن پرداخت، تطابق یافتن با منطق، زبان، ورودی

 .(1321است )کاستلز، 

 

 

 



 16تاثیر فضای مجازی) شبکه های اجتماعی اینترنتی و زندگی دوم( بر سبک زندگی جوانان / 

 اعتیاد اینترنتی  

ل ای در جامعه شکاعتیاد تازهی اینترنت و کاربران فضای مجازی، با افزایش فراگیر

گرفته است. اعتیاد به اینترنت و گذراندن ساعات بسیار در فضای مجازی و تجربه کردن 

زندگی جذاب و بی دغدغه در فضای سایت های زندگی دوم که برای افراد توام با 

تواند سبب دور شدن اعضای  سودآوری اقتصادی نیز هست، واقعیتی مهم است که می

و نیز غفلت از فعالیتهای مهم زندگی و بروز مشکالت تحصیلی شود. خانواده از یکدیگر 

را از  این به معنای آن است که فضای مجازی می تواند نظام ارزشی موجود در جامعه

واند می ت همچنینعتیـاد به اینترنت دچار دگرگونی نماید. ا طریق تغییر در سبک زندگی،

نظم شدن باعـث نـامبر سالمت جسمی افراد تاثیرات نامطلوبی به جای بگذارد. این اعتیاد 

ربران کاموجب می گردد استفاده بیش از انـدازه از اینترنت . شـودفرد می عادات غـدایی 

 .از نظر فیزیکـی غیر فعالتر و ساعات خوابشان هم کوتـاهتراز معمـول شود

 راهکارها:

عیت سیستمی است که در آن خود واق»های اجتماعی اینترنتی د است شبکهکاستلز معتق

نما غرق کامالً در متنی از تصاویر مجازی و در جهانی واقع نمادین مردم( )وجود مادی ـ

شوند، فقط تصاویری نیستند که تجربه شده که در آن چیزهایی که روی صفحه ظاهر می

(. از 1321:432)کاستلز،« شوندود به تجربه تبدیل میبلکه خ شود،از طریق آنها منتقل می

اینرو پیشنهاد این پژوهش اینست که فرهنگ های بومی و محلی از این امکان در جهت 

حفظ وپویایی مولفه های فرهنگی شان بهره برداری بهینه نمایند. شبکه های اجتماعی ای 

مفید، اطالعات الزم و  با محوریت دانش افزایی، دوست یابی های سالم، سرگرمی های

... می توانند به حذف اثرات منفی این فضا کمک نمایند. انعطاف پذیری و وسعت دید 

نیروهای فرهنگی جامعه، شرط الزم برای استفاده از این فضاست. تنها در این صورت 

می توان گزینه های الزم برای تثبیت هویتی جوانان را در درون کشور فراهم ساخت و 

 خودی شکل بخشید. سبک زندگی جدید را همخوان بـا فـضای فرهنگ رهگذراز این 

ز آنجا که فرهنگ ما آمیخته با دین ماست، از شبکه های مجازی می توان به عنوان ا
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مکانی برای تبلیغ آموزه های اسالمی و مذهبی استفاده کرد. حضور گسترده نیروهای  

کان آسان تر جذب، ایجاد فرصت شبکه مذهبی در این شبکه ها،  آثار مثبتی نظیر: ام

 ما نیازمند ارتقای ادبیاتسازی برای آنها و باال بردن قدرت بسیج آنان را به دنبال دارد. 

نقد به جای ادبیات دشنام، شکل گیری گفتمان مدنی بجای شعارگرایی و خودنمایی، 

ا، دانشگاه هتوجه به نوشته ها به جای توجه به الیک زنی فیلم ها و عکس ها هستیم، 

حوزه های علمیه، علما، اساتید و دانشجویان می توانند در جهت نهادیه کردن این امور 

 گامهای مؤثری بردارند.

 
  



 19تاثیر فضای مجازی) شبکه های اجتماعی اینترنتی و زندگی دوم( بر سبک زندگی جوانان / 

 مأخذ و منابع:

های اجتماعی و  رسانه(.  1324)مصعب و محمد عرفانی، عمر؛ اهلل ابراهیمی، نعمت

وت ، کابل: انستیتابراهیمیویراستار: غالمرضا . بیان روایتهای افراطی در افغانستان

 مطالعات استراتژیک افغانستان. 

ها،  مقایسۀ جنسیتی رابطۀ رسانه(. 1321بحرانی، شعله؛ سروش، مریم؛ حسینی، مریم ) 

، 3، ش 12، سال 47. فصلنامه مطالعات ملی، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز

 .121-113صص 

شناختی گرایش به ارزشهای  بررسی جامعه (. 1322؛ عزیزخانی، اقباله)ادزه، ببختیاری

مطالعه موردی ) های اجتماعی اینترنتی  از شبکه غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده 

 .-145سال پنجم، شماره نوزدهم، صص  ،شناسی مطالعات جامعه. )جوانان شهر خلخال

رنتی و سبک (. شبکه های اجتماعی اینت1321بشیر، حسن؛ افراسیابی، محمد صادق )

زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ ترین جامعه مجازی ایرانیان. فصلنامه تحقیقات 

 .62-31، صص 1فرهنگی، دوره پنجم، شماره 

(. 1326)محمدسعید ، ذکایی ؛ابوتراب، طالبی ؛علی، انتظاری، محمدحسین، حسنی

 ةشمار، سال هشتم، پژوهی فرهنگی امعه. جمفهومسازی سبک زندگی فرهنگی

 45-23، اول 

 .هویت مجازی. تهران: مهرتاب (.1388) جزنی، جمال خانی

(. اینترنت و هویت اجتماعی. مجله جهانی 1387رفعت جاه، مریم؛ شکوری، علی)

 .17-1، صص 3رسانه، 

. 1325جوانان. « سبک زندگی»زندگی دوم در فضای مجازی؛ تغییر در 

ttp://www.empireoflies.irh .11/11/1326 

( سیمز؛ یک بازی استراتژیک در راستای هژمونی 1321سیدحسینی، سید محمدعلی)

 فرهنگی، سایت برهان 

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=3234 

http://www.empireoflies.ir/
http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=3234
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(. آشنایی با شبکه های اجتماعی. تهران: مرکز مطالعات و 1387صدق بنای، هلن )

 تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری.

(. ماهواره و هویت 1385عریضی، فروغ  السادات؛ وحیدا، فریدون؛ دانش، پروانه )

شهر تهران(. جامعه  5جنسیتی دختران جوان ) مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 

 .111-76، صص 2، شماره 7شناسی ایران. دوره 

 ..)مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق 1382فاضلی، محمد. )

ساله  12-18( سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان 1384فیضی، ا )

 شهر تهران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

هور جامعه شبکه ای(. (. عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ )ظ1321کاستلز، م)

 مترجم: احمد علیقلیان و افشین خاکباز، چاپ هفتم، تهران: انتشارات طرح نو.

جهان فرهنگی کابران ایرانی در شبکه دوست یابی اورکات، ( 1386کوثری، م )

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 .ران: نشر نیتجدد و تشخص، ترجمۀ ناصر موفقیان، ته (.1378گیدنز، آنتونی ) 

علم روز،  .های اینترنتی؛ حرکت با چراغ خاموش( دوستی1388محمدی، پ ) 

 .174شماره 

بررسی میزان تفاوت معیارهای دوست یابی نوجوانان در فضای ( »1387ناظری، خ )

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.«مجازی و غیرمجازی
 

 

 

 



 11/  بر ارتکاب جرم تیجنس ریتاث یبررس

 تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرمبررسی 

 1شیخ زادهزهرا 

 چکیده

 با نزدیکی ارتباط که است بزهکاری ساز زمینه عوامل از یکی درونی یا فردی عوامل

 میتوان را بزهکاری .جنس دارد مانند مادرزادی خصوصیات جمله از جسمی ویژگیهای

 قسیمتنمود،  تقسیم گوناگونی انواع به متفاوت معیارهای براساسو  مختلف زوایای از

 گردد. تقسیم ومردان زنان بزهکاری به دتوان می جنس، مؤلفه اساس بر، بزهکاری

 غلبا ودر بوده گذار تاثیر بزهکاری در جنسیت نوع میشود مشاهده اغلب همانطوریکه

 رحسبب آنها میان فاصله گاه هرچند ،است زنان از بیشتر مردان بزهکاری نسبت کجرویها

 را میجرای زنان اغلب که طوری به میشود یابیشتر کمتر انحرافی رفتار از خاصی نوع

 به توجه اب که است جرایمی دستهآنها بوده و آن  جنسیت با متناسب که میشوند مرتکب

 رایمج مانند است متفاوت آنها ماهیتفیزیکی،  های تفاوت وجود و بیولوژیکی عوامل

 ....وغیره روسپیگری، کشی نوزاد، جنین سقط

ه تا با استفاده از منابع در دست داشته به بررسی در این تحقیق سعی به عمل آمد

جنسیت و تاثیر آن در ارتکاب جرم در جهت کشف علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم 

و مشخص کردن بیشترین و کمترین جرم ارتکابی از لحاظ آماری و نقش جنسیت در 

 افزایش یا کاهش برخی از جرایم بپردازد.   

 .مردان برهکاری زنان، برهکاری تاثیرجنسیت،جنسیت،  :کلید واژگان  
 

 

 

                                                 

ماستر حقوق جزا و جرم شناسی ،استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیالت عالی 1 

 اشراق .خصوصی 
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   سألهطرح م

 یبیرون و درونی عوامل جمع از ثرمتأ آن تحوالت و پیچیده و اجتماعی ای پدیده جرم

 له. مسأاست بزهکار جنسیترابطه،  این در مهم بسیاردرونی  عوامل از یکی. است

 مورد شناسی جرم ظهور از پس و بوده دانان حقوق بحث مورد قدیم از جرم در جنسیت

 و دهش انجام فراوانی مطالعات مورد این در .است گرفته قرار نیز شناسان جرم گفتگوی

  است. گردیده ارائه گوناگون کشورهای از مختلفی آمارهای

 ،کیزییف تفاوت. دارد انسانی رفتارهای در مهمی نقش جنسیت دانید می که همانطور

 از مونث جنس که گردد می باعث خانوادگی و جتماعیا زندگی در زن متفاوت نقش

 یریپذ نقش( خود جنسیت به معرفت)فالوس ندورا از بعد ویژه به زندگی اولیه ندورا

 میکند. عمل مذکر جنس با متفاوت تدریج به و آغاز را خود ویژه

 وراند در زن فعاالنه حضور و اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی الگوهای تغییر الوصف مع

 که است گردیده موجب زنان حقوق از دفاع های جنبش ایجاد و مختلف امور در اصرمع

 نسیتج به توجه وجود، این با .شود ایجاد جنس دو بین رفتار در تدریجی همگرایی نوعی

 طبع و مکانزمان،  حسب موجود شرایط با زنان برخورد نحوه به بزه ارتکاب در فرد

 (24،1372)گرت، است. معاصر شناسی جرم دقیق مسایل از ارتکابی جرایم

 دیدهپاین  که گفت توان می( زنان و مردان به منتسب جرایم تفاوت)خصوص این در 

 و ذیریپ جامعه فرایند، فرهنگی های زمینه بر مبتنی اجتماعی های برچسب به بیشتر

  ود.ش می مربوط بودن تحت نظارت میزان مقابل در اختیار و قدرت منابع به دسترسی

 به را ودخ تحقیقات توانیم می شناسان جرم توسط آمده عمل به تحقیقات به توجه با

نمودن جنسیت که در نوع جرایم ارتکابی تاثیر  مشخص با که کنیم معطوف مسأله این

 دارد راهکارهای بهتری برای پیشگیری از ارتکاب جرایم ارائه خواهد گردید.

 

 

 



 17/  بر ارتکاب جرم تیجنس ریتاث یبررس

 .اصول جرم شناسی  1

صول جرم شناسی را تشکیل ا ،زالت، انگیزه، شرط و عامل جرم چهار پدیده یعنی ع 

 هر یک دارای مفهومی کامالً ( با اینکه چهار پدیده مذکور، 1376، 57می دهند.)کی نیا، 

لی ومفهوم اصرود مجزا از یکدیگر می باشند ولی گاهی یکی در معنای دیگری به کار می 

 دهد. ر می خود را از دست داده و مسیر تحقیق را نیز تغیی

 علت 1-1

فلسفه وجرم شناسی مصطلح می کی، منطق، اصول، که در پزش تعبیری است علت

چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد و از ». در تعریف علت آمده است:باشد

 (56،1371)کی نیا، مهدی، «. وجود آن امر دیگری و از عدم آن، عدم آن امر الزم آید

از وجود آن معلول به وجود ا عدم معلول بدان بستگی دارد. د یامری است که وجوعلت 

لت نباشد معلول به وجود نمی آید. در جرم شناسی علت، آید ویا بالعکس اگر عمی

ی آید وسپس اثرات آن ظاهر می شود. یک علت قبل از اثر بوجود مآفریننده جرم است. 

عوامل باز دارنده می  فقدانناشی از مجموعه چندین عامل جرم زا وبطور کلی علت، 

 .باشد

رفتار  نشرط الزمی که بدون آ» علت چنین تعریف گردیده است:بنا به روایت پیناتل 

 (57،1376)کی نیا ،«. مجرمانه بروز نخواهد کرد

با تجزیه وتحلیلی که از طرف پژوهندگان به عمل آمد مسلم گردید هر عمل آدمی ثمره 

های داخلی او و مجموع تاثیرات عوامل محیط  یسرشت یا نهاد فردی واستعدادهای ارث

محتویات تاریخچه حیات بزهکار از لحظه ای ی است که او را در بر گرفته است. وخارج

حظه ای که عمل جنائی از او سرزده، که خود او به صورت سلول تخم تشکیل شده تا  ل

اط  از ارتب ی در تکوین جنایت موثر بوده است. زنجیر مسدود علیت،هر یک به گونه ا

قه خرین حلاند به وجود می آید. آر هم آمیخته گسستنی تمام این عوامل که به نحوی دنا

 ری است که ما آنرا جرم می نامیم.رفتااین زنجیر مسدود علیت، 
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 انگیره 2-1

یک پدیده فردی ودرونی وروانی است که آن را علت انگیزه، غرض یا محرک اراده، 

 (138،1377ی نیز توصیف می کنند.)نجفی توانا، د وهدف نهایغایی وبا مقص

سود یا ذوق و احساسی است که مجرم را به »از  است انگیزه از نظر استفانی عبارت

جبری و تعین کننده عمل شود، و یا علت ارتکاب جرم سوق داده و موجب بروز جرم می

 (1372، 28)دانش،  .«جنائی است

 ،د داردوجو« علت»و « انگیزه»اخالقی که میان پیناتل به نقل از کین برگ، در تشریح 

ی عینی و انگیزه امری ذهنی است. او سپس در رابطه با تفکیک انویسد: علت پدیدهمی

گوید: یک امر مسلم است که عامل عنصری موضوعی است و قبل از انگیزه و عامل می

عامل قرار  انگیزه وجود دارد و ذات آن انفرادی است و انگیزه تحت تاثیر

 (28،1372)دانش،گیرد.می

ن های روانی دارد و ممکو جنبهامری وابسته فرد بوده  توان گفت: انگیزهراین میبناب

است تحت تاثیر عوامل قرار گرفته و انسان را به سوی بزهکاری کشانده و علت جرم 

 گردد. 

با اینکه تعیین حد فاصل بین علت وانگیزه تا حدی مشکل است اما گاهی انگیزه به 

 را به طرف ارتکاب جرم سوق میدهد.فرد وی است که بدون تاثیر علت خارجی، حدی ق

طرناک حالت خثر در بروز الت عاطفی از انگیزه های بسیارمؤاختالهای روانی، مثالً بیماری

 و وقوع جرائم هستند.

 شرط 3-1

شرط امری » نظر در جرم شناسی معنای ذیل است.میان معانی شرط، معنای مورد ز ا

 ی. به طوری که از وجودش وجود آن شتاثیر داشته باشد دیگر است که در ایجاد شیئ

گ هانتیگفته پیناتل،  به بنا (61،1371نیا، )کی. «اید ولی از عدمش عدم آن الزم آیدالزم نی

  توانند فقط اتفاقاتی را پدید آورند و یا تحریکاتشرایط می»تعریف شرط گفته است: در 

توانند موجب روشن شدن یک عامل احتمالی اضافی را برانگیزند. بنابراین شرایط می

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C__a-37295.aspx#_ftn17
http://pajoohe.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C__a-37295.aspx#_ftn10
http://pajoohe.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C__a-37295.aspx#_ftn10
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  (61،1371. )کی نیا،«اهمیت است زگردند که در علت شناسی جنائی حائ

ی که اگر به عوامل موجود اضافه شود، اگونهشرط تاثیری نافذتر از عامل ساده دارد. به 

عامل  ،یابد. شرطامکان پدید آمدن جرم جدید و افزایش جرایم موجود فزونی می

)کی سازد.نیرومندی است که زمینه بسیار مساعدی برای بروز جرم فراهم می

   (62،1371نیا،

 عامل جرم زا  4-1

 .های جرم شناسی استعزیمت فعالیت  نخستین گام یا مبدأ شناخت عوامل جرم زا،

صلی های ا پیدا کردن راه درمان بزهکار وتقلیل بزهکاری وپیشگیری از وقوع بزه از هدف

 آنها را از جرم شناسی جدا دانست.جرم شناسی است که نمی توان 

گیری وافزایش بزهکاری نقش در تکوین وشکل فردی یا اجتماعی که به هر ویژگی 

ش اری است ونقبدیهی است عامل فقط زمینه ساز بزهک عامل گویند. موثری ایفا نماید

عدم تاثیر شرایط وعوامل اجتماعی بطور مساوی ویکسان امر: دلیل این تعیین کننده ندارد. 

ان افراد در میآن شرایط وعوامل به سر می برند.  بر روی تمام افرادی است که تحت تاثیر

وبرخی سازگار  ی تبهکاری روی آوردهسوه موجود در یک شرایط مساوی بعضی ب

اسب مستقیم با به همین جهت اثر بخشی عوامل جرم زا تنوبهنجار خواهند شد. 

شرایط خانوادگی وانگیزه های  عاطفه،استعداد،  ، سنجنسخصوصیات فردی، 

در صورت متعادل بودن می تواند از امور ذکر شده، چرا که هر یک مؤثردیگری دارد. 

ده ودر غیر این صورت موجب هدایت افراد بسوی بزهکاری تلقی عاملی باز دارن

 (63،1371)کی نیا،گردد.

هر عنصرموضوعی که در پیدایش »پیناتل عامل جرم زا، را چنین تعریف کرده است: 

 (144،1384)نجفی توانا، .«رم دخالت می کندج

ین مل تعیعا»گزارش سازمان ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت 

دراین گزارش خاطر نشان می شود که بزهکاری مبین رفتار  استفاده نموده است، «کننده

شتراک عوامل متعددی است یک موجود انسانی است که عامل تعیین کننده آن تجمع یا ا
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ع سایر اعلت و انگیزه بدون اجتمکه اغلب، علل وانگیزه های جرم هستند. به بیان دیگر، 

 (145،1384می باشد.)نجفی توانا،عوامل اثر بخش ن

 :تقسیم می شوندذیل به دو دسته  جرم زا در بررسی پدیده بزهکاری عوامل 

 انواع عوامل جرم زا 1-4-1

 مربوط به ویژگیهای روانی وجسمی ایشان.عوامل فردی یا درونی،  -

عوامل اجتماعی یا بیرونی که ارتباط با محیط زیست وشرایط زندگی ومقتضیات -

 .سیاسی جامعه دارد، فرهنگی اعی اقتصادیاجتم

 عوامل جسمی فردی  1-1-4-1

ی نعوامل فردی به مجموعه عواملی که درارتباط با ویژگیها وخصوصیات جسمی وروا

» چنین تعریف می کند:  گردد کین برگ عوامل فردی راانسان می باشد اطالق می 

این واقعی وجود دارد، حظه مشخص بصورت که در ل وعه ای از تمایالت واکنشیمجم

 (144،1384. )نجفی توانا،«ممکن است ارثی یا اکتسابی باشد تمایالت

بنا براین می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می گردد اول 

به آن  ویژگیهای موروثی که در زمان تولد در فرد وجود دارد و مجموعه خصوصیات و

 مدوفطری می گویند مانند جنسیت، وراثت و سن، ی و خصوصیات مادرزادی یا غریز

صفاتی که فرد بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر بر خورد با ویژگی های اکتسابی و 

 ه بحثب که در این تحقیقمحیط به دست می آورد مانند رشد جسمی ،الکلیسم ،اعتیاد و...

 جنسیت پرداخته می شود.

 جنسیت 1-1-1-4-1

رم از قدیم مورد بحث حقوق دانان بوده وپس از ظهورجرم شناسی مسأله جنسیت در ج

مورد گفتگوی جرم شناسان نیز قرار گرفته است در این مورد مطالعات فراوانی انجام 

 ورهای گوناگون ارائه گردیده است.شده وآمارهای مختلفی از کش

کی، فیزی ش مهمی در رفتارهای انسانی دارد. تفاوتهمان طور که می دانیم جنسیت نق

نقش متفاوت زن در زندگی اجتماعی وخانوادگی باعث می گردد که جنس مونث از 
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 نقش پذیری ویژه خود را آغاز و بتدریج1دوران اولیه زندگی ،بویژه بعد از دوران فالوس 

فرهنگی، اجتماعی، تغییر الگوهای متفاوت با جنس مذکر عمل می کند.مع الوصف، 

در جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی،امروزه شاهد  ه زناناقتصادی وحضور فعاالن

اب توجه به جنسیت فرد در ارتکبا این وجود  .مشارکت زنان در بیشتری از جرایم هستیم

ی جرایم ارتکاب د زنان با شرایط موجود بر حسب زمان، سن، مکان ونوعونحوه بر خوربزه 

 (1721،1384،مسائل دقیق جرم شناسی معاصر است.)نجفی ابرندآبادیاز 

 عوامل اجتماعی یا بیرونی واثرات محیط 2-1-4-1

شخصیت  روان وروان شناختی اساساًحول محور جسم،  مطالعات زیست شناختی و

گذاری عوامل اجتماعی و اثر مجرم متمرکز می باشد در حالیکه تحقیق در کیفیت

ات خصوصی وویژگیهای محیط بر پدیده بزهکاری ضرورتاً با مطالعه ساختار اجتماع 

 نگی و غیره امکان پذیر خواهد بود.وضعیت فره زندگی افراد،

باید گفت که این عوامل تحت شرایط خاص ه با اثر عوامل فردی بر بزهکاری، در رابط

اما خود این عوامل عمدتاً متاثر از کاری هدایت نمایند. به سوی بزه می توانند فردی را

عوامل  تر راموثر حقیقت نقش تعیین کننده ودر اجتماعی می باشند.  شرایط محیطی و

هر چند نمی توان انکار نمود که فرد محصول مشترک اجتماعی به عهده دارند.  محیطی و

وان نقش هیچ یک از این دو در هیچ شرایطی نمی ت واجتماعی است  عوامل فردی و

 عامل را نادیده انگاشت.

