
 
 

 

 

 پوهنیار سید احمد نجیب  محمود

 

نقش سازمان های بین المللی در تامین 

 امنیت جهان

 خالصه:

اصلی به و زیر بنای صلح مفروضه مولفه 

وجود آمدن رشته  روابط بین الملل بوده 

 موضوعبط بین الملل وار دانشاست. از تاسیس 

یکی از مدیریت برخورد های نظامی صلح و 

نظری و عملی در  مناقشهدالیل اصلی بحث و 

های زیادی  نظریهکنون ا تا جهان بوده است.

و بر قراری  ، ثباتصلح شکل دهیدر جهت 

در عرصه مطالعاتی روابط  بین المللامنیت 

بین الملل به وجود آمده است و در زمینه 

سازمان های زیادی نهاد ها و نیز  های عملی

جهانی تاسیس شده است.  سطحبرای بسط صلح در 

در  مساعی بی دریغ  1945سال به خصوص بعد از 

زمینه  ایجاد صلح جهانی چه در زمینه ی 

که گاهی  تئوریک و چه عملی انجام شده است

دست یازی به صلح ساده و گاهی هم دشوار 

پیش می آید  در این جا این سوال .بوده است

در صلح  نقشیکه سازمان های بین المللی چه 

و امنیت بین المللی به خصوص بعد از  پایدار

جنگ سرد داشته است به همین علت در این 

 نگرشسعی می شود تا با استفاده از  مقاله

 نهاد گرایی به این موضوع پرداخته شود.
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صلح جهانی، سازمان های  :واژه های کلیدی

امنیت بین المللی، همکاری، بین المللی، 

 نهاد گرایی

 

 :مقدمه

جنگ و ترس از جنگ به عنوان یکی از عوامل 

اساسی دگرگونی در روابط میان ملت ها و دول 

به صورت انگیزه  این عامل  کهشناخته شده 

بین المللی به  و همگرایی ای برای همکاری

یکی  منظور رسیدن به صلح جهانی درآمده است.

از دالیل اصلی به وجود آمدن سازمان های بین 

 بر جنگ جهانی دوم نیز، بعد ازختمالمللی 

و امنیت بوده است. در  ، آرامشقراری صلح

اقدامات سازمان های بین المللی  زمینهاین 

منازعات و کشمکش های طوالنی براي حل و فصل 

این  اکثرا  است؛ چرا که  یحیات یداراي اهمیت

ی و فرا فرامل یسازمان ها، به عنوان نهادها

نقشي  یایفا قابلیتو  ی، توانایکشوری

سطح را در  یتاثیرگذار و مورد پذیرش همگان

زیر می توان صلح را  د.ندارا می باش جهان

اصلی به وجود آمدن این سازمان ها  بنای

 .دانست

و  ی، بررسی میزان کارکردهدف اصل بنابرین

سازمان های بین المللی در تامین صلح  رفتار

در این جا سعی خواهیم نمود جهانی می باشد 

که چگونه سازمان  ،به این سوال پاسخ بدهیم

های بین المللی پس از پایان جنگ سرد، در 

گزار  اثرمی توانند  تامین صلح جهانی،

یفی وجود حقوق و وظا بابرای اینکه  باشند.

 چهارچوبکه سازمان های بین المللی در 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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 برای دولت ها وضع کرده اند، قوانین خود،

پایدار نقش تعیین کننده ای در تامین صلح 

: 1390)بیگ زاده.  دنجهان دارا می باشدر 

12.) 

دو در کل به سازمان های بین المللی    

مربوط می شود به اول ؛ نوع می باشند نوع 

سازمان های بین المللی دولتی که آن ها را 

داده و مدیریت می دولت های ملی تشکیل 

. دومین نوع به سازمان های بین المللی کنند

که دولت های ملی نقش  گفته میشود غیردولتی

 د.نمستقیمی در تشکیل و اداره آن ها ندار

تعداد سازمان های بین المللی  در عصر حاضر

 .تخمین زده اند 400تا  300ی را بین دولت

و اهداف اصلي سازمان هاي بین  شاخص ها

به صلح جهانی دست یازی المللي در قرن حاضر 

وامنیت دسته جمعي بوده است كه این امر در 

سازمان بخصوص اساسنامه سازمان بین المللي 

اقع جنگ سرد در و ملل متحد متبلور شده است.

اختالل در روند سیستم امنیت کندی و باعث 

جنگ سرد نیز  ختمپس از  بین المللی گردید.

وارد یک دوره انتقالی گردید و این  جهان

را برای نزدیکی بیشتر ملت ها  فرصت وضعیت،

و در  بعضی معضالت فراهم کرد، مدیریتدر جهت 

نتیجه سازمان های بین المللی تمام هدف خود 

که با تشکیل  متمرکز نمودرا بر این مساله 

کنفرانس به راه حل هایی برای رسیدن به 

در صحنه جهانی دست همگرایی و  ، امنیتصلح

 .پیدا کنند

نه  یالمللهاي بین، سازمانهانامروز درج

، یو صنعت ی، تجاریهاي فنبخش تنها در 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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به شکل گسترده المللي جامعه بینمدیریت 

مربوط به بلكه در امور فعالیت می نمایند 

مثل حفظ صلح، خلع سالح و  سیاسی حاكمیت

اند. بر  َلم كردهعكنترل تسلیحات نیز قد 

 اساسا  كه  یالمللبین یهااین اساس سازمان

شوند از ی فاقد حاكمیت قلمداد م ینهادهای

اختیارات ها به اعمال رهگذر توافق دولت

پس نهایتا  ورزند. ی حاكمیتي مختلف مبادرت م

اجتماعی از دولت ها  المللي،یك سازمان بین

 یهاقدرت سازمان یمی باشد. محل استیال

در متغیر است ولي هر آنچه كه  یالمللبین

یك كشور در نیاید  یامور داخلمحدوده حیاتی 

توان تحت نفوذ این سازمان ها در ميآن را  

: 1390)بیگ زاده.  بین المللی دانستجامعه 

14.) 

نهاد گرایان لیبرال نیز معموال دیدگاه 

نهاد و اهمیت خوش بینانه ای نسبت به نقش 

همکاری  توسعههای بین المللی در ایجاد و 

های بین المللی و در نتیجه صلح دارند و 

معتقدند که از سازمان های بین المللی و 

توانایی آنها می توان برای افزایش یا 

مانند وابستگی متقابل  مزایای صلح، استحکام

 اقتصادی و کاهش هزینه های جنگ از طریق

تنبیه جمعی متجاوز استفاده  محکوم کردن و

 (.59 :1388)مشیرزاده. کرد
 :چهارچوب نظری

بیانگر  واقعسازمان های بین المللی در 

در فدرالیسم  فدرالیسم جهانی هستند. شکلی

که عناصر  هایی هستیم،جهانی ما شاهد تجمع

 و سرشت آن )دولت ها( ویژگی تشکیل دهنده

 نقش سازمان های بين المللی در...
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ن شان را حفظ کرده اند و ضم دولت بودن خود

خودشان یک نهاد مستقل از خود  قدرتحفظ 

سازمان های بین المللی در  ایجاد کرده اند.

فدرالیسم و برجسته  شاخصبسیار  نمادی  ،اصل

که حیات مستقل و شخصیت  جهانی می باشند

 به حقوقی مستقل از عناصر خود را دارند.

سازمان های بین المللی از یک  ،طور مختصر

دید شبیه دولت های فدرالی هستند که ما 

از این  ،می باشیماکنون در جهان شاهد آنها 

های بین المللی،مجموعه ای  دیدگاه که سازمان

 با هم تجمع نموده اند از نهاد ها هستند که

شبیه  و یک نهاد دیگری به وجود می آورند،

دولت ها می  یانمفدرالیسمی است که ما 

مستقل هستند اما در داخل شناسیم و هر کدام 

بقای  خاطربه  در بیرون و سیاست خارجی خود،

در بین پایدار وحدت و رسیدن به یک امنیت 

و فعالیت می تشریک مساعی خود با یکدیگر 

 .کنند

رخ  هانبا توجه به تحوالتی که امروزه در ج

مللی سازمان های بین البرازندگی  داده است،

اهمیت  اعتبار و  غیر دولتی روز به روز از

بیشتری برخوردار می شوند و حضور این 

تری به خود می گیرد  سازمان ها ابعاد وسیع

این سازمان  تاسیسآن هم این است که  دلیلو 

 دولتي ها نسبت به سازمان های بین المللی

است و در بررسی صلح در  آسانفوق العاده 

  ز سازمان های غیر دولتیجامعه بین الملل نی

صلح  مولفهبیش از سازمان های دولتی به 

قلمرو فعالیت حدود و ثغور  اهمیت داده اند.

های این سازمان ها از حقوق بشر تا مخاصمات 
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مسلحانه و محیط زیست می باشد که همه به 

را هدف خود  امنیت بین المللینحوی صلح و 

 (.24: 1383)غفوری. قرار می دهند

بین در عصر حاضر زندگی بشریت در محیط 

المللی بدون سازمان های بین المللی اصال 

 کشوریهیچ  به مفهوم دیگر نیست، امکان پذیر

را بال استثنا نمی توان پیدا کرد که عضو یک 

و این بیشتر از پیش نباشد یا چند سازمان 

ری به منظور برقراری رابطه و همکا مفیدیت

رسیدن به یک اجماع نظر و اتفاق نظر بین 

اساس این  روی دولت ها را نشان می دهد.

مالحظه می شود که تا چه حد سازمان های بین 

 در زندگی سیاسی،دولتی و غیر دولتی المللی 

اجتماعی بین المللی از جایگاه  اقتصادی،

سازمان های بین المللی  مهمی برخوردارند.

و حفظ صلح و امنیت  ایجاد در نیزمااز دیر 

به  گوناگونی  تاثیر داشته اند و از روشهای

و کشمش  منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات

که شامل روشهای سیاسی  استفاده می کنند، ها

سازش و یا  میانجی گری، مانند مذاکره،

روشهای حقوقی مانند داوری و رسیدگی قضایی 

 .می شود

در جامعه بین  چشم گیرکه تغییر  زمانیهر 

 اهمیت و تاثیر حاکم شده است، یالملل

در سیاست جهانی مورد  و مذاکرات ماسیودیپل

این موضوع  بازنگری مجدد قرار گرفته است.

دگرگونی در ابتدای قرن بیستم و در سایه 

عمده واقع در آن زمان مصداق دارد و هم  های

یست و اولیه قرن ب سال های اکنون نیز در

عالوه  ،حاضریافته است. در قرن  بارزیکم ت

 نقش سازمان های بين المللی در...
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در  ،مدرنبر وجود عناصر و عوامل تکنولوژیک 

این  ماسی"دولت زدایی" شده است.وعرصه دیپل

گزار باعث گردید در  اثرعنصر مهم و 

از میان  امنیتجنگ و  صلح، مناسبات،

و سازمان های بین المللی  برداشته شود.

که  ر آمده اند،دولتی و غیر دولتی روی کا

فعالیت  ده کردن میزانبا گستر تالش اند در

های دیپلماتیک خود در صحنه های بین المللی 

نقش آفرین باشند و محدودیت کارکرد دولت 

های ملی را در عرصه بین المللی و دیپلماسی 

 .برطرف سازند

نقش  افزایشاز دیدگاه نهاد گرایان با 

 همکاری گسترشنهاد های بین المللی ما شاهد 
های بین المللی در جهت منسجم ساختن بیشتر 

جامعه ی بین المللی می باشیم. برخی از 

این دیدگاه ادعا می کنند که نظریه پردازان 

صلح را جنگ را می توان از میان برداشت و 

 .به عنوان یک فرهنگ مساعد گزینه سازی نمود

کسانی مانند ویلسون بر پایه  اندیشه های

دیدگاه لیبرال ها در مورد موجودات انسانی 

این که انسان ها  و جامعه انسانی است،

عقالنیت به توان موجودات عقالنی هستند و با 

این مهم می رسند که با ایجاد مجموعه ای از 

همه می توانند از فرهنگ غنی  سازمان ها،

از آن در و آرامش و امنیت حاصل دایمی صلح 

همه این مسائل  .سود ببرندروابط بین الملل 

پایه تاسیس سازمان های بین المللی از جمله 

 (.16: 1389)ساعد. جامعه ملل شد

صحیح از مفاهیم صلح و امنیت در  برداشت

مهم رابطه با سازمان های بین المللی امری 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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زیرا این سازمان ها از  ،پنداشته میشود

روند تحوالت جامعه  تاثیرات بسیار مهمی بر

جهانی برخوردار بوده اند و به مرور زمان 

از  نیز بر اهمیت آنها افزوده می شود،

آنجایی که فرضیه های متعددی در پی شناخت و 

نقش و برسمیت شناختن این سازمان ها به 

نمی  هرگز بدون این شناخت وجود آمده اند،

توان به خوبی نسبت به میزان تاثیر گزار 

 .ن سازمان ها قضاوت کردبودن ای

از سال های  بعدشکست های جامعه ملل 

موجب تردید پیرامون وجود هماهنگی منافع 1930

 سعیبه همین خاطر  در برقراری صلح گردید،

تامین صلح و امنیت  هدفبر این شد که به 

بین المللی ملت ها و حل و فصل منصفانه 

حقوق و سازمان های بین المللی با  ،اتاختالف

 .قدرتی کارآمد تلفیق شوند
از فروپاشی پس  :سازمان های بین المللی

ماهیت  جنگ سرد،و ختم  اتحاد جماهیر شوروی

 دگرگونی هایروابط بین الملل دستخوش 

رویدادهایی که به پیچیدگی  بارزترین گردید.

گوناگونی عصر حاضر انجامیده است  مناسبات

و  دانش رشد مراکز قدرت در جهان،های 

قدرت مند ایجاد و  ،خیلی پیشرفته تکنولوژی

نقش سازمان های بین المللی دولتی و  شدن

 غیر دولتی و موارد دیگر را شامل می شوند.

نظامی به عنوان دانش نرم افزاری پیدایش 

قدرت های بزرگ در خدمت سیاست خارجی ابزاری 

و نفوذ پذیر شدن مرزهای کشور ها باعث شد 

سازمان های بین المللی به به اهمیت که 

میان دولت و همگرایی منظور افزایش همکاری 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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 بابتدولت ها از  مروزا ها افزوده شود.

زیست محیطی  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،

وحتی سیاسی و نظامی آسیب پذیر گشته اند و 

بین المللی  تتحوالنمی توانند خود را از 

حفظ کسب و برحذر داشته و به تنهایی در صدد 

 .خویش برآیند سرحداتامنیت 

 «میخائیل گورباچف» جنگ سرد ختم از بعد

بود که از جایگزینی همکاری به  فردی اولین

غرب بلوک شرق و بلوک میان  «تقابل »جای 

گرایی دنیای جدید را به همضرورت سخن گفت و 

: 1383)غفوری. رح کرددر تمامی زمینه ها مط

26). 
ی و نهاد ها سازمان هاپیدایش و ایجاد 

و تعاون  کاریبه منظور ایجاد هم یبین الملل

 های مختلف از جمله: زمینهبین دولت ها در 

اکتشافات و  ،و داده ها اطالعات هبادلم

ها را در  کشورتا می باشد تجربیات یکدیگر 

اساسی و ارائه عمده و پاسخ به نیازهای 

یاری دهند که این  بین المللیخدمات در سطح 

 ساخته نیست. به تنهای دولتاز عهده یک 

این سازمان ها  یمرکز نقطهسازمان ملل متحد 

سازی ملت های بوده و نقش آن هماهنگ 

 .درتمامی زمینه ها می باشد

صلح فعالیت  حوزهدر در مجموع سازمان ها  

های زیادی داشته اند اما نقش سازمان های 

جهانی و امنیت غیردولتی در تامین صلح 

این نوع سازمان  .بیشتر قابل لمس می باشد

دوستانه بوده  های بشر هدفدارای  ها عمدتا  

به ایجاد ثبات و نگه داری صلح  می توانندو 

بی سیاست به منظور حفظ  .کمک نمایندجهانی 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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رویه بی طرفانه  ها، سازماناغلب این  طرفی،

دولتی چوکات کرده و در خارج از  اتخاذ

مبادرت به همکاری و فعالیت می نمایند. 

سازمان  از این تشکیالت عبارتند از: تعدادی

تشکل های  های بین المللی مذهبی مانند:

سازمان های کلیسای کاتولیک و  ،اسالمی

سیون مذاهب دیگر در چارچوب فدرا واتیکان،

انجمن های  فدراسیون جهانی های دینی،

 ،اتحادیه بین المجالس ،طرفدار ملل متحد

و سازمان  انجمن بین المللی وکالی دادگستری

بین المللی اتحادیه های کارگری. اما 

در زمینه نجات  های نظیر آکسفام، سازمان

کنون در کشورهای ا کودکان و جامعه تا

را ی انسانی سودان کمک ها کامبوج، اوگاندا،

از تاسیس سازمان های بین  .انجام داده اند

با هرنوع مشکلی که امنیت  حال المللی تا

جهانی را نقض کرده است برخورد کرده اند و 

یکی از  هکارهای مختلفی ارائه کرده اند،را

قرن بیست آمیز صلح به خصوص در  موارد تهدید

بحث تروریسم است  ،و یک در سطح بین الملل

بیشتر سازمان های بین  میاناین که در 

به خصوص سازمان ملل قطعنامه های  المللی،

 بحثدر واقع  بسیاری صادر کرده اند.

یک تهدید جهانی و دهشت افگنی تروریسم 

 گروگان است.اعمال تروریستی نظیر قتل،

و تخریب اموال و  رباییطیاره  گیری،

را سیاسی های حقوق بشر و آزادی ،ساختمان

تأثیر  را تحت الملله و روابط بیننقض کرد

 ماهیت جهانی این مسأله، قرار داده است.

 المللی را وادار به انجامجامعه بین
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 نموده هراس افگنیاقداماتی برای مقابله با 

 یکجانبه، دو گوناگونیگرچه اقدامات  است.

تروریسم مدیریت برای وی جانبه و یا منطق

رویکرد نهادگرایی اما در نگاه  صورت گرفته،

جانبه و مشارکت  اقدامات همه نولیبرال،

ها در مبارزه با تروریسم امری دولت کلیه

مکان برای  ترین ناپذیر است و مناسب اجتناب

 .سازمان ملل متحد است حل این مشکل جهانی،

در  1945در سال  سازمان ملل متحد ایجاد

ایجاد صلحی قدرت های بزرگ، مکاری سایه ه

 برای جامعه جهانی بشارت داد. را  پایدار

 و امنیت این سازمان اولین نهاد مدافع صلح

برنامه در جهان معرفی می شود که پایدار 

 استوار کرده است:صل خود را بر چهار ا های

حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط 

بر اساس احترام به اصل  ت هادوستانه بین مل

برابری حقوق و خود مختاری ملت ها همکاری 

بین المللی به منظور حل مسائل جهانی در 

زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

به حقوق بشر و گذاشتن بشردوستی و احترام 

 آزادی های اساسی برای همگان تاسیس گردید.

 نخستینمالحظه می شود که پیدایش چنانچه 

مان های بین المللی در جامعه جهانی مهم ساز

خود را صلح و امنیت و نگرانی ترین مساله و 

آزادی مطرح کرده اند. سازمان ملل متحد در 

به منظور جلوگیری از  کثرا  مدت فعالیت خود ا

وضعیت های خطرناک بین المللی که ممکن بوده 

، دو طرف متخاصم را بیانجامد است به جنگ 

یوه های دیپلماتیک مانند به استفاده از ش

 از استفادهدر مذاکرات به جای مشارکت 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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اسلحه ترغیب کرده است. بنابر این سازمان 

ملل متحد، تاکنون نسبتا نقش آرام بخش در 

بسیاری از مناقشات بین المللی ایفا کرده 

-1949در بحران برلین ) خصوصاست. این نقش، ب

( از اهمیت خاصی 1962) وبای( و ک1948

به گونه مثال  یا .وردار بوده استبرخ

 1967نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سال 

که مصر  آن بعد ازمیانه، شرق در دو منطقه 

مزبور را از صحرای  سربازانتقاضای خروج 

شد، زیرا پس از  معلومسینا نمود، بوضوح 

خروج این نیروها بالفاصله جنگ در گرفت. در 

ازمان هاي بین نهادگرایي نئولیبرال، س تفکر

 یمل یدولت هاتشریک مساعی ند ا المللي قادر

را در موضوعات جهان شمول تقویت نموده و 

مستقل از اراده قدرت هاي بزرگ در صحنه بین 

 (.3: 1390)بیگ زاده. الملل عمل نمایند

 دولت ،هراس افگناناعمال  بیشتر شدنبا 

ها به اهمیت سازمان های جهانی در مقابله 

ترین نتیجه جدی اند.  پی برده با تروریسم

انعقاد  المللی،پاسخ حقوقی جامعه بین

هایی است که درصدد تنظیم یا  کنوانسیون

به  های عضو نسبتتوسعه صالحیت کیفری دولت

ین به اعمال مختلف تروریستی و مجازات متهم

ارتکاب چنین به عنوان مهم ترین دلیل تهدید 

و جامعه جهانی  امنیت و صلح جهانی مطرح شد،

سازمان ها  مشترکاز طریق فعالیت های 

توانست از میزان این تهدیدات بکاهد و به 

منظور جلوگیری از وقوع حوادث دیگر شبیه به 

این موضوع، اقداماتی را انجام دهد. در 

ان ملل و سایر سازمان های سازم حقیقت رفتار

 نقش سازمان های بين المللی در...

 نقش سازمان های بين المللی در...
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غیر رسمی مدافع صلح، در آماده کردن افکار 

مبارزه با تروریسم  هدفجامعه جهانی به 

 .بسیار تاثیرگزار بوده است
 :تروریسم و سازمان های بین المللی

بشر  با پیدایشانواع گوناگون اش  با ترور

هاي انسان تاریخ و در طولیافت  موجودیت

انساني و جوامع حذف گیتي  را از صحنهزیادي 

. شاید روبرو ساخت  ناامنيوحشت و را با 

، ایجاد بي فوق فرایند پدیدةترین  محسوس

ها و انسان  میان در روابط و تزلزل ثباتي

عواطف به ت ها نسبآن  اعتماديبيآن تبع به 

باشد؛ اما دوستانه و نوع بشري  و احساسات

 از صحنه حریفانو حذف ارعاب  ترس و ایجاد

از  یو اقتصاد ی، سیاسیمختلف اجتماع یها

 یضد انسانحركت این یهاانگیزه ترین  عمده

 .استبوده گونه نیز این تا كنون باشد كه  یم

متحد و ملل  سازمان شکل گیریبعد از 

 و پذیرشجهان  كشور هاي تعداد زیادیعضویت 

با  پیکار، آنان یمتحد از سومنشور ملل 

این بر عهده المللي بیندر سطوح تروریسم 

كشور ها دریافته اند شد. همه نهاده سازمان 

به توان  یم یجهان یهمكارتنها از طریق كه 

تا كنون ، كه برخاستتروریسم علیه  مبارزه

با سازمان های بین  ی مشترکهمكاراین 

متحد در موارد ملل سازمان  و محوریت لمللیا

، یسیاس. در حیطه است رسیدهانجام  به متعدد

 الملليبینتروریسم اعمال  همه عموميمجمع 

. كنوانسیون استكرده محكوم دفعات را به 

در  ، كهیتروریست یگذاربمب علیه یالمللبین

بیان  رسید،تصویب به عمومي  در مجمع 1997سال

المللی در... نقش سازمان های بين  
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 یگذاربمببه ها متهمان  دولت كه میدارد

قانوني  تعقیبرا، یا باید تحت  یتروریست

شان  یكشور اصلها را به قرار دهند، یا آن 

ی برااقدامات در باره . اعالمیه كنندتسلیم 

نیز  1994سالمصوب  یالمللتروریسِم بین رفع

و  یملاقدامات  در زمینه یواقع یحركت

 با تروریسم بارزهدر م ، كهاست یالمللبین

ها اجرا گردد. از دیگر دولت باید توسط 

سازمان های مدافع صلح در برابر تروریسم و 

و بین الملل و دیده بان حقوق جنگ سازمان عف

بشر می باشد که در زمینه فعالیت های زیادی 

و اخیرا هم در میانمار فعالیت  کرده اند.

های گسترده ای را به منظور حفظ صلح انجام 

می توان نتیجه گرفت  رواز این  داده اند.

که بعد از وقوع حوادث یازده سپتامبر به 

یک عامل دلیل مطرح شدن تروریسم به عنوان 

 رامشصلح و آ  تاثیرگزار و مختل کننده

سازمان های بین المللی نقش مهم تری  جهانی،

ذهن افکار عمومی ملت ها به منظور  ررا د

 حمایت از امنیت جامعه جهانی بازی کرده اند

و مسئولیت های مهم تری پیدا کرده اند. چرا 

که اگر این نهادهای حامی صلح جهانی وجود 

اد اتحاد و همبستگی بین دول ایج نداشتند،

به منظور همکاری و صلح به آسانی امکان 

پذیر نبود.و این مساله با مقایسه  قبل و 

بعد از ایجاد سازمان های بین المللی به 

 .وضوح مشخص بوده است
 پایدار:صلح 

آل از مفهومی آرماانی و ایاده پایدارصلح 

 ٔ  در گسااتره خوشااحالی و صاالح و آزادی برقااراری

 نقش سازمان های بين المللی در...

 نقش سازمان های بين المللی در...

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 ٔ  تمامی کشورهای جهاان و یاا در میاان هماه

جهااانی  ایااده پایاادارساات. صاالح ا هاانسااان

اسات کاه ملال جهاان  پرهیاز از خشاونت برای

کنند،  راغبانه برای رسیدن به آن همکاری می

نظامی حکومتی  ٔ  چه داوطلبانه و چه به وسیله

آورد. ایان از جنگاوری ممانعت به عمل میکه 

هاا دشمنی  ٔ  اصطالح گاهی به از بین رفتن همه

افراد اطالق می گاردد.  ٔ  ها بین همه و عداوت

تواناد  مای یا پایدار برای مثال صلح جهانی

ها باین ها و یاا کشامکشجنگ ٔ  پایانی بر همه

خواهر در نظار  برادر با برادر و خواهر با 

 .گرفته شود

 الملل بین حقوق نظام ایدار درپ صلح

 دلیل به که است المللی بین صلح اساسا  

 و صلح اجزای معنی و مفهوم و در انعطاف

 جامعه منافع با ملی جوامع متقابل ارتباط

 را ملی و محلی صلح است ممکن المللی، بین

 کاری تجربه و عملکرد .شامل گردد نیز

 به بیستم قرن اواخر در متحد ملل سازمان

 تدریجی شدن محدود با که داده نشان خوبی

 بین های صالحیت نفع به ملی صرفا های صالحیت

 درون در خشونت موارد برخی المللی،

 اقشار از بخشی علیه حتی و ملی اجتماعات

 و صلح علیه تهدیدی است ممکن کشور یک جمعیت

 اینجا در.شوند شمرده المللی بین امنیت

 صرفا نه المللی بین صلح که شود می مطرح

 بلکه ها دولت بین روابط در صلح بر ناظر

 ملت و ها دولت روابط در بهینه وضعیت متضمن

 نیز ها انسان بین روابط در همچنین و  ها

 المللی بین جامعه اولویت و ارج امروزه.هست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
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 المللی بین فراگیر صلح آن، بر حاکم حقوق و

 صلحی است، جهانی بلکه ای منطقه تنها نه و

 و ها ملت و المللی بین بازیگران همه که

 قرار پوشش تحت را بشری جامعه های تمدن

 شاخص را بشری جامعه و بشریت باید.دهد

: 1389.ساعد)دانست  صلح ی دامنه کننده تعیین

27). 

جامعه جهانی در شرایطی دهه اول قرن بیست 

و یک را پشت سر می گذارد که هنوز با 

جدی در زمینه دستیابی به صلح خیلی چالشهای 

اقتصادی و امنیت انسانی روبه   و عدالت

در معنای جدید خود به پایدار روست.صلح 

معنای هماهنگی در فعالیت های انسان می 

المت آمیز آن همزیستی مس باشد حالتی که در

و شرافتمندانه وجود دارد و جز ارزشمند 

ترین و اصولی ترین نیازهای بشری است که در 

 آن زندگی اجتماعی در توازن وجود دارد.

امروزه همزیستی مسالمت آمیز یک حق و یک 

تکلیف است و ترویج فرهنگ جهانی عدم 

)  خشونت،صلح و برابری اولویت دارد

 (.1388:7.سرمست
  :سازمان های بین المللی تجاریصلح و 

تصور که دولت، مهم ترین واحد مورد توجه 

در مطالعات امنیتی است، بیش از پیش مورد 

چالش قرار گرفته است. ارقام ، احصائیه 

نشان می دهد که در حال حاضر ویروس اچ آی 

وی/ ایدز، منازعات قومی یا گسترش سالح های 

ولت ها کوچک وسبک بیشتر از جنگ های بین د

آدمیان را به کام مرگ می کشد. از این 

گذشته، بازیگران غیر دولتی مانند سازمان 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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های بین المللی تجاری، رفته رفته در زمینه 

تامین امنیت و صلح به صورت مکمل دولت ها 

یکی از عوامل مهم ناکامی بشر در می آیند. 

در دستیابی به صلح،توزیع نابرابر منابع 

به امکانات بقاست. در  اقتصادی و دسترسی

فرهنگی  اجتماعی، حالی که توسعه ی اقتصادی،

به گونه ای این ناعدالتی را به عنوان اصل 

جهانی ترمیم می کند و و امنیت مهم صلح 

و  شکاف اجتماعی و فرهنگی را تقلیل می دهد

نیز تنش و خشونت را خواه  اندازهبه همین 

و  بین ملت ها و تمدن ها در روابط انسانی،

نهایتا بین دولت ها کاهش خواهد داد و در 

نهایت جنگ و درگیری نیز به حداقل خواهد 

از نظر رویکرد نهاد گرایی نولیبرال  رسید.

پیدایش سازمان های   در جامعه بین المللی

بین المللی تجاری و اقتصادی نه تنها به 

صلح کمک می کند بلکه با وجود مذاکرات کشور 

هر دی بین آنها و نیاز ها و تعامالت اقتصا

هر کشور در زمینه های مختلف به چه بیشتر 

کشور دیگر بحث وابستگی متقابل به وجود می 

 .آید که روند توسعه را نیز فزونی می بخشد

در این چارچوب آن چه که مهم است و اهمیت 

آن از جانب  نمودندارد بحث عدالت و رعایت 

ر از این نظ سازمان های بین المللی است،

گفته می شود که تحقق عدالت از دغدغه های 

اصلی سیاستمداران و دست اندر کاران نظام 

های اقتصادی و اجتماعی است اما نکته 

اینجاست که هر گروهی و مکتبی راه رسیدن به 

عدالت اقتصادی و تحقق آن را به شکل خاصی 

پس از نظر و جنبه اقتصادی  عملی می داند.
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وب سازمان های بین همکاری دولت ها در چارچ

المللی تجاری می تواند به پیشبرد صلح 

 .جهانی کمک کند
 نقش سازمان های بین المللی در امنیت جهان

سازمانهای بین المللی، سازمانهای غیر 

دولتی منطقه ای و جهانی از جمله بازیگران 

بین المللی محسوب می شوند.  نظامجدید در 

از سازمانهای بین المللی که در حوزه  تعداد

های مانند حقوق بشر، جنگ و صلح و ... 

تری  ژرفبیشتر و  اثر گذاری میکنندت یفعال

بر جای می و امنیت در تحول مفهوم صلح 

اعم از دولتی  دولتی گذازند. بازیگران فرا

یا غیر دولتی تاثیرات زیادی بر صلح و 

 رفتاردگرگونی نحوه تامین آن دارند که 

تاثیر جدی  آنها در برقراری صلح و امنیت

 دارد. 

 بین نظامی های سازمان قابل ذکر است که

( ناتو) شمالی آتالنتیک سازمان مثل المللی

 اند بوده موفق خود اعضای میان صلح حفظ در

 اهمیت بیشتری آنها فعالیت دارد احتمال و

 مناطق سایر در جهانی امنیت و صلح تامین در

 کشورهای رهبران: مثال برای. کند ایفا جهان

 همکاری و صلح بیانه» 1991 سال در ناتو عضو

 به که بیانیه این در. کردند صادر را «رم

 این بر شد، صادر 1990 در لندن بیانیه دنبال

 تشکیل ، زمان این در که بود شده تاکید امر

 آزادی، مشترک های ارزش از متشکل اجتماعی

 آمریکای مردم میان در بشر حقوق و دموکراسی

 اروپایی کشورهای تمامی مردمان و شمالی

 مسئولیت وقت، آن در که تاسیساتی. است میسر

 نقش سازمان های بين المللی در...

 نقش سازمان های بين المللی در...
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 داشتند، عهده بر را اجتماعی چنین تشکیل

 ی اروپایی،اتحادیه جامعه اروپا، شورای

 اروپا همکاری و امنیت سازمان غربی، اروپای

 برابر در بایست می که بودند ناتو و

 اختالفات از ناشی های ثباتی ناتوانی و بی

رهیافت  گرایانه، ملی منازعات و اقتصادی

 کشورهای رهبران. دادن می ارایه های را

 جدید های بحران از رفت برون حل راه ناتو،

 راهکار سه همزمان کارگیری به در را

 «جمعی دفاع توان حفظ» و «همکاری» ،«گفتگو»

 دانستند. می

 که جایگزین متحد ملل سازمان 1945از سال 

 المللی بین سازمان بزرگترین شد، ملل جامعه

 تامین و صلح حفظ در را اساسی نقش که است

 این. دارد عهده بین المللی به امنیت

 است، جمعی دسته امنیت از تبارزی که سازمان

 این. شود می محسوب دولتی بین سازمان

 امنیت برقراری تاثیر گذاری در نقش سازمان

 برخی. است کرده ایفا جهان در  صلح تامین و

 گروهای تشکیل مثل مستقیم اقدامات این از

 از برخی و زده بحران مناطق در بانی صلح

 تشکیل مانند. است بوده مستقیم غیر آنها

 فصل و حل برای داوری و حقوقی سازمانهای

 ساختارها، ایجاد اختالفات، آمیز مسالمت

 المللی بین هنجارهای و قواعد ها، رژیم

 امور سازی شفاف اطالعات، تبادل برای مناسب

 ناهنجار رفتارهای با مقابله ابهام، کاهش و

 باالخره و المللی بین عرصه در بازیگران

 جمعی مدیریت برای مناسب بستری آوردن فراهم
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 در امنیت برقراری و صلح حفظ به منازعات

 کند. می کمک جهان

ای از  های منطقهمطالعه و بررسی نظام

باشد که  دارای اهمیت می ابعاد گوناگون

گیری و  جهت، تعامالت ،ایشناخت مسائل منطقه

و سیاست گذاران ای به های منطقههمکاری

كشورها  یها یتصمیم گیران در تدوین استراتژ

 می کمک همه جانبه یمنطقه ا یها یو همكار

المللی و نماید. ارزیابی یک سازمان بین

که بیش  نهاد همگرا به نام اتحادیه آفریقا

از چهار دهه از تاسیس ابتدایی آن با عنوان 

سازمان وحدت آفریقا می گذرد و به نوعی 

تین تجربه همگرایی در قاره آفریقا با نخس

گیری از  و بهره استفاده از مدل منطقه

باشد ما را در  گرایی می الگوی نو کارکرد

شناخت تاثیر نهادهای همگرا در قرن حاضر 

نماید. سازمان وحدت آفریقا در  یاری می

های خود را بر اهداف ابتدای کار فعالیت

ه آن ترسیم سیاسی که در ماده دوم اساسنام

شده بود، متمرکز کرد. در این چارچوب این 

در استعمارزدایی از قاره  سازمان نقش عمده

مسالمت آمیز منازعات  مدیریتآفریقا، 

ی، دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سرحد

اعضا و مبارزه با آپارتاید ایفا کرد. 

سیاسی به  نظریات و دکترینامروزه دیگر 

د ساختارهای نوینی در توانن تنهایی نمی

ایجاد نمایند و این بازیگران جهانی نظام 

گیری از حاصل جمع  هستند که با بهره متحد

توانند در ماهیت  قدرت واحدهای سیاسی می

نقش ایفا نمایند و  یالمللبین سیاست های

 نقش سازمان های بين المللی در...

 نقش سازمان های بين المللی در...
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تالش  این اتحادیه افریقا بوده است که با

درصدد نهادینه ساختن همگرایی نوین  مداوم

در افریقا بوده است و تا کنون توانسته با 

نگاهی عملیاتی گامهای موثری را در جهت 

خود که توسعه پایدار و  استراتژیکاهداف 

تامین صلح و امنیت آفریقا مي باشد گام 

 .بردارد

ش های بسیار بر این اساس می توان گفت تال

زیادی از جانب سازمان های بین المللی برای 

برقراری صلح در جهان انجام گرفته در باال 

 .به ذکر تعدادی از آنها پرداخته شد

 :نتیجه گیری

همیشه برخورد سازمانی چه در قالب یک 

نهاد صنفی ملی و چه در حوزه سازمانی بزرگ 

بین المللی می تواند نقش بارز و ارزش مندی 

 را درتامین صلی ملی و جهانی داشته باشد.

 به این موضوع بپردازد، این پژوهش سعی دارد

که چگونه سازمان های بین المللی پس از 

امنیت بین  پایان جنگ سرد، در تامین

 می توانند تاثیر گزار باشند. ،المللی

فرضیه مطرح شده در این مقاله این است که 

های بین  باوجود حقوق و وظایفی که سازمان

برای دولت  ،ملیالمللی در چهارچوب قوانین 

نقش تعیین کننده ای در  ها وضع کرده اند،

 .تامین صلح جهانی دارا می باشند

بشریت و دست زندگی  در قرن بیست و یک

بدون سازمان های بین یازی به صلح پایدار 

یعنی هیچ  المللی اصال قابل تصور نیست،

ان پیدا کرد که دولتی را بال استثنا نمی تو

عضو یک یا چند سازمان نباشد و این بیشتر 

 نقش سازمان های بين المللی در...

 نقش سازمان های بين المللی در...
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از پیش اهمیت برقراری رابطه و همکاری به 

منظور رسیدن به یک اجماع نظر و اتفاق نظر 

پس از جنگ  بین دولت ها را نشان می دهد.

