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 سرمقاله
 

 گر بگویم یا نویسم صد کتاب     این سخن پایان ندارد ای جناب
 

توفیق را رفیقمان یگر بار د یکبخش را که به لطف و کرمش، یپاس پروردگار هستس

 یدتول یضمن ارتقا ،این مجموعه ینتتبع و طبع مقالات وز ی،گردآور ین،تا با تدو نمود

  یعلم  یوردهاآاز ماحصل دست یاقطره یمو بتوان یممنشاء اثر باش ،درجامعه علمی دانش

 یشارویگرانبها، پ یارا به عنوان توشه «دعوت»مجله علمی  همکاران ی محققان وپژوهش

 .یمده رقرا و محاطبان پژوهاننشدا

یقین از به . گرددیچاپ آراسته م یوربه ز عوتد یعلم یهنشر ۀشمار مینپنج که ینکا

 ی دواریمام دانی کن یم.وان ما را جواب مس اعد دادن د، ق درنویسندگان گرامی که فراخ

س اختن  از نظرات سازنده خود ما را در ب ارور یریگبا بهره یانو دانشجو یدمحققان، اسات

چش م انتظ ار مقال ات  .ین دفرما ی اری ،هم در شکل و هم در محتوا یهنشر یشاز پ یشب

 خوانید:تان در شماره ششم هستیم. آنچه دراین شماره میهای علمیوپژوهش

 یاف تب ا ره یب ه مثاب ه نه اد برت ر اجتم اع ی تآموزش و ترب یکتئور عهطالم .1 

و  یاجتم اع یلپژوهشگر مسایف محمد حن ی است که توسط نویسنده محترمشناختجامعه

 سامان یافته است. نویس نده درای ن« دعوت»پوهنتون  یقیتحق-یمجله علم یهمکار قلم

 یافتبا ره ینهاد برتر اجتماع ۀبه مثاب یتآموزش و ترب یکپژوهش به دنبال مطالعه تئور

با چ ه  یناسشسوال  است که جامعه پژوهشگر به دنبال پاسخ به این است. یشناختجامعه

 یهفرض  افگن د یو رابطه آن با جامعه نظر م یتنسبت به آموزش و ترب یکتئور ینگاه

 «ی تآموزش و ترب یشناسجامعه»وکلان  یآن است که به صورت کل یو موقت یاحتمال

 یم،کاربرد منظم دان ش، مف اه یقو جامعه، از طر یتآموزش و ترب یانبه مطالعه روابط م

ص ورت  ی ادیمطالعه با روش بن ین. اکندیاقدام م یشناسنون جامعهها و فروش ها،یهنظر

 است. یاو توسعه یکاربرد یجنتا یدارا گرفته و



  

  

دومین مقاله این مجموعه است ک ه توس ط جن اب  ،تفاهم یاتقابل  یاست؛و س یند .1

 یپرس ش مح ور سامان یافت ه اس ت. پوهنتون دعوت یکادر علماعضای  دوراندیش از

( ی تف اهم ی ااست  یتقابل یاستو س ینرابطه د: »استمطرح شده  ینچن یکنون یقتحق

ب ه  یاستو س یو آسمان یاله  یینآ یک)اسلام( به عنوان ینبوده که د ینغالب ا یهفرض

و ت أثر  یررابط ه ت أث یهمواره در تفاهم ب وده و دارا ی،و بشر ینیزم یدهپد یکعنوان 

اطلاعات با استفاده از روش  و باشدیم یلیلتح-یفیتوص یقتحق ینوع یقتحق ین. اباشندیم

دو نه اد   یاس تو س ینکه د دهدینشان م هاییافتهشده است.  یگردآور ییخانهکتاب

 یتهم واره نق ش مش روع ینمسلمان، د مدارینجامعه د یکو در  یرندپذتعامل و تفاهم

 کننده. یتنقش حما یاستداشته و س یدهنده و آموزش

 س ومین نوش تار، 1011ت ا  1001در افغانس تان پس ا  یمل یتبرامن یفساد ادار .تأثیر5

 دع وت پوهنتون یعضوکادر علمی ربان یمسل است که توسط محترم محمد مقالات حاضر

در افغانس تان  یفساد ادار:»استقرار  یناز ا یقتحق ی اینسوال محورتدوین یافته است. 

 هبود ینغالب ا یهفرض «ه ساخت چگونه به خطر مواج را یمل یت، امن1011تا  1001پسا 

 موجود بوده.  یدر افغانستان رابطه معنادار یمل یتامن یدو تهد یفساد ادار یانکه م

ینی، چهارمین پژوهش د یکردخانواده: رو فرزندان در یتیترب هاییاداصول و بن یینتب.4 

 یلم خ انواده و همک ار ق یلپژوهشگر مسای رحمان دراین مجموعه  است که خانم زهرا

مقال ه ب ا  ینا ن را به رشته تحریر درآورده است.آ پوهنتون دعوت یقیتحق-یمجله علم

 هاییرس اختاست که ز یاساس سوال یندر مقام پاسخ به ا یلیو تحل یمطالعه اسناد یوهش

اس ت ک ه  ی نا یو احتمال یند  پاسخ موقتا کدام ینیفرزندان  از منظر د یتترب یحصح

فرزندان  یاخلاق و ینیتوجه به رشد د یت،قاطع روی،یانهت، معدال یترعا یم،محبت، تکر

 است. ینید یکردفرزندان در رو یتترب هاییرساختجمله ز از

 ،یاس لام یبر کشورها یدفقر با تأک یدهبر پد یکلان اقتصاد رهایینقش متغ بررسی .3

 است که توسط جناب شجاعی تحقیق و قلمی شده است. ایپنجمین مقاله



 

 یفقر در کشورها ۀیدبر پد یکلان اقتصاد یرهایاست که؛ متغ ینا یقتحق یسوال اصل

 ۀع دم اس تفاد»است  یدهارائه گرد ینچن یزهذا ن یقتحقیۀ دارد  و فرض یرچه تأث یاسلام

کشورها شده  ینباعث فقر در ا یاسلام یدر کشورها یکلان اقتصاد رهاییدرست از متغ

 یینپا یت،جمع رویهیرشد ب یه،که فقدان سرما است ینا گریانب یقتحق یهایافته«. است

ه ا، خ انواده یینپا یکم، درآمدها یگذاریهسرما یین،پس انداز پا ،تکنالوژیبودن سطح 

فقر در کشور  یشدر جامعه باعث افزا یاتو جنا یمجرا یشافزا ی،انحرافات فکر یشافزا

 .شودیم

ای ن مجموع ه  شمین نوش تارش ،یاسلام یاز هنر و معمار یجامع هرات؛ نماد .مسجد6
مجل ه  یاستاد پوهنتون کابل و همکار قلم  هوتک یزلم است که توسط جناب پوهنوال

 ده د ک ه های خ ود نش ان م ییسربر تدوین شده است. او در دعوت تحقیقی – یعلم
ب ه  ه رات مسجد یهاها و رواقمناره یوارها،د یدر رو ینیو هنر تز یاختلاط هنر معمار

و استحکام مس جد  یبایبا ظرافت خاص در ز یکاریهنر کاشمله از ج و درسیمشاهده م
استفاده به عمل آم ده اس ت.  تحلیلی – یفیبه کار رفته است. در مقاله هذا از روش توص

مح ل  ی اییجغراف یع تکه مسجد جامع هرات نظر به موق دهدینشان م یقتحق یهایافته
 یس ازو رواق یک ار یکموزائ ی،کاریشکا، یهنر خطاط یلمتعدد از قب یامتزاج هنرها

 .رودو به عنوان نمادی از هنر معماری اسلامی به شمار میبوده 
 با احترام

 دکتر محمد عارف فصیحی دولتشاهی

 تحقیقی دعوت -سردبیر مجله علمی
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 دین و سیاست؛ تقابل یا تفاهم/

 

 دین و سیاست؛ تقابل یا تفاهم

 *لعل محمد دوراندیش
 حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت یحپوهن ضوکادر علمیع*

dorandish.6931@gmail.com 

 

 

 

 چکیده:

برانگیز بوده و در تاریخ اس لام و سیاست همواره مناقشه های دینیفرایند سیر تاریخی معرفت

شکل گرفته اس ت. ذیر بودن آن، پن از سیاست و تعاملهای مختلفی از طرفداران جدایی دیطیف

مقاله کنونی برخلاف طرفدارن جدایی حوزۀ دین از سیاست، ب ه دنب ال چگ ونگی تبی ین رابط ه 

پذیر بودن دین و سیاست پرداخته است. این مقال ه در می ان طرف دارن برداش ت تندروان ه آشتی

س ازی ف برجستهمحض جدایی دین و سیاست و یکی بودن آن، دارای اهمیت ویژه بوده و به هد

تحقیق کن ونی راه میانه رابطه دین و سیاست در جامعه اسلامی نگاشته شده است. پرسش محوری 

ک ه  ب وده فرضیه غالب اینتقابلی است یا تفاهمی   دین و سیاسترابطه چنین مطرح شده است: 

واره هم  ،بش ریزمینی و پدیده یک الهی و آسمانی و سیاست به عنوان  یک آیینبه عنوان  دین

تحلیل ی -. این تحقیق ن وعی تحقی ق توص یفیدباشنمی فاهم بوده و دارای رابطه تأثیر و تأثردر ت

های ای ن تحقی ق یی گردآوری شده است. یافتهخانهباشد و اطلاعات با استفاده از روش کتابمی

م دار پذیرند و در یک جامع ه دی نو تفاهم پذیر دو نهاد تعامل دهد که دین و سیاستنشان می

در  مسلمان، دین همواره نقش مشروعیت دهنده و آموزشی داشته و سیاست نقش حمایت کنن ده.

پذیری سیاسی آگاهانه و فهم معرفت اندیشانه از دین، به راحتی دین و سیاس ت کل فرایند جامعه

 شود.   دار و عقلانی ایجاد میآورد که در نتیجه جامعۀ سیاسی دینرا کنارهم می

 .فاهم، سیاست، اسلام، تقابل و تداریدیندین، : هاکلیدواژه 

  0211000041 :دریافت  تاریخ

  021100401 یید:ــأخ تــتاری
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 هـ1011زمستان شماره پنجم، سال دوم،/تحقیقی دعوت-مجلة علمی/ 2

 مقدمه 

همواره ب ا  است،« دین اسلام»در این تحقیق، « دین»که منظور از واژه  دین و سیاست

ب اور دین ی  یداراب ه نح وی گره خورده است و هر انسان در کنار اینک ه  ی بشرزندگ

ورزی به سیاس ت و سیاس تگرایش و تمایل ، ، در خصوص تنظیم امور اجتماعیباشدمی

. با وجود اینکه زن دگی دانسته استنیز دارد. از همین رو، ارسطو انسان را حیوان سیاسی 

سوفان سکولار لها با دین و سیاست رابطه عمیق دارد؛ اما از نظر دانشمندان و فیهمه انسان

 ۀح وز و غیر سکولار، بحث رابطه دین و سیاست از جمله موضوعات مناقشه برانگی ز در

ش اهده ماندیشمندان  آثارکه به روشنی در مجامع علمی و باشد میسیاسی و دینی ۀ اندیش

سیزده میلادی به بعد ب ه خ اطر  دین و سیاست بیشتر از قرن شود. بحث جدایی حوزۀمی

این مس أله  -وارد گفتمان ادبیات سیاسی گردید یغربکشورهای استبداد دینی کلیسا در 

ن د و جهانی را انحصاری کردکه روحانیون کلیسا امور این جهانی و آن شد زمانی مطرح 

دیدگاه )طرفدارن جدایی و یکی بودن حوزۀ دین و  با گذشت زمان، تعارض میان این دو

داران عارض بین طرفتمیلادی اوج  14و  15های وجود آمد. از این رو، قرن بهسیاست( 

ش دت  تعارضات، اعم در قلمرو عمل و نظر به کلیسا و اقتدار حکومت بود. این مرجعیت

ی دین و یجدا ای را برای طرح دیدگاههای تازههای مزبور، زمینهجریان داشت. کشمکش

سیاست فراهم کرد. طی همین مجادلات بود که مفاهیم مهم ی چ ون حکوم ت عرف ی، 

دار، زمامحاکمیت  یتددار، محدومحدودیت قدرت کلیسا، مشارکت مردم در تعیین زمام

 میانه پیش آمد که در زندگی دینی اروپا طی صده یطرح شد. تجاربممردم و...  حاکمیت

 دین و سیاس ت( ی ا ب ه )حوزۀ تحولی ختم شد که شرایط جدایی دو حوزهنحوی به بهو 

قابل یادآوری  (11 :1536روحانیت از سیاست شد. )پولادی،  جدایی حوزۀ تعبیر دیگر به

ترین تحول اتی مانن د انقل اب رنس انس و تقابل این دو دیدگاه منجر به بزرگاست که 

د. با این ملاحظه که گردی روحانیون و کلیسا عصرنوزایی پس از رهایی سیاست از چنگال

معنای نفوذ کلیسا، تسلط کشیشان و استبداد پدران روحانی در سرزمین، جا به دین در آن



 

 

 3 دین و سیاست؛ تقابل یا تفاهم/

بود؛ طوری تجسم پیداکرد که سبب گردید ت ا در ای ن  قلوب و روان مردم جا باز کرده

های ق رار ها، اسلام هم مورد چنین نش انهاواخر با در نظرداشت بعضی ملحوظات و سلیقه

گرد جهان اس لام و توق ف رش د عل وم و ای عقب( حتی عده15 :1513)قرضاوی، گیرد

های دینی این که به فهم به دور از -های اسلامی سازی را در سرزمینتوسعه و فرایند ملت

گفت ۀ مص باح ی زدی: به کنند.به پای اسلام ختم می -های حاکم توجه نمایندداریدینو 

کنن د، برداری میجا نسخهکه از آنگیرد و کسانیزمین شکل میدر مغرب این رویکرد»

 در« .نیز چنین تقسیمات کاری صورت گیرد نمایند که در کشورهای اسلامیپیشنهاد می

های خویش دلای ل زی ادی های زیادی صورت گرفته و برای تأیید نظریهاین مورد بحث

بحث جدایی و یک ی ب ودن دی ن اس لام و  بناءً( 34 :1536اند. )مصباح یزدی، کاربردهبه

های را در ذهن به خصوص نسل ج وان نس بت ب ه سیاست در کشورهای اسلامی پرسش

 ست.اسلام خلق کرده ا

اس لامی ب ه امع ه منابع نقل ی و عقل ی، در ج استفاده ازدانسته شد تا با  لازماز این رو، 

که در جامع ه ام روز از اهمی ت خ وبی  تحقیقی-علمییک کار افغانستان  خصوص در

منابع  استدلال ازبا روانه و . چون این کار علمی با رویکرد میانهبرخوردار است، انجام شود

توان د طرف داران میباشد و حت ی  ارالعاده برخورد تواند از اهمیت فوقمینقلی و عقلی، 

در تحقیق کن ونی  ،اندیشانه را قناعت بدهد. از این روهای جزمهردو فهم به خصوص فهم

 .ه خواهد شدباتوجه به منابع نقلی )متون دینی( و منابع عقلی، به بررسی این مسأله پرداخت

 «.قابلی است یا تفاهمی ت دین و سیاسترابطه :»شود که اینک پرسش مطرح می

ی ک به عن وان  (اسلامدین )با توجه به پرسش مطرح شده، فرضیه غالب این است که 

توانند همواره در می ،بشریزمینی و پدیده یک الهی و آسمانی و سیاست به عنوان  آیین

 .باشند فاهم و دارای رابطه تأثیر و تأثرت
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که اطلاعات مورد ضرورت با استفاده  تحلیلی است-این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی 

مورد تحلیل و ارزی ابی  ،آید و با در نظر داشت متغیرهایی به دست میخانهاز شیوه کتاب

 گیرد. قرار می

 پیشینه تحقیق

و به نشر تحریر  با رویکردهای متفاوت در مورد دین و سیاست کتب و مقالات زیادی

صوص دین و سیاست زیاد به نش ر رس یده رسیده است. از این که کتب و مقالات در خ

فهرس ت اما به طور نمونه چند مورد  ؛ها را در اینجا فهرست نمودشود تمام آناست، نمی

 :گرددمی

اثر بن قیم جوزیه است که در جلد چهارم ای ن اث ر بح ث سیاس ت و  إعلام الموقعین

تأکی د مخالفانش،  شریعت را مطرح نموده است و بعد از ارائه گزارش مجادله بن عقیل و

از -هر آنچه خیر دنیا و آخ رت اس ت (و سلم صلی الله علیه و آله)ر اسلام بدارد که پیام

در اختیار مسلمانان قرار  -اعتقادات گرفته تا اعمال فردی و جمعی، آداب جنگ و معاش

داده است. بنابراین مسلمانان در هیچ امری، به احکام سیاسی که خارج از شریعت باش د، 

کند که مخالفت با آن، با اعتقاد به از ندارند. او بر این مدعای خویش چنین استدلال مینی

اندیشد گویی م ردم را محت اج رس ول چون کسی که چنین می ؛خاتمیت سازگار نیست

 اساس اً ک ه رس دمی نتیجه این به قیم ابن ( بنابراین،15: 1535. )ابن قیم، دانددیگری می

 از ج ایی در اگر و است کافی «شریعت» بلکه داشت؛ نخواهیم «سیاست» واژۀ به نیازی

، سایت الوهابی( ام ا 1531است)ابن قیم، به از رستم فلاح دیگران تبع به شود، استفاده آن

رسد و سیاست را صرف متعلق به شریعت دانس ته گیرانه به نظر میاین نگاه خیلی سخت

 است و نگاه بیرون دینی به سیاست ندارد. 

 اث رده در ای ن ناثری است از علی عب دالرازق مص ری. نویس صول الحکم، اام والاسل

به وی ژه از ط رف  که مورد نقدهای جدی ی دین و سیاست را مطرح کردهیموضوع جدا

ده، کتاب خود را بر پای ه ای ن اس تدلال و نقرار گرفته است. نویس علمای جامعه الازهر،
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خودش نخستین و معتبرترین منب ع ش ناخت با وجودی اینکه قرآن »: ه استنظریه نگاشت

 «ماهیت و احکام اسلام است، به موضوع سیاست، دولت و حکومک ت نپرداخت ه اس ت.

( در مجموع نظر او در باره حکومت اس لام 116: 1530مهدی زحمتکش وعلی جعفری، )

خلافت منش ای مردم ی  -1خلافت وجوب شرعی ندارد،  -1شود: ها ختم میبا این گزاره

مفهوم خلافت، امامت، جماعت و بیعت با معنای جدیدی که امروز مس لمانان  -5، و دارد

( اما نویسنده ت أثیر و نق ش 110: 1531فهمند، برابر نیست. )آیت الله مظفری، از آن می

 های سیاست در دین را نادیده گرفته است.و سیاست بر دین و نیز آموزهدین بر سیاست 

 داند.خصیت سیاسی پیامبر را منتفی میاز سوی دیگر نویسنده بعد ش

اثری اس ت از دکت ر یوس ف قرض اوی. نظری ه سیاس ی  ،من فقه الدوله فی الاسلام 

های دین سیاست در بطن آموزهو قرضاوی در رابطه به دین و سیاست این است که دین 

 . کندو اراده مردم را در امور سیاسی نفی نمی اسلام نهفته است

رسول سیاف که این کتاب در افغانستان به الاست از استاد عبد رب اثری  دین و دولت

نشر رسیده است. تمرکز نویسنده در این کتاب اصول اساسی نظام اسلام است. نویسنده با 

اما به موض وع  یات بیان کرده است؛ئوجودی که اصول اساسی حکومت اسلامی را با جز

 .رابطه دین و سیاست

تیمیه که این کتاب طرفداران زیادی در میان اهل حدیث و اثر از این  سیاست شرعیه،

سوره نسا را مبنای بحث خویش قرار داده و  33و  33های جریان سلفی دارد. نویسنده آیه

به تشریح نظام اسلامی مبتنی بر وحی پرداخته است ولی به سیاست به عنوان ی ک بح ث 

  بیرون دینی نگاه نکرده است.

مقاله تحقیقی از دکت ر مس عود اخ وان ، در فلسفه ابن سیناسیاست  پیوستگی نبوت و

کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان شاه که مقاله یکی از مقالات مجموعه مقال ات 

باشد. نویسنده مقاله کوشش نموده است ص رف موض وع همایش بین المللی ابن سینا می
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بحث کند ک ه در ذات  همبستگی سیاست و نبوت ر ا در اندیشه ابن سینا به گونه خاص

  خود یک بحث عالی است؛ اما به موضوع رابطه دین و سیاست نپرداخته است.

اثر از حمید رضا اسماعیلی در خصوص دین سیاس ت  دین و سیاست در اندیشه معاصر

به نشر است که در این اثر رابطه دین و سیاست به ش کل ض منی بح ث ش ده اس ت و 

  یاست در ایران به خصوص دوره مشروطه بوده.تمرکز نویسنده بر رابطه دین و س

چگونگی فرایند تفاهم و رابط ه ت أثیر و  بررسی کنونی از این رو دال مرکزی تحقیقی

س ازی تأثر دین و سیاست با در نظر داشت معرفت دینی و سیاسی جامعه اسلامی و منتفی

 رایند تقابلی این دو پدیده خواهد بود.ف

 تعریف مفاهیم

ص ورت گرفت ه های متفاوت و برداشت هاکلمه دین تعریفاز  دین: سیشنامفهوم. 1

غالب ا  ادبی ات دین یدر  توان دست پیدا کرد.نمیبه یک تعریف واحد از آن  بناءًاست، 

ه دف،  تعاریف دین از منظر کلامی، فقهی و فلسفی مطرح شده است و متوجه رس الت،

از و یا ارتباط آن با انسان بوده است. های آن بنیان و جایگاه دین و نقش و کلیت برنامه

باید در چارچوب ادبیات دینی با در نظرداش ت زب ان عرب ی، را می« دین»این رو واژه 

کلمه دین در زبان عربی به معانی طاعت، تقوی، ملت، م ذهب، راه، رس م، تعریف نمود. 

 ،ر اص طلاحسیرت، عادت، قانون، نظام، سلطه، گردن نهادن، جزا و پاداش آمده است و د

آورده و  )ج(از ط رف خداون د (و آله و سلم یهالله عل یصل) دین به همه آنچه که پیغمبر

 ( 5: 1536رسول سیاف، ال) عبد رب  .شودگفته می،مامور به رساندن به مردم شده است

های دارد و گاهی مج از با اصل دین تفاوت داریدینالبته مفهوم : داریدینمفهوم . 2

های که بر زندگی اجتماعی تأثیر سؤ دارد را به تیغ نقد کشید؛ اما به دیندار خواهد بود تا

و  در معنای کل ی داریدیننقد ذات دین اسلام مجاز نیست. پس  ،باور نگارنده این مقاله

، نوع نگ اه داریدین بناءًبودن و التزام دینی داشتن است.  عام آن دینی بودن، پایبند دین

باورهای خویش را بر آن استوار کرده ان د. از  که دینداران ین استاز د و معرفتی قرائت
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دار داش ت. مثل ا: های مختلفی از دین را در میان جامع ه دی نتوان معرفتمیاین جهت 

ه ای داریدینصوفیانه، عارفانه، فقیهانه، فیلس وفانه و... ی ا ب ه تعبی ر دیگ ر،  داریدین

گیرانه و تندروان ه ک ه سخت داریدیندین(،  انه ازروگرایانه )فهم و معرفت میانهتساهل

گوین د. در ای ن گرایی دینی و نگاه خشک از عینک دین به مسایل ه م میبه آن افراط

مورد دکتر یوسف قرضاوی سه برداشت و معرفت دینی ارائه داده است: مکتب قشری و 

طه مقاب ل مکت ب های نوین دانسته است. قرائت دوم نقظاهری که پیروان آن را ظاهری

با نگاهی محتوایی توجهی به نصوص قرآن و سنت ن دارد و قرائ ت س وم  اولی است که

قرائتی است که به نصوص فرعی و مقاصد کلی نگاهی متوازن و هماهن گ کنن ده دارد 

 (110: 1535داند. )قرضاوی، روانه میکه این قرائت را قرائت متوازن و میانه

ه در فهم خ ود اف راد از دی ن دارد و ی ا ای ن ک ه عوام ل یا ریش هاداریدیناین نوع 

)هوشنگ ن ایبی  د.کنرا حاصل نموده و به افراد منتقل می هاپذیری این فهم و قرائتجامعه

در فه م سیاس ی و فرهن گ  های دین ی،پس چنین معرفت( 301 :1531و مهدی میرزایی، 

برداشت نموده است از سیاست نیز گونه که از دین سیاسی فرد تاثیر عمیق دارد؛ یعنی همان

 کند. چنین برداشتی دارد که کاربرد آن در زندگی سیاسی و اجتماعی تجلی پیدا می

« پ ولیس»یون انی  ۀ(، از واژpoliticsسیاس ت ) ژۀوادانشسیاست:  شناسیمفهوم. 3

(polis یا شهر گرفته شده است. ارسطو گفته است: انسان موج ودی اس ت ک ه ب رای )

ج دایی ها، شهر و دولت از همر پولیس )شهر( آفریده شده است. از نظر یونانیزندگی د

ه ا را دول ت کردند که ما امروز آن جایهای زندگی میها در جاهناپذیر بودند و یونانی

شهر نبوده؛  در زبان یونانی، تنها در برگیرنده«  polis»  نامیم. افزون برآن، واژهشهر می

 :1533)احم د بخشایش ی،  .رفتکار میهم، به«جامعه»و « دولت»، «دژ»بلکه در معنای 

باشد. )علی معنای پاس داشتن ملک می هخدا آمده است که سیاست بهد درلغت نامه (15

در کل واژه سیاست به مفهوم عام به تدبیر امور مربوط به بشر (1111 :1515اکبر دهخدا، 

 (15: 1531، هدفخلیل ) .انسان استاز انسان وبرای  سیاست زیرا؛ دلالت دارد
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ورزی نیز را تعریف کردیم، سیاست داریدین: همان گونۀ که ورزیسیاستمفهوم . 4

شبیه آن، نوع نگاه به سیاست است یا نوع کاربرد و به ک ارگیری سیاس ت در زن دگی 

                    اس تفاده از سیاس ت در           ورزی شیوه      سیاست  باشد. یعنیجمعی برای تنظیم امور جمعی می

                      ورزی هم ان کاربس ت و ی ا                    را گویند و یا سیاست                              پیشبرد اهداف مدیریت هر کشوری

                                                                      های به کارگیری سیاست در صحنه عمل در امر تنظیم امور اجتماعی، ب ه ه ر نح و     شیوه

      باشد.                                         ممکنی که بتواند به نفع جامعه تمام شود، می

 نظریمبانی 

 در م ورد« فرهنگ سیاسی پذیری سیاسی وجامعه»آلموند و پاول در بخشی از کتاب  

پذیری سیاس ی ب ر فرهن گ سیاس ی اس تدلال تأثیر دین به عنوان یکی از عوامل جامعه

اند که خواه و ناخواه پیام د های فرهنگی و اخلاقییا، حاملان ارزشنکنند که مذاهب دمی

های مذهبی از طری ق گذارد. گروههای عمومی تأثیر میسیاسی دارد و بر مسایل سیاست

دهند شکل می افراد را داریدینهای خاص خود، نوع کید بر تقلید، آموزش و انگیزشتأ

کنند که مجموعه های خاصی را ایجاد میها و نگرشو پس از آن در فرد معرفت، ارزش

) ب ه نق ل از  توانند فرهنگ سیاسی ف رد باش د.میها ها و نگرشها و ارزشاین معرفت

ار ب ر ذدین یک ی از عوام ل تأثیرگ  بناءً( 431 :1531، هوشنگ نایبی و مهدی میرزایی

گیرانه و دیگ م از دی ن، منج ر ب ه از این رو، معرفت سخت .پذیری سیاسی استجامعه

. یعنی حضور فعال در عرصه سیاست با فهم شودمیاز سیاست گیرانه سخت فهممعرفت و 

لید دان ش و فرهنگی، توو تمسک غیر معرفت اندیشانه از دین، توسعه سیاسی، اقتصادی، 

 شود. اندیش میدهد که منجر به ایجاد جامعه غیر تکثرگرا و دیگمغیره را توقف می

های عقلانی و تحقیق کنونی بر محور همین نظریه استوار است با استدلال بر این که فهم

ج اد را ای عقلانی دارورز و دینتواند یک جامعه سیاستمیتوسعه یافته از دین و سیاست 

مان ده و گیری جامعه عق بهای توسعه نیافته از دین و سیاست منجر به شکلکند و فهم

ه ا دهد. این پی ام در ذهنها میشود که پیام معکوسی را به بازخورد ذهنگر میخشونت
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کند که انگار اسلام و سیاست با هم مشکل دارن د و ن اگزیر مانن د طوری تجسم پیدا می

دو حوزه از هم جدا شوند. از طرف دیگر طرفداران یکی بودن دین تجربه غرب باید این 

و سیاست نیز در جهان اسلام از خط میانه عدول کرده اند که این فهم منج ر ب ه ش کاف 

  کلانی میان روشنفکران مسلمان و فقیهان شده است.

 سیاست  أ دین ومنش

ه کنیم، به گفته ارسطو اگر سیاست را در مقایسه بار سرشت انسان به مفهوم عام آن نگا

انسان ذاتا موجود سیاسی است و او را در مسیر کسب مصلحت ف ردی و جمع ی س وق 

ةَ َ   لَة    :»دهد. به گفته ابن عقی لمی َ  َ لةأ َِة ََ   ُ ُ  َُا ةَّم  الَعةا يأة َُ َِةاحِّ ِّ ةأ ََ ةْلأ ا أ ََةا َاةاَم َِّ   ُ َياَسة َ   َ   الس ِّ  َ َ    َ   أ َ  أ   َ          ع    َ  ِّ  ِّ   َ َ  أ َ   ِّ أ   أ   َ   َ    َ  َ ِّ    
ََِد َعْلأ الأَفَسادِّ، َو ِّمأ َلمأ  َ  ِّ أ َ  أ الصعََلحِّ َوَ ْةأ   ِّ   َ َ  أ   أَ    َ  َ َ  َ  أ َ  ال عس َّح     ع َ ِّ  َ   ِّ أ      ع      ُ َش  ِّعأ َِّ َوَسةَّعَم   -   َ  َعََّيأة َ  َصةَّع  الَّعة َ  ع  َ َ  َ أ ِّ  ة     -َ  ع     ع    َِّ َويأ َََح ِّة َ  أ   َوََل نَةة  ِّ ِّ   َ  َ  َ  َ  َ»  .  

  (   511  :     1535         بن القیم  ا )

       کردهای                                                        ابولوفأ ابن عقیل سیاست عبارت است از قاطعیت و حزم به عمل              یعنی به گفتۀ  

    لل ه                           اگرچه مش روعیت آن را رس ول ا                                            که به مصلحت مردم نزدیک و از فساد دور باشد.

                                                   وضع نکرده و یا وحی نازل نشده باشد. ب اور اب ن عقی ل و  (و آله و سلم یهالله عل یصل)

                                             تر از شریعت است؛ به این معنی که همه چی ز ل ازم                            نظرانش این است که سیاست عام  هم

          قدر که ب ا                                                                    نیست از ناحیه شارع مقدس تشریع شده باشد تا مجاز شمرده شود؛ بلکه همین

            : الوهابی(     1531 / 3 / 5                                  نداشته باشد، کافی است. )رستم فلاح،                   منطوق شریعت مخالفت 

ها سازد که بسیاری از افراد و گروهتعریف ابن عقیل از سیاست موضوعی را روشن می

در آن دچار اشتباه شده اند. به این ترتیب که از انتساب سیاست به شریعت گاهی چن ین 

ریعت به آن نطق و تصریح شود که سیاست شرعی موقوف به آن است که شبرداشت می

که در این تعریف مراد آن است که سیاست مخالف ش رع و ن   نموده است؛ در حالی

رساند که سیاست از مسایل اجتهادی و امور مصلحتی نباشد. همچنان این توضیح چنین می
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ها بی ش مار های است که شریعت آن را مسکوت گذاشته است که این عرصهدر عرصه

 (6: 1401ل هدف،) خلی.باشدمی

دارد و دی ن منش أ  بشری منشأ زمینی و سیاستشود که از این نظر چنین برداشت می

دان د و حکومت را حق مردم میدکتور یوسف قرضاوی بر همین اساس الهی و آسمانی. 

در قدرت و حاکمی ت را از اندیش ه و ش ریعت « تئوری حق الهی»از همین طریق اتهام 

را تمام اً برخاس ته از اراده م ردم درت سیاسی در جامعۀ اس لامی کند و قنفی میاسلامی 

 (155: 1434)به نقل از مرتضی بحرانی، . داندمی

این مس أله  (و آله و سلم یهالله عل یصل) از سوی دیگر سلوک و سیرت سیاسی پیامبر 

ک ه اراده دهد ا نشان میدر نبردههای پیامبر با یارانش ورهمشچون  ساند.ررا به اثبات می

و  ی هالله عل یصلانسان در تنظیم امور اجتماعی و سیاست نقش اساسی دارد و رسول الله )

های مشوره . مانندکندبه آرای مردم مراجعه می به جای مراجعه به وحی الهی، (آله و سلم

از  پ یشدر غزوه بدر او داشت. خندق  و ، احدبدر هایبا یارانش درغزوهرسول خدا که 

مهاجران همه  .ویژه از انصار مشوره بخواهد که داخل نبرد شود، خواست از یارانش بهاین

 یص ل) وقتی که انصار فهمیدند که پیغمب ر .را خوب دانستندجنگ مشوره دادند و آن به

 انص ار ب ه نمایندگیبه )رض(  معاذهاست، سعد ابن خواهان رأی آن (و آله و سلم یهالله عل

این برخورد  (30 :1535)مصطفی سباعی،  مشوره داد.( و آله و سلم یهله علال یصل) پیغمبر

دهد که سیاس ت ام ر زمین ی و پیامبر نسبت به سیاست و تنظیم امور اجتماعی نشان می

   بشری است و بستگی به اراده مسلمانان دارد.

ک ه  دانس تندمی (و آل ه و س لم یهالله عل یصل رسول الله)اعراب زمان              از سوی دیگر، 

را برای تشکل حکومت اسلامی ف راهم و لازم شرایط  (و آله و سلم یهالله عل یصلپیامبر )
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برپای ه  دولت رابایست میاما پس از رحلت رسول مبارک است.  نیز آن را تأسس کرده

ارث گذاش ته شان به برای (و آله و سلم یهالله عل یصل)ای که پیغمبردینیقواعد  مجموعه

 یصل) محمد شود که پس از رحلت حضرتجا معلوم میتفاوت ایناما د. بود، تأسیس کنن

یارانش )انصار و مهاجرین( در سقیفه برای انتخاب رییس، گردهم  (و آله و سلم یهالله عل

دانستند که در مورد و خود را محق می هم پرداختند مشوره آمدند و برای تعیین خلیفه به

دانس تند ک ه در م ورد مس ایل باشند؛ چون آنان میشان دخالت داشته سرنوشت سیاسی

زنند نه مسایل اعتقادی و دینی. از تمام دلایل مطرح ش ده ت اریخی و اجتماعی حرف می

ی دارد و دی ن منش أ شود که سیاست منشأ زمینی و بشردینی در باره سیاست معلوم می

 اند.  همآسمانی و الهی و فهم معرفت اندیش از هردو پدید دارای ظرفیت تفا

 اسلام و تشکیل نظام سیاسی

 و نی ز ج زء از برنام ه رودیکی از نیازهای جوامع بشری به شمار میتشکیل حکومت 

اش تطبی ق انس انی گون هه در چوکات حکومت، قوانین اله ی بهباشد کمی فراگیر اسلام

 دان د. از ای ن جه ت،حکومت و سیاست را یک نیاز جدی می گردد؛ یعنی اسلام تشکیل

ةا  داری و حَکمیَت در قرآن کریم اشاره کرده است:حکومت برسر مسأله)ج(  خداوند ََ ُةا َ ُ

ِ ةَّا ال عس ةَّحَ  ََ َوَ طِّي ِ َّا الَّع َ َّا َ طِّي ةَا مأ  العذَُِّْل آََ ة ِّ َِّ ََأ َِّ  و اوَل أ ِّةَ َءةََ  ََةة  دإول   ِّلَة  الَّعة  ََةِِّم  َةََةاَععأم مأ 
 ۖ

  َ َِّ خِّ ِّ َوال عس َّحِّ  ِّم ا َم مأ  ة ؤأ مِّ اْلأ َسْل   َأأوًَُِّل  ََّم ِّالَّعَِّ َوالأيَّأ  ( 95نسا آیه « )ۖ  َذلَِّك َخي   َوَ يأ
اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

پی امبر س نت خ دا و کت اب هرگاه در چیزی ن زاع داش تید، آن را ب ه  الأمر را یو اول

ها داوری بطلبید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان داری د! ای ن ک ار نبازگردانید و از آ

 برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
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به عنوان یکی از نمادهای اساسی یکی از کارکردهای مساجد داده است  نتاریخ اسلام نشا

از آن کار  ده که در تشکیل جلسات معمولابو در طول تاریخ، کارکرد سیاسی آندین اسلام 

های حکومت نوپای مدینه را در پایه( و آله و سلم یهالله عل یصلشد؛ چون پیامبر )گرفته می

های سیاسی خود را در مسجد انج ام داد و ریزیمسجد مدینه محکم کرد و بسیاری از برنامه

در بعیت رسمی با خلفای جاینشین ایشان  (و آله و سلم یهالله عل یصلپس از رحلت پیامبر )

 (  461: 1533مسجد صورت گرفت. )افتخاری، 

های فکری و عملی خود از همه توانایی (و آله و سلم یهالله عل یصل)پیامبر  از این رو،

برای تأسیس حکومت اسلامی در سرزمین اسلامی که مرکز دعوت و رسالت اسلام بشود و 

از هیچ تل اش  رفته و، کار گیا حاکمیت اسلام که مردم در آسایش و امنیت قرار بگیرند

و  ی هالله عل یصلدر یک نگاه پیامبر ) (13: 1534)قرضاوی،. وکوششی کوتاهی ننمودند

سیاسی را تشکیل -هم رسالت آوردن پیام الهی را داشت و هم حکومت اسلامی (آله و سلم

دین و دولت هردو را  (و آله و سلم یهالله عل یصلمحمد ) C.A Nallinoداد. به سخن 

خلی ل ه دف  اش مرزهای هردو هماهنگ بود. )به نقل ازود که در طول زندگیایجاد نم

های نظام سیاسی را ایجاد نمود و نام ( یعنی او به تعقیب هجرت به یثریب، پایه13: 1531

ها و طوایف دیگر در سایه دول ت یثریب را مدینه گذاشته و مسلمانان همراه سایر گروه

 (115: 1531برابری زندگی کردند. )همان،  اسلامی در عهد نبوی با برادری و

 های قدرت سیاسی جامع هنخستین پیمانی با تدبیر جهانی است که پایه نیز میثاق مدینه

دو  (و آل ه و س لم یهالله عل یصل) از این، پیغمبر ساخت. پیش اسلامی آن زمان را محکم

رسانیده بود. بیع ت نخس ت امضاء های پیمان عقبه نخست و دوم بهنامپیمان دیگری را به

خواه د تر از هر چیزی دیگر بر توحید، آداب و اخلاق تأکید داشت ک ه اس لام میبیش
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ها بنیاد نهد؛ زیرا در آن وقت جهاد هنوز فرض اسلامی تشکیل بدهد که دین برآن جامعه

کنند.  گرفتند تا دولت اسلامی را بر بنیادهای اسلام بر پانشده بود و مسلمانان آمادگی می

ایجاد کرد که از هرنوع فساد اخلاقی مبرا باشد. بیع ت دوم  ایاین دولت را باید در جامعه

های دولت اسلامی را مشخ  و معین نمود و مسلمانان مدینه را مل زم نم ود ک ه از نشانه

 (105 :1533)سید محمد وکیل،  حمایت نمایند. (و آله و سلم یهالله عل یصل)پیغمبر

 و سیاست دینتأثر میان  وفرایند تأثیر 

داران جدایی حوزۀ دین و سیاست )سکولارها( و طرفداران یکی ب ودن بر خلاف طرف

ب ه  دی ن زمین ی و یک امر بشری و به عنوان سیاست توان گفت کهمیدین و سیاست، 

و آسمانی با درنظر داشت نیاز جامعه بر هردو، تعامل پذیرند. ب ه  یک امر وحیانیعنوان 

تواند بی تأثیر نمیو معرفت دینی  داریدینی، دین برسیاست و فرهنگ سیاسی بر تعبیر

 ورزی تأثیر دارد:دین از چند جهت بر سیاستاسمارت  نینانباشد. به سخن 

ملیتی که اکن ون ترتی ب سیاس ی تک های گوناگون با دولتشیوهنخست؛ دین به .1

 ؛کندو واکنش پیدا میجهانی است؛ تعامل یا کنش  متعارف در سراسر جامعه

ان د و در ترتیب ات جهانی در آمدهصورت نیروهای منظم  دوم؛ بسیاری از ادیان به .1

 ؛گذارندالمللی تأثیر میبین

 ؛ها را تشدید کندها یا بین آنتواند تفرقه در درون دولتسوم؛ تعارضات دینی می .5

وعیت دادن ه ای دین ی ب رای توجی ه و مش رچهارم؛ بسیاری از اوق ات از ارزش .4

 ؛شوداقدامات و ترتیبات سیاسی استفاده میبه

)فول ادون،  تر متأثر از اعتقادات دینی ایشان اس ت.پنجم؛ رفتار رهبران دینی بیش .3

1535: 415)   
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که دین بر دین همواره با دو شیوه بر سیاست اثرگذار است: یکی اینیا به تعبیر دیگر، 

 مثلا:ار است. سیاست به شکل آگاهانه و مستقیم اثر گذ

 ها؛ن برای مشروعیت بخشی به نظام سیاسی و سیاستیاستفاده از د .1

 ورود روحانیت در عرصه قدرت و سیاست؛ .1

 استفاده از قوانین فقهی و احکام دین برای وضع قوانین و اداره جامعه؛ .5

 گیری از دین به عنوان ایدئولوژی برای مبارزات سیاسی.بهره .4

مستقیم نیز بر سیاست تأثیر دارد و در طول ت اریخ در  از سوی دیگر دین به شکل غیر

کند که ش امل ریزی میدارانه را پیها نفوذ کرده و تقوی دینها و هنجارهباورها، ارزش

ش ود ک ه هنجاره ای عم ل ها، الزامات و انتظارات مییک سلسله اهداف، معانی، ارزش

ده د. سیاس ت را ش کل میآورد و از نظ ر اجتم اعی کننده یک فرهنگ را به بار م ی

دی ن نق ش  ( رابطه دو طرفه دین و سیاس ت ط وری اس ت ک ه10-3: 1536)اسماعیلی

تواند با تعیین وضع سیاس ی میمشروعیت دهنده دارد و سیاست نقش نگهبان؛ یعنی دین 

تواند به اعتراض وضع سیاسی موجود، میموجود به آن مشروعیت و مقبولیت بدهد و نیز 

تغییر انقلابی ی ا ت دریجی وض ع موج ود سیاس ی  قداماتی که منجر بهسبب مشروعیت ا

 جامعه شناس و فیلسوف دین استکهاوس همچنان( 51: 1531شوند، بشود. )شیخ عطار، می

ها و در بخش اعظم تاریخ انسانی، میان دین به نیز بر این باور است که در بیشتر فرهنگ

به عنوان نگهبان اقتدار دنی وی، ارتب اط  مثابه عامل تأمین و تضمین مشروعیت و سیاست

ه ا در ش کل دادن و وجود داشته است. ادیان نیز دست کم بر مبنای کارکردی ک ه آن

های سیاسی، نوسازی و اصلاح آنها داشته ان د، م ورد ارزی ابی مشروعیت بخشیدن به نظام

یک دی دگاه  در هر حال کلام الهی، حامل» (333: 1514 استکهاوس،. )گرفته اندقرار می

 (53: 1531شیخ عطار، ) .«تواند خنثی باشدنمیاجتماعی در مورد بشر است و 

متقاب ل  تواند تأثیرمیورزی همواره دچار کنش و واکنش بوده و و سیاست داریدین

داشته باشند. این تأثیر متقابل به نحوی نشان دهنده تفاهم و تعامل پذیری دین و سیاس ت 
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گرایانه از هردو، تأثیر مثبت ی طر است که برداشت و معرفت تساهلباشد. از همین خامی

توانند یکدیگر را سمت و س وی مثب ت بدهن د. اینک ه گ اهی میبر یک دیگر دارد و 

؛ شود، علت آن ذات دی ن نیس تهای غیر عقلانی، تندروانه و فسادآور میورزیسیاست

داری است که سیاست و حکومتگرایانه دینی های خشک و جزمها، قرائتبلکه برداشت

شود دارد. برای نمونه میسازد و جامعیت دین را از میان برمیرا غیرعقلانی و فسادآور می

اندیشی خوارِج صدر اسلام و سایر دینی و انحصارگری کلیسایی مسیحیت، جزم از سیاست

  .نمود د، یاد آوریناههای رادیکال مذهبی دیگری که در این وادی گام نهادجریان

ه ای م ذاهب ارزش که در مبحث مبانی نظری مطرح ش د، آلموند و پاولیا به تعبیر 

های عم ومی ت أثیر که پیامد سیاسی دارد و بر مسایل سیاس تهستند  فرهنگی و اخلاقی

دهند و شکل می افراد را داریدیننوع  بنابر معرفتی که دارند های مذهبیگذارد. گروهمی

کنند ک ه مجموع ه های خاصی را ایجاد میها و نگرشرفت، ارزشپس از آن در فرد مع

از سوی دیگر به  .توانند فرهنگ سیاسی فرد باشدمیها ها و نگرشها و ارزشاین معرفت

گفت  ه مایک  ل راش فراین  د اجتم  اعی ش  دن در فه  م سیاس  ی نق  ش اساس  ی دارد و 

پس معرفت ( 1535راش، شود. )مایکل شان نسبت به پدیده سیاسی تعیین میهایواکنش

. یعنی شودمیاز سیاست گیرانه سخت فهمگیرانه و دیگم از دین، منجر به معرفت و سخت

حضور فعال در عرصه سیاست با فهم و تمسک غیر معرف ت اندیش انه از دی ن، توس عه 

همین گونه فرایند غی ر دهد. سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تولید دانش و غیره را توقف می

کند. از همین اندیشه دینی را تقویت میپذیری سیاسی نگاه خشک و دیگمه جامعهآگاهان

دین بیشتر تحت تأثیر فرهنگ است و برداشت انسان از دین مطابق سطح شناختش از رو، 

آی د. و آخرت ب ه دس ت می و اعتقاد با خدا طبیعت، مابعدالطبیعه، روابط انسان با جامعه،

 (11: 1531)دای فولادی، 
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 گیریتیجهن

 توان چنین تحلیل نمود که رابط همیدر رابطه به آنچه در این مبحث پژوهشی مطرح شد، 

باشد. های دینی و سیاست با وجودی که مناقشه برانگیز بوده تفاهم پذیر و در تعامل میقرائت

د برسند اما جهان اسلام، فقیهان و روشنفکران دینی مسلمان تا هنوز نتوانستند به یک نتیجه واح

های ای ن ای را برای حکومت کردن در کشورهای اسلامی گزینش نماین د. یافت هتا راه میانه

دهد که دی ن اس لام و سیاس ت آش تی تحقیق بر مبنای چارچوب نظری مطرح شده نشان می

ورزی دارد و و سیاست داریدینتوانند در تعامل باشند. چرا که هر جامعه نیاز به میپذیرند و 

شود حوزۀ این دو پدیده جدا باشد. چون جدایی حوزۀ دین و سیاس ت منج ر ب ه توق ف نمی

باید آموزهای مدار مسلمان میهای سیاسی است و سیاستشوند. دین حاوی آموزهیکدیگر می

سیاسی را از دین فراگیرد و با استفاده از استقلال اراده بشری خویش دس ت ب ه تنظ یم ام ور 

ورزی و سیاس ت داریدی نبه تعبیر دیگ ر حوزۀ سیاست بزنند. یا  جهانی به خصوص دراین

متقابل با هم داشته باش ند. پ س برداش ت و  تواند تأثیرمیهمواره دچار تقابل و تعامل اند که 

توانن د یک دیگر را دچ ار میمعرفت غیر تندروانه از هردو تأثیر مثبتی بر یک دیگر دارند و 

 توسعه مثبت نمایند. 