ادگی، محیط جغرافیایی، محیط ررسی عوامل جرم زا از نظر محیطی: محیط خانوب در

  .محیط فرهنگی وسیاسی شخص باید مورد بررسی قرار گیرداقتصادی، 

ث شده است که نقش عوامل اجتماعی توسعه مطالعات علوم انسانی در سالهای اخیر باع

 :کول در رابطه با عوامل اجتماعی می گویدمورد توجه قرار گیرد. بزهکاری بیشتر در

است یک پدیده اجتماعی  چیز هر این مسأله که بزهکاری قبل از سرامروزه همه بر »

 (128،1384. )نجفی توانا،«توافق دارند

                                                 

 معرفت به جنسیت خود1 
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 جنسیت و برهکاری  -2

در جرم شناسی می  مورد پژوهش قرار داده شدهجنسیت یکی از کمترین حوزه های 

الت دبسیاری از منابع از زنان به عنوان جمعیتی فراموش شده در جرم شناسی و ع . باشد

خالف جای گرفتند رفتار  وقتی که زنان در نظریه های جرم و کیفری نام می برند حتی از

ض البته دلیلی وجود ندارد که فر. انگیزه های ساده تشریح می شود آنان بوسیله مفاهیم و

ماری از اما شمتری نسبت به مردان برخوردارند. کنیم زنان از نظر رفتاری از پیچدیگی ک

ی نان نسبتًا غیرمجرم باقزرا غیرعادی یافته اند که در کل،  ن نیز این مسألهنظریه پرداز

ش یاما روی هم رفته می بینیم که در هر جامعه ای تعداد مردان بزهکار به مراتب ببمانند. 

نگاهی به جمعیت زندانها و آمار زندانیان مرد و زن در از زنان تبهکار آن جامعه است. 

 حقیقت است که اختالف بسیار فاحش بین تعداد مردان و کشوهای مختلف مؤید این

ود محکومیت جزائی یافته اند وج که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و زنانی شمار

این واقعیت که جرم به طور »به همین دلیل است که برایت وایت بیان می دارد: دارد. 

اید هر نظریه مرتبط با جرم بعمده توسط مردان ارتکاب می یابد، اولین واقعیتی است که 

 (wait,44,1989«. )آن را در نظر بگیرد

 تاثیرجنسیت در نوع جرایم ارتکابی 1-2

اما این موضوع به  نقش زنان  کمتر از مردان بزهکار است.در بررسی وقوع جرایم، 

را که برخی جرایم چون چنای ارتکاب جرایم به اصطالح سبک، از سوی زنان نیست. مع

تشویق وترغیب افراد مسروقه، شهادت دروغ، نگه داری اموال سقط جنین،  فرزندکشی،

ر از در زنان بیشتفحشا همچنین ارتکاب  فحشا بخصوص ترغیب کودکان و به بزه و

این دسته جرایم به واسطه  که می توان گفت علت اولیه گرایش زنان به است مردان

عتیاد اافزایش مشکالت اقتصادی،  همچنین عواطف احساسی آنها، تر بودن زنان وشکننده 

تصمیم گیری  فقدان مقاومت در برابر مشکالت وختالف مابین همسران، ا همسر و

 اما از آنجاییمی شود دست به ارتکاب جرم بزنند. احساسی است که سبب  عجوالنه و

ت آن اس ی از عوامل بروز جرم و افزایش آمارکه ارتباطات انسان با زندگی اجتماعی یک
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به نسبت بیشتر از زنان است، می توان ادعا ارتباط مردها در اجتماع  رصد برخورد وو د

 یش میجرایم مردان را افزا این امر آمار مردان بیشتر در معرض بروز جرایم اند و کرد که

دهد. در همین مورد بنابر گزارش هایدنسون، زنان مرتکب تمامی انواع جرایم از سنگین 

ا می شوند. با این وجود، با توجه به نوع جرم، برخی از انواع ترین تا سبک ترین آنه

 (walklate,5,2004جرایم نسبت به سایر انواع آن بیشتر توسط مردان ارتکاب می یابند.)

دن، اخفا، مسموم کر زنان در» بروزو در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است کهملو

 (154،1376. )کی نیا ،«هستندبچه کشی دارای درصد های باال ئی  سقط جنین و

ه این بلژیک  ب پس از یک بررسی دقیق درکشوراله، درفاصله بین دو جنگ جهانی، گ

ه زنان شناخت که از آن جمله است: تحریک نتیجه رسید که بعضی از جرائم را باید ویژ

 سرقت از دست فروشها ونین، بچه کشی، رها کردن کودک، سقط جبه عیاشی صغار، 

  .جیب بری و فروشگاهها

 جنایت علیه اشخاص  1-1-2

نشان می دهد به رغم آن که های مربوط به جرایم خشونت آمیز، به ویژه قتل،  بررسی

 روش آن و ،در صورت ارتکاب جرمندرت مرتکب چنین جرایمی می شوند زنان به 

 ریمعشوق یا سابانی در کلیشه ای زنانه می گنجد. زنان معموالً همسر، شیوه انتخاب قر

ل ا غریبه ها را به قتحال آن که مردان اغلب دوستان نزدیک یبستگان خود را می کشند، 

یرد یا ممردان ممکن است قربانی را آن قدر بزنند تا ب ززنان به مراتب کمتر امی رسانند. 

عنوان آلت  زنان به طور معمول از چاقو یا وسایل خانه بهخشونت مفرط به کار برند، 

اغلب قربانی را در آشپزخانه یا جای دیگری در خانه خود می کنند و  قتل استفاده می

ه موقعیت شان در قتل محتمل کشند زنان به طور معمول در انتظار لحظه ای می مانند ک

ز احتماالً قوی تر ا گوش بزنگ وا حریف درگیر می شوند که هوشیار، کم تر بباشد و 

به  رتدارک سقط جنین غیر قانونی که بیشت آنهاست. نمونه دیگر عبارت از نوزاد کشی و

و غالباً زنانی که بر اثر روابط نامشروع، یا داشتن فرزند نقش جنسیتی زن ارتباط دارد 

هند نمی خوا شتن شغل اداری یا تجارتی و غیره،یا گرفتاری های اجتماعی نظیر دا زیاد،
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ود ی می تواند مرتکب آن شتنها زنیا اینکه  و یا نمی توانند نوزاد جدیدی داشته باشند و

که تعادل روانی اش را به دلیل عدم بهبودی کامل از تاثیرات زایمان از دست داده 

 (           52،1382.)صالحی،باشد

 جنایت علیه اموال 2-1-2

دارند اما در این خصوص باید متوجه موقعیت  یزنان سهم بالنسبه مهم در جرائم مال

در راه تأمین معاش تالش می ع عادی کمتر مانند مردان اجتماعی زن بود زنان در مواق

فراوانی دارد. در طی دو جنگ بزرگ عوامل زمان ومکان نیز در این زمینه تاثیر کنند. 

جهانی در مناطقی که زنان جای مردان را گرفته بودند نسبت ارتکاب جرم آنان به طور 

 محسوس افزایش یافته بود.

ه در بسیاری از مواقع توسعه، موجب حاشیه نشینی فت کمین ترتیب می توان گه به

، همراه با کاهش نقش و موقعیت اقتصادی آنان نسبت به مردان از یک اقتصادی زنان

تی توسعه یا صنعصادی آنها از طرف دیگر شده است. طرف و افزایش آسیب پذیری اقت

رش پذی برخانواده،شدن، غالباً با افزایش نرخ طالق، بارداری های نامشروع، ریاست زنان 

ابرابری این ن بیشتر بین دو جنس همراه شده است.مشاغل کم درآمد و نابرابری اقتصادی 

اقتصادی می تواند خصوصاً موجب ارتکاب جرم آن دسته از زنانی گردد که از نقش 

ال امو اخفاء سرقت از فروشگاهها و.با این حال جیب بری، سنتی خویش خارج شده اند

 (221،1321ت.)غالمی،ئم اختصاصی زنان اسمسروقه از جرا

 جنایت علیه اخالق  3-1-2

 روغ و خود فروشی خاص یک جنس است.بعضی از جرایم از جمله سوگند د

نسبت به ارزش های مجرد اجتماعی طرز تفکر وروحیه زن از مرد تمایزاتی وجود دار 

ادران درجهت منافع د مادران از نظر عاطفی بسیار قوی تر از مردان هستند در نتیجه م

مقامات دادگستری را در کشف  روگردان نیستند و فرزندان خود از سوگند دروغ معموالً

 دادرسی دچار مشکالت می سازند.  حقیقت و

یدن است که او را به محبت د ریشه دار زن به محبت کردن و عمیقاً نیاز ژنتیکی و
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خود فروشان ق می دهد. ارتکاب جرم، به ویژه جرایم جنسی، نظیر خود فروشی سو

خود فروشی را نشان بزرگی از »لومبروزو و فری بسیار بوده اند. موضوع بررسی های 

 (181،1372. )گرت،«فساد و انحطاط شمرده اند

انواده های از هم متعلق به ختازگی خود فروشان را زنان نپخته، هم جنس گرا، به 

ی از بررسی بسیارمال خود نیستند. پاشیده و بیمارگون توصیف می کنند که پاسخگوی اع

این تعریف مبتنی بر دیدگاهی است که ف حقوقی خود فروشی را می پذیرند. ها تعری

خود فروشی تا اندازه ای می نیازمند درمان می دانند.  خود فروشی را بالیی اجتماعی و

دی ااستقالل اقتصسبت محدود زنان در کسب درآمد خوب، تواند بازتاب فرصت های به ن

 خود فروشی می تواند برای زنانی که بهته باشد. وتامین مالی در جوامع صنعتی پیشرف

ب به ویژه از آن رو که زنان اغلبسته اند جاذبه هایی داشته باشد، لحاظ اقتصادی به مرد وا

ه واع کارهای قانونی بمی توانند از خود فروشی درآمدی به مراتب بیش تر از بسیاری ان

ر چه جرم خود فروشی بیشتر جرمی است که مختص زنان است با این اگدست آورند. 

مردان در عمل به جرم شناخته شدن وجود مردان خود فروش، وجود به رغم به رسمیت 

ود ها به خو اگر در آمارشی که به معنای یافتن مشتری است، متهم نمی شوند. خود فرو

نس گرایانه که ارتباطی به خود معموالًدر شمار جرایم هم جفروشی مردان اشاره شود، 

اشایست میان مردان قرار می اعمال ن نظیر تحت فشار قرار دادن وندارد،  فروشی

 (182،1372گیرد.)گرت،

   علل تفاوت جرائم ارتکابی زنان ومردان 2-2

وتی را مرتکب می شوند که می توان به طور مردان بزهکار هر کدام جرایم متفا زنان و

عوامل را در زمینه های عوامل بیولوژیک، مردان  یم بین زنان وکلی علل تفاوت جرا

 جستجو کرد.همچنین در زمینه های آمار بدست آمده از این جرایم  اجتماعی و
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 عوامل بیولوژیك 1-2-2

امروزه بسیاری بر این باورند که عوامل بیولوژیک در شکل دادن به نقش های جنسیتی 

اغلب چنین استدالل می شود که مردان از زنان قوی د. ار موثرنمرد در جامعه بسی زن و

ی برخشکار مناسب تراند.  تر و از این رو برای کارهای سخت جسمانی چون کارگری و

خوی دو جنس می شود  و معتقدند عوامل بیولوژیک باعث تفاوت در شخصیت و خلق

می کنند آنان  بدین ترتیب عمومًا زنان را از مردان پر احساس تر می شمارند وگمان و

اغلب زن و مرد را به لحاظ بیولوژیک مراقبت از دیگران دارند.  عالقه ذاتی به پرورش و

با استفاده از عوامل بیولوژیک نقش های ه ای کامالً متمایز جلوه می دهند. چون دو مقول

اجتماعی و رفتار متفاوت دو جنس مشاهده می شود و در برخی موارد از این عوامل 

 وت با زن و مرد سود جسته می شود.حی برای رفتار متفاچون توجی

مشاهده می رسد از قبیل زود رنجی، حساس تفاوت بیولوژیکی که بین زنان ومردان به 

فقدان مقاومت در برابر مشکالت و تصمیم گیری عجوالنه و احساسی در زنان از بودن، 

این موارد ن می شوند. در میان زنان و دخترا جمله عواملی هستند که باعث بروز جرم

باید از لحاظ جرم شناسی وقانونی مورد توجه قرار بگیرند زنان و دختران در برابر شرایط 

کمتر پیش می آید که تحت تاثیر شرایط  نا گوار وسخت مقاومت خاصی ندارند و

لذا همین عدم وجود مقاومت ذهنی و فیزیکی محیطی اطراف قرار نگیرند.  اجتماعی و

به ارتکاب جرم بزنند. به این ترتیب منشاء بی تناسبی بین دو د آنها دست باعث می شو

ور لئوته پروفس تبهکاری را اصوالً باید در اختالف بیولوژیک این دو جنس جستجو کرد.

ستم عصبی یبا پشتیبانی از عقاید برخی از محققان آمریکایی چنین نتیجه می گیرد: س

اثیر هورمون های این جنس است. ن امر ناشی از تاست که اینوزادان دختر آسیب پذیرتر 

شتر اختالل عصبی و ... بی دشواری قرائت، در خود فرو رفتن، در بین پسران لکنت زبان،

.)کی ضافی می باشدا Yاز دختران دیده می شود و این امر احتماالً مربوط به کروموزوم 

 (152،1376نیا،
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 عوامل اجتماعی 2-2-2

ائم زنان ومردان را ناشی از اختالف موقعیت اجتماعی این دو اغلب اختالف فاحش جر

جنس می دانند. امروزه مشاهده می کنیم که در کشورهایی که مساوات بین زنان و مردان 

بر قرار شده و زنان استقالل اقتصادی یافتند. مانند کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، 

زدیک می شود. و در داخل هر کشور این نرخ جنایی زنان خیلی به نرخ جنایی مردان ن

نسبت بر حسب موقعیت اجتماعی زنان تغییر می یابد، و این نرخ بر حسب سن و احوال 

شخصیه، مناطق، نسبت شهر و روستا و مذهب تغییر می یابد و در یک کشور به تدریج 

دو که زنان، حقوقی هم پایه حقوق مردان به دست آورده اند اختالف بین جرایم این 

زنان به  تغییر نرخ توقیف»جنس تقلیل یافته است. سیمیون در این مورد معتقد است که: 

خاطر جرایم علیه اموال )سرقت، جعل، کالهبرداری و اختالس( با میزان دست یابی زنان 

به اشتغال در ارتباط است. این امر نشان می دهد که اشتغال فرصت هایی را برای ارتکاب 

جرایم علیه اموال می آفریند. با این وجود او پیش بینی می کند که جرم زنان خصوصاً 

اشتغال زنان بر میزان ارتکاب جرایم خشونت آمیز آنان تاثیر منفی می گذارد. به این 

ترتیب که به همان صورت که فرصت های اشتغال زنان گسترش می یابد، به همان نحو 

د استثمار قرار می گیرند نیز کاهش یافته، احساس آنها از اینکه بزه دیده هستند و یا مور

 (221،1321سپس انگیزه آنان برای ارتکاب قتل خاموش می گردد.)غالمی،

اًل در اثر احتما»درباره اختالف بین جرایم دختران و پسران ساترلند و کرسی می نویسند: 

ز پسران امراقبت بیشتری است که از دختران به عمل می آید تا از پسران. دختران بیشتر 

می کوشند تا خود را بر مقرراتی که تعلیم دیده اند تطبیق دهند. از همان سالهای نخست 

زندگی به دختران می آموزند که باید شریف و نجیب و ملیح و ظریف باشند در حالیکه 

 پسر بچه ها را از همان آوان سر سخت، خشن، دشوار بار می آورند. پسر بچه ای که 

ار دختران باشد مورد پسند نیست. ریشه این اختالف بدون تردید در رفتارش مشابه کرد
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احتمال خطر آبستنی و بد نامی است برای احتراز از نتایج و عواقب شخصی و خانوادگی 

چنین حادثه ای خانواده ها می کوشند تا نه فقط از نظر رفتار جنسی دختران خود را 

 یر رفتار آنان نیز بر مقررات اجتماعیتحت مراقبت شدید قرار دهند بلکه بطور کلی سا

 (166،1376)کی نیا،«. منطبق باشد

این دو پژوهنده آمریکایی از جهت دیگر اضافه  می کنند که بر حسب بعضی از کارهای 

تحقیقی، نسبت دختران بزهکار خیلی بیشتر از پسران بزهکار است که از میان کانون های 

امر این است که خانواده ها از دختران بیش از پسران  از هم پاشیده بر خاسته اند دلیل این

مراقبت می کنند و پیشگیری از لغزش دختران را یک مسأله اساسی برای حفظ حیثیت و 

 (167،1376شرف و آبروی خانوادگی تلقی می کنند.)کی نیا،

یکی از جنبه های فوق العاده مهم جامعه پذیری دختران، محدودیت هایی است که بر 

عمل و رفت و آمد دختر قرار دارد، آن هم در سنی که بیشتر پسرها در حال کشف  آزادی

بزهکاری یعنی نوجوانی هستند توانایی دختران برای ارتکاب جرم به طور ساختاری 

محدود شده است، آن ها به فرصت های نا مشروع یا فرصت شاهد بودن، یاد گرفتن، و 

ز طرف دیگر تفاوت جنسی در میزان جرایم درگیر شدن در بزهکاری دسترسی ندارند. ا

را بیش از هر چیز میتوان به این عامل نسبت داد، که دختران نوجوان در مقایسه با هم 

ساالن پسر خود، به نسبت کم قدرت ترند، و این تفاوت اجتماعی بسیار مهم تا بزرگ 

موقعیت هایی می  سالی ادامه می یابد. در جرایم سازمان یافته، زنان به ندرت خود را در

یابند که آزادانه بتوانند دست به جرایم بزرگ بزنند. منابع و فرصت های آنان به سادگی 

این امکان را نمی دهد به عالوه، سطح مراقبت و مخالفت اجتماعی نیز از آن پیشی می 

 گیرد.

از نظر جامعه شناسی وضع اجتماعی زن مانع از آن است که زنان دست به ارتکاب بعضی 
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از جرایم بزنند. زن همین قدر که در اجتماع مورد احترام واقع گردید ساعی است که این 

احترام را برای خود حفظ کند و در نتیجه کمتر مرتکب جرم شود و گذشته از آن مبارزه 

برای تامین مایحتاج زندگی به عهده مردان واگذار شده است و این زحمت که خود از 

ری از جنایات است از دوش زنان برداشته شد، و این امر باعث عوامل موثر در بروز بسیا

گردیده است که از ارتکاب بسیاری از جرایم معاف بمانند. در هر جامعه که زنان در 

غوغای امور اجتماعی نقش بیشتری داشته باشند طبعًا نسبت زنان مجرم در آن جامعه 

 امور خانه داری می پردازند،بیشتر است  و به عکس در کشورهایی که زنان بیشتر به 

کمتر مرتکب جرم می شوند و به هنگام جنگ که زنان بیشتر در امور اجتماعی جای 

 مردان را می گیرند به همان نسبت مجرمیت شان افزایش می یابد.

مطالعات بر زنان زندانی سطح باالیی از تجاوز بر اطفال و آزار جنسی را نشان می دهد. 

داردکه دخترانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند دو برابر نسبت  وایس دم اشاره براین

 (smart.c ،45،1276به دیگران  اشتیاق به انجام عمل جرمی دارند. )

 تفسیر آمارهای جرایم  3-2-2

اختالف بین جرایم زنان و مردان ممکن است در اثر این امر باشد که قسمت اعظم جرایم 

یس و دادرسی جنایی منظور نشده باشد. رقم سیاه )عددی که حقیقی زنانه در آمارهای پل

نسبت بین جنایتکاری حقیقی و جنایتکاری قانونی یا قضایی را نشان می دهد در آمار 

جنایی رقم سیاه نامیده می شود(. با تمام اشتباهی که در تهیه آمار جنائی اعم از جنایتکاری 

ئی از بعد جنسیت اهمیت خود را حفظ ظاهری و قانونی وجود دارد مع هذا، آمار جنا

می کند. شکی نیست که آمار جنائی نمودار دقیقی از جنایتکاری واقعی  نیست و با یک 

تقریب کم و بیش تقلیل یافته، اطالعاتی از تعداد جرائم ارتکابی به دست می دهد 

 توشناخت و تشخیص تبهکاری واقعی با وجود رقم سیاه یا رقم مخفی جرایم امری  دس

نیافتنی است. جرایم زنانه طبق نظر بسیاری از جرم شناسان فوق العاده باالتر از رقم سیاه 
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مربوط به جرایم مردانه است. وجود همین رقم سیاه در جرایم زنانه موجب گردیده است 

که یک اختالف مصنوعی و ظاهری خیلی شدید بین تبهکاری این دو جنس به نظر آید 

ی حقیقی این دو جنس اختالفی تا بدین حد شدید وجود نداشته که احتماالً در تبهکار

 (86،1384باشد.)کی نیا، 

مسلم است که رقم سیاه چندین جرم زنانه مانند سقط جنین و به ویژه تحریک به عیاشی 

در میان ارقام سیاه،  موضعی خاص دارد و احتماالً یکی از بزرگترین رقم های مخفی را 

 تشکیل می دهد.