ماهیت روابط بین الملل دستخوش  سرد،

مهم ترین  متعددی گردید. دگرگونی

یدگی روابط عصر حاضر رویدادهایی که به پیچ

مراکز قدرت در  گوناگونیانجامیده است 

ایجاد  ،دانش نرم افزاریظهور علم و  جهان،

و تقویت نقش سازمان های بین المللی دولتی 

 .و غیر دولتی و موارد دیگر را شامل می شوند

سازمان های بین المللی به دو دسته ی 

های بین المللی دولتی و غیردولتی سازمان 

تقسیم می شوند،هر کدام از این سازمان ها 

در زمینه ی صلح فعالیت های زیادی داشته 

اند اما امروزه به وضوح شاهد افزایش نقش 

سازمان های غیردولتی در تامین صلح جهانی 

 .می باشیم

سازمان های زیادی در راستای حفظ بدون شک 

وجود آمده اند که  و بسط صلح در جهان به

اقدامات با ارزش و موثری را در این راستا 

انجام داده اند، با توجه به مدارک و 

تا  هشواهدات تاریخی در این پژوهش سعی شد

به این موضوع پرداخته شود و به عملکردهای 

بعضی از مهم ترین سازمانها مانند سازمان 

ملل متحد، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی، 

کنفرانس اسالمی و اتحادیه آفریقا که  سازمان

در زمینه حفظ و ثبات صلح اقداماتی را 

 .انجام داده اند اشاره شود

جامعه جهانی در شرایطی دهه اول قرن بیست 

و یک را پشت سر می گذارد که هنوز با 

 نقش سازمان های بين المللی در...
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چالشهای جدی در زمینه دستیابی به صلح و 

 اقتصادی و امنیت انسانی روبه روست.  عدالت

رمعنای جدید خود به معنای هماهنگی در صلح د

فعالیت های انسان می باشد حالتی که درآن 

همزیستی مسالمت آمیز و شرافتمندانه وجود 

دارد و جز ارزشمند ترین و اصولی ترین 

نیازهای بشری است که در آن زندگی اجتماعی 

در توازن وجود دارد.امروزه همزیستی مسالمت 

و ترویج فرهنگ  آمیز یک حق و یک تکلیف است

 .جهانی عدم خشونت،صلح و برابری اولویت دارد
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 څیړنوال حفیظ هللا حداد

 

 د دولتی مدیریت اهمیت

 
په دی مقاله کی الندی موضوعات ترسپړنی الندی نیول شوی دی ، لنډیز:  

مدیریت څه شی دی ؟ د دولتی مدیریت ماهیت څه شی دی ؟ نوی دولتی 

مدیریت څه ځانګیړنی لری ؟ او په افغانستان کی دولتی مدیریت او نوی 

 دولتی مدیریت په څه ډول وده کوی. 

اداره ،  سازمان ، مدیریت  ، دولتی مدیریت ، نوی   د اصطالحاتو کلی :

 دولتی مدیریت تصمیم او موخه .

له یوه اجتماعی خاص نظام څخه عبارت ده چی په دننه کی یی  اداره سریزه :

یو شمیر انسانان د یولړموخو الس ته راوړلو لپاره له یو او بل سره مرسته 

سره کوی. په یوی اداری کی تصمیمونه نیسی او تصمیمونه پلی او تر ٬کوی 

 الندی ټکی اړین دی:

 اداره ډله ییزه کړنه ده چی په مرستواو همکاریو باندی والړه ده.  -

 د بیال بیلو موخو او یا د ځانګړو موخو د مراتب سلسلی په کی شتون  -

 لری.
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تصمیمونه کیداشی یوازی اجرائیوی بڼه ولری یا د سازمان  -

تګ الروپه اړوند وی او یا هم دواړه خواوی په بر ټولیزو)کلی( سیاستونو او 

 ( ۱۶۳: ۱کی ولری. ) 

ډیر ځلی اداره او مدیریت یو د بل مترادف کارول کیږی مګر اداره تر 

سازمان او مدیریت پوری ډیر پراخ مفهوم لری او دواړه مفهومونه یعنی 

:   یی( واAlureShildonسازمان او مدیریت په بر کی نیسی .  الیور شلدن) 

اداره سازمان رامنځ ته کوی او مدیریت هغه په کار اچوی او ګټه ورځینی  "

اخلی . اداره موخی)اهداف( تعریفوی او مدیریت ځانګړو موخو ته د رسیدو 

لپاره هلی ځلی او فعالیت کوی. سازمان  بیا د مدیریت ماشین بلل کیږی چی 

 ( ۱:  ۸)"  .ن کیږییموخو ته د رسیدو لپاره د اداری له لوری تعی

" دولتی مدیریت " راپیژنو، ورپسی " مدیریت "په دی مقاله کی لومړی     

ته او په پای کی دولتی مدیریت په " نوی دولتی مدیریت  "او د هغه تکامل 

هیواد کی تر څیړنی الندی نیسو. لومړی له مدیریت څخه په ټوله کی تعریف 

 کوو.

مدیریت له مادی او انسانی منابعو څخه په اغیزمنه او ګټوره توګه د  مدیریت: 

چی د پالنجوړونی ، سازمانورکونی )  ٬کار اخیستنی لړی څخه عبارت ده

سازماندهی( او منابعو او امکاناتو ته د لوری ورکونکی ، الرښونی او 

 کنترول له مخی د سازمان موخی د ارزښتناکه نظام تر سیوری الندی د منلو

وړ ګرځوی. په دی لړی کی د کارکونکو کړنو ته د لوری ورکولو لپاره سر 

پرستی ، څارنی ، همغږی او الرښونی ته اړتیا لری. په دی توګه ټولی هغه 

دندی چی د سازمان کړنو ته د موخو په لور نظم ، سمون ، ځواکمنی او 

 (۲۵: ۲) "مدیریت نومیږی . ٬الرښونه ورکوی 

کړنو د پایښت او استمرار  وول رسمی سازمانونه د خپلله همدی امله  ټ    

 ٬لپاره مدیریت ته اړتیا لری. د مدیریت د نه شتون په صورت کی د ناهمغږی

له موخو څخه لیری والی ) انحراف( د وخت او انرژی دبی ځایه لږیدو سبب 

کیږی او سازمان د ګډوډیدو او شلیدو لوری ته بیایی. نو ویالی شو چی  

اقتصادی ژوندانه یو له خورا مهمو اړخونو څخه دی او له هغه چا  مدیریت د

سره کارلری  چی په پانګونی او اقتصادی تشکیالتو جوړولو باندی بوختیا 

لری. په بله وینا په هر ځای کی چی انسانی اړتیاوو پوره کولو لپاره هلی ځلی 

منابع  روانی دی ، هلته مدیریت اړین دی . ځکه مدیریت انسانی کړنی او

 د دولتي مديريت اهميت
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:  ۵همغږی کوی او د متعادلی کولو له الری سمون او بدلون په کی راولی. ) 

۱۳۵) 

اقتصادی پانګونه او یا تشکیل کیدای شی د یوی کورنی یا شرکت یا    

فابریکی او یاهم سوداګریزی او اقتصادی موسسی په کچه مدیریت شی. په 

د مدیریت دندی یو  دی ټولو ډولونو کی کاری او سوداګریزی ځانګیړنی  او

چی یوله هغو څخه دولتی مدیریت  ٬شانتی دی . مدیریت بیال بیل ډولونه لری

 چی زمونږ ددی مقالی موضوع جوړوی. ٬دی 

د دولتی چارو اداره ډیره اوږده مخینه )سابقه( لری ، چی د  دولتی مدیریت :

 تمدن او دولت د مفهومونو له پیدایښت سره جوخت اړخ لږوی. ګالډن) 

Gladen)   : د دولت له پیدایښت سره یو ډول اداری شتون درلوده. " وایی

رهبر لومړی د ټولنی لیږد شونی کوی، سازمان ورکونکی یا رئیس هغه ته 

وی او د چارو مدیریت د هر ټولنیز فعالیت منځګړی او واسط دی. دوام ورک

ولی د ټولنی د پایښت او بقا اصلی  ٬وروستی ډیرمهم په نظر کی نه بریښی 

 (۲: ۷ " )عامل دی.

د دولتی مدیریت بیالبیل تعریفونه شویدی چی دلته یو شمیر یی د    

 بیلګی په ډول راوړو:

ولتی موسسی کی چی دولتی مدیریت کیدای شی په یوی د  -

بدلونونه په کی لږ او سیستم یی کوچنی دی په نظر کی ونیسو، دلته 

دولتی مدیریت د یوه تکنیک په بڼه کی،  لکه د سوداګری مدیریت په 

پام کی نیول کیږی. دا د دولتی مدیریت ډیر کوچنی حد   د تعریف 

( هم ورته  Sub Systemدی ، چی ددولتی مدیریت کوچنی سیستم ) 

 یل کیږی.و

دولتی مدیریت د یوه واحد دولتی سیستم په څیره کی په ټولنه  -

کی شتون لری. چی کاریی ددغو سیستمونو همغږی کول دی. په یوی 

ټولنی کی د دولتی سیستمونو تر منځ د اړیکو له تنظیم سره ، دولتی 

 ( کیږی. Systemمدیریت یو بشپړ سیستم )

مدیریت مسوول  دولتی مدیریت د ټولنی د عمومی چارو د -

تعاونی او خصوصی برخی هم  ٬دی. خو د دولتی مدیریت تر څنګ

شتون لری. دولتی مدیریت نه یوازی د دولتی برخی  مسوول دی 

 د دولتي مديريت اهميت
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پرتعاونی او خصوصی برخو باندی هم بشپړه څارنه لری. په  ٬بلکی

( Super Systemداسی حالت کی دولتی مدیریت یو لوی سیستم )

 ده. جوړوی او لړی یی پراخه

دولتی مدیریت ته کیدای شی د مدیریت حاکمیت نوم ورکړو.  -

په اصولو که د یوه ایالت یا والیت حاکمیت تر دولت ځینی کوچنی 

دی، دولت کیدای شی د دریږونو قوو، اجرائیی، قضایی او مقننی  

 (۳: ۷ټولګه ونوموو، ولی حاکمیت یوازی اجرائیه قوه بلل کیږی . )

نن دولتونه د خلکو عمومی رضایت خپل کولو تر څنګ د اقتصادی      

ټولنیزی پراختیا دنده هم په غاړه لری. دولت د سیاستونو جوړولو په خوا کی 

له دولتی شرکتونو او موسسو څخه د پراختیا او عمومی سیاست لپاره ګټه 

ه او د ترکیب له اخلی. په پایله کی دولتی شرکتونه او موسسی د لویوالی له پلو

اړخه خورا وده کوی او ځانګړی ځای د هیوادونود اقتصادی فعالیتونو په 

 ساختار کی ځانته جوړوی.

په اوسنی نړی کی  په ځانګړی ډول د شلمی پیړی د پیل څخه تر نن       

اداری بدلونونه د مدیریت په برخه کی لویه پیالمه ده ، چی پرمټ یی  ٬پوری 

د مدیریت د پوهی په محدودیتونو او ظرفیتونو او همدارنګه هغه الری چاری 

ی حل چی د سازمانونو او په ټوله کی د اجتماعی سیستمونو مسلی  په ک

اوالس رسی ورته کیږی ، شونی کوی . په بله وینا د وخت په تیریدو سره 

مدیریت کی ډیر بدلونونه رامنځ ته شویدی. دغه بدلونونه تر ډیره بریده د 

ټولنی د صنعتی څیری بدلونی پوری تړاو مومی. یعنی د تکنالوژی اغیزی په 

پوهانو لپاره عادی افرادو ، ډ لو او سازمانونو باندی چی د مدیریت د علم 

مسله ده او تر یوه بریده پوری په سازمانونو کی د انسانی اړیکو ژوروالی په 

وړاندی  ، د انسان د پوهاوی کچی زیاتوالی څخه رامنځ ته شویدی ، خورا 

زیاتی دی. په پای کی دا ټول ددی المل ګرځیدلی چی د نوی دولتی مدیریت 

ګندی  شی. دلته غواړم په نوی زړی راوټوکیږی او نښی نښانی  یی راڅر

 دولتی مدیریت باندی یو څه رڼایی واچوم .

نوی دولتی مدیریت :د نوی دولتی مدیریت زړی د شلمی پیړی له نیمایی     

څخه را په دی خوا راټوکیږی او د شلمی پیړی په وروستیو دوو لسیزو کی 

ګړتیاوی له یی لمن پراخیږی.نوی دولتی مدیریت د سنتی دولتی مدیریت د نیم

يتد دولتي مديريت اهم  
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منځه وړولو په موخه رامنځ ته شوی او ورځ تر بلی پراختیا مومی او 

تراوسه پوری یی د دولتی ادارو په برخه کی پراخ بدلونونه رامنځ ته کړی 

دی. نوی دولتی مدیریت نه یوازی په پرمختللو هیوادونوکی الره موندلی ده ، 

 یدی.بلکی مخ په ودی هیوادونو کی یی هم نښی بربنډی شو

دغه لړی له څلورو لویو پروسو سره یو ځای ده، چی هغه  د اداری       

د کارکونکو د شمیر کم کول او لګښتونو لږکول ، د دولتی " عبارت دی له ، 

برخی لوری بدلول د خصوصی کونی په خوا او یا خصوصی کونی ته ورته 

د، ویش د د اداری برخی اتوماتیکی کونی لړی پراخول او د تولی ٬خوا ته 

عمومی خدماتو په برخه کی ، د اطالعاتی تکنالوژی څخه کار اخیستنه او 

حرکت د د اسی نوی مدیریت کارونی  خوا ته چی هغه د ډیرو هیوادونو په 

 ( ۲: ۸"  )دولتی برخه کی د ګټی اخیستنی وړ وی. 

نوی دولتی  دغه څلور پروسی له پنځو الندی اصولو سره یوځای د 

 مدیریت فلسفه جوړوی:

په دولتی سازمانونو کی   :( Managerialismمدیریتی کونه )   - 1"   

 د سوداګری مدیریت اصولو کارونه.

(  : د دولت کچه او قلمرو Downsizingکوچنی کونه )  -   2    

 رالنډول.

د خدمت الس  :( De Centralizationمرکزیت له منځه وړل )  - 3    

 ته راوړونکو ته د تصمیم نیولو قدرت لیږدونه.

 

( : De Bureaucratization) *د یوان ساالری له منځه وړنه   -  4    

د سازمان د نتایجو او الس ته راوړنو او د کار سرته رسولو الرو ، قوانینو، 

 مقررو، او داسی نورو.... له مخی د دولت بیا رغونه.

( : د دولتی برخی تصدی Privatizationونه ) خصوصی کو  -۵    

  "ډوله چاری پریښودل خصوصی برخی ته اود دولت تمرکز په الرښونه  . 

(2۵۹:۳ ) 

پورتنی اصول او عناصر یو پر بل تړلی دی ، تل هڅه دا ده تر څو د     

دولت د کړنو کچه راټیټه او په څنګ کی یی یو شمیر ارزښتونه غښتلی شی 

اتباعو ته ځواب ورکول، د روڼتوب  کچه لوړیدل ، د دیوان د دولت  ٬لکه

 ساالری ساختار نوی کیدل او کړنی یی زیاتیدل.

 د دولتي مديريت اهميت
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 ۱۹۵۰دولتی مدیریت تر کال 

 م

دولتی مدیریت وروسته له کال 

 م څخه ۱۹۵۰

 علمی روش)تجربی( - د آزمایښت او خطا روش -

په بیال بیلو هیوادونو کی د  -

 اداری روشونو توپیروالی

د بیال بیلو هیوادونو په اداری  -

 روشونو کی ورته والی

اوږدمهالی مودی لپاره د  -

 پالن نشتوالی

د پالن جوړونی د ډولونو شته  -

 والی

له سازمان او انسان څخه  - 

 میخانیکی او ساده لوحانه اخیستنه

له انسان او سازمان څخه ژور او  -

 خوځنده اخیستنه

 بدلون ) تغییر( - ثبات -

د موجوده وضع اود  -

ځانګړو قشرونو او طبقو د ګټو 

 ساتندوی په توګه  د دولت رول

د دولتونو  رول د انسانانو )افراد(  -

قدرت څخه پورته او د اقتصادی، 

 اجتماعی پرمختګ وسیلی په توګه

انسان د اقتصادی او عادی -

 جود په توګهوم

د موجود په  انسان د اروا پیژندنی 

 "انسان "توګه او

لوړ او ثابت سازمان د  -

 ساختار

د سازمان جوړښت )ساختار(  -

 بدلیدونکی اومسطح 

 غیر مرکزی - تمرکز -

د اداری ثابت او قطعی  -

 نمونوی ُمدلونه
 نمونی اداریاقتضایی)وضیعتی(  -

 یزه رهبرییمدیریت او ډله  - مدیریت او فردی رهبری -

 وموخید سازمان او کارکونک - د سازمان موخی -

 ژوندی مدُل - ماشینی مدل -

 سیستمی لید - دوه ګونی لید -

 ګټور - سود -

کنترول، بهرنی نظم او  -

 انضباط
 کنترول ، نظم او انظباط -

 مشارکتی مدیریت - فردی مدیریت -

 د دولتي مديريت اهميت

 د دولتي مديريت اهميت
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د فرد مطابقت له سازمان  -

 سره

او سازمان له یو او بل سره  دد فر-

 مطابقت

د سازمان مطالعه پرته له  -

 انسان څخه
 د انسانی سازمانونو مطالعه -

 

  دا چی په ټوله کی دولتی مدیریت واضح شو، اوس غواړم  چی دولتی

 مدیریت په افغانستان کی تریوه بریده وسپړم.

 

   :په افغانستان کی دولتی مدیریت

دولتونه د قدرت او ځواک د منبع په توګه او دا چی له طبقو څخه پورته         

د اجتماعی ګډو ارزښتونوساتندویه او د ټولنیز اقتصادی پرمختګ مسوول دی 

، په ټولو هیوادونوکی  له هغه جملی څخه زمونږ په هیواد کی شتون لری. 

ی دولت او دولتی سازمانونه ترهر وخت ځینی زیات او مخ په زمونږهیواد ک

زیاتیدو رول په غاړه لری . په پرنسیپ کی دولت غواړی چی د کار کچه یی 

راټیټه او ورسره جوخت  د دندو کیفیت یی لوړ او زیات شی . ولی په عمل 

کی د هیواد دولتی مدیریت په ډیر عنعنوی شکل سره له کالونو کالونو را په 

ی خوا پر مخ بیول کیږی .په پایله کی دولت نا انډوله او د ټولنی د اړتیاووپه د

پرتله نا مناسب تشکیل     ال تراوسه لری . سربیره بیروکراتیکه اداره په 

داسی ډول په دولتی اړوند ه ارګانونوکی کاری ننوتنه ) تداخل ( لری چی 

ه حل کړی او هیواد نشی کوالی د خلکو ستونزی په خپل وخت او په سمه توګ

 د پرمختګ په لورالرښوونه کړی . 

د هیواد اداری سیستم مرکزی دی،  ولی په دغه مرکزی سیستم کی      

روابط پر ضوابطو داسی واکمن شویدی چی د اداری او مدیریت ډیره غوره 

په ټوله کی له پامه غورځول  دی " کار اهل د کار ته سپارل  "اصل ، چی 

ستونزو په کچه کی یی زیاتوالی  رامنځ ته کړی او په پای کی شوی  او د 

چاری په سمه توګه نه تر سره کیږی . په همدی ډول اقتصادی، 

اجتماعی،سیاسی ،او کلتوری چارو کی د همغږی نه شتون بله ستونزه ده چی 

 د دولتی مدیریت په وړاندی پرته ده.

م( لپاره له څو ډوله په همدی ډول په هیواد کی د ګمارنی ) استخدا    

سیستمونو څخه کار اخیستل کیږی ، چی هغه له انتصاب څخه نیولی بیا تر 

اهميتد دولتي مديريت   
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سیالی ) رقابتی( سیستم پوری دی . وروستی سیستم په تیره لسیزه کی رامنځ 

" ته شوی او د یوه کمیسیون له الری چاری یی سنبالیږی . دغه کمیسیون د 

په نامه یادیږی چی ځانله "  ون اداری اصالحاتو او ملکی خدمتونو کمیسی

اصول او د ګمارنی سیستم لری . په دی سیستم کی چی د واز )خالص ( 

سیستم په نامه یادیږی ، ظرفیت لرونکی کسان کوالی شی په هر ځای کی 

چی وغواړی کار موندنی لپاره په رقابتی سیالی کی ګډون وکړی او ځانله 

و لړ ستونزی لری چی دلته پر هغه کار پیدا کړی .  دغه سیستم په عمل کی ی

بحث نه غزوو . په هیواد کی د ګمارنی د څو ډوله سیستمونو شتون د دی 

سبب شویدی چی هر ارګان ځانله د ګمارنی ، د موقف ټاکلو او معاش لپاره 

ځانګړی معیارونه ولری . کله چی کارکوونکی د کار په ډګر کی سره یو 

ه کیږی،دهمغږی ځای تقابل اود فرصت ځای کیږی بیا نو تفاوتونه رامخی ت

 (۱۶۲: ۵ځای ننګونه نیسی. ) 

په دولتی اداره کی د فساد شتون بله هغه ننګونه ده چی دولت او هیواد  

دولتی " یی  له ګواښ سره مخ کړی دی . په پای کی دا ټولی ستونزی د 

په وړاندی ننګونه او ان " ت د نوی دولتی مدیری" په خاصه توګه  "  مدیریت 

او کړاوونه له یوی ی ړربله امله یی د هیوادوالو چی یو ګواښ بلل کیږی ، 

ورځی تر بلی پوری زیاتی او د پرمختګ له کاروان څخه بیرته پاتی کړی 

 دی. 

  :پایله

څرنګه چی وویل شو نننی نړی د سازمانونو نړی ده ، ټولی چاری د      

ترسره کیږی . انسان د خپل ژوند د اوږدی تجربی له سازمانونو په واسطه 

سازمانونه د دی لپاره چی ټولنیزی اړتیاوی یی پوره شی د مهمو او  ٬مخی

اغیزمنو وسیلو په توګه رامنځ ته کړی دی . له همدی امله څومره چی انسانی 

، اجتماعی ، مادی ،او روانی انفرادی اړتیاوی د کمیت او ډول له پلوه 

 ه هماغه کچه د  بیالبیلو ډول ډول سازمانونو شتون ته لیدل کیږی.زیاتیږی پ

د اصولو له مخی د علمی تشکیل  په جوړښت کی ،  د دندو سیستم ، د      

دندو طبقه بندی ، دصالحیتونو او مسوولیتونوټاکل ، دتشکیالتی واحدونو 

 ترمنځ اړیکی ، دبستونو صنف بندی ، د منابعو تدارک ، دتشکیل ډول او

دکارکوونکو د دندو ډول او کچه معلومول  شامل دی ، چی زمونږ په هیواد 

کی ډیر لږ تر سترګو کیږی .سربیره د هیواد تشکیالتی او اداری سیستم له یو 

 د دولتي مديريت اهميت
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لړنورو ستونزو سره هم مخ دی . لکه ، د دندو په ویش کی د تعادل نشتوالی ، 

د تشکیل رامنځ ته کول ، د یوه نیولو څخه پرته د ټولنی د اړتیاوو په پام کی 
د دندو تکرار، تشکیالتی تورم ، د کار  تخصص اصل ته غاړه نه ایښودل، 

کوونکو تر منځ د حسنه اړیکو د شتون کمزورتیا ،  بودجوی مناسب 

تخصیص ټاکنی کمزورتیا ،  د دندو دځانګړو الیحو کمښت . د تشکیل په 

اشخاصو لپاره د  جوړونه کی سیاسی غوښتنی او هدفونه پوره کول او د

تشکیل رامنځ ته کیدنه او داسی نور ...دا ټول هغه مسلی دی چی د دولتی 

 مدیریت په وړاندی پرتی دی .

په همدی ډول په اوسنی شرایطو کی د هیوادنی چارو پر مخ بیولو لپاره د      

( وزارتونواو مستقلو ادارو   ۴۵(  ولسوالیو او)  ۳۶۴)  ،  ( والیتونو ۳۴)

شتون ته اړتیا نه شته، د هیواد عایداتو ته  په کتو اود  چارو ښه سنبالتیا لپاره 

یوازی یوه  کوچنی اغیزمن او ګټور تشکیالتی جوړښت ته اړتیا ده . په ټوله 

یریت وشی.او کی اړینه خبره داده چی د هیواد د انسانی منابعو په ښه شان مد

 د نوی دولتی مدیریت د اصولو او غوښتنو پلی کیدنی لړی  پیل شی. 

 وړاندیزونه 

د دی لپاره چی ټولنه خپل نورمال لوری پیدا کړی ، اړینه ده چی په  -۱

ټولو هیوادنی چارو کی له اقتصادی ،ټولنیزی او سیاسی چارو څخه نیولی بیا 

پرمختګ لپاره اړینه ستراتیژی  تر کلتوری پوری همغږی رامنځ ته  شی اود

 جوړه شی .

دولتی تشکیل باید د هیواد د اړتیاووپه پام کی نیولوسره عیار شی او  -۲

 له تشکیالتی تورم څخه مخنوی وشی .

په ټول دولتی نظام کی ، اداری غوره اصل چی،  کار باید اهل د کار  -۳

 ته وسپارل شی په کلکه مراعات شی .

اود قانونیت رامنځ ته کیدنه  د ټولنی په ټولو برخو قانون ته درناوی  -۴

 کی پلی شی .

د دیوان ساالری نظام ته چی پراخه بیروکراسی په کی مسلط ده د  -۵

پای ټکی کیښودل شی اود بی ځایه لګښت او وخت ضایع کیدو څخه مخنوی 

وشی  او په پای کی د نوی دولتی مدیریت زړی وکرل شی او د ودی او 

 پاره یی اغیزمن کار وشی . پراخوالی  ل

 د دولتي مديريت اهميت
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 ونه او منابعلیكاخځ

احمدزی ،  ببرک، تیوری های رهبری و مدیریت علمی ،  .1

 .۱۳۹۱کابل ، انتشارات پامیر، 

ستانکزی ، محمد ناصر، سیستم اداری وتشکیالتی افغانستان  .2

 .۱۳۹۲معاصر، کابل، انتشارات سعید ،

، عزت ، علی اصغر پور، مبانی مدیریت دولتی ، تهران  .3

 .  ۱۳۹۳سمت، 

یعقوبی،  نورمحمد، مدیریت دولتی ) سیر اندیشه های نوین (  .4

 .۱۳۹۳، تهران ، سمت ، 

عباسزاده ، میر محمد سید ، مسایلی در مدیریت دولتی ایران  .5

 . ۱۳۷۸، تهران ، انتشارات دانشګاه ارومیه ،

عرفان ، محمدی ، سخی ،  اداره عامه ، کابل، انتشارات  .6

۱۳۹۱. 

داود ، کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،   قاسم زاده ، .7

 davod19 blogfa.comتشکیالت و روش،  

 .۱۳۸۹، حمید ، مبانی مدیریت دولتی ،مظاهری راد  .8

 http://m-dolti.mihanblog.com/post9 

دیوان ساالری ،نظام حکومتی که در آن مقررات اداری و اصول *

) بیروکراسی( .   شودسختی و در حد افراط رعایت می  هسلسله مراتب ب

غالم حسین صدری افشارو ...دانشګاه تهران ،  ۱۰۳۱فرهنګ فارسی صفحه 

۱۳۹۱ . 

د دولتی مدیریت او نوی دولتی مدیریت ترمنځ ځانګیړنی په پرتله یز ډول 

 (  ۱۲:   ۵په الندی ډول ښودالی شو: )
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 نیازیپوهنیار شمس الدین 

 

اهمیت روش تحقیق تاریخی در علوم 

 تربیتی 

The Significance of Historical Research Method in 

Educational Sciences 
 خالصه

تحقیق تاریخی، به طور خاص، عبارت از روش 

منظم توصیفی، تجزیه و تحلیل و تفسیر گذشته 

براساس اطالعات مبتنی بر منابع انتخاب شدۀ 

را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. تحقیق 

تاریخی از اینرو تحلیلی پذیرفته می شود که 

در آن تحقیق کننده گان قیاس منطقی را بکار 

رچه ممکن است در تحقیق تاریخی می گیرند. اگ

از روش های کمی استفاده شود و در حقیقت، 

تحقیق تاریخی، به طور کلی این تحقیق غالبا  

 کیفی قبول شده است. 

در این تحقیق بحث از مقدمه در باره روش 

، هدف تحقیق، روش تحقیق، تحقیق تاریخی

ارزش تحقیق تاریخی،  اهمیت و ضرورت تحقیق،

اتی در تحقیق تاریخی، روش شناسی منابع اطالع
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تحقیق تاریخی، روش های کمی در تحقیق 

تاریخی، گزارش نویسی در تحقیق تاریخی، 

مراحل روش تحقیق تاریخی، نتیجه گیری و 

 منابع ماخذ می باشد.

به  روش تحقیق تاریخیبه طور کلی مراحل 

مرحله تقسیم شده است، که عبارت اند  چهار

  از:

اولین مرحله شناسایی مسأله تحقیقی است 

 که آغاز متداول برای هر تحقیق محسوب می

شود. دومین و سومین مرحله عبارت است از 

جمع آوری و ارزیابی اطالعات منابع و ترکیب 

این اطالعات به صورت منظم.این مراحل کامال  

و ممکن است تداوم از  به یکدیگر وابسته است

 .نوشته و بازنگری فرضیه ها را شامل شود

مرحله نهایی عبارت است از تجزیه و تحلیل و 

 تفسیر و نوشته نتایج تحقیق. 

 كلید واژه ها:

Historical Research : تحقیق تاریخی روش منظم

جستجو برای واقعیت ها و سپس استفاده از 

گذشته  اطالعات برای توصیف، تحلیل و تفسیر

 است.

Method : انجام دادن هر کاری و طریقه راه

 . را روش گویند

Qualitative Research : تحقیق کیفی درک پدیده

 های اجتماعی است.

 مقدمه

و علمای تعلیم و تربیه امروزی دانشمندان 

حقیق را به صورت عموم به دو دسته کیفی و ت

کنند.  تقسیم می (Qualitative and Quantitative) کمی 

تحقیق های کیفی را نیز به دو دسته تقسیم 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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کنند، که عبارت از تحقیق ساحوی و  می

 می  (Field Research and Historical Research)تاریخی

سه دسته   را بهباشد. تحقیق های کمی هم 

تقسیم می کنند، که عبارت از تحقیق 

 ، شبه آزمایشی(Experimental Research)آزمایشی

(Quasi-experimental)  سروی یا زمینه یابیو 

(Survey Research) (65: 2)باشد می. 

تحقیق کننده گان کمی بیشتر از تحقیق  

کننده گان کیفی به شیوه های استاندارد 

تحقیق و طرح های از پیش تعیین شده عالقمندی 

دارند. تحقیق کننده گان کیفی در تحقیق 

پذیرتر اند. در تحقیق کیفی نسبت به  انعطاف

استفاده می  بیشترتحقیق کمی از روش های  

شود. تحقیق کمی نسبت به تحقیق کیفی دارای 

طرح های فهرست وار بیشتری است. طبق نظر 

مک میالن و شوماخر های دانشمندان بنام 

ترین فرق این دو نوع تحقیق  واضح( 1989)

است. تحقیق برای خواننده شکل ارایه داده ه

کمی بیشتر بر نتایج آماری ارایه شده به 

وسیله اعداد تکیه دارد؛ در حال که در 

تحقیق کیفی بر توصیف های روایتی و تشریحی 

تأکید بسیار می شود.فرق اصلی بین تحقیق 

های کیفی و کمی تفاوت در هدف آنهاست. هدف 

از تحقیق های کیفی درک پدیده های اجتماعی 

ی برای تعیین روابط، علت ها است. تحقیق کم

 و معلول ها انجام می شود. 

در این جا باید یاد آور شویم، سه نوع 

دیگر تحقیق های تربیتی نیز وجود دارد که 

، (Evaluation Research)عبارت از: تحقیق ارزیابی 

 -، و تحقیق عّلی(Action Research)اقدام تحقیق

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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ها از این تحقیق  .(Ex-post facto)مقایسه ای 

نظر درجات کیفی و کمی با هم متفاوت است. 

این سه نوع تحقیق نه تنها بر درجات کیفی و 

کمی آنها بحث صورت می گیرد، بلکه بر 

کاربردهای عملی آنها در تعلیم وتربیت 

امروز تأکید می شود. در همین مقاله در 

مورد تحقیق تاریخی که یک نوع از تحقیق 

 د. کیفی است، بحث صورت می گیر

روش منظم جستجو برای « تحقیق تاریخی»

واقعیت ها و سپس استفاده از اطالعات برای 

 توصیف، تحلیل و تفسیر گذشته است.

تحقیق تاریخی با رویدادهای گذشته و 

بیشتر با رویدادهای سروکار دارد که در 

موقعیت های طبیعی اتفاق افتاده است، نی در 

موقعیت های طرح ریزی شده. در تفسیر 

رویدادها باید شرایط آنها مورد تأکید قرار 

گیرد. تفسیر در تحقیق تاریخی اهمیت خاص 

ذ تصمیم دارد؛ زیرا رویدادها پیش از اتخا

برای بررسی آنها اتفاق افتاده اند. هنگام 

بدست آوردن اسناد نیز، مانند هنگام که 

داستان برای روز نامه نوشته می شود تفسیر 

دخالت دارد. و هنگام که محقق از اسناد 

تهیه شده استفاده می کند، مجددا  به تفسیر 

می پردازد. تحقیق کننده تاریخی هنگام 

دیگر منابع، داده ها را جستجو در اسناد و 

کشف می کند. این روش برخالف تحقیق آزمایشی 

است که در آن محقق خود داده ها را ایجاد 

 می کند. 

 ارزش تحقیق تاریخی

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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تحقیق تاریخی با موارد سروکار دارد که 

زمان آن گذشته است، پس چرا باید آن را 

انجام داد؟ دلیل این امر آن است که تحقیق 

یل متعددی در تعلیم وتربیت تاریخی به دال

مفید است. برای مثال، تحقیق درباره 

اقدامات تعلیم وتربیه در زمینه تغییر نظام 

آموزشی در دهه قبل و دالیل و هدف های تغییر 

نظام از جمله تحقیقات تاریخی است. این نوع 

تحقیق فراهم آورنده دیدگاه در زمینه تصمیم 

است و در  گیری های مربوط به مسایل تربیتی

درک این که چرا شرایط چنین است ما را یاری 

میدهد. بازنگری های تربیتی و حتی اجتماعی 

بیشتر محصول تحقیقات تاریخی است. با 

شناسایی دیدگاه تاریخی، موضوعات بهتر درک 

می شود و احتماال  میتوان بهتر با آنها یکجا 

پروسه را تعقیب کرد. تحقیق تاریخی در پیش 

ند های آینده نیز ممکن است مفید بینی رو

باشد. مثال قدیمی است که میگوید آنهای که 

با اشتباهات تاریخ آشنایی ندارند سر نوشت 

شان تکرار آن اشتباهات است؛ بنابراین، با 

تحقیق تاریخی میتوان اطالعات الزم برای 

 اجتناب از اشتباهات گذشته بدست آورد.

تأثیر  (Graham)دانشمند به نام گراهام 

 Policy)تحقیق تاریخی در روش خط مشی سازی 

Making)  را مورد بحث قرار داده است. خط مشی

اقدام »سازی اصوال  با دو سؤال سروکار دارد: 

چه اقدام مؤثر واقع خواهد »و « درست چیست؟

الت یعنی نوشتن خط جواب به این سؤا«. شد؟

بیشتر از طریق نوع قضاوت و با این  -مشی

امید که تصمیم درست گرفته شود انجام می 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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من »گیرد. گراهام چنین نتیجه می گیرد: 

براین باورم که تاریخ بیش از هر رشته علمی 

و تحصیلی، اگرچه به صورت نسبی، سهم 

ارزشمندی در پیشرفت داشته است. من براین 

م تاریخ دو جنبه دارد. دیدگاهی باورم که سه

 (.22-21: 3«)و پیش گیری

تحقیق تاریخی در تعلیم وتربیت ما را 

قادر می سازد تا واقعیت های تربیتی گذشته 

را درک کنیم. دانشمند بنام کایستل این نقش 

« مزیت عظیم تاریخچه کمی تعلیم وتربیت»را 

قبول کرده است. توصیف تاریخی به ما در درک 

مانند عرضه و تقاضای معلمان، نقش موارد 

مکتب در اجتماع و اثر مکتب در فرد کمک می 

کند. میتوان شیوه های رایج و اثر رهبران 

تعلیم وتربیت زمان مورد نظر را باهم 

مقایسه کرد. با این شیوه توصیف های تاریخی 

 (.22-21: 3ارزشمند تر می شود )

 منابع اطالعات در تحقیق تاریخی

ه تحقیق تاریخی مستلزم ارزیابی از آنجا ک

انتقادی و تفسیر بخش تعریف شده از گذشته 

است، جمع آوری برخی سوابق دوران مورد 

بررسی ضرورت می یابد. متداول ترین منبع 

اطالعات برخی اسناد نوشته شده قدیمی است؛ 

مانند کتاب ها، روزنامه ها، مجالت، دفاتر 

ارش خاطرات، یادداشت ها و نامه ها و گز

جلسات سازمان؛ بنابراین، صرفا  این اسناد 

منابع اطالعات نیستند، بلکه آثار و اشیاء 

باقی مانده از گذشته نیز منابع احتمالی 

دیگر شمرده می شوند. اطالعات ممکن است از 

طریق رسانه ها مانند سرودها و افسانه های 
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محلی، به صورت شفاهی انتقال یابد، و 

ها و دیگر رسانه های همچنین تصاویر، کست 

سمعی و بصری را نیز میتوان به منزله منابع 

 اطالعات گذشته مورد استفاده قرار داد.

هنگام تحقیق در باره تاریخ معاصر ممکن 

است با افراد که خود در بعضی رویدادها 

حاضر بوده و مشارکت داشته اند مصاحبه شود؛ 

تحقیق درباره اقدامات وزارت برای مثال، 

تعلیم وتربیه در زمینه تغییر نظام آموزشی 

در افغانستان در دهه قبل و دالیل و هدف های 

تغییر نظام از جمله تحقیقات تاریخی است که 

می توان در آن با افرادی که در زمان مورد 

نظر حضور داشته اند در مورد تجربیات شان 

 مصاحبه کرد. 

منابع اطالعات تاریخی را معموال  به دو 

دسته منابع اولیه و ثانویه تقسیم می کنند؛ 

(Primary Source) «عبارت از گزارش « منبع اولیه

اصیل یا دست اول از یک رویداد یا تجربه 

گزارش از  (Secondary Source)« منبع ثانوی»است. 

یک رویداد است که حداقل با یک واسطه بازگو 

؛ برای مثال، صورت جلسه دادگاهی از شده است

یک محاکمه مثال است از منبع اولیه درباره 

بررسی شیوه محاکمات در گذشته؛ در حال که 

سرمقاله روزنامه در مورد مسأله مذکور منبع 

ثانوی به شمار میرود؛ برای مثال، کلیفورد 

(Clifford, 1978)  ،در تحقیق در ضمن موارد دیگر

و اعضای جامعه امریکا در روابط بین معلمان 

قرن نوزدهم را بررسی کرد. او دراین تحقیق 

از گزارش های معلمان در مورد زندگی با  

خانواده ها در آن زمان استفاده کرد. این 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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گزارش ها منابع اولیه شمرده می شود؛ در 

حال که گزارش نویسنده دیگر در همین زمینه 

منبع ثانویه خواهد بود. نوشته های جان 

منابع اولیه عقاید وی است،  (Dewey)دیویی 

در حال که تفسیر شادگردانش از او منبع 

 ثانویه شمرده خواهد شد.