های هر دو پدیده به گونه حد اکثری متفاوت است؛ یعن ی دی ن دیگر کار بستاز سوی 

گری و اصلاح عقیده به منظور کامیابی آن جهانی است و سیاست دنب ال تنظ یم دنبال هدایت

نقط ه جهانی به منظور پیروزی و کامیابی و رسیدن جامعه توسعه و پیش رفت اس ت. امور این

ورزی ط وری باش د ک ه در جامع ه اس لامی سیاس تک ه  متغیر در این استدو تفاهم این 

های دینی اولا رعایت و در گام دوم منتفی نشود و همین گونه نگاه معرفت ی دین ی ب ه ارزش

های مدرن سیاسی را نیز منتفی نکند و در نتیج ه ه م بت وانیم ای باشد که ارزشسیاست گونه

پ ذیری در کل فرایند جامعه یافته.و توسعه دار داشته باشیم و هم بتوانیم جامعه مرفعجامعه دین

آورد ک ه در آگاهانه و فهم معرفت اندیشانه از دین، به راحتی دین و سیاست را کنارهم م ی

   شود.  دار و عقلانی ایجاد مینتیجه جامعۀ سیاسی دین



 

 

 17 دین و سیاست؛ تقابل یا تفاهم/

 هاسرچشمه

 الف: کتب

تحقی ق: ط ه  ،4ج  ،إعلاام الماوقعین عان رل العاالمین (،1535) ابن القیم الجوزی ه -

 عبدالرئوف سعد، 

، نش ر پژوهش کده دین و سیاست در اندیشاه معاصار(، 1536) اسماعیلی، حمید رضا -

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

، ته ران: نش ر دانش گاه ام ام 1، چسیاست، دین و فرهنگ(، 1533افتخاری، اصغر، ) -

 و پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات. صادق

، ترجمه مرتضى اسعدى، در: فرهنگ و ن و سیاساتدی(، 1414)اکس ل. استکهاوس  -

 .طرح نو: الیاده، تهران دین،

 .، انتشارات آوای نور4چ ،اصول علم سیاست(، 1533) حمدابخشایشی،  اردستانی -

، های سیاسی قرن بیستم از سقراط تا ماکیااولیتاریخ اندیشه ،(1536) پولادی، کمال -

 کتاب اول، تهران: خیابان داکتر فاطمی.

 ، کابل: انتشارات مستقبل. 1، چتاریخ افکار سیاسی(، 1531ل هدف، عنایت الله )خلی -

)ج زوه درس ی دوره  اسلامبه نظام سیاسی نگاهی (، 1401خلیل هدف، عنایت الله، ) -

 ماستری( کابل: برنامه ماستری پوهنتون دعوت. 

 نشر بنیاد انکشاف مدنی. دین، فرهنگ و سیاست، (،1531دای فولادی، ) -

 .انتشارات دانشگاه تهران ،3ج ،دهخدا لغت نامه(، 1515اکبر )، علیدهخدا -

ی فض ل ال رحمن ترجمه« هاواندرزهادرس» سیرت نباوی ،(1535سباعی، مصطفی ) -

  فاضل، کابل: انتشارات میوند.

 ، کابل: انتشارات محمدی.دین و دولت(، 1536) سیاف، عبد رب رسول -
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، دین و سیاسیت: ماورد هناد(، 1531القلم )شیخ عطار، علیرضا با مقدم محمود سریع  -

 مرکز چاپ و انتشارت وزارت امور خارجه. 

، انتش ارات 5امیر رض ایی، چ ، ترجمهاسلام و مبانی قدرت(، 1531عبدالرازق، علی ) -

 آشیان. 

ی عبدالعزیزسلیم، انتش ارات ، ترجمهفقه سیاسی در اسالام(، 1513یوسف )قرضاوی،  -

 احسان. 

عب دالعزیز  ، ترجم هبایادها و نبایادهای دیان و سیاسات ،(1534قرضاوی، یوسف ) -

 سلیمی، نشر احسان.

، 1م ؤمن حکیم ی، چ ، ترجمههای از سیرت نباویدرس ،(1533وکیل، سید محمد ) -

 کابل: انتشارات اصلاح افکار.

 ، انتشارات مؤسسه1، چ1، جی سیاسی اسالامنظریه، (1536مصباح )یزدی، محمد تقی  -

 ی امام خمینی.آموزشی و پژوهش

 ل: مقالات

دو » و دموکراسای در اندیشاه سیاسای یوساف قر ااوی اسالامبحرانی، مرتض ی،  -

 . 1534، شمار اول، پاییز و زمستان «فصلنامه پژوهشی علوم سایسی

با معنا داری زندگس در یا   داریدینرابطه  ،سراج زاد، سید حسین؛ رحیمی، فرشی -

 . 1531اره بیست و چهار زمستان ، شم«راه برد فرهنگ» جمعیت دانشجویی 

فصلنامه سیاست » اسلام رابطه دین و سیاست در ،علیزحمت کش، مهدی؛ جعفری،   -

 .1530، ، سال بیست و پنجم، شماره سوم«خارجی

چرایی نگاه متضاد به دین و سیاست نزد عبدالرازق مصری و اماا مظفری، آیت الله،  -

 .1531، سال 13شماره 4سال« فصلنامه پژوهش انقلاب اسلامی» خمینی



 

 

 19 دین و سیاست؛ تقابل یا تفاهم/

« نامه نقد و نظرفصل» یمشارکت یاسیو فرهنگ س ینید یمبان ،یعل دیس ،یرموسویم  -

 .1513، سال تابستا، شماره هفتم

، باا ناوف فرهناگ سیاسای داریدیانتیاین رابطاه نائبیف هوشنگ؛ میرزایی، مهدی،  -

تابس تان  1، ش ماره43، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره«فصلنامه سیاست»

1531 . 

 ج: سایت

تاریخ دریافت: -1531/03/50 نشر: تاریخ: اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیاه ، رستم،فلاح -

13/11 . 

www.alwahabiyah.com/fa/Articleview / ت در:فقابل دریا   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

ثیر فساد اداری برامنیت ملی در افغانستان پسا أت

 1012تا  1002

 *سلیم ربانی محمد

 حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون دعوت یحپوهن علمی عضوکادر*

Salimrabaani0202@gmail.com 

 

 

 :چکیده

رود به شمار م ی          نظم داخلی  و           بر امنیت           تأثیرگذار     های     پدیده                            فساد اداری به عنوان یکی از

ک ه ای ن  دانن داران میذگاست. همه سیاست مبدل شده هانیبه یک معضل ج امروزه که

          . از جمل ه شناس دنم ی را م رزی و ح د شود و ه یچای بسیاری میهپدیده باعث آسیب

  .                  قرار داشته و دارد                                                                افغانستان همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح ملی و فراملی 

           مورد بررس ی   ،                        لای امنیت ملی افغانستان                                                 باتوجه به این، در مقاله کنونی تأثیر فساد اداری با

در فس اد اداری                                        سوال محور تحقیق کنونی از ای ن ق رار ب ود )                        و تحلیل قرار گرفته است. 

فرضیه غال ب   ( ، امنیت ملی را چگونه به خطر مواجه ساخت1011تا  1001افغانستان پسا 

. موجود بودهعناداری این بود که میان فساد اداری و تهدید امنیت ملی در افغانستان رابطه م

یی انجام نهخامبتنی بر روش کتابباشد که تحلیلی می -توصیفیاز نوع تحقیق این تحقیق 

  010700211تاریخ دریافت: 

   410900211تاریخ  تأئیدی: 

 

 ء
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ده د ک ه فس اد اداری م انع تطبی ق ق وانین و های این تحقیق نشان می. یافتهشده است

امنی ت مل ی کش ور را س خت  ،در فساد اداری و نظامی خباراتیتمصروفیت کارمندان اس

 .  صدمه زد

 امنیت ملی دتهدیافغانستان، فساد اداری، امنیت ملی، : واژگان کلیدی

  مقدمه

 ه  ادولت اداری نظ   امرۀ در پیک مخرب های یکی از پدیده به عنوان فساد اداری

بقا و سلامت سیستم را به مخاط ره انداخت  ه و اص ل ک ارآیی، که  شودمی محس وب

ن س اختار وردفساد در البته نوعیت و ماهیت  د.نمایسلامت و اقتدار اداره را تضعیف می

ه ا، آنگوناگون که ویژگ ی مش ترک ی خهای تاریدورههای سیاسی و نظامها دولت

ها ب وده اس ت. تم ام اد و باور عمومی بر ادارهتماع حلالکارآیی اداره و اضم تضعیفِ

از فس  اد  الملل ی، در ی ک برهۀ مش خ  از ت اریخ، های موجود در نظ ام بیندولت

ان د.  حاکم در رنج بوده و زمان و ان  رژی زیادی را صرف مقابله با این پدیده ک رده

گذاری در ه ر نظ ام امنیت یکی از مباحث محوری در حوزۀ علم سیاس ت و سیاس ت

        آن گونه   .شودتهدید میفساد اداری  خصوص ابعاد مختلفی به سیاسی است که همواره از

                             ه در کاربرد عامى ک ه در رواب ط  س                 مفهوم امنیت فى نف:»   کند  مى        استدلال        بوزان       که بارى

      یافت ه                                رسد که به عنوان یک مفهوم س ازمان                   ها دارد و به نظر مى  ته ش                  بین الملل و دیگر ر

                  با ادبیات شدیداً   ،                                                            محورى از سوى سیاستمداران و محققان مورد پذیرش قرار گرفته باشد

کشورها  است که تامین صلح در ۀعمد فساد اداری یکی از عوامل                منسجمى روبروست.   نا

افغانستان را به چالش مواجه ساخته است. آنچه ک ه وض عیت را ب دتر  به خصوص در

ت ر قدمست که مسؤولین تامین عدالت و تنفیذ قانون در نقض قوانین پیشا سازد اینمی

و دفتر ملل متحد در مورد مواد مخ در  1010در سال یک تحقیق انجام شده هستند. طی 



 

 

 23/ پسا... تأثیر  فساد اداری بر امنیت ملی در افغانستان

مجب ور بودن د ب ه  س تانفیصد شهروندان افغان 13حدود نشان داده شده است که جرم، 

 10فیص د ال ی  10موظفین امنیتی و کارمندان محلی حد اقل یکبار رشوت بپردازند. از 

ارنوالان، دکتوران و کارمن دان حک ومتی رش وت سفیصد افراد مجبور شدند به قضات، 

رشوت به منظور تسریع بخشیدن ب ه پروس ه ام ور رسد که پرداخت نمایند. به نظر می

( فیصد معتقد اند که این یک امر 53شود که بیشتر از ثلث جمعیت )اداری پرداخته می

 خبرگذاری تسنیم(  -13/3/1533نشر:) باشد.معمول می

بنابراین، مسئلۀ تحقیق چیستی تهدیدات اصلی متوجه امنیت ملی افغانستان و همچنین 

 ابراین،ای است. بن های مقابلهبندی این تهدیدات برای اتخاذ راهبردلویتبندی و اودسته

 نق ش »توان مطرح نم ود: میبا در نظر داشت آنچه در بالا مطرح شد چنین پرسشی را 

فرض یه غال ب «  داشتامنیت ملی  ی برتهدیدچه  1001در افغانستان پسا فساد اداری 

و  1001فس اد اداری در افغانس تان پس ا ن می ا کهمبتنی بر سوال مطرح شده این است 

                          پدیده فساد اداری و اختلاس وجود داشت. چون مثبت ورشکسته شدن امنیت ملی رابطه 

                                                                           جزء از حیات بشری است که با طول عمر انسان مرتبط بوده و مراحل فراز و ف رود را 

   ، ل              )بل الی، اس ماعی                       بیش وجود داشته و دارد                                  در جهان طی کرده و در هر کشور کم و

                       و نظم را برهم زده است.   (  11  :     1530

فساد اداری بالای  به تبیین چگونه تأثیرگذاری تحقیق کنونی در آن است کهاهمیت  

توان د میبدیهی است که نتیجۀ این پژوهش  د.پردازمی 1001امنیت ملی افغانستان پسا 

لۀ صحیح اکثری امنیت یا مقاب ور منابع جهت تأمین حدکمک شایانی به تخصی  بهره

 از سوی دیگر یک ض رورت اساس ی در افغانس تان .داشته باشدبا تهدیدات امنیت ملی 
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های که در ساختار امنیت مل ی ناش ی از فس اد است و باید بدان پرداخته شود تا رخنه

 اداری ایجاد شده بود، شناسایی گردد. 

و  د کیفیرویکربا  باشد که اطلاعاتحلیلی میت-توصیفیاز نوع پژهش این پژوهش 

ج امع  ه، ض من احص ایش ودش می. در این مقاله، کوششودیی گردآوری میکتابخانه

نگر و جامع، با استفاده از رویکرد نوین مطالع ات تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل

امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور در چهار دستۀ نظام اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی 

 .شودبندی از آن، این تهدیدات را اولویتو سیاسی بررسی و پس 

 پیشینۀ تحقیق

را تحت عنوان عوامل اجتم اعی و فرهنگ ی فس اد  ی( تحقیق1534علی احمد کاوه )

اداری در افغانستان به صورت پرسشنامه و از لحاظ ماهیت در شهر هرات مورد بررس ی 

               انس تان از بعد د                                              در این تحقیق سعی ش ده اس ت ت ا فس اد اداری در افغقرار داده است. 

                                                                                اجتماعی و فرهنگی آن، با تکیه بر معیارهای قابل دفاع علمی مورد بررسی قرار گیرد تا 

                                                            ای باشد برای بهبود وضعیت کنونی که در آن به سنجش نقش و می زان               نتایج آن روزنه

                                                                               تاثیرگذاری سه متغیر نظری به عنوان متغیرهای مستقل بالای متغیر وابسته یعنی گرایش 

                             دس ت آم ده از ای ن تحقی ق، رابط ه               طبق نتایج ب ه                       اداری پرداخته شده است.         به فساد

    ه ای                                                                      همبستگی معناداری بین متغیر وابسته و هرسه متغیر مستقل یعنی چگ ونگی ارزش

    ه ای                    های اقتصادی بر ارزش                  افزایش حاکمیت ارزش »                            حاکم بر جامعه )فرهنگ سنتی(، 

                        ج ود دارد. تحقی ق ذک ر ش ده  و  «                   های دستیابی به هدف         کاهش فرصت »  و   «        اجتماعی

                                                                       حاکی از وجود فساد اداری است و هیچ نوع تهدیدی آن را بال ای امنی ت مل ی ذک ر 

           نکرده است.
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 «عنوان فساد اداری؛ مفهوم، علل و آثار آن»را تحت  ای( مقاله1531جواد صالحی ) 

 ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامع ه بش ری او تاکید نموده است که .نوشته است

توان د میدارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پی دایش آن 

موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاس د، کارمن دان از 

و ب ا ش غل خ ود ب ه تج ارت  گیرندموقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می

ب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت س الم و ع دالت پردازند که این امر علاوه بر آسیمی

س ازد ک ه های فساد اداری ما را به دلایلی رهنم ون میشود. بررسی ریشهاجتماعی می

یابن د ت ا ب ه راحت ی ب ا موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی ج رات می

پرتو آن حق وق سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی ب ه آس انی 

 پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. 

نتایج تحقیقات ذکر شده حاکی از وجود فساد اداری و تأثیر آن بال ای امنی ت مل ی 

 نی ز م ش ده اس ت وهای صورت گرفته در نقاط ویژه انج ااما بررسی ؛افغانستان است

های مورد نظر در مطالعات قبلی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگ ی اس ت ک ه ب ا متغیر

تحقیق پیش رو یکسان نیستند و در مقاله حاضر به تأثیر فساد اداری ب ر امنی ت مل ی 

تل اش  و ش ودافغانستان و چگونگی ورشکسته شدن امنیت ملی افغانستان پرداخت ه می

گونه جامعتر تأثیر فساد اداری بر امنیت مل ی افغانس تان در پس ا گیرد تا به صورت می

 است. بوده بررسی گردد که این جامعیت در مطالعات گذشته کم رنگ 1001
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 چارچول نظری

گذار رهیاف ت ک ارکردگرایی در جامع ه کیم: دورکیم بنیانرونظریه بی هنجاری امیل د

در عدم قواعد و مقررات اجتماعی، تنها به سی است. دورکیم باور داشت که افراد جامعه شنا

کیم با ظه ور ش بدون توجه به دیگران هستند. دورهای خویدنبال ارضاء و نیازها و خواست

های همراه و با پیدایش جوام ع جدی د و شهرنش ینی، پیون دهای می ان اف راد و دگرگونی

ی دی ک ه بتوان د اشخاص از بین رفته و برای هدایت روحی و اخلاقی خود به نهاده ای جد

کند که این موضوع نی ز در مس ئله فس اد ص ادق همبستگی ارگانیک ایجاد کند، توجه می

است. زمانی که قوانین و مقررات در مورد فس اد، از کیفی ت ک افی برخ وردار نیس تند و 

توان د مس ئله نمیشود، در واقع سیستم موجود های دولتی دیده نمیحاکمیت قانونی سازمان

 (14: 1563 ی مثل فساد را در سازمان تنظیم نماید. )دورکیم،نجارهنابه

گریزی در گریزی نیز خود نوع بی هنجاری است؛ یعنی عین انجام همان ق انونقانون

گریزی رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه عمل است. در حقیقت قانون

به صورت آگاهانه و از روی گیرد و قانون گریز کسی است که با رفتار خود انجام می

گیرد. با توجه به اینکه همه افراد جامعه در ط ول عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده می

گیرند؛ بنا که دایما قوانین را نادیده می کنندزندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی می

ش دید خشن و گریزی دایمیبراین قانون گریزی یک طیفی از رفتار است که از قانون

 (33: 1533باشد. )فیروزجائیان و هاشمی، مثل سرفت و قتل و فساد می

ها در نتیجه شرایط اجتماعی خاص اقدام به رفتاره ای دورکیم باورمند است که انسان

شان. او از این شرایط حاد و س خت ب ا کنند نه تحت شرایط روانی فردینابهنجاری می

ای ک ه هنجاره ا و م وازین وض عیت آش فتهکند. عنوان بی هنجاری اجتماعی یاد می
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اجتماعی هدایت کننده، رفتارهای جامعه به دلایلی چون گذار از مرحله سنتی به مرحل ه 

ها، خاص یت بازدارن دگی خ ود را از های اجتماعی و مانند اینمدرن، جنگ و آشوب

ر یک شود. دشوند. از این رو هر چیز خلاف، مباح شمرده میدست داد و یا تضعیف می

رود. به همین بستگی فرد و جامعه تضعیف شده و یا از بین میوضعیتی همبستگی و دل

دلیل افراد در خصوص خوب و بد رفتارهای اجتماعی موازین و معیارها را گم ک رده و 

( در مورد وضعیت فساد ب ا 16: 1531زاده، زنند. )سیفزا میدست به رفتارهای آسیب

توان گفت که: اگر چ ه جامع ه افغانس تان ی ک ج ا ب ا میاستفاده از نظریه دورکیم 

ای مذموم و زشت ها فساد را پدیدههای قومی، زبانی و مدهبی است که همه آنگرایش

 های فساد شامل اند. دانسته و همواره بر مبارزه با آن تاکید کرده اند. ولی خودشان حلقه

 مفهوم فساد اداری .1

کنیم، معمول اً ب ه ای ن ر اداره یا سازمانی تأیید میهنگامی که وجود فساد اداری را د

ش ود. ب ه شود و یا به صورت گزینشی اج را میمعناست که قانون به خوبی، اجرا نمی

شود، تا افراد، به اهداف سوء خودش ان عبارتی، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می

ن د ش امل راض ی ک ردن غی ر توامیتواند مادی و مالی باشد و میبرسند. این اهداف 

  (103: 1535 نژاد، )منصورمعقولانۀ دیگران از طریق دادن رشوه باشد. 

شود و مناسبات در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می 

انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انس انی در ای ن م وارد دی ده 

یابیم متظاهرانه و ریاکارانه است و اگر به مسائل، دقیق نگاه شود، در میشود، بسیار می

بلکه بر اساس راز بقا بنا شده است. یعن ی ق وی  ؛که این مناسبات نه تنها انسانی نیست

بینی د ک ه اف راد در ی ک برای ماندن، باید ضعیف را طبق قانون جنگل بکشد. اگر می
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تند این اتحاد همان اتحاد مذموم و ناپسند است. هایی، متحد هسمجموعه با چنین ویژگی

شود و مانن د برخ ی از دزدان هنگ ام تقس یم ها برای بقای خودشان با هم متحد میآن

 (11: 1531)زال پور، اموال، قصد کنار زدن رقیب را دارند. 

 مفهوم امنیت ملی .2

        کارگیری              را از طری ق ب ه         دولت مل ی            کند که بقای                              امنیت ملی به الزاماتی اشاره می

      امنی ت  »           حفظ نماید.          دیپلماسی                                و توان سیاسی و استفاده از ابزار     ارتش  ،       اقتصادی     قدرت

     رواج   1343          های پ س از              است که در سال                                 یک مفهوم غربی و خصوصاً آمریکایی  «    ملی

                                 است. این مفهوم مانند دیگر مفاهیم                                                یافت. در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده

                                                                       علوم انسانی، دارای تعریفی واحد و مقبول تم امی ی ا ح داقل بیش تر ص احب نظ ران 

            قی و برداشت                  ها و کشورها در تل                                               باشد. ریشه آن عدم اتفاق نیز به تلاش افراد، گروه   نمی

      گوی د:   م ی                                        گردد. بر همین اساس، مثلاً آرنولد ولف رز  می                    ها از این واژه باز         متفاوت آن

   «.                                                  آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معن ای دقی ق باش د                    امنیت ملی نماد ابهام »

  ( 1  :     1535               )رضایی اسکندری 

    ه ای                                                                 امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اص ولاً ج زء مس ؤولیت

    ه ا،                                                                  های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بق ای رژیم     حکومت

               والت ر لی پمن در     د.                                                         نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورن

                                          یک ملت زمانی امن است که در صورت اجتناب از  »     است:                           مورد امنیت ملی چنین گفته

                                    های خود نباشد و در ص ورت ورود ب ه جن گ   زش                           جنگ، در معرض قربانی کردن ار

                       امنیت ملی در دو گفتم ان    «                     های خود را پاس بدارد.                             بتواند با پیروزی در جنگ، ارزش

                                                    است. امنیت ملی در گفتمان سلبی ب ه پاس داری از س رزمین،                         سلبی و ایجابی بیان شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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     تمان                                                                  حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و گف

      باشد.                         ها برای توسعه و پیشرفت می                                          ایجابی ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصت

های امنیت از بسیاری عوامل اجتماعی متاثر است و تع دد مص داق (11: 1533)ماندل، 

س تانی، اختل اس، کل اهبرداری، فساد از قبیل سوء اس تفاده از موق ف وظیف وی، رشوه

نارضایتی از ی ک س ازمان ی ا اداره، ف روش اطلاع ات  گرایی، بی عدالتی، ایجادگروه

ه ای محرمانه و مداخله به کار دیگران، زورگ ویی، اختط اف، س رقت ام وال و دارای

توان عوام ل میکشاند. به طور کلی سازمان و غیره موارد است، امنیت را به مخاطره می

 به سه گروه تقسیم بندی کرد: را اصلی شکل گیری فساد

 هنگی و محیطیعوامل فر -1

های س ازمانی انتصاب و اختصاص پست 1001واقعیت این است که در نظام اداری پسا 

بازی یا رشوت به صورت امری ع ادی گرایی، حزبگرایی، سمتقوم بر مبنای رفیق بازی،

شده بود و تبانی بین افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بروکرس ی اداری ب رای عب ور از 

اداری یک جریان پذیرفته شده بود که نتیجه آن بروز فساد به ویژه در سطح  فیلترهای نظام

 (40، 1533کلان جامعه بوده است.) صالحی، 

 عوامل شخصیتی -2

های اداری و س ازمانی به خصوص کشورهای توسعه یافته، برای پست در تمام کشورها

ش رایط ص ورت  گردد که انتخاب و انتصاب اف راد ب ر مبن ای آنشرایط احراز معرفی می

ه ای ه ای دارای و دولت ی، بخش ی ب ه ویژگیگیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیتمی

دهند. ای ن ش رایط گردد که از خود نشان میبر می شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی
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گیرد. چن ین گرایی صورت میگرایی و حزبخود فراهم کننده فساد بر مبنای رشوه و قوم

 افتاد.به صورت گسترده اتقاق می انستانوضعیت در افغ

 عوامل اداری و سازمانی -3

واقعیت دارد این اس ت ک ه واح دهای اداری  1001چیزی که در نظام اداری پسا 

معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و 

اری کار امکان هر گونه تصمیم و های اداری و استانداردهای جابهامات موجود در رویه

( 11: 1534دهند. )حیدری و همکاران، ها میای را به کارگذاران آناقدامات خودسرانه

های اداری و تعی ین در رابطه این موضوع مقامات، به عن اوین مختل ف ایج اد پس ت

اعث دادند. این عوامل ببه اقارب و نزدیکان شان انجام می« سوپر اسکل»معاشات به نام 

 فساد به اوج خود برسید. 1001شد که در افغانستان پس از سال 

 2001فساد در افغانستان پسا 

کارکرد فاسد ادارات، به بی اعتمادی ب ه نظ ام اداری، تولی د دانید همان گونه که می

از این رو به صورت غیر مستقیم ب ر  .شودفرهنگ فساد، نارضایتی مردم و... منتهی می

گری زی و علاوه بر این، فساد موجود در ادارات، قانون .گذاردر سوء میامنیت ملی تأثی

قانون شکنی گسترده را در بین آحاد جامعه تقویت و تشدید خواهد کرد. بدیهی اس ت 

چنانچه مردم ببینند که مجریان قانون، خود به قانون تعهد و التزام ندارند، در این صورت 

اده ضوابط اجتماعی و هنجارهای موجود را خواهن د ها تن به قوانین قواعد موجود ندآن

توان به نظم و امنی ت نمیشکست. در صورت فقدان قانون یا عمل نکردن به آن، دیگر 

)کریم ی،  .امن ی مل ی خواه د ب ود عمومی امید بست و محصول چنین فراین دی ن ا

م مصداق آنچه در این خصوص مطرح ش د، در نظ ا (143-36: 1515عبدالوهاب؛ پاییز 
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 تجربه شد و نظام از هم پاش ید. چ ون 1011تا  1001امنیتی حکومت افغانستان پس از 

 ۀافغانستان را غیر کارا نش ان داد و اعتب ار آن را ن زد جامع  فساد اداری دولت نوپای

 .کردافغانستان خدشه دار  جهانی و مردم

 ،ک ه فس اد ودندبواقف  به این امر 1011الی ماه آگست  1001افغانستان پسا زمامداران 

سازمان و تشکیلات اداری را از ه م و  خود گرفته است در ادارات حالت علنی و همگانی به

که قوای مسلح و پل یس ب ه فس اد  شودمیوقتی بیشتر در یک نظام مصیبت چون  .پاشدمی

رابطه بازی )جایگزینی رابطه ب ه ج ای ض ابطه(، تقل ب، اختل اس،  آلوده شوند و با رشوه،

ناقض ان  ۀزم ر ها و مجرمین بگذرند و حتی خود دررانت خواری و ... از کنار جرم ذی،اخا

نظم و قانون و هنجارهای اجتماعی قرار گیرند. در این صورت، ت أمین امنی ت حکوم ت و 

زی را  ؛داخلی و خارجی کشور را تهدید خواهن د ک رد رود و خطراتجامعه زیر سؤال می

 ین امنیت ناق  باشند، امنیت نی ز ب ه درس تی حاص لچنانچه مجاری تأم واضح است که

 (114: 1535نژاد، منصور ) نخواهد شد.

قاطع با فس اد اداری،  زۀهای مختلف از جمله مباردر زمینه 1001حکومت قبلی پسا 

بود؛ ام ا در اجتماعی ایجاد کرده  های مختلف قومی وانتظارات زیادی را در میان گروه

 که دولت در مبارزه ب ا فس اد آمدین مردم این باور به وجود بدیده شد، چنانچه  نتیجه

عم ومی ب روز  ه ایها و اعتراضتنش و اداری جدیت نداشته و با مشکل مواجه است

های افغانستان چنان پیچیده شده بود که حامد کرزی، رئیس جمه ور فساد در نهادکرد. 

ها را ب ه کنید س رمایهمیوقت افغانستان در یک سخنرانی خود گفته بود که اگر فساد 

خارج از کشورها انتقال ندهید. از این سخنان کرزی معلوم دار بود، شبکه فس اد چن ان 

های قوی و نیرومند بودند که رئیس جمهور کشور در امر مبارزه ب ا فس اد ع اجز حلقه



  

  

 

 هـ1011زمستان شماره پنجم، سال دوم،تحقیقی دعوت/-مجلة علمی/ 32

این فساد تا جای رس ید ک ه در   دهند.مانده است و این نهایت و اوج فساد را نشان می

امنیت ملی  یک عضو ارشد در این خصوص ر دیگر، امنیت در افغنستان را فلج کرد.کنا

این کشور را به عدم اقدام علیه فس اد اداری  پیشین جمهوررئیس ،افغانستان در اظهاراتی

در او  .های بلند دولتی متهم کردگران و فاسدان مالی به کرسیو منسوب کردن اختلاس

پرون ده  130پس از تشکیل حکومت وحدت مل ی  1014ل در سا: » ه بودتوئیتی نوشت

سپردم؛ اما پ س از  رهبری حکومتاختلاس فسادهای بزرگ مقامات دولت قبلی را به 

ها تاکنون نی ز از های بالا ارتقا یافتند و برخی از آنداران به منصبمدتی، همان پرونده

ها م ردم را مت أثر اددر رابطه قابل یادآوری است ک ه آن فس  .«مقربین دربار هستند

بود که یک نوع بی اعتمادی بین ملت و دول ت « کابل بانک»ساختن ورشکست شدن 

 گذاران داخلی و خارجی را به وجود آورد.و سرمایه

 "سیگار"اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به همچنین  

در مبارزه ب ا فس اد اداری ت اثیری  در گزارشی اعلام کرد که عملکرد دولت افغانستان

ای به وزی ر دف اع و نامهدر زمان حکومت محمد اشرف غنی اداره سیگار  .نداشته است

المللی آمریکا ارسال کرده و از عملکرد ضعیف دولت افغانستان مسؤول اداره توسعه بین

       ر مه ار                                 که دولت افغانستان عملکرد ض عیفی د    بود                  در این نامه آمده  .انتقاد کرده است

                                                                              فساد سیستماتیک داشته و معافیت قدرتمندان فاسد، استرداد و بازداشت اف راد فاس د از 

 -13/3/1533نش ر:) .                                               های دائمی این دولت در راستای مب ارزه ب ا فس اد اس ت    چالش

 (خبرگذاری تسنیم

وزارت  13رهبران حکومت وحدت ملی اس تراتژی مب ارزه ب ا فس اد اداری را در 

اما اداره سیگار تلاش دول ت افغانس تان در  ؛این پدیده اجرا کردند افغانستان برای محو
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فساد در نهادهای امنیتی انتق ادات گس ترده را ب ر  اد اداری را ناکام خواند.سمبارزه با ف

و  انگیخت که حکومت وحدت ملی هیچ برنامه را برای مبارزه با فساد در وزارت دف اع

بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان  افغانستان اجرا نکرده است. اداره داخله

مبارزه علیه فساد تنه ا در س طوح پ ایین در دول ت افغانس تان اج را »کرد:  اعلامنیز 

و نهادهای قضایی افغانس تان  ستانبر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی افغان «شود.می

اف راد قدرتمن د خ ودداری در بسیاری از موارد از بازجویی، پیگرد قانونی و برخورد با 

وزارت داخله حکومت قبلی افغانستان ب ه ارتک اب فس اد  هایجنرالکنند. یکی از می

. اداره بازرس ی مانده بودن داما نیروهای امنیتی از بازداشت او عاجز  ؛اداری محکوم بود

م ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنین از پارلمان این کشور نیز به دلیل عد

حمایت از روند مبارزه با فساد اداری انتقاد کرد. این اداره پیش از این نیز گفته بود که 

د ساا در اختیار زورمندان و مقامات فهای مالی رآمریکا و دیگر کشورهای غربی کمک

  ( 43: 1515، )حسندهند. در افغانستان قرار می

یک ا و کش ورهای غرب ی ب ه بر این باورند که آمر ستانیبرخی از کارشناسان افغان

ریزی شده به رشد فساد در افغانستان کمک کردند تا از روی کار آم دن صورت برنامه

   در   «      المل ل          شفافیت بین »                چندی پیش سازمان دولت قوی در افغانستان جلوگیری کنند. 

                                                                           گزارشی فهرست کشورهایی را منتشر کرده بود که بیشترین سطح فساد اداری را دارند 

ام روزه رش وه از معض لات   .                        کشور فاسد جهان قرار داش ت    10             ن نیز در بین           و افغانستا

د ، از این بع   1011تا  ،1001پسا  متأسفانه حکومت جدی جامعه و نظام اداری ماست و

 1014بع د از س ال  (خبرگ ذاری تس نیم ،13/3/1533نش ر:)ش ود. گزارش می ،آلوده

کرد که از جمل ه خ روج ن اتو و افغانستان با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می
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افزایش ناامنی، فساد گسترده که از حکومت قبلی به میراث مانده ب ود. بحران ی ش دن 

کشید و بدون آرای مردم ی در نتیج ه طول انتخابات ریاست جمهوری که چندین ماه 

یک توافق حکومت وحدت شکل گرفت که زمینه فساد را بیشتر نمود. چون دو تیم به 

در نهادها یک نوع رقابت بین حامیان آن را به وجود آورد که آن رقاب ت  میان آمد و

شکل قومی را به خود گرفته بود که دامنه فساد را گسترده ساخت. هر چه زمان سپری 

عواملی که در فساد نقش  شده دامنه فساد در نهادها هم بیشتر گردید و هم پیچیده شدند.

 شوند:آن پرداخته می داشت و به صورت موردوار به چند نمونه

 فساد  در نفوذ های بانقش چهره .1

ای نوین نیست؛ پیدایش آن قدمتی به تاریخ اجتماعات بش ری و فساد اداری، پدیده

ها و نهادها دارد و فساد از ع واملی اص لی بازمان ده نهاده ا و جوام ع از تاریخ سازمان

آی د. در رابط ه ب ه شمار می دستیابی به اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به

کند و فس اد فساد برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ارتباط معکوس و اعتماد را تبیین می

 را به شکل زیر معرفی کرده است: 

 )پاسخگویی+ اعتماد+ شفافیت( –فساد= )انحصار+ نفع شخصی( 

از ق درت  دارانمدانشمندان علوم سیاسی معتقدند که فساد شامل سوء استفاده سیاست

به نفع شخصی خود است و این امر، اعتماد شهروندان به نهاده ای سیاس ی را ک اهش 

دهد و فساد دولتی، جامع ه را دهد و فساد افزایش یافته اعتماد عمومی را کاهش میمی

های رف اه سازد در مقابل برابری بیش تر و فس اد کمت ر ب ه برنام هغیر قابل اعتماد می

 (141: 1533شود. )دهقان و همکاران، اعتماد منجر میاجتماعی و سطح بالای 
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شکل بسیار قوی و به سرعت رشد یافته فساد در افغانستان عبارت از رش وت اس ت. در 

یابی ب ه مهمی را در دست هائی قبلی ارتباطات فامیلی حزبی قومی و شخصی یک نقشرژیم

رو به رشد به س وی فس اد  به بعد یک روند 1001کرد. ولی از سال خدمات دولتی بازی می

ه ای انتخ ابی، عضو حکومت در سه دورۀ حکومت 50بیش از وجود داشته است که  اداری

های مهم سیاسی، چه زمانی که خودشان نشان داده شده است که چهره، شدهانجام وگو گفت

ان د، در حکومت شامل بوده و چه زمانی که بیرون از حکومت در کار فعالیت سیاس ی بوده

به مقامات مسؤول هر نهاد، ب ه  های خود را از طریق سفارشراد و اعضای نزدیک خانوادهاف

اند. به بخشی از این تعیینات که اسناد محکم ی وج ود دارد، اش اره وظایف مختلف گماشته

ه ای سیاس ی در ههای خانوادگی چهرونصبشده است. اما در جریان تحقیق در مورد عزل

 ش ان را از راه حمای ت از اعض ای ش بکهها غالباً منافعیم که آنحکومت قبلی، متوجه شد

از  تحقیق اتکنن د. ای ن های ارشد حکومتی تأمین میها در پستسیاسی خود و تعیین آن

های سیاسی در تعیین ات طریق نشان دادن مناسبات حاکم بر نهادهای حکومتی و نفوذ چهره

بانک، سمنت غوری و مع دن طل ای ی کابلهاحکومتی، کوشیده است که با بررسی پرونده

. م الی توض یح ده داداری و ها را در گسترش و افزایش فس اد زاغان، نقش این چهرهقره

جایی و تق رر ه ای قدرتمن د سیاس ی در جاب هدر مورد نقش چهره (130: 1533)صالحی، 

ی ن ، نق ش و نف وذ انیز اشارات صورت گرفته اس تشان در حکومت هایاعضای خانواده

های ارشد و متوس ط دولت ی و نی ز ها در سمتهای آنیافتن اعضای خانوادهها در راهچهره

ها در گرفتن قراردادهای اقتصادی دولتی شرح داده ش ده اس ت. فهرس تی از اثرگذاری آن

گی رد نی ز را در ب ر می 1531که تا سال  های امنیتیدر نهاد شمار کارمندان ارشد حکومت

بوده ک ه از  10311بر اساس این فهرست، شمار کارمندان ارشد حکومت منتشر شده است. 
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چنان میزان سهم قومی ه ر شود. در این فهرست همیی حکومت را شامل میواحد بودجه 34

 تحقیق اتیی/نهادهای حکومتی نیز مشخ  ش ده اس ت. ای ن قوم در این واحدهای بودجه

ربط محکمی با عزل و  اداریلتی و فساد چنین نشان داده است که گرفتن قراردادهای دوهم

قبل ی داش ته اس ت.  ه ایهای قدرتمن د سیاس ی در حکومتها و میزان نفوذ چهرهنصب

ده د از سوی دیگر تحقیقات نشان می ( ت روزااطلاع، 1536. سرطان 13  ی ی    دریا   ،     پژواک)

ثب ت های قدرتمند در حکومت و بیرون از حکوم ت ب ا اخ ذ ج واز و افراد و خانوادهکه 

های اند از منابع طبیعی، پروژههای مختلف، پیوسته تلاش کردههای تجاری در عرصهشرکت

های مختلف پول پی دا دهی در عرصهبازسازی و نوسازی، قراردادهای مختلف و حتی مشوره

های سیاسی با دو رویک رد متف اوت در ها، افراد قدرتمند و خانوادهکنند. مطابق با این یافته

اند. گروه اول با ثبت مستقیم شرکت ب ه ن ام ی ک منافع اقتصادی و سیاسی بودهپی کسب 

هایی را مس تقیماً ان د. گ روه دوم ش رکتفرد زورمند و یا بستگانش به این ک ار پرداخته

 13نشر، هماان، اند. )رهبری کرده و مالکیت آن را داشته اما به نام افراد ناشناس جواز گرفته

 (روز اطلاعات، 1536سرطان. 

