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 دانشجویی بلندای اندیشه -شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه علمی

 آورد علمی نویسنده باشد.مقاله باید علمی، پژوهشی، مستند، بروز و دست 

 صفحه  ۱5ارسالی از  مقاله(A4) بیشتر  ؛ سایزچهارده/فونت بی میتراچینی شدحروف

  نباشد.

 است ی نویسندهعلمی مقاله بر عهده صحتهای ناشی از کلیه مسئولیت. 

 یا چاپ نشده باشد.ارسال  مقاله در نشریه دیگر 

 .عنوان مقاله باید گویا، گیرا و کوتاه باشد 

  باشد. چکیده مقاله؛ شرح مختصر و جامعی از  واژه 300الی  200چکیده مقاله باید

مهم نتیجه و های محتوای مقاله شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، نکته

 بحث است.

 های قبلی پژوهش و ارتباط گر مسأله پژوهش است. محقق باید زمینهمقدمه مقاله بیان

را با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را  آن

 بیان کند.

 ین تیتر اصلی در تیترها از مباحث،گفتار، شماره گذاری به ترتیب استفاده شود و تمایز ب

 و فرعی با فونت و شماره مشخص شود.

  چندجزیی فاصله بین حروف با نیم فاصله باشد. واژگان یا افعال در ترکیبات 

 .رعایت دستور خط زبان و ادب فارسی الزامی است 

  ارجاعات با روش (APA)( نوشته شود.۴5: ۱3۷3کاتوزیان،) درون متنی صورت به 

 ( استفاده گردد.صفحه :به همان مأخذ باشد از )همان بالفاصلهارجاع بعدی  در صورتی 

  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی

 نویسنده )نویسندگان( به شرح زیر آورده شود: 

o )نام کتاب، نام مترجم، محقق یا  ،کتاب؛ نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ انتشار

 مصحح، محل نشر: نوبت چاپ، نام ناشر.

 ب



 

o  عنوان مقاله داخل گیومه، نام نشریه،  ،)تاریخ انتشار(نویسنده، مقاله؛ نام خانوادگی، نام

 دوره/ سال، شماره جلد.

o  سایت های اینترنتی؛ نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان داخل گیومه، نام و آدرس

 .اینترنتیپایگاه 

ارسال به پست الکترونیکی فصلنامه  ،متذکرهدر صورتی تطابق مقاله با شرایط 

                                         gmail.com1396BA.Journal@  :گردد
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 فصلنامه در تلخیص، تصحیح و رد مقاالت آزاد است. -

و نظریات اساتید محترم و  ، پیشنهادبلندای اندیشه از انتقاد -

 .نمایدمیدانشجویان گرامی به گرمی استقبال 

  9057309384(0)0098تماس با مدیر مسئول:
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 بازتاب انقالب اسالمی ایران بر جنبش )انصاراهلل( یمن

 دکتر جالل درخشه  ۱               

    ۲پورسید میرآقا نهضت                                                                                        

 چکیده

در این نوشتار به دنبال این پرسش بودیم که آیا انقالب اسالمی بازتاب بر جنبش )انصاراهلل( 

ای و جهانی انقالب منطقه یمن داشته است. فرضیه مطرح گردید که با توجه به تأثیرات

خصوص جنبش )انصاراهلل( آن کشور نیز بازتاب داشته هاسالمی، این انقالب بر یمن و ب

های این پژوهش نشان است. روش پژوهش این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و یافته

ها و حوثی دهد که انقالب اسالمی ایران منجر شد تا شیعیان یمن که نمونه بارز آنمی

شان در تبانی باهمدیگر با الگوگیری از جنبش )انصاراهلل( است، برای رسیدن به حقوق

ها و های علی عبداهلل صالح که در مغایرت با ارزشهای این انقالب در برابر برنامهارزش

ایستد و مانع تحقُق برنامه هایش شود. ها بودند با رویکردهای مختلف بیباورهای این

گیری از انقالب اسالمی، در سه مقطع تاریخی،  اول با هدف با انتباه «انصاراهلل»جنبش 

در مجلس این  هایش عمالًآگاه سازی و بیداری، دوم بعنوان کنشگر سیاسی که نماینده

کند و مرحله سوم پس از هزاره دوم های حکومت را در قبال شیعیان نقد میکشور سیاست

گیرد. در تجمعات شود شکل میاضافه می است که رویکرد امنیتی نیز بر این جنبش

کشد، حضور آمریکا را با شعارهای انقالب به چالش می اجتماعی و سیاسی حکومت را عمالً

کند و حکومت را ، و... نقد می«مرگ بر آمریکا»، «زنده باد اسالم» ، «اهلل اکبر» اسالمی 

 دانند.عربستان می گر آمریکا، اسرائیل وهای ویرانمحکوم به تبعیت از برنامه

نظریه پخش، یمن، جنبش انصاراهلل انقالب، انقالب اسالمی ایران،: واژگان کلیدی

                                                             
ت و عضو هیئ )ع(بیت دانشگاه بین المللی اهل -بین الملل  جالل درخشه؛ مدیر گروه روابط دکتررهنما:   -1

 ـ تهران. )ع( علمی دانشگاه امام صادق 
 تهران. )ع(دانشگاه بین المللی اهلبیت - رشته روابط بین الملل کارشناسی ارشد؛ دانشجوی نویسنده مسئول: -2



 2                                  بازتاب انقالب اسالمی ایران بر جنبش )انصاراهلل( یمن

_____________________________________________________________ 

 
 

 مقدمه

تحول و تغییر در سطوح  جوامعی بشری یک امر الزامی و غیر قابل انکار است. بشر پیوسته 

مطلوب برسد. در واقع خود  در جستجوی این بوده که بتواند از وضعیت موجود به وضعیت

های های اجتماعی است تا از این طریق بتواند بر نامالیمات و ناهنجاریخلق کننده پدیده

توان از آن نامبرد )انقالب( های اجتماعی که میمحیط وارونگی ایجاد نماید. یکی از پدیده

های فارغ از ارزش آخرین ابزار برای نه گفتن در برابر کسانی که است. از انقالب بعنوان

 شود. کنند استفاده میها بر تداوم حاکمیت شان عمل میملت

عنوان نادرترین مفهوم نام نهاده است که هبه همین دلیل است که اندیشمندان، انقالب را ب

اهتمام به ارزشها زندگی اجتماعی انسانی با این پدیده عجین شده است. برآیند هر نظام بی

شود، در نهایت این میتجدید و اصالح باعث فاصله میان حکومت و ملت و فُقدان فرهنگ 

بندی هر انقالب در دو شود. بنابر یک تقسیم، کودتا و انقالب میفاصله منجر به خیزش

های محدود. انقالب اسالمی را های کالن و انقالبگردد، انقالببندی میسطح طبقه

نامبرد، این انقالب در شرایط اتفاق افتاد که جوامع اسالمی توان از جمله انقالبات مادر می

کردند. حاکمیت مطلق نظام دو قطبی جهان را تحت ترین وضعیت را تجربه میاسفناک

ای جز مدغم شدن برای کشورهای ضعیف نبود. انقالب سیطره خویش قرار داده بود و چاره

یرونی ندارد و تنها چیزی که در این ای بافتد که هیچ پشتوانهاسالمی در حال اتفاق می

های انقالب مؤلفه انقالب قابل استدالل است ایدئولوژی، رهبریت و اراده راسخ مردم است. 

اسالمی باعث شد که فوکویاما از این انقالب بعنوان انقالب )مدرن( یاد کند. چراهایی مدرن 

نه توانست نظام بودن این انقالب روشن است، با کمترین فرصت و با حداقل هزی

ای شهنشاهی را وارونه بسازد و برای همیش ریشه هایش را بخشکاند. انقالب ساله2500

ای داشته که توانست نظام دو ای و جهانی بازتاب قابل مالحظهاسالمی در سطوح منطقه

های استقاللیت و هویت طلبی در گوشه و قطبی را به چالش بکشاند. این باعث شد جرقه

الخصوص در جهان اسالم بلند شود. بازتاب انقالب اسالمی مسلمانان را در علی  کنار دنیا

های کمونیسم و لیبرالیسم روحیه هویت خواهی بخشید. با توجه به تأثیرات برابر اندیشه
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ای و جهانی انقالب اسالمی، این انقالب بر یمن و بخصوص جنبش انصاراهلل آن منطقه

ویسنده میخواهد بازتاب انقالب اسالمی را بر شیعیان یمن و کشور نیز تأثیر داشته است. ن

جنبش انصاراهلل مبنی برمبانی نظری تئوری پخش بررسی نماید. مسأله تحقیق این است، 

که تأثیر انقالب اسالمی ایران بر شیعیان یمن و جنبش انصاراهلل چگونه بوده است. روش 

ای است. پاسخ ی اطالعات کتابخانهاین پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و روش گردآور

توان گفت که انقالب اسالمی ایران بر جنبش اجمالی که برای این پرسش مطرح هست می

 )انصاراهلل( یمن بازتاب داشته است.
 

 ارچوب نظری چ

جغرافیه دان سوئدی ابداع و عرضه شد؛ « هاگر استرند»توسط  ۱۹53نظریه پخش در سال 

-های کشاورزی و شیوع بیماری بود که در ابتدا دو دسته از نوآوریکابرد این نظریه در پدیده

های گاوی و دوم نوآوریها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: اول چگونگی گسترش سل

های کشاورزی و همچنین خودرو، تلفن و خدمات پست بانگی. اما کابرد آن به سایر عرصه

کند و در ی فکری و فیزیکی را تبیین میفرهنگی و غیره نیز تسری یافت و هر نوع نوآور

توان از آن استفاده کرد. به طور بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می

کلی، اشاعه یا پخش عبارت است از فرایندی که بر طبق آن یک امر فرهنگی یا یک اختراع 

و مورد پذیرش  که مشخصه یک جامعه است در جامعه دیگری به عاریت گرفته شدهفنی

 (. 3۸: بی تا)میالنی، رد یگقرار می

 

 اصول و مؤلفه های نظریه پخش

 عنوان مهمترین مولفه های این نظریه نام برد: هتوان ببه باور استراند شش اصل را می

شود. این . حوزه محیطی: اولین عامل این حوزه است که در آن پدیده پخش ایجاد می۱

 ت منحصر به فرد خودش را دارد.محیط از هر لحاظ خصوصیا

 های متفاوت چون روز، ماه، سال و.. صورت گیرد.ها در زمان. زمان پخش: پخش پدیده2
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تواند دارای موضوعات مختلف که در جاهای دیگر پخش میشود می. موضوع پخش: پدیده3

های واگیر و های اجتماعی مانند فتار، بیماریباشد مثل فن آوری، کشاورزی و تولید، پدیده

 ها باشد.های فرهنگی و سیاسی نظیر انقالبیا فعالیت

های خاص هستند که در واقع جغرافیای ها هر کدام دارای مبدا و مکان. مبدا پخش: پدیده۴

ها و شرایط خاصی برای ایجاد و تشکیل پدیده هستند، مختلف است و این مبدا دارای ویژگی

 افتد.جغرافیای مشخص اتفاق می مانند شکل گیری انقالب های در یک

هایی که در طول زمان پدیده در آن گسترش ها و مکان. مقصد پخش: در واقع همان حوزه5

 یافته و میان مردم آن مناطق اشاعه یافته.

. مسیر حرکت پدیده: مسیرهای پخش مختلف است و با داشتن شرایط خاص این مسیرها، 6

 (.۱۷5: ۱3۸2برزگر،  )رسانند پدیده پخش را به مقصد می
 

 انواع نظریه پخش

های که ها و تودهافتد که افراد، گروه. بخش جابجایی: این نوع پخش زمان اتفاق می۱

های یکسان بوده باشد و عمال در مناطق و مکان های دیگر حضور فیزیکی پیدا دارای ایده

یابند. بعنوان نمونه ش ها در سرزمین جدید گسترکند و به این ترتیب ابداعات و نوآوری

 غان دینی با همین پخش اشاعه یافته.اعزام مبل

ها به شکل سلسله ها و نوآوری. پخش سلسله مراتبی/ انتشار ریزیشی: در اینجا پدیده2

مراتبی از یک فرد و یا مرکز به بقیه افراد و یا مراکز دیگر پخش میشود. فرایند است که از 

تر سرازیر یا سرایت کوچک تر و مراکزبه افراد کوچک ترتر و یا مرکز بزرگشخص بزرگ

یابد. پخش سلسله مراتبی باالتری میزان سرعت انتشار را دارد؛ زیرا با پذیرش نوآوری می

مخاطب  (.3۹: ۱3۹۱)برزگر،  شوداز سوی شخص در راس پدیده به کل قاعده منتقل می

ها شد و پس از آن به سایر گروهها میباپخش سلسله مراتی شخصیت های برجسته و سازمان

 شود.منتقل می
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ها بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب گسترش عمومی پیدا . پخش سرایتی/ واگیردار: ایده3

کند. این فرایند به شدت تحت تاثیر فاصله قرار دارد. به این اساس روند پخش از عواملی می

ها، آماده پذیرش و فاصله آن و پدیدهها، کیفیت آنها، کانون مانند مشخصات عمده پدیده

البته پدیده پخش صرفاً نه به (. 3۹: بی تا)میالتی،  کندمقاومت یا پذیرش پدیده تعبیت می

صورت یکی از موارد فوق بلکه در پخش یک پدیده ممکن از سه مورد همزمان استفاده 

 گردد.
 

 کشور یمن

جزیره عربستان واقع در جنوب شبهغربی آسیا و در یمن کشوری عربی در جنوب و جنوب

بر  20۱۴باشد. جمعیت این کشور در سال خاورمیانه است که پایتخت آن شهر صنعا می

میلیون نفر بوده است. از این میان  2652۹66اساس آمار سایت حقایق جهانی سیا در حدود 

( درصد ۴6ا ت 35مسلمان و متباقی از سایر ادیان و مذاهب است. همچنین از میان )  ۹۹.۱%

 (.6: ۱3۹۴فر، باقری ؛ و)موسویباشد شیعه می

های: جمهوری عربی یمن )یمن شمالی م دو کشور همجوار به نام۱۹۹0یمن تا قبل از سال 

العبور است( و جمهوری دمکراتیک یمن )یمن جنوبی که دارای مناطق کوهستانی و صعب

طی پیمانی این دو کشور باهم  م۱۹۹0باشد( بوده است. در سال ای هموار میکه منطقه

م جنگ خونینی بین دو طرف رخ ۱۹۹۴وجود آمد. در سال متحد شدند و جمهوری یمن به

ها چیره شدند و اتحاد پابرجا ماند. اکثریت جمعیت یمن ها بر جنوبیداد، که سرانجام شمالی

مالی سکونت دهند که شیعیان بیشتر در یمن شرا شیعیان زیدیه و شافعی مذهبان تشکیل می

کنند. در کنار هزار نفر شیعه زندگی می ۸الی  ۷دارد. در یمن بخش جنوبی یمن تنها حدود 

توسلی،  )مسعودنیا؛ وکنند این دو فرقه، اقلیت مسیحیان و یهودیان نیز در این کشور زندگی می

۱3۹۱ :۴.) 
 

 جنبش های اسالمی در یمن

فشرده نامبرد، جنبش آزادگان، که یکی از  ایتوان بگونههای اسالمی در یمن را میجنبش

های مخفی معارض در از ائتالف تعدادی جمعیت ۱۹۴۴احزاب ضد امامت است در سال 
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های فعال المسلمین یکی دیگر از جنبشاخوان (.۱2: ۱3۹2)اشرفی، عدن اعالم حضور کرد 

جدایی دین از است که زایده اوضاع سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر مصر در پی تفکر 

گرفت م مصر بر ضد انگلیس شکل۱۹۱۹سیاست در میان روشنفکران در زمان بعد از انقالب 

ها اعالم م وارد یمن شد علیه حکومت زیدی۱۹۴۷و با ورود الفیضل الورتالنی در اوریل 

 گونه تالش دریغ نکرد. حضور کرد و برای پایان بخشیدن به نظام امامت از هیچ

م توسط عبداهلل ۱۹۹0سپتامبر  ۱3های است که در یکی دیگر از جنبش جنبش اصالح یمن

دهد. این ها تشکیل میبن حسن االحمر تشکیل شد که هسته اصلی تکوینی آن را اخوانی

آمیز برای تصاحب نمودن قدرت سیاسی دارد و برای حل و فصل جریان تالش مسالمت

حل اختالفات مرزی، تحکیم روابط با های روابط خارجی، پیش آمده بر حکومت، در زمینه

کشورهای عضوی شواری خلیج فارس و تقویت روابط کشورهای شاخ آفریقا، حمایت و 

ـ  ۱0: ۱3۹3 )دارا؛ و بابایی، کندگری نقش ایفا میکمک به مردم فلسطین در مبارزه با اشغال

۱۱ .) 

مختلف در این کشور های های که در این کشور فعال است و در زمانهیکی دیگر از گروه

عامل بی ثباتی و ناآرامی واقع شده القاده بوده حضور این گروه در شبه جزیره عربی در 

در خلیج عدن اعالم موجودیت « یو.اس.اس کول»با حمله به ناوآمریکایی  2000اکتبر سال 

سال کرد. یکی از دالیل مهم نفوذ القاده در یمن، آشوب و هرج و مرج ایجاد کردن بود و از 

اند که از این حمله تروریستی را برعهده گرفته 6۸القاده یمن و شب جزیره مسؤلیت   200۴

 (.۹: ۱3۹6زاده و دیگران، )حسینیحمله آن در این کشور اتفاق افتاده است  5۹میزان 

« انصاراهلل»های مطرح شده در این اینجا محور بحث مان جنبش الحوثی از میان جبش

هایش تأمل گیری، اهداف، تشکیالت و خواستهوی عوامل شکلاست که به تفصیل ر

 کنیم.می
 

 جنبش انصاراهلل 

است که اعضای خانواده آنها از سادات « الحوثی»ای جنبش الحوثی تحت رهبری خانواده

گردد. باگسترش های سیاسی و شبه نظامی بازمیهای جنبش الحوثی به گروهباشد. ریشهمی
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اسالم سلفی در یمن که به دلیل رابطه نزدیک دولت علی عبداهلل صالح با عربستان بود، 

حسین الحوثی شروع به مخالفت جدی و فعالیت علیه روند به پیش آمده کرد. این جنبش 

ای های مردمی یمن حساب کرد که از نفوذ اجتماعی گستردهای جنبشرا میتوان از جمله

 (.۴: ۱3۹6زاده و دیگران، )حسینیدر نواحی شمالی برخوردار است ویژه در جامعه یمن، به

 

 گیری جنبش انصاراهللعوامل شکل

های سیاسی تشیع و مفهوم انحصاری امامت . عامل داخلی، از عوامل داخلی به ریشه۱

میتوان اشاره کرد که به مذهب شیعه و نسل سادات فاطمی منحصر است؛ همانطوریکه 

در واقع « انتخابات و دمکراسی یک راه است و امامت راه دیگر»بدرالدین حوثی میگوید: 

عوامل دیگر  (.۱2: ۱3۹۴ ؛ و بابایی،)داراتعریف خاص از مشروعیت است این نشان دهنده 

های مذهبی بویژه شیعیان در داخلی، نحوه رفتار علی عبداهلل صالح بود که نسبت به گروه

های زیاد داخلی را بار آورد. نداشتن حق تأسیس مدارس اش تنشپیش گرفته بود که نتیجه

دینی برای شیعیان، آزار، شکنجه و زندانی نمودن شیعیان و علمای شیعه، منع و جلوگیری 

های دولت صالح علیه شیعیان بوده است. در کنار برگزاری مراسم از جمله محدودیتاز 

های حکومتی از شیعیان بویژه زیدیان گرفته شد و ها در این زمان بود که اکثر پستاین

 گونه مشارکت سیاسی و اجتماعی در داخل و بیرون نظام نداشتندپس از این، آنها حق هیچ

های فعال سیاسی را در این بندی دیگری که جریانبا یک تقسیم (.۱2: ۱3۹۴ ؛ و سعید،)عباسی

ها، جنبش جدایی طلب جنوب و اند قرار ذیل است: قبیله، حوثیبندی نمودهکشور دسته

باشد که اقتدارگرایی را های این فعاالن حکومت استبدادی صالح میالقاده، عامل فعالیت

بوده که پیوسته دولت را به چالش کشیده و دولت ها دانست. این جریاناصل بقاء خود می

ها از هیچگونه امکانات دریغ نکرده هم از آن طرف برای سرکوبی اینها بویژه جنبش حوثی

 (.۱6:۱3۹۴؛ وباقری فر،)موسوی های شان نه گفته اندبا واکنش تند به خواسته

دو یمن شمالی از طرفی هم سیاست شیعه ستیز صالح باعث شد که تفکیک و تفاوت بین 

ها از بازسازی و جنوبی به شدت برجسته شود و دور نگهداشتن مناطق شیعیان بویژه زیدی



 8                                  بازتاب انقالب اسالمی ایران بر جنبش )انصاراهلل( یمن

_____________________________________________________________ 

 
 

مشی داخلی خود تعریف کرد. این در حال ای دیگری بود که صالح در خطو عمرانات مسله

مطرح بود که حاکمیت فرهنگ تبعیض و دوگانه بینی از سیمای حکومتش هویدا بود این 

های منجر شد که تا هر روز سیاست زیدی ستیز صالح متبلور شود و بر شکافرفته رفته 

ها هر روزی که میگذشت نسبت به این حکومت بی باور میشد پیش آمده جان بخشد، حوثی

 کرد.و زندگی شان در مضیقه بود و با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم می

منزوی ساخت و هر روز زندگی را  . عامل خارجی، مهمترین عوامل خارجی که شیعیان را2

ها درصد اندکی کرد حضور امریکا و وهابیون سلفی بود با اینکه وهابیتر از روز قبل میتلخ

اند دهند، اما برعکس از آزادی عمل زیادی برخوردارند و توانستهاز جامعه یمن را تشکیل می

دی را در دولت و مجلس این های کلیدستی مردم، بیشتر پستبا سوء استفاده از فقر و تنگ

وهابی عربستان  توان گفت که متاثیر از نظام سلفیها را میکشور بدست آورند. در واقع این

های همه جانبه سعودی که در تبانی با حکومت یمن است است و با تأمین مالی و حمایت

 کند. نقش ایفا می

های وهابیون گرفت، دخالتمیالدی بود که جریانات ضد حکومتی شیعی شکل  ۹0در دهه 

سپتامبر دخالت امریکا  ۱۱بود که توسط عربستان و آمریکا حمایت میشد از طرفی هم پسا 

های آشکار و پنهانش در تبانی با عربستان و دولت یمن برای بیشتر شد آمریکا با دخالت

ای شیعیان هسرکوبی و نابودی شیعیان یمن از بیشترین منابع استفاده نمود تا هویت و ارزش

که را برای همیش با هر ترفند و سیاست شود بگیرد اما خوشبختانه که موفق نشد همانطوری

گوید: جامعه زیدیه یمن دکتر عصام العماد، یکی از مفتیان سابق وهابیت که تشیع شده می

ها کنم که اگر انقالب اسالمی به وقوع نپیوسته بود، زیدیدرحال انقراض بود. اعتراف می

ها مبنی بر بین رفته بود، چون تهاجم تبلیغاتی از مصر و کشورهای عربی تأکید رسانه از

شد. همه اینها سنی بودن عرب و ناسیونالیسم عربی در حجم وسیعی پخش و نشر می

(. این در حال بود ۱6: ۱3۹۱)تالشان، موجب شده بود جمعیت زیدی به ظاهر، زیدی باشند 

ای اعالم عبدالمک الحوثی )رهبر فعلی انصار اهلل( در بیانیه که یحیی الحوثی؛ برادر بزرگ
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کرده بود که جنبش الحوثی مقاومتی است در برابر هجوم فرقه سلفی به اصول شیعیان 

 زیدیه. 