زنان همانقدر مرتکب جرم می شوند که مردان، اما جرایم زنان را گزارش »د پالک به اعتقا

 «نمی کنند و در نتیجه جرایم آنها به دلیل دشوار یابی نسبی شان پوشیده می ماند 

زنان به دلیل موقعیت اجتماعی شان بیش ازمردان »( وی معتقد است 172،1372)گرت،

فی کنند. برای نمونه در نقش مادر یا پرستار کودک می توانند میزان بزهکاری خود را  مخ

زنان به مراتب بیش تر امکان کوتاهی یا بد رفتاری با فرزند را دارند، اما این رفتار خالف 

قانون را بسیار دشوار می توان تشخیص داد، چرا که به طور معموالین اتفاق در خلوت 

لب به شکایت باز کند، و از آن رو خانه رخ می دهد و بسیارکم احتمال دارد قربانی آن 

که مقام مقدس مادر باعث می شود مردم  کمتر به سر زدن چنین اعمالی از مادر ظنین 

 (173گرت، استفانی، «.)شوند

هر چند بعضی از جرایم زنانه که گزارش می شود وکشف می گردد ممکن است مرتکبین 

روشگاههای بزرگ یا در سلف آن مجازات نگردند، مثالً بسیاری از سرقت ها که در ف

سرویس واقع می شوند. باالخره حتی در مورد جرایمی که کشف و تعقیب می شود برای 

محاکمه مردان و زنان گاهی دو وزنه و دو میزان وجود دارد. زیرا با زنان با مالیمت و 

مدارای بیش تری رفتار می شود بر مبنای این دیدگاه پلیس و دستگاه قضایی به دلیل 

اشتن افکاری کلیشه ای درباره زنان نسبت به آنان بر خورد حامیانه، یا جوان مردانه د
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دارند. آن ها ممکن است گمان کنند زنان به دلیل دل رحمی و کنش پذیری ذاتی شان 

واقعاً مجرم نیستند یا فکر می کنند به لحاظ اخالقی نا درست، در واقع غیر مردانه است 

یا محکومیت به زندان، فردی از جنس ضعیف تر را در رنج که با بازداشت و محاکمه 

 وسختی قرار دهند.
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 یجه گیرینت

شکی نیست که در اکثر جوامع نسبت بزهکاری زنان به مردان کمتر بوده و این رابطه 

الوصف این حالت در جوامع مختلف،  مع در بین دختران و پسران بزهکار نیز جاری است.

عوامل موثر  جتماعی تابع زمان و مکان بوده و بنا به شرایط وهمانند تمام پدیده های ا

یت های زن و مرد متفاوت می باشد، فرهنگی در هر جامعه موقعاجتماعی، اقتصادی و 

جرایم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختالف فاحش در میزان جرایم  نوع و آمار

 یم زنان درصد بسیارکمتری نسبت بهزیرا آمار جراتکابی آنان به وضوح دیده می شود، ار

به نظر می رسد رقم کمتر جرایم زنان سوای جنسیت  آمار جرایم مردان تشکیل می دهد،

ر عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری ناشی از مداخله کمتر آنان د

 خلیرخه امور داکلی در چدر نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور است و در عوض، 

  .کالیف ومسئولیت و بلکه مشقات بیشتری به زنان تحمیل می شودخانه و خانواده، ت

ردان مروی جسمی بیشتر، خصوصاً  کارهایی که مرتبط می گردد به نی در کارهای ثقیل،

ر تخصوصا ً در کشورهای کمه و حضور زنان کمتر جلوه می کند. سهم بیشتری گرفت

ای رسمی و اجتماعی و کارهای طاقت فعالیت هدر نان ز توسعه یافته مانند افغانستان،

 .ندتکب اعمال جرمی می گردلذا زنان نسبت به مردان کمتر مر ،گیرندسهم میفرسا، کمتر 

ی از ازین رو مرتکب اعمالی که در ادارات معمول است از قبیل اختالس و رشوه ستان

 جانب آنها به ندرت ارتکاب می گیرد.

می توان  با مشخص نمودن، تاثیری  آوری شده در این تحقیق با توجه به مطالب جمع

اب ارتککه جنسیت در نوع جرایم ارتکابی دارد راهکارهای بهتری برای پیشگیری از 

 جامعه ای عاری از جرم وجنایت داشته باشیم. جرایم ارائه گردد. تا
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، "طالی خدایان"( Gold of the Godsبررسی گرته برداری درترجمه کتاب )

ارک فون دانیکن توسط داریوش شاهین،زندگی نامه و معرفی بعضی 

 ازآثار داریوش شاهین

 علی یاسر زمانی

 

 چکیده

طالی "(Gold of the Godsبرداری درترجمه کتاب )ی حاضر به بررسی گرته مقاله

پردازد. بدین منظور ابتدا، به ، اثر ارک فون دانیکن توسط داریوش شاهین می"خدایان

برداری که توسط اشخاص مختلف هایی از گرتهاهمیت زبان و حفظ اصالت زبان، تعریف

گرته برداری  -1 تاکنون ارائه شده است. سپس، دسته بندی گرته برداری به سه نوع،

برداری از گرته -3گرته برداری نحوی  - 2معنایی)تعمیم معنی اول بر تمامی معانی(،

های بیگانه به فارسی دیده های برگردان از زبان، که در ترجمهاصطالحات و ترکیبات

شود، بعدا و در آخر به شرح زندگی نامه و معرفی چند اثر که توسط داریوش شاهین می

 جمه وتالیف، وترجمه شده است پرداخته خواهد شد.تألیف، تر
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؛ هنر و اعجاز آدمیت خالق بوده است. که؛ همین ،، زبان و گویش؛ بیان،سخن و تفکر

اشد. بنقطه تفکیک و تمایز میان آدمیت و جهان حیوانیت می اعجاز بزرگ سخن گفتن؛

سخن و کالم، سفیر و پیامبر روح بشریت متفکر بوده است. که؛ در پرتو آن درک، تفاهم 

ندیشه به ظهور نشسته؛ که در نتیجه، و همدلی در میان یک ملت و امت و یا پیروان یک ا

ند. ات گرفته و به بارور شدن پرداختهأها در ادوار تاریخ از همین پس منظر نشگستره تمدن

زبان اصالت فرد و جامعه است. و زبان نقطه تمایز، و ایجاد تعیین حدود و مرز؛ و تعیین 

ها مرزهای بعضی وقت( 1321،لومانی  .)پیوستگی ملی، در طول تاریخ بشریت بوده است

شود توسط به وسیله بعضی ها که توسط زبان آنها با یک دیگر مشخص میملت

ریزد، آن وقت است که در اند، بهم میهایی، که شاید بتوان گفت بینا زبانیفعالیت

تشخیص دادن این مرزها دچار مشکل خواهیم شد. یکی از مفاهیمی که به طور چشمگیر 

بندی یک زبان در زبان دیگر نقش زها و رایج شدن ساختار جملهدر بهم ریختن این مر

برداری شده که حتی از های جمالت گرتهدارد گرته برداری است، اغلب استفاده کننده

طبقه تحصیل کرده جامعه هم هستند، یا نهاد هایی که مدعی حفظ فرهنگ و زبان یک 

مایز برداری شده تجمالت گرته شان وتوانند بین جمالت زبان بومیمملکت هستند، نمی

برداری شده را از این رسانه قائل شوند، واین باعث شده تا مکررا استفاده جمالت گرته

برداری آشنا شویم در زیر به شرح آن پرداخته شاهد باشیم. برای اینکه بیشتر با گرته

 خواهد شد. نیازمند به تشریح آن خواهیم بود.

 برداریگرته
یا اصطالح انگلیسی  "calque"طالحی است معادل واژه فرانسوی برداری اصگرته

"loan Translation"برداری، تک تک اجزای یک کلمه یا عبارت از زبان مبدأ . در گرته

ای ههای غنی به زبانشوند. این فرایند بویژه در ترجمه از زبانبه زبان مقصد ترجمه می

علوم طبیعی فرآیند بسیار زایایی است.  پذیرنده هم درعرصه علوم انسانی هم در عرصه

در یکصدسال اخیر انبوهی از تعبیرات و اصطالحات انگلیسی و فرانسوی از همین طریق 

برداری از انگلیسی به فارسی عبارتند از: اند است. چند نمونه گرتهوارد زبان فارسی شده
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عی فر، آسمان خراش، دوست پسر، فوق ستاره، صندلی چرخدار، مخلوط کن.)خزا

1385) 

 تصور کرد که کسی مثال این چنین توان چون اینبرداری )یا گرده برداری( را میگرته

ی آب از فارسی به زبان دیگری را با واژه "آبرو"را با فعل خوردن و  "زمین خوردن"

ارات ها و عبها از واژهبرداریزبان فارسی، اکنون سخت آلوده به این گردهاکنون  .برگرداند

ا و هگانه است و دیگر کسی درستی یا نادرستی و فارسی بودن یا نبودن این گونه واژهبی

یابد. به ها جاری است در نمیها بر زبانی زمینهعبارات را که همه روزه و در همه

 (1321. مثالها؟؟؟)ربابه، هایی از این واژه ها و عبارات نگاه کنیدنمونه

گرفتن عین کلمات از زبان بیگانه، ) واژهوامتر از یچیدهتر و پبرداری بسیار پنهانگَرته

. در شناسان قرار گرفته استمانند کامپیوتر( است و کمتر مورد توجه ادیبان و حتی زبان

ا گیرند بلکه اصطالح یها، عین کلمه را از زبان بیگانه نمیواژهی برخالف وامبردارگرته

کنند و هر کلمه از آن اصطالح را به زبان خودی ترجمه ای را اخذ میعبارت بیگانه

 .برندیکار مهای خودی بهکنند و بدین ترتیب آن عبارت بیگانه را با استفاده از واژهمی

ارد و وسیعتری د ها و اصطالحات نیست، بلکه حیطهد به واژهبرداری محدوالبته گرته

شود. مانند نیز کشیده می ه ....نحوسازی، نحوه نگارش، و ، معناکردن، جملهترجمهبه 

رود که چهره زمین را به کلی دگرگون های نو میفناوری»شود: گفته می فارسیآنکه در 

های غربی است که حوی از زبانبرداری نرود که ...( گرته، این نوع نگارش )می. «کند.

 (.1376...(. )نجفی، های نو نزدیک است کهفناوری)در این مثال باید گفته شود که

های مختلف دارد که در زیر به سه نوع برداری گونهطوری که در باال ذکر شد گرته

 برداری که از شهرت زیادتری برخوردار هستند پرداخته خواهد شد.گرته

 (معانی تمامی بر اول معنی تعمیم)معنایی برداری گرته -1

 در نآ معنای یهمه معادل بیگانه تعبیری یا واژه معانی از یکی برداریگرته نوع این در

 به«  rate» واژه انگلیسی در مثال برای شود؛ می داده تعمیم و رودمی کار به مقصد زبان

 به» فقط واژه این فارسی در که است درصد یا شتاب سرعت، میزان، کاال، بهای معنای

 آن معنای یک فقط جمله بافت به توجهبی مترجم. شودمی ترجمه موارد تمامی در« نرخ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
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 سوادیبی نرخ»  یجمله در پس. دهدمی تعمیم موارد تمامی به و کندمی انتخاب را

 (1371)پورجوادی، .«سوادی بی میزان: » گفت باید نرخ جای به «است داشته چشمگیر کاهش

 :نادرست معنایی برداری گرته از هایی نمونه
 ی درستجمله ی نادرستجمله به جای واژه / تعبیر

 رنج بردن

 to suffer ]اِ[ 
 مبتال / دچار شدن

 جوانان از بیکاری

 برند.رنج می

جوانان دچار بیکاری 

 هستند

 شایسته
Worthy 

 به اندازه
ی چنین حکمی متهم شایسته

 بود
 بود حکم متهم به اندازه

 برخوردار بودن
To enjoy 

 داشتن / دچار شدن

 ]در امور منفی[

خونی این مرد از کم

 برخوردار است
 خونی دارداین مرد کم

 بها دادن
To appraise 

 اهمیت دادن
مردم به فرهنگ ایرانی پر بها 

 دهند می

مردم به فرهنگ ایرانی 

 دهنداهمیت می

 دریافت کردن
To receive 

 نخوردن / پذیرفت

 گرفتن

ای دریافت وی پاسخ جانانه

 کرد
 ای گرفتوی پاسخ جانانه

 چهره
Figure 

 نماینده / افراد شاخص
های مشهور -او از چهره

 سینما است

او از افراد شاخص سینما 

 است

 شرایط
 

 اوضاع / وضع / حال
شرایط خانوادگی او خیلی 

 خوب نیست

وضع خانوادگی او خیلی 

 خوب نیست

 نشت کردن
 

ردن / آشکار درز ک

 شدن
 اخبار کم کم نشت کرد

اخبار کم کم آشکار شد / 

 درز کرد

 به دست دادن
 

 او هیچ توضیح به دست نداد روشن کردن
او هیچ توضیحی را روشن 

 نکرد

 داشتن
 

 کردن
اکنون مروری داریم به سر 

 خط خبرها

اکنون سر خط خبرها را 

 کنیممرور می

 شانس
Chance 

 امکان دیدنش را ندارم دیدنش را ندارمشانس  امکان / احتمال

 بشریت
Humanity 

 بشری
ی پیشرفت بشریت نتیجه

 کوشش همه است

ی پیشرفت بشری نتیجه

 کوشش همه است



 57(/ Gold of the Godsبررسی گرته برداری درترجمه کتاب  )                                           

 گرته برداری نحوی -2

( 1375، ) نجفی.دید توانمی فارسی نحو در را بیگانه هایزبان تأثیر زیانبارترین امروز

 کند، ایجاد اساسی تغییر زبان یشالوده در که است نرسیده جایی به هنوز تأثیر این البته

 هایجمله ساخت تغییر برداری،گرته نوع این. جاست همین در باشد خطری اگر ولی

 های جمله ساختار و نحوی الگوهای اساس بر دقیقاً هاگرته یعنی است؛ گیرنده وام زبان

 :نمونه برای شود؛می ریخته مبدأ زبان

 .است زاید فارسی در که«  یک»  به تعریف حرف«  a»  ی ترجمه-

 نیازی ارتعب مفهوم. )باشد( کمونیسم) اشتراکی مسلک به معتقد تواندنمی مسلمان یک

 راکیاشت مسلک به معتقد توانندنمی نیز مسلمان سه یا دو مسلماً زیرا ندارد«  یک»  به

 .(باشند

 همه که ماست ذهن این: است زاید «این»  به تعریف حرف«  the»  ی ترجمه    -

 ...................( که ماست ذهن. )آفریندمی را چیز

 ،جای به)  سازد دگرگون کلی به را زمین یکره یچهره که رودمی تکنولوژی    -

 ..................... ( که است نزدیک تکنولوژی

 (فهمینمی مرا حرف یا مرا حال تو: ،جای به)  فهمینمی مرا تو-

 نه و است تکامل معیار آینده نه: جای به)  نیستند تکامل معیار تاریخ نه و آینده نه-

 یختار نه و آینده نه: شد نخواهد فارسی جمله هم باز «کدام هیچ» افزودن با حتی. تاریخ

 (نیست تکامل معیار کدام هیچ

 «عنوان هب» )  کنندمی تلقی طبیعت در تکامل مظهر عنوان به را جنینی رشد ،فالسفه -

 جمله در غالباً  «حیث من» و «منزلۀ به» و «همچون» و «چون» قبیل از آن هایمترادف و

 (جمله همین در چنانکه است، زاید

 وقت خیلی کار این برای من: ،جای به)  امگذاشته وقت خیلی کار این روی من-

 (.امکرده صرف

 تکامل به ما یا داریم باور را هانج تکامل ما: جای به)  داریم باور جهان تکامل به ما-

 (.معتقدیم جهان
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 کار قدر آن: جای به)  باشم نداشته را او دیدن فرصت که دارم کار کافی اندازه به-

 (1387ذوالفقاری،. )(ببینم را او کنمنمی فرصت که دارم

 برداری از اصطالحات و ترکیباتگرته -3

ارجی بنابراین عبارت خ؛ به لفظ است،  برداری در حقیقت ترجمۀ لفظدر این مورد گرته

 .شودکم و بیش با حفظ ترتیب اجزای خود وارد زبان می

 .آوردگیرنده باشد،...، اشکالی به بار نمیاگر این ساخت مطابق قواعد زبان وام

توان شک کرد، های دیگری هست که در درستی ساخت آنها حقاً میبا این همه، نمونه

 رس گرفتند و حمام گرفتن مانند

 در جریان قرار دادن -

 اتوبوس گرفتن -

 چرا نه؟ -

 نظرنقطه - 

 بستگی دارد -

 !خدای من -

ی ایران و از مترجمین با سابقه« فر استاد دانشگاه فردوسی مشهددکتر علی خزاعی»البته 

ای دارد تحت عنوان)گرته برداری( که در این باره مفصل بحث نیز در مجله مترجم مقاله

اند؛ ولی به ه است. وی چند تا جمله انگلیسی را که به زبان فارسی ترجمه شدهنمود

عقیده وی در این جمالت گرته برداری صورت گرفته را به طور نمونه در این مقاله 

هایی با کلمات کامال ها ترجمهآورده است، وبعد خودش برای هر کدام از این ترجمه

دانم زم میکند. الیگانه به کار نرفته باشد، استفاده میهای بفارسی که در آن از کلمات زبان

اش هایی را که وی در مقالهتر شدن این موضوع چندتا چند نمونه از مثالبرای روشن

 آورده را در اینجا ذکر کنم.
Thousands of other small businesses like mine are, at best, 

struggling to keep their heads above water or, at worst, have 

gone bust. 
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کنند الف. هزاران شرکت کوچک دیگر مثل شرکت من، در بهترین حالت سعی می

 اند.سرشان را روی آب نگه دارند، و در بدترین حالت ورشکست شده

وام اند داند، توانستهب. مثل شرکت من، هزاران شرکت کوچک دیگر، اگر شانس آورده

 اند.س بودند، ورشکست شدهبیاورند، اگر بدشان
In the final analysis our sympathy lies with the hero of the play. 

 کنیم.الف. در تحلیل نهایی ما با قهرمان نمایشنامه احساس همدردی می

 .کنندمیب. در نهایت تماشاگران با قهرمان نمایشنامه همدردی 
He admitted that to have victory snatched away was such a 

crushing experience. “It’s heart braking to be so near. yet so far” 

he said. 

ای خردکننده است. الف. اذعان کرد که پیروزی را از چنگ اوترا در آوردن تجربه

 گفت:خیلی دردناک است که آدم اینقدر نزدیک اما اینقدر دور باشد.

اند، بسیار ناراحت شده است. ی را از چنگ او در آوردهب. اعتراف کرد از اینکه پیروز

ی )خزاع گفت خیلی دردناک است آدم در یک قدمی پیروزی باشد، اما شکست بخورد.

 (1385فر، 

 برداری در ترجمه داریوش شاهینهای از گرتهنمونه

اده برداری زیاد استفهایش از گرتهداریوش شاهین یکی از مترجمانی است که در ترجمه

فون  اریک"کرده است؛ اکنون برای اینکه این موضوع بیشتر آشکار شود یکی از آثار 

 Gold of the gods)) )) "دانیکن

طالی خدایان که توسط داریوش شاهین ترجمه شده است را بطور نمونه مورد بررسی "

ها، ؛ متن، جملههای مختلف ترجمه ویقرار می دهیم، البته برای اینکار از قسمت

 ها یا اصطالحاتی انتخاب شده است.عبارت

 برداری معنایی در ترجمه داریوش شاهینگرته

 

Suddenly, from one step to another, broad daylight changed to 

pitch darkness. Birds fluttered past our heads. We felt the 

draught they created and shrank back. We switched on our 
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torches and the lamps on our helmets, and there in front of us 

was the gaping hole which led down into the depths. We slid 

down a rope to the first platform 250 feet below the surface. 

From there we made two further 

descents of 250 feet. Then our visit to the age-old underworld of 

a strange unknown race really began. 

The passages (Fig. 4) all form perfect right angles. 
 As I was feeling and examining ceilings and walls.  

ای مبدل ههنوز یک قدم پیش نرفته بودیم که ناگهان روشنایی تند روز به ظلمت قیرگون

کردند. وزش بادی که بر اثر حرکت بالهای پرندگان ها بر فراز سرمان پرواز میشد. پرنده

های ایمنی خود را روشن کردیم. ناگهان خورد، ناراحت کننده بود. چراغ روی کالهبما می

متری  375در برابرمان شکافی ژرف و خیره کننده نمایان شد. با طناب به اولین سکو در 

متر، از اینجا تازه مشاهدات  375رفتیم. از آنجا برای دو مرتبه پیشروی کردیم. هربار زمین

طور های بروها زاویهزیر زمینی و باستانی ما از یک نژاد عجیب و ناشناخته شروع شد. راه

 (.  32کامل قائمه دارند )شاهین، 

یدم. )شاهین، کشکردم و دست میهمانطور که داشتم سقف و دیوار ها را آزمایش می

33) 
My doubts about the existence of the underground tunnels 

vanished as if by magic and I felt tremendously happy   . (Von 

daniken,10) 

 برداری اصطالحی در ترجمه داریوش شاهینگرته

"What else?" (Von daniken,53) 

 (74)شاهین، ؟ دیگر چه
O spirit of the planets! 

The stranger humbly offers you(Von daniken,11) 

 

 !آه ، ای روح سیارات

 (174د)شاهین، کنیک بیگانه با قلبی لبریز از تواضع خود را برای تغذیه بتو تقدیم می 
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 گرته برداری نحوی در ترجمه داریوش شاهین

ناگاه نابود شد و بسیار روهای زیر زمینی هرچه تردید داشتم در این هنگام، در باره راه

 احساس شادی کرد.

 

 (34)شاهین، 
Moricz told us to switch off our torches and follow him 

slowly. It was very quiet; all I could hear was 

our footsteps, our breathing and the whir of the birds, to 

which we rapidly grew accustomed. The darkness was 

blacker than the darkest night. (Von daniken,66) 
 

ها را خاموش کنیم و به آهستگی دنبالش حرکت کنیم. ))موریکس(( بما گفت چراغ

ه ک-های ما و صدای پرندگان ها و نفسسکوت سنگینی وجود داشت. تنها صدای گام

های مت آنجا از شبشکست.  ظلاین سکوت را می -خیلی زود به آنها عادت کردیم

 (35-34تر بود.)تیره هم، سنگین

 
Switch on your torches," shouted Moricz. 

We were standing dumbfounded and amazed in the middle of a 

gigantic hall. (Von daniken,11) 

 فریاد ))موریکس(( بلند شد که:

 چراغ ها را روشن کنید._

 عجیبی خود را درست وسط سالن بزرگی یافتیم. ما با حیرت بسیار وهیجان

 (35) شاهین، 
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What were the monsters holding? Some kind of Morse code, 

dots, dashes, SOS's? A switchboard for electric contacts? 