 سیر صعودی گسترش فساد .2

ه ای و نهاد دهد که سکتور دولت ینشان می 1010فشرده سروی ناظران افغانستان در 

رسان، س کتور، خص وص، . زیاده از آن موسسات کمکبودسراسر غرق در فساد  امنیتی

تقریبا از دو نفر یک نفر از مس ؤولین  .ندبودها هم آلوده در فساد احزاب سیاسی یا رسانه

کنند( فیصد راپوردهی شده که فساد را تجربه می 46دهند )که خدمات دولتی را انجام می

گردد. انواع رشوه که برای تعداد زیاد خدمات دولتی به شمول سیستم محاکم پرداخت می

گمرک ات  «ده فیصد»ها که با ایشان مصاحبه صورت گرفته( پولیس ده فیصد از خانواده
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فیص د 3»زمین، برق و ترانس پورت  «فیصد1»کره و پاسپورت تذ «فیصد6»دهی و مالیه

زمانیکه این سروی بررسی خاص از سطح بلند فساد  «فیصد.4»و تحصیلات عالی  «هریک

از جمله مس ؤولین  .باشندشود که شهروندان از آن باخبر میکند معلوم میرا بررسی نمی

های دول ت و دولت و سیاست فیصد مبین آن است که 13 ،که اظهار عقیده نموندآنهائی

ه ای ست ک ه گروها باشد. اکثریت قاطع را باور بر آنبازار تحت کنترول زورمندان می

دهی و که در رشوهدست دارند. مقدار پولیه یافته توزیع، فروش و اداره زمین را بسازمان

 600ال ی  400آور اس ت. ی ک تخم ین از سرسام ،رسدمصرف میه دیگر اشکال فساد ب

بلی ون رش د  1ملیون ال ی  100به  1003که الی سال  1006ملیون دالر امریکائی در سال 

شوه مربوط نموده است. اگر حد اوسط رشوه ازدیاد یافته، یک بخش قابل ملاحظه ازدیاد ر

ن ه این روند وجود دارد.  شهروندانستانی در هر قدم زندگی شوهدهی و ربه توسعه رشوه

بلکه وجود پولی دولت را هم ش امل اس ت. در  ؛سازدمینرا متأثر  تنها در آمد شهروندان

جهت حصول ی ک  .شودخاطر عدم پرداخت مالیه دولت داده میه وه بشبسیاری حالات ر

های عامه مجانی توس ط دول ت کاربرد نیازه صاری در یک سکتور خاص یا بحموقف ان

فت ه ممک ن زی ادتر از بودج ه یابد. باور بر آن است که این منافع از دس ت رانتقال می

 های فشرده تا حال محاسبه نشده است.ولی بر آورد ؛بازگشت شونده دولت افغانستان باشد

دامنه فساد در افغانستان روز به روز سیر صعودی داشت، ( 1: 1533)گردیزی و همکارن، 

چون ضعف دولت و ناتوانی در مجازات مفسدین و عدم تطبیق قانون یکسان در کش ور، 

 ساخت.فساد را بیشتر نموده و امنیت را مختل می

مردم افغانستان اعتقاد قوی به دین اسلام دارند و فواید و اضرار هرمس أله برعلاوه آن، 

. باشندبینند و افراد فاسد و رشوه خوار، منفورترین کسانی در جامعه میرا از دید اسلام می
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تنها با اراده داخلی به آسانی قابل حل های منطقوی و جهانی دارند و برخی مشکلات ریشه

های اخیر به اوج رس یده و مای ه بس یاری از که در سالباشند. اما فساد مالی و ادارینمی

باشد، محصول مستقیم حکومتداری ضعیف و نب ود ارادۀ ج دی در های جاری میبدبختی

انستان از نظر شفافیت باشد. به اساس تحقیق اداره بین المللی شفافیت، افغدستگاه دولت می

براس اس . را به دس ت آورده اس ت 130کشور جهان، رتبه  135و حکومتداری در بین 

فاس دترین کش ور  3/1 گزارش این اداره، افغانستان با چهار درجه نزول و با کسب نمره

دنیا از نظر اداری و اقتصادی معرفی ش ده اس ت و ش اید از نظ ر فس اد در می ان پ نج 

ین فساد اداری و مالی را دارند، مقام اول را داشته باشد؛ زیرا در دو سال که بیشترکشوری

ی کشورها از لحاظ بندجدول رده در 111 جایگاهدر  3/1گذشته افغانستان با کسب نمره 

پله  4و  3/1قرار داشت؛ اما در گزارش سال گذشته این سازمان با کسب نمره فسا اداری 

ده است. گزارش امس ال هن وز منتش ر نش ده اس ت. این جدول رسی 116نزول به مکان 

دهنده فساد بیشتر در اداره و اقتصاد یک کشور ب ه  تر در این جدول نشانموقعیت پایین

باش د؛ ام ا ت اکنون دی ده نش ده می 10تا  1رود و شاخ  نمره نیز عددی بین شمار می

سدترین کشور دنیا به نمره، فا 3/1گرفته باشد، پس افغانستان با  1که کشوری نمره است

 ، ژواک(11/10/1533ری، بای نظر، )نظ. شمار می رود

                   های امنیتی و دفاعی            فساد در نهاد .3

های دفاع و داخل ه ب ه ش کل ب ی ظرف دو سال اخیر، میزان فساد اداری در وزارت

ها، مشخ  کرده که بیشترین رقم فس اد در نتایج این بررسی .بودی افزایش یافته اسابقه

 .ش ودها دالر معامله میجایی که میلیون ؛ها صورت گرفته استهای این وزارتیقرارداد

، س ه اهای داخله و دفاع مجموعدر قراردادهای وزارت 1531و  1531های در جریان سال



 

 

 39/ پسا... تأثیر  فساد اداری بر امنیت ملی در افغانستان

، م وارد ای ن رق م ه اآنبه گفت ه  .میلیارد و یک صد میلیون افغانی، اختلاس شده است

آن نیز برای پیگیرد قانونی به لوی سارنوالی فرستاده های نسبتی اختلاس، کشف و دوسیه

ست که اداره ا ها بیشتر از آن چیزیاو تایید کرد که رقم فساد در این وزارت .شده است

ولان ای ن دو ؤشماری از مقامات و مس .عالی مبارزه با فساد اداری به آن دست یافته است

ن د. )دان ش، نام آنان خودداری کرد اما از گرفتن؛ ها دست دارندوزارت در این اختلاس

1431 :13) 

 امنیتی نهادهای قرارداد در اختلاس

که در جریان دو سال اخی ر، ح دود  بوده اداره عالی مبارزه با فساد اداری اعلام کرد

تکمیل و به سارنوالی معرفی  آنقضیه  130قضیه اختلاس بررسی شده و از این رقم،  155

 :شده است

 قلم البس ه  53لیارد و پنجصد و بیست افغانی از قرارداد قضیه اختلاس یک می

 ؛در معینیت محافظت عامه وزارت داخله

  یون افغانی از قرار داد البسه در وزارت دف اع میل 51قضیه اختلاس یک صدو

 ؛ملی

  قل م دارو در معینی ت  531میلی ون افغ انی از ق رارداد  531قضیه اختل اس

 ؛محافظت عامه وزارت داخله

 میلیون دالر از قرارداد دو قلم ب وت و البس ه در وزارت دف اع  11تلاس قضیه اخ

 ؛ملی

  میلیون افغانی از قرارداد کیک و کلچه ماموران پولیس در  13قضیه اختلاس

 ؛وزارت داخله
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  ؛قلم ظروف وزارت داخله 65میلیون افغانی از قرارداد  611قضیه اختلاس 

  ؛راردادهای وزارت داخلهمیلیون افغانی از چندین ق 431قضیه اختلاس 

 های داخله و دفاع را بگی ریم در این مورد تلاش کردیم نظر مقامات وزارت

 ؛اما موفق به انجام این کار نشدیم

 س رطان ،3        ی بخادی، ر      خبرگازا   ) اختلاس در نهادهای وابسته ب ه آیس اف 

 روز نامه افغانستان(، 1531

 600وزارت ب ه اته ام اختل اس  کارمند وزارت داخله و یک قراردادی ای ن 15بازداشت 

های لوجس تیک ای ن وزارت و مس ؤول ی ک ش رکت کارمند ریاس ت 15میلیون افغانی 

میلی ون افغ انی پ ول اعاش ه س ربازان پ ولیس بازداش ت و  600خصوصی به اتهام اختلاس 

کارمند ریاست عمومی لوجس تیک  3افراد بازداشت شده شامل  .گردیده بودندالخروج ممنوع

ای ن اف راد در اختل اس ی ک  .اندبودهمند ریاست عمومی مالی وزارت امور داخله کار 15و 

ولای ت، بع د از فعالی ت مس لکی و  10مالی برای  1531قرارداد گوشت اعاشه پولیس سال 

 اطلاعات روز( 1400 جوزا ،14      نژاد،   مل    ).« اوپراتیفی با شواهد و اسناد دستگیر گردیدند

ک ه مع اون  اعلام کردنیز  1400ور در ماه جوزا سال حکومت پیشین کشدادگاه عالی 

پیشین مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی و رییس پیشین خریداری وزارت دفاع ب ه اته ام 

. های وظیفوی در امضای قراردادها به زندان محکوم به مجازات ش دسوءاستفاده از صلاحیت

علن ی قض ایی ای ن دو مق ام  ۀکه جلس ه بودگفت. نیز1533در سال گوی دادگاه عالی سخن

آن اف راد در دادگ اه ابتدایی ه « ش رکای جرم ی»نفر دیگ ر از  15پیشین وزارت دفاع و 

ک ه ری یس ب ود رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در حضور افراد متهم برگزار ش ده 

های وظیف وی در اس تفاده از ص لاحیت پیشین خریداری وزارت دفاع ملی در رابطه به سوء



 

 

 01/ پسا... تأثیر  فساد اداری بر امنیت ملی در افغانستان

ف رد  15ط ور، از می ان قرارداد بوت و چپلک محکوم به مجازات شده است. همینامضای 

دلیل نبود دلایل لازم، متهم دیگر در این قضایا، محکوم به مجازات شده و برخی دیگرشان به

 اطلاعات روز( ،1400 جوزا ،14      همان،   ) .اندبرائت گرفته

 فساد اداری در شورای امنیت ملی حکومت پیشین  .4

ای از رهبری کم سابقه ۀبه گون یکی از ولایاتفرمانده پولیس  جنرالان و از تنیک

شورای امنیت ملی کشور و مسؤولان پولیس در وزارت داخله انتقاد نموده و آنان را ب ه 

برخورد تنظیمی با  ؛در تحقیقات انجام شده .برخورد تنظیمی و دوگانه متهم کرده است

های وزارت امور داخله کشور، اعم ال لی و مقامافسران پولیس از سوی شورای امنیت م

ها توسط این دو نهاد عالی رتبه حک ومتی بی عدالتی و اخذ رشوه در ترفیعات و تقرری

، شورای امنیت ملی و مسؤولان وزارت داخله آن ولایت پیشین فرماندهاشاره شده است. 

ای از کم سابقه ۀه گونب جنرال این .رشوه و اعمال بی عدالتی متهم کرده است  را به اخذ

سران شورای امنیت ملی کشور و مسؤولان پولیس در وزارت داخله انتقاد نموده و آنان 

وی از آنچه بی عدالتی صریح در حق برخی . را به برخورد تنظیمی و دوگانه متهم کرد

ها تنظیم ی از افسران پولیس خواند، انتقاد کرد و اظهار داشته که در ترفیعات و تقرری

ا های که فرمانده پولیس به رسانهدر نامه .گیردمل شده و حتی در بدل پول صورت میع

ها و اجرای ترفیعات در وزارت ام ور داخل ه قرریکه م ارسال کرد، تصریح شده است

اشخاصی هستند ک ه در یکس ال دو  . چونگیردبدون در نظرداشت عدالت صورت می

در ان د. سال یک ترفیع نگرفته  13تند که در ترفیع جنرالی اخذ نموده اند و کسانی هس

ها بر اساس روابط سیاسی تنظیمی و حتی اجرای ترفیعات و مقرری”این نامه آمده است: 

گیرد افسوس صد افسوس به چنین بی عدالتی در وزارت ام ور در بدل پول صورت می
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 سیاس یه ای مل ی امنیت ی را داخله و شورای امنیت و ریاست جمهوری شما خود نهاد

 (خبر گزاری جمهور ،1533 اسد 50  ،           عابد جوینده  میر) .ساخته اید

 اپراتیفی هایپول جابی مصارف .5

 نزدیک به دو میلیارد افغانی را به ص ورت 33حکومت وحدت ملی تنها در سال مالی 

های اس تخباراتی و کش فی هزین ه به بخش« های اپراتیفیپول»قانونی تحت عنوان  غیر

میلیون افغ انی  543های، حکومت وحدت ملی در همین سال، ساس یافتهکرده است. بر ا

شماری از نهادهای امنیتی، در  پول اپراتیفی: بر علاوه»دیگر را خلاف قانون تحت عنوان 

امور ریاست جمهوری، ریاس ت  ۀاختیار برخی از نهادهای ملکی نیز قرار داده است. ادار

که مب الغ  بودندادگاه عالی از شمار نهادهایی محافظت رییس جمهور، ریاست اجرایی و د

مصارف هنگفتی که صورت حساب دقیقی  اند.هنگفتی را به همین عنوان به دست آورده

دهی، شک و تردیدهای زی ادی را در از آن وجود ندارد و همچنان به دلیل نبود گزارش

د که ب ه فته انی گها به وجود آورده است. مسؤولان نهادهای امنیتمورد مؤثریت این پول

در  .نش ده اس تهای محرم، جزئیات دقیق آن پخ ش ها در بخشدلیل مصرف این پول

ها انداخته شده کنترول و تفتیش نیز صرف نگاهی آماری به این پول ۀادار ۀقطع تحقیقات

های نظامی و ملکی، به هیچ وجه اش اره ها در ادارهو به جزئیات و موارد مصرف این پول

 افغانس تان ش فافیت باندیده رییس (صبح3 روزنامه ،1531 حمل. 13      همان،) نشده است.

 رسد.می نظر به منطق از دور ملکی ادارات برای اپراتیفی هایلپو تخصی  که بود معتقد

 خ ود اپراتیف ی، ه ایپول مص رف خاطر به ملکی ادارات به دادن باز دست گویدمی او

 .کن د ف راهم غیرقانونی کارهای برای را شرایط لپو همین ممکن و است فساد ساززمینه

 (11 :1530 )جمال،



 

 

 03/ پسا... تأثیر  فساد اداری بر امنیت ملی در افغانستان

، 33سال م الی  ۀبا آن که در طرح نخست بودج: اپراتیفای پول از امنیت شورای سهم

میلیون افغانی، پول اپراتیفی در نظر گرفته ش ده  130برای شورای امنیت ملی کشور مبلغ 

شده میلیون افغانی را بیشتر از پول تعیین 10د بود، اما بر اساس آمار وزارت مالیه، این نها

 از سوی وزارت مالیه به دست آورده است. مجموع پول اپراتیف ی ش ورای امنی ت مل ی

در ص ورتی ک ه ، رس دمیلیون افغانی می 110به  33کشور در سال مالی  حکومت پیشین

ای ن  .ش دبخش بزرگی از کارهای استخباراتی توسط ریاست امنیت ملی کشور انجام می

های اوپراتیفی های دشمنان افغانستان به طور قانونی به هزینهاداره برای دفع و طرد دسیسه

کند  پرسشی که با سخنگوی این نیاز دارد، شورای امنیت ملی کشور با این پول چی می

 زمین ه ای ن در توض یحات ارای ۀ و وگوگف ت از آنهاشریک ساخته شد، اما  بارها نهاد

 (صبح3 ۀروزنام، 1531 حمل13      همان،) .اندهکرد خودداری

وزارت دفاع ملی کش ور نی ز وج وه  :اپراتیفی پول از داخله و دفاف هایوزارت سهم

گفته بود، مقدار بیش تر از  33در سال مالی  ، سخنگوی پیشین این وزارتداشتاپراتیفی 

 ۀب ه گفت  گی رد.این پول در اختیار ریاست کشف و استخبارات وزارت دفاع ق رار می

، بخ ش دیگ ری از ای ن پ ول در اختی ار وزی ر دف اع و وزارت دفاعسخنگوی پیشین 

های شهدا، تشویق س ربازان و درستیز این وزارت است و از آن در کمک به خانوادهلوی

گوید، از آن ج ایی ک ه از ای ن پ ول در مس ائل او می شود.موارد ضروری استفاده می

لذا جزئیات دقیق مصرف این پول با وزارت مالیه و دیگر  شود،استخباراتی کار گرفته می

شود. او در پاسخ به این پرسش که در صورت ارایه نکردن گ زارش ادارات شریک نمی

من نگران ی ش ما را تأیی د »شود، گفت: استفاده از این پول فراهم نمی دقیق، امکان سوء

 «راه معقول آن اس تفاده ش ود.شود که از این پول در کنم، اما بسیار زیاد کوشش میمی
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رسی به این پول تنها در س طح رهب ری که دست ه بودگفت سخنگوی پیشین وزارت دفاع

های کش ف ای ن بلکه بخشی از این پول در اختیار آمریت ؛شودوزارت دفاع خلاصه نمی

وزارت امور داخله نی ز  گیرد.ها نیز به اهداف استخباراتی قرار میوزارت در سطح ولایت

همانند وزارت دفاع ملی کشور مبلغ معینی از پ ول اپراتیف ی را در اختی ار دارد. مع اون 

جزئیات در مورد موارد مصرف این پ ول  ۀسخنگوی وزارت امور داخله با آن که از ارای

من د ش ود و ه ا نظاماما گفت که قرار است به زودی مصرف ای ن پول؛ خودداری کرد

کس ی در آن سیستم ک امپیوتری خواه د ش د و هیچ های پول اپراتیفی تابع یکبخش»

 (صبح3 روزنامه ،1531 حمل. 13      همان،) مداخله نخواهد کرد.

همان طوری که در بالا اشاره ش د، از : داریمهماان مصرف در غیرنظامی ادارات سهم

شوند و موارد مصرف این پول نیز بیشتر وجوه اپراتیفی بیشتر، نهادهای امنیتی مستفید می

شود. اما در کنار نهادهای نظامی، شماری از ادارات ملک ی موارد استخباراتی خلاصه می به

 آورند.ها میلیون افغانی از این پول را به دست مینیز ده

میلی ون افغ انی  43، مبلغ 33های محل در سال مالی ۀ مستقل ارگانبه عنوان مثال، ادار

از این پول به خاطر پذیرایی بزرگان ق وم  و پول اپراتیفی از وزارت مالیه به دست آورد

داری محلی مدرن شد. او گفت که با آن که ساختار حکومتدر سطح محلات استفاده می

اما مردم هنوز در سطح محلات به این باور اند ک ه از طری ق پ ذیرایی، تک ریم و  ؛است

ن م ورد اس تفاده ها نیز به عنوان نمایندۀ حکومت از این پول در همیاحترام شوند و والی

 کنند.می

با این حال، اجرای پول اپراتیفی برای نهادهای ملکی تا چه ان دازه پ ذیرفتنی اس ت  

بان شفافیت افغانستان معتقد است که تخصی  پ ول اپراتیف ی ب رای ادارات رییس دیده



 

 

 05/ پسا... تأثیر  فساد اداری بر امنیت ملی در افغانستان

گوید دست باز دادن به ادارات ملکی به خ اطر رسد. او میملکی دور از منطق به نظر می

ساز فساد است و ممکن همین پول شرایط را ب رای های اپراتیفی، خود زمینهرف پولمص

 (صبح3روزنامۀ ، 1531 حمل. 13      همان،)کارهای غیرقانونی فراهم کند.

 گیرینتیجه

ترین مسایل حیاتی افغانستان که تداوم نظام سیاسی نیز ب ه آن بی تردید یکی از مهم

ه با تهدیدات امنیتی است. افغانستان به توسعه دست وابسته است امنیت و چگونگی مقابل

های امنیتی را در دو که بتواند به رفع تهدیدات امنیتی پرداخته و آسیبیابد مگر ایننمی

که تازه گام در مسیر بازسازی  1001ب عد داخلی و خارجی شناسایی نماید. افغانستان پسا 

امنیت ی  اتدر معرض تهدید (و خارجی داخلی)همیشه از دو ب عد بود و نوسازی گذاشته 

. بنابر این پرداختن ب ه آن و ش ناختن داشت قرار داشت و این تهدیدات کماکان ادامه

پذیر از این منظر بیش از پیش از اهمیت برخوردار است. از ای ن رو مقال ه نقاط آسیب

ها نشان یافتهه و پرداخت 1001افغانستان پسا  در حاضر به تأثیر فساد اداری بر امنیت ملی

و رابط ۀ  گذاش تفساد اداری بر امنیت ملی افغانستان تأثیرسوء و نامطلوب دهد که می

یت این فرایند در ساختار امنیتی حکوم ت پس ا عثابت شد که جام مثبتاین دو متغیر، 

  گردیده بود.مانع تطبیق صحیح قانون در جامعه  1011تا  1001

 اداری بر امنیت در پی دارد آن است که بحرانشاره گردید پیامد که فساد اطوریکه 

در امنی ت  ش ود و بح رانبین نظام اداری و مردم، به بحران امنیتی در نظام تب دیل می

که افغانستان ای ن تجرب ه را در  گرددکشور، به تشدید بحران امنیت اجتماعی منجر می

و ب ه رش د ب ه به بعد یک روند ر 1001از سال  چون. دوره یاد شده پشت سرگذشتاند
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های کلان در راستای رس یدگی اغلب موارد رشوه در که وجود داشت اداریسوی فساد 

 .شدمی غیر قانونی صرف به امیال

دهد ک ه س کتور نشان می 1010 سال چنانچه اشاره شد فشرده سروی ناظران افغانستان در

ی و خصوص  رسان، سکتوردولتی سراسر غرق در فساد است. زیاده از آن موسسات کمک

 در غال ب م وارد فس ادبودند.  اداری ها هم آلوده در فسادرسانه واحزاب سیاسی  تعدادی از

می زان  .ش ده ب ودداری خوب وطبعا نارضایتی عامه مانع حکومت 1001پسا  موجود اداری

 فس اد .در خور تأمل اس تخانمانسوز  هایثیرات آن بر جنگأو ت اداری باور فسادغیرقابل

ده ۀ گذش ته  دودر و  به حکومت بعدی نیز انتقال یافت 1010منزلۀ یک میراث از به اداری

، افغانس تان را هم واره در سران حکوم تو نزدیکان  هاویژه در میان خانوادهبر افغانستان به

ک ه  الملل در بین کشورهای منطقه و جهان قرار دادترین ردۀ جدول نهاد شفافیت بینپایین

. با وج ود فس ادهای گس ترده، شدت پیامدهای گزافی از جانب ملت این خود سبب پرداخ

، انتقال مقادیر هنگفتی از پ ول توس ط اف راد های اپراتیفیاز حیف و میل پولحجم عظیمی 

ش ده در ، م وارد اختلاسهای مسافرتی ب ه خ ارج از افغانس تانبالای حکومتی در بکسرده

ها همواره تک رار ش ده خورد با این آشفتگیو عدم جدیت و قاطعیت در بر های امنیتینهاد

های م الی ، امریکا و غرب کمکاداری است. با توجه به بزرگی مشکل و گستردگی فساد

حت ا در دورۀ حکوم ت . خود را همواره منوط به برخورد جدی حکوم ت بافس اد کردن د

ت چن دانی و تغییرا جا بودقوت خود پابرنیز این مشکل همچنان بهو بعد از آن وحدت ملی 

های پسا با توجه به وضعیت افغانستان، حکومت.نبود  قابل رویت ات ذکر شدهدر حل معضل

چن دان موف ق نب وده و  های امنیت یاداری در نهاد در برخورد با مشکل فراگیر فساد 1001
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که در نتیجه نظام فرو ریخت و حکوم ت ت ازه ب ه وضعیت امنیتی نیز بهبود چندانی نیافته 

 .وجود آمد

 هاسرچشمه

 کتب -الف

هاای جلاوگیری از فسااد ماالی ناشای از بررسای راه (،1531) افشاری، اس ماعیل -

 تهران.، پورسانت در معاملات توسط مدیران

، ته ران پژوهش کده مطالع ات هاا و هاراسماردم، دولت (،1530) بوزان، ب اری -

 راهبردی.

 نتش اراتا کاب ل: ،اداری فسااد و موفاق داری حکومات (،1530) جمال جعفری، -

 سراج.

 اداری.... فساد و موفق داری حکومت (،1530) جمال جعفری،  -

، فساد اداری و مبارزه با آن از نظر ساازمان ملال متحاد (،1530) نبیحسین، محمد -

 .وکالت تهران: انتشارات

، بنیان توسعه، ته ران: حکمرانی خاول، (1535)حیدری احمد و خیرخواهان جعفر -

 مجلس.های انتشارات مرکز پژوهش

(، عوامل موثر بار فسااد اداری 1534حیدری، حنیفه؛ محمدی، مجید و نجفی فریبا، ) -

 ، کفرانس بین المللی علوم انسانی و روانشناسی و علوم اجتماعی.با تاکید بر ایران

، کاب ل: اثر گازاری حکومات داری خاول بار فسااد اداری (،1531) دانش، ضیا -

   .انتشارات سعید
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رابطه ادراک فساد و اعتمااد (، 1533اه؛ رحمانی و همکاران )دهقان، محسن؛ فیروزج -

 ، پرتال.اجتماعی در بین شهروندان

شناسی، ترجم ۀ عل ی محم د ک اردان، (، قواعد روش جامعه1563) دورکیم، امیل -

 تهران: مسؤسسۀ نشراتی دانشگاه تهران. 

 ارات سعید. ، کابل: انتشراهبردهای مبارزه بافساد اداری(، 1533) صالحی، غلام رضا -

تحول مفهوم امنیت و ناتو پس از جناگ سارد بار (، 1535) طباطبایی، محمد جواد -

 ، مطالعات راهبردی جهانی شدن،اساس مکتب کپنهاگ

تبیین راهکارهای عملی مقابله با مسئله فسااد اقتصاادی در نظاام هادی، عبدالملکی، -

با فس اد، در دس ت ، مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله اداری

 1533انتشار، 

 ، بیروت: دارالصفوه.ها و رجالافغانستان تاریخ( 1515)الفاضلی، حسین  -

، ته ران نقش قدرت در جامعاه و رواباط باین الملال (،1563) کاظمی، علی اضغر -

 انتشارات قومس.

، های مبارزه با آن از نظر اسالامنا امنی و شیوه(، 1515) کریمی، عبدالوهاب، پاییز -

 راج.س

(، دولت را فاسد میسازد یا دولت 1533گردیزی، منیژه، هسمن، کرن، ترابی، یما ) -

 کند  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.خود فساد پیشنه می

 . پژوهشکده مطالعات راهبردی.چهره متغیر امنیت ملی (،1533) ماندل، رابرت -
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             ش کده مطالع ات       : پژوه                           چهاره متغیار امنیات ملای، تهاران    (،    1533 )              ماندل، رابرت -

         راهبردی.

 مل ل س ازمان نظ ر از آن ب ا مب ارزه و اداری فس اد (،1530) محمدنبی، حس ینی -

 .وکالت انتشارات تهران، متحد،

های دولتای و شناسای تخلفاات ماالی در دساتگاهسبب(، 1513) مردانی، بی وک، -

نامه کارشناسی ارش د م دیریت دولت ی، مرک ز ، پایانهای جلوگیری از آنروش

 مدیریت دولتی واحد کرمانشاه. آموزش

شناسی از علل و چگونگی فساد اداری و تحلیل جامعه(، 1531) مودودی، ابوالقاسم -

 .همبستگی انتشارات ، قم،های مبارزه با آنراه

 مقالات -ل

، سال «فصلنامه فرهنگ اندیشه» فساد اداری و امنیت اجتمااعی ،منصور نژاد، محمد -

1535. 

فص لنامه مطالع ات »، ی ثباتی در قفقاز و رویکرد امنیتیعوامل بواعظی، محمود،  -

 .1531زمستان  «آسیای مرکزی و قفقاز

 و حقوقی مجله» ،اداری فسااد مسأله نظری بررسی بلالی، اسماعیل و داود فرامرزی، -

 .1530 ،51 شماره ،«دادگستری قضایی

وم سجادى، ، ترجمه عبدالقینیم نگاهى به مفهوم امنیت، باازنگریمهرداد، میرعرب،  -

 .1513، سال سوم، «فصلنامۀ علوم سیاسی»قم، 

 .1530سال، ، «فصلنامه تفتیش »اداره کنترول و تفتیش، شماره سوم.  ............. -
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 »    ، های جامعه شناختی در ماورد فسااد اداریمروری بر دیدگاهزاده، علی، سیف -

 .1531شماره اول، سال« فصلنامه رهیافت پیشگیری

بررسی ساختار شکل گیاری فسااد د ؛ خانی موسی؛ مرتضی و دیگران، رحمانی، حام -

های با هدف انتظامی، باا اساتفاده از های مادی، هنجاری و سازماناداری در سازمان

، «پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی -فصلنامه علمی»، روش آنتروپی شانون

 .1534، سال 4شماره

، قانون گریزی به مثابه آناومی اجتمااعییدضیا، فیروزجائیان؛ هاشمی، علی اصغر؛ س -

 .1533، سال 41، شماره «فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیتی اجتماعی»

 هاسایت -ج

 .1400عقرب  5، 1536سرطان.  13. نشر،               پژواک و دریابی -

https://www.etilaatroz.com   :قابل دریافت 

 .13/1/1400:تیافدرتاریخ  -13/3/1533نشر: تاریخ…… -

 /http://www.tasnimnews.com/fa/news: قابل دسترس در

 .1400 جدی، دریافت، 1533. جدی 10نشر، .…… -

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53335051 قابل دریافت  

 از: 

 .1400 میزان. 10تاریخ دریافت  ،1531 سرطان ،3                بخدی، تاریخ نشر -

http://www.dailyafghanistan.comقابل دریافت از:    

   1400 میزان. 11دریافت  ،1400 جوزا ،14      نژاد،   مل  -

https://www.etilaatroz.com/116131/ قابل دریافت از:    

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389758
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-38553031
http://www.dailyafghanistan.comقابل/
https://www.etilaatroz.com/126182/
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 .1400، دریافت، میزان، 1531، حمل، 13علی آرش، نشر  -

https://3am.af/operational-money-or-unchecked-white-checks قابل  

 دریافت از: 

، قاب ل دس ترس در 1400، میزان، 1، دریافت 1533، اسد، 50میر عابد جوینده، نشر   -

   خبر گزاری جمهور

http://www.jomhornews.com/fa/news/35333 قابل دریافت:    

 پژواک1400/ 3/11تاریخ دریافت:  -11/10/1533، بای نظر، تاریخ نشر: نظری

  http://pajhwok.com/opinionفایل قابل دسترس در: 

 منابع انگیسی -د

- UNDP،  Governance for sustainable Human 

Development. United Development Programmed،  13  31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://8am.af/operational-money-or-unchecked-white-checks
http://www.jomhornews.com/fa/news/83858
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رهای کلان اقتصادی بر پدیده فقر با بررسی نقش متغی

 تأکید بر کشورهای اسلامی
 

 **محمدر ا شجاعیمحمد باقر معرفت* 
 

 پوهنتون بامیان و همکار قلمی مجله علمی پوهنتون دعوت اقتصاد یحپوهن* رییس 

 تحقیقی پوهنتون دعوت-قلمی مجله علمی اقتصاد وهمکار کارشناس ارشد علوم**

 

 
 چکیده:

های که در قرن بیست و یکم به وجود آمده و تحولات بی حس اب ها و نوآوریبا پیشرفت

و  گیر عدۀ از کش ورهای جه انکه در سطح دنیا نمایان شده است؛ اما فقر همچنان گریبان

سیستم و پژوهش سعی شده است تا از روش  باشد. لذا در اینخصوصا کشورهای اسلامی می

معلولی به کمک نرم افزار ونسیم به این مهم پرداخته ش ود.  -داینامیک و رسم روابط علت 

یی استفاده تحلیلی با رویکرد کتابخانه –محقق در این پژوهش از نوع روش تحقیق توصیفی 

یره ای بررسی نقش متغ انجام پژوهش حاضر با توجه به عنوان تحقیق؛ هدف ازکرده است. 

ک ه؛ سوال اصلی تحقیق این اس ت . کلان اقتصادی بر پدیدۀ فقر در کشورهای اسلامی است

متغیرهای کلان اقتصادی بر پدیدۀ فقر در کشورهای اسلامی چه تأثیر دارد  و فرضیۀ تحقیق 

ره ای کل ان اقتص ادی در عدم اس تفادۀ درس ت از متغی»ه است هذا نیز چنین ارائه گردید

  4/11/1400تاریخ دریافت: 

 10/11/1400تاریخ  تأئید: 
  

 

 ء
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گر این است های تحقیق بیانیافته« شورهای اسلامی باعث فقر در این کشورها شده است.ک

ان داز پ ایین، ، پستکن الوژیرویه جمعیت، پایین ب ودن س طح که فقدان سرمایه، رشد بی

ها، افزایش انحرافات فکری، اف زایش ج رایم و گذاری کم، درآمدهای پایین خانوادهسرمایه

شود. برای بیرون رفت از ای ن مش کلات ث افزایش فقر در کشور میجنایات در جامعه باع

پیشنهاد شده است تا از رشد جمعیت نیروی کار بدون تخص  جلوگیری صورت گی رد و 

گذاری بیشتر و سرمایه بیشتر در جامع ه ش ود. انداز در جامعه زیاد شود تا باعث سرمایهپس

ز نیروی کاری متخص  تربی ت ش ود و برو تکنالوژیهمچنان پیشنهاد شده است تا برای 

گردد. همچنان پیشنهاد ش ده اس ت ت ا ب رای ماشین آلات پیشرفته وارد کشورهای اسلامی

های درآمدی در جامعه کاهش یاب د کاهش جرم و جنایات، انحراف فکری؛ فقر و نابرابری

 تا مردم زیاد احساس بی عدالتی نکند.

پوی ایی سیس تم،  امی، رشد اقتص ادی،: فقر، اسلام، کشورهای اسلواژگان کلیادی

 های اقتصادی.کانال

 مقدمه

فقر یکی از مسائل اساسی و نگران کننده در جوامع اسلامی است که بیان کنندۀ ن وعی 

باش د. احتیاجات در به دست آوردن حد اقل امکانات مادی برای امور زندگی بش ری می

ر ابعاد مختلف برای جوامع اس لامی پدیدۀ فقر مشکلات اجتماعی و اقتصادی متفاوتی را د

آورد؛ چرا که این پدیده که خود نمودی از توسعه نیافتگی اجتماعی، اقتصادی و به بار می

فرهنگی است. ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنین سلامت جسمی و روحی تمام 

س ط کند. افزایش فقر موجب افزایش مرگ و میر، ک اهش متوکشورها را نیز تهدید می

ها وری انس انها و در نهایت کاهش بهرهطول عمر یا امید به زندگی، افت کارایی انسان

شود. علی رغم آنکه امروزه در سراسر جهان زندگی برای مردم بهتر شده است؛ ول ی می

باشد. وج ود گیر بعضی از کشورها و خصوصا  کشورهای اسلامی میفقر همچنان گریبان

گ ردد و قتصادی بالقوه امروزی وضعیت غیر قابل بخشش تلقی میپدیده فقر با امکانات ا

به خاطر پیامدهای آن بر رفاه اقتصادی و اجتماعیی جامعه و اثرات غیر قابل جبرانی ک ه 
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رس ت از باش د. اس تفادۀ نادبر خوشبختی و سلامتی مردم در جامعه دارد قاب ل توج ه می

باشد معضلات فرا راه این کشورها میاسلامی یکی دیگر از وسائیل تولیدی در کشورهای 

 شود.که باعث تقویت فقر می

های توس عه افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اه داف اساس ی برنام ه

و ص نعت از ق رن  تکن الوژیبا پیشرفت شود؛ اما اقتصادی در هر کشوری محسوب می

ایم که این موضوع سبب وج ود های اجتماعی بسیاری بودهنزدهم به بعد ما شاهد نابرابری

ای ن فقر شده است. کشورهای جهان سوم و خصوصاً کشورهای اسلامی بیش تر گرفت ار 

های اجتم اعی س بب د. فقر و نابرابریننمایبوده و با آن دست و پنجه نرم می پدیده شوم

توجه اکثر محققین و سیاست مداران را به خ ود جل ب  وبروز مشکلات وسیعی گردیده 

اس ت. پرداخت ه  فق رهای متفاوتی ب ه تش ریح است. هریک از محققین از گوشه نموده

های مختلف م ورد توج ه دانش مندان که فقر از دریچهاز آنجایی (15: 1531)آذری بنی،

اقتصادی بوده و راهکارهای زیادی نیز پیشنهاد شده است؛ اما متاسفانه تا هن وز نتوانس ته 

شود تا این پدی ده از دهد. لذا ضرورت احساس میاست فقر را در جوامع مختلف کاهش 

طریق روابط علت و معلولی روش سیستم داینامیک نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و 

سیستم داینامیک یا پوی ایی  راهکارهای درست قابل قبول برای کاهش فقر مطرح گردد.

ادی توس ط ج ی میل  1336سیستم یک روش غیر خطی بوده که برای اولین بار در سال 

( در آمریکا م ورد اس تفاده MITماساچوست ) تکنالوژیرایت فورستر استاد انستیتوت 

 قرار گرفت.