هایش اختالفات در اوایل به دلیل مخفیانه بودن فعالیت« انجمن شاب المؤمن». تأسیس ۱

میالدی ذکر شده  ۱۹۹0 -۱۹۸6بین سال های  اشنظر وجود داشته، تاریخ دقیق تأسیس

است. علمای زیدیه الحوثی مانند صالح احمد، بدرالدین الحوثی و فرزندانش به منظور 

ترین کارهای که تقویت مذهب و جلوگیری از بروز تفرقه در این مذهب تأسیس شد. مهم

دانشجویان و از ها در چارچوب فرهنگی برای گرفت تدویر کارگاهدر این انجمن صورت می

ها با استقبال خوبی جوانان مواجه شد، عالوه بر استان صعده در برخی طرفی هم این فعالیت

ها پیوستن هجده هزار دانشجو هایی باز کرد و فرجام این فعالیتهای دیگر نیز شعبهاستان

ون تفکر در این انجمن بود. عمده ترین عامل که انجمن را شکل داد، مقابله با نفوذ روزافز

توان اذعان نمود این است که در این آنچه می (.۱2:۱3۹۴ ؛ و بابایی،)دارا وهابیت در یمن بود

دوره این انجمن بیشترین تمرکز خود را برای بستر سازی و مستحکم نمودن پایه های 

اجتماعی و فرهنگی اش هزینه نمود اگر چه حضورش برای حکومت نگران کننده بود از 

کمرنگ کشید فعالیت های سیاسیکرد و به چالش نمی دولت را نقد نمیآنجای که عمال

اش را به پارلمان معرفی کرد. پس از های مطرحبود که یکی از چهره ۹0بود در اوایل دهه 

اش که در ابتدا فرهنگی و تربیتی بود بشدت تغییر کرد به این بود که رویکرد و فعالیت

 سیاسی و امنیتی تبدیل شد. 

اشاره به آن سخنرانی تاریخی و معروف حسین « ی فی وجه المستکبرینندای الصرخه. »2

در مدرسه الهادی در منطقه المران دارد که نقطه عطفی  2002ژانویه  ۷الحوثی دارد که در 

های شدید الحوثی گیریشود. این موضعها محسوب میدر مبارزه با استکبار از سوی یمنی

، نهادهای امنیتی یمن را در مقابل این جنبش قرار داد. سیدحسین علیه اسرائیل و امریکا

بود پس از حمله « الحق»الحوثی که نماینده مردم صعده به مجلس یمن و دبیر کل حزب 

ترین اعتراض وی در آمریکا به عراق به مخالفت پرداخت و بعنوان معترض مطرح شد، مهم
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برابر دولت بود که چرا اجازه ورود نیروهای بیگانه در یمن داده شده و نزدیکی دولت صالح 

 را به امریکا و عربستان و نفوذ وهابیون را نیز جزء اعتراضات خود قرار داده بود.

آید که برای خواهد که اگر خدمت از دستشان برنمیدر این سخنرانی وی از حضار می

الاقل این شعار را باید در تمام امورات، تجمعات و امکان خود فریاد مظلومان انجام دهند، 

شعار « اهلل اکبر، الموت المریکا، الموت السرائیل، اللعنه علی الیهود، النصر االسالم»بزنید 

که وام گرفته شده از انقالب اسالمی ایران است. حسین الحوثی رهبر این جنبش در سال 

یروهای ارتش یمن پس از سه ماه مقاومت در مغاره ها با میالدی در درگیری با ن 200۴

و سعید، بی )عباسی،  جمع از همسنگرانش کشته شد که تا امروز هم جسدش الدرک است

 (.23تا:

به  2006رهبری این گروه بعد از حسین به پدرش بدرالدین و بعد از وی یعنی از سال 

، حدود شش بار برای نابودی این هابرادرش عبدالمک رسید. ارتش یمن در طول این سال

گروه به صعده حمله کرد. در جنگ ششم نیروهای عربستان نیز به کمک ارتش یمن آمدند 

اما موفق نشدند این گروه را از بین ببرند. این گروه که امروزه به نام انصاراهلل یا تنظیم 

براستان صعده و از میالدی  20۱۱شود توانسته است از سال الشباب المؤمن از آنان یاد می

 (.۹:۱3۹۴ ؛ و باقری فر،)موسوی بر استان عمران مسلط شود 20۱۴سال 

آمده است  "های اسالمی در جهان عربجنبش"بر اساس دیدگاه دکمجیان که در کتاب 

-گیری جنبش الحوثی را با چند شاخصه مشخص توضیح داده اند. جنبشهای شکلریشه

گیرد که به عنوان پاسخی به پدیده دوری در نظر میهای بنیادگرایی اسالمی را همچون 

دهند. میزان و شدت عکس العمل بینادگرایانه به عمق بحران اجتماعی حاد و فراگیر رخ می

و فراگیرندگی محیط بحران بستگی دارد. این محیط بحران از شش ویژگی برخوردار است: 

تضاد طبقاتی، ضعف نظامی  بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران آشوب و فشار، بحران

شد که بنیادگرایان واکنشی را در بحران و بحران فرهنگ. این شش بحران باعث می

کند. رهبری خردمندانه، متعهد اجتماعی از خود بروز دهند که به طرق زیر اعالم حضور می
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اض به تغییر و تحول معنوی و یا انقالبی جامعه، داشتن توان ایدئولوژی، ایدئولوژی اعتر

 (. ۱3: ۱3۹۱،)مسعود نیاها و طبقات اجتماعی مستعد علیه بی عدالتی اجتماعی و سیاسی، گروه

 

 ازتاب انقالب اسالمی بر جنبش )انصاراهلل( یمنبعوامل نظریه پخش و 

 

 مبدا پخش 

هایی چون تالش در جهت ، با ارزشها، شعارها و گفتمان۱35۷با پیروزی انقالب اسالمی در 

-جویی، حمایت از مستضعفان و نهضتحکومت جهانی اسالم، طرد استبداد و سلطهبرقراری 

های آزادی بخش، تبلیغ اسالم و دعوت به مذهب شیعه کانون پخش و ترواش در منطقه 

شد و تأثیرات شگرف در منطقه داشت و کسانی که هم تمایل به انقالب اسالمی نداشت 

 (. 2-۱: ۱3۹0)نجاتی، شدیدا تحت تأثیر قرار گرفتند 

این تأثیرگذاری از آنجا ناشی میشد که انقالب اسالمی ایران با ایدئولوژی مذهبی، حضور 

گسترده همه اقشار و رهبریت آیت اهلل خمینی )رح( شکل گرفت که فرجامش فروپاشی و 

شاهی در این کشور بود. از نظر مخالفین و موافقین ای شهنساله 2500سرنگونی حکومت 

ناپذیر ایدئولوژی و انقالب است اش یک الگوی اجتنابدلیل موفقیت)رح( بهامام خمینی 

ها و گیری خود اهداف، آرماندر حقیقت این انقالب از آوان شکل(. ۹3 -۱00: ۱3۷3)فولر، 

 مایت از آن جهانی شد.ت و به همین دلیل در سطوح مختلف حشعارهایی جهانی داش
 

 موضوع پخش

های هست که ها، اهداف و آرمانوضوع پخش همان ارزشکه عنوان شد مطوریهمان

کنند. های پذیرا از آن حمایت میقابل سرایت به سایر نقاط است و از آن طرف هم توده

وحدت و همبستگی اسالمی یکی از موضوعات است که در این انقالب با پشتوانه ایدئولوژی 

حفظ ایمان و وحدت کلمه را مایه  گونه که امام خمینی )ره(مذهبی معنا پیدا میکند همان

داشت که ما هر چه داریم از این ایمان و وحدت دانست و اذعان میحفظ نهضت اسالمی می

داد که دولت و ملت جمهوری امام به کرار تذکر می (.3۴۷: ۱3۸6، 6)صحیفه نور ج کلمه است 
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آمیز با سالمتاسالمی، طالب اخوت ایمانی با مسلمانان جهان و منطقه و طالب زیست م

 همه کشورهای عالم است.

انقالب اسالمی در جهت مبارزه با استعمار و استکبار جهانی بود و این انقالب کمک به  

های مهم خود معرفی مستضعفین و مظلومیت و آزادگان جهان را یکی از اهداف و رسالت

-ه با اسالمکرد یحیی محمد در خصوص مبارزه و نقش انقالب اسالمی ایران در مواجه

ترین هدف آن گرایی اذعان داشت: انقالب اسالمی ایران که اصلیهراسی و رشد اسالم

هراسی در جهان اسالم به شمار ترین رکن مبارزه با اسالمآزادی و آزادگی است، اساسی

هی امام خمینی)ره( در جامعه اسالمی بویژه بر رهبران جنبش انصاراهلل و رود. نقش فرهمی

دلیل داشتن افکار شیعی همسو با شیعیان ایران ها بوده است. این گروه بهوثیجماعت ح

 )موسوی؛ و باقری فر،اند هایی در این زمینه نمودهتحت تأثیر قرار گرفته و اقدام به فعالیت

۱3۹۴ :۱۷.) 

های حضرت امام خمینی)ره( گونه که بیان شد، نهضت انقالبی ایران مبتنی بر اندیشههمان

های اسالمی به پیروزی بخش بر سایر نهضتصورت حرکتی اسالمی با ماهیتی الهامبه 

های اسالمی در جهان اسالم )لیبی، تونس، مراکش، رسید. این در حالی است که جنبش

ای از انقالب اسالمی کردند. این استقبال با توجه به دالیل زیر الجزایر( استقبال گسترده

 صورت گرفت:

 الب نه شیعی بودن آن به عنوان راهکار اصلی پیروزی انقالب اسالمی.. اسالمیت انق۱

. این انقالب توانست رژیم را نابود کند که دست نشانده استکبار و ژاندارم منطقه بود و 2

های آزاد و مسلمان نشان داد که استکبار هر قدر هم که قوی باشد در برابر اراده انسان

 چیزی نیست.

نقالب اسالمی و مردم مسلمان ایران توانست در مقابل استکبار جهانی که وسیله ا. امام به3

های خود، خویش را قادر به این کار های اسالمی تحت فشار حکومتپیش از این جنبش

ها باعث افزایش دیدند. لذا حرکت انقالب اسالمی در برابر فشار استکبار و تحمل آننمی

 های اسالمی در برابر استکبار شد.جنبشپذیری سایر ضریب سختی پذیری و تحمل
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اهلل ". تأکید بر نمادهای مشترک که بین تمام مذاهب اسالمی مشترک است مانند شعار ۴

 . "اکبر

توان بررسی کرد. از منظر ایدئولوژیک و دینی که نقش انقالب اسالمی را از دو منظر می

انقالب اسالمی ایران، شعارها و بدیل امام خمینی)ره( و افکار وی و نوع پیروزی نقش بی

باشد و از منظر سیاسی که به عنوان حامی و یا طرفدار جنبش انصاراهلل است اهداف آن می

های قبلی مورد بررسی قرار باشد. جنبه ایدئولوژیک و درونی آن در قسمتقابل بررسی می

 گرفت.

 

 مقصد بخش

سالمی بطور کلی در همه کشورهای گونه که در تیترهای قبلی اشاره گردید انقالب اهمان

ای و بطور تر، کشورهای منطقهاسالمی و حتی کشورهای غیر اسالمی و در حوزه کوچک

آید. در ارتباط به مقصد و خاص کشور یمن مقصد پخش انقالب اسالمی به حساب می

-محیط پخش توجه به پذیرا بودن و نبودن محیط مهم است. محیط پذیرا، در واقع تجانس

فکری، دینی، فرهنگی، هویتی، اجتماعی و اقتصادی است و محیط ناپذیرا همان  های

های عمده با مبدا پخش امکان تأثیر پذیری محیطی است که به دالیل اختالفات و تفاوت

ها ممکن است مذهبی، نژادی فرهنگی اندکی از مبدا بخش دارد. این اختالفات و تفاوت

ها و شرایط مبدا ها و شرایطی است که با ویژگیی ویژگیباشد. در مقابل، محیط پذیرا دارا

های قائل است و از این رو، این ظرفیت را دارد که در صورت فراهم شدن بخش شباهت

های همگرایی شرایط مساعد از مبدا پخش تأثیرات عمیقی بپذیرد. در کل عوامل پذیرا زمینه

تأثیرپذیری از انقالب اسالمی و واگرایی از آورد و عوامل ناپذیرا موجب عدم را بوجود می

 (.2۹: ۱3۸۱)برزگر، شود آن می

توان گفت این کشور در ارتباط با یمن که به عنوان مقصد پخش انقالب اسالمی است می

دهد و در سطح کوچگ محیط پذیرا را. چنان که در سطح کل محیط ناپذیرا را شکل می

درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و متباقی  ۹۹های دینی و مذهبی که بیشتر از بافت
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م صورت گرفته، در این 20۱۴را بقیه ادیان تشکیل میدهد. به اساس یک نظر سنجی که 

 ۴5تا  35ها با اقلیت ها و اثناعشریها، اسماعلیهها اکثریت و شیعیان چون زیدیمیان سنی

نها تعدادی پذیرای انقالب اسالمی که در میان ای(. 6 :۱3۹۴ )موسوی؛ و باقری فر،درصد است 

 هست و تعدادی هم مخالف.

های وهابیت آراسته هست اشاره های این کشور که با اندیشهدر این میان میتوان به سنی

ترین عامل ناسازگاری در تبانی با کشورهای همسو در مقابل آنان که نمود که بعنوان مهم

توان به حکومت ها میگرفته که در راس اینخواستار پذیرای انقالب اسالمی است قرار 

های حکومتی صالح اشاره نمود. صالح در زمان حکومتش شیعیان را به حاشیه کشاند و پست

گونه مشارکت سیاسی و از شیعیان بویژه زیدیان گرفته شد و پس از این، آنها حق هیچ

در واقع زمینه پذیرایی (. ۱2: ۱3۹۴ )عباسی؛ و سعید،اجتماعی در داخل و بیرون نظام نداشتند 

ها و های انقالب اسالمی زمان فراهم شد که با گذشت هر روز نارضایتیاز ارزش

های های صالح از مجراهای مختلف بر شیعیان اعمال میشد از تاختن به ارزشسرکوبگری

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همۀ این مسائل باعث دینی شیعیان گرفته تا محرومیت

که شیعیان بعنوان یک ارزش از انقالب اسالمی پذیرایی کنند. راه اندازی تبلیغات علیه شد 

های دینی شیعیان و با گسترش اسالم سلفی در این کشور به دلیل رابطه فرهنگ و ارزش

ها مصمم به تقابلگرایی با حکومت صالح شد و حسین حوثی ها حوثینزدیک با سعودی

 (. ۷: ۱۴2۹)الخضری، یت علیه روند پیش آمده را آغاز کرد های مخالفت جدی و فعالطبل

 

 مسیرهای پخش

ها امکان سرایت یک گونه که اشاره شد مجاری پخش همان است که از طریق آنهمان

کند که افراد رفتاری را انجام گردد. در اینجا ایجاب میپدیده از مبدا به مقصد فراهم می

همچنان نهادها  (.۸۸: ۱3۷6)رفیع پور، د بخود ادامه یابد دهند تا پس از آن، جریان اشاعه خو

و مجاری دیگری نیز الزم دارد که این کار را صورت دهند. بنابراین ابزارها، افراد، و نهادهایی 

: ۱3۸۱)مختار زاده، اند ها واقع شدهبه طور طبیعی و یا ارادی در این رابط عامل شیوع اندیشه
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های یمن میتوان به های تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر حوثیدر ارتباط با مسیر (.۹6-۹۴

طور فشرده اشاره نمود. از آنجای که عوامل پیوند دهنده دو کشور یمن و ایران به هم، 

عالقمندی و اظهار ارادت به خاندان پیامبر گرامی اسالم )ص(، گرایش به خردگرایی معتزلی 

ها و شیعیان یمن ایران و یمن بوده است. ایرانیهای زیدیه در طول تاریخ و وجود حکومت

در سایه تشیع و محبت به خاندان پاک پیامبر و با برخورداری از روحیه خردگرایی و قشری 

ستیز از یک سو و روحیه گفتگو، تسامح و وسعت نظر از دیگر سو توانستند بزرگترین عالمان 

)انصاری را تعمیق و گسترش دهند مسلمان را به جهان اسالم عرضه کنند و دانش اسالمی 

عنوان نمونه پسا وقوع انقالب اسالمی، رهبر یمن شمالی جزء اولین هب (.۱۹: ۱3۸0قمی، 

جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناخت و یک هیئت  5۷بهمن  25کسانی بود که در 

زم های مذهبی و سیاسی به ریاست معاون نخست وزیر عاپانزده نفره مرکب از شخصیت

تهران شدند و در دوم اسفند همان سال، سفیر این کشور به دیدار امام خمینی آمد یک جلد 

قرآنکریم از طرف صالح به امام تقدیم نمود. همچنین در جشن اولین سالگرد انقالب 

یکی از علمای « قاضی عبداهلل الشامی»اسالمی، یک هیئت از یمن شمالی به ریاست 

 (. ۱2۷: ۱3۸۹)امیردهی، ه تهران مسافرت نمود مشهور و عضوی شورای یمن ب

ساله آقای صالح روحیه محافظه گرایانه را در قبال ایران انتخاب  ۸با آغاز جنگ تحمیلی 

نمود، در طرف مقابل یمن جنوبی، به رهبری علی ناصر محمد جزء کسانی بود که در کنار 

یکدیگر متحد شدند و پس  م دو یمن با۱۹۹0می  22ایران روابط خودش را حفظ نمود. در 

های فرهنگی، نامهاز این اتحاد روابط ایران و یمن با فراز وفرودهایی همراه شد. موافقت

(. www.borhan.ir :)سلیمان پورعلمی و آموزشی مختلف را به امضا رسانده و اجرا کردند 

دو کشور فضای رفت و آمد فراهم شود، این خود  ها باعث شد که بیناین موافقت نامه

فرصتی بود که دین در جامعه سیاسی و فرهنگی یمن نفوذ کند و مبلیغین برای ترویج 

ها و های دینی و تبادل فرهنگی فضای گفتمان را ایجاد کنند و از طرفی هم حوزهارزش

 راهم شود. ها در جهت کسب و فراگیری دانش فهای علمی ایران برای یمنیمکان

http://www.borhan.ir/
http://www.borhan.ir/
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الحوثی بود که ایشان از جمله عقالقمندان به انقالب اسالمی، و نظام جمهوری بدرالدین 

سفری به ایران داشت و مدت یک سال جهت تحقیق  ۱۹۹۴اسالمی ایران بوده و در سال 

(. www.rasekhoon.net)دغشی در: و آشنایی با علما در حوزه علمیه قم اقامت نمود 

های یمن، با تآثیرپذیری از انقالب اسالمی ایران، الحوثی رهبر جنبش الحوثیشهید حسین

های رهبری انقالب و نیز الگوگیری از تفکرات ایشان، هسته و آشنایی با شخصیت و اندیشه

های اسالمی را گذاری کرد و بیداری متاثر از اندیشهمقاومت اسالمی را در کشور یمن پایه

خانه و ها، سفرا و چهرهای سیاسی که در سفارتحضور دیپلمات در این کشور گسترش داد

ها در ارتباط بوده و عامل مهم کنسولی این کشور در یمن فعالیت داشتند پیوسته با الحوثی

 . است و اساسی در بازتاب انقالب بوده

الخصوص بخش عربی صدا و سیما مانند شکبه العالم و ای ایران علیشبکه های ماهواره

های شبکه ه المنار که پیوسته حسین الحوثی، طرفدارانش را به پیگیری اخبار و تحلیلشبک

داد و همراه با شرکت کنندگان کرد، جلساتی در منزل خودش تشکیل میالمنار توصیه می

کرد، سپس مطالب مطرح شده را مورد بررسی و تحلیل قرار این شبکه را مشاهده می

رادیو عربی صدای تهران و.. یکی دیگر از مجراهای (. ۱۸: ۱3۹۴ )عباسی؛ و سعید،دادند می

های دینی و مذهبی شان آگاه ساخته و فضای پخش است که شیعیان یمن را از ارزش

های سالگرد، پیروزی انقالب اسالمی ایران و ها ترویج نموده. مراسمهمگرایی را بین این

-ها، مدارس، حوزهمساجد و حسینیهدعوت از مهمانان یمنی، مجمع جهانی تقریب مذاهب، 

های شیعیان های تفریحی و تجمعی تا قبل از انقالب اسالمی، مساجد و حسینیهها، مکان

 ترین برنامهگونه برنامه و مراسم نداشت و با روحیه شیعه ستیزی عبداهلل صالح کوچکهیچ

ها به شکل ش آنفرهنگی و اجتماعی گرفته نمیشد. اما پس از پیروزی انقالب اسالمی نق

خواهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این جریان ای تغییر یافت و بستر خیزیش حقعمده

 شد.

مراکز علمی و فرهنگی یکی دیگر از مجراهای پخش است که امروز در یمن چندین مزاکز 

های فرهنگی، تربیتی اشتغال دارند مانند عملی متعلق به شیعیان زیدی است و فعالیت
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در صنعا اشاره « الثقلین»در شهرضحیان و مرکز « المرکزالصیفی»در صنعا، « لیالبدرالع»

-ها همچنین نشریات و مطبوعات دارند که در آن به ترویج عقاید زیدی خود میکرد. آن

 (.۴66: ۱3۸۸)جعفریان، پردازند 

ادی های زیها و نهادهایی از شیعیان در این کشور فعال هستند که بیانیههمچنین مجموعه

-جمعیۀ علماء»و « الجعفریهالرابطه»اند، مانند: کردهدر دفاع از شیعیان جعفری و زیدی صادر

کنند مانند سایت ها نیز مطلوبیت شیعیان یمن را منتشر می، برخی ساست«الجعفریه

-محمد )ص(، سایت حضرموت و سایت صعدهگوی مجالس آلو، تاالر گفت«المنبرنت»

 (.۱3۸۷ویژه با عصام العماد، انقالب اسالمی، گفتگوی)مرکز اسناد آنالین 

 

 زمان پخش

چنانچه اشاره شد که تأثیرگذاری انقالب اسالمی در کشورهای اسالمی به طور کلی و بر 

گیری انقالب اسالمی آغاز گردید. در حقیقت یمن به صورت خاص، از همان زمان شکل

متولد شد. این تأثیرگذاری از زمان پیروزی تاثیرگذاری انقالب اسالمی با تولد خود انقالب 

از یک جریان  که جریان الحوثیانقالب اسالمی تا زمان حاضر ادامه داشته است. همانطوری

تربیتی و فرهنگی به یک جریان کامال سیاسی و نظامی امروز تبدیل شده و به همین ترتیب 

است. به این معنا که با  های خوده داشتهدر هر کشوری اسالمی این روند فراز و نشیب

 سرعت و قدرت یکسانی دارای اثرگذاری نبوده است. 
 