گزارش های دست اول از « منابع اولیه»

رویدادها یا تجربیات مورد بررسی است. 

گزازش های است که حداقل با « منابع ثانویه»

رویداد یا تجربه نقل شده یک واسطه از 

 (.65: 2است)

 :روش شناسی تحقیق تاریخی

بدین نتیجه  (Edson)دانشمند بنام ادسون 

روش واحد و تعریف شده برای »رسید که 

(. این 246: 7«)تحقیقات تاریخی وجود ندارد

نتیجه واقعیت دارد؛ زیرا رویکرد هر تحقیق 

کننده با دیگری متفاوت است. یک تعداد از 

د اطالعات تاریخی را تا آنجا جمع آوری افرا

می کنند که به نظر میرسد، همه منابع به 

پایان رسیده است. آنگاه به سازمان دهی و 

تفسیر یادداشت های جمع آوری شده می 

جستجو و »پردازند. برخی دیگر در یک دوره 

از دو یا چند دیدگاه به موضوع مورد « نوشتن

از این شیوه  بررسی توجه می کنند. در هر یک

ها نیز روش های بیشتر وجود دارد. تحقیق 

تاریخی تقریبا  فرایندی کل نگر است که در 

آن بین فعالیت ها نقاط مشترک بسیار وجود 

دارد؛ برای مثال، نه تنها در خالل فرایند و 

هنگام قضاوت های ارزشی، سندیت منابع تفسیر 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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می شود، بلکه هنگام تصمیم گیری در باره 

 بودن منابع نیز تفسیر صورت می گیرد. مناسب

به هر صورت، برای درک بهتر روش تحقیق 

تاریخی، توصیف روش شناختی آن در چهار 

مرحله مفید خواهد بود. باید در نظر داشت 

که مراحل ممکن است نقاط مشترک زیادی با 

یکدیگر داشته باشند و اگرچه میتوان این 

تحقیق مراحل را تعریف کرد، هنگام اجرای 

 تاریخی باهم انجام میشوند.

اولین مرحله شناسایی مسأله تحقیقی است 

که آغاز متداول برای هر تحقیق شمرده می 

شود. دومین و سومین مرحله عبارت است از 

جمع آوری و ارزیابی اطالعات منابع و ترکیب 

این اطالعات به صورت منظم.این مراحل کامال  

به یکدیگر وابسته است و ممکن است تداومی 

ضیه ها را شامل شود از نوشته و بازنگری فر

مرحله نهایی عبارت است از تجزیه و تحلیل و 

: 7تفسیر و نوشتن نتایج تحقیق می باشد )

246 .) 

 :شناسایی مسأله تحقیق

بیان مسأله تحقیقی میتواند چنان باشد که 

سؤاالت با فرضیه ها همگام با مسأله تحقیق 

شود. اگر فرضیه ها نوشته شود،  نوشته

اسخ های به سؤاالت ضمنی میتوان آنها را پ

که مسأله  ، یا اینشود پذیرفته)یا صریح( 

تحقیقی را هدف تحقیق ذکر نمود و آن را 

بیان  واضحبدون هر گونه فرضیه یا سؤاالت 

کرد. مثال از مورد اخیر تحقیق است که 

 Lewin and)لوین و های دانشمندان بنام های 

Hui) (1989 تحت عنوان )« :عکس انقالب فکری

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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اصالحات تعلیم وتربیه  های آنرا بر العمل

انجام دادند. هدف ازاین « چین 1989سال 

تحقیق بررسی رویدادهای تاریخی معاصر برای 

درک بهتر موقعیت های آموزشی زمان حال بود. 

در اولین پاراگراف  به طور واضحاین هدف 

 گزارش آمده است.

ن مقاله روشن کردن و ایجاد بینش در آهدف 

صالحات تعلیم وتربیه است که در نتیجه مورد ا

چین بوجود آمده بود.  کشور تغییر شرایط در

این کار از طریق بحث در باره شرایط که در 

آن اصالحات بوجود آمد، ارزیابی عوامل که به 

اعالم اصالحات آموزشی منجر شد، بیان خالصه از 

جنبه های اساسی این اصالحات، تجزیه و تحلیل 

، مکتبثار این اصالحات در نظام انتقادی از آ

 آموزش عالی و معلمان انجام شد.

بکار در این تحقیق هیچ سؤال یا فرضیه 

نشده است؛ ولی بیان مسأله بر چند  برده

سؤال داللت می کند که از آن میان موارد زیر 

 رد:یان کرا میتوان ب

چه  1985ل دالیل اصالحات تعلیم وتربیه سا

 بود؟

 اصالحات تعلیم وتربیه شامل چه موارد بود؟

وضعیت اجتماعی در زمان این اصالحات چگونه 

 بود؟

چین  مکتب کشوراثر این اصالحات در نظام 

 چه بود؟

هنگام که در تحقیق تاریخی فرضیه ها بیان 

می شود، اگرچه میتوان از اطالعات آمار 

ه کرد، گذشته برای تأیید یا رد آنها استفاد

معموال  بیان آنها به شکل آماری نیست، بلکه 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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در این نوع تحقیق فرضیه ها حدسیات در باره 

، دالیل یا آثار موقعیت، موضوع یا خصوصیات

 پدیده های مورد بررسی است.

فرض کنید تحقیق در مورد کاهش برنامه های 

هفدهم و  یدرسی علوم انسانی در خالل قرن ها

ست. بدون شک چنین هجدهم در حال انجام ا

کاهش به دلیل مجموعه از عوامل است. فرضیه 

اول ممکن چنین باشد: افزایش افراد عام و 

زبان عامیانه در حین انقالب صنعتی اهمیت 

 سویانسانی را به منزله شاهراه به  دانش

. فرضیه دوم ممکن است چنین کم ساختفرهنگ 

باشد که پیشرفت های علوم برنامه های درسی 

ه طور نامطلوب تحت تأثیر قرار داد و را ب

 این امر در علوم انسانی تعیین کننده بود.

 اساسباید توجه داشت که این فرضیه ها بر

واقعیت ها قرار دارد. یعنی برنامه علوم 

انسانی در این دوره کاهش یافت. اگر چنین 

 اساسپیش فرض درست نباشد، فرضیه هیچ 

که تحقیق کننده  نخواهد داشت. پس از این

پیش فرض های الزم )واقعیت ها( را مشخص و 

فرضیه ها را بیان کرد میتواند برای رد یا 

تأیید آنها به پیوند اطالعات الزم بپردازد. 

در مثال قبل، تحقیق کننده هنگام بررسی 

فرضیه اول به افزایش استفاده از زبان های 

محلی در مورد برنامه درسی آن دوره توجه 

کرد. تغییرات متفاوت که در آن دوره  خواهد

به وجود آمد و روابط بین این تغییرات و 

انسانی ممکن است مورد بررسی قرار  دانش

گیرد. فرضیه براساس شواهد تأیید یا رد می 

 شود.
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 همثال دیگر بررسی تحوالت تاریخی تربی

ی معلم بخصوص در مورد مدیران مکتب ها

متوسطه کشور است. بی تردید دراین بررسی 

چند فرضیه وجود خواهد داشت. یکی از این 

فرضیه ها ممکن است چنین باشد که گسترش 

معلم نتیجه رشد معلمین  هپوهنحی های تربی

عادی بود که اصوال  پوهنتون ها و پوهنحی ها 

قادر به تربیت معلمان به تعداد کافی برای 

حقیق کننده شواهد آنها نبودند. آنگاه ت

گسترش  اموجود درباره عوامل احتمالی مؤثر ر

آوری می جمع معلم را  هپوهنحی های تربی

کند. در مورد عرضه و تقاضای معلمان متوسطه 

و چگونگی ارتباط آن با تعداد معلمان تربیت 

شده در پوهنحی ها  و پوهنتون ها نیز الزم 

 .(8-7: 4) است اطالعات کسب شود
 و ارزیابی اطالعات منابع تحقیقی جمع آوری 

آوری اطالعات تحقیقی از منابع صرفا  جمع 

پیوند دادن همه اسناد موجود را که به نظر 

 میرسد به مسأله تحقیقی مرتبط است شامل نمی

شود. قاعده اساسی در تحقیقات تاریخی 

استفاده از منابع اولیه در هر زمان است که 

قیق کننده دسترسی به آنها ممکن باشد. تح

باید تصمیم بگیرد که کدام اسناد اولیه است 

و کدام ثانویه. این کار مستلزم تحلیل 

 منابع است.

مواد تحقیقی باید در معرض  انتقاد بیرونی:

قرار گیرند  (External Criticism)«انتقاد بیرونی»

که وسیله است برای تعیین اعتبار آن اسناد. 

داده شود این است: آیا  جوابسؤال که باید 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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سند اصیل و موثق است و چگونه به نظر 

 میرسد؟

در تحقیق تاریخی اعتبار « انتقاد بیرونی»

سند را ارزیابی می کند؛ یعنی تعیین می کند 

این سند در کجا، چه زمانی و بوسیله چه کسی 

 تهیه و نوشته شده است.

تعیین اعتبار مواد تحقیقی شامل چند عامل 

احتمالی است که هر کدام از آنها ممکن است 

اسناد را اعتبار بخشند. درمورد مواد نوشته 

و شده مقام و موقعیت نویسنده در رویداد 

مورد نظر دارای اهمیت است. آیا واقعه 

 واقعهنویسنده در وضعیت بوده است که از 

تهیه کند؟ اگر سند منبع اولیه  درستارش گز

به نظر میرسد، آیا نویسنده مشاهده گر 

مستقیم و بی واسطه بوده است؟ آیا عوامل 

مانند زمان و مکان با آنچه از رویداد 

 میدانیم هماهنگ است؟

چون استفاده از نوشته های نویسنده گان 

ناشناس امری متداول است، ممکن است سند که 

به نظر  کنندهه مستقیم مشاهده نتیجه مشاهد

منبع ثانویه باشد.  حقیقتمیرسد، در 

نویسنده گان ناشناس ممکن است به طور غیر 

عمدی اعتبار اسناد را تهدید کنند. احتمال 

خطاهای غیر عمده دیگر نیز وجود دارد. ممکن 

است اصطالح اشتباه ترجمه شده یا در نوشتن 

. گاه یا تایپ اسناد اشتباه رخ داده باشد

در مورد مواد تحقیقی که پیش از اختراع چاپ 

تهیه شده است، اشتباهات ناشی از باز نویسی 

و تکثیر آنها مشاهده می شود. اختراع چاپ، 
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نکرده،  دورامکان بروز چنین اشتباه ها را 

 ولی احتمال آنها را کاهش داده است.

بخش دوم ارزیابی انتقادی  انتقاد درونی:

است که  (Internal Criticism)« انتقاد درونی»

معنای مطالب تحقیقی را با توجه به میزان 

قابلیت اعتماد به آنها تعیین می کند. ممکن 

 یک تعداداست بین انتقاد درونی و بیرونی 

وجوه مشترک وجود داشته باشد، ولی تفاوت 

تأکید این دو از خود مواد تحقیقی به منزله 

یابد.  یک منبع به محتوای مواد تغییر می

انتقاد بیرونی تا اندازه از نظر تسلسل از 

؛ زیرا در بینی می کند انتقاد درونی پیش

صورت که سندیت مواد تحقیقی مورد تردید 

باشد، توجه به محتوای آن اهمیت چندانی 

، به انتقاد صورتنخواهد داشت. به هر 

بیرونی که مربوط به نویسنده سند به ظاهر 

ر تعیین مقام و تاریخی است توجه کنید. د

موقعیت نویسنده، ممکن است ارزیابی محتوا 

نیز بسیار ضروری باشد. این عمل اساسا  

 انتقاد درونی است.

در تحقیق تاریخی معنا، « انتقاد درونی»

صحت و قابلیت اعتماد محتوای اسناد را 

 ارزیابی می کند.

ی محتوا و نویسنده عامل مهم در ارزیاب

می  شمردهمچنین تعیین قابلیت اعتماد سند ه

شود. سؤال مناسبی در انتقاد درونی این است 

که آیا ممکن است نویسنده به دلیل موقعیت 

یا عوامل دیگر به جای گزارش عینی از 

رویداد گزارش سوگیری شده ارایه دهد. شرح 

حال ها و زندگی نامه های شخص ممکن است 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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شود.  مربوطتأکید شان از رویداد به شخص 

ل برخی عوامل شخصی ممکن است نویسنده به دلی

مطالب جعلی به گزارش افزوده باشد. نویسنده 

که مخالف یک خط مشی تربیتی است ممکن است 

به عوامل دیگری آنچه در آن زمان در 

موافقیت با آن خط مشی مطرح است بپردازد؛ 

بنابراین، به دلیل این نوع موقعیت ها، 

مقام یا وضعیت نویسنده در اطالق معنی به 

 ارش بسیار حایز اهمیت است.محتوای گز

در انتقاد درونی تحلیل روش و توانایی 

نویسنده دارای اهمیت است. آیا نویسنده به 

و  فصاحتزیبا سازی جمالت اش از طریق عبارات 

دارد؟ آیا نوشته به جای  عالقمندیفریبنده 

که گزارش از رویدادهای واقعی باشد  این

ر در دارای بخش کنایه ای و تمثیلی است؟ اگ

مورد تمثیلی بودن یا واقعی بودن نوشته ها 

سؤال برای تحقیق کننده ایجاد شود، باید 

بتواند این دو را از هم تفکیک کند. آیا 

نویسنده بشدت تحت تأثیر اسناد همان زمان 

که اکنون نیز موجود است قرار دارد؟ دراین 

صورت، آیا اسناد شامل بیان عینی از واقعیت 

تفسیر های خود نویسنده در  که هاست، یا این

نوشته هایش آورده شده است؟ مورد اخیر 

بسیار اتفاق می افتد. تحقیق کننده باید 

گزارش نویسنده را از نظر همسانی با منابع 

مقایسه کند. همچنین این روش باید  قدیم تر

 بتواند بین وقایع و تفسیرها فرق قایل شود.

ه به دقت و صحت اساس انتقاد درونی )و توج

نیز بیرونی( است. در مورد دقت نویسنده 

معینی و صحت گفته های وی دو سؤال مطرح 

 اهميت روش تحقيق تاريخی در...
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است: آیا نویسنده صالحیت ارایه گزارش دقیق 

را داشته است؟ اگر چنین است آیا او به 

انجام دادن چنین کاری تمایل داشته است؟ 

دالیل  شایسته ممکن است به دهنده گزارش

شده را از وقایع ارایه  تغییر وتبدیلگزارش 

دهد؛ پس در بررسی کارهای چند نویسنده ممکن 

است برخی ناهمسانی ها حتی در مورد عامل 

مانند تاریخ رویداد خاص مالحظه شود. در 

چنین موارد تحقیق کننده باید شواهد را 

ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که کدام گزارش 

 .دقت بیشتر دارد

ممکن است سند واحد و حتی منبع  گاهی

اولیه به تنهایی کافی باشد. انتقاد درونی 

 بی شمارباید بررسی های مفصل مقایسه اسناد 

را در برگیرد. اگر موارد معینی از یک 

گزارش حذف شده باشد، نباید چنین تفسیر شود 

که  که نویسنده از آن آگاهی نداشته یا این

فتاده است. هر اق نی اصوال  چنین وقایع اتفا

سند باید با توجه به وضعیت زمان خود یعنی 

با در نظر گرفتن اسنادی که پیش از آن وجود 

داشته و نه براساس اسناد پس از آن دوره 

ارزیابی شود. اگر چند منبع دارای اشتباهات 

یکسان باشد، احتماال  همه آنها از منبع واحد 

یکدیگر  نشأت گرفته اند. اگر دو منبع متضاد

یکی از آنها اشتباه  قبولباشند، به طور 

است؛ ولی این احتمال نیز وجود دارد که هر 

دو اشتباه باشند. تردید نسبت به یک گزارش 

اعتماد بر گزارش دیگر نیست. سند  آشکار

معین ممکن است از برخی جهات مسأله تحقیقی 
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ارزشمند باشد و به طور کلی از دیگر جهات 

 داده شود. غیر مفید تشخیص

هر دو انتقاد درونی و بیرونی در تعیین 

اعتبار و مفید بودن منبع ضروری است. اگر 

منبع مورد اعتماد نباشد، نمی توان از آن 

استفاده کرد. حتی اگر قابل اعتماد نیز 

باشد، اگر محتوای آن به مسأله تحقیقی 

-249: 5) هد بودمربوط نباشد، بی فایده خوا

251) . 

 :ترکیب اطالعات

انتقاد درونی به مرحله سوم روش شناختی 

یعنی ترکیب اطالعات انتقال می یابد. اکنون 

مواد تحقیقی بررسی شده و قابلیت اعتماد بر 

آنها، حد اقل در حد رضایت محقق، مشخص 

گردیده است و باید ارزش نسبی منابع مختلف 

برای مثال ممکن است مورد توجه قرار گیرد؛ 

منبع اولیه از منبع ثانویه مهمتر قبول 

شود. اگر گزارش ها ضد و نقیض باشد باید 

ناهمسانی آنها رفع شود که مستلزم گسترش یک 

 زمینه بررسی برای رد یکی از نظرهاست.

یکسان اندیشه ها یا مفاهیم اصلی باید 

و تداوم و ارتباط بین آنها بیان  باشد

تحقیق دوره طوالنی از زمان، گردد. اگر در 

برای مثال چندین سال، مورد نظر است، 

میتوان اندیشه ها و موارد را به صورت 

، نظم دهی زمان حقیقت. در بکار بردزمانی 

بیشتر مستلزم اجتناب از سردرگمی بین دالیل 

احتمالی و تأثیرات وقایع در یکدیگر است. 

از یک رویداد  بی شماریمیتوان گزارش های 

غیر مشابه آوری کرد. اگر گزارش جمع را 
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داشته باشند، از نظر تاریخی تأیید شده اند 

و تحقیق کننده میتواند اطالعات این گزارش 

ها را با توجه به موارد که مطرح کرده اند 

 خالصه کند.

به نسبت که تحقیق کننده مواد تحقیقی را 

ا ترکیب می کند، ممکن است بررسی و اطالعات ر

فرضیه های دیگر یا تجدید نظر در  نوشتن

فرضیه های اولیه ضرورت یابد. ممکن است 

شواهد بدست آید که فرضیه های اولیه را رد 

کند یا اطالعات پیش بینی نشده فرضیه های 

جدید را تأیید کند، و همچنین مواد تحقیقی 

له ممکن است سؤاالت جدید را با توجه به مسأ

اگر فرضیه ها و سؤاالت تحقیقی مطرح سازد. 

ارایه نشده تحقیق براساس بیان هدف های آن 

پیش میرود، ارایه فرضیه ها هنگام ترکیب 

اطالعات مفید خواهد بود. به هر صورت، فرضیه 

ها باید هنگام که مفید به نظر می آیند، 

بخصوص هنگام که جهت تحقیق را مشخص می کند 

 عات مفید اند ارایه شوند.و در ترکیب اطال

: تجزیه و تحلیل، تفسیر و نوشتن نتایج

مرحله نهایی روش تحقیق تاریخی شامل تصمیم 

گیری در مورد مسأله تحقیقی است. تحقیق 

تاریخی عمیقا  بر تحلیل های منطقی اطالعات 

بدست آمده از اسناد متکی است. در مرحله 

و فرضیه های از  نوشته شدهنهایی، نتیجه 

پیش بیان شده تأیید یا رد می شود؛ البته، 

تفسیر اطالعات ضروری است و تحقیق کننده 

دیگر نتایج را در ات باید احتمال توضیح

صورت منطقی بودن این توضیحات بررسی کند. 

تفسیرهای که محتمل تر است باید مورد توجه 
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قرار گیرد، ولی اگر تفسیرهای دیگری نیز 

کم شناسایی  کم ازته باشد، باید وجود داش

شود. نویسنده باید در تمام این تفسیرها تا 

 حد امکان بی طرف باقی بماند.

مربوط  نتایجبخش کامل در مورد  پیوستگی

به گزارش تحقیق تاریخی چندان مناسب نیست. 

 یال  طوالنی و مفصل است و گاهاین بخش ها معمو

 را گسترش دادها  نتایجباید در طول گزارش 

(1 :252-253). 

 روش های کمی در تحقیق تاریخی

همان طور که اشاره شد، تحقیق تاریخی 

؛ ولی به شمار میرودمعموال  نوع تحقیق کیفی 

روش های کمی را نیز میتوان مورد استفاده 

قرار داد. در سال های اخیر به دلیل وجود 

کمپیوترها برای خالصه کردن و کمیت بخشیدن 

به داده ها استفاده از روش های کمی تا حدی 

افزایش یافته است. همان طور که گفتیم، روش 

توصیف از واقعیت  بدست آوردنهای کمی در 

ر گذشته مؤثر است. دراین های تربیتی د

زمینه ممکن است در تحقیق، آماری ثبت نام 

التحصیالن و دیگر داده ها کمی به غ ها، فار

صورت در صد، نسبت یا میانگین گزارش شود و 

حتی گاه روش های پیچیده تر آماری نیز 

 ضرورت یابد.

تحقیق تاریخی اصوال  تحقیق با ماهیت کیفی 

کمی نیز ممکن  می شود، ولی روش های قبول

است به نحو مؤثر در برخی تحقیقات مورد 

استفاده قرار گیرد؛ بخصوص تحقیقات که شامل 

مجموعه از داده ها )مانند داده های 
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سرشماری( است و از طریق کمپیوترها قابل 

 .(251: 8) خواندن می باشد

 :گزارش نویسی در تحقیق تاریخی

گزارش های مربوط به تحقیقات تاریخی، 

برخالف گزارش های مربوط به تحقیقات آزمایشی 

یا زمینه یابی که معموال  شامل عناوین 

پذیرفته شده است، بیشتر به صورت شرح حال 

های پیوسته است. در گزارش نویسی تحقیقات 

تاریخی، عدم تقسیم بندی گزارش برای بهبود 

ان تر است. معموال  تداوم اندیشه ها در آن آس

مسأله تحقیقی در اوایل گزارش با ارایه یک 

متن تأیید کننده مشخص می شود. سؤاالت یا 

فرضیه ها یا قضیه پیشنهادی )که اساسا  یک 

فرضیه است( نیز ارایه می شود، یعنی تأیید 

یا رد میگردد. سپس شواهد از طریق ترکیب 

 اطالعات منابع بیشتر بدست می آید. بالخره،

نتیجه ها بر طبق این شواهد ارایه می شود 

(6 :254). 

 نتیجه گیری

، دیگر تحقیق تاریخی، مانند هر تحقیق

خصوصیات خاص خود را دارد. چون این تحقیق 

با گذشته سروکار دارد، تحقیق کننده تاریخی 

به جای ایجاد داده ها در جستجوی آنها 

 خواهد بود. 

تاریخ »تحقیق تاریخی روش منظم است که 

نیز نامیده می شود و از شناسایی « نگاری

مسأله تحقیق تا نوشتن نتیجه ها را در برمی 

گیرد. این روش کامال  منسجم است و با ترکیب 

اطالعات منابع تاریخی مشخص میگردد. برای 

تعیین اعتبار مواد تحقیقی از انتقادهای 
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می شود. تحقیق  درونی و بیرونی استفاده

تاریخی در تعلیم وتربیت دیدگاه ها را برای 

؛ از جمله اطالعات برای مهیا میسازدموضوعات 

جلوگیری از اشتباه می باشد. خط مشی سازان 

و تصمیم گیرنده گان تربیتی در هر سطح 

میتوانند از کمک های تحقیقات تاریخی بهره 

 مند شوند.

 مسایل تحقیقات تربیتی که در تحقیق

تاریخی بررسی می شود ممکن است زمینه های 

گوناگون را در برگیرد؛ از جمله تاریخ 

عمومی تعلیم وتربیه، تاریخچه یک موضوع، 

تاریخچه قانون گذاری های آموزشی و تاریخچه 

مؤسسات. مسایل در تحقیقات تاریخی معموال  با 

روش ها یا اعمال و اقدامات سروکار دارد، و 

یق تاریخی چنین محدودیت ماهیت تاریخ و تحق

 را بوجود می آورد. 

استادان، دانشمندان و متخصصان تعلیم 

وتربیه میتوانند ذریعه روش تحقیق تاریخی 

هر نوع مسأله و مشکالت را جستجو و شناسایی 

نماید. اگر استادان، دانشمندان و متخصصان 

یق را در تعلیم وتربیه چهار مراحل تحق

مسأله تحقیق خود مدنظر بگیرند، یعنی 

آوری و ارزیابی جمع شناسایی مسأله تحقیقی، 

اطالعات منابع و ترکیب این اطالعات به صورت 

منظم، تجزیه و تحلیل تفسیر و نوشتن نتایج 

تحقیق بسیار مهم است. اگر استادان نکات 

انجام بدهند در تحقیق درست فوق را به شکل 

باشند. امروز کاربرد روش تحقیق موفق میخود 

در نسبت به دیگر روش های تحقیق تاریخی 

، یعنی استادان ساحه تحقیق برای محقق
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پوهنتون، دانشمندان تعلیم وتربیه و دیگر 

بسیار  کارمندان که در تالش تحقیق هستند

آرزومند تمام  ضروری و مهم پنداشته می شود.

نواع استادان، دانشمندان تعلیم وتربیه به ا

روش های تحقیق خود را آشنا بسازد، و از آن 

روش های تحقیق استفاده درست نموده، تا 

تحقیق شان به شکل درست صورت بگیرد و مشکالت 

در ساحه کار شان وجود دارد ذریعه روش های 

 تحقیق رفع گردد.  
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Abstract 
Historical Research Method is study about a regular 

descriptive analysis method, and past interpretation based 
on information of selected resources. In this manner, 
historical research accepts as analysis that researchers use 
the measurement of logical. Although, there is, possible 
historical research uses from quantitative research 
methods. In fact, historical research completely is accepted 
qualitative research. 

 Research methods in education are the base work of 
teachers and educational scholars in discovery of facts and 
complete the research. Every teacher must know the using 
of research methods and could use research methods in 
good condition. The reason of delaying to learn educational 
research methods between a numbers of teachers, there 
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are three factors, such as lack of educational research 
methods books, lack of information about research process 
between teachers and administrators are lack of 
responsibility about those teachers who don’t know about 
educational research methods at schools and other higher 
education institutions. 

In this research, I discuss about abstract, historical 
research method’s introduction, the goal of research, 
research method, importance and needing of research, the 
value of historical research method, information resources 
in historical method, methodology of historical research, 
quantitative methods in historical research, writing report 
in historical research, phases of historical research method, 
conclusion and reference. 

In general, historical research method is divided in to 
four phases: 

In the first phase, cognizance the problem that, it is the 
beginning of each research, the second and third phases, to 
collect and evaluate the resources of information and 
combination of information in good condition, these 
phases completely join with each other. It includes the 
review of hypothesis. In the fourth phase, is such as, 
analysis, interpretation and the results of research.  
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 پوهیالی رئیسه زرمتی 

 

ړی دوام څرنګوالی وروستیو بدلونونو ، د جگپه افغانستان کی د 

 او علتونه یی
 

 یز:ډلن

څه کم څلور لسیزی کیږی چی په افغانستان کی جګړه روانه ده، په دی 

لیونه زیاتو کسانو خپل ژوند دالسه ورکړ،په ملیونونه یجګړه کی تر دوه نیم م

نور بیا معیوب شول او ترشپږ میلیونه زیات کسان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر 

شول ، ټول بنسټ ایز تاسیسات له منځه والړل او هیواد په کنډواله بدل شو، د 

ډیری خواشینی ځای ده چی جګړه اوس هم دوام لری هره ورځپه سلګونو 

ملکونوته د مهاجرت پیټی  بهرنیووژل کیږی او په سلګونو نور کسان  کسان

هره ورځ د . تړلی او د خطر نه ډکو الرو په وهلو هری خواته روان دی

او په زرهاو ،  ه لویو سمندرونو کی ډوبیږیپافغان مهاجرینو ډلی د نړی
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افغانان مخکی له دی چی خپلوموخوته ورسیږی په سمندرونو کی د نهنګانو 

 وراک ګرځی.خ

دوام وموند دا هغه  تر اوسهدا چی ولی داجګړه نه ختمیږی او ولی ئی 

د نړی د نورو خلکو سره شته بلکه د هر افغان سره نه یوازی  پوښتنه ده چی 

 .هم دا پوښتنه شتون لری

د همدی پوښتنی د ځواب  لپاره ما دا مقاله د تاریخی کتابونو د مطالعی او 

چی لومړی د ، په بنسټ څیړلی ده  ی حاللیدل د ځینو مشرانو د سترګو

افغانستان تاریخی بهیر ته لنډه کتنه  شوی او  بیا می ورستیو بدلونونه ،  د 

  جګری دوام  او علتونه  توضیح کړی دی.

جنګ ، جیو پولیتیک ، جهاد ، مجاهدین ، مهاجرت،  بنسټ ایز اصطالحات:

 ګوند،  بین المللی قواووی.

 :سریزه

افغانستان د نړی په جغرافیه کی داسی یو ملک دی چی په وچه پوری 

ته الره نه لری ، ولی هغه څه چی افغانستان ئی د نړی د  سمندر، اویتړلی د

او جیو  لویو طاقتونو د توجو وړ ګرځولی هغه د افغانستان جیو پولیتیک

او دوریښمو  یپه زړه کی پروت د افغانستان د اسیا. موقیعت ده استراتیژیک

د الری پر سر موقیعت لری د نړی ټولو لویو فاتحینو د افغانستان له الری 

نه ئی په نورو ن او له افغانستا ناوړو موخو ته الره پیدا کړی،خپلو

ملکونوبریدکړی،او یا ئی هم افغانستان د خپل رقیب لپاره لوی خنډ ګرځولی 

غانستان په اسانه سره نه ده نیولی او د دوی د . سره له دی چی فاتحینو افید

لښکرو په کوپړیو هدیری ډکی شوی خو بیا هم توانیدلی دی تر یو څه وخت 

پوریافغانستان اشغال کړی. د نړی ستر امپراطور سکندر مقدونی هغه لمړنی 

کی د مصر او ایران له  ۳۳۰امپراطور وو چی له میالد نه مخکی په کال 

سره له دی چی په هغه وخت کی کوم . ه افغانستان بریدوکړنیولو وروستهئی پ

نه درلود او سکندر هم فکر کاوو چی ګویا په ډیره لنډه  شتون مقتدر دولت 

موده کی به افغانستان ونیسی ولی هغه د افغانستان د هر ښار په نیولو کی د 

سخت مقاومت سره مخامخ شو او څلور کاله وخت ئی و نیو ترڅو هغه 

وکوالی شول چی د توس، هرات، کندهار ، کابل او بلخ له الری ځان د آمو 

وکوالی شو چی د یو لک عسکرو  وروستهرسوی. سکندر بالخرهترسینده و

كي د وروستيو... په افغانستان  
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کی د هند  ۳۲۷په درلودلو سره د افغانستان له الری دمیالد نه مخکی په کال 

 (.۴۳:۶)په لوری والړ شی

د سکندر مقدونی نه وروسته هم نورو آمپراطورانو لکه  ترکانو او 

اوافغانستان ئی د خپلی کړی  د نیولو هڅی ایرانیانوهم په وار وار د افغانستان

آمپراطوری یوه برخه ګرځولی . د نړی بل لوی آمپراطور چنګیز خان وو 

پس له هغه چی په چین او  په افغانستان باندی  چی په دیارلسمه پیړی کی ئی

. چنګیزغوښتلچی د یرغل وکړ مرکزی اسیا کی خپله امپراطوری ټینګه کړه

ره د دوستی له الری مخ ته هغه وخت له پاچا سلطان محمد خوارزمشاه س

والړشی او د هغه له الری له اروپا او ایران سره تجارتی راکړی ورکړی 

وکی  نو ځکه ئی لمړی خپل هیئت د تحفو سره خوارزمشاه ته د خبرو لپاره 

واستاوو ولی خوارزمشاه د چنګیز را لیږل شوی هیئت وواژه ، همغه وو چی 

 واکمنی برید ه بهانه د سلطان محمد پهچنګیز د خپل هیئت د وژلو د انتقام پ

 .(۳۱:۲)وکړ

سلطان محمد بلخ ته را وتښتیده او وروسته بیا د ایران په لوری والړ  

چی چنګیز د هغه له ماتی وروسته  په افغانستان یرغل وکړ.د تیر په شان 

یوځل بیا افغانان په هر ښار کی د مغولو د عسکرو سره په میړانه و جنګیدل 

اچا سلطان ، مغولو په اول سر کی داسی فکر کاوو چی د خوارزم د مقتدر پ

محمد خان له ماتی وروسته به نور هیڅوک د دوی په مقابل کی مقاومت 

ونکړی ولی افغانانو سره له دی چی مرکزی حکومت موجود نه وو په هر 

ښار کی د دوی مخه ونیوله او د هغو سره و جنګیدل حتی په ځینو ښارونو 

هرات خلکو کی جګړی او د افغانانو د فاع په میاشتو میاشتو دوام وکړ. د 

سره له دی چی د هری خوا محاصره وو شپږ میاشتی د هرات ښار دفاع 

وکړه اوکله چی مجبور شول چی تسلیم شی نو دچنګیز عسکرو ښار په 

 .( ۱۳۹:۶)کنډواله بدل کړ او خلک ئی تر تیغ تیر کړل

په نولسمه پیړی کی چی د نړی دوه ستر قدرتونه یعنی روس او 

وو هر یوه کوشش کاوو تر څو خپلی آمپراطوری انګریزان را منځ ته شوی 

روسانو غوښتل ترڅو د  ، ته پراختیا ورکړی او یو د بل مخه ونیسی

افغانستان په نیولو سره ځانونه ګرمو اوبو ته ورسوی او همدرانګه د 

انګریزانو مخه ونیسی او پری نږدی تر څو انګریزان منځنی اسیا ته ځانونه 

امپراطوریو د رقابت میدان وو . همدا علت وو  ورسوی، افغانستان د دواړو
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چی افغانان په نولسمه پیړی او د شلمی پیړی په دوهمه لسیزه کی دری ځله له 

انګریزانو سره و جنګیدل د دی ټولو جنګونو مرکزی ټکی دانګریزانو د 

امپراطوری پراختیا وه چی هغو غوښتل تر څو روسان و نشی کوالی د هند 

ی او یا هم په هندوستان بریدوکړی. هر کله به چی  اوبو ته ځان ورسو

دافغانستان امیرانو و غوښتل چی د روسی له امپراطورانو سره رابطه ونیسی 

او د هغو سره اړیکی ښی کړی نو انګریزانو به په افغانستان بریدوکړ. په دی 

دری واړه جنګونو کی انګریزانو د افغانستان له ولس څخه سخته ماته وخوړه 

په زرګونو وسلوال ئی دلته ووژل شول . ډ پام وړ ټکی داده چی د او 

نه وو او که وو  څانګریزانو په اول او دوهم یرغل کی مرکزی حکومت یا هی

خلک د مرکزی کی هم د انګریزانو طرفدار وو ، یوازی په دریم جنګ 

حکومت د مشر اعلیحضرت آمان هللا خان تر قومانده الندی د انګریزانو سره 

کال کی خپله خپلواکی ۱۹۱۹نګیدل او د انګریزانو له ماتی وروسته ئی په وج

له مرکزی  پرتهولی په اول او دوهم جنګ دا خلک وو چی ، واخیسته 

حکومت نه د یرغلګرو سره جنګیدل او هغو ته ئی ماته ورکړه اود نړی یو 

او داسی لوی قدرت چی د هغه په آمپراطوری کی لمر نه ډوبیده په ګونډو کړ 

د نړی نورو هیوادونو ته ئی پیغام ورساوو چی هر هیواد تر استعمار الندیکه 

کوچنی وی او یا لوی که و غواړی کوالی شی د اسارت ځنځیرونه وشلوی او 

خپلواکی تر السه کړی. همغه وو چی وروسته بیا په اسیا او افریقا کی د 

و په شلمه پیړی خپلواکی غوښتلوخوځښتونه را منځ ته شول او ډیرو هیوادون

 کی خپلی خپلواکی واخیستی.

افغانستان د خپلواکی له اخیستو وروسته د خپل روڼ اندی او 

ښونی الندی د رترقی ِغوښتونکی مشر اعلیحضرت آمان هللا خان تر ال

ستل او په ډیره چټکتیا سره ئی د دیموکراسی او ترقی په لور قدمونه واخی

پرمختګ لپاره یو په بل پسی کړنی سر ته رسولی ، د نجونو او هلکانو لپاره 

ښوونخی پرانیستل شول، او لمړنی زده کړی اجباری شوی، د حجاب رفع 

کول عملی شول د پلونو، سرکونو، روغتونو د جوړولو هڅی پیل شوی 

د او د بیان ازادی تضمینه شوه،  ړی سینما په افغانستان کی جوړه شوهلوم

نورو ملکونوسره سیاسی اړیکی ټینګی شوی او افغانستان د یوه خپلواک ملک 

 (.۶۷:۱۰)  په صفت د نورو خپلواکو ملکونو په ډله کی حساب شو
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وخت دوام ونکړ ، د انګریزانو په ډیر په خواشینی سره دغو کوششونو 

کی پاچا د ریفورمونو او حمایت د افغانستان د ځوان او ترقی غوښتون

اصالحاتو په مقابل کی د اسالم نه د دفاع تر نامه الندی اغتشاشونه شروع 

شول ، نه تنها د اصالحاتو مخه ئی ونیوله بلکه د اعلیحضرت آمان هللا خان د 

دی مترقی پروګرامونو په خالف مسلحانه ډلی را منځته شوی او کورنی 

او په وطن مین پاچا و نه غو ښتل جګړی شروع شوی، د افغانستان ځوان 

چی د زور او  د قومونو د ځپلو په بیه خپلی واکمنی ته دوام ورکړی نو د 

، تر السه کړ کلکانی امیر حبیب هللا کقدرت نه الس په سر شو . د دولت وا

تر واکمن کیدو وروسته ډیر ژر د هیواد په ګوټ  کلکانی  دامیر حبیب هللا

شروع شول او کورنی جګړه  پیل شوه  پاڅوند خلګو  ګوټ د هغه په ضد

(۲۷۰:۴). 

د نه میاشتی کورنی جګړی نه وروسته په فرانسه کی دافغانستان سفیر او 

اغتشاشونه له منځه یوړل او د قدرت په محمد نادر خان  با تجربه جنرال 

لپاره الره خالصه نیولو سره ئی په افغانستان کی د سولی او پرمختګ 

 (.۵۰:۲)کړه

اعلیحضرت محمد نادرشاه او دهغه زوی) اعلیحضرت محمد ظاهر شاه(  

کاله په ډیر آرام چاپیریال کی په خلکو حکومت وکړ. یو ځل بیا د  ۴۴

ښوونځیو او پوهنتونونو دروازی خالصی شوی، روغتونونه او سرکونه 

نه او شرکتونه د هیواد د ، بانکوجوړاو اقتصادی پالنونه طرحه او عملی شول

 (. ۴۴۵:۸اقتصاد د تقویه کولو لپاره جوړ شول ) 

کال د اساسی قانون په رامنځ ته کیدو سره د حکومت د دری  ۱۹۶۴په  

ګونو قواوو تفکیک وشو د بیان ازادی او د ګوندونو ازادی را منخ ته شوه. په 

همدارنګه په  همغه وخت کی د افغانستان په پارلمان کی ښځینه وکیالنی او

خلکو بسیا او آرامه ژوند درلود، د ترقی په ، کابینه کی ښځینه وزیرانی وی

لور که څه هم سست وو خو ګامونه اخیستل کیدل هر کال افغانستان ته تر 

دریو لکو زیات سیاحان را تلل او هیچا ته د افغانستان په هیڅ یوه سیمه کی د 

 ګرزیدو خطر موجود نه وو.

