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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 سوی . مقاله نباید پیش2

 مجله، به سایر مجالت ارائه شود؛

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

 الف( نکات علمی

رخورداری از رویکرد تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی و مطلوب، سطح علمی مناسب ( ب1   

 بندی صحیح مطالب؛و فصل

مند ( بیان نظرات اساسی مطرح در مسأله، ذکر دیدگاه مخالفان، تجزیه و تحلیل و نقد  روش2   

 ها؛آن

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

 در ساختار، محتوا یا روش ارائه؛ ( نوآوری4   

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

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

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

 نکات ادبی ب( 

قواعد دستوری، ادبی و نگارشی از قبیل: بیان مقدمه، ذکر چکیده فارسی )حداکثر  .  رعایت1  

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

 پرهیز از اطناب مملّ و ایجاز مخل؛ .2  

 سادگی و شیوایی نوشتار؛ .3  

نکات بدیع و تازه، با ذکر مشخصات منبع اصلی  . مقاالت ترجمه شده، در صورت دارا بودن4

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

 ضروری است(؛

. مآخذ باید به شیوه درج سند در متن )نام خانوادگی، سال انتشار، شماره مجلد: شماره صفحه( 5

تواند ری شود. توضیحات ضروری به تشخیص نویسنده میباشد و از ذکر اسناد در پاورقی خوددا

 نوشت ذکر گردد.در پی

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



 

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

 مترجم یا مصحح، ناشر؛

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

 )ایتالیک(، شماره، شماره صفحات؛نام مجله

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

 سایت.

**** 

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

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

 پذیر است: های زیر امکانارسال مقاالت به شیوه

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

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

 شود.  در.  پس از احراز شرایط عمومی،  برای ارزیابی به هیأت تحریریه فصلنامه ارجاع می2

 صورت تأیید نهایی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

محتوای علمی آنها دگرگونی ایجاد  ای که درگونه . مجله در ویرایش مقاالت یا تلخیص آنها به3

 آزاد است؛نشود، 

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

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

 است؛

ه را بایست مسئولیت مقال. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، همه آنها می6

 یرند و به مجله اعالم کنند.کتباً بپذ

 فصلنامه علمی پژوهشی اشراق
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 عالی خصوصی در افغانستانشناسی نظام تحصيالتآسيب

 1سيد محمد مهدي افضلي

 

 چکیده

تار، بدیل است. در این نوش، بيي جامعهجانبه همهعالي نقش نظام تحصيالت عالي در رشد و ت

خبگان هاي خصوصي در جذب نو دانشگاه عاليي تحصيالتهاکه موسسههایيبا تکيه بر ظرفيت

ي، برخي به صورت توصيفي و تحليل و توليد علم در جامعه دارد، ارتقاي کيفيت تحصيلو علمي 

تجزیه و تحليل شده است. در مجموع،  نبود یا ابهام  هاي فراروي این نهاد،ها و چالشاز آسيب

ي هاي خصوصي به طور خاص، سيطرهدر الگوي کارکردي دانشگاه به طور عام و دانشگاه

محوري، بستر آلودگي موسسات هاي غير علمي و نوعي تجارتکردها و روشروي

م زده ي آموزشي رقعهسازي براي نوعي فاجعالي خصوصي را، به فساد اداري و زمينهتحصيالت

 نبود نظارت آفاقي و معياري از سوي یا توجهي به کيفيت و ضعفگرایي و بياست. کميت

ناسب ، نيازمند تدوین الگوي مزده است. رهایي از این شتر دامنمسئوالن مرتبط، به این مسأله بي

ک، هاي آکادميوشي اسالمي افغانستان، اتخاذ رویکرد و رو معطوف به مسائل و نيازهاي جامعه

انش ي شریف و مقدس دپيشگان از عرصهاخالقي و علمي به مسأله و کوتاه کردن دست تجارت

 هاي آفاقي و فاقد هر نوع سوگيري است.و نظارت

واژگان کليدي: دانشگاه، الگوي کارکردي، تحصيالت عالي خصوصي، توليد علم، 

 گذاري.سياست
 

 

 

                                                 
1 afzalimahdi@yahoo.com 
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 طرح مسأله

و کارآمد است. در دنياي سنتي،  آموختگان فرزانهتعداد دانشي رشيد، هاي جامعهاز شاخص

کردند و در دنياي جدید، مراکزي به نام دانشگاه، این مهم را این افراد در مراکز سنتي تحصيل مي

هاي تحصيالت عالي هرکدام آموختگان مقاطع، تعدد و تنوع دورهدار است؛ تعداد دانشعهده

رود. گاه، از دانشگاه انتظار تربيت نيروهاي ماهر براي ورود به ميشاخصي براي این مهم به شمار 

برد امور اداري است و گاه فراتر از نگاه اقتصادي، وجه دستگاه اداري کشور و پيش

گوهاي ها و الشود و در مواردي شکستن مرز دانش و توليد نظریهفرهنگي در آن غالب ميـاجتماعي

معه اسالمي افغانستان، به دليل شرایط سياسي، اجتماعي و معرفتي جدید مطمح نظر است. جا

. فقر و دانشگاهي است فرهنگي خود، از زوایاي مختلف، نيازمند تعریف نقش ویژه براي دانشگاه

علمي، فقر فرهنگي، حالت بينابيني و برزخي یافتن وضعيت فرهنگي و اجتماعي، منابع متنوع هویتي، 

هاي مذهبي، وضعيت ژئوپليتيک و ژئو استراتيژیک کشور، بحران هاي قومي، زباني، نژادي،شکاف

شده سياسي و اجتماعي گذشته و حال، هریک نيازمند نگاه فراگير، عيني، سنجيده، آفاقي و عملياتي

گذار ها تاثيربه مسأله است. هریک از این عوامل، مستقيم و غير مستقيم در وضعيت دانشگاه

نهند ر ميپذیرند و هم بر دانشگاه اثا دانشگاه دارند، هم از دانشگاه اثر ميي متقابل برابطه باشند؛مي

ه حيات ها و مسائل موجود بتوجه به بغرنجتواند بيیا باید بگذارند؛ بدین معنا، که دانشگاه نمي

 خویش ادامه دهد.

أسيس تعالي دولتي، امکان افغانستان دوران جدید پس از طالبان، افزون بر مراکز تحصيالت

بر همين  1بيني کرده است.هاي غير دولتي را نيز طي شرایطي در قانون پيشهها و دانشگاموسسه
                                                 

هاي نوظهوري است که ریشه در تمدن نوین مغرب زمين دارد. . دانشگاه با شکل فعلي، یکي از پدیده1 
گزارش  عبدالرحيم غنيمه، دانشور کشور اسالمي، مغرب، تحت عنوان تاریخ الجامعات االسالميه الکبري،

ها، مدارس، رالعلمالحکمه، داجامعي از مراکز علمي جهان اسالم ارائه کرده است.مساجد، بيت

عليم ي تهاي مختلف خود، وظيفهها، االزهر و مانند آن، با اشکال و انواع و شعبهها، بيمارستاندارالحدیث
دار بودند. این کتاب با مشخصات زیر به فارسي منتشر شده و تربيت فراگيران را در سطوح مختلف عهده
اسالمي، ترجمه نوراهلل کسایي، تهران، انتشارات هاي بزرگ است: )عبدالرحيم غنيمه، تاریخ دانشگاه

ي توان این مهم را پي گرفت: آموزش عالي در گسترهطور در اثر زیر نيز مي( . همين1371دانشگاه تهران، 
ماعي، ي مطالعات فرهنگي و اجتتاریخ و تمدن اسالمي، به اهتمام امير حسين چيت چيان، تهران، پژوهشکده
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تلف هاي مخعالي در مرکز و والیتمبنا، دیري نپایيد که حدود صد و بيست مرکز تحصيالت

هاي مختلفي را دایر کردند. حسن و قبح تأسيس این مراکز، کشور تأسيس شد و هرکدام رشته

ها ي دقيق و رصد کردن نوع خروجيجانبه، مبتني بر آمار و احصائيهيازمند پویش و پيمایش همهن

ها در بخش تربيت نيروي انساني، اثرگذاري در صنعت و تکنالوژي، سياست، و توليدات آن

پذیري، وفاق ي عقالنيت، همي متوازن، اشاعهاجتماع، فرهنگ، علم و دانش، مدنيت، توسعه

د طلبهاي از این دست است. انجام چنين کاري، مجال و مقال وسيع ميرواداري و ساحت اجتماعي،

 و این جستار، در پي آن نيست. 

ي شينهعالي معاصر در افغانستان، بدون پيي نظام تحصيالتاین نکته نيز روشن است که مطالعه

را يکند، سنجش و ارزیابيکه پيروي متوان از نوع الگوهایيباشد، ليک ميآن، چندان منتج نمي

هاي آن، با عالي و ميزان خروجيکميت و کيفيت مراکز تحصيالت 1در دستور کار قرار داد.

کّمي،  ي این تحوالتگذشته، هرگز قابل سنجش نيست. پرسش کليدي، اما، این است که با همه

، کشور يعلم توسعه هب باید که گونه آنآموختگان، و افزایش تعداد دانش هادانشگاه توسعه چرا

پرسيم، تر این باشد که بشاید اخالقي ؟ه استنشد منجررونق صنعت و تجارت و فرزانگي اجتماعي 

، ، معارفهاي مختلف زندگي اعم از صحتیافتن دانشگاه، چه اندازه تحول در حوزه با توسعه

                                                 

ه، بيشتر مغرب عالم اسالمي را پوشش داده بود و در مورد مشرق جهان اسالم، مطالب .اثرد دکتر غنيم1311
شود. ليک اثر دوم، کوشيده است جامعيت خود را حفظ کند و منحصر به جغرافياي تر ميرمقاندکي کم

 مد حسيني محکردهتر در اثر دکتر منيرالدین احمد، پارسيهاي تخصصيخاصي نمانده است. برخي جنبه

 ساکت، از سلسله نشرات نشر نگاه معاصر نيز مسأله دنبال شده است. 
هاي آموزش عالي کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد را منتشر . یونسکو در چند دهه پيش، نظام1 

اند. امکان استفاده کشور، گزینش شده و بقيه رادر  حذف کرده 21کرده است. در مقام ترجمه، صرف 

باشد، ناممکن بود و در ترجمه فارسي آن، نظام آموزش عالي اصلي که به زبان فرانسه مينگارنده از متن 
افغانستان وجود نداشت. متون معتبر حاوي وضعيت نظام تحصيالت عالي افغانستان، در دسترس نگارنده 

اد شده ی ي ميزان پيشرفت و تغيير در آن، به صورت آماري ناممکن است. متننبود. به همين دليل، مقایسه

ي یونسکو، آموزش عالي در جهان، ترجمه دکتر هاي ظریفي است. )دبيرخانهمندان  حاوي نکتهبراي عالقه
 (1371نيا و الما داودیان، تهران، انتشارات اساطير، نصرت صفي
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، رهاشهآباداني  ،مناسبزراعت سالم و ، پویا، اقتصاد سالم، صنعت و فاقد فساد درست ياداره

 پدید آمده است؟معنویت  و به اخالقتر بيش يندبيپا اجتماعي، وفاقي ملي، همبستگ

شدن توان باز نهاي دخيل است و نميطبيعي است حل این مسائل، در گرو تمام عناصر و مولفه

ت به مرز حل یا انحالل هاي چند عاملي را، با یک عامل سنجيد یا انتظار داشهاي کور پدیدهگره

عالي، سهم موثرتري دارد و تحول نيافتن اوضاع و احوال یاد برسد. ليک، با این وجود، تحصيالت

دولتي  هايکشد. دانشگاهعالي را در افغانستان، به طور عموم به چالش ميشده، ماهيت تحصيالت

ت ، سهم دارند. زیرا مدیریهاي موجودو خصوصي، هرکدام، به شکلي، در پيدایي و پایایي بغرنج

ها ها متکفل صدور آنکشور، به شکلي وابسته به مدارک و مدارج علمي است که دانشگاه

ري وا عالي دولتي را به فرصت دیگهاي فراروي نظام تحصيالتباشند. تبيين و تحليل چالشمي

ها و ظرفيتکوشد در محورهاي زیر، برخي از نهيم. این سياهه، در حد ظرفيت خویش ميمي

تي را بدون درگير شدن در مباحث مقدماعالي خصوصيهاي آفاقي بالفعل نظام تحصيالتکاستي

 گونه برشمارد. و نظري،  فهرست

 هاظرفیت . 1

لت اي است که دوهاي دولتي و خصوصي، به اندازهجمعيت جوان فارغ التحصيل شده از ليسه

 ان، اگر تمام ظرفيت خویش را نيز به کار گيرد، از جذبسر افغانستهاي هفتنوپا و مواجه با بغرنج

ها ناتوان است. از سوي دیگر، تأخر و تحجّر فرهنگي، انحطاط شایستگان این حجم از خروجي ليسه

کم عالي خصوصي حعلمي و معنوي، هریک به تنهایي بر ضرورت تاسيس موسسات تحصيالت

 شماریم:زیر بر ميرا در هاي آنسازيها و ظرفيتکند. ظرفيتمي

 هاي جديد علمي. جذب چهره1-1

براندازش، به صورت بالعرض به تربيت و رشد  هاي داخلي، با وجود فجایع خانماندوران جنگ

ي از هموطنان به کشورهاي مختلف معرفتي فرزندان وطن کمک کرد؛ مهاجرت بخش عمده

که جمع قابل توجهي از فرزندان  آمد عمده و وسيع را با خود به همراه داشتجهان، این دست

هاي مختلف علوم تجربي، پایه، مهندسي و انساني دست وطن، به مدارج عالي تحصيلي در رشته

هاي دولتي، اعم از علمي و اداري، اگر به لحاظ زیر ساختي و تأمين نيروي انساني، گاهیافتند. دست

لحاظ ذهني و اجتماعي، اما، آمادگي  ظرفيت جذب و استخدام این نيروها را واجد بود و هست، به
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ي ينهعالي خصوصي، زمتحول یافتن و پذیرش این خيل عظيم را نداشت. بدون مراکز تحصيالت

هاي عظيم علمي نمود و به رکود این سرمایهورود نيروهاي علمي با نشاط و پرتوان مسدود مي

 شد. منتهي مي

 ارتقاي كیفیت تحصیل . 1-2

از محصل، استاد و برنامة درسي است. این موسسات همانند تمام  نظام آموزشي، متشکل

نهادهاي خصوصي دیگر، حضور شان به طور طبيعي مشروط و منوط به آن است که از لحاظ 

ها و معيارهاي الزم را تأمين کنند، در غير آن، در فضاي رقابتي و عرضه و تقاضا، کيفيت، شاخص

دهند که از را افرادي تشکيل ميکه مخاطبان آنتوجه به این گرایند. بادیر یا زود به تعطيلي مي

تحصيل رایگان چشم پوشيده و به تحصيل در مراکزي که هزینه تحصيل بر دوش خود شان قرار 

د شان، بهبودي کيفيت تحصيل است. البته این نکته، خواند، انتظار طبيعي و به حقآوردهدارد، رو 

ت گردیم. مراکز تحصيالهاي بعدي دوباره به آن باز ميدر بخش رود کهتهدیدي نيز به شمار مي

باید نسبت به شرایط کالن سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اجتماعي، توانند و ميعالي خصوصي، مي

اقتصادي و مانند آن، به ترازي از دانشگاه داري دست یابند که بتواند در مقابل این حجم از مسائل 

 و مشکالت مقابله کند.

 . مشاركت در رشد علمي و فرهنگي جامعه1-3

ي خدمات علمي و فرهنگي و توليد عالي خصوصي، ارائهي وجودي مراکز تحصيالتفلسفه

کردن هنجارهاي معقول و مقبول جامعه است. توجه به این افزارهاي تحول اجتماعي و درونينرم

ازد. اساس این سها بدل مياندیشه نکته، مراکز را براي تبدیل شدن به کانون تعاطي افکار و تعاضد

ها با مراکز، تأمين و تربيت نيرو براي مراکز اداري عریض و طویل بروکراتيک کشور و بقاي آن

گشا و ارتقاي سطح اندیشه، انگيزه، رفتار و کردار افراد جامعه است. ي خدمات علمي افقارائه

آورد ید ميالندگي علمي و فرهنگي پدبدیلي در مسير بهرچند نفس تربيت محصل، خود ظرفيت بي

ي خدمت )به دانشجو( است نه فرایند آموزش، ارائه»آمد غير قابل کتمان است. زیرا و این دست

( تربيت دانشجو، به معناي مشارکت در بهسازي 33: 1319التحصيل()رودي،توليد محصول)فارغ

 جامعه و تعالي سطح فکري و فرهنگي جامعه است.
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 م براي ماندگاري. شرايط الز2

اند، تأمين نيازها و که بر خواست و تقاضاي جامعه، استوار شدهراه و راز ماندگاري مراکزي

( البته بسته به ميزان رشادت یک جامعه، تقاضاها 1: 1311هاي ایشان است.)وبر و همکارانمطلوب

شود که با يیي منتهي مي فاسد، به گرم کردن تنور فعاليت نهادهایابند. جامعهنيز قبض و بسط مي

ي رشيد، با ظرافت و ماهرانه، هاي نامعقول و نامشروع افراد جامعه پاسخ بگوید و جامعهخواست

يت ي رشيد، کيفيت تحصيل، تربچيند. در جامعهبساط تمام سودازدگان و سوداندیشان را بر مي

حليل و هاي تنيکنخبگان فکري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، باالرفتن مهارت، دانش، تک

نسبت به گزینش اساتيد قوي،  گيرد. به همين دليل، کارآمدي محصالن در صدر قرار مي

شود. در هاي درسي مفيد، موثر و مولد، اهتمام ورزیده ميجوي هدفمند، تنظيم برنامهدانش

زیرا  ،هاي خویش ادامه دهندکوشند به فعاليتها، ميهاي مختلف، مراکزي با همين ویژگيوالیت

ز محصل، ا« پول»که با ستاندن ي عمل بپوشانند، نه اینشان جامههاي تاریخياند تا به رسالتآمده

باشند. اما مشاهدات عيني نسبت به غالب را در دستور کار خویش قرار داده« توليد مدرک»

هاد ین نگير اهاي جدي دامنگذارد. گویي، ْآسيبهاي دیگري را به نمایش ميموسسات، خروجي

ن باشد و براي ایمکه چنين خطرهایي، در کمين این مراکز مينوپا و اثرگذار شده است. یا این

ها آن یابيهاي الزم به خرج داده شود. شمارش و ریشههاي احتمالي، باید دقتماندن از آسيب

 دهند. هاي بعدي نوشتار را به خود اختصاص ميبخش

 هاآفت .3

 گذاريو سیاست ي كاركرديالگو در ابهام. 3-1

بندي که در شناسایي و صورتي تفکر در یک جامعه است؛ مشروط بر این، قلب تپندهدانشگاه

 ها را ارائه نماید. برخي از مسائل جهاني استحل متناسب با آندقيق مسائل، موفق باشد و بتواند راه

کند و برخي دیگر، محلي است. به ميپژوهان و محققان را مطالمشغولي همه دانشو در نتيجه دلم

کرد.  هاي دیگر عملتوان بر مبناي الگوهاي عام یا الگوهاي متناسب با جامعهدر مسائل محلي، نمي

ي اسالمي افغانستان، نيز همين دو سنخ مسأله و بلکه سه گونه مسأله را فراروي خود دارد: جامعه

بناي هاي افغانستان نيز باید در مسائل مختلف، بر مهالملل اسالمي و افغانستاني. دانشگاجهاني، بين
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هاي زیر، الگوي خاص خود حرکت کند. در هر برنامه ریزي درسي، بدون التفات به مولفه

 پذیرد:هاي عقيمي صورت ميحرکت

ی ی درسریزی درسی و حل این مسأله که عناصر مختلف برنامهمبانی نظری برنامه .1
 ستوار است؟بر چه اصول اساسی و ثابتی ا

توان به اهداف هایی میمعنا که با چه روش/روشهای یادگیری؛ بدیناصول و روش .2
 مورد نظر تعلیم و تربیت دست یافت؟

سانی ی درسی برای چه کبررسی وضعیت دانشجویان و پاسخ به این پرسش که برنامه .3
 شود؟عرضه می

أمین کدام ت برای تکه تعلیم و تربیبررسی مقتضیات جامعه و پاسخ به این پرسش .4
 شود؟نیازها و در چه محیطی، انجام می

که ساختار، مفاهیم اصلی، و ابعاد مختلف علم مورد مقتضیات دانش مورد نظر و این .5
 نظر چیست؟

که تعلیم و تربیت در این دوره، این درس و مانند آن،  چه اهدافی تعیین اهداف و این .6
 کنند؟را دنبال می

 هایی باید انتخاب شود؟که با چه مالکا و اینمعیارهای انتخاب محتو .7
یم و یابی به اهداف تعلگزینش محتوای درسی و پاسخ به این پرسش که برای دست .8

 تربیت، چه مطالبی باید تدریس شود؟
 یها محتوای برنامههای سازماندهی محتوا و حل این مسأله که دانشگاهاصول و روش .9

 دهی شود؟هایی باید سازماندرسی با چه روش
ی دهی محتوای برنامه درسی و پاسخ به این پرسش که محتوای برنامهسازمان .11

 1(131-123، 1387درسی با چه نظمی باید ارائه شود؟)افتخاری و همکاران،
اهميت الگوها، در این است که افراد شایسته و فرزانه که خاستگاه خود را بيشتر مدیون 

( بر جهان از الگوهاي مختلفي پيروي 31: 1311نينش)مکها هستند تا پيشرفت داگذاريسياست

                                                 

د ریزي در دانشگاه اسالمي)باتاکياصغر خندان تحت عنوان ارزش و روش برنامه. این مقاله توسط علي1 

ي بردانشگاه اسالمي، ر دیدگاه شهيد مطهري( سامان یافته  و در مجموعه مقاالت ارزش و دانش، مقدمهب
 منتشر شده است. 
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پي  ـ درکه در فرانسه و کشورهاي فرانسوي زبان متداول است،ـکنند؛ الگوي ناپلئوني  مي

گوي الملت و کمک به نوسازي جامعه از طریق آموزش است. این الگو را -بخشي به دولتهویت

وي سازد. الگها رابطه و نسبتي را برقرار ميميان رشتهنامند؛ زیرا عقل در آن، مي رددانشگاه خِ

بال اش، دناساسي دهند و هدفرا در دستور کار خویش قرار ميهاي دانشبرد مرزبولتي، پيشهوم

هاي علمي بدون دخالت دولت است. بلکه فراتر از آن، طالب آن است که دولت، کردن پژوهش

نامند که به ند. این الگو را الگوي دانشگاه فرهنگ نيز ميباید آزادي تعليم و تربيت را تضمين ک

اند. س متکياندیشند تا یک فراورده و بر تحقيق و تدریتعليم و تربيت بيشتر به عنوان یک فرایند مي

د، پيوند نزدیک سودمنجویي دانششود: پيالگوي مبتني بر بازار که با سه شاخصه از بقيه متمایز مي

نامبردار  زارالگوي مبتني بر باپيوند با اقتصاد کشور. این الگو، به  تر از همه،و مهمي محلي با جامعه

است. در این الگو، به جاي کسب دانش، بيشتر به کسب امکانات براي پردازش اطالعات 

، صنعتي هاي اقتصاديي علمي خویش را کامال در اختيار بنگاهپردازند. استادان دانشگاه، سرمایهمي

 (.12-11: 1313دهند)ذاکر صالحياتي قرار ميو خدم

یک از هاي افغانستان، اعم از دولتي و خصوصي، از کداماکنون پرسش این است که دانشگاه

ملت را از طریق عقل و آموزش پي -بخشي دولتکنند؟ آیا هویتالگوهاي فوق، تبعيت مي

مند سازي جامعه را در توليد و وانشان است، یا تي مرز دانش در دستور کارگيرند یا توسعهمي

 کنند؟ الگوي خرد/ فرهنگ/ بازار؟استفاده از امکانات و ابزارهاي نوین دنبال مي

نماید. از هاي خصوصي در این زمينه، زودهنگام و ناعادالنه ميداوري در مورد دانشگاه

 هايا از دانشگاهشان، این انتظار به جاست، امزمين با سنت علمي دیرینههاي مغربدانشگاه

ها با وجود توان انتظار باالیي داشت. ليک آهنگ حرکت این دانشگاهخصوصي افغانستان، فعال نمي

هاي فرهنگي دارند، اما بر غالب آورد. برخي، نگاههاي روشن، اميدواري چنداني را پدید نميافق

 امکانات براي پردازشها، حتي نگاه بازاري به معناي مطلوب کلمه، یعني کسب این دانشگاه

الب اندیشي، در مطهاي تجاريفرماست. جلوهاطالعات نيز سيطره ندارد؛ بلکه نوعي تجارت حکم

 آید، برخي به وقوع پيوسته و برخي دیگر، درچه در زیر ميیابد. آنبعدي بيشتر ظهور و نمود مي

نستان ي علمي افغاير جامعهگي مجوز تأسيس، دیر یا زود دامنضابطگي ارائهابهام الگویي و بي

  خواهد شد.
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 هاي غیر علمي در مقام اجراابتال به روش. 3-2

اگر یک موسسه تحصيالت عالي، به جاي نگاه علمي، فرهنگي، با تلقي مشابه یک بنگاه تجاري 

دیل تردید به ضد خود تبهاي نامناسب اقبال کند، بيبه مسأله مواجه شود یا در مقام اجرا، به روش

، مهارت و تجربه در اندرکاران از دانشمندي دستشود. مشاهدات عيني در باب ميزان بهرهيم

، هردو، یافته از این مراکزسو و گفتگو و ارزیابي از محصالن فراغتعالي از یکباب تحصيالت

ه، به نانگيز در این زمينه است. اندیشوران اثرگذار در این زميبستي شگفتي بغرنج و بندهندهنشان

دليل نداشتن پشتوانة مالي و اقتصادي مکفي، دست به دامن سرمایه گذاران و حاميان اقتصاديِ 

ر کرد غير آکادميک به مسأله دارند و در نتيجه، اگشوند که اکثریت قریب به اتفاق شان، رويمي

لمي، ع کم در مقام اجرا، به جاي نگاه آکادميک وگذاري، تصریح نکنند، دستدر مقام سياست

آورند که بازدهي اقتصادي داشته باشد. به مرور زمان، چنين نگاهي خواسته هایي روي ميبه روش

راي هاي نادرست بگيرد. شيوهو ناخواسته، فراگير شده و از صدر تا ساقة یک موسسه را فرا مي

گردد. در يمهاي گوناگون، آغاز فروشي، به شيوهآورد و کمیابي به سود اقتصادي سر بر ميدست

 شود.کردهاي غير آکادميک از نظر گذرانده ميها و رويزیر، بخشي از این روش

 توجهي به نیروي انسانيو بي . استخدام اساتید ضعیف3-2-1

هاي موجود در این زمينه آن است که حاميان مالي، به دليل نگاه اقتصادي فروشيیکي از کم

استخدام اساتيد  ي این نگاه،کنند و بيشتر سود ببرند. فراورده تر هزینهکنند، کمبه مسأله، تالش مي

تجربه و فاقد مهارت بوده است. گاه عدم تأمين معيشت و حفظ منزلت استادان دانشمند، ضعيف، بي

ها را به تدریس بيشتر در این موسسه و آن موسسه و یا انتخاب واحدهاي درسي ماهر و با تجربه، آن

 ير از اشتغاالت علمي واداشته است. بيشتر و یا کارهاي غ

شان، ایجاد اشتغال براي منسوبين و بستگان خودشان برخي از مراکز، یکي از اهداف تأسيس

ي آینده آمد اساتيد ناتوان،که توانایي انجام این مهم را داشته باشند یانه! دستبوده است؛ اعم از این

آلمان،  دهد. دررهيختگي فردي و اجتماعي سوق ميمحصل و جامعه را به سمت ابهام، تاریکي و ناف

هاي گذشته، امکان احراز مقام استادي دانشگاه، چندان دشوار بود که فرد براي حتي در سده

ر از را فراتهاي مربوط، آنداد که متخصصان رشتههایي انجام ميیابي به آن، باید پژوهشدست
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ي دانشگاهي نيز، رها دند. با ورود به جامعهداهاي دکتري تشخيص ميتحقيقات معمول رساله

 (12: 1312ها را ادامه دهند و منتشر نمایند.)شولتز، سيف،شدند، ملزم بودند که آننمي

ي از شود که اساتيد، بخشتر اجازه داده ميعالي خصوصي افغانستان، کمدر مراکز تحصيالت

اي حداقلي نيز از کارهاي مرتبط هرا به کارهاي پژوهشي اختصاص دهند یا حمایتوقت خویش

ه کمند و الیق، تازمانيپذیرد. استادان توانزایي و مانند آن صورت ميافزایي، مهارتبا دانش

وند، شگذاران این موسسات نيامده است، طرف قرارداد واقع ميگزیني از خویش و قوم سرمایهجاي

تي نيز گونه تعهد و مزین افراد بدهند و هيچبا آمدن بستگان حاميان مالي، باید جاي خویش را به ای

 شوند.شان منظور نشود. گاه، به صورت گروهي، استادان این نهادها، جا به جا ميبراي

که بيان شد، الگوهاي موجود دانشگاه در مغرب زمين، با سه رویکرد، علمي، فرهنگي و چنان

ک به نوسازي جامعه از طریق ملت و کم-بخشي به دولتاقتصادي سامان یافته است. هویت

ادي از هاي اقتصمندسازي صنایع و بنگاهآموزش، یا شکستن مرز دانش از طریق پژوهش، یا توان

به  ها بدون اهتمامهاي معتبر دنياست. هرکدام از اینهطریق مشاوره، از اهداف استراتژیک دانشگا

ستادان دانشور، ماهر و با تجربه ناممکن مند اهاي ارزشاستفاده از دانش، مهارت، تجارب و اندوخته

بي، هاي غراست. ليک نهادهاي علمي سودازده، پروایي نسبت به این مسائل ندارد. اگر دانشگاه

هاي افغانستان اعم از خصوصي و دولتي، در انتقال مولد علم، دانش و فناوري است، دانشگاه

ز ، با وجود کميت باال، استعداد چنداني اکم در حد تتبع نگارندهزمين نيز، دستهاي مغربیافته

 خود نشان نداده است.

که براي تأمين معيشت خویش، بيش از ظرفيت، به تدریس اشتغال پيدا کند، طبيعي استادي

زاد ي را بر گزیند، تأمل و تفکر کند و با استفاده از فضاي آاست که نتواند فراغتي بيابد، گوشه

ي تئوریک تر همت گمارد، مرز دانش را بشکند و عقبههاي تازهیشهفکري و اجتماعي، به توليد اند

هاي کالن فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مانند آن باشد. وقتي ابعاد گيريبراي تصميم

هاي گيري استراتژیک نيروي انساني مورد تأمل قرار گيرد، نوعي فاجعه، در دانشگاهمهم تصميم

دانشگاه دولتي، مجال ورود دانشوران  1در حال تکوین و تکميل  است.خصوصي و دولتي افغانستان 

یشان هاي متنوع اي براي استفاده از ظرفيتهاي خصوصي، برنامهگاهدهد و دانشتازه نفس را نمي
                                                 

 .111.شکل زیر از اثر زیر اقتباس شده است: اصغر افتخاري و همکاران، ارزش و دانش، ص1 
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تصمیم گیری  
استراتیژیک 
نیروی انسانی

جذب1

جبران . 6
خدمات

حفظ. 5

ارتقا. 4

آموزش . 3
و بهسازی

به کار . 2
گماری

در غير از تدریس و کارهاي اجرایي تدارک ندیده و یا از اساس در دستور کار خویش ندارند و 

ي گيراند. شکل زیر، ابعاد مهم تصميمي را تعریف نکردهنکتهدر مأموریت خویش چنين 

شوند دهد. ليک، بسياري اصال وارد این چرخه نمياستراتيژیک نسبت به نيروي انسان را تشکيل مي

مانند و از مراحل بعدي هاي اول و دوم و احيانا سوم، متوقف ميو اگر وارد شوند، در همان در گام

 خبري نيست:
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 گزينش محصالن فاقد شرايط الزم  . 3-2-2

ي دیگر از نگاه سود و سودازدگي در در این بخش، در انتخاب و گزینش محصالن تبارز جلوه

ها که از اساس به محصل دانشگاه خصوصي وارد است همين است که آنیابد. یکي از اتهاماتيمي

توان ورود این اتهام را منکر ، نمياه سودازدهخوانند. در نگبه زور پول و سرمایة خویش درس مي

-کدام مورد توجه قرار نميي محصل، هيچي هوشي، استعداد و انگيزهي تجصيل، بهرهشد. سابقه

 بضاعتمند علمي و بينگيرد؛ مهم توان مالي داوطلب است. شاهد صدق مسأله، محصالن توان

گيرند. در این نگاه، کسي دانشجوتر به حساب تردید، مورد پذیرش قرار نميمالي است. اینان بي

آید که ثروتمند تر باشد، تا بتواند پول بيشتر بپردازد و کمتر در تخفيف شهریة تحصيلي چانه مي

ي اطالق اند که نبود هریک، اجازهزني کند. براي محصالن، نه ویژگي اساسي را بر شمرده

 ددهي نام محصل را بر هر فردي نميمندانهسخاوت

اسخ، کار داشتن تا رسيدن به پگري، پشتمدار، جسور براي پرسشمدیر زمان، کنجکاو و سوال

ي مباحث نظري، توانا براي تعامل گروهي، مند به مطالعهاي، عالقهرشتهمند به مطالعات ميانعالقه

، استي( به ر32: 1319ها و ماهر در نگارش.)رودياندوزي و به عمل درآوردن دانستهحس تجربه

 ها را واجداند؟ هاي خصوصي این ویژگيچند در صد محصالن دانشگاه

 . گسترش فساد اداري3-2-3

مندسازي عالي، وقتي به جاي آموزش، پژوهش و توانگذاران موسسات تحصيالتنگاه سياست

 جامعه، سوداگري باشد، احتمال آلودگي به فساد وجود دارد. زورمندان و زرمندان، از موقعيت و

آیند. در توصيف وضعيت منزلت خویش سود جسته و در پي دریافت سند تحصيلي بر مي

سوم بر اثر فشارکار واحدهاي شان، یکهاي آلمان، این مطلب معروف است که محصالندانشگاه

سوم دیگر به این فشارها شدند، یکآمدند و دچار بيماري عصبي ميدرسي، از پاي در مي

دند و گرویشدند و عموما به پليدي ميگساري ميدادند؛ غرق در ميان ميهاي اجتنابي نشواکنش

 (. 18: 1312شدند.)شولتز، سيف، رواي اروپا ميمانده، فرمانیک سوم باقي

عالي ي داشتن انتظار معقول از نظام تحصيالتساالري، اجازهدانشجوساالري، به تعبير بهتر پول

شدن را هرچند رواي منطقهطبيعي است، انتظار تربيت فرمان افکند.خصوصي را گاهي به تردید مي

تر دانيم، ليک با توجه به وضعيت زیرساختي، اجتماعي و سياسي کنوني، بيشدیر، دور و دشوار نمي
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دانيم. ليک، برخورداري از دانش، مهارت، قدرت تحليل، را یک شعار سياسي و تبليغاتي ميآن

صوصي، عالي خرد نظر، انتظار نا به جایي نيست. اما تحصيالتکارآمدي در حد مقطع تحصيلي مو

ها و نوع نگاه خویش، همين انتظار طبيعي را نيز در حد یک آرمان دیر و گذاريبا سياست

تالش  هاي موجودکه فراتر از ظرفيتدشواریاب ارتقا بخشيده است. از معدود و محدود فرزانگاني

راي اعطاي ها بسختي و احتماال سفارش مسئوالن دیپارتمنت اند، بگذریم، نوع محصالن، بهکرده

ط ها، اوسهاي امتحانتوان با مراجعه به شقهاند. ميهاي درسي را گذراندهي قبولي، کریدتنمره

تر از همه، خواستن یک کار عملي از ها و مانند آن، این ادعا را راستي آزمایي کرد. مهمنمره

مند، هي علمي و ضابطتوانایي ایشان در کار عملي و نگارش یک مقالهآموختگان است. ميزان دانش

 معيار خوبي براي ارزیابي نهادهاي تحصيالت عالي خصوصي است.

 كاري در ارتقاي كیفیت تحصیلتوجهي و كم. بي3-2-4

تر ریزي سنجيدهطبيعي است، ارتقاي کيفيت تحصيل و بهبود وضعيت محصالن، نيازمند برنامه

ها و مفردات، بهينه سازي واحدها ياري از موارد، نيازمند هزینه است. بازنگري در سرفصلو در بس

 کردن است. ولي نگاهتر از همه، هزینهریزي حساب شده و مهمو متون درسي، نيازمند دقت، برنامه

یس هاي تدردهد. تعداد ساعتاندیش، نمياي را به متصدیان مادياقتصادي به مسأله، چنين اجازه

ر هاي به فعليت رسيده، هرکدام مانع ارتقاي کيفيت به شماشده، ميزان مطالب انتقال یافته یا مهارت

ساعت به  11رسد که به جاي اميدوارم  صحيح نباشد، چنين خبر ميروند. از برخي نهادها، ـمي

 شود. ساعت تدریس مي 11ازاي هر کریدت، 

توجهي قرار هاي ظریفي مورد بيعالي، به شيوهالتي وزارت تحصيماستر بودن اساتيد، مصوبه

يچ و خم که هنوز، خود، پباشند. به راستي، فرديدار تدریس ميگيرد و استادان ليسانسيه، عهدهمي

تواند تعداد قابل توجهي از محصالن را به لحاظ علمي، دانش و اندیشه را وارد نيست، چگونه مي

ها را براي بر دوش گرفتن وظایف خطير علمي، فرهنگي و مهارتي و اخالقي مدیریت کند و آن

 اجتماعي آماده بسازد؟ 

که این تعداد نيز شوند و بد تر از همه، ایننفر بالغ مي 111گاه، تعداد محصالن یک صنف، بر 

هاي محترم و به تبع وزارت محترم که ارزیابشوند. اینهاي نامناسب آموزش داده ميدر صنف

، چگونه به برخي از این مراکز مجوز ارتقا به دانشگاه/پوهنتون را صادر کرده است، عاليتحصيالت
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اختاري، هاي سهاي دولتي، به دليل کاستينيز جاي پرسش و تأمل دارد. به راستي، اگر دانشگاه

ـ موسسات که همان نيز نادرست استـشود،نفر مي 111هاي باالي ناگزیر از دایر کردن صنف

به  هایي فراتر از حد معيار، چهالي خصوصي، با کدام دليل موجه، به تشکيل صنفعتحصيالت

ورزند؟ چه تبادل افکار و داد و ستد علمي و ارتقاي لحاظ عدد و چه به لحاظ فضا مبادرت مي

ارهاي گري و انجام کها قابل انتظار است؟ پرسش و پرسشسطح معرفتي و مهارتي، در این صنف

 رود، وجود دارد؟ رشد فکري محصالن به شمار مي عملي که از لوازم

 هاي غیر معیاري. ساختمان3-2-5

است.  عاليتحصيالتهاي سودازدگي، استفاده از منازل رهایشي و تجاري براي از دیگر جلوه

و  هاي نامناسبفضاهاي محدود، غير معياري، فاقد سيستم گرمایش و سرمایش مطلوب، چوکي

ي زخانهاستفاده از آشپدهد. ها را شکل ميکالت استفاده از این قبيل تعميرمانند آن، بخشي از مش

هي به توجهاي آشکار بيهاي علمي، از نمونههاي درسي و دیگر فعاليتها براي صنفاین تعمير

هاست. نبود فضاي مناسب براي تنفس، استراحت، ورزش و فضاي مناسب براي دایرکردن صنف

 ها به نيکي مشهود است.الن، در این تعميردیگر تفریحات سالم محص

 خانه و انتشارات، كتابتوجهي به كتاب. بي3-2-6

مي ترین مشکالت علهایي وجود دارد که ابتدایيخانههاي خصوصي، کتابدر معدود دانشگاه

خانه از هاي موجود، فضاي مطالعه، سيستم کتاباساتيد و محصالن را مرفوع سازد. تعداد کتاب

وصي هاي خصگذاران دانشگاهي نگاه سرمایهدهندهدسترسي محصالن به منابع و مآخذ، نشان جهت

هاي مختلف، از وضعيت مناسبي هاي شهرهاي نگارنده از اساتيد و محصالن دانشگاهاست. یافته

 کند. حکایت نمي

شد ام این مراکز به ري ميزان اهتمدهنده هاي منتشر شده نيز نشانها و مجلهها، مقالهميزان کتاب

هاي منتشره باشد. کيفيت مقاالت و سطح علمي کتاباندیشه و سطح مهارت استادان و محصالن مي

هاي ماستري و هاي علمي، پوهنيار، پوهنمل، پوهندوي، پوهاند و درجهکه رتبهاز سوي افرادي

انستند تمدن مسلمان اگر تودکتري را با خود دارند، نيازمند سنجش و ارزیابي آفاقي است. پيشينيان 

 شان به کتاب و کتابخواني وعظيم اسالمي را پي نهاده و در اختيار بشر قرار دهند، ميزان اهتمام

گذشته، تنها  هايخانههاي موجود در برخي کتابتأليف و ترجمه کتاب بسيار باال بود. ميزان کتاب
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هاي موجود در سراسر ي مجموع کتاببن عباد در شهر ري، به اندازهي صاحبخانهدر یک کتاب

ها، حاکمان مقدمه مترجم( در برخي دوره 11، 1371اروپا برآورد شده است)غنيمه،کسایي، 

 ( 21: 1، 1381دادند.)صفاي وزن کتاب براي مترجم، طال هدیه ميمسلمان، به اندازه

ي، دهاي علمي خصوصبردهایي و تأمين چنان منابعي، از سوي نهاراه طبيعي است، اتخاد چنين

رد. دارا از همدردي کردن نيز باز مياي است که انسانناممکن است، اما وضعيت موجود به گونه

 هاي برخي ازخانهپژوه نسبتا جدي نيز در کتابي شخصي یک دانشخانهزیرا در حد کتاب

 موسسات در شهرهاي مختلف، منابع مفيد در دسترس استادان و محصالن قرار ندارد.