Anything is possible, but I suspect technical analogies rather 

than letters on this tablet. (Von daniken,11) 

اند؟ آیا اینها یک نوع رمز))مورس((، خط و ها چه چیزهائی را نگه داشتهاین هیوال

نقطه، یا تقاضای کمک است، آیا یک تابلوی برق یا اتصاالت الکترونیکی است؟ هر چیز 

کنم اینها به تکنیک شباهت دارد نه به حروف الفبا. ممکن است، اما من تصور می

 (51هین،)شا
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 گیرینتیجه

-در این مقاله نگارنده به موضوعاتی از قبیل اهمیت زبان و حفظ اصالت زبان وگرته

های داریوش برداری در ترجمهبرداری پرداخت. وچون موضوع اصلی این مقاله گرته

-تههای متفاوتی که تا اکنون از گربندیها و نظریات وهمچنین دستهشاهین بود به تعریف

 نامه وبعدا به شرح زندگی پرداخت. ،برداری توسط اشخاص مختلف ارائه شده است

معرفی چند اثر که توسط داریوش شاهین تالیف، ترجمه وتالیف، وترجمه شده است 

پرداخته شد.  در آخر مقاله برای اثبات این ادعا که شاهین از گرته برداری در ترجمه 

ن اثر اریک فو "طالی خدایان"ل از ترجمه کتاب هایش زیاد استفاده کرده است چند مثا

دانیکن که نوسط  داریوش شاهین ترجمه گردیده است، همراه با متن انگلیسی آورده شد 

 برداری زیادهایش از گرتهو مقایسه گردید و معلوم گردید که این ادعا که وی در ترجمه

 اساس نیست.کند بیاستفاده می
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 87/ تضمینات استقالل قضایی در نظام حقوقی ایران و افغانستان

 تضمینات استقالل قضایی درنظام حقوقی ایران و افغانستان

 

 خانم یلدا هومان

 چکیده

اصل استقالل قضایی ریشه در تاریخ نظامهای حقوقی دارد و امروز هم اهمیت آن 

افزون شده است. منظور از استقالل قضات در نظام قضایی این است که قضات مطابق 

جدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات و قانون،

قضایی باالتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند. فرض بر این 

است که قاضی با داشتن ویژگی های خاص، شخصی مستقل و مجری عدالت است، اما 

استقالل قضات  نیاز به ضمانت  کنترل راستایبرای حمایت بیشتر از حقوق مردم در 

اجرا هایی در این زمینه احساس می شود. حال این ضمانت اجرا ها ممکن است در قالب 

مرحله ای بودن دادرسی ها، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت انتظامی و مسؤولیت کیفری 

نین اقضات نمایان گردد. بررسی تضمینات استقالل قضایی به شکل مقایسه ای در قو

 ایران و افغانستان، نقاط قوت و ضعف نظام قضایی این دو کشور را مشخص می کند.

سؤولیت کلید واژه ها سؤولیت جرائی، م سؤولیت مدنی، م ضات، م ستقالل ق : ا

 انتظامی و تضمینات
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 مقدمه

ضرورت وجود ضمانت اجراء برای استقالل قاضی از آنجا بیشتر و جدی تر می شود 

سی که جریان رسیدگی تحت کنترل قاضی است، دادرس که در برخی سیستم های دادر

دارای اختیارات وسیعی است و می تواند آزادی اشخاص را سلب کند، اموال و حقوق 

ایشان را جابه جا نماید و حتی درباره جان مردم تصمیم بگیرد. زمانی که استفاده از 

مال ارتی در مقطع اعاختیارات وسیع با استقالل کامل همراه شود و هیچگونه کنترل و نظ

اختیار وجود نداشته باشد، طبعاً برای استناد نابجا یا احیاناً سوء تعبیر و سوء استفاده از 

توان با تعبیه ضمانت اجرا به نفع کسانی آن نگرانی بوجود می آید که بخشی از آن را می

، 1372، یکه در معرض این سوء تعبیر یا سوءاستفاده قرار می گیرند، مرتفع نمود.)محب

15) 

الزمه پرداختن به مسئولیت های  قضات بعنوان تضمیمنات استقالل قضایی، ارائه 

مسؤولیت در معنی عام حقوقی به معنی متعهد بودن و »تعریفی از مسئولیت می باشد:

موظف بودن شخصی به انجام یا ترک عملی می باشد، مانند موظف بودن مرتکب عمل 

ی تعهد قراردادی به جبران خسارت ناشی از عمل یا تخلف زیانبار و یا متخلف از اجرا

مزبور و نیز به معنی ثبوت کیفر مناسب در اثر ارتکاب عمل مجرمانه است. مثل استحقاق 

جاعل به تحمل مجازات مقرر برای ارتکاب عمل جعل. به این ترتیب مسؤولیت در این 

 (42، 1382 شهیدی،«.)معنی، مسؤولیت مدنی و کیفری را در بر می گیرد

عالوه بر مسؤولیت مدنی و کیفری، قضات دادگستری در انجام وظایف خطیر قضاوت 

برخورد می نمایند که موارد مذکور « مسؤولیت انتظامی» با نوع دیگری از مسؤولیت بنام 

 مورد بحث قرار می گیرد.

 مرحله ای بودن دادرسی ها. 1

جام خواهی، اعاده دادرسی و غیره وجود مراحل متعدد رسیدگی مانند: تجدید نظر، فر

بر عالوه اینکه ضمانت اجرایی است در برابر خطای قاضی مرحله پائینتر رسیدگی، در 

و به معترض این اجازه را می دهد که به مرحله باالتر رجوع  تشخیص موضوع یا حکم آن
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نستان اکند، در حقیقت تدبیری است که جهت کنترل استقالل قاضی در قوانین ایران و افغ

 پیش بینی شده است.

های در اصول محاکمات ایران، طرق اعتراض به احکام و آرای قضایی را به گونه

هی، انجامد:واخوااند که در مجموع به شناسایی چهار طریق میبندی کردهمختلفی تقسیم

استیناف، فرجام و اعاده دادرسی. واخواهی و استیناف را طریق عادی و فرجام و اعاده 

 (1381،28گویند.) متین دفتری،العاده میرسی را طریق فوقداد

قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهها ی عمومی و انقالب در امور کیفری  241ماده 

 بیان می دارد:به قرار زیر  را جهات درخواست تجدیدنظر

فقدان شرایط قانونی شهادت در  ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا -الف »

  ؛ود و یا دروغ بودن شهادت آنهاشه

 ؛قانون ی باأادعای مخالف بودن ر -ب 

  ؛ادعای عدم توجه قاضی به دالیل ابرازی -ج 

 «؛یأادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده ر -د 

ی أچنانچه ر» قانون فوق آمده است: 242همچنین جهت کنترل استقالل قاضی در ماده 

ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض  توسط دادگاهی که صالحیت

و به مرجع صالح ارجاع می نماید و در صورتی که از دادگاهی که صالحیت محلی نداشته 

نمایند،  و هر یک از طرفین دعوا در تجدیدنظر خواهی خود این موضوع ایراد صادر شود

 « ماید. مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می ن

نیز، رسیدگی دو درجه ای )دادرسی بدوی و استینافی( پذیرفته شده است.  در افغانستان

همچنین، موارد فرجام خواهی در امور جزایی و اعاده دادرسی در ستره محکمه پیش بینی 

مواردی را که متهم  1323قانون اجراآت جزایی مصوب  246ماده  3و  2شده است. بند 

انند در صورت عدم قناعت به حکم محکمه ابتد ائیه اعتراض خود را یا حارنوال می تو

مستقیماً یا از طریق محکمه حاکمه به محکمه استیناف مربوطه تقدیم نمایند را تصریح 

ماده فوق آرای صادره محاکم ابتدائیه را در موارد پنجگانه زیر نیز از  4نموده است. بند 
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 سته است:سوی متهم یا حارنوال قابل اعتراض دان

 مخالفت حکم با قانون  -1

 خطا در تطبیق  -2

 تأویل آن بنا یافته  -3

 در حکم، بطالنی صورت گرفته -4

 در اجراآت بطالنی واقع گردیده است که برآن حکم تاثیر نموده باشد. -5

قانون مذکور احوالی را که ستره محکمه احکام صادره محاکم   271ماده  1همچنان بند 

ارنوال، محکوم علیه، یت یا جنحه به اساس فرجام خواهی سدر قضایای جنااستیناف را 

مدعی حق العبد یا مسئول حق العبد تحت غور و مداقه قرار می دهد، مشخص نموده 

 است.

 مسؤولیت جرائی. 2

استقالل قاضی تکلیف وی است که در مقابل این تکلیف، حق مردم که همانا حق 

و صحیح است  قرار دارد. در صورتی که دادرس استقالل  برخورداری از محاکمه بیطرفانه

خود را بدرستی رعایت نکند و آن را بعنوان یک امتیاز یا معافیت از مسؤولیت تلقی نماید 

و آن را به ابزار اعمال فشار یا تضییع حقوق مردم تبدیل کند، نه تنها باعث تضیعف 

مت کردن قانون در چشم مردم دستگاه قضایی و شکستن اقتدار و احترام آن و بی حر

شده، بلکه حقوق جامعه و مردم که به او سپرده شده نیز ضایع کرده است. به همین دلیل 

است که قانونگذار تخلفات عمدی و سوءنیت دادرس را که احیاناً به بهانه استقالل قاضی 

نی یصورت میگیرد، جرم و قابل مجازات دانسته است و برای او مسؤولیت جزائی پیش ب

 ( 18-17، 1372کرده است.) محبی، 

هریک از مقامات »قانون مجازات اسالمی ایران در این باره مقرر داشته است:  571ماده

که برخالف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را   و مامورین دولتی

محرومیت  از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، عالوه بر انفصال از خدمت و

. «سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد



 36/ تضمینات استقالل قضایی در نظام حقوقی ایران و افغانستان

عبارت مقامات و مامورین دولتی که در ماده مذکور آمده است مطلق می باشد، اما در 

هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصالح برخالف »آمده است:  575ماده 

ازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر قانون)دستور( توقیف یا دستور ب

نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال 

هریک از مستخدمین و »نیز مقرر می دارد:  578به عالوه ماده « . محکوم خواهند شد

ا اذیت ور به اقرار کند، او رمأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجب

 3ماه تا 6و آزار بدنی نماید عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از 

نمونه های دیگر سوءاستفاده از اختیارات، به بهانه استقالل که « سال محکوم می گردد...

قانون مجازات  581ممکن قاضی مرتکب شود، دستورهای قضایی است. مانند ماده 

 المی ایران. اس

هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، :» قانون اساسی افغانستان  133طبق ماده 

ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع 

او، در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور 

ری آن از طرف رئیس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به تقدیم و با منظو

 «احکام قانون مجازات می شود.

در نتیجه می توان گفت  قانون مجازات ایران ضمن توجه دقیق به موارد مسؤولیت 

جزایی قضات، موضع شدیدتری برای کنترل استقالل قضات اتخاذ نموده و از این طریق 

 ته است.  به این امر مهم پرداخ

 مسؤولیت مدنی. 3

مهمترین ضمانت اجرا برای عدم سوء استفاده از استقالل را می توان در مسؤولیت 

مدنی قاضی جستجو کرد. با وجود اصل مصونیت قضات، در نظامهای مختلف حقوقی 

طی قرن ها مسؤولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت 

صوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از دموکراسی به خ

اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسؤولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت 



 6931پنجم خزانشماره  – پژوهشی اشراق-فصل نامه علمی/  32

 (135، 1385نمایند.) داورنیا، 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل یکصد وهفتاد وسوم برای مردم حق 

مأمورین، واحدها و آئین نامه های دولت و احقاق حقوق شکایت و دادخواهی نسبت به 

آنها به دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته و در خصوص ضررهای مادی و معنوی 

گاه در هر» ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در اصل یکصدو هفتاد و یکم مقرر می دارد: 

ضرر  یق حکم بر مورد خاص،اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطب

مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن 

است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از 

 متهم اعاده حیثیت می گردد.

کم ح بموجب این اصل در مواردی که قاضی در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق

بر مورد خاص تقصیر )عمد( یا قصور) اشتباه( کند و بر اثر آن، ضرر مادی یا معنوی 

 متوجه کسی گردد به دو صورت جبران می شود:

در صورت تقصیر قاضی، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و باید از عهده  -1

 سط دولتدر صورت اشتباه قاضی، کلیه خسارتهای ناشی از آن تو -2خسارت بر آید؛ 

، 1386جبران می شود. در هر دو صورت از متهم بی گناه اعاده حیثیت می شود.) زنجانی، 

132) 

 :اشاره ای کرد قانون اساسی 171نکات موجود در اصل الزم است به 

ات ای که قوانین و مقررتقصیر قاضی عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه -

 ته است.برای فرد موظف )قاضی( مقرر داش

قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته و افراد حق دارند 

لی توان مشمول قاعده کعلیه قضات به دستگاه قضائی شکایت نمایند. این موضوع را می

دادخواهی حق مسلم هر فرد »دارد: قانون اساسی دانست که مقرر می 34مذکور در اصل 

ن بنابرای« ر دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید....تواند به منظواست و هرکس می

خسارت دیده، برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و 
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، 1387)هاشمی، باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی مربوطه را دارد.صدور حکم می

414 ) 

ه دالیل دیگر عمالً موجب اشتباه قاضی: وقتی است که وی بدون نیت و قصد و ب -

ت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت روص ضرر و زیان بشود و در این

 (415، 1387) هاشمی، رسدقاضی در صورت اشتباه امری منطقی بنظر می

کجا باید گفت دادرس اشتباه کرده است و در چه مورد باید او را مقصر در مورد اینکه 

در  شود و تقصیر به حالتی کهاشتباه ناظر به قصور دادرس می»، گفته شده است: شمرد

آن تدلیس و سوء نیت و عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد )مانند اخذ رشوه( 

ده باشد. اشتباه در صورتی سایا دفع ضرر )مانند ترس( یا انتقام جوئی و مانند اینها، می

شبهه از سوی دو طرف دعوا یا شهادت  ثر القاءاست که آلوده به امر نامشروع نشود و در ا

نادرست و اقرار برخالف یا پیچیدگی و نارسائی مفهوم یا متروک مانند آن یا نقص در 

حافظه و قدرت اجتهاد و مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق 

راه ناصواب ر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به یشود ولی تقص

 (218، 1374)کاتوزیان، «.رودمی

بی مباالتی نابخشودنی و بی اعتنائی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضائی را نیز باید 

اند ها و کتابهای حقوقی را نخوبر قلمرو تقصیر افزود. برای مثال، ممکن است قاضی رویه

های یزهرا فدای باورها و انگ یا مشورت نکند یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد، یا قانون

اخالقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری 

 را عواد اصحاب وکیل یا گردد شهود یا طرف دو وسیله به واقع بیان از مانع عصبانیت و

 ائیقض مسلم عرف ای قانون که را کارها اینگونه سازد محروم دفاع حق از را آنان و نپذیرد

 باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه. شمردمی حرام یا واجب

در واقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک به زبان حقوقی ما به تقصیر و اشتباه 

شود خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین تقصیر است و تعبیر می

  (128، 1374کاتوزیان،  )در حکم عمد.
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قانون اساسی به جبران ضرر مادی و معنوی اشاره  171جبران خسارت: در اصل  -

شده است. بدین ترتیب که ضرر مستقیم مادی و ضرر از دست دادن منفعت از موارد 

رود که در صورت اثبات ورود خسارت، قاضی یا دولت ضامن خسارت مادی به شمار می

 (142، 1362، کاتوزیان )خواهد بود.

قضائی )تعقیب، احضار، حبس، شالق، و نظایر آن( یقیناً دارای اثرات روحی اقدامات 

توان و عاطفی و وارد کننده خسارت حیثیتی و معنوی است که قابل تقویم نبوده و نمی

  (1362،143 کاتوزیان، )دانند.ناپذیر میآنها را با پول ارزیابی کرد، به همین دلیل آنرا جبران

قانونی برای احراز تقصیر قاضی همچنان دادگاه عالی انتظامی  قابل ذکر است که مرجع

قضات می باشد و محکمه انتظامی قضات در واقع تنها به منزله یک کمیسیون انضباطی 

 (164، 1385عمل نماید.) داورنیا، 

اعاده حیثیت: خسارت معنوی گاهی از اوقات تا حدودی قابل جبران می باشد. در  -

در هرحال از » صدو هفتادویکم قانون اساسی مقرر می دارد:این خصوص ذیل اصل یک

قانون مسئوولیت مدنی در این خصوص  11حکم ماده «. متهم اعاده حیثیت می گردد

کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می » چنین است:

وی خود را بخواهد. تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معن

هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر 

عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به 

 (417و416 1387هاشمی،«) عذر خواهی و درج حکم در جراید وامثال آن نماید

صریحی  پاسخلیت مدنی قاضی در قوانین افغانستان، باید گفت که در رابطه به مسؤو

 با عنایتوجود ندارد. ابهام در این مورد باید مورد توجه قانونگذار محترم قرار گیرد. اما 

های  نامب ،قضائیه دارای سلسله مراتبی است، قوة افغانستان قانون اساسی 116به اصل 

ره محکمه که از تخلفات ناشی از خطا یا تقصیر محکمه ابتدایی، محکمه استیناف و ست

توان در ستره محکمه طرح شکایت نمود. بر این قضات محاکم ابتدایی و استیناف می

تبدل، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات را مطابق احکام تقرر، قانون اساسی،  132مبنا، اصل 
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گی به اتهامات علیه قاضی رسید 133داند و نیز ماده قانون، از صالحیت ستره محکمه می

مأمورین و سایر کارکنان اداری  124را در صالحیت ستره محکمه قرار داده است. اصل 

تره شان را برعهده سترفیع، تقاعد، مجازات و مکافاتانفکاک، قوة قضائیه از جهت تقرر، 

 محکمه نهاده است. 

 مسؤولیت انتظامی. 4

ر قوانین برای مأمورین قضایی، با هدف یکی از ضمانت اجرا های پیش بینی شده د

تأمین و تضمین حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده از مقام و اختیارات قضایی به 

 بهانه استقالل، مسؤولیت انتظامی می باشد. 

گاهی ممکن است، دادرس در استفاده از اختیارات و استقالل عمل خود مرتکب تخلف 

حرفه ای و تخصصی در امر قضاوت تخطی کند، بدون  انتظامی شده و از اصول و موازین

اینکه عمل وی عنوان مجرمانه داشته باشد. برای این قبیل موارد نیز ترتیبات قانونی خاص 

در قوانین ایران و افغانستان وجود دارد که بموجب آن قاضی متخلف تعقیب انتظامی می 

امی مانند: توبیخ، سلب شود و در صورتیکه تخلف وی محرز شود به مجازاتهای انتظ

 سمت قضایی یا انفصال موقت یا دایم محکوم می شود.

در مورد تدابیر پیش بینی شده برای مسؤولیت انتظامی قضات قبالً در قوانین ایران 

 مباحث مطرح گردید و اما قوانین افغانستان: 

 مقرره طرز سلوک قضایی جمهوری اسالمی افغانستان ، مقرر می دارد: 23مادة 

هرگاه قاضی وظایف و معیارهای سلوکی مندرج این مقرره را در اجرای وظایف »

قضائی خویش رعایت ننماید، شورای عالی ستره محکمه مطابق احکام مقررة تادیبی 

 « قضات مجازات تأدیبی را علیه او تجویز مینماید
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 گیری و پیشنهاد:نتیجه

نبال دارد افغانستان این نتایج را به د بررسی تضمینات کنترل استقالل قضایی در ایران و

که قوانین ایران و افغانستان با توجه به اسناد بین المللی و موازین اسالمی سعی بر پذیرش 

و در نظر گرفتن مکانیزم های الزمه جهت تحکیم استقالل قضایی و تحقق عدالت در 

 جامعه را نموده اند. 

قوانین دو کشور را مشخص کرده و بررسی موضوعات مطروحه، نکات مثبت و منفی 

توجه قانونگذار را به آن جلب می دارد. در بحث مرحله ای بودن دادرسی قوانین هر دو 

کشور توجه کافی را مبذول داشته و جهت کنترل استقالل قاضی موارد الزم را درج قانون 

ینی ب نمودند. در بحث سایر مسؤولیت ها، یکی از نکات مثبت قوانین افغانستان پیش

مسؤولیت جزائی و انتظامی قضات می باشد اما عدم وجود قاعده ای مشخص در ارتباط 

به مسؤولیت مدنی قاضی بعنوان ضمانت اجرای استقالل وی در قوانین افغانستان را می 

توان از نکات منفی قوانین افغانستان برشمرد. در بحث مسوولیت جزایی رویه جدی و 

توجه می باشدکه الزم است قانونگذار افغانستان به این امر  شدیدتر قوانین ایران قابل

 توجه بیشتری مبذول دارد. 

در اخیر پیشنهاد می شود دولت افغانستان و ستره محکمه تدابیر شفاف، روشن و صریح 

و واضحی را در قوانین و مقررات و در طرزالعمل ها و رویه های قضایی و هم در رویه 

استقالل قضایی و خدشه دار نکردن آن پیش بینی و تصریح  های عملی برای حفاظت از

 کنند.
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 سازی در افغانستانهای ملتعناصر ومؤلفه

 محمد آصف محسنی

 چکیده

سازی های مدرن سیاسی )دولت ـ ملت(، تقویت ملتاز مسائل مهم و اساسی نظام

است. امروزه هر نظام به هر دلیل که نتواند این کار کرد بنیادی خود را به درستی انجام 

دهد، دیر یا زود با بحران همبستگی روبرو شده و جامعه بسوی فروپاشی پیش خواهد 

الجیشی که دارد، جوالنگاه مهمی برای مهاجمان  رفت. افغانستان بدلیل اهمیت سوق

 گیری اقوامشکلاین سو بوده است و این امر منجر بهخارجی ازقرن سیزدهم میالدی به

و مذاهب متعدد در آن سرزمین گردیده است؛ هرچند افغانستان کشوری نیست که 

 به نام تازگی استقالل خود را بدست آورده باشد و از موقعیت جغرافیایی خاصبه

ی شرین امنیت، افغانستان برخوردار شده باشد، اما هرگز این کشور و مردمان آن میوه

صلح، همدلی، همبستگی و احساس همگرایی در قالب یک واحد اجتماعی همگون را 

ای و... بوده است که های قومی، فرقهها، کشمکشاند. همواره دچار تالطمدر خود ندیده

 یر بر پیکره آن وارد شده است.  خسارات بس جبران ناپذ

سیاسی سازی مبتنی بر نظاماین نوشتار با استفاده از چارچوب نظری و تئوریک ملت

سازی در افغانستان تحقق در پی آن است تا نشان دهد علی رغم آنکه فرایند ملت مدرن

رک؛ تاریخ شتهای از قبیل: سرزمین مها و ظرفیتزعم نگارنده عناصر، مؤلفهنیافته است، به

و فرهنگ مشترک؛ دین مشترک و نهایتا دولت دولت نسبتا دموکراتیک وجود دارد که 

 سازی در این کشور کمک خواهد کرد. فرایند ملتبه

 ملت، ملت سازی، قوم، عصبیت، افغانستان. کلیدواژه ها:
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 مهمقد

یک ها و تمامی اعضای جامعه بهعبور، درک و دانائی افراد، گروهسازی اشاره بهملت

انتزاعی و « ما»یک تصور و درک عمومی بزرگتر و احساس نزدیکی و خویشاوندی به

یند بای اعضای آن جامعه را میکه افراد نه همه« اجتماع تخیلی»نام ملت دارد، یک کلی به

گرفته است که اعضاء ها شکلاما این احساس در آن« 11: 1377می: اما»شناسد؛ و نه می

گیری ای شکلکنند و در واقع یک جامعه در مرحلهآن احساس یگانگی و وحدت می

نتی های سای برتری از افکار و احساسات رسیده است که با حفظ وفاداریمرحلهملت، به

ی یمی و کوچک را تصور کند که همهتواند اجتماع بزرگتر و برتر از تصورات قدخود می

 هارا در دل خود جای داده است.   آن

ای خاص دوران جدید است ملی که پدیدهتشکیل دولت»عقیده نوراهلل قیصری: به 

هویت جدید ملی چون مذهب، قبیله، کاست و... بههای سنتی هممعنی عبور از هویتبه

دی ای و یا نژارا براساس تعلق مذهبی، قبیلهجای آنکه افراد خود است. در این مرحله به

ملتی خاص با جغرافیای معین و نظام حکومتی معینی شناسایی کنند، براساس تعلق به

 خودیابی به این مرحله از رشد و توسعه نهدست «51: 1373قیصری: »« شوند.شناسایی می

د و نه با قلع و بخود و طبیعی است که بدون اقدامات ارادی مانند قومیت حاصل گرد

سازی شرایط عینی همانند قمع پیوندهای سنتی امکان پذیر است. بلکه عالوه بر آماده

رشد اقتصادی، ارتباطات، شهر نشینی و آگاهی عمومی، نیازمند اقدامات جدی از سوی 

را در میان افراد تقویت نماید وهمگان « زیست جمعی»ای نخبگان و دولت است که اراده

های قومی، زبانی و مذهبی بر خوردار باشند با حقوق انکه از چه ویژگی صرف نظر از

یری کارگگونه بهعنوان شهروندان آن ملت تلقی گردند، در غیر اینصورت هر مساوی و به

سازی را با مشکل روبرو خواهد سازی فرهنگی، فرایند ملتزور و خشونت و یکسان

 کرد.  