 موانع پخش

منظور از موانع پخش، آن دسته از عوامل هستند که مانع از سرایت یک پدیده از مبدا پخش 

سازند. با توجه شوند و یا آنکه سرایت آن پدیده را با مشکل مواجه میبه مقصد پخش می

های انقالب یمن و شکل حکومت آن از جهات گوناگون در برابر پیام که محیطبه این

اسالمی ایران با گذشت زمان به عنوان یک محیط ناپذیرا )به استثنای شیعیان که از نظر 

اند، در اجتماعی در اقلیت به سر برده و در عرصه حکومت نیز جایگاهی ندارد( عمل کرده
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-ی بر حوثی های یمن در قالب تئوری پخش، مهمبحث تئوریزه کردن تأثیر انقالب اسالم

های انقالب ترین مسئله بررس موانع پخش است. به باور نوسیندگان بررسی اینکه پیام

رو بوده و هست قرار ذیر ارائه اسالمی ایران در مسیر نفوذ به محیط یمن با چه موانع روبه

  گردد:می

عجمی )فارسی ـ عربی( و شکاف سنی ترین موانع پخش، شکاف عربی ـ . یکی از مهم۱

گرایی همچون سدهای گرایی و اهل سنتـ شیعی بوده است. بنابراین، پان عربیسم با عرب

اند. اصغر قریشی، سفیر اسبق محکمی در برابر نفوذ پیام انقالب اسالمی ایران عمل کرده

هیئتی از یمن به ها با پیروزی انقالب اسالمی ایران، زیدی»ایران در یمن معتقد است: 

« امام»دهند. لفظ ها امام خمینی )ره( را به عنوان امام خود قرار میکنند و آنایران اعزام می

را قبل از انقالب « امام»برای امام خمینی )ره( مهم است. در شیعه اثناعشری، ما کلمه 

ها و زیدیما بردیم. در اینجا یک نزدیکی سیاسی بینکس جز ائمه به کار نمیبرای هیچ

ها بعد از رسیدن امام خمینی )ره( به مقام رهبری جمهوری اسالمی، جان ایجاد شد. زیدی

 (www.mashrighnews.ir)گفتگوی مشرق با سفیر اسبق ایران در یمن: « ای گرفتند.تازه

ها به کشورهای . تالش گسترده در جهت تبلیغ وهابیت و تربیت طالب وهابی و اعزام آن2

لما و روحانیون حاکم بر یمن همگی در رابطه با تبلیغ و رواج وهابیت در داخل اسالمی. ع

ها در تبانی با حکومت توافق در ها و مصریاین کشور از طرفی هم دعوت از عربستانی

های رادیکال سعی جهت مانع سازی دارد. علما و روحانیون وهابیت با ایده رام کردن پدیده

اشاعه وهابیت خنثی سازی اسالم ناب که توسط جمهوری اسالمی اند با استفاده از کرده

شود، بپردازند و در این راه از حمایت کشورهای همسایه عربی بویژه ایران ترویج می

 عربستان سعودی برخوردارند.

ها . ایجاد محدودیت تأسیس اماکن مذهبی و مدارس دینی از جانب عبداهلل صالح، یمنی3

توانستند در سطوح یاسی در حکومت را نداشتند و همچنین، نمیگونه مشارکت سحق هیچ

باالی قوه مجریه، قضائیه و ارتش قرار گیرند. به لحاظ فشارهای مذهبی نیز همه مراسم 

زیدیان از سوی حکومت ممنوع اعالم شد، فعالیت مدارس دینی را ممنوع اعالم کردند و 
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ای به ان زیدی یمن گرایش و عالقه ویژهگیر کردند. شیعیها را کشته و یا دستعلمای آن

شود ولی در ها برپا میو مدح آن )ع(بیت ها با ذکر اهلدارند و همواره مراسم آن)ع( بیت اهل

زمانی که حکومت جدید با کودتا روی کارآمد، با قتل عام شیعیان و علمای  ۱۹62سال 

بود، عوض کرد؛ برای  )ع(بیت ها اغلب مسائل فرهنگ هزار ساله را که وابسته به اهلآن

شد، اما همه می )ع(بیت نمونه، قبل از این، در مراسم تشییع جنازه از اول تا آخر ذکر اهل

البالغه هایی مثل نهجانتشار کتاب(. 20: ۱3۸۷)العماد، ها را دولت جدید ممنوع اعالم کرد این

آوری شدند. همچنین ها جمعو صحیفه سجادیه ممنوع گردید و این کتب از تمامی کتابخانه

ها ذکر شده بود به کلی از بین بردند در آن )ع(بیت کتب درسی و منابع روایی را که نام اهل

دادند، جرایم سنگینی از سوی حکومت تعیین ها را آموزش میو برای کسانی که چنین کتاب

 (.۱۱ـ ۱2: ۱3۹۱)تالشان، شده بود 

قابله با شیعیان بعنوان مانع اساسی رویکرهای را در گرایی، حکومت صالح برای م. تبانی۴

ها را مهار سازند، که در کل این سیاست نتیجه بخش نبود، ایجاد پیش گرفت تا بتواند آن

ارتباط و مراوده با برخی از طوایف و قبائل قدرتمند غیر شیعی، توسعه نیروهای مسلح و 

ای از جمله عربستان و ی منطقههاتوانمندسازی نهادهای امنیتی و کسب حمایت قدرت

ای علی عبداهلل ریاست گانه مزبور در سه دههالمللی مانند آمریکا، رویکردهای سهبین

جمهوری اسالمی یمن را برعهده داشت، بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار گرفت، در 

ل طوایف گیری نظام جمهوری در یمن، نگاه دولت مرکزی درقباواقع از همان ابتدای شکل

ها مانع اساسی و مذاهب ساکن در یمن یکسان نبوده و همین امر باعث شده که در برابر این

 تعریف شود.

  

 نتیجه گیری

شود که انقالب اسالمی ایران در نفس خود یک انقالب از این نوشته چنین نتیجه می

های بارِز شاخصهمتفاوتر از هر انقالبی در طول تاریخ جوامع بشری بوده است که مهمترین 

این انقالب همانا ایدئولوژی مذهبی بودن، مردمی بودن از طبقات مختلف جامعه و نحوه 
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رهبری بودنش هست که به زودترین فرصت توانست با سرعت تمام از مرزهای جغرافیایی 

های متفاوت سوی مرزهای جغرافیایی و فکری انسانی رویکردعبور نماید. از طرفی هم از آن

گی قرار های انقالبی با این بی سابقهها و شعارن داده شد و به نحوی تحت تأثیر پیامبیرو

 گرفتند. 

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر جنبش )انصاراهلل( هم مورد بررسی است. با استفاده از نظریه 

پخش ثابت شد که با وقوع انقالب اسالمی ایران شیعیان یمن وضعیت اسفناک دامنگر 

ها با روحیه باز از انقالب د، پسا انقالب اسالمی ایران شیعیان یمن بویژه الحوثیشان بو

اسالمی ایران حمایت کردند اگرچه وضعیت خوب نداشتن ولی بازهم با انسجام کامل از 

های این انقالب را سرلوح انقالب امام خمینی )رح( حمایت همه جانبه کردند. ارزش

دند و این باعث شد که شیعیانِ که چندین دهه زیر یوغ خواهی شان قرار داشعارهای حق

ای حکومت یمن در تبانی با جمال ناصر و نظام شاهی عربستان بود به وحدت ستم و سلطه

گیرد و در هماهنگی با های نخبه بین شان صورتو انسجام رو آورد، ظرفیت سازی چهره

ها توانست که خودشان الحوثی سران ایران فرصت فراگیری دانش تسهیل شود. در کنار این

را از مضمحل شدن و مدغم شدن نجات بخشد و از حقوق حقه شان دفاع نماید و در برابر 

ایستد و سدهای که در ابعاد مختلف بیشترین تالش را در جهت نابودی اینها میکردند بی

م خواهی نمایند و در نتیجه بعنوان یک کنشگر سیاسی و نظامی رسما امروز اعالحق

موجودیت نماید و از نظام ایران و رژیم سید حسن نصراهلل حمایت همه جانبه نمایند و 

 سردهد. های انقالب اسالمی ایران را از رسانهشعارها و پیام
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 اثرات سرمایه اجتماعی بر رفتار تولید کننده

 3عزیزاهلل فرهمند                                                                        

 چکیده 

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، 

. امروزه سرمایه اجتماعی، نقش بسیار مهمتر اشدبمدیریت، علوم اجتماعی و علوم سیاسی می

های روابط جمعی انسجام بخش کند و شبکهاز سرمایه فیزیکی و انسانی را در جوامع ایفا می

ها اثر بخشی خود را از هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایهها و سازمانمیان انسان

های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راهدست می

 شود.ناهموار و دشوار می

می یابیم که رانداز نظریه رایج تولید دز چشمبا توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده ا

انگیزه تولید در نظام سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه 

مطلوبیت گرایی است. ولی در این مطلب که چه چیزی  ؛از این تفکر سرچشمه می گیرد

مطلوبیت را حداکثر می کند اختالف وجود دارد. حداکثر کردن سود در رفتار تولیدکننده یکی 

و سود برای هزینه کردن در این جهان و دستیابی به ترین مصادیق مطلوبیت گرایی از مهم

آید که با افزایش تولید بدست می رضایت خاطر این زندگی و دیگری افزایش رفاه جامعه

ظریات اندیشمندان ضمن طرح و نقد نی های کتابخانههتکیه بر داد باباشد. در این نوشتار می

به منابع با مراجعه ، اسالمی در باب رفتار تولیدکننده های محققان اقتصاده غربی، به دیدگا

  پرداخته شده است. به تبیین رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسالمی معتبر 
 

سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی، رفتار تولید کننده، تقاضای کلیدی: واژگان

نیروی کار.

                                                             
 تهران.)ع( دانشگاه بین المللی اهلبیت  –دانشجوی کار شناسی ارشد؛ رشته اقتصاد اسالمی   -3
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 مقدمه 

 اً های علوم اجتماعی، اقتصادی و اخیرهای اخیر در حوزهمفهوم سرمایه اجتماعی در سال  

در عرصه  اًدر علوم سیاسی مطرح شده است. تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی، مخصوص

های انسانی، بر مبنای نقشی که این مفهوم در تولید و افزایش سرمایهاً اقتصاد، عمدت

گیرد. گرایش غالب مفهوم سرمایه اجتماعی در کند، صورت میاقتصادی و محیطی ایفا می

های نفوذ رویکرد اقتصادی در راستای دستیابی به محدودیت زمینه توسعه اقتصادی، به

کید دارد. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوبتی است که امروزه در أاهداف توسعه  پایدار، ت

 های اقتصادی جوامع مدرن مطرح شده است.بررسی

برای ها، تقاضا کنندگان نیروی کارند؛ از این رو، تحلیل رفتار تولید کننده تولید کننده

دستیابی به تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کالن الزم است. این موضوع دراقتصاد 

غرب، ادبیات بسیار غنی و عمیقی دارد؛ ولی در اقتصاد اسالمی، دارای پیشینه چندانی 

نیست. مقاالت محدودی که در این باره به وسیله اقتصاددانان مسلمان نگاشته شده، از 

حث کرده اند و تا رسیدن به فروض نظریه رفتار تولید کننده مسلمان ب برخی مبانی و

تولید کننده و جامعه در جایگاهی ای کامل و مورد قبول، راه بسیاری در پیش است. نظریه

رسانند: یکی سود برای قرار دارد که با  دو عامل اصلی،  تولید کننده را به رضایت خاطر می

دستیابی به رضایت خاطر این زندگی و دیگری افزایش رفاه هزینه کردن در این جهان و 

جامعه که با افزایش تولید به دست می آیند و رضایت خدا و در نتیجه بهبود زندگی جهان 

آن را برای تولید کننده در پی دارد. ما بدنبال این نکته اساسی  ،پس از مرگ و رضایت خاطر

 ؟ثراتی مثبتی در پی خواهد داشتهستیم که رفتار تولید کننده در جامعه چه ا

 
 

 پیشینه تحقیقگفتار اول: 

در این بخش به صورت خالصه به تعدادی از مطالعات مرتبط انجام شده در ایران که در  

 باب ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بنا شده اشاره خواهیم کرد.
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های ثیر سرمایه اجتماعی بر شاخصأدر مقاله خود به بررسی ت (۱3۸۷)مویدفر، دلیری و اکبری 

های ایران، با استفاده از الگوهای خود رگرسیون برداری )والیت(توسعه اقتصادی در استان 

های توسعه اقتصادی با استفاده از به بررسی اثر متقابل و پویای سرمایه اجتماعی و شاخص

ت و میزان توزیع درآمد برای اندازه گیری سه شاخص سرمایه انسانی، بهداشت و سالم

عنوان های بالمحل بهتوسعه اقتصادی پرداخته و برای سرمایه اجتماعی از تعداد چک

شاخصی برای نشان دادن فقدان سرمایه اجتماعی بهره گرفته اند. دوره زمانی مورد مطالعه 

نتایج این پژوهش ت. بوده اس (۱۳۶۸ -۱۳۸۵) مربوط به دوره پس از جنگ تحمیلی در ایران

شود که شاخص های توسعه دهد که سطوح باالتر سرمایه اجتماعی سبب مینشان می

بهبود یافته و در ادامه افزایش درجه توسعه یافتگی جوامع خود سبب بهبود و شکل گیری 

 روابط جمعی مبتنی بر اعتماد )سرمایه اجتماعی( در جامعه خواهد شد.

در مقاله خود به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و  (۱3۸۹)نظرپور و منتظری مقدم 

توسعه اقتصادی از منظر اسالم پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که کاربرد نظریه اجتماعی 

بدون توجه به محیط و شرایط اجرای آن، ناقص است. باز نگری در مفهوم و شناخت دقیق 

یند آجهت تبیین نقش سرمایه اجتماعی در فر اجزای آن با توجه به فرهنگ دینی و ملی

توسعه اقتصادی ضروری است. از آنجا که شناسایی و کشف نماگرهای سرمایه اجتماعی از 

عنوان نقطه عزیمت مطرح بوده، این مقاله در صدد است با تبیین مولفه دید اسالم به

دی با استفاده از اقتصایند توسعه آمشارکت اجتماعی در اندیشه دینی، نقش آن را در فر

دهد که نقش ویژه یافته های این پژوهش نشان می بررسی کند. یو تحلیل روش توصیفی

نهاد مسجد در زندگی اجتماعی جوامع اسالمی کار کرد منحصر به فرد نهاد امر به معروف 

و نهی از منکر در نهادینه کردن نظام نظارت همگانی و نیز حضور آگاهانه مسلمانان در 

ر راه خدا، در جهت خلق، تثبیت و تقویت مشارکت اجتماعی عمل کرده و مرز معینی جهاد د

 کند.میان نظریه متعارف و نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسالم ترسیم می

به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی  (۱3۸۹)قاسمی و همکاران 

پرداختند آنان اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی انواع مختلفی دارد و ضمن قبول اینکه 
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تواند دارای اثراتی ای موارد میثیر مثبتی بر توسعه است اما در پارهأسرمایه اجتماعی دارای ت

ای بوده و به توصیف وهش با استفاده از مطالعه کتابخانهبر روند توسعه باشد. در این پژ ءسو

تحقیقات گذشته می پردازد. یافته های این پژوهش، حکایت از آن دارد که سرمایه اجتماعی 

کید دارد، موجب اختالل سازمانی و فرقه گرایی أدرون گروهی بر اعتماد محدود و خاص ت

 شود و نتیجه آن عدم توسعه است. می

به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی  و اثرات سرمایه اجتماعی بر  (۱3۹2)پورمجید عنان 

با نگاه به نظریات اندیشمندان مسلمان و  .فتار تولید کننده در جامعه امروزی پرداختند

یابیم که هدف اقتصادی تولید یات نورانی کالم وحی و روایات معصومین در میآمراجعه به 

اال برای رفع نیاز جامعه اسالمی و خانواده خویش است. که این کننده مسلمان، تولید ک

باشد. بنابر این مطلوبیت هدف در راستای هدف غایی او که همان عبادت و اطاعت است می

گرایی و در نتیجه حد اکثر سازی سود جایگاهی در رفتار تولید کننده نخواهد داشت. اصالت 

یه داری به طور کامل با فرد است. بنابر این هر وجودی در تفکرات اقتصاددانان نظام سرما

ای قرار خواهد گرفت، به همین دلیل شود مورد اهمیت ویژهعاملی که به فرد مربوط می

یابد و حتی گاهی برای عملی کردن میناهمیت چندانی  ،صحبت از لذت و رنج در مورد فرد

در تفکر اندیشمندان غربی  رود. مطلوبیت گراییحقوق دیگران هم پیش می اآن تا تعرض ب

های اخالقی بیشتر در فضای مادی گرایی مطرح گردیده هر چند که اشاره ای هم به مقبوله

 باشد.نیز شده است اما بسیار محدود و خام می
 

 مفهوم و تعاریف مختلف سرمایه اجتماعیگفتار دوم: 

های حاکم بر این ارتباطات منظور از سرمایه اجتماعی میزان ارتباطات میان افراد و هنجار   

شود. مفهوم سرمایه اجتماعی، است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه می

اعی گوناگونی است که میان تمت و شامل کمیت و کیفیت روابط اجمفهومی گسترده اس

 افراد، گروه ها، سازمان ها و نهاد های جامعه بر قرار است.

سرمایه اجتماعی  در علوم مختلفی مورد بحث قرار گرفته و تعاریف متعددی از آن ارائه 

شده است. گر چه این مفهوم در ابتدا برای بیان سنخ خاصی از سرمایه در عرض سایر 



 29                                 اثرات سرمایه اجتماعی بر رفتار تولیدکننده                 

_____________________________________________________________ 

 
 

ها مانند سرمایه انسانی، اقتصادی، نمادین و فرهنگی در اندیشه متفکران نخستین سرمایه

بستر تجلی و نمود آن حوزه و فضای اجتماعی در سطح خرد، آن مطرح بود که ظرف و 

شد، ولی دیری نپایید که به سبب کارگر شگرف آن، در سایر فضاها میانه و کالن تلقی می

در که تنها  نهت که در دو دهه اخیر، این مفهوم نیز مطرح گردید، و به همین دلیل اس

یده، بلکه در کانون توسعه کسانی منظومه های معرفی اقتصاد و دانش سیاسی مطرح گرد

 زیرا ،پردازندمل میأقرار گرفته است که در باره مسائل راهبردی و توسعه به اندیشه و ت

های ها و سیاستسرمایه بخشی نتیجه برای کافی نه اما – الزم شرط به اجتماعی سرمایه

 اقتصادی، سیاسی و توسعه است و بدون آن، ره به جایی نخواهد برد.

هدات عای از هنجارها، ارزش های غیر رسمی، قواعد عرفی و تسرمایه اجتماعی مجموعه

گیرد و موجب تسهیل چوب آن شکل میی متقابل افراد در چاراخالقی است که رفتار ها

 شود و اغلب به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می انجامد.روابط اجتماعی می
ها دارد. در مهمی بر اقتصاد و ابعاد دیگر  زندگی اجتامعی انسانرسمایه اجتامعی اثرات مثبت 

، میانی و کالن مورد مطالعه توان در سه سطح خردیک تقسیم بندی، سرمایه اجتماعی را می

ها است. سرمایه ده قرار داد. در سطح خرد سرمایه اجتماعی ناظر بر روابط میان افراد و خانوا

میزان صمیمیت حاکم بر افراد، به دو نوع غیر رسمی اجتماعی در سطح خرد بر اساس 

شود. سرمایه اجتماعی غیر رسمی )درون گروهی( و تعمیم یافته )میان گروهی( تقسسیم می

)درون گروهی( سطحی از سرمایه اجتماعی است که میان افرادی که ارتباط نزدیک و 

دیک و همسایگان . در صمیمی با هم دارند وجود دارد، مثل اعضای خانواده، دوستان نز

مقابل، سرمایه اجتماعی تعمیم یافته )میان گروهی( در میان افرادی وجود دارد که روابط 

مثل اعضای گروه های  ؛دوستانه و خصوصیات مشترک کمتری میان آنها حاکم است

 (.۱۳۸۶)حسینی، علمی و شارع پور،  اجتماعی

کند. امکان در جامعه بیان می ا راهسرمایه اجتماعی کمیت و کیفیت روابط میان انسان

دهد و از شدت مشکالتی که کاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش میهم
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کاهد. این نگرش کامل تر از نگرشی است که به طور سنتی در علم بازار به همراه دارد می

 کند.میاقتصاد وجود دارد، زیرا که روابط افراد جامعه را نیز وارد تحلیل 

مز کلمن، جامعه شناس امریکایی، برای تعریف سرمایه اجتماعی ی( : ج۱۹۹3جیمز کلمن )

از نقش و کار کرد آن کمک گرفت و تعریفی کار کردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد. بر 

انون است که دو این اساس سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست، بلکه انواع چیزهای گون

 کنش و هستند اجتماعی ساختار یک از ای جنبه شامل آنها همهکه  دویژگی مشترک دارن

کنند. سرمایه اجتماعی مانند تسهیل می هستند، ساختار درون در که را افراد نمعی های

های معیینی را که در نبودن آن دست یابی به هدفشکل های دیگر سرمایه است و دست

سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی یافتنی نخواهد بود، امکان پذیری می

ض پذیر است شکل یعوتعویض پذیر نیست، اما نسبت به فعالیت های به خصوصی ت کامالً

معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های معین ارزشمند است، ممکن است برای 

مند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و کنش های دیگری بی فایده یا خنثی یا حتی زیان

سرمایه کلمن با استفاده از مفهوم  .(۴۶۲ :۱۳۷۷)کلمن، ر ابزار فیزیکی تولید قرار نداردنه د

اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها در دلیل هم است که او سرمایه اجتماعی را شامل 

داند که کنش های متقابل افراد را درون ساختار اجتماعی آن جنبه از ساخت اجتماعی می

توان گفت که در تعریف کلمن سرمایه به طور کلی می .(۴۶۲: ۱۳۷۷)کلمن، کندتسهیل می

کند. سازمان اجتماعی است که روند دستیابی به اهداف را تسهیل می اجتماعی حاصل از

 .کندمی ممکن و یا پر هزینهاهداف را نا نبود آن تحقق

(: روبرت پاتنام، جامعه شناس ایتالیایی، از معدود افرادی است که ۱۹۹3پاتنام و همکاران )

های بنیادینی برای تمامی نیروی خود را روی مفهوم سرمایه اجتماعی متمرکز و پژوهش 

ثیر سرمایه أکید عمده وی بر نحوه تأهای این واژه به انجام رسانده است. تد و کاربر جشسن

 اجتماعی بر رژیم های سیاسی و نهادهای دموکراتیک مختلف استوار است. 