 هاي اخالقي. نبود نظارت دقیق و بروز ناهنجاري3-3

اي هگير این نهادها، بروز ناهنجاريي نگاه اقتصادي، آفت و آسيب دیگر دامنبه دليل سيطره

ردید، تها بياخالقي و روابط ناسالم ميان محصالن است. جواني، مقتضياتي دارد که یکي از آن

هاي محصالن جوان در این زمينه، از توان خواستگرایش به جنس مخالف است. مدیریت کامل 

ي خود، الزم است سهمي در تربيت محصالن ها بيرون است. ليک، هر نهاد علمي، به اندازهدانشگاه

، ي جنسي، به حداقل برسد. سوداندیشيي ظهور رذایل مرتبط با غریزهجوان داشته باشد، تا زمينه

ماي نشود. برخورد جدي با یک محصله با آن معرفي ميهاي  مواجهکارپوشي و تغافل، راهچشم

ر کند و اگهرزه گرد، ساالنه به طور ميانگين، پنجاه هزار افغاني را از کيسه دانشگاه دور مي

دانشگاهي، پنج دانشکده و هر دانشکده نيز چهار صنف درسي داشته باشد، در هر صنف نيز دو نفر 

ها، ساالنه دانشگاه را از دریافت مبلغ یک ميليون و اخراج آنناپاک و ناسالم باشند، برخورد قاطع 

که نگاه علمي و اخالقي حاکم باشد، یک ميليون افغاني که سهل سازد. در نهاديافغاني محروم مي

ي هایرا ندارد که ساحت مقدس علم، به چنين آلودگياست، یک ميليارد افغاني نيز ارزش آن

يانا رود و احهاي اخالقي، به تعليق ميي و سودازده، اخالق وارزشگرفتار آید، ولي در نگاه تجار

 شود.تراشي، این مسائل، به آساني، توجيه ميبا دليل
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 عاليتحصیالتهاي وزارت ها و ارزيابي. معیاري نبودن نظارت3-4

 تهاي وزرات تحصيالعالي، گاه ارزیابي خودي دارند و گاه از سوي نمایندهمراکز تحصيالت

 ي آن، به بخش تضمين کيفيتشوند. خروجي ارزیابي خودي و گزارش ساالنهمي عالي، ارزیابي

. تر، بسيار مهم استها براي کارهاي جديشود. دسترسي به محتواي این گزارشوزارت ارسال مي

داند و مسئوالن محترم این بخش. اما ها چيست؟ خداوند پاک ميکه محتواي این گزارشاین

شود، با مشکالت مختلفي همراه است: که از سوي افراد مرتبط با وزارت انجام ميهایيبيارزیا

اي برخي از ارزیابان و احيانا هاي قومي، نژادي، مذهبي و منطقهها، سوگيريمتفاوت بودن ارزیاب

ان با ي مسئوالن، منصوبان و مرتبطها. این نکته، به معناي متهم کردن همهغير منطقي شدن ارزیابي

عالي نيست، ليک آگاهان امر از سياست، معيار، برخورد و تضمين کيفيت در وزارت تحصيالت

ها شناخت کافي دارند. شنيده شده در مراکزي، مو از خمير ها و ارزیابيارزیابي گروهي از ارزیاب

ارتقا  يمان برازشود. دو موسسه، به صورت همکشند و در برخي دیگر، مسأله، رفاقتي حل ميمي

یط ي ارتقا یافته، در شراشان از جهات مختلف، مشابه است و گاهي موسسهکنند، شرایطاقدام مي

یابد و ها ارتقا ميشود، از طریق همين ارزیابيیار ميتري قرار دارد، ليک، با یکي، بختپایين

نان در چتد و همچنان بدود و هر بار بدون دليل موجهي، درخواستش به تأخير افدیگري باید، هم

 حسرت ارتقا بماند.

 گیريجمع بندي و نتیجه

-ثمرة نگاه اقتصادي، استخدام استاد ضعيف، محصل ثروتمند بدون انگيزه براي تحصيل، بي

برنامگي تحصيلي و افت کيفيت برنامه درسي است و در نهایت خروجي چنين نهاد و سازماني، 

ل ضعيف برخوردارند و هرکدام به یمن داشتن فارغ التحصيالني است که از اطالعات و تحلي

هاي مختلف سياسي، هاي خصوصي، در عرصهمدرک تحصيلي صادر شده از موسسات/پوهنتون

 -اي که روابط بر ضوابط حکم فرما باشد،فرهنگي، اجتماعي حضور پيدا خواهند کرد. در جامعه

رک تحصيلي برخوردار شوند، اگر افرادي از این مدا -که زهي اسف، در جامعة ما چنين است،

اعتبار کند. ثمرة تلخ این شجرة خبيثه، بيشان، وجهة علمي و قانوني نيز پيدا ميجذب و استخدام

هاي شغلي از افراد شایسته از سوي سو، ستاندن فرصتساختن مدارک و مدارج تحصيلي از یک

 دیگر و انحطاط مزمن جامعه از زاویه سوم خواهد بود.
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 ها، روزني به روشنایيي قاطع با ناهنجاريدقيق، معياري، آفاقي، مکرر و مواجههبدون نظارت 

هاي خود زشت است، ليک آلوده ساختن دامن مقدس علم، از باز نخواهد شد. فساد در تمام شکل

باشد. در کنار دولت، شایسته است خود استادان ارجمند و فرزانه، نسبت به تر مياین ميان، زشت

گاه را، خود مند و دانشي ناميمون، حساسيت نشان دهند و  آلوده شدن دانش، دانشاین پدیده

 ندهند.  اجازه
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 نامهکتاب

ي محمد حسين ساکت، تهران، کردهپارسي ،نهاد آموزش اسالمیالدین، احمد، منير .1

 .1312نشر نگاه معاصر، 

ادق و پژوهشکده ، تهران، دانشگاه امام صارزش و دانش، افتخاري، اصغر و همکاران .1

 .1317مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 

تهران،  ،ی تاریخ و تمدن اسالمیعالی در گسترهآموزش، سازیان، اميرحسينچيت .3

 .1317ي مطالعات فرهنگي و اجتماعي، پژوهشکده

ما نيا و الترجمه دکتر نصرت صفي ،آموزش عالی در جهاني یونسکو، دبيرخانه .2

 .1371اساطير،  داودیان، تهران، انتشارات

 ،شناسی آموزش عالیدانشگاه ایرانی، درآمدی بر جامعهرضا ذاکر صالحي، غالم .8

 1313تهران، کویر، 

، با مقدمه دکتر غالمرضا گودرزي، تهران، دانشگاه و مرجعیت علمیروزي، کميل،  .1

 .1319دانشگاه امام صادق، 

 .1381، 1ج ،قرن پنجم تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط، اهللصفا، ذبيح .7

ان، ، ترجمه نوراهلل کسایي، تهرهای بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاهغنيمه، عبدالرحيم  .1

 1371انتشارات دانشگاه تهران، 

ترجمه گروهي از مترجمان، تهران، پژوهشکده  آن،دانشگاه و اجتماعات ني، ایان، مک .9

 .1311مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 
، هاها  و ارزش، دانشگاه، رسالت. گادنر و پائولو بالسيوبر، اي.لوک و دیوید پي .11

  .1311آوري، ترجمه مهدي عباسي، تهران، وزارت علوم تحقيقات و فن



 

ی مطالعات حقوق تطبيقی در فرایند شکل گيری جنبش سياست توسعه

 جنایی

 1مهدي حيدرپور

 چکیده 

به مرور زمان دس با فرایند جهاني شدن  تخوش تحوالت حقوق تطبيقي، موازي 
بين رشتهفراوان شده و امروزه در حوزه علوم جنایي به عنوان یکي از رشته اي هاي 

( که در بردارنده 1391مطرح است)نجفي ابرندآبادي، تقریرات، ویراست ششم، 
به هدف تکميل، تقویت و هماهنگ  نين و مقررات معين نبوده بلکه علمي است که  قوا

کند و از این طریق حقوقي را تجزیه و تحليل ميهاي مختلف، مسائل سازي نظام
به گسترده اطالعات جدید و نویني را فرا روي اندیشمندان قرار مي ا توجه  دهد. ب

به دليل  قناع پژوهشگران  نبودن منابع علمي و دکترین حقوقي در سطح ملي و عدم ا
به  هاي علمي در کشورهاي جهان سوم وها و فقدان نوآوريتکراري بودن سوژه

پيوندویژه در افغانستان، ویژگي فيایي، نژادي و اجتماعي و  ن و هاي دیریهاي جغرا
با کشورهاي آسياي مرکزي)کوالیي طبرستاني،  نفعال 1393عميق این کشور  ( و ا

نين شکلي آن از نظام به عنوان اولين 1398هاي حقوقي غربي)استانکزي، نسبي قوا  ،)
به مطالعات حقوق تطبيقي در 1391 کشور اسالمي عضو جامعه ملل)احمدي، نياز   ،)

به موازات اقدامات این کشور بيش از همه حوزه هاي مطالعاتي دیگر محسوس است. 
 المللي در سایهمارک آنسل در خصوص گسترش مطالعات تطبيقي در سطح بين

به  نيز شکل نویني  به سياست جنایي  جنبش دفاع اجتماعي، جریان فکري گرایش 
هاي ي اندیشهتوان ادعا کرد که کانون توجه و دستآورد عمدهميخود گرفته و 

بيستم، تمرکز بر سياست جنایي از رهگذر مطالعات تطبيقي با هدف  حقوقي قرن 
 )آشوري، خارج کردن ملتها از خودشيفتگي و تمرکز گرایي داخلي بوده است.

 (.1378نجفي ابرندآبادي، 

 : واژگان کليدي

 تان، حقوق تطبيقي، حقوق مقایسوي، سياست جنایي.مطالعات تطبيقي، افغانس

                                                 
اه علوم سياسي دانشگدکتراي حقوق جزا و جرم شناسي و استاد عضو کادر علمي دانشکده حقوق و  1

 اشراق.
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 مقدمه

حقوق داخلي هر کشور متناسب با نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن کشور 

هاي اشد. نظامبدر بستر زمان شکل گرفته و همسو با مقتضيات زمان دستخوش تغيير و تحول مي

د این دهند. شایهاي یکسان و یا مشابه ميسخحقوقي در بسياري از موارد به مشکالت حقوقي پا

بدان سبب باشد که در رویارویي با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خاستگاه بومي یا فرهنگي 

ي شود)توسلرسند، اما این نتيجه واحد به زبانهاي مختلفي بيان ميآن به نتيجه واحدي مي

، اعمال و وقایع حقوقي در جوامع مختلف، (. عليرغم تشابه عميق بسياري از رویدادها1318جهرمي

 هاي متشابه، برخوردي متفاوتهاي مختلف با پدیدهدر بسياري از موارد، برخورد و واکنش نظام

به  هاي متفاوتکند که کدام یک از این پاسخهاست. لذا این سوال به ذهن خطور مياز سایر نظام

معيارهاي علمي و حقوقي است؟ بدیهي است که پدیده واحد، پاسخي بهتر، راهگشاتر و مطابق با 

ها است تا از این رهگذر بتوانيم ضمن درک نقاط ها نيازمند بررسي علمي سایر نظامحل این مسئله

قوت و ضعف نظام حقوقي داخلي و پر کردن خالءهاي آن، نظامي کارآمد و تأثير گذار داشته 

 الیل مختلف، تاکنون فراتر از تحقيقات وباشيم. حوزه مطالعاتي نظام حقوقي افغانستان به د

ها، مطالعات داخلي انجام نگرفته است. این  در حالي است که در سایر کشورها به خصوص پژوهش

ها و شان را مطالعات تطبيقي در عرصهکشورهاي اروپایي، امریکا، کانادا، بيشترین حجم مطالعات

-يواند ادعا کند که توسعه و تکامل نظام جزایتگيرد. هيچ کشوري نميهاي مختلف در بر ميرشته

ها اذعان دارند که درصد باالیي از توسعه اش به اتکاي حقوق داخلي محض بوده است همه نظام

قضایي و حقوقي شان معلول مطالعات تطبيقي است. آمریکا، فرانسه، آلمان و دیگران همه اذعان 

 مطالعات تطبيقي تکميل شده است. کشور فرانسهدارند که نهادهاي حقوقي مهم شان با استفاده از 

در  العاده و قابل توجهيهاي فوقشاهد و تأیيدي بر اهميت موضوع است. در این کشور پيشرفت

ترین مطالعات تطبيقي در این کشور صورت گرفته است. مطالعات تطبيقي وجود دارد و قوي

کند و سطح وسيعي فعاليت مي دیپارتمان حقوق تطبيقي پاریس بيش از صد سال است که در

کارهاي بسياري در حوزه مطالعات تطبيقي انجام داده است. دانشجویان بسياري از اقصي نقاط دنيا 

ه از المللي حقوق تطبيقي کآیند. در چهارمين کنگره بينبراي مطالعه و پژوهش به این مرکز مي

 ل توصيه شد:در پاریس تشکيل شد، از جمله موارد ذی 1982اوت  7-1تاریخ 
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هاي خود را بر پایه اشاعه هر چه بيشتر مطالعه شرکت کنندگان در کنگره باید همه کوشش

 حقوق تطبيقي در دانشگاههاي خویش به کار برند.

وق گنجانده هاي حقدرس حقوق تطبيقي باید به طور مستمر در برنامه تحصيالت عالي دانشکده

 شود.

د مربوط به نظامهاي حقوقي خارجي را تهيه و مرتب آنها الزم است کتابخانه ها مدارک و اسنا

 را به روز کنند.

اههاي شناسي باشد و دانشگشناسي و مردممطالعه حقوق تطبيقي بایستي شامل بررسي جامعه

اي را در خصوص نظامهاي مهم حقوقي خارجي دایر و بزرگ باید کرسيها و سخنرانيهاي ویژه

 Hector Fix، )1319تسهيل کنند. )هکتور فيس زامودیو،  مبادله استادان و دانشجویان را

Zamudioآورد علمي به ضرورت بيش از پيش ((. بر این اساس در بدو تطبيق، قبل از هر دست

اش ضرورت ي جهان سوميمطالعات تطبيقي پي خواهيم برد. کشور افغانستان با توجه به خصيصه

است که محل شناسایي انجام دقيق این مطالعات  به شناخت سایر نظامات فراملي داشته و بدیهي

 .هاستمراکز علمي و دانشگاه

 حقوق تطبیقي 

 تعريف حقوق تطبیقي -1-1

شود از رهگذر جنبش جهاني شدن حقوق تطبيقي که به آن حقوق مقایسوي نيز گفته مي

ین احقوق، به طرز چشمگيري در حال توسعه و گسترش است و توجه اندیشمندان و پژوهشگران 

، ارائه تعریفي منطقي که جامع افراد و مانع اغيار بر این اساسرشته را به خود جلب کرده است. 

و  هاي متعددي را رقم زدهرسد و این موضوع مناقشات و بحثباشد کاري دشوار به نظر مي

استاد  ،به عنوان نمونه اند.اي از این رشته ارائه کردهنویسندگان مختلف هر کدام تعاریف جداگانه

 حقوق تطبيقي یک شيوه علمي است که به منظور شادروان کاتوزیان در این خصوص گفته است:

، 1391 ،مقایسه حقوق کشورها و تعيين نقاط مشترک و امتيازهاي آنها به کار مي رود. )کاتوزیان

 قوقاست. بنابراین در ح« تطبيق»و « حقوق»عبارت حقوق تطبيقي مشتمل بر دو عنوان . (12ص 

رو هستيم که موضوع آن خود حقوق و فرایند آن مقایسه و تطبيقي با نوعي از فعاليت علمي روبه

براي مقایسه و تطبيق حقوق به حقوق خارجي نياز است تا بتوان پر واضح است که تطبيق است. 
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م کو تطبيق داد. بنابراین در حقوق تطبيقي مقایسه و تطبيق دست  هحقوق ملي را با آن مقایسه کرد

در چهارچوب دو نظام حقوقي انجام مي گيرد و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه وتحليل علمي 

 (1، ص1312قرار مي گيرد.)شيروي، 

 ماهیت حقوق تطبیقي -2-1

« علم»از دیرباز این سوال در مورد حقوق تطبيقي مطرح بوده است که آیا حقوق تطبيقي یک 

عبارت دیگر اینکه ماهيت حقوق تطبيقي چيست. در  مطالعه است. و به« روش»است یا صرفا یک 

این مورد سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول حقوق تطبيقي را یک  روش علمي مي داند. 

ند. داميدیدگاه دوم آن را دانش مستقل مي داند و دیدگاه سوم آن را صرفا یک برنامه آموزشي 

 ( 1، ص1312)شهبازي نيا، 

ن معتقدند که حقوق تطبيقي روش مطالعه حقوق است و بنابراین در کليه برخي از نویسندگا

 هاي حقوق کاربرد دارد.رشته

پروفسور اچ گوتریج، طرفدار قوي این نظریه، معتقد است که حقوق تطبيقي وامدار مطالعات 

مربوط به شعب حقوق مثبت است و خود شامل قواعد و مقررات خاصي نيست. در مقابل سالي، 

 (11، ص1312. )شيروي، و رابي معتقدند که حقوق تطبيقي شعبه خاصي از علم حقوق استالمبر

ست، اي از علم حقوق امارک آنسل معتقد است که حقوق تطبيقي نه دانشي مستقل و نه شاخه

، 1391، آنسلهاي علم حقوق کاربرد دارد)بلکه صرفا یک روش تحقيق است که در تمامي بخش

 (. 39ص

قوق نيست یا اي از ححقوق تطبيقي رشته گوید:ميباره ماهيت حقوق تطبيقي دکتر صفایي در

مشتمل بر قواعد الزم االجرا نيست بلکه روشي براي مطالعه است. گروهي گفته اند روش تطبيقي 

بریم. ولي گروهي هم به کار مي گوید این اصطالح معمول شده است و مامي« داوید»ولي  .حقوق

یک فن است و براي حقوقدان یک علم است  اي،براي عدهه حقوق تطبيقي کدیگر عقيده دارند 

کند. داوید و آنسل عقيده دارند عالمان حقوق متخصصان هاي حقوقي علم پيدا ميچون به نظام

 (.119، ص1319دانشگاه مفيد، ) .حقوق تطبيقي هستند

دقيق و  گردد که تعریفالبته شایان ذکر است که بسياري از این اختالف نظرها به این بر مي

 روند.جامعي از علم و روش در دست نيست و گاها این دو اصطالح به صورت جابجا به کار مي



  29   /طالعات حقوق تطبیقی در فرایند شکل گیری جنبش سیاست جناییی متوسعه

 

صل
ف

اق
شر
ه ا
نام

 
– 

م 
شش
ره 
ما
ش

 

ن 
خزا

13
97

 

 خچه حقوق تطبیقييتار-3-1

 متداول شيگردد پرساین موضوع که پيشينه و تاریخچه مطالعات تطبيقي به کدام دوره بر مي

طبيقي مطرح مي شود. بر اساس آنچه که در است که معموال در خالل مباحث مرتبط با مطالعات ت

کتاب حقوق تطبيقي اثر علمي دکتر عرفاني آمده است، قوانين روم باستان محصول مطالعات قوانين 

قي است. ي مطالعات تطبياساسي کشورهاي مختلف جهان است و نيز کتاب سياست ارسطو نتيجه

ر ي روم باستان سالها قبل از ميالد بتوان گفت که پيدایش حقوق تطبيقي به دورهاز این رو مي

ي پادشاهي در سالهاي ي تاریخي زیاد برخوردار است. در روم، قوانين دورهگردد و از پيشينهمي

ع زیسته جمقبل از ميالد توسط یکي از حقوقدانان رومي که در قرن دوم ميالدي مي 819تا  783

این قوانين نيز حاصل مطالعات حقوق ي درآمد که ها به صورت مجموعهآوري، تنظيم و بعد

 (2، ص1391)موسوي،تطبيقي بوده است. 

مطالعات تطبيقي نه تنها در حقوق بلکه در تحقيقات فقهي فقهاي مذاهب اسالمي نيز به چشم 

خورد و بر همين مبنا کتب متعددي تحت عنوان فقه مقارن به رشته تحریر در آمده است. به مي

علماي تراز اول مذهب جعفري با قاضي بيضاوي از علما و قضات بزرگ  عنوان مثال عالمه حلي از

ند.)جعفري پرداختشافعي از طریق مکاتبه به تبادل آراء در زمينه مسائل گوناگون فقهي ميمذهب 

 (111، ص 1371لنگرودي، 

 رايباي یافت و مراکز و موسساتي در سطح اروپا در قرن نوزدهم مطالعات تطبيقي حيات تازه

در پاریس و انجمن قانون  1119العات تطبيقي ایجاد شد. مثال مجمع مقررات تطبيقي در سال مط

 1911در انگلستان تأسيس شد. مرحله جدید حقوق تطبيقي به سال  1111گذاري تطبيقي در سال 

المللي در پاریس تشکيل شد. سالي و المبر از گردد که در این سال یک نمایشگاه بينبر مي

لمللي ابرجسته فرانسوي فرصت را غنيمت شمرده و در حاشيه آن نمایشگاه کنگره بين حقوقدانان

مستمرا توسعه  اي مستقل وحقوق تطبيقي تشکيل دادند. از آن به بعد حقوق تطبيقي به عنوان رشته

حقوق  هاي حقوقي مثل فلسفه حقوق، تاریخیافته است و توانسته جایگاه خود را در بين سایر رشته

نه  اند که حقوق تطبيقيوقدانان در سطح جهاني قانع شدهمعه شناسي حقوق بيابد. امروزه حقو جا

 (11، ص1312تنها سودمند، بلکه ضروري است. )شيروي، 
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 اهداف و كاركرد حقوق تطبیقي   -4-1

ه تواند به عنوان علم مطرح شود یا اینکشود که آیا حقوق تطبيقي ميگاها این سوال مطرح مي

ها توجه باشد. در گذشتهت تطبيقي صرفا براي ورزش ذهن بوده و جزء حقوق مثبت نميمطالعا

شد ولي امروزه با گسترش و نهادینه شدن مطالعات حقوق تطبيقي در کمتري به این موضوع مي

سطوح تحصيالت عالي، این سوال به فراموشي سپرده شده و حقوقدانان و پژوهشگران اذعان دارند 

قوق تطبيقي در واقع تنها راه فراملي شدن قوانين داخلي بوده و بر انزواي این مقررات که داده هاي ح

 اند.را قرن مطالعات تطبيقي نام نهاده 11پایان بخشيده است از این رو است که قرن 

رابرت گف یکي از حقوقدانان برجسته و قضات عالي انگلستان در مورد اهميت مطالعات 

رود تا به ه ميشد امروزحقوق تطبيقي که در گذشته سرگرمي تلقي مينویسد: تطبيقي چنين مي

 .(Goff, Robert, 1981: 748علم تبدیل شود)

نظري  ردهايکارب. تقسيم کرد توان به دو دسته نظري و عمليحقوق تطبيقي را ميکاربرد هاي 

اخلي وق دها به شناخت بهتر حقشود. سپس شناخت سایر حقوقها ميباعث شناخت سایر حقوق

کند. این شناخت بهتر حقوق داخلي در تفسير و نگاه شخص نسبت به حقوق داخلي کمک مي

ن تواعملي این رشته حقوقي را از جهات مختلفي مي کاربردهاياما  تواند موثر واقع شود.مي

 گذار در وضع مقررات بسيار موثر است. بدیهي استفهرست کرد. مثال حقوق تطبيقي براي قانون

اال، با توجه به بحث ب ها در اصالح و تدوین قانون بسيار اهميت دارد.مندي از سایر حقوقبهره که

عدم تفهيم درست کاربرد و هدف  هاي علمي و کاربردي،در حوزه مشکالتمعضالت و یکي از 

دانشجویان غالبا هدف روشني از فراگيري حقوق  باشد.مي هاي حقوقدر دانشکدهحقوق تطبيقي 

ا بي در ذهن نداشته  و یکي از پرسشهاي متداول آنان در درس حقوق تطبيقي این است که تطبيق

توجه به عدم کارآیي و سودمندي این مباحث در امور روزمره و معمول حقوقي نظير قضاوت و 

معمول  پاسخ ؟داشته باشند یيهاي دیگر آشناچرا باید با مفاهيم و نهادهاي حقوقي نظاموکالت، 

قوق تطبيقي به این پرسش اساسي، اشاره به همان اهدافي است که در نيمه اول قرن استادان ح

گذشته، ذکر شده است. اهدافي نظير شناخت مباني فلسفي و تاریخي حقوق یا کمک به اصالح 

حقوق ملي، جاذبه کافي نداشته و فقط افراد داراي انگيزه شخصي یا علمي قوي را به شاخه حقوق 

المللي د. جهاني شدن، جنبش یکنواخت سازي حقوق و ارتباطات گسترده بينکنتطبيقي جذب مي
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اهداف و وظایف جدیدي را بر عهده حقوق تطبيقي گذارده است که اهميت عملي آنها کمتر از 

 (8ص1312نظري نيست.)شهبازي نيا، جنبه علمي و 

 يقيهاي حقوق تطبترین اهداف و کارکرد مهمتوان گفت که در مقام پاسخ به سوال فوق، مي

اصالح قوانين ، درک بهتر از حقوق داخلي، افزایش آگاهي هاي عمومي حقوقدانانعبارتند از 

هاي ملي با استمداد از داده هاي حقوق حل و فصل دعاوي در دادگاه، موجود و وضع قوانين جدید

و  قيقوق تطبيالمللي با استفاده از دست آوردهاي مطالعات حانعقاد قراردادهاي بين، تطبيقي

 (.88-31، ص1312لي)شيروي، الشکل و هماهنگ سازي قوانين و مقررات ممتحد

 جايگاه حقوق تطبیقي  -5-1

براي اینکه جایگاه حقوق تطبيقي را در ميان سایر رشته ها و تقسيمات حقوقي دریابيم الزم 

 م مي شوند: قسيمسائل و مباحث حقوقي در یک تقسيم بندي به دو دسته تکه است یادآور شویم 

 شود ي کلي تقسيم ميموضوعات حقوقي در یک تقسيم به دو دسته

موضوعاتي که قواعد و مقررات حاکم بخشي از روابط معين اجتماعي را مورد بحث قرار الف: 

مانند حقوق خانواده که عهده  ،دهددهد و مجموع این مباحث، حقوق یک کشور را تشکيل ميمي

ا حقوق باشد، یهاي تجاري ميدگي است و حقوق تجارت که ناظر به فعاليتدار روابط معين خانوا

سيدگي هاي رست، یا آئين دادرسي شيوها هاجزا که تعيين کننده رفتارهاي جزایي و ميزان مجازات

طالق ا« مثبت». به مجموعه این قوانين و مقررات، اصطالحا حقوقغيره کند وقضایي را بيان مي

العه این موضوعات، آگاهي از قوانين موجود، تفسير و در نهایت اعمال شود. هدف از مطمي

 ها است. مصادیق آن

کند و ناظر بر روابط معيني نيست مانند مباحثي که حقوق را در کليت خود بررسي ميب: 

موضوعات ذیل: تاریخ علم حقوق، فلسفه حقوق، جامعه شناسي و حقوق تطبيقي. در حقوق تطبيقي 

ها تفاوت اساسي شود اما محتواي آنشابه حقوق خانواده، تعهدات، اموال استفاده مياز عبارات م

است و بس، اما در حقوق تطبيقي،  يدارد، زیرا هر عنوان از عناوین فوق ناظر بر بخش معين

 بلکه نگاه کلي ،ي از قوانين و مقررات وجود دارد که به بخش معين و محدود نظر نداردامجموعه

ي حقوق در مجموعه ،گيرد؛ به عبارت دیگرلذا در عرض حقوق مثبت قرار نمي ،دو جامع دار
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شود، ولي در حقوق تطبيقي، قوانين و مقررات یک کشور با مثبت، حقوق یک کشور بررسي مي

 (1/7)همان، ص گيرد.کشور دیگر و سایر کشورها مورد مطالعه و مقایسه قرار مي

بيقي بر این اعتقاد بودند که حقوق تطبيقي، در امتداد علماي علم حقوق تط 19در اوایل قرن 

ترین مثمر ثمر ترین وحقوق طبيعي با محتواي متغير، که استاملر آن را مطرح نمود، تبدیل به مطمئن

رعي و حقوق ف»گردد و سپس تبدیل به مي« حقوق مشترک بشریت متمدن»ابزار توسعه یعني 

 بخشد.وحدت اصول حقوقي را تحقق مي شود که از فراسوي حقوق محليمي« کمکي

(V. R. saleilles, RTD civ. 1902, p. 80.) 

 مشکالت و موانع تحقیق در حقوق تطبیقي -6-1

هایي شها با موانع و چالها در اکثر رشتهتوان ادعا کرد که تحقيقات و پژوهشبه طور نسبي مي

است. مطالعات حقوق تطبيقي هم از این همراه  باشد،ميکه مرتبط با آن رشته و پژوهش مورد نظر 

امر مستثني نيست و بلکه با موانع و مشکالت بيشتري همراه است. بدیهي است که شناخت این موانع 

و مشکالت و مبارزه با آنها راه ناهموار مطالعات حقوق تطبيقي را هموار کرده و دستيابي به اهداف 

جام یک تحقيق جامع و کامل، تسلط کافي فرد بخشد. یکي از شرایط اناین رشته را سهولت مي

توان نتيجه گرفت که موانع و محقق و پژوهشگر به موضوعات حقوقي عنوان شده است، که مي

هاي مطالعات حقوق تطبيقي دو قسم است بدین شرح که برخي از موانع و مشکالت تحقيق چالش

این  امل غير فردي. عمده تریندر حقوق تطبيقي مرتبط با فرد محقق است و برخي مرتبط با عو

 مشکالت و موانع عبارتند از: 

 عدم دسترسی به منابع معتبر و به روز -

دشوار بودن ترجمه و انطباق نهادها و مفاهیم حقوق خارجی با حقوق داخلی و معادل سازی   -

 برای اصطالحات زبان خارجی

 کشورها عدم تشابه در دسته بندی و تقسیم بندی موضوعات حقوقی در قوانین -

 تفسیر منابع حقوق خارجی بر اساس حقوق داخلی -

 استناد به قوانین متروک  -

 عدم آگاهی و عدم تسلط کافی محقق به مباحث حقوقی -

 عدم پشتیبانی مالی از تحقیقات گسترده میدانی تطبیقی -
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 محورهاي نوين در حقوق تطبیقي -7-1

ن روبرو هستيم، در جهان امروز مانند آنچه در فقه اسالمي تحت عنوان مسائل مستحدثه با آ

 هاي اخير مطرحمباحث جدید و محورهاي نویني در حال شکل گيري و توسعه هستند که در دهه

هاي سئوليتم بخشيده واهميتي که دارند، به حقوق جزاي تطبيقي اهميت مضاعف توجه به با و شده 

ه سرعت در که بالمللي و بيناي منطقههاي نوین تر کرده است. جنبشرا سنگين محققينپژوهشي 

هاي بارزي از محورهاي نوین ؛ نمونهدهندطور مستمر به کار خود ادامه ميبوده و به حال توسعه 

دهاي نهامستمرا  در دنيا، شکل گرفته نو هايبر اساس ایدهباشند. حقوقي در دهکده جهاني مي

؛ هددن کشور را پوشش ميمشترک که یک منطقه وسيع و چندیداراي قدرت و نظام اي منطقه

سازد. نظام منطقه رهنمون مي (Regionalاي)و ما را به حقوق تطبيقي منطقه شودتشکيل مي

کر تشکيل ایده و فو  شکل گرفته روپا که در حدود پنجاه سال قبلنهادي است به نام اتحادیه ا ،اروپا

را  ا کنوانسيون مربوطهرسم يي اروپایو کشورها هگرفت رسميت به خود 1988در سال اتحادیه این 

ي قدرت ملي یعن .اي باشدگرایي باید منطقهو پذیرفتند که مدل مدیریتي به جاي ملي امضا کرده

ئل و ارتباط به مسا ،هاي مهم این اتحادیه و این نظاماي باشد. که یکي از بخشباید قدرت منطقه

ف خاص آن شود و هد، یاد مي«پانظام حقوقي اتحادیه ارو»مباحث حقوقي دارد که تحت عنوان 

(. اگر 11، ص1311اي است)جاللي، معموال هماهنگ سازي و ایجاد وحدت در قوانين منطقه

نظام  اتر منتقل شویم باید گفت جزیي از این نظام حقوقي اتحادیه اروپبخواهيم به شاخه هاي فرعي

اي از هاي اتحادیه اروپا با دستهکيفري یا جزایي نظام حقوقي اتحادیه اروپا است. یعني نظام منطق

به شود. ب مياي تصویشود. تعييناتي کيفري که توسط مقامات منطقهتعيينات کيفري اداره مي

قاطع مدانشجویاني که در این منطقه در  هاي پژوهشي، بيشتر سوژهاین جنبش گيريپيوست شکل

اي اتحادیه اروپا است چون هسوژه ؛مشغول مطالعات حقوقي و تطبيقي هستند ،و دکتريارشد 

اند که سبک مدیریتي این منطقه، دیگر از حالت سنتي گذشته و با یک مدل جدید با سرعت دریافته

این اتحادیه نياز به معرفي یک سيستم حقوقي متناسب با این منطقه دارد. مثال رود و به پيش مي

کرده و از  بررسي ليس و فرانسهد مفهوم پليس را در دو کشور انگنبخواه یانيدانشجوممکن است 
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-ميسيونکبخواهند  ممکن استیا  این طریق نقاط قوت و ضعف پليس را دو کشور کشف کنند.

ي ب که از این رهگذر دنمورد پژوهش قرار ده در دو کشور هاي رسيدگي به تخلفات مالياتي را

 .، قابل نگارش استنهایت مقاله و گزارش و تحقيق که منشاء تطبيقي دارد

کند. ر ميتهایي را پر رنگدر آمریکا قوانيني وضع شده است که جنبه شکل گيري چنين نظام

در کنار کنوانسيون آمریکایي حقوق بشر و دیوان آمریکایي کوستا  1991در آمریکاي التين از 

ه آرژانتين ين از جملریکا، شاهد برقراري نوعي بازار مشترک بين بعضي از کشورهاي آمریکاي الت

  (.111، ص1371کند. )دلماس مارتي،باشيم که قواعد حقوقي وضع ميبرزیل ميو 

ها به طور استطرادي این موضوع نيز گاهي در همایشمنطقه آسيا نظران سردمداران و صاحب

وانع مهر چند که  .اي باشيمما هم باید در جستجوي یک نظام حقوقي منطقهکنند که را مطرح مي

گنجد، رسيدن دالیلي که ذکر آنها در این مجال نمين زمنيه وجود دارد و در ایهاي جدي و چالش

ر دعبور کرده و  هاگذرگاهآسيا نيز از این  به این مهم را دشوار کرده است ولي اميد مي رود که

قالب اتحادیه کشورهاي آسيایي به زودي شاهد اتحاد کشورهاي آسيایي در راستاي جهاني شدن، 

اگر چه که در حال حاضر ساختارهاي اقتصادي مثل )اتحادیه ملل شرق آسيا(  م.همه ابعاد باشيدر 

وجود دارند، اما با توجه به مسائل قومي، فرهنگي و تاریخي بيشماري که در این قاره وجود دارد، 

 ,Notamment & other) ه است.ساختار مشابه دیگري در زمينه حقوق ایجاد نشد

1998:10) 

راستا پيشقدم شده و مطالعات تطبيقي این حاضر کشورهایي که در  بدیهي است که در حال

ند و برعکس اي دارده تاثير گذاري بيشتري در شکل گيري نظام منطقهبيشتري انجام دهند در آین

هم تشکيل  ايکشورهایي که حالت انفعالي داشته و سهم فعال نداشته باشند در آینده اگر اتحادیه

 توانند حضوري مثمر ثمر در عرصه فراملي داشته باشند. و نميکنند شود، ضعيف جلوه مي

ي یک سند بين المللي که از ابتداء در سازمان ملل بررسبا مشاهده فرایند تصویب به عنوان مثال 

رسيم گاهي به این نتيجه مي ،تا به امضا سازمان ملل رسيده استشده و در روند جلسات متمادي نهای

المللي است ولي در اصل اراده اراده بينو کنوانسيون  ظاهردر این روند  در بسياري از موارد که

و  برداريعمال بهرهخاص که یک یا چند کشور به مشهود است یک کشور خاص است، کامال 

نمایند که این موضوع، معلول عدم اشراف به حقوق تطبيقي و عدم توانایي علمي اعمال نفوذ مي
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راف به . مسئله عدم اشباشددم تحرک در جنبش حقوق تطبيقي مينمایندگان کشورها به دليل ع

ممکن است خطراتي را هم در بر داشته باشد؛ چرا که بسياري از اوقات، سلطه نيز حقوق تطبيقي 

رت شان به سایر کشورها نيز صوتواند از طریق صادر نمودن قوانين مليجویي برخي از کشورها مي

و  ه تسخير سرزمين یک کشور یا سرمایه گذاري در توسعه اقتصاديگيرد. بدین ترتيب بدون نياز ب

توان، از طریق فقط صادر نمودن سيستم قضایي، قالب و ساختار فرهنگ و اقتصاد اجتماعي آن مي

در حال حاضر در کشور  (.V. S. Sikbey, 1997, p. 207 s)تغيير داد.کشور دیگري را 

 عضویت در سازماندر راستاي جهاني شدن مانند  يهرچند که یک سري اقدامات جزئافغانستان 

سما عضو راین کشور ولي ، صورت گرفته است کنفرانس کشورهاي اسالميبا عضویت در اکو 

وده و خواهد بهاي منطقه، متأثر ارياز سياست گذاي در سطح دنيا نبوده و طبيعتا اي منطقههجنبش

 . بود

جهاني شدن نظام حقوقي است. جهاني  ي،ساسالمللي مراد و هدف اهاي بيندر بحث جنبش

و روز  هستندآن شدن نظام حقوقي، بحثي جدي است که امروزه بسياري از کشورها در جستجوي 

 .گيردگرایي و فکر داشتن قواعد یکسان و جهاني قوت بيشتر ميفاصله گرفتن از ملي به روز بحث

زایي اسناد بين المللي جتوسعه بيشتر  مبارزه همگاني همه کشورها با جنایتکاران باعثمسلما 

ل براي سازمان مل هايکنوانسيونالمللي و شود. با مطالعه فرایند تصویب و امضاي اسناد بينمي

المللي مبارزه با مواد مخدر،  مبارزه با قاچاق انسان و به ویژه محکمه بين مبارزه با فساد،

Iکيفري) CC ،شود که کشورهاي امال احساس مي( ک111-111،ص1، ج1317( )دلماس مارتي

رایش جهاني به یک گمشعر و این تمایل شته به امضا و پيوستن به این کنوانسيون را دا جهان تمایل

ه اند کهمگان دریافتهاست. زیرا  ، مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر جرایمبراي مبارزه با فساد

شود. باعث ضعف سياست جنایي کشور مي انواع جرایم،گرایانه در احکام مبارزه با تعصبات ملي

العه تطبيقي نياز به مطهاي مختلف، در بخشهاي فراملي جنبشتوان نتيجه گرفت که ميبنابر این 

مسوليت حوزه،  در اینبه نوبه خود افغانستان نيز از این قافله مستثني نبوده و کشور شته و دافني 

گذاران دهکده جهاني فرا خوانده و منوایي با سياستهاي آینده را به هتا از این رهگذر نسلدارد 

 با بهره جستن از تجارب دیگران به سوي جهاني شدن حقوق رهنمون سازد. 
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 7سیاست جنايي. 2

 ؛مایز استسياست کيفري متجنایي از سياست بر پژوهشگران رشته حقوق پوشيده نيست که 

م یراواکنش دولت نسبت به ج که اشدبجزائي ميو  چرا که سياست کيفري مجموعه قواعد حقوقي

گيرد اما، سياست جنایي اّعم بخشد و صرفاً  ابزارهاي جزایي را در بر ميو مجرمين را سازمان  مي

 از ابزارهاي کيفري و غير کيفري است.

 توسعه و تحول مفهوم سیاست جنايي  -1-2

 ، به کار برده شدهم1113در سال  (فوئر باخ )اصطالح سياست جنایي، براي نخستين بار توسط

مجموعه ":   داکتاب حقوق کيفري خود تعریفي از سياست جنایي به این مضمون ارائه ددر. او  است

ادي، )نجفي ابرندآب."م واکنش نشان مي دهدرروش هاي کيفري که دولت با توسل به آنها عليه ج

در کتاب سياست  1931در سال ( قاضي دادگاه نورمبرگ دوندي دو وابر ). (811، ص1371-79

نر و فن سياست جنایي یک ه» سياست جنایي را اینچنين تعریف کرد:  ،جنایي دولتهاي اقتدارگرا

هایي است که مبارزه عليه جرم را ميسر مي سازد. سياست جنایي شيوه است و موضوع آن، کشف 

ا در بر برد ر مکن است دولت در اختيار داشته باشد و عليه بزهکاري به کارمهایي که همه شيوه

ولت گيرد. با اینکه امر پيشگيري از وظایف دنمي گيرد، سياست جنایي پيشگيرانه را در برنمي

است، اما اگر براي مهار و کنترل جرم موثر واقع نشود، وظيفه دوم دولت که همان سياست جنایي 

، 79-1371، بادي)نجفي ابرندآ«شود؛ یعني واکنش تنبيهي و سرکوبگرانه عليه جرماست اعمال مي

هاي گسترده یک توان در جنبهدرباره سياست جنایي را مي «مارک آنسل». دیدگاه (811ص

دهي پسيني و پيشيني به جرم و کجروي با مدیریت ساختاري و مالي سياست اجتماعي، براي پاسخ

بخش  استاد دانشگاه پاریس و مدیر (، 1ماس مارتيلد)، خانم 1913دولت شناسایي کرد. در سال 

ياست جنایي س" نویسد:هاي بزرگ سياست جنایي ميجنایي موسسه حقوق تطبيقي در کتاب نظام

 زاشود که هيأت اجتماع، پاسخ هاي مختلف به پدیده مجرمانه را هایي تعبير مي هبه مجموعه شيو

  (.118، ص1379)نجفي ابرندآبادي، "طریق آنها سازمان مي بخشد.