رهای کلان اقتصادی بر پدیدۀ فقر در انجام پژوهش حاضر بررسی نقش متغیهدف از 

رهای کلان اقتصادی بر پدیدۀ متغی»اینک سوال مطرح است که  .کشورهای اسلامی است

در تجزیه و تحلیل متغیرهای کلان اقتص ادی « ی اسلامی چه تاثیر دارد فقر در کشورها

گیری تحقیق به این پرسش پاسخ داده خواهد شد. همچنان مطابق س وال ف وق؛ و نتیجه
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درآمد کم

بازدهی کم

سرمایه گذاری کم

پس انداز کم

دایرۀ فقر

شود اینکه عدم اس تفاده درس ت از متغیره ای کل ان اقتص ادی در فرضیۀ نیز ارائه می

 ت. کشورهای اسلامی باعث فقر در این کشورها شده اس

در این تحقیق بعد از مقدمه به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است و سپس پیش ینه 

ب ه ادام ۀ آن  تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از آن روش تحقیق ذکر شده و

ها با فقر مط رح ش ده اس ت و در رهای کلان اقتصادی و روابط آنتجزیه و تحلیل متغی

 ت ذکر شده است.گیری و پیشنهادااخیر نتیجه

 مبانی نظری تحقیق

های بدبینانه که در چند دهه قبل مطرح گردید و امروز نی ز طرف دارانی دارد، یکی از نظریه

نظریه مشهور دور تسلسل است. طبق این نظریه، علل اولیه یا اصلی توسعه نیافتگی چن ان ب ه 

گ ذاری موجودیت سرمایهد. مثلا شویکدیگر مرتبط هستند که توأما  به نام دایره فقر نامیده می

خود بازدهی کم باعث کاهش درآم د و  ۀگردد و به نوبپایین باعث بازدهی کم در جامعه می

خود باعث افزایش  ۀگردد و این عمل به نوبانداز میکاهش درآمد باعث کاهش تقاضا و پس

و این عمل  گرددیمگذاری پایین و افزایش فقر بار دیگر باعث سرمایه شودمیفقر در جامعه 

 .وی جریان داردبه شکل دایره

 

 

 

 

 

 

 

 

در واقع بر اساس نظریه دور تسلسل توسعه نیافتگی کشورهای فقیر در بندی گرفت ار 
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پ ذیر نیس ت. ب ر اس اس هستند که خارج شدن از آن بدون کمک عامل خارجی امکان

ا ب رای خ ارج گردد که کش ورهنظریات متفکرین غربی نظریه دور تسلسل پیشنهاد می

گذاری خارجی ضرورت دارد. یکی از مش کلات شدن از این تله به وام خارجی یا سرمایه

گذاری مفی د در جامع ه مهمی که در کشورهای جهان س وم وج ود دارد نب ود س رمایه

ان داز باشد. این کشورها مبلغ قابل توجه مابه التفاوت بین درآمد و مص رف ک ه پسمی

گران قیمت نظیر طلا و د صرف خرید کالاهای عتیقه، زینت آلاتدهبالقوه را تشکیل می

اندازهای ملی ک ه کنند و حتی بخشی از پسهای تجملی میهای قیمتی و ساختمانسنگ

 ماند.شود به علت مشکلات سازمانی و نهادی بدون استفاده باقی میوارد سیستم بانکی می

ریزی دای ره تسلس ل اقتصادی و برنام هبه اساس نظریه دکتر ملکی نویسنده کتاب توسعه 

نیافتگی در اقتصاد سیاسی طوری ذیل تش ریح ش ده اس ت: گ ردش ناس الم تحلی ل و توسعه

گردد و این عمل موجب فساد شده اطلاعات در جامعه باعث تصمیمات نادرست )تبعیض( می

ود تا گردش شکند و فقر خود بار دیگر باعث میکه در یک جامعه فاسد فقر افزایش پیدا می

 (110: 1533ناسالم تحلیل و اطلاعات در جامعه حاکم باشد. )ملکی،

 

 

 

 

 

نیافتگی را یکی دیگر از طرفداران نظریه رشد متعادل است که پدیده توس عه 1نورکس

مورد بررسی قرار داده است. نورکس بر نقش بازاره ای داخل ی تاکی د دارد و مخ الف 

داخلی است. به اعتقاد وی گسترش بازارهای داخلی تجارت خارجی برای بازار محصولات 

و افزایش تقاضای داخلی مستلزم ارتقا قدرت تولیدی در جامعه است. با اف زایش ق درت 

                                           
1. Ragnar nurkse 

 گردش ناسالم تحلیل

 و اطلاعات 

 فقر 

 فساد

 

 تصمیمات نادرست

 )تبعیض(
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رود و بازار لازم برای جذب محصولات تولید شده تولیدی قدرت خرید افراد جامعه بالا می

 شود.فراهم می

گذاری به وسعت بازار و وجود تقاض ا نورکس معتقد است که انگیزه هر گونه سرمایه

بستگی دارد، وسعت بازار به قدرت خرید جامعه و قدرت خرید جامعه ب ه ق درت تولی د 

ه ای فق ر نیازمن د بستگی دارد. به اس اس نظری ه ن ورکس گری ز از ب ن بس ت دوره

های گسترده و همزمان در دامنه وسیعی از منابع مختلف اس ت. )نظ ری و گذاریسرمایه

 (134: 1533ی،موسو

 گیری فقرهای اندازهشاخص

 :به کار گرفته شده است که عبارت اند از های ذیلفقر شاخ گیری برای اندازه

 1شاخص سرشمار -1

کار ه گیری فقر بباشد که برای اندازههای میترین شاخ یمعمول ۀاین شاخ  از جمل

نوان فقیر ب ه حس اب باشد که به عرود. شاخ  سرشمار عبارت از نسبت جمعیتی میمی

 شود.نشان داده می Hبه  اًآید و معمولمی

H = 
𝑞

𝑁
∗ 100… … … … … (1) 

. ده دتعداد جمعیت مورد مطالعه را نش ان می Nتعداد افراد فقیر و  qدر معادله فوق 

 (11: 1535)مجاوریان و رئیسی،

 2شاخص شکاف فقر -1

البت ه معی ار . استر گیری برای فقشاخ  شکاف فقر یکی دیگر از معیارهای اندازه

زیرا در مقابل خط فق ر و تع داد  ؛باشدتفکیک فقرا از غیر فقرا تنها محاسبه خط فقر نمی

. دلیل آن نیز در این است که نابرابری در توزیع درآم د در استآن شدت فقر نیز مهم 

                                           
1. Headcount Index 
2.Poverty Gap Index 
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ز ر هریک ایها تا خط فقر متفاوت بوده و تغیمیان فقرا، متوسط درآمد و فاصله درآمد آن

شدت فقر داشته باشد. برای محاسبه شدت فق ر  ۀیر در اندازیتواند باعث تغمیاین عناصر 

عم ق ی ا ش دت فق ر  ۀگیرد که نشان دهندشکاف درآمدی فقرا مورد محاسبه قرار می

 ( 33: 1535)رسمتی حصوری،  .باشدمی

Gi = (Z – YI)* I(YI < Z)……………(1) 

باش د. درآم د می YIخ ط فق ر و  Zانواده، شکاف فقر فرد یا خ Giفوق  یدر رابطه

این است که این سمبول برای فقرا مثبت و برای بقیه مردم منفی در  Giخصوصیت مهم 

 ت.نظر گرفته شده اس

 1Pنشان داده شود،  1Pدرآمد افراد تا خط فقر نسبت به خط فقر به  ۀاگر متوسط فاصل

 گردد.ذیل تبدیل می دهد و معادله فوق به شکلنسبت شکاف فقر را نشان می

P1 = 
1
𝑁

∑
𝐺𝑖

𝑍

𝑁
𝑖=1 … … … … … … . (5) 

باشد و به درص د شکاف فقر به تناسبی از حد اوسط جمعیت می ۀاین معادله نشان دهند

برای افراد غیرفقیر شکاف فقر صفر در نظ ر گرفت ه ش ده در این معادله  .گرددارائه می

 (55: 1531. )ارشدی و کریمی، است

 1(شکاف فقر )شدت فقر شاخص مجذور

نابرابری میان فقرا شاخ  مجذور ش کاف فق ر را  ۀای از پژوهشگران برای محاسبعده

های فقر است. در ای ن ش اخ  . این شاخ  حاصل جمع وزنی شکافانداستفاده نموده 

تر از خط فقر ق رار گرفت ه اس ت. ب رای شود که پایینوزن بیشتر به مشاهداتی داده می

 شود.ذیل عمل می ۀهدف طبق معادل رسیدن به این

                                           
1. Squared Poverty Gap (Poverty Severity) Index 
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Pa  = 
1
𝑁

∑ (
𝐺𝑖

𝑧

𝑁
𝑖=1 ) a …………….(4)   (a ≥ 0) 

ام ا بهرص ورت یک ی از  ؛خاطر پیچیده بودن آن کاربرد زی ادی ن دارده این معادله ب

گی ری فق ر ( جهت اندازه1334)5و توربگ 1، گریر1های ارائه شده توسط فوسترشاخ 

دهد. اگر حساسیت این شاخ  نسبت به فقر را نشان می ۀانداز a فوق ۀباشد. در معادلمی

باش د  a=1آی د. وقت ی دست میه مساوی به صفر باشد شاخ  سرانه ب aدر این معادله 

باشد شاخ  شدت فقر ب ه دس ت  a=1شود و هنگامیکه شاخ  شکاف فقر حاصل می

افزایش سطح زندگی فق را حساسیت بزرگتر از صفر باشد مقدار فقر با  ۀآید. اگر اندازمی

دهد و سطح باشد این شاخ  افزایش در فقر را نشان می a > 1 یابد. اگراکیدا  کاهش می

 (55: 1530. )قائدی، یابدزندگی فرد فقیر کاهش می

 4شاخص سن -4

نماید تا اثرات تعداد فقرا، عمق ارائه شده است تلاش می 1316شاخ  سن که در سال 

ش اخ   0pها را ترکیب نماید. در ش اخ  س ن قر در میان گروهها و توزیع ففقر آن

ضریب جین ی در می ان  pGاوسط درآمد یا مخارج شخ  فقیر یا خانواده،  pµسرشمار، 

 .شودشرح داده میذیل  ۀباشد. شاخ  سن طبق معادلاشخاص فقیر می

Ps = p0 ( 1 - ( 1 - Gp) 
µ𝑝

𝑧
 ) … … … … … … . (3) 

گیرد که صفر برابری کام ل و نی از صفر الی یک قیمت میضریب جی (3) ۀدر معادل

دهد. این شاخ  همچنان به صورت اوسط معیارهای عدد یک نابرابری کامل را نشان می

                                           
1. Foster 
2. Greer 
3. Thorbecke 
4. Sen index 
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سرشمار و شکاف فقر که با استفاده از ضریب جینی وزن داده شده اس ت نی ز در نظ ر 

 (54: 1531کریمی،  )ارشدی و. آن طبق ذیل نوشته شده است ۀشود که معادلگرفته می

Ps = p0G
p + p1(1 – Gp) …………………….(6) 

 1شاخص جینی -5

در  1311باشد که در س ال توزیع نابرابری در یک جامعه می ۀضریب جینی نشان دهند

های مختلف مورد یک مطالعه توسط جینی به دست آمده است. این شاخ  توسط فرمول

 ۀدل اشود. مش هورترین معبکار برده می ها مشابه همتحقیق قرار گرفته است که همۀ آن

 گردد.شود قرار ذیل تعریف میدست آوردن شاخ  جینی بکار برده میه که برای ب

𝐺 = 1+
1
𝐻

−
1

𝐻1µ
{𝐻𝑀1 + (𝐻 − 1)𝑀1 + (𝐻 − 1)𝑀5 + ⋯ +

1𝑀𝐻−1 + 𝑀𝐻}….(1) 

 µباشد، بی میانتخا ۀفرد موجود در یک جامع Hدر آمد  HMالی  1Mاز  (1) ۀدر رابط

باشد. ضریب جینی بین اعداد صفر و ضریب جینی می G و شخ  یا خانوار درآمد میانۀ

طور کاملا  برابر توزی ع ش ده باش د ه گیرد که اگر توزیع در یک جامعه بیک قیمت می

 .باش دطور نابرابر توزیع شده باشد قیمت آن عدد یک میه قیمت آن صفر و اگر کاملا  ب

 (130: 1531سرین دوست،)عباسیان و ن

 2تن – شارکس –شاخص سن  -6

ترین دیگر مورد اصلاح قرار گرفت که یکی از مناسب اقتصاددانانشاخ  سن توسط 

شود. این شاخ  به طور نشان داده می SSTباشد و به تن می -شارکس -آن شاخ  سن

 ذیل تعریف شده است.

Psst = P0𝑃1
𝑝
 (1 + Ḡp) ………………..(3) 

                                           
1. Gini index 
2. Sen-Shorrocks-Thon Index 
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خ  عبارت از حاصل ضرب شاخ  سرشمار، شاخ  شکاف فق ر و ض ریب این شا

باشد. ویژگی مثبت که این شاخ  دارد این است ک ه درک خ وبی از منش أ جینی می

 گردد.نمایدکه معادله به شکل ذیل تبدیل میتغیرات فقر در طول مدت زمان را ارائه می

Δlnpsst = Δlnp0 + Δln𝑃1
𝑝 + Δln (1 + Ḡp ) …………………..(3) 

ها و ضریب جینی ارائ ه این معادله به اساس درصد تغیرات در هریک از شاخ  ۀنتیج

 .شودمی

 1شاخص واتس -7

توسط واتس ارائه گردیده است که توزیع حساسیت فق ر را  1363این شاخ  در سال 

 دهد و معادلۀ آن قرار ذیل تعریف شده است.نشان می

W = 
1
𝑁

∑ {ln(𝑧) − ln(yi)} =  
1
𝑁

∑ ln (
𝑧

𝑦𝑖
) … … … … . (10)𝑞

𝑖=1
𝑞
𝑖=1 

باشد که درآمد آنها به صورت افزایش ی نش ان داده تعداد افرادی می Nفوق  ۀدر معادل

. ( ق رار داردz) ( کمتر از خط فقرyi) که درآمد یا مصرف آن استفردی q شده است.

 (53: 1530)قائدی، 

 پیشینۀ تحقیق

ه ای باشد که از جوانب مختلف و به زباندر سطح جهان می فقر یک پدیده چند بعدی

مختلف روی آن تحقیق صورت گرفته است. در اینجا خلاصۀ چند تحقیق به عنوان نمونه 

( تحقیقی را تحت عن وان نق ش فق ر در 1533آورده شده است. حق شناس و همکاران)

کردس تان انج ام داده تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: اس تان 

دهد ک ه می زان فق ر در تحلیلی است و نتایج نشان می -است. روش این تحقیق توصیفی

های گذشته افزایش یافته است که این پدیده باع ث نارض ایتی استان کردستان طی دهه

                                           
1. Watts 
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توان در احساس تبعیض قومیتی، هویت طلبی میعمومی شده است. نتیجه این نارضایتی را 

 ش مشارکت سیاسی و افزایش اعتراضات عمومی مشاهده کرد. قومی، کاه

فق ر و رش د اقتص ادی:  ۀتل ( تحقیق را تحت عنوان 1013)1طارق مجیدناهید خان و 

در این تحقیق میان رشد کم اقتصادی و فقر رابطه  شواهدی از پاکستان انجام داده است.

 قتص ادی طوی ل الم دتفق ر م انع رش د ا ۀتنگاتنگی در نظر گرفته شده است؛ یعنی تل

رشد اقتص ادی باع ث ک اهش فق ر شود که گردد اما بر خلاف این فرضیه ثابت میمی

دد. این مطالعه به بررسی تاثیر فقر بر رشد اقتص ادی در پاکس تان ب ا اس تفاده از گرمی

پرداخته است. برای بررسی رابط ه ب ین  1016الی  1313 طی دوره زمانی های سالانهداده

های اصلی این تحقی ق است. یافته شدهاستفاده  ARDLفقر از مدل  ۀی و تلرشد اقتصاد

کند. بنا بر ای ن حاکی از آن است که فقر عملکرد رشد اقتصادی را در پاکستان مهار می

های رشد اقتصادی باید طوری طراحی گردد که نه تنها به منظ ور اف زایش رش د سیاست

 رای کاهش فقر نیز در نظر گرفته شود.اقتصادی بلکه باید اعمال نفوذی مستقل ب

نامۀ کارشناسی ارشد خود را تحت نام بررسی رابطه متقابل بین ( پایان1536گل قاسمی)

( VARمالی، رشد اقتصادی و شاخ  فقر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری) توسعه

اش د. نت ایج بمی 1531-1531در ایران نوشته است. دوره زمانی این تحقیق بین س الهای 

دهد که هم در کوتامدت و هم در بلند مدت رابطه علی یک طرف ه مثب ت ب ین نشان می

توان د میتوسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. طوریکه افزایش شاخ  توسعه م الی 

تواند علت اف زایش در نمیعلت افزایش در رشد اقتصادی باشد اما افزایش رشد اقتصادی 

 شد.شاخ  توسعه مالی با

فقر و عوامل مؤثر  بررسی حد»تحقیقی را تحت عنوان  (1536 و همکاران ) امانی پور

است  داده قرار بررسی مورد ،به روش توصیف و تحلیل محتوا «بر آن از دیدگاه امام علی

فقر به معنای عدم تأمین نیازها در ح د کف اف و  )رض(که از دیدگاه امیرالمؤمنین علی 

                                           
1 Naheed Khan & Tariq Majeed 
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شاخ  فقر، نیاز و حد آن کفاف و کفایت خواهد بود. کف اف و کفایت است. بنابراین 

رو بر میان فقر و غن ی این اندازه نیازها، بدون کاستی و فزونی هستند. از کفایت حدی به

 آیند.نیازی و توانگری به شمارمی سطح بی کمترین کنند ومی دلالت

لۀ فق ر انج ام داده پویایی رفاه و تتحقیقی را تحت عنوان  (1016)1باریت و همکاران

های ضعیف به ط ور تلۀ فقر در نتیجۀ تعادل ساز و کار است. این محققان نوشته است که

ها، های اساسی و مهم برای توسعه، پیشرفت سیاستگردد که میکانیسمبنیادی تقویت می

باشد. در این تحقی ق ش واهد کن کردن فقر لازم و ضروری میکمک برای فقرا و ریشه

جربی به طور فردی و جمعی در ابعاد کوچک و بزرگ مطالع ه ش ده اس ت و نظری و ت

فقر دائمی را ثاب ت نم وده  ،همچنان تحقیقات علمی کافی توسط ساز و کارهای مختلف

است. پژوهشگر شواهد کافی را جهت اثبات کردن فرضیه تقویت تل ۀ فق ر ب ه دس ت 

زندگی  است که جهت رفاه های پیشنهادی مطرح شدهآورده است. در این تحقیق سیاست

های مزاحم دائمی را حذف ؛ سیاست گذاران باید میکانیسمباشداثر گذار می و کاهش فقر

 نموده و ساز و کارها و توجهات جدی را به اساس توانایی و لیاقت روی کار آورند.

سازی پویایی تلۀ فقر و انباش تگی ب دهی ب رای تحقیقی را تحت عنوان مدل( 1014)2انساه

یجاد مکانیسم ساختاری علی در کشور غنا انجام داده است. نویسنده در تحقیق خ ویش بی ان ا

و  نموده است که فقر مطلق در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در آفریقا فراگی ر اس ت

غنا از این قاعده مستثنی نیست. فقر در کشورهای در حال توس عه ب ا رش د ض عیف تولی د 

شود. مدل دینامیک یک سیستم عمومی برای اقتصاد در حال توسعه ناخال  داخلی تشدید می

است که در آن جمعیت، تولید، انباشتگی بدهی وغیره به عنوان زیربنا برای تجزی ه و تحلی ل 

تحقیق بیان مینماید که کاهش درآمد یک کارگر در غنا ب ه ک اهش  ۀشود. نتیجاستفاده می

ده است که در نتیجه باع ث ک اهش رش د تولی د گذاری نسبت داده شقابل توجه از سرمایه

                                           
1. Barrett  & et al. 
2. Pastor Ansah 
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که صرفه جویی  نموده استباشد. محقق پیشنهاد ناخال  داخلی همراه با رشد جمعیت بالا می

 گذاری عمومی بهترین سیاست برای کاهش فقر و بدهی عمومی است.و سرمایه

زیر های آب ( طی یک تحقیقی در یکی از روستاهای هند رابطه بین چاه1014)1سخری

دهد که مح دودیت ق وانین در زمینی و فقر را بررسی نموده است. نتیجه تحقیق نشان می

کافی و ضعف آن از ط رف  تکنالوژیها با عمق مشخ  از یک طرف و نبود حفر چاه

دیگر باعث عدم دسترسی به منابع آب زیر زمینی شده و روی هم رفته این عوامل به طور 

 در روستاهای هند گردیده است. مستقیم باعث افزایش فقر مطلق

فردی بروز فقر از منظر قرآن  علل»تحقیقی را تحت عنوان  (1531و همکاران) رشیدی

باش د. از نظ ر تحلیل ی می-انجام داده است. روش تحقیق این مقاله توص یفی «و حدیث

نویسنده مهم ترین عوامل بروز فقر فردی عبارت از بیکاری و تنبلی، بی برنامگی و س وء 

تدبیر، رهبانیت و نکوهش دنیا، اسراف و تبذیر، خیانت در امانت، گناه، کفران نعم ت و 

 باشد.فقیر نمایی می

 و اجتم اعی ه ایموضوع ماهیت و اهمیت نابرابری( به 1531)محمدزاده موسی کندی

اس ت ک ه  هاقتصادی در بخش سلامت ایران پرداخته است. نتایج این مطالع ه نش ان داد

ارتباط مستقیمی با تأمین مالی بخش سلامت آنها دارد. س هم ان دک بخ ش  ،سلامتی افراد

مستقیم از جیب خانواره ا  ملی و درعین حال سهم زیاد پرداخت سلامت از تولید ناخال 

به آن پرداخته شده  مشکلاتی که در این بخش مهمترین باشد ازمی (درصد 60 تا 30 بین)

 س لامت، های بالا و کمرش کنراد در برابر هزینهدر محافظت اف هاعدم کارایی بیمه است

تعدادی از جمعیت را تهدی د  کمرشکن و فقرزا، هایخانوارها با هزینه یاحتمال مواجهه

 .کندمی

                                           
1. Sekhri 
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( عنوان تحقیق شان را با یک سوال آغاز نموده است ک ه 1011) 1تگاسپارو  توماس

 ۀچه عواملی بر پویایی فقر و تل  تواند متاثر از فقر در گذشته باشد  ومیآیا فقر کنونی 

 1333-1006فقر در مناطق روستایی ماداگاسکار اثر گذار هستند  دوره زمانی این تحقیق 

های استفاده شده در این تحقیق پنلی بوده و مناطق روستایی کشور مربوط ه باشد. دادهمی

و با استفاده  ستامورد مطالعه قرار گرفته است. مدل استفاده شده در این تحقیق مارکوف 

از این مدل نقش فقر گذشته را روی وضعیت فعلی مورد مطالعه قرار داده اند. نت ایج ای ن 

ه ا های آسیب پذیر کسانی هستند ک ه س طح س واد آندهد که خانوادهتحقیق نشان می

باشد و با وجود درآمدهای مختلف در این کشور، درآمدهای آنها پایین تر بوده پایین می

دهد ک ه فق ر های بیرونی بیشتر وابستگی دارد. همچنان نتایج نشان میبه کمکو نسبت 

ئه شده بیان کنن دۀ اباشد. راهکارهای ارکنونی روی وضعیت افراد در آینده اثر گذار می

دیگر  ۀهای فقیر باید تعداد اعضای خانواده را کاهش دهد یا به عباراین است که خانواده

ه ای اولی ه ب رای ای ن ها کاهش یابد و همچنان آموزشانوادهولد در این خ و تعداد زاد

 ها افزایش یابد تا ارزش افزودۀ آنها در مسائل کاری بالا برود.خانواده

عوام ل پی دایش فق ر، »نامه کارشناسی ارشد خود را تحت نام ( پایان1530حسینی نیا)

رداشت نویسنده از مطالعه نهج نوشته است. ب« های مقابله با آن در نهج البلاغهپیامدها و راه

البلاغه در این تحقیق این است که فقر آثار شوم فراوانی در حوزه فردی و اجتماعی دارد. 

از جمله پیامدهای فقر در نهج البلاغه از بین رفتن کرامت انس انی، آس یب دی دن دی ن، 

ف تن ناامیدی شخ  فقیر، وابستگی اقتصادی، بی اعتم ادی جامع ه ب ه فقی ر، از ب ین ر

 باشد.استعدادهای شخ  فقیر وغیره می

                                           
1. Thomas &Gaspart 
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( پایان نامه کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان فق ر از دی دگاه ق رآن 1531الله خواه )

توصیفی بوده و محوری ت اص لی در -کریم نوشته است. روش این تحقیق بصورت تحلیلی

 فاده شده است.باشد و به تناسب موضوع از روایات نیز استاین تحقیق آیات قرآن کریم می

( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در تحقیق اثر رشد اقتص ادی ب ر 1533آقا بابایی پور)

باشد که به دو دسته کشورهای در کشور می 30فقر پرداخته است. مطالعه موردی این تحقیق 

 1005-1334حال توسعه و توسعه یافته تقسیم شده است. دوره زمانی این تحقیق بین س الهای 

دهد که با افزایش یک درصد رشد تولید ناخال  داخلی به باشد. نتایج این تحقیق نشان میمی

 یابد.درصد فقر مطلق کاهش می 02111طور متوسط 

ها و ( پایان نامه کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان فقر)پیامدها، زمین ه1534ناصری)

کل تحلیل ی توص یفی ب وده و از راهکارهای مقابله با آن( نوشته است. این تحقیق به ش 

دیدگاه مکاتب و ادیان مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل گون اگون فق ر در 

این تحقیق به دو دسته عوامل معنوی و مادی تقسیم شده است. عوامل معنوی فقر ارتکاب 

گ ی، باشد. عوامل مادی آن به عوامل اجتماعی، سیاس ی، فرهنگناه و رابطه آن با فقر می

 بندی گردیده است.طبیعی و اقتصادی طبقه

 روش تحقیق

برای رسیدن به هدف این تحقیق و جواب دادن به سوال مطرح شده؛ در مبانی نظری از 

تحلی ل تجزیه و و برای  شده استی استفاده یتوصیفی با رویکرد کتابخانه-روش تحلیلی

و همچنان از لح اظ ه دف؛  دهشاز رویکرد پویایی سیستم استفاده  معلولی –روابط علت 

 یک تحقیق کاربردی است. 

  تاریخچۀ پویایی سیستم

( در اواس ط system dynamicبرای اولین بار پویایی سیستم یا به زبان انگلیس ی )

میلادی برای کمک به مدیران صنعتی با تمرکز بر مشکلات موجود آن زم ان  1330دهۀ 

کتریک از موضوع چرخۀ سه سالۀ اس تخدام در به کار برده شد. زمانیکه مدیران جنرال ال
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کارخانۀ ایالت کنتاکی در حیرت بودند، رفتار کارمن دان و دلی ل انص راف کارمن دان؛ 

ره ای ن معض ل ب ه ج ی رای ت ا به مشکل دچار کرده بود و بالاخمدیران این شرکت ر

( در آمریک ا گ زارش داده ش د. MITماساچوس ت) تکنالوژیفورستر استاد انستیتوت 

داد ورستر با ترسیم مدلی که ساختارهای ورودی، جریان کار و بازخورها را نش ان م یف

گیری در این شرکت را م ورد مطالع ه ق رار داد و چرخۀ استخدام و نحوۀ ساختار تصمیم

نشان داد که مشکل ناپایداری در استخدام و ماندگاری کارکنان این ش رکت از عوام ل 

اصلی این مشکل در عوامل داخلی سیستم شرکت جنرال بیرونی نشأت نمیگیرد بلکه علت 

الکتریک نهفته است. ترسیم این مدل و اظهار معضل شرکت جنرال الکتری ک آغ ازگر 

های کمپیوتری و حل و فص ل مش کلات تفکر سیستمی، مطالعه، مدل سازی، تهیۀ برنامه

 (3: 1333گردید. )فورستر،پیچیدۀ سیستمی

اثرات متقابل داشته و باهم در تعامل است ک ه در ای ن در یک سیستم اجزای آن باهم 

گردد و سپس اثر متغیر دوم ی روی تعامل اثرات یک متغیر روی متغیر بعدی سنجش می

ر در متغی ر ی گردد و به همین شکل هر یک از متغیرها علت تغیمتغیر سومی محاسبه می

از عل ت ش روع و ب ه ( در پویایی سیستم متغیره ا 144 :1533 )مشایخی،. شودبعدی می

شود و به همان عامل یابد. یعنی یک متغیر به عنوان یک علت شروع میمعلول خاتمه می

ن وع  (136)هم ان، . ده دشود که شکل دایروی را تش کیل میبه عنوان معلول ختم می

 vensim نرم اف زاردر نظر گرفته شده است این تحقیق تحلیل تجزیه و برای ابزاری که 

  باشد.می

 معلولی تحقیق -جزیه و تحلیل روابط علت ت

های چنانچه در بخش مبانی نظری گفته شد فقر یک پدیده چند بعدی است ک ه از دی دگاه

های مختلف نیز پیشنهاد شده است؛ اما در این مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است و راه حل

رش د ب ی روی ه جمعی ت،  های اثرگذار بر فقر شامل کمبود س رمایه،ترین متغیرتحقیق مهم
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ه ا، انح راف فک ری، گذاری کم، درآمد کم خانوادهانداز کم، سرمایه، پستکنالوژیکمبود 

 شود.باشد که ذیلا هر کدام آنها مورد بحث قرار داده میجرایم و جنایات می

 . کمبود سرمایه1

خل ی و های سرمایه دافرایند جریان سرمایه در محیط کسب و کار دارای تعیین کننده

تواند از منابع افراد بنگ اه و ی ا خ ارج از آن میخارجی است. جریان سرمایه یک بنگاه 

تواند از منابع داخلی و یا از میتامین شود و در سطح کشوری نیز همین گونه است یعنی 

منابع خارجی فراهم شود. این ظرفیت از جریان سرمایه به طور عم وم نق ش بزرگ ی در 

گذاری دارد. فرار سرمایه نقط ه متقاب ل ج ذب س رمایه قتصادی سرمایههای اتعیین مدل

باشد که در کشورهای در حال توسعه و خصوصا در کشورهای اسلامی ف رار س رمایه می

باش د. در های مالی و انسانی میگیرد و شامل خروج سرمایهبسیار به سهولت صورت می

ند ماشین آلات، زمین، کارخانه و غی ره صورت نبود مقدار سرمایه اعم از سرمایۀ مالی مان

یابد. با ک اهش و یا سرمایۀ انسانی مانند نیروی کار در کشور تولیدات داخلی کاهش می

کن د ک ه ای ن تولیدات در کشورهای اسلامی درآمد صاحبان سرمایه نیز کاهش پیدا می

یابد. هش میگذارد و دستمزدها نیز به نوبه خود کاعمل روی دستمزد نیروی کار اثر می

چنانچه در کشورهای در حال توسعه دستمزد کارگران کاهش یابد بنابراین ری س ی ک 

خانواده قادر نیست تا خودش و فرزندان ایشان به آموزش و تحصیل ادامه دهد ک ه ای ن 

گردد. با نبود دستمزد کافی برای نی روی عمل خود به عدم تخص  نیروی کار منجر می

ش ود از ی از نیروی انسانی که همان سرمایه انسانی گفت ه میکار متخص  تعدادی زیاد

گردد. با فرار مغزه ا و نیز یاد می« فرار مغزها»کند که در اصطلاح به نام کشور فرار می

یابد که به ای ن ترتی ب ها کاهش میعدم وجود نیروی کار متخص  استفاده از کارخانه

ه ا و ک ه درآم د خانوادهکند. زمانیمی مقدار تولید کل و رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا

شود تا از کشورهای بیرونی مخارج کشوری کفاف نکند در این صورت دولت مجبور می

یابد تقاضای کمک نماید که در این صورت وابستگی مالی به دیگر کشورها افزایش می
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وابس تگی  و چنانچه روابط مالی و سیاسی کشورها باهم رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراین ب ا

مالی کشور نسبت به دیگر کشورها؛ وابستگی سیاسی و اقتصادی به طور کل ی اف زایش 

دهد. نمودار ذیل حلقه فق ر و نب ود کند که این عمل فقر را در جامعه افزایش میپیدا می

 دهد.سرمایه را در کشور نشان می

 : اثر گذاری فقدان سرمایه بر فقر1نمودار 

 . رشد بی رویه جمعیت2

ارتباط بین جمعیت یک کشور و رشد اقتصادی آن موضوع قابل بحث است ک ه در 

نظریات مختلف اقتصادی از اقتصاددانان کلاسیک گرفته تا نظریات نوین اقتصادی مطرح 

ترین نکته مورد بحث بین اقتصاددانان کمیابی منابع طبیعی، نواق  ب ازار شده است. مهم

باشد که نتیجۀ آن رشد پایین درآم د، ب اروری آتی میسرمایه، نا اطمینانی از درآمدهای 

بالا و فقر است. مالتوس، سولو، بارو و بکر مخالف افزایش جمعی ت ب وده ان د و معتق د 

بودند که افزایش جمعیت از طریق کاهش منابع مجدد شونده عام ل منف ی ب رای رش د 

مون، ل ی، شود. از طرف دیگر اقتص اددانانی چ ون ک وزنس، س یاقتصادی محسوب می

ش ود و می تکن الوژیبوسراپ و کریمر معتقد هستند که افزایش جمعیت منجر به بهبود 

تولیدات داخلی
سرمایه

دستمزدها
تحصیالت نیروی کار متخصص

استفاده از کارخانه ها

تولید

وابستگی سیاسیوابستگی مالیکمک از کشورهارشد اقتصادی

وابستگی اقتصادی

+ +

+

+

+-
+

+

+

+

+

R1فقر

+

-

فقدان سرمایه
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گردد. به طور کلی با درنظر گرفتن در نتیجه عامل مثبتی برای رشد اقتصادی محسوب می

هردو جنبه مثبت و منفی رشد جمعیت؛ در کشورهای اسلامی نظر اقتصاددانان گ روه اول 

ون مالتوس طوری نظر داده بود که افزایش رش د جمعی ت ش کل کند چبیشتر صدق می

باش د. در که رشد م واد غ ذای ش بیه تص اعد حس ابی میتصاعد هندسی دارد؛ درحالی

ش ود ک ه در کشورهای اسلامی با افزایش جمعیت تعداد نیروی کار در جامع ه زی اد می

ه افزایش جمعی ت ب ا یابد. مالتوس چنین نظر داده است کنتیجه نرخ بیکاری افزایش می

 (105: 1531درآمد سرانه رابطه مستقیم دارد. )محمدپور و همکاران، 

چنانچه در یک کشور که زیر بناهای اقتصادی آن ضعیف است درآمد سرانه افزایش 

کند که جمعیت کلی نیز یابد با افزایش درآمد سرانه زاد و ولد در کشور افزایش پیدا می

 (R1گردد. )حلقه زاد و ولد، می زیاد ولد و زاد دیگر بار معیتج افزایش بانماید رشد می

 اث ر داخل ی ناخال  تولید روی و شده زیاد کار نیروی تعداد کشور در جمعیت رشد با

 نی روی افزایش لذا باشدمی محدود و ثابت طبیعی منابع کهاز آنجایی اما گذارد؛می مثبت

پی دا  ک اهش خود نوبۀ به سرانه درآمد ارمقد گردد کهمی سرانه تولید کاهش باعث کار

یاب د می افزایش نیز میر و مرگ مقدار جمعیت افزایش با (R1)حلقه نیروی کار،  کندمی

 می ر و مرگ تعداد هرگاه .گرددمی جمعیت کاهش باعث زیاد میر و مرگ بالعکس و

. همچنان (R5یابد )حلقه مرگ و میر، می کاهش جمعیت ولد گردد و زاد تعداد از بیشتر

با افزایش جمعیت در کشور و تاثیر ناگوار آن بر درآمد سرانه نیروی کار؛ بیک اری در 

کند که فق ر ب ه جامعه زیاد شده و با درآمد سرانۀ پایین؛ فقر در جامعه گسترش پیدا می

 (.R4)حلقه فقر،  دهدنوبۀ خود زاد و ولد را در جامعه کاهش می
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 ویه جمعیت بر فقرر: اثر گذاری رشد بی2نمودار 

 تکنالوژیکمبود  .3

های به کار ها و سیستمها، فرایندها، ابزارها، روشرا کلیه دانش تکنالوژیطارق خلیل 

گرفته شده در ساخت محصولات و ارائه خدمات تعریف نموده است. دانش مندان علم ی 

 تکن الوژیها را شناس ایی نمای د و های جهان و روابط میان آننمایند تا پدیدهتلاش می

دانان در پی این هستند تا از این شناخت برای تغییر، اختراع و س اخت اب زار و وس ایل 

و توسعه آن بر خلاف عوامل دیگر همیشه س یر ص عودی  تکنالوژیجدید استفاده نماید. 

س بب  تکن الوژیرسد ک ه س طح ارتق ا دارد و شکل نزولی بودن آن جالب به نظر نمی

ها وری فعالیتشود. این امر در نتیجه باعث افزایش بهرهز منابع میبهبودی فرایند استفاده ا

مانند جایگزین کردن ماشین آلات جدی د  تکنالوژیگردد. در اثر تغییر و سودآوری می

تواند به نمیتوان در واحد زمان تولیدات را افزایش داد. در یک جامعۀ فقیر اعضای آن می

مرگ و میر

جمعیت
زاد و ولد

نیروی کار

تولید سرانه نیروی کار

درآمد سرانه نیروی کار

تولید ناخالص داخلی

-

+

+

+

+

-

+

+

R2

R3

+

فقر

-R4

زاد و ولد

نیروی کار

مرگ و میر فقر

-
R 1
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سب علم بپردازد و سطح آم وزش بس یار پ ایین دلیل مشکلات اقتصادی به تحصیل و ک

ش ود. در نتیج ۀ خواهد بود که این مشکل باعث نبود کادر تخصصی کاری در جامعه می

( تکن الوژیها )س طح نبود کارمندان متخص  سطح استفاده از امکانات دست داشتۀ آن

ی سنتی بوده که این موضوع باعث ک ند بودن و کیفیت پایین خ دمات مس ؤولین رس م

 دهدر جامعه سطح فقر را گسترش میگردد. خدمات پایین و امکانات محدود دجامعه می

ن وین  تکنالوژی( از طرف دیگر نبود وسایل و امکانات پیشرفته یا R1 ،تکنالوژی)حلقه 

شود تا نوآوری صورت نگیرد و محصولات جدی د نی ز تولی د در چنین جوامع باعث می

ق ر همچن ان در دارد و فای سنتی جامعه را عقب نگه مینگردد که در نتیجه وجود کالاه

را طرز استفاده نوین یا امکانات  تکنالوژی( اگر R1)حلقه نوآوری،  کندجامعه دوران می

های تولید عصری در نظر بگیریم؛ نبود چنین امکانات باعث کمبود ماشین آلات و دستگاه

مانده یا سنتی مق دار های عقباهشود که در چنین حالت با تولید دستگدر یک کشور می

یابد. ب ا شود و به همین ترتیب مقدار کالا و خدمات در بازار کاهش میتولید نیز کم می

کن د. ب ا کاهش یافتن مقدار کالا و خدمات در بازار مقدار تولید ملی نیز کاهش پیدا می

گردد ک ه می کاهش تولید ملی خود کفایی انواع کالاها در داخل کشور به سقوط مواجه

یابد. با افزایش ان واع در نتیجه واردات زیاد شده و وابستگی به دیگر کشورها افزایش می

( R5شود. )حلقه ماش ین آل ات، ها به دیگر کشورها فقر در جامعه نیز زیاد میوابستگی

توان نبود ماشین آلات عص ری در جامع ه را ب ا اف زایش ض ایعات و نب ود میهمچنان 

های د علمی در تولید تفسیر نمود. ب ا اف زایش ض ایعات توس ط دس تگاههای جدیروش

ش ود. ها در بازار زیاد مییابد و در نتیجه قیمتهای تولید افزایش میتولیدی سنتی هزینه
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ش ود ها در بازار و درآمد ثابت مردم باعث کاهش قدرت خرید م ردم میافزایش قیمت

 (R4ها، )حلقه قیمت کندیفزایش پیدا مکه از این دریچه نیز فقر ا

 
 بر فقر تکنالوژی: اثرگذاری کمبود 3نمودار 

 انداز کمپس .4

شود و ی ا انداز بخشی از درآمد ناخال  ملی است که صرف مخارج مصرفی نمیپس

انداز گویند. ب رای به عباره دیگر به تعویق انداختن مصرف از زمان حال به آینده را پس

رود. برخ ی انداز یک عنصر اصلی به شمار میکشور پسترقی و پیشرفت اقتصادی یک 

باش د. ان دازهای خیل ی بال ا میکشورهای که با سرعت زیاد ترقی نموده اند حاصل پس

ان داز گردد. پسهای بیشتر در اقتصاد میگذاریانداز ملی باعث تامین سرمایهافزایش پس

ان دازهای خ ارجی ش امل پس شود.انداز خارجی و داخلی تقسیم میملی به دو دسته پس

تکنولوژی

ماشین آالت

تولید ملی

هزینه های تولید

قیمت ها

قدرت خرید مردم

نو آوری و تولید حرفه
کیفیت ارائه خدمات

فقر اجتماعی

سطح آموزش

تخصص

-

+

+

+ -

+

-

-

+

-

+

تولید
+

-

+

R1

R3

ضایعات در تولید

+

خود کفایی

واردات

وابستگی به کشورهای
دیگر

-

+

+

ابزار خدماتی

ر کاال و خدمات در بازا

+

R 4

تکنولوژی

ماشین آالت

قیمتها

+

R 2

نوآوری
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شود های خارجی میهای رسمی خارجی و کمکاندازاندازهای خصوصی خارجی، پسپس

ان  دازهای بخ  ش ان  دازهای دولت  ی و پسان  دازهای داخل  ی ب  ه دو دس  ته پسو پس

 (134: 1531شود. )هوشمندی،خصوصی)اشخاص و شرکتها( تقسیم می

اندازهای داخلی پایین خواه د در جامعه پسبا توجه به مبانی نظری فوق و وجود فقر 

اندازهای خارجی نیز در چنین کشوری فقیر در حدی نیست که باعث اف زایش بود و پس

گردد و انداز کل پایین باعث کاهش منابع مالی بازار سرمایه میانداز کل شود لذا پسپس

در کش ور منابع مالی بخش خصوصی نی ز پ ایین خواه د ب ود. در نب ود من ابع م الی 

گ ردد. اینک ه در کش ور شود و باعث کاهش سرمایه کل میگذاری نیز کم میسرمایه

شود که این جری ان ماشین آلات و سرمایه کلی کاهش یابد تولید ناخال  داخلی کم می

گردد و درآمد سرانه نیروی کار نیز کاهش پیدا باعث کاهش تولید سرانه نیروی کار می

  (.R1انداز، )حقله پس شوددر جامعه زیاد میکند و در نتیجه فقر می

شود وجود سرمایه ب ه م رور زم ان باع ث اس تهلاک چنانچه در نمودار مشاهده می

گ ذاری که سرمایهشود. درصورتیگردد که این جریان خود باعث کاهش سرمایه میمی

ل نی ز شود که این عمجدید صورت نگیرد به مرور زمان از مقدار سرمایه کل کاسته می

(. همچنان تورم نیز یک ی R1 )حلقه استهلاک، گرددباعث کاهش تولید ناخال  ملی می

گذاری و تولید ناخال  واقعی کش ور های کشوری است که روی سرمایهدیگر از پدیده

ش ود و اثر مخ رب دارد. ب ا اف زایش ت ورم انتظ ارات در آین ده ب ه ابه ام روب رو می

 یاب دیابد که در نتیجه تولید ناخال  واقعی کاهش میگذاری در آینده کاهش میسرمایه

 (. R5)حلقه تورم، 
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 انداز کم بر فقر: اثرگذاری پس4نمودار 

 گذاری کمسرمایه .5

گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی در تمام کش ورهای جه ان از سرمایه

بیش تر و اهمیت بالای برخوردار است. ب رای رش د اقتص ادی ی ک کش ور؛ تولی دات 

خواهد سرمایه خود را در کشور ب ه ک ار تر لازم است. کسی که میگذاری افزونسرمایه

اندازد برای ض مانت از امنی ت آن ب ه دو اطمین ان نی از دارد. اول اینک ه؛ اطمین ان از 

گذار تامین مالی کرده است. دوم اینکه؛ اطمینان از ع دم ای که سرمایهسودآوری پروژه

انداز و ها پسمی، حقوقی، فرهنگی و غیره وجود داشته باشد. کلاسیکتعرض سیاسی، نظا

ها در اش تغال کام ل دانند و از شرط برابری آنگذاری را تابعی از میزان بهره میسرمایه

تولید سرانه واقعی
نیروی کار

درآمد سرانه واقعی
نیروی کار

پس انداز

سرمایه گذاری

انباشت سرمایه

استهالک
تولید ناخالص واقعی

-

+

+

+

-

+

+

تورم

-

R1

R2

منابع بازار مالی

منابع مالی در اختیار بخش
خصوصی

+

+

-

R3

فقر

پس انداز داخلی

پس انداز خارجی

+

+

+

پس انداز

استهالک

-

تورم



 