؛ سرمایه اقتصادی، عبارتند از ع سرمایه را شناسایی کرده است کهبوردیو: بوردیو چهار نو

سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی  و سرمایه نمادین شکل اقتصادی سرمایه بالفاصله 
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شود. مانند دارایی های منقول و ثابت یک سازمان سرمایه فرهنگی نوع تبدیل به پول می

مان مانند تحصیالت عالیه اعضای ساز ؛دیگر سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد

که این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی 

است و سر انجام شکل دیگری سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت 

تواند به عنون ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اعضای یک سازمان توجه دارد و می

ن دیگر، سرمایه اجتماعی برای بوردیو آن بستر فرهنگی ناشی از اقتصادی باشد. به بیا

 ها است.ساخت اجتماعی است که در ارتباط مستقیم با عادات افراد و مجموعه سایر سرمایه
 

 هاتقسیم بندی سرمایه گفتار سوم:

 سرمایه مادی )اقتصادی(  الف:

متداول است، بیشتر مورد توجه طور سنتی، سرمایه مادی )اقتصادی(، آن چنان که امروزه به

گیرد. اقتصاددانان اولین گروهی بودند که مفهوم سرمایه اجتماعی را در این معنا به قرار می

های مادی تعریف های مالی یا زیر ساختکار بردند. آنان این مفهوم را به مثابه دارایی

ای  موجود در یک هکردند. فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، سرمایه اجتماعی را کل سرمایه

شود، بلکه تجهیزاتی های تولیدی میداند که نه تنها شامل ساختمان و ماشیناقتصاد می

گیرد. این تعریف بعدها با محدودتر نظیر شفاخانه، آموزشگاه و صنایع دفاعی را هم در بر می

های دولتی اصالح گردیده و جانشین سرمایه اجتماعی برای شدن به برخی هزینه

تواند ددانان، اصطالحات دیگری مانند: زیر ساخت اجتماعی و خدمات اجتماعی میاقتصا

 (.۲۴ : ۱۳۸۲شاه حسینی، )باشد

 

 سرمایه انسانی ب:  

مایه مفهوم نزدیک دیگر به سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی است. این مفهوم به معنی سر 

 های خانوادگیفرهیخته، سالم و مطلع است و شامل مراقبت منظور پرورش انسانگذاری به

مدی بعد از پایان تحصیالت مدرسه، سرمایه گذاری در آ، کار های پیش از آموزشسال

ار از طریق جستجوی شغل کآموزش رسمی دانشگاهی و سرمایه گذاری در اطالعات بازار 
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نچه که در گروه های داوطلبانه است. در واقع سرمایه انسانی را باید مهارت و توانایی )آ

های در زمینه کسب کنند؛ مانند تواناییبدان شدیدا نیازمندیم( دانست که افراد آنرا کسب می

میزان تحصیالت، توانایی های کالمی و ارتباطی، اعتماد به نفس، قدرت رهبری و... و از 

های اجتماعی استفاده هتوان به عنون ابزاری برای رشد و توسعه سرمایاین توانایی ها می

ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه اجتماعی دارد این انتظار را داشت توان از جامعهکرد. می

 ها است نه به افرادتوان گفت: سرمایه اجتماعی متعلق به گروههای میکه در تولید سرمایه

 (. ۱۳: ۱۳۷۹)توسلی، 

جمعی و ساختاری یک جامعه نهفته  هایبه تعبیر دیگر منابی سرمایه اجتماعی در ویژگی

دهد در صورتی معنا پیدا است و هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می

های داوطلبان(، اما سرمایه انسانی کند که بیش از یک نفر در آن سهیم باشد )مانند گروهمی

 (. ۲۵) هامن: متعلق به افراد است

 

 سرمایه فرهنگی  ج:

سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی است. به تعبیر پیتر بوردیو مفاهیم نزدیک بهیکی دیگر از  

ها و توانایی های شناختی را ای از دانشگوییم مجموعهوقتی از سرمایه فرهنگی سخن می

شود. در این معنا دهیم که در شکل کاالها و ابزارهای فرهنگی متجلی میمدنظر قرار می

ایه انسانی در نزد کلمن نیست، سرمایه فرهنگی تمام آن که بی شباهت به مفهوم سرم

شناسیم. این کاالها صورتی از عنوان کاالهای فرهنگی میچیزی است که امروزه ما به

ثیر أسرمایه فرهنگی هستند که بر روابط اجتماعی و ساخت شبکه پویا و کار آمد اجتماعی ت

در عادات و نگرش افراد جامعه  گذارند. صورت دیگر سرمایه فرهنگی خود را بیشترمی

سازد. در این معنا سرمایه فرهنگی، تمایالت، عادات و نگرش هایی را در بر نمایان می

دهد تا بر وجوه لقوه را به افراد میاگیرد که استعداد استفاده از شرایط و توانایی های بامی

توان در محیط خانه که میهای را ها و آمادگیشناختی و معرفتی خود بیفزایند. تمام مهارت

و مدرسه به کودکان آموخت، نظیر احساس مفید بودن، توانایی ابراز وجود و اظهار نظر و 

یابیم که سرمایه اجتماعی کمک های دیگر، از این دسته اند. به این ترتیب در میمهارت
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افراد جامعه صورت فردی در اختیار که پراکنده و به کنند تا پتانسیل ها و استعدادهاییمی

است) یعنی همان سرمایه انسانی و فرهنگی( به شکل جمعی برای رفع مشکالت و 

 (.۲۶ :)هامن معضالت موجود در مناسبات بین فردی به کار گرفته شود

 

 د:  سرمایه اجتماعی 

ها( سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا بالفعلی)مانند تخصص ها و مهارت 

است که مربوط به مالکیت یک شبکه با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین 

شود. سرمایه اجمتاعی در روابط میان افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد می

وجود می آید که روابطه میان افراد به قعی سرمایه اجتماعی بهیابد و موافراد تجسم می

شیوه ای دگر گون شود که کنش را تسهیل کند. سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای 

های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه موجود در سیستم

گردد. فو کویاما طات میهای تبادالت و ارتباگردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه

عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در سرمایه اجتماعی را به

 (.۵: ۱۹۹۹)فوکویاما، کندها تعریف میها و سازمانگروه

 

 سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی   گفتار چهارم: 

اجتماعی یا توسعه اقتصادی، اگر چه اجماع توافق شده ای در خصوص ارتباط سرمایه   

ای که سرمایه اجتماعی بر فرآیند های ویژهوجود دارد ولی هیچ گونه توافقی در مورد کانال

صورتی به کار گرفته شده و به گذارد و یا این که سرمایه اجتماعی به چهتوسعه تاثیر می

مفهوم پردازی و گیرد، وجود ندارد. یا وجود پیچیدگی طور تجربی مورد مطالعه قرار می

اندازه گیری سرمایه اجتماعی، مطالعات عدیدهای سعی در نشان دادن اثر سرمایه اجتماعی 

بر رشد و رفاه اقتصادی دارند. برای مثال بانک جهانی شاخص درجه باور و اعتقاد )اطمینان 

ن کند که رابطه مثبتی با میزاعنوان مقیاسی از سرمایه اجتماعی مطرح میپذیری( را به

 (.۱۹۹۷)بانک جهانی، باالتر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارد
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هر فردی باید به خاطر بسپارد که سرمایه اجتماعی فقط شامل توانایی هدایت منابع و 

های اجتماعی است نه این که منابع به خودی خود هدایت شوند. ها از طریق شبکهدارایی

سرمایه اجتماعی جانشینی برای تدارک و فراهم گذاران، با وجود انتظارات برخی از سیاست

های بروز سازی اعتماد، زیر بناهای اساسی و آمورش نیست، اگر چه سرمایه اجتماعی زمینه

 دهد.چنین منابعی را افزایش می
 

 اقتصاد اسالمی گفتار پنجم:

مسائل چون اسالم باید به آن توجه داشته باشد، یکی از جنبه های که یک مکتب جامع هم 

باشد، و لذا باید برای امور اقتصادی پیروان خود برنامه ای اقتصادی و معیشتی پیروانش می

برند. داشته باشد. اقتصاددانان مسلمان از این برنامه اقتصادی با نام اقتصاد اسالمی نام می

واژه یا ترکیب اقتصاد اسالمی یک مشترک لفظی است که دارای ابعاد مختلفی است. هر 

 از صاحب نظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ویک 

هایی که داشته اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده اند. بسیاری از متفکران و گرایش

اقتصاددانان اسالمی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسالمی 

سیستم اقتصادی  وشته های مدون در این رشته به بیان مکتب وبوده ند و از این رو اغلب ن

 اسالم اختصاص داشته است.

مکتب اقتصادی نیز وجود دارد و  ؛که در دین اسالم ابعاد اجتماعی بیان شده استطورهمان

باید این مفاهیم و ابعاد نیز در روابط تنگاتنگ و نظام مندی با یک دیگر داشته باشند. اگر 

جه خاصی بر مسائل اجتماعی شده است، باید در مکتب اقتصادی اسالم نیز در اسالم تو

گونه که در بخش قواعد اجتماعی اسالم نشان مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. همان

بندی به ثیراتی در افزایش ارتباط، اعتماد و پایأداده شده، اسالم به صورت غیر مستقیم ت

ثیرات را در اقتصاد رایج حاصل سرمایه أین افراد دارد. این تهنجارها و ارزش های اخالقی ب

ثیرات أدانند. بنابر این با توجه به اهمیت موضوع در اسالم و تای میاجتماعی در هر جامعه

دستورات و قواعد اسالمی در این باره سرمایه اجتماعی در اقتصاد اسالمی نیز باید جایگاه 

 ثیر ویژه داشته باشد.أو ت
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 ثیر اصول اسالمی بر انواع سرمایه اجتماعیأت  ششم: گفتار

ثیر مثبت دینداری افراد بر سرمایه اجتماعی در برخی از مطالعات تجربی به اثبات رسیده أت 

و ربانی و  (۱3۸3)توان به مطالعه کتابی، گنجی، احمدی و معصومی است که از جمله می

دین را عاملی تعیین کننده در افزایش ( ۱3۸3)اشاره کرد. کتابی و همکاران  (۱3۸۷)طاهری

طور سرمایه اجتماعی را عاملی مهمی در توسعه اجتماعی و سرمایه اجتماعی، و همین

ثیر اصول اسالمی بر انواع سرمایه أدانند. در این بخش به بررسی تفرهنگی جوامع می

 دازیم.پراجتماعی )سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ساختاری( می
 

 سرمایه اجتماعی ـ شناختی الف:

ها است و به ارزش ها، سرمایه اجتماعی شناختی در برگیرنده کیفیت روابط میان انسان 

شود. به طور کلی در ادبیات سرمایه هنجارها و عقاید موثر بر روابط میان افراد گفته می

شود: اعتماد و اجتماعی، دو شاخص مهم برای سرمایه اجتماعی شناختی در نظر گرفته می

 هنجارهای اجتماعی.

 

 اعتماد -1

بخش عمده ای از نظریه سرمایه اجتماعی مبتنی بر بحث اعتماد است و به طور کلی  

عنوان اعتماد، شاخص مناسبی برای پیوند های مثبت و متقابل است و به همین دلیل به

 شود.مهم ترین شاخص سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می

شود حسن ظن است. اسالمی مطرح مییکی دیگری از فضایل اخالقی که در اخالق 

مسلمانان باید ضمن اینکه رفتار عقالیی دارند و ریسک رفتار های مختلف دیگران را مد 

دهند، اما باید نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشند و این حسن ظن که نظر قرار می

همی در ایجاد تواند عامل مهای مختلف است، مینسبت به تمامی مسلمانان از اقوام و زبان

سوره توبه از ایمان به خدا و اعتماد به مومنان  6۱میان افراد در جامعه اسالمی باشد. در آیه 

 نام برده شده است. )ص(عنوان دو ویژگی پیامبر اکرمبه
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 ـ هنجارهای اجتماعی 2

باشد. وجود هنجارهای نوع دیگری از سرمایه اجتماعی شناختی، هنجارهای اجتماعی می 

دهد، نوعی گذارد و تعامل آنها را افزایش میافراد که در روابط میان آنها تآثیر مثبت میدر 

شود. اسالم مروج هنجارهای موثر در گسترش و تعمیق روابط سرمایه اجتماعی تلقی می

ها در گیرد. انسانها است که این هنجارها در قالب اخالق اسالمی قرار میمیان انسان

صورت صفات درونی آنها در می شوند که اصول اخالقی بهتربیت میمکتب اسالم طوری 

آید. صداقت، درستکاری، تواضع، مهربانی، خوش خلقی، گشاده رویی، همدردی و کمک 

کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزاری و اذیت، رعایت حقوق دیگران وحی 

هایی از هنجارها و اصول اخالقی نهفداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی، نمو

ثیر مهمی بر گسترش و بهبود روابط اجتماعی در جامعه أمورد تآکید اسالم هستند که ت

 (.۴۱ -۴۶ :۱۳۶۲)مکارم شیرازی،  اسالمی دارد
 

 سرمایه اجتماعی ساختاری ب:

باشد که شامل پیوندها یا سرمایه اجتماعی ساختاری دومین نوع سرمایه اجتماعی می 

شود. شاید تصور شود که اسالم تنها از طریق های اجتماعی رسمی و غیر رسمی میشبکه

گذارد. در حالی که در دین هنجارهای اخالقی و امور معنوی بر سرمایه اجتماعی تاثیر می

ای به اجتماعات مردمی)سرمایه اجتماعی ساختاری( شده است. البته ه اسالم توجه ویژ

در اسالم برای ارتباطات و مشارکت مردم در نظر گرفته شده، ساختار های اجتماعی که 

محدود به ساختار های مشخص و از پیش تعیین شده نمی شود. همان طور که در بخش 

های قبلی توضیح داده شده، اسالم تاکید فراوانی بر فعالیت گروه های اجتماعی در مورد 

روابط سالم میان مسلمانان به  فعالیت های مفید و در چارچوب دستورات الهی، و گسترش

 هدف اتحاد و وصل کردن نیروهای آنها دارد.
 

 

 مروری بر موضوع در اقتصاد غرب گفتار هفتم:

فرآیند تولید، فرآیند تبدیل داده به ستاده است. عوامل تولید در این فرآیند برای تولید 

شوند. اگر این عوامل در مالکیت بیش از یک نفر باشند، باید محصول با یکدیگر ترکیب می
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در نظریه   حق هر یک از عوامل در محصول، از طریق ساختار حقوقی ویژه ای معین شود.

رفتار تولید کننده در اقتصاد کالن، عوامل تولید به دو گروه سرمایه و نیروی کار تقسیم 

را به عهده دارد، با ترکیب سرمایه و نیروی  شوند. کارفرما که مدیریت بنگاه اقتصادیمی

کند پردازد. هر یک از سرمایه و نیروی کار، اجرت ثابت دریافت میکار به تولید محصول می

آید، پاداش مدیریت و تحمل به التفاوت درآمد کل و هزینه کل به دست می و سود که از ما

صورت ذیل ایه در کوتاه مدت بهثبات سرم تابع تولید حقیقی با فرض ریسک کارفرما است.

 :است

(１) Ү      = Ғ(N ٬  ќ)                            
§𝑦

§Ṇ
   o  <            

یابد، شود بازده نهایی نیروی کار به تدریج که اشتغال افزایش میدر این تابع، فرض می

سرمایه  ابد؛ زیرا در ابتدا حجمیسپس کاهش می ،رسدابتدا افزایش یافته، به حد اکثر می

ایه شود و از همه ظرفیت سرم(  تقسیم میL( بین تعداد کم تری از نیروی کار) kموجود )

ثابت یابد. چون سرمایه به تدریج که استخدام افزایش می شود؛ ولیموجود استفاده نمی

شود تا جایی که ظرفیت سرمایه تری از نیروی کار تقسیم میاست بین تعداد بیش تر و بیش

رسد که شود و سر انجام نقطه ای فرا میتر از ظرفیت مورد نیاز نیروی کار می موجود، کم

کاهد. در استخدام بیشتر نیروی کار نه تنها چیزی بر میزان تولید نمی افزاید، بلکه از آن می

شود که تولید کننده یا کار فرما، به دنبال حد اقتصاد کالن، فرض میداول تم نظریه های

       شود :به صورت کلی به شکل ذیل نوشته می( πاست. تابع سود )اکثر کردن سود 

)             π  (y) tR  (y)      tC   (y)     2      ( و درآمد کلTR و )( هزینه کلTC )

( هستتد؛ بنابر این، کار فرما، سطحی از تولید را انتخاب خواهد Yهمگی تابع میزان تولید )

  .اکثر برساندکرد که سود او را به حد 

 

 مروری به نظریات اقتصاددانان مسلمان       گفتار هشتم:

اقتصاددانان مسلمان، برخی مبانی و فروض نظریه رفتار تولید کننده را نقد و بررسی کرده   

اند. یکی از فروضی که تقریبا همه، آن را محور مباحث خود قرار داده و آن را اثبات یا نفی 
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صورت هدف تولید کننده مسلمان است. به دلیل کرده اند. فرض حد کثر کردن سود به

نقش محوری این بحث در رفتار تولید کننده ناچاریم اقوال گوناگون در این باره را بررسی 

 و نقد کنیم.

تواند با هدف کند که رفتار بنگاه اسالمی نمیمحمد عبدالمنان این فرضیه را مطرح می

فرد هدایت شود؛ در نتیجه بنگاه در جامعه اسالمی ممکن است به طور پیاپی از  منحصر به

چون سود، فروش و غیره ناچار باشد؛ وی برای تالش برای حد اکثر کردن هر چیزی هم

اثبات این فرضیه، به اصل نوع دوستی که یک اصل نشات گرفته از قرآن و سنت است، 

کند که هر بنگاه انفرادی از خود، تعاول یا اقتضا می کند. به عقیده وی، این اصلاستناد می

رفتار اقتصادی اجتماعی در زمینه توزیع مجدد درآمد و تخصیص منابع نشان دهد بر این 

 د؛اساس در اقتصاد اسالمی، بنگاه ممکن است بر اساس یکی از چهار حالت ذیل عمل کن

1. MC = MR       در سطح حد اقل سود 

2.    MC = MR         در سطح حد اکثر سود 

3. MR <  𝑀𝐶    در سطح متوسط سود 

4.   MC > 𝑀𝑅   در سطح سود منفی 

گیرد که تحلیل درآمد و هزینه وی پس از بحث در باره هر یک از این چهار حالت نتیجه می

نهایی جهت تحلیل رفتار تولید کننده مسلمان کار آیی ندارند؛ زیرا مالحظات بشر دوستانه 

شود که بنگاه برای پذیرفتن فرضیه تقاضای داده شده رغبتی از خود نشان بدهد میسبب 

های تولید را تغییر و بکوشد تقاضا را  بار دیگر مطابق با روح اسالم باز سازی کند و الویت

دهد. عبدالمنان سر انجام، قیمت گذاری بر اساس هزینه کامل را برای تحلیل رفتار تولید 

دهد. در قیمت گذاری هزینه کامل، بنگاه هزینه ثابت و متغیر خود جیح میکننده اسالمی تر

کند و پس از تعیین اضافه بهای متعارف آن قیمت را برای هر واحد محصول محاسبه می

شود و به دنبال آن، فروش بر اساس مقداری که در بازار بر پایه این قیمت به مشخص می

شود اگر این قیمت، فراتر از توان مالی تعیین میفروش خواهد رسید و تخلیه خواهد شد، 

 (.۲۴۶ـ ۳۲۰بی تا:ک : عبداملنان، .) رشودمردم، و یارانه به مصلحت اجتماعی باشد، یارانه پرداخت می
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اکثر ساختن سود نیست؛ که انگیزه تولید کننده مسلمان حدسعید مرطان نیز معتقد است 

کوشد. یکی از این اهداف، سود عادالنه حالل، دیگری میبلکه برای افزایش تابع چند هدفی 

شود هی است. به عقیده وی هدف سوم سبب میافع اجتماعی، و سوم کسب رضایت المن

که تولید کننده مسلمان اوامر خداوند سبحان در تعیین اجرت و قیمت و سطح کیفیت و 

اخت زکات و مانند آن را مکان کار و مواجهه با کاالها و خدمات ضرور برای جامعه و پرد

مراعات کند و این هدف در حقیقت چارچوب مناسبی که در آن توازن و اعتدال بین دو 

 (.  ۷۸:  ۱۹۹۲، )سعیدهدف دیگر بر قرار شود را فراهم می آورد

              

 نقد و بررسی نظریات   گفتار نهم:

رسد اکثر محققان اقتصاد اسالمی بر این مطلب اتفاق دارند که رفتار تولید کننده به نظر می 

مسلمان در اقتصاد اسالمی با رفتار تولید کننده در اقتصاد سرمایه داری تفاوت دارد، و این 

تفاوت ناشی از آن است که برای تولید کننده مسلمان غیر از سود مادی، مصالح اجتماعی 

شود. اختالف در چگونگی وارد کردن مالحظات اجتماعی و آخرتی نیز مطرح میو ثواب 

آخرتی در نظریه رفتار تولید کننده است. در این باره محققان مزبور به چند گروه تقسیم 

 شوند: می

برخی چون عبدالمنان تحلیل درآمد و هزینه نهایی را برای تحلیل رفتار تولید کننده مسلمان 

دهند؛ قیمت گذاری بر اساس هزینه کامل را برای تحلیل رفتار وی ترجیح می کارا نداسته،،

با این حال، عبدالمان توضیح نمی دهد که چگونه قیمت گذاری هزینه کامل مالحظات 

کند. و همچنان قحف، محمود البعلی و رفیق المصری، بشر دوستانه را منعکس می

د تابع سود کرده و انگیزه تولید کننده مالحظات اجتماعی و آخرتی را به شکل قیود وار

کنند. در این میانه، صدیقی ور بیان میذکمسلمان را بیشینه ساختن سود در چارچوب قیود م

دهد. در فرض اول به عقیده کار فرما تقاضایی بازار بیانگر عدالت بین دو فرض تفصیل می

شود، واقعی شمرده میو نیاز مندی های واقعی جامعه است. در این فرض که فرضی غیر 

چون تولید کننده غیر مسلمان بیشینه سازی سود است. در انگیزه تولید کننده مسلمان هم

شود، احساس کارفرمای مسلمان از عدالت و نوع فرض دوم که فرصتی واقعی شمرده می
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کند، متفاوت است. در این صورت هدف او حرکت دوستی با آن چه تقاضای بازار دیکته می

 .  ی با حفظ حد اقل سود استجهت مصالح اجتماعدر 

شود: با توجه به نقاط ضعف و قوت نظریات پیشین نظریه بر گزیده در دو بخش ارائه می 

در بخش اول، فروض نظریه و در بخش دوم رفتار دو نوع بنگاه در دو نوع بازار نیروی کار 

 شود.تحلیل می
 

 فروض نظریه  :الف

 .   ویژگی های  جامعه 1

کند، جامعه اسالمی است؛ یعنی جامعه کنیم جامعه ای که بنگاه در آن فعالیت میفرض می 

ای است که در آن افراد، به طور معمول مسلمانند و به احکام و آموزه های اسالمی به ویژه 

و است، از کنند، بنابر این، تقاضایی که بنگاه با آن رو به راحکام اسالمی آن عمل می

 مجموع تقاضای چنین افرادی پدید آمده است.
 

 . ساختار کالن2

بر این  (.۲۰۴ -۹۲ :۱۳۸۰)میر معزی، ساختار کالن حاکم بر این جامعه، ساختاری اسالمی است

اساس، بازار عوامل از دو نوع بازار اجاره عوامل و بازار مشارکت عوامل تشکیل شده است. 

صورت سهمی از سود به صورت اجرت ثابت و در بازار دوم به در بازار اول، پاداش عوامل

شود. ساختار کالن نظام اقتصاد اسالمی همان گونه که پیش از این گفتیم، از پرداخت می

شود:  بخش خصوصی با انگیزه سود، بخش خصوصی با انگیزه غیر سه بخش تشکیل می

ی( و بخش دولتی با انگیزه چون انگیزه های عاطفی، انسان دوستی، ثواب آخرتسود)هم

مصالح اجتماعی؛ بنابر این، پیش از هر گونه تحلیلی باید روشن کنیم که بنگاه مورد نظر در 

 کند.کدام بخش و در کدام بازار فعالیت می
 

 . ویژگی بازارها3

چون حاکمیت مصالح، بازارها در این مدل، بازار های اسالمی اند؛ یعنی مبانی مکتب هم 

آزادی در چارچوب شریعت، دولتی که حافظ مصالح فرد و جامعه است، تعاون و رقابت: 
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(. ۱۳۸۱)میر معزی، سالم، ممنوعیت ربا، قواعد توزیع عادالنه ثروت و درآمد بر آن حاکم است

چون ممنوعیت ی و وضعی شریعت در باره عقود و ایقاعات مالی همهمچنین احکام الزام

 مکاسب حرام، احکام خیار فسخ معامله و شرایط صحت معامالت در آن جاری است.

 

 رابطه دولت و بازارها  .4

کند؛ بلکه نواقص بازار را به صورت مستقیم دخالت نمیدولت در ساز و کار بازار اسالمی به 

ها و دستمزدهای که به مقتضای کند؛ برای مثال، دولت در قیمترفع میروشی غیر مستقیم 

صورت مستقیم دخالت نکرده کف یا سقف عرضه و تقاضا در بازار اسالمی پدید می آیند، به

کند و اگر عرضه و تقاضا در بازار کار، دستمزدی کمتر از مقدار الزم ها تعیین نمیبرای آن

د، دولت از محل درآمدهای خود به نیروی کار کمک خواهد برای تآمین معاش را تعیین کن

 کرد.
 