                                                 
1 -Criminal Policy. 
2- Delmas Marty (Mireille). 
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عریف توان در یک تاز مطالب فوق الذکر، سياست جنایي را ميگيري بهره  بدین ترتيب با

ها و تدابير متنوعي تعبير کرد که دولت و جامعه مدني به طور مستقل اقدام دقيق و روشن به مجموعه

یدگان دیا با مشارکت یکدیگر براي سرکوبي پدیده مجرمانه، پيشگيري از آن و حمایت از بزه

اي پيش جنایي، هکنند و اعمال آنها را به عنوان پاسخ به وضعيتي ميبينمستقيم و غير مستقيم پيش

پيشگيري از تکرار جرم در چارچوب  جمله،از انحرافات، جرایم و نيز ترميم آثار زیانبار جرم از 

  نمایند.يمراجع رسمي یا مشارکتي با آیين هاي خاص هریک پيشنهاد م

 انواع سیاست جنايي -2-2

توان ازحيث مرجعي که از آن اخذ مي شود به سياست جنایي علمي یا سياست جنایي را مي 

تقسيم بندي نمود. در سياست جنایي علمي،  1ایدئولوژیک و سياست جنایي ارزشي یا 1پوزیتيو

 برگرفته از دستاوردهاي مطالعات و و سنجي مدیران حکومت بير اتخاذ شده محصول مصلحتاتد

ناسي، روان شناسي، جرم شناسي و غيره است. اما سياست شم تجربي همچون جامعهلوتحقيقات ع

يداني و هایي است که محصول تحقيقات مجنایي ارزشي، سياستي است که متکي بر بایدها و نباید

عه است. هاي فرهنگي جاممستند به اصول اخالقي یا فرامين شرعي یا ارزش ،آمار جنایي نبوده بلکه

 کشورها ترکيبي از سياست جنایي علمي و ایدئولوژیک لباغباید توجه داشت که سياست جنایي 

توان شاهد غلبه یکي از آن دو  نوع بر دیگري ها مياست. هر چند که با توجه به نوع حکومت

 (.1، ص1391)سودمند راد، بود

  انواع سياست جنایي عبارتند از:

برداشتي  طرز تلقي و سياست را مي توان به نوع این: (سياست جنایي تقنيني ) قانوني -1-1-1

تون مختلف از سياست جنایي دارند و یا آنچه مگذاري در قالب وضع و تصویب قانون هاي که مقام

فري و غير از ) کي ي اعمّحقوقمتون گذار به ما ارائه مي کند، تعبير نمود. بنابراین مجموع قانون که

 ،ردندذاري هر کشوري تعيين مي گگنکيفري( در زمينه  یک پدیده مجرمانه که توسط مراجع قانو

 بيانگر سياست جنایي تقنيني آن کشور در خصوص همان پدیده به شمار مي آید. 

                                                 
1- Positive. 
2 -Normative. 
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این سياست در واقع نحوه برداشت دادگستري ) قوه قضائيه(  :سياست جنایي قضایي -1-1-1

یعني  ؛از سياست جنایي تقنيني است. به عبارت دیگر، سياست جنایي قضایي به معناي موسع آن،

هاي دادگستري منعکس و مندرج هسياست جنایي است که در تصميم ها و عملکردهاي دادگا

 است. 

سياست قوه مجریه در زمينه کنترل جرم که ناظر بر چگونگي   :ي اجرایيایسياست جن -3-1-1

ش پليس که نق دهدسياست جنایي اجرایي را تشکيل مي، اجراي قوانين و رویه قضایي موجود است

ي که ، نقشداي داراهميت ویژه این زمينهابطان دادگستري( در ضهمه  اننددر معناي گسترده آن م )

 تأمين امنيت نهاده شده است.  ردر سطح کالن به وظيفه پليس د

سياست جنایي توأم با مشارکت مردم به معناي شرکت : سياست جنایي مشارکتي  -2-1-1

یا  ري به صورت مستقلفکمه و مجازات محکومين کيدادن مردم در پيشگيري از بزهکاري، محا

مردمي و شهروندان با دولت در مورد  يباشد. همبستگي نهادهاهمراه با نهادها و مراجع دولتي مي

ها در مراحل ماهيت، رسالت و اهداف سياست جنایي و مشارکت خود جوش یا سازمان یافته آن

ایي قض هايندیآِهاي کلي در فرييين خط مشمشارکت در قانونگذاري و تع)تدوین و اجراي آن 

مشارکت در سرکوبي و مجازات با هدف بازدارندگي عام ت )و در اجراي محکومي ،و غير قضایي(

از بزهکاري و پيشگيري خاص از تکرار جرم که به معناي اصالح بزهکاري باشد(،  بویژه مشارکت 

ست توأم ايم، بيانگر سیيرانه از ارتکاب جراهاي اجتماعي صرفاً پيشگفعال در اتخاذ و اعمال اقدام

 با مشارکت مردمي است.  

 متدولوژي و روشهاي مطالعات تطبیقي .3

هاي مختلف هاي مطالعه و مقایسه در زمينهدر بررسي محورهاي حقوق تطبيقي، تنوع مدل

ق، تنوع اتقنيني، قضایي و اجرایي به طور معمول در حول محورهاي بررسي وجوه تشابه، وجوه افتر

( بدیهي است که (17-13، صص1378گردد)آنسل، و موارد خالءهاي حقوقي یا قانوني احراز مي

دهد بنابراین در حين مطالعه، محقق، متوجه محورهاي دیگري تطبيق هميشه شباهت را نشان نمي

گيرد به طوري که گاهي در یک جرم چندین اختالف شود که وجوه اختالف را در بر مينيز مي

ا هاي حقوقي یشویم، موارد خالءوجود دارد. محور دیگري که در مطالعه تطبيقي با آن مواجه مي
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باشد. گاهي در یک کشور راجع به یک قانون مي 1هاي قانوني یا اصطالحا موارد سکوتخالء

موضوع اظهار نظر صورت گرفته ولي در قانون کشور دیگر راجع به آن موضوع هيچ بحثي مطرح 

  ت و در واقع سکوت قانوني یا سکوت حقوقي وجود دارد.نشده اس

اي بيشتر تشابه در تطبيق زیاد باشد امکان شکل گيري روان نظام حقوقي منطقه وقتي که وجوه

 .خوردهاي حقوقي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به چشم مياست مانند آنچه در تطبيق نظام

و وجود اشتراکات فرهنگي، اجتماعي و تاریخي هرچند تشکيل این اتحادیه مبتني بر همگرایي 

هاي عميقي همچون تفاوت نظام کامن ال و نظام حقوق رومي کشورهاي عضو بوده ولي تفاوت

عضو وجود ژرمن بين کشورهاي نوشته و کامن الیي اروپا در اصول و بنيان کشورهاي 

ي به اختالفات بيشتري (. بنابراین گاهي در مطالعات تطبيق11، ص1397دارد)طباطبایي نژاد، 

در  اي کم استکنيد در این موارد امکان شکل گيري روان و آسان نظام حقوقي منطقهبرخورد مي

این شرایط باید در جستجوي پيدا کردن راه حل حقوقي مناسب براي کاهش موارد اختالف باشيم. 

 هم وجود ندارد، مثالمادامي که از نظر حقوقي اختالف شناسایي نشود امکان پيدا کردن راه حل 

زء خانواده ها جباید ببينيم ما با مصر، عربستان، سوریه و ایران چه اختالفاتي داریم به هر حال آن

  کشورهاي اسالمي هستند، یکي از راه حلها انجام مطالعات تطبيقي است.

 نحوه مطالعه تطبیقي  -1-3

 عه تطبيقي است. به طور مثال یکنحوه مطال ها قابل طرح است،موضوع دیگري که در این مدل

 کنيم که یک نوع مطالعه تطبيقي به اصطالح مطالعه کشویيجرم را در ایران و افغانستان مطالعه مي

است به این صورت که مثال ابتدا عنصر قانوني جرایم مواد مخدر در ایران را مورد بررسي قرار داده 

ي کنيم. یا اینکه در همين مدل کشویقيق ميو بالفاصله راجع به افغانستان در همين موضوع تح

هيم دتر و فصول بيشتري را مورد تطبيق قرار داده، ولي خيلي دور از هم قرار نميموضوعات مفصل

این  غانستان به طور کامال جدا از هم کهبه طوري که  پشت سر هم قرار گرفته مثال اول ایران بعد اف

طالعه تطبيقي به اصطالح مدل همزمان است یعني مدل دیگر م یک نوع مطالعه تطبيقي است.

ر تاین مدل از لحاظ تطبيقي دقيقپيداست که . دهيمچند کشور را مورد بررسي قرار ميهمزمان 

                                                 
1-Silent low   
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نهان پ معموال موضوعي از دید پژوهشگرزیرا در این مدل،  کندبوده و ما را به هدف نزدیکتر مي

 افتد. نمانده و از قلم نمي

 طالعات تطبیقيهاي ممدل 3- 2

ي مطالعات حقوق تطبيقي، با توجه به اهداف تطبيق و مقایسه، سه مدل هدف پژوهشگران حوزه

تاي ساند. بر این اساس مطالعات تطبيقي غالبا در رامحور را براي این رشته در نظر مطرح کرده

 (.17،ص1378گيرد)آنسل، صورت مي 3و هماهنگ سازي 1، شبيه سازي1یکسان سازي

 زييکسان سا 1-2-3

اي شدن حقوق، هميشه این سوال مطرح است که آیا باید مدل در جنبش جهاني شدن و منطقه

مان از مطالعه تطبيقي این باشد که بخواهيم در مرزهاي یکسان سازي را اعمال کنيم؟ یعني هدف

ا اینکه ی کشورهاي منطقه یک قانون حاکم باشد و مثال همه کشورهاي اروپا یک قانون داشته باشند

در جنبش جهاني شدن، همه کشورهاي دنيا یک قانون داشته باشند یا در سازمان کنفرانس اسالمي 

اهميت روابط رو به رشد کشورهاي اروپایي  همه کشورهاي اسالمي قوانين جزایي شان واحد باشد.

قش مؤثر ندر راستاي ایجاد یک ساختار مناسب براي تشکيل و مدیریت اتحادیه اروپا و باور به 

 گرایش بهالمللي در کاهش تنازعات حقوقي، نقطه عطف سازي قواعد در عرصه بينیکسان

(. 17، ص1397نژاد، باشد)طباطبائيرویکرد جهاني شدن حقوق با تمسک به مدل یکسان سازي مي

ورت ربنابر این یکسان سازي مدلي است که در جستجوي قوانين جزایي واحد است و از دیرباز ض

لم اي با مقایسه عالشکل شدن مقررات در سطح منطقه و جهان موضوعي اختالفي است. عدهمتحد

و  هاي علمي در زمينه فيزیک، ریاضي، پزشکيکنند که یافتهحقوق با علوم تجربي استدالل مي

ه کل کند و متعلق بغيره بي آنکه رنگ و لعاب ملي به خود بگيرند از مرزهاي کشورها عبور مي

ند. مطالعات تطبيقي در زمينه حقوق نيز ممکن است براي بهينه سازي، نوسازي، و بشریت هست

توسعه نهادهاي حقوقي و اصالح و تکميل قوانين و مقررات موجود و وضع مقررات جدید به کار 

راز شود که در درود. این فرایند در عمل به مشابهت در محتواي مقررات و قوانين حقوقي منجر مي

                                                 
1-Unification   
2-Rapprochement   
3-Harmonisation   
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اي دیگر نسبت به ایجاد انجامد. عدهحقوقي مقررات حقوقي در سطح جهاني ميمدت به وحدت 

حقوق مشترک جهاني عکس العمل منفي نشان داده و معتقدند اشکالي ندارد هر کشوري با توجه 

به آداب، رسوم، مذهب، اخالق، اعتقادات، سابقه تاریخي، وضعيت اقتصادي، نوع نظام سياسي، 

ماعي مورد نظر خود، مقررات و قوانين خاص خود را داشته باشد. ت و ارزشهاي اجتتمایال

 (87، ص1312)شيروي، 

 شبیه سازي 2-2-3

خواهيد کشورهاي مختلف نظام جزاي مشابه و قوانيني شبيه هم داشته باشند. در این مدل مي

يرد گاي که حایز اهميت است این است که یک نظام محور قرار ميمنتها در این شبيه سازي نکته

 سازند.ها خود را با او شبيه ميو بقيه نظام

 هماهنگ سازي -3-2-3

هاي مختلف را با همدیگر هماهنگ کنيم در این مدل خواهيم کشورها و نظامدر این مدل مي

 ها هستيم و نه به دنبال شباهت همه به یک نظام، بلکه در واقعدیگر نه به دنبال یکي شدن تمام نظام

ها به شکل موجود بين آنها هماهنگي به وجود بياید، تا اگر در مقام ظ همه نظامخواهيم با حفمي

اجرا تعارضي به وجود آید به راحتي و با استفاده از قواعد طراحي شده حل تعارض، مشکل 

هاي اي که در مدل هماهنگ سازي راجع به حقوق جزا در نظامناهماهنگي مرتفع گردد. نتيجه

هاي ي از این است که مقام اجرا، مدل هماهنگ سازي نسبت به مدلجزایي بدست آمده، حاک

تر است، چون قواعد جزایي در مدل یکسان سازي و شبيه سازي با تر و اجرایيدیگر عملي

ر کنند، ولي دها با هم مقابله ميشود تا آنجا که گاهي حاکميتها بسيار درگير ميحاکميت

ه اصول مسلم حقوقي یک کشور تعرض نمي شود. هر شود و بهماهنگ سازي حاکميت آزاد مي

کشوري براي خودش اصول مسلمي دارد مثال یکي از اصول مسلم کشور ما اصل اسالمي بودن 

قوانين است، در مدل هماهنگ سازي کشورها با احترام به حاکميت و اصول مسلم حقوقي، اصول 

 شوند. حفظ مياساسي حقوقي و قانون اساسي کشورها 

کند و بعد نویسند که به این اصول برخورد نمياي ميها را به گونهن جهت این کنوانسيونبه ای

شود که کشورها پذیرفتند ضمن احترام به اصول اساسي از امضاي آن کنوانسيون، چنين اعالم مي
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حقوقي و در چارچوب نظام حقوقي خود این کار را انجام بدهند یعني در واقع این کنوانسيون 

 شوم. گوید من متعرض قوانين آنها نميه مياست ک

تواند داشته باشد و آن اینکه ممکن است اهداف آن سند البته این مدل یک مشکل هم مي

ل شود، کشورهاي عضو پذیرفتند با رعایت اصوتوسط کشورها پذیرفته نشود. وقتي نوشته مي

د کنند گاهي به لحاظي که هاي بدني را محدواساسي مثال در چارچوب قانون اساسي، مجازات

دهد کشورها نمي پذیرند. در چارچوب اصول اساسي آن نظام حقوقي، اصول اساسي اجازه نمي

مسلم است که عمل به مفاد چنين کنوانسيوني حذف برخي از حدود اسالمي از جمله شالق و یا 

المللي را در به هر حال هماهنگ سازي مدلي است که اسناد بين قطع دست سارق و سارقه است.

 کند.زمينه اجرایي هماهنگ مي

 هاي مطالعات تطبیقيروش 3-3

ماهوي و محتوایي به سه روش توصيفي، توصيفي تحليلي، تحليلي مطالعات تطبيقي از جهات 

 گيرد.قرار ميبررسي مورد اجماال که تقسيم بندي شده اند انتقادي 

ري ي صرف است. چون در حقوق کيفروش تحقيق در مطالعات تطبيقي متمایز از حقوق کيفر

ک پایان کند یعني طبيعت تحقيق در یصرف، روش تحقيق ما گاهي از سبک توصيفي تبعيت مي

حقيق هاي موضوعي که مورد تي حقوق کيفري توصيفي است. یعني معرفي اوصاف و ویژگينامه

ه این نهاد کند کميدهد و توصيف گيرد. مثال فردي نهاد تعویق صدور حکم را توضيح ميقرار مي

در قانون کشور مورد بررسي سابقه نداشته و فعال دو یا سه ماده ي قانون را به خودش اختصاص 

نتایج  ها و اختالفات و ارائهداده است. مطالعات تطبيقي در این روش صرفا براي تشخيص مشابهت

از مطالعات ممکن  شود. این دستهگيرد و هدف خاص دیگري دنبال نميبه دست آمده انجام مي

بعدي  المللي به منظور مطالعاتاست از روي کنجکاوي علمي یا براي ارائه به موسسات و مراکز بين

 هاي حقوقيکميسيوني تحت نظر جامعه ملل جایگاه زن را در نظام 1937انجام پذیرد. مثال در سال 

ن جایگاه حقوقي ع آوري اطالعات و روشن کردمتفاوت بررسي کرد که هدف از آن صرفا جم

 (11، ص1312زنان در کشورهاي گوناگون بود. )شيروي،
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تواند یک سبک دیگر هم مي تواند داشته باشد. گاهي توصيفي تحليلي است، يتحقيقات م

شود. در نوع دوم محقق اظهارات شخصي و نظرات خود را نيز یعني یک گام فراتر برداشته مي

 ند. کهاي موجود است و فقط موضوع را معرفي مييان واقعيتکند. ولي در نوع اول صرفا بارائه مي

روش دیگري است در تحقيق که پيشرفته تر از دو نوع قبل است، و آن عبارت است از روش 

توصيفي انتقادي. یعني در حقوق کيفري طوري تحقيق شده است که در کنار توصيف، گاهي نگاه 

شود از این روش بهره گرفت که عتا وقتي ميانتقادي هم به وضع آن موضوع وجود دارد. طبي

توانایي هاي دو نوع  اول وجود داشته باشد. یعني توان توصيف و تحليل وجود داشته باشد. اینها 

واند انتقاد کند. تهاي سبک انتقادي است و  اگر کسي نتواند توصيف وتحليل کند، نميپيش شرط

خارج  شود از حالت توصيفتطبيقي بررسي ميمعموال در دوره ماستري وقتي یک جرم به صورت 

شویم و دقيق تر به مطالب، قوانين و مسایل نگاه مي شود. پژوهشگر حالت تهاجمي به خود مي مي

 گيرد تا قدرت تفکر و آناليز جرم به دست بياید.

 حقوق تطبیقي در قلمرو سیاست جنايي-4

، طور خاص حقوق کيفري تطبيقي توان اذعان کرد که حقوق و بهبا توجه به مطالب فوق مي

سعه و جهاني شدن نسبت به سایر همواره نقش کليدي و پيشگامي را در راستاي استراتژي تو

( از آنجایي که 11، ص1317هاي علمي و دانشگاهي ایفا کرده است)دلماس مارتي، رشته

هاني جسيستم واحد  هاي مختلف مطرح شده در چهارچوب بحث سياست جنایي، مروج یکمؤلفه

است و این موضوع موازي با شکل گيري جنبش دفاع اجتماعي مارک آنسل و تاسيس موسسات 

حقوق تطبيقي در فرانسه بوده و نقاط اشتراک سياست جناني و حقوق تطبيقي به لحاظ اهداف و 

مبنا متعدد بوده همپوشاني دارند؛ مي توان نتيجه گرفت که موضوع حقوق تطبيقي با هدف جهاني 

رفا از رهگذر توسعه و عموميت یافتن موضوع سياست جنایي قابل نيل و دستيابي است. شدن ص

 1بلژیکي، وان هامل 1ق کيفري، با همفکري و همکاري آدولف پرینسالمللي حقواتحادیه بين

ي جهاني شدن حقوق کيفري تأسيس گردید. با انگيزه 1119آلماني در سال  3هلندي و فون ليست

 1192جلد تحت نظر فون ليست در  31ذاري کيفري تطبيقي شامل ي قانونگالهدر این راستا، رس
                                                 

1- A. Prins (1845-1919) 
2- Van Hamel   
3- Von liszt 
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(. سپس مارک آنسل با گسترش جنبش دفاع 118-112، ص1313انتشار یافت. )ژان پرادل، 

للي را از طریق مرکز مطالعات دفاع اجتماعي که وابسته الماجتماعي، کارهاي مطالعاتي جامعه بين

(. اوج گيري تحقير انسان در طول 119قي بود تقویت کرد)همان، به مرکز فرانسوي حقوق تطبي

گيري جنبش دفاع اجتماعي با پایان جنگ جهاني، خودنمایي جنگ جهاني دوم، همزماني شکل

احساسات بشردوستانه از همه سو و جهاني شدن بحران اقتصاد در سطح دنيا و به ویژه اروپا، منجر 

هاي شدن بزهکاران و از همه مهمتر، شکل گيري سازمان به جهاني شدن بزهکاري و چند مليتي

هاي هاي معارضي همچون روي کار آمدن حکومتتبهکار جهاني گردید. در این مقابل جنبش

اجتماعي در بسياري از کشورهاي دموکراتيک و استمرار  -محافظه کار در بستر بحران اقتصادي

جهاني شدن را با کندي مواجه ساخته و هاي اقتدارگرا، حرکت به سمت و سوي حاکميت دولت

گرایي و اقتدارگرایي ل را با گسترش عوامسياست جنایي مطلوب دفاع اجتماعي مارک آنس

(. در این وانفسا، گروهي به سرکردگي 11، ص 1391الشعاع قرار داد)آنسل، کيفري، تحت-سياسي

دي از خوانش جدی ،ریسشگاه پامارک آنسل، مدیر بخش علوم جنایي موسسه حقوق تطبيقي دان

هاي دفاع اجتماعي ارائه کردند.از آنجا که مارک آنسل در اکثر مطالعات خود، همواره جنبه

به مناسبت یکصدمين سالگرد گشایش  1919داد، در سال مقایسوي و تطبيقي را مورد توجه قرار مي

در فرانسه  بيقيانجمن مطالعات قانونگذاري هاي تطبيقي، کتابي تحت عنوان صد سال حقوق تط

اي قایسهتنها مطالعات م"نویسد که زیر نظر این استاد چاپ و منتشر شد. وي در مقدمه این کتاب مي

هاي بزرگ است که امکان سنجش اعتبار، مسير صحيح، درک، دریافت  پذیرش جریان

سوي، نسازد. این استاد فراالمللي را ميسر ميهاي حقوقي بزرگ بينگيريقانونگذاري یا جهت

حقوق  هايي خود در قلمرو حقوق تطبيقي در کتاب فایده و روشاصول راهبردي ناظر بر اندیشه

(.آخرین 18-12، ص 1391در پاریس منتشر شد، بيان کرده است)آنسل،  1971تطيقي که در سال 

لي شده ي متجهاي مارک آنسل در قلمرو حقوق تطبيقي، در قالب سياست جنایي تطبيقاندیشه

ي مطالعات تطبيقي و شکل گيري مباحث سياست جنایي به صورت توأمان و موازي توسعهاست. 

ي توسط استاد آنسل از فرانسه آغاز و به تدریج از مرزهاي اروپایي گذشته و در حال حاضر جنبه

المللي پيدا کرده است. از آنجایي که در ساختار سياست جنایي ارائه شده توسط بانيان مکتب بين

هاي حقوقي جزء اصول سياست جنایي جتماعي به ویژه مارک آنسل، مقایسه و مقابله نظامدفاع ا
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اي هاي  مقایسهپژوهشباشد و این امر مستلزم گفتگوي مستقيم حقوقدانان تطبيقي و ذینفع در مي

(. بنابر 17ص 1391است و این نوع مطالعات زمينه ساز تفاهم و دوستي ملتها خواهد شد)آنسل، 

ري، برهکا ي نهایي سياست جنایي در راستاي مبارزه جهاني باتوان ادعا کرد که نسخهاین مي

المللي است که نيل به این هدف مهم از رهگذر مطالعات تطبيقي و سياست جنایي فراملي و بين

 باشد.   توسعه جغرافيایي حقوق، مقدور و ميسور مي

 نتیجه گیري

ساالنه در حال گسترش بوده به حدي المللي سطح بينبر اساس آمار ارائه شده، بزهکاري در 

و است  نظم جامعه جهاني را مختل کردهکه متأسفانه مشکالت امنيتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي 

هکاري بيش بزبا المللي بينتوان گفت که مبارره ميدهکده جهاني به تناسب مشکالت موجود در 

اکي حکشورها، در بزهکاري یش روزافزون گرایش به افزااز طرفي  .رسداز پيش الزم به نظر مي

رمانه هاي مجرفتار در قبالسياست جنایي سياستمداران هاي ها و واکنشها، کنشاز ضعف پاسخ

ن ها و نارسایي مطالعات تطبيقي بياست که این امر نيز معلول عدم مقایسه و شناخت کافي نظام

 باشد. کشورها در حوزه حقوق فراملي مي

فغانستان، سياست جنایي هنوز در معناي مدرن و واقعي با هيچکدام از مدلها قابل تطبيق در ا

نبوده و با توجه به عدم استفاده حداقلي از ارکان جامعه مدني، در واقع سياست جنایي موجود در 

د نه سياست شواین کشور، سياست جنایي به معناي مضيق یعني همان سياست کيفري محسوب مي

مطالعات تطبيقي به ویژه در حوزه حقوق کيفري، مهمترین عامل رکود علمي و عدم قدان جنایي. ف

 .توسعه در این کشور است

و  زهکاريبفراملي شدن توسعه از یک سو و در افغانستان عدم کارآیي سياست جنایي موجود 

ضا ر اقتدیگ سوي ها ازضرورت اتخاذ تدابير کالن در سطح سياست جنایي مشترک بين دولت

رهکاري بدخل در مشکالت منطقه و آسيب پذیر از ذینفع و ذيبه عنوان کند که افغانستان ، مي

، زهکاريبي مبارزه با هاي مشترک در زمينهگيري از تجربيات سایرین و همکاريفراملي، با الهام

هم نيز م اي نوین را فراهم نماید که دستيابي به اینترک منطقهزمينه ایجاد یک سياست جنایي مش

 باشد.صرفا از رهگذر مطالعات تطبيقي ممکن مي
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، توسعه صالحيت داخلي 1و با عنایت به رویکرد تلفيق يتطبيقحقوق آوردهاي با توجه به دست

ن قالب طرح ها با منافع ملي، اولياز طریق رویکرد تلفيق منافع فراملي یا منافع مربوط یه سایر دولت

، انيحقوق بشري و سایر مب اتشود که با توجه به اشتراکسياست جنایي مشترک محسوب مي

ي جهت اتخاذ راهبرد سياست جنای ترین گزینهکان تحقق آن، مناسبصرف نظر از امکان یا عدم ام

 .باشدالمللي ميبرهکاري در سطح بينمشترک در راستاي مقابله با 

در  تعيين مجازاتر بر وجود مباني تأثير گذاهاي قابل توجه در باتوجه به وجود تفاوت

مبتني بر  1اتخاذ استراتژي یکسان سازيو سایر کشورها به ویژه کشورهاي غير مسلمان، افغانستان، 

 باشد.مقدور و ميسور نمي هاقواعد و اصول راهبردي حقوق کيفري، در این نظام

ساسي و قانون ا و اساسي حقوق داخلي ، حاکميت و اصول مسلم3سازيبر اساس مدل هماهنگ

حفظ مي شود. ولي هدف از این رویکرد، ایجاد سازگاري مقررات در عرصه فراملي کشورها 

ي ن یافتهماانواع سازبه ویژه در  برهکاريمبارزه با  کشورها دراست. با توجه به وجود منافع مشترک 

هاي رفيتظبه شود. بنابر این با توجه ، نياز به هماهنگ سازي قوانين، بيش از پيش احساس ميآن

بيقي در سایه مطالعات تط، افغانستان و کشورهاي همسایهشود ، پيشنهاد ميموجود و نقاط مشترک

گر ، در سطح سياست جنایي مشترک با همدیبا جرم و بزهکاريبه منظور مقابله و مبارزه و مقایسوي 

اهبرد یق ررکه حصول این سياست جنایي مشترک از ط رسدبه نظر ميگفتگو و همکاري نمایند و 

 تر است.هماهنگ سازي و از رهگذر مطالعه و مقایسه، دست یافتني

قابله از گذشته بيشتر به اقدامات کيفري و تصویب قوانين کيفري در م افغانستانسياست جنایي 

، باید مسایهو کشورهاي هگرایش دارد. بنابر این در مقام تطبيق سياست جنایي افغانستان  جرایمبا 

مختلف  نه به اینکه نوع و ميزان پاسخ ها در قبال بزه و انحراف از طرف دولت و ارکاگفت، با توج

سياست جنایي حاکم بر نظام کيفري افغانستان از نوع اقتدارگر  شود،آن تعيين و اعمال مي

ي به شناسي پيشگير، باید اذعان نمود که جایگاه جرمدر یک اظهار نظر کلي .است )اوتوریتر(

شناسي کاربردي )با هدف شناخت علل جرم و از بين بردن زمينه هاي هاي جرمشاخه عنوان یکي از

اي مبهم بوده و تمایل به حقوق کيفري )سياست کيفري( به ج افغانستانبروز آن( در سياست جنایي 
                                                 

1assimilation 
2unification 
3harmonization 



  47   /طالعات حقوق تطبیقی در فرایند شکل گیری جنبش سیاست جناییی متوسعه

 

صل
ف

اق
شر
ه ا
نام

 
– 

م 
شش
ره 
ما
ش

 

ن 
خزا

13
97

 

که  است. به حدي افغانستانهاي قانونگذار از مشخصهبه شکل پر رنگ تري سياست جنایي، 

هاي موزهپيگيري و تطبيق آ ،جه به عدم وجود انسجام اصولي در مبارزه با جرائمتوان گفت باتومي

 در این کشور کار دشواري است. سياست جنایي

 :  پیشنهادات

يایي ها، نيازها و مقتضيات جغرافر راستاي اتخاذ سياست جنایي منسجم، مفيد و مطابق با آرماند

هاي نوین آورد، با توجه به دستبزهکاريفراگير با افغانستان، در زمينه مقابله و مبارزه جدي و 

 شود:علوم جنایي و تجربيات کشورهاي موفق در این عرصه، راهکارهاي زیر پيشنهاد مي

ن هاي جهت دار و سنتي در قوانيبازنگري اصولي و بدور از نگاهمطالعه تطبيقي، مقایسه و . 1

زي آنها شده و  از پراکندگي این قوانين باعث کاهش تورم قوانين و مقررات و شفاف سا کشورها

 کند.جلوگيري مي

رهاي هاي حقوقي کشوافغانستان با الهام گيري از نظامدر  وحدت در منابع قانونگذاريایجاد . 1

 همسایه از رهگذر مطالعات تطبيقي.

ربط در تأسيس موسسه تخصصي حقوق تطبيقي در افغانستان با حمایت جدي نهادهاي ذي. 3

 هاي سياست جنایي در این کشور.ملي و فراملي با هدف نهادینه سازي داده يعرصه

قانونگذاري، با رویکرد اصالحات در ي در عرصههاي واقع بينانه دولت به ویژه تالش. 2

و هم جهتي جامعه مدني با این اقدامات بوده و در صورت جنایي تقنيني، نيازمند هم فکري  سياست

ر این دکاهش بزهکاري اعث تقویت مدل سياست جنایي مشارکتي براي رسيدن به این آرمان، ب

 کشور، خواهيم شد.
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 بررسی رابطه بين توانمند سازی منابع انسانی و یادگيری سازمانی 

 مطالعه موردی: )موسسه تحصيالت عالی اشراق(

   1محمد هادي روحاني 1فرزاد اعلمي

 چکیده:

 نيروي شتندادارد،  قرار مدیران روي پيش که راهي تنها پویا و پيچيده شرایط بر غلبه منظور به

، یندآ مي بحسا به سازمان حياتي هاي دارایي و ثروت بنياد کهت اس کارآمد و توانمند انساني

 تحقيق .داشت خواهد ها، سازمان و مؤسسات کليه براي زیادي بسيار منافع نيروي انساني توانمند

 سهموس و یادگيري سازماني در منابع انساني توانمندسازي رابطه بينبررسي  با هدف حاضر

تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي، و از   .است گرفتهصورت  اشراق خصوصي عالي تحصيالت

 دارداستان پرسشنامه پيمایشي است. براي گرد آوري داده ها از -نظر ماهيت و روش، توصيفي

 اليع تحصيالت موسسه اساتيد و کارمندان کليه تحقيق این آماري جامعهاستفاده شده است. 

م جامعه تمام اعضاي جامعه به روش با توجه به محدود بودن حج .مي باشد اشراق خصوصي

 سرشماري کامل مورد بررسي قرار گرفتند.

، آزمون فردمن و ضریب Spssبراي رتبه بندي متغير ها و آزمون فرضيه ها از نرم افزار  

 توانمند ينب داري معني رابطه مي دهد نشان پژوهش نتایجهمبستگي اسپيرمن استفاده شده است. 

به . است سازي برتوانمند یادگيري بسيار قوي تاثير نيز ووجود دارد  سازماني یادگيري و سازي

 حساسا و استقالل احساس عالوه در فرضيه هاي فرعي  رابطه مثبت و معني داري بين مولفه هاي

بين مولفه هاي احساس شایستگي، احساس موثر بودن  اما. دارد وجود و یادگيري سازماني اعتماد

 .سازماني رابطه مثبت و معني داري وجود نداردو احساس معني و یادگيري 

 معني داري، احساس احساس سازماني، یادگيري انساني، منابع سازي، توانمند: ها واژه کليد

 .اعتماد احساس استقالل،

 

 

                                                 
  . ماستر مدیریت مالی  1
 . ماستر مدیریت بازرگانی  1
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 مقدمه 

 هاسازمان. پيونددمي وقوع به سریع هايگام با تغييرات امروزي، کار و کسب محيط در

 واکنش مرمست تغييرات به نسبت تا هستند ملزم جهاني کار و کسب يطمح در رقابت يدرعرصه

. یابدمي غييرت دانش تحقق به سرمایه تسلط از کار و کسب دنياي. بروند بين از یا و داشته مطلوب

 ميزان و داده توسعه را انساني منابع باید هاسازمان سایر از یافتن برتري منظور به سازمان یک

 ياربس منابع آنهاست، سر در که دانشي و کارکنان. دهد افزایش را دسترس رد دانش و اطالعات

 باید که هستند سازمان استراتژیک منابع دانستن چگونه و دانش. هستند سازمان براي ارزشمندي

 الس چند طول در دانش توليد و سازماني یادگيري رو این از شوند؛ داده توسعه و شده مدیریت

 هرسازمان، اداره براي ضروري هايدانش از یکي است. امروزه گرفته قرار توجه مورد اخير

 از که ایيه برنامه توسعه و ایجاد از است عبارت انساني منابع مدیریت. است انساني منابع مدیریت

 بنابر .گرددمي حاصل سازماني و فردي اهداف انساني، نيروي هاي توانایي بهبود ضمن آنها طریق

 که ستا توانمند انساني نيروي. است ضروري مدیران تمام براي انساني، منابع مدیریت دانش این

 انمندتو. است کارکنان کردن توانمند درگرو هرسازمان رشد و مياورد بوجود را توانمند سازماني

 االريس دیوان حذف و زدایي تمرکز آفریني، نو در مدیران تالش تریني محور کارکنان، سازي

 . (1111 ،1کانتوال و ننپاجا)است درسازمان

 ييرتغ با سرعت، به تا سازدمي قادر را سازمان که پویا است فرایندي سازماني، یادگيري

 ازمانيس یادگيري. شودمي رفتارها و هامهارت جدید، دانش توليد: شامل فرایند این. یابد سازگاري

 ادگيريی در باید موفق مانساز یک پس. است سازمان کارآیي بهبود و دانشي کار ایجاد اصلي راه

 تا دکنمي مکک آنان به یعني. است کارکنان به بخشيدن قدرت معني به سازي باشد. توانمند پویا

 انجام براي و دکنن غلبه درماندگي یا ناتواني براحساس کنند، تقویت را خود نفس به اعتماد احساس

 .(1119 ،1ژانگ)بدهيم انگيزه و نيرو آنها به ها فعاليت دادن
  

                                                 
1 Paajanen & kantola 
2 Zhang  
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 مباني نظري تحقیق

در این قسمت با توجه به عنوان تحقيق به موضوعات کليدي از جمله توانمند سازي و یادگيري 

 سازماني پرداخته شده است. 

 يادگیري سازماني

 هبودب محيطي تغييرات مقابل در را خود کارایي و سازگاري قدرت تا گيرندمي  یاد ها سازمان

 طمحي مقابل در مؤثرتر و سریعتر سازدمي قادر را ها سازمان دگيريیا(. 1993 ،1داگسون) بخشند

 است وششيک سازماني یادگيري که گفت ميتوان ینا بنابر. دهد نشان العملعکس  پيچيده و پویا

 حفظ نامعلوم هاي محيط در را خود ابداع و وري بهره رقابت، قدرت تا سازمان، طرف از آگاهانه

 ،1گرانتهام) بخشد بهبود را هاسازمان هايتصميم کيفيت ميتواند گيريیاد همچنين. کند اصالح و

 ارشگز یادگيري هايسيستم عنوان به هاسازمان روي تحقيق با( 1998) همکاران و 3نویس(. 1993

 ارايد آنها همه و بودند یادگيري هايسيستم اند،کرده مشاهده ها آن که هايشرکت تمام اندکرده

 و دانش از استفاده و آن در شدن سهيم اطالعات، کسب براي رسمي غير و رسمي ساختارهاي

 اعضاي و دخو تغذیه با شد، شروع یادگيري فرایند وقتي اما برد،مي زمان یادگيري. بودند هامهارت

 .(1919 ،2استاتا )ظاهرشوند بهتر کارها درانجام تا شودمي باعث سازمان

 را يريیادگ سطح سه دیگر، تعبير به یا و سازماني یادگيري نوع سه( 1991) 8شون و آرجرس

 :اند کرده توصيف زیر شرح به

 و هاهدف ربست در که افتدمي اتفاق زماني ايحلقهتک یادگيري: ایحلقهتک یادگیری

( 1991) 1سنج اي،حلقه تک یادگيري از. شوند اصالح و کشف خطاها سازمان، جاري هايسياست

( 1993)1ميسون و پائين سطح یادگيري عنوان با( 1918)7الیلز و فایول اقي،انطب یادگيري عنوان با

 .(1991)آرجرس و شون،  برندمي نام نيز غيراستراتژیک یادگيري باعنوان

                                                 
1  Dodgson  
2 Grantham  
3 Nevis  
4 Stata  
5 Argyris & Sehon  
6 Senge   
7 Fiol & Lyles  
8 Mason 
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 کشف ار خطاها سازمان که ميفتد اتفاق زماني اي دوحلقه یادگيري :ای دوحلقه یادگیری

 تعدیل به و ميبرد سوال زیر را موجود هاي هدفو ها سياست ها، رویه وهنجارها، کند مي اصالح و

 و فایول مولد، یادگير عنوان با( 1991) سنج اي، حلقه دو یادگيري از. پردازدمي آنها اصالح و

 نام نيز استراتژیک یادگيري باعنوان( 1993) ميسون و باال، سطح یادگيري عنوان با( 1918) الیلز

 .)همان(برندمي

 بگيرند یاد هامانساز که افتدمي اتفاق زماني ايحلقه سه یا ثانویه ريیادگي :ثانویه یادگیری

 ايلقهح سه یادگيري دیگر، عبارت به. کنند اجرا را ايحلقه دو و حلقه تک یادگيري چگونه

 بيافتد اتفاق یدبا یادگيري نباشندکه آگاه هاسازمان اگر. است یادگيري درباره یادگرفتن توانایي

 و ایندهافر و هاسبک از آگاهي که است معني بدان این. گيردنمي صورت اوليه یادگيري فرم دو

 .)همان(است یادگيري ارتقاي نياز پيش یادگيري ساختارهاي

 ابعاد يادگیري سازماني 

ترک اول اینکه، چشم انداز مش ي تبدیل شدن به سازمان یادگيرنده،براچشم انداز مشترک: 

سازد. دوم اینکه، چشم انداز افراد را به عمل شوق ا فراهم ميتمرکز و انرژي براي یادگيري ر

ت و به آن ها معني مي بخشد. سوم اینکه، سگر آمال و رویاهاي آن ها بيان ميدهد. چشم انداز 

کشش به سمت هدف مطلوب باالتر با نيروي حاکم بر وضع موجود مقابله ميکند. چشم انداز 

کند. چهارم اینکه، پذیري و نو آوري را تشویق مي مشترک، هدف نهایي را ایجاد کرده خطر

ارزش ها ومعاني مشترک، در تعيين نوع دانشي که سازمان ذخيره و منتقل ميکند، مهم هستند 

 (.1111، 1)مارکوارد

هنگاميکه اعضاي هرجامعه، سازمان یا گروه براي انطباق با فرهنگ یادگیری سازمانی: 

 محيط خارجي و حل مشکالت 

کنند، ناخود آگاه به یادگيري اقدام کرده اند. به این دليل که از ي داخلي تالش ميیکپارچگ

جهت نظریه پردازي، یادگيري و حل مسائل نه تنها متفاوت نيستند بلکه باید گفت که دیدگاه هاي 

 (.1991متفاوت، فرایند اساسي یکساني دارند )سنج، 

                                                 
1 Michael Marquard 
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ا تاکيد بر اهميت هم راستایي نيروهدر کار و یادگيري گروهي کار و یادگیری گروهی: 

و کارکنان سازمان است تا از به هدر رفتن انرژي جلوگيري شود. یادگيري جمعي عبارت است از 

فرایندي که طي آن ظرفيت اعضاي گروه توسعه داده شده و به گونه اي همسو شود که نتایج 

 (.همانحاصله از آن چيزي باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده اند)

انتقال و توزیع دانش، انتقال سازماني و فن آورانه داده ها، اطالعات و دانش اشتراک دانش: 

گيرد. ظرفيت سازمان براي جابه جایي دانش، بيانگر قابليت انتقال و به اشتراک گذاشتن را در بر مي

زمان اقدرت است که الزمه موفقيت شرکت نيز هست. دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر س

 (.  1111با حوزه هاي شرکت توزیع شود)مارکوارد، 

ن تفکر سيستمي یعني استفاده از روش سيستمي در تحليل و اداره امور سازماتفکر سیستمی: 

و توجه به تأثير عوامل سازماني بر یکدیگر. با تفکر کلي نگرانه، فعاليت هاي تجاري و به طور کلي 

ر ستند. آن ها توسط ساخته هاي فعاليت هاي مرتبط با یکدیگسایر تالش هاي انسان همگي سيستم ه

ر با ياند. از آنجا که ما خود نيز جزیي از این مجموعه هستيم، براي پي بردن به الگوي تغي اثر گذار

 (.1991)سنج،  دشواري مضاعفي مواجه هستيم

جه يپيامد رهبري مشارکتي، داشتن احساس شراکت کارکنان است. نترهبری مشارکتی: 

کنند به آنان نياز است و وجود شان سودمند است. چنين کوششي آن است که کارکنان احساس مي

 غيير را کاهش، تعهد به سازمان راتحقيقات ثابت کرده است که مشارکت، مقاومت در مقابل ت

 )همان(. افزایش داده و سطح فشار رواني را پایين مي آورد

ت از ي در ادبيات منابع انساني، مجموعه اي اسشایستگتوسعه شایستگی های کارکنان: 

دانش، مهارت ها و رفتارهاي قابل سنجش و قابل مشاهده که در موفقيت یک شغل یا پست سهيم 

هستند. براي مدیریت مناسب منابع انساني باید سطح دانش، اطالعات، مهارت ها و قابليت هاي 

رد. توسعه منابع انساني با آموزش هاي زیاد کارکنان را ارتقاء داد و در آنان شایستگي ایجاد ک

 . همان()مند عمل کندشود، بلکه باید منابع انساني به صورت برنامه ریزي شده و نظامحاصل نمي

 ها به ایجاد و بهبود هاي مختلفي وجود دارد که سازمان راهجهت گیری های یادگیری: 

 د تحقيق خودمورهاي  گيري در شرکتهاي یاد طریق تحليل سبکیادگيري بپردازند. هاي  سيستم
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جهت گيري هاي یادگيري را که به طور گسترده یک سيستم یادگيري سازماني را به وجود 

  (.1998)نویس و همکاران، آورندمي

ها جوي را به وجود بياورند که در آن یادگيري شکوفا بشود،  اینکه سازمان :روش انتشار

هاي  طشود، ارتبابيشتر برساختار و کنترول تکيه ميهایي که  اهميت زیادي دارد. در نگرش

هاي غير  دهد. در نگرشهاي آموزش رسمي مبناي یادگيري را تشکيل مي نوشتاري و روش

ي هاي سازماني گسترش پيدا ميکند. در تصميم گير رسمي، یادگيري از طریق رویارویي بين نقش

ي ک گروه کاري از طریق گفت و گومشارکتي، یادگيري سازماني اتفاق مي افتد که اعضاي ی

 .(1991)سنج، شوندپيوسته در تجربه یکدیگر سهيم مي

آیا فرایند یادگيري باید روي روش ها و ابزارهاي انجام کار متمرکز شود  کانون یادگیری:

و شون  دهند؟ آرجریسیا به آزمایش فرضيه هایي بپردازد که زیر بناي انجام کارها را تشکيل مي

نامند مي "یادگيري دو حلقوي"و نوع دوم را  "یادگيري تک حلقوي"دگيري نوع اول را ( یا1991)

کنند که مسائل و مشکالت عملکرد سازمانها بيشتر ناشي از عدم کنترول و کنکاش و استدالل مي

فرضيه هاي است که وظيفه اي کاري بر مبناي آن شکل گرفته است. به هر حال سيستم یادگيري 

 .(1991)آرجریس و شون، دو مورد را در کانون توجه خود قرار دهنددرست باید هر

لي سازمان هاي داخ زنجيره ارزشي را ميتوان به دو طبقه تقسيم کرد: فعاليت: زنجیره ارزشی

هایي که به بيرون از سازمان معطوف هستند و  را دارند و فعاليت "طراحي و ساخت"که ماهيت 

يق هاي نوع اول شامل تحق در آنها برجسته است. فعاليت "حویلت فروش یا ارائه خدمات و"ماهيت 

هاي نوع دوم فروش، توزیع، و خدمات تحویلي را  و توسعه، مهندسي، و ساخت است. فعاليت

خواهد  سوقو به آن سمت بيشتر اهميت بدهد،  ها شود. اینکه سازمان به کدام یک از اینشامل مي

ر شود، دیه گذاري در بخشي از زنجيره ارزشي قائل ميداد. اهميتي که یک سازمان براي سرما

  .(1991)سنج، شکل دهي سيستم یادگيري آن تأثير خاص خود را دارد

ا ه تواند در بين سازمانهاي فردي و گروهي نيز مي بهبود مهارت: ارج نهادن به بهبود مهارت

يت نها سازگار تر است اهمها به آموزش هاي فردي که با فرهنگ آ ر باشد. بعضي از سازمانيمتغي

يمي هایي هستند که به سرمایه گذاري سنگيني در یادگيري ت بيشتري قائل هستند. در مقابل، سازمان
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براي بهبود عملکرد خود اقدام کرده اند. یک سازمان حتي ميتواند راه بهتري را براي ترکيب برنامه 

 . )همان(هاي آموزشي فردي و تيمي ایجاد کند

 توانمندسازي

اکنون حضور فعاالنه سازمان در عرصه رقابت و تکنولوژي و پيدایش مشاغل جدید و لزوم 

چند مهارتي شدن کارکنان، توانمندسازي آنان را امري اجتناب ناپذیر کرده است. توانمندسازي، 

تکنيکي نوین و مؤثردرجهت ارتقاي بهره وري سازمان به وسيله بهره گيري از توان کارکنان است. 