 

 



 616سازی در افغانستان / های ملتعناصر و مؤلفه

 مفهوم شناسی ملت

ت، حاصل تغییرمعنایی طوالنی است که مراحل چندی را پیموده است. مفهوم مدرن مل

معنای زاده شدن پدید ( بهnatio( که از ریشه التینی)nationاین واژه با مفهوم انگلیسی )

زیستند و از شد که در روم میای از خارجیان اطالق میعدهآمد و در روم باستان به

 شناختی وی تاریخی، جامعهودند. ملت پدیدهگونه امتیاز شهروندی برخوردار نبهیچ

های نژادی و خویشاوندی، زبانی و عوامل گوناگون عینی که پس از ترکیبی از گروه

پدیدار « 1648»داری، بویژه پس از قرارداد وستفالیا در سال فروپاشی جامعه فئودالی و برده

ی سیاسی و حقوقی ی ملت پس از جنگ جهانی دوم بیشتر بار معنایشده است. واژه

ی حقوق شهروندی، دموکراسی، برابری و عدم تبعیض خود گرفته است و غالبا بر پایهبه

 «  176: 1384آشوری: »یابد. سازمان می

گونه تعریف کرد: مجموعه ساکنان یک آکادمی فرانسه ملت را این 17در اواخر قرن 

کنند. دو مشترک زندگی می در کشور واحد که زبان واحد دارند و تحت قوانین دولت،

های اندیشمندان قرن نوزدهم را در راستای تعریف ملت، در قرن بعد ارنست رنان تالش

کند: ملت یک روح و روان است و یک گونه تشریح میاثر ماندگارش ملت چیست؟ این

اصل معنوی، دو چیز که در حقیقت یک چیزند و سازنده اصل روحانی، از یک طرف 

عامل و تگان است و از طرف دیگر میل بهحافظه و خاطرات مشترک گذشته تداعی کننده

سازش حقیقی باهمگنان ذاتی خویش دارند.... بنابراین ملت نوع همبستگی شدید است 

های تعاریفی که از ملت، در فرهنگ «243: 1384روالن برتون: »مبتنی برفداکاری پیشینیان. 

وعی اند، به نهای سیاسی ـ اجتماعی ارائه شدهدئولوکمعتبر و از سوی نظریه پردازان و ای

 باشند.بازتاب دهندة تعریف ارنست رنان می

د های مشترکی هستنداند که دارای ویژگیمورگنتا ملت را پدیدة انتزاعی از افرادی می

کنند که علیرغم داشتن احساس و طرز اعضاء ملتی میها، آنها را تبدیل بهو همین ویژگی

ی مذهبی، یک طبقه اجتماعی ـ اقتصادی یا یک فرقهشترک، ممکن است بهتفکر م

 «183: 1384مورکنتا:»سیاسی و یا یک خانواده نیز وابسته باشند. حزب
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ماعتی ج« ملت»امرسون پژوهشگر علوم سیاسی با بزرگنمایی انگاره ملت، معتقد است 

آل، تاب و آرمانی این ملت اند، نمونه ایدهکنند یک ملتاز مردم هستند که احساس می

کند که برخاسته از یک قوم خاص و یکپارچه باشد با را در اندیشه اروپایی جستجو می

لحاظ عینی وجود نداشته های منحصر به فردشان، هرچند ممکن است این مدل بهویژگی

هایی که در تعریف ملت وجود دارد آن را مجموعۀ پیچیدگیباشد، او علیرغم اذعان به

داند که از دو جهت احساس تعلق و پیوند دارند: یک: اشتراک در عناصر دمی میمر

 حیاتی، میراث مشترک، دو: انتظار سرنوشت مشترک در آینده.

در فرهنگ علوم اجتماعی، ملت بزرگترین اجتماع انسانی دانسته شده که عامل پیوند 

لقه مشترک صورت که احساس عباشد بهشان میها فرهنگ و آگاهی مشترکآن

  «811: 1384جولیوس گولد: »ارند. سرزمین، دین، تاریخ، فرهنگ و حتی زبان خاص دبه

 ملت در قرآن و ادبیات دینی

معنای دین، شریعت و پیروان آن بکار ی است عربی قرانی، که در اصل بهملت واژه

نی معارد بهرفته است در قرآن این واژه بیش ازده بار بکار رفته است که در همه مومی

:  األنعام / 125: النساء / 25: عمرانآل/  135 البقرة.». دین و شریعت یاپیروان آن آمده است

در قاموس آمده:  «131: البقرة  / 78: الحج/123:  النحل / 38:  یوسف / 37:  یوسف /  161

لعرب ابن منظور در لسان ا «7ج: 282: 1364قرشی: »« معنای شریعت و دین است.ملت به»

دهخدا در ضمنی که ملت  «631: 11ق: ج 1411ابن منظور: »کند. نیز همین معنا را ذکر می

لحاظ حقوقی دو تعریف برای آن ذکر داند، بهمعنای دین،کیش، شریعت و آئین میرا به

 کند ؛می

کنند و تحت حاکمیتی قرار ای افرادی که در سرزمین معینی زندگی میالف: مجموعه

 دارند.

را شخص حقوقی برخاسته از دولت گرایانه بعد از انقالب فرانسه، آنبا نگاه تکامل ب:

 اند.داند که دارای حق حاکمیتمردانی می

دین  هایلحاظ لغوی، دینی، و بیان فرقاستاد شهید مطهری، ضمن بررسی واژه ملت به
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اصلی آن است  و ملت در نهایت معتقد است: معنای مدرن ملّت، مغایر با مفهوم لغوی و

د انگردد که دارای سابقه تاریخی، قوانین و حکومت واحدو به واحد اجتماعی اطالق می

 «58ـ56مطهری: نرم افزار: »و آرمان مشترک دارند. 

شود که هرچند این تعاریف، بر عناصر مثل از تحلیل تعاریف گوناگون ملت، روشن می

ه این دهد کند، ولی واقعیت نشان مینکمیزبان، فرهنگ، تاریخ، حافظه جمعی و... تأکید 

اتفاق کشورهای جهان های دور دست قریب بهتوان در افقوحدت بخش را نمی عناصر

پدید  سازیساز را در قالب فرایند ملتهای یگانهیافت، بنابراین تالش باید کرد تا سازمایه

و تاریخی، آنچه در  ی مفهوم ملت، پدیدة مدرن است نه ازلیآورد، بنابر این انگاره

است که در دنیای مدرن، « قوم»درازنای تاریخ، هویت جمعی و ساختار یکپارچه دارد 

ل سازی، ایجاد تعامدهد، درهم آمیختن اقوام، یکپارچهعنصر ابتدایی ملت را تشکیل می

و همگرایی میان آنان و تقویت فرهنگ ملت باوری در جامعه، با مکانیسم منطقی تالش 

 طلبد.نخبگان و همیاری آحاد جامعه را می صادقانه

 عناصر تشکیل دهنده ملت  

د و اناتفاق نظر نرسیدههرچند متفکران که در مورد دانش واژه ملت سخن رانده اند، به

نماید تا بتوان عناصر خاص را اند، بنابر آن مشکل میهرکدام معنای از ملت ارائه داده

اند ازقبیل: نژاد و امل چندی را یاد آوری کردهبرای پیدایش ملت نام برد، اما عو

صادی و های مشترک اقتهای جغرافیایی، بستگیخویشاوندی، اشتراک دین، زبان، بستگی

ها اتفاق نظر وجود های مشترک. اما در مورد و جود داشتن یکایک آنتاریخ یا سنت

طعی یک دسته از بندرت دوملت وجود دارد که در حمایت ق»گوید، ندارد. مک آیور می

ها، ای هستند از قومهای جهان، آمیزهو دولت «154: 1383عالم: »« عوامل عینی باشند.

سیاسی، های متفاوت که در درون نظامها، نمادها و حافظهها، ادیان و مذاهب، زبانفرهنگ

مدرن  توان گفت: مفهوممیدر چرخه تعامل و ارتباط دیالکتیکی باهم قرار دارند. بنابراین 

سیاسی است که سنگ بنای اصلی آن ساختار سیاسی ـ ملّت، امروزه یک انگاره و پروسه

توان ساختارهای قومی، محلی، گروهی و مذهبی را اقتصادی دولت ـ ملت است که می
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 گرا، فرهنگ شهروندیها در قالب چنین ساختار ملتدرهم شکسته و از تعامل پایدار توده

 « 31: 1386بشیریه: »گیرد. پا می

توان بیان کرد که هرکدام تر و بهتر از ملت سه روش و شیوه را میبرای درک عمیق

تنها در مقام تئوریک بلکه در مقام صاحب نظران و متفکران خود را دارد. این سه روش نه

 عمل و واقعیت با آن رو برو هستیم. 

 الف( ملت سیاسی مبتنی بر نظام سیاسی واحد  

 فرهنگی    -ب( ملت قومی 

 ج( ملت مدرن سیاسی 

 ملت سیاسی مبتنی بر نظام سیاسی واحد  

های اصلی در باب ملت نشأت گرفته ازسنت فکری انقالب فرانسه یکی از برداشت

است، طبق آن سنت ویژگی اصلی ملت نه وحدت فرهنگی یازبانی یا قومی، بلکه وحدت 

که  ملت مجموعه افرادی است»ه است سیاسی است، یکی از انقالبیون فرانسه گفتدر نظام

مؤلفه اساسی در این نظریه که باعث «  31ـ33همان: « »تحت حکومت یک قانون به سربرند

اسی سیسیاسی واحد است. اگر نظامشود، نظامسازی میایجاد همیستگی در جامعه و ملت

ایند واحد در سرزمین ترکیب یافته از اقوام، نژاد، فرهنگ و مذهب بوجود آید فر

گرفته و در نتیجه وحدت ملی و احساس همبستگی پدید خواهد آمد. سازی شکلملت

بنابر این تکوین ملت نیازمند تکوین دولت است و مفهوم دولت و سازمان سیاسی منطقا 

سیاسی و از نظر تاریخی برملت تقدم دارد. از این رو مجموعه کسانی که در درون نظم

اند، در نتیجه و جود چنین نظمی مصلحت کنند، یک ملتی میواالتر از قوم و قبیله زندگ

آن نظم آید و احساس وظیفه و وفاداری مشترک نسبت بهمشترکی در بین آنها پدید می

این  های ملی پس از استعمار نیز موئیدگیرد. تجربه قرن بیستم و پیدایش دولتشکل می

  « 31همان: »برداشت سیاسی است.
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 ارزیابی 

رسد که رویکرد فوق ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است، چرا که میبنظر  

سازی دست سیاسی واحد و جود دارد اما هرگز به ملتهای زیاد داریم که دولتنمونه

ها پدید نیامده است، مثل عراق گرایی در آن سرزمیناند و هویت، همبستگی و همنیافته

گونه احساس ... که در این کشورها مردمان شان هیچدر دوره صدام حسین، افغانستان، و...

ج بوده ای رایگرایی با دولت مرکزی نداشته اند، بلکه مرکز گریزی شیوهوابستگی و هم

این نظریه اگر چه در عمل کار ساز و آدمیان را برروی »نویسد: است. دکتر جاللی پور می

از  صوری است، بسیاریکند ولی نظریه زمین براساس تقسیمات سیاسی تفکیک می

.« گیردملت( را نادیده می –مناقشات موجود ملی، قومی در درون کشورهای فعلی )دولت 

  «122: 1373جاللی پور: »

گو باشد، چرا که در تواند پاسخرویکرد فوق حداقل در کشورهای در حال توسعه نمی

د، انی وجود نداری مشارکت سیاسی همگهای دمکراتیک برپایهاین نوع کشورها حکومت

آید؛ شوند و میان اکثریت و اقلیت واگرایی بوجود میحاشیه رانده میها بهاکثرا اقلیت

ست سازی دبنابراین طبق رویکرد فوق هویت ملی شکل نگرفته تا به فرایند ملت

  «33بشیریه: همان: .»یابیم

 فرهنگی    -ملت  قومی

رای نخستین بار دو نفر فرانسوی بنام نظریه آلمانی است، باین نظریه که مشهور به

ی استوارت چمبر لن انگلیسی االصل در و واثردوال پوژ مطرح و بعدها بوسیله گوبین

 آلمان گسترش یافت.     

قوم، نژاد، مذهب، دین، رسوم و اعتقادات »ای ملت را، این رویکرد عناصر تشکیل دهنده

اند. سازی بر اساس نژاد دانستهتی این نظریه را، ملاما اساس و بنیه« داندمی

ک داند که از یاین نظریه ملت را گروهی از افراد انسانی می»نویسد: منوچهرطباطبایی می

باشند. این عده روی عامل نژاد تاکید زیادی نژاد بوده و دارای تمدن و زبان مشترک می

در این « 24: 1384طباطبایی: »« آورند.کنند و آن را رکن اساسی ملیت به شمار میمی
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چارچوب مردمان هم نژاد، هم زبان، هم دین، یک ملت اند و یک هویت ملی را تشکیل 

کنند و دهند، یعنی افراد جامعه بدلیل اشتراک در عناصر فوق احساس هویت میمی

آید و براساس این نظریه آدمیان، در این سرزمین شان بوجود میهماهنگی و همگرایی بین

پیوندها،  «133: 1:ج1384ابومحمد: »اند.نه ارادی و سیاسی(  تقسیم شدهبصورت طبیعی )

اند نه عقالنی، افراد از آغاز آفرینش خویش، ـ عاطفی تعامالت و روابط، احساسی

پذیرند، بنابراین ملت، محصول اختیار و منفعالنه در درون آن قرار گرفته و آن را میبی

 .د مدار اعضاء آنوارادة خ صل اندیشه، خواست وطبیعت و فراورده تاریخ است، نه ماح

در فرمت و قوام بخشی ملت دخالت ندارند بلکه هستی و هویت خویش را تنها افراد نه

همین جهت، حفظ، مراقبت و تداوم با همستانی ملی از حیات کنند بهاز آن کسب می

 « 213: 1383باربیه: »تر است.افراد آن مهم

 ارزیابی 

های ملی را که از چند قوم تشکیل شده است مثل)سوئید، الً: هویتاین نظریه او

کند. ثانیاً: جوامع بشری از لخاظ قومی و مذهبی افغانستان، ایران، لبنان و....( تفسیر نمی

ها بر اساس عناصر قومی و نژادی کار آسان نیست. امروزه العاده مخلوط و تمیز آنفوق

داده است، چرا که در طول تاریخ بدلیل جابجایی این نظریه کارکرد خود را از دست 

ای باهم ممزوج گردیده است ها در سراسر جهان و تعامل میان آنان، نژادها بگونهانسان

ی نژاد گونگ و نا مشخص شده است و امروزه تفسیر خاص و روشن از که دانش واژه

  « 134همان: »آن وجود ندارد. 

یعنی نژاد، زبان، مذهب و فرهنگ شکل بگیرد، از سازی اگر بر اساس این نظریه ملت

های یکدست نژادی، مذهبی، فرهنگی و زبانی یافت، عمالً توان هویتآن جهت که نمی

ومی، های قشود و اقلیتبه تحمیل یک مذهب، فرهنگ، زبان و نژاد بر سرزمینی منجر می

سمت واگرایی سوق داده شوند، در نتیجه آنان بهنژادی، مذهبی و... به حاشیه رانده می

ها آید، چه بسا خرده فرهنگتنها احساس همبستگی و همگرایی پدید نمیشوند، نهمی

اقدامات مسلحانه زده که پیامدهای منفی زیاد را بدنبال دارد، حاشیه رانده شده، دست بهبه
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ا و... ر هانسل ها، انقراضها، بیدادگری، تصادمات خونین، ویرانگریهااین شناسه، جنگ

در طول تاریخ خلق کرده است. ایده، نگرش و تفکر رادیکال ناسیونالیستی، سادیسم 

)خود بزرگ بینی( قداست یک قوم، و احساس حقارت و کوچک انگاری اقوام و 

ن اند، ایهای اجتماعی دیگر، در درون ملت قومی ـ فرهنگی، تبیین و پرداخت شدهگروه

 ای، نه هویتیه که افراد، خارج از دایره قومی ـ قبیلهانگاره تقدیس آن چنان اوج گرفت

ا ها و حقوق انسانی، لذبرای خود قائلند و نه شخصیتی قابل احترام و برخوردار از آزادی

دانند صرفاً خود و ایل و تبارشان را حق مطلق، شایسته ستایش، سیادت و فرمانروایی می

با آنان متفاوتند، مستحق تکفیر، تحقیر، لحاظ قومی ـ فرهنگی، و جوامع دیگر را که به

ی گویایی تاریخی است که خویشتن. افغانستان بعنوان نمونههیچ انگاری و خدمت به

 گذاشته است.  ها و تصادمات خونین را پشت سرنگج

 ملت مدرن سیاسی   

های نظیر آزادی سیاسی، و حقوق شهروندی مبتنی سازی بر معیاردر برداشت سوم ملت

سازی دست یافته و احساس همگرایی و توان به فرایند ملتو با این معیار میاست 

های قومی، نژادی، فرهنگی و سازی بر اساس هویتهمبسگی را بوجود آورد. اگر ملت

ال ها فعنظام واحد سیاسی  تعریف شود، تمایالت واگرایانه بوجود آمده و خرده فرهنگ

 شوند. می

سازی بر عنصر آگاهی و اراده جمعی مردم، با و ملت گیری هویت ملیاگر در شکل

نند و زاستفاده از حقوق سیاسی تکیه شود که مردم آزادانه دست به تشکیل دولت می

ه ساالری بمناصب حکومتی بدون در نظرداشت قوم، نژاد، مذهب و... بر اساس شایسته

همبستگی میان  توان گفت احساست است که میرافراد جامعه واگذار شود در آن صو

 شهروندان پدید آمده است. 

ارنست رنان از نظریه پردازان اصلی مفهوم مدرن ملت، از چنین دیدگاهی برداشت  

فرهنگی را مورد انتقاد قرار داد. به نظر او عامل تکوین هویت ملی داشتن تاریخ  -قومی

ویت ملی های همگانی و خاطرات مشترک تاریخی است. پس همشترکی از دردها و رنج
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آید. صرفاً براساس قومیت، زبان، سرزمین مشترک و سازمان سیاسی دولت به وجود نمی

ی باهم زیستن است، در از سوی دیگر شرط عمده تکوین هویت ملی پیدایش اراده

ی مشترکی مردم به رغم صورت وجود چنان تاریخ و خاطرات عمومی و چنین اراده

 « 234ـ231همان: » دهند.ملت واحد را تشکیل می های فرهنگی و قومی و زبانی،تفاوت

سازی دست یافت و به وحدت ملی در کشورهای در حال توان به ملتبا این مبنا می

توسعه، مخصوصا در کشورهای چندقومی و مذهبی مانند افغانستان که خطر یکسان 

های متعدد کند رسید. اوالً: هویتسازی قومی، یامذهبی همواره این کشور را تحدید می

قوام، شوند، ای پلورالیسم سیاسی و فرهنگی در جامعه به رسمیت شناخته میبر پایه

توان یک زندگی کنند. بنابر این میها احساس محرومیت نمیها و خرده فرهنگگروه

عبارت گرایی سیاسی و فرهنگی و زبانی بوجود آورد. بهمسالمت آمیز بر اساس کثرت

احترام متقابل بوجود آورد که  یواقعی را بین شهروندان برپایهدیگر احساس همبستگی 

ی آن یک زندگی مسالمت آمیز در کنار هم داشته باشند، بدون آنکه خشونت در بر پایه

کار باشد. ثانیاً: مردم از حق تعیین سرنوشت و حقوق شهروندی بر خور دارند. اینکه 

که همه شهروندان حق دارند در  مردم دارای تعین حق سرنوشت هستند بدین معناست

امورسیاسی شرکت ورزند، بدون آنکه تعلق به قوم، مذهب و فرهنک خاص مانع آن شود 

گردند، و شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی به صورت مساوی و برابر برخوردار می

بدون آنکه به خرده هویت خاص تعلق داشته باشند. این جاست که تمایالت واگرایانه و 

 شودکه وحدت ملی در جامعه شکل بگیرد. ز از مرکز کنترل و باعث میگری

د و یاببا رویکرد و مبنای فوق است که منافع عمومی بر منافع شخصی ترجیح می

لت گردد، مبعبارت دیگر منافع ملی در اولویت قرار گرفته و باعث وفاق اجتماعی می

    «234مان: ه.»کندبدین معنا برابری افراد جامعه را تضمین می

ی فوق شکل گرفته است که با توجه به مبنای فوق در بسیاری از کشورهای پدیده

توان به عنوان مثال از استرالیا نام برد، با آنکه جزء کشورهای چند قومی بحساب می

آید، اما همگرایی و همبستگی در آن وجودارد. یا ایاالت متحده آمریکا، تا حدودی می
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ین الگوی جهانی ازجهت ادغام تعدادی زیادی از مهاجرین به صورت ترعنوان موفقبه

 « 281:281: 1382استفن: »شود.ملت دمکراتیک در نظر گرفته می _شهروند در یک دولت 

افغانستان یک کشور چند قومی، فرهنگی است که از اقوام گوناگون از قبیل، پشتون، 

ای مانند حنفی، مالکی، شافعی، ند گانههزاره، تاجیک، ازبک، ترکمن، بلوچ و.... مذاهب چ

ای و ای، ساخت قبیلههای محلی، مذهبی و فرقهجعفری و... تشکیل شده است.  نگرش

ری گیدرپی آن تمایالت گریز از مرکز، همواره وجود داشته است که خود مانع جدی شکل

گیری لسازی بوده است، برای برون رفت از وضعیت فوق نیاز به شکهویت ملی و ملت

توان یادآور گردید های را مییک نظام مدرن سیاسی است ودر کنار آن عناصر و مولفه

ها سازی در افغانستان نقش ایفا نمایند که در پی به بررسی آنتوانند در فرایند ملتکه می

 پرداخته خواهد شد.