افغانستان کی کودتا وشوه او شاهی نظام په جمهوری  کال په ۱۹۷۳په

بدل شو. د کودتا په لومړیو کی داسی ویل کیدل چی د کودتا رهبر)سردار 

محمد داود خان ( شوروی پلوه ده ، د کابینی ځنی وزیران هم د شوروی پلوه 
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ګوند غړی وو ولی ورو ورو د کودتا رهبرشهید محمد داودخان د خپلی 

وی پلوه ګوند)دخلکو دیموکراتیک ګوند( غړی لری کړل او کابینی نهد شور

کوشش ئی وکړ چی د نړی له نورو هیوادونو او په خاص ډول اروپایی او 

اسالمی هیوادنو سره اړیکی ټینګی او په مسکو باندی خپله اتکا کمه کړی 

اروله او د افغانستان مشر ئی مسکو پ.دی کار د کرملین د مشرانو غوسه را و

په ناسته کی د کرملین مشر ) برژنیف( د ټولو دیپلوماتیکو  ، کړ ته دعوت

ته له غربی  افغانستاننورمونو خالف د افغانستان جمهور رئیس ته وویل چی 

ملکونو د پیسکور او نورو نومونو په بهانه باندی جاسوسان راځی او د 

سو افغانستان په شمالی برخو کی د جاسوسی کارونه سر ته رسوی، موږ له تا

غواړو چی دی جاسوسانو ته اجازه ورنکړی. دی خبری د افغانستان په 

واب کی ئی ورته وویل چی موږ به غریب ځجمهور رئیس بد اثر وکړ او په 

یو او غریب به واوسو خو هیچاته به اجازه ورنګړو چی زموږ په کورنیو 

 چارو کی مداخله وکړی هغه که د هر ملک وی که  دامریکا وی یا د شوروی

دا چی موږ چاته اجازه ورکړو چی چیری کار وکړی دا  . وی یا بل هر ملک

 قهزموږ اختیار ده ، جمهور رئیس مجلس پریښود پورته شواو د مجلس له اطا

 .(۴۴:۷)خارج شو او افغانستان ته راغی

پورتنی واقعی د افغانستان د جمهور رئیس اړیکی له شوروی سره 

پلوه ګوندونه )خلق او پرچم( چی  شوروی خرابی کړید کرملین رهبرانو دوه 

د نورمحمد تره کی او ببرک کارمل په واسطه رهبری کیدل او پخوا سره جال 

ای کړل، نور محمد تره کی د ګوند غمومی منشی ځشوی وو بیرته سره یو 

اکل شو او ببرک کارمل د مرکزی کمیټی منشی شو،  چی پس له یوه کال وټ

همدی ګوند کودتا وکړه او د افغانستان لمړنی جمهور رئیس ئی د کورنی د 

ای په ډیره بی رحمانه ډول سره شهیدان کړالو حتی د ځاتلسو غړو سره یو

ی اسالمی او وطنی دود او دستور په خالف ئی د هغو جنازی ته هم څوک پر

ڼښودل او په پلچرخی کی ئی تر خاوروالندی کړل. د کودتا علت هم داسی وو 

چی د شوروی پلوه  خلک دیموکراتیک ګوند یو مشر )میر اکبر خیبر( چی 

ت غړی وود ناپیژنده کسانو له خواووژل شو ئپخوا د پرچم د ډلی د رهبری هی

ازی د خښولو د ګوند رهبری د هغه وژل د دولت له خوا وبلل او د هغه د جن.

په مراسمو کی ئی دولت په ضد  بیانیی ورکړی چی بیا دولت د دوی مشران 

بندیان کړل، نو د خلک دیموکراتیک ګوند نظامی غړو کودتا وکړه او 
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کال د  ۱۹۷۸جمهوری نظامئی ړنګ کړ. دا کودتا یوه خونړی کودتا وه چی د 

کلنی  ۳۷اوسنی  سر ته ورسیده او همدا کودتا د افغانستان د ۲۸اپریل په 

لیونو یجګړی پیل وو ، لکه څنګه چی مخکی وویل شول تر اوسه پوری په م

په لکونو معیوب او په ملیونونو نور بیا پردیو ملکونوته مهاجر ، کسان مړه 

 (.۳۹۳-۳۹۴-۴)شول

 ؟جګړه څنګه پیل او ولی ئی دوام وموند

لکه څرنګه چی مخکی وویل شول کله چی د افغانستان د لمړنی جمهور 

رئیس ) شهید محمد داود خان( مناسبات د شوروی اتحاد له مشر سره خراب 

) خلق او  څانګی دوه شوروی پلوهدیموکراتیک ګوند  شول نو د افغانستان 

نستان غاد شوروی په الرښونه سره یو ځای شول ، کله چی داف پرچم(

ی حکومت د دی ګوند مشران په مظاهره کی د دولت په ضد د بیانیو جمهور

 (.۱۹۱:۱۰)ورکولو په تور بندیان کړل نو د ګوند نظامی بخش کودتا وکړه

او د قدرت واک د خلکو دیموکراتیک ګوند ته چی مشر ئی نورمحمد تره 

د د دولت ټول مقامونه له رئیس کی وو په الس ورغی ،له کودتا وروسته ګون

جمهور نه نیولی تر یوه عالقدار پوری ټول د ګوند بی تجربه غړو ته 

زیات نه وو. د قدرت له  ۵۰۰۰-۴۰۰۰ورکړل. د ګوند د غړو شمیرتر 

انحصار وروسته دوی ټول هغه کسان نیول او بندیانول او یا ئی وژل کوم چی 

دونو غړی وو او هر هغه چا چی مذهبی رهبران وو او یا د نورو سیاسی ګون

به د دوی مخالفت کاوو له منځه به ئی وړل، داسی پولیسی نظام ئی رامنځ ته 

کړ چی حتی چا په خپل کور کی هم د نظام په مخالفت خبری نشوای کوالی 

زیات کسان ووژل شول . په زرهاو نور بندی  ۱۲۰۰۰،په یوه کال کی تر 

به دا شعار ویل چی څوک زموږ سره نه  د ګوند غړو ،  خانو ته واستول شول

دی.  د افغانستان خلک ډیر معتقد خلک وو دوی هر  ندښمنا زمونږ دی هغه

څه منالی شول ولی ددین بی احترامی ئی نشوای منالی ، د ګوند غړو به د 

خلکو دینی معتقداتوته بی احترامی کوله او هر هغه چا به چی دینی معتقدات 

د حزب استبداد او فرمانونه  دا  ئی له منڅه وړل. سر ته رسول نو هغه به 

خلک له دی حالته په تنګ شول او دی ته مجبور شول ټول هغه موارد وو چی 

 چی د ځان او کورنی د ساتنی لپاره پاکستان ته پناه یوسی.
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لو تر څنګ خپلی ګټی  ه کود پاکستان دولت د افغانانو د جهاد د حمای

او  یو موخیپوری تړلی  ګټواکستان د سیاسی ی د پئچی ځینی  ، مخته وړلی

 (.۱۲۹:۱۱) وی ی د جنرال ضیاالحق شخصی ګتیئځینی 

پاکستان چی په افغانستان کی د شوروی پلوه کودتا څخه سخت ویریدالی 

وو او د شورویانو په ستراتیژیکو موخو پوهیده چی  شوروی غواړی په 

پاکستان کی هم دشوروی پلوه ګوندونومالتړ و کړی نو ځپله غیږ ئی افغانی 

ته  مهاجرینو ته خالصه کړه او اعالن ئی وکړ چی پاکستان افغانی مهاجرینو

پناه ورکوی او هممرستی ورسره کوی. نو افغانان چی ال پخوا د خلکو د ګوند 

له کړنو او وژلو په تنګ راغلی وو او د هغو له ډاره ئی مذهبی مقدسات 

اکستان په لور مهاجر شول ، هر څومره پنشوای ادا کوالی نو په بیړه باندی د 

ینو شمیرپه پاکستان کی د مهاجر هچی د ګوند ظلمونه زیاتیدل په همغه انداز

ان دا چی په لمړی کال کی دوه لکه مهاجرین پاکستان ته والړل. په  ، زیاتیده

لمړی کال کی مهاجرینو یوازی ځانونه آمن ځای ته رسول خو د شوروی پلوه 

حکومت په ضدئی ال جګړه نه وه شروع کړی.د کودتا په لمړی کال کی د 

لو تر منځ د قدرت په تقسیم باندی خلک دیموکراتیک ګوند د دوو پخوانیو ډ

اختالف پیدا شو ، د خلق ډلی د پرچم ډلی مشران له افغانستانه د سفیرانو تر 

نامه الندی وایستل او د پرچم د ډلی ډیر غړی ئی یا بندیان کړل او یا ووژل. 

د یو نیم کال په تیریدو سره د ګوند د خلق ډلی  رهبراو د حزب د عمومی 

ه کی او د هغه د مرستیال حفیظ هللا امین تر منځ بیا هم د منشی نور محمد تر

حفیظ هللا امین د ګوند عمومی منشی نورمحمد  ،واک په سر اختالف پیدا شو

تره کی  کله چی د هاوانا له سفره بیرته هیواد ته راستون شو د یوی توطی په 

ترڅ کی وواژه او د قدرت ټول واک ئی په خپل الس کی واخیست 

(۲۴۷:۱۰). 

د شوروی رهبر او د حزب عمومی منشی برژنیف د تره کی وژل یوه 

ئی د سری اردو لښکری ۲۷کال د دیسمبر په  ۱۹۷۹بهانه و ګرزوله اود 

افغانستان ته داخلی کړی او حفیظ هللا امین ئی پس له سل ورځنی قدرت نه 

ر ببرک کارمل ئی د قدرت په ګدی وواژه او د خلکو ګوند د پرچم د ډلی مش

کیناوو. شورویانو نړیوالو ته داسی بهانه وکړه چی ګویا دوی د افغانستان د 

دولت په غوښتنه افغانستان ته خپلی قواوی لیږلی ، دافغانستان نوی رهبر 

ببرک کارمل هم همداسی اعالنونه کول چی دوی د ملګرو ملتو د منشور د 
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شوروی اتحاد نه د نظامی مرستی غوښتنه کړی مادی له متن سره سم له  ۵۱

او هغو هم د دوی غو ښتنی ته مثبت ځواب ویالی او محدود قطعات ئی د 

مکنی بشپړتیا په خاطر افغانستان ته لیږلی او کله چی د ځافغانستان د 

 (.۲۲۵:۵افغانستان امنیت ښه شی نو دوی به بیرته خپلی قواوی وباسی )

ئی چی  مشرانو خپل نظر بدل کړ او ویل بهوروسته بیا د پرچم د ډلی 

نور محمد تره کی او حفیظ هللا امین له شوروی اتحاد نه د قواوو د رالیږلو 

غوښتنه کړی وه ،ولی تر اوسه پوری هیڅ داسی سند نه دی پیدا شوی چی 

د وقت دولت له شوروی نه د قواو د راتلو غوښتنه  ثابته کړی چی د افغانستان

اسنادوکی داسی ښودل شوی چی افغانستان ته د قواو کړی وی بلکه په 

دلیږلوتصمیم د برژنیف او دسیاسی بیرو څلورو نورو غړو نیولی وو او حتی 

د شوروی د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټی نور غړی هم ور باندی خبر نه 

 (.۱۱۴:۱۱)وو

بلکه دا د شوروی کمونیست ګوند او د ګوند رهبری وه چی افغانستان ته  

یی د کمک تر نامه الندی خپلی قواوی داخلی کړی ، ببرک کارمل او ځینی 

نورکمونیستی پلوه د خلک ګوند مشران چی پخوا ټښتیدلی وو او په شوروی 

ظ هللا آمین په خپلو ټانکونو کی له خپلو قواوو سره راوستل،  حفیئیکی اوسیدل 

 ببرک کارمل ته وسپارلی.ئیو واژه او د قدرت واګی  ئی

د شوروی د سری اردو راتګ او د افغانستان اشغال په ټولو افغانانو 

که مذهبی عالمانو د شوروی د کمونستی رژیم په ځباندی ډیر بد تاثیر وکړ 

ضد د جهاد فتوا ورکړه او د افغانستانو خلکو هم په میړانه سره جهاد ته لبیک 

ووایه، جهادی ډلی جوړی شوی او د هیواد په ګوټ ګوټ کی د جهاد 

سنګرونه ګرم شول، له بلی خوا د افغانستان اشغال د نړی په کچه هم سخت 

می ملکونو د افغانستان اشغال وغانده ، همدارنګه امریکا وغندل شو ټولو اسال

ینی نورو ملکونود غندلو په څنګ کی په شورو ی اتحاد ځینی بندیزونه ځاو 

 (.۴۲۹:۴)هم ولګول

شوروی پوځونو کلی په کلی او کور په کور په خلکو بمونه غورزول او 

له خلکو تشی  ټولی پر مختللیوسلیئی په خلکو استعمال کړی، کلی او ولسوالی

ز مهاجرتونه پاکستان ته شروع شول. د جهاد له اعالن نه یشوی او ډله ا

وروسته افغانانوپه لمړی سر کی په تشو السونو اود پطرولی بمونو په 

جوړولو سره دشوروی پوځ سره جهاد شروع کړ، په هره جګړه کی ئی 
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مان په کلکه شوروی پوځیانو ته سخته ماتی او ژوبله رسوله خلک د دین او ای

ونو نه ویریدل او مخامخ ئی په دشمن یرغل ګعقیده د دښمن له بمونو او ټان

حیرانه پاتی وه.  نړیور وړ، د مجاهدینو دی میړانی او زړورتیا ته ټول 

آمریکایانو او ناتو هیڅ فکر نه کاوو چی افغانان به په تش الس او ابتدایی 

یوخیال بلل چی ګویا افغانان  وسلو د شورویانو سره وجنګیږی هغو دا هر څه

به د شورویانو سره مقابله وکړی. شورویانو د خپلی ماتی د پټولو لپاره درنی 

وسلی استعمالولی ، تر شپږ ملیونه زیات کسان پاکستان ، ایران او نورو 

او په سر کی  نړیوالملکونوته مهاجر شول . د جهاد سنګرونه ګرم شول. 

چی کله ئی ولیدل چی افغانان په تش الس  ونههیوادامریکا، چین او اسالمی 

جنګیږی نو ئی د خپل رقیب د ماتولو لپاره له مجاهدینو سره نظامی مرستی 

شروع کړی. آمریکا غو ښتل چی په ویتنام کی د خپلی ماتی غچ له روسانو 

واخلی، اسالمی هیوادونه له دی ډاریدل چی که شوروی په افغانستان کی 

رو اسالمی ملکونو کی به همداسی نظامی مداخلی کامیابه شی نو په نو

 د وکړی، پاکستان چی ال پخوا د شوروی په نیت پوه وو او پوهیده چی که

ٌ له سر حد نه را  شوروی پوځونه په افغانستان کی بری ومومی نو حتما

ن په جنګ اد افغانست هیوادونوتیریږی او ځان خپلو موخو ته رسوی. دی ټولو

دلی او هر یوه کوشش کاوو چی باید د شوروی اشغال کی خپلی موخی درلو

د مجاهدینو ډلو ته  هیوادونوته په افغانستان کی د پای ټکی کیږدی . دی ټولو 

د هغو  لی،پریمانه وسلی او پیسی ورکولی. مجاهدینو هم خپل موخیدرلود

موخید دینی معتقداتو دفاع او ساتنه وه او د دین په ساتنه کی د مرګ او 

په  هیوادونونه نه ویریدل ، په ضمن کی د جهاد لپاره د اسالمی قربانی 

زرهاو داوطلب خلک هم راغلی وو او د افغانی مجاهدینو سره یو ځای د 

روسانو په ضد جنګیدل. د مجاهدینو لوړ مورال او پریمانه پیسو شوروی 

ته هره ورځ درنه مرګ ژوبله اړوله او له بله پلوه دی جګړی د  وقواو

ه اقتصاد ناوړه اغیزی درلودی. په شوروی کی دبرژنیف، اندرو شوروی پ

پوف او چرنینکو له مرګ نه وروسته میخایل ګورباچف د کمونیست ګوند 

وان وو. ځعمومی منشی وټاکل شو چی د تیرو رهبرانو په پرتله ډیر 

ګرباچف د شوروی اتحاد د اقتصادی مشکالتو او د جګړی د ډیرو لوړو 

وو،هغه په دی هم پوهیده چی هغه د افغانستان جګړه  لګښتونو سره مخامخ

د خپلو پوځیانو په کی  نشی ګټالی نو ئی تصمیم و نیول چی  په افغانستان 
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وتلو فکر وکړی همغه ووچی د ژنو د کنفرانس له الری چیپه هغه کی د 

افغانستان او پاکستان خارجه وزیرانو برخه اخیستی وه ، امریکا او شوروی د  

کال د اپریل په  ۱۹۸۸تضمینونکو په حیث ونډه درلوده  د تړون د 

 ۱۹۸۸میاشتو کی ) د ۹موافقتنامه امضا شوه او شوروی و منله چی په ۱۴

( به خپل پوځونه له ۱۹۸۹فیبروری ۱۵نه تر ۱۵کال د می د میاشتی له 

میاشتو کی خپلی  ۹افغانستان و باسی. شورویانو د پروګرام سره سم په 

د شوروی ۱۵کال د فیبروری په  ۱۹۸۹ستانه وایستلی او د قواوی له افغان

کلن  ۹وروستی  عسکر له افغانستانه ووتالو په دی ترتیب سره د شوروی 

 (.۴۴۶:۴)اشغال پای و موند

دشوروی قواوو له وتلو وروسته پخوانی حکومت د داکتر نجیب هللا تر 

مشری الندی وکوالی شول چی دری کاله نور هم دوام و مومی،داکتر نجیب 

هللا د ملی روغی جوړی پروګرام را منځ ته کړ او ډیری هلی ځلی ئی وکړی 

ه تر څو سوله را منځ ته کړی هغه په وار وار ویل چی د سولی د راوستو پ

الر کی حاضر ده له خپل ټول واک نه الس واخلی، هغه د سولی  د راوستو 

په خاطر د ملګرو ملتو تر مشری الندی په افغانستان کی د سولی خبرو ته 

دوام ورکړ، او وروسته له ډیرو خبرو اترو داکتر نجیب هللا دی ته حاضر شو 

الندی یوی چی د قدرت واکی په سوله ایز ډول د ملګرو ملتونو تر مشری 

 ۲۵موقتی اداری ته وسپاری چی دا اداره به یوه بی طرفه کابینه ټاکی چی د 

میاشتو په موده کی به قدرت یوی دوه کلنی  ۶نفرو څخه به جوړه وی او د 

انتقالی اداری ته سپاری او هغه انتقالی اداره به بیا  سراسری انتخاباتو ته الره 

 (.۳۶۰:۳) هواره وی

د دی موافقی سره سم د موقتی اداری غړی پیښور ته راغلل او د ملګرو  

ملتونو نماینده بیننسیوان په طیاره کی کابل ته راغی څو داکتر نجیب هللا هند 

ته انتقال کړی او بیا د موقتی اداری غړی کابل ته دواک د نیولو په موخه 

اکتر نجیب په ضد کودتا وشوه او هغه په الره کی د د ۱۶د اپریل په  راوړی.

ری غړی هم اپری نښودل شو چی هند ته الړ شی او کودتاچیانو د موقتی اد

 (.۳۷۲:۳) راشی  لپارهپری نښودل چی کابل ته د واک د نیولو 

د پیښور د مجاهدینو ډلی کابل ته داخلی شوی ، هری ډلی د کابل ښار یوه 

منځی جګړی شروع شوی د افغانستان برخه و نیوله او د دوی تر منځ خپل 

پخوانی قوی اردو منحله شوه او د اردو ټول تجهیزات او وسلی د مجاهدینو 

 په افغانستان كي د وروستيو...
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ډلو ته په الس ورغلل خو په دوی کی زیاته برخه د جمیعت ډلی ته په الس 

ورغله، داخلی جنګونو ادامه پیدا کړه . آمریکا افغانستان ته شا کړه او ملګرو 

په ځای پریښود. د مجاهدینو د ډلو تر منځ په جنګونو کی  هم افغانستان نوملتو

 زره زیات بیګناه انسانان  ۹۰۰۰۰د کابل ښار نیمای په کنډواله بدله شوه او تر

 .(۴۶۶:۹ووژل شول) تپیان، او 

انته یو ځته شوه په هر والیت او ولسوالی کی  ځملوک الطوافی را من 

نه د چا سر په امن وو نه مال او ډلی وی ،  مسلحوپه لویو الرو د  ،حاکم وو

نه ناموس، دولتی شتمنی ټولی چور شوی، خلک بیا مهاجرتونو ته مجبور 

ته مهاجر شول. په نو وبهرنیو هیوادافغانان میلیونونو شول او یو ځل بیا په 

دی وخت کی د طالبانو په نامه یوه پنځوس کسیزه ډله د بولدک له الری د 

بولدکه تر کندهاره پوری د الری په سر ټولی  کندهار په لور راغله او له

ملیشی ئی خلع سالح کړی دا چی خلک د پخوانیو ملیشو او د چور او چپاول 

د ډلو له السه سخت په عذاب وو او د طالبانو شعار هم د سولی راوستل وو 

نو ټولو خلکو دهغو هرکلی وکړ او ډیر ژر ئی کندهار او نور ښارونه ونیول 

حاکم  تنظیمیت عجمد  ازو ته راورسیدل. د کابل په ښار کی او د کابل درو

یس جمهور او د دی ګوند مشهور ئپروفیسور برهان الدین ربانی ر وو،

قوماندان) احمد شاه مسعود( د دفاع وزیروو.تر څه کم یو کال جګړو وروسته 

د  ،طالبانو د کابل ښار او د شمالی والیتو ټولی سیمی و نیولی یوازی پنجشیر

ار والیت یوه برخه او  بدخشان والیت د دوی په کنترول کی نه وو. تخ

طالبانو په ځینو  . طالبانو تر خپلی اداری الندی سیمو کی آمنیت راوستی وو

مواردو کی ډیر افراطی کړنی سر ته رسولی لکه د ږیری اجباری پریښودل، 

و د لګوال د ښځو په کار بندیز ،د پټکی په سر کول ، د جنکیانو ښوونځی تړل 

 . (۵۴۰-۵۴۱  -۴عکسونو او موسیقیو اجباری بندول )

 لوړطالبانو په دولتی مقاماتو کی هم روابط په نظر کی لرل د دولت ټول     

مسلکی پوهه په نظر کی نه نیول کیده. د  ،پوستونه طالبانو ته ورکړل شول 

طالبانو رژیم یوازی دریو ملکونو لکه سعودی، متحده امارت او پاکستان په 

ی امه بن الدن ته ځای ورکړاساندلی وو. طالبانو د سعودی تبعه ژرسمیت پی

مه افغانستان ته د مجاهدینو او د ربانی د حکومت په وخت کی اساوو ، ګرچه 

له طالبانو سره ښی اړیکی درلودی او له طالبانو سره ئی  مهاساراغلی خو 

کال کی د سیپتمبر د  ۲۰۰۱مادی کومکونه هم زیات کول. کله چی په 
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مه اسایولسمی پیښه را منځ ته شوه نو امریکایانو له طالبانو وغوښتل چی باید 

امریکایانو ته تسلیم کړی. په مقابل کی طالبانو له امریکایانو څخه شواهد 

مه د سیپتمبر د یولسمی په پیښه کی الس اساوښتل چی ثابت کړی چی وغ

له تسلیمیدو ډډه  اسامهدرلود. امریکایانوشواهد نه درلودل او طالبانو هم د 

په افغانستان هوائی  ۷کال  د اکتوبر په  ۲۰۰۱وکړه، همغه وو چی امریکا د 

 نګ کړ.یرغل و کړ او د یوی میاشتی په موده کی ئی د طالبانو رژیم ړ

د طالبانو د رژیم له ړنګیدو وروسته امریکا د نوی اداری د رامنځ ته 

تر مشری الندی د جرمنی په  بن ښار کی د  نوکیدو په خاطر د ملګرو ملتو

کی موقت  پایلهمخورو افغانانو په ګډون یوه غونډه جوړه کړه چی په  ۲۵

شتو لپاره و ټاکل کسیزه کابینه د ۤشپږو میا ۲۷جمهور رئیس او مرستیاالن او 

شوه او داسی فیصله وشوه چی پس له شپږو میاشتو به دوه کلنه انتقالی دوره 

وی او په دی دوره کی به د لوی جرګی له خوا اساسی قانون جوړیږی او د 

انتخاباتو لپاره به الره هواریږی. همغه وو چی موقته اداره کابل ته راغله او 

کل شو. د حکومت اداری بنسټونه حامد کرزی د موقتی اداری مشر و ټا

ښوونځی، پوهنتونونه د هلکانو او جنکیانو لپاره خالص شول ، کیښودل شول 

چی د کور نه بهر کار وکړی. د بن د پریکړو  لشو لاو ښځو ته حق ورکړ

سره سم د موقتی اداری له تکمیلیدو وروسته انتقالی دوره رامنځ ته شوه، لویه 

انون جوړ او تصویب شو، امنیتی وضعه سمه جرګه دایره شوه او اساسی ق

 جمهوریشوه خلکو ته هیلی پیدا شوی چی نور به افغانستان جوړیږی.  د 

د اکتوبر په  ۲۰۰۴ریاست لومړنیو انتخاباتو ته الره هواره شوه او انتخابات د 

فیصده رایو په اخیستو سره د  ۵۵،۴سر ته ورسیدل او حامد کرزی  ۹

 وټاکل شو. افغانستان جمهور رئیس 

کال پوری امنیتی وضعه ښه وه خال خال نا آرامی په والیتونو  ۲۰۰۴تر 

خلکو هیله   درلود خوپه عمومی توګه لوی آمنیتی ګواښونه نه وو،شتون کی 

درلوده چی د بین المللی قواو په راتګ سره به په هیواد کی عدالت تامین شی 

او هغه چا چی بیګناه خلک وژلی او د خلکو او دولت شتمنی ئی چور کړی 

د عامو خلکو د  یبین المللی قواو په وروستیو کیبه سزا ووینی ، برعکس 

د خلکو  ئیبه  کی په شپه  ، دود او دستور خالف کارونه سر ته رسول

لوبی کولی دا ټول هغه کارونه وو  ئیبه  او د ښځو په عزت  لټول .کورونه 

 په دولت کی ټول  خوا له بلی ، کوله کرکهد بین المللی قواو څخه  چی خلکو
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عامه خلکو ته نه بله الره مغرض او فاسد عناصر خای په ځایه شوی وو. 

ت او دردونه ور سره المشک پاتی وه او نه داسی مرجع چی ورشی او خپل

نو لیکو ته ورغلل او یوخل بیا ئی د امجبور شول د طالب، شریک کړی 

 امریکا او بین المللی قواوپه ضد د جهاد اعالن وکړ.

که له یوی خوا عام خلک د بین المللی قواو د کړنو او په دولت کی د 

و نو له السه مهاجرت او جنگ ته مجبور شوی و مغرض او فاسدو عناصرو

له بلی خوا زموږ دوو همسایه ګانو ایران او پاکستان د عامه خلکو له 

د روسانو د تجاوز د وخت په شان ئی افغانانو ته  .نارضایتی ګټه پورته کړه

وسلی او پیسیئی ورکولی تر څو د بین المللی قواوو او ، خالصه کړه  هغیږ

ن ووهیڅ وخت ناتو عسکرو سره وجنګیږی. ایران چی دامریکا سرسخته دښم

ئی نه غوښتل چی آمریکا په افغانستان کی ارامه پاته شی بلکی یوازنی ارزو 

ئی داوه چه په هر صورت باید امریکا مجبوره شی چی له افغانستانه ووځی، 

 ،همدارنګه پاکستان هم نه غوښتل چی امریکا په افغانستان کی پاته شی

د ناتو قواوی د دوی د  روسیه او چین هیڅ وخت نه غوښتل چی امریکایی او

هیوادونو په څنګ کی وی نو دوی ټولو غوښتل چی د امریکا تلفات په 

افغانستان کی زیات شی او امریکا مجبوره شی له افغانستانه ووځی. دوی هر 

یوه د افغانستان له هغو خلکو سره چی د امریکا د قواو له خوا بی عزته شوی 

کول شوی وو مرستی کولی او هغو ته وو او یا هم د جنګ ساالرانو له خوا ټ

ډیر عربی . ئی ویل چی باید دخارجی قواو په مقابل کی جهاد و کړی 

او  ،  هیوادونه هم که ظاهراٌ څه نه وائی خو په پټه د امریکا په ضد دی

سنګرونه د امریکایی او  جنګدامریکا مخالیفینو ته پیسی ورکوی. یوځل بیا د 

ناتو قواو په ضد ګرم شول اود هغو تلفات زیات شول. له بلی خوا په امریکا 

او انتخابات دیموکراتانو  سرته ورسیدهکال کی د بوش دوره  ۲۰۰۸کی په 

اوباما په لومړی سر کی په افغانستان کی د  .وګټل ، اوباما جمهور رئیس شو

د د زور او قوت له الری و کوالی شی خپلو عسکرو شمیر زیات کړ تر څو 

د پای ټکی کیږدی ولی و نه توانیده چی مخالیفینو ته ماتی افغانستان جنګ ته 

ی د خپلو ئورکړی همغه وو چی د جمهوری ریاست په دوهمه دوره کی 

کال کی د ناتو او امریکایی  ۲۰۱۴عسکرو د وتلو مهال ویش جوړ کړ ، په 

ی وحدت د حکومت له را منځ ته کیدو سره سم قواو زیاته برخه ووتله. د مل

امریکاد افغانستان د نوی جمهور رئیس اشرف غنی سره آمنیتی تړون 
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السلیک کړ چی د هغه له مخی به آمریکا حق ولری تر څو په افغانستان کی 

کال تر  ۲۰۱۶نظامی اډی ولری او د امریکا یو محدود شمیرعسکر به د 

 اخره پوری دلته پاته شی.

کال په اخر کی چی کله د ناتو او امریکا قواوی ووتلی نو  ۲۰۱۴د 

طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ اوپه ډیر والیتونو کی خپل نظامی عملیات 

سر ته رسول د افغانستان د نظامی افرادو تلفات د پخوا په پرتله زیات شول او 

چی پخوا یوازی په جنوبی سیمو کی موجود وو طالبان . جنګونو شدت پیدا کړ

خپلی قواوی شمالی والیتونو ته  کال نه وروسته ۱۳۹۰د  او فعالیت ئی کاوو

  نارامی جوړه کړه.ی او هلته ئی هم لهم ولیږ

د ملی وحدت د حکومت له جوړیدو سره سم د طالبانو سره د سولی 

به وشی . کله  خبری شروع شوی او داسی اوازی ګرمی شوی چی ګویا سوله

ت ترمنځ د خبرو ورځ وټاکل شوه نو یوه ورځ ئاو افغانی هی انوچی د طالب

مشر مال محمد عمر دوه کاله پخوا لبانو مخکی پاکستان اعالن وکړ چی د طا

د دی خبری سره سم د خبرو بهیر و ځنډیده او دا پوښتنی پیدا  ، مړ شوی 

ټ ساتل شوی وو او په دی شوی چی څرنګه د طالبانو د مشر مرګ دوه کاله پ

 موده کی چا طالبان رهبری کول. 

اوس د رسمی خبرو بهیر ځنډیالی ولی جنګونه دوام لری هره ورځ په 

او خلک ، کورونه ړنګیږی  ،لسگونونظامی او ملکی کسان وژل کیږی

مایوسی شپی مهاجر کیږی. د جنګ د ختمیدو څرک نه لګیږی او خلک د 

 ورځی تیروی.

پورتنیو توضیحاتو ته په کتو سره اوس راځو اصلی مطلب ته چی د دی 

او  څه دی علتونهی د دوام جګړد  کی چی په افغانستان ، ده  هم  عنوان مقالی

 لسیزی دوام وکړ رولی ئی نږدی څلو

د جګړی ورته اشاره وکړه  لکه څرنګه چی په لومړیو کرښو کی مو هم 

موقیعت ده چی د آسیا په  او جیو استراتیژیک فغانستان جیو پولیتیکدوام د ا

زړه کی پروت ده او له ډیری پخوا زمانی راهیسی لویو قدرتونو تل هڅه 

کړی څو د خپلی اقتصادی او جغرافیای توسعی لپاره دا هیواد یا و نیسی او 

دری موږ د انګریزانو سره د افغانانو  . یائی تر خپل نفوذ الندی راولی

جنګونه یاد کړل او دا مو وویل چی د دی جنګونو علت د انګریزانو او 

د تروریزم . او یا هم په اوسنی پیړی کی چی  کله  جه وهیروسانو د رقابت نت

 په افغانستان كي د وروستيو...
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سره د جګړی په نامه آمریکا او د ناتو پوځونه افغانستان ته راغلل نو یو ځل 

یه او عربی هیوادونو د بیا د دوی مخالیفینو لکه ایران، پاکستان، چین، روس

آمریکا موجودیت پهافغانستان کی د ځان لپاره خطر و باله او د افغانستان 

خلکو ته ئی داسی پیغام ورکړ چی ګویا امریکا افغانستان اشغال کړی او باید 

کاله افغانانو د جهاد په نامه د نورو په  ۱۴ورسره جهاد وکړی یو ځل بیا 

سره و جنګیدل او هغه ئی دی ته مجبور کړل لمسون د امریکا او ناتو قواو 

کاله جګړه  یو ځل بیا ډیر افغانان  ۱۴چی له افغانستانه ووځی. ولی په دی

 ووژل شول او ډیر بیا نورو ملکونوته مهاجر شول.

ما د جګړی د دوام یو عامل د افغانستان جیو پولتیک او جیو ستراتیژیک 

 چی غواړم اشاره ورته وکړم.  موقیعت و باله ولی ځینی نور عوامل هم شته

عامل دافغانانو خپلواکی غوښتونکی خصلت ده. افغانان د نورو  دوهم

خلک ورباندی  هیوادونو حکمروای نه منی او نه غواړی چی د نورو 

حکومت وکړی، ددی خبری د ثبوت لپاره ما د افغانانو لمړی او دوهم جنګ 

د انګریزانو سره جګړه یاد کړی چی عامو خلکو پرتهله مرکزی حکومت نه 

ئی مجبور کړلچی افغانستان پریږدی همدارنګه د چنګیز او وی وکړه او هغ

اسکندر مقدونی سره د افغانستان په هر ښار کی جګړی کول ټول د دی ثبوت 

 دی چی افغانان خپلواکی خوښونکی خلک دی.

هرکله چی دوی پوه شی چی د  .دیدریم عامل افغانان په دین مین خلک 

دوی دین او عقیدی ته خطر ده نو بیا دوی د سر او مال نه تیریږی او د خپلی 

عقیدی ساتنه کوی. افغانانو د روسانو سره په لمړی سر کی په تشو السو 

جهاد پیل کړ روسی ټانکونه به ئی په تبر وهل او یا به ئی پطرولی بمونه ور 

 باندی غورزول.

مل تر یو څه حده د افغانانو د سواد ټیټه سطحه اوبی وزګاری عام څلور

ده. همدا دلیل ده چی ځینی وختونه د لویو دولتونو په توطیو او دسیسوزر 

نپوهیږی او بی وزګاری هم رول لری ځکه په ډیره لوړه کچه ځوانان بی 

وزګاره دی ، دوی د ځان اوکورنی لپاره د ډوډی د پیدا کولو لپاره مجبوریږی 

 د جنګونو لیکو ته والړ شی او د یولوری یا بل لوری په ګټه و جنګیږی.

عامل د بین المللی قواوو او په سر کی د امریکا او ناټو قواوو دوه  پنځم

مخی سیاست ده. آمریکا او ناتو پوهیږی چی تروریستان په پاکستان کی تربیه 

اداری له خوا کیږی او د هغو ټول جنګی تجهیزات د پاکستان د استخباراتی 

 په افغانستان كي د وروستيو...
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اکمال کیږی ولی امریکا هیڅ وخت پاکستان تهدید نکړ چی ولی تروریستان 

تربیه کوی او ولی هغه افغانستان ته رالیږی چی په افغانی او امریکایی قواوو 

بریدونه وکړی، برعکس آمریکا هر کال په سلګونه ملیونه ډالر پاکستان ته  د 

یسی ورکوی. که آمریکا او د ناتو دی نامه الندی چی د تروریستانو مخه ون

غړی هیوادونو پاکستان تهدید کړی وای پاکستان به بیا هیڅ وخت تروریستان 

نه وو تربیه کړی. زه په دی عقیده یم چی که امریکا و غواړی  چی دلته سوله 

راشی نو حتماٌ به دلته سوله راشی او یا دا چی که امریکا پاکستان تهدید کړی 

له روزلو الس واخلی نو بیا دلته سوله راتالی شی ، هر  چی د تروریستانو

څه واضح معلوم دی د تروریستانو د روزلو او تجهیز کولو ځای پاکستان ده 

ترڅو چی پاکستان او امریکا و نه غواړی دلته د سولی راتګ تش خیال ده .  

ولی داسی معلومیږی چی بین المللی ټولنه او امریکا نه غواړی چی په 

تان کی جنګ ختم شی. شاید دوی فکر وکړی چی که جنګ ختم شو بیا افغانس

 به افغانان له دوی وغواړی چی له افغانستانه خپلی قواوی وباسی.

قاچاقبراندی، دوی ټولو د ، او  د مخدره موادو کښت، مافیاعامل  شپږم

کته په سلهاو میلیونه ډالر پیداکړی ،دوی خلک وژلی د خلکو جنګو له بر

وهیږی پمالونه او شتمنی ئی غصب کړی او ځانونه ئی میلیونران کړی. دوی 

چی جنګ نه وی شاید له دوی نه و پو ښتل شی چی دوی دا سرمایه له کومه 

کړی او یا د خلکو د وژنو په تور محاکمه شی نو دوی په ټول قوت د جنګ 

 ه لمن وهی.اور ت

اووم عامل د افغانستان ګاونډیان ) ایران او پاکستان ( دی، دا دواړه 

هیوادونه خپلی ګټی د افغانستان د جګړی په دوام کی وینی دوی نه غواړی 

چی افغانستان په خپلو پښو و دریږی او بسیا شی. افغانستان د ایران او 

یو ښه مارکیت ده او هرکال  پاکستان د بی ستندرده او بی کیفیته تولیداتو لپاره

د ملیاردونو ډالرو په ارزشت دا بی کیفیته توکی چی د دنیا په بل هیڅ ځای 

کی خرڅالو نلری په افغانستان کی خرڅیږی، همدارنګه پاکستان غواړی 

آفغانستان دومره کمزوری کړی چی بیا د دیورند د کرښی د عوا و نکړی. 