نان به واسطه دانش، تجربه و انگيزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازي کارک

آزاد کردن این قدرت است. این تکنيک، ظرفيت هاي بالقوه اي بهره برداري از سرچشمه توانایي 

گذارد و دریک محيط سالم سازماني روشي متعادل را در بين اعمال کنترول انساني در اختيار مي

 . (1311صنعتي،   کندل از سوي مدیریت و آزادي عمل کارکنان پيشنهاد ميکام

از طریق برنامه هاي توانمندسازي، ظرفيت هاي کاري با تفویض اختيار، افزایش مسئوليت، 

یابد و درنتيجه بهره وري و خودمختاري در تصميم گيري و احساس خود کار آمدي، افزایش مي

توانمندسازي به صورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته  يز باال ميرود.اثر بخشي سازمان ن

مندسازي توان است. زندگي گذشته انسان و روند تکاملي آن طي تاریخ گویاي این موضوع است.

در ابتدا به عنوان یک فن در حرفه مددکاري و پزشکي باليني و به منظور کمک کردن به بيماران 

تفاده قرار گرفت که امروزه با عنوان توان بخشي از آن یاد مي شود. سایر جسمي و روحي مورد اس

رشته هاي علوم انساني و اجتماعي هم به این مفهوم پرداخته اند، اما در آن رشته ها مفهوم 

يد . تحقيقات اخير تأک.توانمندسازي با استفاده از اصطالحات خاص خود توضيح داده شده است

ایجاد  ، نارضایتيشوداي که منجر به خستگي و کارهاي تکراري ميدهکنند چنين مشاغل سامي

 کند و براي روش کارکنان ضعيف مناسب هستند و روابط صنعتي ضعيف را پرورش مي دهندمي

 (.همان)

هدف از توانمندسازي ایجاد سازماني است مرکب از کارکناني متعهد و مشتاق به کار که 

هم عقيده دارند و هم از آن لذت مي برند انجام مي دهند.  وظایف شغلي شان را بدین علت که

همچنين هدف از توانمندسازي نيروي انساني، استفاده از ظرفيت هاي بالقوه انسان ها به منظور 

توسعه ارزش افزوده سازماني، تقویت احساس اعتماد به نفس و چيرگي بر ناتواني ها و درماندگي 
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ف از توانمندسازي ارائه بهترین منابع فکري مربوط به هر زمينه هاي فردي است. به عبارت دیگر هد

اي از عملکرد سازمان است. گالبریت و الور عقيده دارند هدف بلند مدت توانمندسازي، اطمينان 

 رسندکه در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژي سازمان به موفقيت مي دادن به کارکنان است

  (.1317)وردي نژاد و همکاران، 

 ابعاد توانمند سازي منابع انساني 

احساس شایستگي به این معنا است که کارکنان اعتقاد دارند مهارت و : احساس شایستگی

هایش توانایي الزم را براي انجام کارهاي خود دارند. احساس شایستگي، به اعتقاد فرد به توانائي

ان را ش وظایف توانندکنند که ميمي هایش است. این افراد احساسجهت انجام با مهارت فعاليت

  .(1111، 1)سيگلر و پيرسونبا مهارت باال انجام دهند

جاي اینکه با اجبار در کاري درگير شوند یا دست از آن کار افراد به احساس استقالل:

کنند. يم مختاري یا استقاللطلبانه در وظایف خویش درگير شوند، احساس خود بکشند، خود داو

ميل خود، اقدامات ابتکاري انجام دهند،  بينند که قادرند بهآغازگر مي د را افرادي خودآنان خو

 .(1311)اورعي، تصميمات مستقل بگيرند و افکار جدید را به آزمون بگذارند

راین باورند آنان ب. افراد توانمند احساس کنترول شخصي برنتایج دارند احساس مؤثر بودن:

شود، يم کنند، یانتایجي که توليدمي آن کار قراردادن محيطي که در يرباتحت تأثتوانند که مي

 خص ازاعتقادات فرد در یک مقطع مش" پذیرفتن شخصي نتيجه، عبارت است از. تغيير ایجادکنند

داشتن احساس پذیرفتن شخصي . "زمان در مورد توانایي اش براي ایجاد تغيير درجهت مطلوب

کنترولي مربوط است براي این که افراد احساس توانمندسازي کنند، احساس خود  کامالً بهنتيجه، 

نند دنبال دارد، بلکه باید احساس ک دهند اثري بهآنان نه تنها باید احساس کنند که آنچه انجام مي

 . (1311)وتن و کامرون،  وجود آورندبه  آن اثر راتوانند که مي

، و یا اهداف فعاليتي که به آن اشتغال دارندکارمندان براي مقصود  احساس معنی دار بودن:

شان را با آنچه که در شغل خود در حال انجام دادن شوند و استانداردهاي ذهنيارزش قائل مي

 دار، بودن یک نگرش ارزشي است که ازعبارت دیگر، احساس معنيبه کنند.هستند، متجانس مي

                                                 
1 Sigler & Pearson 
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 شوده در حال انجام دادن هستند، حاصل ميهاي افراد و آنچه کها و ارزشمتجانس بودن آرمان

 . (1311)اورعي، 

ند نام اعتماد هستند و مطمئن هست افراد توانمند داراي حسي به: احساس اعتماد به دیگران

ند کناین افراد، این اطمينان را حفظ مي. یکسان رفتار خواهد شد( و Fairlyکه با آنان منصفانه )

تيجه نهایي کارهایشان منصفانه خواهد بود. معموالً معني این دست نيز ن که حتي در مقام زیر

احساس، آن است که آنان اطمينان دارند که صاحبان قدرت به آنان آسيب یا زیان نخواهند زد و 

  .(1997، 1)ميشرا و اسپریتزرطرفانه رفتار خواهد شدبا آنان بي

 پیشینه تحقیق

در ادبيات مدیریت سازماني وارد  1991ایل دهة و او 1911مفهوم توانمند سازي از اواخر دهة 

شده است. اما بررسي تاریخي نشان مي دهد که توانمند سازي ریشه در دوران گذشته دارد. توانمند 

 لي، به خود اهميت دادن و خود آزادي مي باشد.وشدن به معني تمایل افراد به تجربه خود کنتر

تحقق  سر ادبيات مدیریت آمده است. براي سرتامفهوم توانمند سازي به صورت هاي مختلف در 

 سازماني يیادگير اصطالح ست.اهاي گوناگوني انجام شده  سازي تالشد بخشيدن به مفهوم توانمن

 یا هگرو به اشاره بيشتر سازمانيیادگيري  اما دارد، درسازمان فردي یادگيري به اشاره ظاهراً

 و نتمری تجربه، شناخت، مصاحبه، مطالعه، ریقازط فردي یادگيري .دارد سازماني سطح یادگيري

 .گيردمي صورت درذهن مؤثر ذهني هاي مدل توسعه

 تحقیقات داخلي

 تاثير عوامل موثر بر توانمند سازي" (، در پایان نامه کارشناسي با عنوان 1393حبيب اهلل حبيبي، )

ق نشان مي دهد از این تحقينتایج به دست آمده " منابع بشري کارکنان بانک بين المللي افغانستان

  .که متغير هاي عوامل مشترک و عوامل شخصي مشتقيما بر توانمند سازي کارکنان تاثير گذار است

بررسي رابطه بين ساختار سازماني "(، در پایان نامه کارشناسي با عنوان 1393ستوري اميري، )

 به منجر تحقيق نتایج "قو توانمند سازي منابع انساي در موسسه تحصيالت عالي خصوصي اشرا

 عالي و اساتيد موسسه تحصيالت کارکنان توانمندسازي براي نياز ساختاري مورد ابعاد معرفي

                                                 
1 Mishra & Spreitzer 
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 تحقيق جامعه کارکنان توانمندسازي جهت مناسب ساختاري ارائه الگوي . شد خصوصي اشراق

 .باشد مي پژوهش این نتایج دیگر از نيز

 تحقیقات خارجي

ارزیابي راه هاي توانمند سازي "ر پایان نامه کارشناسي ارشد با عنوان (، د1311محمد محمدي )

راه هاي مختلف توانمند سازي را بررسي نموده است. در تحقيق وي،  "کارکنان دانشگاه بيرجند

این راه ها عبارت از: غني سازي شغلي، تفویض اختيار، پاداش مبتني برعملکرد، مدیریت مشارکت، 

يل تيم هاي کاري و مشارکت در هدف گذاري، نتایج تحقيق، از تایيد تمامي ها، تشکسيستم پاداش

 این راه ها در توانمند سازي منابع انساني دانشگاه بيرجند به جز تيم سازي حکایت دارد.

، در تحقيقي براي سنجش یادگيري سازماني از پنج عامل بهره گرفت (1317) ريکمژگان عس

وي در  .ها، اطالع، ابتکار و اجراها، ارزیابيي مبتني بر بينش، برنامهکه این عوامل عبارتند از: رهبر

پژوهش خود این فرض را بيان کرد که بين وضعيت موجود و مطلوب در قلمرو مکاني مزبور، از 

هاي ذکرشده، تفاوت معناداري وجود دارد. در این تحقيق جهت برخورداري از هر یک از مولفه

 شدند ها ثابتتمامي این فرضيه

 زمينه و عوامل شناسایي "باعنوان تحقيقي در ،(1118) گالوپ درسازمان: وکليفتون باکينگهام

 با مصاحبه و جهان سراسر در موفق شرکت 211 بررسي با "مدیران و کارکنان توانمندسازي هاي

 .تندپرداخ توانمندي زمينه 32 شناسایي به کارمند ميليون یک از بيش و موفق مدیر 11111 از بيش

ن توانمند سازي و عوامل زمينه بررسي رابطه ميا"با عنوان  ( درتحقيقي 1117)1سيگال و گاردنر

به بررسي رابطه عوامل زمينه اي شامل: رابطه با مافوق، روابط عمومي شرکت؛ تيم کاري و  "اي

 تمایل به عملکرد ها با توانمند سازي پرداختند.

د پرداخته و این رویکر "مختلف در مورد توانمندسازيرویکرد هاي "( به بررسي 1117، )1براچ

این اساس چهار نوع  ها را ها به اساس دو بعد: انصاف و اعتقاد به آن مورد تحليل قرار داده و بر

 ين نموده اند.به توانمند سازي را شناسایي و تبنگرش نسبت 

 

                                                 
1 Siegall M & Gardner  
1 Bruch 2007 
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 تحقیقروش شناسي 

داده هاي به دست آمده از محل  دو روش توصيفي و استنباطي به تحليل تحقيق حاضر با

پرسشنامه پرداخته است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هایي نظير فراواني به تحليل 

 (ي اسپيرمنهمبستگ)گي هاي جامعه پرداخته شده و در سطح استنباطي فنون استنباطي آزمون ویژه

ط به مباني نظري و استخراج ها استفاده شده است. براي جمع آوري داده هاي مربوبراي فرضيه

قرار  تفاده اس مورد مقاالت و اي و اینترنتي شامل کتبعوامل و شاخص هاي اوليه از منابع کتابخانه

از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور  . جهت گردآوري اطالعات و داده هاي مورد نياز گرفته

 آماري جامعه .استفاده قرار گرفته است بررسي فرضيات تحقيق از نرم افزار اس، پي، اس، اس مورد

ت اشراق است به صور خصوصي این تحقيق تمام کارکنان و اساتيد مؤسسه تحصيالت عالي

آن جمله  که از هتوزیع شد 1391پرسشنامه در سال  21بين اساتيد و کارکنان به  تعداد  سرشماري

 گرفت. پرسشنامه بازگشت داده و مورد تجزیه تحليل قرار  23به تعداد 

 روايي پايايي پرسشنامه 

منظور از روایي یک تحقيق، ميزان دقت شاخص ها و معيار هایي است که در راه سنجش پدیده 

( استفاده شده 1998)1مورد نظر تهيه شده اند. براي سنجش توانمند سازي از پرسشنامه اسپيرتزر

وماس ده از الگوي توانمندسازي تاست که براي اندازه گيري توانمند سازي روان شناختي و با استفا

( 1111( توسعه یافته و براي سنجش یادگيري سازماني از پرسشنامه نيف )1991)1و ولت هاس

استفاده شده است. از آنجا که هر دو پرسشنامه استاندارد است، روایي آن ها در مطالعات متعدد 

 تایيد شده است.

 اقدام به محاسبه آلفاي کرونباخ Spssفزار به کمک نرم ا در این تحقيق براي آزمون پایایي،

 شده است. %13( برابر با شده است که براي هر دو پرسشنامه )توانمند سازي، یادگيري سازمان
 

 

                                                 
1 Spritzer  
1 Thomas & Velthuose  
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 جدول آلفای کرونباخ سوال های پرسشنامه

 آلفای کرونباخ تعداد سوال ها سوال های پرسشنامه

 02 سوال های توانمند سازی

38% 

 02 سازمانی سوال های یادگیری

 تجزيه و تحلیل داده هاي تحقیق 

تحقيق بررسي رابطه بين توانمندسازي کارکنان و یادگيري سازماني در مؤسسه  اصلي این هدف

فرعي این تحقيق سنجش ميزان احساس توانمندي  هدف اشراق است. خصوصي تحصيالت عالي

ني نظر یادگيري سازما اشراق از خصوصي کارکنان وتعيين موقعيت مؤسسه تحصيالت عالي

 .باشدمي

 فرضیه هاي تحقیق

  جود دارد.ي معنادار وبين توانمندسازي منابع بشري و یادگيري سازماني رابطه  فرضيه اصلي:

 فرضيه هاي فرعي 

 ي معنادار وجود دارد.کارکنان و یادگيري سازماني رابطه ـ بين احساس شایستگي  1

 ادگيري سازماني رابطه ي معنادار وجود دارد.بين احساس استقالل کارکنان و ی ـ 1

 بين احساس مؤثربودن کارکنان و یادگيري سازماني رابطه ي معنادار وجود دارد. ـ 3

 بين احساس معني داربودن کارکنان و یادگيري سازماني رابطه اي معني دار وجود دارد. ـ 2

 عني دار وجود دارد.بين احساس اعتماد کارکنان و یادگيري سازماني رابطه ي م ـ 8

  سوال های تحقیق

 آیا رابطه بين توانمندسازي کارکنان و یادگيري سازماني وجود دارد؟ سوال اصلي:

 سوال هاي فرعي   

 ـ آیا رابطه بين احساس شایستگي کارکنان و یادگيري سازماني وجود دارد؟ 1

 د دارد؟ـ آیا رابطه بين احساس استقالل کارکنان و یادگيري سازماني وجو 1

 ـ آیا رابطه بين احساس مؤثربودن کارکنان و یادگيري سازماني وجود دارد؟ 3
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 ـ آیا رابطه بين احساس معني دار بودن کارکنان و یادگيري سازماني وجود دارد؟ 2

 ـ آیا رابطه بين احساس اعتماد کارکنان و یادگيري سازماني وجود دارد؟ 8     

 سازماني یادگيري آیا که تحقيق هدف کردن مشخص جهت بررسي به ابتدا قسمت این در

 دارد وجود متغير دو این ميان دار معني رابطه یک که این و گردد مي توانمندسازي به منجر

 تحليل و تجزیه مورد توانمندسازي ابعاد آن در که شده استفاده همبستگي ضریب از خير، یا

 رايب و سازماني یادگيري ابعاد و مندسازيتوان ابعاد بندي رتبه جهت درپایان .گيرند مي قرار

 ستفادها فریدمن آزمون از  اشراق خصوصي عالي تحصيالت موسسه ضعف و قوت نقاط شناسایي

 .است شده

 آزمون تحلیل واريانس فريدمن

 به منظور رتبه بندي هر یک از متغير هاي تحقيق حاضر از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. 

باشد. در جدول نخست مشخصات آماري ارائه گردیده  دو جدول ميشامل  SPSSخروجي 

( صفر بوده و از سطح معني داري Sig) مقدار عدد معني داري  SPSSاست. با توجه به خروجي 

 (کمتر است. و در جدول دوم ميانگين رتبه هاي هر متغير ارائه شده است. %1استاندارد )

 

 رهایمتغ یبرا دمنیرف آزمون یدار یمعن

 مقادير محاسبه شده شاخص هاي آماري

 34 تعداد
2X 348.154 

 84 درجه آزادی

 0.000 (sigعدد معنی دار )
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 میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن برای متغیر های توانمند سازی و یادگیری سازمانی

 شماره متغیر هاي تحقیق میانگین رتبه

 8 توانمند سازی منابع بشری 84.55

 3 ری سازمانییادگی 84.34

 4 احساس معنی داری 88.33

 3 احساس شایستگی 88.80

 4 احساس مؤثربودن 7.05

 6 احساس استقالل 1.41

 5 احساس اعتماد میان همکاران 1.84

 1 توسعه شایستگی کارکنان 4.45

 7 چشم انداز مشترک 3.53

 80 فرهنگ سازمانی 3.50

 88 اشتراک دانش 3.40

 83 تفکر سیستمی 3.40

 84 کار ویادگیری گروهی 4.44

 83 رهبری مشارکتی 3.75

 آمار استنباطي 

جدول توصيف داده ها براي هر متغير به صورت خالصه در جدول زیر آورده شده است. این 

 ، انحراف معيار و واریانس آن است.داقل و حداکثر هر متغير، ميانگينجدول شامل ميزان ح
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 یتوانمندساز یرهایمتغ جدول

شماره
 

ط به 
متغیر مربو

ي
توانمند ساز

 

ل نمره
حد اق

حداكثر نمره 
 

ن
میانگی

س 
واريان

ف معیار 
حرا

ان
 

 0.22000 0.223 21.5221 02.22 20.22 احساس شایستگی 2

 8.10.32 22..28 28.1201 02.22 0.22 احساس استقالل 0

 .8.20.1 822.. 20.01.2 22..2 1.22 احساس مؤثر بودن 8

0 
ار احساس معنی د

 بودن
28.22 02.22 21.102. 8.0.0 2.31312 

5 
احساس اعتماد 
 میان همکاران

0.22 2..22 28.2088 22.135 8.03023 

 

در جدول باال توصيف داده ها بر اساس متغير ها صورت گرفته است که هر متغير داراي چهار 

همانطوریکه نظر سوال است و آمارهاي بدست آمده از نمرات داده شده براي چهار سوال است. 

ودن، دار بکنيد اولویت متغير هاي توانمندسازي به ترتيب  احساس معنيبه جدول مشاهده مي

 احساس شایستگي، احساس مؤثربودن، احساس استقالل و احساس اعتماد ميان همکاران است.
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 یسازمان یریادگی یرهایمتغ جدول
شماره

ي  
متغیر ها

ي 
يادگیر

ي
سازمان

ل  
حد اق

نمره
 

حد 
نمرهاكثر 
ن 

میانگی
س 

واريان
ف  

حرا
ان

معیار
 

 0.08551 3...0 585... 20.22 0.22 چشم انداز مشترک 2

 2.55180 0.005 3810.. 20.22 1.22 فرهنگ سازمانی 0

8 
کار و یادگیری 

 گروهی
8.22 20.22 3..585 1.233 0.03110 

 0.58111 1.085 8.58.. 28.22 8.22 اشتراک دانش 0

 .0.8001 5.8.5 5532.. 20.22 8.22 تفکر سیستمی 5

 0.30310 3.222 3.8102 28.22 8.22 رهبری مشارکتی 1

1 
توسعه و شایستگی 

 های کارکنان
8.22 28.22 22.01.2 8..13 2...2.1 

سوال است و آمار بدست آمده نيز  3در متغير هاي یادگيري سازماني آمار هر متغير به اساس 

کنيد ال بدست آمده است. همانطوریکه نظر به جدول مشاهده ميسو 3از نمرات داده شده براي 

اولویت متغير هاي یادگيري سازماني به ترتيب توسعه و شایستگي هاي کارکنان، چشم انداز 

مشترک، فرهنگ سازماني، تفکر سيستمي، اشتراک دانش، کار و یادگيري گروهي و رهبري 

استفاده شده است و  Spssافزار آماري حقيق از نرم باشد. با توجه به این که در این تمشارکتي مي

داري آن را با عنایت به این که این نرم افزار پس از محاسبه ضریب همبستگي اسپيرمن، سطح معني

بوده است این نتيجه حاصل  %8داري کمتر از ها هرگاه سطح معني لذا در نتایج تحليل ،کندارائه مي

باشد  %8داري بزرگتر از معناداري وجود دارد. چنانچه سطح معني شده است که بين متغير ها رابطه

دهد. دار بين متغيرهاي مورد نظر را نشان ميشود و عدم وجود رابطه معنيفرض صفر پذیرفته مي

 گيرند.در این قسمت فرضيات تحقيق مورد تحليل و بررسي قرار مي
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 تحلیل داده ها بر اساس فرضیه هاي تحقیق 

ي رابطه بين توانمندسازي و یادگيري سازماني مورد سنجش قرار گرفته و در درفرضيه اصل

فرضيه هاي فرعي رابطه یادگيري سازماني با احساس شایستگي، احساس استقالل، احساس 

 مؤثربودن، احساس معني داربودن و احساس اعتماد ميان کارکنان مورد بررسي قرار گرفته است. 

 فرضيه اصلي   

 ازي منابع بشري و یادگيري سازماني رابطه ي معني دار وجود دارد. بين توانمند س

 یسازمان یریادگی و یتوانمندساز بین رابطه یبررس یبرا یدار یمعن جدول

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 اسپرمن

عدد معنی داری 

(Sig) 
 مقدار خطا

 رابطه

 معنی دار

 توانمند سازي منابع بشري

 يادگیري سازماني 
0.341 0.004 0.04 

وجود 

 دارد

ميزان  است و  1,231که ضریب همبستگي در این تحقيق کنيدهمانطوریکه درجدول مشاهد مي

مي توان فرضيه است،  1,18کوچکتر از ميزان خطاي نوع اول در سطح  1,113 سطح معني داري

طمينان رسطح ادکه به بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع بشري و یادگيري سازماني پرداخته را 

 تائيد کرد.   98%

 فرضيه هاي فرعي 

 : بين احساس شایستگي کارکنان و یادگيري سازماني رابطه ي معني دار وجود دارد. فرضیه اول

 یازمانس یریادگی و یستگیشا احساس ریمتغ نیب رابطه یبررس یدار یمعن جدول

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 اسپرمن

عدد معنی 

 (sigداری)
 مقدار خطا

 مرابطه 

 عنی دار

 احساس شایستگی کارکنان 

 یادگیری سازمانی
0.816- 0.344 0.04 

وجود 

 ندارد
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است  -1,111ميزان همبستگي در این تحقيق برابر با  کنيد که همانطوریکه درجدول مشاهد مي

 ميتواناست،  1,18ن خطاي نوع اول در سطح ميزا بزرگتر از 1,133زان سطح معني داري  مي و

 %98رسطح اطمينان د بررسي رابطه بين متغير احساس شایستگي و یادگيري سازماني را فرضيه که به

 . رد نمود

 : بين احساس استقالل کارکنان و یادگيري سازماني رابطه ي معنادار وجود دارد. فرضیه دوم  

 یسازمان یریادگی ریمتغ و استقالل راحساسیمتغ نیب رابطه یبررس یدار یمعن جدول

 متغیر ها
یب همبستگی ضر

 اسپرمن

عدد معنی دار 

(sig) 

مقدار 

 خطا

رابطه معنی 

 دار

 احساس استقالل کارکنان

 04,0 000,0 0.453 یادگیری سازمانی

وجود 

 دارد

 

است  1,871ضریب همبستگي در این تحقيق برابر با  کنيد که همانطوریکه درجدول مشاهد مي

 است، ميتوان 1,18اي نوع اول در سطح کوچکتر از ميزان خط1,111ميزان سطح معني داري و 

ر سطح اطمينان د فرضيه بررسي رابطه بين متغيير احساس استقالل کارکنان و یادگيري سازماني را

 . کردتائيد  98%

فرضيه سوم: بين احساس مؤثر بودن کارمندان و یادگيري سازماني رابطه ي معنادار وجود   

 دارد.
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 یسازمان یریادگی ریمتغ و بودن رموث احساس ریمتغ یدار یمعن

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 اسپرمن

عدد معنی دار 

(sig) 

مقدار 

 خطا

رابطه معنی 

 داری

بودن                    در مو احساااااس 

 کارکنان 

 یادگیری سازمانی 
370/0 047/0 04/0 

وجود 

 ندارد

ميزان سطح  است و 1,191ضریب همبستگي برابر با  کنيد کههمانطوریکه درجدول مشاهد مي

فرضيه بررسي  است، ميتوان  1,18از ميزان خطاي نوع اول در سطح  بزرگتر 1,189 معني داري

 . رد نمود %98در سطح اطمينان رابطه بين متغيير احساس موثربودن و یادگيري سازماني را 

ار وجود د بين احساس معني دار بودن کارکنان و یادگيري سازماني رابطه معني :فرضیه چهارم  

 دارد. 

 

 یازمانس یریادگی ریمتغ و یدار یمعن احساس ریمتغ نیب رابطه یبررس یدار یمعن جدول

 متغیر ها
ضریب همبستگی 

 اسپرمن

عدد معنی دار 

(sig) 

مقدار 

 خطا

 رابطه

 معنی داری

احساس معنی داربودن             

 کارکنان

 یادگیری سازمانی
0.045 0.581 0.04 

وجود 

 ندارد
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است  1,187که ضریب همبستگي در این تحقيق برابر با  توجه به جدول فوق مشاهده مي شود با

ميان متغير احساس معني است،  1,18بزرگتر از ميزان خطاي نوع اول  1,711و  سطح معني داري 

  رابطه معني داري وجود ندارد. %98یادگيري سازماني در سطح اطمينان متغير  دار بودن و

 بين احساس اعتماد کارکنان و یادگيري سازماني رابطه معني دار وجو دارد.  :فرضیه پنجم

 یسازمان یریادگی ریمتغ و اعتماد احساس ریمتغ نیب رابطه یبررس یدار یمعن جدول

 متغیر ها
ضریب همبستگی 

 اسپرمن

عدد معنی 

 (sigدار)
 مقدار خطا

 رابطه

 معنی دار

احساااااس اعتمااد             

 کارکنان

 ی سازمانییادگیر
10514 10117 15/1 

 وجود دارد

 

است  1,812ضریب همبستگي در این تحقيق برابر با  کنيد کههمانطوریکه درجدول مشاهد مي

فرضيه بررسي  است، ميتوان 1,18کوچکتر از ميزان خطاي نوع اول 1,111ميزان سطح معني داري  و

 . کردتائيد  %98سطح اطمينان  در رابطه بين متغير احساس اعتماد و یادگيري سازماني را
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 نتیجه گیري

 خصوصي موسسه تحصيالت عالي در سازماني یادگيري و توانمندسازي رابطه بررسي براي

 مستقل متغير رابطه آن در که هشد استفاده فرعي يهپنج فرض و اصلي يهفرض یک از اشراق

 ابتدا به رو این از. گرفت قرار سنجش مورد وابسته توانمندسازي متغير پنجگانه ابعاد با یادگيري

 .شود مي پرداخته اصلي به فرضيه سپس و پنجگانه فرعي هاي فرضيه

 پردازد. مي شایستگي احساس و سازماني یادگيري بين رابطه بررسي به :اول فرعی فرضیه

 %98را در سطح اطمينان  شایستگي احساس و یادگيري بين دار معني رابطه آمده دست نتایج به

 اند.  نداده قرار تأیيد مورد

 پردازد. مي استقالل احساس و سازماني یادگيري بين رابطه بررسي به دوم: فرعی فرضیه

را در سطح اطمينان  استقالل احساس و سازماني یادگيري بين دار معني رابطه آمده به دست نتایج

 اند.  اده د قرار تأیيد مورد 98%

 مي بودن مؤثر احساس و سازماني ادگيريی بين رابطه بررسي به سوم: فرعی فرضیه

را در  بودن مؤثر احساس و سازماني یادگيري بين دار معني رابطه آمده دست نتایج به .پردازد

 اند.  نداده قرار تأیيد مورد %98سطح 

بودن  دار معني احساس و سازماني یادگيري بين رابطه بررسي به چهارم: فرعی فرضیه

 بودن دار معني احساس و سازماني یادگيري بين دار معني رابطه آمده دست به نتایج پردازد. مي

 اند.  نداده قرار تأیيد مورد %98را درسطح 

کارکنان  ميان اعتماد احساس و سازماني یادگيري بين رابطه بررسي به پنجم: فرعی فرضیه

 ميان عتمادا احساس و سازماني یادگيري بين دار معني رابطه آمده دست به نتایج .پردازد مي

  داده است.  قرار تأیيد مورد %98را در سطح  کارکنان

 تحقيق اصلي فرضيه قالب در توانمندسازي و سازماني یادگيري بين رابطه فرضیه اصلی:

 یادگيري بين دار معني رابطه وجود تأیيد از حاکي آمده دست به قرار گرفت. نتایج بررسي مورد

 فقط توانمندي به دستيابي تحقيق نظري مباني طبق .است %98توانمندسازي در سطح اطمينان  و

 پاداشي نظام ها،ارزش سياست، ساختار، مانند کالني بلکه عوامل نيست، گروهي یا فردي تالشي
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 تقویت و ترغيب راستا این در را گروهي و فردي باید رفتارهاي هم با همه سازماني فرهنگ و

 .است امکان پذیر یادگيري طریق از عوامل این يو بازساز بهبود ایجاد، براي کنند. کوشش

 پیشنهادات بر اساس يافته هاي تحقیق

 با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق پيشنهاد هاي زیر ارائه مي شوند:

تقویت احساس کارکنان و اساتيد موسسه تحصيالت عالي اشراق نسبت به این موضوع که . 1

ویش مي باشند و هرگونه تصميم گيري آنان درسرنوشت موسسه  آنان تعيين کننده سرنوشت خ

 تاثيردارد.

تقویت سبک مدیریت مشارکتي به عنوان یک مفهوم اساسي در مدیریت ودخالت دادن . 1

کارمندان موسسه  در تصميم گيري هاي موسسه بجاي استفاده از مدیریت سنتي که به کنترل 

 شدید نيروي کار توجه دارد.

ل به کوشش افراد )انگيزش( در جهت تامين هدف سازمان به گونه اي است که این تقویت مي. 3

تالش در جهت ارضاي نيازهاي کارمندان و اساتيد  نيز باشد. به عبارت دیگر کارکنان احساس 

نمایند که تالشهاي ایشان منتج به برآورده نمودن نيازهایشان نيز مي گردد و مدیران موسسه نسبت 

 توجه دارند.به این موضوع 
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 مدل مفهومي تحقیق 

مدل مفهومي تحقيق یک الگوي مفهومي است مبتني بر روابط تئوریک ميان شماري از عوامل 

که در مورد مساله پژوهش با اهميت تشخيص داده اند. دراین پژوهش با توجه به عنوان تحقيق و 

مدل  انساني توانمند سازي منابعو  یادگيري سازمانيمباني نظري ارائه شده، با بررسي ادبيات تحقيق 

 ذیل را ارایه ميداریم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق  مفهومی مدل

  

توانمند سازی 
 منابع انسانی

 اعتماد  احساس

 استقالل احساس

 مشترکاندازچشم

یادگیری 

 سازمانی

 فرهنگ سازمانی

 توسعه شایستگی

 کار و یادگیری

 اشتراک دانش

 تفکر سیستمی

 رهبری مشارکتی
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نقش زنان در مدیریت بحران ها با تاکيد بر بحران سوریه و افغانستان بر 

 اساس نظریه مایکل برچر
 1نيلوفر نعيمي

 چکیده

اکنون، زنان در مدیریت بحران ها در سطح جهان به ویژه در مقابله با کشمکش از سه قرن پيش ت

ها، نقشي شگرف داشته و در بسياري موارد همسان با مردان ایفاي نقش کرده اند. آمادگي باالي 

مشارکت زنان به خصوص زنان افغانستان و سوریه در مدیریت کنش هاي مختلف اجتماعي، 

غبت زیاد آنان براي مداخله در ابعاد مختلف مدیریت بحران ها  این مهم سياسي و امنيتي و ميزان ر

پاسخ ارایه گردد: )نقش  ،سوال محوري ذیلبه در این مقاله تالش مي شود تا را الزم مي نماید. 

بر اساس نظریه مایکل برچر چه بوده است؟(مفروض پاسخ دهنده به این  بحران ها زنان در مدیریت

درمان »در زمينه هاي مسالمت آميز نظر مي رسد که: زنان در مدیریت بحرانهاپرسش نيز چنين به 

ميانجگيري،مذاکره، حمل  روانشناختي بازماندگان حوادث، کمک فوري به آسيب دیدگان،

تهدید،تظاهرات خشونت » ،اطالع رساني،روحيه و غيرت دادن به مردان، مجروحان،برقراري صلح

فکار عمومي، نقش تصميم گيري و قابليت هاي فکري نه تحریک ا آميز،شورش ،جنگ رواني،

هدف اصلي این مقاله بررسي نحوه بکار گيري و ميزان توانایي و  ؟بيشتر و نه کمتر از مردان دارند

 را زنان محدودیتهاي همچنين و و کشمکشها بوده  حيطه هاي بکارگيري زنان در مدیریت بحرانها

ه در امروزه زنان کشور هاي افغانستان و سوری م.يبيان مي نمای اختصار به نيز مدیریتي هاي پست در

هر یک از بحران ها و فجایع طبيعي یا ساخته دست بشر نقش ویژه و منحصر به فردي داشته و در 

روض فبراي اثبات این ممدیریت بحران ها در قلمرو هاي مختلف در کنار مردان موثر واقع شده اند. 

 .ده استشده از روش کتابخانه اي استفا

 مدیریت، زنان، بحران، مسالمت آميز، خشونت: واژگان کلیدی

 

 

 
                                                 

 ماستر روابط بين الملل 1
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 مقدمه

 امنيتي که کشمکش ها، چالش ها، تنشها و بحران -عليرغم باور بعضي از تحليل گران سياسي

هاي امنيتي و سياسي و حتي طبيعي را اساسا داراي ماهيت مردانه مي دانند و سهم و نقش زنان را 

دآیي، وقوع و از ميان برداشتن آنها ناچيز و یا هيچ مي پندارند. امروزه اغلب تحليل در فرآیند پدی

گران سياسي امنيتي، جامعه شناسان و روانشناسان نظامي و غير نظامي بر این باورند که از سه قرن 

پيش تاکنون، زنان در بسياري از چالشها و کشمکش هاي امنيتي در سطح جهان به ویژه در مقابله 

ا کشمکش ها، نقشي شگرف داشته و در بسياري موارد همسان با مردان ایفاي نقش کرده اند. ب

افرادي  نيز بر این باورند که نقش زنان در مقابله با بحران هاي نظامي، اجتماعي، سياسي امنيتي و 

 طبيعي در سده بيستم ميالدي بسيار برجسته تر از نقش آنان در سده هاي پيشين بوده است. 

نان به رسميت شناخته شدن حضور خود را در قلمرو هاي نظامي و امنيتي به آساني به دست ز

نظامي و   نياوردند. آنان در بحران هاي مختلف سده بيستم علي رغم مخالفت آشکار مقامات

سياسي، به صورت خودانگيخته گام برداشتند و با ایفاي نقش هاي متنوع نشان دادند که قابليت و 

در بسياري از حيطه هاي نظامي و امنيتي کمتر از مردان نيست.  مثال در جنگ جهاني اول  مهارتشان

ميليونها زن روسي در یگانهاي ویژه اي سازماندهي شده و بسياري از آنان به جبهه هاي جنگ روانه 

 .شدند. این زنان از بين گروههاي اجتماعي، تحصيلي و سني مختلفي به ارتش فراخوانده شده بودند

یگان  »خانم ماریاپوچ کاروا، یکي از زنان جنگجوي روسي و با تشکيل یک یگان نظامي موسوم به 

زن روسي نمود. او زنان را براي نبرد با  1111مبادرت به آموزش و سازماندهي بيش از « مرگ

دشمن به خطوط مقدم جبهه اعزام نمود. هنوز چند روزي از حضور آنها در جبهه نگذشته بود که 

جاعت و دالوري آنان حيرت فرماندهان و مسئوالن نظامي آن کشور را برانگيخت. حضور زنان ش

فرانسوي در جنگ جهاني اول و یا حضور دختران فنالندي در جنگ جهاني دوم که به عنوان 

لشکر حماسه آفرین و مقاوم نام گرفتند، از دیگر موارد دالوري زنان بوده است. با توجه به بحران 

امنيتي خاورميانه در چند دهه اخير و طبق الگوي مدیریت بحران برچر، زنان کشور  –اسي هاي سي

هاي مانند افغانستان  و سوریه در مقابله با بحران هاي سياسي امنيتي نقش برجسته اي داشته 

 (.,Szalay, Jeanاند)
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 ضرورت پژوهش

کارگيري زنان را در جنگ گرچه از قرن ها پيش دولت مردان و فرمانروایان دنيا ضرورت به 

و دفاع، و شورش و بحران درک کرده بودند و آنان را در مشاغل و قلمرو هاي مختلف جنگ، 

سياست و امنيت به کار مي گرفتند، اما تا چند دهه اخير بسياري از آنان همچنان در این اندیشه 

ورود زنان به این قلمرو ها  اند و« مردانه» بودند که قلمرو هاي نظامي و امنيتي اساسا قلمرو هاي 

باید با احتياط و تنها از سر ناچاري، صورت گيرد. حتي، آن دسته از اندیشمندان و تحليل گران 

نظامي که ضرورت حضور زنان را در این قلمرو ها باور کرده بودند، اذعان داشتند که بهره گيري 

و دیدگاهي به روشني در موضع گيري  بماند . چنين نظر« پنهان» از زنان در این قلمرو ها، باید 

راتژیست هاي است» منعکس شده است. به بيان او: « یک تحليل گر نامي نظامي« » سينياانلوي» مشهور

نظامي کشور هاي مختلف به زنان نياز مبرم دارند. البته به زناني نياز دارند که کردار و پندارشان با 

پنهان ساخت  و بهره برداري از آن را ميتوان  طابق باشدعمل و اندیشه مورد انتظار حاکم از زنان م

و دژ نفوذ ناپذیر مردانگي باقي بماند)حاجيپوران، « مذکر» تا ارتش همچنان به عنوان نهادي اصالتا

1313 :11.) 