 

 77/بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر پدیده فقر 

آورند. در کشور به ه ر ان دازه مق دار به ره پذیر را به دست مییک میزان بهره انعطاف

 (14: 1531یابد. )آهنگری و سعادت مهر،هش میگذاری کاافزایش یابد مقدار سرمایه

گذاری در کش ور امنی ت ت رین عام ل س رمایهچنانچه در مبانی نظری ذکر شد مهم

باشد. در کشورهای با وضعیت اقتصادی ضعیف امنیت نسبی کشور پایین اس ت ک ه می

گذاری پ ایین رش د شود. ب ا س رمایهگذاری پایین در کشور میاین عمل باعث سرمایه

که تولید ک ل آید. زمانیاقتصادی در کشور ضعیف شده و تولید کل در کشور پایین می

یابد. با افزایش بیکاری رف اه شود و بیکاری افزایش میکم شود اشتغال در کشور کم می

کند. افزایش فقر در جامع ه باع ث آید و فقر افزایش پیدا میکل و خودباوری پایین می

که خودب اوری یابد. زمانید و خودباوری نیز کاهش میشوضعف روحی شخ  فقیر می

و  R1 ،R1گذاری، فقر و رفاه، های سرمایهگردد. )حلقهشخ  کاهش یابد تنبلی زیاد می

R5دهد که درآمد ( تنبلی روی درآمد اثر منفی دارد و مشکلات خانوادگی را افزایش می

که ب ا داشته و از طرف دیگر زمانیها نیز به نوبۀ خود روی تحصیلات تأثیر منفی خانواده

یاب د. ب ا اف زایش افزایش بیکاری رفاه خانواده کاهش یابد؛ تحصیلات نی ز ک اهش م ی

ش ود و ها بزهکاری در جامعه زیاد میمشکلات خانوادگی و کاهش تحصیلات در خانواده

د گردد و امنیت کلی نیز به نوبۀ خ وافزایش بزهکاری باعث کاهش انسجام اجتماعی می

ش ود. گذاری ک م میپذیرد. با افزایش نا امن ی در کش ور ب ار دیگ ر س رمایهتأثیر می

 ( R1و  R4گذاری، های درآمد و سرمایه)حلقه
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 گذاری کم بر فقر: اثرگذاری سرمایه5نمودار 

 هادرآمد کم خانواده .6

ش ود. آید حد اقل دستمزد مط رح میها حرف به میان میکه از درآمد خانوادهزمانی

وری منظور از حد اقل دستمزد مقدار کف مزدی است که بدون توج ه ب ه می زان به ره

شود که زندگی یک خانوار را کارگر و مشخصات جسمی و روحی او به نحوی تعیین می

شود، تامین کند. در مقابل که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی در هر سال تعیین می

های اجتماعی از حد اقل دستمزد به عنوان ابزاری کارآمد در جهت کاهش فق ر و لیلتح

دهن د. ام ا پی روان مکت ب نئ و نابرابری، تورم، اشتغال و بیکاری مورد ارزیابی قرار می

کنند که حد اقل دستمزد بر خلاف هدف اجتماعی آن سبب اف زایش کلاسیک فرض می

ک ه دول ت در گردد. به اعتقاد این اقتصاددانان زمانیها میهای درآمدی خانوادهنابرابری

خودباوری

فقر

بیکاری

اشتغال

تنبلی

مشکالت خانوادگی

بزهکاری

درآمدتحصیالت

رفاه

تولید کل

رشد اقتصادی
سرمایه گذاری

امنیت

انسجام اجتماعی

-

+

-

-

+

-

-
+

-

-

+

+

-

+

+
+

+

+

R1

سرمایه گذاری

R2

فقر
R3

رفاه

R4

تحصیالت

-
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بازار آزاد دخالت کند و حد اقل دستمزد کارگران ک م مه ارت را زی ادتر از دس تمزد 

یاب د. )مهرگ ان و تعادلی بازار تعیین کند، اش تغال گروه ی از ک ارگران ک اهش م ی

 ( 43: 1533همکاران،

ه ا اقل دس تمزد درآم دی خانواده چنانچه طبق نظریه پیروان مکتب نئوکلاسیک حد

تعیین نگردد؛ بنابراین، کارگران با مهارت پایین کارگری با درآمدی بسیار پایین موف ق 

به تهیه تمام امکانات رفاهی و نفقه خانواده خود نخواهد شد که در نتیجه فق ر ف ردی در 

زی اد ش ده و شود. با فقر فردی پریشانی تمام اعض ای خ انواده چنین خانواده رونما می

یابد. با مشکلات روانی تزلزل اعتقادات نسبت به دین و مذهب مشکلات روانی افزایش می

شود. با سست شدن اعتقادات دینی در یک جامعه زیاد شده و در نتیجه دین خدشه دار می

شود و نظم اجتم اعی اسلامی و افزایش فحشا و منکرات تطبیق قانون در جامعه سخت می

آید و گردد. با کاهش نظم اجتماعی امنیت جامعه پایین میخود خدشه دار مینیز به نوبه 

که تولید کل کاهش یابد شود. زمانیرشد اقتصادی و همچنان تولید کل در جامعه کم می

ش ود. ها کم میکند که بار دیگر درآمد خانوادهتولید و درآمد سرانه نیز کاهش پیدا می

 (R1)حلقه فقر فردی،

فقر فردی کرامت انسانی شخ  نیز از بین میرود که باعث کاهش اعتماد  با افزایش

شود ب ه خ اطر گردد. با از بین رفتن اعتماد به نفس؛ شخ  مجبور میبه نفس شخ  می

همکاری دیگران از نا اهلان درخواست مساعدت نماید که ای ن عم ل باع ث تض عیف 

نس انی و روح ی اس تعدادهای گردد. با از بین رفتن شخص یت اشخصیت انسانی فرد می

گ ردد. نب ود ذه ن رود و باعث عدم خلاقیت و نوآوری میدرونی شخ  نیز از بین می

شود و با کاهش تولید کل و تولید خلاق در وجود شخ  باعث کاهش رشد اقتصادی می

یاب د و ای ن دای ره همچن ان ادام ه پی دا ها ک اهش م یسرانه بار دیگر درآمد خانواده

 (. R1کاهش اعتماد به نفس، کند)حلقهمی
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 ها بر فقر: اثرگذاری درآمد کم خانواده6نمودار

 انحراف فکری .7

باش د. اس تفاده سوادی و ناآگاهی فرد فقیر با وضعیت اقتصادی آن در ارتب اط میبی

های غی ر اص ولی و انح راف از گذاریهای مدیریتی، سیاستنادرست از سرمایه، نقصان

باش د. نح وه مه ناشی از سطح پایین علمی و طرز تفکر ش خ  میمسیر رشد اقتصادی ه

تفکر فرد با وضعیت اقتصادی آن اثر مستقیم دارد و روی همین بحث است ک ه پیغمب ر 

یعنی یک س اعت  "تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه "گرامی اسلام فرموده است:

فقر فردی

از بین رفتن کرامت انسانی

درخواست از نااهالن

خدشه دار شدن دین

پریشانی و روانی

عدم خالقیت و نو آوری

رشد اقتصادی

اعتماد بنفس

تزلزل اعتقادات

تضعیف شخصیت انسانی

تطبیق قوانین نظم اجتماعی

امنیت

تولید کل

درآمد خانواده ها

ین رفتن استعدادها ازب

+

-
-

+

+
+

-

+

+ +

+

+ +

+

+
+

-

R1

R2

تولید سرانه

فحشا و منکرات

+

-

اعتماد به نفس

درآمد خانواده ها
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پیامبر گرامی اس لام ی ک  باشد. چنانچه طبق فرمایشتفکر بهتر از عبادت هفتاد سال می

کند بر عک س آن تفک ر ساعت تفکر خود عبادت است که انسان را به خدا نزدیک می

س ازد ک ه کشاند و به گناه و معصیت آغوشته میزشت و ناپسند انسان را به بی راهه می

باشد. در یک نظام الهی به جز از عوامل مادی به عوامل معنوی خود یکی از عوامل فقر می

 (50: 1530یابد. )حسینی نیا،شود که با ریشه یابی آن اقتصاد رونق میتوجه می نیز

ش ود؛ چنانچ ه در آی ه ها باعث انحراف فکری میدر نمودار ذیل درآمد کم خانواده

گوید خدایم مرا فقیر نموده اس ت. چن ین قرآن کریم نیز آمده است که شخ  فقیر می

شود و در نتیجه فق ر در خان ه گس ترش خ  میدیدگاه و انحرافات باعث فقیر نمایی ش

شود و به عدالت خداوند شک و یابد. با افزایش فقر نا امیدی از درگاه خداوند زیاد میمی

آورد. روی ها روی م یشود. با چنین ذهنیت شخ  فقیر به کفران نعمتتردید ایجاد می

ایه دیوار ب ه دی وار همین اساس است که پیغمبر گرامی اسلام فرموده است که فقر همس

کفر است. با چنین افکار و کفران نعمت بنیانهای فکری شخ  ب ه ط ور کل ی وی ران 

گیرد. با افزایش انحراف رفت اری فحش ا و منک رات شود و انحراف رفتاری شکل میمی

یابد که خود باعث افزایش فقر است. فحشا و منک رات در جامع ه ن اامنی را افزایش می

گذاری تولید ک ل شود. با کاهش سرمایهگذاری میث کاهش سرمایهگسترش داده و باع

یابد. با کاهش رشد اقتصادی کار آفرینی و ایجاد اش تغال و رشد اقتصادی نیز کاهش می

شود شود که در نتیجه از درآمد اشخاص کاسته شده و این دایره همچنان تکرار میکم می

 (.R1و ادامه دارد)حلقه انحراف فکری،
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 : اثرگذاری انحرافات فکری بر فقر7نمودار

 جرایم و جنایات .8

به اساس دیدگاه عقلانی انتظار بر این است که با اف زایش فق ر؛ برخ ی از ج رایم و 

( در تحقی ق 1003خصوصا  جرایم علیه اموال نیز افزایش یابد. چنانچه مهلوم و همک اران)

ین ترتی ب دزدی ک ردن خویش نشان دادند که فقر باعث دزدی شده است که ب ه هم 

گ ردد و رش د گذاری و رش د اقتص ادی میزند و مانع س رمایهامنیت منطقه را برهم می

( تشویش، 13: 1533دهد. )صمدی و آماره،اقتصادی کمتر به نوبه خود فقر را افزایش می

ش ود و تم ام های بزرگ کشوری جایگزین آن میاضطراب، ناآرامی و در نتیجه شورش

کند. سرقت، قتل، انواع دست به دست هم داده و فقر را در جامعه نهادینه میاین اتفاقات 

انحراف فکری

نا امیدی از درگاه
خداوند)ج(

شک و تردید به عدالت
الهی ویران شدن بنیان های

فکری

انحراف رفتاری

فحشا و منکرات یا گناه

نا امنی

اشتغال

سرمایه گذاری

رشد اقتصادیتولید کل

فقر

+

+

+ +

+ +

+

-

+
درآمدکارآفرینی+

+

+

+-

فقیر نمایی

کفران نعمت

+

+

R 1

انحراف فکری
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های مردم ی های اقتصادی باعث خیزشفساد، تبعیض، مواد مخدر و قاچاق آن و نابرابری

 (13: 1534گردد. )سیف و ملکی شهریور،شود که به تعالیم مارکس برمیمی

ه و وضع مالیات ناعادلانه باشد میان م ردم که توزیع اقتصادی ناعادلاندر یک جامعه زمانی

شود که فاصله طبقاتی باعث انواع جرایم از قبیل دزدی و قتل حاصل شکاف طبقاتی ایجاد می

شود که باعث افزایش کشت و قاچ اق م واد گردد. از طرف دیگر فقرا فقیرتر میاز فقر می

گردد)حلق ه شکلات اقتصادی میمخدر، تشکیل بازار سیاه، تبعیض بیشتر، فساد مالی و دیگر م

که شکاف طبقاتی در جامعه زیاد شد احساس بی عدالتی نیز در می ان (. زمانیR3شکاف فقر،

یاب د و باع ث شود که در نتیجه رضایت عمومی نیروی کار کاهش میطبقه کارگر زیاد می

که س طح خ دمات اجتم اعی ک اهش یاب د س طح گردد. زمانیکاهش خدمات اجتماعی می

(. فساد مالی، تبعیض در جامع ه، R1یابد)حلقه بی عدالتی،گذاری در جامعه کاهش میایهسرم

گذاری و غیره باعث ک اهش تولی د ناخ ال  اقتصاد سیاه، تولید و قاچاق مواد مخدر، سرمایه

چنان دهد و همگردد و تولید ناخال  داخلی به نوبه خود درآمد سرانه را کاهش میداخلی می

، R1های فساد مالی، تورم و درآم د س رانه،دهد )حلقهشور تحت تأثیر قرار میتورم را در ک

R5  وR4یاب د؛ ول ی (. با تورم بالا در جامعه درآمد کسانی که مشاغل آزاد دارد افزایش می

یابد و این عمل نش ان درآمد کسانی که حقوق ثابت دارد یا کارمند رسمی است افزایش نمی

چنان اینکه نیازهای اساسی در جامعه اث ر شود و همرآمد در کشور میدهنده توزیع ناعادلانه د

که نیازهای اساسی مردم در جامعه برآورده غیر مستقیم روی شکاف طبقاتی دارد؛ یعنی زمانی

 یابد و برعکس.شد شکاف طبقاتی در جامعه کاهش می
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 : اثرگذاری افزایش جرایم و جنایات بر فقر8نمودار

 گیرینتیجه

ی موجود در سطح کشورها و خصوصا کشورهای اسلامی ترین پدیدهیکی از فجیعفقر 

نمایند. دلیل وج ود فق ر در کش ورهای ها با آن دست و پنجه نرم میباشد که انسانمی

جهان سوم ممکن است استفاده نادرست از مکانیزم تولید و توزی ع درآم د و ث روت در 

است ک ه  ه باشد. فقر یک هیولای چند بعدیدرون ساختار اجتماعی و اقتصادی آن جامع

یر اثرگذار بر آن پرداخته شده است. اولین متغیر اثرگذار ب ر در این تحقیق به هشت متغ

فقر فقدان سرمایه در نظر گرفته شده است. با نبود س رمایه در کش ور تولی دات داخل ی 

نتیج ه رش د یابد و در یک کشور فقیر سطح تحصیلات نیز پایین اس ت و در کاهش می

شود که فقر در جامع ه اقتصادی کشور پایین بوده و وابستگی به دیگر کشورها زیاد می

باشد که با اف زایش نف وس گردد. دومین متغیر اثرگذار بر فقر رشد جمعیت میبیشتر می

ک ه تع داد گ ردد. زمانیدر کشور مقدار مواد غذایی در جامعه کم شده و فقر زی اد می

درآمد واقعی حقوق
بگیران

درآمد واقعی مشاغل
آزاد

توزیع ناعادالنه درآمد

وضع مالیات ناعادالنه

شکاف طبقاتی

انواع جرایم حاصل از
فقر

احساس بی عدالتی

رضایت عمومی نیروی
کار

سطح خدمات اجتماعی

تامین نیازهای اساسی

مواد مخدر

اقتصاد سیاه
تبعیض

فساد مالی

سرمایه گذاری

تولید ناخالص داخلی
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+
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ترتیب نیروی کار زیاد شد به دلیل محدود بودن عوامل طبیعی و نب ود  جمعیت زیاد و به

امکانات کافی تولید سرانه و درآمد سرانه کاهش یافته و فقر در جامع ه گس ترش پی دا 

شود که از زاد و ولد کاس ته ش ود و ی ا کند. تنها زمانی جمعیت کلی کشور کم میمی

که در نتیجه نیروی کار در آین ده ک م  مرگ و میر در جامعه بیشتر از زاد و ولد گردد

در ی ک کش ور س ومین متغی ر  تکنالوژیشده و درآمد سرانه در آینده زیاد شود. نبود 

ابزارهای خدماتی در جامعه و  تکنالوژیاثرگذار بر فقر در نظر گرفته شده است. در نبود 

ه باع ث ع دم آورد که در نتیجکیفیت ارائه خدمات پایین بوده و فقر کلی را بوجود می

تولیدات موادغ ذایی و  تکنالوژیگردد. از طرف دیگر با نبود تخص  نیروی کاری می

باشد که عدم خود کفایی در جامع ه باع ث تولیدات کل به طور سنتی بوده و کافی نمی

آورد و شود و وابستگی به دیگر کشورها فقر اجتماعی را به وجود میافزایش واردات می

شود ک ه در ها میباعث افزایش ضایعات در بخش تولید و هزینه لوژیتکناچنان نبود هم

ش ود. یابد و با کاهش قدرت خرید مردم فقر اجتماعی زیاد میها افزایش مینتیجه قیمت

انداز من ابع ب ازار باشد. در نبود پسانداز میمتغیر چهارم که روی فقر اثرگذار است پس

گذاری توسط شود با کاهش سرمایه و سرمایهم میگذاری کیابد و سرمایهمالی کاهش می

شود و به همین ترتیب تولید سرانه و درآمد س رانه استهلاک تولید ناخال  داخلی کم می

کند. پنجمین متغی ر اثرگ ذار ب ر فق ر یابد که فقر در جامعه افزایش پیدا میکاهش می

در کشور رشد اقتصادی گذاری گذاری در نظر گرفته شده است. با کاهش سرمایهسرمایه

شود. با کاهش تولید کل اشتغال کاهش آید و تولید کل نیز به نوبه خود کم میپایین می

شود. با کاهش بیکاری فقر زی اد ش ده و خ ود ب اوری ش خ  یافته و بیکاری زیاد می

شود. تنبلی گردد و مشکلات خانوادگی زیاد مییابد که باعث تنبلی شخ  میکاهش می

گردد. با چنین اتفاق بزهکاری در جامعه زیاد ش ده ث درآمد کم و تحصیلات میزیاد باع

کند و همه ای ن مش کلات باع ث ک اهش امنی ت و و انسجام اجتماعی کاهش پیدا می

باش د ک ه ها ششمین متغیر اثرگ ذار ب ر فق ر میگردد. درآمد خانوادهگذاری میسرمایه
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ر پریشانی، تزلزل اعتقادات، خدشه دار ش دن کند. با افزایش فقکاهش آن فقر را زیاد می

دین، فحشا و منکرات زیاد شده و تطبیق ق وانین، نظ م اجتم اعی امنی ت جامع ه، رش د 

یابد. همچنان فق ر باع ث ها کاهش میاقتصادی، تولید کل، تولید سرانه و درآمد خانواده

ی، خاموش ی کاهش اعتماد بنفس و افزایش درخواست از نااهلان، تضعیف شخصیت انسان

گردد. هفتمین متغی ر اثرگ ذار استعدادها و عدم خلاقیت فرد و کاهش رشد اقتصادی می

که انحراف فکری فرد زیاد ش د روی فقر انحراف فکری در نظر گرفته شده است. زمانی

کند که در نتیجه به فقر شخ  از وضعیت اقتصادی خود رضایت نداشته و فقیر نمایی می

بیشتر باعث ناامیدی از درگاه خداوند شده و شک و تردید به عدالت  شود. فقرگرفتار می

ه ای فک ری انح راف رفت اری یابد و با کفران نعمت، ویران شدن بنیانالهی افزایش می

گردد. با افزایش فحشا ن اامنی زی اد ش ده و گیرد و باعث فحشا و منکرات میشکل می

یاب د و ینی، اشتغال و درآمد کاهش میگذاری، تولید کل، رشد اقتصادی، کارآفرسرمایه

شود. هشتمین کانال اثرگذار روی فق ر ج رایم و در نتیجه بازهم انحراف فکری زیاد می

آید. با افزایش انواع جرایم، باشد که به دلیل شکاف طبقاتی و فقر به وجود میجنایات می

ها و تولی د گ ذاریکشت و قاچاق مواد مخدر، اقتصاد سیاه، تبعیض و فساد مالی سرمایه

گ ردد و ش کاف کند که در نتیجه باعث کاهش درآم د س رانه میملی کاهش پیدا می

شود. با افزایش تورم درآمد واقعی کسانی که مزد ثاب ت دارد ک اهش طبقاتی بیشتر می

شود و این عمل باعث افزایش یابد و درآمد واقعی کسانی که شغل آزاد دارد زیاد میمی

کند و از رض ایت ها نیز گسترش پیدا میگردد که احساس بی عدالتیشکاف طبقاتی می

ش ود. ای ن اتفاق ات هم ه روی عمومی نیروی کار و سطح خدمات اجتماعی کاسته می

ده د. گذاری و تولید ناخال  ملی اثر منفی داشته و فقر را در جامعه گسترش میسرمایه

-شود که کمبود سرمایه، رشد ب ییبرای پاسخ به سوال مطرح شده در این تحقیق گفته م

ه ا، گذاری کم، درآمد کم خانوادهانداز کم، سرمایه، پستکنالوژیرویه جمعیت، کمبود 

شود. همچن ان افزایش انحرافات فکری و افزایش جرایم و جنایات باعث افزایش فقر می
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م ورد  فرضیۀ اولیه این تحقیق مبنی بر عدم استفاده درست از متغیرهای کل ان اقتص ادی

 گیرد. تایید قرار می

در کشورهای اسلامی لازم است تا برای بهبود وضعیت اقتصادی و شکوفایی خ ویش 

 پیشنهادات ذیل را عملی نمایند.

 پیشنهادات

 گذاران را ب ه شود تا تلاش کنند توجه بیشتری س رمایهبه دولت مردان توصیه می

ای خارجی جلوگیری کند؛ زی را گذاری در کشور جلب کرده و از واردات کالاهسرمایه

شود گذاری و کاهش واردات باعث کاهش وابستگی به دیگر کشورها میافزایش سرمایه

 یابد.و فقر در کشور کاهش می

 .تلاش شود تا از افزایش بیش از حد جمعیت در کشور جلوگیری شود 

 ا شود تهای معارف، تحصیلات عالی و دیگر موسسات مربوطه توصیه میبه وزارت

تلاش بیشتری به تخصصی نمودن دانشجویان نماید تا به این ترتیب باعث افزایش نی روی 

 نوین و در نتیجه باعث تولیدات ملی در جامعه گردد. تکنالوژیکار متخص  و 

 ه ای روز را شود تا ماشین آلات و فناوریبه مسؤولین اقتصادی کشور توصیه می

تولیدات بیش تر تولی د و رش د اقتص ادی را در  به کشور وارد نموده و با ارائه خدمات و

 کشور افزایش دهد.

 شود تا از اسراف، تبذیر و مصارف بیجا و خرید کالاه ای ها توصیه میبه خانواده

ان داز تجملی تا حد ممکن جلوگیری نموده و مقدار پول اضافه ش ده از مص ارف را پس

 فزون گردد.گذاری به تولید ملی انماید تا با استفاده از سرمایه

 شود تا توزیع درآمد عادلانه را در کشور مراعات کند و به دولت مردان توصیه می

 از انحرافات فکری مردم جلوگیری نماید، تا جلوی انواع جرایم و جنایات نیز گرفته شود.
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 .31های نهج البلاغه، شماره، پژوهشعوامل موثر برآن از دیدگاه امام علی
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، پایان نامه کارشناس ی ارش د، فقر از دیدگاه قرآن کاریم(، 1531) الله خواه، مهدی -

 دانشگاه امام صادق)ع(، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد.

-هاای اجتمااعی(، ماهیات و اهمیات نابرابری1531) کندیمحمد زاده موسی -

شد، دانش گاه تربی ت نامه کارشناسی ار، پایاناقتصادی در بخش سلامت ایران

 مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
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زها( بر فقر در اثر مهاجرت نیروی انسانی متخصص)فرار مغهاجر، رستمی حصوری، -

، س ال دوم، «های م الی و اقتص ادیفص لنامه سیاس ت»، کشورهای در حال توسعه
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فص لنامه راهبرده ای »، ستا کاهش داده است؟ مطالعاه ماوردی اساتان مازنادرانرو
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، رابطاه حاداقل مهرگان، نادر؛ اصغرپور، حسین؛ صمدی، رویا؛ عبادالهان، محسن پور -

، س ال «فصلنامه علمی پژوهشی رف اه اجتم اعی»، دستمزد با توزیع درآمد در ایران

 .1533، 43-64، صفحات55نهم، شماره 
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نام ه ، پایانها و راهکارهاای مقابلاه باا آنفقر: پیامدها، زمیناهناصری، محمد جواد،  -

اسلامی، رشته فقه و معارف اسلامی، س ال کارشناسی ارشد، مدرسه عالی فقه و معارف 
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برتر یت به مثابه نهاد و تربعۀ تئوریک آموزش مطال

 یشناختجامعهی با رهیافت اجتماع
 

 محمد حنیف*

 تون دعوتپوهنتحقیقی -علمی مجلۀمسایل اجتماعی و همکار قلمی  * پژوهشگر

 

 

 چکیده:

ی با رهیاف ت برتر اجتماعیت به مثابه نهاد و تربمطالعه تئوریک آموزش به دنبال پژوهش  ینا

اس ت ک ه  تازه و بک رینسبتاً  تخصصیرشته  یتو تربآموزش  یشناسجامعه ی است.شناختجامعه

 آن را یهاام ا سرچش مه ان د؛یرفتهذقرن گذشته صورت پ یممربوط به آن در ن ین پژوهشترعمده

و ی آم وزش با توجه به ساختار اجتماع ین،. همچنیافتشناسان قرن نوزدهم توان در آثار جامعهمی

 ی تو تربآم وزش  یشناسکه جامعه یدیتوان به نقش کلمیآن با جامعه،  دوسویهو ارتباط  یتترب

ی با چه نگ اهی تئوری ک شناسجامعهاست که . حال این سوال قابل طرح برد یپ دارد،نهاد  یندر ا

ی آن اس ت و م وقتفرضیه احتمالی  افگند یمیت و رابطه آن با جامعه نظر و تربنسبت به آموزش 

و آم وزش  ی انب ه مطالع ه رواب ط م« یتو تربآموزش  یشناسجامعه» ی وکلانکلصورت  که به

 3/10/1400تاریخ دریافت: 

 10/11/1400: تاریخ  تأئید
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 ی اق دامشناسها و فنون جامعه، روشهایهنظر یم،کاربرد منظم دانش، مفاه یقو جامعه، از طر یتترب

 است. ییو توسعهدارای نتایج کاربردی  این مطالعه با روش بنیادی صورت گرفته و .کندیم

ی، تحلی ل ش ناختجامعهآموزش، تربیت، مطالعه تئوریک، رویک رد  کلیدی: واژگان

  یت و جامعه.و تربیک تعلیم ارگاننهادی، رابطه 

 و بیان مسئله مقدمه

و ، بق ا یوزن دگدارای قاعده م رگ  موجود زندهی اجتماعی همچون و نهادهاه جامع

 مستلزم آن است که یاهر جامعه یو بقا ی، استمرارقواعد اجتماعمطابق با  است. استمرار

که سیستیم بدن  گونههمانی انجام دهند. درستبهی کارکردی خود را هانقشنهادهای آن 

سیس تیم اجتم اعی  ،دارن د رای به خصوص خ ود او کارکرده یونفونکسانسان هریک 

قلب خون را به  شنود،یمبیند، گوش یمکند. چشم یمبراساس همین قاعده و سنت عمل 

یک دیگر تفکی ک از را  و مفاس دمص الح  کند،یمرساند، عقل فرمان صادر ارگانیزم می

 ی انن ده مموج ود ز ی ک ،کن دیم یهموجود زنده تشب یکرا به  نسر جامعهاسپ کند.یم

 یبرخ دارد. یبدن انسان کار بخصوص یوجود دارد،هرکدام از اعضا یآن هماهنگ یاعضا

ن ا  ه ایتاز فع ال یمربوط به داخل و برخ ها یتاز فعال یمربوط به خارج و برخ هایتفعال

 یگ ر ب رایدی ک بخ ش  فت د،یم یانخون بر جر تپدیقلب م .گیردیخودآگاه انجام م

 ه انقشنیزاین است در جامعه  ینچن یزجامعه ن. ه همان عقل استداردک وجود یماتتنظ

برعه ده دارد. )نقی ب  ی تو تربآموزش  را در اجتماع و قلبوجود دارد کارکرد عقل 

 .بخش دیم  س امان و س ره ا یتب ه فعالنهادهای آموزش ی و تربیت ی  (13 :1535زاده،

که ب ه اجتم اع  شودیاطلاق مهای یژهکارو و هایتبه فعال های آموزشی و تربیتییاستس

وج ود دارد  یرون ین. در بدن انسان چندکندیم دفاع یرازآندر مقابل غو سروسامان داده 

اگر ص فرا از شود. یم مثل صفرا در بدن نباشد بدن به مرض برقان مبتلا یکاف یرویاگر ن
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 یدگبربدن انسان نباش د زن  یجنس یروی.اگر نگرددیم یتجاوز کند فرد عصب ینحد مع

 ش ود.یم ی وانیح یش ود زن دگ یدهب ه اف راط کش  یجنس  ی روی، اگر نشودیفلج م

های یاس تسرا عق ل  ک ارکرد، کن دیم یلا را تع دیروهن ین( عقل ا13: 1535،همان)

وارِ ان دام ی ک. به نظر اسپنسر جامعه برعهده دارد و اجتماع در جامعهآموزشی و تربیتی 

 ص همشخ ی ن. اکنن دیم یرویمشابه توسعه پ ینز قوانزنده ا هاییزماست. جوامع و ارگان

رش د  یزیکیکه از لحاظ ف یزنده زمان هایوارهاست که همانند اندام یهای اجتماعواراندام

 ی زانس ان ن ینت پست، جنیوانا. همانند حشوندیتر مبزرگ یزاز لحاظ ساختار ن کنندیم

 یادترز شهایاندام شودیتر مبزرگ ینجن کهیوقت یول؛ چند قسمت مشخ  است یدارا

است. در ابت دا  ینچن یز. در مورد جامعه ندهندیانجام م یکار یکشده و هر کدام به تفک

 ک هیوقت یول ؛آن از نظر تعداد و درجه نامحسوس است هایگروه یاندر م یعدم همانند

 (145: 1531)ازکی ا، .ش ودیم  یش ترب یزن یکو تفک یناهمانندیابد یم یشافزا عیتجم

 ی هته یشش نه اد اساس  یاز ساخت، کارکرد و استحاله تکامل یجامع یفاتاسپنسر توص

 یس ایی،کل یاسی،س یفاتی،تشر ی،خانوادگ یاند از: نهادهاشش نهاد مهم عبارت ینکرد. ا

  (63: 1534)ترنر، .یاسیو س ییحرفه

 یجتم اعا یهاو ه م مجموع ه ی کارگان یهاه م مجموع ه یرشد اجتماع نظر اسپنسر به

 یهامانن د ان دام ی زجوامع ن»شوند. یروزافزون در حجمشان مشخ  م هاییشبرحسب افزا

ک ه  ییهابا حجم توده یسهکه در مقا آیندیم یدپد ییهاو از توده کنندیزنده، از نطفه آغاز م

از  دتوان می یرش د اجتم اع«. اندکوچک یاربس ید،به آن خواهند رس یندهها در آاز آن یبرخ

ب ر اث ر  یارشد  ین. ا«پویندیگاه جدا از هم و گاه باهم م»که  یدحاصل آ یرددو فراگ یقطر

 یوس تنب ا ب ه ه م پ ی او  آی دیحاصل م "واحدها دهسا یرتکث"با  یاو  یتدر جمع یشافزا

ها و باز با اتح اد اتحاد گروه"با  یعنی ؛اندنداشته یکدیگربا  یارتباط یناز ا یشکه پ ییواحدها
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ادغام است و ادغام  یردفراگ یکرشد از نظر اسپنسر در اصل  یرد. فراگ"هااز گروه ییهاگروه

 ی ا یسمساختارها و کارکردها همراه باشد، و الّا ارگان یشترهرچه ب یزبا تما یدخود با بهبه نو یزن

 کن ت (.153-151: 1513 ،ک و زر) تنازع بقاء زنده بماند. صهدر عر دتواننمی یواحد اجتماع

 . این عوامل عبارتند از:کندیساختار جامعه اشاره م دهندۀیلبه عوامل و عناصر بنیادی تشک زنی

سه  ۀکه در مذهب جنب داردیکنت اظهار مکار.یمتقس، خانواده مالکیت و زبان، مذهب

عقلی ی ا هم ان  توان یافت به عبارت دیگر مذهب دارای: جنبهمیگانه طبیعت بشری را 

عاطفی یا همان عشق اس ت ک ه در پرس تش  ۀدارای جنبه همچنین .اعتقاد جزمی است

عملی است که همان نظام است. به نظ ر کن ت م ذهب  جنبه یدارا یزن و شودینمودار م

طبیعت اجتماع است و برای روان بشر درست در حکم  اجزای سازنده عامل وحدت دهنده

  ( 34: 1531،هایدی. )جمششودیاجماع عادی است که در اثر سلامت برای تن حاصل م

نیست؛ بلکه عل اوه  کارکردهای جامعه تنها مرهون این و بقاپیداست که حیات  ناگفته

ها و دانش ها،یشها، رفتارها، گرااثر انتقال مجموع باورها، ارزشبراین، حیات جامعه در 

 آن انتق  ال ی  نا یلهوس   ی  ا« س  ازوکار. »ی  د اس  تجد یهاآن ب  ه نس  ل یه  امهارت

اس ت؛  «یریپذجامعه»اعم، مترادف با  یوپرورش به معنوپرورش است. آموزششآموز

 یطور کل ها، قواعد، رواب ط و ب هنقش یادگیریآن به  یقافراد از طر هک یندیفرا یعنی

است که افراد به واس طه آن در  یندیاخ ، فرا ی. به معنپردازندیفرهنگ جامعه خود م

ها، رفتاره ا ها، مهارتمنظم دانش در معرض آموزش یافته،سازمان یاجتماع هاییتوضع

در قال ب نظ ام  هایتوض ع ی نجامع ه، ا ر. در ه گیرن دیق رار م ینمع هاییشو گرا

 .گیردیآن شکل م یرسم یهاوپرورش و سازمانآموزش

 ی فتعر یندفرا یکعنوان توان هم بهمیوپرورش را آموزش ی،شناختجامعه یبررس در

در  یی ریهر زمان ک ه ش اهد تغ یند،عنوان فرا. بهیاجتماع نهادیکوان عن کرد و هم به
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معن ا، مثل اً  ینشده است. در ا وپرورش حاصلآموزش یم،ذهن فرد باش یا یرفتار جسمان

 نه اد یکعنوان وپرورش بهآموزش یگر،د یاست. از سو یآموزش یرتأث یدارا یزیونتلو

که به طرق متفاوت در چارچوب مدرس ه ب ا  است یاز مدرسه و افراد یبیترک ی،اجتماع

وپرورش در آم وزش ین داز فرا یبخش  ی ب،ترت یناند. ب ددرکنش و واکنش یکدیگر

و در  درس هخارج از م یگربخش د یول گیرد،یمدرسه صورت م یچارچوب نهاد اجتماع

 (30: 1536پور، شارع) یابد.یچارچوب جامعه کل تحقق م

 ی ا «یریپ ذجامعه»وپرورش را ب ا معمول اً آم وزششناس ان اساس، جامعه ینهم بر

 یوپرورش س ازوکار رس مها، آم وزشآن یده. به عقدانندیمترادف م« شدن یاجتماع»

اس ت  یندیوپرورش فرامفهوم، آموزش ینحفظ و انتقال فرهنگ است. در ا یجامعه برا

جامع ه ب ه  یهاتها و مهارهنجارها، دانش ها،که به واسطه آن، مجموعه اعتقادها، ارزش

 (30: 1536، همان)شود. یمنتقل م یدنسل جد

ه ر دو  یراز داند،یم «یریپذجامعه»مترادف با  یباًرا تقر« آموزش»رابرت سون  یان

 یگ رد یگروه  یابه شخ   یگروه یاواژه دربردارنده مفهوم انتقال فرهنگ از شخ  

ها دانش، مهارت یافتهسازمانآموزش عبارت است از انتقال منظم و » ی،و یدهاست. به عق

دارد،  یوپرورش در جوام ع فعل که آم وزش یگاهیبا جا یفتعر ین. ااست «هاو ارزش

است.  شدهیلتبد یو صنعت یرسم یتیبه فعال یننو وپرورش در جوامعمرتبط است. آموزش

خ اص  یناف راد در س ن یبرخ  یو برا یافتهسازمان یآموزش هاییتجوامع، فعال یندر ا

ه ا و اند و محلشدهیت عنوان معلم و متخص  آموزش ترب به یزن یهستند. افراد یباراج

 (543: 1514رابرت سون، . )است شده یادانش آن مه یریآموزش و فراگ یبرا یزاتیتجه

 یتشود که رابطه جامعه، آموزش و تربمیمقاله تلاش  یندر ا گفتهیشبا توجه به نکات پ

و تربیت  آموزششود تا یمبه عبارتی، سعی  .گرفته شود سنجش به یکتئور یرا با نگاه
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 ینب د یل شود.تبدبه مثابه نهاد برتر اجتماعی به صورت تئوریک موضوعی برای مطالعه 

 اف ق نس بت ب ه یکتئور یبا چه نگاه یشناسجامعهشود که یسوال مطرح م ینا یب؛ترت

   افگندیو رابطه آن با جامعه نظر م یتآموزش و ترب

آموزش و  یشناسجامعه»وکلان  یآن است که به صورت کل یو موقت یاحتمال فرضیه

کاربرد م نظم دان ش،  یقو جامعه، از طر یتآموزش و ترب یانبه مطالعه روابط م «یتترب

 ی ادیمطالعه ب ا روش بن ین. اکندیاقدام م یشناسها و فنون جامعه، روشهایهنظر یم،مفاه

مطالع ه  هدف علم ی پ ژوهشاست.  ییو توسعه ردیکارب یجنتا یدارا صورت گرفته و

 اس ت. یش ناختجامعه یاف تبا ره یبه مثابه نهاد برتر اجتماع یتآموزش و ترب یکتئور

ی ت و تربنمودن بهتر نهاد تعلیم  منظور بسامانی به شناسجامعهمطالعه این مسئله به روش 

 و قالبپژوهش، رویکرد  هاییق حاضر است. ضمن تازه بودن سویهتحق یگرد از اهداف

تحقیقاتی ازاین سنخ دسترس ی  خود بهیقات در تحق پژوهشگرید است. جد یزنفکری آن 

 هم از نظر موضوع و نیز از لحاظ رویکرد، بکراست. حاضرپیدا نکرد. بدین سان تحقیق 

 مبانی نظری

 یشناختمنظر جامعهیت از و تربمطالعه نهاد تعلیم و  رورت  یتاهم -1

ش وند،  ی تمتول د و ترب ی دیجد یمستلزم آن است که اعضا یاهر جامعه یقاو ب دوام

برق رار و محف وظ بمان د و م ردم  یشوند، نظم اجتماع یعو توز یدمردم تول یاتیح یاتضرور

 ی نها به رفع اآن یقکه جامعه از طر ییمعنا و هدف دارد. ساختارها یاحساس کنند که زندگ

 (140: 1535علاق ه بن د، ) ش وند.یم ی دهنام «یاجتم اع نه اد»د، پ ردازیم یاساس  یازهاین

و  یق اتتحق ینتراست که عمدهیدی نسبتاً جد یرشته علم یزوپرورش نآموزش یشناسجامعه

ه ا را در آث ار آن هاییش هام ا ر ؛ان دآمده ی دگذش ته پد قرنیممربوط به آن در ن اتتألیف

عنوان وپرورش را ب هشناس ان آم وزشمعهجا. »یاف تتوان می یزشناسان قرن نوزدهم نجامعه
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 ی،اجتم اع یو نهاده ا های دهپد یرسا یرمشخ  و نظ یاجتماع نهاد یک یا عیاجتما اییدهپد

موض وع  ی کپ رورش اساس اً  وو معتقدند ک ه آم وزش کنندیم یتلق یینو تب یلقابل تحل

ب وده اس ت و  یاجتم اع یتفعال یک یشهوپرورش هم است. به نظر آنان، آموزش یاجتماع

و فرهن گ جامع ه  ی تآن به ماه هایروشها و که هدف یوپرورش رسمبه آموزش صرفاً

ک ه رس ماً مدرس ه وج ود نداش ت،  ییاق وام ابت دا ین. بلکه ب یستدارد، منحصر ن یبستگ

کودک ان را  یتداشتند همواره شخص یمتفاوت وجود داشت و سع یوپرورش به انحاآموزش

. «آم اده باش ند ی ازن م ورد یه امشارکت در جامعه و نقش یراپرورش دهند که ب یطور

   (30: 1515 مقدم،یی)قرا

وجود داش ت و  یو اقتصاد یاسیس یهانظام ییابتدا یهاجامعه ساده گذشته شکل در

گوناگون  هاییتخانواده با مشارکت فرد در فعال یقوپرورش از طرآموزش یکارکردها

 یچیدهلازم نبود. اما در جامعه پ یانهاد جداگانه روین. ازاگرفتیصورت م یگروه اجتماع

و دگرگ ون ش دن س اختارها و  یو توس عه ص نعت رنشینیمتمدن امروز، با گسترش شه

فرزندان را به  یتیمثل خانواده که درگذشته بار ترب ینهاد ی،و اقتصاد یاسیس یکارکردها

را ن دارد.  یو پرورش یموزشآ یفوظا یفایا یبرا یاقتدار و نفوذ کاف یگرعهده داشت، د

 است.  ینهاد خاص نظام آموزش رسم یجادجامعه متحول مستلزم ا

 یرهامتغ یفتعر

  وپرورشآموزش -1

 ی،و اخلاق یفکر یمبر پرورش، تعل یکل یدر معنا و تربیتیم تعل یاوپرورش آموزش

 ینخص وص از راه ت أمکودک، نوج وان و ج وان به یذهن هایییو توانا یترشد شخص

وپرورش آم وزش یگ ر،د عبارتبه (13: 1534گولد کولب، ) .آموزش منظم دلالت دارد

 یو رش د اس تعدادها ب را ی تمنظ ور ترب دار بههدف ومند نظام یانیعبارت است از جر
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مح دودتر،  یدر معن ا (3: 1513 ،اق دم ینسب و عل  ینیحس) .به کمال مطلوب یدنرس

و  یصورت قرارداد که به شودیاطلاق م یرشوپرووپرورش به هر نوع آموزشآموزش»