مریکا په افغانستان کی آډی ولری نو ایران او پاکستان هیڅ وخت نه غواړی ا

په هره وسیله زیار باسی ترڅو دلته جګړه دوام ومومی، د امریکایی عسکرو 

تلفات او مصارف زیات شی او آفغانستان پریږدی نو د جګړی اور ته لمن 

 مرستی کوی.  پریمانه وهی او د دولت له مخالفینو سره پوځی او اقتصادی

 په افغانستان كي د وروستيو...

 په افغانستان كي د وروستيو...
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  پایله:
تونو او د افغان ملت  د خپلواکی غوښتونکی  پاڅونونو  یعد پورتنیو واق 

 گرپه نظر کی نیولو سره ویالی شو چی په افغانستان کی خارجی یرغل

یو متحد او وسلوال مقاومت سره د تاریخ په اوږدو کی  مخامخ  تل دځواکونه  

،  وځوانان ومو ډیر د مقاومت او د هیواد نه د فاع په الره کیشوی دی ، چی 

، نجونو او ښځوخپل خوږ ژوند له السه ورکړی دی . دا ټولی گیرو سپین

سرښندنی  او هڅی د یو خپلواک او اباد هیواد افغانستان د پاتی کیدلو لپاره 

ورکړل شوی دی . د افغان غیور ملت دغه سپیځلی د غرور نه ډک خصلت ، 

ال ډیر پخوا مرحوم داود خان په خپل وروستنی مالقات کښی د پخوانی 

وروی اتحاد مشر ) برژنیف ( ته د خبرو په بهیر کی هم بیان کړای وه  .  ش

افغان ملت نه د چا د استعمار الندی راغلی او نه به هم راشی . که هر دولت د 

افغانستان نه د ګټی اخیستلو لپاره د ځینی عناصرو او مشکالتو په وسیله  هر 

رځو پرته نه به د څومره فشار هم په دی ملت راوړی د یو څو محدودو و

هغوی واکمنی په دی ملت دوام و نه مومی . دا واقعیت له ډیر پخوا بین المللی 

ټولنی ته هم ښکاره شوی دی نو ځکه هغوی هم خپلو موخو ته د رسیدلو لپاره 

ټولی الری او  وسیلی په دی هیواد او د دی هیوا  پر خلګو امتحان کړی دی 

مل ګرځیدالی. خو ښکاره خبره دا دی چی د دی هیواد د جګړی د دوام ال 

چی تر څو په دی هیواد کی یو افغان هم وی دا هیواد به هیڅکله د نورو 

 هیوادونو د موخی رسیدلو وسیله نشی.

 :سرچینی

ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق . ۱۳۷۷.گیر، دست پنجشیری–۱

 فضل.، انتشارات ۲و  ۱افغانستان ، ج

افغانستان، کابل، پشاور،  فشردۀ. تاریخ ۱۳۷۸رفیع ، حبیب هللا. -۲

 انتشارات سیار.

 .افغانستان در قرن بیستم، چاپ اول ، تهران،. ۱۳۸۴.ظاهر،  طنین-۳

کابل  تاریخ معاصر افغانستان،. ۱۳۸۴، محمد ابراهیم . ئیعطا-۴

 .انتشارات میوند،

ت در سه دهه اخیر . اردو و سیاس۱۳۷۸ عظیمی ، محمد نبی.-۵

 افغانستان، جلد اول و دوم.

 په افغانستان كي د وروستيو...
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. افغانستان در مسیر تاریخ ، جلد اول ، ۱۳۴۶غبار میر ، غالم محمد .-۶

 مطبعه دولتی. 

 .افغانستان در پنج قرن اخیر ، پشاور، میر محمد صدیق  گفرهن -۷

 .مترجم: علی عالمی کرمانی ، تهران ۱۳۸۸گریگوریان وارتان -۸

،  گ قدرت ) وقایع سه دهه اخیر افغانستان( .جن۱۳۸۴لعلستانی. -۹

 اتشارات کوکچه.

. تاریخ سیاسی مختصر ۱۳۸۷مصباح زاده ، سید محمد باقر. -۱۰

 افغانستان، ناشر مرکز پژوهش های افتاب.

تاریخ مسخ نمیشود ، چاپ اول، . ۱۳۷۹.شیر شاه،  یوسفزی -۱۱

 .میوندانتشارات 
 

 

 

 

 

 پوهنیار شفیقه لطیفی

 

تعلیم وتربیه باانسجام اجتماعیرابطه   

 خالصه:

نقش اساسی درانسجام  تعلیم وتربیه 

که از طریق فرایند جامعه اجتماعی دارد. 

پذیری و ایجاد زمینه های ارزشی و هنجاری 

تاثیر تعیین  ل اجتماعی،ومشترک و کنتر

گی ه نده ای در تامین انسجام و یگپارچنک

 اجتماعی دارد.

یکطرفه  تعلیم وتربیهرابطه جامعه و       

بلکه جامعه برای تداوم حیات خود به  . نیست

ارزش ها و هنجار  درجه ای از مشابهت افکار،

تعلیم ها در میان اعضای خود نیاز دارد که 

عبارت ه ب آن را تامین می کند. وتربیه
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از ابتدا شباهت های  تعلیم وتربیه دیگر،

گی ه انندی های مورد نیاز زندم اساسی و هم

وجود می آورد و در افراد تثبیت ه جمعی را ب

امری که برای انسجام و انتظام  می کند؛

هدف ازبررسی  جامعه حیاتی و ضروری است.

کمک در راستای تربیت اجتماعی  تعلیم وتربیه

مطلوب است که دراین مقاله تالش میشود به 

 این موضوع پرداخته شود.

ی، همبستگی اجتماعی، نظم اجتماع واژه: کلید

 .تعلیم وتربیه

 

 

 مقدمه:

همبستگی اجتماعی یکی از موضوعات        

کنون ااصلی جامعه شناسی است که از آغاز تا 

ی از جامعه شناسان بوده یمورد توجه عده 

تونیس،  :چون ،بزرگ است. جامعه شناسان 

خصوص دورکیم که از دو نوع ه پارسونز؛ و ب

بستگی اجتماعی در دونوع جامعه سخن گفته  هم

اند، بیشترین مباحث را در این زمینه ارایه 

 .کرده اند

همچنان نظریه های کارکرد گرایی و       

نظریه تضاد نیز حول این مفهوم و مناقشات 

مرتبط به آن بسط و گسترش یافته است به 

باور دارندورف، جامعه متشکل از دوبعد 

با در نظر داشت این دو  ،توافق و کشمکش است

نظریه می توان گفت که انسجام اجتماعی هم 

گرایی و هم در نظریه تضاد  در نظریه کارکرد

مورد توجه صاحب  و یکی از مفاهیم محوری

گاه ها بوده است. کارکرد  نظران این دید

 رابطه تعليم و تربيت با...
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گرایی دوام و بقای جامعه را در انسجام 

و صاحب نظران تضاد نیز  .اجتماعی می داند

بعد توافق و تضاد در  امعه بشری را در دوج

در  تعلیم وتربیه هدف بنآ د.ننظر می گیر

 است.راستای تربیت خوب اجتماعی قابل تعریف 

 :رابطه آموزش وپرورش وانسجام اجتماعی

مباحث مرتبط به انسجام اجتماعی در        

ه جامعه شناسی با نهاد های اجتماعی و ب

ردیده و نهاد عجین گتربیه و  تعلیم خصوص

یکی از عوامل اجتماعی ساختن  تعلیم وتربیه 

اعضای جامعه به شمار می رود. از این رو 

در همبستگی اجتماعی و  تعلیم وتربیه نقش 

یا کشمکش پر رنگ جلوه می کند.  کارکرد 

 تربیه وو تعلیمگرایی بر اهمیت پیوند بین 

صالحی و (د همبستگی اجتماعی تاکید می کن

 است: جامعه معتقد دورکیم(.  14:1388دیگران،

 بین که ادامه دهد خود حیات به میتواند هنگامی
 داشته وجود همگونی کافی میزان به آن اعضای

 مورد یهای همانند ابتدا از تربیت و تعلیم .باشد

 این از و تثبیت در کودک را جمعی گیه زند نیاز
 میکند تقویت و تنفیذ را مذکور همگونی راه،

                                                                            (.                                                                                                                           46:1368)دورکیم،

 در تربیت و تعلیم یا آموزش و پرورش     
 جوان، پرورش نسل دارد بر داللت یكل یمعنا
 یو توانایی ها شخصیت رشد ،یاخالق و یفكر تعلیم
تأمین  راه از خصوص به جوان و نوجوان كودك، یذهن

 عبارت به(. یا ۲۴ : ۱۳۷۶ )گولد، منظم آموزش
 یجریان از است عبارت تعلیم وتربیه  دیگر،

رشد  و تربیت منظور به هدفدار و نظام مند

 در  .مطلوب كمال به رسیدن یبرا استعدادها

 رابطه تعليم و تربيت با...
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آموزش  نوع هر به ش وپرورشزآمو« تر محدود یمعنا

 به و یقرارداد صورت به كه میشود اطالق یوپرورش
 ارائه برنامه یرو و از یمنطق منظم، یشیوه ا
مدارس  به ورود با تعلیم تربیه  نوع این گردد.

 مختلف مراحل و ودرسطوح آغاز یآموزش مؤسسات یا

 (.۲۰ : ۱۳۷۰ )عالقه بند، یابد ادامه می آن

تعلیم وتربیه  ،یجامعه شناخت یبررس در       

 و كرد تعریف فرایند یك به عنوان هم میتوان را 

 به عنوان .یاجتماع نهاد یك عنوان به هم

 رفتار در یتغییر شاهد كه زمان هر فرایند،
 حاصل تعلیم وتربیه  باشیم، ذهن فرد یا یجسمان

مثال  تلویزیون ویا حتا  معنا، این در .است شده

 از است. یآموزش تأثیر یدارا گروه های همساالن 
 نهاد یك به عنوان تعلیم وتربیه  دیگر، یسو

به  كه است یافراد و مدرسه از یتركیب ،یاجتماع

 و كنش در یكدیگر با مدرسه چارچوب در متفاوت طرق

 جریان  از یبخش ترتیب، ینه اب .واكنش اند

 مدرسه ینهاد اجتماع چارچوب در تعلیم وتربیه 
 در و مدرسه از خارج دیگر بخش یول میگیرد، صورت

)شارع  یابدی م تحقق كل صورته جامعه ب چارچوب

 (.۱۰ : ۱۳۸۶ پور،

 معموال   جامعه شناسان اساس، همین بر         

 یا » یجامعه پذیر«با  را تعلیم وتربیه 

 یه  عقید به میدانند. مترادف  » شدن یاجتماع«

 یبرا جامعه یرسم كار و ساز تعلیم وتربیه  نها آ

تعلیم است. به بیان دیگر  انتقال فرهنگ و حفظ

یکی از وسایل اجتماعی ساختن افراد  وتربیه 

در جامعه بوده و بخشی از الگوهای فرهنگی 

 توسط اموزش به اعضای جامعه منتقل می گردد.
به  كه است تعلیم وتربیه جریانی مفهوم، این در

 رابطه تعليم و تربيت با...

 رابطه تعليم و تربيت با...
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 شها، ارز اعتقادات، یمجموعه  آن، یواسطه 
 نسل به جامعه یو مهارتها دانشها هنجارها،

 را » آموزش« رابرتسون یانمیشود.  منتقل جدید

 زیرا میداند. »یجامعه پذیر« با مترادف تقریبا  

 فرهنگ انتقال مفهوم یبردارنده  در واژه دو هر

 به است. دیگر گروه یا شخص به یگروه یا شخص از

 منظم انتقال از است عبارت آموزش« ،یو یعقیده 

 ». ها ارزش و تها مهار دانش، ییافته  سازمان و

تعلیم وتربیه  كه یجایگاه با تعریف این       

تعلیم  مرتبط است. دارد، یفعل جوامع در 

 و یرسم ی فعالیت به نوین جوامع در وتربیه 
 فعالیت جوامع، این است. در تبدیل شده یصنعت

 افراد یبرخ یبرا و یافته سازمان یآموزش یها
 به نیز یهستند. افراد یاجبار خاص سنین در

 و شده اند تربیت آموزش، متخصص و معلم عنوان
  دانش یفراگیر و آموزش یبرا یتجهیزات و محلها

 .(۳۴۹ : ۱۳۷۴ )رابرتسون، است شده مهیا

 از یجامعه شناس در كه یبرداشت و تعریف       
 تحت كامال   میشود، ارائه تعلیم وتربیه  مفهوم
تعلیم  یو دارد. قرار دوركیم یاندیشه ها تأثیر

 و میدانست یاجتماع كامال   یموضوع را وتربیه 

است  جوان نسل كردن یاجتماع تربیت،« معتقد بود:

 جز نیست یچیز واقع در و( ۴۸ : ۱۳۶۸)دوركیم،

ی كسان بر بزرگسال ینسلها طریق از كهی تأثیر

نیستند،  آماده یاجتماعی گه زندی برا هنوز كه

پس می توان گفت که دورکیم نیز  .میشود اعمال

را به مثابه جامعه پذیری در  تعلیم وتربیه 

تربیه و  تعلیم ، نقش  بنابرایننظر دارد. 

را که هنوز  یکان در جامعه ، آن است که کود

متناسب با نظام اجتماعی  اند، اجتماعی نشده
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بار آورده و برای سازگاری با محیط خاص 

به ارزشها ، رسوم و  اجتماعی شان آنان را

و آنها را در  .مجهز سازدعادات مقتضی ، 

نا همبستگی اجتماعی  همدیگر پذیری که هما

 است آماده کند.
 معموال   یاجتماع یهمبستگ یا انسجام       
 یك سطح در آن یپایه  كه بر رساند یم را یمفهوم
 یكدیگر وابسته اند به اعضا جامعه، یك یا گروه

یكدیگرمی باشند  نیازمند متقابل به طور و

 ارتباط، احساس نوعي همچنین یاجتماع انسجام

 آن از منظور و است دیگران با تعامل و گرایش

 چند نفر یا چند بین متقابل مسئولیت احساس«

 » باشند برخوردار اراده و یآگاه از كه است گروه

 این در یاجتماع (.  انسجام ۴۰۰ : ۱۳۶۶ )بیرو،

 و تعهد پیوند ،یهمبستگ احساس واقع در معنا،
 یگر یكد به نسبت جامعه یاعضا كه است یعاطف

 درجه به مفهوم این (.۱۱۸ : ۱۳۸۳،ی)وزیر دارند

 پیوندها به واقع، در جامعه و یك یهمگرای نوع یا
 به را گروه یا جامعه یك یاعضا كه یروابط و

  .دارد اشاره سازند،ی م مرتبط یكدیگر

جامعه انسانی به نظر دورکیم ، هر       

پیدایی این  است، یعنی  مستلزم همبستگی

اعضای یک »احساس در مردم که همه آنان 

پیوند دارند. ولی از  و با یکدیگر« پیکرند

لحاظ تاریخی ، همبستگی ممکن است انواع 

دورکیم، از دو نوع  متفاوتی داشته باشد.

همبستگی نام برده و آنها را همبستگی 

ارگانیکی )زنده  مبستگیمکانیکی )ماشینی( و ه

یا اندام وار ، در قیاس با اندام موجود 

 (.1379)استونز زنده( نامیده است

 رابطه تعليم و تربيت با...



82 
 

 و یگه پیوست هم به علل یا علت از پرسش     
در  ید بنیا و دیرینه یپرسش ،یاجتماع انسجام

 به هم شرایط یعامل اینکه چه .است یجامعه شناس

 فراهمرا  جامعه یاعضا یاجتماع یگه پیوست

 دیرباز از بوده كه یپرسشهای از ییك  میكند؟
دهند.  پاسخ آن به اند، كرده یسع انجامعه شناس

 (. ۱۹۳ : ۱۳۸3 )كوزر،

 جامعه ،یگرای كاركرد گاه دید براساس      
 متعدد یخرده نظامها و شامل متعادل است یكلیت
 ه این خرد از یك هر یكاركردها و اهداف كه

 دارند، یهنگآهم یگر یكد با اینكه ضمن نظامها،

 نیز كل یاجتماع نظام یو نیازها اهداف با
 یدل متعا نظام مجموعا   و هستند همسو و هنگأهم
یا  پدیده كه یهنگام اینرو، از میدهند. تشكیل را

 میكنیم، یبررس یكاركرد ای  زاویه از را ینهاد
 مندش سود یپیامدها برحسب آن را وجود بایدی م

 مهم نظامات ازی یك یا یاجتماع نظام كل یبرا

گونه مثال: جامعه ه ب  .كنیم تبیین آن، عه  تاب

منحیث مجموع یک نظام کلی و همبسته است که 

از اجزای گوناگون یا ساختار های کوچک 

در تکامل و انکشاف  تشکیل گردیده است،

 جامعه باید به همه اجزای آن توجه داشت،

گاه به یکی از اجزا مثآل صحت عامه توجه هر

 افزایش نفوس می شود، امرسبب این زیاد شود،

 آب افزایش نفوس به مواد غذایی،مسکن،

 مکتب، کودکستان، ترانسپورت، آشامدنی،

باید  ،شغل و ... ضرورت دارد که دانشگاه،

ل و دصورت متعاه به همه توجه داشت و ب

ت گیرد. متناسب به افزایش آنها مساعی صور

در غیر آن سبب بحران ها می شود که جامعه 

 رابطه تعليم و تربيت با...
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گسترش : مانند را آسیب پذیر می سازد.

صورت یک ه موسسات تحصیالت عالی در کشور ب

جانبه که چالش بیکاری تحصیل یافته ها را 

 وجود آورده است.ه ب

 ها بررسی این گونه در مرتون، قول به       
 نظام در كل عامل فالن دهیم، نشان كه است این هدف

 در.  كندی م یباز ینقش چه یفرهنگ یا یاجتماع
ی م پویا ینظامات را یاجتماع نظامات این مشرب

 نها آ در یخدمتگزار نقش شانی كه اجزا بینند

 كه است این یكاركرد یای خدمت تحلیل هدف و دارند
 به دست را عمل یا نهاد هر خاص خدمت

 (.156:1373.)لیتل،آورد

تعلیم  گرایان كاركرد اساس، برهمین       

 یخرده نظامها از مهمترین ییك راوتربیه 
 یخود، كاركردها سهم به كه میدانند یاجتماع

 .دارد یاجتماع نظام یبقا و یپایدار جهت در یمهم

ی كاركردها كالن، و خرد سطح دو در گرایان كاركرد

 میدهند. نسبت تعلیم وتربیه به  را یگون گونا

 تعلیم وتربیه نقش  بر تأكید عمدتا   خرد سطح در
 یزمینه ها ایجاد و یجامعه پذیر پروسه  در

 به را یاجتماع وفاق مشترك،ی هنجار و یارزش
 را یجمع هویت تعلق به احساس و آورد یم وجود
متقابل   ارتباط نیز، كالن سطح در میكند. تقویت

خرده  سایر و تعلیم وتربیه  نظام خرده بین

 ارتباط نیز و سیاست اقتصاد و قبیل از نظامها،

  .است مورد نظر یاجتماع نظام كل با مجموعه این

خرده  و نهادها بین متقابل یگه وابست واقع، در

 و تعلیم وتربیه  جمله از وی اجتماع ینظامها
 یاجتماع یاز خرده نظامها یك هر كه یكاركردهای

 یاجتماع نظام كل و خرده نظامها سایری برا

و تربيت با... رابطه تعليم  
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 سطح این در را گرایان كاركرد بحث اساس دارد

 (.  ۱۶  ۱۸ : ۱۳۷۵ ی)نوغان میدهد تشكیل

 تعلیم وتربیه  گرایان، كاركرد منظر از       

 به میتواند ،یگانه هم و مقتدر یعامل عنوان به

 بر كه جامعه ساختار در وانسجام یهمبستگ ایجاد
 یپراكندگ و دستخوش تفرقه تخصص، و تفكیك اثر
)عالقه  برساند مدد میشود، یفرهنگ یشها ارز

(. از نظر دورکیم به عنوان ۱۳۸ : ۱۳۷۰بند

 تعلیم وتربیه گرایی،  بنیان گذار کارکرد

وجود امدن تخصص گرایی ه به نوبه خود باعث ب

و تقسیم کار اجتماعی می شود و تقسیم کار 

اجتماعی اصلی ترین عامل همبستگی اجتماعی 

  جوامع اغلب به شمار می رود. ه در جامع
 و نژادی قومی، گون خرده فرهنگهای گونا دارای
میتواند در  تعلیم وتربیه  و هستند غیره

 عمومی فرهنگ با را قابلیتها این جوان افراد
 ین ترتیبه اب و سازد آشنا و همنوا جامعه

 نامتجانس یک جامعه ی تبدیل برای مهمی وسیله ی

و  تقویت طریق از یکپارچه و یگانه جامعه ای به

 اینرو، از .باشد مشترک هویت و فرهنگ توسعه ی
آموزش  نظامهای ایجاد با دولتهای ملی ظهور

 زبان با تدریس است. مدارس بوده متقارن وپرورش
 کشورها داخل مختلف اقوام شدن یکپارچه به رسمی
 یک به تعلق از آگاهی و میرسانند مدد زیادی تاحد

تعلیم  نهادهای می کند. نها تقویت آ در را ملیت

کشورهایی چون افغانستان  در مخصوصا   وتربیه 

رده فرهنگ های گوناگون می باشد خکه دارایی 

 می تواند به همگونی اجتماعی منجر گردد.

حفظ انسجام اجتماعی از سوی نهاد       

 مثابه ی بازه ب ،تعلیم وتربیههایی نظیر

 رابطه تعليم و تربيت با...
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 تعریف هویت فرهنگ ملت ها حائز اهمیت است؛

زیرا بایستی احساس پیوند با یک ملت واحد 

را به افراد القأ نماید و از سوی 

دیگر،هنجار های اجتماعی و ارزشهای غالب 

این احساس  رسمی و غیر رسمی را تحکیم بخشد.

انسجام در عالی ترین شکل خود به نوعی 

های رسمی احساس افتخار از اطاعت از ارزش

هنجار های که معیار انسجام  منتهی می شود.

در قالب نظم اجتماعی قابل  اجتماعی اند،

نظم اجتماعی را میتوان در دو  تبیین هستند.

نخست نظم  ندی کرد:بگونه متمایز طبقه 

بیرونی یا نظم سیاسی است و دیگری نظم 

نظم  م سیاسی،ظدر ن درونی یا نظم فرهنگی.

ونی و از باال به پشتوانه اجتماعی بصورت بیر

اعضای  ی قدرت سیاسی اعمال و مستقر می شود.

جامعه در این نظم با توجه به منافع خود به 

در چنین نظمی  سازگاری بیرونی تن می دهند.

و « اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته»

تعهد درونی تعمیم یافته یا ضعیف است ویا 

هد دراین حالت میتوان شا وجود ندارد.

بود که میان سطح « خأل جامعه شناختی»نوعی

گروه اولیه و سطح جامعه ی ملی وجود دارد و 

می توان آن را به ضعف جامعه ی مدنی نسبت 

داد که به صورت متعارف در میان شهروند و 

در آموزش  این گونه از نظم، دولت واقع است.

های رسمی نظام آموزش و پرورش از طریق 

اعمال تشویق برای جلوه  آموزش های مستقیم و

 های بیرونی نظم گسترش می یابد.

که مبتنی بر انسجام  نظامی در        

 اجتماع عام اجتماعی تعمیم یافته باشد،

 رابطه تعليم و تربيت با...
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داش های ارزشمند  )ملی( انحصار منابع و پا

خود در اختیار میگیرد و از این أ را اساس

تر مسدود و به تبع رو مرز های اجتماعی بیش

)اعم  آن قدرت مانور نیروهای گریز از مرکز،

گران نظم اجتماعی و منحریفان و  از اخالل

به  نیرو های مخالف سیاسی( کمتر می شود.

علت وجود انسجام اجتماعی حفظ طراوت فرهنگی 

به اشکال مختلف از جمله از طریق فرایند 

قدسی شدن متناوب ارزشها، در اذهان 

و به دنبال آن  -درونی می شود شهروندان

ل و مدیریت جریان انرژی عاطفی در وکنتر

 جامعه به راحتی میسر می گردد. 

م که ظتأثیرات انسجام اجتماعی در میزان ن

 تعلیم وتربیههردو برآمده از خاستگاه 

 از این قرار است: هستند،

انسجام اجتماعی موجبات ثبات سیاسی  -الف

  را فراهم می کند.

انسجام اجتماعی دو مشکل بنیانی را که  -ب

هر نظم اجتماعی بالقوه با آن دست به 

یعنی پیش بینی پذیری رفتار  گریبان است،

های اجتماعی و تعاون اجتماعی را حل می 

 کند.

با حل دو مشکل فوق و به دلیل ظهور  -ج

زمینه برای همکاری  اعتماد اجتماعی متقابل،

خود پیش شرطی اجتماعی و مشارکت اجتماعی که 

فراهم  برای اصالح و توسعه ی اجتماعی است،

 می گردد.

با وجود انسجام اجتماعی گسترده و  -د

آ تعمیم یافته و هویت های جمعی بارز و نسبت

یکپارچه جامعه دربرخورد با فرهنگ های 

 رابطه تعليم و تربيت با...
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بیگانه وفرایند انتشار فرهنگی، هرآن 

ک بیشتری کسب می کند؛ درابعاد مختلف، تحر

ضمن اینکه می تواند درمقابل عوامل مخرب 

ازخود مصونیت بیشتری نشان دهد وهمزمان به 

صورت فعاالنه با آنها برخورد نماید وبه 

صورت گزینشی برخی ازعناصرآنها را به نفع 

 خود جذب کند.

نظری اخالق ازجمله راه های کاهش میان  -ه

تماعی عام و تقویت انسجام اج عملی،واخالق 

در نظام اجتماعی که بر  تعمیم یافته است.

اساس انسجام اجتماعی عام و تعمیم یافته 

از نظام آموزش و پرورش انتظار  استوار است،

می رود که نظام شخصیتی مطلوب را واجد 

گی عاطفی تعمیم یافته ه تمایالتی نظیر وابست

به اجتماع و هویت جمعی تعمیم یافته و تعهد 

عمیم یافته و خرد گرایی و سمت گیری درونی ت

عام گرایانه نسبت به موضوعات اجتماعی و 

در این گونه نظام  فرهنگی تنظیم نماید.

همه ی افراد و موضوعات  آموزش و پرورش،

 اجتماعی به یک چشم نگریسته می شود.

 (.153:1386)چلبی،

اجتماعی نظارت  درساختار نظام منسجم،

صیر است تا احساس بیشتر بر اساس خجالت و تق

زیرا در چنین نظمی سلوک و منش  ترس و بیم؛

خود »افراد بر اساس تعهد درونی و تمایل به 

ه ب یا وجدان خودی صورت می گیرد.« تنظیمی

ین ترتیب هرگاه انسجام اجتماعی عام و ا

احتمال  تعمیم یافته وجود داشته باشد،

 انحراف از قواعد اجتماعی کاهش می یابد.

هر اندازه  تعلیم وتربیه نظم مورد نظر در 
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بر  لی پیش رود،وبه سمت آموزه های خود کنتر

در  انسجام اجتماعی تأکید بیشتری دارد.

حقیقت نظام آموزشی مبتنی بر نهی و تنبیه 

بایستی هرچه بیشتر به سمت تبیین و انگیزه 

بخشی های ارزشی پیش رود. در این حالت اخالق 

وجه  تعلیم وتربیه نظام  تعلیم داده شده در

غالب درونی می یابد و هرچه بیشتر به وجوه 

عام اخالق در چارچوب اجماع تعمیم یافته می 

مفاهیم اخالقی مورد تدریس در این  پردازد.

عالوه بر تأکید بر ارزشهای نظام  صورت،

به تبیین حسن و قبح فی  اجتماعی و سیاسی،

و عزت نفسه درعملکرد افراد به کنترول خودی 

 نفس می پردازد.

انسجام اجتماعی عالوه بر نشانه های  -و

قابل مشاهده ی آن گویای نوعی احساس یا 

غالبآ این اتفاق نظر وجود دارد  عاطفه است.

که عاطفه موضوعی کامآل خصوصی است و متکی به  

دستگاه اعصاب خود کار است که حتی از اراده 

اما نباید  انه فرد نیز خارج است،ی آگاها

این واقعیت را هم از نظر دور داشت که 

غالبآ این روابط اجتماعی هستند که اعصاب 

در تحلیل های جامعه  را تحریک می کند.

ساس حشناختی و روان شناختی میتوان پنج ا

افسردگی  اضطراب، خجالت، منفی، یعنی تقصیر،

نست. و عصبانیت را موجد روابط اجتماعی دا

روابط اجتماعی در دو بعد  به همین ترتیب،

قابل تبیین اند که شامل بعد قدرت و بعد 

بعد رابطه ی قدرت حاوی زور  منزلت می شود.

 سلطه یابی، تنبیه، تعهد، اجبار، گویی،

منزلتی  ی رابطه بعد تهدید و غیره است.

 رابطه تعليم و تربيت با...
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 تمجید دوستی، حمایت عاطفی، ،رایثا حاوی

 (.12:1388)صالحی ودیگران، است. وغیره

در جهت حفظ و باز  تعلیم وتربیه نظام 

بر رابطه ی  بایدتولید انسجام اجتماعی 

منزلتی شاگردان تاکید نماید.هنگامیکه 

با اجزای خود رابطه  تعلیم وتربیه سیستم 

طبعآ شاگردان نیز  ای منزلتی را شکل دهد،

هرچه بیشتر خواهند کوشید این نوع رابطه را 

این امر  میان خود باز تولید کنند. در

همواره بایستی با آگاهی دهی درست شکل 

در متون درسی و نیز  تعلیم وتربیه گیرد. 

تالش باید در نوع روابط نظام مند خود 

ا هنجاری ها و ضد ارزش ها را تنماید، 

قدرت به تحریک  بتیین کند. رشد روابط 

 به عنوان مثال، احساسات منفی می انجامد،

احساس تقصیر زمانی بروز می کند که فرد 

اذعان داشته باشد رفتار او برای مثال با 

مطابق با ارزشهای اخالقی درونی  دیگران،

نیست. وقوف با این امر باعث برانگیخته شدن 

احساس تقصیر در فرد می شود.احساس تقصیر 

برانگیخته شده میتواند خود شخص را هدف 

به این ترتیب،  قرار دهد و درون فکن گردد.

تقصیر به صورت تأسف و پیشیمانی و تمنا 

حس می شود. « درد روانی»برای رهایی از 

هنگامی می توان این احساس را موجب برهم 

خوردن انسجام اجتماعی دانست که فرا گیر 

به  تعلیم وتربیه شده باشد.هنگامی که نظام 

تعریف هنجار ها و نه صرفآ ارزشهای عمومی و 

احساس  افی نشان نداده باشد،کلی توجه ک

تقصیر نهادینه شده رفته رفته انسجام 
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 شخصیتی و سپس انسجام اجتماعی را مورد آسیب 

قرار خواهد داد. از سوی دیگر زمانیکه در 

عدم  تعلیم وتربیه روابط قدرت در نظام 

شخصی که در روابط  توازن وجود داشته باشد،

 نسبت به تخطی و دارای قدرت کمتری است،

تجاوز فرد قدرتمند آسیب پذیر است. روابط 

 تعلیم وتربیه ابزاری در آموزه های نظام 

بایستی هرچه بیشتر نفی شود؛ به ویژه آنکه 

قدرت منجر به گسترش عدم  افزایش روابط 

تعادل روانی در بعد کالن است و تربیت 

 (.156:1385.)ریتزر،اجتماعی را مختل می سازد

  :نتیجه

نتیجه که از مطالب مرورشده دراین       

مقاله بدست می آید اینکه، تعلیم وتربیه 

یکی از فرایند های تاثیر گذاردرجوامع بشری 

بوده که درکنار سایر کارکردهایش، به تقویه 

انسجام وهم بستگی اجتماعی نیز می افزاید. 

نقش تعلیم وتربیه  درتحکیم انسجام اجتماعی 

د جامعه پذیری افراد بشتر ازطریق فراین

جامعه برجسته می گردد. زیرا تعلیم وتربیه 

از یک طرف افکار وارزش های کلی جامعه را 

درمسیرهم رنگی وهم مانندی هدایت می کند، 

وازطرف دیگربه عنوان یک نهاد اجتماعی بستر 

مناسبی را برای تعامالت متقابل افراد جامعه 

تفاوت که مبتنی براصل هم دیگر پذیری و درک 

های دیگران باشد، فراهم می کند. یعنی 

تعلیم وتربیه توانایی تحمل تفاوت های 

دیگران را در وجود ما افزایش می دهد که به 

این دلیل می تواند مبنای خوبی برای توافق 

جمعی به حساب آید. ودرضمن تعلیم وتربیه، 

با... رابطه تعليم و تربيت  
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وسیله مهمی برای تبدیل نمودن یک جامعه 

ه یک جامعه یک پارچه پراگنده وغیر متجانس ب

ومتحد ازطریق تسریع توسعه فرهنگی وتقویت 

هویت مشترک پنداشته میشود. هویت مشترک که 

خود نتیجه تعلیم وتربیه است، نیزبه نوبه 

خود میتواند زمینه  ساز احساس وتعهدات 

جمعی ومستحیل شدن خواسته های فردی در درون 

 منافع جمعی واقع گردد.

   منابع:

متفکران  .(1390) . استونز، راب .1

بزرگ جامعه شناسی، ترجه: مهرداد 

 میردامادی، تهران: نشرمرکز.

 علوم فرهنگ .(۱۳۶۶ ). آلن بیرو، .2

ساروخانی،  باقر اجتماعی، ترجمه ی

 اول. چاپ کیهان، تهران، انتشارات

جامعه شناسی  .(1386).چلبی، مسعود .3

 نظم. ) تهران: نشرنی، چاپ دوم(.

درباره  .(1368). دورکیم، امیل .4

تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، 

 کتاب سرای بابل چاپ اول.

 بر درآمدی .(۱۳۷۴). یان رابرتسون، .5

 انتشارات بهروان، حسین ترجمه ی جامعه،
 .دوم چاپ مشهد، رضوی، آستان قدس

نظریه های  .(1389).ریتزر، جورج  .6

جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه 

محسن ثالثی، تهران انتشارت علمی، چاپ 

 شانزدهم

جامعه  .(۱۳۸۶ ). محمود شارع پور، .7

 سمت، پرورش، انتشارات و آموزش شناسی
 سوم. تهران، چاپ

ربيت با...رابطه تعليم و ت  

تربيت با...رابطه تعليم و   
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 .(1388).صالحی امیری، ودیگران .8

اموزش وپرورش و انسجام اجتماعی، مجله 

 .13دوره  1رشد اموزش شماره

جامعه  .( ۱۳۷۰ ). علی، عالقه بند .9

 بخانه ی پرورش، کتا و آموزش شناسی
 پنجم. فروردین، تهران، چاپ

زندگی و  .(1387). کوزر، لوویس .10

اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه 

چاپ  .محسن ثالثی، تهران انتشارت علمی

 یازدهم. 

 ). ویلیام کلب، و جولیوس گولد، .11

 باقر ترجمه اجتماعی،  علوم فرهنگ .( ۱۳۷۶
مازیار،  و دیگران، انتشارات پرهام

 اول. تهران، چاپ

(.تبیین 1373لیتل، دانیل.) .12

درعلوم اجتماعی، ترجمه، عبدالکریم 

سروش، انتشارات موسسه فرهنگی طراط، 

 تهران چاپ اول.

(. 1383جواد.)وزیری، محد  .13

بررسی تأثیر انسجام وانعطاف پذیری 

خانواده برشکلگیری هویت درجوانان 

شهرشیراز، فصلنامه ی مطالعات جوانان، 

 .7شماره ای 

(. نظریه ی 1375نوغانی،محسن.)  .14

بازتولید اجتماعی وفرهنگی درآموزش 

وپرورش، مجله ی دانشکده ادبیات وعلوم 

 .35 انسانی دانشگاه فردوسی مشهد شماره
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 پوهنیار شهال زیوری

 

 جوانان نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی
 خالصه:

 ارتقاء و عظمت یك جامعه بسته به      

آن  یآن است كه اعضا یاعضا پیشرفت تحصیلي

د از طریق فراگیري آموزش در خدمت تا چه ح

دارند وچقدر  یوظیفه شناس جامعه خویش حس

تولید و باال بردن سطح  افزایش خود را در

مر از ااین  كه دانند یسهیم م یدرآمد مل

محیط و  رفتار والدین موسسات آموزشي، طریق

باید  كه دانش آموزان قابل آموزش است یشغل

 ،ساده ترین انگیزه پیشرفت. ندآن را بیاموز

 ،احسن است یتمایل به انجام كار به نحو

 ،به پیشرفت داشته باشد یكه نیاز شدید یفرد

نه به  ،خود موفق باشد یخواهد در كار ها یم

بلكه فقط به خاطر  مقام سود یا كسب خاطر

محیط اوقات محصالن در  یانجام بهتر كار.برخ

تا  فعالیت هاي را انجام میدهند آموزشی

 ،شود مانند امتحانات یارزیاب ی شانكارای

د نزپردا یم یعاد یاوقات به فعالیت ها یگاه

وجود داشته باشد  یبدون این كه قصد ارزیاب

مطرح باشد مانند خواندن  ییا شكست وپیروز

 بخانه ها.كتب موجود در كتا

آموزش  ،جمعیت ،خانواده     ژه:كلید وا

 انسجام اجتماعي شهروند  ،وپرورش
 

 

 مقدمه

 نقش خانواده در پيشرفت...
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تعلیم  موردامروز دامنه پژوهش ها در  

وتربیت وسعت بسیار پیدا كرده است. اقتصاد 

 تمتقدم به بحثی كلی درباره اهمی دانان

نقش  تعلیم وتربیه پرداخته اند. در اقتصاد

پیشرفت تحصیلی محصالن در شرایط  خانواده در

در انكشاف  كنونی رول مهم وارزنده را

 ایفا می كند. اقتصادي كشور

شهای پیشرفت و توسعه علوم در همه بخ 

كمیت  د وزنده گی واز جمله در امر تولی

وكیفیت آن تحول و تغییر ایجاد كرده است. 

این تحول وتغییر امری محدود نیست بلكه سیر 

چون  يآن دایم ادامه می یابد، طبعأ مسایل

ومشاغل نیز تحت تاثیر آن قرار می  هحرف

 گیرد.
ضروری است كه در پرورش اقتصادی و  بنأ

آموزش حرفه ای موضوع زمان در نظر گرفته 

شود وافراد را بر اساس نیاز زمان پروراند. 