در دنياي امروز  به خصوص در منطقه  خاورميانه نه کسي را یاري پنهان ساختن نقش زنان در 

بودن مطلق این حيطه ها « مردانه»شورش است و نه اساسا کسي باور به   جنگ،  صلح و امنيت و

اد نه» دارد. چه،  جنگ ها و بحران هاي دنياي کنوني بيش از آنکه مبتني بر قدرت عضالني 

باشند،  مبتني بر توان ذهني و قابليت هاي فکري آدميان اند. دیر زماني است آشکار شده « مردانگي

(. این نه بدان 2: 1311از آنان )الياسي، « مهتر» از مردانند و نه « کهتر» نه  است زنان از این حيث

معنا است که امروزه همه کشور ها حضور زنان را در قلمرو هاي نظامي و امنيتي مجاز مي دانند. 

« ار عموميافک»نشان داده اند که همچنان « دي گروت وینيستون بيرد» پژوهشگران و تحليل گران

، بر نمي تابند« وحتي سياسي» امنيتي-ز کشور ها حضور زنان را در قلمرو هاي نظاميپاره اي ا

 حيرت انگيز آنکه زنان نيز خود در اینگونه افکار عمومي شریک اند. 

 –با وجود این، امروزه تردیدي باقي نمانده است، که مقابله اثر بخش با بحران هاي سياسي 

لي جز با به کارگيري زنان ميسر نخواهد شد. دالیل چندي را امنيتي و اجتماعي و نيز حفظ امنيت م

مي توان در تایيد این مدعا فهرست کرد. نخست آنکه، بسياري از پدید آورندگان بحران ها و 
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مروجان کنش هاي جمعي اعتراض آميز،  از زنان نيز همانند مردان بهره مي گيرند،  و ناگفته آشکار 

یي زماني موفقيت آميز خواهد بود که هر دو جنس در آن ذي است که مقابله با چنين کنش ها

فع ستم ر» آميز عمومي به بهانه  تنقش باشند. دوم آنکه، پاره اي از کنش هاي بحران آميز و مخالف

صورت مي گيرد. پرواضح است که مقابله مردانه صرف با چنين کنش هایي « و تبعيض از زنان

ن خواهد بود. سوم آنکه آشکار شده است که موفقيت زنان خود شاهدي در تایيد ادعاي مدعيان آ

يش از مردان بسي ب« نظير فعاليتهاي اطالعاتي،  تبليغاتي،  امدادي و جز آن» در پاره اي از فعاليت ها

است. از همين روي بحران آفرینان اغلب در اینگونه فعاليت ها از زنان بهره مي گيرند. آشکار است 

ي مقابله با آنان ناگریزند درآنگونه فعاليت ها از زنان بهره گيرند.  نهایتا که نظام هاي حاکم برا

دامنه بحران هاي خارجي و داخلي آنقدر وسيع و فراگير است که جز با بهره گيري از تمامي 

 (. 171: 1371پتانسيل هاي موجود زنان و مردان جامعه نمي توان  با آن مقابله کرد)رفيع پور، 

ب سه واژه بحران، فاجعه و حادثه ضربه آميز را مترادف، یا شبيه یکدیگر به صاحب نظران اغل

کار مي گيرند. اما درک صحيح معناي هر یک از این سه مفهوم مستلزم بر شمردن انواع آنها و 

آثار و پيامد هاي ناشي از آن است.در تعریف حادثه ضربه آميز اتفاق نظر جامعي بين متخصصان 

ندارد. چه، عليرغم آنکه روان شناسان حادثه ضربه آميز را هر نوع رویدادي و پژوهشگران وجود 

خطر واقعي مرگ ، تهدید به مرگ یا آسيب دیدگي وخيم، یا تهدید نسبت به تماميت » مي دانندکه 

را دربر دارد،  اما برخي متخصصان این تلقي از حادثه ضربه آميز را بيش « جسماني خود با دیگران

رداشتي ذهني مي دانند. چون به باور آنان حادثه اي که براي یک نفر ضربه آميز است از هر چيز، ب

(. افزون برآن، گرچه بر سر ضربه آميز 91: 1379ممکن است براي دیگري چنين نباشد)ادیبي سده، 

ادث اتفاق نظر نسبي وجود دارد، اما بر سر حو« نظير سيل،زلزله شدید، بمباران» بودن برخي فجایع 

ر اتفاق نظري وجود ندارد. از همين روي در اینکه حوادث اخير بتوانند فرد را مبتال به واکنش دیگ

هاي روانشناختي سازند اختالف نظر زیادي وجود دارد. چه، در حاليکه برخي متخصصان متعتقدند 

م عالی بازماندگان را دچار فشار ناشي از برخي حوادث آنچنان شدید و ضربه آميز است که بيشتر

روان شناختي مي سازد. اما بسياري دیگر از پژوهشگران بر این باورند که اینگونه حوادث کمتر 

تهدیدي براي زندگي فرد محسوب مي گردند، به همين سبب بعيد است که بتوانند فرد را مبتال به 

 (. 111: 1371واکنش هاي رواني سازند)شادي طلب، 
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 «مايکل برچر»چارچوب نظري: 

مدل ارائه شده توسط مایکل  ترین دیدگاه ها در موضوع ادبيات بحران ها،  یکي از شاخص

وضعيتي است که طي آن  ارزش   برچر در این خصوص مي باشد. به زعم برچر، یک بحران

 دولت بوده ودادن محدود  پاسخ براي موجود زمان ميزان  شود، مي تهدید کشورها مهم ومنافع ها

(. لذا در شرایطي که 21:1311،اصل غافلگيري مواجه مي شوند )برچربا   ها با وقوع حالت بحراني

در طي آن منافع و ارزش هاتهدید شده است و فرصت پاسخ گویي محدود و حالت غافلگيري 

برچر براي مواجهه با وضعيت بحران، فن مدیریت  وجود دارد، وضعيت بحران بوجود مي آید.

 نهایي  ره، ميانجي گري،استفاده از نفوذ و در مراحلکه شامل شيوه هاي متعددي نظير مذاک بحران

نماید که زنان مبارز دنيا به خصوص زنان  مي مطرح را باشد، مي زور به توسل و شدید خشونت

امنيتي مولفه هاي مدیریت بحران ها، از -شجاع افغانستان و سوریه در مدیریت بحران هاي سياسي

 کوینت نهایت در و بازي قواعد در تغيير قدرت، توزیع در تغيير. نظر برچر را عمال اجرا نموده اند

 برچر بوده که نقش زنان در آن به خوبي احساس دیدگاه از ها بحران آثار جمله از جدید اتحادهاي

. به هر حال موضوع مهم از نظر برچر، شناسایي وضعيت بحراني )با توجه به سه شاخصه شودمي 

شد. یکي از چشم اندازهاي موجود در خصوص موضوع مذکور آن( و لزوم مدیریت آن مي با

مدیریت بحران، تلفيق تئوري هاي رئاليسم و ليبراليسم مي باشد که طي آن کشورها در قالب تمرکز 

بر حفظ و تأمين هم زمان منافع و ارزش ها ) به عنوان سنتزي از رویکرد رئاليسم و ليبراليسم(در 

براي مفهموم شناسي .(111: 1392، 1)برچرجري مي نمایندقبال وضعيت بحراني اقدام به تصميم گي

زمينه مورد مطالعه قرار داد.  این بحران و مدیریت آن الزم است که تعاریف مناسب برچر را  در

کنش متقابل شکننده ميان دو یا چند دولت با احتمال حرکتهاي  تغيير یا افزایش را بحرانبرچر 

: 1311 ،ن ساختار نظام بين المللي را به چالش مي کشد)برچربحرامي داند و معتقد است که نظامي 

131.) 

  مديريت بحرانتعريف  -2-1

هاي وسيله مشاهده سيستماتيک بحرانعلمي است کاربردي که بهاز نظر برچرمدیریت بحران، 

 ک سو بتوانها از یوسيله آنوجوي یافتن ابزاري است که بهها، در جستوتحليل آنپيشين و تجزیه

ها آماده شد و از سوي دیگر، در صورت وقوع از وقوع فجایع پيشگيري کرد یا براي مقابله با آن
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و هدف اصلي آن، دست یابي به راه حلي  رساني و بهبود اوضاع اقدام کرد ها نسبت به امدادآن

معقول براي بر طرف کردن شرایط غير عادي به گونه یي است که منافع و ارزش هاي اساسي، 

نظامي -يکشمکشهاي سياس زنان کشور هاي مختلف توانسته اند در این زمينه و تامين گردند. حفظ

 (.  191: 1392، 1را مدیریت نموده و بهترین راه حل ها را ارائه دهند)برچرج

 مراحل مديريت بحران -2-2 

 برچر مراحل مدیریت بحران ها را در سه حوزه تقسيم بندي مي نماید:

 بيني باشد.ع بحران به شرطي که بحران قابل پيشوجلوگيري از وق»بحران مدیریت پيش از -1

اي ، البته در بحران ه«شامل گسترش، برون رفت و کاهش مي باشد» مدیریت حين بحران -1

 پيش بين شده این سه گزینه وجود دارد.

 (. 111: 1392، 1برچرج«)شامل کنترل آثار منفي بحران مي باشد»مدیریت پس از بحران -3 

زنان کشور هاي مختلف خاصتا زنان افغانستان و سوریه توانسته اند که در مراحل فوق شجاعت 

نظامي سهم فعالي –و توانمندي خود را بروز بدهند و در مدیریت بحران ها و جریانات سياسي 

 داشته باشند.

 راه حل هاي مديريت بحران ها -2-3

 مرحله تقسيم بندي مي کند:برچر راه حل هاي مدیریت بحران ها را در دو 

شامل ميانجگيري، تسکين روحي،  مساعي جميله،  طریق » را ه حل هاي مسالمت آميز -1

دپيلوماتيک و ارجاع ،  جمع آوري اطالعات،  اطالع رساني، تسکين رواني، مذاکره، برقراري 

 «.صلح، خدمات آموزشي،  مهارتهاي کالمي،  تبليغات، مي باشد

شامل خشونت، جنگ رواني، شورش، واکنش هاي سریع، » ر مسالمت آميزراه حل هاي غي -1

( زنان جهان به خصوص زنان 311: 1311برچر، «)امنيتي و سياسي مي باشد–تهدید و جنگ نظامي 

فوق  توامندي خود را در مراحل« با تاکيد بر کشور هاي افغانستان و سوریه»مبارز و دليرخاورميانه 

 حفظ ارزش ها و تامين صلح و امنيت در برابر مردان بوده اند.  الذکر نشان داده و باعث

 مفاهیم مديريت بحران ها -2-4

 برچر مفاهيم مدیریت بحران ها را در چهار حوزه قابل تقسيم مي داند:

 «.شامل از بين بردن عوامل تنش زا مي باشد» پيشگيري از بحران -1
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ن نبوده بلکه کاهش شدت اثرات بحران مي الزاما به مفهوم اتمام بحرا»کاهش شدت بحران -1

 «.باشد

 (.311: 1392، 1برچرج«)مرحله برون رفت از بحران است»اتمام بحران -3

 «.آثار مخرب و نگران کننده بحران را مي توان کنترل کرد»کنترل اثرات بحران -2

احل، راین پژوهش بر اساس نظریه مایکل برچر مورد بررسي قرار گرفته است. اگرچه برچر م

موارد و مفاهيم بحران ها را به خوبي بيان نموده است. تحقيق ذیل در ارتباط با نقش زنان در 

بحران  در مدیریت ليل نقش زنانکه در این خصوص براي تجزیه و تح مدیریت بحران ها مي باشد.

یه نظرراي بي که در بعضي از کشور هاي به صورت موردي ذکر گردیده است ، تيامن -هاي سياسي

 برچر بيان نظري نسبتا کارآمدي را فراهم مي کند.

 ضروت نقش زنان در مديريت بحران ها

زنان نظامي جهان،  نيمه دوم قرن بيستم ميالدي را دوران به رسميت شناخته شدن حضور و 

نقش خویش در قلمرو هاي نظامي و امنيتي مي دانند، زیرا مبارزه آنان که از نخستين روز هاي 

جهاني اول براي به رسميت شناخته شدن نقشهاي مهم و کارکرد خود در قلمرو نظامي شروع جنگ 

و امنيتي آغاز کرده بودند، در نيمه دوم قرن بيستم با اعطاي نقشهاي حساس نظامي و امنيتي به آنان 

رو ه تدریج ب« ناتواني زنان در انجام کنشهاي رزمي و امنيتي» به نتيجه رسيد و از آن پس پندار رایج

به افول نهاد. زنان جهان به رسميت شناخته شدن حضور خود را در قلمرو نظامي و امنيتي به آساني 

(. آنان در بحرانهاي مختلف قرن بيستم علي رغم مخالفت 11: 1378به چنگ نياوردند)مصفا، 

 يآشکار مقامات نظامي و سياسي، به صورت خود انگيخته گامي بلند برداشتند و با ایفاي نقشها

متنوع نشان دادند که در بسياري از حيطه هاي نظامي و امنيتي قابليت و مهارتشان کمتر از مردان 

 (. ,Riversنيست)

در دنياي پرچالش امروز کمتر کشوري را مي توان یافت که هراز چندگاهي با یک یا چند 

متعارض،  نشوند. منافعبحران اعم از بحران هاي اجتماعي،  سياسي،  نظامي، امنيتي و اقتصادي روبرو 

ایدئولوژي هاي متضاد و عدم درک متقابل ممکن است کشور هاي مختلف را درگير کشمکش و 

جنگ با یکدیگر سازد و احتمال وقوع چنين بحراني براي هر یک از کشور هاي دنيا نسبتا باال 

ز (. یک بررسي جامع نشان داده است که طي مدت یک دهه ا11: 1377)مرشدي راد،  است
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کشور بزرگ و کوچک دنيا درگير جنگهاي دوجانبه و چند جانبه شده  81بالغ بر « 1991 -1111»

اند. تعداد زیادي از کشور هاي دنيا نيز طي همان دهه تا آستانه جنگ با یکدیدگر پيش رفته اند. 

ها شاما از سوي دیگر تنوع و تکثر هاي سياسي اجتماعي چند دهه اخير احتمال وقوع تعارضات، تن

و بحران هاي مختلف را فزوني بخشيده است. زیرا تالش احزاب و دستجات مختلف براي دست 

یابي به قدرت، اغلب گسترده است. چه از یک سو نيرو هاي مخالف با توسل به شعار هاي دلفریب 

و انگشت گذاشتن بر خواسته هاي مردم مي کوشند تا توده هاي مردم را با خود همراه و همسو 

چنين توده هاي معترضي نيز اغلب مبادرت به کنشهاي هيجان مدارکه مخرب و غير  سازد.

خردمدارانه است، مي نمایند. نيرو هاي مخالف نيز در مقابل، واکنش فراگير و اغلب شدید از خود 

نشان مي دهند. چنين کنش و واکنشي دامنه بحران را همواره تشدید مي سازد و منجر به یک بحران 

 (. 117: 1379نيتي مي گردد)الياس، ام -سياسي

افزون بر بحران هاي پيش گفته، کشور ها اغلب با بحران هاي نوع سومي نيز روبرو مي شوند. 

 -این نوع بحران ها، که به بحران ها و فجایع طبيعي اشتهار دارند، ممکن است پيامد هاي سياسي

ه منزله ي یک توده ناراضي و معترض بامنيتي فراگيري به دنبال داشته باشند زیرا ممکن است برا

عامل شليک کننده فرصت طالیي انجام کنش هاي جمعي اعتراض آميز تلقي شود توجه با اینگونه 

بحران ها از آن رو واجد اهميت است که فراواني وقوع آنها بسيار زیاد است. جمعيت صليب سرخ 

 7711حدود « سال 12» 1991ا ت 1917جهاني طي یک گزارش رسمي اعالم کرده است که از سال 

ميليون نفر جان خود را از دست داده و زندگي  7بحران در جهان رخ داده است که بر اثر آن حدود 

ميليارد نفر یعني نيمي از جمعيت جهان، تحت تاثير آن فجایع قرار گرفته است. عالوه بر آن،  3

ط در برداشته اند که موجب سقوامنيتي شدیدي -برخي از این فجایع آن چنان پيامد هاي سياسي

(. امروزه حکومت ها و نظام هاي سياسي به درستي دریافته اند 18: 1311چند دولت شده اند)تقا، 

که براي مقابله اثر بخش با هر یک از این سه نوع بحران ناگزیرند هم از مردان بهره گيرند و هم از 

د ران ها اساسا مردانه است، و مقابله با برخي از ابعازنان. زیرا مقابله با برخي از عناصر و ابعاد این بح

آنها تنها از عهده زنان بر مي آید. اما پاره اي از ابعاد بحران ها اساسا به جنسيت وابسته نيست و هر 

دوبخش قادرند در آن مداخله نمایند. به کارگيري زنان در هر یک از سه دسته بحران سابقه اي 

 دیرینه دارد. 
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 د زنان در مديريت بحران هاعملکر -3-1

بسياري از کارشناسان مرد جامعه نسبتا با حضور زنان در ابعاد غير خشونت آميز مدیریت بحران 

ها موافق ترند. ليکن آنان، تمایلي به حضور زنان در قلمرو هاي نظامي و خشونت آميز مدیریت 

 مدیریت بحرانها ندارند، زیرا آنان بحرانها ندارند. اغلب مردان جامعه، نگاه مثبتي به نقش زنان در

معتقدند که زنان به هنگام مدیریت بحران مي توانند خياطي کنند، آشپزي نمایند، البته سربازان را 

بشویند، از اطفال و بازماندگان مراقبت کنند و به مداواي مجروحان بپردازند. اما قادر نيستند وارد 

ا به باور آنان، این حيطه ها اساسا مردانه اند. بين نگرش حيطه هاي صرفا نظامي و امنيتي شوند، زیر

کارشناسان داراي تخصصهاي مختلف، پيرامون حضور زنان درمدیریت بحرانها تفاوت آماري 

معني داري وجود دارد. کارشناسان نظامي و متخصصان مسائل اجتماعي و تاریخي نگرش مساعد 

 (. 11: 1311لکي، تري به حضور زنان در مدیریت بحرانها دارند)م

حدود نيمي از کارشناسان مرد بر این باورند که حتي اگر گروهي از زنان جامعه مبادرت به 

در  31شورش ، مقابله با بحران و بحران آفریني نمایند، مردان باید به مقابله با آنها برخيزند. تنها 

د. بحران امي نظام استفاده شونصد از زنان معتقدند که براي زنان شورشگر و بالعکس باید از زنان ح

امنيتي از جمله عرصه هاي مهمي هستند که زنان مي توانند در آن نقش آفریني کنند،  -هاي سياسي

چنين بحران هایي امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازند. آشکار است که مقابله اثر بخش و کارآمد 

که  ویژه زنان است. اما نباید فراموش کرد با آنها نيز مستلزم به کارگيري اقشار مختلف جامعه به

امنيت و بحران امنيتي از جمله مفاهيمي هستند که تفاسير و دیدگاههاي مختلفي پيرامون آنها فرمول 

بندي و ارایه شده است. از همين روي، تالش براي به کارگيري اقشار مختلف جهت مداخله در 

معين و از پيش تعریف شده اي است. درست همانند بحران ها و مهار آنها مستلزم اتخاذ و رویکرد 

اعم از سياسي، »حيطه فعاليت هاي نظامي، تامدتهاي مدید نقش زنان در مهار بحران ها و فجایع 

. نادیده انگاشتن نقش Winda) (             نا دیده انگاشته مي شد« امنيتي، طبيعي و تکنولوژي

ز نگرش مردساالرانه جوامع به زنان، و از سوي دیگر ناشي زنان در مهار بحران ها از یک سو ناشي ا

 اند. از طرز تلقي و برداشتي بوده است و متوليان حکومتي و محققان نسبت به فجایع و بحران ها داشته

جامعه مردساالر تا چند دهه اخير زنان را موجوداتي عاطفي و تاثير پذیر و ناتوان مي دانست که 

که شدید، غير مترقبه و ضربه آميزند، ساخته نشده اند. اما این دیدگاه از  براي مداخله در حوادثي
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ميالدي کم کم رو به افول نهاد و از آن پس زنان فعاالنه در گروها، موسسات و نهاد هاي  81دهه 

مقابله با حوادث و بحران هاي مختلف پذیرفته شده و نقش آفریني « متولي و مسئول

 . (111: 1372نمودند)جوادي، 

بر اساس مراحل سه گانه مدیریت بحران برچر، مي توان به تحقيقي که نقش زنان را در بحران 

هاي سياسي و امنيتي اروپا مورد مطالعه قرار داده است پرداخت. بر اساس این تحقيق که طي مدت 

حتي  ودر اکثر کشور هاي اروپایي، زنان به عنوان پليس، مامور اطالعاتي « 1911 -1991»سه دهه از

شهروند عادي، در مدیریت بحران ها پرداخته اند.که این از نظر برچر شامل مدیریت در مرحله 

حين بحران مي باشد.  در این بحران ها زنان با واکنش هاي مختلف از مقابله فيزیکي با عوامل مخل 

ردان به ایفاي نند مامنيت، تاجنگ رواني و تبليغاتي عليه بحران آفرینان نشان داده اند که قادرند هما

(. همچنانکه برچر راه حل هاي مدیریت بحران 11: 1371نقش بپردازند)دانشکده فرماندهي و ستاد، 

ها را شامل راه حل هاي مسالمت آميز و غير مسالمت آميز مي داند  و راه حل هاي مسالمت آميز 

ه بر این اني مي باشد کاز نظر برچر شامل برقراري صلح، مذاکره، ميانجگيري تسکين روحي و درم

اساس ميتوان نقش زنان را در درمان روان شناختي آسيب دیدگان و بازماندگان حوادث و بحران 

نفر از آسيب  1111هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. پس از مطالعه بر روي جمعيتي بالغ بر 

ه ن نشان داده اند کزنا»دیدگان بحران ها و حوادث ضربه آميز انگلستان نتيجه بر این شد که، 

دریاري رساندن فوري به آسيب دیدگان و تسکين سریع آالم روان شناختي و جامعه شناختي آنان، 

بهتر از مردان عمل مي کنند زیرا زنان با ویژگيهاي شخصيتي متمایز خود آالم آسيب دیدگان را 

د، به ویژه مي گيرن بيشتر و بهتر درک مي کنند و از فنون درماني مناسب براي تسکين آن بهره

موفقيت آنان در کاهش درد و رنج کودکان بازمانده از فجایع و حوادث بيشتر از مردان 

بر اساس مفاهيم مدیریت بحران از نظر ( ,Shamon, Christapher, Charlotteاست)

پيشگيري از بحران،  کاهش شدت بحران،  اتمام بحران و کنترل اثرات »  مرحله  2برچر که شامل 

مي باشد مي توان از نقش زنان سوریه، افغانستان و استراليا در مراحل مختلف بحران ها « حرانب

فعاليتهاي همچون آتش نشاني و اطفاء حریق، حمل مجروحان،  برپایي کمپ هاي موقت جهت 

بازماندگان و مثل آن نام برد.نقش زنان استراليایي در مدیریت بحران شامل مرحله کاهش شدت 

 (.  1: 1311ده است که زنان استراليایي این توانمندي را از خود نشان داده اند)خسروي، بحران بو
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کنترل اثرات بحران  بيان ميدارد، و افراد  ،همچنانکه برچر یکي از مفاهيم مدیریت بحران را

 رزیان دیده به عنوان مهاجر و به عنوان اثرات و تبعات بحران را مي توان بر اساس الگوي نظري برچ

مطابقت داد نيز مي گوید، در بسياري از کشور هاي جهان زنان بيش از مردان به امور مربوط به 

مهاجران که بيش از هر گروه دیگري نيازمند همدردي و توجه عاطفي هستند، مي توانند این نياز 

ند وانعاطفي و روان شناختي مهاجران را برآورده سازند. نمي توان از نقش ویژه اي که زنان مي ت

در تسکين آالم مهاجران و کودکان در یک کشور غریب دارند به سادگي گذشت و یا نقش زنان 

در اطالع رساني و تبليغات و یا عمليات رواني در هنگام وقوع بحران هاي نظامي و امنيتي را از نظر 

 (.,Sahuند)شتر از مردان قادرند افکار عمومي را تهييج و تحریک نمایصوال زنان بيدور داشت و ا

 مقابله زنان با رفتار هاي اعتراض آمیز جمعي -3-2

شورش، » برچر یکي از راه حل هاي مدیریت بحران را ، راه حل غير مسالمت آميز که شامل 

این راه حل غير مسالمت آميزي «. واکنش سریع، جنگ، تهدید و درگيري مي باشد بيا ن ميدارد 

يل مقابله زنان با رفتار هاي اعتراض  آميز جمعي در بحر ان که برچر معتقد است، در تجزیه و تحل

هاي بعضي از کشور ها در طول تاریخ صدق مي کند . با گسترش شهر نشيني و افزایش جمعيت 

شهر ها، کنش هاي اعتراض آميز همواره براي صاحبان قدرت و مقامات سياسي خطري جدي 

احي روستایي، توده گمنامي از مردم، که در محسوب شده اند، زیرا در نواحي شهري، برخالف نو

مجاورت یکدیگر زندگي مي کنند، براي دستيابي به برخي اهداف خود، به سهولت بر انگيخته 

شده و به خيابان ها مي ریزند. این کنش هاي اعتراض آميز به سرعت فرآیند زندگي شهري را، هر 

ي  را براي مقامات حکومتي پدید مي چند به طور موقت، دستخوش اختالل مي سازد و دردسرهای

 (.17: 1371آورد)حسيني، الياسي، 

از همين روي از زماني که علوم رفتاري موجودیت خود را اعالم داشته اند، علماي این علوم 

براي تبيين، پيش بيني و کنترل و مهار این پدیده ها که اصطالحا آن را رفتار هاي جمعي اعتراض 

امنه وسيعي از مطالعات را به سامان رسانده و نظریات مختلفي را ارائه کرده اند. آميز نام نهاده اند، د

صاحب نظران تعاریفي متعددي از رفتار هاي جمعي اعتراض آميز ارائه داده اند )مرکز مطالعات 

(. رفتار هاي جمعي به آن دسته از فعاليت هایي اطالق مي شود 138: 1371ارتش بيست ميليوني، 

یط زودگذر،  بدون ساختار و بي ثبات و به سبب فقدان آشکار هنجار هاي مقبول که تحت شرا
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رخ مي دهند، اینگونه رفتار هاي عاطفي، خودانگيخته، اتفاقي اند و کمتر قابل پيش بيني اند. رفتار 

هاي جمعي اعتراض آميز را به آن دسته از رفتار هاي گروهي شهروند اطالق مي کند که هيجاني 

مخرب و ویرانگرند و با منافع مقامات حکومتي در تضادند. تنها نکته اي که متمایز مي  اند. اغلب

تعارض رفتار هاي جمعي با منافع حکومتي است و همين نکته است که مورد توجه ویژه »سازد

علماي رفتاري و سياسي واقع شده است، با این وجود همه کنش هاي جمعي را نمي توان با منافع 

ضاد نمایان دید) چهار نوع کنش اجتماعي جمعي را چنين بر مي شمارد. غوغا، حکومتي در ت

 (. 71: 1311آشوب، هراس اجتماعي و هيستري جمعي)تقا، 

غوغا، به رفتاري اطالق مي شود که از گروهي از مردم سر مي زند و هدف آن اغلب خرابکاري 

گفته مي شود که از سازمان و  و خشونت آميز است. آشوب ، نيز به رفتار مملو از خشم گروهي

وحدت اندکي برخوردار است.یورش خشمگينانه اغلب به صورت حمله بي هدف جماعتي از 

شهروندان به یک موسسه یا گروهي از افراد را، مي توان نوعي آشوب تلقي کرد. منظور از هراس 

دیده د. این پاجتماعي نيز رفتار جمعي و وحشت آوري است که بر اثر احساس خطر پدید مي آی

 تار ذهن جماعت زده را فرا مي گيرد و آنان را به تالشهاي بيهوده سوق مي دهد.ي سریع ساخخيل

هيستري جمعي، نيز نوعي کنش جمعي است و وقتي رخ مي دهد که گروهي از مردم کنترل 

هاي يخویش را از دست مي دهند و به شيوه اي برانگيخته و نامعقول رفتار مي کنند. یکي از ویژگ

بارز کنش هاي اعتراض آميز چند دهه اخير حضور فعال زنان در آن است.برچر براي مدیریت و 

جلوگيري از شدت بحران شورش و اعتراض هاي جمعي را به عنوان راه حل غير مسالمت آميز 

(. با بررسي 219: 1372بحران قبول دارد که به  زنان ایرلند شمالي مي توان اشاره نمود)ماندل، 

مالي طي یک دهه دریافته اند که:  در آن خشونت ها، تراض ها و خشونت هاي جمعي ایرلند شاع

اغلب زنان پا به پاي مردان به مقابله با پليس مي پرداختند. آنان با حمل چوب و چماق و حتي مواد 

آتش زا به پليس یورش مي بردند و پليس را ناگزیر مي ساختند تا براي مقابله با آنها متوسل به 

شود. البته براي مقابله با زنان معترض و خنثي کردن کنش  روش هاي خشونت آميز و حتي سالح

هاي اعتراض آميز آنان در چند دهه اخير ناگزیر شده اند تا از زنان ضد شورش استفاده 

(. تجارب نشان داده است که عملکرد زنان ضد شورش در مهار کنش هاي جمعي  Wiestشود)

 اعتراض آميز بسيار موفقيت آميز بوده است.
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پيشگيري از بحران ، کاهش شدت »اهيم مدیریت بحران برچر که شامل چهار مرحله طبق مف

مي باشد ميتوان نقش زنان آمریکا در مرحله کاهش « بحران، اتمام بحران و کنترل اثرات بحران 

يل تجزیه و تحلرا شدت بحران و در مرحله حين بحران براي جلوگيري از مضرات و شدت بحران 

اهان آمریکا ميتوان مورد بررسي قرار داد. يدر تظاهرات هاي خشونت آميز س نمود. نقش زنان را

حضور زنان در بين گروههاي معترض نقش بارزي در افزایش دامنه کنش هاي هيجاني آنان دارد. 

زنان به مردان معترض روحيه مي دهند. آنان را براي تسليم نشدن در برابر فشار هاي پليس تهييج 

 ,Szalayز در بروز کنش هاي خشونت آميز نقش بارز و برجسته اي دارند)مي کنند و خود ني

Jean به همين خاطر به حکومت ها توصيه مي کند که اگر مایلند دامنه کنش هاي اعتراض آميز .)

شهري مشروعيت و موجودیت شما را با مخاطره جدي مواجه سازد از به کارگيري زنان در مقابله 

د. چه زنان و حتي مردان معترض را در بسياري از شرایط تنها با زنان با آن کنش ها غفلت نورزن

 مي توان مهار کرد. 

برچر یکي دیگر از راه حل هاي مدیریت بحران ها را راه حل مسالمت آميز مي داند که خود 

یت اعي جميله و تقوبرقراري صلح، مذاکره، تسکين روحي درماني، رد و بدل اطالعات، مس» شامل

مي باشد،  مي توان  نقش زنان را بر این اساس در مدیریت بحران هاي سپري « ان ماندگروحي باز

شده در جهان تحليل نمود. اما، آیا زنان از عهده چنين نقش هایي بر مي آیند، مطالعات روان 

شناختي و عصب روان شناختي و زیست شناختي، داده هایي در تایيد توانایي زنان براي انجام چنين 

 عصب» ایي به دست داده اند. مثال نشان داده است که زنان در بسياري از توانمندیهاينقش ه

همانند مردان هستند و در پاره اي دیگر از مهارت ها مثل « شناختي و تمرکز، توجه و سرعت عمل

(. بنابر این زنان از 1311:9مهارتهاي کالمي، طراز هوشي و حافظه تواناتر از مردان هستند)کاشاني،

ظر روان شناختي و جامعه شناختي محدودیتي براي مداخله در کنش هاي جمعي اعتراض آميز و ن

مهار بحران ها ندارند. از مطلب فوق ميتوان به این نکته اشاره کرد که زنان بر اساس دیدگاه برچر 

در در مورد مراحل و راه حل هاي مدیریت بحران کدام محدودیتي ندارند و ميتوانند مانند مردان 

 کنترل بحران نقش موثري ایفا نمایند. 

 محدودیت ها و موانع بکارگيري زنان در بحران ها و مدیریت آن  . 1

در مکتب اسالم زن موجودي است که در خلقت با مرد برابر بوده و مخاطب کالم الهي و 

ش را تمسئول به اداي تکليف و شایسته بندگي و عبادت پروردگار عالم است. زن مي تواند رسال
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در عرصه زندگي اجتماعي و سياسي با معرفت، بصيرت و ارده مستمر به انجام رساند. به همين 

 »صورت از نظر برچر هم با توجه به اعتقاد وي به مدیریت بحران ها که شامل مراحل مدیریت بحران

انهاي ازمس» ، موارد مدیریت بحران«مرحله پيش از بحران، مرحله حين بحران ، مرحله پس از بحران

مسالمت آميز و » راه حل هاي مدیریت بحران« بين المللي و منطقه اي، قدرت هاي بزرگ، رسانه

 پيشگيري از بحران، کاهش شدت بحران،» و در نهایت مفاهيم مدیریت بحران ها« غير مسالمت آميز

ان هاي رمي باشد کدام ممانعتي در نقش زنان در مدیریت بح« اتمام بحران، کنترل اثرات بحران

امنيتي وجود ندارد و طبق مواردي که در ذیل  ذکر مي شود،  در بحران هاي سراسري  –سياسي 

: 1311دنيا شاهد فعاليت و نقش موثر زنان در قسمت هاي مختلف مدیریت بحران مي باشيم)اسدي،

11 .) 

نمود.   ميتوان به نقش زنان در بحران هاي اروپا و خاورميانه پس از جنگ جهاني اول اشاره

تاریخ معاصر خاورميانه شاهد گویایي بر حضور همه جانبه و موثر زنان مسلمان،شجاع و آگاه 

 سياسي داخلي بوده است. اما عمال نظر کارشناسان -افغانستان، ترکيه، ایران در بحرانهاي امنيتي

مردان  ،پيرامون کارکرد هاي زنان در جنگ کم و بيش نزدیک به هم بوده است و طبق این نظرات

با حضور زنان بر حيطه هاي خياطي، پرستاري، مددکاري و جمع آوري آذوقه حداقل دیدگاه با 

دارند. مردان تمایلي به حضور زنان در کارکرد نظامي جنگ  را نيمي از خود زنان

زیرا معتقدند که زنان مي توانند  ،(. آنان نگاه سنتي به نقش هاي زنان دارند28: 1311ندرند)غریب،

رهاي غير نظامي انجام دهند و از بازماندگان مراقبت کنند و به مداواي مجروحان بپردازند. اما کا

امعه اند. مردان ج وند چون این حيطه ها اساسا مردانهآنان قاردنيستند وارد حيطه هاي صرفا نظامي ش

هند. د حتي کارشناسان و صاحب نظران نيز سالها است با چنين نگرشي از خود مقاومت نشان مي

اما این مقاومت پایدار نيست زیرا اگر زنان جامعه عليرغم مخالفت مردان جامعه در شرایطي بحراني 

از خود ابتکار نشان دهند و براي مقابله با دشمن شگفتي بيافرینند، مردان ناگزیرند بر نقش هاي 

 (.19: 1379نظامي آنان نيز صحه گذارند)زینالي، الياسي، 

ميالدي  11نستند موانع را از سر راه خود بردارند. بگونه اي که در آغاز سده زنان به تدریج توا

در بسياري از کشور هاي جهان اعم از کشور هاي اروپایي، آسيایي، آفریقایي، آمریکایي زنان 

نقش پراهميتي در مقابله و مداخله در بحران ها داشته اند. در افغانستان عمال چنين محدودیت هاي 

امنيتي و اجتماعي ایجاد مي  -ان براي مشارکت زنان در مدیریت بحران هاي سياسياز طرف مرد
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شود. در  ایران عليرغم نقش آفریني و حضور نسبتا فعال زنان در بحران هاي پس از پيروزي انقالب 

هنوز موانعي بر سر راه مشارکت زنان در بحران ها وجود دارد. برخي از آن موانع، موانع قانوني 

به حضور زنان در بحران ها « فرهنگ»برخي نيز ناشي از نگرش نامساعد افراد جامعه است و 

(. عالوه بر آن، به نظر مي رسد که بخش عمده موانع مربوط به 13: 1371است)حسيني، الياسي، 

نظام مردساالرانه حاکم برخانواده ها است که زنان را از مداخله در بحران ها باز مي دارد. زنان 

در صد زنان  71در صد، مردان رامانع حضور خود در شرایط بحراني مي دانند و حدود  11حدودا 

 خاورميانه معتقدند که مردان تا حدودي مانع حضور آنان در شرایط بحراني مي شوند. 

یکي از عوامل عمده تغيير نگرش در بکارگيري زنان در حيطه هاي نظامي در سایر کشور ها 

ه و کارآمدي زنان در شرایط بحراني بوده است. به تعبير دقيق تر زنان حضور ابتکاري، داوطلبان

خود گام پيش نهادند و بنابر این مردان ناگزیر شدند تا نگرش خود را نسبت به آنان تغيير دهند. اما 

در کشور هاي خاورميانه اي این نگرش همچنان پابرجاست و این در حالي است که زنان افغاني، 

ا ایفش هاي موثري یراني در بحران ها، جنگ تحميلي و شورش هاي شهري نقسوري، ترکي و ا

نموده اند.اما آشکار است که نقش آنان در کنش هاي خشونت آميز محدود بوده است. در حاليکه 

در کنش هاي غير خشونت آميز نقش هاي فعال تري داشته اند. به همين سبب است که کارشناسان 

زنان در کنش هاي غير خشونت آميز سياسي، راهپيمایي و جمع آوري  مرد جامعه پذیرفته اند که

اطالعات، مي توانند شرکت کنند، اما همچنان با حضور زنان در کنش هاي شدید و خشونت آميز 

مخالف اند. تغيير چنين نگرشي جز با عمل زنان محقق نخواهد شد،  زنان باید در صحنه هاي 

هاي موفيقت آميزي از خود نشان دهند تا مردان باورشان  بحراني و موقعيت هاي اضطراري کنش

 شود که زنان مي توانند ضمن  حفظ موازین شرعي در مقابله با بحران ها همانند مردان عمل کنند.

اد کامل دموکراسي به علت تض -فاصله و تفاوت بين سطوح و مباني دو مکتب اسالم و ليبرال

ني مسلمانان و نگرش آنها نسبت به انسان، هستي، مادیات، الگوها، ارزشها، اعتقادات و مباني دی

 -سلطه پذیري، عدالت اجتماعي، همزیستي مسالمت آميز و قواعد بين المللي با مباني ليبرال

(.  اینجاست که آن جدال بزرگ فرهنگي شکل مي 1: 1371)ریاحي، .دموکراسي بسيار زیاد است

نسيت ها از یکدیگر، تحت تاثير خاستگاه ليبرال گيرد.از طرفي نيز فروپاشي مرز ها تمایز ج

دموکراسي، باعث بروز یک جدال فرهنگي شده است. در واقع، نقشهاي یکسان به جنسيت هاي 

مختلف زن و مرد، وارد کردن این دو در حریم آسيب پذیري هاي یکدیگر و توجه نداشتن به 
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يب رساني اخالقي مضاعفي در جامعه استعداد هاي منحصر به فرد هر یک از این دو قشر، عامل آس

جهاني شده است. گرچه ممکن است به نظر برسد که این دیدگاه به تقویت جنبش برابري زن و 

مرد در جهان کمک کرده و حتي بعضي فکر کنند که نهضت برابري طلبي زن و مرد، ایده آل و 

ن تقوا واگذار کرده و ای مطلوب غربي است. در حالي که اسالم، کرامت انساني را از جنسيت، به

(. نهضت برابري زن و مرد باید در 7-1: 1371نهضت را بسيار پيش، آغاز نموده است.)افتخاري، 

چارچوب اعتقادات و مباني دین اسالم، موقعيت و جایگاه درستي پيدا کند تا زن و مرد وارد حریم 

 موجودیت انسان به ویژه زن آسيب پذیري نشوند و ارزشهاي انساني پایدار بماند. تمدن غرب به

فقط در حد مالحظات مادي و ابزاري جهت توليد و ثروت اندوزي بيشتر توجه مي کند و این به 

 معناي پایمال کردن کرامت و حرمت انسان است.

 نقش زنان سوريه در مديريت بحران  -5

  آوارگان بحران از نگهداري مراكز در زنان سوري نقش  -5-1

راه حل مسالمت آميز : شامل برقراري صلح، » یت بحران مورد اعتقاد برچر راه حل هاي مدیر

م مدیریت و مفاهي« له يمذاکره، تسکين روحي، همدردي به بازماندگاه بحران، تبليغات و مساعي جم

مي  «شامل: پيشگيري از بحران، کاهش شدت بحران، اتمام بحران، کنترل اثرات بحران» بحران

وان نقش زنان  سوري را در راه حل هاي مسالمت آميز فوق و کنترل اثرات باشددر این قسمت ميت

همه مبرهن است که بحران چندساله اخير سوریه  بربحران مورد اعتقاد برچر تجزیه و تحليل نمود. 