 عوامل تولید و سهم هر یک از ارزش افزوده .5

درباره چگونگی تقسیم عوامل تولید و سهم هر یک از ارزش افزوده بحث های فراوانی  

بین اقتصاددانان مسلمان صورت گرفته است. برخی، نظریه های اقتصاددانان غربی را در 

باره پذیرفته و برخی آنها را رد کرده اند. میزان اجرت و سهم سود را ساز و کار بازار  این

کند؛ یعنی عرضه و تقاضای عوامل در بازار اجاره عوامل، میزان اجرت اسالمی معین می

 کند.ثابت را معین کرده و در بازار مشارکت عوامل، میزان سهم عامل را در سود معین می

 سازمان بنگاه  .6 

در اقتصاد اسالمی، چهار نوع سازمان برای بنگاه متصور است: خود مالکی، اجاره ای و 

شود که در آن یک فرد، مالک مشارکتی و ترکیبی، سازمان خود مالکی به سازمانی گفته می

چون نجاری، کفش دوزی، های کوچک همهمه عوامل تولید است. این نوع، در کسب

شود که در مانند آن متصور است. سازمان اجاره ای به سازمانی گفته میصنایع دستی و 

کنند. آن، عوامل تولید از طریق عقد اجاره به استخدام در می آیند و پاداش ثابت دریافت می

سازمان مشارکتی سازمانی است که در آن، عوامل تولید در سود و زیان بنگاه شریکند. در 
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ی نیز متصور است. ممکن است سرمایه متعلق به چند نفر این میان، صور ترکیبی متعدد

باشد و مدیر و نیروی کار اجاره شوند و سود یا زیان حاصله بین صاحبان سرمایه تقسیم 

شود. صورت دیگر آن است که مدیر یا برخی از صاحبان نیروی کار به صورت مشارکتی به 

است که تصمیم گیر کیست و چه  استخدام درآیند، در همه این انواع، پرسش اساسی این 

های اهدافی را  تعقیب میکند. پاسخ به این پرسش به نوع سازمان بنگاه به ویژه در شکل

مشارکتی و ترکیبی بستگی دارد و پاسخ تفصیلی به همه انواع، ما را از موضوع بحث خود 

 دارد.)تقاضای بنگاه برای نیروی کار( باز می
 

 رفتار عقالیی . 7

رفتار عقالیی فرد مسلمان نیز همچون فر غیر مسلمان رفتاری سازگار در جهت بیشینه  

کردن هدف است. تفاوت در این است که هدف فرد مسلمان بیشینه کردن سر جمع لذت 

های دنیایی و آخرتی و کمینه کردن سر جمع رنجهای دنیایی و آخرتی است و رفتار سازگار 

ابق شریعت اسالم باشد. در عرصه تولید، رفتار عقالیی در با این هدف رفتاری است که مط

هر یک از سه بخش نظام اقتصادی به گونهای ظهور میکند. بنگاهی که در بخش خصوصی 

با انگیزه کسب ثواب یا خیر خواهی فعالیت دارد، رفتار عقالیی به دو صورت متصور است. 

ثر کند، دیگر این که هدف خود یکی این که سود خود را در چارچوب احکام شریعت حد اک

را بیشینه کردن تولید قرار دهد با این قید که سودی که زندگی او را در حد کفاف یا ضرورت 

  مین کند، حاصل شود.أت

 

 تحلیل خرد رفتار بنگاه اسالمی و تابع تقاضای نیروی کار ب:

با چنین فروضی رفتار دو نوع بنگاه )بنگاه حد اکثر کننده سود و بنگاه حد اکثر کننده تولید  

با فرض سود معین ( را در دو نوع بازار )بازار اجاره نیروی کار و بازار مشارکت نیروی کار( 

 کنیم. پیش از آن، تذکر دو نکته الزم است.تحلیل می

این بدان معنا است که او ار توهم پولی نیست. فرما دچشود که کاردر اقتصاد فرض می

د دستمزد حقیقی را در هر نقطه ای از زمان برآورد کند و انتظاراتش درباره دستمزد توانمی
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صورت صد درصد با واقع منطبق ها یا دقیق و مطابق واقع است یا به سرعت و بهو قیمت

 گوید:ا میشود. برانسون در توجیه صحت این فرض در مورد کارفرممی

کند و نرخ دستمزدی که باید یک کار فرما در مورد قیمتی که بر کاالهای خود وضع می 

بپردارد. از اطالعات مناسبی برخوردار بوده و یا این که روی آنها کنترل دارد؛ لذا او در 

 تواند دستمزد حقیقی  تولید را در هر نقطه از زمان برآورد و شناساییموقعیتی است که می

کند؛ زیرا دستمزد حقیقی برای کارفرما همان دستمزد اسمی است که توسط شاخص قیمت 

 (.۱۵۰ : ۱۳۷۳)برانسون، کاالهای تولیدی خودش تعدیل شده باشد 

پذیریم و نظریه رفتار بنگاه اسالمی را بر این اساس ما در تحلیل آینده خود این فرض را می

ها کنیم)زیرا این یک فرض عقالیی است و کمتر مورد نقد قرار گرفته؛ اختالفارائه می

اغلب بر سر وجود یا عدم وجود توهم پولی برای نیروی کار است. در مکتب کینزی ها 

ی کارایی بیشتر دارد، زیرا در حالت کینزی دستمزد حقیقی کاهش یافته سیاست پولی انبساط

ها تقاضای یابد و توهم پولی نیز وجود دارد، زیرا با افزایش قیمتو دستمزد اسمی افزایش می

کل به سمت باال حرکت کرده و مازاد تقاضا در روی منحنی تقاضای کل بوجود می آید و 

ها بوجود می آورد. برای اینکه تعادل عمومی بین قیمت این اضافه تقاضا  فشار روی سطح

تقاضای کل و عرضه کل بر قرار شود، ناگزیر باید  قیمتها در بازار افزایش کند، افزایش 

شود که تقاضای نیروی کار و عرضه نیروی کار قیمت ها در بخش عرضه اقتصاد سبب می

ستمزد اسمی و سطح اشتغال در ها باعث افزایش دافزایش کند، در نتیجه افزایش قیمت

شود. وقتی قیمت ها افزایش پیدا کرد کار فرما دستمزد اسمی کار گران را افزایش بازار می

داده و تولید را زیاد می کند، در این صورت کارگران از افزایش سطح قیمت ها در بازار 

ز خود واکنش شود در مقابل کار فرما اآگاهی ندارد به محض که از این سیاست واقف می

دهد که باید دستمزد ما افزایش کند در غیر آن صورت ما به تولید کاال و خدمات نشان می

دهیم اینجاست که توهم پولی بوجود می آید. در حالت کینزی افزایش دستمزد ادامه نمی

باشدکه با انتقال کمتری منحنی عرضه نیروی ها میاسمی به نسبت کمتر از افزایش قیمت
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بت به تقاضای نیروی کار منعکس شده است. کاهش دستمزد حقیقی و افزایش کار نس

 (.۶۹: ۱۳۸۰)رحامنی، تیمور، شودتمایل تولید کننده گان به استخدام بیشتری نیروی کار می

 

 رفتار تولید کننده ای که تولید برایش رضایت خدا را در بر دارد -1

فرض کنیم که تولید کننده و جامعه در جایگاهی باشد که دو عامل تولید کننده را به رضایت 

خاطر برساند: یکی سود برای هزینه کردن در این جهان و دستیابی به رضایت خاطر این 

زندگی و دیگری افزایش رفاه جامعه که با افزایش تولید به دست می آید و رضایت خدا و 

دگی جهان پس از مرگ و رضایت خاطر آنرا برای تولید کننده در پی در نتیجه بهبود زن

دارد.به سخن دیگر جامعه به کمبود کاال رو بروست و به تولید بیشتر نیاز دارد و چنان است 

تواند با افزایش یک تولید برای زندگی که بر پایه آن رضایت خاطری که تولید کننده می

رضایت خاطری است که از مانده سود کاهش یافته از پس از مرگ به دست آورد، بیشتر از 

دهد. به سخن آن تولید)برای هزینه کردن در زندگی این جهان و یا در راه خدا( از دست می

دیگر، در اینجا رضایت خاطری که تولید کننده از تولید به دست می آورد)برای زندگی این 

 ن رضایت خدا هم بیشتر است. جهان و زندگی پس از مرگ( بیشینه است و از فرض بدو

توان گفت که بر پایه اصل عقالنیت چناچه ارزش هزینه در راه خدا ها میاز این تحلیل

بیشتر از ارزش رضایت خاطر این هزینه در راه خدا باشد، تولید کننده در راه خدا هزینه 

ن هزینه در راه نخواهد کرد. اما، اگر ارزش هزینه در راه خدا کمتر از ارزش رضایت خاطر ای

 (.۲۳۳ : ۱۳۹۴عزتی، مرتضی، )خدا باشد، تولید کننده در راه خدا هزینه خواهد کرد

 

 اثر ایمان بر رفتار تولید کننده -2

اثر ایمان بر رفتار تولید کننده و تابع رضایت خاطر و اندازه تولید بهینه مورد بررسی قرار 

گیرد. بر پایه آنچه گفته شد، تولید کننده مانند هر کس دیگری در پی دستیابی به رضایت می

خاطر زندگی این جهان و زندگی جهان پس از مرگ است و با فرض ساده سازی زندگی 

کوشد دارایی خود را برای این دو دوره هزینه کند. او با یک ولید کننده میاین دو جهان، ت

درآمد دست یافتنی رو به روست؛ این درآمد بیشینه سود اقتصادی است که تولید کننده 
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تواند این سود فرصتی را تواند آن را بدست آورد. تولید کننده میبدون هر هدف دیگری می

پس از مرگ هزینه کند. برای تولید کننده ایمان اطمینان  برای زندگی این جهان و زندگی

به زندگی پس از مرگ و رخ دادن رضایت خاطر زندگی پس از مرگ است. بر این پایه، 

توان گفت اندازه اطمینان به رخ دادن رضایت خاطری که تولید کننده برای جهان پس می

دهد( نیز در ی در آن جهان رخ میاز مرگ خود انتظار آن را دارد) فارغ از اینکه چه چیز

 (.۲۳۶: ۱۳۹۴) عزتی، شودتصمیم گیری آورده می

                                                                                                                                   

 نتیجه گیری

های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی سرمایههای سنتی مدیریت، توسعه در دیدگاه

کردند. اما در عصر حاضر برای توسعه، بیشتر از آنچه به مهمترین نقش را در توسعه ایفا می

سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون 

 بهینه انجام نخواهد شد.ها به طور این سرمایه، استفاده از دیگر سرمایه

انسجام اجتماعی برای ایجاد اعتماد در جهت انجام اصالحات اجرایی مهم است و شهروندان 

های بلند مدت کمتر است. های کوتاه مدت اصالحات به مراتب از زیانباید بدانند که زیان

چندین  اگر سطح اعتماد در جامعه ای پایین و ارتباطات ضعیف باشد ممکن است جامعه به

تر گروه با اهداف کامال متضاد تقسیم شود که در این صورت تعامل متقابل تا حدودی سخت

های نسبتا خوب سازماندهی شده جامعه ممکن است در تآثیر گذاری سیاست شود. بخشمی

گذاری اقتصادی به نفع خود و ضرر سایر گروه ها و حتی کل جامعه، موفق عمل کنند. در 

دهند و بدون سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست میماعی، سایر سرمایهغیاب سرمایه اجت

شوند. های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار میاجتماعی، پیمودن راه

حال به برخی از نظریات اندیشمندان مسلمان در مورد رفتار تولید کننده و حد اکثر کردن 

. ابن تیمیه معتقد است که فروشندگان سود خود را در حد نماییممطلوبیت)سود( اشاره می

متعارف و بدون وارد آوردن هر گونه خسارتی بر خود و منافع خریداران به دست آورند. 

کند که رفتار بنگاه اسالمی محمد عبدالمنان با اشاره به اصل نوع دوستی، این گونه بیان می
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محمد نجات اهلل صدیقی متعقد است که حد تواند با هدف منحصر به فرد هدایت شود. نمی

اکثر سازی سود در فرد مسلمان به حدودی که به وسیله دو اصل عدالت و نوع دوستی 

شود، محدود خواهد شد. سعد مرطان انگیزه تولید کننده مسلمان را حد اکثر تعیین می

در نهایت منذر داند. و ساختن سود نمی داند؛ بلکه کوشش برای افزایش تابع چند هدفی می

قحف نیز متعقد است که قضیه حد اکثر کردن سود باید مورد جرح و تعدیل قرار گیرد، چرا 

 که در نظام سرمایه داری بنا شده است.

تواند به هدف حد اکثر سازی اما نکته مهم این است که تولید کننده مسلمان نمی

المی و انسانی بوده و بر مبنای های اسمطلوبیت)سود( اقدام نماید، چرا که وی دارای ارزش

 نماید. تعالیم ناشی از وحی تصمیم گیری می

بنابر این هدف اقتصادی تولید کننده مسلمان تولید کاال برای رفع نیاز جامعه اسالمی و 

خانواده خویش است. اما نباید فراموش شود که این هدف در راستای هدفی واالتر یعنی 

گیرد.البته باید توجه داشت که تولید کننده ت است؛ قرار میهدف از خلقت او که همان عباد

اش به کار های خود و جامعهمسلمان باید نهایت سعی و تالش خود را برای رفع نیازمندی

 بندد و این به معنای حد اکثر سازی مطوبیت فرد نیست.
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 مبانی نظری تأثیر قدرت و ثروت در ارتکاب جرم

 

 4حسین داد کامران                                                                  

 چکیده

خواهد با آن، احتیاجات به صورت عموم اجرای هر عمل، زاده احتیاج بوده که شخص می

روز مرۀ خود را رفع نماید. از یکسو انسان مخلوق اجتماعی و تعدادی دارای قدرت و ثروت  

گردد. با این بوده و از سوی این امر سبب تعارض منافع شده و گاه منتج به ارتکاب جرم می

توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانۀ سعی  –قیق با رویکرد تحلیلی نگاه؛ در این تح

. در گیرد شده است تا مبانی نظری تأثیر قدرت و ثروت در ارتکاب جرم را مورد مداقه قرار

کارل مارکس، شامبلیس و سیدمن به دست آوردیم که رفع نهایت با بررسی نظریه های؛

قواعد و مقررات صورت نگیرد؛ سبب اصطکاک شده و در نیازهای اجتماعی اگر در قالب 

بی ها و تجاوز بر حقوق، حق تلفی سبب فراد با تمسک به ثروت و قدرت شان،ا ،نتیجه

   گردند.نظمی، تعدی و النهایه ارتکاب جرم می

 قدرت، ثروت، توانمندان و اندیشمندان.: واژگان کلیدی

 

                                                             
تهران.  )ع(دانشگاه بین المللی اهل بیت  –حقوق جزا  و جرم شناسی دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته - 4

 )استخراجی پایان نامه کارشناسی (
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 مقدمه

مبنای  انسانی جرم با رویکردهای مختلف و متفاوت بررسی و تحلیل شده است.در علوم  

باشد. تمرکز اصلی بر به مسئله بزهکاری و جرایم می "اجتماعیرویکرد "اصلی این نوشتار 

صورت جزئی هباشد. البته نقش عوامل سطح خرد را بعوامل سطح کالن و ساختاری می

بر این است که فاکتورهای اجتماعی مؤثر بر جرم مورد بررسی خواهیم کرد. اما تأکید اصلی 

اند. یک گروه بر وفاق تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اندیشمندان دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده

وجود وفاق و هو نظم اجتماعی تأکید دارد که منافع کلی و عمومی اعضای جامعه را منوط ب

ها ور کلی حکومت میانجی و نماینده ارزشطهگرداند. طبق این دیدگاه، بنظم عمومی می

باشد. گروه دیگر بر تضاد، کشمکش و برخورد منافع در جامعه تأکید دارد. و منافع جامعه می

ها و منافع های مختلف در جامعه منافع و عالیق خاص دارد. ارزشاز این دیدگاه گروه

 از بزهکاری و جرایم ارائه ها تصویر متفاوتیهرکدام از این دیدگاه همگانی وجود ندارد.

ها و هنجارهای جامعه است. در اند. طبق دیدگاه اول بزهکاری به معنای نقض ارزشکرده

شود و ها و هنجارها از سوی قدرتمندان و ثروتمندان جامعه تعیین میدیدگاه تضاد ارزش

یل خود را کانون تحل»باشد. این دیدگاه جرم واکنشی به عمل ثروتمندان و قدرتمندان می

  « بر دو پدیده قدرت و نابرابری متمرکز نموده است.

 باشد. پس مباحثکانون تحلیل نظریه تضاد بحث قدرت و ثروت و آثار توزیع نابرابر آن می

تر است. و مباحث نظریه وفاق و نظم اجتماعی با مناسب این نظریه برای تحلیل و بررسی

نیز به رابطه قدرت و  "نظریه انتقادی"گری به نام چپی دی نوشتار ما تناسبی ندارد. نظریه

کند ولی به جرم های نابرابری را مطرح میاین نظریه نیز بحث .ثروت با جرم پرداخته است

های نظریه پردازد. در بعضی شاخهانگاری قدرتمندان و ثروتمندان از طریق گفتمان برتر می

« نظریه برچسب» ه یک نمونه آنو قدرت پرداخته شد وفاق و نظم نیز به بحث ثروت

های نظم و تضاد را هم ترکیبی از بحث "گرایی چپواقع"ای با عنوان باشد. نظریهمی

خواهیم  "نقش نخبگان"رایت میلز و کند. در نهایت به نظریه اخالقی سیمطرح می

 پرداخت.
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 نظریه تضاد مبحث اول:

 است است از افراد سرکش و ناسازگاربراساس دیدگاه طرفداران این نظریه جامعه متشکل 

همین تضاد منافع د. نباشکه هرکدام از این افراد بدنبال برخی منافع خاص خودش می

اشکال گوناگون از نظریه منازعه }تضاد{ ». شودمیها و جرایم ساز انواع بزهکاریزمینه

ای منازعه، پدیده گیرند کهوجود دارد که تنها بواسطه این فرضیه در کنار یکدیگر قرار می

   .(۱۷6: ۱3۸3ویلیامز، )«طبیعی در جامعه است

دارای منافع همسان و مشترک از آنجاییکه گروه های مختلف در خروجی یک تصمیم  

گردد تا کشمکش و تضاد شکل گیرد و هر کدام تالش دارند تا بر نحوه سبب می، هستند

باشد که منابع بیشتری در تأثیرگذار میجه گروهی بیشتر یتصمیم گیری تأثیر بگذارد. در نت

و قانون نیز یک منبع با ارزش به حساب  ز جمله این منابع استاختیار دارد. قدرت و ثروت ا

ها و معیار های خود را توسط قدرت های قدرتمند و ثروتمند  ارزشطبقه .(۱۷6 :)همانآیدمی

ها های پائین از آن ارزشپیروی طبقهسازند و خواستار و ثروت که در اختیار دارند حاکم می

سازد. در این دیدگاه و قانون را ابزار به استثمار کشیدن فاقدان قدرت و ثروت می ،باشدمی

باشد و مجرمان کسانی نیستند که ای آرام و شرافتمند نمیقانون برای پاسبانی از جامعه

ع نابرابر منابع با ارزش واکنش نشان گذارند. بلکه آنها در برابر توزیحقوق دیگران را زیرپا می

  دهند. می

، فشار و کنترل دولت باید بر جرائم قدرتمندان متمرکز بر اساس دیدگاه طرفداران این نظریه

شود، چرا که آثار منفی آن از جرائم فقرا و ناتوانان بسیار بیشتر است. طبق این دیدگاه، در 

های اقلیت ماج آن بیکاران، فقیران و گروهاعمال محافظت از نظم عمومی در مواردی که آ

ای و اختالفات کارگری های اتحادیهاست و در کنترل تضاد طبقاتی که در شکل اعتصاب

   .(۲۲۱: ۱۳۸۳)هینز،  شود باید تجدید نظر شودانجام می
 

 

 شناسانه نظریه تضادمحورهای جرم: گفتار اول

 که عبارتند از:  داشته استاین نظریه بر چند ایده اصلی تأکید بیشتری 
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 ؛ایجاد محیط جرم زا در نقش دولت: الف

 نقش مناسبات شخصی و گروهی اقتدار در کنترل و شکل دادن به حقوق جزا؛: ب

 ها و تعصبات در برخوردهای عمل نظام جزایی؛ نقش پیش داوری: ج

براساس تجارت داری و پایه ریزی شده بررسی مناسبات میان یک نظام اقتصاد سرمایه: د

 .(352: ۱33۸سلیمی،  ) آزاد و میزان وقوع جرم و...

 

 مصادق جرم  :گفتار دوم

گردد موارد جرم نیز طبق آن معیارها با توجه به معیارهای کلی که در این نظریه مطرح می

   به دو دسته کلی قابل تقسیم است.
 

 جرمهای قدرتمندان .1

های اقتصادی انجام برای رسیدن به آن رقابت افزایش ثروت هدف اصلی این گروه است و 

های اقتصادی مثل کاله برداری، نقض یکی جرم ؛باشدهای آن دو دسته میدهد. جرممی

های حکومتی مثل سوء استفاده از بودجه دوم جرم ،قوانین کار یا تخریب محیط زیست

نژادپرستی، عمومی، نقض حقوق مدنی و فساد و رشوه خواری. در مجموع جرائمی مثل 

جنگ راقبت از کودکان، یند ناقص تربیت و مآگرایی، شرایط نامطمئن شغلی، فرجنسیت

های جرم"آفرینی و... در شمار مهمترین جرایم این گروه قرار دارد. این دسته جرائم را 

  نامند.می "واقعی

 

 جرمهای فاقدان قدرت .2

باشد. در جهت اقتصادی اجتماعی میهای اقتصادی و های این گروه متشکل از انگیزهجرم 

هدف این گروه رسیدن به باالتر از خط فقر است. از جهت اجتماعی انواعی از رفتارهای 

دهند و دلیل آن از خود بیگانگی اجتماعی و فرهنگی این افراد ضد اجتماعی را انجام می

دزدی از محل ها،  های این گروه از نوعی معیشتی )مثل دزدی از فروشگاهباشد. جرممی

های اجتماعی و فرهنگ مثل )ویرانگری، کار و کاله برداری از مؤسسات بهزیستی( و جرم
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باشد. های مختلف اخالل در نظم عمومی( میایراد ضرب و جرح یا تهدید به انجام آن و گونه

داند که قدرت را  یک نوع بیان خشم در قبال شرایط موجود می های فاقداین نظریه جرم

  .(۳۵۳:)همان شودآگاهی واقعی انجام می بدون خود والًمعم

های که تحت عنوان تا اینجا برخی نکات کلی مربوط به نظریه تضاد ارائه شد. میان دیدگاه

بندی مناسبی که های زیادی وجود دارد. دستهاز آنها یاد شده اختالف "نظریه تضاد"کلی 

در میان این گروه، افراد متفاوتی یافت  .نیافتم تمام این نوع نظریه پردازان را در بر گیرد،

های نظم را به هیچ وجه قبول ندارند، شود. بعضی از آنها گرایش بسیار تند دارند و نظریهمی

اند. اما بیان اینکه کارانه را ترکیب کردههای مارکسیستی و محافظهاما بعضی دیگر گرایش

از آنجا که هدف اصلی نوشتار ما بررسی  ؛کدام فرد به چه گرایشی تعلق دارد مشکل است

های هریک از افراد بطور جداگانه پردازیم. به نظریهمیها ثست، به این قبیل بحاها نظریه

نگاهی خواهیم داشت، گاهی برای سهولت کار گروهی از افراد را با عناوین خاصی مورد 

 تفاده خواهیم کرد.اس "مارکسیم ابزاری"دهیم؛ مثل اینکه از عنوان بحث قرار می

   

 پردازان حوزه تضادگفتار سوم: نظریه

در این بخش نظریه پردازان متعدد وجود دارد. در این قسمت ما تنها به نظریه پردازان 

ها پردازیم که نظریه های راجع به جرم دارد. بعضی از آنای میشدهمعروف و شناخته

بعضی دیگر تنها در ضمن مباحث شان های مستقل و خالصه راجع به جرم دارند و بحث

 .اندنکاتی را مطرح کرده
 

 

  کارل مارکس الف:

های مارکسیستی قرار دارد. مارکس مطالب گذار و طراح اصلی نظریهمارکس در جایگاه بنیان

های بعدی در این های کلی بر نظریهصریحی راجع به ارتباط توانمندی و جرم ندارد اما ایده

   ه است.حوزه تأثیر داشت
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 نقش حقوق جزا و تضاد طبقاتی -1

مارکس بر اهمیت مادیات و اقتصاد تأکید فراوان داشته است. مارکس جامعه را درگیر تضاد 

در ارتباط با کمبود منابع و نوعی نابرابری تاریخی در توزیع این »داند و تضاد را دائمی می

قدرتان را منافع میان قدرتمندان و بی دید. این نابرابری، برخوردمنابع به ویژه قدرت می