 سازی در افغانستان  های ملتعناصر و مولفه

ه سازی در افغانستان شکل نگرفتاین امر است که ملت هرچند واقعیت اجتماعی بیانگر

توانند موجب پیدایش همبستگی، وفاق های وجود دارند که میاست، اما عناصر و مولفه

سازی در این کشور گردد که مردم آن بتواند در کنار هم با همدلی و همکاری ملی و ملت

راه رشد و تعالی آن هم داده و در در رشد و شکوفایی آن سرزمین دست در دست

رسد ینظر م شود که بهموارد اشاره می حاضرباشند تا جانشان را قربانی کنند. در ذیل به

 سازی در افغانستان مطرح بوده و ما را بههای مهم واساسی ملتتوانند بعنوان مولفهمی

 وفاق ملی و احساس همبستگی برساند. 

 . سرزمین مشترک1

سازی و همبستگی میان افراد یک جامعه اصر مهم ملتسرزمین مشترک یکی ازعن

آید. سرزمین مشترک است که اقوام متعدد را در کنار هم جمع و بستر زندگی بحساب می

ت شود قدمکند. سرزمین که اکنون افغانستان خوانده میمشترک را برای آنان فراهم می

سلهای متنوعی را در بستر چندهزار ساله دارد که عصرهای متعددی را از سرگذرانده و ن

جغرافیایی خود پرورانده است. هرچندکه در افغانستان از این عنصر به دلیل ساخت 
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خوبی استفاده نشده است، واقعیت اجتماعی بیانگر آن های استبدادی بهای و نظامقبیله

است که همه سرزمین افغانستان به تمام اقوام ساکن در آن سرزمین تعلق ندارد، چراکه 

برای یک ازبک آن اندازه که مزار شریف دارای اهمیت و دوست داشتنی است و خود را 

توان چنان حکم رانسبت داند، این احساس را نسبت به هرات ندارد، میمتعلق بدان می

به سایر ا قوام ساکن در سرزمین افغانستان صادرکرد. اما با پذیریش واقعیت اجتماعی از 

ن استقاللش را بدست آورده، وحدت سرزمینی همواره عامل م( که افغانستا1212سال )

همبستگی میان جامعه افغانستان بوده است. سرزمین مشترک نقش اساسی در تشکیل 

 ملت در جامعه افغانستان دارد. 

سرزمین مشترک در ادوار مختلف باعث وفاق ملی و همبستگی در جامعه افغانستان 

های آن را در تجاوز ورده است که نمونهشده و جامعه را بصورت یک پارچه درآ

توان مشاهده کرد. که جامعه استعمارگران چون انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق می

افغانستانی در کنار هم با همدلی و همبستگی در برابر تجاوزگران از تمامیت ارضی و 

 استقالل کشور شان دفاع کردند. 

ه ها و خانمین مشترک همه اقوام، مذاهب و گروهعنوان سرزتمامیت ارضی افغانستان به

ها موجب آن گردید که چند دهه جنگ، خون ریزی و کشتار ی افغانستانیبزرگ همه

های جغرافیایی و نتواند، مردم این سرزمین را از هم جداکند. عبدالرحمن عالم بستگی

عالم: »اند. دسازی و هویت ملی میسرزمینی مشترک را یکی از عوامل و عناصر ملت

1383 :156 » 

 . دین مشترک2

تواند دهند، دین می./ .( آن را مسلمانان تشکیل می22در جامعه افغانستان که حدود ) 

حساب آید، عبدالرحمن عالم های مهم همبستگی بهبعنوان یکی از عناصر و مولفه

در  در گذشته تواند باشد ویگانگی دین، عامل پیوند دهنده مهمی بوده و می»نویسد: می

 تواند کامالً عاملیها نقشی مهمی داشته است و... در میان مومنان دین میهمبستگی ملت

  «155همان: »« همبستگی ملی باشد.
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عنوان یک عامل عینی و ضروری توان بههرچند آقای عالم معتقد است، دین را نمی

د ر و دمکراتیک تاکیتلقی کرد، چراکه ملت نو، جماعت سرزمینی است، در جامعه سکوال

گیری ملت، کار تعصب آلود و نابود کننده عنوان عامل عینی شکلنمودن بر دین به

./ .( آن را مسلمانان تشکیل دهد 22بنیادهای دمکراسی سکوالراست، اما در جامعه که )

 « 155همان: » توان از این عامل مهم دست بر داشت.نمی

در مقاومت مردم افغانستان در برابر تجاوز همانگونه که قلمرو مشترک نقش اساسی 

قدرت بزرگ آن روز، انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی داشته. دین نیز از نقش اساسی 

ای بیگانه ستیزی در جامعه افغانستان داشته است. در همبستگی و همدلی و ایجاد روحیه

ه شمار ای بکننده ای کالن انسجام ملی عامل تعییندین درگستره»نویسد: حمزه واعظی می

بی در تواند بستر مناسآید. عنصر دین به دلیل قابلیت گسترده انعطاف دهندگی، میمی

های الزام پیروان مشترک خود در یک واحد ملی فراهم آورد. گرایش و رجوع به ارزش

کند و هم به هم آور دین هم به ایجاد هنجارهای عرفی و اجتماعی مشترک کمک می

 « 1381:45واعظی: »«گردد.واهی ملی قابل اطمینان منجر میاندیشی و هم خ

تواند عامل مهمی برای تامین وفاق ملی بحساب آید اما تفسیرهای هرچند دین می

 سازی در افغانستانهای تند مذهبی بعنوان مانع فراروی ملتای از دین و گرایشسلیقه

ن مبین اسالم دین سراسری هرچند دی»نویسند: قرارگرفته است، دکتر امین احمدی می

ملت افغانستان بوده و بهترین عامل در تامین وفاق ملی و حفظ حقوق شهروندی به 

آید. اما تاکید یکجانبه بر تفسیر خاص از آن مانع از این وفاق شده و سبب حساب می

شده بود که تعداد انبوهی از اتباع کشور از این طریق در حقوق سیاسی، فرهنگی و مذهبی 

طوری رسمی و قانونی با محدودیت مواجه شوند و تبعیض منفی در مورد آنان قانونًا  به

 « 13: 1383احمدی:»« اجراء شود.

 . تاریخ و فرهنگ مشترک3

افراد که در یک جامعه زندگی مشترک چندین ساله باهم دارند، از یک نوع فرهنگ و  

 از زندگی جمعی بوجود شوند، تاریخ و فرهنگ مشترک کهتاریخ مشترک برخوردار می
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کند. مانوئل کاستلز سازی و همبستگی ملی ایجاد میآید، نقش اساسی در ملتمی

های ملت را بسازد و توانند پایهنویسد: قومیت، مذهب، زبان و... به تنهایی نمیمی

ان تواند چنان کار کرد داشته باشد. بعنوهمبستگی ملی بوجود آورد، اما تجربه مشترک می

توان از ژاپن و ایاالت متحده یاد کرد که از کشورهای با هویت ملی نیرومند ه مینمون

آیند. هرچند ژاپن از نظر قومی یکدست ترین ملل جهان و آمریکا از نظر بحساب می

شترک ای مقومی ناهمگون ترین کشورهاست  اما تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک و تجربه

عواطف وطن پرستانه نیرومندی را احساس و بیان ها باعث شده است که افراد این ملت

 « 1381:47کاستلز: »کنند.

 . تاریخ مشترک3-1

تاریخ افغانستان ریشه در عمق صد سال زندگی مشترک مردمی دارد که فعالً بنام ملت  

یش، هاها و بدیشوند. این تاریخ با تمام فراز و نشیب هایش، خوبیافغانستان یاد می

هایش، متعلق به همه مردم افغانستان است، تمام حوادث تاریخی تگیافتخارات و سرشکس

ها، مسلمان شدن مردم افغانستان، حمالت غزنویان به این سرزمین اعم از هجوم آریایی

های افغانستان و انگلیس، مقاومت در برابر شوروی سابق و... تجربه مشترک هند، جنگ

ها و ام افتخارات تاریخی بدست آمده، تلخیآیند. در تمتمام اقوام این کشور بحساب می

ها، ای ابتکارات، خالقیتها، همه مردم افغانستان سهیم و شریکند، افتخارات زائدهناکامی

ها، اعم از پشتون، هزاره، ازبک، تاجیک و... است. تراوش اندیشه و عمل همه افغانستانی

نها به معنای واقعی کلمه  ت گذشته تاریخی افغانستان،»نویسد: یکی از نویسندگان می

چیزی است که مردم و اقوام افغانستان در آن اشتراک دارند و به طوری مساوی آن را 

اقوام  های جمعی و مشترکی تاریخی افغانستان خاطرهدانند زیرا پیشینهمتعلق به خود می

 « 1385:36محسنی: « »ساکن در افغانستان است.

 . فرهنگ مشترک3-2

غانستان دارای باورها، اعتقادات، آداب، رسوم و هنجارهای مشترک هستند ی افجامعه 

که در پی صدها سال زندگی مشترک و پذیرش دین واحد و مشترک بوجود آمده است، 
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افراد جامعه همچنین فرهنگ مشترک نیز دارند، ممکن نیست که »ی بروس کوئن به گفته

باشد. هر جا که جامعه هست. فرهنگ فرهنگ جدای از جامعه یا جامعه جدای از فرهنگ 

 «52: 1384کوئن: « »منطبق برآن نیز وجود دارد.

 دولت ملی -4

سازی در جوامع چند قومی مانند افغانستان، های مهم ملتاز دیگر عناصر و مولفه 

ل سازی مشکگیری دولت ملی است که اگر این عنصر مورد نظر قرار نگیرد، ملتشکل

ها و ی اقوام، گروهود. منظور از دولت ملی، دولت است که همهبلکه غیرممکن خواهد ب

 عبارت دیگر متعلق به همه اقوام ساکن در افغانستان باشد. مذاهب در آن سهیم باشند و به

شود. از آن م( آغاز می1747تاریخ معاصر که باسرکار آمدن احمد شاه ابدالی از سال )

 یاسی را در خود دیده است، تاریخ تاکنون افغانستان پنج نوع نظام س

 گیرد. م( را در بر می1881 -1747های )الف( نظام فئودالی: که بین سال

هجری( را شامل 1352 -م1881ب( نظام سلطنتی: با سرکار آمدن عبدالرحمن از سال )

 شود.می

( کودتای کمونیستی را 1357 – 1352ج( نظام جمهوری: دوران داود خان از سال )

 . شودشامل می

( هجری شمسی را در بر 1371 -1357د( نظام دیکتاتوری حزبی کمونیستی: از سال )

 گیرد.می

( تا اجالس بن که 1371ه( حکومت برهان الدین ربانی و طالبان: این دوره از سال )

 شود. اداره موقت بوجود آمد را شامل می

( سال 251ه حدود )ز( نظام دمکراتیک یا نظام سیاسی پسا طالبان: در طول مدت فوق ک

گیرد، حکومت و نظام سیاسی فراگیر نبوده است، بلکه متعلق به قوم خاص را در بر می

سازی قومی و مذهبی را دنبال بوده که دو سیاست به برده کشیدن اقوام دیگر و همسان

سازی در ها و فاق اجتماعی، همبستگی ملی و ملتکرده اند. بدان جهت در آن دورهمی

 ن بوجود نیامده است. افغانستا
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نویسد: آقای سیسک حکومت فراگیر را در جوامع چند قومی ضروری دانسته و می

بسیاری از سیاست گزاران و نیز دانشمندان معتقدند که بطورکلی حکومت فراگیر با »

های شدید قومی، تقسیم قدرت برای اداره موفق درگیری در جوامع مبتال به درگیری

  «26: 1372: سیسک»« ضروری است.

ای چند قومی، مذهبی تنها راه و فاق ملی، همبستگی و کنترل گریز از مرکز، در جامعه

ی شهروندان از حقوق و نژادی، بوجودآوردن دولت فراگیر ملی است که در سایه آن همه

 مساوی بر خور دار باشند.  

وع کارکرد های سیاسی موجود در جهان، به لحاظ داخلی و خارجی دارای دو ننظام

 هستند: 

پیدایش دولت ملی در داخل، مبتنی است برآزادی، برابری حقوقی  . کارکرد داخلی؛1

کامل همه افراد ساکن در یک کشورکه در آن برتری نژادی، طبقاتی، دینی، زبانی و... لغو 

کنند. نکته اساسی آن گردد و همه افراد در برابر قانون و ایجاد ملت ایفای نقش میمی

ها در گذشته بر اساس زور استوار بوده، که مردم از حق که مشروعیت حکومت است

اند و وظیفه اساسی آنان اطاعت کردن بوده است. تعیین سرنوشت خود بر خوردار نبوده

های ملی عالوه بر اصل اطاعت، مردم قلمرو دولت ملی از حق تعیین سرنوشت اما دولت

و حفظ آن مشارکت کنند. مشروعیت دولت ملی  خود برخوردارند و در ایجاد دولت ملی

 بر اراده ملی استوار است.  

؛ دولت ملی به عنوان مظهر اراده ملی مامور حفظ قلمرو ملی است . کارکرد خارجی2

 محسنی:» آورد.و برای شهروندان خود در برابر همسایگان یک هویت خارجی به وجود می

عبارت ه آیا در افغانستان دولت ملی و بهآید کحال این سوال پیش می «37ـ35: 1385

 دولت مدرن سیاسی به وجود آمده است؟ 

عنوان یک کشور در جغرافیایی سیاسی از آن زمان که مرزهای جغرافیایی افغانستان به

 عنوان دولتهای افغانستان در بعد خارجی بهرسمیت شناخته شده است، دولتجهان به

فغانستان مردمان و ساکنان آن کشور از اتباع آن سرزمین ملی مطرح بوده است و در خارج ا
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به حساب می آمده و هویت آنان با برگ هویت صادره از ناحیه دولت افغانستان مورد 

 گیرند. شناسایی قرار می

اما در بعد داخلی باتوجه به مباحث گذشته تاریخ سیاسی افغانستان به ما جواب منفی 

اش بر آراء عمومی و آزاد نستان در طول تاریخ سیاسیهای افغادهد. چرا که دولتمی

مردم استوارنبوده و براساس قومی و فراتر از آن خاندانی پایه گذاری و اقوام دیگر نقش 

های سیاسی نداشته اند و از طرف مجالس قانوگذاری نه بر اساس مؤثر در تصمیم گیری

ان  است. روند جدید در افغانستشده تعداد نفوس بلکه بر اساس قومی و نژادی تعیین می

های رسیدن به ملت مدرن سیاسی را در افغانستان گیری حکومت نسبتا مدرن زمینهو شکل

سیاسی جدید ای نا امیدی پس از بوجود آمدن نظامفراهم ساخته است، اما آنچه که مایه

 ار وسازی فرهنگی و قومی در افکهای فکری یکسانو مدرن گردیده است و جود زمینه

باورهای برخی از نخبگان سیاسی جامعه است که بدون شک نیازمند تغییرات بنیادی 

های جدید بازگردیده ای همپذیری و همگرایی روزنهرود با ترویج روحیهاست که امید می

 و مراحل رشد و ترقی را سپری نماییم. 
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 نتیجه گیری  

توانند از امکانات های میلتملت است. م -صورت بندی جوامع در دنیای کنونی دولت

ابت ای رقمند شوند که خودرا در این قالب تقویت نموده و آمادهداخلی و بین المللی بهره

سازی نقش برجسته و بسیار مهمی دارد. ملتی که از انسجام باشند. در این روند ملت

داخلی بر خوردار نباشد؛ دولت قوی نیز نخواهد داشت و دولت ضعیف در رقابت 

ای جدیدی است که ایجاد آن المللی همیشه بازنده خواهد بود. اما ملت سازی پدیدهبین

ها و عناصر ملت سازی در ای جدی است. با در نظر داشت مؤلفهنیازمند عزم و اراده

افغانستان، بر نخبگان و دولت مردان افغانستانی است که با اعمال و رفتار درست خود، 

 تی را در میان مردم تقویت نمایند.    همبستگی، همگرایی و دوس
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 فساد، الفاظ و انواع آن در قرآن و سنت شناسیمفهوم

 پوهندوی عبد الرؤوف مخلص

 درآمد

یک وبای حقیقی است که در گذار زمان یکی از مهمترین موانع پیشرفت  در کلفساد 

دنی تمو پسرفت رفته و روشها و راهکارهای آن همپای پیشرفت و توسعه به شمار می

از  عظیم یکی بالیاز اینجاست که چاره جویی برای این  .ملتها در حال تطوّر بوده است

کار شناسان نظام  به همین دلیل آید.یمنظامها به حساب همه ترین دغدغه های  صلیا

پیامد ها و انواع فساد اداری  ،علل ،به بیان حقیقت، ویژگی ها اخالقی و تربیتی اسالم

در این  .پرداخته اند تا بتوانند وسائل و راهکارهای مناسبی را برای درمان آن وضع نمایند

 ده است. نوشته به مفهوم شناسی فساد از دیگاه قرآن و سنّت پرداخته ش

 قرآن، سنّت، فساد، مفهوم شناسی. کلید واژگان

 معنای لغوی فساد 

فساد به معنی لغوی عبارت از خروج یک چیز از حدّ اعتدال، بطالن و اضمحالل است. 

بردهای از کار فساد نقیض صالح، مفسده ضّد مصلحت و استفساد ضد استصالح است.

عیب و  ،ضرر ،خلل، قحط ،اضطراب ،: تلفمفهوم لغوی فساد عبارت است از دیگر 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الَْبرِّ وَاْلبَْحرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاِس خدای متعال می فرماید : ) .ناهنجاری

 خرابی و تباهی( که است بوده چنین همیشه – لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَِّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ َیرْجُِعونَ

. اند داده می انجام مردمان که است گشته پدیدار کارهائی خاطر به خشکی و دریا در

 شاندچ می بدیشان دهند می انجام انسانها که را کارهائی از برخی سزای خدا وسیله بدین

و می {. 41/روم(}برگردند( معاصی به یازیدن دست از و شوند بیدار) آنان که این تا

  .{33/مائده (}دارندو در زمین سر به فساد بر می – فَسَادًاَویَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ : )فرماید 

   فساد در اصطالح اداری و قانونی

تعریف اصطالحی مفهوم فساد به تبع ابعاد و پهلوهای مختلفۀ آن، متعدد می باشد و 

 فرهنگ ها و هنجارهای حاکم بر جوامع مختلفه هر کدام آن را به گونه ای دریافته اند.
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 بهز یا اداری نی ،یا اجتماعی ،سیاسی، یا اقتصادی بعدهمچنانکه نگرش زاویه ای به آن از 

 .رة معنایی آن انجامیده استتعدد تعاریف و تکّثر گست

یکی از این تعاریف که بیشتر مطرح بحث کارشناسان این عرصه می باشد عبارت از 

فساد به کار گیری قدرت عمومی به منظور دستیابی به منفعت شخصی، : »این تعریف است

یا کسب جایگاه و شکوه اجتماعی، یا به چنگ آوردن یک منفعت صنفی یا طبقاتی به 

  .«که همراه با قانون شکنی یا مخالف یا معیار های رفتار اخالقی باشد روشی است

 : بینیم در این تعریف، دو عنصر در فساد متبارز به نظر می رسد چنانکه می

 ـ در هم شکستن قوانین و چهارچوبهای پذیرفتۀ عام.1

  .ـ انحراف از معیارهای اخالقی در تعامل و رفتار2 

فساد » :اد سازمان ملل، فساد را این گونه تعریف نموده است کنوانسیون مبارزه با فس

ادرست  گیری نیگاه مسئولیت به شیوة ناسالم، یا بهرهکار در جایک انجام عبارت است از 

از قدرت یا موقعیت، یا إغفال دیگران به منظور دستیابی به یک امتیاز، یا چشمداشت 

ز شخصی درخواست مستقیم یا غیر مستقیم امتیادستیابی به یک امتیاز پیشنهاد داده شده، یا 

  .«برای خود یا در ارتباط با شخصی دیگر

 :سازمان بین المللی شفافیت، فساد را اینگونه تعریف نموده است 

 خصیشبرای دستیابی به منفعت  عام مقام و موقعیتیک سوء استفاده از هر عملی که »

 .«تلقی شود گروهییا 

 : فساد در ذات خود به دو نوع از انحراف اشاره دارد پیرالکوم بر آن است که 

ب یک صاحب اقتدار که موقعیت نیرومند خود در چهار چویک فرد : رفتار یک

صالحیت عام یا خاص را در جهت تجاوز از قوانین مقرره به منظور دستیابی به منفعت 

 . خود یا شخص، یا سازمان دیگری به کار می گیرد

دی موارعلیه یک قاعده و مقررة حرفوی، یا یک اصل اخالقی در  : تحریف یا تحایلدو 

  .به دقت تعریف نشده باشدآن که مجازات 

کنیم از فساد یک تعریف عام و روشن اتفاقی وجود بدینگونه است که مالحظه می

 . ندارد
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رفتار : »توان تعریف آتی از فساد را یک تعریف جامع دانست اما به هر حال، می

معیارهای قانونی و اخالقی که ضد منافع عامه بوده و از یک شخص یا ادارة مخالف با 

  .«عام یا خاص سر بزند

   صطالح شرعیفساد در ا

عمل به معاصی، نا فرمانی و »فساد در اصطالح شریعت اسالمی عبارت است از: 