یكی از مسایل مهم در پرورش اقتصاد این است 

كه فرد را آن چنان بپروراند كه كار و تالش 

، این سخن بدان داقتصادی را وظیفه خود بدان

ان عادت كرده اند كه نظر است كه برخی آن چن

و فعآل نیازی به  نداگر درآمدی داشته باش

تحمل رنج برای كسب در آمد بیشتر نداشته 

باشند به بیكاره گی، سستسی و تن پروری می 

پردازند، در حال كه كار یك امر ضروری و 

خود بلكه برای  مداوم است نه تنها برای

 گرداندن چرخ جامعه.

اله برجسته هدف از نوشتن این مق      

ساختن عوامل پیشرفت تحصیلی محصالن می باشد، 

اهمیت موضوع به گونه است كه می تواند در 
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آینده برای نسل فردای ما تاثیرات مثبت به 

بار آورد. اطفال امروز ما باید به كار 

و فرصت كافی برای شان داده  ندانداخته شو

 د.شود كه به كار های دیگر رسیدگی كنن

دایمی است ونسبت به خصوصیات  یادگیری امری

روانی وهدف ها و تمایالت فرد ونحوه ارتباط 

آن ها باهم كه كل شخصیت فرد را تشكیل می 

چون وضع هر یك از گزار است. دهد تاثیر 

افراد از لحاظ بدنی، روانی، تمایالت وهدف 

ها با دیگران متفاوت است روی این اصل 

است.     جریان یادگیری در افراد مختلف متفاوت

از جانب دیگر این مقاله یك تحقیق كتابخانه 

ایی بوده و از منابع معتبر علمی استفاده 

به عمل آمده است. آنچه را می توان در این 

تحقیق پیش بینی كرد این است كه عوامل 

زیادی در به وجود آمدن این موضوع دخیل است 

جمع  يوهمچنان در تدوین این مقاله موضوعات

ه می تواند نیاز یك خواننده را بندی شده ك

 مرفوع گرداند.
تاثیرات محیط خانواده بر موفقیت 

محیط یاد گیری دوران اولیه کودکی ی: تحصیل

در چهار چوب خانواده عامل بسیار مهمی در 

 ۸۰٪موفقیت تحصیلی اوست. برخی معتقدند که 

 سالگی، رشد میکند. ۸تا سن  ههوش باالقو

تحقیق معروف کلمن تحت عناوان براباری      

فرصت آموزشای نشاان داده کاه تااثیر محایط 

خانواده بر موفقیت تحصیلی به مراتب بیشاتر 

از تاثیر برنامه های مدرساه اسات. مطالعاه 

معروف دیگر توسط جنکاز باه نتیجاه مشاابهی 

مبنی بر اینکه ویژه گیهاای خاانواده  ،رسید

 نقش خانواده در پيشرفت...
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گی مهمترین متغیر در تعیاین موفقیات داناش 

آموز است. به عباارت دیگار باار اسااس ایان 

مطالعه شغل، درآمد و تحصایالت والادین )کاه 

اجتمااعی را تشاکیل  -همان پایگاه اقتصادی 

برای موفقیت تحصیلی  عاملمی دهند( قویترین 

تحقیقات بعدی هم نشان داد  است. دانش آموز 

ور مدرساه ارتبااط که مشارکت والدین در اما

مثبتاای بااا موفقیاات تحصاایلی دانااش آمااوزان 

 (.31-30: 6)دارد.

میاازان مشااارکت و دخالاات والاادین در      

فرایند های آموزشی نیز تا حدود زیاد بستگی 

آنها دارد. تحقیقات زیادی  جتماعیبه طبقه ا

در مورد سرمایه فرهنگی که کاودک از زنادگی 

صاورت  خانواده گی خود باه مدرساه ماای آورد

گرفته است. در واقع سرمایه فرهنگی کودکاان 

طبقه باال و متوسط زمیناه و امکاناات مفیاد 

برای تجربه آموزشی پدیاد مای آورد ولای در 

مقابل سرمایه فرهنگی کودکاان طبقاه پاائین 

مورد تائید نهاد های جامعه مانند آماوزش و 

 (.7:24) پرورش نیست.

خانواده های طبقه متوسط مواد آموزشای      

بیشتری مانناد کتااب، روزناماه و مجلاه در 

خانه دارند. کودکانی که در خانه به مطالعه 

می پردازند در امتحاناات مختلاف در مدرساه 

با آنهاا در موفق ترند. والدین این کودکان 

، باه کتابخاناه دروس شان همكاري مي نمایند

ی مدرسه مشاارکت مای میروند و در فعالیت ها

اینها هم چنین از موزیم هاا بازدیاد  ،کنند

می کنند و به موسیقی گوش مای دهناد. تماام 

 نقش خانواده در پيشرفت...
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این فعالیت ها به نحوی ارزش آموزش و پرورش 

 را در کودک تقویت می کنند.

در تحقیقات مرباوط باه داناش آماوزان      

بررسی های متغییر مربوط به خانواده و رشاد 

النی دارد. یکاای از کودکااان تاریخچااه طااو

مهمترین مطالعات متعلق به دایانا بومریناد 

او طبقه بندی جاالبی در ماورد رفتاار  ،است

 شان پیشنهاد نمود،والدین نسبت به فرزندان 

به اعتقااد او دو جنباه از رفتاار والادین 

 نسبت به کودکان حایز اهمیت است:

منظور از پاساخ :پاسخ دهی والادین -1

از اینکاه آنهاا دهی والدین عبارت است 

تا چه حد به نیاز های فرزند خاویش باه 

عکس العمل نشان  یرندهشیوه حمایتی و پذ

 می دهند.

 تقاضا های والادین :توقع والدین  -2

عبارت است از اینکه تا چه حاد والادین 

خواهان رفتار مسائوالنه از ساوی فرزناد 

خود هستند. برخی از والادین توقعاات و 

خویش دارند  انتظارات زیادی از فرزندان

 و برخی دیگر بسیار آسان می گیرند. 

نکته مهم اینست که ایان دو بعاد مساتقل از 

یعنی احتمال دارد که پدر و مادر  ،یکدیگرند

بسیار تقاضامند باشند ولی اصال  به فرزنادان 

 (.207-205: 2. )خود عکس العمل نشان ندهند

آن باار موفقیاات اشااتغال مااادر و تاااثیر 

افزایش مشارکت زنان در بازار کاار :فرزندان

سبب انجام تحقیقات زیاادی در ماورد تااثیر 

اشتغال مادر بر فرزندان شده است. جواناانی 

 نقش خانواده در پيشرفت...
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کااه دارای مااادران شاااغل هسااتند از سااایر 

جوانان متفاوت اند. باه طاور کلای اشاتغال 

مادر بر دختران تاثیر مثبت دارد ولی تاثیر 

ناچیز و متفاوت است. در طبقات آن بر پسران 

شاغل  ن شانعی دخترانی که مادراتمامتوسط اج

هستند در مقایسه با همساالن خود امید هاا و 

آرزو های شغلی باالتری دارند ولی این یافته 

: 8.) الزامآ در مورد پسران صادق نمای کناد

7.) 

تحقیقات زیادی در مورد اشاتغال ماادر      

ان صورت گرفته است. بر موفقیت تحصیلی فرزند

نتیجه برخی از مطالعات این بوده است که در 

خانواده های طبقه متوسط و باال اشتغال تمام 

وقاات مااادر در طااول دوران تحصاایلی مکتااب 

فرزناادان بااا عملکاارد ضااعیف تحصاایل پسااران 

ارتباط دارد اما در ماورد عملکارد تحصایلی 

دختران ایان گوناه نیسات. محققاان از ایان 

شگفت هساتند کاه چارا اشاتغال  یافته ها در

تمام وقت مادر فقط بر پساران تااثیر منفای 

دارد نه بار دختاران. یکای از تبیاین هاای 

ارائه شده به تاثیر اشتغال مادر بر نظاارت 

والدین و بخصوص نظارت آنها بر امور تحصیلی 

 بر می گردد.

تبیین دوم مربوط می شاود باه تااثیر )     

سر با سایر پدان اشتغال مادر بر رابطه فرزن

تحقیقاات اخیار نشاان داده  ،اعضای خانواده

اساات پساارانی کااه مااادران شاااغل دارنااد در 

مقایسه با ساایر پساران بیشاتر باا ماادر، 

خواهر و برادران خود دچاار دجال و درگیاری 

اند. برخی علت این امر را به افزایش تقاضا 
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از جوان برای کار در خاناه نسابت میدهناد. 

ختران به کار کردن در خاناه پسران بیش از د

 .(20: 1اعتراض می کنند. )

 

دولت ها و سازمان های   تماعی:علل اج 

سرعت  بین الملی مسائلی چون کثرت جمعیت،

رشد، ازدیاد جمعیت و کمبود مواد غذائی را 

دلیل برای تنظیم خانواده و پیش گیری از 

در حالیکه این بیان به  ،نسل ذکر می کنند

حقیقت ماسکی بر روی جنبه های خالف عدل 

جاریه در جهان است. اگر از اسراف ها و 

افراط و تفریط ها جلوگیری به عمل آید، اگر 

عده ای از اتالف و نابود کردن مواد غذائی 

منابع موجود غذا نه تنها  خود داری کنند،

 همه انسان ها را سیر می کند بلکه مزایای

هم وجود خواهد داشت. به عالوه با بهره 

برداری از دیگر منابع غذائی در زمین که 

فعال  بال استفاده مانده اند می توان ده ها 

 (.40: 4. )نفر را تغذیه کرد لیونم

از سوی دیگر بر اساس تحقیقاتی که باه      

عمل آمده علال و عوامال متعاددی در جامعاه 

ت مای شاوند. وجود دارد که موجب تعدیل جمعی

اصوال  آنچه که تحات عناوان نظاار ماالتوس در 

باره جمعیت مطرح شده است سخنی متزلزل اسات 

و امروزه نظرات بسایاری در زمیناه خاالف آن 

 یافته اند.

شکی نیست که با افزایش جمعیات مساائل      

تهیه  جدیدی در جنبه رفاه و آسایش زنده گی،

ن امر بار مطرح خواهد بود ولی اینوسایل و ا

چنان نیست که نسل آینده منحصاارا  چاون دسات 

 نقش خانواده در پيشرفت...
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ع باشند. آنان نیز تماردن اجگهای شکسته بر 

نیااروی فکااری و بااازوی  دارای قاادرت ذهناای،

کارند و در پدیده آوردن وساایل و امکاناات 

 برای زندگی سهیم خواهند بود.

 در هر حال ذکر این نکته مهم اسات کاه     

از این قبیل نمای توانااد موجاب پایش  يدالیل

گیری از تولد فرزند شود. بلی اگر به فسااد 

عدم قادرت بار  جامعه و عدم قدرت جامعاه و 

اداره فرزند در جوامع کنونی تکیه شود شاید 

-9:5. )بتواند عذری قابل قبول تر عرضه نمود

6.) 

نظار باه اهمیات   :ضرورت تربیت اقتصاادی

اقتصاد در زنده گی و سر نوشت آدمای ضاروری 

همات گماارده  آموزش اقتصادي اطفاال است به

كاه پادران اطفاال خاود را  شود و چه بهتار

متوجه امور اقتصادي از طریق خریاد و فاروش 

پایاه گاذاری  وكارهاي تولیدي نمایناد وباا

ایجاد شور و شوق در این زمینه بپردازد تاا 

پاذیرش آن سارباز  ر وکا ي ازندر دوران جوا

 نزند.

وساایل  و تهیه غذا، لبااس رپدر عمال  د     

نقش اساساي  رفاه و آسایش و معیشت اهل خانه

و طفل خود به خود حتی در سانین خارد  دارد،

آشنا شده و او را بارای  موضوع سالی با این

خویش مبنا و منشاء قدرت مای شناساد. نیااز 

کناد و در مای  های خود را به او اعاالم مای

 یابد که او مرکز مراجعه است.

و  پادر او تدریجا  در می یابد که باید     

یا مادر عهده دار انجام وظیفه گاردد و باا 

فنون و حرفه ای آشنا گردد و این خود زمینه 

 نقش خانواده در پيشرفت...
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ای برای فرا گیری بسیار از وظایف حرفاه ای 

 و شغلی است در عین حال محرکی برای این کار

رج باید باشد و پدر ضمن القا وظیفه از خا و

و تذکرات شوق و رغبتی را در این راه در او 

 (.45: 5. )پدید آورد

با توجه  تماعی:خانواده در پرورش اج نقش 

والدین در نزد کودکان در ساال هاای  نقش به

اولیه زنده گی و با توجه به آماده گی هاای 

ذهنی و جنبه تقلیدی کاودک در سانین اولیاه 

عی فاوق تماانقش والدین در زمینه پارورش اج

العاده مهم خواهد باود. والادین باا شارکت 

دادن کودک در مسئولیت های خاانواده گای در 

نش باه باا هماراه بارد ، شورا ها و بحث ها

مجامع مختلف با ایجاد زمیناه مناساب بارای 

فعالیت های او تا حدود زیاادی او را بارای 

 ،عی آماده خواهند کاردتمازندگی اجه ورود ب

در عین حال بسیاری از موارد از طریق آموزش 

از آن  ،مستقیم باید به کاودک آموختاه شاود

بابت که امکان توسعه همه جانبه تجارب برای 

 ده نمی تواند فراهم باشد.کودک در خانوا

بنابراین والدین دو گونه مسائولیت در ایان 

 زمینه دارند:

  یکی آموزش مسائل و رفتار اجتماعی

 از راه مستقیم

 3. ) و دیگر از طریق عمل و رفتار :

20.) 

 :نتیجه گیری

 نقش خانواده در پيشرفت...
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نقش خانواده  که تحت عنوان ز مقاله ايا    

باه رشاته تحریار  در پیشرفت تحصیلي محصاالن

گرفته شده است از آن چنین نتیجه گیاری مای 

شود. کودکان که پاره هاای پیکار والادین و 

 .ندمای باشا اعضای شدیدا  وابسته باه آنهاا

دارای حقوق فوق العاده مهم و قابل توجه می 

باشند که والدین در قباال آنهاا مسائولیتی 

نخستین حقوق کودکان اینست کاه  .دارندعظیم 

آنها را به همان گونه کاه از لحااظ شاکل و 

 جنس بدنیا می آیند بپذیرند.

در دسات  )ج(کودک امانتی از سوی خداوند     

والدین است آنها وظیفه دارند چون باغباانی 

این نهال نو رسایده را نیکاو بپروارنناد و 

زمینه را برای رشد هماه جانباه و باه ثمار 

او فراهم کنند. والدین موظف اند در  رساندن

طول دوران تربیتی او میراث علمی و فرهنگای 

جامعه را باه او منتقال و زمیناه را بارای 

 اجرا و عمل و بهره برداری او فراهم سازند.

برای پدر یا مادر شدن شرایط و خصاایص      

یاد الزم است که داوطلباان مقاام والادین با

الاقل مقداری از آن را حاائز باشاند وگرناه 

 تربیت فرزندان دچار مخاطره خواهد شد.

بادو  زتربیت کودک اگرچاه باه ظااهر ا     

تولد آغاز مای شاود ولای حقیقات و واقعیات 

مساله با در نظر داشاتن تااثیر جنباه هاای 

وارثتی و نفوذ نقش های محیطای تربیات طفال 

باید مورد  قبل از تولدها اینست که او ماه 

نظر باشد، اقل تاریخ و زماان آغااز تربیات 

کودک هنگامی است که در آن به انتخاب همسار 

اقدام می گیرد از آن لحظه به بعد هر گاامی 

 نقش خانواده در پيشرفت...
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که والدین بر میدارند قدمی در راه فسااد و 

 یا اصالح نسل است.

 :منابع و مآخذ

(. باا فرزنادان ۱۳۷۱شرفی، رضا. ) -1

اول،تهران:  خود چگونه رفتار کنیم، چاپ

 جهاد دانشگاهی.

(. تعلاایم و ۱۳۵۰راسااخ، شاااپور. ) -2

تهران: انتشارات  تربیه در جهان امروز،

 امیر کبیر.

(. ۱۳۸۳علاااای. ) شااااریعتمداری، -3

تهاران:  چااپ دوم، روانشناسی تربیتای،

 .انتشارات امیر کبیر

(. جامعاه ۱۳۸۸محمود .) شارع پور، -4

 چاااپ هشااتم، شناساای آمااوزش و پاارورش،

 ن:  انتشارات سمت.تهرا

(. اصاول ۱۳۸۲مصطفی .) عماد زاده، -5

اقتصاد آماوزش و پارورش؛ چااپ بیساتم، 

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

(. نقش پادر در ۱۳۷۵قایمی، علی. ) -6

 .تهران: انتشارات امیری تربیت،

(. خاانواده و ۱۳۶۴قایمی، علای. ) -7

 .شارات امیریتربیت کودک، تهران: انت

(. اقتصاااد و ۱۳۴۸محمااد عزیااز. ) -8

چاپ اول کابل: انتشارات تحصیالت  جامعه،

 .عالی

(. توساعه ۱۳۷۲.) داریاوش نوروزی، -9

 .اجتماعی، تهران: انتشارات پیام نور
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 پوهنمل سید حبیب شاه حامد 

 

های جامعه شناسی نظم نگاهی به نظریه

 اجتماعی

 خالصه:

نظم اجتماعی برای استمرار و بقای جامعاه 

یک امر الزم و ضروری است. نظم اجتمااعی باه 

معنای اطاعات تماامی اعضاای یاک جامعاه از 

هنجارها، ارزشها و قوانینی اسات کاه اسااس 

قوام جامعه را تشکیل مای دهناد و از هماین 

لحاظ مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته و 

ارایاه نماوده نظریات مختلف در ایان ماورد 

اند، طوری که توماس هابز دانشامند انگلایس 

بقای جامعه و نظم اجتماعی را مبنی بر محور 

قرارداد اجتمااعی میاان افاراد جامعاه مای 

داند. دورکیم جامعه شاناس معاصار فرانساوی 

معتقااد اساات کااه عنصاار اصاالی تااداوم حیااات 

اجتماعی که با وجود تغییرات در روابط ما و 
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ه آن است، استمرار می یابد افرادی که سازند

اسات و شاامل مجموعاه یای از « نظم اخالقای»

قواعد است که بر روابط اجتماعی حکم فرماست 

.به همین ترتیب انتونی گیدنز جامعاه شاناس 

مشهور انگلیسی معتقد است که نظم عباارت از 

همنوایی در رفتار و عملکرد و نیز همااهنگی 

جتمااعی و همگونی در وضعیت و وجود برابری ا

همراه باا احسااس رضاایت همگاانی میباشاد.  

همچنان گیدنز نوعی از تقسیم بنادی تااریخی 

از نظم را ارایه می کند که قابل توجه است. 

به این لحاظ او نظام را باه سانتی و مادرن 

تقسیم بندی می کند که این دو نوع نظام ناه 

تنها از لحاظ تاریخی جدا از هم اند، بلکاه 

 ز متفاوت از هم اند. به لحاظ ماهوی نی

به همین ترتیب مکتب کارکردگرایی، جامعاه 

را واجد نظم و ترتیاب مای دانناد. از نظار 

آنها نه تنها انتظار می رود که ساختار کلی 

جامعه به صورت منظم و قابل پیش بینای عمال 

می کند، بلکه چنین انتظاری در مورد زنادگی 

 خصوصی افراد هم وجود دارد. 

ت در مقابل در مکتب تضااد گرایااان، طبقاا

اجتماعی، عوامل اصلی تغییر و تحول اناد از 

همین رو، قشار بنادی اجتمااعی از محورهاای 

عمده بخش های رویکرد تضاد گرایای اسات. از 

این دیادگاه یااک طبقاه، مناافع خاود را در 

سازمان خاصی از تولید می بینند و می کوشند 

با حفظ شیوه های تولید خاص به منافع اعضای 

تغییر و تحول که این  خود دست یابد و از هر

منافع را محدود سازد، ممانعت به عمل آورد. 

و باالخره نظم از  دیدگاه نظریه کنش متقابل 

 نگاهی به نظريه های...
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ناشی از کنش و واکنش هایی است که در زمینه 

 اجتماعی صورت می گیرد. 

 مقدمه:

نظاام اجتماااعی در هاار جامعااه ای، خااواه 

ابتدایی یا مدرن، امر پسندیده و الزم اسات. 

سایه برقراری نظم اساات کاه افاراد  تنها در

قدرت می یابند، استعداد خود را کشف کنناد، 

اهداف خود را تعیین نموده و برای رسیدن به 

آن برنامه ریزی کنند، شناخت استعداد خود و 

ابتکار اندیشه و عمل تنها زمانی میسار مای 

شود که انتظام و انضباط اجتماااعی، ثباات و 

 باشند. آرامش الزم را تضمین کرده 

عالوه بر این مردم همواره به دنبال ثباات 

و آرامش اجتماعی خود هستند و اصوال  در پرتو 

همین ثبات هویت خود را باز می یابناد و از 

انتقال آن فرزندان شاان مطمائن مای شاوند. 

مضمون نظم، اندیشه چیزهایی را که باه جاای 

مطلوب نشسته اند و دقیقا  مرتب گشته اند در 

در می سازد. از این رو نظم در سطح ذهن متبا

گروه های انسانی به معنای آرامش، انتظام و 

اطاعت است. نظم اجتماعی باه معناای اطاعات 

تمامی اعضای یک جامه از هنجارها، ارزشها و 

قوانینی است که اساس قوام جامعه را تشاکیل 

می دهد. به این قرار این اصطالح را می توان 

موعااه نهادهااای بااه منظااور مشااخص کااردن مج

اجتماعی از ایاان نظار کاه در جهات عملکارد 

مطلوب حیات اجتماعی و مناسبات اجتماعی باه 

خوبی تنظیم شده اند، به کار برد. عالوه بار 

این، مفهوم نظم اجتماعی می تواند باه طاور 

مستقیم همااهنگی، تعاادل و انساجام رواباط 
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اجتماعی را برساند که مجموع افاراد جامعاه 

ساز و کارهاای را از طریق  عل و انفعاال  ف

اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشاترک جلاب 

کنند و خواست گذران حیات را در جماع پدیاد 

 آورد. 

نظام اجتمااعی از آنجاا کاه دارای خصالت 

اجتماعی بوده و باعث استمرار، دوام و بقای 

جامعه می شود، همایش ماورد توجاه و بررسای 

اسااان و سااایر دانشاامندان علااوم جامعااه شن

اجتماعی قرار داشته در این مقاله ساعي باه 

عمل خواهد آمد تا آن نظریات و دیادگاه هاا 

 را مورد مطالعه و بررسي قرار دهیم.

 مطالعه نظم:

جامعاه شناسای باه مطالعاه دو موضاوع در 

جامعه می پردازد. یا به عبارت دیگر جامعاه 

به مطالعه شناسی به عنوان یک رشته علمی که 

جامعه سر و کار دارد، دو مسالۀ اساسی دارد 

های جامعه شناسی در درون ایان که تمام حوزه

دو مساله جای می گیرد و هرچه باه ناام مای 

تواند تحت مطالعه جامعاه شناسای درآیاد در 

این دو حوزه جا می گیرد. یکی اینکه جامعاه 

شناسی به مطالعه نظم در جامعه می پاردازد، 

مسایل موضاوعات حاشاایه ای آن دوم  همراه با

اینکه جامعه شناسای باه مطالعاه تغییار در 

 جامعه می پردازد. 

و مطالعاه آن در « نظام»مساله اول یعناای 

جامعه شناسی به مساله هابزی معروف شده است 

و مساله دوم یا تغییار باه مساالۀ مارکسای 

 (11:2معروف شده است. )

 نگاهی به نظريه های...

 نگاهی به نظريه های...
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سی نظم یا مطالعه جامعه شناختی جامعه شنا

نظم به این لحاظ نیم تنه جامعاه شناسای را 

به عنوان یک علم مرتبط با جامعه تشکیل مای 

دهد. گستردگی موضوعات شامل آن باه انادازه 

گستردگی مسایلی است که می تواناد در ماورد 

جامعه مطرح باشد. زیرا از یک سو نظم بارای 

یگار تعبیار حیات جامعه مهم است و از سوی د

اجتماعی را بدون نظام اجتمااعی نمای تاوان 

اساتمرار زنادگی »مطالعه کرد. از سوی دیگر 

جمعی مستلزم همنوایی و یگانگی و متابعت از 

نمونه های مشخص رفتاری در چارچوب های معین 

( ایان همااهنگی رفتاار 8:4« )هر جامعه است.

افراد همان چیزی است که در حوزه نظم مطارح 

ر ضمن زندگی اجتماعی بشر مساتلزم می شود. د

حداقل همنوایی اسات. اینکاه ایان همناوایی 

چگونه تعریف می شود و چه عواملی بر حفاظ و 

بقای آن مؤثر است، نظریات متفاوتی در مورد 

جا کاه بررسای  آنها ارایه شده است و از آن

همه نظریات از حوصله این مقاله خاارج اسات 

ز جامعاه کار خود را با بررسی ساه نظریاه ا

شناسان و سه مکتب جامعه شناسی کاه نظریاات 

ارزشمندی در مورد ارایه کرده اناد، دنباال 

 می نماییم. 

 نظم اجتماعی در نظریه های جامعه شناسان

 :الف ـ نظم اجتماعی از نظر توماس هابز

توماس هاابز از جملاه دانشامندان مشاهور 

لویاتااان  انگلیساای اساات و در کتاااب ا

(Pleviathan که حدود )سال پیش منتشر شاده  300

است. بقای جامعه و نظم اجتمااعی را مبتنای 

مای داناد. باه « قرارداد اجتماعی»بر محور 

 نگاهی به نظريه های...
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انسان موجودی خودخواه است و صارفا  »نظر او 

و هر کاس « به ارضای امیال فردی عالقمند است

به دنبال برآوردن نیازهاای خاود اسات. پاس 

سر دسترسی به منابع با هم رقابات  افراد بر

می کنند. و بار ایان اسااس رواباط انساانی 

اسات و زور و فریاب « رقابات»مبتنی بر اصل 

مؤثرترین وسایل برای رسیدن به خواسته هاا. 

همگان می توانناد از ایان وسایله اساتفاده 

کننااد. بنااابراین، موجبااات هاارج و ماارج در 

جامعه فراهم می شاود. اماا همچناین ارضاای 

امیال فردی نمی تواند با وجود هارج و مارج 

در جامعه امکان پذیر باشاد، زیارا در ایان 

صورت هیچ کس به خواسته اش نمی رسد. راه حل 

نهایی آن است که انسانها با یکدیگر هم آوا 

شوند و یک قارارداد اجتمااعی را باه وجاود 

آورند. بدین اساس در جامعه، یاک قادرت الزم 

عمال آماده برسار است کاه ایان توافاق باه 

(پاس 14: 8قرارداد اجتماعی را حراست کند. )

مشاهده می شود که هابز اساس ایجاد نظام را 

ها جستجو می در قرارداد اجتماعی میان انسان

کند زیرا بارای بقاای جامعاه الزم و ضاروری 

 است. 

 ب ـ نظم اجتماعی از نظر امیل دورکیم:

جامعاه شناساان مشاهور دورکایم از جملاه 

معاصر فرانسوی اسات کاه ریشاه پدیاده هاای 

اجتماعی را در محیط اجتماعی می جوید. و نه 

در نهاد انسانها به همین دلیل، فارض هاایی 

از نوع هابز را کاه نظام اجتمااعی و بقاای 

تبیین « قرارداد اجتماعی»جامعه را بر محور 

نمااوده اساات و در تحلیاال، باار ریشااه هااای 

 نگاهی به نظريه های...
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ی انسان مراجعه می کند، طارد مای روانشناخت

قرارداد نمی تواند به »نماید و معتقد است: 

عنوان اساس سازمان اجتماعی و نظام در نظار 

گرفته شود، زیرا قرارداد وقتای مای تواناد 

وجود داشاته باشاد کاه پایش از آن، جامعاه 

سازمان یافته وجود داشته باشاد، جامعاه ای 

اخالقای  که مبتنی بر یک سلسله اصول و قواعد

است. به نظر دورکیم عنصر اصلی تداوم حیاات 

اجتماعی، که با وجود تغییرات در روابط ماا 

و افرادی که سازنده آن اسات، اساتمرار مای 

است شامل مجموعاه یای از « نظم اخالقی»یابد 

قواعد که بار رواباط اجتمااعی حکمفرماسات. 

( دورکیم برای تبیین نظریه خود، جوامع 54:3)

ع تقسیم می کند کاه از دو ناوع را به دو نو

 همبستگی برخورداراند. 

جامعه ای با همبستگی میخاانیکی و جامعاه 

ای با همبساتگی ارگاانیکی، در جامعاه ناوع 

اول، میان افراد آن از نظر مهارتها، شباهت 

وجود دارد و همین شباهت عامال همبساتگی در 

چرا کاه اگار  نتیجه حافظ نظم اجتماعی است،

جامعه برخی از عناصار )افاراد( خاود را از 

دست بدهد، هیچ خللی بر آن وارد نمای شاود. 

اما در جامعه نوع دوم، تنوع تخصص ها وجاود 

دارد و افااراد از نظاار داشااتن مهارتهااا از 

یکاادیگر متفاااوت انااد. همااین تنااوع عاماال 

وابستگی متقابل و در نتیجاه حفاظ نظام مای 

 شود. 

تبیین نظم از نظر دورکایم  نکته کلیدی در

این است که جامعه به خصوص جامعه اناداموار 

دارای   هنجارهایی است کاه آنهاا از طریاق 

 نگاهی به نظريه های...
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جریانهای گوناگون جامعه پذیری به افراد می 

آموزد و افراد آنها را درونی می کنند. باا 

برقرار شدن نظم درونی، نظم بیرونی ممکن می 

م اخالقای شود. به همین دلیل، دورکیم بر نظا

بیشتر تأیید می کناد. از ایان نظار، بایاد 

گفت: در نظریه دورکایم نیاز مانناد هاابز، 

جامعه خود را بار افاراد تحمیال مای کناد. 

افااراد بااه جامعااه احتاارام ماای گذارنااد و 

 هنجارهای آن را درونی می کنند. 

 

 Maxماکس وبـر  نظم اجتماعی از دیدگاه  -ج
Weber: 1920-1864): 

 شهیر ینظم اجتماع معتقد است کهماکس وبر 

آن  یهااو ارزش ساتارهایجامعه، ا سازماندر 

 نیباباور این جامعه شناس مطارح، به  دارد.

 التیتماا تیاو ماه یاجتمااع یهاسازمان ساخت

وجااود دارد.  یاایافتااهیروابااط نظااام ،یفاارد

 رد،یاگیدرون جامعه شکل مادر  انسان التیتما

 شیفرد با قارار گارفتن در ماتن جامعاه خاو

 .کندیم یها را درونارزش
 عیسااترش سااربااا گ   هراسااید  کااهمیوباار 

خصالت  نینظام ناو ،یو عقل ابزار یبوروکراس

شادن هماه  ی. با عقالنردیخود گبه نیقفس آهن

خاود  یصبغه عاطف زیدر جامعه هنجارها ن زیچ

وارد محاسابه  زیاو همه چ دهندیرا از دست م

 تیااراده و ذهن ،یو عنصار آزاد شودیم یعقل

 فرد حذف شده است.

 :چ ـ نظم اجتماعی از نظر گیدنز

از نظر انتونی گیدنز که از جملاه جامعاه 

شناسان مشاهور معاصار انگلیسای اسات، نظام 

 نگاهی به نظريه های...
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تار و عملکرد و عبارت است از همنوایی در رف

نیز همااهنگی و همگاونی در وضاعیت و وجاود 

برابری اجتمااعی هماراه باا احسااس رضاایت 

( بااه ایاان صااورت هماااهنگی، 187:7همگااانی. )

همگونی در وضعیت که ناشی از هماهنگی است و 

نیز احساس رضایت اکثریت که از برابری ناشی 

می شود در نظم اجتماعی دارای اهمیات اسات. 

ماااعی کااه نتیجااه و نشااانی از برابااری اجت

همگونی در وضعیت است، به عبارت دیگر، نظام 

اجتماعی مبین هماهنگی در عملکارد اسات کاه 

پیامد آن به ترتیب عبارت اسات از: همگاونی 

وضعیت، وجود برابری و احساس رضایت اکثریات 

 افراد جامعه. 

گیدنز نوعی از تقسیم بندی تاریخی از نظم 

را ارایه می کند که قابل توجه است به ایان 

لحاظ او نظم را به سنتی و مدرن تقسیم بندی 

می کند که این دو نوع نظم نه تنها به لحاظ 

تاریخی جدا از هم اند، بلکه به لحاظ ماهوی 

نیز متفاوت از هم اند. به عبارت دیگار، از 

اجتماعی مدرن پاس از سانتی  نظر گیدنز، نظم

است. مدرنیته به معنای سازمان نیست، بلکاه 

به معنای سازمان دهی می باشد، یعنی کنترول 

منظم روابط اجتماعی در فواصل زمانی فضاایی 

نامحدود . به نظر گیدنز، شیوه هاای زیساتی 

که با مدرنیته پا به عرصه حیااات گذاشاتند، 

اناواع به نحوی غیرمترقبه ماا را از تماام 

نظم اجتماعی سنتی دور ساخته اند، دگرگاونی 

ها و تحوالت مستقر در مدرنیته هم باه لحااظ 

برون گستری و هم به لحاظ درون گساتری خاود 

به مراتب عمیق تر از اکثر انااواع خصوصایات 
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( باه هماین 14:6متحول دوران پیشین هستند. )

ترتیب جوامع سنتی مادرن از دیادگاه گیادنز 

 -1یی است به این ترتیب که: دارای تفاوت ها
در جوامع سنتی، معلومات عامیانه بوده و در 

اینگونه جوامع معلومات تخصصی تابع مقاررات 

و اشکال نماادینی اسات کاه هرگوناه نظام و 

قاعده صریح را مشکل می سازند یاا اگار هام 

نظم و ترتیبی در کار باشد به دلیل انحصاار 

انادکی سواد خواندن و نوشتن به وسیله گروه 

از خواص، انتقال آنها باه ماردم عاادی باه 

جوامع مدرن، تجادد  -2آسانی میسر نمی شود. 

تغییرات عمده ای در محیط اجتماعی پیراماون 

افااراد پدیااد آورده اساات و باار ازدواج و 

خانواده همانند نهادهاای دیگار تاأثیر مای 

گذارد. دنیاای تجادد آگناده از تهدیادها و 

در هویاات و  خطرهااای احتمااالی اساات. تجاادد

احساسات شاخص نفاوذ مای کناد. در اینگوناه 

جوامع نقش هویت )خویشتن یاابی( تقویات مای 

شود. علم و تکنالوژی هم زمینه خطار و خطار 

آفریناای را پدیااد ماای آورد هاام امکانااات 

 (130:6سودمندی به بشریت تقدیم می کند. )

 پارسـونز  تـالووت نظم اجتماعی از دیدگاه 

1977-1902) 

  گوید کهجامعه شناس امریکایی می پارسونز 

نام انتقاال باه یاما در جامعاه باا مسااله

 نیو ا میبه افراد روبرو هست یاساس یهاارزش

 نییعمل افراد را تع تیفیها هستند که کارزش

 .اندمیو در بقاء نظم سه کنندیم

در  جامعه شناس مطرح معاصار،به باور این 

 کاهوجاود دارد  یقواعاد ۀمجموع یاهر جامعه

 نگاهی به نظريه های...

 نگاهی به نظريه های...
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 نییانجام دهد تع یستیآنچه را که هر فرد با

یمجموعاه قواعاد "هنجاار" ما نیبه ا کندیم

معتقااد اساات کااه افااراد  پارسااونز .ناادیگو

 . کنندیم یها را درونهنجارها و ارزش

 موتب کارکردگرایی و نظم اجتماعی

کارکردگرایااان باادون توجااه بااه اینکااه 

ساختارهای اجتماعی چگونه به وجود می آیناد 

و بی توجه به اینکه نظم از خواست انساانها 

برای زندگی اجتماعی شروع شاده و یاا جباری 

اجتماعی در ایجاد آن دخیل بوده است، جامعه 

را واجد نظم و ترتیاب مای دانناد. از نظار 

ه ساختار کلی آنها نه تنها انتظار می رود ک

جامعه به صورت منظم و قابل پیش بینای عمال 

کند، بلکه چناین انتظااری در ماورد زنادگی 

خصوصی افراد هام وجاود دارد. ایان دیادگاه 

مبتنی بر تمثیل )قیاس( ارگانیک بین جامعاه 

 و ارگانیسم موجودات زنده است. 

از این منظر، جامعه یک سیساتم متشاکل از 

است که هر یک باید اعضا و اجزایی بی شماری 

کارکردهای خاص را برای بقاای کال سیساتم و 

دیگر اجزا و اعضاای آن انجاام دهاد و نظام 

اجتماعی پدیده ای است که کارکردهای اعضاای 

مختلف این سیستم را باه صاورتی مرتاب و در 

سلسله مراتبی خاص به هام پیوناد مای دهاد. 

(25:5) 

کارکردگرایان بر این باوراند کاه اجازای 

ده یااک جامعااه، نهادهااای چااون نظااام سااازن

اقتصادی، نظام سیاسی، نظام خانواده، ماذهب 

و سازمانهای آموزشی و پرورشی اند که بادون 

کارکردهای ضاروری و مانظم آنهاا جامعاه ای 
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وجود نخواهد داشت. بادون وجاود ناوع نظاام 

خانوادگی در روابط جنسی بین مردان و زنان، 

بادون  کار تولید و موالید مختال مای شاود.

دخالت نظام سیاسی، هرج و مرج و اغتشاش همه 

جا را فرا خواهد گرفت و بادون ماذهب، هادف 

زندگی، واقعیت هستی و جایگاه انساان در آن 

مشخص نیست و نتیجه نبود یا اختالل این اجزا 

به خطار افتاادن حیاات و بقاای کال سیساتم 

اجتماااعی اساات. همااه ایاان نهادهااا )اجاازای 

ل دارناد و هار یاک از سیستم( ارتباط متقاب

آنها جهت ایفای نقش مشخص خود باید اندازه، 

قابلیت و ساختار مناسب داشته، به گوناه ای 

عمل کنند که با اجزای دیگر سازگار باشاند، 

به بیان دیگر، اگر چه جامعه برای بقای خود 

به نظام اقتصادی نیاز دارد، اماا هار ناوع 

 اقتصادی هم نمی تواند ایان نیااز را کاامال  

مرتفع سازد، بلکه اقتصادی الزم است کاه باا 

نهادهااای دیگاار آن جامعااه سااازگار باشااد. 

ناسازگاری اجزای سیستم اجتماعی موجب تجزیه 

آن و تضاد بین اجزا باعث نابودی آن خواهاد 

شد. ضامن اصلی سازگاری اجزای سیستم، وفااق 

 در ارزشهای مشترک است. 