ب ا ورود  ورشوپرنوع آموزش ینبرنامه ارائه شود. ا یو از رو یمنظم، منطق هاییوهبه ش

 .«یابدیسطوح و مراحل متفاوت آن ادامه م یآغاز و با ط یمؤسسات آموزش یابه مدارس 

 (10: 1535علاقه بند، )

  وپارورشآماوزش شنااسیجاماعاه -2

وپرورش و جامعه، از آموزش یانوپرورش به مطالعه روابط مآموزش یشن اسمع هجا

. ش ودیاطلاق م یشناسها و فنون جامعهروش ها،یهنظر یم،کاربرد منظم دانش، مفاه یقطر

و  ه االگو یعلم یلوپرورش عبارت است از: تحلآموزش یشناسجامعه یگر،د یفیدر تعر

منظ ور از نظ ام  (.1531 ی،من اد)وپرورش م آم وزشدر نظا یلدخ یاجتماع یندهایفرا

واس طه آن،  جامعه است که به یرسم یهانهادها و سازمان یکل یوپرورش الگوآموزش

 یس رافراد جامعه م یو شخص یمنتقل و پرورش و رشد اجتماع یفرهنگ یراثمعارف و م

 (10: 1535علاقه بند، ) شود.یم

 ه ر ی راز؛ داندمی «یریپذجامعه»مترادف با را تقریب  اً « آموزش»آن رابرت سون 

 دیگری گروه یا به شخ ی گروه یا از شخ  فرهنگ انتقال مفهومۀ دربردارند دو واژه

دان ش،  یافت ۀاز انتق ال م نظم و س ازمان اس   ت بارت آموزش»وی،  یدهعق است. به

 فعل ی در جوام ع پ رورش و آموزش که با جایگاهی تعریف این «.هاها و ارزشمهارت

 تب دیل صنعتی و رسمی فعالیتی به نوین در جوامع پرورش و است. آموزش مرتبط دارد،

اف راد در  برخ ی و ب راییافته آموزشی سازمان هاییتشده اس  ت. در این جوامع، فعال

اند ش ده یتترب آموزش متخص  علم وم عنوان به یزن هستند. افرادی اجباری خاص سنین
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رابرت س ون، ) .فراگیری دانش آن مهیا شده است و آموزش رایب تجهیزاتی و هاو محل

1514 :543) 

، ش ودیم ارائ ه وپ رورش آموزش از مفهومی شناسدر جامعه که برداشتی و تعریف

وپ   رورش را موض وعی  آموزش دورکیم قرار دارد. وی هاییشهکاملاً تحت تأثیر اند

تماعی ک ردن روش مند نس ل ج وان تربیت، اج»و معتقد بود:  دانستیکاملاً اجتماعی م

 نس ل از طری ق ک هیری ج ز ت أث نیس ت واقع چیزی در (43: 1563 دورکیم،) .«است

 ،همان) .شودیم اعمال هنوز برای زندگی اجتماعی آماده نیستند، سال برکسانی کهبزرگ

1563 :10) 

 یاجتماع ساختار تربیت و و آموزش -3

 یانکه م گویندیم یداریپا یباًتاً ثابت و تقربه روابط و مناسبات نسبساختار اجتماعی 

 یه ا و هنجاره ااز ارزش یجامعه که تحت مجموعه مشترک یاجتماع یهاگروه یاافراد 

 یوندهاییمجموعه روابط و پ یاند، برقرار باشد. در واقع، ساختار اجتماعگردآمده یفرهنگ

 یاست و نهادها و رفتاره اها و طبقات متفاوت جامعه برقرار گروه اد،افر یاناست که م

 یابن د.یم یمو تنظ  ی برواب ط ترت ی ندر آن جامع ه براس اس ا یفرهنگ  یا یاجتماع

  (1531 یاری،اسفند)

 وپرورشآموزش یشناسجامعه بندییمتقس

 مدرسه یشناسجامعه -1

 ی ادک ه ب ه  یاموسس ه یناول  آید،یم یانسخن به م یکه از آموزش رسم یهنگام

ب ار در فرانس ه  یناول یآن برا یو عموم یمدرسه به شکل امروز مدرسه است. آوریمیم

و  یتا آم وزش عم وم یدپس از انقلاب شکل گرفت و بر اساس آن دولت موظف گرد

( به دنب ال گس ترش 1531محمد رسول.  ی،فومن)گلشن .همه سازمان دهد یرا برا ییابتدا
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 ی نآن ب ر خواس تند. در ااز  یتدر حما یاریبس پردازانیهمدارس در سراسر جهان، نظر

 ی روین ینو در ت ام یانسجام اجتم اع یبرا یآن را کمک یانبخصوص کارکردگرا یانم

ک ارکرد مدرس ه را توس عه امکان ات و  یمجامعه لازم دانس تند. دورک  یازموردن یانسان

ادام ه  یدارد و پارسونز وج ود آن را ب را یازها ننست که جامعه به آندایم هاییییتوانا

 ک رد.یم یتلق  یض رور یحفظ انس جام اجتم اع یجامعه لازم دانسته آن را برا یاتح

 پردازانیی هآموزش را نقد کردن د. نظر یوهش ینا یبرخ یگرد ی( از سو1534پور، )شارع

از آن دس ته  ی دو بازتول یانتق اد هایی هو نظر یل یچو ا یوبورد ی،مانند آلتوسر، گرامش

 (1534 ی،و مقب ول یباف ان)قال .آن پرداختند هاییوهشنقد مدارس و هستند که به یاتینظر

 پردازیهنظر یلیچ،ا یوانآن را ا هاییوهمدرسه و ش نمنتقدا ینتراز بزرگ یکیبتوان  یدشا

 ی اتاز جامعه، نظر ییدر کتاب مشهور خود، مدرسه زدا یلیچدانست. ا یستمقرن ب یشیاتر

 یمؤسس ات کن دی. او عنوان مآن را مطرح کرد یکارکرد خود در خصوص مدرسه و بد

آن اه داف  کنندهیفتحر یاخود نابود  دهند،یم یلجامعه امروز را تشک یکه ساختار اصل

 یعام ل ن ابود یمارستانب ترتیبینااند. بهآنها به وجود آمده یهستند که برا یینهادها یا

 ین. او اوپرورش استآموزش یمذهب و مدرسه عامل نابود یعامل نابود یساکل ی،سلامت

از  ی یو خواهان مدرسه زدا دانستیمعتاد کننده م یا کنندهیفموسسات را موسسات تحر

به دنبال گسترش مدارس در قطع نظر از منتقدان،  (1534)شارع پور، محمود.  .جامعه بود

 یشناسحوزۀ جامعه دراز آن بر خواستند.  یتدر حما یاریبس پردازانیهسراسر جهان، نظر

 دهن  د،یک  ه فق  ط در چ  ارچوب و درون مدرس  ه رخ م ی  دادهاییرو یمدرس  ه، تم  ام

 یبخ ش خ ود تخصص  ی نو امروز پرداختن به ا گیرندیو پژوهش قرار م یموردبررس

 یساز موض وعات آن، مانن د روش ت در یبعض یجداگانه و مخصوص به خود دارد. حت

ح وزۀ  ی ند. در اخ اص باش ن یتخصص ندتوانمی تنهاییبه ی،درس یزیربرنامه یامعلمان 
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ارتب اط  یر،ارتباط معلم و مد یریت،عملکرد مدرسه، شامل مد یها رومطالعات و پژوهش

روش  ها،نام هیینوپرورش و برخ ورد ب ا آبا دفاتر و مراکز کل نهاد آم وزش یریتمد

مدرس ه  یزیک یف یفض ا یچگونگ یتآموز، و در نهامعلم، ارتباط معلم و دانش یستدر

ک ه فق ط در  هایییتها و فعالقسمت همه رفتارها، رابطه یناقع در امتمرکز است. در و

از  یک ی. گیرندیقرار م یمورد مطالعه و بررس پذیرند،یچارچوب و درون مدرسه انجام م

ک رده،  یروپرورش را درگنهاد آموزش یهابخش یهبق ینوعحوزۀ که به ینمسائل مهم ا

و  یلترک تحص ناکامی،که هرساله شاهد آموزان است از دانش یتعداد صیلیشکست تح

 .یمبودن سطح سواد آنان هست یینپا

 محتوا یشناسجامعه -2

فرهن گ نظ ام  یاو فرهنگ مدارس  علم، دانش یرامونمحتوا به پ یشناسجامعه حوزۀ

حوزۀ به دو بخش  ین. در اکندیخصوص پژوهش م ینو در ا پردازدیوپرورش مآموزش

وپرورش نه اد آم وزش« پنه ان ی ا یررس میغ یمحتوا»و  «آشکار یا یرسم یمحتوا»

 ی،درس  یهامطرح در کتاب یها و هنجارهابه ارزش یرسم ی. در محتواشودیپرداخته م

نظر  مورد یعها، هنجارها و وقاکه ارزش یخو تار یاسلام ینشب ی،فارس یاتخصوص ادببه

 ی ا ی. سکوت در مورد فردشودیتوجه م دهد،یو مسؤولان جامعه را اشاعه م یزانربرنامه

 ی ا یخت ار در یپررنگ کردن اث ر ف رد یا یاواقعه یا یاجامعه یخدر طول تار یگروه

 هاست.نمونه دست ینازا ی،درس یهادر کتاب یاواقعه

ص ورت ن دارد و به یاث ر نوش تار یماًاست ک ه مس تق ییمحتوا یر رسمیغ محتوای

اند. ش ده یختهمدرسه آو یوارکه بر درود رهایییتابلوها و تصو شود؛یعرضه م یرمستقیمغ

که معلم  ییها. مثالیستو بدون حساب ن دلیلیکتابخانه مدارس ب یهاانتخاب نوع کتاب

 ی ک ی فو انتخاب موضوع انش ا )تعر کندیم مطرح یفهم موضوع یدر خلال درس برا



   

  

 

 هـ1011شماره پنجم، زمستان سال دوم،تحقیقی دعوت/-/ مجلة علمی110

در مط رح و آن را  ی زرا ن یمش خ ( فرهن گ خاص  یخیواقعه تار یک یافصل سال 

 یگ ریاز نکت ه د یعگذشت سر یاو  یامعلم بر نکته ید. تأککندیم یآموزان دروندانش

 ون وع پوش ش  ی تو در نها ی،آموزدادن در مقابل پرسش دانش یادز یاکم و  یحتوض

 یجرا ت رو یص ورت پنه ان فرهن گ خاص به یکمعلم سر کلاس، هر  یرفتار اجتماع

غالب اً ب ه م رور زم ان در اکث ر  یشناس فرهنگ در ص ورت رفت ار کار ین. اکنندیم

 .شودیم ینهو نهاد یآموزان دروندانش

 جامعه یگرد یوپرورش با نهادهاارتباط نهاد آموزش یشناسجامعه-3

 مدرسه و جامعه -

آم وزان در مدرسه دانش ی. عوامل اصلیگیرداست که در جامعه شکل م یمدرسه نهاد

قابل جامعه ق رار دارن د و ب دون توج ه ب ه در م یادگیرندگانعنوان گروه به هستند که

داشته باشد. م دارس بن ا ب ه  ینقش مؤثر دتوانیمپرورش ن و آنان، آموزش یهاخواسته

ت وان میه ا را آن یفوج ود آمدهان د و وظ ا ی ب همختلف اجتماع یهاخواست گروه

 ین ب راآماده کردن نوجوان ا معاصر، تمدن به نسل هاییهکردن، انتقال سرما یرپذجامعه

 بخ ش (.101 :1513 فرجاد،) جامعه دانست یکپارچگیها، کمک به حفظ مشاغل و حرفه

به ارتباط مدرس ه  ی،مختلف اجتماع یوپرورش با نهادهاارتباط نهاد آموزش یشناسجامعه

جلس ات  ها،یارتگاه)مسجد، ز یاقتصاد، فرهنگ، مراکز فرهنگ یاست،با خانواده، محله، س

ها( ها و ورزشگاه)سالن یتئاتر و موزه( و ورزش ینما،)س یها(، هنرسرافرهنگ ی،سخنران

وپرورش چگون ه ب ا نهاد آم وزش ینکه. در واقع اپردازدیم شدنیامروزه به بحث جهان

 یره ا ت أثبر آن یاو  پذیردیم یرها تأثارتباط دارد، چقدر از آن یاجتماع یگرد ینهادها

 یشناسجامعه یکردبلکه با رو ی،شناختروان یا یسازمان یکردارتباط نه با رو ین. اگذاردیم

 .شودیم یو بررس یدهد
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 : ییرتغ عاملعنوان  جامعه به  -

توان خود را ب ا می مشکل یاراست که بس ییرجامعه معاصر چنان با سرعت در حال تغ

 یدگاهد اینبه مدارس از یمبود. مجبور یندهآ لاتآن همراه و سازگار ساخت و آماده تحو

اما  یم،نگاه کن سازد،یدر آن آماده م یزندگ یداده و برا یاریه ما را در درک جامعه، ک

. مانن دیعقب م ییراتهستند که معمولاً از تغ یکارمحافظه یحال، مدارس نهادها یندر ع

 ی درا پد یفرهنگ  یمان دگعقبی ده جامع ه پد یه ادر بخش ییراتتغ سرعت تفاوت

در ابتدا از عل وم، تج ارب و ص نعت آغازش ده، ام ا  یهنگفر لا تغییرات. معموآورندیم

 (1534ی،و ملک)خدا رحمی  .مانندیعقب م ین تغییراتجامعه از ا ینهادها

وابسته به  یاست که مدارس نهادها لازمنکته  ین: توجه به اییرعنوان منبع تغبه مدرسه

 یس اس هنجاره او ب ر ا (هس تند یس نت )ی اکارن د محافظه یاربوده و بسسالاری یواند

 معلم ان و دان ش یران،همه مد یو مقررات برا ینقوان یلهکه به وس رفتاری استانداردشده

و موض وعات  یتیگرچه که اهداف ترب ینبنابرا نمایند؛یم وظیفه ، انجامشدهینآموزان مع

انتظار داش ت  یداما نبا یابد،یم ییرتغ یاسیو س یاجتماع یدجد یازهایرا بر اساس ن یدرس

 .یدنما ییرتغ اییندهفزا یاربس طور ساختار و سازمان مدارس، به که

 : ییرتغ عامل عنوان به دانش  -

عن وان  اس ت ب ه ممکن ،شدهیبدنه سازمان دانش که درباره مردم و جهان، گردآور

 یی رتغ جامعه . همچنان کهیردتعامل جامعه معاصر، مورد توجه قرار گ یندگسترش و فرآ

 یشتری نی زب ییراتتغ یه،دانش پا یشدر مقابل با افزا نماید،یم ییرتغ یزدانش ما ن کند،یم

 (1515،  ینزهانک ین وارنشتا). دهدیدر جامعه رخ م

 :یاجتماع لاتو تحو ییراتتغ یبر مبنا یدرس یزیربرنامه

 ؛جامعه یدر مسائل اقتصاد یژهوبه ییرتغ ییندهشتاب فزا -1

 ی؛و تحرک اجتماع یتتوسعه جمع -1
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 ؛و ابتکار تکنالوژیش، گسترش دان -5

 ی(؛گروه یانروابط م)افراد باهم  هاییوابستگ -4

 ی؛گروه یانم هاییناسازگار -3

 المللی؛ینها در درون جامعه و سطح بمختلف و برخورد آن هاییدئولوژیا -6

 المللی؛ینب هاییهمکار یجابه ییگرای مل -1

 المللی؛یندر درون جامعه و در سطح ب یفات فرهنگلااخت -3

 ؛ب در جامعهنقش مذه -3

 یعی؛استفاده از منابع طب -10

 المللی؛ینروابط ب -11

 .هابه ارزش یارزگارج -11

 یحعات صحلابه اط یازجامعه ن یهاخواسته یا ییراتتغ یهبر پا یدرس یهابرنامه تدوین

. امروزه رش د اندیدرس یهادر برنامه ییراتتغ یاصل یگانه فوق مباندوازده اطلاعات دارد.

وپرورش آم وزش یاساس  یهااجتماع از ه دف یدآوردن عضو مف بار یا خوب شهروند

مواجه شوند  یضرور یاجتماع هاییتبا واقع یدرس یهابرنامه یقطر ید ازاست. جوانان با

 یباشد و در موارد مربوط برا یاجتماع یحصح ینمواز یهها بر پابرخورد با آن هاییوهو ش

 (101: 1513 فرجاد،ارزش قائل شوند. )ی و مقررات اجتماع ینقوان

 انتقال فرهنگی: -

 نس ل ب ه نس لی از آنجامع هی ه ا هنجاره اتداوم هر جامعه، انتق ال ارزش یلازمه 

کارکرد،اساس اً  . ای نرس اندیم س رانجام را ب ه آن وپ رورش آم وزش که دیگراست

 فرهن گ حداقل یاو  گذشته اصولاً فرهنگ مدارس یراز است؛ کارانه محافظهی کارکرد

 .کنندیم منتقل دیگران بهرا  فعلی
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ی ب را ی ضروری راهنجارها یش  ناخت یهام  دارس، انواع مهارت ها:انتقاال مهارت

 وابس ته عل م و تخص   روزاف زون ب ه ی که به طوراموجود در جامعهی هانقشایفای 

 (531 :1514 ،رابرتسوندهند. )یآموزش م شود،یم

و  ینژاد ی،قوم گوناگ  ون یهافرهنگخردهی جوامع دارا اغلب :ی اجتماعیهمبساتگ

جامعه  یرا بافرهنگ عموم هایتتواند افراد جوان این قابلمیوپرورشهستند آموزش یرهغ

ب ه  مش ترک یه انسبتاً همگ ون باارزش یاترتیب جامعه و بدین س  ازد نوا و آشناهم

متجانس ب ه نا یجامعه تبدیل یک یب  را یمهم ییلهوپرورش وس وجود آورد. آموزش

مشترک اس ت. یت فرهنگ و هو یتوسعه از طریق تقویت و و یکپارچه یگانه یاجامعه

اس ت.  متق ارن ب وده ی آموزش وپرورشهانظام یجادبا ا ملی یها، ظهور دولتروینازا

 زیادی داخل کشورها تا حد مختلف یکپارچه شدن اقوام به یرسم تدریس زبان مدارس با

 ی. نهاده اکنن دیم تقوی ت ه ایک ملیت را در آن از تعلق به یو آگاه رسانندیمدد م

های یتو مس ؤولوظ ایف  که مهاجرپذیرند، یوپرورش مخصوصاً در کشورهای آموزش

 (16: 1510،بندعلاقه). دارند ی برعهدهیگانگ ایجاد ی دراعمده

و  دهن دیافراد مس تعد ارائ ه م و انتخابی برای گزینش منطق یمدارس روشگزینش: 

 را ب ه یمنزلت هاییتموقع ارزش  مندترین ترین افراد،انگیزه راساس آن، تواناترین و باب

ی هاجامع ه ی درو م الموفقی ت ش غلی  در کسبی اعمده . آموزش راهآورندیم دست

گون اگون آم اده و  یانج ام کاره ا یآم  وزان را برا مدارس دانش زیرا صنعتی است،

 .کنندیمینش گز

پردازند،بلکه همچنین ینم ی موجودهاانتقال دانش به آموزشی صرفاً ینهادها :ینوجاوی

ای ن  ب ه ی. نقش اخیر تا حدافزایندیم یفرهنگ به میراث جدید، و مهارتدانش  باتوسعه

کاوی فکری ی و کنجفکر انتقادآموزشی باعث برانگیختنت  تجربهآید که یم دلیل پدید

ع الی  و م دارس هاو دانش گاه یناز مدرس  که دلیل است این به یزنی . تا حدودشودیم

 .منج ر ش ود ه ای علم ییآگاهیش به اف زا آورند کهعملی به تحقیقات رود،انتظار می
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 ( 535: 1514 ،رابرتسون)

آن  یاعض ا بین دهد که خود ادامه حیات تواندبهمیی دورکیم معتقداست: جامعه هنگام 

 ی ازن مورد هاییو تربیت از ابتدا همانند لیمعت باشد. وجود داشته یهمگون یمیزان کاف به

و تقوی ت  ی ذم ذکور را تنف یهمگ ون و از این راه، را در کودک تثبیت یجمع یزندگ

تعل یم و  برای دورکیم، .شودیم یعمل نسل جوان و نارس، (31: 1563 دورکیم،. )کندیم

 دریافت ین از تعریفتوامی یخوبامر را به ای  ن اس  ت. یکاملاً اجتماع یموضوع تربیت

ی بزرگس ال رو یهانسل است که یاس  ت: تربیت عمل ارائه کرده «تربیت»از  یو که

دهن د و ه دفش یم نیس  تند، انجام پخته یاجتماع یزندگ یهنوز ب  را که هایینس  ل

را برانگی زد و  یو اخل اق عقل انی ی،جس مان حالات شماری از در کودکاین است که 

آن  یب را ینح و خاص  فرد به که یمحیط و شرایط نیزو یسیاس عهپرورش دهد که جام

 .کنندیم اقتضاء شود،یآماده م

مش   خ   جنبه دو کرده اس  ت، یگونه که دورکیم نیز یادآورفوق، همان تعریف

ک ردن  یتربیت، اجتماع»دارد. بر این اس  اس  یاجتماع تربیت جنبهکه ینا یدارد: یک

 انس ان کند ویم یانس  ان را اجتماع که است . این تربیت«اس  ت روشمند نسل جوان

 یجمع ی جدیدی که عملهست»دورکیم،  بیان  اساسا انسان نیست. به ً ی شدناجتماع بدون

 جنب ه و ین جنب ه از وج ود م انمودار بهتر کند،یم ما ایجاد زا یکدر هر تربیت از راه

 یزن دگ در جامع ه ک ه دلیل انسان استاین  انسان به واقع، . درماست ی درانسان حقیقتاً

 (31: 1561 دورکیم،  ). کندیم

در  یو حی ات یاساس یاربسی موضوع ی شدناجتماع دورکیم، ردگرایی وکمنظر کاراز 

نظ م  ک   ه ترییدیدگاه، جریان اساس این است. بر اساس یاجتماع حفظ نظم و انسجام

 یش دن اس ت. یعن  یاست، اجتماع بر آن اس  توار جامعه تداوم و یو هماهنگ یاجتماع

 ه رکس آن، کند تا براساس استفاده ییهابتواند از س  ازوکارها و ش  یوه اجتماع اینکه

آن تکالیف برقرار بماند و ت داوم  براس  اس تا کل نظام دهد را انجام یتکالیف در جامعه
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. بن ابراین، ل کنندخودشان به عنوان تکلیف اخلاقی عم دلخواهها را بهپیدا کند و افراد آن

 نظرگرفت ه در عنوان ی ک دس تور به و هستند ی که بیرونیآن تکالیف ی که باسازوکار

« ش دن اجتم اعی» جری ان آیند،یدر م یاخلاق عنوان یک تکلیف فرد به یبرا شوند،یم

 (43: 1561 )دورکیم،. است

 وپرورشنهاد آموزش یدیمباحث کل

با مدرسه، با  حوین به گیرند،یقرار م یبررس حوزه مورد ینکه در ا یشک مطالب بدون

ارتب اط ب ا  یامحتوا،  یعنی هایزیرو برنامه هانامهیینبا آ یریت،، با مدمعلم یسروش تدر

حوزۀ خاص  یک بهیک مختلف که همان حوزۀ سوم است، ارتباط دارند که هر  ینهادها

 دتوانمی پردازد،یها نما و حوزههمؤلفه یناز ا یکبه هر  یماًچون مستق یول ؛متعلق هستند

که در ارتباط با نهاد  هایییو تئور هایهموارد، نظر یشتررا شکل دهد. در ب یچهارم حوزۀ

 یحوزۀ فرع یندر ا شوند،یمختلف ساخته م یهاوپرورش توسط متخصصان رشتهآموزش

وپرورش، اعم از مختلف نهاد آموزش یهاکه به بخش اداتیقرار دارند. سپس نقدها و انتق

 ی ا( و یلانالتحص ها )فارغآن یخروج یاآموزان( و دانش یتوضع ی)چگونگ هایورود

و  یریتو مد یسوپرورش )روش تدرحرکت و تداوم و کارکرد نهاد آموزش یچگونگ

ک ه ب ه  یمط الب ین تمامی. بنابرایابندیم یحوزۀ چهارم معن یندر ا شوند،ی( وارد میرهغ

 گیرن د.یق رار م یفرع  حوزۀ ینشده منحصر نباشند، در امطرح یاصلاز سه حوزۀ  یکی

 (153: 1535بند، علاقه)

 وپرورشآموزش یشناسجامعه هدف

شدن کودک  یاجتماع یهااز راه یکیوپرورش که آموزش کنندیم یدتأک شناسانجامعه

روند  ینبه ا یبازهم یهاخانواده، اجتماع و گروه یلعوامل، از قب یراست و مدرسه در کنار سا

وپرورش عبارت است از انتقال فرهن گ آموزش ی،شناسجامعه یدگاهد ین. از اکندیکمک م

وپرورش، نح وه آم وزش ی دههدف آن مطالعه پد روین. ازایدنسل جد بهآن  یژهو عناصر و

 افراد است. یآن در زندگ یعموم یو سازمان و کارکردها یلتشک
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 است: یافته مهم تمرکز ینهوپرورش در سه زمآموزش یشناسجامعه مطالعات

 وپرورش؛بزرگ آموزش یهانظام  

 خاص؛ یآموزش ینهادها  

 (1535بند، علاقهی. )آموزش هاییطتعامل در مح  

 شناسانوپرورش از نگاه جامعهآموزش

وپرورش را ب ه آم وزش ی،شناس (، واضع واژه جامعه1133 - 1331کنت ) آگوست

 ی ت( غا1310 -1305. از نظ ر اسپنس ر )دانس تیم یآدم یهو تزک یبذته یندمنزله فرا

 ی،زع م و فرد در جامعه اس ت. ب ه یبهتر برا یزندگ ینوپرورش تدارک و تأمآموزش

در پرورش  یدنبا کهیطور محدود باشد، به واندک  یاربس یدبا ینظام آموزش یکارکردها

 یعهرک خوب و بد را در انسان به ودحس د یعتمعتقد بود، طب یمداخله کند. و یادفرد ز

 پردازدیم یادگیریرفتار و کردار خود به  یامدهایگذاشته است. هر کودک با توجه به پ

 .بردیم پیخوب و بد  یانم یهابه تفاوت یادگیری،آموزش و  یعیو از راه طب

 یام ر واق ع اجتم اع یکوپرورش آموزش یز( ن1333 -1311) یمدورک یلنظر ام از

آم ده اس ت:  یو ی ف. در تعرش ودیمحسوب م یشناسجامعه یعنصر اصل یک است و

 یاجتماع یاتح یکه هنوز برا یاست که نسل بالغ، درباره سن یتیوپرورش فعالآموزش»

و پ روردن  یختنت عبارت است از برانگیفعال ینو موضوع ا آوردیم یجانارس است، به

 یطو مح  یاس یدر جامع ه س یاتح یاتکه مقتض یو ماد یمعنو یطو شرا یافکار و معان

 .شودیدر آن آماده م یزندگ یاست و طفل برا یخصوص

 یانسان قائ ل اس ت، ناش  یکه برا یوپرورش، از مفهوماز آموزش یمدورک برداشت

خواهد کرد. لذا  یاست و در جامعه زندگ یاجتماع یموجود ذاتاً ی. به نظر او، آدمشودیم

است. پس از لحاظ  یشجامعه خو یاجتماع یه و رسم زندگرا یادگیریو  ملزم به آموزش

 ی کص ورت به ی،و خ ود اجتم اع یخود فرد دهیسازمان یلهوپرورش وساو، آموزش



 

 

 111 / اجتماعیمطالعة تئوریک آموزش و تربیت به مثابه نهاد برتر 

شخ   یو تولد اجتماع یتشخص یریگتوان آن را به شکلمیانضباط است که  موجود با

 کرد. یرتعب

 یاجتماع یندفرا یکعنوان وپرورش بهبر نقش سازنده آموزش یممثل دورک یزن مانهایم

 ی،کنت رل اجتم اع یب را اییلهو وس یکتکن نفسهیکرده است و آن را ف یدآگاهانه تأک

، ش دهیزیرکه در ص ورت اس تفاده آگاهان ه و برنامه داندیجامعه م یو نوساز یبازساز

 (1533نلر، ) .مدد رساند یاجتماع یگانگیانسجام و  یجادا هب دتوانمی

 وپرورشآموزش ینهاد تحلیل

آن،  ی قت ا از طر ده دیو سازمان م کندیم نهیوپرورش را نهادآموزش یاجامعه هر

کند.  ینخود را تضم یو فرهنگ یرا پرورش دهد و بقا، دوام اجتماع یدجد یهاافراد نسل

ب ه  کهیطور هاست؛ بهها در گروهجذب آن یافراد به معنا یو فرهنگ یپرورش اجتماع

را  یاست که فرد یاز آن جهت ضرور یاجتماع رورشمعه مبدل شوند. پفعال جا یاعضا

 یف رد انس ان ی کبه  ی،اجتماع یهازاده شده، از راه تجربه یسمارگان یککه به صورت 

 کندیمردم خود از چند نهاد استفاده م یپرورش اجتماع ی. جامعه امروز براسازدیم یلتبد

مختلف  یهانهادها جنبه ین. اینش، خانواده و دوپروراند از: آموزشها عبارتکه اهم آن

نه اد  یکودک ان و جوان ان را برعه ده دارن د. کارکرده ا یژهوافراد جامعه، به یتترب

ها، ارزش ینتلق ای،وحرفهی آموزش فن ی،وپرورش عموموپرورش شامل آموزشآموزش

 یو ارتق ا ی،حل مسائل اجتم اع یو کاربرد علم و دانش برا یدکشف و بسط دانش جد

وپرورش، نهاد آم وزش ی،طور کلبه (13: 1535علاقه بند، ) .در جامعه است گیسطح زند

ها، ها و دانش گاهنظام مرکب است از آموزشگاه ین. اکندیجامعه اشاره م ینظام آموزشبه

و  یآموزش  یاعض ا یلات،و تسه یزاتتجه ها،یمشخط ی،آموزش هاییتها و فعالبرنامه

 در نظام اشتغال دارند. صیلو تح یسکه به امر تدرآموزان دانش
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 گیرییجهنت

و  یعوس  یلاتش ده و از تش ک یچی دهپ یاروپرورش بس امروز نهاد آموزش یایدن در

 یس ت،به آن نگر یکردرو یکتوان تنها با نمی یگربرخوردار است و د یلیو طو یضعر

 یبترت ینبرداشت تا بد یانز مکرد و مشکلات و موانع آن را ا یزیرآن برنامه یبرا یدبا

 یهاک ه م ا در دانش گاه روستین. ازایدنائل آ پایدارو توسعه  یشرفتجامعه بتواند به پ

( یت یترب یشناسوپرورش )جامعهآموزش یشناسجامعه هاییشها و گرابا رشته یامعتبر دن

 یاس  توپرورش، ساقتص  اد آم  وزش ی  ت،و تربیم فلس  فه تعل   یت  ی،ترب یشناس  روان

رو ( روب هیت یترب یشناس وپرورش )انسانآموزش یشناسانسان یوپرورش و حتآموزش

جامع ه  ینهاد اجتماع ینترو بزرگ یمدستگاه عظ یندر تلاش هستند ا یککه هر  یمهست

توجه  یدبا یگر،د یببرند. اما از سو یشپبه یتو موفق یاییدر جامعه ما( را با پو ین)همچن

 یاتتداوم ح یبلکه جامعه برا یست،ن یکطرفهوپرورش موزشداشت که رابطه جامعه و آ

دارد ک ه  ی ازخ ود ن یاعض ا ی انه ا و هنجاره ا در مارزش افک ار، شابهتخود به م

وپرورش از ابت دا آم وزش یگ ر،کند. ب ه عب ارت د ینآن را تأم یدوپرورش باآموزش

و در افراد  آوردیمرا به وجود  یجمع یزندگ یازموردن هاییو همانند یاساس یهاشباهت

اس ت.  یو ض رور ی اتیجامع ه ح مانس جام و انتظ ا یک ه ب را یام ر کند؛یم یتتثب

 ی،مش ترک و کنت رل اجتم  اع یو هنجاره ا یارزش   هایین هزم یج ادا یری،پ ذجامعه

 ؛دهدیها انسجام جامعه را سامان موپرورش به واسطه آنهستند که آموزش ییسازوکارها

 پ رورش ی ک طرف ه و آم وزش و جامعه رابطه که داشت توجه دیگر، باید یاما از سو

ه ا از مش  ابهت افک ار، ارزش ایدرجه تداوم حیات خود به یبلکه جامعه، برا؛ نیس  ت

. کن دیوپ  رورش آن را تأمین م آموزش نیاز دارد که ی خ  ودهنجارها در میان اعضا
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 ی ازموردن هاییو همانن د یاساس یهاوپرورش از ابتدا شباهت آموزش دیگر، عبارت به

 انس  جام ام  ری که برای کند؛یو در افراد تثبیت م آوردیوجود م را به یجمع یزندگ

 و یارزش  هایین هایج اد زم یری،پ ذجامعه .ی اس   تو ض رور یو انتظام جامعه حیات

 واسطهبه وپرورشآموزش هستند کهی سازوکارهای اجتماعی، مشترک و کنترل یهنجار

 .دهدیرا سامان م انسجام جامعه هاآن

 هاسرچشمه

 الف: کتب

 تهران: سمت. ،یاسیس یشناسبر جامعه یدرآمد(، 1535) احمد زاده،یباحمد نق -

، یه ان، ته ران، کتوساعه یشناساجامعه (،1531) غلامرضا ی،و غفار یمصطف یا،ازک  -

 .چاپ هفتم

. انتش ارات یشاناختهجامع یکاردوپرورش با روآموزش ،(1531) یمابراه اسفندیاری، -

 . تهران. یبستگهم

ترجم ۀ  ،یشاناختجامعه یاهنظر یادایشپ (1534) لئون ارد یگل ی،ترنر، جانات ان و ب -

  .چاپ اول یراز:ش زاده،یلهسائ یعبدالعل

 . تهران.ین. کتابخانه فروردوپرورشآموزش یشناسجامعه.........  -

، ته ران: مؤسس ه یشناساعهجام هاییاهپیادایش نظر(، 1531، غلامرضا، )هایدیجمش -

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.

 کاردان. انتشارات محمدیعل ی. ترجمهیشناستربیت و جامعه، ( 1563دورکیم، امیل ) -

کاردان. انتشارات  محمدیعل ی. ترجمهیشناسو جامعه تربیت، ( 1563امیل ) دورکیم، -

 دانشگاه تهران. چاپ اول.
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 .سراباقر پرهام. کتاب ی. ترجمهیاجتماع کاریمتقس یدرباره(، 1563امیل ) دورکیم، -

انتش ارات  ،حس  ین بهروان ی. ترجمهجامعه ی بردرآمد(، 1514یان ) رابرتس  ون، -

 .آستان

رهروان. انتشارات آس تان  ین. ترجمه حسبر جامعه یدرآمد ،(1514) یان رابرتسون، -

 مشهد.  ی،قدس رضو

 تهران. ،انتشارات سمت ،وپرورشآموزشی شناسجامعه ،(1536محمود ) ،شارع پور -

  تهران. ین،کتابخانه فرورد، وپرورشآموزش یشناسجامعه ،(1535) یعل ،علاقه بند -

 . تهران: الهام. یو درس یآموزش یزیراصول برنامه (،1513) یمحمدعل فرجاد، -

تهران،  ی،ثمحسن ثلا ،یشناسبزرگان جامعه یشهو اند یزندگ (،1531) یسلوئ کوزر، -

  .چاپ هشتم ی،علم

 ،س وم یرایشو ،وپرورشآموزش یشناسجامعه ،(1531محمد رسول ) ی،گلشن فومن -

 .شارع :تهران ،نشر دوران

انتش ارات  یزدهم،چ اپ س  ،وپرورشآماوزش یشناساجامعه( 1534پور، محمود )  -

 .سمت. تهران

مدرساه  یادگاهد یسا( نقد و برر1534) یفاطمه کبر ی،مقبل ،حسن یدس یبافان،از قال  -

 .دوره اول یی،آموزش ابتدا یمل یشهما ،یلیچا یواناز جامعه ا ییزدا

ترجمه باقر پرهام.  ،یفرهنگ علوم اجتماع(. 1534) یلیامو کولب، و یوسجول گولد، -

 .تهران یار،انتشارات ماز



 

 

 115 / اجتماعیمطالعة تئوریک آموزش و تربیت به مثابه نهاد برتر 

. چ اپ یاتو ترب یمفرهناگ تعلا ،(1513اص غر ) ،اقدم یداوود و عل ،نسب ینیحس  -

 . یزاحرار. تبر

 تهران.  ،نور یانتشارات آوا ،وپرورشآموزش یشناسجامعه ،(1531) یمرتض منادی، -

اصاول و مساا ل برناماه  ی،مباان، (1515) ینزهانک ی،پ یسو فرانس ینارنشتا ی،س الن -

 .یقاتدانشگاه آزاد، واحد علوم تحق تهران: انتشارات ،احقر یمترجم: قدس ،یدرس

 ی،قائ د یحییو  یانترجمه محمدرضا آهنچ ،یتیترب یشناسانسان ،(1533نلر، جورج ) -

 تهران. ییژ،انتشارات آ

 ل: مقالات

دوره  یجامعاه و مدرساه در برناماه درسا یرابطاه تعاامل یبررسا ،یو ملک  یرحم خدا -

 .1534 زمستان ، 35، سال دهم، شماره «ایران یفصلنامه مطالعات برنامه درس»، متوسطه

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 های تربیتی فرزندان درخانواده: رویکرد دینیبنیاد
 

 رحمانی* أزهر

 تحقیقی پوهنتون دعوت-پژوهشگر مسایل خانواده و همکار قلمی مجله علمی*

 

  :چکیده

های تربیتی فرزندان را ب ا رویک رد دین ی یرساختزو  تا اصولاین پژوهش درصدد است 

و ر تلاش مرب ی دین ی ب رای رش د ناظر بمفهومی است  ،ینید یین کند. تربیتو تببررسی 

تفکر و  ۀدر نحو یجاد تغییرمنظور اوجود فراگیران به  در اعماقی نهفته استعدادهایی شکوفا

است  در تلاشسعادت. مربی اسلامی و  یبه سمت تعال ضوابط دینی در چارچوبآنان  یدهعق

اخل اق، بع دی  در مرحلهبسازد و  مندقاعدهفراگیران را  و تفکراتکه درگام نخست عقاید 

تربی ت  .ی نمایدبندصورتدینی  در قالبرا  شخ  یو اجتماع یآداب، رفتار و روابط فرد

بدین  .گیردرا در بر میاز تولد  قبل یحت شود؛ بلکهینمدینی از منظردینی از کودکی شروع 

مهم و  یامر گیران،ی فراو اجتماع یخانوادگ خصوصیات فردی،به  مربی دینی توجه ترتیب؛

 سوالپاسخ به این  در مقام یلیو تحل یمطالعه اسنادشیوه مقاله با  ین. اگرددیمی تلقی ضرور

دینی کدام اند  پاسخ م وقتی  از منظر های صحیح تربیت فرزندانیرساختزاساسی است که 

رش د روی، قاطعیت، توجه ب ه یانهمی این است که محبت، تکریم، رعایت عدالت، و احتمال

 های تربیت فرزندان در رویکرد دینی است.یرساختزدینی و اخلاقی فرزندان از جمله 

 3/11/1400تاریخ دریافت: 

  13/11/1400:تاریخ  تأئید
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محبت، کرامت، عدالت، قاطعی ت، اعت دال،  یتی،اصول ترب ینی،د یت: تربهاکلیدواژه

 رشد دینی و اخلاقی.