ویراني هاي زیادي را براي مردم سوریه بوجود آورده است. یکي از اثرات و تبعات این بحران 

، و زنان سوریي در این مرحله از بحران، بدون سرپناه مي باشدشده گان  بحث مهاجرین و بيجا

 نفر هزاران آوارگي باعث که اقداماتي را جهت کنترل و مدیریت بحران انجام داده اند.  بحراني

 سکونت به مجبور حتي آنان از تا بسياري گردید باعث شد سوریه مختلف شهرهاي اهالي از

 .(,Valerie)شهرها شوند هاي تانبوس مچونھ عمومي اماکن در

 آوارگاني بطور چنين اسکان به نسبت و شده وارد جدي بطور دولت تا شد باعث امر این

 این که در نمود اسکان مراکز ایجاد به مبادرت دليل همين به بياندیشد اي چاره راه جدي

 محيط طریق وزارت از زنان مشاهده نمود. را دختران و زنان سازنده و موثر نقش ميتوان مراکز

 توجيهي هاي آنان دوره براي مراقبت، ضمن و روند مي آوارگان جذب مراکز به سوریه زیست
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 تفریحي و آموزشي هاي متنوع برنامه کودکان براي مچنينھ کنند، مي برگزار محيطي زیست و

 را ي اخيرامنيت -سياسي  بحران هاي از متضرر زنان و کودکان بتوانند نوعي به تا کنند مي برپا

 برپایي منتقل  کنند. محبت و مهرباني فضاي به خونریزي و جنگ فضاي از و داده دلداري

 از مواردي درختکاري و همچون محيطي زیست امور انجام کودکان، براي نقاشي يها کارگاه

 ,Humanباشد) مي جویانھپنا مراکز جانبي يها فعاليت جمله از دست این

Development Report, .يها فعاليت دیگر از رواني و روحي مراقبت و ين  نظارتمچن 

 زده بحران مادران به بویژه مراکزي چنين در که متخصص  است و کارآزموده دختران و زنان

 .مي  پردازند درماني روان خدمات ارائه به

 بحران با مقابله در زنان سوريه اتحاديه نقش -5-2

شدت بحران، کنترل اثرات بحران، و هم چنان راه نقش این کميته را ميتوان در قالب کاهش 

 زنان کل حل مسالمت آميز بحران که مایکل برچر بيان ميدارد  تجزیه  وتحليل نمود. اتحادیه

 متضرربحران  هاي به خانواده رساني کمک عالي کميته در مهم و فعال اعضاي از یکي سوري

 را مختلفي عملي گام هاي مختلف، يها برنامه و ها طرح ارائه بر عالوه که آید مي حساب به

 آوارگان پناهندگان مراکز در را اتحادیه این اعضاي هاي فعاليت عمده. ایم بوده شاهد آنان از

 پشتيباني و حمایت ماناھ ها فعاليت این جمله از نمود مالحظه توان مي کنار سوریه و گوشه در

هاي تبليغ عليه بحران آفرینان،  زمينه در خصباال امنيتي -دیده بحران سياسي زیان هايخانواده  از

 . رواني -بهداشت تسکين روحي، برقراي آرامش، گفتگو، 

 يهادوره  برپایي مچنينھ .باشد مي آمده پيش بحران مورد ها در خانواده هدایت و توجيه

 زا این مراکز در مستمر بطور کشيده رنج و دیده زیان يها خانواده روحيه بردن باال و تقویت

 سياسي امنيتي اخير   بحران این درمدیریت  سوري زنان اتحادیه حضور بارز يها نشانه جمله

 حرف که کردیم مراکزمشاهده آن در زنان مقيم با مذاکره و دیدار (.ضمن,Valerieباشد) مي

 نشان خود که است دست این از مسائلي کشتار و و ترور و ترس از مهھ و مهھ زنان حدیث و

 گذشته آنان بر خشونت و ترور از که دارد. آنچه ها خانواده روحيه بر بحران خربم تاثير از

که این  شوند افسردگي نوعي دچار بویژه زنان ها خانواده از بسياري تا گردید باعث است

 نماید. مي ضروري و الزم پيش از بيش را چنين مسائلي به مناسب حل راه یافتن موضوع
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 که دهند سوق سمتي به را آنان تا مي کنند یریت بحران سعيسوري کنترل کننده مد زنان 

 آنان براي لذا بازگردند. خود دنياي عادي به و گرفته فاصله و خشمي خشونت رگونهھ از

 مچونھ تفریحي و فکري مسابقات آنان ميان در و نموده اند تفریح ایجاد و بازي يهافضا

 دیگران تشویق جهت را جوایزي و دندنمو برگزار موزون و حرکات آواز نقاشي، مسابقات

 توزیع کرده اند. همچنين براي کنترل و مدیریت بحران توسط زنان، برگزاري برگزیدگان ميان

 قابل با استقبال که است سوریه مختلف مناطق در آموزشي و توجيهي يها کالس و ها دوره

 آرایشگري، موزش خياطي،آ يها دوره به توان مي ها دوره این جمله از شد. روبرو نيز توجهي

 دوره برگزاري مچنينھ و خانگي دستي يهاکار آشپزي، کامپيوتر، پرستاري، اوليه، يها کمک

 خانواده دانایي سطح اعتالي باهدفها  دوره و ها برنامه این مهھ .نمود اشاره سوادآموزي يها

 ها جنگ روحي و فکري فضاي از شدن دور ضمن تا شود مي برگزار و دختران زنان بویژه ها

 .آسيب دیدگان ميتوانند (Valerie) گردد افزوده نيزها  آن شخصي معلومات به ها درگيري و

 )که است یادآوري قابل البته یابند دست نيز نوعي خودکفایي به جدید يهاکار فراگيري ضمن

 مي انجام دولتي غير و دولتي يهانهاد و موسسات سایر نگيھماھ و مکاريھ با ها فعاليت این

 . گردند باالتري برخوردار کميت و کيفيت از تا پذیرند

 مسلحانه هاي درگیري مديريت و زنان سوريه -5-3

برچر واکنش سریع و خشونت آميز را در حين بحران یکي از راه حل ها و مراحل مدیریت 

ه تجزیه نبحران ها بيان مي نماید. بر این اساس ميتوان نقش زنان سوري را در، درگيري هاي مسلحا

 و تحيليل نمود. این اقدام زنان در جهت کنترل بحران تلفات زیادي را به بار آورده است.) شبکه

 آمار این زمان انتشار تا) تاکنون بحران ابتداي از که نمود اعالم آماري طي سوریه بشر حقوق

 زارھ کصدی از این عدد حاضر حال در که است بوده نفر هشتادهزار از بيش ها درگيري تلفات

 خشونت و جنگ سوریه قرباني مختلف مناطق در کودک و زن 7823 است) گذشته نيز نفر

 کودک 1282 این تعداد ميان در که اند داده دست از را خود جان و اند شده کشور این در

 مورد دولتي و مراکز رسمي و موسسات سوي از آمار این البته شوند(، مي دیده نوزاد 187 و

 (.Ireneروند) مي بشمار رسمي غير آمار تنها و اند نگرفته قرار تایيد
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 آزاد ارتش مديريت و سوريه  زنان -5-4

نقش زنان سوري در مدیریت ارتش آزاد سوریه را ميتوان بر اساس الگوي مدیریت برچر 

بررسي نمود، چراکه پيوستن زنان به ارتش و مدیریت ارتش در واقع کنترل و مدیریت بحران  از 

« شار اسدب»ران در برابر دولت مرکزي سوریه غير مسالمت آميز و در حين بحمسالمت آميز و  طریق

 صفوف در دختران و زنان مشارکت ميزان از رسمي اخبار و مي توان تجزیه و تحليل نمود.آمار

 در زنان از تعدادي ها شنيده و ها گفته اساس بر ندارد وجود آزاد باالخص ارتش مخالفين

 پرستاري و مراقبت جمله از خدمات زمينه در مھ و پيوسته ها گروه به این مختلف هاي زمينه

 است داشته اظهار فرماندهان از یکي دارند. مشارکت ميداني حضور نظر م ازھ و مجروحان از

 اعضاي اینکه به توجه با .حضور دارند نيز تيرانداز تک زنان مسلح، جنگجویان ميان در که

 اعضاي و زنان از بسياري دليل مينھبه  باشند مي شده جدا و سابق ارتشيان ميان از آزاد ارتش

 باشد مي متفاوتي بطور مکاريھ نوع نمایند که مي مکاريھ آنان با نوعي به نيز آنان خانواده

 نبرد ميادین در آنان يھمراھتا  گرفته رواني و روحي و معنوي هاي حمایت از که

  . (,Irene)است

 رستگاري به نیل وعده با شورشیان نان سوريه درجبههمديريت ز -5-5

نقش زنان سوري در جبهه شورشيان مخالف به عنوان مدیریت بحران در برابر دولت مرکزي 

سوریه ميتوان بر اساس مراحل مدیریتي و مفاهيم مدیریت برچر بررسي نمود. زیرا برچر معتقد است 

بحران است و همچنان معتقد است که یکي از که یکي از مراحل مدیریت بحران ها مرحله حين 

مفاهيم مدیرت بحران ها پيشگيري و کاهش شدت بحران است و از طریق راه حل هاي غير مسالمت 

آميز مانند شورش، جنگ، تهدید، اعتراض جمعي مي توان بحران را مدیریت و کنترل نمود. در 

 شورشيان در واقع به عنوان مدیریتاین مطلب ميتوان نقش زنان سوري و پيوستن آنان به جبهه 

بحران در برابر دولت مرکزي سوریه محسوب نمود چراکه در این بحران هم مخالفان دولت 

مرکزي سوریه و هم دولت مرکزي ذي نفع هستند. این زنان با اقدامات خود ميتوانند که از شدت 

 از ن در امان بمانند. یکيبحران و اقدامات وارده از طرف دولت مرکزي سوریه کاسته تا مخالفا

 در زنان سوریه، حضور خونين يها درگيري مورد در برانگيز سوال و توجه جالب هاي جنبه

  .است شورشيان جبهه
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 جنگ بوده گر نظاره تنها و نداشته بحران در نقشي سوري يها زن ،ها درگيري ابتداي در

 نظام نبودن مشروع بر مبني ي غربيها رسانه دروغين تبليغات و فریب، با و تدریج به اما .اند

"اسد بشار"  است، غيراسالمي و دیکتاتوري حکومتي "اسد" حکومت که عقيده این تحميل و 

 يها سياست شدن برمال با مچنينھشدند. شورشي ترغيب نظاميان جبهه در مبارزه به زنان برخي

 به رو و شده دلسرد لبط اسالم رھظا به ايھنيرواین  ازها مرد شورشيان، تروریستي و خصمانه

"بشاراسد" دولت  اي نقشه به غربي دول اھ آن راس در و شورشيان نتيجه، سران در .آوردند 

 (. حضورSahuکردند) دعوت ها درگيري در حضور بدکاره براي زنان از و آورده روي کثيف

 رياث که یافت توان مي را اي کمترمنطقه .است پررنگ بسيار مخالفان اسد گروه در زنان

 نباشد. ازحضورزنان

مشاهده   را مسلح زنان پررنگ نقش وضوح به توان مي سوریه داخلي يها درگيري در

را  خود اسلحه داشتن دست در با دارند، مراهھ به را خود فرزندان حاليکه در زنان این .کرد

"اسد بشار" دولت مخالف به و بحران را   .ستندھ وي حکومت خواستاربراندازي و داده نشان 

 برعهده را شورشيان از يیاھگرو بريھر زنان از موارد، اي پاره نفع خود مدیریت مي کنند. در

 از یکي مورد، یک در .کنند مي صادر را بيگناه قتل مردم دستور تمام شقاوت با و گرفته

"الميقي زبيده" نام به سوریه ارتش سابق انھفرماند  تروریستي گروه به کشورخود، خيانت به با 

"سوریه آزاد رتشا"  کشور ارتش از خود خروج که رسما بود زني اولين وي .است پيوسته 

 برعهده را خود منوعانھ بريھر که زناني .پيوست تروریست ها صف به و کرد اعالم را سوریه

 براي تنها افراد این .اند ندیده اي نظامي یج آموزشھ و بوده عادي زناني معموال گيرند مي

"سوریه آزاد به اصطالح ارتش" از موجه يتصویر دادن نشان  در .شوند مي گرفته کار به 

 بي را اسد دولت سربازان خون و گرفته برعهده را "تيرانداز تک" نقش زنان نقاط از بعضي

 ریزند. مي زمين روي بر دليل

 نقش زنان افغانستان در مديريت بحران  

روزه کمتر کشوري را مي توان یافت که با توجه به آگاهي از دنياي پر چالش و چند پاره، ام

گرفتار بحران هاي اجتماعي، سياسي، امنيتي و نظامي نشود.  آمادگي باالي مشارکت زنان در کنش 

هاي مختلف اجتماعي، سياسي و امنيتي و ميزان رغبت زیاد آنان براي مقابله و مدیریت در ابعاد 
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از جمله کشور هاي بحران زده دنيا،  نماید.  مختلف بحران هاي سياسي امنيتي این مهم را الزم مي

ميتوان افغانستان را به راحتي نام برد، افغانستان سرزميني است که طي چند دهه شاهد بحران هاي 

سياسي، امنيتي، اجتماعي و نظامي شده است. در چنين وضعيت مردم افغانستان اعم از مردان ، زنان 

ين  بحران هاي متعدد دیده اند. زنان دلير افغانستان با توجه و کودکان زیان و ضرر فراوان از وقع چن

ابله نموده امنيتي مق -با محدودیت هاي موجود در این کشور توانسته اند در برابر بحران هاي سياسي

 .Wiestو در قسمت مدیریت بحران ها طرح ها و ایده هاي فکري ارائه نمایند)

پرداخت، زناني که در دوران جهاد عليه  ستانانافغ شجاعنوشتار به زنان این در مي توان 

ميتوان به .کمونيست ها و شوروي و همچنين جنگ عليه طالبان دوشادوش مردان نبرد کرده اند

افغان به نام فرمانده کفتر رفت. وي در زمان جنگ  مبارزبه سراغ یکي از زنان  صورت موردي 

در ردان مسلح را برعهده داشته است. یک گروه از م ينيروهاي شمال عليه طالبان، فرمانده

امنيتي ملي، با مردان همکار بوده و برنامه هاي مفيدي ارائه  -جلوگيري از شدت بحران هاي سياسي

(. برچر معتقد است که یکي از مراحل مدیریت بحران مرحله  حين  ,Srivastava مي نماید)

و کاهش شدت بحران و راه حل هاي بحران و یکي از مفاهيم مدیریت بحران پيشگيري از بحر ان 

بحران ، راه حل هاي مسالمت آميز و غير مسالمت آميز بحران ها مي باشد. در این مطلب ميتوان 

ومندان قامنيتي  تجزیه و تحليل نمود. –نقش زنان افغاني را در قالب نظریه برچر در تحوالت سياسي 

ار الیت بغالن و نيز یکي از زنان تاثيرگذدر ونظامي  –کفتر که یکي از فرماندهان مشهور جهادي 

به حساب مي آید، نقش وي به عنوان یک فرمانده نترس و شجاع افغانستان  و شناخته شده کشور 

س آن والیت و مبارزه با هرا امنيتي -و مدیریت کننده  بحران سياسي در جهت تأمين امنيت مردم

 .دارد طالبان و دیگر شبکه هاي تروریستي قراردر مخالفت با گروه  مي باشد. اکنونافگنان سازنده 

تر نمونه زن باشد.قومندان کف افغانستان قومندان کفتر مي تواند الگوي خوبي براي زنان کشور

دم شریف تنها مر.  نه اد گرایي استنيافغانستان در مبارزات عدالتخواهانه و مقابله با تروریزم و ب

ترل و مدیریت کنو خدماتي که در راستاي  این بانوان به اکثریت مردم افغانست بلکهوالیت بغالن 

تخار مي اف استخویش انجام داده  کشور امنيتي ایجاد شده توسط طالبان، در -بحران هاي سياسي

د.این فرمانده نظامي در زمان تهاجم شوروي وقت بر افغانستان اسلحه برداشته و فرماندهي صدها نکن

والیت بغالن به عهده داشته است. او هم اکنون نيز در راستاي تن از نظاميان تحت امرش را در 

حمایت و تشویق مردم به مبارزه عليه گروهاي تروریستي دروالیت بغالن به خصوص در ولسوالي 
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مرد جنگجو  111فرماندهي  ون ناکساله که  11کفتر خانم نهرین آن والیت نقش اثر گذار دارد. 

ت بغالن بر عهده دارد، خانم کفتر را ميتوان به عنوان  یگانه در کاهش بحران امنيت، در والیرا 

از  امنيتي والیت بغالن را –فرمانده اي زن در افغانستان که عمال در حين بحران، بحران سياسي 

طریق غير مسالمت آميز در برابر گروه طالبان کنترل و مدیریت مي نماید در قالب نظریه برچر نام 

 برد.

 نتیجه گیري

به رسميت شناخته شدن حضور خود را در قلمرو هاي نظامي و امنيتي به آساني به دست زنان 

نظامي و   نياوردند. آنان در بحران هاي مختلف سده بيستم علي رغم مخالفت آشکار مقامات

سياسي، به صورت خودانگيخته گام برداشتند و با ایفاي نقش هاي متنوع نشان دادند که قابليت و 

بسياري از حيطه هاي نظامي و امنيتي کمتر از مردان نيست.  این پژوهش که طبق مهارتشان در 

نظریه مایکل برچر انجام شده است و برچر درخصوص مدیریت بحران ها مطالبي از قبيل ،مراحل 

مدیریت بحرانهابا زیر شاخه هاي مرحله پيش از بحران، مرحله حين بحران، مرحله پس از بحران و 

هاي مدیرت بحرانها که شامل: راه حل هاي مسالمت آميز و غير مسالمت آميز مي همچنان راه حل 

پشگيري از بحران، کاهش شدت بحران، اتمام بحران، » شود و در نهایت مفاهيم مدیریت بحران ها 

تبيين نموده است. نقش زنان کشور هاي مختلف از جمله زنان مبارز و شجاع « کنترل اثرات بحران

ي مورد نظامي و امنيت-وریه را در تمامي مراحل مدیریت بحران و کمکش هاي سياسيافغانستان و س

نظر برچر، به خوبي احساس گردید، و به این نتيجه رسيدیم که زنان هم مي توانند در بحران ها و 

مدیریت بحران ها در قلمرو هاي سياسي، امنيتي و نظامي دوشا دوش مردان قرار گرفته و باعث 

مردان مي شوند.  همچنانکه امروزه زنان در هر یک از بحران ها و فجایع  و غيرت تقویت روحيه

طبيعي یا ساخته دست بشر نقش ویژه و منحصر به فردي دارند. آنان در بسياري از نقش ها همچون 

اقدامات مسالمت آميز مورد قبول برچر در مراحل گوناگون بحرانها،  التيام آالم رواني، اجتماعي، 

یدگان تبليغات ، برقراري صلح، گفتگو، و جنگ رواني اطالع رساني و پرستاري نقش آسيب د

بدیعي دارند و ثابت شده است که مردان در چنين نقش هایي، عملکرد ي کمتر از زنان از خود 

نشان مي دهند. و این بدان معني است که حضور زنان در قلمرو هاي بحراني الزامي و اجتناب ناپذیر 

ين پيداست که هيچ کشوري بدون یاري جستن از توان و انگيزش زنان قادر  به از سر است، و چن
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گذراندن موفقيت آميز بحران هاي پيش روي خود نيست. زیرا، اوال بسياري از بحران آفرینان براي 

گسترش دامنه اي بحران از زنان بهره مي گيرند. ثانيا برخي از بحران آفرینان رفع ستم و تبعيض از 

ان را بهانه اي براي استمرار گسترش بحران مي دانند. ثالثا قابليت و مهارت زنان در برخي قلمرو زن

ها و حيطه هاي بحران بي بدیل است و اخيرا نيز در دنياي رشد یافته ي امروزي به مدد تکنولوژي 

اي موجود هفوق مدرن دامنه ي بحران آنچان وسعت مي یابد که جز با بهره گيري از تمامي پتانسيل 

نمي توان به مقابله با آن پرداخت. بر اساس فرایند ها و مکانيسم هاي برچر، امروزه زنان کشوري 

ري ایفا امنيتي نقش موث –توانسته اند در مقابله و کنترل بحران هاي سياسي  هاي سوریه، افغانستان 

 نمایند. 
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 منابع فارسي

اسي نظامي، ترجمه الياسي، محمد حسين، (، روانشن1311گال، منگلسدروف و دیگران، ) -1

 «.ع»تهران، انتشارات دانشگاه امام حسن

( ، سنجش عوامل موثر بر رشد منفي زنان پاسدار،  پروژه 1311اسدي، محمد حسين، ) -1

 تحقيقاتي دفتر امور زنان.

 .3( ، حوزه ناامني، فصلنامه مطالعات راهبردي،  شماره 1371افتخاري، اصغر، ) -3

( ، بررسي موانع و محدودیت هاي پيشرفت شغلي زنان ، پروژه 1311اسي، محمد حسين، )الي -2

 تحقيقي منتشر نشده.

(، جامعه شناسي جنگ و نيرو هاي نظامي ، تهران،  انتشارات 1379ادیبي سده، مهدي، ) -8

 سمت.

 ،(، استرس پس از ضربه، مترجم: الياسي، محمد حسين، تهران1379جوزف و دیگران ، ) -1

 نشر آمن.

(، بحران تعارض و بي ثباتي، تهران،  پژوهشکده 1311برچر،  مایکل، جاناتان، ویلکنفلد، ) -7

 مطالعات راهبردي، چاپ اول.

( ،بحران در سياست جهان و ظهور و سقوط بحران ها، تهران، 1392برچر، مایکل) -1

 پژوهشکده مطالعات راهبردي، جلد اول. 

حران در سياست جهان یافته ها و مطالعات موردي، تهران، (، ب1392برچر، مایکل، ) -9

 پژوهشکده مطالعات راهبردي، ، جلد دوم.

سياست نوین درگيري، مترجم: تقاء،  -(، جنگ پست مدرن1311کریس، هيبلزگري،) -11

 احمد رضا، تهران، انتشارات دوره عالي جنگ سپاه. 

جم : جوادي، محمد جعفر، تهران،  (، روان شناسي شخصيت، متر1372الرنس پروین ، ) -11

 انتشارات رسا.

پيامد هاي روانشناختي فاجعه ها، کنگره بين المللي بهداشت، (، 1313)ژیال،  حاجيپوران، -11

 درمان و مدیریت بحران در حوادث غير مترقبه.
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(، مجموعه مقاالت همایش جنگ رواني، 1371حسيني، الياسي، حسين، محمد حسين، ) -13

 «.ع»تشارات، دانشگاه امام حسينتهران، ان

 (،تهاجم تبليغاتي غرب، مقاله ارائه شده در همایش جنگ رواني. 1311خسروي، احمد، ) -12

 (، کنترل اغتشاشات، انتشارات گروه مقاومت.1371دانشکده فرماندهي و ستاد، ) -18

اربردي، تهران، مقدمه اي بر جامعه شناسي ک -(، اناتومي جامعه1371رفيع پور،  فرامرز،) -11

 شرکت سهامي انتشار.

(، بررسي عوامل موثر بر نارضایتي شهروندان خاورميانه، پروزه 1371ریاحي، محمد، ) -17

 تحقيقاتي تحقيقاتي وزارت کشور.

(،سنجش و انگيزه هاي غالب بسيجيان، 1379زینالي، عليرضا والياسي، محمد حسين،) -11

 تهران،  سازمان تحقيقات بسيج.

 (، جامعه شناسي فاجعه، تهران،  بنياد مسکن انقالب اسالمي.1371دي طلب،  ژاله،)شا -19

(، تحوالت طبقات اجتماعي در منطقه و تهدیدات بالقوه امنيتي آن، 1311غریب، حسين،) -11

 .123-122مجله سياست اقتصادي، شماره 

تشارات صدا و جنگ رواني ، مترجم :کاشاني، محمود، تهران، ان (،1311صالح نصر، ) -11

 سيما.

 (، چهره متغير امنيت ملي، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي. 1372ماندل، رابرت، ) -11

، مطالعات بحران هاي سياسي،  زنان بيشتر از مردان در بحران ميميرند (،1311)رویا،  ملکي، -13

 انتشارات سمت، هفتم اردبهشت.

(، مدیریت سوانح و حوادث غير مترقبه، 1371مرکز مطالعات ارتش بيست ميليوني، ) – 12

 تهران، انتشارات مرکز مطالعات بسيج.

(، چرا انسان ها شورش مي کنند، تهران، پژوهشکده 1377مرشدي راد، علي، مترجم) -18

 مطالبعات راهبردي.

 (، مشارکت سياسي زنان در ، تهران، انتشارات وزارت خارجه.1378مصفا، نسرین، ) -11

 

 

 



صل
ف

نامه اشراق
 –

 
شماره ششم 

 

خزان 
1397

 

` 
 7931شماره ششم خزان  – اشراق پژوهشی _نامه علمی فصل/   112   

 

 ن: منابع التي
Shannon, Mitsuko, Christopher, Lonigan, Finch, and Charlotte Taylor, 

Women Exposed to a Disaster, I, Epidemiology of Post-traumatic Symptoms 

and Symptom Profiles, Journal of the American Academy of women and 

Adolescent Psychiatry. 

Rivers, Rania, (Women and Children Last: An Essay on Sex Discrimination 

in Disaster, Journal of Women's, Studies Fighter. 

Szalay, Vilov, and Jean, Jaence, , Regional and Demographic  Variations in 

Public Perceptions Related to Emergency Preparedness, Report for Federal 

Emergency Management Agency, Bethesda, Maryland: Institute of 

Comparative Social and Cultural Studies. 

Winda.Bab, Violence Against Women, The  World  Health Organization.    

Wiest, Mocellin, The Needs of Women and Children in Disasters and 

Emergencies,Winnipeg Manitoba, Canada, University of Manitoba for the 

United Nations. 

Sahu, Misra, Life Stress and Coping Styles in Teachers, Journal of  

Psychological Studies. 

Human Development Report(HDR), ,Overcoming Barriers: Human 

Mobility and Development, Published for The United Nations Development 

Programme (UNDP). 

Srivastava, SushmaEncyclopaedia of Women and Development, 

Commonwealth Publishers. 

Valerie, Norville, The Role of Women in Global Crisis, United States  

Institute of Peace . 

Irene. Fellin, The Role of Women and Gender Policies in Addressing The 

Military  Conflict  in  The World, Istituto Affair Interanazionali. 

  



 

 جرم سرقت از منظر کد جزا

 1یلدا هومان

 چکیده

مفهوم مال و مالکيت از تأسيسات اصلي جامعه و اتخاذ تدابير حمایوي از آن ها از اهداف مهم 

راین حقوق ومنافع مالي افراد جامعه باید از سوي قانونگذار مورد حمایت دولت بشمار مي رود، بناب

قانونگذار جهت حمایت، رفتارهاي را که به  به این منظورقرار گرفته و از تعرض مصون بماند. 

اموال و مالکيت افراد صدمه وارد مي نماید از جمله گرفتن مال منقول ملکيت غير را جرم انگاري 

 ، انواع وسرقتعناصر  جرم مجازات مناسب در نظر گرفته است. بررسي جرم نموده و براي آن 

در کد جزا با توجه به جدید بودن و متفاوت بودن آن با قانون قبلي اهميت بسزائي  مجازات آن

ه  قانون ک ،دارد. چنانچه از ابتکارات مقنن ارائه تعریف دقيق و مشخص براي جرم سرقت مي باشد

 خال بود.قبلي در مورد دچار 

 کلید واژه ها:

 ، مال منقول، ملکيت غير، عنصر رواني، مجازات و کد جزارفتار مجرمانهسرقت،  
  

                                                 
 ماستر حقوق جزا و جرم شناسی 1
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 مقدمه

امروزه بخش اعظم جرایم ارتکابي در کشورهاي مختلف را جرم سرقت تشکيل داده و بدليل 

ت و سرق در نظام حقوقي افغانستان جرمکثرت وقوع توجه خاص حقوقدان ها را ایجاب مي نماید.

جرایم در حکم آن در فصل اول باب نهم کد جزا مورد حکم قرار گرفته است که بنابر تصریح بند 

هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکميل نگردد یا به نحوي از انحا جزاي حد  199دوم ماده 

 ساقط شود، مرتکب مطابق این فصل تعزیراً مجازات مي شود. 

ون، جرم سرقت به دليل تنوع و گوناگوني آن به انواع مختلفي که همچنين در این فصل از قان

هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تفکيک شده است، که با مراجعه به 

کد جزا مي توان از سرقت ساده، سرقت به اثر اکراه یا تهدید به استعمال سالح، سرقت آالت یا 

زراعتي، سرقت در عبادتگاه ها، سرقت از منازل مسکوني  وسایل تيلفوني، سرقت غله یا محصوالت

و سرقت اموال کم بها نام برد. عالوه بر این، به منظور مبارزه موثر با جرم سرقت، در موارد مشخصي 

براي مرتکب  مجازات شدیدتري در نظر گرفته شده است که مباحث فوق در جاي خود مورد 

 بحث قرار خواهد گرفت. 

  مفهوم سرقت:. 1

مفهوم لغوي: سرقت واژه اي عربي از ماده )سَرَق(، از مصدر ثالثي مجرد)سرقه( به معناي 

)فارس، یا از خفا و پنهاني است.( 1312، 331)معلوف، برداشتن چيزي از کسي با حيله و فریب

در فرهنگ لغت فارسي نيز سرقت به معناي بردن مال کسي در پنهان و با مکر و فریب  (1312، 182

( به معناي Theftدر زبان انگليسي واژه ) (1811)معين، احب مال خبردار نشود.که ص

لفظي عام است به معناي برداشتن و ربودن مال غير، بدون رضایت صاحب مال، خارج »سرقت:

 .کردن متقلبانه مال منقول دیگري از تصرف او یا از تصرف کسي که آن را نگهداري مي کند

به قصد محروم کردن دایمي مالک از منافع آن و به خود اختصاص )متصرف(، بدون رضایت او و 

به معناي برداشتن مال  (Stealواژه) »هم چنين «.دادن آن براي استفاده شخصي یا به نفع رباینده

دیگري بطور پنهاني و بدون اجازه یا حق قانوني و برداشتن متقلبانه چيز متعلق به دیگري 

 (  1311،31)حبيب زاده، «.است
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تعریف مشخصي از سرقت به ميان نيامده، بلکه مقنن در  1388عریف  قانوني: در قانون جزاي ت

به مقصد این قانون شخصي که مال » در باره سارق چنين تصریح نموده است: 282ماده ي  1فقره 

فت در نتيجه مي توان گ«. منقول و متقوم مالکيت غير را طور خفيه بگيرد، سارق شمرده مي شود

از منظر این قانون عبارت است از گرفتن مال منقول و متقوم ملکيت غير به طور پنهاني، اما سرقت 

 سرقت»کد جزا به تعریف دقيق و مشخص جرم سرقت چنين پرداخته است:  199مقنن در ماده 

 «.عبارت است از گرفتن مال منقول ملکيت غير، بدون رضایت به مقصد تملک

نموده است تا ایرادات وارده بر قانون قبلي را در مورد برطرف با ارائه تعریف فوق مقنن سعي 

قانون جزا در تعریف جرم سرقت  282نماید که مختصرا به آن اشاره مي شود: ایراد عمده برماده 

با توجه به اختصاص مواد قانون به جرایم و مجازات هاي تعزیري بر اساس تصریح ماده اول قانون، 

ن یک شرط ماهوي مي باشد و چنين به نظر مي رسد که اگر سرقت بطور مخفيانه بودن گرفتن بعنوا

ابل تا از بابت سرقت تعزیري ق ،علني واقع شود، اقدام مرتکب عنوان سرقت را به خود نمي گيرد

مجازات باشد. در نتيجه رویه مقنن جدید، حذف شرط پنهاني بودن و جایگزیني عدم رضایت 

 مالباخته، منطقي بنظر مي رسد.

به قصد »و« بدون رضایت»، «ملکيت غير»، «مال منقول»، «گرفتن»پنج عنصر  199ر تعریف ماده د

مشاهده مي شود که تحت عنوان ارکان جرم سرقت هریک بطور جداگانه مورد بررسي « تملک

 قرار مي گيرد.

 عناصر جرم سرقت. 2

جرم  انونگذار فعل رافعل انساني جرم به شمار آید باید؛ نخست ق، براي آن که از منظر حقوق

شناخته و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد)عنصر قانوني(، دوم، فعل به مرحله فعليت برسد) 

عنصر مادي( و سوم اینکه فعل با علم و اختيار ارتکاب گردد)عنصر معنوي(. در این قسمت از 

 تحقيق به عناصر سه گانه جرم سرقت پرداخته مي شود.

 سرقتعنصر قانوني جرم 1-2

پدیده هاي حقوقي، از جمله جرم، امري اعتباري هستند که بر مبناي قانون شکل مي گيرند. در 

نظام حقوقي کشورهاي رومي ژرمني، از جمله در حقوق افغانستان، تصریح اعمال جرمي و جزا ها 
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در قانون، رکن ماهوي تشکيل دهنده جرم محسوب مي شود و مانند رکن مادي و معنوي براي 

 جرم ضروري است. تحقق

 قانون اساسي افغانستان و کد جزا اصل قانوني بودن جرم و جزا را چنين تصریح نموده است:

هيچ عملي جرم پنداشته نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذگردیده »

 مباشد. هيچ کس را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صالحيت و مطابق به احکا

 قانون اساسي( 17)ماده « قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

عنصر قانوني جرم عبارت است از تصریح عمل جرمي و جزاي معين آن در این قانون مي »

 کد جزا( 31ماده «)باشد.

 عنصر مادي جرم سرقت 2-2

رفتن گمي باشد. مفهوم « گرفتن» مادي : رفتار مجرمانه فعل مثبترفتار مجرمانه  -جزء اول

در عرف روشن است و از آن به دریافت کردن، تصرف کردن، ستاندن، برداشتن و مانند این ها 

بعنوان یک عمل مادي در تعریف جرم سرقت حاکي از « گرفتن»تعبير مي شود. کاربرد اصطالح 

 باخته بدون رضایتمنقول دیگري، توسط سارق و خارج کردن آن از تصرف مال لزوم تصرف مال

وي مي باشد و هرگاه مالک به ميل و اراده خود مال خود را به دیگري تسليم کرده باشد هرچند 

بر اشتباه باشد سرقت تلقي نخواهد شد، اما هرگاه تسليم مال منقول به دیگري  به قصد استرداد 

فرید، )ي مي گردد.باشد، عدم استرداد و بردن آن بدون اطالع و برخالف رضایت مالک سرقت تلق

مانند اینکه شخصي مالي را به بهانه دیدن از دوکاندار گرفته و فرار نماید در این صورت  (1391، 98

از نظر قانون مرتکب جرم سرقت مي شود. در این مورد اخير هرگاه دوکاندار مال را به مشتري 

بجاي جرم سرقت جرم بدهد تا وي آن را به منزل برده و در صورت پسندیدن خریداري نماید، 

 ( 117، 1311خيانت در امانت به وقوع خواهد پيوست.) صادقي، 

موضوع جرم: به طور کلي، موضوع جرم عبارت است از آنچه که رفتار مجرمانه  -جزء دوم

 به نظر بعضي»، مال منقول ملکيت غير مي باشد.  199برآن واقع مي شود. موضوع جرم سرقت ماده 

ميال( و به نظر دیگران،کلمه اي یوناني  -یميل -اژه اي عربي و از ریشه )مالاز حقوقدانان، مال و

(melon( است که از ریشه التين )Malumاخذ شده است ).»،و در ( 1311 ،78)حبيب زاده

مال، چيزي است که در عرف عقال ارزش اقتصادي و مبادله اي داشته باشد و بتواند مورد »اصطالح 
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فقها و حقوقدانان در تعریف مال اتفاق نظر ندارند   (1311، 78حبيب زاده،)«.داد و ستد قرار گيرد

 که الزم است به تعریف قانوني مال پرداخته شود. مجله ،و تعاریف گوناگوني صورت گرفته است

مال عبارت از هر چيزي است که » مال را این گونه تعریف نموده است: 111االحکام در ماده 

داشته و ذخيره کردن آن تا وقت ضرورت ممکن باشد، خواه منقول و غير طبيعت انسان به آن ميل 

مال، عبارت از عين یا »از مال چنين تعریفي ارائه مي نماید: 271قانون مدني در ماده «. منقول باشد

الزم به ذکر است که به نظر محقق با توجه به «. حقي است که نزد مردم قيمت مادي داشته باشد

ومي دارد، در تعریف مال در جرم سرقت، صرف مراجعه به حقوق مدني کافي اهميتي که نظم عم

نيست و باید به اهداف قانونگذار در زمينه پيش بيني جرم سرقت نيز توجه داشت و در صورت 

از  1388سرقت شي داراي ارزش معنوي نيز از دارنده آن حمایت صورت گيرد. چنانچه در قانون 

که از نظر برخي از حقوقدان ها مالي متقوم به مالي اطالق مي گردد  ،مال متقوم نام برده شده بود

که داراي ارزش مطلق و یا نسبي باشد. با توجه به تعریف قانوني سرقت و ویژگي هاي فعل مجرمانه، 

، مال در عمل قابليت جا به جا اولموضوع این جرم مال است که داراي دو خصوصيت مي باشد: 

ین در صورتي ممکن است که منقول باشد. پس سرقت در اموال غير منقول شدن را داشته باشد و ا

صدق نمي کند و اموال در حکم غير منقول از قبيل مصالح تعميراتي و امثال آنها تا زماني که از 

ساختمان جدا نشده اند موضوع سرقت قرار نمي گيرند و در صورتي که از زمين یا ساختمان جدا 

، مال قابليت تملک را داشته باشد، لذا انسان موضوع دومرار مي گيرند. شدند موضوع جرم سرقت ق

ت است از سرقت عبار» سرقت نمي تواند باشد که مقنن نيز در قانون به این نکته اشاره نموده است:

 «.مقصد تملکگرفتن مال منقول ملکيت غير، بدون رضایت به 

موضوع جرم سرقت متعلق به غير تعلق مال به غير: براي تحقق جرم سرقت مال -جزء سوم

)یعني در ملکيت دیگري ( باشد. بناءً گرفتن اموال بدون صاحب سرقت محسوب نمي گردد. منظور 

از تعلق مال به دیگري، تعلق ان به غير اعم از شخص حقيقي و حقوقي و منظور از شخص حقوقي، 

مورد اموال  اعم از شخص حقوق عمومي و شخص حقوق خصوصي است؛ بنابراین سرقت در

متعلق به دولت و یا اموال متعلق به یک شرکت خصوصي مصداق مي یابد. به طور کلي تعلق مال 

به دیگري، به دو معنا است. اول، داراي مالک بودن)جنبه ایجابي(. دوم، عدم تعلق به سارق)جنبه 

ال مشاع واقع مسلبي(.سوال اینجاست که آیا کل مال به غير تعلق داشته باشد؟یا اینکه سرقت در 

مي گردد؟ در این مورد دو نظر وجود دارد که یکي با توجه به این که هریک از شرکا در جز جزء 
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مال شریک مي باشند سرقت تحقق مي یابد و نظر دوم با توجه به اینکه شریک در جزء جزء مال 

 (1311، 111شریک مي باشد سرقت تحقق نمي یابد.)صادقي، 

جرم از نظر رکن مادي، به مطلق و مقيد تقسيم مي شود. جرم  نتيجه جرمي: -جزء چهارم

مطلق آن است که صرف انجام دادن رفتار مجرمانه بدون آنکه وقوع نتيجه اي الزم باشد، براي 

تحقق جرم کافي است، اما براي تحقق جرم مقيد وقوع نتيجه الزم و احراز رابطه سببيت ميان فعل 

قت از جرایم مقيد است و براي تحقق آن الزم است تا مال از و نتيجه جرمي ضروري مي باشد. سر

 تصرف مالکانه مالک خارج و به تصرف سارق در آید.

رابطه سببيت: اگر نتيجه مجرمانه )تملک مال (، به علتي غير از اقدامات مرتکب  -جزء پنجم

رقت منتفي س )گرفتن(، واقع شود و بين عمل مرتکب و تملک مال رابطه سببيت احراز نشود، جرم

است. در نتيجه هرگاه شخصي مال را براي مالک مال بگيرد عمل وي سرقت محسوب نمي گردد 

و همچنين تملک بدون گرفتن بعنوان مثال از طریق تسليم یا به حيازت در آوردن سرقت محسوب 

 نمي گردد. 

 عنصر معنوي جرم سرقت  3-2

مادي عنصر معنوي نيز باید وجود داشته براي تحقق هر جرمي عالوه بر عنصر قانوني و عنصر 

کد جزا عنصر معنوي جرم عبارت است از قصد جرمي، علم و  31باشد و بر اساس تصریح ماده 

آگاهي به جرم و نتيجه آن یا خطاي جرمي. در نتيجه الزم است در جرم سرقت، وقوع رفتار مجرمانه 

ته باشد و عمل مجرمانه یا سرقتي که یا عمل سرقت از ميل و اراده اي آگاهانه مرتکب نشأت گرف

واقع شده است محصول اندیشه، خواست مرتکب وتوأم با سؤنيت او باشد. به عبارت دیگر ارتکاب 

سرقت، از طرف سارق باید آگاهانه و دانستن او از اینکه نسبت به مالي که به او تعلق ندارد تصرف 

آن است که مال متعلق به دیگري را مي کند و آن را مي رباید. پس مقصود از سؤنيت سارق 

 (1391، 97برخالف ميل و رضایت مالک و یا در غياب او تصرف کرده و رباید.)فرید، 

قابل ذکر مي باشد که سوء نيت در تحقق جرم سرقت نباید با قصد اشتباه شود. زیرا سوء نيت 

ه تصور جرمي اما انگيز عبارت است از خواست مرتکب به انجام فعل مجرمانه به منظور ایجاد نتيجه

 منفعت یا احساس خاصي است که مرتکب را به اتخاذ تصميم مجرمانه سوق مي دهد.
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 جرايم در حکم سرقت

کد جزا اخذ غير مجاز اموال عامه یا اموالي که به مقصد استفاده عامه  711مقنن در ماده 

رق، خي یا وسایل تأسيسات باختصاص داده شده است یا اموال متعلق به عبادت گاه ها یا آثار تاری

گاز، آب یا واسطه نقليه و همچنين اخذ غير مجاز آب، گاز و برق را بعنوان جرایم در حکم سرقت 

از جمله شرایط موضوع جرم   199تصریح نموده است، زیرا با توجه به عناصر جرم سرقت ماده 

 اطالق عنوان سرقت به رفتارهاي فوق مناسب نمي باشد. 

 رقتمجازات جرم س

با جرم سرقت، مقنن برعالوه جرم  ثرؤممنظور رعایت اصل قانوني بودن جرم و جزا و مبارزه به 

انگاري عمل سرقت، مجازات مناسبي براي انواع اعمال جرمي مشخص در نظر گرفته است که در 

مجموع شامل جزاي نقدي، حبس قصير)سه ماه تا یک سال(، حبس متوسط)بيش از یک سال تا 

) بيش از شانزده تا بيست سال( 1سال(، حبس دوام درجه  11حبس طویل)از پنج سال تا  پنج سال(،

) بيش از بيست تا سي سال( که در این قسمت به این مباحث پرداخته مي 1و حبس دوام درجه 

 شود. 