 .«مخالفت با احکام و مقاصد شریعت اسالمی

یعنی تمام محرمات و مکروهات شرعی بدی  وفساد شامل تمام انواع شرّ  بنابراین، 

 . می باشدزیرا ارتکاب آنها در حقیقت، خروج از برنامه و منهج خدای متعال  ؛می شود

 نقیض فساد، خروج یک چیز از حال استقامت و انتفاع است.: »زمخشری می گوید 

ی می بقرط .«آن صالح می باشد که عبارت است از دستیابی به حال استقامت و انتفاع 

»  :ابن کثیر می گوید «. فساد در حقیقت، عدول از استقامت به ضدّ آن است : »گوید 

  «.فساد عبارت است از عمل به معصیت

فساد عبارت »   :از مجموعۀ تعاریف فوق این تعریف جامع و موجز بیرون می آید

  .«است از هرگونه مخالفتی با نصّ شرعی یا با عرف معتبر اجتماعی

  فساد در قرآن کریم و سنت نبوی فظ لکاربرد 
  لفظ فساد در قرآن کریممفاهیم 

متعدد  با داللت هایو البته و مشتقات آن در پنجاه جا از قرآن کریم « فَسَدَ »فعل ثالثی 

و در سیاق های مختلف آمده است که اینک به بعضی از این موارد به طور موجز می 

  :پردازیم

 فساد به معنای معصیت .1
وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَْرضِ قَالُوا إِنَّمَا آن جمله در این فرمودة حق تعالی: ) از

 ودش گفته بدیشان که هنگامی -یَشْعُرُونَ  لَّا کِنأََلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَ نَحْنُ مُْصلِحُونَ

 بی شانای!  هان .نیستیم بیش رانیاصالحگ ما:  گویند. نکنید تباهی و فساد زمین در: 

 به خود خوردگی فریب و غرور سبب به) ولیکن پیشگانند تباهی و فسادکنندگان گمان

 .{12ـ11/بقره } (برند نمی پی( فسادشان



 6931پنجم خزانشماره  – پژوهشی اشراق-فصل نامه علمی/  622

بناءً فساد عبارت است از نافرمانی خدای متعال؛ زیرا هر کس خدای متعال را نا فرمانی 

ستور دهد حقیقتا در زمین فساد بر پا کرده است کرده یا به معصیت و نا فرمانی وی د

 .یابی زمین و آسمان به وسیلۀ طاعت پروردگار متعال می باشدچرا که صالح و سامان

 فساد به معنای ظلم  .2

ْم َوَل َتبَْخسُوا النَّاسَ َأشْيَاَءهُ )  :از آن جمله در این فرمودۀ حق تعالی 

 و بنوشید و خوریدب خدا روزی از - ِدينَ َوَل َتْعثَْوا ِفي اْلَْرِض ُمْفسِ 

یعنی: به مردم  .{53/هود }( نپردازید تعدّی و تجاوز و گزاف و الف به زمین در تباهکارانه

در اشیاء و کاالهای شان ستم نکنید و از حق شان نکاهید؛ زیرا خیانت در وزن و پیمانه از 

 .مفاسد بزرگ روی زمین می باشد

هَا َد فِیلِیُفْسِ الْأَرْضِ َسعَى ِفی وَإِذَا تََولَّى: )رمودۀ حق تعالی و از آن جمله است این ف

 ودر می و کند می پشت که هنگامی و - وَاللَّهُ َلا یُحِبُّ الْفَسَادَ  وَیُهْلِكَ اْلحَرَْث وَالنَّْسلَ 

 تباهی و فساد آن در تا افتد می تالش به زمین در (،رسد می حکومتی و ریاست به یا و)

 و اقوات ،خود تباهی و فساد با و) کند نابود را( حیوانات و انسانها) نسل و زرع و ورزد

 .{103/بقره }( دارد نمی دوست را تباهی و فساد خداوند و (،ببرد میان از را ارواح و اموال

یعنی: چون این انسان سرکش روی برگرداند و برود، سر به فساد و تعدّی و ستم بر می دارد 

می ستم وی خدای متعال باران را باز می دارد و در نتیجه کشتزارها و نسل ها و به سبب شو

گیرندۀ همة مفاسد در روی زمین می و در بر بوده کریمه عام  یةالبته این آ .نا بود می شوند

 . باشد

 فساد به معنی قتل .3

ۀِ إِنِّی جَاِعلٌ فِی وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ ِللْمَلَاِئکَ: )و از آن جمله است این فرمودة حق تعالی 

قَالُوا أََتجْعَلُ ِفیهَا مَن یُفِْسدُ فِیهَا وَیَسِْفکُ الِدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمِْدَک  ۖ   الْأَرْضِ خَلِیفَۀً 

 به پروردگارت که( کن یادآوری را) زمانی - قَالَ إِنِّی أَْعلَمُ َما لَا تَعْلَمُونَ ۖ   وَنُقَدُِّس لَکَ 

 زیبانگاری آن و بپردازد زمین آبادانی به تا) بیافرینم جانشینی زمین در من:  گفت فرشتگان

 فرشتگان. است انسان آن و رساند اتمام به ام داشته معیّن زمین برای که را نوآوری و
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 پس. دارد یم برپا تباهی و فساد اش زمینی سرشتی های انگیزه به بنا انسان که دریافتند

 یشانا بر انسان دادن برتری حکمت که پرسیدند خدا از ردنک اعتراض نه دانستن برای

 سادف که آوری می وجود به را کسی زمین در آیا:  گفتند( و چیست جانشینی امر برای

 حمد به( پیوسته) ما که آن حال و، ریخت خواهد خونها و اندازد می راه تباهی و کند می

 مین شما که دانم می را ائقیحق من:  گفت ؟ مشغولیم تو عبادت و طاعت و ستایش و

 مَن نَّهُأَ ِإسَْرائِیلَ بَنِی عَلَى کَتَبَْنا ِلکَمِنْ أَجْلِ ذَ):و این فرمودة حق تعالی  .{ 31/بقره}( دانید

 أَحْیَا نَّمَاکَأَفَ أَحْیَاَها وَمَنْ جَمِیعًا النَّاسَ قَتَلَ َفکَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِی فََسادٍ أَوْ نَْفسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ

 چرا. ودش کشته متجاوز) که داشتیم مقرّر اسرائیل بنی بر جهت همین به -جَمِیعًا  النَّاسَ

 وئیگ که است چنان، بکشد زمین در فساد یا، قتل ارتکاب بدون را انسانی هرکس( که

 که است چنان، بخشد رهائی مرگ از را انسانی هرکس و، است کشته را انسانها همه

 جامعه اعضاء از عضوی و جمع نماینده فرد زیرا؛ )است کرده زنده را مردم همه گوئی

 ّماا و آمدند ایشان پیش به روشن آیات و آشکار معجزات با همراه ما پیغمبران و(. است

 در) اسراف راه زمین روی در آن از پس( و گرفتند نادیده را خدا احکام) آنان از بسیاری

 . {32/ئدهما}(گرفتند پیش( جنایت و قتل

یعنی هر کس شخصی را بدون علت شرعی موجهی مانند قصاص یا فساد در روی 

زمین به قتل رساند و قتل وی را بدون دلیل و جنایتی حالل بپندارد بسان این است که 

تمام مردم را به قتل رسانیده باشد و در اعمال این جنایت میان این شخص با آن شخص 

 .حق و حرمت حیات شناخته باشد فرقی نگذاشته و همه را فاقد

 فساد به معنی هالک .4

َءُهمْ َوَلوِ اتَّبَعَ اْلَحقُّ َأْهَوا: )و از آن جمله است این فرمودة حق تعالی 

 از حقیقت و حق اگر - َلَفسََدِت السََّماَواُت َواْلَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ 

 گردش به تمایالتشان طبق بر هستی جهان و) کرد می پیروی ایشان هوسهای و خواستها

 نظم و) گردیدند می تباه برند می بسر آنها در که کسانی همه و زمین و آسمانها (افتاد می

 آوازه( موجبات) آن در که ایم داده آنان به را قرآن ما (.پاشید می هم از کائنات نظام و
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 ارانگ و) رویگردانند (است) آبرویشان و عزّت (مایه که چیزی) از آنان ولی ،است ایشان

یعنی: اگر خدای متعال برای  .{ 71/مؤمنون }( دانند نمی را خود خوشبختی و بیداری راه

مردم هر آن چیزی را که نفس آنان می پسندد مشروع می ساخت یقیناً نظام عالم بر هم 

می خورد چرا که خواستهای مردم، مختلف و متفاوت است. پس باید راه حق را دنبال 

راه های دیگری را که هوای نفسهای شان بدان  ،توانند به جای راه حقکرد و مردم نمی 

 . دستور می دهد در پیش بگیرند

 فساد به معنای تخریب و ویرانگری .5

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا َقرْیَۀً أَفَْسدُوهَا : )و از آن جمله است این فرمودة حق تعالی 

 آبادی منطقه وارد که هنگامی پادشاهان:  گفت -یَفْعَلُونَ  لِکَ وَکَذَ ا أَذِلَّۀً وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ َأهْلِهَ 

 می پست و خوار را آنجا اهل عزیزان و کشانند می ویرانی و تباهی به را آن، شوند

یعنی شاهان چون به قهر و . { 34/نمل } (کنند می چنین شاهان پیوسته اصالً. گردانند

آن را تخریب کرده عزیزان آن را خوار و ذلیل می گردانند و غلبه به شهری وارد شوند 

  آزادگان را به بردگی و اسارت می کشند.

 فساد به معنای قحطی و محو برکت .6

َظهََر الْفََسادُ فِی الْبَِرّ وَالْبَْحرِ بِمَا کَسَبَْت : )و از آن جمله است این فرمودة حق تعالی 

( که است بوده چنین همیشه - عَْض الَِّذی عَمُِلوا لَعَلَّهُمْ َیرْجِعُونَأَیْدِی النَّاِس لِیُذِیقَهُم بَ

 نجاما مردمان که است گشته پدیدار کارهائی خاطر به خشکی و دریا در خرابی و تباهی

 شانبدی دهند می انجام انسانها که را کارهائی از برخی سزای خدا وسیله بدین. اند داده می

 .{41/ روم}(برگردند( معاصی به یازیدن دست از و شوند بیدار) آنان که این تا چشاند می

یعنی به علت اعمال بندگان قحطی و کمبود نباتات و حبوبات بوجود آمد تا توبه کنند از 

آنروی که گناهان سبب کاهش و فرسایش نعمتها از جمله باران و منابع گیاهی روی زمین 

سبب ریزش رحمت و برکت الهی بر اهل  این خود می شود و اما اگر گناهان ترک شود.

  می باشد.زمین 
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 فساد به معنای سحر و جادو .7

 ۖ   رُ الِسّحْ بِهِ جِئْتُم مَا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ ُموَسى: )و از آن جمله است این فرمودة حق تعالی 

 عصاهای و ریسمانها) که هنگامی - إِنَّ اللَّهَ لَا یُْصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ ۖ   إِنَّ اللَّهَ سَیُْبطِلُهُ 

 را آن خداوند قطعاً. است جادو واقعاً دادید ارائه آنچه:  گفت موسی، انداختند( را خود

 اءبق) را تبهکاران کار خداوند( که چرا، نیست شگفت جای) و کرد خواهد نابود و پوچ

: گفت موسی .{ 81/یونس } ( گرداند نمی سودمند و شایسته( و بخشد نمی دوام و

بر دستان من جاری می سازد باطل می شود از  (ج)جادوی شما جادوگران بدانچه خداوند 

عمل مفسدان را تأیید و تثبیت نمی کند بلکه آن را باطل و بی اثر  جآنروی که خداوند 

  .و البته این معنی بر هر نوع فساد و بر همۀ مفسدان صادق استمی گرداند. 

 فساد به معنی مُنکَر .8

فَلَوْلَا کَانَ مِنَ الْقُُرونِ مِن قَبْلِکُمْ أُولُو بَقِیَّۀٍ : )از آن جمله است این فرمودة حق تعالی  و

وَاتََّبعَ الَّذِینَ َظلَمُوا مَا ُأْترِفُوا فِیِه  ۖ   یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِی الْأَْرضِ إِلَّا قَلِیًلا مِّمَّنْ أَنجَیَْنا مِْنهُمْ

 انیفرزانگ شما از پیش( گذشته) ملّتهای میان در که بایست نمی چرا - رِمِینَ وَکَانُوا مُجْ 

 شدن دنابو و عذاب به آمدن گرفتار از را دیگران تا) کنند نهی زمین در فساد از که باشند

 عمل منکر از نهی و معروف به امر وظیفه به) که کمی مردمان مگر( ؟ بخشند رهائی

 خوشگذرانی از که زیستند می کافرانی( حال همان در امّا) و، دادیم نجاتشان ما( و کردند

 یم گناه دائماً و، بود کرده فاسد و مغرور را آنان که کردند می پیروی تلذّذی و تنعّم و

 و فساد از و دادند نمی گوش خیرخواهان و پیغمبران دعوت به وقت هیچ و) ورزیدند

کسانی از بقایای اهل خیر از دل یعنی: چرا . {116/هود }( کشیدند نمی دست تباهی

قرنهای گذشته بر نخاستند که از شر و منکرات و فسادی که در زمین است جلوگیری 

کنند جز اندکی از مردم که اهل نجات بودند؛ همانان که به کارهای پسندیده دستور داده 

  نمودند.و از فساد و منکرات نهی می

یر آن که در آیات قبل دیدیم به این نتیجه می بناء از تأمل در معنای فساد با همۀ تعاب

رسیم که فساد در عرف قرآن عام است و همۀ معاصی و مخالفتها با احکام و مقاصد 
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 .شرعی را در بر می گیرد

در اینجا مناسب می دانم تا کاربرد مفاهیم فساد در قرآن کریم را طی جدولی ارائه 

 نمایم: 

 )ص(ورود لفظ فساد در سنت نبوی

یث بسیاری وارد شده است که از فساد و مفسدین سخن می گوید. و از آنجا که احاد

استقصای همۀ آنها یک تحقیق جداگانه را می طلبد لذا به بیان بخشی از این احادیث در 

 : اینجا بسنده می کنیم 

 حالل آشکار،: » که فرمودند صاز رسول خدا رضی اهلل عنهماحدیث نعمان بن بشیر  .1

ز آشکار است اما بین حالل و حرام شبهاتی وجود دارد که بسیاری از مردم آنها و حرام نی

را نمی دانند پس هرکس از شبهات بپرهیزد در واقع برای دین و آبروی خویش مسیر 

برائت و پاکیزگی را انتخاب نموده است و هرکس در شبهات فرو افتد او همانند چوپانی 

د می چراند به گونه ای که نزدیک است گوسفندان است که گرداگرد منطقۀ ممنوعه گوسفن

دانید و برا منطقۀ ممنوعه ای است.  بدانید و آگاه باشید که هر پادشاهی .را در آن بیفکند

محرمات وی اند. بدانید و آگاه باشید  ،منطقۀ ممنوعه اهلل متعال در زمینش آگاه باشید که

ت اصالح شده اس جسمشتمام  ودکه در جسم انسان پاره گوشتی است که اگر اصالح ش

وشت، گ ةبدانید و آگاه باشید که این پار .فاسد شده است جسمشو اگر فاسد شود تمام 

 (2/332: 2).«قلب است

: » که رسول خدا )ص( فرمودند  رضی اهلل عنهماقره از پدرش حدیث معاویه بن  .2

متم پیوسته گروهی از ااما  ،آنگاه که اهالی شام فاسد شوند پس در میان شما خیری نیست

پیروزمند اند و خوارسازی کسانی که در صدد به ذلت کشیدن ایشان هستند به ایشان زیان 

 «.نمی رساند تا آنکه قیامت بر پا شود

انما : »که فرمودند )ص(از رسول خدا  رضی اهلل عنهماحدیث معاویه بن ابی سفیان  .3

ـ کار ها اذا فسد أسفله فسد أعاله  االعمال کاالوعاء إذا طاب أسلفله طاب أعاله و

پاک بود قسمت باالیی آن نیز پاک همانند ظرف هستند؛ زمانی که قسمت پائینی ظرف 
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 «.است و آنگاه که پائین آن فاسد بود ـ قسمت باالی آن نیز فاسد است 

ان  : »فرمودند )ص(سعد ساعدی رضی اهلل عنهما که رسول خدا حدیث سهل بن .4

باء ؟ : یا رسول اهلل ! و ماالغرقالوا  .«ریبا و سیعود غریبا فطوبی للغرباءاالسالم بدأ غ

ـ اسالم با غربت آغاز شد و به زودی به غربت  الذین یصلحون عند فساد الناس» قال : 

گفتند : ای رسول خدا ! غریبان اصحاب  .«باز خواهد گشت پس خوشا به حال غریبان باد

  .«آورند وقت فساد مردم، اصالح می کسانی که در» فرمود :  ؟کیستند

آیا شما را از عملی : »فرمودند  )ص(حدیث ابوالدرداء رضی اهلل عنه که رسول خدا  .5

اه ما را آگ : چرا!که بهتر از مرتبۀ روزه، نماز و زکات است آگاه نسازم ؟ اصحاب گفتند 

 (ن)دیآنان سترندة  اصالح آوری در میان مردم؛ زیرا فساد در بین: » بسازید ؟ فرمودند

  «.است

تغی إن األمیر اذا اب: »فرمودند  (ص)حدیث ابو اسامۀ باهلی رضی اهلل عنه که نبی کریم  .6

ـ هرگاه امیر جویای شک و بد گمانی در میان مردم باشد،  الریبة فی الناس أفسدهم

 «.ایشان را فاسد و تباه می گرداند

 پیشینه ی تحقیق علمی در این زمینه

تی که با ارائه کتب، جزوات و مقاالت مختلف، موضوع فساد اداری را در جهان ادبیا

علم به بحث و بررسی گرفته اند، ادبیاتی است متنوع و متعدد. اما آنچه در بسیط این 

کتب و منشورات در نگاه اول به دیده می آید وجود  این واقعیت است که بیشترینۀ آنها 

اداری نپرداخته بلکه در ضمن طرح موضوعات اداره، به گونۀ مستقیم به مقولۀ فساد 

ساختار ادارة سالم و اصالح اداری به فساد اداری نیز گذر و نظری عبوری داشته اند. از 

ل و عل ارائه شده در این زمینه، از خالل بررسی اینروی فقط پاره ای از تحقیقات علمی

 از جانبی بخش اعظم این پژوهش نتایج فساد اداری، به نحو مستقیم به آن پرداخته اند.

هایی که به شکل غیر مستقیم به فساد اداری معطوف گردیده اند آن را نه از همه ابعادش 

بلکه از بُعدی معین به بررسی گرفته و تنها یک و یا چند مظهر از مظاهر آن را به بحث 

ول  و امثال پ گرفته اند. مثال به بررسی رشوت، رابطه بازی، اختالس، بیروکراسی، تطهیر

 .آن عطف توجه نموده اند
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نمونۀ بحث ها و مقاالتی که به زبان عربی و عمدتاً با گرایش شرعی در این موضوع 

نگارش یافته و در پهلوی مراجع مادر یعنی کتب عام تفسیری، فقهی و تقنینی، مورد توجه 

جتمع اد االداری و ملفسا»محقق قرار داشته اند، کتابها، مباحث و مقاالتی اند نظیر کتاب 

شناسی محقق در این کتاب به مفهوم. م(1221از دانشمند محقق السید علی شتا )« المستقبل

فساد ادری، اشکال و آثار مترتب بر آن پرداخته و آنگاه به ارائه راه حل و درمان آن عطف 

 . دتوجه می کند بی آنکه به موضوع فساد و درمان آن از منظر شرعی و اسالمی بپرداز

پژوهشی دیگر  هنا یمانی، تألیف « الفساد االداری و عالجه من منظور اسالمی»رسالۀ 

از این سلسله است که محقق در آن خواسته است تا بر روی مظاهر فساد که در قرآنکریم 

ه نویسنده در این رسال ذکر شده است و انواع، اسباب و آثار فساد اداری روشنی بیندازد.

منظر علم جدید اداره پرداخته است ولی به درمان آن از منظر  اری ازبه درمان فساد اد

 .شرعی عطف توجهی نکرده است

از دیگر کتابها در این زمینه است  «: دراسۀ میدانیه لوجهات نظرالعاملینالفساد اداری »

ر پوهنتون ی»که از سوی عبدالمجید حمد الحراحشۀ به منظور دریافت درجۀ ماستری به 

ر اردن ارائه شده است. نویسنده در این رساله به علل وجود فساد اداری در کشو«  موک

دستگاه حکومت اردن پرداخته آنگاه علل و اسبابی را که بیشتر بر عنصر فساد اثر گذارند 

برجسته می سازد، و سپس پیشنهاداتی را در جهت مبارزه علمی و اصولمند با فساد به 

این پژوهشگر در این اثر خود به موضع شریعت  اما حکومت اردن تقدیم می نماید.

  نکرده است.اسالمی در قبال فساد هیچ اشاره ای 

 -االصالح االداری »با نوشتن کتاب: ( م2113)نویسندة  دیگری به نام عارف دیاال 

فصلی از کتاب خود را به موضوع فساد اداری اختصاص داده و تجربۀ « الفکر والممارسۀ

سعودی، تونس، مصر، چین و سوریه در بارة اصالحات اداری را  مملکت اردن هاشمی،

مورد بررسی قرار می دهد. اما این نویسنده نیز به درمان فساد اداری از منظر شریعت 

 اسالمی هیچ اشاره ای نکرده است.

نحو نظریۀ اسالمیۀ لمکافۀ »تحت عنوان : از دیگر محققانی است که ( م 2113) آدم نوح

اکادیمیۀ : »کتابی را به رشتۀ تحریر در آورده است. این کتاب که از سوی « یالفساد االدار
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ریاض  در «نایف العربیه للعلوم االمنیۀ، ابحاث المؤتمرالعربی الدولی لمکافحۀ الفساد

سعودی انتشار یافته است، محورهایی مانند تعریف فساد و موقف شریعت اسالمی را در 

و سپس بین مفهوم فساد اداری  در شریعت اسالمی و علم برابر آن مورد توجه قرار داده 

است تا درمان این مشکل را در روشنایی  هآنگاه کوشید ادارة معاصر مقایسه نموده است.

ها  و ارشادات اسالمی روشن ساخته و در نهایت پیامدهای فساد اداری در جامعه آموزه

 را مورد بررسی قرار دهد.

پژوهشگرانی است که تحت عنوان : از دیگر  (هـ1417)محرم ابوسن احمد ابراهیم 

اده است. مبحثی را ترتیب د« استخدام اسالیب الترغیب والترهیب لمکافحۀ الفساد االداری»

 به طور مسلسل به انتشار رسیده است.« مجلۀ العربیه للدراسات االجنبیۀ» این مبحث در

 : ز فساد اداری که عبارت ازمحقق در این مقالۀ دنباله دار بر روی دو نوع مشخص ا

انحراف اداری ناشی از سوء نیت با پیشینۀ سوء و فساد اداری ناشی از اهمال وظیفوی 

ئل شده و سپس مصادیق عینی هر یک از دو نوع فساد را مورد بررسی قرار است تمایز قا

  داده است.