یعنی پرولتاریا  ؛آفریند. در صبحدم عصر صنعتی منازعه میان دو طبقه اقتصادی جامعهمی

مارکس راجع به آثار منفی  .(253: ۱3۸3ویلیامز،)«گیرد)کارگران( و برژوازی حاکم باال می

 .(365: ۱3۸0ولد، )«کشددار همیشه شمار فراوانی را مییک سرمایه»سرمایه گفته بود 

شود در حالی تر میدارتر و سرمایهدار همواره کوچکچنین او گفته بود که گروه سرمایههم

در  .(۱۷۷: ۱۳۸۷)ملین، شودتر میبگیر به موازات گذشت زمان بزرگتر و فقیر که گروه مزد

 گردد: اینجا برخی نکات کلی نظریه مارکس بصورت مختصر بیان می

 نفسه جرم جزا است. باشد و فیداران میحقوق جزا در راستای تأمین منافع سرمایه 

 داند که در راستای اعمال اعمال پرولتاریا )کارگران( را ناشی از آگاهی طبقاتی می

گیرد و تنها برخی رفتارهای ناشی از آگاهی کاذب را فاسد و طبقاتی صورت می

 "خرده بروژوا"یا  "خرده پرولتر"رمانه را داند. این رفتارهای مجغیر مولد می

 دهد.انجام می

 داند و آنرا واکنشی داری مرتبط میعدالتی نظام سرمایهرفتار طبقه پائین را با بی

 داند. در برابر شرایط نامناسب اجتماعی می

 داندداری میجرم و مجرمان را عامل ایجاد کننده تقسیم کار و توسعه نظام سرمایه 

  .(۹۵: ۱۳۸۵)خراسانی، 

 

 ارتباط نابرابری با جرم -2

کند. چرا که های پائین همبستگی برقرار میبار طبقهها و وضعیت رقتمارکس بین جرم

باشد. این عده هر طور که مایل ای محدود میمعتقد است قدرت و ثروت در اختیار عده

خاطر فقدان منابع با ارزش با شرایط های محروم به کنند. اما طبقهباشند از آن استفاده می

پس عنصر  .(۳۵۷ :۱۳۸۰)ولد، گردندکنند و مبارزه آنها جرم تلقی میموجود مخالفت می
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تعیین کننده در وقوع جرم، وجود نابرابری و برخورداری بیش از حد یک عده محدود از 

  .باشدثروت و قدرت و محرومیت دیگران از این منابع می
 

 

  نظریه انگلس: جرم و نیازهای اساسی ب:
انگلس مثل مارکس مدعی است که ثروتمندان و قدرتمندان عامل اصلی منحرف شدن 

باری قرار باشد؛ چرا که کارگران در چنان وضعیت رقتهای پائین جامعه میکارگران و طبقه

 .(35۷ :۱3۸3)سلیمی، گرددگیرد که وادار به اعمال مجرمانه میمی
 

 

 ویلهم بنگر: نقش تبلیغات مادی و منافع غیر قانونی در جرم ج:

بنگر بر نقش قدرت و ثروت و ارتباط وضعیت اقتصادی با جرم تأکید دارد. به عقیده بنگر 

های باال مسئله منافع در های پائین احساس نابرابری و تبلیغ مادیات، در طبقهدر طبقه

شود نگاه، از نقش قدرت بطور ضمنی بحث میدر این  .(35۷ :)همانبزهکار شدن نقش دارد

 یابد.های اصلی او به نقش پیامدهای منفی ثروت اختصاص میو بحث
 

 

  جرج ولد: نقش منافع گروهی در جرمد: 
های حاصل از نزاع بر سر قدرت پرداخته بر خالف بنگر ولد بیشتر بر تعارض و کشمکش

ریه ولد بر دیدگاهی از سرشت انسانی است. ولد یک نظریه تضاد گروهی ارائه نمود. نظ

اند که زندگی شان درگیر-مبتنی است که معتقد است مردم به طور اساسی موجوداتی گروه

یک دیدگاه »این نظریه  .(۳۲۰: ۱۳۸۰)ولد،  محصولی از پیوستگی گروهی شان استبخش و 

کند که در یک ترازمندی میها تلقی ای از گروهیند اجتماعی است که جامعه را مجموعهآفر

این صاحب  .(۳۲۰ان:هم)«ماندمی هی متضاد، یکپارچه باقیهای گروپویای منافع و تالش

های بین گروهی به خاطر منافع و قدرت و ارتباط آنرا با جرم نشان نظر تالش کرده نزاع

های  روهدهد در واقع ارتباط جرم با فقدان قدرت را شرح داده است. به عقیده ولد بین گ

های موافق دولت  حامی دولت و مخالف دولت بر سر قانون اختالف وجود دارد. گروه

 گردد. گروهخواستار پیروی از قانون است؛ چرا که منافع آنها در پیروی از قانون تأمین می
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کند. و همین قانون شکنان های مخالف دولت به خاطر تأمین منافع قوانین را نقض می

های اقلیت در قدرت فتار گروهرفتار مجرمانه ر»و دهد ا تشکیل میگروه مجرمان ر

 "منافع گروهی"فاکتور اصلی و تعیین کننده رفتار اعضای جامعه  .(۳۲۲:همان)«است

 دهند.باشد. در راستای حفظ منافع اعمال قانونی یا غیر قانونی را ترجیح میمی
 

 

  شامبلیس و سیدمن: نقش قدرت و ثروت در ایجاد ارزشها هـ: 
 های این دو تن بر دستگاه حاکم و کسانی که قدرت را در اختیار دارند، متمرکزبیشتر بحث

ان قانون، نظم و تحلیل این دو شخصیت، با عنو»اند. از و بر چند نکته تأکید کرده باشدمی

قدرت حکومتی )که در »ها این است که آیا بحث اصلی آن .(32۸:همان)«شودقدرت یاد می

توان تضاد طرف است که مییک چارچوب ارزشی بی"یابد(، نظام عدالت کیفری تجسم می

کند، ی تضاد بیان میگونه که نظریهیا همان "آمیز حل کردرا در درون آن به طور مسالمت

عه، قرار خود قدرت حکومتی به طور عمده در تسخیر تضاد همیشگی، یعنی جام"

 .(3۴5:همان)«"دارد

  های مهم نظریه عبارتند از: پس محور
  گذارد؛ که قدرتمندان حاکم چگونه بر نظام جزایی تأثیر میاین -۱

  .(۳۶۵: ۱۳۸۳سلیمی، )کند؛که تعریف جرم چگونه خواست این قشر را تأمین میاین -2

 .(۳۶۵ :)همانعدالت در اجرای قوانین و واکنش در قبال جرایم، وجود ندارد ،چنینهم

 

 جرم کیفیتآستین ترک: نقش قدرت و ثروت در  و:

نظریه پردازان براین باور بودند که نظم اجتماعی از درونبرد هنجارهای تجسم یافته در »

-رأییعادل همنمود که نظم اجتماعی از تشود، ولی ترک استدالل میقانون ناشی می

های مسئول باید  گیرد. مقامهای مسئول سرچشمه میزورگویی حفظ شده از سوی مقام

بشوند. به  "رأیانه و برابری خواهیک رابط بیش از اندازه هم"مانع دگرگونی این تعادل به 

 ها قادر به جلوگیری از این مسأله باشند، مردم جامعه شرطی خواهند شد کهای که آناندازه

ای تحمل کنند که کسی فرمانگزاران را به چنان شیوه های مسئول وقواعد اجتماعی مقام
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توان زیر سئوال بردن آن قواعد را نداشته باشد. این شرطی کردن، علت اصلی نظم اجتماعی 

به نظر  .(۶۵: ۱۳۸۴طاهری، )«مبتنی بر اقتدار استری یک رابطهدر تمامی جوامع یا پایدا

  گیرد: ترک جرم انگاری تحت تأثیر چند عامل قرار می

های های باالتر }مقامبرداشتی که پلیس از عمل یا صفت ممنوعه در نظر دارد و مقام یک:

  کند.قضایی{ با آن موافقت یا مخالفت می

گران کم قدرت اگر مجریان با قدرت و مقاومت گران،قدرت نسبی مجریان و مقاومت دو:

  ترین حد خواهد رسید؛م انگاری به بیشباشد، جر

)ولد،  های مسئول در موفقیت نهایی آنها چقدر تأثیر دارد فرمانگزاران و مقام این عملسه:  

تر از ارزش و باور است. طبق این دیدگاه نیز قدرت و منافع تعیین کننده .(32۷-32۸: ۱3۸0

ها حاکم بستگی دارد. هر طور که آنجرم بودن یا نبودن عمل به اراده قدرتمندان و دستگاه 

 پذیرند.عمل را تعریف کند، دیگران نیز همان را می

 
 

 ریچار کویینی: نقش قدرت گزینش در جرمز: 

کویینی نیز از لحاظ ادبیات نظری به نظریه تضاد و پدیدار شناسی وابسته است. به نظر 

های گیریهنجارها و جهت ها،کویینی نهادهای اجتماعی تعیین کننده محتوا و جهت ارزش

های از اعضای جامعه از طریق این شود که بخشآرمانی جامعه است. کویینی یادآور می

گردند و از سوی دیگر به خاطر داشتن توان ها و منافع مشترک مینهادها دارای ارزش

دهی جهت کند. این دیالکتیک به نوبه خود درانتخاب با این نهادها رابطه دیالکتیکی پیدا می

نهادها و نظام حقوقی نقش تعیین کننده دارد. در این اوضاع و احوال دنبال شدن منافع 

گردد. توانمندان و توانگران های اجتماعی به جرم و ناهنجاری منجر میمشترک توسط گروه

کند. در مجموع این نظریه بر جرم را براساس منافع خود تعریف و به دیگران تحمیل می

سازی آن تعاریف در جامعه یند اشاعه و نهادینهآو ثروت در تعریف جرم و فرنقش قدرت 

 (.۱۴5: ۱3۸5)ستوده،  تأکید دارد
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 جرم شناسی رادیکال: ارتباط ثروت با جرم ح:

در کشور انگلیس مطرح شد. افرادی مثل یان تایلور، پل والتون  م۱۹۷3این نظریه در سال 

و جاک یانگ آنر طرح کردند. این نظریه بیشتر به بررسی ارتباط ثروت با جرم پرداخته است 

  کند. طور ضمنی بررسی میهو روابط قدرت را ب

 رادیکال،شناسی مضمون کلی دیدگاه جرم»نقش منفی ثروت بیشتر تأکید دارد. ریه براین نظ

داری های شخصی در جوامع سرمایهدارایی بررسی مناسبات میان جرم و مالکیت و سلطه بر

شناسی تضاد که جرم و ناهنجاری است. به بیان دیگر، این دیدگاه برخالف الگوهای جرم

های موجود در جامعه تبیین برحسب نوعی مفهوم عام از تضادهای بین گروهی و رقابت

داری جامعه سرمایههای تولید جرم در ویژگی تر،واسطهخود را به شکلی بیکنند، توجه می

  .(۳۷۵: ۱۳۸۵)داوری،  «سازدمعطوف می

شود چرا که باعث بوجود آمدن ارزش داری تأکید میدر این دیدگاه بر نقش منفی سرمایه

قبیل  این گردد،ای میگیری جمعیت حاشیهشود که به نوبه خود باعث شکلافزوده می

 .(3۷5 :)همانباشدساز جرم و بزهکاری ها میجمعیت زمینه

 
 

  مارکسیسم ابزاری: نقش ابزاری دولت در تعریف جرم ط:

داند که در جهت کنترل اعضای داران میمارکسیسم ابزاری دولت و قانون را ابزار سرمایه

و ثروتمندان اصول  ای است که قدرتمندانشود. دولت وسیلهفقیرتر جامعه به کار گرفته می

های از اخالقی و هنجاری خود را بر کل اعضای جامعه تحمیل کند. برای نمونه تعریف

دهد که در نهایت در خدمت آنان باشد. و افرادی را که رفتارهای غیر قانونی شرح می

 .(3۷6)همان: دهندتهدیدی برای وضعیت موجود باشند در کنترل خود قرار می

 
 

  مارکسیسم ساختاری ی:
های مارکسیسم ابزاری ها تندرویاین نوع تفکر، واکنشی به مارکسیسم ابزاری است. این

ها هدف نظام حاکم، برقرار ماندن نظم حاکم و ساختارهای اساسی را ندارند. به نظر این

را باشد. برای رسیدن به این نظم و ثبات ساختاری، گاهی قوانینی جامعه در دراز مدت می
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پرداز این باشد. دو نظریهکنند که در کوتاه مدت به نفع اقشار محروم جامعه میوضع می

 حوزه عبارتند از: 

 (Spitzer. S)یک: نظریه استفن اسپتزر 

باشد. او مدعی است ترین میدر حوزه مارکسیسم ساختاری، نظریه او یکی از قابل توجه 

 :در قبال یکی از موارد ذیل باشد داند که مانعیکه قانون فردی را مجرم می

 داری؛ها به نظام سرمایهاختصاص یافتن محصول نیروی کار انسان 

 داری؛تحقق تولید در نظام سرمایه 

 اجرای الگوهای مرسوم توزیع و مصرف؛ 

 های تولیدی و غیر تولیدی؛پذیری نقشجامعه 

 (۳۷۹: ۱۳۸۵)داوری،  داریایدئولوژی حامی عملکرد جامعه سرمایه. 

رسد که بسیاری از قوانین برای محرومین هم مفید این نوع نظریه پردازی به این نتیجه می

رساند کند، اما به ثبات جامعه و ساختارهای حاکم یاری میاست و گاهی مرفهین را تنبیه می

  باشد.داری میکه در نهایت به نفع نظام سرمایه

 
 دو: هگن جرم و قدرت

بین قدرتمندان و محرومین پرداخت و اظهار کرد که احتمال مجرم هگن به بررسی رابطه  

جرم را باید »شناخته شدن محرومین، نسبت به مرفهین بیشتر است. او اظهار کرد که 

ای میان قدرت قدرتی تبیین نمود. یعنی هگن به رابطهو نه خود بی "روابط قدرت"براساس 

هایی که دیگران را مجرم معرفی ت آنشوند و قدرکسانی که به عنوان مجرم تعریف می

به گفته وی خود جرم، به طور ضمنی یک رابطه  .(۳۳۴: ۱۳۸۰ولد، )«کندکنند، توجه میمی

اغلب }به شکل{ اِعمال قدرت یک نفر بر دیگران است،  قدرتی است. ارتکاب یک جرم،

   .(33۴)همان:  در حالی که مجازات شدن به سبب یک جرم، تابع قدرت دیگران است

های توان گفت که طبقهگوید نمیکند. او میبا این نظریه رابطه قدرت با طبقه را اصالح می
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ای در نظر گرفت. او اظهار را یک مفهوم رابطه باال نسبت معینی با جرم دارد بلکه باید طبقه

مدیریتی -ایحرفههایِ آفریقایی در طبقه مریکاییآکرد، احتمال بیشتری وجود دارد که 

  .(335:)همان عدالتی و تبعیض درآمدی را تجربه کندبی
 

 بندی نظریه تضادگفتار چهارم: جمع

بندی از بود. اما اگر بخواهیم جمع "نظریه تضاد"آنچه تا کنون ذکر شد بخشی از ادعاهای 

فراوان روبرو های این نظریه ارائه بدهیم کاری دشواری است. چرا که این نظریه با ابهام

های محتوایی است. حتی نامگذاری این نظریه مورد توافق نیست. اما  مسئله مهمتر ابهام

به عنوان بنیانگذار این نوع  "نظریه مارکس"ها به نظریه است. ریشه بسیاری از این ابهام

. باشدگردد. اصوالً معنای دقیق اینکه اقتصاد اصل و زیربنا است، معلوم نمیفکر، بر می

کند در منظور این است که به تجربه ثابت شده که مادیات فشار بیشتری بر زندگی وارد می

کند و انسان به راحتی نیازهای معنوی حالی که معنویات فشار زیادی را بر انسان وارد نمی

با صرف  .(۸۸-۸۷)مطهری: ص گرددگیرد در حالی که در مقابل مادیات تسلیم میرا نادیده می

م که چند نکته کلی از آنچه را تا کنون ذکر شد، یتوانیم بگویها، میاین نوع ابهامنظر از 

  آید.بدست می

های عمل کنند که ها و منافع با همدیگر ارتباط دارد، مردم تمایل دارند به شیوهارزش الف:

چیزی ارزش است که با منافع هماهنگ باشد. ها و منافع شان سازگار باشد و آنبا ارزش

ای تنظیم کنند ها و منافع، تمایل دارند ارزشهای خود را به گونهمردم به هنگام تضاد ارزش

  .که با منافع شان در یک خط باشد

ها و منافع و دفاع از ارزش ءافراد مقتدر در هنگام تصویب قوانین کیفری برای ارتقا ب: 

های ها و منافع گروهارزشی تر نمایندکنند؛ به طور کلی قانون کیفری بیششان تالش می

   باشد؛مقتدر می

تری داشته باشد، در اجرای قوانین کیفری، هرچه شخص قدرت سیاسی و اقتصادی بر :ج

تری برای به دست آوردن دخالت رسمِی دیده شدن توسط دیگری، توانایی بیشبه هنگام بزه
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تری داشته بیش های اجرای قانون دارد؛ هرچه شخص قدرت سیاسی و اقتصادیکارگزار

تر است های اجرای قانون مشکلدیده کردن دیگری، برای کارگزاریباشد، به هنگام بزه

   .که وی را تعقیب کنند

ها با قدرت سیاسی و اقتصادی آنها تناسب ههای رسمی جرم افراد و گروتوزیع نرخ :د

 .(3۴۴-3۴3: ۱3۸0)ولد،  معکوس دارد
 

 انتقادیمبحث دوم: نظریه جرم شناسی 

های نظام جزایی پردازی شناسی رایج و سیاستهای جرماین دیدگاه با بسیاری از ایده

یند تولید جرم و واکنش در برابر آداری در فرعلی سرمایهامخالف است. این دیدگاه برجایگاه 

جرم شناسى انتقادى }مارکسیسم و پست مدرنیسم{ با  .(۳۹۱: ۱۳۸۳)هنیز،  آن تأکید دارد

اند که نابرابری اقتصادی و معضل جرم با یکدیگر های تضاد، در این دیدگاه مشترکنظریه»

 ای درباره منابع قدرت در جوامع،ارتباط علیتی دارند. این دو رهیافت با طرح استدالل ویژه

روند. مارکسیسم قدرت را در مالکیت ابزار تولید، پست مدرنیسم های تضاد فراتر میاز نظریه

ها به طور ضمنی بر دهد. هریک از این رهیافتهای زبانی جای میرا در کنترل بر نظامآن 

اند که تنها در صورتی معضل جرم قابل حل است که این ساختارهای قدرت این عقیده

اما در بعضی جهات  ،باوجود این نقطه نظر مشترک. (353: ۱3۸3هنیز، )«دگرگون شوند.

م  ۱۹20هایی هم با همدیگر دارد و سر تفاوت آنها این است که پس از اواسط دهه تفاوت

دوباره م ۱۹60در اواخر اما  شناسی مارکسیستی از دنیای انگلیسی زبان رخت بربستجرم

 انگارانه چپ مطرح شد. ازانتقادهایی از نظریه ساده م۱۹۷0شناسان در دهه ظاهر شد. جرم

ای العادهجمله بالک و چمبلیس این اشکاالت را مطرح کرد که طبقه فرمانروا انسجام فوق

گری آنها بدانیم. عالوه ندارد. قوانین تنها ابزار دست آنها نیست تا جرم را واکنش به بیداد

دهند. همچنین درباره براینکه محرومین تعرضات زیادی را نسبت به همدیگر انجام می

: ۱3۸0)ولد،  برندای وجود دارد و محرومین نیز از آن سود میهای گستردهجماعتعریف جرم ا

35۹). 
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دارانه، خواهان محیط با توجه به این تغییر موضع نظریه انتقادی در موضع ضد سرمایه

گرایانه نژادپرستانه و ویرانگرانه ها و رسوم دگرجنسطبیعی و اجتماعی است که با شیوه

آنان به مسئله معنا، تفاوت اجتماعی و تحلیل  .(3۹2: ۱3۸3)هینز، ه نباشدتولید و مصرف همرا

شد. در اینجا نوین مطرح میهای پساها در قالب تحلیلگفتمان عالقه نشان دادند. همه این

های از سوگیری شکنی شود. مثالًگشایی و ساختشد از واژگانی مثل قانون، رمزسعی می

یابد. در این نوین تا حد یک نظریه ارتقا میقانون بر علیه محرومین یاد شد. گاهی ایده پسا

و همه چیز در قالب مصنوعات زبان )عالئم،  گرددعین مطرح می نظریه پیوند میان ذهن و

ن عینی گردد. هیچ جهاشود. و زبان نیز تعیّن یافته دیدگاه فرد قلمداد مینماد( مطرح می

طرفی بوجود نیست که از محدوده ساخت و معنای ذهنی جدا باشد. با این نظریه نوعی بی

کند که با این نوع ای ارزش خاصی ندارد اما این نظریه باید توجه آید که هیچ نظریهمی

 .(3۹6: ) همانباشدطرفی جهان در قالب قدرت هم قابل مطالعه نمیبی

 

  رم شناسی انتقادیمفاهیم اساسی ج گفتار اول:

ترین مفهوم این دیدگاه است. این ساختارها به اشکال خاصی نهادینه ساختارهای قدرت مهم

کند و به شکل های مختلف اقشار ضعیف را منافع خاصی حمایت می شده و از عالئق و

های اساسی این نظریه این است که روابط قدرت دهد. از دیگر ایدهتحت ستم قرار می

دهد. طبق این نظریه عنصر قدرت تعیین کننده عمل نظام جزایی را تشکیل می زیربنای

باشد. کانون اصلی انتقاد این دیدگاه، تصویر های مختلف مینحوه عمل نظام جزایی با گروه

های مختلفی را شناسی انتقادی حوزهباشد. جرمنحوه عمل قدرت در درون نظام جزایی می

 :توان در دو بخش بررسی کردجرم شناسی آنرا می هایگیرد اما بحثدر بر می

ساختاری، کانون توجه آن پدیده قدرت است که در درون ساختارهای اجتماعی ریشه  -۱

  . شودگر مینفوذ جلوههای ذیهای گروهدوانده و در شکل اقدام

معرفت بررسی یند تولید آرویکرد پسا نوین، در این رویکرد قدرت با توجه به زبان و فر -2

  .باشدشود که موجب پدید آمدن تضاد معنا میمی
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  گراشناسی ساختارجرم الف:
پذیری به دهد. ریشه این ستمترین بحث این نظریه را تشکیل میعمده "ستم"مفهوم 

ین دست و کارگر، بومیان و ئگردد. اعضای طبقه پاتقسیمات طبقاتی نژادی و جنسی بر می

  باشد.پذیرتر از اقشار دیگر میآسیبهای اقلیت  گروه

ایدئولوژی حاکم بر دیدگاه جرم شناسی انتقادی، آن را بیش از هر چیز به سنت سوسیالیسم »

و تأکید آن سنت بر سه مضمون مناسبات قدرت، تضاد اجتماعی و تغییر شبیه می سازد؛ 

امکانات و منابع مورد  یعنی نکاتی که سنت یاد شده آنها را به عنوان پیامدهای نزاع بر سر

توجه قرار داده است. کالم سرمشق این دیدگاه، عبارت است از عدالت اجتماعی و همچنین 

.(۴۱2 :۱3۸3)هینز، «اهمیت برخوردار بودن قشرهای فاقد قدرت از حقوق و اختیارات قانونی

  

  نوگراییجرم شناسی پساب: 
سازد. طبق این نظریه زبان عامل تعیین میدیدگاه پسا نوگرایی این است که زبان اندیشه را 

باشد. این نظریه جرم را در کننده مناسبات و نهادهای اجتماعی و روش شناخت جهان می

کند و مناسبات قدرت را تعیین کننده یند تولید زبانی و مناسبات قدرت مطالعه میآراستای فر

چه زبان مدعی کاربرد زبان و آنداند. طبق اندیشه این نظریه میان یند تولید زبانی میآفر