 مقدمه

تربیت بیخ درخت زندگی انسان است. فلسفه ارسال رسل و نزول کتب آس مانی ب ا 

این پیوند در بعثت رسول مک رم اس لام ب ه خ وبی قاب ل خورد. میان پیوند میتربیت آد

ةم   باش د.جستجو می  َ    ََِِّّ مأ َوُة  َِّ ََاِّ ي َِّ َوُة ة مأ آَُا ِّة َِّ َّ ةَّ َعََّةيأ َ مأ َُةمةأ ةَةأ ِّة  ا أ َِّ يِّ ةيَْل ًَلس ةًََّل َِّ  َُ َِة ه ةََّ العةذِّب َْة
َُ َو ِّمأ َاان َّا َِّْلأ لَةبأل  َلفِّ    َ اأ ُِّ َ بِّيَْل)سًَّلل ج ِةَ، آُةَ الأاَِّماَ  َوالأ ک ه  ییاوست خ دا (.2َضََلَح 

بزرگوار از همان  یغمبری( پدانستندیکه خواندن و نوشتن نم یقوم یعنی) یعرب امّ یانم

و آنها را )از ل وث جه ل و  کندیخدا تلاوت م یوح یاتکه بر آنان آ یختمردم برانگ

 آم وزدیم یحکمت الهو  یو احکام کتاب سماو یعتو شر سازدیاخلاق زشت( پاک م

آشکار بودند. تزکی ه و تعل یم در  یهمه در ورطه جهالت و گمراه یناز ا یشو همانا پ

َ ةم  »هاى انبیاست. رأس برنامه    ََِِّّ مأ َو ُة  َِّ ََاِّ ي انبیا، پ رورش روح ى و  تربیتی در مکتب «.ُة ة

مأ َو ُة َِ »مطرح است.  تعلیم کتاب و حکمتآموزش فکرى، در کنار  َِّ ََاِّ ي ةم  الأاِّمةاَ  َو ُة ة  َ    َِّّ
 َُ َ ة اأ ُِّ ب ه  اعظ م یامبرپهای بعث پیامبران و نیز براین اساس، تربیت و تعلیم از انگیزه «الأ

)تربی ت ص ورت عام به تعلیم و تربیتبه امر  رود. ازاین رو پیامبر گرامی اسلامشمار می

 ام ا آنچ ه. دادن دیم یادیز یتاهم خاص،صورت  به ینی مسلماناند یتو ترب کل بشر(

ینی، مربیان جامعه انسانی با د یتدر آموزش و ترب مهم و جالب توجه است، این است که

ای ن  .هایی صحیح، اهداف تعلیم و تربیت را محقق و عمل ی س اخته ان دشیوهاستفاده از 

 یتنسبت به آموزش و ترب یتیتربمربیان امور  و آموزگاراناز  یاریبسدرحالی است که 

 یتوض ع ینچن  ابییارز نقد و ندارند. آنچه امروزه در ی نداشته وچندان یق، توففراگیران

معلمان و مربیان غیر دینی انسان ش ناختی دقی ق از هوی ت است که  ینا :توان گفتمی
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های تعلیم و تربیتی آنان چندان کارامد و مطلوب نبوده است. انسان ندارند. ازاین رو شیوه

آنچ ه م ن :ی دبگو فراگی رانب ه  خواهدیم مربی یک ییگوهای متداول در امر تربیت

 گویم را باید فراگیری و در مسائل تربیتی باید من محور قرار گیرم و من باید بگویم:می

است. این همان روش تک بعدی تعلیم و تربی ت  بد یزیاست و چه چ بخو یزیچه چ

مربی ان اص لی  کهیدرحالاش به اثبات رسیده است. انسانی است که به کرات ناکارامدی

تحقق فلسفه بعث تش  یبرا (و آله و سلم یهالله عل یصلجامعه بشری از جمله پیامبرخاتم )

ها است، تربیت دینی را بر اصولی چندی مبتنی ساخته اند. که همان تعلیم و تربیت انسان

 .ن دا به ره ب رده یمتنوعکارآمد و  یتیو ترب یآموزش هاییوهشمتناسب با این اصول از 

های کارام د و مطل وب تربی ت در اصول و زیرساخت شود کهمیاین سوال مطرح حال 

 سیره و رفتار تربیتی پیامبرچگونه بوده است 

های مخصوص ی اس ت فرضیه: در رویکرد دینی، تربیت فرزندان دارای اصول و شیوه

 است این مسئله تبیین شده لهمقا یندر ا سازد.که اهداف تربیت را عملی و تحقق پذیر می

بهره  ینید یتآموزش ترب یجذاب و موفق برا یاربس هاییوهاز ش ینیدمربیان که چگونه 

تحلیلی و از طریق مطالعه متون و اس ناد  -تایید فرضیه تحقیق با روش توصیفی .گیردمی

، پ ژوهش دینی و با توجه به سیره پیامبرگرامی اسلام صورت گرفته است. هدف علم ی

ینی است. ه دف د یکردفرزندان را با رو یتیترب هاییرساختزاصول و  بررسی و تبیین

های دینی توسط مربیان در ام ر تربی ت فرزن دان ها و توصیهکاربردی، کاربست آموزه

گیری جوان ان از ام ور یرهای گوناگون در فاص لهمتغباشد. این مسئله در عصری که می

اساسی در بعد علمی و عمل ی  کند، نه تنها از اهمیت که از ضرورتمعنوی نقش ایفا می

 برخورداراست.
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 چارچول مفهومی تحقیق

 . تحلیل مفهومی تربیت 1

( 116:1416)اب ن منظ ور،  .گرفت ه ش ده اس ت ی ادتز یبه معنا« ربو» یشهاز ر تربیت

 یمعن  گونهینو ا یابدیاشتقاق م یو مربّ یدمالک، س یبه معن« ربّ»از کلمه  یتترب چنین،هم

ک ودکِ  یعن ی (533:1416. )ابن منظور، یدهو پسند یکون یوهکردن به ش یفهظ: انجام وشودیم

انس ان،  یتنمود. در بحث ترب یفهانجام وظ یستهاو به نحو شا یکرد و برا یتترب یکوخود را ن

 یرشد اس تعدادها ینۀفراهم ساختن زم یعنیانسان،  یبر پرورش استعدادها یت،مفهوم واژۀ ترب

را  ی تت وان تربمی ی،درنظر گرفتن مفهوم لغوبا (11: 1533 ی،وطالب)اب کند.یدلالت م یآدم

و  یطش را یج ادعبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ا یتکرد: ترب یفتعر گونهینا

اش را در تم ام ابع اد نهفت ه یتا بتواند استعدادها یت،عوامل لازم و کمک به شخ  مورد ترب

ه دف و کم ال  یس و ش داده و شکوفا سازد و ب هطور هماهنگ پرور به یشخو یوجود

 حرکت کند. یجمطلوب، به تدر

اعم از پدر، مادر، معلّم و ...،  ی،به طور خاص آن است که مربّفرزند  یتاز ترب مقصود

که جسم و جان و عقل و علم او  یاگونهپرورش دهد، به یو اخلاق یرا در بدعد روح فرزند

مص لحت اوس ت از  چه به که آن یدنما یفهانجام وظ یطورهب بارهین و در ا یابد یشافزا

 .یردانجام پذ ی،و دنیایو  ینامور مربوط به د

َو ل ةل »: فرمایدیکه مقرآن استفاده کرد، مانند آن یاتآ یتوان از بعضمیرا  یمعن این
َ ا َکَ ةا ًلَْةعَيةانَِّ َصةرِّيً ا  َ از درگ اه  یشمادر خ و پدر و یبرا یعنی (14یهسراء ، آ)ا «ًلع ع اًلَي 

 یچه ت و را در ک ودکطلب مغفرت و رحمت بنما، پاداش آن یاتشانخداوند در زمان ح

 اند.نموده یتترب
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و  ی نمرب وط ب ه د یدهپسند یهمه کارها یرندهدر برگ یفهشر یهدر آ« رحمت» لفظ

گون ه ک ه پ در و م ادر آن نماید،یدرخواست م یشو شخ  از پروردگار خو یاستدن

ه ا را مش مول کرده و به من احسان نمودن د، آن یتمرا ترب یدهپسند یه کارهانسبت ب

اس تفاده « اِرحَمهدمَ ا»کلم ه  از (511: 1401ی،ق رار ده. )راز یشرحمت و مغفرت خ و

از کلمه  ینچن. همیندنما یتبر اساس محبّت، فرزندان خود را ترب یدپدر و مادر با شود.یم

پدر و مادر باید  .کند یخود تشکّر و قدردان یاناز مرب یدسان باان شودیاستفاده م «یانیرَبَّ»

انسان باید از مربّیان خود «ارْحَمْهدما کَما رَبَّیانِی»فرزندان را تربیت کنند.  ،بر اساس محبّت

 ینید یتترب ین،بودن د یو با توجه به فطر «ارْحَمْهدما کَما رَبَّیانِی»قدردانى کند.  تشکّر و

آن در  یانسان و تجل یدیفطرت توح ییشکوفا هایینهفراهم کردن زم یعنادر اسلام به م

است که  اییفهکودک در اسلام وظ یت( ترب15:1533 ی،)ابوطالب .است یو یاعمال عباد

 یتمس ؤول ی نواگذار کرده است. ا ین، مربیان اجتماعی و پیامبرانخداوند آن را به والد

اخل اق و  آم وزشو  ی تبلکه ش امل ترب شود؛یخلاصه نم نیازهای مادی ینتنها در تأم

 است. یزبه فرزندان ن پذیرییتمسؤول

 یتهدف ترب .2

 ،خداوند اس ت یکتب از سو نزولمهم خلقت و ارسال رسل و  یارکه از اهداف بس تربیت

آن  یندر جه ت ت ام یتاهداف ترب ییبدون هدف باشد. بر ماست که ضمن شناسا دتوانمین

 شود:میزیر به برخی ازاهداف تربیت با رویکرد دینی اشاره در .یمکن یزیربرنامه

 یتترب یاهداف عال -

روح  ی هنف س و تزک ی تمطرح شده که ناظر به اه داف ترب متون دینیدر  عناوینی

 ی راست و ب ه تعب یگرد یبرخ یمقدمه برا ی. برخیستندسطح ن اهداف هم یناست. البته ا

 ی. مثلاً هدف از عب ادت و بن دگیهداف عالا یاهداف متوسط هستند و بعض یبعض یگرد
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فل اح و  ،و هدف از تقوا.)11یهبقره، آ («... لعلکم تتقونمو اعبدوا ربک»تقواست:  یلتحص

ََِّعک مأ  َةمةعق َّمَ »است:  یرستگار ُ  اعأب د وا ًَلْعک م  العذی َخَََّقک مأ َو العذَُْل َِّْلأ لَةبأَِّّک مأ َل ا الَعا ََ ْق ل  »ُا َ ُةإ
ط ه ،  )«لِّةمِّ الصعةَلَ  لِّةذِّاأ ِّب»َ خداون د اس ت:  ی ادکه هدف از اقامه نماز چنان (۱۹۸، آُةَ

َِّ َ مأَ ةُِّّْلإ »روح اس ت:  ارام شخداوند آرامش قل ب و  یادو هدف از  (14یهآ َ ََل ِّةذِّکأ ِّ الَّ ة
کن د، ب ه مق ام  یدانفس دست پ مینانو هرگاه انسان به مقام اط (13یهرعد ، آ )«الأق َّ ةَّ   

رب ک  یال  یالنفس المطمئنۀ ارجع  یتهاا یا: »شودیم یلحق و قرب پروردگار نا یرضا

 (.13یهفجر ، آ).« یۀًمرض یۀًراض

او به کم ال اس ت. انس ان  یشمهم انسان گرا یاربس یاز استعدادها یکی بدون تردید؛

است و دوست دارد تمام کمالات را دارا باش د، و از  طلبیقتخواه و حقکمال یموجود

از نظ ر  نهای تیاست و وج ود ب نهایتیبه سمت ب یشاستعداد و گرا ینهت که اآن ج

توان گف ت ک ه میتمام کمالات را بالفعل دارد،  همتعال است ک یتنها خدا ینیمعارف د

ب ه سرچش مه  یشترشدن هر چه ب یکاسلام نزد یتیترب یکرددر رو ییهدف و مطلوب نها

قابل درک است که  یشترب یموضوع زمان ینا اهمیتو کمال مطلق )خداوند( است. یهست

و تکام ل  یزن دگ ی راز یم؛انسان توجه کن یو گستره وجود یتکامل یتبه موضوع ظرف

تر و گس ترده یاربلک ه قلم رو بس  یس ت،ن ی ادن یزندگ ینانسان محدود به هم یوجود

 .شودیاز آن را شامل م ترییعوس

مخل وق را ب ه خ ود  ینآن لقب برتراست، و با توجه به  اییژهفطرت و یدارا انسان

است که انسان  یهدف سازینهآن زم هاییو توانائ یفطر هاییژگیاختصاص داده است. و

 یو مک ان یزمان یتمحدود یچبدون ه دتوانمیکه  یاشده است به گونه یدهآن آفر یبرا

در  یزهدف نبه آن  یدنرس هایینهزمپس تر شود.به رشد خود بپردازد و از مَلک هم پرّان

گفت  توانمی و به موقع شکوفا گردد. یحصح یتبا ترب یدفطرت او نهاده شده است که با
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اند. همه کارها و عبادات انسان شده یدهآفر یوربهره یبرا یکه تمام موجودات عالم هست

 اوست. یتترب یبرا ینهمقدمه و زم

 پذیری انسانتربیت -

انسان در گ ذر از مرات ب پ  ایین  کند؛می فخررازی به درستی بیان امامآنگونه که 

زی را انس ان  ؛عالى نفسانى، نیازمند راهنمایى کامل است نف س و رس یدن ب ه مقام ات

 رهبر معن ویمکاشفه و هدایت راه یابد، مگراینکه به   د ب ه مقام اتتواننمیتنهایى  ب ه

گه دارد. ازآنجاک ه بیش تر هدایت و در آن استوار ن اقتدا کن د ت ا او را ب ه راه ص واب

، وجود توان هستندعقلى از تمییز حق از باطل نا ها به دلیل نقصان ذات ى و ض عفانسان

اقتدا کنند و از ن ور عق ل و معرف ت او  ب ه او« ناق » یهاکه انسان« کامل» یراهنما

 (130: 1401ی،است )راز ضروری بهره گیرند و به مدارج کم ال و س عادت راه یابن د،

که بتوانن د ب ا  است دلسوز یانمحتاج به مرب و یتترب یازمندپذیری نجامعه یب،ترت ینبد

 به سعادت را هموار کنند. یر رسیدنمس یبخش یگاهآ

 یتترب یانیاهداف م  -

ها اه داف به آن یقتبه واسطه و مقدمه دارد که در حق یازن یتبه اهداف ترب رسیدن

را به صورت  یانیاهداف م وتربیت اخلاق ی. علماشودیگفته م یانیاهداف م یادرجه دوم 

 اند:کرده یبنددسته یرز

اصلاح رابطه  یناز نظر د یتمهم ترب یاراز اهداف بس یکی: اصلاح رابطه انسان با خدا -

 یرا ب ه آس ان یگ راز اه داف د یاریهدف برسد بس ینانسان با خداست. اگر انسان به ا

ای الهی تربیت توحیدی ودورکردن انسان از ش رک اهداف تمامی انبی فتح کند. دتوانمی

آورده و از ش رک و  ی درو ب ه توحانس ان است که  یمعن ینبد ینجادر ا است. تربیت

خ ود  یش هرا پ یبرداراطاعت و فرمان یانو طغ یانعص یبه جا یند،گز یدور یپرستبت
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بپردازد، خداوند  ار باشد و به عبادت اوزها و الطاف خداوند سپاسگسازد و در برابر نعمت

داشته است تا مردم را به پرستش خ دا دع وت  ثرا مبعو یامبرانشمنظور پ ینبه هم یزن

انبیاى الهى ب وده  . توحید در رأس برنامه همهیندنموده و از طاغوت و شرک اجتناب نما

 ًلعس ةًََّل َ مِّ » فرمای  د:چنانک  ه خداون  د می اس  ت.
 َُ ِّةة  ا ةةلِّ    َعةة ََةا  َِْةأ َمِّب ةةَّاأ  َوَلَقةةدأ َْة ََ َوٱجأ ٱعأب ةةد واأ ٱلَّعةة

 (.56، ایهنحل )«ٱلمعَّٰاغ ََّت 

ََ  َِّلع َ نَا ََاعأب د ومِّ »  َِّ َ نعَ  َل  ِّل  (13یاء،آیهانب )«َو َا َ ًلأَسَّأَا َِّْلأ لَةبأََِّّك َِّْلأ ًَلس ََّح  َِّلع ن َّيِّ   ِّلَيأ

ََ غ اعبدوا»  (.63،آیه اعراف )«ي لالََّ َالکم َِّْلأ ال

 (.63،آیه اعراف )«يَِّمو اط الََّ َا قَّا»

است و اخل اق  پرستییکتاو  یدتوح یتیترب یهانظر اسلام اصل و اساس همه برنامه از

از  یدارد و تنها راه رستگار یضامن معتبر ینبه چن یازدر ثبات و استمرارش ن یزفاضله ن

اس ت ک ه  نکت ه مه م ای ن «لَّلةَّا َل الةَ اَل الَّ ةَ  فَُّةَّا»است:  یددر توح یزقرآن ن یدد

نب وده اس ت.  معی ار خاصى منطقه و قبیله، بعثت پیامبران، نژاددرتربیت به عنوان فلسفه 

َُ ًَلس ًََّل » ْأَا ِّ  ا لِّ    َع َِ  «َْة

تربی ت  یگ راند ی تربیتگام برا یناول یدترد بدون: اصلاح رابطه انسان با خودش -

را در  هایشییادها و تواناخود را بشناسد، استعد یدکه انسان اول با یمعن ینخود است؛ بد

وج ودش خاتم ه در ها هوسهواها و  یتاندازد و به حاکم کمال و سعادت به کار یرمس

َ   َعَ فَ  ََْلأ » پیامبرگرامی اسلام دراین مورد فرمود: دهد. َسة َ   نَةفأ هرکس خود ؛ «ََةَقةدأ َعةَ َف ًَلْعة

ه دایت وکنت رل ق وای ( 100: 1401)رازی، را خواهد شناخت. یشرا بشناسد، قطعاً خدا

ها سرچش مه ها شرط رسیدن به سعادت است و عدم کنترل آننفس واستخدام صحیح آن

دهی امیال و قوای نفس به منظور نی ل ها خواهد بود. بهترین راه سامانبسیاری از شرارت

به مدارج عالی کمال و سعادت است، دستیابی به معارف و مقاصد صحیح الهی اخل اق و 
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ها نم ود. توان نفس را آماده پذیرش آنمیاشد که با عبادت و عبودیت الهی بتربیت می

و پ رداختن ب ه خ ود  یروشن است که منظور از خودساز البته( 151، 13: 1401)رازی،

و در نظ ر گ رفتن  هایزهانگ یحو تصح یاتیح هاییتبه فعال یدنشکل دادن و جهت بخش

داوند است، ن ه مح دود ک ردن و متوق ف خ یبرا هایتفعال یریگو جهت ییمقصد نها

 یاجتماع هاییتانسان فقط به خود بپردازد و در فعال کهینبه ا یهو توص هایتساختن فعال

بحث انک ار  ینلازمه ا ینخود سازد. بنابرا یهرا رو ینیمشارکت نداشته باشد و عزلت گز

 ی لر گون ه تماه  ی اها دارد و که شناخت آن یانکار ارزش یاخارج از ذهن و  یقحقا

 یویو دن یماد یزندگ یبرا یدبر اصالت عمل مف یکه مبتن یستیپراگمات یاو  آلیستییدها

 یربه کمال مطلوبش ناگز یدنرس یبرا انسان .یستاست، ن «یسماومان»است که از مظاهر 

خود را بشناسد و در جه ت پ رورش و  یدرون یو استعدادها هاییاست که خود و توانا

 شود.میخود دور  یوگرنه از آمال و مقاصد انسان یدو تلاش نما یها سعرشد آن

 یب را روی ناست، از ا یو اجتماع یموجود مدن انسان: اصلاح رابطه انسان با جامعاه -

 یب ه س و دتواننمیافراد جامعه است. او  یگرتعامل با د یازمندخود ن یهاول یازهاین ینتام

که آدم کند؛ چه آن یرس یابط سالم اجتماعجمع و بر اساس رو یانجز در م یهست یتغا

اسلام ه ر  یدر جامعه آرمان د.گردیخود دچار نق  م یتکامل یهادر برنامه ینگزعزلت

. س ازدیم یافراد بر اساس دو اصل قسط و احس ان مبتن  یرفرد تمام ارتباطاتش را با سا

باش د. در  یبنداپ یاراتشاست که هر فرد در عمل به حقوق و اخت یناصل قسط ا یمقتضا

ه ا را از ملت یاریبس  یعل ت زوال و ن ابود یزخداوند ن شود.یصورت نابود م ینا یرغ

 یاآ(؛ 41یهانعام، آ، )«هَلْ یدهْلَکد إِلاَّ الْقَوْمد الظَّالِمدونَ» آنان عنوان کرده است:  پیشگیتمس

 شود یجز قوم ستمکار هلاک م
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. نه تنها افراد یستخود ن یافع و مصالح شخصمن یشهاند فرد تنها در رویکرد دینی، در

و  دان دیبن دگان خ دا م یزبلکه آنان را ن داند،یخود نم یهاخواسته ینرا ابزار تام یگرد

 ینها است، به بهترهمه انسان یقیو استکمال حق یکه تعال ینشتا هدف آفر کندیتلاش م

ب ه آم وزش و  کن د؛یم ی فتکلافراد احساس  یرنسبت به سا روینا ز. ایابدوجه تحقق 

و تعل م،  یمتعل یه،از ارتباطات و مناسباتش، تزک یمیو بخش عظ پردازدیپرورش آنان م

مطلب دلال ت  ینبر ا یمتعدد یاتبه صبر است. آ یبه حق و تواص یاز منکر، تواص ینه

 دارند از جمله:

َ َّا اصأبِّ  وا َو صاِّ  وا َو ًلاِّم َّا »  ا العذَُِّْل آََ ََ ُ ةَّمَ ُا َ ُةإ َِّّ ََِّعا ةمأ  ة فأ ََ َل  ،آل عم ران) « َو ا ةعق َّا الَّعة

   .(100یهآ

َأَکةة ِّ َو   ولُِّّةةَ  »  َم َعةةْلِّ الأ   ةةَّأ ََ ِأ  وفِّ َو َُةَةأ َ   وَم ِّةةالأَ  ع ََّم  ِّلَةة  الأَييأةة ِّ َو َُةةأأ ُ  َُةةدأ ةةَأک مأ   َعةة ه ةةم  لأةةَمک ْلأ َِّ
ُ ََّم  َِّّ    .(104یهآل عمران ، آ) «الأ  فأ

اَون َّا عَ »  وامِّ  ََّ  الأبِّ ِّ  َو المةعقأَّى َِ ِ دأ ثأمِّ َو الأ اَون َّا َعََّ  اْلأِّ  .(1یهمائده ، آ) «َو َل  َِ

و  یاله  ی هبه عنوان مظه ر ح ق و آ یعتطب شناختیعت: اصلاح رابطه انسان با طب -

مه م  یاراز اهداف بس یگرد یکیکمال  یبه سو یراز آن در جهت س یمندو بهره یرتسخ

 یعن ی یع تخود در قب ال طب یهر فرد مسلمان برادر رویکر اسلامی  اسلام است. یتیترب

متع ال  یدار خداامانت یکی است. یلمهم قا یاردو موضع بس یواناتات و حتجمادات، نبا

ک ه  کوش دیس خن، او م یگ رد به بودن. یناو در زم ینو جانش یفهخل یگریبودن و د

به  یعیطب هاییدهو پد یفتدن یودو تلف نشود و حرث و نسل به ناب یعضا یاله یهانعمت

گرفت ه  یرو تب ذ ، اسرافاتلاف ،ییعتض یجلو یگرد یرشد و کمال خود برسند و از سو

 شود و به عمران ارض بپردازد.
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ِّيَا»  ِأَ  َا مأ  مةَ ًَلأضِّ َو اسأ َْل ا أ  یدپد یناو شما را از زمیعنی   (61یههود ، آ) «ه ََّ َ نأَشَأا مأ َِّ

 آن را به شما سپرد.  آورد و آباد کردن

 ی دبا ی دبرآ یع تخود نسبت به طب یرخط رسالت یناز عهده بار ا کهینا یبرا انسان

 ینهزم در .یاموزدو بهتر ب یشترموضوع را ب ینو علوم و فنون ناظر به ا یاله یماحکام و تعال

نهفته است پلکان ع روج  یعتکه در سراسر طب یبزرگ اله یاتبا تفکر در آ یزن یفکر

 یزقرآن ن آیاتزند. یهتک ینموده بر مسند قرب اله یرا ط یو تقو یلتفض یهاه آسمانب

 یککه به عنوان نمونه به  یاله یاتبه تفکر و تدبر در آ یبو ترغ یقاز تشو زندیموج م

 .کنیمیاشاره م یهآ

ِّة  السعة اواتِّ »    َ مَِّلفِّ الَّعيألِّ َو الَعَاًلِّ َو َا َخَََّق الَّعة َم َُةمةعق ةََّم ؛   ِّمع ِّ  اخأ ًَلأضِّ َْلُةاَت لَِّقةَّأ َو ا أ
 ی ده،آفر ینها و زم چ ه خ دا در آس مانشب و روز و آن وشد در آمد (.۶َُّنس، آُةَ)

 «که پروا کنند. یمردم یاست برا ییهانشانه

و نگ رش ب ه  یخخ ود در ت ار یگاانسان از جا دریافتیخ: اصلاح رابطه انسان با تار -

ح اکم ب ر  یهاها و شناخت سنتها و کسب اعتبار از آندر آن یرو س یخیحوادث تار

به آن  یابیکه با دست آیدیبه حساب م یتترب یتحولات و تطورات جوامع از اهداف اساس

دعوت ق رآن ب ه درک  .یداصلاح نما یستهخود را به طور شا یندهحال و آ دتوانمیانسان 

 یرس  یقتها در حقاکم بر آنح یهادر حوادث گذشته آن و توجه به سنت یرو س یختار

 است، آنجا که فرمود: یتمقصد ترب یدادن انسان به سو

ِّيْلَ »  ُ  الأ  َاةةذِّ  َ  وا َايأةةَل اةةاَم عالَِّبةة ًَلأضِّ ََةةانأ ِّةة  ا أ ةةي  وا  ََسِّ ةةْلأ لَةةةبأَِّّا مأ س ةةََْل   ِأ َِّ آل ) «لَةةدأ َخََّةة

و  ی دگردب ینگذشته است، پس در زم هایییوهاز شما ش یشپیعنی . (151یهعمران ، آ

 انگاران چگونه بوده است.که فرجام دروغ یدبنگر
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تاکنون مورد توجه بوده و در  ینشآفر یکه از ابتدا یآموزمنابع عبرت ینتراز مهم یکی

و ح وادث گون اگون آن اس ت. بخ ش  یخبه طور گسترده بدان اشاره شده، تار یمنابع اسلام

ه ا، ذک ر سرنوش ت آن ی ینو تب یماقوام مختلف در قرآن ک ر یخیتار یهااز قصه یمیعظ

به مخاطبان صورت گرفت ه  یدهو خاطره، همه جهت عبرت اندر قالب داست یخیمباحث تار

اش اره ش ده  یو پن دده یآم وزبه هدف عبرت یخی،تار یانجر یااست و پس از ذکر قصه 

ست که ( االسّلامیه)عل یوسفحضرت  یقالب، ماجرا ینها در اداستان ینتراز مهم یکیاست. 

در سرگذشت آن ان، درس : »فرمایدمیآن  یانقص  دانسته و در پا ینخداوند آن را از بهتر

    .(5یه، آ یوسف)«است. یشهصاحبان اند یبرا یعبرت

 یاربه گونه بس یبه فرزند بزرگوارش امام حسن مجتب یتیدر وص حضرت علی )رض(

 یاندرز زنده دار و خبرها بهفرزندم دلت را »کرده است که:  یینمطلب را تب ینا یباییز

 یارد رآر و د یادشاست به  یدهرس یشینیانگذشتگان را بدو عرضه دار و آنچه را که به پ

کن و بنگر که چه کردند، و از کجا ب ه کج ا ش دند و کج ا ب ار  یرآن س یهاو نشانه

 که از کنار دوستان رخ ت بس تند و یدد یگشودند و در کجا فرود آمدند؛ آنان را خواه

ب ود  یاز آنان خواه یکی یزنخواهد گذشت که تو ن یریغربت نشستند و د یهادر خانه

البلاغ ه، نهج ) «.مف روش ی ابکوش و آخرتت را ب ه دن یشپس در ساختن اقامتگاه خو

 (111: 51نامه

 یرا ب را ین هگردد، ت ا زم ریزییهها پابر اساس آن یدبا یتاست که ترب یاهداف هااین

 یها س عآن ینو بر انسان مسلمان است که در جهت تام ید،فراهم نما ییصعود به هدف نها

جمع که « عبر»واژه  از همین رواست که ابن خلدون از تاریخ از .یدنما یوافر و تلاش جد

واژه را انتخاب کرد ت ا  ین( او عمداً ا1513 )ابن خلدون، استفاده کرده است. ،عبرت است

او قص د  کن د. یفرا که به کار برده بود توص یوشهای چندگانه رون کتاب و جنبهممض



  
 

 

 129/ بیناد های تربیتی فرزندان در خانواده : رویکرد دینی.

به طور  یانحطاط جهان اسلام یعنی ؛کند یتروا ،را که شخصاً درک کرده بود یخداشت تار

بود که ذهن ابن خل دون  یمغرب به طور اخ ، عبرت پل یهای اسلاماعم و انحطاط کشور

 یمت وانمی یتاً. نهایدرسیها مآن لکرد و به علیعبور م یخیهای تاریدادبه واسطه آن از رو

آن ک ه خ ودش  یب اطن یع تبه طب یخگذشتن از ظواهر تار یعنیکه عبرت  یریمبگ یجهنت

از حکم ت  یدان د و آن را جزئ یم یکی یفلسف یا یعلم یقکوشش را با تحق ینا یحاًصر

 (30-33: 1535 ی،داند. )محسن مهدویم

 دینییت به مثابه علم، فن وخدمت در رویکرد ترب .3

عل م  ییاز س و تربیت دررویکرد اسلامی ترکیبی از علم، فن و خدمت است. تربی ت

 ی انجر ی راز ؛فن است یی دیگرسو از موضوع و هدف و روش است. یچون دارا ؛است

ب ا س واد و  ی. ممکن است فردیدتحت مراقبت آ یدبا یبا فنون یانسان یقوا ینشو و نما

ها چون در آن توجه به لطافت ؛هنر است یی دیگرسو از تربیت معلم نباشد. یعالم باشد ول

 یس و از است. یدوباره ساختن و سازمان دادن ضرور یاست که برا یهاییکار یزهو ر

 یتوان فرد را موجودمیآن  یلهو به وس ی، خدمت است به خود فرد و به جامعه انسانیگرد

 واصل کرد. یتآدم یقتِساخت و به حق یدمف

 دررویکردینی فرزندان ینید یتترب اصول

 :محبت

 یم ت،مظهر ملااهل بیت پیامبر  خلفای راشدین و و آله و سلم(، یهالله عل ی)صلنبوی اخلاق

ب زرگ و کوچ ک را ف را  آن ان، محب ت نهبود و دام یشفقت و مهرورز یرحمت و الگو

مختل ف از  ه اییتداش تند و آن در موقع یخاص یگاهجا یشان. کودکان در نزد اگرفتیم

 یانو اطراف کردندیم یبا کودکان مهربان جنگ و... یدانمله در خانه، کوچه، مسجد، بازار، مج

در  یت یو آل ه و س لم( روا یهالله عل یاکرم)صل یامبر. از پفرمودندیم یقامر تشو ینبه ا یزرا ن
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که بزرگ ما را  یکس یستعبارت نقل شده است: از ما ن ینمحبت به فرزندان با ا یتاهم یانب

 (51: 1536 ی،)داود .حترام نکند و به کوچک ما رحم نورزدا

دن به فرزندان یوضوح، اصل محبت و مهر ورز به هشد یاد یتیترب هاییرهاز مجموع س

ی نب وی عمل  یرهو محبت به فرزندان در س توجه یگرد یقاز مصاد یکی. شودیاستنباط م

شناس ان روان یرب ازاس ت. از دبا کودکان  یو شوخ یو آله و سلم(، باز یهالله عل ی)صل

از  یت یاند. روامثبت آن توجه کرده و بدان پرداخته یامدهایو پ یباز یتکودک، به اهم

 یسالآن بر دوران بزرگ یرو تأث یباز ییدو آله و سلم( در تأ یهالله عل ی)صل مبر اکرمیاپ

و  یپختگ متان ت و  نهنش ا یدر کودک یبه باز یاربس یلو م ینقل شده است: تند ینچن

 سخن رسول خدا ینبتوان ا یدشا (36:1513)دلشاد،  .است یعقل کودک در بزرگ یادیز

منطب ق  ی هنظر ی نبا ا یاگونهبه ی،شناسروان یدگاهو آله و سلم( را از د یهالله عل ی)صل

و  یزائ د جس م ه اییانرژ یهموجب تخل یدر دوران کودک یطنتو ش یدانست که باز

 .اس ت یرگ ذارتأث یسالکودک به آرامش و حلم در بزرگ نیدو در رس شودیم یروح

 (34: 1531زاده، ینی)حس

 تکریم:

و به  یبدار اشیو گرام شمارییفرا بزرگ و شر یآن است که کس یبه معنا اکرام

ب ه چش م  ی اتدر روا هایییهتوص  ی زفرزن د ن یمباره تکر در ی.خال  برسان یاو نفع

از دوران ی ت بو آل ه و س لم( و اهل یهالله عل ی)صلبریاماز نگاه پ ی. اکرام آدمخوردیم

 ینترتا کوچک یقمصاد ینترو گسترده ینترو شعاع آن از بزرگ شودیآغاز م یکودک

و آل ه و  ی هالل ه عل ی)صل رسول خدا یم. دستورات و تعالشودیموارد را شامل م یقمصاد

آداب تولد، سلام ک ردن  یگرد و یقهنهادن بر نوزاد، عق یکبر نام ن یمبنیت بسلم( و اهل

به کرام ت  یدنرس یهااز راه یکیکودکان است.  یمبه کودک و ...، از جمله موارد تکر

انس ان  ینک ها یو لمس کن د. ب را یندخود بب یانرا در اطراف امتآن است که انسان، کر
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. یردو احترام قرار گ یمو مورد تکر یندکرامت بب یدبا ید،النفس بار آ یفشود و شر یمکر

 (33: 1531یف،)س .دارد یتاهم یامر از دوران کودک ینو ا

 ی اناو و اطراف ینب  یبس تگدل یج ادداشتن و اکرام ک ودک در ا یگرام شک،یب 

. ب ا س ازدیرا فراهم م ینید یتو ترب یاخلاق یهاآموزه یرشپذ ینهاست و زم یرگذارتأث

 ش ودیکودکان، روشن م یمکرمحبت و ت یتدرباره اهم یشناسروان هاییدگاهتوجه به د

 یهها که در سابرتر انسان یدر مقام مربیت بو آله و سلم( و اهل یهالله عل ی)صلیامبر که پ

حد بر محب ت و  ینها آگاه است، چرا تا ااز فطرت و سرشت انسان ی،با منبع وح الاتص

ب ه ی ت ب هلو ا (و آله و سلم یهالله عل ی)صلیامبراست. پ یدهورز یدتوجه به کودک تأک

و  یمو به تکر کردندیطور خاص محبت و توجه متمام کودکان به عام و فرزندان خود به

 ی تو ترب یمتعل  ینهبرسند و زم املک یو عاطف یتا به رشد روان پرداختیاحترام آنان م

ب ا  یدلبستگ یجادکودکان همراه با محبت و ا ینید یت. اگر تربیدفراهم آ یزآنان ن ینید

از  یریو الگوپذ کندیم پذیرتریمتسل ینوالد ینید هاییهد او را نسبت به توصکودک باش

س الم و رش د  یو عاطف یکه از نظر روان یبر آن کودکعلاوه نماید؛یم یشترب یزآنان را ن

 یرترپ ذاس ت، انعطاف یکه مطابق با فط رت آدم  ینیباشد، نسبت به دستورات د یافته

 . شودیم

 :عدالت

م ورد  ی دبا مظاهر آن، ترینییندر پا یکه در محبت به کودک، حت یمموارد مه از

 اک رم ی امبردر برخورد با کودکان است. از پ یو تساو یبرابر یترعا یرد،توجه قرار گ

و آله و سلم( نقل شده است که فرمود: خداوند متع ال دوس ت دارد ک ه  یهالله عل ی)صل

آن  یگ ر،د یدر مق ام ی ز. نیدعمل کن یکسانآنان  یدندر بوس یفرزندان خود، حت یانم

همچنان که شما  ید،فرزندانتان به عدالت رفتار کن یانو م یدبترس یحضرت فرمود: از خدا

، یاله یامر به تقوا (115: 1403ی)متق .و احسان کنند یکیآنان به شما ن یددوست دار یزن

 ی تروا ینارد. در افراوان رفتار به کودکان د یتدر کنار فرمان به عدالت، نشان از اهم
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و خ داترس آن را  یشده است که تنها افراد متق  یمعرف یتیو ترب یاصل مهم اخلاق یک

متقابل پدر و م ادر و  یبه روابط عاطف یتروا یانیپا لهعلاوه بر آن، در جم کنند.یاجرا م

با ک ودک، در  ینکه رفتار والد شودیبرداشت م ینفرزندان اشاره شده است و از آن چن

کودک ان،  ینع دالت ب  ی ترعا یعن یاست؛  یرگذارتأث یناو با والد یبعد یوردهابرخ

 .شودیو احسان آنان به پدر و مادر م یکودکان و مهرورز یقلب یتموجب رضا

 اعتدال:

برخ وردار اس ت.  یفراوان  یتاز اهم ینید یتانسان در ترب یدرون یشو گرا انگیزه

 یشوایانپ یگرو آله و سلم( و د یهالله عل یصل) اکرم یامبرپ یعمل یرهو س یثاحاد عهمطال

 ینید یمها و مفاهکردن ارزش یبزرگواران در درون ینکه تمام تلاش ا دهدینشان م ینید

از درون  ی،خودآگ اه یشب ا اف زا هرفتار شود ک  یاگونهبا کودکان به یدبوده است؛ با

 یرن د؛را بپذ یو اخلاق ینید یهاودل آموزهکنند و با جان یداپ ینید یهابه ارزش یشگرا

بدون هرگونه اکراه و اجبار و  یدو مداوم است که با یوستهپ یامر ینید یتترب رو،یناز ا

 باشد. یدارو پا یشگیتا هم یردانجام پذ موردیب یریگو سخت روییادهز یا

 توام با منطق: قاطعیت

بر محبت به  یمبنیت بو آله و سلم( و اهل یهالله عل یاکرم)صل یامبرپ یهو توص تأکید

ق در بلکه آن ان همان رفت؛یآنان به شمار نم یحصح یتدر راه ترب یکودکان هرگز مانع

و پرورش آنان  یتبه ترب پرداختند،یم یمو به تکر ورزیدندیکه به فرزندان خود عشق م

در  یتهمچ ون ج د یداشتند. موارد دیتو ج یتراه قاطع ینو در ا دادندیم یتاهم یزن

هفت سال  یربه کودکان ز یش نماز، دعا، خواندن ذکر و قرآن به فرزندان خود، حتآموز

 یتحساس  یی،مدعاست. و در م اجرا یناز ا ییهاآنان، نمونه یمو توجه به پرورش و تعل

و فرزندان او  خانواده زهرا ینید یتو آله و سلم( نسبت به ترب یهالله عل ی)صل اکرم یامبرپ

پ س از  یو آله و سلم( روز یهالله عل یده است: رسول خدا)صل. نقل شخوردیبه چشم م

و دو دس تبند  اندیس تادهخانه ا یجلوین حسن یدرفت و د بازگشت از سفر، به منزل زهرا



  
 

 

 133/ بیناد های تربیتی فرزندان در خانواده : رویکرد دینی.

ب ه آن دو ک ودک و  یادز یعشق و علاقه و دلبستگ رغمیعل یامبرنقره بر دست دارند. پ

 ه اییژگیک ه و . فاطمه زهرازگشتجا بابه درون خانه نرفت و از همان مادرشان زهرا

ک ه  یاف تحالت را مشاهده کرد، در ینچون ا شناخت،یاز همه م یشپدر را ب یتیشخص

آن دو  روی ناس ت؛ از ا یام دهآن دو دستبند نقره ناراحت شده و به خان ه ن یلپدر به دل

ز و ا ندنزد رسول خدا ش تافت کنانیهگرفت و شکست، کودکان، گرین دستبند را از حسن

و آله و سلم( دستبند نقره را از آنان گرفت  یهالله عل ی)صلیامبررفتار مادر شکوه کردند، پ

م ن در ط ول  یتبفلان بده، من دوست ندارم اهل یرا به بن ینو به ثوبان فرمود: برو و ا

 (143: 1565 یشهر ی)ر .باشندداشته  یااهل دن یورهایز گونهینخود، ازا یزندگ

 :کودک یو اخلاق ینیرشد د

 یو اخل اق ین یبه رشد د اییژهتوجه و یو در فرهنگ رضو یفرهنگ ناب اسلام در

 قرار گرفته است: یدمورد تأک یژهطور وبه یزموارد ن یکودکان شده است؛ برخ

( عب ادت 114: 1331 فرینش انسان رسیدن به سعادت اس ت. )رازی،آ هدف از :نماز

 باش د. )رازی،رط لازم برای وصول به آن میای ازسعادت با حداقل شحقیقی، خود مرتبه

( این مهم ج ز ب ا تطهی ر و 113(. انسان خلیفه خدا در زمین است. )اعراف، 133: 1401

: 1401 ی،)راز تهذیب نفس وطاعت و بندگی خدا به اندازه توان بش ری ممک ن نیس ت.