عبداهلل ته نوش« رآنیۀالفساد، مفهومه، اسبابه، انواعه و سبل القضاء علیه؛ رؤیۀ ق»کتاب : 

از دیگر آثار علمی ای است که بر روی پدیدة فساد اداری به شکل  (م 2115الجیوسی )

مرکز مؤتۀ »عام آن از دیدگاه قرآن کریم روشنی افگنده است. این کتاب که از سوی 

  انتشار یافته اعاری از ارائۀ دیده گاه فقهی در این رابطه می باشد.« للبحوث والدراسات

ۀ، الرقابۀ االداریۀ فی الشریعۀ االسالمی»میس بن عبداهلل الحدیدی با نوشتن رسالۀ  : خ

هر چند به موضوع نظارت اداری و اشکال آن در شریعت اسالمی پرداخته « دراسۀ مقارنۀ

 است.

 رهیافت

انتشار فساد تأثیر منفی عمیقی بر زندگی اجتماعی می گذارد؛ زیرا به خلل در ارزشهای 

و منظومۀ قواعد سالم اجتماعی و اخالقیات کاری انجامیده و در نتیجه به فروکاهی اخالقی 

ارزش  ،ارزش منافع ملیمعدّل ارزشهای مثبت اجتماعی منجر می شود؛ یعنی در واقع 

و به جای آنها ارزشها و هنجارهایی  را فرو می کشد مشارکت همگانی و ارزش هویت ملّی
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ها، تفکر بازاری و اندیشۀ منفعت جویی شخص مبتنی بر حاکم می شود که اداره کنندة آن

  طلبی است.طماعی و زیاده  ،حرص

فساد به تغییر عمیق رفتاری در فرد آلوده به فساد انجامیده، مهر و عاطفه انسانی وی 

را به شّدت کاهش می دهد و سطح اخالقی وی را پائین می آورد به گونه ای که وی را 

گران فقط از سر انگیزة مادّه پرستی و منافع شخصی تعامل نموده وادار می سازد تا با دی

پس بعید نیست که با ویران  و در این راه، ارزشهای دینی و اجتماعی را نادیده بگیرد.

پایبندی آنها به معیارهای انجام اصولمند  ،شدن این منظومۀ ارزشی در نهاد مفسدان اداری

م و عنایت آنها به رعایت حقوق عامه به قهقرا ماهتوظیفه و شغل اداری نیز فروکاسته و ا

غیاب نظام نظارتی و حسابرسی شفاف که آنهم با گرفتاری در زیر به ویژه در   .گراید

ارابۀ منظومۀ فساد، به سهم خود آسیب می بیند همچنان که در کشور خود شاهد این 

 وضعیت نابسامان هستیم.
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Abstract 

The present paper simulates one sliding isolator with variable curvature 

(SIVC), namely, Conical Friction Pendulum Isolator (CFPI) to compare 

its frequency response with a conventional Friction Pendulum System 

(FPS), find the optimum ranges of isolation period and coefficient of 

friction, and using the optimum values found, study its effectiveness in 

different PGA scales of near-fault earthquakes. Velocity-dependent 

coefficient of friction and modified viscoplasticity model have been 

used to simulate the non-linear friction force. The results indicate 

excellent performance of CFPI in mitigating resonance under harmonic 

loading when excitation and isolation frequencies are close to each 

other. Moreover, when subjected to PGA-scaled near-fault earthquakes, 

identical performance of CFPI and FPS is observed in PGA scales up 

to 0.4 g. Under higher PGA scales, CFPI is not successful in mitigating 

the base displacement while it does a good job in controlling of 

transmitted acceleration to the super-structure.  

Keywords: variable curvature, friction pendulum system, near-

fault ground motion, sliding isolator 

1. Introduction 
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Seismic isolation has been recognized as one of the most practical and 

effective technologies to control the response of structures when 

subjected to damaging effects of earthquakes. Seismic isolation is 

indeed an approach to reduce transmitted earthquake forces to the 

super-structure by shifting the fundamental period of structure away 

from the predominant frequencies of ground excitation and minimize 

the structural damage as a result [1]. 

Among many different types of isolators, friction pendulum system 

(FPS) is a sliding isolator with a simple geometry that incorporates both 

energy dissipation and re-centering mechanism into one single unit [2]. 

The effectiveness of FPS isolator has been widely investigated both 

analytically and experimentally, and it has been found suitable for many 

different structures and excitation characteristics [3-5]. The sliding 

surface of a FPS isolator is made spherical, so that the gravitational load 

of the structure applied on the slider will provide a restoring stiffness 

that help reduce residual isolator displacement. However, this restoring 

stiffness, which is proportional to the curvature of the sliding surface, 

will inevitably introduce a constant isolation frequency to the isolated 

structure. Due to the existence of this isolation frequency, a resonant 

problem may occur when FPS is subjected to strong long-period 

components of an earthquake, such as near-fault ground motions [6, 7]. 

This limitation led researchers to incorporate passive adaptability into 

FPS. Researchers have recently introduced three types of fully passive-

adaptive FPS: (1) sliding isolators with multiple sliding surfaces 

(SIMSS), (2) sliding isolators with variable friction (SIVF), and (3) 

sliding isolators with variable curvature (SIVC). Each type is briefly 

reviewed, below [8]. 
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(1) In the SIMSS group, the developed isolators usually have more than 

one spherical sliding surface. By arranging the multiple sliding surfaces 

of the SIMSS in different ways, the isolator is able to accommodate a 

larger isolator displacement in a relatively smaller isolator size [9]. (2) 

For an SIVF isolator, the sliding surface may have a constant radius, 

but the friction coefficient of the isolator is assumed to be a continuous 

function of the isolator displacement which results in adaptive damping 

that varies along the isolator displacement [10]. (3) In the SIVC group, 

the isolator has a sliding surface of variable curvature rather than a 

spherical surface with constant radius [8]. As a result, SIVC isolator has 

an adaptive isolation stiffness that is continuously varied along with the 

isolator displacement. By prescribing the geometry of the sliding 

surface, the SIVC’s restoring force and isolation stiffness become 

designable parameters [8].  

By the time the effectiveness of SIVC has been known, many types of 

them have been introduced, the main difference of which is the 

geometric function of their sliding surface. When subjected to different 

intensity levels of near-fault earthquakes, each type of SIVC may 

behave excellently in one aspect but poor in another aspect of seismic 

responses. 

The present study carries out a parametric study of a SIVC isolator, 

namely, Conical Friction pendulum Isolator (CFPI). The study includes 

evaluating frequency response and effect of variation of coefficient of 

friction, isolation period, and PGA scales of earthquakes on this isolator 

when it is subjected to near-fault earthquakes. Two aspects of seismic 

responses, namely, base displacement and super-structural acceleration 

are considered for comparison purposes. Since the behavior of sliding 

isolators is highly nonlinear, researchers have proposed different 
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friction models to simulate this nonlinearity in numerical simulation 

[11]. We have used the modified viscoplasticity friction model which 

is a continuous model of the frictional force and is based on the Wen 

equation [12].  

From the investigations presented herein, the optimum ranges of 

isolation period and coefficient of friction, are found and used to 

compare its effectiveness with a conventional FPS when subjected to 

different PGA scales of near-fault earthquakes. 

2. Description of CFPI 

The sliding surface of CFPI is basically derived from spherical surface 

of FPS [6]. The surface is identical to FPS up to db, after that it becomes 

tangential to the spherical surface. The two parameters R and db are 

important for defining the geometry of a CFPI isolator. i.e.: 

(1) 𝑦(𝑥) = { 𝑅 − √𝑅2 − 𝑥2, |𝑥| ≤ 𝑑𝑏

𝑐1 + 𝑐2(|𝑥| − 𝑑𝑏), |𝑥| > 𝑑𝑏

 

Where 

(2) 𝑐1 = 𝑅 − √𝑅2 − 𝑑𝑏
2       ,       𝑐2 = 𝑑𝑏/√𝑅2 − 𝑑𝑏

2 

In the above equations, R is the radius of curvature at the center of the 

sliding surface and x is the horizontal displacement of the isolator. 

Furthermore, db is usually taken as 10% of radius of curvature of CFPI, 

R [6]. 

Having the geometric equation of sliding surface on hand, one can use 

the following equations to establish the force-displacement (hysteresis) 

diagram of CFPI isolator [8]. 
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(3) 𝐹(𝑥) = 𝑊 𝑦′(𝑥) +  𝜇𝑊𝑍 (
1 + 𝑦′(𝑥)2

1 − 𝜇𝑍𝑦′(𝑥)
) 

Where W is the weight of the isolator from the structure and y’(x) 

denotes the first derivative of the geometric function of the sliding 

surface. Furthermore, the parameters μ and Z are defined by Equations 

(5) and (4), respectively. 

(4) �̇� =
1

𝑢𝑦

{𝐴 − |𝑍|𝜂[𝛾 𝑠𝑔𝑛(𝑥�̇�) + 𝛽]}�̇� 

(5) 𝜇(�̇�) = 𝑓𝑚𝑎𝑥 − (𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛)𝑒(−𝑎|�̇�|) 

In Equation (4) �̇� stands for the velocity; Z is a hysteretic dimensionless 

quantity; and β, γ, A, and η are dimensionless constants. Furthermore, 

uy represents a displacement quantity. Constantinou and Adnane 

(1987) have shown that when A = 1 and β + γ = 1, the model of Equation 

(4) collapses to a model of viscoplasticity that was proposed by 

Ozdemir (1976). In this case, uy represents the yield displacement while 

η controls the mode of transition into the inelastic range. [12]. In 

addition, in Equation (5) fmax is the coefficient of friction at large 

velocity of sliding, fmin the coefficient of sliding at very low velocity 

of sliding, and a is a constant for given bearing pressure and condition 

of interface. 

The first term in Equation (3), which is independent of the coefficient 

of friction, represents the restoring force and provides the re-centering 

ability for the isolator. In addition, this term inevitably introduces and 

isolation frequency. The second term represents the friction force.  

One can call Equation (3) as the exact equation for force-displacement 

relationship of a SIVC. However, if we furthermore assume that y’(x) 
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≪ 1 and μ≪ 1, after neglecting the higher order terms, the approximate 

equation of force-displacement relationship can be expressed as 

following 

(6) 𝐹(𝑥) = 𝑊 𝑦′(𝑥) +  𝜇𝑊𝑍 
 

3. Numerical Simulation 

To compare the seismic behavior of CFPI and FPS, a SDOF structure 

atop an isolation system is investigated. The SDOF superstructure 

chosen to be isolated has the same mass, stiffness, and damping 

properties as the superstructure in the M. Pranesh and R. Sinha research 

[13]. The mass of the structure and base are taken equal, so that the 

mass ratio is 0.5. Stiffness of the structure is taken such that the time 

period of fixed-base structure is 0.5 s, while its damping ratio is taken 

as 2 percent of critical value. The coefficient of friction used for CFPI 

and FPS is 0.08 at high speed and half of that at slow speed. Rate 

parameter is chosen to be a = 100 sec/m. 

Also, the parameters of the plasticity model assigned are uy = 0.10 mm, 

A =1, η = 2, β = 0.1, and γ = 0.9. 

A set of seven near-fault earthquake excitations, recommended for 

evaluation of smart base isolated building [14] are considered for 

evaluation purposes, waveforms and details of which are shown in 

Figure 2 and Table 1, respectively. 

 

Figure 1. The mathematical model for simulating an isolated structure 
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The idealized structure explained before, is simulated by using a general 

mathematic model, as shown in Figure 1. This model shows a 2-DOF 

unidirectional shear building and an isolation system modeled by a 

nonlinear friction element and a variable spring element. This model 

implies that the seismic motions of all isolators are assumed to be 

synchronized and studies have revealed that this assumption is in good 

consistency with what happens in reality [8]. 

The dynamic equation of motion of the idealized model in Figure 1 can 

be expressed in state-space form [15]. 

(7) �̇�(𝑡) = 𝐴𝑧(𝑡) + 𝐸𝑥�̈�(𝑡) + 𝐵𝐹(𝑡) 

where A denotes the system matrix; z(t) is a vector containing the state 

variables; �̈�g(t) the ground acceleration; E the excitation distribution 

matrix; B the isolator distribution matrix; F(t) the total isolator shear force. 

The first order ordinary differential equations obtained from state-space 

formulation of equations of motions can be solved simultaneously using 

the ode15s solver in MATLAB. The ode15s solver is a variable order, 

multi-step algorithm that is efficient in solving systems of stiff 

differential equations [9]. The system is stiff due to the Z variable, 

which changes very slowly when the bearing is sliding (Z variable is 

continuously either +1 or -1) and change very rapidly in the region of 

where the motion reverses direction or sticking occurs [9]. In addition, 

since the time step in the solution algorithm differs from the time step 

of the supplied earthquake acceleration history, the acceleration at each 

solution time step is calculated by linear interpolation of the ground 

acceleration values. 
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Table 1. Description of ground motions used in numerical simulation 

Earthquake Year Station 
Magnitude 

)w(M 
PGA (g) 

El Centro 1940 El Centro 

Array # 9 

7.0 0.215 

Erzinkan 1992 Erzincan 6.9 0.495 

Jiji 1999 TCU068 7.6 0.566 

Kobe 1995 KJMA 6.9 0.631 

Newhall 1994 Fire Station 6.7 0.583 

Rinaldi 1994 Receiving 

Station 

6.7 0.472 

Sylmr 1994 Olive View 

Med FF 

6.7 0.604 

 

 

 

Figure 2. Waveforms of ground accelerations used in the simulation 
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4. Results 

As the first step in comparing the seismic response of the two isolators 

under consideration, the hysteresis diagrams of them under the Jiji 

earthquake have been plotted in Figure 3 which shows constant 

isolation frequency of FPS and an adaptive behavior of CFPI. 

To study the frequency response, the following harmonic ground 

motion has been considered. 

(8) 𝑢𝑔(𝑡) = 0.4𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑡 

Figure 4 indicate that CFPI behaves excellently in mitigating the 

resonance occurring at the frequency of 0.4 Hz, which is the base 

isolation frequency (isolation period of 2.5 sec). However, FPS is not 

successful in this regard. Thus, CFPI can be considered as an isolator 

which can mitigate the resonance likely to occur in sliding isolators 

when subjected to long-period components of near-fault ground 

motions with the same frequency as the isolation frequency. 

 

Figure 3. Comparison of hysteresis diagrams of FPS and CFPI under Jiji 

earthquake 
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A range from 1.0 s to 5.0 s has been considered for the parametric study 

of the effect of variation of isolation period on CFPI isolator. The study 

has been done with a value of 0.08 as the coefficient of friction at high 

speed and half of that at low speed. The response of CFPI isolator when 

subjected to each of the aforesaid seven earthquakes has been plotted in 

Figure 5. Furthermore, the plots contain the average response of the 

seven earthquake. As seen in Figure 5, the increase of isolation period 

results in increase of base displacement and conversely, decrease of 

structural acceleration. The largest portion of this increase and decrease 

in base displacement and structural acceleration, respectively, happens 

in the range of 1.0 s to 2.0 s, which seems not to be a good range for 

isolation period. However, isolation periods larger than 2.0 s show good 

performance. From another side, very high isolation periods in the 

range more than 4.0 s are not practical to be used. Thus, the range from 

2.0 s to 4.0 s is the optimum range for isolation period. In this study we 

have chosen an isolation period of 2.5 s. 

 

Figure 4. Comparison of frequency response: (a) maximum base displacement; (b) 

maximum structural accel. 
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To study the effect of variation of friction coefficient on CFPI isolator, 

the range from 0.01 to 0.1 has been chosen as the coefficient of friction 

at high speed. The values used for the coefficient of friction at low speed 

is half of the corresponding value of coefficient of friction at high speed. 

An isolation period of 2.5 s is used for simulation. The plots are shown 

in Figure 6 which indicate that higher coefficient of friction greatly 

reduces the base displacement. The reduction rate slows as the value of 

coefficient of friction gets higher. Figure 6 reveals that from the value 

of around 0.08 on, the base displacement does not decrease 

significantly. On the other hand, the super-structural acceleration is 

increased as the coefficient of friction gets higher. However, after the 

value of around 0.08 the increasing rate gets slow. Although, lower 

values of friction coefficient result in lower structural acceleration, the 

average response shows that the rate structural acceleration increases is 

much slower than the base displacement reduction rate. It can, 

therefore, be concluded that a coefficient of friction in the range of 0.08 

to 0.1 is the optimum value. In this study, a value of 0.08 is selected to 

simulate CFPI and FPS. 
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Having found the optimum values of isolation period and coefficient of 

friction, CFPI and FPS isolators are simulated. Radius of curvature for 

both FPS and CFPI is 1.55 m which corresponds to an isolation period 

of 2.5 s. The value of db used for CFPI is 10% of its radius of curvature. 

Each isolator is analyzed for the seven near-fault earthquakes. In order 

to get insight into the behavior of each isolator in low and high levels 

of earthquake intensities, the PGA of each earthquake has been scaled 

 

Figure 5. Effect of variation of isolation period on CFPI: (a) isolator displacement; 

(b) structural accel. 

 

Figure 6. Effect of variation of friction coefficient on CFPI: (a) isolator 

displacement; (b) structural accel. 
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from 0.1 to 1.0 g and for each of these scales the isolator has been 

analyzed separately to find its maximum responses, namely maximum 

base displacement and structural acceleration. The results have been 

plotted in Figure 7 and 8. In addition, each plot has an average curve 

and the two average curves are shown in Figure 9, which facilitates the 

comparison of the isolators’ seismic behavior. 

Figure 9 indicate that when the PGA of the near-fault earthquakes is in 

the range of 0.1 to 0.4 g, the two isolators roughly behave identically. 

However, the behavior is different in high PGA earthquakes ranging 

from 0.4 to 1.0 g. In this range, we can see that CFPI is not successful 

in mitigating the base displacement while it shows a better performance 

in controlling the transmitted acceleration to the super-structure than 

what the FPS does. 

5. Conclusions 

Sliding isolators with variable curvature (SIVC) behave differently than 

a conventional FPS isolator and satisfy the purpose of design. This 

purpose can be controlling of super-structural acceleration or base 

displacement or both of them simultaneously, in a way that minimize 

the structural damage during high intensity earthquakes and represent a 

good performance during less severe earthquakes. 

In this study, a parametric study of one SIVC isolator, namely, Conical 

Friction Pendulum Isolator (CFPI), was investigated when subjected to 

near-fault ground motions. In addition, a conventional FPS isolator has 

also been simulated. Two main aspects governing effectiveness of 

isolator has been considered: (1) base displacement and (2) super-

structural acceleration. 
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Figure 7. Effect of variation of PGA on FPS: (a) isolator displacement; (b) 

structural accel. 

 

Figure 8. Effect of variation of PGA on CFPI: (a) isolator displacement; (b) 

structural accel. 

 

Figure 9. Comparison of average responses of FPS and CFPI: (a) isolator 

displacement; (b) structural accel. 
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Based on this investigation the following conclusions can be drawn. 

1. The CFPI isolator is successful in mitigation of resonance 

phenomenon under harmonic loading while FPS shows amplified 

responses when excitation frequency is close to isolation frequency. 

2.In as much as, near-fault earthquakes have long period pulses, it is 

likely that resonance occurs in the response of FPS if the period of 

earthquake pulse is close to the period of FPS. However, CFPI have 

proved to mitigate this resonance and is not susceptible to frequency of 

earthquakes. 

3.An isolation period range of 2.0 to 4.0 s is the optimum range for 

CFPI. 

4.Coefficients of friction in the range of 0.08 to 1.0 are optimum values 

to be used. 

5.When subjected to PGA-scaled near-fault earthquakes, in the range of 

0.1 to 0.4 g, FPS and CFPI perform identically while in higher PGA 

scales CFPI controls the transmitted acceleration to the super-structure 

better but does not show a good performance in reduction of base 

displacement. 

6. References 

1.Soni, D.P., et al., Seismic response of the double variable frequency pendulum 

isolator. Structural Control and Health Monitoring, 2011. 18(4): p. 450-470. 

2.Zayas, V.A., S.A. Low, and S.A. Mahin, The FPS earthquake resisting system 

experimental report. 1987: Earthquake Engineering Research Center. 

3.Mokha, A., et al., Experimental study of friction-pendulum isolation system. Journal 

of Structural Engineering, 1991. 117(4): p. 1201-1217. 

4.Tsai, C., Finite element formulations for friction pendulum seismic isolation bearings. 

International journal for numerical methods in engineering, 1997. 40(1): p. 29-49. 



 6931پنجم خزانشماره  – پژوهشی اشراق-فصل نامه علمی/  641

5.Almazán, J.L., J.C. De La Llera, and J.A. Inaudi, Modelling aspects of structures 

isolated with the frictional pendulum system. Earthquake engineering & structural 

dynamics, 1998. 27(8): p. 845-867. 

6.Lu, L.-Y., M.-H. Shih, and C.-Y. Wu. Near-fault seismic isolation using sliding 

bearings with variable curvatures. in Proceedings of the 13th World Conference on 

Earthquake Engineering. 2004. 

7.Lu, L.-Y., J. Wang, and C.-C. Hsu. Sliding isolation using Variable frequency 

bearings for near-fault ground motions. in 4th International Conference on Earthquake 

Engineering, Taipei, Taiwan. 2006. 

8.Lu, L.Y., T.Y. Lee, and S.W. Yeh, Theory and experimental study for sliding 

isolators with variable curvature. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 

2011. 40(14): p. 1609-1627. 

9.Fenz, D.M., Development, Implementation and Verification of Dynamic Analysis 

Models for Multi-spherical Sliding Bearings. 2008: ProQuest. 

10.Panchal, V. and R. Jangid, Variable friction pendulum system for near‐fault 

ground motions. Structural Control and Health Monitoring, 2008. 15(4): p. 568-584. 

11.Jangid, R., Computational numerical models for seismic response of structures 

isolated by sliding systems. Structural control and health monitoring, 2005. 12(1): p. 

117-137. 

12.Constantinou, M., A. Mokha, and A. Reinhorn, Teflon Bearings in Base Isolation 

II: Modeling. Journal of Structural Engineering, 1990. 116(2): p. 455-474. 

13.Pranesh, M. and R. Sinha, VFPI: an isolation device for aseismic design. 

Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2000. 29(5): p. 603-627. 

14.Narasimhan, S., et al., Smart base‐isolated benchmark building. Part I: problem 

definition. Structural Control and Health Monitoring, 2006. 13(2‐3): p. 573-588. 

15.Lu, L.Y. and Y.B. Yang, Dynamic response of equipment in structures with sliding 

support. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1997. 26(1): p. 61-77. 

 