 "حقیقت عینی"گونه ارتباط منطقی ضرورت ندارد. یعنی هیچ شرح و تعریف آن است هیچ

  .(۴0۷:)همان وجود ندارد

داند. به همین این دیدگاه تنها ویژگی فراگیر در جهان را تالش برای سلطه بر دیگران می 

را هدف اصلی  "های خرد قدرتپدیده"جهت به تحلیل قدرت عالقمند هستند ولی تحلیل 

ها عمل ها و زندانهای خرد در درون نهادهای مثل پلیس، دادگاهداند. این پدیدهخود می

های شکل گرفته در مقابل قدرت را به عنوان ه، آشکار کردن ایستادگیکند. این نظریمی

کند. اینها معتقدند که کلید کنترل قدرت در دست صاحبان ابزارهای یک هدف اعالم می

وجود هگیرد و نزاع دائمی را بچنین در مقابل هر قدرتی ایستادگی شکل میباشد. همبیان می

هایی را که برای تغییر و تحوالت اجتماعی باید گفتمان ها برای درکآورد. به نظر اینمی
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ها شود درک و فهم کرد. به عقیده ایننفع گروهی خاص و به ضرر گروهی دیگر انجام می

رساند. در اینجا نوعی های فراموش شده ما را میهای رایج به درک گفتمانفهم این بنیان

های مغلوب شده را هم ست که گفتمانشکنی معنا هم ضروری است و منظور این اساختار

  .(۴0۸: ۱3۸3)هنیز،  باید یادآوری کرد

یاد کرده است و منظور این است  های قیاسی ذهندر امر ساختارشکنی ذهن از موقعیت

آموزد های خاص سخن گفتن و تفکر مربوط به آن موقعیت را میها شیوهکه افراد در موقعیت

گیرد احساس و گیرد که در قالب موقعیتی که در آن قرار مییک افسر پلیس یاد می مثالً

گوید این وابستگی یابد. ساختارگرایان اجتماعی میای میکند و زبان ویژهشناخت پیدا می

 .(۴۱0:همان(داردساختاری افراد را از کنترل اعمال و رفتارش باز می

شناسد که یک نوع بیان و زبان را به رسمیت میبا توجه به این مسئله، نظام جزایی  

شمارد. هدف این را غیر عقالنی و غیر قابل پذیرش می - دیدهبیان بزه ،های دیگربیان

های خاموش شده است. نظریه تصویر کردن عدالت جزایی متفاوت و نشان دادن گفتمان

تمام تأکید خود را بر  داند.پس این نظریه نقش فشارهای اجتماعی و زیستی را مردود می

ارزش ها را ارزشمند و بعضی دیگر را بیسازد که عالئق بعضیهای زبانی متمرکز میتعریف

های انگاری تأکیددارد. از گفتماناین نظریه بر سلطه زبانی و جرم ،آوردبه شمار می

کند. این گفتمان جایگزین به اقشار محروم تعلق دارد. این نظریه از دفاع می جایگزین

  .(۴۱۱:)همان گرا عالقمند استکند و به ایجاد فرهنگ کثرتایجاد گفتمان برتر اجتناب می

داری معاصر در دو بعد زیر صاحب نظران این دیدگاه با عنایتی آشکارتر به آثار سرمایه»

ها؛ و دوم، در ر زمینه فراهم نمودن فرصت برای بزهکاری شرکتاند: نخست، دپرداخته

 .(۴۱2:همان)«هاخصوص به دست دادن توجیه برای اِعمال نشدن قوانین در حوزه این جرم
 

  بررسی دیدگاه جرم شناسی انتقادی گفتار دوم:

مند که بسیار مبهم است اما بعضی نکات آن برای ما سودنظریه انتقادی در عین این 

                                                             
 -discursive subject positions  
 - replacement discourses  
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باشد، اولین نکته آن این است که قدرتمندان و ثروتمندان تنها ابزارهای مادی را در می

اختیار ندارند بلکه ابزارهای معنوی و فرهنگی را نیز در اختیار دارند البته مهمترین ابزار ذکر 

های حاکم بر جامعه است. نکته دوم آن این است که به شده در این دیدگاه زبان یا گفتمان

ها های و سازمانهای قدرتمند توجه دارد و نگاه آنها خردتر از نگاه مارکسیستمجموعه

باشد. نکته سوم این نظریه این است که از صداهای خاموش و حاشیه نشین شده یاد می

زند. دیگر ها به حاشیه نشینی آنان دامن مینشینکرده و اینکه جرم انگاری اعمال حاشیه

دهد و از یک تضاد طوالنی مدت یاد مبنای کار دولت را نشان می اینکه عالئق و منافع

کند که اگر دولت منافع یک گروه را مقدم بدارد به یک تضاد بالقوه و پنهانی دامن زده می

 شود.می

 

 نقدهای نظریه انتقادی گفتار سوم:
 

 تعریف جرم :الف

های ت نسبت به گروهکند که صاحبان قدری تعریف میتاین دیدگاه جرم را نسبت به سم

ای خاص )برای مثال طبقه کارگر( های اقلیت( یا طبقه بومیان یا دیگر گروه خاص )مثالً

شناسان مارکسیست، تعریفی مبتنی دارند. به بیان دیگر این دیدگاه، همانند برخی جرمروا می

   دارد.بر حقوق بشر را درباره جرم پذیرفته است. اما این اینگونه تعریف مشکالتی 

توان های موارد سوء استفاده از حقوق بشر را نمییکی اینکه با استفاده از این دیدگاه تفاوت

درک کرد در حالی که موارد با همدیگر بسیار تفاوت دارد و زیان مراتب بسیار زیادی دارد. 

  

 مفهوم قدرت :ب

آن هیچ تالشی در  نظران انتقادی غیر از تفاوت صاحبان قدرت و فاقدان برخی از صاحب 

جهت تحلیل مفهوم قدرت صورت نداده است. مثل توجه به پویایی قدرت در سطح خرد 

وکالن، فهم قدرت اجتماعی به کار رفته در مسیرهای خاص، تفاوت قدرت با توجه به 

مفهوم قدرت این است که آنها افکار فوکو  هفاوت. اشکال دیگر راجع بامکانات گروههای مت
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مطلوب استفاده کرده است. از جمله پدیده قدرت را به عنوان یک امر عام را به شکل نا

 معیار کدام با دارد حضور جا همه در ایستادگی –استفاده کرده در حالی که اگر قدرت 

  است یا رهایی بخش؟ ظالمانه خاص اجتماعی مناسبت یک که داد تشخیص توانمی

 

 ابهام در نوع رابطه جرم با قدرت :ج

کند پردازد ولی مشخص نمیداری و تضادهای ناشی از آن میآنها به تحلیل نظام سرمایه 

داری تنها تضادهای خاصی را بوجود عامل اقتصادی دارد یا اینکه سرمایه جرایمکه آیا تمام 

  آورد که وجود شان مستقل از رابطه اقتصادی است. می

نند از جمله مواردی ما "های کالنحکایت"گرایی در صورت مردود شمردن انتقاد از نسبی

هیچ مبنای منطقی و یا حتی توجیهی برای بررسی اعمال  "برابری"و  "حقوق"، "عدالت"

خاص دستگاه جزایی وجود ندارد. تحلیل این دیدگاه در بکارگیری ساخت شکنی به عنوان 

وجود نداشته رسد. چرا که اگر دنیای عینی سرانجام میروش تحلیل، به نوعی پسرفت بی

گردد. باشد و همه چیز مخصوص زبان قلمداد گردد تمام انواع معرفت غیر قطعی و نسبی می

  ؛شکنی پایان مشخصی ندارد. این ساخت شکنی دو پیامد دیگر هم داردو این ساخت

  سازد؛نهایت پیچیده میاینکه زبان تحلیل را بی :یکی 

شود که واقعیت وجود نداشته باشد معلوم نمی: اگر شالوده جوهری برای دستیابی به دوم 

معیار این باشد که از  های حمایت کند. اگر مثالًمحققان کدام صدا را بشنود و از چه گروه

گرایی افراطی و های خاموش شده توسط قدرت حمایت شود پس باید از صداهای ملیصدا

یدگاه پسا نوین چارچوبی از امثال آن هم باید حمایت کرد مگر اینکه حداقل در ورای این د

 .(۴۲۶-۴۲۲: ۱۳۸۳)هنیز،  ها بیابیمارزش

چنین معیار مخالفت این نظریه این است که باید با دیدگاه مسلط مخالفت کرد. حال هم

سئوال این است که جای دیدگاه مسلط چه چیزی را جایگزین کنیم. بعضی گفته است باید 

دیدگاه ضعیف را تقویت کرد اما این پیشنهاد به امر توجه نکرده است که هر گونه تالشی 

ه به معنای تالش برای ایجاد دیدگاه مسلط است که طبق در راستای تقویت یک دیدگا
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فرض غیر قابل پذیرش است. بعضی از پساساختارگرایان به این مسئله توجه دارد و تصریح 

توان در دستور کار قرار داد. های قیاسی جایگزین را به سادگی نمیایجاد صورت»کرده که 

 مله معرفت،جدید در محورهای از ج گیری تضادهاییمتضمن شکل زیرا انجام این عمل،

  .(۴۱2: ۱3۸0هنیز،  («قدرت و ایستادگی است

 

   گرایی چپنظریه واقع مبحث سوم:

ای بیش از حد محدود )یعنی سوء این نظریه در اصل به چپ تعلق دارد، ولی به گستره

 .(3۸2: ۱3۸5)سلیمی، استفاده برگزیدگان طبقه حاکم از قدرت( دیدگاه چپ اعتراض دارند

و جک یانگ  گرایی چپ را در آثار افرادی انگلیسی مثل جان لیرون مایه اصلی واقعد

باشد. جایگاه ویژه برخوردار می توان پیدا کرد. در این نظریه مفهوم محرومیت نسبی ازمی

باشد. اگر فرد در این مقایسه محرومیت نسبی حاصل مقایسه کردن خود با دیگران می»

بیند دچار احساس محرومیت را از دستاوردهای افراد همسان کمتر ب دستاوردهای خود

 .(۱2۸۴: ۱3۸5افکاری، )«گرددمی

 پدیده محرومیت نسبی را در میان افراد ساکن در مناطق مسکونی طبقه»گرایی چپ واقع

در  .(3۱2: ۱3۸0هنیز، ) «هاستگیری و رشد ضد فرهنگکارگر که خود موجبی برای شکل

ساختاری و غیر ساختاری دارد. در . این نظریه جنبهآوردی جرم به حساب میشمار علل اصل

نویسند: این فرهنگ و در توضیح آن می پدیده محرومیت نسبی تأکید دارد جنبه ساختاری بر

سازد تا چشم های قومی را مجبور میحاکم بر جامعه است که افراد جوان و اعضای اقلیت

هم در حالی که موقعیت آنان در درون نظم اجتماعی باشند؛ آنهای مادی انتظار پاداش

  .(3۱0همان:)«هاستی ایشان بدان پاداشموجود، مانع دستیاب

شود که صاحبان قدرت و ثروت از یک سو به نمایش دادن آن از این نظریه استفاده می

تیجه، احساس گردانند. در نمشغولند و از سوی دیگر بسیاری را از برخوداری آن محروم می

  کشاند.سوی ارتکاب جرم میهمحرومیت نسبی افراد زیادی را ب
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  دیدگاه برچسب زنی مبحث چهارم:

تأثیر معانی ذهنی بر »به مجرم و  "برچسب و انگ زدن"بحث اصلی این نظریه بر محور 

چرخد. مفهوم برچسب با مسئله برخورداری یا محرومیت می (۱۸۱ :۱۳۸۰هنیز («مسائل عینی

گیری علت ارتکاب جرم کنار گذاشته از قدرت و ثروت رابط نزدیکی دارد. در این رویکرد پی

شود، متمرکز شده شده و بحث اصلی بر اینکه چرا بعضی افراد مجرم و بزهکار نامیده می

  است.

 باشد: بردارنده دو نکته می در نظریه برچسب

  وجود دارد. "بد"يا  "خوب"اشخاص 

 (۱۸۱:)همان مناسبات قدرتهاى خاص گونه. 

 

   زنیفرایند کلی برچسب گفتار اول:

 طور مختصر عبارتند از:هیند کلی برچسب زنی بآفر

  وارد آمدن برچسب منفی؛ .۱

 .بدنامی؛  2

 شکل گرفتن هویتی جدید: در واکنش به وارد آمدن برچسب منفی؛  .3

: همان) مناسبات در دسترس ها وپای بست شدن فرد به هویت جدید: با تکیه بر نقش .۴

۱۹۳).  

صورت مختصر و کلی شرح داده هبرای روشن شدن این نظریه هرکدام از این مراحل ب 

 شود.می

توانند کسانی که نماینده نظم و قانون هستند، یا می»در توضیح مرحله اول گفته شده 

زنی را فراهم برچسبتعاریف اخالق متعارف را بر دیگران تحمیل کنند، منابع اصلی 

شوند های که برای ایجاد مقوالت جرم ها به کار گرفته می سازند. بدین سان برچسبمی

کنند. کم و بیش قواعدی که جرم برحسب آنها تعریف ساخت قدرت جامعه را بیان می

شوند، توسط ثروتمندان برای های که این قواعد در آنها به کار گرفته میشود، و زمینهمی
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تر برای افراد جوانتر و توسط اکثریت قومی ا، توسط مردان برای زنان، توسط افراد مسنفقر

مندان شود قدرتپس معلوم می .(۱۶۲: ۱۳۸۴)گیدنز،  «شودهای اقلیت تنظیم می برای گروه

مدهای پیآچسب مجرمانه بزنند و این برچسب توانند به فقراء و ضعفاء برو ثروتمندان می

هنگامی که »شود که در مرحله دوم اثر آن برچسب بیان می مخرب دارند.گرانه و ویران

معرض برچسب  این برچسب به تعریف جمعی و غالب بدل شود، شخص مورد نظر در

 .(۱۹3: ۱3۸3هینز،  («گیردبدنامی قرار می

کند. این ادعا بر در مرحله سوم ادعا شده که برچسب منفی هویت جدیدی را ایجاد می

خود "مبتنی است که در قالب مفهومی مثل  "نظریه کنش متقابل نمادین"های بحث

شود. نخست ظاهر ما به چشم از سه عنصر اصلی ساخته می»بیان شده و  "سانآیینه

چه احساسی از  نماید، دوم، داوری او درباره ظاهر ما چیست و سرانجام،دیگری چگونه می

ادعای نظریه کنش  .(۴۱0: ۱3۸3کوزر،)«تگیآید، غرور یا سر شکسپدید می خود برای ما

متقابل این است که هر احساسی که در خالل کنش متقابل برای ما پدید آید شخصیت ما 

دیگری در دیدگاه کنش متقابل بدین مضمون بیان شده که  نکته .(۴۴۸:)همان سازدرا می

معانی حاصل کنش متقابل کنند اما این نمادها و ها براساس نمادها و معانی عمل میانسان

 نقشها براساس چنین باید توجه داشت که انسانها در موقعیتهم .(۴۱0: ۱3۸2)ریتزر،  است

رود، کند و منظور از نقش این است که هر انسانی مطابق آنچه از او انتظار میعمل می

کنند چرا که احساس می گوید: بعضی از اقشار احمقانه عملگافمن می کند. مثالًعمل می

حال نظریه برچسب  .(۱۱۲: ۱۳۸۸)کرايب،  کنند دیگران از آنان چنین انتظاری دارندمی

کند چرا که از آنان چنین انتظاری مدعی است که برخی اعضای جامعه مجرمانه عمل می

کند که بندی میم همه این مباحث را جمعرود. در قالب یک ادعای کلی و دو مفهومی

از طریق میانکنش با  ی هر شخص به طور عمدهخود انگاره»ادعای کلی این است که 

خویشتن "ست که مید آن را همان چیزی» شود و دو مفهوم،بندی میمردمان دیگر ساخت

 (2۹۹: ۱3۸0ولد، )«نامدمی "ایآیینهخود"لی آن را و کو "بندی اجتماعیبه عنوان یک ساخت

در مرحله چهارم نظریه برچسب مدعی است که اگر برخی اعضای جامعه در خالل کنش 
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آموزد و در خالل زمان هویت کند، انجام نقش منفی را میمتقابل، برچسب منفی دریافت 

 گیرد.های منفی شکل میآنها برحسب همین برچسب

  

  نقدهای نظریه برچسب گفتار دوم:

زنی رسمی بیش از اندازه تأکید بر اهمیت فرایند برچسب»پردازان این حوزه نظریه الف:

کرده است. آکرز خاطر نشان کرده است که گاهی اوقات، آدمی از خواندن این ادبیات این 

اند و در ی تجارت خودِ شان مشغولآورد که مردم به تفکر در بارهاثر پذیری را به دست می

زند. ها را بایک برچسبِ بدنام سیلی میشود و آنی بد ظاهر میامعهاین هنگام ناگهان ج

آورد، انتخابی جز کژرو شدن در پیش فردی که به طور اجباری نقش کژرو را به دست می

  .رو ندارد

کشد که گویی وی در ای به تصویر میزنی معموالً کژرو را به گونهی برچسبنظریه :ب

پذیرد که نتواند از آن دوری را میکند و تنها به هنگامی آنمیبرابر برچسبِ کژرو مقاومت 

رسد که گزیند. اگرچه این مسأله ممکن است در برخی موارد درست باشد، ولی به نظر می

افتد و شخص ممکن است جو میو}فرد{ کژرو به طور فعال به جستدر مواردِ دیگر هویت 

  . یک هویت کژرو تشکیل دهد...

ِی نوعی و پیرو قانون جامعه، که یک خود انگاره شود که برای عضوِتصدیق می معموالً :ج

کنترِل  زنی یا بدنامی دارد، شگرد اولیهنامجرمانه دارد، نقشی که دادگاه کیفری در برچسب

به خاطر تر است. شهروند معمولی، ها خیلی مهمست و از اِعمالِ واقعِی مجازاتاجتماعی

یت، و نه مجازات همبسته با آن، از ارتکاب اغلبِ جرایم بازداشته ترس از خود محکوم

: ۱3۸0)ولد،  «زایی برچسبزنی بیشتر از جرم زدایی آن نیست.نقش جرم شود... احتماالًمی

305)  

مهمترین اشکال عبارت است از اینکه دلیل بزهکاری اولیه را بطور مناسب شرح نداده : د

 .است
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 جمع بندی

ها را انتخاب کردیم و بندی بعضی نکات مفید و مناسب هرکدام از این نظریهجمعدر این 

از آن استفاده خواهیم کرد.  "ارتباط قدرت و ثروت بر جرم"برای تحلیل مسائل مربوط به 

های که مورد بحث قرار گرفت وجهه مارکسیستی داشت، اما این نظریه به غالب نظریه

رسد؛ چرا که بر عوامل محدود اقتصادی تأکید ی به نظر نمیهای ما کافتنهایی برای تحلیل

گیرند. در حالی که ما معتقدیم عوامل دارند و عوامل دیگر را تا حدود زیادی نادیده می

 باشد. های توانمندان نقش دارند و عوامل اقتصادی تنها بخشی از آن میگوناگون در جرم

های مادی تأکید دارند و طوری القا جاذبه های مارکسیستی تنها بر منافع مادی ونظریه

پذیرند در حالی شناسانه تأثیر نمیکنند که توانمندان از فرهنگ و عوامل انسانی و هستیمی

پذیرند. به همین جهت ما های انسانی از بسیاری امور تأثیر می که آنها نیز مثل دیگر گروه

صورت گسترده مطرح خواهیم کرد هدر بحث خود بحث علل مجرم گردیدن توانمندان را ب

پذیرند و دهیم که توانمندان مثل سایر اعضای جامعه از عوامل خاصی تأثیر میو نشان می

، چرا که با کنترل گرایانه جامعه شناسان را به کمک آن اصالح خواهیم کردنگاه نسبی نهایتاً

همه چیز را بازیچه  توانآن علل پیامدهای سوء قدرت و ثروت نیز قابل کنترل است و نمی

توانند خدماتی که آنها می باشند و اتفاقاًتوانمندان دانست بلکه توانمندان نیز قابل کنترل می

باشد. همه چیز را بازیچه دست آنها دانستن به معنای خائن گیر میانجام دهند بسیار چشم

ه در کنار معرفی باشد. این نگاه را عدالت قبول ندارد بلکصورت عام میهدانستن آنها ب

اند. هرچند به لحاظ کمی ساز نیز بودهشود که تاریختوانمندان فاسد از توانمندانی یاد می

اند. ولی گیر در تاریخ داشتهاند که نقش چشمها محرومین نیز بودهمحدود باشد. در کنار آن

تر و... توانمندان تر، منافع کالنتوجه دادن جامعه شناسان به امکانات بیشتر، ابزارهای قوی

بسیار قابل توجه است. یکی از فوائد تحلیل آنها این است که یک نمونه امروزی از پیامدهای 

 اند به خوبی تحلیل کرده "دارینظام سرمایه"سوء قدرت و ثروت را در قالب 

یه تضاد بر  منفعت محوری و آثار سوء نابرابری تأکید داشت. نظریه تضاد از سوء نظر

های اجتماعی و تحریف و جعل باورها و اصول فرهنگی های توانمندان از سازماناستفاده
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اظهار نگرانی کرده بود. در این زمینه نیز ادبیات غنی تحت عنوان مالء، مترف و... در مباحث 

های توانمندان حکایت دارد و نشان دینی وجود دارد که بر نگرانی دین مبین اسالم از جرم

نیز با مطالعه مالء و  معموالً .های این قشر اهمیت و جایگاه ویژه دارد که جرمدهد می

شویم که منافع دنیوی ریشه اصلی جرم آنها بوده است. در مترف در متون دینی متوجه می

اند تا به هدف و منافعش دست یابند. طول تاریخ آنها با همه نظام اجتماعی بازی کرده

نقش ویژه و تخریبی توانمندان این امور را به خوبی شرح داده داستان اقوام پیامبران و 

 باشد. برای اثبات مقصود ما کافی می "لهبابی"است. اجماال مراجعه به شرح حال امثال 

چنین نظریه تضاد در شکل جدیدش بر گفتمان غالب و فرهنگ سازی توانمندان و سوء هم

 دینی نیز کلیت این بحث وجود دارد. مثالً  استفاده از این امور تأکید شده بود. در متون

های متعدد دارد که از تحریف حقایق توسط دستگاه در نهج البالغه روشنگری حضرت علی

 تبلیغاتی معاویه حکایت دارد.

چنین نظریه برچسب مدعی برچسب انحراف زدن به محرومین و شیطنت توانمندان در هم

دادن محرومین تصریح  قش برچسب در منحرف جلوهاین زمینه بود. در متون دینی نیز بر ن

های چون دنیا به مردی رو کند، نیکی» :فرمایدمی )علیه السالم(امام علی  شده است. مثالً

های خود ایشان را از آنان و چون به آنان پشت کند نیکی دیگران به ایشان نسبت دهد

کند که فرعون رم انگاری قرآن تصریح مینهج البالغه( همچنین در بحث ج«) سلب کند

  .(۲۶)غافر/ دادمردم را از فساد و تباه شدن نظام اجتماعی توسط حضرت موسی بیم می
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 خذآممنابع و 

 کريمآنـ قر۱

چاپ  ناشر: نشر نی،منوچهر صبورى،  :ترجمهتهران،  ،مبانی جامعه شناسی (.۱۳۸۴)آنتونی گیدنز، -۲

 چهاردهم.

 تهران،،های وابستهفرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمینه (.۱۳۸۵)،افکاری نصرت اهلل پور - ۳

 ر، چاپ پنجم.فرهنگ معاصناشر: 

: پرويز بابايی، ترجمه ،های کارل مارکسگزیده نوشته (.۱۳۸۷)باتومور، ت.ب، روبل، ماکزيملین،  -۴

 . چاپ اولنگاه،  ناشر:تهران،

تهران، علی شجاعی،  :، ترجمهجرم شناسی نظری (.۱۳۸۰)س برنارد، و جفر اسنییس،جرج ولد، و توما -۵

 ناشر: انتشارات سمت، چاپ اول.