 جزاي نقدي 1-4

 هشخصي که غله یا محصوالت زراعتي را که هنوز درو یا چيده نشده باشد سرقت نماید، ب.1

 کد جزا( 717جزاي نقدي دو چند قيمت مال مسروقه، محکوم مي گردد.)ماده 

هرگاه قيمت مال مسروقه کمتر از پنج هزار افغاني باشد، مرتکب به حبس قصير یا جزاي .1

 کد جزا( 719نقدي از ده هزار تا شصت هزار افغاني محکوم مي گردد.)ماده 

 حبس قصیر 2-4

ب را به شکل غير مجاز اخذ نماید به حبس قصير محکوم مي شخصي که برق، گاز یا آ. 1

 کد جزا( 711ماده  1گردد. )بند 

شخصي که نمبر پليت واسطه نقليه را سرقت کند، به حبس قصير محکوم مي گردد.)ماده .1

 کد جزا( 711

هرگاه قيمت مال مسروقه کمتر از پنج هزار افغاني باشد، مرتکب به حبس قصير یا جزاي .3

 کد جزا( 719از ده هزار تا شصت هزار افغاني محکوم مي گردد.)ماده نقدي 
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 حبس متوسط 3-4

شخصي که با داخل شدن به محل مسکوني یا محلي که براي سکونت آماده شده یا به یکي .1

 کد جزا( 711از ملحقات آن، مرتکب جرم سرقت گردد، به حبس متوسط محکوم مي گردد.)ماده 

ا اموالي که به مقصد استفاده عامه اختصاص داده شده است یا اموال شخصي که اموال عامه ی.1

متعلق به عبادت گاه ها یا آثار تاریخي یا وسایل تأسيسات برق، گاز، آب یا واسطه نقليه را به شکل 

 کد جزا( 711غير مجاز اخذ نماید، به حبس متوسط محکوم مي گردد.)ماده 

قت اطات تليفوني یا انترنتي به کار رفته است، سرشخصي که آالت و وسایلي را که در ارتب.3

 کد جزا( 718نماید، به حبس متوسط محکوم مي گردد.) ماده 

شخصي که با داخل شدن در عبادت گاه مرتکب سرقت شود، به حبس متوسطکه از سه سال 

 کد جزا( 717کمتر نباشد،  محکوم مي گردد.)ماده 

 حبس طويل 4-4

تهدید به استعمال سالح مرتکب سرقت گردد، به حداکثر حبس  شخصي که به اثر اکراه یا.1

 کد جزا( 713ماده  1طویل، محکوم مي گردد.) بند 

کد جزا مشدده شناخته شده و  711ارتکاب جرم سرقت در حاالت تصریح شده در ماده .1

 کد جزا( 711مرتکب به حبس طویل محکوم مي گردد.) ماده 

کد جزا در صورت اجتماع احوال مشدده، مرتکب  711ه قابل ذکر است که بنابر تصریح ماد

 به حبس طویل بيش از هفت سال محکوم مي گردد.

 حبس دوام درجه دو 5-4

، محکوم 1هرگاه سرقت به اثر اکراه منجر به ضرب و جرح شود، مرتکب به حبس دوام درجه 

 (713ماده  1مي گردد.)بند 
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 نتايج:

عمل سرقت به موارد ذیل مي شود نه جرم انگاري، در نتيجه از نکات مثبت کد جزا در زمي

 اشاره نمود:

 . ازائه تعریف دقيق و مشخصي از جرم سرقت در کد جزا1

 . در نظر گرفتن مجازات هاي مناسب براي اعمال جرمي از نوع سرقت1

 . پيش بيني جرایم در حکم سرقت در کد جزا3

 . حذف شرط پنهاني بودن ربودن در تعریف جرم سرقت2
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 منابع:

 .1311. 1حبيب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کيفري ایران، تهران، دادگستر، . 1

 .1311. صادقي، مير محمد، جرایم عليه اموال و مالکيت، تهران، ميزان، 3

 .1311رس، احمد بن، معجم مقایيس اللغه، دار احياء الکتب العربيه، قاهره فا. 2

 .1391تصاصي، کابل، رسالت، چاپ دوم، ميزانفرید، محمد محسن، حقوق جزاي اخ. 8

 1312، انتشارات اسماعيليان، تهران،يس؛ المنجد في اللغه واالعالمیمعلوف، لو. 1

  .1312انتشارات امير کبير، معين، محمد؛ فرهنگ معين،. 7

  .1391 مصوب جزا کد. 1388,9 مصوب جزا قانون. 1



 

 محدوده و قلمرو تأثير تجربيات بشری بر تفسير

 آسيه هما               

 چکیده

هاي تجربي و علمي مفسر در فهم متن است. دانستهدر این نوشتار بحث از نقش و دخالت پيش

گيرد. قرآن کریم چراغ هدایت بحث از فهم متن در ذیل موضوعات زباني و هرمنوتيک جاي مي

ازه وسعت فهم خود و منبع نور براي خاص و عام است و اصل بر این است که هر کس به اند

(، ما قرآن را براي 11وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّکِر؛ )قمر: »تواند از آن بهره ببرد: مي

نکته مهم در این است که هر فردي در «. تذکّر آسان ساختيم؛ آیا کسي هست که متذکّر شود!

هاي اطالعاتي است که از نظر عمق و محتوا با یکدیگر هنگام مواجهه با قرآن کریم داراي زمينه

ش، در هاي اطالعاتي و معلوماتي از پيمتفاوت هستند. مفسر نيز در هنگام تفسير متن دیني زمينه

منجر به تحول تفسيري در برخي از آیات شده است این معلومات که تفاوت در ذهن خویش دارد، 

-تفصيل از معلومات و اطالعات قبلي مفسر بحث شده ههاي زبان قرآن و هرمنوتيک بدر کتابو 

تواند به سه صورت؛ عدم تأثيرگذاري، تأثيرگذاري به صورت موجبه است؛ معلومات ذهني قبلي مي

کليه و تأثيرگذاري به صورت موجبه جزئيه در تفسير متن نقش داشته باشد، که پس از بررسي 

 است. ر گرفتهنظران قراثبات و مورد قبول صاحبسومين شکل؛ تأثيرگذاري به شکل موجبه جزئيه ا

 واژگان کليدي: تفسير، تحول تفسير، تجربيات بشري.
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 طرح مسأله

-اي، از عصر حجر تا عصر کنوني که عصر علم و تکنولوژي است، دستبشر در هر دوره

، ات بشريهاي دانش بشري اعم از تجربي و انساني داشته است. تجربيآوردهایي در همه حوزه

أثير تکند که این افزایش شناخت بيشناخت انسان را از محيط اطراف، اوضاع و شرایطش بيشتر مي

بر فهم بشري نخواهد بود. حال اگر پا فراتر نهاده و این تغيير در فهم بشري در قلمرو دیني مطرح 

هم ثيري بر فشود، این سؤال در ذهن مطرح خواهد شد که آیا تجربيات و دستاوردهاي بشري تأ

و کشف  برداريمهمترین منبع اسالمي یعني قرآن کریم دارد؟ از آنجا که هدف اصلي تفسير، پرده

ابهامات قرآني است؛ آیا این دستاوردها بر فهم مفسران از آیات الهي تأثير داشته است؟ این 

مفسران را در  اهتواند تغيير موضع و دیدگتأثيرگذاري چگونه و به چه اندازه بوده است؟ کسي نمي

مختلف  هايتبيين برخي از آیات قرآن انکار کند و این از خالل مقایسه تفاسير مختلف در دوره

 قابل اثبات است.

 شناسي هرمنوتیکمفهوم

به معناي تفسير کردن، تعبير کردن، تأویل « Hermeneuin»واژه هرمنوتيک از فعل یوناني 

( در اصطالح 19: 1393کتوب است. )پالمر، کردن، قابل فهم کردن و شرح دادن متون م

هرمنوتيک؛ یعني تأویل کردن فعاليت ذهني و کشف باطني متن که در پس معناي ظاهري پنهان 

اي از معرفت و مجموعه ( امروزه علم هرمنوتيک به عنوان شاخه1: 1312شده است. )پورحسن، 

ز فهم نظير ماهيت متن، مقصود ا شود و مسائليهاي نظري و فکري تحقق یافته، شناخته ميتالش

( 91: 1311 خواه،گيرد. ربانيها و باورها را در برميفرضمتن، چگونگي تأثير پذیري فهم از پيش

 ترین موضوع در بحث هرمنوتيک، فهم متن است. بنابراین، مهم

 پذيري متنقرائت

ني، قرائت دی»ت. اس« پذیريقرائت»رود، اصطالح دیگري که در قسمت فهم متن به کار مي 

سير توان فهم و تفهاي متفاوت ميدر واقع همان قرائت متون دیني است و متون دیني را به گونه

( بنابراین، 7: 1378)مجتهد شبستري، «. کندهاي کثير پيدا ميکرد و از همين جاست که دین قرائت

اي هقرآن را به صورت هاي مفسران که متون دیني از جملهقرائت متون دیني؛ یعني اختالف فهم
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دانسته هاي مفسر است. حال پيشدانستهها ناشي از پيشکنند. این اختالف فهممختلف تفسير مي

 دقيقا در تفسير به چه معنایي است؟ 

 ها دانستهشناسي پیشمفهوم

هاي علمي، اندیشه و گرایشات ها؛ مجموعه علوم ثابت، غير ثابت، دادهدانستهمقصود از پيش

ود. ري، مذهبي، حزبي و ... است که به عنوان مدخل و مقدمه فهم، شناخت و تفسير به کار ميدین

انداز هم در ساختار و چشمفهم، پيشداوري، پيشالبته از این لفظ با تعابير مختلفي همچون پيش

ررسي ( بعد از تعریف این مفهوم نياز به ب18: 1311نزد اندیشمندان یاد شده است. )مصباح یزدي، 

 نقش آنها در تفسير متن است. 

 ها را از منظر اندیشمندان غربي و اندیشمندان مسلمان دانستهنقش پيش

وید: گداوري نيست. او ميبراین اساس گادامر بر این عقيده است که هيچ فهمي عاري از پيش

عنا و نامعقول مبي تالش براي رهایي از تصورات خودمان در امر تفسير نه تنها ناممکن، بلکه آشکارا»

است. تفسير کردن دقيقا به معناي وارد کردن پيش تصورات خویش در بازي است، تا جایي که 

( از نظر وي، تفسير 181 -181: 1311)واعظي، «. معناي متن واقعا بتواند براي ما به سخن درآید

ت که ر این اعتقاد اسها ممکن نخواهد بود. مارتين هایدگر در این باب، بدانستهبدون دخالت پيش

ها براي تفکر از فرض( وجود پيش181: 1393ساختار مبتني است. )پالمر، هر گونه فهمي بر پيش

( چرا که هيچ 191: 1، 1391نظر اکثر اندیشمندان مسلمان پذیرفته شده است؛ )جوادي آملي، 

دیشمندان ست. از انهایي متکي افرضکند و مباحث او بر پيشپردازي نميمتفکري در خأل نظریه

ها و دانستهها و پيشفرضتوان به مجتهد شبستري اشاره کرد. ایشان معتقد است: پيشمسلمان، مي

سي کنند و این مطلب نيز باعث تفاوت تفسير کنيز عالیق و انتظارات افراد در طي قرون تغيير مي

پردازند. )مجتهد ين مقدس مزیسته با تفسير کساني است که اکنون به تفسير متوکه در گذشته مي

 توان نتيجه گرفت که، تفسير متن دیني بدون استفاده( تا این قسمت بحث، مي11: 1378شبستري، 

 توان رنگ و بوي یک زمينههاي مفسر ناممکن است؛ به همين دليل است که ميدانستهاز پيش

 شاهده کرد. علمي خاص مانند فلسفه، کالم و یا علوم تجربي را در آثار مفسران م
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 هادانستهانواع پیش

ندي ببندي کرد. در یک تقسيمتوان دستهمعلومات پيشين مفسران را از جهات گوناگوني مي

-پيش -1هاي بدیهي و دانستهپيش -1دانسته قابل ذکر است که عبارتند از: کلي، دو نوع پيش

 هاي غير بدیهي. دانسته

 هاي بديهي دانستهپیش -1

ها بدیهي هستند و نياز به تفکر ندارند؛ بلکه تصور موضوع و محمول براي نشبرخي از دا

وان تتصدیق، کافي است. براي مثال تجربياتي همچون درک روشنایي، نرمي یا زبري اشياء را مي

 ( 77: 1311جزء بدیهيات در نظر گرفت. )اوسط باقري، 

 هاي غیر بديهي دانستهپیش -2

 هایي هستند که بدیهي نيستند و با فکر و استدالل حاصلبدیهي، دانشهاي غير دانستهاما پيش

هاي بدیهي به دست نامند که با استفاده از سرمایه دانششوند. این بخش را علوم نظري ميمي

آیند. این علوم از نظر درجه اعتماد و اطمينان متفاوت هستند.گاه نتایج نظر و فکر انسان در حد مي

( لذا 71: 1311رسد و قطعي است؛ )اوسط باقري، دانش نظري به حد اطمينان ميگمان بوده و گاه 

 از:کاربرد آنها در تفسير یکسان نخواهد بود.این دسته خود شامل اقسامي است که عبارتند

 هاي مبناييدانستهپیش -الف

برد رقواعد و ضوابطي که بر طبق آنها مراد جدي آیات را کشف کند. این قواعد در جایي کا 

ا وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّ»دارند که باید آیه را از ظاهرش منصرف کنيم. به عنوان مثال، ظاهر آیه 

گوید، اما با در نظر گرفتن ( این آیه شریفه از آمدن خود خداوند متعال سخن مي11؛ )فجر: «صَفًّا

حاکميت امر الهي، جریان یافتن دالیل قطعي عدم جسمانيت خداوند، آیه از ظاهر آن منصرف و به 

 ( 317: 31، 1211)صادقي تهراني،      شود. حکم خداوند و آشکار شدن آیات الهي معنا مي

 هاي ابزاري دانستهپیش -ب

که همانند وسایل و ابزار کار مفسر هستند. علومي همچون اصول و قواعد زبان عربي براي 

وابط بالغي براي استخراج نکات تفسيري از جمله این شناخت ساختار عبارات قرآن و اصول و ض

 ( 71: 1311ها هستند. )اوسط باقري، دانستهپيش
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 هاي محتواييدانستهپیش -ج

هایي است که از نظر محتوایي همسو با آیات قرآن هستند؛ یعني در دانستهاین مورد شامل پيش 

باران، حرکت زمين و ... سخن  برخي از آیات قرآن در مورد موضوعاتي همچون کيفيت نزول

اني شناسي و علوم انسشناسي، زمينگفته شده است. امروزه بشر در علوم تجربي همچون زیست

از  هاي بشري کهشناسي به دستاوردهایي رسيده است. تمام این دانششناسي و روانمانند جامعه

ظر هاي محتوایي در ندانستهتوان به عنوان پيشنظر محتوا با برخي آیات قرآن همسو است را مي

 ( 79: 1311گرفت. )اوسط باقري، 

 ها بر تفسیردانستهمحدوده و قلمرو تأثیرگذاري پیش

هاي بدیهي و تجربي شامل این بحث فرضهایي که بيان شد، پيشفرضاز ميان انواع پيش

عدم  -1فت: توان در نظر گرها، سه احتمال ميفهمگذاري پيشهستند. در مورد ميزان تأثير

 -3ها به صورت موجبه کليه و فهماثرگذاري پيش -1ها بر تفسير، فرضتأثيرگذاري پيش

( در تفسير. اکنون این 111: 1313تأثيرگذاري آنها به صورت موجبه جزئيه )رضایي اصفهاني، 

 ها در تفسير قرآنشود که به کارگيري کدام یک از این احتماالت یا دیدگاهسؤال مطرح مي

لشعاع احيح است؟ پيش از پاسخ دادن باید گفت که، مجموع تحوالتي که زندگي انسان را تحتص

شناخت انسان از جهان  -1بندي کرد که عبارتند از: توان دستهخود قرار داده در سه حوزه مي

 ر شدهتتر و پيچيدهها و انفعاالت آن، در نگاه انسان امروزي بسيار وسيعهستي، موجودات، پدیده

هاي جدیدي همچون اعماق آبها و فضاي کيهاني منجر به شناخت حضور انسان در عرصه -1است. 

ارتباطات و پيشرفت دانش بشري که باعث سرعت یافتن انتقال  -3تر او از هستي شده است. عميق

ر ها فقط د( بنابراین تفاوت فهم71: 1311خواه، ها شده است. )ربانيدانش، افکار و تبادل فرهنگ

توان این تغيير فهم را در ميان تفاسير در یک موضوع حد یک تئوري نيست، بلکه به وضوح مي

هد و دتحصيل علوم تجربي و مانند آن ظرفيت دل را گسترش مي»عالوه، واحد مشاهده کرد. به

دهد. هر قلبي که از برد و به انسان شرح صدر ميتوانایي فهم و تحمل معارف قرآني را باال مي

هاي مستدل برخوردار باشد آمادگي آن براي تحمل و دریافت علوم قرآني بيشتر است و هر ندیشها

چه انسان در اندیشه جهان آفرینش، از آیات تکوین خداوند بهره ببرد، قدرت او در فهم آیات 

 ( 299: 1، 1391)جوادي آملي، «. گرددتر ميکتاب تدویني و قرآن کریم افزون
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 هادانستهاالت تأثیرگذاري پیشنقد و بررسي احتم

فت: توان گاي که ذکر شد، در توضيح هر یک از سه احتمال بيان شده ميبا توجه به مقدمه

ذهني عاري  توان باها قابل قبول نيست؛ چرا که نميفرضاحتمال اول، یعني عدم تأثيرگذاري پيش

به مطالب  توانذهن تهي نميفرض به سراغ تفسير متون رفت؛ روشن است که با از هرگونه پيش

 تواند تفسير کند؛ چرا که در این حالت مفسر صامتجدید دست پيدا کرد. مفسر با ذهن خالي نمي

تا پاسخي  شوداست و به سراغ متني رفته که آن نيز صامت است در این حالت سؤالي پرسيده نمي

غریزي و اجتماعي همه  حاصل شود. معارف بشري، اطالعات علمي، عقلي و هنري و حتي عوامل

فهم به ( داشتن پيش78: 1313بندي دخالت دارند. )صفائي حائري، و همه در طرح سؤال و جمع

اي هها عاملي مهم در یافتن پاسخدانستهانجامد و پرسش دقيق بر مبناي علوم و پيشطرح سؤال مي

نت معلومات خواهيم بود. سصحيح است. براي داشتن سؤال، در ابتدا ناگزیر از داشتن ذهني پر از 

ا هخود قرآن هم بر همين اصل استوار است، آیات زیادي وجود دارد که از بشر خواسته تا در پدیده

 َِِل  أَ فاَل یَنْظُرُونَ»هاي الهي، تأمل و تفکر کنند. به عنوان مثال در یک مورد آمده است: و آفریده

ا ؟! چر«نگرند که چگونه آفریده شده استنان به شتر نمي( آیا آ17؛ )غاشيه: الْإِبِلِ َکيْفَ خُلِقَت

خواهد که در آفرینش شتر اندیشه کند؟ بنابراین، داشتن سؤال حس خداوند متعال از بشر مي

ه آن پيشرفت دهد که نتيجکننده سوق ميکنجکاوي بشر را برانگيخته و او را به دنبال پاسخي قانع

ل ها به صورت موجبه کليه نيز قابدانستهأثيرگذاري پيشدانش بشري خواهد بود. اما احتمال ت

پذیرش نيست. در این نظر پيشرفت همه انواع علوم و تجربه بشر در فهم متن دیني تأثير دارد و چون 

این معارف همواره در حال تغيير و تحول هستند، فهم ثابت و مشترکي از قرآن وجود نخواهد 

قاد بر تعبير شده است. در این نظر اعت« بسط تئوریک شریعت قبض و»داشت. از این نظر به نظریه 

این است که تکامل معرفت بشري، تکامل معرفت دیني را نيز در بردارد و یکي از جوانب تکامل 

ها است. فهم بشر از همه چيز در حال تحول است آن هم به صورت موجبه کليه، بدون فهم انسان

( براي تبيين بيشتر این نظر از خورشيد 111: 1373رد. )سروش، گياستثنا و بدیهيات را هم در برمي

اي معنایي خاص پيدا کرده است. خداوند متعال در مثال زده شده است که چگونه در هر دوره

( سوگند به خورشيد و گسترش 1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها؛ )شمس: »قرآن به خورشيد قسم خورده است. 

خورد؟ به یک توده مرکب از هيدروژن و هليم که يزي قسم ميواقعا خداوند به چه چ«. نور آن



` 
  119 ات بشری بر تفسیر /محدوده و قلمرو تأثیر تجربی

 

صل
ف

اق
شر
ه ا
نام

 
– 

م 
شش
ره 
ما
ش

 

ن 
خزا

13
97

 

د؟ یا گرداي است و زمين به گرد آن مياي که چشمه گداختهگردد یا به کرهزمين به دور آن مي

ا همطابق با آنچه که حافظ از خورشيد تفسير کرده، چشمه آب گرم است؟ در این دیدگاه، جواب

رد و توان پرسش کشوند. بدون داشتن تئوري نميرفت ميها بر روي هم سنگ بناي معو پرسش

بلي فرض و اطالعات قتوان پاسخ داده شده را فهميد. پس در این دیدگاه داشتن پيشبدون آن نمي

-ها و پيش( یعني مفسر مجبور است همراه با فرض131: 1373در فهم تأثير مستقيم دارد؛ )سروش، 

هيچ فهمي از دین  -1یدگاه دوم بر این ادعا استوار است که: هایي به سراغ تفسير برود. ددانسته

هاي بيروني تحول پيدا اگر فهم -1هاي بيروني دین متکي نباشد. ها و فهموجود ندارد که به معرفت

 -3شود و اگر ثبات داشته باشد، فهم دیني هم ثابت خواهد ماند. کنند، فهم دیني هم متحول مي

( 189: 1373هستند. )سروش،  نده هستند و اینها همه قضایاي موجبه کليههاي بيروني تحول یابفهم

ثاًل در استناد شده است که:  در تفسير، م« بسم اهلل الرحمن الرحيم»براي توجيه این مدعا به تفسير 

ساده ترین مرحله و نياز، مراجعه به لغت است، یعني باید بدانيم « بسم اهلل الرحمن الرحيم»معنا کردن 

کرده است. این تفسير با را در چه معنایي استعمال مي« رحيم»و « رحمن»، «اهلل»، «اسم»عرب،  که

تواند عوض شود مثال اگر یک دليل تاریخي یا لغوي نشان دهد که مفهومي معرفت دروني لغت مي

غيير تایم اشتباه بوده و مفهوم دیگري صحيح است، در نتيجه آن فهم ما نيز داشته« رحمت»که ما از 

( از نگاه این گروه، فهم بيروني سه منبع دارد که شامل تجربه 189: 1373خواهد یافت. )سروش، 

تر کردن این ادعا از تفسير ( براي محکم111: 1373حسي، عقل و تجربه عرفاني است. )سروش، 

د یپرتوي از قرآن، هم مثال آورده شده است که چگونه پيشرفت علوم تجربي منجر به تفسيري جد

الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَـنُ » است:شده است. مرحوم طالقاني، در تفسير پرتوي از قرآن، آورده

ب است؛ چون عرهاي رواني دانستهرا، تمثيل بيماري صرع و دیگر اختالل (178)بقره: « مِنَ الْمَسِِّ

وانه ارسي هم این بيمار را دیپنداشتند و در زبان فها را اثر مسّ جن )دیوزدگي( مياین گونه بيماري

شاید مس شيطان اشاره به ميکروبي باشد  اند:نامند. بعضي از مفسران جدید گفته)گرفتار دیو( مي

کند و شاید نظر به همان منشاء وسوسه و انگيزه، اوهام و تمنيّات باشد. که در مراکز عصبي نفوذ مي

ا اشاره هجدید کمک گرفته و به تأثير ميکروب( چرا آقاي طالقاني از علم 182:1، 1311)طالقاني، 

ها یک علت بيشتر ندارد و آن هماهنگ کردن کرده است؟ در پاسخ هم گفته شده است که این

( چنين تفسيرهایي را در تفاسير 111:1، 1311فهم دیني خویش با فهم روزگار است. )طالقاني، 
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وید: گر تفسير سوره مبارکه فيل، مفسر ميتوان مالحظه کرد. دهم مي« تفسير نوین»دیگر از جمله 

 هاي پرندگان آلوده به ميکروب آبله بوده وهاي چسبيده به پنجهتوان فرض کرد که گلپس مي

اصولي که، اگر سه اصل اساسي )در جمعيت متراکم سپاه به سرعت انتشار پيدا کرده است. در حالي

ا بررسي ير این امور به صورت موجبه کليه هستند رکه در باال بيان شد( نظریه کساني که قائل به تأث

ن تمام معارف پذیر بودکنيم، درخواهيم یافت که این دیدگاه صحيح نيست. چرا که اعتقاد به تحول

بشري و یا تمام معارف دیني، چيزي جز نسبيت و یا شکاکيت تمام عيار نيست. و اعتقاد به سيال 

با اعتقاد به وجود ضروریات و بدیهيات، در عرصه  بودن همه معارف بشري و نيز معارف دیني

تواند ( هر تحول تجربي و یا علمي نمي13: 1311هاي بشري و دیني ناسازگار است. )تقوي، معرفت

در تحول دیني اثرگذار باشد. مثال تحول یک فرمول در علم فيزیک در آن علم و علوم مرتبط با 

ول معرفت دیني اثرگذار نخواهد بود. با توجه به همين تواند تأثير داشته باشد اما در تحآن مي

تفسيرهاي افراطي است که عالمه در مقدمه تفسير الميزان، روش تفسيري عرفا، متکلمين، فالسفه، 

هترین را به عنوان ب« قرآن با قرآن»محدثين و دانشمندان علوم تجربي را رد کرده و روش تفسيري 

اد عالمه به دانشمندان علوم تجربي این است که: این افراد روش تفسيري معرفي کرده است. انتق

فسير اند و با استناد به آنها دست به تهاي تفسيري قرار دادههاي خود را پایه و اساس بحثفرضپيش

رد و پيشرفت کاند. به همين دليل عالمه در تفسير از استناد به هرگونه فرضيه غير مبرهن پرهيز ميزده

با متغير  تواندانست. و معتقد بود، ثابت را که قرآن است نميحت آن فرضيه نميعلوم را سند ص

( 11:1، 1372هاي زودگذر علمي است، تفسير کرد یا بر آن تطبيق کرد. )طباطبایي، که فرضيه

موجبه  ها به صورتفرضگذاري پيشسومين احتمال که براي آن دالیلي هم اقامه شده است، تأثير

 دالیلي براي اثبات آن اقامه شده که عبارتند از: جزئيه است که 

اي از احکام دیني همراه با تغيير شرایط دچار تغيير و پذیر بودن احکام دیني: پارهالف: تحول

ي قرار ااند؛ به طور مثال، با نازل شدن حکم زکات پيامبر براي نه چيز حد نصاب ویژهتحول شده

ا زمان امام علي )ع(که در حکومت ایشان از یازده چيز زکات گرفت. تداد و از آن موارد زکات مي

شد؛ یعني اسب و قاطر هم اضافه شده بود. که حضرت بر اسب دو دینار و بر قاطر یک گرفته مي

 ( 113:2، 1391دینار در هر سال زکات تعيين کرده بودند. )طوسي، 
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علمي قرآن  ر تفسير آیاتب: پيدایش تفاسير جدید: توسعه و پيشرفت تجربه و علوم بشري د

داراي تأثير مطلوب و مثبتي بوده است. که به عنوان نمونه ميتوان به تأثير تجربه بشري بر نحوه توليد 

 شير و آیات دیگري که در درک تفسير صحيح آنها از علوم بشري استفاده شده است، اشاره کرد. 

ي هر عصري سخني تازه و نو براي ج: وجود روایاتي که داللت بر این دارد که قرآن کریم برا

ساند رگفتن دارد. احادیثي همانند روایت پيامبر اکرم )ص(که در مطالب قبل آمد و این معنا را مي

( 899:1، 1217گردد. )کليني، هاي آن کهنه نميپذیرد و تازههاي قرآن پایان نميکه شگفتي

؛ چرا که ا به نحو موجبه جزئيه استهفرضتوان گفت، بهترین شکل اثرگذاري پيشبنابراین، مي

اي بيشتري که از یک پدیده یا حکم دیني دارد از سخني که در مورد آن شنونده به دليل آگاهي

آورد. درست مانند لفظ آب هر کس به ميزان احاطه علمي تري به دست ميشنود، فهم وسيعمي

-اي در رفع تشنگي مينوان مادهدرکي دارد. یکي فقط آن را به ع« آب»که دارد از شنيدن کلمه 

داند که آب مایع است و فرد سوم عالوه بر این دو ویژگي از بر این ميشناسد، دیگري عالوه 

فرمول شيميایي آن نيز آگاهي دارد اما نکته مهم این است که تمام این افراد در اینکه آب برطرف 

رآن ین حقيقت وجود دارد که آیات قکننده تشنگي است، اتفاق نظر دارند. در تفسير قرآن نيز ا

ني تر معبرد. زماني فهم عميقدرجات و مراتبي دارد که هر کس به اندازه فهم خود از آن بهره مي

کند که فهم و درک مشترکي وجود داشته باشد تا در مقایسه با این درک و فهم، درک و پيدا مي

هاي جاست که به عنوان مثال اگر آگاهي( در این127: 1371پناه، تر مشخص گردد. )حقفهم عميق

سه گویند در مقایعلمي مفسر زیاد باشد، فهم وي از برخي آیات که از موضوعات علمي سخن مي

تر خواهد بود. اما اگر این تأثير به نحو موجبه کليه با مفسري که آگاهي علمي ندارد، فهمي عميق

قرآن،  يين شده به تفسير قرآن پرداخته و آیاتباشد، به این معنا است که؛ مفسر با دید از پيش تع

ي اي براي اعتبار بخشيدن به نظریه از پيش تعيين شده مفسر خواهد شد. در نتيجه مبانتبدیل به وسيله

أثير اي از آیات قرآن به نحو موجبه جزئيه تتواند بر فهم او از پارهفکري، مذهبي، عقيدتي مفسر مي

 بگذارد.  
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 تحول فهم بشري در تفسیر اي از كیفیتنمونه

ت هاي یخي آسمان، هفدر آیات زیادي از جمله آیاتي که در مورد کيفيت تشکيل شير، کوه

توان تحول فهم بشري را به وضوح در آنها مشاهده باشد ميآسمان، کيفيت آفرینش جهان و ... مي

 توان به روجيت عمومي اشاره کرد.کرد، از جمله این موارد مي

 ميزوجیت عمو

 ند.کعام در آفرینش مطرح ميآیاتي در قرآن کریم است که زوجيت را به عنوان یک قانون 

 آیاتي ازجمله:

 (31. )یس:سُْبحانَ الَّذي خَلََق الْأَزْواجَ کُلَّها مِمَّا تُْنبِتُ الْأَرْضُ وَ ِمنْ أَنْفُِسهِْم وَ مِمَّا ال یَعْلَمُون -1

 ( 11کُلَّها وَ جَعَلَ لَُکمْ مَِن الْفُلْکِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْکَبُون. )زخرف:  وَ الَّذي خَلَقَ الَْأزْواجَ -1

 ( 29ءٍ خَلَْقنا زَْوجَْيِن لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون. )ذاریات: وَ مِنْ کُلِّ شَيْ -3

 کننده، عام بودنهم آمده است که بيان« کل»کلمه « زوج»در این آیات شریفه عالوه بر واژه 

ترین ( در تفسير مقاتل که ازجمله قدیمي23:1311زاده، زوجيت در عالم است. )حسيني موضوع

تفاسير و مربوط به قرن دوم است مفسر لفظ زوجين را به معناي دو صنف مانند شب و روز، سردي 

 ( 133:2و 3: 791و  871و گرمي و .... و دو جنس مذکر و مؤنث گرفته است. )بلخي، 

اي هبه معناي دو صنف، جنسيت )مذکر و مؤنث( و رنگ« زوج»هم واژه  در تفسير بحرالعلوم

( طبراني نيز همين معاني را بيان کرده است. 327و 181-113: 3مختلف آمده است. )سمرقندي، 

، 1211( ماتریدي )ماتریدي، 281:1(  در تفاسير تبيان، )طوسي، 211و  111:8، 1213)طبراني، 

( هم زوجيت به معناي دو جنس مذکر و مؤنث و اشکال و 119:9، 1211( و ثعلبي )ثعلبي، 819:1

  ( را هم ذکر نموده است.391:9، 1211اضداد آمده است. فقط ماتریدي لفظ رنگ )ماتریدي، 

البيان هم که در قرن شش هجري نگارش شده است، زوج به معناي صنف و شکل در مجمع

انگور شبيه هم هستند، یک حيوان نر نيز با که: اشکال مختلف  آمده است و چنين دليل آورده

الغيب هم مقصود از ( در تفسير مفاتيح211: 11حيوان ماده از نوع خودش شباهت دارد. )طبرسي، 

زوج، اضداد و صفات بيان شده است و از قول منطقيون چنين نوشته که: هدف از زوجيت در اشياء 

تواند مجرد یا رد، دو نوع است و نوع ميگيجنس آنهاست و آنچه که تحت عنوان جنس قرار مي

( عالوه براینها مفسر زوجيت را از لوازم نيازمندي معرفي 111: 1، 1211مادي باشد. )فخررازي، 
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کرده؛ چرا که هر یک از دو زوج در برخي از امور خود مشترک و در برخي از امور با یکدیگر 

ستند و هر ممکني محتاج است؛ پس اثبات تفاوت و مغایرت دارند و دو زوج ذاتا ممکن الوجود ه

 و زیرا هر عددي نيازمند واحدهاي خویش است. شود که زوجيت منشأ فقر و نيازمندي است؛مي

نيازي است. ازواج، ممکن، محدث و مخلوق هستند و فرد واحد بودن )فرد بودن( منشأ استغناء و بي

وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ »دليل فرموده:  نياز از هر چيزي است به همينمستقل به ذات خودش و بي

 ( 111: 17، 1211)فخررازي، «. کُلَّها

ه: چنين خالصه کرد کتوان نظر مفسران تا فخر رازي که مربوط به قرن هفتم است را اینمي

اند. همه آنها تمام این مفسران زوج را به معناي صنف، شکل و جنسيت )مذکر و مؤنث( آورده

 د.انبه به هم دارند که برخي از آنها در بيان مطلب تفصيل بيشتري داشتهنظراتي مشا

از قرن چهارده تا دوران معاصر، مفسران بحث از مسأله زوجيت را بر امور دیگري متمرکز 

 دهنده آن و بار الکتریکي که هر یک از اینکردند؛ که عبارت بود از اتم و اجزاي اساسي تشکيل

اردهم در تفسير کاشف مفسر در باب زوجيت از اصطالح الکترون مثبت ذرات دارند. در قرن چه

یه بودند. در در ذیل آگوید. دستاوردي که دانشمندان آن دوره از آن سخن گفتهو منفي سخن مي

گویند ماده جامد متشکل از دو چيز است؛ مثبت است: دانشمندان ميسوره مبارکه یس آورده 31

( 817: 1، 1317رسد. )مغنيه، باشند، هيچ موجودي به مرحله وجود نميو منفي و اگر این دو چيز ن

دهد که خدا در سوره مبارکه ذاریات چنين آمده است: این آیه نشان مي 29همچنين در تفسير آیه 

هر نوعي از موجودات، جفتي نر و ماده را آفریده است، خواه انسان باشد، یا حيوان، گياه و یا جماد؛ 

دانيم که آیا دانشمندان این حقيقت را کشف گيرد. ما نميهمگان را در بر مي« ءش  کل»زیرا کلمه 

باره باشند؟ آنچه ما از سخنان دانشمندان دراینچنان در راه رسيدن به آن مياند و یا همکرده

که از الکترون مثبت و منفي تشکيل اي در جهان نيست، مگر آنخواندیم، آن است که هيچ ذرّه

است، بدین معنا که این ذّره داراي دو عنصر است: یکي جاذبه و دیگري دافعه. آیا آیه را بر شده 

 ( 189: 7، 1317کنيد یا خير؟ )مغنيه، این سخن تطبيق مي

و  تزویج: از چنين تعریف کردهدر قرن پانزدهم، عالمه طباطبایي در الميزان تزویج را این

آید که نتيجه این تزویج است. این مسئله ومي پدید ميمقارنت دو چيز )فاعل و منفعل( چيز س

. بلکه در همه موجودات و کل عالم جریان دارد ؛اختصاص به انسان و حيوان و نبات ندارد
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سوره مبارکه یس به قول مفسراني که زوجيت  31( عالمه در تفسير آیه 119: 17، 1372)طباطبایي، 

تألف و  کند؛ چرا که نوعيریفي که بيان شد اشکال ميرا به اصناف ربط داده بودند، مطابق با تع

( به این معنا که شب و 131: 17، 1372است؛ )طباطبایي، ترکب را داخل در مفهوم زوجيت دانسته

روز و یا سردي و گرمي در آن مفهوم ترکيب وجود ندارد؛ بلکه آنها فقط امور متضاد یکدیگر 

روز و شب ترکيب شوند، موجود سوم چه خواهد بود؟  هستند؛ در حقيقت آنها ترکيبي ندارند اگر

در حقيقت موجود سومي نيست و مطابق با تعریف عالمه از زوجيت، آنچه که در آن مهم است 

ترکيب شدن دو چيز با هم و پيدایش موجود سوم است، مانند زوجيت در دو انسان که حاصل آن 

 پيدایش موجود یا انسان سوم است. 

شده و ناشناخته؛ هم مفسر، قانون زوجيت را در تمام موجودات شناخته در من وحي القرآن

شود اساس داند و از کشف ذره )اتم( که گفته ميموجودات زنده، نامي و حتي جامد جاري مي

گوید که در آن دو زوج الکتریکي مثبت و منفي وجود دارد و گردد سخن ميخلقت به آن بازمي

ي جدید دیگري هم در این زمينه کشف کند. بيان قانون زوجيت چه بسا که کشفيات علمي چيزها

ياتش شود تا انسان براي کشف جزئکه نظام هستي بر آن تمرکز دارد از چيزهایي است که باعث مي

تالش کند؛ چرا که خداوند در کتابش فقط به عناوین اشاره کرده تا مردم در معناي آن که مخفي 

 ( 111: 11، 1219هلل، ااست به جستجو بپردازند. )فضل

در تفسير الفرقان هم مفسر توضيح مفصلي دارد: اجزاي اشياء؛ اتم، مولکول و عنصر غير قابل 

اي رود و زوجيت در آن به معنتجزیه نيست و فقط ماده اوليه است که اگر تجزیه شود از بين مي

رد که کا بشر گمان ميوجود دو زوج نيست و هر یک از ازواج مستقل از یکدیگر نيستند. در ابتد

ها را عنصرهاي آن یونانيان باستانکه عناصر چهارگانه )چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش هستند 

اتم  111انستند(. بسيط هستند تا اینکه نقاب برداشته شد و تاکنون تعداد آنها به دمي جهان سازنده

جود گوید: اجزائي وچنين سخن ميرسد. مفسر سپس از مسأله کشف اتم و شکافتن آن، اینمي

دارند که قابل تفکيک نيستند و حداقل ترکيب آنها دو بار است: پروتون مثبت و الکترون منفي 

ي هم براي آنها ظاهر شده است، همانند: نوترون و پوزیترون و توانایي شکافتن سپس اجزاي دیگر

یگر اش و تبدیل عناصر به چيزهاي دهاي بزرگ و تجزیه شيء به سایر اجزاي سازندهاتم با دستگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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دند. )صادقي اي ناميبه وسيله پرتاب کردن اتم به هسته به وجود آمد که دانشمندان آن را شيمي هسته

 ( 339-331:  17، 1211ني، تهرا

در من هدي القرآن آمده است که: حتي از موجودات دیگر نيز برخي، بعضي دیگر را تکميل 

کنند و سرآغاز این قانون اتم است که در آخرین حد از کوچکي است و از پروتون و الکترون مي

 ( 131: 11، 1219تشکيل یافته است. )مدرسي، 

سوره مبارکه یس، مفسر احتمالي را ذکر کرده که عبارت  31یه در تفسير نمونه هم در ذیل آ

دانيم زوجيت در اینجا اشاره به وجود ذرات مثبت و منفي در دل تمام اتمها است، زیرا مي»است از: 

همه اشياء این جهان از اتم تشکيل یافته، و اتم در حقيقت همچون آجر براي ساختمان عظيم این 

تا آن روز که اتم شکافته نشده بود خبري از وجود این زوجيت نبود،  کاخ بزرگ عالم ماده است.