مار، تحلیال کارکردگرایاناه در در واقع ا

جامعه شناسی غالبا  باا رویکارد وفااق یکای 

اساات. از ایاان منظاار، جامعااه متضاامن اصااول 

اخالقی، هنجارها، قواعد و تفاهمهاای مشاترک 

است. به بیان دیگار ساازمان و نظام اهاداف 

جامعه، ناشی از سااختارهای اجتمااعی هماان 

جامعه است و در هر جامعه ای باید میزان از 

توافق عمومی در مورد ارزشها، در بین اعضاا 

 نگاهی به نظريه های...
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وجود داشته باشد. چنین انسجام در ارکاان و 

اجزای سیستم اجتماعی ضروری است و نباود آن 

 بقای جامعه را با خطر مواجه می سازد. 

 موتب تضادگرایان و نظم اجتماعی

انتقاد اصلی تضادگرایان به کارکردگرایان 

مثل توزیع، این است که چون آنها به مباحثی 

قدرت، امکان تغییر و تحوالت سریع اجتماعی و 

تضاااد اجتماااعی نپرداختااه انااد، جامعااه را 

سیسااتمی مرکااب از اجاازای ماارتبط و بااه هاام 

پیوسااته و روابااط متقاباال اجاازای سیسااتم 

اجتماعی را مثبت، مؤثر و سودمند می دانند. 

تضادگرایان مدعی اند که وجود انکارناپاذیر 

هادهای اجتماعی، توجه به تضاد و تغییر در ن

آثار منفای و مضار بسایاری از جریاان هاای 

اجتماااعی را ضااروری ماای سااازد. از منظاار 

تضادگرایان، برای درک خصوصایات هار جامعاه 

باید مستقیما  به سراغ شیوه تولید آن جامعه 

رفت. قانون، دین و سایر امور فرهنگی، هماه 

باید تحت تأثیر رواباط تولیاد و باه خصاوص 

طبقه حاکم، کاه کنتارول جامعاه را در توسط 

دست دارد، عمل کنند. واقعیات اصالی زنادگی 

تضاد بین همین طبقه حاکم و سایر مردم است. 

نظم اجتماعی حاصل روابط نابرابر بین طبقات 

اجتماااعی )و ساالطۀ طبقااه حاااکم( اساات. 

ایدئولوژی معرفی شده توسط طبقاه حااکم هام 

کمیااب سهم نابرابر این طبقه را از مناابع 

توجیه می کند و سرچشمه های بالقوۀ بی نظمی 

 (252:5در جامعه را کور می سازد. )

در مکتااب تضااادگرایان، طبقااات اجتماااعی، 

ند و از هماین  عوامل اصلی تغییر و تحاول ا

 نگاهی به نظريه های...
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رو، قشااربندی اجتماااعی از محورهااای عماادۀ 

بخشااهای رویکاارد تضااادگرایی اساات. از ایاان 

دیدگاه، یک طبقه، منافع خود را در ساازمان 

خاصی از تولید می بیند و می کشاد باا حفاظ 

ری خاود شیوه های تولید خاص به منافع انحصا

دست یابد و از هر نوع تغییر و تحول که این 

منافع را محدود سازد، ممانعت به عمل آورد. 

اما طبقات دیگر وجود دارند که مناافع خاود 

را بیشتر در تغییر شیوه تولید می بینناد و 

خواستار اصالح وضعیت موجودناد. تضااد میاان 

این طبقات فعال می شود و هر یک بارای حاذف 

می کند و تحول انقالبی زمانی روی  دیگری تالش

می دهد که طبقه جدید بتواند موجاب انقاراض 

 طبقه فعلی شود. 

بر خالف دیدگاه کارکردگرا مبناای بار ایان 

نهادهای اجتماعی در همااهنگی و پیوناد باا 

یکدیگر عمل و از نظم هنجاری خاصی پیروی می 

کنند، تضادگرایا به اینگوناه نظام هنجااری 

و ماادعی انااد کااه دخالاات  اعتقااادی ندارنااد

متغیرهااای مختلااف و از همااه مهمتاار دخالاات 

موقعیت اقتصادی و جایگااه طبقااتی، و حفاظ 

منافع طبقۀ صااحب سالطۀ ماانع از همااهنگی 

نهادها بلکه باعث ایجاد تضاد بین آنها مای 

شااود. از نظاار تضااادگرایان، نظاام هنجااار، 

هماهنگی و پیوناد نهاادی اجتمااعی و وفااق 

ر کارکردگرایان بیشتر باه یاک جمعی مورد نظ

شعار شبیه است و همیشه در پایان همه جریان 

های سیاسی، سهم قدرتمند در تصامیم ساازی و 

تصاامیم گیااری و دسترساای و کنتاارول منااابع 

 کمیاب، بسیار بیشتر می شود. 
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تضادگرایان بر این باور اند که حتا اگار 

ه حاصال شاود، باه اجماع موقتی همه در جامع

دلیل همان اختالف منافع ریشه ای و عمیقی که 

بین گروه ها وجود دارد، صرفا  ناشی از غلبه 

موفقیت آمیاز زور و ارادۀ طبقاه مسالط بار 

افکار سایر گروه هاا در جامعااه اسات. اگار 

کارکردگرایان تضاد را منحل نظم و همبساتگی 

اجتماعی می دانند، تضادگرایان آن را نشانه 

ش برای رسیدن بر جامعه نوین می پندارناد تال

کااه در آن باای عاادالتی و نااابرابری وجااود 

ندارد. سرانجام اینکه از منظار تضاادگرایی 

حتی نهادهای سیاسی مستقر در نظام اجتمااعی 

هم نهادهای وابسته به ابزارهای برای اعمال 

قدرت بر دیگران اند. ایان نهادهاای سیاسای 

دم و یااا ناشاای از ارادۀ تااوده هااای ماار

انتخابات و یا کنش عمومی سازمان یافتاه از 

سوی انجمان هاا نیساتند. باه هماین ترتیاب 

نهادهایی مانناد اقتصااد و سیاسات، سلساله 

مراتبی درونی از قدرت دارند کاه در رسس آن 

کسانی قرار گرفته اند که از طریق پیوندهای 

دوستی، خویشاوندی و انجمن های مشاترک و در 

د، اعمال فشار مای کنناد و پی کسب منافع خو

 آورند. نظم ظاهری به وجود می

 نظریه کنش متقابل و نظم اجتماعی

نظریه پردازان کانش متقابال نیاز عمادتا  

استدالل های نظریه کاارکردگرایی را دربااره 

نظم هنجاری در جامعاه ماورد انتقااد قارار 

داده اند. ایاراد اساسای ایان دیادگاه باه 

اجتماعی شادن باه  کارکردگرایی درباره شیوه

 نگاهی به نظريه های...
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اصطالح کارکردگراهاا و مفهاوم درونای کاردن 

 ارزشها و هنجارهای اجتماعی می باشد. 

ایده مرکزی نظریه کارکردگرایی آن است که 

انسان یک عضو اجتمااعی شاده اسات، اماا در 

واقع این مفهوم اشااره دارد باه یاک تصاور 

تا آنجاا کاه  اساسا  بیش از حد اجتماعی شده

قدرت فرد را در تحقاق و حقاوق فاردی خاودش 

ناااچیز ماای شاامارد. نظریااه پااردازان کاانش 

متقابل، اجتماعی شدن فرد را به ایان معنای 

تکذیب می کنند. جرج هربرت مید، استدالل مای 

کند که فرد یک مخلوق اجتماعی است که صارفا  

وارد  عرصه روابط اجتماعی باا دیگاران مای 

در آنچاه باه اصاطالح میاد  شود و جامعاه را

نام گرفته درونی مای « دیگران تعمیم یافته»

سازد. از سوی دیگر فرد است که طی یک جریان 

برای خود معنی می سازد و بر اساس معانی که 

برای عمل خود می سازد به انجام آن مباادرت 

شکل گیری عمل فردی »می ورزد، به تعبیر مید 

همیشاه »خود معنی سازی برای « از خالل جریان

«. در یااک زمینااه اجتماااعی صااورت ماای گیاارد

(  ایاان معناای سااازی در یااک زمینااه 227:1)

اجتماعی است و قطعا  متأثر از اجتماع خواهد 

بود. به این صورت باز هم به این نتیجه مای 

رسیم که نظم در دیدگاه کنش متقابل ناشی از 

کنش و واکنش هایی است که در زمینه اجتماعی 

د و از آنجااایی کااه زمینااه صااورت ماای گیاار

اجتماعی نسبت به افراد خارجی است و مساتقل 

از افااراد وجااود دارد، پااس ایاان کنشااها و 

واکنشها متأثر از زمینه اجتماعی نیز خواهد 

 بود. 

 نگاهی به نظريه های...
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 :نتیجه گیری

از مطالعه فوق بر می آید و به حیث نتیجه 

می توان گفت که نظم اجتماعی عبارت از وجود 

نمونه ها و چهارچوبهایی در روابط اجتمااعی 

افراد و گروه ها، و عمل بر اساس این نمونه 

ها و چهارچوبها. به این صورت نظم همیشه در 

رابطه به افراد و گروه هاای اجتمااعی و در 

ها معنای بار مبناای نموناهدرون چهارچوبها 

کند. به عبارت دیگر نظم زمانی معنی پیدا می

« ماا»کند که در درون یک جامعه یاک پیدا می

اجتماعی از انسانهای ساکن در هماان جامعاه 

 شکل گرفته باشد. 

کارکردگرایان و جامعه شناسان معتقاد باه 

عنای نظم، وفاق و تعاادل اجتمااعی اناد ، ی

اینکه در جامعه منظم، بدون ستیز و متعادل، 

امکان برنامه ریزی اسات و ساتیز و منازعاه 

اقشار اجتماعی، فرصتها سازندگی و آماوزش و 

پرورش را از جامعاه مای گیارد. بناابراین، 

ناهم نوایی، هنجار شکنی، قانون شکنی به هر 

دلیل زیستی، روانی و اجتماعی، نظم اجتماعی 

زد. بارای ایجااد نظام در را به هم مای ریا

جامعااه، اراده و قاادرت الزم اساات و نظاام 

 اجتماعی، مبتنی بر اقتدار و اطاعت است. 

بنابراین در کنار مفاهم هنجار و قاوانین 

اجتماعی، مفهوم بنیادین دیگری به نام قدرت 

نهادینه شده وجود دارد. جامعه برای ایجااد 

نظم و تنظایم رفتارهاای ماردم در مسایرهای 

ل خود به هم نوایان پاداش می دهد و کج مقبو

رفتاااران را مجااازات و اعمااال مقتدرانااه 

 قوانین مربوط را تضمین می کند. 

 نگاهی به نظريه های...
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برهمین اساس، گروه های حاکم بار جامعاه، 

قدرت خود را بر حفاظ و نگهاداری هنجارهاای 

اجتماعی متکی کرده اند و البتاه هنجارهاای 

و مستقر، چیزی جز هنجارهای گروه حاکم نیست 

هنجارهای حاکم یعنای هماان هنجارهاایی کاه 

عامالن اجرای قوانین در جامعه و کساانی کاه 

بر اجرای قوانین نظارت دارند، از آن دفااع 

 کنند. می

 مآخذ:

(نظریه های  386توسلی، غالم عباس، ) -1

 جامعه شناسی، چاپ سیزدهم، تهران، سمت. 

، جامعه شناسای  )1386(چبلی، سعود،  -2

 نظم، تهران، نشر نی. 
قواعااد روش  )1343 (دورکاایم، امیاال، -3

جامعه شناسی، ترجمه داکتار علای محماد 

 کاردان، تهران، دانشگاه تهران. 

، جامعه )1380(سلیمی، علی و داوری،  -4

شناسی کجروی، قم، مرکز تحقیقاات حاوزه 

 دانشگاه. 
، )1389(صاادیق سروسااتانی، رحماات  ،  -5

 آسیب شناسی اجتماعی، تهران، سمت. 
، پیامادهای ) 1380(گیدنز، آنتاونی،  -6

مدرنیته، ترجمه محسن ثالثی، تهران، نشر 

 مرکز. 
، جامعااه )1386 (گیاادنز، آنتااونی، -7

شناسی، ترجمه مناوچهر صابوری، تهاران، 

 نشر نی. 

، جامعااه )1380(محساانی، منااوچهر،  -8

ی، چاااپ هفاادهم، تهااران، شناساای عمااوم

  انتشارات طهوری.

 نگاهی به نظريه های...



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوهنوال عبدالقدیر خموش
 

 یقین؛ د حق الیقین تر بریده
 ډیز :لن

که  چیرته په بې پرې توګه دتصوف په هکله څیړنه او دقیقه علمي 

مطالعه وشي  نو دا به ترې جوته شي، چې تصوف د شریعت په چوکاټ کې 

د قلبي سیر او حرکت له مخې ځان هللا تعالى ته رسول دي. دا مو، چې ومنله  

 نو باید په دې خبره یقین هم حاصل کړوځکه پرته د یعقین د حاصلیدو څخه

دیوشي منل ناشوني بریښي. یعقین د صوفیانو په اصطالح هغه پوهه ده، چې 

 د علومو تر منځ شک له منځه وړي. 

په هرصورت د یقین او د هغو د ډولونو په اړه د پوهانو له خوا بیالبیل 

تعبیرونه او تفسیرونه شوي، چې په ډېر ی ځایونو کې یې د یو بل په وړاندې 

ښي دي. ددې له پاره چې دا بحثونه دتصوف د الرې پراخ انتقادي بحثونه ای

خوښوونکو او مینه والو  ته یو څه روښانه شي د مختلفه منابعو څخه په ګټې 

اخیستنې سره مې هود وکړ څو د تحلیلي او کتابتونیز میتود په رڼا کې یقین د 

 حق الیقین تر بریده وڅیړم .

  .عدل ، حق ، علم ، عظمت ، ، عین الیقین حق الیقین  ، یقین :  اصطالحات

 سریزه :
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تصوف او عرفان ، چې د شرقي نړۍ د ولسونو په زړونو كې یې تل 

 ځاى نیولى، موږ  به  د موضوع په اړه  دلته پرې  لنډې خبرې وكړو :

د عرفان کلمه )د عین په زېر سره ( په عربي ژبه كې د پېژندنې معنا 

داى)ج( پېژندنې ته وایي ، وركوي . عرفان د اصطالحي معنا له مخې د خ

مګر دا پېژندنه د فلسفي او  مادي استداللونو له اغېزې نه ده ، بلكې د مسلمان 

 د روح ، زړه ، ضمیر او د عملونو او كردارو د سپېڅلتیا څخه حاصلېږي . 

او د عرف كلمه )د عین په پېښ سره ( د پېژندنې ، خوى او عادت معنا 

وركوي ، چې په اسالمي حقوقو كې لوى بحث لري او عریف كلمه )د عین په 

زور سره ( د پوه په معنا سره اخیستل كېږي ، چې عرف ) د عین په پېښ 

 سره ( یې جمع ده . 

ى)ج( د ذات او صفاتو عرفان د هغې پوهې او علم نوم دى چې د هللا تعال

د مباركو نومونو د ذكر د اغېزو سره د اسالمي  شریعت پابندي د زړه ، فكر 

او عمل د سپېڅلتیا او تزكیې له اغېزې د مسلمان روحي سیر  د هللا تعالى )ج( 

د رحمت او د انوارو د پلوشو پر لوري بشپړتیا ، نږدېوالي او قرب ته 

 وو د هللا تعالى )ج( د پېژندنې او قُرب یا رسېږي ،  یا هغه الره چې اهل هللا

 نږدېوالي لپاره خوښه كړې ده ، عرفان بلل كېږي . 

عرفان، چې په لویدیځه نړۍ کې د تصوف په نوم پیژندل شوى، د هدف 

د بې كچې  انسانله نظره یو مفهوم ته رسېږي ، چې هغه له  هللا )ج( سره د 

حمت د انوارو د پلوشو د شناخت مینې او د هغه لوړ ذات )ج( د لطف او مر

او قُرب )نږدېوالي( د حاصلولو څخه عبارت دى ، چې دا  شناخت او قُرب د 

زړه په سترګو ، روح او ضمیر ، كشف او شهود حاصلېږي ، چې د فلسفې ، 

 . ستونزمن وي منطق  او استدااللونو له مخې دا كار 

 یقین؛ د حق الیقین تر بریده

یقین څه ولیکم  اړینه بولم، چې ځینې اړوند وړاندې له دې، چې په 

کلمات لکه د حق او علم پیژندنه هم وکړو، تر څو د اصلي مسئلې روښانه 

 کولو ته الره هواره شي.

حق: حق عربي کلمه ده، چې د سم، مستقیم، ریښتیا ، ثابت، پیښدونکي 

د هللا کار، یقین، عدل او نصیب کیدلو په معنا ده، خو د صوفیانو له نظره حق 

 مخ.( ۳۷۲: جلد  ۲، دایره معارفآریانا ))جل جالله( له نومونو څخه یو نوم هم دی. 

 يقين؛ د حق اليقين تر بريده
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عبدالقادر خټک په خپل الندني بیت کې حق کلمه د خپل رب په معنا 

 کارولې ده او د هغه له مینې پرته نورې ټولې مینې یې دروغجنې بللې دي:

 غیر حق مینې همه واړه حجاب دي  

 مخ( ۱۴۳ : )خټکمه کړه نور عبدالقادره غیره مینه                  

او یا لکه په دغه الندې بیت کې چې له خپل نفس سره جګړه په صدق او 

 اخالص د هللا تعالی )جل جالله( عبادت بولي:

 

 عبادت د حق، په صدق په اخالص کا  

 مخ.( ۴۴)خټک: خپله نفسه جنک کوي کار زار کا  تل له                  

بل پلو همدا خبره په قرآنکریم کې هم راغلې ده، چې د هللا )جل جالله( 

َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبِیُن((  ذات حق دی، لکه په قرآنکریم کې چې فرمایي: ))أَنَّ َّللاَّ

قت دی. یعنې د هللا )جل جالله( ذات له شک پرته ښکاره، څرګند او ثابت حقی
 آیت( ۲۵) د نور سورت: 

علم هم لکه د حق په شان عربي کلمه ده، چې لغتاً د پوهیدو په معنا  علم:

ده، د علم په اړه ډېر تعریفونه شته لکه: علم د منظومو اطالعاتو راټولولو ته 

وایي، علم د حقایقو د پیژندلو الرې ته وایي، علم ثبوت شوې پوهې ته وایي، 

چې باید وجود  علم له هغه څخه بحث کوي، چې موجود دي، نه د هغه څخه

ولري. د تصوف له نظره علم د بنده په زړه کې له هغې روښنایۍ څخه 

عبارت دی، چې د نبوت له ډېوې نه راوتلې او مؤمن د هغو په رڼا کې خپل 

خدای پیدا کوي. له عقل سره یې توپیر په دې کې دی، چې عقل فطري دی او 

 مخ.( ۶۶۰: ګل بابا)علم د مؤمنانو لپاره خاص دی. 

له همدغې مسئلې نه په قرآنکریم کې هم یادونه شوې ده، خو هلته یوه 

خبره روښانه ده، چې د بنده او خالق د علم تر منځ تفاوت څرګند دی، لکه )د 

آیت( کې: یَْعلَُم َما بَْیَن أَْیِدیِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ یُِحیُطوَن  ۲۵۵بقرې سورت: 

ْن ِعْلِمِه إِالَّ بِ   َما َشاء. بَِشْيٍء م ِ

یعنې هغه څه، چې د مخلوقاتو په مخکې )کیږي، او یا شوي( دي او هغه 

څه، چې تر دې وروسته کیدونکي دي، هللا )جل جالله( په ټولو باندې خبر دی 

 او هیڅ شی هم د ده علم نه شي احاطه کولی مګر که دی وغواړي.

که صالحاء په پورتني آیت کې د ټول مخلوقاتو لپاره که هغه انبیاء دي، 

دي، که مالیکې او یا نور مخلوقات دي، دې ټولو ته یې په احاطه علم کې 

 يقين؛ د حق اليقين تر بريده
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نفیې کړې ده، خو مطلق علم ته یې نفیې نه ده کړې ، احاط علم د یو شي د 

حقیقت داسې پیژندګلوي ده، چې حتی یو کونج یې هم ترې پټ نه وي، نو له 

شي، نو هر چا ته هر دې نه معلومه شوه، چې که د هللا )جل جالله( خوښه 

قسم علم ورکولی شي، مګر احاطه فقط الفقط د هللا )جل جالله( علم دی او 

مخلوقاتو ته یې نه دی ورکړی، په دې توګه ویلی شوی، چې علم محیط د هللا 

 مخ( ۲۱۱ – ۲۱۰)ګل بابا: )جل جالل( صفت او علم محاط د بنده صفت دی. 

رته چې هللا )جل جالله( په هر څه عالم دی او هیڅ شی د هغه له شک پ

له علم څخه پټ نه دي، هر عاقل انسان که د هللا )جل جالله( د خلقت په اړه 

فکر وکړي، نو ورته څرګنده به شي، چې له هللا پاک سره د هر شي علم شته، 

 ي: ان تر دې چې د بنده له عقل او فکره بهر دی، لکه حمزه بابا چې وای

 

  تش د خرد نه شو ښکاره راته وجود د علم              

 مخ( ۱۲۳)حمزه: علم زما په تجرد کې د خرد سره الړ 

یقین: یقین په عربي ژبه کې د شک په وړاندې بیانیږي او د شک له 

منځه وړلو په وړاندې د یوې چارې تحقق ته ویل کیږي، یعنې یقین هغه پوهه 

 شک له منځه وړي، حمزه شینواری یې په اړه وایي:ده، چې د علومو تر منځ 

 خفه مه شه د یقین میرنی ورور دی                     

 مخ.( ۵۷۴)حمزه: چې یقین هم د حمزه لکه ګومان دی   

که پورته بیت ته ځیر شو، نو ګمان او یقین د یو بل میرني وروڼه ښودل 

رسیره کول دي، چې شوي دي، له میرني څخه مقصد دلته دهغه تضاد را ب

یقین او ګومان یې په خپل منځ کې لري. په دې توګه یقین هر ثابت، څرګند او 

د پوهې وړ شی او یا په اړوند شي باندې د زړه ډاډ ته ویل کیږي، چې هغه د 

 پیښیدو وړ وي. 

خو د یقین تصوفي معنا په اړه عرفاني علما او متصوفین بیالبیل نظرونه 

ه توګه یې یو څه دلته راوړو: حضرت سفیان ثوري راوړي، چې د بیلګې پ

)رح( د یقین په اړه وایي، چې یقین په هر کار کې د هللا )جل جالله( به کړنو 

باندې شکر ایستلو او خوښي ښودلو ته ویل کیږي،  ثوري وایي: ) یقین هغه 

دی، هر څه، چې ورسېږي هللا تعالی متهم نه کړې. )یعنې راضي او شاکره 

 مخ.( ۳۵۴)عرفان: ، چې شکایت نارضایتي ده(.اوسې ځکه
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حضرت شیخ سعید بن اسماعیل ابو عثمان حیري  بیا په هللا )جل جالله( 

باندې هغه شان باور ته یقین وایي، چې صوفي باید په کې د سبا په اړه هیڅ 

فکر ونه کړي او هر سبا په خدای وسپاري، حضرت شیخ د یقین په باره کې 

یعنې تل د مادي وایي: )دهر چا که د سبا له پاره اندیښنه لږ وي یقین هغه دی. 

ژوند، چې څه به خوري، ځه به اغوندي، څه ډول ژوند به کوي، په اندېښنه 

کې نه وي.یعني زړه یې خدای ته په توکل پوره او په دې الره کې یې یقین 

 مخ( ۳۲۰)عرفان: قوي وي(. 

ګو ولیدل همدا راز یو شمیر متصوفین وایي، هغه څه چې د زړه په ستر

شي، یقین دی، یا په غیب باندې ایمان لرل، د هغو تصدیقول، د شک او ګمان 

له منځه وړلو په واسطه، د هغه شي کشف چې زړه یې ویني، نه سترګې؛ او 

د حقیقت د نور لیدل او په پای کې د غیب لیدل او د هغو منل او تصدیقولو ته 

 مخونه( ۱۱۸۳ – ۱۱۸۲)ګل بابا: یقین وایي. 

دې توګه ویلی شو، چې یقین د انسان په نفس کې یوه ثابته پوهه ده، په 

چې شک په کې الره نه لري، په ډاډ او سکون یې ملتیا کیږي. په تصوف کې 

له شک او شبهې پرته د هللا )جل جالله( په وحدانیت، عظمت او جمله صفاتو 

 باندې اعتراف کولو ته یقین ویل کیږي.

نس څخه دی، چې د هغو په واسطه انسان په همدارنګه یقین د علم له ج

خپله پوهه کې سل سلنه ډاډمنه پوهنه زیاتوي او د غلطۍ او سهوې احتمال له 

 منځه وړي.

یا په بل عبارت یقین هغه نور دی، چې د پوهې روښنایي رامنځته کوي 

او د هغو په رڼا کې انسان د تصدیق او پر هغو د عمل کولو جرئت تر السه 

راز په قرآنکریم کې هم د یقین یادونه شوې، لکه څرنګه چې هللا همدا  کوي.

 فرمایي: َواْعبُْد َربََّك َحتَّى یَأْتِیََك اْلیَِقیُن  کې آیت( ۹۹تعالی )د الحجر سورت: 

یعنې د خپل رب عبادت تر هغو پورې وکړه، ترڅو چې یقین ته  

 ورسیږې.

الیقین په هکله لیکي:"هغه علم الیقین: پښتو پښتو تشریحي قاموس د علم 

او یا په بل عبارت د عقل او ". یعقین چې په دلیل یا متواتر روایت حاصلیږي

 مخ.( ۲۱۵۰)قاموس: علم الیقین ویلي دي. یې نقل په واسطه د لوی خدای پیژندلو ته 
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له علم الیقین څخه د یقین د لومړي مقام او یا په بل عبارت د علم د 

قرآنکریم د التکاثر سورة  په پنځم آیت کې یادونه شوې لومړي مقام په توګه د 

 ده، 

 . هللا تعالی )جل جالله( فرمایي: َکالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیَِقینِ 

ژباړه: نه داسې نه ده، که تاسې د تکاثر او تفاخر د عاقبت په خرابۍ په 

خیا ل هر ګز  علم الیقین سره پوهیدلی، نو داسې به مو نه کول. یعنې ستاسو دا

صحیح نه دی، که تاسې په یقیني ډول او د صحیحو د الئلو په وسیله په دې 

خبرې پوهیدلی، چې د آخرت په مقابل کې د دنیا شیان هیڅ دي، نو هیڅ کله 

 مخ( ۱۷۵۵) تفسیر او ترجمه: به مو غفلت نه کاوه. 

قرآنکریم د پورتني آیت د مفهوم  د حمزه شینواري په الندې بیت کې د

څرک ښکاري، حمزه وایي، یوازې هغه کسان د غیر له سودا نه ځان 

ژغورلی شي، چې هغوی د حقل لیدونکي سترګې ولري، دلته له حق لیدونکې 

سترګې څخه مقصد همدا د علم الیقین پوهه ده او تر هغه چې چا ته حاصله نه 

 انه خلي:شي، نو هغوی به د غیر له سودا الس و

 چرې نه وي حق لیدونکې سترګه تر تر            

 مخ.( ۱۱۵) حمزه: سودا نه پرېږدي د غیرو چې وي سر سر  

 د حمزه په دغه بیت کې هم علم الیقین ښکاري:

 ګله ستا به ټول عمري خندا نصیب شي            

 مخ.( ۱۲۴)حمزه خو که روغ دې له دې باغه ګریوان یو وړ. 

تفاخر پایلې هغه څه دي، چې مونږه یې په قرآن او حدیثونو  د تکاثر او

کې د راغلیو دالئلو په مټو درک وو، نو له دې څخه داسې ښکاری، چې علم 

الیقین یوه داسې پوهه ده، چې مونږ یې د دالئلو په واسطه تر السه کوو او 

ټینګ باور پرې کوو. یا په بل عبارت هغه پوهه ده، چې په قرآنکریم او 

دیثونو کې د راغلیو د الئلو په واسطه حقیقت مونږ ته مجسموي، خو دغه ح

 تجسم او تصور به څنګه راټوکیږي؟

یو شمیر متصوفین د علم الیقین په اړه وایي، چې که یو څوک په اسمان 

کې توره وریځ او تالنده وویني، نو دا د دې لپاره دلیل دی، چې باران به 

ل شا ته دودونه پورته شي، نو د دود په لیدو وشي، او یا کله چې د یوه دېوا

سره دا باور کیدلی شي، چې د دغه دېوال شاته به اور بل وي، ځکه چې په 

  دې ځای کې د اور بلیدو لپاره دود دلیل دی.
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همدغه پوهه چې که د وریځې لیدو او یا د دود لیدو پر مهال یې انسان تر 

نو په دې توګه ویلی شو، چې  السه کوي، همدغه ته علم الیقین ویل کیږي،

 علم الیقین په شواهدو او دالئلو والړه پوهه ده.

مونږه جنت او دوزخ لیدلي نه دي، خو کله چې په دې اړوند د قرآنکریم 

آیتونه لولو، نو سره له دې چې لیدلي مو نه دي، په دې اړه بې له شکه او 

کله چې موږ له  ډاډمنه پوهه ترالسه کوو، چې هم دوزخ او هم جنت حق دي،

مشاهدې پرته دغه شان ډاډمنې او بې له شک پوهې ته رسیږو، نو دغه ډول 

پوهې ته علم الیقین ویل کیږي، لکه په پورته آیت کې چې د تکاثر او تفاخر له 

عواقبو نه ځان خبرولو ته علم الیقین ویل شوی دی. او یا لکه عبدالقادر خټک 

وېرې څخه د خالصون الر، په چې په الندې بیت کې د پلې صراط له 

 شریعت ټینګ درېدل بللې ده:

 چې یې ستا په شریعت قدم ثابت کا                 

 مخ.( ۴۸)خټک: له صراط دې هغه سړی خوف نه کا 

خو د تکاثر او تفاخر عواقب به مونږ په خپلو سترګو وینو، خو څه 

نږ د ګور غاړې ته ورسیږو، خو دې عواقبو ته وخت؟ هغه مهال چې کله مو

تر رسیدو وړاندې عمل دی او د عمل د سم او ناسم اړخ څرنګوالی به د هغو 

د الیلو له مخې څرګندیږي، چې په قرآنکریم کې راغلي دي، نو د همدغه 

 قرآن آیتونه مونږ ته د هغو عواقب انځوروي او ترې علم الیقین حاصلیږي.

یخ احمد فاروقي سرهندي مجدد الف ثاني )رحمة حضرت امام رباني ش

هللا علیه( وایي: ) علم الیقین په افاقي سیر او حق الیقین په انفسي سیر کې 

 مخ.( ۵۱۸)عرفان:  . حاصلیدلی شي(

سورت شپږم ایت )کال لو تعلمون علم  خو امام غزالي صیب بیا دالتکاثر

الیقین( په تفسیر کې وایي، حق خبره دا ده، چې که چیرې تاسو په ښه یقین 

ځانونه په دې خبره پوه کړي وی، چې ستاسو د مال ډېروالی او د نفرو د 

کثرت حساب کول او فخر کول تاسو ته د قیامت په ورځ کې هیڅ نفع نه در 

ې نه وی کړي، همدا راز په ورپسې آیت کې هللا رسوي، نو هیڅکله به مو داس

تعالی فرمایي:)) لترون الجحیم(( معنا دا چې هللا )جل جالل( قسم کوي، چې 

بې له شکه تاسو به د جهنم اور او د هغه اور تکلیف او سختي د قیامت په 

 ورځ د سر په سترګو  ووینی. 

 يقين؛ د حق اليقين تر بريده



129 
 

چې له امله یې  دلته د سر په سترګو لیدلو څخه مقصد همدغه مشاهده ده،

سورت  موږ د عین الیقین پوهه تر السه کوو، لکه څنګه چې د همدې التکاثر

 په ورپسې آیت کې ورته اشاره شوې ده: )ثم لترونها عین الیقین(. 

یعنې له شک پرته به تاسې جهنم د سر په سترګو بالمشاهد ووینی، چې   

یقین د انسان د تسلی تر هغه دید وروسته بیا هیڅ شک نه پاتیږي، یعنې عین 

او قناعت کولو هغه انتهایي درجه ده، چې د معلوماتو لپاره بس او کافي ده. 

 مخ( ۲۴۳)مکاشفه القلوب: 

له تعریف سره سم هر عالم ته په مرګ یقین، علم الیقین بلل کیږي، لکه 

 حمزه بابا ته چې په الندې بیت کې په مرګ د علم الیقین پوهه ده:

 

 تګ دې پرلپسې تګ دی کار د عمر     

 مخ.( ۱۱۹)حمزه:     په هیڅ حال نه دی ممکن قرار د عمر

عین الیقین: په قاموسونو کې د عین الیقین معنا په خپلو سترګو د حقیقت 

لیدل ښودل شوې ده. په سترګو د یوه شي لیدنه او د دې شي ماهیت او 

څرنګوالی په یقین سره درک کول یا هغه یقین چې پر مشاهده یا پر بل چا 

ینو باندې د اغیز ښندلو له امله حاصل شي او یا د لوی څښتن تعالی د ځ

 مخ( ۱۱۵۲)المنجد عربي قاموس: صفتونو د تجلیاتو شهو د ته عین الیقین ویل کیږي. 

عین الیقین د علم دوهمه مرحله ده، یعنې کله چې موږ د دېوال شا ته 

پورته کیدونکی دود ووینو، نو موږ ته د دېوال شاته د اور په بلیدو باندې علم 

بلیدونکي اور لمبې په خپلو  الیقین حاصل شي، خو کله چې د دېوال شاته د

سترګو ووینو، نو موږ ته د خپلې مشاهدې پر بنسټ یقیني او باوري پوهه 

حاصله شي، چې همدغه پوهې ته چې پر مشاهده والړه ده، عین الیقین ویل 

  کیږي.

په قرآنکریم کې هم د التکاثر سورت په اووم آیت کې د عین الیقین یادونه 

 ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْیَن اْلیَِقیِن. لَتََرُونَّ اْلَجِحیَم، لَُموَن ِعْلَم اْلیَِقیِن،شوې ده: َكالَّ لَْو تَعْ 

ژباړه: نه نه که په علم الیقین پوه شی، خامخا به په نظر درشي جحیم، 

 خامخا به یې بیا وګوری په سترګه د یقین.

د یعنې ستاسو دا خیال هر ګز صحیح نه دی، که تاسې په یقیني ډول او 

صحیحو دالئلو په وسیله په دې خبرې پوهیدلی، چې د آخرت په مقابل کې د 

دنیا شیان هیڅ دي، نو هیڅ کله به مو غفلت نه کاوه، د غفلت او د انکار نتیجه 

اليقين تر بريدهيقين؛ د حق   
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دوزخ دی او تاسې ضرور د هغه لیدونکي یی، لومړی به د هغه څه په اړه 

، کله یې چې په تصور وکړی او بیا به یې په آخرت کې په پوره ډول ووینئ

 سترګو ووینی، همدغه عین الیقین دی. 

عالمه محمد حسین طباطبایي په تفسیر المیزان کې د عین الیقین په اړه 

وایي، چې له عین الیقین څخه مقصد خپله یقین دی او معنا یې دا ده، چې 

جحیم په محض یقین سره وګوری او په پورتنیو آیتونو کې له علم الیقین څخه 

په دنیا کې د بصیرت په سترګو د دوزخ لیدل دي او له عین الیقین مقصد، 

. څخه مقصد د هغو لیدل دي، په ورځ دقیامت
 مخ(۳۷۶تفسیرالمیزان: )

مخکې مو وویل، چې د هر عالم لپاره په مرګ باندې یقین لرلو ته علم 

ا مړینه په خپلو سترګو وویني، الیقین ویل کیږي، خو کله چې یو عالم د یو چ

 هغو ته بیا عین الیقین ویل کیږي، لکه حمزه بابا چې وایي:

 هغه خواږه هغه سپیڅلي خلق          څه شول زما هغه لیدلی خلق

 مخ( ۱۳)حمزه: بس خو هم تاته رسیدلي خلق          کوم چې د تانه تښتیدلي خلق   

له هللا نه یې مخ اړولی و او حمزه بابا د هغو خلکو یادونه کوي، چې 

 بیرته د هللا په لور ورګرځیدلي دي،  د همدې بیت په تائید بل ځای وایي:

 په ساعت کې ندا اورم                  د الینا راجعون

په پورته بیت کې حمزه بابا د هغو کسانو یادونه کوي، چې په خپلو 

حمزه بابا دغه بیان د  سترګو یې د هللا لور ته د هغوی ورګرځیدل لیدلي، د

 عین الیقین پر بنسټ دی.

حق الیقین د یقین له درې ګونو مرحلو څخه درېیمه مرحله ده،  حق الیقین:

  (۱۲۷۵)معین:چې په لغت کې بې شک او بې شبهې ریښتیا ته ویل کیږي. 

صطالح په حق کې د بنده فنا کیدل او د هغو احق الیقین د صوفیانو په 

ده، د غه را څرګندېدنه یوازې د علم په واسطه نه ترسره  علمي او شهودي بقا

کیږي، بلکې په ډېرو ځایونو کې په حالونو پورې اړه لري، د بیلګې په توګه 

هر عالم په مرګ باندې علم الیقین لري، خو کله چې ملک الموت په خپلو 

سترګو وویني عین الیقین ورته حاصل شي او کله چې د مرګ څکه په خپله 

 مخ.( ۲۸۴)ګل بابا: نو حق الیقین ورته حاصل شي. وڅکي 

د صوفیانو له نظره حق الیقین داسې یوه مرحله ده، چې سالک په کې د 

هللا )جل جالله( ذات او د حق تر مشاهدې پورې ورسیږي، له حق سره 

یوځای شي او خپل ځان له حق ذات سره یو وبولي، نو دغه مرحلې ته حق 
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اړه هللا تعالی )جل جالله( د قرآنکریم )د الواقعه الیقین ویل کیږي، په دې 

بِیَن  آیتونو(کې فرمایي:  ۹۵ – ۹۲سورة:  ا إِن َكاَن ِمَن اْلُمَكذ ِ َوأَمَّ

ال ِیَن، ْن َحِمیم.   الضَّ  فَنُُزٌل م ِ

ژباړه: او که چیرې وي )دغه مړی( له دروغ ویونکیو ګمراهانو څخه، 

ه او په اور کې د هغه ننه ایستل دي، نو هغه ته د سوزونکو اوبو میلمستیا د

بیشکه دا خبره )چې ذکر شوه، په شان د دې دریو صنفونو کې( خامخا هم دا 

 حقه یقیني ده.

یعنې ستاسې له تکذیب څخه هیڅ شی کیدونکي نه دي، هر هغه شیان 

هغه ګرده صحیح چې د مؤمنانو او مجرمانو په نسبت خبر ورکړی شوی دی، 

او یقیني دي او هغه هماغسې کیدونکي دي، نو هیچا ته نه ښایي، چې په هسې 

ښکاره خبرو کې داسې شبهې او تردید پیدا کړي، خپل ځان وغولوي، بلکې د 

 لویې ورځې او د قیامت د پاره دې ځان تیار او چمتو کړي.