 یآم وزش نم از و چگ ونگ یبراسعادت فرزندان درگرو عبادت وعبودیت است.  (133

 ی هب ه م ا هد یطور ک ه کس همان یزم: عزییماستدلال به فرزندان مناسب است که بگو

نم از تش کر  یلۀوس به یشه ام، از خدا هم به س بب نعمتیاز او تشکر کن یدبا دهد،یم

را  یاو تحفه یهها چه هدکه آن یمهست یندنبال ا یگرانتشکر از د یچگونه  برا کنیم،یم

که او  ینیمبب ید. در مورد تشکر از خدا هم باکنیمیم یمو تقد یهدوست دارند  همان را ته

سؤال م ا  ینخداوند در قرآن به ا د را دوست ندار یزیرا دوست دارد و چه چ یزیچه چ

( پ س خ دا نم از و ق رآن 14)ط ه، یدمن بخوان یاد یپاسخ داده است: نماز را برا ینچن
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 یم.کن یادو خدا را  یمغفلت خارج شوما از  شودیخواندن ما را دوست دارد، چون باعث م

 (61: 1533 یگران،و د یرزاییم ید)س

و راهنما  یاخلاق یاز دردها ینهس یشفا یت،نور هدا ی،کتاب اله قرآن: آموزش قرآن

اند، مسؤول و مکلف یاله نظیرینعمت ب ینبرتر است. مرد و زن در برابر ا یزندگ یسوبه

 تف اوتییاست. ب یاتآن در تمام شئون ح یاته آگرفتن قرآن و عمل ب یادآنان  یفتکل

ن ی اس ت. ب ا توج ه ب ه ا یمبس عظ صیتیبس بزرگ و مع ینسبت به کتاب خدا، گناه

. سرپرست خان ه ل ازم اس ت شودیتر مسرپرست خانه روشن ینسنگ یتمسؤول یات،روا

با ه م ب ه  فراهم کند، آنگاه همه یززن و فرزند را ن یریفراگ ینهو زم یرد،قرآن را فرا بگ

 ه ایکیپ اک و ب ه حس نات و ن هایگاه خانه از آلودگکتاب خدا عمل کنند، تا عرصه

که اهلش  یااز بهشت آخرت شود. خانه یاو خانواده، نمونه هخان یجهآراسته شود و در نت

ک ه عق ل هماهن گ ب ا  کنندیم یداپ یو فکر یاند، از برکت قرآن رشد عقلاهل قرآن

 فر،ی)س الار .اس ت یبهشت جاودان یلسودش عبادتِ حق و تحص و یقرآن، عقل ملکوت

فرزندان خ ود ق رآن را  هب یناست که والد یلازم و ضرور یاربس رویناز ا (545 :1533

 معطر به عطر قرآن پرورش دهند. ییرا در فضا یشانآموزش دهند و ا

است؛ چراکه  یند یمتعال ترینیاز عال یگرانو کمک به د دوستینوعیازمندان: به ن کم 

 یرینسعادت جامعۀ اوس ت. طع م ش  یو سعادت هر فرد در گرو یکدیگرند یاعضا آدمیبن

 (616: 1531 ی،. )عطاردیدبه ذائقۀ کودک چشان یدبا یرا از همان کودک یدوستنوع

 گیرینتیجه

مربیان اسلامی بایستی در ام ر تربی ت  والگواست، یآگاهتربیت دینی فزندان نیازمند

. اسلام عنصرتوجه مبذول نماید دو یناز ا یکهر های آنان به و شکوفایی استعدادفرزندان 

. شناس انده اس تبه م ا  یو اجتماع خانوادگی را درعرصه موفقِ ی تربیتیالگوها ینبرتر

است  یمسائل جملهفرزند، از  یتلازمِ ترب یهاو آموختن مهارت یندهمناسب نسل آ یتترب

و  ین ید یه اب ه آموزه ی تش دن ترب یددارند. مق یژهوجه واسلام به آن ت ینمب ینکه د
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اگ ر ب ه دنیا واخرت است. به آرامش، سعادت و کمال مطلوب در یابیرمز دست ی،مذهب

از آن  یشپ  یو حت  یاست، از دوران کودک یشگیو هم یوستهپ یکه امر یتترب یندفرا

و  ینید یهاآموزه یده تأک. البتآیدیبه دست م یفراوان یو اجتماع یفرد یجتوجه شود، نتا

انس ان، تنه ا  یترشد و ترب یانکه جر یستمعنا ن ینبه ا ی،بر دوران کودک یشناسروان

انسان در سراسر عم ر او ت داوم دارد و  یتدوره است، بلکه پرورش و ترب ینمحدود به ا

 ین ی،رش د انس ان، دوران جن ی انهمواره وجود دارد. در م یزن یو سازندگ حولامکان ت

 یش وایانو پ یشناس مراحل مورد توجه روان یگراز د یشو هفت سال اول ب رخوارگییش

از  ی تو ترب یماندرکاران امر تعلو دست ینوالد یآگاه رو،ینقرار گرفته است؛ از ا ینید

به اهداف  یابیکودک در هر دوره، در دست نیازهایانتظارات و  ها،یژگیمراحل رشد، و

الل ه  یکه مورد توجه رسول خدا)صل ینید یتاصول ترب ینچناست. هم یرگذارتأث یتیترب

در نظر گرفته شود.  ینید یتدر امر ترب یدبوده است، بامربیان دینی و آله و سلم( و  یهعل

را قاعده مند بسازد و  یرانوتفکرات فراگ یددرتلاش است درگام نخست عقا یاسلام یمرب

 ین یش خ  را درقال ب د یو اجتماع یاخلاق، آداب، رفتار و روابط فرد یدرمرحله بعد

عدالت،  یترعا یم،تکر های تحقیق حاکی ازان است که محبت،یافته .یدنما یصورت بند

 ی تهای تربیرس اختفرزندان ازجمله ز یواخلاق ینیتوجه به رشد د یت،قاطع ی،رو یانهم

 است. ینید یکردفرزندان دررو

 هاسرچشمه

 قرآن کریم. -

  .سوم ی،التراث العرب یاء: دار احیروتب ،لعرللسان ا (،1415) ابن منظور -

، ق م، انتش ارات 3، جشارح نهاج البلاغاۀ یاد،عبدالحم (،1404) یمعتزل الحدیدیابن اب -

  ی.مرعش اللهیتکتابخانه آ

 ینابان خلادون، متارجم محماد پارو یمقدماه (، 1513خل دون، عب دالرحمن ) ابن -

 ، جلد دوم.چاپ هشتم ی،فرهنگ یتهران، انتشارات علم ،یگناباد
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؛ چاپ سوم، السلام( یه)عل یامام عل یدگاهاز د ینید یتترب (،1533) یمهد ی،ابوطالب -

 ینی.امام خم یو پژوهش یقم: مؤسسه آموزش

؛ چ اپ ممتااز یانادرزها یاطرا ف الحکم  (،1565) احمد و شاگردان یرزام آشتیانی، -

 .سوم، تهران: کتابخانه صدوق

  .دارالفکر یروت،ب ،1،جیبخار یحصح (،1404) یلمحمد بن اسماع بخاری، -

قم: پژوهش کده ح وزه و ، یاتبو اهلیامبر پ یتیترب ییرهس (،1531ی)عل زاده،حسینی -

 .دانشگاه، سوم

قم: پژوهشکده حوزه  ،یناید یتدر تربیت بو اهلیامبرپ یرهس(، 1536) محمد داودی، -

 .و دانشگاه، سوم

 .چهارم یا،تهران: ذکر ،یلاماس یتدر ترب یریس (،1513) یمصطف ی،تهران دلشاد -

: دار الفکر، الطبعۀ ( بیاروتیبالغ یح)مفات یرالکب یر)التفس ،(1401فخر الدین ) ی،راز -

 الاولى.

 ی،لبن ان، داراکالکت ب العرب  ی روت،ب ی،من العلم الاه یالطالب العال، (1331)رازی  -

 . یالطبعه الاول

 .قم: هاجر ؛نظام خانواده در اسلام (،1533) فر، محمدرضا یسالار -

؛ کاودک و نوجاوان یاتآدال و آفاات ترب(، 1533) داود یگران،و د یرزاییم سید -

 یه.جا، احمدیب

 .تهران: سمت، رشد یشناسروان (،1531) یگرانسوسن و د سیف، -

  .تهران: کتابخانه صدر ،اخبار و آثار حضرت امام ر ا (،1531) یزاللهعز ی،عطارد -

ق م،  - یدار التک اب اس لام ،یو نجااح السااع یاععدة الد، (1401) ابن فهد ی،لمعتز -

  .چاپ:اول
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 ی اءدار اح ی روت،ب ،یمحمد ف اد بااق یقتحق، (1406) بن انس، کتاب المؤطا مالک -

 .1، ج1406 ی،التراث العرب

  .: الرسالۀیروت؛ بکنز العمال ین؛علاءالد (،1403) یهند متقی -

 ی.اسلام یغاتتر تبل؛ قم: دفالحکمۀ یزانم (،1565) محمد شهری،یر محمدی -

ته ران،  ی،موس و ی د، مت رجم مجابن خلدون یخفلسفه تار(، 1535محسن ) ی،مهدو -

 .چاپ چهارم ی،فرهنگ یانتشارات علم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 مسجد جامع هرات؛ نمادی از هنر و معماری اسلامی

 

  پوهنوال زلمی هوتک*
 دعوت تحقیقی –*استاد پوهنتون کابل و همکار قلمی مجله علمی 

zalmaihotak@yahoo.com 

 

 :چکیده
مح ل تجم ع علم ا و فض لا عص ر ی از مساجد بزرگ جهان اسلام و مسجد جامع هرات یک

مقال ه  باش د.که این مسجد از جایگاه تاریخی و هنری خوبی برخ وردار می باشدمیخویش 

ب ه  گیری هنر معماری و تزئینی،مسجد و چگونگی به کاری کنونی به بررسی توصیفی این

تحقیق کنونی این اس ت  یمحور پرسشعنوان نمادی از هنر معماری اسلامی پرداخته است. 

 فر ایه باش د .تواند به عنوان نمادی از هن ر معم اری اسلامیکه آیا مسجد جامع هرات می

در روی دیواره ا، که  در مسجد هرات ینیئاختلاط هنر معماری و هنر تزغالب این بوده که 

باش د. نشان دهنده هنر معماری در تاریخ اسلام می کار شده است،های مسجد ها و رواقمناره

آوری شده یی جمعخانهبه شیوه کتابآن بوده که اطلاعات  توصیفیاز نوع تحقیق  مقاله هذا

ظر به موقیع ت جغرافی ایی دهد که مسجد جامع هرات نتحقیق نشان میاین های یافتهاست. 

س ازی کاری و رواقکاری، موزائیککاشی ،محل امتزاج هنرهای متعدد از قبیل هنر خطاطی

ک ه ای ن خ ود  مشاهده نمودتوان در آن میها را از ایوان یخوب و مکمل هاینمونه وه بود

 باشد. از هنر معماری اسلامی به شمار میای برجستهبیانگر نمادی 
، گنبد، مناره، کاری، ایوان، کاشیجامع هرات مسجدهنر معماری اسلامی،  کلید واژه:

 و آبده. رواق

 3/3/1533 تاریخ دریافت:

 13/11/1400: تاریخ  تأئید

mailto:zalmaihotak@yahoo.com
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 مقدمه
داشتن موقیعت خاص جغرافیایی و استراتیژیکی از جمله کش ورهای توجه به افغانستان با  

های ب زرگ بش ری را م دنیت درخ ود وج ود آن با که باشدآسیایی و محاط به خشکه می

آری ایی، یون ان  هایتوان از تمدنمیدرجه رشد و کمال رسانیده است که به نیز پرورانیده و 

که دین مق دس اس لام ب ه خصوص زمانیه باختری، بودایی و اسلامی نام برد. درصدر اسلام ب

ی شهکاری بی نظی ر، مردم افغانستان بعد از گرویدن و قبول کردن دین اسلام ،افغانستان رسید

در بخش هن ر و  که بیشتررسد آن در جهان کمتر به ملاحظه می از خود نشان دادند که نظیر

 ه ا و غی رهس راها، منارهمعماری اسلامی آثار و آبدات مشهور چون مساجد، مقابر، ک اروان

با ارزش و مهم  هاینمونه ی ازمسجد جامع هرات یک ها را مشاهده نمود.توان این شهکاریمی

ب یش از  وکه بازمانده هنر معماری عصر تیموری بوده رود شمار میه هنر و معماری اسلامی ب

 سال قدامت دارد. 1400
اسلام بعد از خلفای راشدین در زمان امویان تا دورترین نقاط جهان پخش  مقدس دین

و نشر گردید که در قاره آسیا مردم افغانستان هم به دین اسلام مشرف شدند و دین اسلام 

شد که محلات برای عبادت و هم تجم ع مس لمانان میرا قبول کردند، بناً ضرورت دیده 

ها مسجد ج امع ها دست زدند که یکی از آنلذا به اعمار مساجد و عبادتگاه ؛داشته باشند

ولایت هرات با وجود سابقه ت اریخی و باس تانی از  (11: 1533باشد. )هوتک، هرات می

ل ت اریخ ب وده و ه م از نگاه جیوپولتیک دارای موقیعت بی نهایت مهم و اساسی در طو

خط اطی، خص وص در بخ ش هن ر ه رود ب شمار میه نگاه فرهنگی ولایت خیلی غنی ب

های مختل ف شمار از دورههای بیکاری و میناتوری و داشتن آبدهنقاشی، رسامی، کاشی

دوره اسلامی نظیر ندارد و هنرمندان مستعید از گوشه و کنار جه ان دری ن ج ا  خصوصاً
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ثار گرانبها را ایجاد نموده و ب ه نم ایش گذاش تند ک ه کم ال هن ری، تجمع کرده و آ

اینجاست که  پرساش توان در آن مشاهده نمود.میمعماری، خطاطی، نقاشی و شاعری را 

 فر ایه باش د .تواند به عنوان نمادی از هن ر معم اری اسلامیآیا مسجد جامع هرات می

در روی ک ه  در مس جد ه رات ین یاختلاط هنر معماری و هن ر تزغالب این است که 

نشان دهنده هنر معم اری در ت اریخ  کار شده است،های مسجد ها و رواقدیوارها، مناره

باشد که با استفاده از روش کتاب تحقیق کنونی از نوع تحقیق توصیفی می .باشداسلام می

 یی کار شده است. خانه
 پیشینه تحقیق
تع داد زی ادی از محقق ان و دانش مندان  مسجد جامع ه راتۀ تاریخی در رابطه آبد

آشانایی باا »آث ار  ای ندست نشر سپرده اند. یکی از ه تحقیقات علمی نموده و مطالب ب

ش توسط   ه 1533حمد عظیم عظیمی که در سال م تألیف «های تاریخی افغانساتانآبده

ی این های تاریخانتشارات فرهنگ در کابل چاپ و نشر گردید. عظیمی در این اثر جنبه

مقدمه بار »سید رضا حسینی تحت عنوان  تألیفآبده را به معرفی گرفته است. اثر دیگر 

شمسی توسط انتشارات خراسان زیور  1531، که در سال «معماری و شهر سازی افغانستان

مسجد ج امع بح ث ش ده اس ت. « مدرسه غیاثیه»در این اثر در مورد  .چاپ یافته است

لله خلیلی ب وده ک ه در س ال نوشته خلیل ا «آثار هرات» همچنان اثر دیگر تحت عنوان

های ه رات معلومات کافی در مورد آب دهو ش توسط مطبعه عرفان چاپ شده   ه 1531

ج ورج میش ل، ترجم ه  ت ألیف« معماری جهان اسالام»پیشکش نموده است. بالترتیب 

. ای ن در تهران توسط انتشارات مولی چ اپ ش ده اس ت 1530یعقوب اژند که در سال 

زیادتر در مورد خصوصیات هنری آبدات اسلامی بحث نم وده اس ت. لط ف الل ه  محقق
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که توسط مطبع ه  «های تااریخیهرات باستان و بنا»حکیمی در اثر خویش تحت عنوان 

 .در کابل چاپ شده روی سوابق تاریخی مسجد اشاره نموده است 1533فرهنگ در سال 

 «تاریخ مختصر خاط و سایر خوشنویسای» نهمچنان علی راهجری در کتاب تحت عنوا

های آن بح ث در مورد خط و نمون ه در تهران 1530چاپ مطبعه مشعل آزادی در سال 

 توان آن را مشاهده نمود.میهای مسجد جامع هرات که در کتیبهه است ردک
اما آنچه که بن ده  ؛بناً واضح است که تحقیقات قبلاً در این زمینه صورت گرفته است

از هنر و معماری اسلامی  یگیزه و تحرک بیشتر بخشید تا این مسجد را منحیث نمادرا ان

معرفی نمایم که تمام زوایای ناگفته مسجد ج امع ه رات را در ای ن پ ژوهش تحقیق ی 

خصوص هنرهای تزئین ی ه کار رفته به انعکاس داده بتوانم آنچه که مهم است هنرهای ب

با جزئی ات  باشد که در این مقالهتاریخی آن میدر معماری مسجد جامع هرات با سوابق 

 گردد.میروی آن بحث 
 مفهوم شناسی هنر
استفاده از توانایی و تخیل در خلق آثار زیبا، محیطی با تجاربی ک ه »هنر را به عنوان 

ک ه چ ه د. البته هیچ توافق جامعی از ای ننکنتعریف می «توان با دیگران تقسیم شودمی

دهد، وجود ندارد. ذات هنر و مفاهیم مرتبط، مانند زیبایی تشکیل می چیزی اساس هنر را

 شود.و خلاقیت، در شاخه از فلسفه به نام فلسفه هنر و زیباشناسی بررسی می
های س اخت انس ان اس ت ک ه ب رای اثرگ ذاری ب ه ای از آثار یا فرایندهنر مجموعه

شود. امر هنری همیشه ب ا لق میمنظور انتقال یک مفهوم، خه احساسات و هوش انسانی یا ب

توان گف ت میهمچنین  زیبایی همراه نبوده ولی همواره با خلاقیت انسان همراه بوده است.

ه ای توان ب ه هنرمیهای هنری ترین رشتههنر، توانایی و مهارت آفریدن است. از مهمکه 
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ی نمایش ی، نویسی و چاپ، هنره اگری، عکاسی، خوشطراحی، تندیس تجسمی و نقاشی،

 قی، ادبیات، شعر، داستان، سینما و معماری اشاره کرد.یتیاتر و دیگر هنرهای صناعی، موس
دلیری، کمال، فضل، تقواء، دانش و غیره به کار رفته  یهنر در ادبیات اسلامی به معنا

هن ر کوشش ی اس ت ب رای آف رینش ص ور یا  باشد.است که دارای بار معنایی عام می

شود که شخی  زیبایی ما را ارضاء کند و این حس وقتی ارضاء میبخش که حس تلذت

ات ح س خ ود دریاف ت ما نوعی وحدت یا هماهنگی حاصل از روابط صوری در مدرک

ها آن هنر تجلی احساسات نیرومندی است که انس ان (110: 1563وانی، غکرده باشیم. )ا

ه ا، حرک ات و اش ارات، ها، رنگرا تجربه کرده است، این تجلی ظاهری به وسیله خط

 (10: 1533وانی، غپذیرد. )ااصوات و کلمات صورت می
هنر به معنای عام، نتیجه گرفتن از دان ایی ب ه وس یله توان ایی و عم ل اس ت.  ۀکلم

گوید هنر گل زندگی است و هنرمند دوس ت واقع ی بش ر نیچه می (13: 1513)آوینی، 

 کند.است که این گل خشوبو را برایت هدیه می
شود که در ابتداء امر هن ر معن ای س اخت را ز آنچه که ذکر شد چنین نتیجه گرفته میا

تر گشته تجسس زیبایی با ام ر هن ر بیش تر داشته است و به تدریج هر چه ذوق آدمی لطیف

توأم شده است تا سرانجام زیبا و هنر تلفیق گشته است که به عنوان س ودای عرف انی و عل و 

که هنر بیان احس اس و عاطف ه آدم ی و برداش ت او از خلاصه این روحانی تعبیر شده است.

زندگی و جهان هستی است. آثار هنری همواره موجود بوده و جاویدانه وجود خواهد داش ت 

رود. آثار هنری تج ارب انس انی هس تند ک ه شمار میه و برای سعادت بشری اصل اساسی ب

 بریم.نگریم و لذت میها مینخود گرفته و ما از دریچه حواس خویش به آه شکل ب
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 و معماری اسلامی هنر
ه ای شود، درست زم انی ک ه معماریهنر اسلامی که در قرن هفتم میلادی آغاز می

ه ا ثر از آنأمت  ،خصوص اً در آب دات ،رسدبیزانس کاملاً شکل گرفته بود، به ظهور می

هس تند ک ه در  یقگردد. در بعضی مناطق که هنر و تمدن اسلامی شکل گرفت، مناطمی

های بی زانس، آن هنر بیزانس ریشه عمیق خود را فرو نبرده بود. به جای پذیرفتن ش یوه

ها به وجود آمدن د و ب ا گردد که در آن، این نوع شیوهمی های برهنر اسلام به سرچشمه

شوند که دست به اعمار آبدات بزنند و های دینی موفق میالهام گرفتن از اصول و ارزش

 شود.خاص خویش را پدید آورند که هنر و معماری اسلامی نامیده میهنر 
کند که زیر نظ ر حک ام شود و به اقوامی اشاره میاطلاق می "اسلامی"وقتی به هنر تعبیر 

ثر از أکردن د ک ه ب ه ش دت مت ها و جوامع زندگی م یزیستند و یا در فرهنگمسلمان می

 (1: 1531ه اند. )ریچارد اتینگهاوزن، های خاص حیات و اندیشه اسلامی بودویژگی
کانون این هنر طی قرون هفتم و هشتم میلادی دمشق و قاهره بود و در حوالی ق رن 

 در س وریه نهم به بغداد و بعداً به دیگر نقاط جهان منتقل شده اند. م ذاهب هن ر اس لامی

ی الله علیه صل)جرت رسول اکرم هشد. با ظهور دین مقدس اسلام و گذاری و آشکار پایه

گ ذاری و ب ه ت دریج م، تمدن اسلامی تهداب 611از مکه به مدینه در سال ( وسلم و آله

های از ش به های خاورمیانه، قس متگسترش یافت، و با سرعت بی سابقه تمام سرزمین

م سپاهیان اسلام از تنگه جبل الطارق  110و در سال  قاره هند و شمال افریقا را فرا گرفت

رد اسپانیا شدند. مسلمانان در صدد تسلط بر تمام اروپا بودند. هنر اسلامی یکی گذشته و وا

ترین دس ت آورد بش ری در های شکوهمند تاریخ و هنر و هم یکی از با ارزشاز ارزش
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نویس ی، رود و ش امل ان واع هن ر از قبی ل معم اری، خ وشعرصه هنری به شمار م ی

 گردد.گری، نقاشی و امثال آن میسفال
و معماری اسلامی برای رشد، انکشاف و گسترش خویش از منابع متعدد الهام و الگ و  هنر

هنر رومی، هنر مسیحی و هنر بیزانس در هن ر معم اری اس لامی مثال از برداری نموده است. 

گری، منس وجات و آب دات نق ش خصوصاً در نقاشی اسلامی، سفال، اولیه اثرگذار بوده است

استفاده از س فال، م س، ب رنج وشیش ه ظ روف و اش یای مختل ف بارز داشت. مسلمانان با 

دار جه ت زیب ایی و های نق شدار، کاشیهای لعابهای مسجد از شیشهساختند. در چراغمی

آرایی هم نقش مهم را در هنر اسلامی ایفاء نموده است. اس لام شد. هنر کتابتزئین استفاده می

ری تجربه بشری است. اسلام در همه ج ا ثاب ت و باشد و معمامنسوب به امر خداوند )ج( می

ت رین باش د. معم اری یک ی از مه ممعماری متغیر، متناسب با اقلیم، فرهنگ و جغرافی ه می

ک ه مع رف هن ر  دهای هنر اسلامی بوده به خصوص مساجد چهار ایوان ه و س تون دارنمونه

ه ای متف اوت در تم دن ثیر فرهنگأتوان د ت میمعماری اسلامی است. این آبدات با شکوه 

به گونه مثال عناصر رومی، بیزانس در شمال افریقا و اسپانیا ب ه وض وح  .اسلامی را نشان دهد

 باشد.قابل ملاحظه می
 تاریخچه مسجد

آف رین مقدس تاریخی اجداد هنرمند و هنر مسجد جامع هرات یکی از محدود بناهای

بنا اصلی مسجد در قرن اول  .آمد ق رسماً به صورت مسجد در  ه 16ما است که در سال 

م تسوزی در ش ب جمع ه هش و منقوش بود که به اثر حادثه آتش تا پنج هجری چوبی

شکل کنونی ه ق قسمتی بزرگ از مسجد حریق گردید. مسجد جامع ب  ه 616جماد اول 

آن توسط سلطان غیاث الدین بن محمد بن سام غوری هنگ امی ک ه ه رات را پایتخ ت 
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های این مسجد ن ام س لطان که در یکی از رواقریزی گردید. چنانطرح خویش قرار داد

در اثر حمله چنگی ز وی ران  بناءًغیاث الدین غوری به خط کوفی نوشته شده است. این 

 گردیده و ملک غیاث الدین کرت و بعد ملک معزالدین آن را ترمیم کردند.
ده و اسم موص وف نی ز در در دروه تیموریان بار اول شاهرخ میرزا آن را مرمت نمو

ولی ترمیم اساسی مسجد در زمان سلطان حسین  ؛های مسجد حک شده استیکی از رواق

ه ای عم ده که رواقق وقتی  ه 334امیر علی شیرنوایی در سال  بایقرا و وزیر دانشمند

عمارت دیگر نیز افزوده شد که قرار معلوم این ت رمیم و ن مسجد شکست کرده بود به آ

ضافی جدید از اصل عمارت زیادتر بود. در همین سال منبر جدید از سنگ مرم ر تعمیر ا

سفید یک پارچه به جای منبر چوبین سابق آن تراشیده شده که س نگ آن را از من اطق 

 (16: 1561دور آورده و در هرات به ساختن آن سعی بسیار بخرچ داده شد. )فولادیان، 
لطان شهاب ال دین غ وری ک ه س رزمین بعد از وفات غیاث الدین محمد برادرش س

واسطه جنگ و جدال معترضین خراسان خصوصاً س لطان ه ب ،نمودخراسان را حراست می

ه ق  601وارزم شاه از تکمیل مسجد جامع محروم ماند تا بعد از فتح هند به س ال خمحمد 

 اش غیاث الدین محم ود پس ربرادر زاده ،در محل دهیک از نواحی شهر غزنی کشته شد

سلطان غیاث الدین بر تخت سلطنت جلوس نمود و در عصر همین سلطان بود ک ه ای ن 

 (11:1561مسجد جامع و متبرک به کمال آبادی و زیبایی رسید. )فکری، 
 های هنری مسجدسب 

صحن مسجد که در وسط آن حوضی بزرگ قرار دارد، یک محوطه مستطیلی شکل را 

مسجد احاطه کرده است. این مسجد با فض ای خود گرفته که چهار طرف آن را بنای ه ب

متعدد مثل چهار ایوان، شش دروازه، چهار صد و هشتاد گنبد، یکصدو سی رواق، چه ار 
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ک اری، ها، کاش یصدو چهل ستون، یک مدرسه علمیه بزرگ با مجموعه از آجر کاری

نر ای ن ها خطوط زیبای کوفی، ثلث و نستعلیق، تاریخ خلاصه شده از هها، نقاشیبریگچ

 سرزمین است.
موضوع جالب و قابل دقت در ساخت مسجد جامع ه رات س یر ت اریخی اعم ار آن 

باشد که ساخت این مسجد را به یک دوره و سبک معماری خاص مح دود نک رده و می

های معماری غوری، تیم وری و حت ی اکث ر اق وام حکم ران ای ن اجازه شرکت سبک

که البته این مورد را به عنوان یکی از محاسن  داده است سرزمین را در ساخت این مسجد

توان مشاهده نمود. در گوشه از صحن مسجد هرات دیگ بزرگ برنجی جلب میاین بنا 

انگی ز این دیگ از لحاظ ساخت و تزئهیناتش یکی از ش هکاری ش گفت .کندتوجه می

ربت در گذشته در روزهای خاص درین دی گ ش  .رودتاریخ هنر و صنعت به شمار می

شد. مسجد جامع هرات، خلاص ه ی ا نم اد از معم اری تهیه گردیده و به مردم توزیع می

اسلامی بوده و یکی از مساجد بزرگ افغانستان و پنجمین مسجد بزرگ جه ان اس لام در 

وقت خویش بوده است که پس از چند قرن، هنوز هم اوج معماری غوری و تمیوری در 

 (113: 1533ان، آن به وضاحت دیده می شد. )فدالی
چهار ایوان بزرگ به چهار سمت در حصه وسطی نهاده شده و ه ر ک دام از حی ث 

متر  4310افزاید. صحن مسجد هرات وسعت و بزرگی خود به شکوه و عظمت این بنا می

مربع و در وسط آن حوض کلان و پخته قرار دارد و در یک گوشه چاهی حفر شده ک ه 

 (103: 1530ظیمی، آب وافر و خوش گوارا دارد. )ع
در معماری تزئینی، هر نقش دارای ارزش صوری خود، دارای ارزش برگرفته از فرهن گ 

ی ک های معماری از ها است. آرایهی مردم جامعه در نسلاو بیانگر عقیده و ارمان تداوم یافته
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ق ش های بنایی که نها و نوع کاربری فضاذهن بیننده را به زیبایی صوری و ظاهری نقش سو

بیننده را به قلم رو راز  خوانند و از سوی دیگر دیدگاهو نگارها بر دیوارهای آن نشسته فرا می

گشاید. معلوم اس ت ک ه در گذش ته و رمزهای فرهنگی و دینی پوشیده در مفاهیم نقش می

اکثر حص  مسجد کاشی کاری بوده و در آن با اقسام خطوط شعبه ال واح مق دس از قبی ل 

 حادیث نبوی نوشته شده بود.آیات قرانی و ا
ها را از آب دات ماقب ل ها یک ویژگی عمده دارد که آننمای بیرونی آبدات تیموری

سازد و آن اینکه این عمارات ارتفاع بیشتر دارند، تزئین سه بعدی کمتر در آن متمایز می

 ک ار رفت ه اس ت. ازه های مختلف در آن بکه کاشی به رنگدر حالی .خوردبه نظر می

از  .کندهای دور گنبدهای آسمانی رنگ تیموریان توجه بیننده را به خود جلب میفاصله

توان ابراز نظر کرد که رویکار یک بنای عه د تیم وری میهای رنگین حتی نظر کاشی

 یک تابلوی میناتوری است.
در اکثر ابدات تیموریان جزء اصلی ساختمان را خش ته پخت ه مرب ع ش کل تش کیل 

ها و قسمت زیرین گنبدها از چوپ ب ه حی ث ها بر بالا کماندر بعضی قسمت دهد ومی

مقاوم برضد قوای کشش و تنش استفاده به عمل آمده است مواد ساختمانی معمولاً چونه 

های مختلف دیگر است گاهی از گل نیز به ملاط استفاده شده است. غوره و گچ و مخلوط

تفاده قرار گرفته است. کاشی نیز به حی ث ج ز ها مورد اسسقفی گل در بالاگل و گاه

تزئینی زیاد موارد استفاده داشته است گچ برعلاوه ملاط بودن در تزئینات مقرنس کاری و 

 (3: 1561های داخل بنا به مقدار زیاد استفاده شده است. )پولادیان، گچ بری
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 کاشی کاری مسجد
از کاشی استفاده به  ،ع هراتخصوص مسجد جامه های عصر تیموریان بدر اکثر آبده

دلایل استفاده از کاشی، مقاوم بودن آن در برابر حوادث چ ون از عمل آمده است. یکی 

 .های فزیک ی در س اختمان اس تباد و ب اران، آفت اب، عناص ر کیمی اوی و کش ش

ها همچنین باعث القای فضای بیهشتی و ایجاد آرام ش روح آمیزی و دیزاین کاشیرنگ

ها نیز این است ود علت کاربرد از نقوش هندسی و گیاهان در کاشی کاریشو روان می

باش د که پایه و رسامی این نقش دایره است و دایره در هنر اسلامی نمادی از کم ال می

 شود.دایره همچنین سبب جلب توجه بیننده به سوی مرکز می
 ،باشدهنر اسلامی می نمادین در هایترین نمونهرنگ در کاشی کاری اسلامی نیز از جالب

عنوان مثال رنگ آبی و لاجوردی در هنر اسلامی، نم ادی از آس مان لایتن ایی هم راه ب ا  هب

ه ای کاری و خاکی اج ر ک اری رنگهای آبی کاشیاست و منظور از رنگآرامش باطنی 

 باشد.شینی میهنگی و دلنات که در عین تنوع تضاد دارای همزمین و آسمان اس
شود رواق مرکزی در دست از دهلیز داخل صحن مسجد جامع هرات می وقتیکه انسان

شود. سطح این دهلیز به خشت فرش شده است و سقف آن منقوش ب ه راست پدیدار می

باشد. صحن مسجد خیلی وسیع است. ایوان مسجد را دو مناره عالی در قوس آبی رنگ می

می اهای اسلی و عربی زینتخوانند. خطوط زیبای درآغوش کشیده و آن را گلدسته می

های بالایی دیوار حکایت از مع راج پی امبر کند. آیات کلام الله مجید در بخشرا جدا می

ه ا اش عار دل ک ش دری از دارند. روی استوانه رواق( وسلم  صلی الله علیه و آله)اسلام 

نایی اقباس گنجینه اشعار خواجه عبدالله انصاری، مولانا عبدالرحمن جامی، سعدی، حکیم س

یافته است. محراب و منبر از رخام مرمر ع الی تش کیل ش ده اس ت. آنچ ه را از دوره 

های معرق ب ه رن گ آب ی، تیموریان در مسجد به خوبی مشاهده نمود باقی مانده کاشی

 ها وج ود دارد.های که احساس عشق و جنبش حرکت در خل ال نمون هطلایی با دیزاین

کن د ای ن جالبی در معماری عصر تیموری جلب توجه میموضوع  (13: 1530)همایون، 
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است که پلان آبدات تیموری در مجموع بر روی یک محور کاملاً متناظر اعم ار ش ده و 

های فرعی عمود بر محور اصلی بر فضا به تنهایی خود یک تناظر دوم ی را بروی محور

 کند.القا می
ها و گنبدها در پلان درنظ ر ب کمانبا وجود آنکه تناظر و توازن قواه و اداره از جان

شد، از حجم داخلی دیوارها نیز به اهداف گون اگون اس تفاده ب ه عم ل آم ده گرفته می

شان تبیعه گردیده است. در آبدات تیموری و مخصوص اً های کوچک دیگر در بیناتاق

ت وان دریاف ت نم ود ب ه خص وص میهای افتاده آن گاهی تشابهات زیادی را در پلان

که این آبدات توسط عین مهندس و یا معماری ساخته شده باشند. آبدات تیم وری مانیز

 (15: 1561ها از آبدات قبلی بزرگتر هستند. )سالک، از لحاظ ساحه اشغال شده توسط آن
در م ورد س ابقه ت اریخی و و مسجد هرات یکی از مساجد بزرگ جهان اسلام ب وده 

اد زیاد از مورخین، جهانگردان و دانش مندان خصوص معماری آن تعده ارزش هنری و ب

ن د. نخس تین ه امعظ م ی اد آوری نم ود بن اءًدر آثار خویش از شهرت و زیبایی ای ن 

نموده است ابوالسحق ابراهیم و یادآوری دان عرب که از مسجد جامع هرات ذکر جغرافیه

. در کت اب بردسر میه باشد که در نیمه اول قرن چهارم هجری ببن محمد اصطخری می

مسجد در وس ط :»در مورد هرات چنین ذکر نموده است «الممالک و المسالک»مشهور 

شهر است بازار در اطرافش قرار دارد در خراسان، ماورالنهر و سیستان هیچ مس جدی ب ه 

 (141: 1513)غوری،  «پایه آن نرسد.
د )مدرس ه دهعبدالرزاق ثمرقندی مولف مطلع السعدین درین مورد معلومات بیشتر می

غیاثیه به طرف شمال مسجد جامع هرات که از مشاهیر مدارس است او اعم ار نم وده و 

اوقافی جهت عمارت این مدرسه و وظایف امام و خطیب و حافظان و موذنان و مقرب ان 

 (51: 1561)فکری،  ،(.مسجد هرات اهدا کرده است
و ش هر س ازی مقدمه ب ر ت اریخ معم اری »تحت عنوان سید رضا حسینی در اثرش 

مسجد جامع هرات یا مسجد جمعه هرات از  :»نویسددر رابطه مسجد هرات می «افغانستان
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با معماری با ارزش در شهر هرات است که بیشتر گسترش آن در دوره  های کهنمسجد

طلایی عهد تیموریان بوده است. ولی بخش کوچک از مس جد غوری ان در درب وردی 

ها زیر کار تزئین دوره تیموری ان ک ه نات دوره غوری بعدجنوبی باقی مانده است. تزئی

م کارشناسان آن  1363مسجد را به ذوق و سلیقه خود تزئین نمود مخفی ماند که در سال 

 (131: 1531. )حسینی، «را بازیابی نمودند
ک ار رفت ه آن از ه که مسجد جامع هرات از نگاه هنر معماری و تزئینات بخلاصه این

ک ه در مس جد  هایها و ظرافتباشد. تمام مهارتی مشهور جهان اسلام میهاجمله آبده

کار رفته از صنعت جمیل و ظریف و حکایت از مهارت دقی ق و چه ره ه جامع هرات ب

کن د ک ه چط ور نماید و انسان تعجب م یدستی کارگران و استادان این بنای عالی می

به یادگار بگذارند که هنوز پس  توانسته اند با یک مشت گل و گچ چنین هنری از خود

 از چندین قرن مایه مباهات و شگفت بیننده باشد.
 گیرینتیجه

آبدات دوره تیموریان از لحاظ مهندسی و معماری یک دوره درخش ان را در ت اریخ 

ه ه ا و ب درین عصر ابتکار و ن وآوری در تم ام هنر .دهدمعماری کشور ما تشکیل می

معماران تمیوری در ساختن آبدات متن اظر را در  .د آمدوجوه خصوص در هنر معماری ب

کردند، تاکید خاص به روی کار و رو نمای آبدات هر دو محور اصلی کاملاً مراعات می

و در کاشی کاری هم استفاده  داشتند و همچنین استعمال رنگ فراوان به خصوص کاشی

در  های آب ی و ل اجوردیاز کاشی معرق با تزئینات نباتی و هندسی، استعمال زیاد رنگ

های دو کاشی کاری گنبدها، ابتکار ساختن استوانه طویل ب رای گنب د و س اختن گنب د

پوشی و سه پوشی، استفاده از خطوط گوناگون بر روی کاشی و تزئینات عمارت و اعمار 

توان گفت ک ه میگردد. مختصر ملاحظه می ،باشدهای مرتفع در مساجد و مقابر میایوان

که گویا زن ده و  دروشمار میه د جامع هرات نماد کامل از هنر و معماری اسلامی بمسج
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آفرینی مردم این مرزبوم مثال برجسته پویایی و شگوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی و نقش

 تواند.میدر رشد و اعتلای این تمدن بوده 

 پیشنهادات
آی د جه ت حف ظ و م یکه از لابلای مطالعه و وضعیت فعلی مسجد هرات ب ر طوری

نگهداشت مسجد جامع هرات منحیث گنجینه بزرگ تمدنی و ارزش پربها اسلامی م وارد 

 :گرددذیل پیشنهاد می
فیص د از مجموع ه عوای د ب ه مص ارفات و  1در گذشته در گمرک ولایت هرات  ●

گردد تا این پروسه دوباره احیا ترمیمات مسجد جامع اختصاص داده شده بود پیشنهاد می

 دد.گر

خاطر مس جد ه یه جهت جلب مساعدت یعنی یک صندوق خیریه ب یک موسسه خیر ●

 ایجاد شود.

 از تخریبات احتمالی به اسرع وقت جلوگیری به عمل آید. ●

های مفقود شده اگر کتیبه یافت نشود از روی اسناد و م دارک احیاء و نصب کتیبه ●

 های جدید ساخته شود.تاریخ ثبت شده کتیبه

سازی در داخل مسجد، محل که ب ه هم ین منظ ور وج ود دارد اشیهای ککارخانه ●

 انکشاف داده شود و این صنعت ظریف رونق و رشد نماید.

خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ در جهت ثبت این آب ده در س ازمان ه دولت ب ●

 های فرهنگی جهان تلاش نماید.میراث

ده اس لامی مس اعد های سیاحتی را جهت بازدید از ای ن آب حکومت و دولت زمینه ●

 نماید.

 حمایت شواری علمای هرات و وزارت حج او اوقاف در زمینه جلب گردد. ●
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 هاسرچشمه

 هاالف: کتال

 گروس.نشر  :، تهرانحکمت و هنر معنوی ،(1563وانی غلام رضا )غا -

 ، تهران، رواق اندیشه.دین و هنر ،(1533وانی غلام رضا )غا -

 ساقی. : نشر، تهرانجامرستاخیز ، (1513آوینی سید مرتضی ) -

کاب ل  ،مقدمه بر تااریخ معمااری و شهرساازی أفغانساتان ،(1531حسینی، سید رضا ) -

 انتشارات خراسان. 

، ترجم ه یعق وب آژن د، هنر و معمااری اسالامی ،(1531ریچارد اتینگهاوزن گرابر ) -

 لیلی.: نشرتهران

 .، اکادمی علومبخش از تاریخ هرات باستان ،(1561سلجوقی، فکری ) -

 الهدی.: نشر ، کابلافغانستان و نقاط شگفت انگیز آن، (1530عظیمی، محمد عظیم ) -

مترجم مریم بهرامیان. تهران وزارت  فهرات امروز و دیاروز ،(1533فدائیان، مجید ) -

 امور خارجه.

 مطبعه دولتی کابل. اریخ مختصر غور،ت، (1513مستمندی غوری، غوث الدین ) -

 ، پیشاور، اریک.هادر دوره تیموریهرات ، (1530همایون، سرور ) -

مطبع ه  :، کاب لمشخصات آبدات عصر اسلامی در افغانساتان، (1533هوتک، زلمی ) -

 .الهدی

 ل: مقالات

مجله باستانشناسی وزارت »، تاریخچه مختصر مسجد جامع هرات ،پولادیان، عبدالجلیل -

 .1561، سال شماره اول، دور ششم «اطلاعات و فرهنگ

، شماره چه ارم «اکادمی علوم»، معماری تیموریان هرات باستان هنر، سالک، شکیب -

 .1561، سالدوره پنجم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

-تدوین مقاله علمی تحقیقی برای مجله علمی شرایط

 تحقیقی دعوت
 

  ساختار مقاله 

دارای ساختار علمی، قدرت استدلال و نوآوری ب وده و  مقالهساختار مقالاه:  -

 .داری در آن رعایت شده باشدقت و امانتاصل صدا

و مشخ  بوده  ، جدید، دارای قلمروگویا، جذابکوتاه،  مقاله عنوان عنوان: -

 محتوای مقاله باشد. ۀکنندبیان

روش  کلمه بوده و باید حاوی سوال اص لی، فرض یه، 130 حداکثر چکیده: -

 باشد.  تحقیق هاییافته تحقیق و

پس از چکی ده  کلمهبین پنج تا هفت باید  ن کلیدیگاژواواژگان کلیدی:  -

 .آورده شود

شامل بیان مسأله، اهمیت، ضرورت، سوال، فرض یه، روش تحقی ق،  مقدمه: -

 نوع تحقیق و پییشنه تحقیق باشد. 

؛ : متن مقالهج ؛های اصلی و فرعی: عنوانل ؛: بیان موضوعمتن اصلی: )الف -

 .انگلیسی ۀچکیدفهرست منابع و : ها ؛هانوشتپی :د

تحقیق های جدید به دست آمده از شامل نتیجهمقاله : و نوآوری گیرینتیجه -

 باشد و جنبه نوآوری آن مشخ  شود.
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  دهیشیوة مرجع 

 از نقل مطل ب، درون ( بعدAPA) متنینوبه منابع باید به روش در ماخذدهی

 ( 11: 1564کازنو، ) :مثالصفحه(.  ۀبیاید: )نام صاحب اثر، سال انتشار: شمار قوس

  در فهرست منابع نگارش منبع نحوة 

ترتی ب  ها )در دو بخش فارسی و انگلیسی( ب هشناختی منبعمشخصات کتاب

 حروف الفبا و به شرح زیر در پایان مقاله بیاید: 

به ش کل نام خانوادگی، نام )سال انتشار(، عنوان کتاب )کتال: دهی از مرجع

 ، )نشر اصلی(.حح(، محل انتشار، نام ناشر(، )نام مترجم یا مصبولد

ن ام ، گی، نام )سال انتشار(، عنوان کامل مقال هنام خانواد مقاله:دهی از مرجع

، شماره مجله، صفحه، محل انتشار: «به شکل ایتالیک» داخل قوس مترجم، نام مجله

 . ناشر

یخ انتش ار(، گی، ن ام )ت ارخانواد نام اینترنتی: های معتبرسایت دهی ازمرجع

 ی اینترنتی.عنوان مقاله یا کتاب )به شکل ایتالیک(، تاریخ بازیابی، نشانی صفحه

 مقاله ارزیابی 

مقاله بعد از ثبت در دفتر آمریت مجله، توس ط م دیر مس ؤول و س ردبیر  .1

 شود. بررسی و در صورت داشتن ارزش داوری، طی قرارداد رسمی به داور داده می

 شود. داشته باشد، به نویسنده بازگردانده می اتلاحاگر مقاله نیاز به اص .1

 گیرند.مقالات توصیفی در اولویت نشر قرار نمی .5

نمبر کسب  % 30ای در این مجله منتشر خواهد شد که بعد از ارزیابی، مقاله  .4

 های انترنتی منتشر نشده باشد.کند و قبلا در مجله دیگر یا سایت

 .ویرایش مقاله، آزاد است مجله در پذیرفتن و نپذیرفتن و نیز .3
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