گردند ولي بعد از آن وجود زوجهاي منفي و مثبت در هسته اتم و الکترونهایي که به دور آن مي

سوره  29( و شبيه همين مطلب نيز در ذیل آیه 371: 11، 1317)مکارم شيرازي، «. به ثبوت رسيد

 (371: 11، 1317مکارم شيرازي، ذاریات بيان شده است. )

ر خواهيم ي معاصر مقایسه کنيم داگر تفاسير گذشته را با تفاسير قرن چهارده و دوره بنابراین،

سير هاي پيشين فرق کرده است؛ در تفیافت که بينش و درک مفسران تا چه اندازه با مفسران دوره

 که دو زوج الکترونيکي مثبت و شودکاشف که مربوط به قرن چهارده است، بحث از ذراتي مي

يچ یک کنيم که در همنفي دارند و در تفسير الميزان تعریفي، دقيق در مورد زوجيت را مشاهده مي

ت به دارد، کالم مفسرین هم نسباز تفاسير گذشته بيان نشده است. هر چه علم به جلو گام برمي

 ا آنجا که در الفرقان شود، تتر ميزوجيت در ذرات اشياء که همان اتم است کامل

با اصطالحات تخصصي مانند: شکافتن اتم، نام بردن از اجزاي دیگري براي اتم همچون نوترون 

تيجه تمام شویم و ناي مواجه ميو پوزیترون، عالوه بر الکترون و پروتون و تعریفي از شيمي هسته

اره بالقرآن است که در اینوحي اهلل در تفسير منهاي علمي بشر اذعان عالمه فضلاین پيشرفت

نویسد: خداوند در کتابش فقط به عناوین اشاره کرده است تا مردم در معناي آن که مخفي مي

توان گفت: هر چه دستاوردهاي علمي و تجربي جو بپردازند. بر طبق این بيان، ميواست به جست

 و کشف هستند. یابد که نيازمند بررسي شود، مجهوالت بيشتري را ميبشر بيشتر مي
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و گدر نتیجه: باید همواره در نظر داشت که روح متن دین ما، یعنی قرآن، یک روح زنده و پاسخ
توانند با اجتهاد به های هر عصر میاست و از این جهت به روی عصر خود گشوده است و انسان

. )سعیدی بگیریم روش علمی صحیح، با آن تعامل کنند اما اجتهاد آن نیست که متن قرآن را نادیده
ها و تأثیر آنها را نفی کرد، اما باید میان فرضتوان وجود پیش( گرچه نمی444:  8414روشن، 

ثر ها در فهم مؤفرضطور که وجود پیشهای صحیح و ناصحیح تمایز قائل شد؛ همانفرضپیش
( 343: 8410شوند. )واعظی، های نادرست هم موجب سوء فهم و فهم نادرست میفرضاست، پیش

تجربی  های علمی وفرضدر مورد این بحث هم که تمرکز بر روی تفسیر قرآن با استفاده از پیش
بشر بود، مفسر همواره باید دقت داشته باشد که اصول و معیارهای تفسیر علمی معتبر را که عبارتند 

از علوم ظنی  -3یری. های علمی بر قرآن، در این شیوه تفسممنوعیت تحمیل و یا تطبیق یافته -8از: 
این تفسیر فقط در  -4های غیر معتبر، برای فهم آیات قرآن کریم نباید استفاده کرد. و فرضیه

علوم تجربی  -3شود. خصوص آیاتی است که اشارات علمی دارد و شامل همه آیات قرآن نمی
-4د. ه باشنباید ابزار و وسیله فهم درست آیات باشد و آیات قرآن نقش محوری و اصلی داشت

از این اصل که قرآن کتاب  -6تفسیر علمی با مطالب شرعی و سایر آیات قرآن مخالف نباشد. 
( را در نظر داشته و در اثبات 343-343:  4، 8473هدایت است، غفلت نشود، )رضایی اصفهانی، 

قاعده  ن وگونه قانوعالوه، در صدد تحمیل هیچاعجاز علمی قرآن از قوانین یقینی بهره ببرد. به
علمی بر قرآن نباشد. ذکر این مطلب هم ضروری است که همه مطالب مندرج در قرآن در قلمرو 

ی توان با دیدگاه پوزیتویستشوند، مثال غیب و شهادت را نمیهای تجربی تعریف نمیرهیافت
این راه ( 466:  4، 8473های تجربی تفسیر کرد. )رضایی اصفهانی، فرض)تجربه گرایانه( و با پیش

 زدگی افراطی پیمودند. لذا تفسیر برخی از آیاتخطایی است که برخی از مفسرین به دلیل علم
های تجربی و علمی، زمانی صحیح است که آیه توسط مفسر برای فرضقرآن با استفاده از پیش

ن ای تفسیر نگردد؛ پس آنچه که صحیح نیست در تفسیر قرآن کریم، داشتغرض از پیش تعیین شده
 های از پیش تعیین شده است.پاسخ
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The Effects of Cooperative versus Non-cooperative  

Language Learning Activities on Afghan EFL students’ 

 Motivation and Proficiency 
Dr. Elahe Sotudehnama 

1Zahra Ghorbanzadeh 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effects of cooperative 

versus non-cooperative language learning on EFL students’ English 

learning motivation and their English language proficiency in 

Afghanistan. To do so, a sample PET (2004) was administered 

among 228 students in Khatam-olAnbia Scientific and Cultural 

Organization, from whom 62 students were chosen as participants for 

this study and then were randomly assigned to the experimental and 

comparison groups. In the experimental group, English language was 

taught for three months, using cooperative activities such as team 

jigsaw, write around, role play in groups, numbered heads 

together, team/pair correction, four-step interview, and write 

around, and role plays in groups. In contrast, in the comparison group, 

English language was taught non-cooperatively for the same amount 

of time, using the traditional methods such as Grammar-Translation 

and Audio-Lingual methods. The data was collected from sample PET 

(2004)and the motivation questionnaire (Taguchi, Magin, &Papi, 

2009), which both were administered in both groups. The data analysis 

of the study shows that cooperative language learning helped the 

experimental group to outperform the comparison group significantly 

not only in English language learning motivation but also in English 

language proficiency.  
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1. Introduction 

The importance of motivation in enhancing second/foreign language 

learning is undeniable.  Lifrieri (2005) points out that “when asked 

about the factors which influence individual levels of success in any 

activity such as language learning, most people would certainly 

mention motivation among them” (p. 4). Gardner (2006) argues that 

those students who are more motivated will be more successful than 

those who have a lower degree of motivation. Also, Coriolano (2011) 

asserts that during their experience as an English teacher, they have 

found out that motivation is bound to be the key for students’ 

understanding. In addition, he believes that those who are motivated 

are certainly more successful in any efforts of learning compared to 

those who have no motivation at all.  Among many ways to enhance 

students’ motivation toward English language learning, using 

cooperative learning is the most effective one. In this regard, El-Saghir 

(2003) believes: 

 Evidence from research demonstrates that one of the multiple benefits 

of cooperative learning, which has been identified as one of the most 

efficient instructional method of teaching English, is promoting 

students’ affective domains. These psychological benefits of 

cooperative learning include the lowering of anxiety and the 

strengthening of motivation, self-esteem and empowerment (p. 2). 

Further, cooperative language learning can be an effective way to 

progress EFL students’ English language proficiency. That is; as 

Javidi (2010) states, using a number of small teams of students, each 

with a different level of learning ability, the variety of cooperative 

language learning activities provides each member of a team with the 

opportunities to feel responsibility for their own and their 

classmates’ learning, creating an atmosphere of achievement in 
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which students work through the assignment until all group members 

successfully understand the lessons (Javadi, 2010). 

However, in spites of many studies that  point to the positive influence 

of cooperative learning on academic achievements, social behavior, 

and affective development in Asian contexts (Wang, 2012, Liang, 

2002, & Basiri, 2012) many teachers of English in Afghanistan still 

find difficulty incorporating this system of instructional method in 

their classroom. In addition, little attention has been given to the 

investigation of the effects of cooperative learning on EFL students’ 

motivation toward learning English and their English language 

proficiency in this country. Accordingly, this study aims to investigate 

the effects of cooperative learning on EFL students’ motivation and 

proficiency in Afghanistan.  

II. Research Questions 

1. Is there any significant difference in English language proficiency 

of learners in the classes that do cooperative activities and those who do 

not in Afghanistan? 

2. Is there any significant difference in English learning motivation 

of learners in the classes that do cooperative activities and those who do 

not in Afghanistan? 

III. Methodology 

  Participants 

At the beginning of the study, a sample PET (2004) was administered 

to 103 students who had recently passed the previous EFL course 

offered by Jesuit Refugee Service (JRS) in Khatamol Anbia Cultural 

& Scientific Organization (KACSO). Then, the results of the students’ 

scores in this administration of PET helped the teacher to select a total 

of 62 students whose scores fell between one standard deviation below 

and above the mean as participants of this study, assigning randomly 
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32 students in the experimental group and 30 students in the 

comparison group.  

 Instruments 

1. PET (2004), one of the standard proficiency tests was given to 

students twice, once as a pre-test to ensure the homogeneity of the 

participants and second as a post-test to compute the students’ gain 

scores. 

2. The final version of motivation questionnaire which was adapted from 

Taguchi, Magin, and Papi (2009) based on Dornyei’s (2005) L2 

Motivational Self System Theory was given to participants at the end of 

the study. 

Procedures 

First, the researcher administered a sample PET (2004) to 103 students 

who were volunteers for participating in the project, from whom only 

total of 62 students whose scores fell between one standard deviation 

below and above the mean were selected as participants and randomly 

assigned to experimental and comparison groups (which included 32 

participants in cooperative group and 30 participants in non-

cooperative group).  

Then, the motivation questionnaire adapted from Tauguchi, Magin, 

& Papi (2009) was administered in both groups to see if there was any 

significant difference in their levels of English language motivation in 

the beginning of the study. Unfortunately, either being unfamiliar or 

demotivated, many of the participants in both groups didn’t answer 

most of the questions and many of them were not even ready to fill in 

the questionnaire at all. Referring to Oates, Kwiatkowski, and 

Coulthhard (2010), who believe that the rights of the participants 

should be considered as one chief principle of conducting a good 

research, rather than impelling the students to answer the questions, 
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the teacher decided to answer the second research question only with 

their answers to the motivation questionnaire which was to be 

administered at the end of the project. Both groups were taught 

Intermediate Headway by the same teacher in a three-month period, 

but using different activities, each is explained in details as following: 

Experimental group 

During the whole project, students had to learn all language skills and 

sub skills in cooperation with their teammates, with other groups’ 

members, or with all their classmates. The cooperative activities used 

in this study were mostly designed and applied in order to meet “the 

key elements of successful group-based learning” proposed by Olsen 

and Kagan (1992, cited in Richards & Rodgers, 2001, p. 196), which 

are summarized as follow:  

Team Jigsaw 

Each student in a team was assigned one fourth of a text to read and 

then share their understanding with their teammates in a well-

structured and rich discussion so that the team finally reached a full 

understanding of the text, including interpretation of the text with 

correct pronunciation of the words and grammatical structures of the 

sentences. Sometimes, the longer and the more difficult texts required 

the cooperation of the whole class to come to a convenient 

understanding of the whole texts.  

 Write Around 

Each team was given a sentence starter and all members were asked to 

finish that sentence.  Then, they passed their paper to a teammate, read 

the one they received from the other teammate, and added a sentence 

to the one they received. After a few rounds, four great stories must 

have emerged from each group, among which they chose their favorite 

one and presented it in class. 
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Comment 17: Sorry teacher, Thanks for your good comment, but they 

have different names because they are different activities. I mentioned 

some of them in abstract, but mistakenly explained some other. So, I 

changed the terms in abstract. 

       Role Play in Groups 

Each group was to read the dialogues, summarize the gist of the 

content, and practice the dialogue in groups. However, either at the 

beginning of the activity or during practicing the dialogues, the teacher 

helped students to feed new language including new vocabulary and 

grammar structures and learn some gestures appropriate for the roles 

they would play. Accordingly, each student in a team was to learn all 

verbal and non-verbal communications needed for the success of their 

group role play in class. 

 Numbered Heads Together  

In this activity, a number of students came together, each was assigned 

a number.  Then, each student wrote her answer to the question asked 

by the teacher in class, discussed it with their teammates, and then 

announced their group readiness to present their answers. Then, the 

teacher randomly called a number and the student with that number in 

the team had to respond to the question. This student’s responses 

determined not only the group’s score for her team but also her own 

individual score. This activity aimed to encourage all students in a 

team to have efforts in finding the answers so that if they were 

randomly selected to present the answers, they wouldn’t cause losing 

their own and their teammates’ scores. 

Team/Pair Correction 

In this activity, each student in a team was to read the text which was 

written by their teammates and present their feedback to them to note 

their mistakes if they had any. Grammatical structures, appropriate 
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word usages, and correct pronunciation of the words were the 

important parts that each student was to focus and give their comments 

on. Accordingly, since besides their common group score, all students 

in a team were given an individual score, they were to do their best for 

correcting their teammates’ mistakes, otherwise, any mistakes by their 

teammates would certainly decrease some grades from their score. 

It should be noted that sometimes this activity was applied in pairs and 

each student was to correct her partner’s mistakes, otherwise her own 

score would be decreased if her partner made a mistake. Further, when 

students were asked to give comments on each other’s work based on 

a list of criteria which had been already set, they also practiced 

developing and using the skills required to evaluate their own work as 

well. 

 Four-Step Interview 

Each person in the group had to produce, receive, and report 

information in the team. In the first step of this cooperative learning 

structure, one student interacted with two teammates, taking 

interviews from them about the topic which was chosen from the 

textbook by the teacher. That was while, the forth member took notes, 

preparing a report from their interviews. Then, in the next three steps, 

students changed their roles in a way that up to the end of the activity 

each student was given twice the role of an interviewee, once the role 

of an interviewer, and once the role of a reporter. At the end, one 

student was randomly selected by the teacher to present what the group 

discussed and concluded for their reports in the class. In addition to 

their group score, the selected student would receive her individual 

score from what she presented in class. The purpose of this activity 

was to persuade each student to make efforts in taking and giving as 

much information as she could when interviewing their teammates 

because either her group score or her individual score might have been 
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decreased by any mistakes committed by her teammates or herself as 

well when sharing the groups’ conclusions with the class.  

Round table 

Based on this structure, each student in a team was either to write or 

to say something in turn about the topic that was given to the team. 

Then, after all group members shared their ideas in several round, they 

were to discuss and conclude about what they would present in the 

class. This cooperative structure gave them the chance first to have 

interaction with their partners and then to interact with all their 

teammates. 

Think-pair Share 

Based on this structure, each group was given a question including 

grammatical, vocabulary, or reading comprehension questions. Then, 

each student in the team was to discuss with her partner to conclude 

about a convincing answer.  Then, each pair presented their answers 

with the group so that they discuss and come to a common answer. 

Similarly, this cooperative structure gave students the chance to have 

interactions both in pairs and in groups. 

(Comment 19): I explained in answer to comment 17. I added the four 

extera in abstract. 

Comparison group 

In this class, using the traditional teaching methods such as Grammar- 

Translation and Audio-Lingual methods, students usually worked 

alone and didn’t have the chance to practice cooperative activities. In 

fact, students had to learn any part in the textbook individually and 

they were controlled not to have interaction in terms of giving and 

receiving information and were encouraged to have competition 

rather than cooperation by assigning them non-cooperative 
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activities and homework. The summery of how each part in the 

textbook was taught is described in subsequent sections. 

 Grammar 

Students had to learn any grammar rules explained by the teacher 

throughout her lecture and then to apply what they had understood in 

producing and translating grammatical sentences. At the end of 

teaching any grammar point, which mostly included teaching tenses, 

phrase, clauses, and sentence patterns, students were to answer some 

questions. In fact, the degree of students’ understanding of any 

grammar lesson was examined either through giving them a quiz or 

assigning them some homework and class activity that were related to 

the already taught grammar point.  

 Vocabulary 

The teacher started teaching any unit in the textbook with her writing 

of new words and expressions on the board. Then, she asked students 

to repeat all the written words one by one for several times, 

emphasizing the correct pronunciation, stress, rhythm, and intonation. 

Next, the teacher explained some important points about each word, 

including parts of speech, grammatical functions, collocation, and 

word usage by means of their definition, description, and translation. 

At the end, students were given time to note the vocabulary in their 

notebooks, apply them to make some sentences and translate sentences 

between English and Dari. 

Reading 

First, in order to elicit student’s general information about a reading 

topic the teacher randomly selected some students to individually 

present their personal opinions to some pre-reading questions written 

in the textbook. Then, each student in turn was to read aloud a piece 

of the text and translate it into Dari. Next, once again, students were 

randomly selected to individually answer the questions, but this time 
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to check their comprehension and understanding of some specific 

information in the text.  

Writing 

At the end of each lesson, there was a different writing activity that all 

were to be accomplished by any student individually in this class. 

These activities which included form filling, linking words, sentence 

combination, describing writing, story writing, letter writing, 

composition, and punctuation rules were individually assigned to any 

individual student to do either as their class work or their homework. 

Then, the teacher checked their assignment, corrected their mistakes, 

and gave her comments.  

 Listening 

First, the teacher asked some pre-listening questions and determined 

some volunteer students to individually present their answers in class. 

Then, all students had to listen to the audio parts to find some specific 

information and complete the textbook exercises. Textbook contained 

many different listening activities such as answering questions, filling 

the gaps, matching the words or sentences, and multiple choices, all of 

which were to be completed by each individual student in her own 

book. 

Speaking 

Each unit of the textbook contained different speaking activities, 

which mostly included making a dialogue or a conversation, arranging 

a role-play, discussing a topic, answering questions, and giving 

presentation. However, in this class, all speaking activities were well 

managed and modified by the teacher in some ways so that students 

would not practice speaking in cooperation as much as possible. For 

example, for fulfillment of conversation or dialogue part, the teacher 

translated the content between English and Dari and then asked 
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students to repeat after her for several times. Also, for practicing role 

plays, pairs of students were randomly selected, each was randomly  

assigned a role, and asked to present her parts in front of the class while 

the others remained silent, passively listened and watched the role-

play.  Answering the questions of the text book and presenting their 

lectures were also conducted certainly individually by each student in 

this group 

IV. Results 

Results of the First Research Question 

To answer the first research question, in the beginning of the study, 

PET (2004) was administered in both groups. Then, One-Sample 

Kolmogrov-Smirnov normality test was conducted, the result of which 

showed that PET was normally distributed for both the experimental 

group (z = 0.419, p = 0.995) and the comparison group (z = 0.893, p = 

0.402). Afterwards,  

 

the descriptive statistics were conducted, the results of which are shown 

in Table 1. 

Table 1 

The Descriptive Statistics of Students’ PET Scores in Both Groups 

Group N Mean Std. Deviation Std. Error of Mean 

Experimental 32 48.78 7.268 1.285 

Comparison 30 49.67 8.430 1.539 

 

Based on Table 1, the mean of the comparison group (M = 49.67) is 

higher than the mean of experimental group (M = 48.78). However, to 

see whether this mean difference is significant or not, an independent 

samples t-test was run, the result of which is provided in Table 2. 
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Table 2 

Independent Samples T-test for Students’ PET Scores in Pre-test 

Leven’s Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 
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As shown in Table 2, variances are equal (F = 2.36, p = 0.129), and 

the t-value shows that the difference is not significant (t (60) = 0.444, 

p = 0.659). It means that at the beginning of the study there was no 

significant difference in English language proficiency between the two 

groups, indicating their homogeneity in this respect.  

At the end of study, PET (2004) was administered once again in both 

groups. Conducting One-Sample Kolmogrov-Smirnov normality test, 

PET was also normally distributed for both the experimental group (z 

= 0.419, p = 0.995) and the comparison group (z = 0.893, p = 0.402) 

when it was used as post-test at the end of the study. Then, students’ 

gain scores were computed which could show any change in English 

language proficiency in the two groups.  
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Table 3 

Descriptive Statistics of Students’ PET Gain Scores in Both Groups 

PET Gain Scores 

Groups N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Experimental 32 7.2188 3.0025 0.5307 

Comparison 30 3.9333 4.2905 0.7833 

 

As shown in Table 3, the descriptive statistics of these results showed 

that the mean of the experimental group (M = 7.21, Std = 3) is higher 

than the mean of the comparison group (M = 3.93, Std =4.29). It means 

that cooperative language learning helped the experimental group to 

outperform the comparison group in English language proficiency 

after the treatment. 
Table 4 

Independent-Samples t-test for Students’ PET Gain Scores  

Leven’s Test for 

Equality of 

Variances 

T-test for Equality of Means 
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However, as Table 4 demonstrates, in students’ gain scores, variances 

are equal (F = 2.23, p = 0.14), and the t-value shows that the difference 

is significant (t 60 = 3.51, p = 0.001). It means that after the treatment 

there was a significant difference in English language proficiency 

between the experimental and the comparison groups. 

Results of the Second Research Question 

First, as it was mentioned, at the beginning of the study, the motivation 

questionnaire was administered in both groups, but due to any possible 

reason including having been so demotivated, bored of the previous 

English teaching project, or not being used to filling questionnaires, 

only 12 participants in both groups answered to some questions.  Here 

it should be referred to Oates, Kwiatkowski, and Coulthhard (2010) 

who argue that in order to conduct a good research, investigators 

should achieve participants’ confidence, respect, and trust. 

Accordingly, “for ethical reasons, some areas of human experience 

and behavior may be beyond the reach of experiment, observation or 

other forms of psychological interventions” (p. 4). 

Accordingly, respecting the participants’ rights in the research, the 

teacher didn’t impel the students to complete the questionnaire, and 

answered the second research question based only on students’ 

answers to the motivation questionnaire which was administered at the 

end of the project. Then, conducting One-Sample Kolmogrov-

Smirnov test, the normality of distribution for both the experimental 

group (z= 0.967, p=0.307) and the comparison group (z= 0.523, 

p=0.947) was secured. Afterwards, the descriptive statistics of 

students’ motivation scores were conducted, the result of which are 

shown in table below. 
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Table 5 

Descriptive Statistics of Both Groups in Motivation Questionnaire 

Motivation Scores 

Groups N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Experimental 32 281.00 18.02 3.18 

Comparison 30 268.37 17.70 3.23 

 

As shown in table 5, the experimental group with the mean of 281 (Std 

= 18.02) outperformed the comparison group with the mean of 268 

(Std = 17.70) in English language motivation after the treatment. 

However, to see if this difference was statistically significant or not, 

an independent samples t-test was run, the result of which is provided 

in the table below. 

Table 6 

Independent Samples T-test for Motivation Questionnaire 

Leven’s Test for 

Equality of Variances 
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As shown in Table 6, in motivation questionnaire, variances are equal 

(F = 0.094, p = 0.760) and the t-value shows that the difference is 

significant (t 60 = 2.78, p = 0.007). It means that cooperative language 

learning was effective enough to bring statistically significant 

difference in students’ motivation level. 

VI. Discussions 

Discussion of the First Research Question 

The findings for this research question shows that not only those who did 

cooperative language learning obtained a higher mean score than those who 

did non-cooperative language learning, but also this difference is statistically 

significant. In other words, cooperative language learning was effective 

enough to bring a statistically significant difference in English language 

proficiency between those who did cooperative language learning activities 

and those who did not.  

This result is in agreement with what Dornyei (1997) asserts about the 

effects of cooperative language learning on EFL students’ English language 

proficiency. As he says, the majority of previous researchers that studied 

cooperative language learning concluded that this method of instruction 

provides the EFL students with more English language gains. This result 

also confirms what Richard and Rodgers’ (2001) claim about the 

applicability of this type of language learning. That is, as these researchers 

believe that cooperative language learning can be used in a variety of 

curriculum settings, for students with different learning styles and different 

communicative strategies, the result of this research show that this method 

of instruction can end in success in Afghanistan, a country where EFL 

students are not so familiar with cooperative language learning. 

However, this result is in disagreement with Thanh, Gillies, and Renshaw 

(2008), who say that incomparability of educational system of western 

countries with that of Asian countries may cause the application of such 
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method for Asian students to end in some negative and unwanted results 

such as low-achiever students. This result doesn’t confirm Annette’s (1994) 

belief that “difference in language and culture are often subtle but affect 

students’ classroom participation in several ways” (p. 3) either. She says, for 

example, that though the teacher may prefer cooperative language learning 

such as class discussions, the students who have experienced a teacher-

centered learning environment may not feel comfortable with this activity 

and not succeed in their English language learning efforts. In contrast, in this 

study, though students had been totally unfamiliar with cooperative 

language learning, this method helped the experimental group to outperform 

the comparison group in English language proficiency. 

Discussion of the Second Research Question 

In respect to the second research question it should be said that the statistical 

analysis of students’ results in motivation questionnaire shows that there is 

statistically a significant difference in students’ English learning motivation 

between those who did cooperative language learning compared to those 

who did non-cooperative language learning in this study. 

This finding is in disagreement with what Fotovatnia and Namjoo (2013) 

concluded about the effects of cooperative word games as an example of 

cooperative language learning on EFL students’ motivation in Iran. That is, 

this researcher found out that there was not a noticeable difference between 

learners’ amount of motivation after playing cooperative word games and 

their amount of motivation after competitive games.  This finding also 

rejects Thanh, Gillies, and Renshaw’s (2008) belief about the inapplicability 

of cooperative learning principles in Asian contexts and that this method of 

teaching may end in some negative or unwanted results. However,  this 

result confirms what other researchers concluded about the positive effects 

of cooperative language learning on EFL students’ motivation in other Asian 

contexts (Emanuelsson, 2012 in Gothenburg, Hynes, 2012 in Japan, Jafari 
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& Nejad Ansari, 2012 in Iran, Liang, 2002 in Taiwan, and Wang, 2012 in 

China). 

At the end, it should be noted that due to lack of cooperation of participants 

in filling the questionnaire in the beginning of the study, unfortunately the 

motivation level was not examined between the two groups and, therefore, 

the significance difference which was found just in English language 

motivation was based only on their results in motivation questionnaire which 

was administered at the end of the study. However, referring to Cacciattolo 

& McKenna (2012), who claim that motivation is the most and the first 

essential condition that should be certainly met in order to achieve a 

successful and effective learning, it can be logical to conclude that the 

experimental groups’ outperformance in English language proficiency 

certainly relates to the higher level of motivation that this group shows at the 

end of the study. Otherwise, if the experimental group didn’t outperform the 

comparison group in English language motivation, we wouldn’t have had 

the outperformance of the experimental group in English language 

proficiency. 

Sorry teacher, I couldn’t understand the comment 31! 

  V. Conclusions, Implications, & Suggestions for Further Researches 

Based on statistical analysis which was emerged through running 

independent samples t-test, it is concluded that with the mean difference of 

3.28 and the p-value of 0.001 those who learned English cooperatively 

outperformed significantly those who learned the language non-

cooperatively in English language. Also, with the mean difference of 12.63 

and the p-value of 0.007, it is concluded that the experimental group 

outperformed the comparison group in English language learning motivation 

as well. 

 Accordingly, if cooperative language learning program is regarded as a 

necessary part of curriculum and some cooperative learning activities are 
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integrated seriously into English language learning process, it would bring a 

marked improvement in Afghan EFL students’ motivation and proficiency 

and, therefore, would benefit both teaching and learning English in 

Afghanistan. However, it should not be ignored that as Kagan (2001) says, 

in order to obtain the most success in all language learning purposes that are 

supposed to be met in cooperative language learning, some important 

conditions, including positive interdependence, individual accountability, 

equal participation, and developing social skills should be truly applied. 

Therefore, the teachers of English had better to increase their knowledge and 

develop their skills in using different methods of English language teaching 

in general and CLL in particular. They should explicitly explain for students 

what they need to know about the usefulness, the purpose, and the ways of 

truly applying this method. In fact, if both the teachers and the students are 

competent enough of the required knowledge about cooperative language 

learning, this method will end in more success, even more than what resulted 

in this study. 

Also, it should not be ignored that in spite of the fact that CLL is a time 

consuming process which should be socially and culturally constructed 

(Byrd, 2009), in this study, due to lack of time a text book was used, which 

was planned to be taught just in three months and included western culture, 

but fortunately, it caused a significant difference both in students’ English 

motivation and achievement. Therefore, with the positive results obtained in 

this study, which approves the success applicability of this method of 

instruction for Afghan EFL students, the material developers are suggested 

to think of developing some material, being designed specifically for CLL, 

including the culture of Afghanistan, and specifying more time that should 

be allocated for this method of instruction so that it ends in the most success 

that is expected. 

Further, since this study investigated the effects of CLL on students’ English 

language proficiency in general, further researches need to be conducted to 
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investigate this method of instruction for each language skill in particular. 

Because as each skill by itself may demand a different type and a different 

level of students’ motivation, further studies need to be conducted to 

investigate the effects of CLL on EFL students’ motivation toward learning 

each language skill and sub-skill in particular. 

Also, since each student obtained an overall score from the whole motivation 

questionnaire, it is not clear what reasons exactly stand behind the students’ 

English learning motivation.  Therefore, if each question in the questionnaire 

is closely examined, quantitatively and qualitatively, more information 

would have been achieved. Besides, since this study only searched how CLL 

would change the learners’ motivation in general, further studies would 

examine how such method would change each type of motivation in 

particular. Further, since using a survey method, this study examined the 

effects of CLL only across female intermediate students with a wide age 

range; further studies are suggested to investigate the effects of such method 

on the same variables across male students with other levels of English 

proficiency and with more specific age range.  

Besides, since this method of instruction is socially and culturally 

constructed, other researches can compare its effects among English learners 

in different cities, and even in different Asian countries including Iran, a 

country which has many cultural similarities and Japan or China, which have 

many cultural differences with Afghanistan. In this case, the effects of the 

interactions between cultural diversity and CLL on English language 

proficiency and motivation will be investigated as well. 

Finally, the results obtained in this study were concluded only after a short 

time, i.e., a three-month program. Further studies should be conducted, 

taking more time for investigating the effects of such method on learners’ 

motivation and proficiency, which may demand more time to attribute some 
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changes. Also, it needs to be examined whether these effects are just 

temporary or may continue for a longer time. 
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The Manipulation Rate in the Persian Translation of George 

Orwell’s Novel with Regard to its Function 

Omid Noori1 

  

 Abstract  

    This paper attempts to elaborate on some translation strategies leading 

to any kind of changes happened at the time of translation, in other words, 

the kind of manipulation applied by the translator due to the policies, 

norms and conventions. To do so, first and foremost, the term 

manipulation is accounted for, regarding some strategies applied in this 

respect. Then the novel “A Clergyman’s daughter” written by George 

Orwell, 1935, in the UK, and its Persian translation by Mohammad Ali 

Jadiri, published in Tabriz in 1388 (solar Year), are investigated in order 

to find the items manipulated in the Persian translation. The results show 

that the translator applied non-manipulation in his translation as there are 

many items unchanged in his translation. However, there exist other 

manipulative strategies in his translation. Among them attenuation is the 

strategy found in the translation that sets to make the items in accordance 

with the target culture.  

Keywords: Manipulation, Non-manipulation, Translation Strategies, 

Function of Translation, Norms, Conventions, Ideologies 

1. Introduction  

The translators all around the world face some restrictive policies, 

ideologies, norms and conventions that they have to consider while 

translating. Regarding this fact that these factors influence translation, the 

translators follow certain strategies to cope with the difficulties and to fill 

the gaps in the target context. Manipulation happens when an item in the 

ST does not exist in the TT or when an item in the ST is not 

                                                 
1 Pro. of  Eshraq University literature faculty  
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commensurate with the TT culture, norms and credence. Thus the 

translators manipulate the text by means of adding or deleting some items 

or substituting an item with another, so that the text seems more natural 

to the target text readers and has no discrepancy in the TT culture. On the 

other hand, some other translators do not change the items that might bear 

sensitivity in TT culture, and they use their existing established 

equivalents without change, a strategy which is called ‘non-

manipulation’.  

     In this paper it is attempted to highlight those items, existing in the 

novel “A clergyman’s Daughter”, that are not compatible with the culture 

of Iran and to see what strategies are used by the translator to adapt them 

to the Iranian culture. 

2. Functional Based Translation  

A text always carries a context with itself and the context is shaped within 

a culture (Lefevere, 1992). Before 1980s, when “cultural turn” was put 

forward by Bassnett and Lefevere, translation happened at word level and 

it was just linguistic elements that frequently were taken into account, 

and almost no translator was aware of the influence of culture on 

translation, thus their product was a mere linguistically based equivalent 

to the respective ST. But then, and by the impact of “cultural turn” on 

translation studies, a new era of translation arrived and a categorical 

horizon opened for translators, through which they could look at the text 

in much further scope and they tended to set culture as the level of 

translation (Lefevere and Bassnett, 1990). This fact, however, creates a 

very important gap in translation. Where cultures are not in line with each 

other, translators have to change some items in order to adapt the text to 

the specified needs of the target culture. Since, based on Vermeer (1970), 

this is the needs and the expectations of the target text readers that set the 

goal and purpose of translation. With this regard it can be said that 
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translators should not be only bilingual, but also bicultural, so that they 

become able to readjust the cultural references properly (Lefevere, 1992). 

According to Toury (1985), it is the target culture recipients who serve as 

the initiator of the decision of what to translate and how to translate. Since 

the translation should be based on the interest of the target readers. Based 

on skopos theory put forward by Vermeer (1970), knowing why a source 

text is being translated and what function it has, is of great significance 

for translators. A TT must be fit with ST in purpose, they must be of the 

same direction and that is to say it must be ‘functionally adequate’ 

(Vermeer, 1970), meaning that TT purpose should be compatible with the 

original author’s intentions. A culture, then allocates different functions 

to translations of different texts (Lefevere, 1992). The function assigned 

to translation depends both on the audience and the status of the source 

text, which is supposed to be presented in the target culture (ibid). If the 

culture is the unit of translation, there will be two types of translation, i.e. 

‘intracultural’ and ‘intercultural’ translation. The former represents texts 

from the same culture, which can be said it is a form of rewriting, and the 

latter represents texts from different cultures (ibid). What is deemed 

important is the ‘image’ created for the audiences or receivers through 

manipulation and rewriting, rather than the ‘reality’ itself (ibid), since the 

majority of audiences are non-experts and they place credence in what 

they receive. 

      From the view point of TT culture and TT literature, “all translation 

implies a certain degree of manipulation of the source text for a certain 

purpose” (Hermans, 1985:11). The kind of manipulation is determined 

based on the purpose and function of the ST and more importantly, the 

ideology of the patronage.  
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3.  Patronage and Policy of Translation  

Patronage is defined as the powers that can hinder or further some factors 

in the literary system (Lefevere, 1992). They include political parties, 

religious bodies, social classes, royal courts, publishers and, the last but 

not the least, the media (ibid). Literary system is controlled by two 

important factors. i.e. “Ideology and Poetology” (ibid). Basically, 

poetological factors control the system from inside the text, while patrons 

hold special ideologies to control the text from outside (ibid). According 

to Lefevere (1992) patronage, on the one hand, consists of three 

interactive elements. Namely, ‘ideological, economic and status 

components’. On the other hand, patronage can be differentiated or 

undifferentiated, it is undifferentiated if all the elements are controlled by 

one person in authority (ibid).  

It is obvious that all kinds of writing fall within a certain policy, and 

translation is not exceptional since it is a form of writing. Thus translation 

and politics are interrelated. This fact is rather among translation scholars 

that all translators’ choices, from what to translate and how to translate 

are determined by political decisions (Schaffner, 1995). Based on 

Schaffner (1995), all the patronage elements are political in nature and 

politics influence the literary system by influencing patronage. Bearing 

this fact in mind, manipulation occurs under specific policy. But the term 

‘manipulation’ carries a very vast sense that should be illuminated in 

order to have a better understanding and framework.  

4. Manipulation as an Adjustment Tool  

Manipulation mostly covers the area of literary translation. Most of the 

scholars of this field, including Hermans, Toury, Lefevere, etc.  have 

concentrated on the literary translation and manipulation. Manipulation 

is used to advance an ideology or to keep the readers away from an 

ideology (Lefevere, 1992). In Longman Contemporary Dictionary 5th 
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edition, manipulation is defined as “to work skillfully with information, 

systems etc to achieve the result that you want, or to use skill in moving 

or handling something”. This means that manipulation is not just working 

with a text. It can be in other technical disciplines where one can work 

with his or her hand to make something work better, sometimes through 

deceiving others (Dukate, 2007).  

Manipulation is of some types and classifications that many scholars on 

the field of translation have considered. The first type based on Dukate 

(2007) covers manipulation as being ‘habitual manipulation’ versus 

‘translational manipulation’. Habitual manipulation happens in everyday 

context, as stated in Longman dictionary; manipulation is not just about 

translation. Thus habitual manipulation deals with our everyday activity 

and “is perceived as the use of devious means to achieve certain, usually, 

mischievous ends” (Dukate, 2007:66). But if habitual manipulation 

happens in professional contexts such as, “medicine, finances or 

statistics, computing, mathematics, agriculture, religion, etc, 

manipulation acquires a wider scope and may be of positive, negative or 

neutral nature” (ibid). On the other hand, translational manipulation is 

one that according to many scholars exists in every kind of translation. 

Thus this type of manipulation is specific for translation and is the 

objective of this paper as well. Translational manipulation includes some 

strategies to meet the related ideology.  

As the manipulative strategies are considered at the time of translation 

investigation, they are mentioned on the table discussed in the following 

section. This type of text handling could be termed as deletion, 

substitution, attenuation, addition (Dukate, 2007). Deletion happens 

when an item existing in the source text is omitted in the target text and 

therefore no reference to that item can be found. Substitution occurs when 

an item in the target text is replaced with another that can be of same type 
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regarding its reference with the source text item. Attenuation is another 

type of manipulation in which one tries to “mitigate some taboo words or 

upgrade standard language” (Dukate, 2007:56). Attenuation is mainly a 

moral consideration. The other kind of translational manipulation is 

addition. It happens when an item is added to the target text, and so there 

is no reference to the respective item in the source text. 

The other classification is ‘conscious’ or ‘unconscious’ manipulation 

(Dukate, 2007). Conscious manipulation is deliberate. Meaning that a 

translator is of course aware of his/her work and does this in order to 

achieve his or her objectives set by a certain ideology. Conscious 

manipulation is either “ideological” or “lingua-cultural” (Dukate, 

2007:82, and also quoted in Bolouri, 2015). Based on Dukate (2007) 

ideological manipulation is intended to fulfill a specific kind of ideology 

imposed or set by the so-called patronage. Manipulation, on the other 

hand, can be lingua-cultural in which cultural references and linguistic 

items are changed due to the cross- linguistic and cross-cultural 

differences between two languages (ibid). In contrast, manipulation is 

unconscious, in which a translator manipulates the text ‘unintentionally’ 

and it results from “workings of human psyche which may manifest 

themselves as normalization, explicitation or digressions” (Dukate, 

2007:83). It is because of specific source text features that attempts to 

find “a suitable target culture version for a source culture phenomenon” 

(ibid), and on the other hand it can be as the result of “ignorance, which 

manifests itself as errors of various kinds” (ibid). She considers human 

psyche as being related to psychological factors and thus unconscious 

manipulation is psychologically induced that some types of errors happen 

because of this factor (ibid).  

Manipulation is also divided into another type based on Dukate (2007). 

This type includes manipulation as handling, manipulation as distortion 
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and manipulation as improvement (ibid, also quoted in Blouri, 2015). 

Manipulation as handling maintains that any text involves manipulation, 

since it “changes the state of affairs, i.e. it brings something new into the 

Target Culture (TC), thus changing its environment to a larger or smaller 

extent” (Dukate, 2007:69). Thus due to the changed context in every 

translation, any kind of translation is regarded as being manipulated. 

Manipulation as distortion is “the changing of the meaning or purpose of 

something which does not correspond to the truth” (ibid). Thus it is a 

form of misrepresentation of the meaning of the source text. This can be 

done in various ways, for example by “adding or omitting parts of the 

message, changing the tone or meaning of the original” (ibid). 

Manipulation as improvement is any kind of change that makes the text 

better for the target text reader (Dukate, 2007). “Among the changes, 

there are shifts of punctuation, lexical choice, change of style, sentence 

structure and textual organization” (Dukate, 2007:70).  

Still another type of manipulation based on Dukate (2007) is text-internal 

manipulation and text-external manipulation. Text-external manipulation 

“proceeds outside the text” (Dukate, 2007:85). It involves all kinds of 

constraints and hindrances affecting translation from outside (Dukate, 

2007). This is the kind of manipulation that can be referred to the 

Polysystem theory put forward by Even-Zohar, in which a system is 

influenced by some external factors (Dukate, 2007). The text-internal 

manipulation deals with the inside text changes and shifts that happen at 

micro or macro level linguistic or cultural manipulation (Dukate, 2007). 

The text-internal and text-external manipulations consist of other stated 

types of manipulation and there is interrelation among them i.e. handling, 

improvement and distortion (Dukate, 2007). 
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5. Methodology and Procedure  

The model of analysis of this paper was the kind of translational 

conscious text-internal manipulation. As for examining the manipulated 

items, the novel named ‘A Clergyman’s Daughter’ written by George 

Orwell, published in the UK in 1935 was scrutinized in deep analysis, as 

well as its Persian translation by Mohammad Ali Jadiri, published in 

Tabriz in 1388 (solar Year). The analysis was based on browsing the 

items which would have been of sensitivity in Persian language and 

culture and they would have been regarded as taboo or not recommended 

to be used. Then they were found and listed on table 1 besides the strategy 

applied by the translator to manipulate those items. On the other hand, 

those non-manipulated items that had not been changed by the translator 

were taken into account and were represented on the table in detail. 

6.  Findings and Discussion  

After the two books were analyzed, based on the objective of the paper, 

some items that were highly likely to be marked as not suitable were 

found and afterwards their respective translation into Persian were 

analyzed. The purpose of the paper was the manipulated and non-

manipulated items in the translation regarding the strategy the translator 

applied. Considering the manipulative strategies, as were discussed in the 

review of literature section, the items included deletion (0), addition (1), 

substitution (0), attenuation (7), intensification (0), borrowing (2), 

generalization (0) and those non-manipulated items (8) that can be seen 

on table 1 by their respective source text items.  

    It became clear that the translator had been trying to attenuate the 

items, meaning that he wanted to make the items sound less improper in 

the target culture. The attenuated items in the translation constituted 

38.88 percent of the total number. As it can be seen the words or phrases 

used in the original language are supposed to be used in the culture of 
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original language but are deemed to be improper in Persian. Therefore 

the manipulative strategy of the translator was propitiously applied to 

make the sense of those items sound better. 

However, he had not manipulated some other items, which covered 44.44 

percent of the total number of manipulated items along with those non-

manipulated ones.      This shows that the translator was not so much 

restricted by the target culture. It can be due to the fact that the patronage 

supporting the translator had not imposed the translator to be completely 

in line with the target culture. In contrast, it may be supposed that the 

patronage and the translator himself had intended to be more original-

based and bring the original culture in the vicinity of the target text 

culture, so that the target readers become familiar with the original text 

culture.  

There are still other strategies applied by the translator. They were 

borrowing and addition, which in order constituted 11.11 percent and 

5.55 percent. The borrowed items were usually used in the target culture. 

Thus more or less it can be said that these items too, were not manipulated 

so much by the translator. Nevertheless, the item added to the target text 

and there was no reference to which in the original text, was a 

manipulative strategy since it aimed at making the sense of the original 

item sound better.  

Finally, the strategies deletion, intensification and generalization were 

not applied in the translation and no translated items seemed to be 

translated considering these strategies. Once again this fact reveals that 

the translation was more original-culture based rather than target-culture 

based. Table 1 shows all the findings in detail with their respective 

translations. 
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7. Conclusion  

The present paper attempted to find the manipulated and non-

manipulated items in the translation of the book “A Clergyman’s 

daughter” written by George Orwell, 1935, in the UK based on its literary 

function in the target culture. The translation was by Mohammad Ali 

Jadiri that was published in Tabriz in 1388 (solar Year). Manipulation 

occurs mostly based on an ideology and a kind of patronage that both of 
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which control the literary system in a specific culture and thus they 

dominate what to be translated and how a text to be translated.  

After analyzing the two books it was revealed that the translator mainly 

applied the non-manipulation strategy. After that for some other items, 

mostly attenuation was the strategy used by the translator to make them 

sound better in the target culture.  

Generally speaking manipulation is an issue that can be researched about 

in many ways and with much closer scope. I considered some of the 

matters affecting the kind of manipulative strategy that causes the text 

deviate from its normal path. However other aspects can be considered 

by researchers while browsing books and libraries in order to illuminate 

what happens in translation. This leads to a better understanding and 

awareness in translation studies and translation practice and so they are 

the translators themselves that can benefit the fruits of the useful research 

on the discipline. 
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