غو کسانو لپاره خو که د پورتنیو آیتونو تفسیر ته ځیر شو، نو هللا پاک د ه

چې ګمراه دي، د یو ستر عذاب ژمنه کړې ده، دا خبره یې حق الیقین بللې ده، 

چې دغو ګمراهانو ته به د حق الیقین یاده پوهه هغه وخت حاصله شي، چې 

 هغوی په اور ننه ایستل شي.

د صوفیانو همدغه فکر چې وایي، هغوی د هللا په ذات کې فنا کیږي او 

بولي، رحمان بابا په  په ذات كې فانيرسي، چې ځان  داسې یوې مرحلې ته

 خپل یوه شعر کې داسې رانغښتې ده:

 زه د یار مینې په یار باندې شیدا کړم      

 که څوک ما ګڼي زه نه یم واړه دی دی

 او یا لکه حضرت حمزه بابا چې وایي:

 بیا به پوه شې، چې دا حال خو نوی نه دی                 

 اشنا سره واصل شې چرې ته که د

 دا د مرګ د راز پرده به پاتې نه شي             

 مخ( ۵۳۸)حمزه: که د ژوند په حقیقت باندې قایل شې 

د شاعر په وینا په دې دنیا کې اوسیدل یو راز دی، چې مونږ به هغه 

وخت ورباندې پوه شو، چې له خپل رب سره مخ شو، یعنې کله چې موږ تر 

ږو، نو هلته به مونږ هر څه د حق الیقین په سترګو خپله ربه پورې ورسی

 وګورو.
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صوفیان د یقین د دریو درجو او په هغو کې د حق الیقین په اړه وایي، 

چې علم الیقین د شریعت ظاهر ته ویل کیږی او عین الیقین په هغو کې 

 مخ( ۲۸۴)ګل بابا: اخالص کول دي او حق الیقین د هغو تماس او مشاهده ده. 

عربي حق الیقین هغه پوهه بولي، چې د ژور تفکر په واسطه تر  خو ابن

 السه کیږي، یعنې حق الیقین د پراخ فکر او کتنې له الرې تر السه کیږي.

 

 

  د علم الیقین، عین الیقین او حق الیقین تر منځ توپیر:

واضح او څرګند توپیرونه شته د علم الیقین او عین الیقین تر منځ ډېر        

دي،  علم الیقین هغه پوهه ده، چې پر استدالل، نښو او نښانو بنا ده، یعنې علم 

الیقین موږ ته هغه وخت تر السه کیږي، چې د یوې موضوع په اړه قانع 

کوونکي دالئل واورو او یا پر موضوع باندې اطالقیدونکې نښې نښانې 

 ووینو.

م الیقین نه لوړه ده، مونږ هغه وخت کولی شو، د عین الیقین درجه تر عل

چې د عین الیقین پوهه تر السه کړو، چې اصلی موضوع په خپلو سترګو 

باندې ووینو، نو مونږ ته د عین الیقین پوهه تر السه کیږي او د حق الیقین 

مرتبه بیا په دغو دواړو باندې لوړه ده، هغه وخت سړي ته د یقین دغه پوهه 

ښاغلی حکمتیار په دې چې پر لیدو سربیره یې حس هم کړې.  ترالسه کیږي،

په دوزخ باندې  "کې لیکي: "دتصوف په اړه ځینې حقایق"اړه په خپل کتاب 

باور لرل، علم الیقین دی، د قیامت په ورځ یې په خپلو سترګو لیدل عین الیقین 

  (۴۹)حكمتیار: دی او په دوزخ کې د مکذبین الضالین پرېوتل حق الیقین دی.

خو د دغه توپیر د روښانه کولو په اړه امام غزالي وایي:) که د علم 

الیقین او عین الیقین تر منځ دفرق په اړه پوښتنه وشي، نو ځواب دا دی، چې 

علم الیقین انبیاوو ته د خپل نبوت له اړه حاصل او عین الیقین مالیکو ته 

پلو سترګو حاصل دی، چې جنت، دوزخ، لوح، قلم، عرش او کرسي په خ

 مځ۲۴۴مکاشفه القلوب:ویني او همدې ته عین الیقین ویل کیږي(. 

امام غزالي په دې باور دی، چې د قیامت په ورځ او د هغو له حساب نه 

معلومات علم الیقین دی، خو کله چې دغه ورځ را ورسیږي، ټول حساب 

حساب  کتاب ته حاضر شي، نو دا بیا د عین الیقین پوهه ده. خو کله چې عمالً 

  کتاب شروع شي، بیا حق العین دی.
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د  بیست ګفتار اثر لیکوال شهید مطهري بیا د علم الیقین، عین الیقین او 

حق الیقین په اړه لیکي، چې که تا سو ولیدل، چې چیرته اور بل شوی  او دا 

اور د کومې موانع)دیوال( په وسیله د تاسو له سترګو پټ دی، که تاسو د دغه 

یت حاصل شو نو دغه دیوال تر شاه د دود له پورته کیدو د اور لګیدلو علم

علمیت ته علم الیقین وایي. خو لیکوال زیاتوي که چیرته تاسو له دې 

موانع)دیوال( تیر شوئ او اورلګیدنه مو په خپلو سترګو ولیده نوبیا دا عین 

الیقین دی. د حق الیقین په اړه بیا لیکي، چې که تاسو اور ته دومره نژدې 

ود مو تود کړي یا په بل شئ، چې تودوخه یې حس یا لمس کړئ او وج

.)مطهري: عبارت اور ته ور دننه شئ نوبیا له دې حالته دحق الیقین تعبیر راوړي

۲۴۶) 

 پایله:

له دې لیکنې مو موخه داوه، چې په پای کې دې پوښتنې ته ځواب پیدا 

 کړو، چې صوفي به د یقین پړاو ته څنګه رسي؟

رسیدلو لپاره یوه الره شته، چې هغه د نفس تزکیه، د دغې موخې ته د 

خدای په عبادت کې د اخالص تر السه کول او د مرشد تر الرښوونې الندې د 

پاک رب ذکر کول دي او په نصوح توبې )قاطع توبې( سره یې باید توبه 

کړې وی، هغه توبه، چې په هغې سره نوموړی د خدای په طاعت کې ښه 

د هللا ذکر کوونکی شي، ترڅو چې ال شریک واحد ذات  کلک او ټینګ شي او

ورڅخه راضي شي او له هغه چا څخه، چې خدای راضي شي، نو د هغه زړه 

د خپل وحدانیت په رڼا سره رڼا کوي او زړه د بصیرت په نور بینا کیږي او 

کله چې خدای د چا زړه په بصیرت سره پرانیزي، نو د اسرارو له مخې پر 

 یږي او ایمان په حق الیقین سره ښکاره کیږي.دې ورته لرې ک

هغه څوک چې دغه مقام یې نصیب کیږي، له ناسوت عالم څخه د  

ملکوت عالم ته لوړیږي او کله چې دغې درجې ته ورسید، د خدای عبادت د 

جنت په هیله یا د دوزخ له وېرې نه کوي، بلکې خاص د مینې له مخې د 

 مخونه.( ۱۱۰- ۱۰۹: )نقشبندیخدای په عبادت بوخت وي. 

شک پرته چې یقین ته د رسیدو الر ریاضت او د نفس تزکیه  ، هو

آیت( کې  ۹۹عبادت او اطاعت دی، لکه هللا تعالی چې ) د الحجر سورة: 

فرمایي: َواْعبُْد َربََّك َحتَّى یَأْتِیََك اْلیَِقیُن. یعنې د خپل رب عبادت تر هغو پورې 

 . وکړه، ترڅو چې یقین ته ورسیږې

 يقين؛ د حق اليقين تر بريده



134 
 

 اخځلیکونه: 

، دوهم ټوک،کابل: علومو اکاډمی، آریانا دایرة المعارف .1

 کال. ۱۳۸۹

فرهنګ جامع اصطالحات ( . ۱۳۸۷سعیدي، ګل بابا؛ ) .2

 خپرندوی: دایره سفید،. عرفاني ابن عربي.

 لومړی ټوک. د قرآنکریم پښتو ترجمه او تفسیر، .3

پاکستان: .عرفان .ه ق(  ۱۴۲۸ایوبي، محمد نادر؛ ) .4

 الهور،صحاف نشراتي موسسه.

درېیم  پښتو پښتو تشریحي قاموس، (۱۳۸۳علومو اکاډمي ) .5

 ټوک.کابل:دافغانستان لپاره دټولنیزورسنیو مرکز.

 دوهم ټوک. المنجد عربي قاموس، .6

 دوهم ټوک. د قرآنکریم پښتو ترجمه او تفسیر، .7

ژباړه:  مکاشفة القلوب،مام غزالي؛ حجة االسالم حضرت ا .8

 محمد شفیق رحماني، خپرندوی: امیر حمزه کتابخانه.

 خپرندوی: جدید کتابخانه. مقدمة التصوف. خلیفه داد محمد، .9

 تفسیر المیزان.عالمه طباطبایي، محمد حسین.  .10

ترجمه محمد جواد حجتی کرماني، خپرندوی: مرکز جهاني اطالع 

 رساني آل بیت.

.تهران: فرهنګ فارسي معین  (۱۳۸۷محمد معین.) .11

 فرهنګ نما:کتاب آرا.

د تصوف په اړه ځینې ( . ۱۳۸۸حکمتیار، ګلبدین. ) .12

 خپرندوي: نامعلوم.حقایق. 

د تصوف حقیقت او ( .۱۳۷۹نقشبندي، عالء الدین؛ ) .13

پښتو ژباړه: محمد بشیر دودیال، میوند  د نقشبندیه طریقې یو بحث.

 خپرندویه ټولنه.

حدیقة خټک )دیوان د غبدالقادر خټک، عبدالقادر.  .14

 مدون: سیدانوار الحق. یونیورسیټي بک ایجنسي. خټک(

د حمزه شینواري ( ۱۳۸۹صمیم، محمد آصف؛ ) .15

 یونیورسیټي بک ایجنسي. کلیات.

 يقين؛ د حق اليقين تر بريده



135 
 

تهران: نسیم   بیست ګفتار ( ۱۳۸۸شهید، مطهري،) .16

 مطهر

 

 

 

 

 

                                                                                              

 معاون سرمحقق دکتور فاروق انصاری

 صـوفیـــه هرات در روزگار تیموریان

:خالصه  

هرات را می توان از جمله شهرهائی        

دانست که نخستین بذرهای تصوف اسالمی در آن 

نشست، به خصوص در عصر تیموری که با به بار 

حمایت های مادی و معنوی پادشاهان و نیز 

شیر نوائی در آن وزرائی چون امیر علی

خانقاها و حلقاه های متعدد صوفیانه اعمار 

شد، به ویژه برای نقشبندی ها که 

عبادالرحمن جامی نیز بر آن طریق بود و با 

همت او این طریقت در این شهر باستانی 

یروان زیادی یافت. به جز نقشبندیه که پ

طریقت میانه به حساب می آمد، چشتیه و نعمت 

اللهیه نیز به دالیلی در هرات مریدان و 

هواخواهانی یافتند و روابط خاص اجتماعی را 

در این شهر پدید آوردند. نکته جالب آنکه 

شیر نوائی خود به سلطان حسین و وزیرش علی

تند و مصارف لنگر و خانقاها رفت و آمد داش

نمودند و بدین ها را پرداخت میمطبخ آن
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ترتیب بود که هرات در عصر تیموری از حیث 

تصوف و عرفان و به ویژه درهم آمیختگی تصوف 

با قدرت سیاسی و دولت نیز به درخشندگی 

 رسید.

هرات، تصوف، خانقاه، نقشبندیه، کلید واژه: 

نوایی، شیر چشتیه، نعمت اللهیه، جامی، علی

 بایقرا.

  :مقدمه

هر چند سابقه تصوف یا عرفان اسالمی را 

توان به آغازین قرون اسالمی رسانید اما می

رواج آن در خراسان  به خصوص در هرات دقیقا  

در زمان تیموریان به حد کمالش نزدیک شد تا 

جایی که این شهر نام خاک اولیاء گرفت و 

بیشتر شهریان هروی یا خود پیر  و پیشوای 

طریقت صوفیانه  بودند و  یا هم مرید و  

در اینکه   پیرو  یکی از طرق صوفیانه اسالمی.

چرا چنین شد شاید نقش موقعیت جغرافیایی 

هرات بی تاثیر نبوده است زیرا هرات  به 

دلیل اهمیتش از حیث دسترسی به مناطق چهار 

های سهمگین قرار مطرف، همواره مورد هجو

گرفته و پامال سم اسبان  مهاجمان  گردیده 

است که بالتبع مصایب و رنج های زیادی را 

برای این شهر به بار آورده است و در نتیجه 

مردمان آن در چنین مواقعی برای رهائی از 

آالم و دل آزردگی های فجیع، دل از دنیا 

بریده و به ماورای طبیعت و ماده دست 

ه و در حلقه پیران روحانی درآمده انداخت

اند و یا هم شاهد حضور  و اسکان شمار 

زیادی از صوفیان و عارفانی بوده است که 

باز به دلیل جغرافیائی از چهار سوی هرات ) 

 صوفيه هرات در روزگار تيموريان
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، سیستان ، و ...( به آسیای مرکزی، ایران

آنجا روی آورده و اقامت اختیار کرده و یا 

هر حال، موجب اند که در هم از آن عبور کرده

رشد تصوف در این سرزمین باستانی گردیده 

است. البته عوامل دیگری  از جمله تفسیر 

ها خاص اهل تصوف از حقیقت هستی و نیز لطافت

و ظرایف خاص معنوی دیگری نیز در   نضج 

تاثیر نبوده است گیری این نحله در هرات بی

اما آنچه بیشتر بستر مناسب را برای باروری 

ا ساخته است، شرایطی بوده است که در آن مهی

این والیت وجود داشته لذا از میان طریقه 

های مختلف صوفی به ویژه طریقه های 

نقشبندیه، چشتیه و نعمت اللهیه در آنجا 

ریشه دوانیدند و به دلیل خاستگاه هروی 

رهبران برجستهء آنها، در همین شهر بیشتر 

باز  رنگ و صبغه خراسانی به خود گرفتند و 

« حال » در همین جا به عبارتی از مرحلهء 

نیز ارتقا یافتند که در این « قال»  به 

 نوشتار بدان مختصرا  پرداخته خواهد شد. 

 های رشد تصوف در خراسانزمینه
مصیبت حمالت پیهم مغوالن و ترکان برخراسان و 

های بیرون از شماری که از ِقبل آن وارد آمد، 

در کنار دیگر تبعات، یکی هم رواج یافتن 

تصوف و زاویه نشینی در سطوح مختلف جامعه 

رسد با توجه به دالیل بود که به نظر می

تاریخی، کاری دور از انتظاری نیز نبوده 

است، زیرا به تجربه در تاریخ ثابت شده است 

گرفتار مصایب هولناک اجتماعی  که وقتی مردمی

مانند حاکمان جبار و ستمگر، یورش های 

سهمگین و یا مصیبت های بزرگ اجتماعی دیگری 
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شوند باالجبار به یکی از دو راه تن در میمی

 دهند:

یا آنکه جان در کف نهاده و به مبارزه      

آورند و به و مقابلۀ خشونت بار، روی می

هند و یا به مبانی نمیادین مقاتله پای می

اعتقادی خود توسل جسته به ماورای طبیعت و 

کنند خود را از ماده، دست انداخته و سعی می

دل آزردگی های کالن برهانند و این هردو راه، 

در این دوره )مغول و تیموری( مورد استفاده 

قرار گرفت و به ویژه این راه دومی که هزینۀ 

دی اقناع کمتر، خوشنامی اجتماعی و تا حدو

نفس خود را به همراه داشت، هواخواهان 

فراوانی یافت. لذا این جا و آنجا پالس پیری 

ئی نیز که در اوضاع و و مریدی پهن شد و عده

احوال مزبور از حیث روحی و روانی شدیدا  

صدمه دیده بودند جهت التیام آالم شان، بدان 

پیران به ظاهر از دنیا بریده تقرب می جستند 

صحبت های لطیف و ظریف و بعضا  پر راز و  و از

رمز آنان بهره ها گرفته و تاحدی خود را 

آرامش می بخشیدند اما این عرصه نیز از 

دستبرد شیادان و ریاکاران مصئون نماند و به 

ئی که جویای نام و نان بودند و در زودی عده

، در کسوت این پیران، اعمال و iپی کسب مقام

ادند که نه شرع قبول داشت افعالی را انجام د

و نه عقل، و این رشته را نیز به ابتذال 

کشانیدند، ولکن در همان حال بوده اند 

ای که واقعا  دل از دنیا کنده و به متصوفه

مطلوب پیوسته بودند و شمار اینان نیز کم 

 نبود.

در رشد و گسترش صوفی گری عالوه         

 صوفيه هرات در روزگار تيموريان

 صوفيه هرات در روزگار تيموريان



139 
 

برعلت فوق، همچنین علل دیگری نیز مؤثر 

بودند، از جمله آنکه مغوالن و سپس تیموریان، 

شاید به دلیل بی ضرر بودن این جماعت برای 

حاکمیت، مزاحم آنان نشده و در پارۀ موارد 

به کمک آنان شتافته اند، خانقاه های آنان 

تی خود دست به احداث و را اعمار نموده و ح

اعمار خانقاه زده اند و یا خرچ و مصارف 

زاویه نشین ها و کسانی که بدانجا پناه می 

بردند را می پرداختند؛ همچنان که اشراف و 

خوانین نیز چنین می کردند و بخشی از مصارف 

مکان های مزبور را به دالیلی که نزد خودشان 

اشتند که اهمیت داشت متقبل می شدند و آرزو د

دعای این به اصطالح پیران که بعضا  مدعی 

کرامت هم بودند در حق آنان مستجاب گردیده و 

مکنت و ثروت و دارائی شان از گزند بلیات و 

خطرات محفوظ بماند. علت دیگری که در رشد 

تصوف و صوفیه در این عصر مؤثر افتاد، خرقه 

پوشیدن شمار زیادی از اسماعیلیۀ شیعۀ بود 

د از تحمل شکست سختی از هوالکوخان، از که بع

ها روی تقیه و یا اعتقاد، به درون خانقاه

 خزیدند و الاقل جان شان را از خطر رهانیدند.

حال، اگر به خاطر آوریم که در گذشته نیز 

نخستین بذرهای تصوف اسالمی در خراسان، در 

هرات و نیشابور به بار نشست و مجالس و 

ا شده بود که از اقصی محافل آنان شهرۀ شهره

-آوردند، مینقاط دنیای اسالم بدان سو روی می
توانیم بفهمیم که چگونه و چرا تالش و کوشش 

برای علمی نشان دادن تصوف و به عبارتی از 

درآوردن آن نیز که از « قال»به « حال»مرحلۀ 

اوایل قرن هفتم آغاز شده بود، در هرات مورد 
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خ جامی در این توجه قرار گرفت و از جمله شی

 های مؤثری برداشت.زمینه، قدم

 

 جامی مقتدای صوفیان نقشبندی هرات

منسوب است به   iiطریقت نقشبندیه       

خواجه بهاءالدین محمد نقشبندی بخاری صوفی 

ق(.که نسبش 791مشهور سده هشتم هجری )متوفی 

با چندین واسطه به حسن عسکری از امامان اهل 

رسد. خواجه بهاءالدین دو بیت پیامبر)ص( می

بار به هرات سفر نمود؛ یک بار در عصر ملک 

وی  معزالدین حسین بن غیاث الدین که از سوی

مقدمش گرامی داشته شد و علمای هرات در باب 

طریقت عرفان از او سوال هایی کردند و  باری 

دیگر  در راه سفرش به حج در هرات مدتی توقف 

نمود و به دیدار زین العابدین ابوبکر 

ق(عارف مشهور روزگار خود 791تایبادی )متوفی 

    iiiشتافت.

ی باید افزود که طریقت نقشبندیه در اصل یک

از شعبات طریقت خواجگانیه به حساب می آید 

که طی چند قرن فراز و فرود زیادی را از سر 

گذشتانده است اما در هرات بدون شک یکی از 

عوامل گسترش طریقت نقشبندیه، عبدالرحمن 

جامی بود که در طریقت، پیرو نقشبندیه و 

مرید و شاگرد سعدالدین محمد کاشغری  به 

ز کاشغری که پس از حساب می آمد و بعد ا

مهاجرت از کاشغر )ترکستان چین( به بخارا و 

بعدا  هرات که در آنجا حلقه مریدان را گرم 

داشته بود، نقش جامی در طریقت مذکور شاید 

تر از کاشغری در هرات بوده است و بی سبب مهم

خلف الصدق و جانشین مسند »نیست که او را 
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شکیل .و با تivانداو به حساب آورده« طریق

های صوفیانه موجب رشد عرفان حلقات و دسته

اسالمی گردید و   به خصوص، طریقۀ نقشبندیۀ 

تصوف در هرات پیروان زیادی یافت و به ویژه 

در عهد سلطان حسین بایقرا که وی نیز به 

پیروی از وزیر دانشمندش امیر علی شیر نوایی 

در طریقت پیرو نقشبندیه بود، فرقۀ مزبور 

انی زیادتر حکومت قرار گرفت و مورد پشتیب

سلطان، خانقاه های زیادی را تأسیس نمود و 

یا بازسازی کرد و مشهورترین این خانقاه 

هاچنانکه در خالصه االخبار فی احوال االخیار 

 آمده است عبارت بودند از:

خانقاه دارالسیاده در سر چهار سوق 

 هرات؛

 پل انجیل؛خانقاه سر

خانقاه جدیدی که گفته می شود سنگ بنای 

 آن، توسط ملک غیاث الدین کرت نهاده شد؛

 خانقاه پیر هرات؛

 خانقاه ملک حسین کرت؛

 خانقاه میرزا شاهرخ؛

 خانقاه شیخ چاوش؛

 خانقاه امیر فیروزشاه؛

 خانقاه اخالصیه؛

 خانقاه محمد تبادکانی؛

 خانقاه سبز خیابان؛

 خاتون؛خانقاه سلطان 

 خانقاه امیرعألالدین؛

 .vخانقاه زیارتگاه

اما وزیر علی شیر، افزون بر تشویق و 

همراهی با بایقرا در ایجاد خانقاه ها، خود 
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نیز بعضی خانقاه ها و بناهایی را احداث و 

ترین آنها همان یا مرمت و بازسازی کردکه مهم

خانقاه اخالصیه، خانقاه شفائیه و نیز 

انند زیارتگاه جامی، هایی مزیارتگاه

زیارتگاه خواجه ابوالولید یا پیر مجرد، 

زیارتگاه شیخ محیی و خانقاه مزار عطار 

  viنیشابوری و... است.

به جز خانقاه و زیارتگاه، به خصوص 

امیرعلی شیر نوایی مسجد جامعی نیز ساخت که 

ارالشفای در حوالی آن بناهای دیگری ازجمله د

زیبا را که مجهز به تجهیزات عصر بود نیز 

و خود نیز که هرگز همسری  viiاعمار کرد.

اختیار نکرد در پایان عمر منصب جاروکشی در 

و  viiiخانقاه خواجه عبد  انصاری را برگزید

به این طریق منتهای ارادت خود به پیر هرات 

 و طریقت تصوف را به ثبوت رسانید.

در دوره های بعدی  در هر حال، هر چند

نقشبندیه گسترش زیادتری یافت و عالوه بر 

آسیای مرکزی در چین، هندوستان، ترکیه و 

کردستان ایران نفوذ پیدا نمود اما هرات 

برای چند قرن به عنوان کانون اصلی این فرقه 

 شد.شناخته می

 ها و مراحل سلوک طریقت نقشبندیهویژگی

ه معتدل طریقت نقشبندیه را می توان طریق

صوفیانۀ آن عصر  برشمرد زیرا  نه مانند 

مولویه سراسر رقص و سماع و نه هم به مانند 

سهروردیه، سراسر زهد و عبادت بود،  به 

عصر خویش عبارتی در مقایسه با طریقت های هم

اصول ساده و راحتی داشت که چله نشینی و 

کرد و رهبرانش توجه به خلوت گزینی را رد می
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143 
 

  ixداشتند.کسب و کار 

به لحاظ فکری و اعتقادی نیز فرقۀ 

بود « وحدت شهود»نقشبندیه معتقد به اصل 

ئی که بعدا  توسط شیخ احمد سرهندی یعنی عقیده

هجری کامال  گسترش یافت و آن را  11در قرن 

دانست که فالسفه « وحدت وجود»کامل تر از اصل 

سرهندی استدالل می کرد بدان معتقد بودند. 

که عقیدۀ وحدت وجود مشعر براین که هیچ چیز 

وجود ندارد به جز خدا، منافی با مذهب و 

عقل است و از طرف دیگر وحدت شهود به توحید 

مطلق می رسد، به این معنی که خدا وجود 

دارد و یکی هم هست و هیچ مخلوقی را نمی 

توان جزئی از او دانست، از این رو درست 

« همه چیز خداست»خواهد بود که بگوییم ن

همه چیز از »صحیح این است که بگوییم 

 x«خداست.

فرقۀ مزبور از حیث آموزش و تعلیم نیز 

 بنای خود را بر اصول زیرنهاد:

هوش در دم: یعني هر نفسي كه از  -1» 

درون برآید، باید از سر حضور و آگاهي باشد 

غفلت بدان راه نیابد. بقول "سعد الدین و 

كاشغري" هوش در دم: یعني انتقال از نفسي 

باید كه از سر غفلت نباشد و از به نفسي مي

زند از حق سر حضور باشد، و هر نفسي كه مي

 سبحانه خالي و غافل نبود.

گوید: یعني نظر بر قدم: كاشغري مي  -2

او  كه سالك در رفتن و آمدن نظر بر پشت پاي

باید تا نظر او پراكنده نشود و به جائي مي

 باید نیفتد.كه نمي
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سفر در وطن: آن است كه سالك در  -3

طبیعت بشري سفر كند، یعني از صفات بشري به 

صفات ملكي و از صفات ذمیمه حمیده انتقال 

 فرمایند.

خلوت در انجمن: به دو صورت خلوت  -4

به  ظاهري و خلوت باطني است. و اینكه باید

شغلي و كاري از كارهاي ظاهري بپردازد تا 

از سایر خلق خدا متمایز نشوند. خواجه 

اولیاي كبیر از خلفاي عبدالخالق عجدواني 

گفته: "خلوت در انجمن آن است كه اشتغال و 

اي رسد كه اگر به استغراق و ذكر به مرتبه

بازار در آید، هیچ سخن و آواز نشنود به 

 قیقت دل." سبب استیالء ذكر بر ح

یاد كرد: "به معني ذكر لساني یا  -5

قلبي است. كه مهمترین اعمال صوفیانه است. 

ذكر بر دو نوع لساني )جهر( و قلبي است." 

در طریقه خواجگان از زمان عبدالخالق 

عجدواني ذكر خفیه رسم شد، ولي پس از 

عبدالخالق از عهد خواجه محمد انجیر فعنوي 

ظاهرا  تا زمان ذكر جهر نیز شایع گشت. 

خواجه بهاءالدین ذكر لساني وجود داشته و 

خواجه بهاءالدین آنها را منسوخ و تنها ذكر 

خفیه رایج شد كه تاكنون ذكر قلبي بین آنها 

 معتبر است. 

بازگشت: یعني كه سالك بعد از هر  -6

عبادت براي نفي هر چیز جز او، كه كنایه از 

رجوع ذاكر به سوي خداوند براي اظهار عجز و 

تقصیر است آنكه بگوید: خداوند مقصود من 

توئي و رضاي تو }الهي انت مقصودي و رضاك 
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 مطلوبي{

نگاهداشت: تعابیر مختلفي دارد كه از  -7

اركان تصوف است: به معني حفظ قلب از 

خواطر. به دیگر سخن نگاهداشت: "عبارت از 

نانكه در یك دم چند بار مراقبه خواطر است چ

گوید كه: خاطر به غیر او كلمه طیبه را مي

نرود. بقول عبید  احرار "معني حفظ خاطر آن 

نیست كه اصال" سالك را خاطري به دل نیاید. 

بلكه مراد آن است كه خاطر، حضور را مانع و 

مزاحم نباشد آنسان كه خسي بر آبي جاري 

 دارد.يافتاده و آب را از جریان باز نم

یادداشت: به قول عبید  احرار "عبارت  -8

از دوام آگاهي است به جناب حق سبحانه و 

یادداشت" استیالي شهود حق سبحانه است به 

توسط حب ذاتي. "جامي" یادداشت را رسوخ 

 بازگشت و نگاهداشت دانسته است.

وقوف زماني: یعني آنكه سالك همه وقت  -9

باشد و اینكه بر احوال خود آگاهي داشته 

"بناي كار سالك را در وقوف زماني بر ساعت 

نهاده اند كه دریا بنده نفس شود كه بر 

 حضور مي گذرد یا به رفت. 

وقوف عددي: بقول بهاءالدین نقشبند  -10

یعني "رعایت عدد در ذكر قلبي راي جمع 

خواطر متفرقه است. و یا وقوف عددي اول 

ر یك نفس مرتبه علم لدني است. به عبارتي د

ذاكر سه یا پنج یا هفت یا بیست و یكبار 

 ذكر گوید. 

وقوف قلبي: به دو معني است: اول  -11

 صوفيه هرات در روزگار تيموريان
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آنكه دل ذاكر در عین ذكر به حق تعالي آگاه 

باشد و دیگر آنكه ذاكر از دل خود واقف 

باشد . . . بهاءالدین نقشبند به هر دو نوع 

توجه داشته اما "رعایت وقوف وقوف قلبي 

داشتند و الزم مي شمردند، قلبي را مهمتر مي

زیرا كه خالصه آنچه مقصود است از ذكر وقوف 

قلبي است. بعبارت دیگر وقوف قلبي یعني 

. و xi«آگاهي و حاضر بودن دل به خداوند.

اینها در واقع اصول نقشبندیه در طریقت 

در آن  شد و بیشتر بزرگان این فرقهمحسوب می

 اند.ها راندهباب، سخن

این فرقه پس از انتشار و گسترش در 

 های زیر تقسیم گردید:مجموع به شاخه

نقشبندیه مجددیه که نسبت آن به شیخ  -1

رسد احمد فاروقی )مجدد الف ثانی( می

 و در هندوستان پیروان زیادی دارد.

نقشبندیه مجددیه خالدیه که نسبت آن  -2

رسد و در می به موالنا خالد شهرزوری

 کردستان و ترکیه رواج دارد.

نقشبندیه احراریه: منسوب به خواجه  -3

عبید  احرار كه در آسیاي مركزي 

 پیروانی دارد.

نقشبندیه خوفیه و جهریه:   -  -4

نقشبندیه از طریق جاده ابریشم به 

چین رسید و اکنون این دو فرقه در 

  xiiآن کشور رواج دارد.

 صوفیه چشتیه

دیگر که اسم آن با اسم هرات فرقۀ صوفیۀ 

است  که توسط « چشتیه»درهم آمیخته،  فرقه 
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خواجه ابواسحق در قرن ششم هجری بنیانگذاری 

 شد.

چشت که حاال صفت شریف را نیز بدان افزوده 

خوانند، در چهل کیلومتری اند و چشت شریف می

هرات در شمال اوبه واقع است و بیشتر شهرت 

به دلیل  xiiiبی فراوانآن عالوه بر چشمه های آ

خاستگاه ابواسحق است که آوازۀ این ناحیۀ 

کوچک را در بیشتر نقاط آسیا درانداخت؛ اما 

فرقۀ متعلق به وی )چشتیه( در برابر فرقۀ 

نقشبندیه در هرات عقب نشست و بیشتر نفوذ 

این فرقه در هند بود که از مدت ها قبل توسط 

ر ق( د 634الدین محمد سجزی )متوفی )معین

آنجا انتشار یافته و وی که ناحیۀ اجمیر را 

واقع در قلب سرزمین هندوان راجپوت به عنوان 

خانقاه خویش اختیار کرد، از جمله اراکین 

آید و روی هم رفته با این فرقه به حساب می

 .xivوی در اجمیر با مدارا رفتار شد

اعتقادی محور اصلی به لحاظ فکری و         

بود که نشان « وحدت وجود»اعتقادی آنان اصل 

اند. مناسک داد از ابن عربی تأثیر پذیرفتهمی

صوفیانۀ چشتیه شامل ذکر، ضبط نفس )که 

احتماال  متأثر از هند بود(، مراقبه و چله 

شد و عالوتا  این فرقه برخالف نشینی می

به  نقشبندیه که با موسیقی و آواز مخالف بود

الدین و خواجه معین xvدادسماع عالقه نشان می

بنیانگذار این فرقه در هند با انگیزۀ روحی، 

باید یادآور شد که   دادند.موسیقی گوش می

چشتیه به موسیقی به عنوان ابزاری ضروری 

برای حالت وجد می نگریستند و از نظر آنها 

گوش دادن به موسیقی تنها با عشق الهی جایز 
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ند که شعری که خوانده می شود ممکن است، هرچ

است ناظر به عشق ظاهر باشد، صوفی باید 

تعبیر و ادراکش از موسیقی برحسب عشق الهی 

صورت گیرد ... و برای اینکه موسیقی جایز 

باشد، نوازندگان باید مرد و بالغ باشند نه 

 xvi زنان و جوانان خوش سیما.

 اللهیهصوفیه نعمت

میان صوفیۀ شیعۀ از سوی دیگر از        

  مشهور که صاحب فرقه و طریقت شد، شاه نعمت

ولی است که بعد از آنکه اطالعات دینی وعلمی 

خود را کامل کرد و از جمله اصول تصوف و 

عرفان را آموخت،  به سیر و سیاحت پرداخت و 

مدتی را در نزد شاهرخ در  هرات به سر 

-ئی شد موسوم به نعمتو مؤسس سلسله xviiبرد
الّلهیه که در بازار گرم پیری و مریدی آن 

عصر، وی نیز هواخواهانی در هرات و نیز دیگر 

نقاط خراسان، ایران و هندوستان پیدا کرد. 

اند ئی دانستهبرخی او را مروج طریقت قادریه

ق( در  470 – 562که توسط عبدالقادر گیالنی )

بغداد پایه گذاری شد و  به ویژه در 

ل سعه صدری که نسبت به هندوستان به دلی

داد از رواج بیشتری غیرمسلمانان نشان می

 xviii«برخوردار گردید.

 روابط اجتماعی صوفیه

نکتۀ مهم دیگر، بیان نوع رابطه ئی است که 

میان صوفیان در درون طریقت از یک سو و دیگر 

 اعضای جامعه از سوی دیگر وجود داشت.

زمینه باید گفت که پایه و اساس در این 

اجتماعی صوفیه مبتنی براصل رابطۀ نزدیک و 
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صمیمی میان پیر و مرید، روابط دوستانه و  

بی آالیش با مهمانان و زائران در خانقاه ها 

و مردمان مجاور و نیز رابطۀ حسنه با قشر 

حاکم بود، و  به لحاظ مکانی نیز آنان نه در 

در خانه های لوکس  جاهای دور از دسترس و یا

بلکه معموال  درخانقاه ها که در آن عصر 

برتعداد آن افزوده شد و نیز بعضی مکان های 

زیستند ولی خانقاه ها صورت محقر دیگری می

اقامتگاه شبانه روزی را برای آنان داشت و 

رسم بر این بود که در درون خانقاه برای 

 .ئی در نظر گرفته شودهرسالکی زاویۀ جداگانه

همچنین در مکان های کوچک و محقر         

دیگری که بعضا  در بیرون از شهرها و در 

ها به عبادت مناطق خلوت قرار داشت نیز صوفی

می پرداختند اما خانقاه ها بیشتر مورد توجه 

بود و مساعدت و کمک دربار نیز با خانقاه ها 

گرفت و از این رو در منابع این دوره صورت می

ز کمک و رفت و آمد سالطین به خانقاه کرارا  ا

ها سخن به میان آمده است. فرض مثال، در عهد 

سلطان حسین بایقرا  که خود یکی از منسوبان 

شد با درایت وزیر به فرقۀ نقشبندیه محسوب می

اش )امیرعلی شیر نوایی(، این دانشمند و صوفی

ارتباط صورت نزدیک تری گرفت و وی عالوه 

که بدان اشاره  –ث خانقاه ها براعمار و احدا

مصارف مطبخ و لنگر آنها را نیز می  –شد 

پرداخت کمااینکه گفته شده این سلطاِن درویش 

مشرب روزانه مصارف سه چهار هزار نفر را در 

خانقاه دارالسیاده که در سر چهارسوق هرات 

کرد و غذا و علوفه موقعیت داشت، فراهم می

ان و مریدان و ، تا صوفیxixبرای آن می فرستاد



150 
 

 مسافران و مجاوران از آن بهره گیرند.

بدین ترتیب مشاهده می شود که خوان گستردۀ 

شد خانقاه ها نیز که اصطالحا  لنگر خوانده می

عامل دیگری بود که بر رشد این جماعت می 

-افزود و از آنان گروهی می ساخت با ویژگی
قریبا  مقبولیت خوبی نزد بیشتر خاص که تهای

 طبقات جامعه داشت.

 نتیجه

از آنچه نوشته شد می توان نتیجه         

گرفت که هرات از جمله مراکز مهم تصوف 

خراسانی به حساب می آمده و از میان طرق 

مختلف تصوفی به ویژه نقشبندیه و چشتیه وتا 

اللهیه دارای مریدان و حدودی نعمت

این شهر شدند. در ایجاد این هواخواهانی در 

وضعیت، شیوۀ خاص افراد صاحب رسوخ و سیاست 

نظیر سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر 

تاثیر نبودند و در واقع  در این نوائی بی

عصر اگر از یک سو تصوف، برخالف گذشته به 

قدرت سیاسی تمایل نشان داد و به دربار 

نزدیک شد که در نوع خود تحول عظیم در 

آید، از سوی جریان تصوف اسالمی به حساب می

دیگر حکمرانان نیز کسوت تصوف پوشیدند و 

خود رفتار صوفیانه در پیش گرفتند تا 

بدانجا که شخص وزیر )امیرعلی شیر نوائی( 

منصب جارو کشی در آرامگاه خواجه عبد  

انصاری  برگزید و در واقع قدرت و ثروت را 

ر داد. این از یک در خدمت پیروان طریقت قرا

از جانب دیگر از پدیدآمدن چنین   سو؛ 

توان برداشت دیگری نیز ئی در هرات میرویه

نمود و آن دنیائی شدن تصوف و آخرتی گردیدن 
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قدرت سیاسی در هرات بود زیرا تا پیش از 

این، آنچه از دو طیف مذکور به منصۀ بروز 

رسید کامال  متفاوت با آنچه بود که در هراتِ 

واخر عصر تیموری مشاهده شد، اما در این ا

عصر سیاست با عرفان و تصوف و عکس آن، تصوف 

با قدرت سیاسی و ثروت درهم آمیخت و نتیجۀ 

هائی مانند نوائی، بایقرا و آن ظهور شخصیت

... در هرات بود  که هر دو جنبه را دارا 

بودند و شاید این وضعیت را نیز از جمله 

 ت شمرد.دستاوردهای مکتب هرا
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