مشهد، ناشر: دانشگاه فردوسی، چاپ  ،بررسی مسائل اجتماعی ایران (.۱۳۸۵خراسانی محمد مظلوم،) -۶

 دوم.

 تهران،: محسن ثالثی، ترجمه  ،نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر (.۱۳۸۲)جورج  ،ريتزر  - ۷

 ، چاپ هفتم.انتشارات علمی ناشر:

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ناشر: ،قم، جامعه شناسی کجروی (.۱۳۸۵)،داوری، محمدو  سلیمی، علی  -۸

 چاپ دوم.

 

: پژوهشگاه حوزه ناشر، قم ،همنشینی و کجروی (.۱۳۸۳)،، محمد؛ ابوترابی محمودداوری ؛علی ،ـ سلیمی۹

  چاپ اول. دانشگاه و تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری،و 

 چاپ شانزدهم.انتشارات آوای نور،  تهران، ناشر: ،آسیب شناسی اجتماعی(.۱۳۸۵، هدايت اهلل، )ـ ستوده۱۰
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 .چاپ اولتهران، ناشر: میزان، رضا ملک محمدی، 
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 Hagen’s, Structural Criminology,  1989, p 1-2)ولد جرج، به نقل از:  ـ۱۶

ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، علی سلیمی،  :، ترجمهجرم و جرم شناسی (.۱۳۸۳،)فیونا ،هينزـ ۱۷

 .چاپ اول

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

در جرایم داخلی و بین المللی مباشر  کیفریمسئولیت   

 

                                                                          گل زیور یعقوبی5  

 چکیده

م ارتکاب جر گردد.می جرم مادی رکن مرتکب که است کسی جرم اصلی فاعل یا مباشر

منتهی به مجازات مرتکب  ؛نداشته باشد کیفری تولیتوسط یک شخص مادام که او مسئ

در این تحقیق به بررسی مختصر مسئولیت کیفری مباشر در جرایم داخلی و  نخواهد شد. 

با اندکی داخلی  کیفریمباشر در حقوق  کیفریولیت ئمس بین المللی پرداخته شده است. 

داخلی  کیفریبین المللی است. با این تفاوت که در حقوق  کیفریهمانند حقوق تفاوت 

ن مجازات را در اختیار ییده اما در حقوق جزای بین المللی تعیدین گریمجازات مباشر جرم تع

شامل اشخاص حقیقی و  کیفری تیولئمس ،داخلی کیفری قضات قرار داده است. در حقوق

بین  کیفریر اساس اساسنامه محکمه بین المللی ب کیفریگردد، اما در حقوق حقوقی می

 حقوق در کهنکته مهم ایند. شوشامل اشخاص حقیقی می کیفریولیت ئالملل تنها مس

 رفته کاره ب معاون مفهوم برای شریک عنوان، ۱355مطابق قانون جزای افغانستان کیفری

 . است شده مطرح جرم در مباشرت ضمن در شرکت مفهوم و است

مباشر، مجازات، اسناد بین المللیواژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، 

                                                             
 تهران. )ع(بیتدانشگاه بین المللی اهل -دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق خصوصی - 5

 کارشناسی( )استخراجی پایان نامه
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 مقدمه

اما  به این معنا نیست که در تحقق بخشیدن  معموالً جرم توسط یک فرد اتفاق می افتد؛

که می تواند افراد دیگر نیز دخیل باشد. لکن آن نیز همین یک نفر مسئول است. در حالی

؛ مباشر طرزشود. با این را مرتکب گردد، مباشر تلقی میشود که جرمی کسی که مصمم می

زند. تفکیک مباشر و شریک جرم از جرم کسی است که مستقالً دست به ارتکاب جرم می

موضوعات مهم به نظر می رسد. پس هرگاه در ارتکاب جرم دو یا چند نفر با هم و مشترکاً 

، شرکای ها یکسان باشد یا خیرالت آناقدام به اعمال مجرمانه کنند، چی بسا اینکه درجه دخ

اگر شخصی خود، به صورت مستقیم در اقدامات مجرمانه شرکت  اما. شوندجرم شناخته می

نداشته باشد؛ یعنی نه عنوان مباشر و نه شریک بر وی صدق کند و اما در کمک کردن با 

گیری معاون  گیرد. راه های سهممجرم دریغ نورزد؛ در قالب عنوان معاون مجرم  جا می

ارتکاب جرم،  لیوسا شتنگذا اریدر اخت ای ییبا راهنماجرم در ارتکاب متفاوت است که یا 

 بیو فر رنگیو ن لهیبا ح نکهیا ایو  نماید قیمجرم را تشو نکهیا ای سهل کرده وقوع جرم را 

پس تحریک و وادار کند.  مجرمانه  اتیمجرم را به انجام عمل ع،یو تطم دیبا تهد یحت ایو 

از این مقدمه به این نتیجه می رسیم که دو نوع اخیری محور بحث ما نیست بلکه در صدد 

هستیم تا شخص که خود مصمم هست و رکن مادی جرم را مرتکب شده است، بررسی 

 نماییم.

 

 مباشر کیفریمسئولیت : گفتاراول

 اضالع کیفریمجازات و مسئولیت  جرم، مثلث حقوق جزا از سه ضلع تشکیل شده است که؛

نداشته باشد  کیفری تلیم توسط یک شخص مادام که او مسئوهستند. ارتکاب جر آن

دانان توسط حقوق کیفری. تعاریف مختلفی از مسئولیت نمی شودمنتهی به مجازات مرتکب 

اریف به بیان شده و هر کدام سعی کرده اند تعریف کاملی ارایه نمایند اما هر کدام از این تع

 است. کیفرینحوی بیانگر صفتی از اوصاف مسئولیت 
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 معنای لغوی مسئولیت  :الف

ام ستفها پرسش، اقتباس شده و به معنای خواستن، )سئل و یسئل( ریشه لغوی مسئولیت از

 ۱۱۷با آن  یریشهاسم فاعل آن سائل و اسم مفعول آن مسئول است.کلمات هم باشد.می

 بار در آیات قرآن کریم تکرار شده است و کلمه مسئول نیز در چهار آیه ذکر شده است.

 که امری را به عهده گرفته است.گیرد یا اینمسئول کسی است که مورد سوال قرار می

ای یعنی اگر کسی رفتار مجرمانه ؛م از مجازات و جزا گرفته شده استه کیفریمسئولیت 

 آن باشد. کیفریرا انجام دهد پاسخگوی رفتار خود و تبعات 

موظف بودن به انجام کاری و  فرهنگ فارسی معین مسئولیت را به معنای مسئول بودن،

ای بر ذمه دارد که اگر بر آن مسئول را به معنای چیزی خواهش شده، کسی که فریضه

 تعریف نموده است. ژه(، ذیل وا۱36۴)معین، از او باز خواست شود، عمل نکند،

 

 تعریف اصطالحی مسئولیت: ب

مترتب می باشد  ملزم شدن مجرم به تحمل نتایج قانونی است که بر ارتکاب جرم، معنایهب

مسئولیت . (۴0۷۷: ۱36۴)معین،  باشدو منظور از نتایج ،همان مجازات و اقدامات تأمینی می

گاهی مبنی بر خطا و تقصیر مرتکب است که مجازات را در پی دارد و گاهی مبتنی  کیفری

مسئولیت امر جدا  بر خطرناک بودن مجرم است که مستوجب اقدامات تأمینی خواهد بود.

بنابراین شخصی ممکن است  .مادی و معنوی(است از عناصر عمومی جرم )عنصر قانونی،

ممیزی  لطف ؛نداشته باشد مثالًکیفری  ، اما مسئولیتهدجرمی را با همه عناصر آن انجام د

ر قانون ظعمل ربودن مال غیر را انجام داده است و عمل او از ن شود،که مرتکب سرقت می

، فاقد قدرت تشخیص است که طفلاما از آنجایی .باشدمی جزا، جرم است و ارادی هم

 نقصی وجود ندارد بلکه نقص، ندارد و در عمل انجام شده به عنوان جرم، کیفریمسئولیت 

تصریح  ۱355قانون جزای  65ماده (.22-2۱: ۱3۸6)میر سعیدی، مربوط به مرتکب جرم است

آید که شخص به اراده آزاد و در حال مسئولیت جزایی وقتی به وجود می»ت:نموده اس

 «صحت عقل و ادراک عمل جرمی را مرتکب شود.
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  داخلی جرایم در مباشر جزایی مسئولیت گفتار دوم:

حاالت آتی فاعل جرم شناخته شخص در »: گویدمی 3۸افغانستان در ماده ی قانون جزا

 : شودمی

 که به تنهایی یا به اشتراک شخص دیگر مرتکب جرم گردد.در حالتی -۱

که به ارتکاب عمل جرمی به نحوی مداخله نماید که از جمله اعمال در حالتی-2

 «را قصدأ مرتکب گردد.تشکیل دهنده جرم یکی آن

ماده فوق در کنار فاعل مستقل )فاعل به تنهای( از ارتکاب جرم با اشتراک شخص  ۱بند 

الزم به ذکر است که این فقره شامل .نین فردی را هم فاعل دانسته استدیگر یاد کرده و چ

طور مثال؛ چند هن مواردی است که بآشریک و شرکت در جرم نمی شود بلکه منظور از 

فر با همدیگر یکجا اقدام می کنند و دیگری را با ضربات چاقو یا فیر گلوله به قتل ن

نه اینکه بعضی ، دشونرسانند. در این گونه موارد، تمامی این افراد فاعل جرم محسوب میمی

 .(۱2۷: ۱3۹3عالمه ، )فاعل بعضی شریک

همدیگر تصمیم به سرقت ا ، چند نفر بردی اشاره دارد که به عنوان مثالهم به موا 2بند 

لی عبور یها را از داخل حوکشد و دیگری آن، یکی اموال از داخل اتاق بیرون میمی گیرند

کند. لی خارج مییگذارد و سومی هم اموال را از دروازه حولی مییدروازه حو هندهد و دمی

کیل ال تش، یکی از اعمشوند؛  زیرا هر کدامسه نفر فاعل جرم سرقت می در این قضیه هر

 .مرتکب شده اند مادی( جرم را قصداً)یا بخش از عنصر دهنده

ین در مواردی ط خود جانی واقع شده باشد بنابرتوس ن است که جنایت مستقماًآمباشرت 

توان که جانی خود به طور مستقیم و بی واسطه مرتکب جنایت بر نفس یا عضو شود می

های خود شخصی است که کسی با دست . مثل اینگفت جرم به مباشرت مرتکب شده است

دیگری را خفه کند یا حتی با چوب دستی یا تفنگ دیگری را بکشد یا شخص مبادرت به 

ور ذکرد م. در تمامی موای را به طور پنهای از حرز بربایدایجاد حریق نماید یا مال دیگر

از احراز ارتکاب  مانع قه و وسایل مورد استفاده در سرقت عرفاًرتحتفنگ، مواد م ،چوب دستی

 )همان(. مستیقم و بی واسطه جرم نیست
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مباشر »شخصی مجرم ممکن است عمل ارتکابی را شخصاً انجام دهد که در این صورت 

دیگری را فشار داده و او را خفه کند  گلویمانند کسی که با دست  ؛شودنامیده می« جرم

 را برباید.نآیا کسی که صندوق پول یا جواهر را باز نموده محتویات 

کلف به انجام کاری گردیده در موارد جرایم ناشی از ترک فعل، نیز شخصی که مؤظف و م

به صورت ترک فعل شناخته « مباشرجرم»، به عنوان ن عمل خودداری کندآو از انجام 

ندهد و یا  ،، نفقه زن خود را در صورت تمکینعت مالیا. هر کسی با داشتن استطشودمی

چینن . همتناع نماید، او هم مباشر جرم استسایر اشخاص واجب النفقه امدیه نفقه أاز ت

داشتن » یا « وضعیت»  و یا« داشتن حالت» مواردی است که عنصر مادی جرم به صورت 

 (.۱۹۷: ۱3۹6)نوربها، باشدمی« شی

بر عهده مباشر و  کیفریلیت ئوبار اصلی مس .(۱3۸6صدر توحید، ) کیفری افغانستاندر حقوق 

رت نگذار در اکثر مواد قانونی و در مقام جرم انگاری از عبانوفاعل مادی جرم است و قا

ه به اهمیت . در موارد استثنای و با توجفالن کار را انجام دهد، استفاده کرده است« هرکس»

دو را ر، قانونگذار تفاوت بین مباشر مادی و معنوی قایل نشده و هجرم و خطرناک بودن آن

 . در یک ردیف قرار داده است

هر گاه شخص مردی » مده است: آ ،۱355 قانون جزا ۴22در مورد اختطاف در ماده  مثالً

را که سن هجده سالگی را تکمیل کرده باشد خود یا توسط شخصی دیگر اختطاف نماید 

 «گردد.به حبس متوسط سه الی پنج سال محکوم می

( و مباشرت معنوی در این جرم ) ی در اختطاف ) شخصاًدر این ماده قانون مباشرت ماد

توسط شخصی دیگری( از نظر قانونگذار دارای مسؤلیت جزای یکسان بوده و هردو به 

شوند. این امر ناشی از خطرناک بودن جرم اختطاف زات مذکور در این ماده محکوم میامج

 رانه با آن و مصالح اجتماعی است.یگو ضرورت برخورد پیش

شود مباشرت در جرم یا به تحقق کامل می انجامد )جرم تام ( یا جرم به صورتی انجام می

رایط فرد در مواردی هم علیرغم اینکه جرم انجام شده با ش (250)همان: ع به جرم()شرو

. تفصیل مطالب مربوط به عناوین ) جرم عقیقم و محال(زات استامباشر، مستحق مج
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. در مباشرت در جرم فروض بنا به همین اندازه کافی است، استجزایی از بحث ما خارج 

که اگر کسی رفتار مادی جرم یا بخش ینه امختلف در قوانین پیش بینی شده است از جمل

ن ای انجام دهد، قانو، طفل غیر میمز، حیوان یا هر وسیله بی اردهآن را توسط، مجنون از

افراد  یی که ذکر شد. در واقع قانون گذار، نه واسطه هاداندخود او را مباشرجرم می گذار

ای برای ارتکاب جرم توسط فرد طفل غیر ممیز را در حکم وسیله ده مانند مجنون وافاقد ار

 ؛مباشرت در جرم گاهی انفرادی است. کار گرفته شده، تلقی نموده استعاقل و بالغی به 

شارکت دیگران انجام مهی با توسط یک نفر انجام شده است و گا یعنی عنصر مادی جرم

 .کندک جرم در این مورد استفاده میگذار از اصطالح شریشود که قانونمی

، موجب حصول نتیجه دبه طور مستقیم و با اقدام خو مباشر جرم کسی است که بی اسطه و

ای واسطههکسی است که ب. مثل اینکه با دست خود دیگری را بکشد و نیز مجرمانه شود

، واسطه ست زده که از نظر عرف، از آنجا که مشخص و آشکار نیستبه ارتکاب جرم د

ی که با  کارد و ، مانند کسشودنسبت داده می شود و جرم به خود او مستقیماًمحسوب نمی

 ، کسی را بکشد. شمشیر و یا تفنگ، که واسطه قتل و ابزار آن است

ه تمامیت جسمی اشخاص ، ارتکاب هر نوع از جرایم علیاسالم کیفرینظام  به هر حال در

و سبب باشد، موجب نکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر آاعم از 

از ناحیه مرتکب جرم صورت  . مراد از مباشرت آن است که جرم مستقیماًضمان خواهد بود

ای وارد کند یا کسی دیگری را پرت کند به دیگری صدمه مانند اینکه کسی شخصاً ؛گیرد

، نه قصد ارتکاب صورت که مباشر در ارتکاب این عملمیرد و یا مجروح گردد. اما در و او بی

سبب جرم گردد  نه کاری که قصد انجام آن را داشته است نوعاً را داشته باشد و« جرم »

 (.۱3۸۸؛ نذیر، دادمحمد، ۱3۹0 عبدالقادر عوده، )ر.ک:(30تا: )ساکی، بیعهده دار دیه آن خواهد بود

 

 مباشر در جرایم بین المللی کیفری لیت ئومس گفتارسوم:

منحصر  کیفریلیت ئوبین الملل نیز تحقق مس کیفریحقوق ، در نظام حقوق داخلیهمانند 

یت ئولیر اشکال رفتار مجرمانه نیز مس، بلکه ساباشرت مستقیم در ارتکاب جرم نیستبه م

ام های حقوق داخلی بررسی گردد. آن شاید مناسب باشد وضعیت در نظ آوراست. اما پیش از
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همه نظام های داخلی متفق القول هستند که هرگاه در ارتکاب جرمی بیش از یک نفر 

ن افراد به عنوان مباشر اصلی ، تک تک آده و همه فعل واحد را انجام دهندشریک بو

باشد ، لیکن در خصوص مجازات در موارد که دو یا چند مباشر یک جرم ل خواهند بودئومس

رسیدن به طرح  صورت در به ثمرهها عمل واحد را انجام نداده بلکه هر یک بولی همه آن

، نظام های داخلی روش واحدی را انجام نداده بلکه بسیاری از نظام مجرمانه سهیم باشد

وجود طبقات  لیا  قایل بها، استرایاالت متحده، فرانسه، اتریش، ایتالیاهمچون؛ های داخلی 

ند ستیکاران نرهای متفاوتی از دست اند، لذا مجازاتدکاران جرم نیستنرز دست اندمتفاوت ا

در نظر  ) مباشر اصلی و معاونین جرم (و لذا مجازات های متفاوت برای هر یک از طبقات 

ای شرکت در جرم . در این نظام ها هر یک از عامالن جرم قطع نظر از درجهرندیگنمی

  .شوده مجازات واحدی برای هر یک از آنان در نظر گرفته میدر نتیج اصیل محسوب شده و

قانون خود تمایز قانونی  افغانستان ، روسیه ولمانآمانند در برخی نظام های حقوقی دیگر 

دارد مقرر می یده صراحتاًدیعنی مباشر اصلی و شریک یا معاون جرم قایل گر ؛بین دو طبقه

 (.22۱: ۱3۸۷)کسسه، سبک تر خواهند داشته دوم مجازات که اشخاص متعلق به طبق

ن یگونه خواهیم دید که در حقوق بین الملل نه معاهدات و نه رویه قضایی )در تبیهمان

ور قایل نیست ) حداقل در ذکتفاوت قانونی بین طبقات مختلف مقواعد عرفی ( هیچ گونه 

 :ن عدم تمایز ناشی از دو عامل استموضوع مجازات ها ( ای

 بین الملل که مقبول عموم باشد. کیفریها در حقوق هر گونه جدول مجازاتفقدان  -۱

ای داشته و فاقد انسجام ، که هنوز حالت ابتدصه عمومی این مجموعه قواعد حقوقیخصی -2

یص ذاتی بر مبنای خصا ، صرفاًایز بین انواع مختلف شرکت در جرمدر نتیجه تم .الزم است

 نجا که به امرآتا  .یه شده استاتوصیف و طبقه بندی ار هر یک از آن انواع بوده و هدف

خصوص گیری در. تصمیمباشدمجازات مربوط است، این تمایز فاقد هرگونه اهمیت می

و میزان مجازات مناسب برای  ،یدهدص که مرتکب جرم بین المللی گرخذه اشخاأدرجه مو

 در اختیار قضات است، طع نظر از شکل و نوع شرکت در جرم، قطع نظر از شکل قآنان

خواه تنها یا به شرکت دیگری، مسؤلیت ؛ ب شودهر کس جرمی را مرتک (.222: ۱3۸۷)کسسه،
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؛ سر بازی که یک اسیر جنگی یا یک غیر نظامی را به قتل برساند از بابت دارد. مثالً کیفری

ب عمل هتک ناموس به عنف جنگی مستوجب مجازات است، و یا سربازی که مرتکجرم 

شود و عمل وی بخش از تجاوز جنسی گسترده یا منظم علیه یر نظامی دشمن مییک غ

. ارتکاب جرم به معنای دست از بابت جرم علیه بشریت مسؤل استغیر نظامیان است، 

  زدن به یک فعل ممنوعه توأم با عنصر روحی و روانی الزم است.

مسؤلیت استوار بر اصل شخصی بودن  پیش فرض اصلی و پایه مسؤلیت جزایی فردی،

توان به مناسبت اقدام مجرمانه و یا فعالیت مجرمانه است، به این مفهوم که هیچ کس را نمی

 گونه دیگری هم در آن مداخله نکرده است،هدر آن دست نداشته و ب دسته جمعی که شخصاً 

 (.23۸: ۱3۹3)شایزری،  از نظر جزایی مسؤل دانست

، افراد ممکن است به جهت کیفریصول کلی حقوق گاه حقوق بین المللی عرفی و اداز دی

 کیفری زخواستز اشکال و صور متعدد آن، مورد بامداخله در ارتکاب جرم، در هر یکی ا

اساسنامه  6اساسنامه دادگاه یوگسالوی)سابق( و بند یک ماده  ۷بند یک ماده  قرار گیرد.

هر کس مرتکب »: دداراعالم می« فردی کیفریمسؤلیت »ندا، تحت عنوان آمحکمه رو

فراهم  ،راحی، یا مباشرت شده یا در طراحیصدور فرمان یا مباشرت شده یا ط طراحی، اغوا،

ار گرفته است، معاونت سازی مقدمات یا اجرایی که در اساسنامه حاضر، موضوع حکم قر

 «ور شناخته خواهد شد.ذکم ، از جانب خود مسؤل جرمنموده باشد

د در جزییات به و، بدون ورحکم داده است که چنانچه دادستان محکمه یوگسالوی)سابق(

ن حدود و اختصاص یاساسنامه آن محکمه استناد کند و اختیار و صالح دید تعی ۷بند یک ماده

گونه شک که فراسوی هرشعبه بدوی در صورتی ،بدوی واگذارد را به شعبه کیفرییت ئولمس

، مرتکب شده که در ادعا نامه مطرح گردیده را شعبه عقالنی قانع گردد که متهم جرایم و

گنهکار  کیفری، اختیار دارد و مکلف است متهم را تحت عنوان متناسب از مسؤلیت است

 کیفریمسؤلیت »، ذیل عنوانکیفریاساسنامه دیوان بین المللی  25ماده  اعالن نماید.

تر و ن هم دقیق، حتی از ایصور مداخله در جرایم بین المللی ، در بحث اشکال و«فردی

شنهاد فرانسه دایر به این بود که اشخاص یپ ،زییات بیشتر است. در کنفرانس رومدارای ج
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که در بحث حقوقی یا قضایی نیز مشمول صالحیت دیوان قرار گیرد، پذیرفته نشد. با این

، اشخاص حقوقی یا قضایی ممکن است ت و پرداخت غرامت به متضررین جرمجبران خسار

دادن اختیار به دیوان برای مجازات  ؛نسبت به اشخاص طبیعی داشته باشد بهترموقعیت 

شنهاد نسبت یشوند، پها مرتکب جرم میافراد حقوقی که اشخاص طبیعی بنام و از طرف آن

گونه ضابطه ، هیچل قرار گیرد، نسبت به مسؤلیت شخصی حقوقیکه بتواند مورد عم

مفهوم  ت که اساساًقته باشد، وجود ندارد و این حقیمشترک که مورد احترام عمومی قرار داش

های اصلی حقوقی، پذیرفته نشده است موجب از نظام یهمسؤلیت شخصی حقوقی در پار

، با اصل قانونی بودن مغایرت داشته باشد و هم در شود که پذیرش این رقم از مسؤلیتمی

، تصریح اساسنامه دیوان 25ماده  3بند  اجرای اصل صالحیت تکمیلی مانع وجود دارد.

قرار  کیفریکند که شخص نسبت به جنایاتی که در شمول صالحیت دیوان بین المللی می

 داشته و قابل مجازات است:  کیفریدارد، در یک از این حاالت مسئولیت 

، یا توسط شخص دیگری چنین جرم را مرتکب شود، خواه ه تنهایی، به اتفاق دیگریب :الف

 داشته باشد یا نداشته باشد. کیفریشخص دیگری مسئولیت 

، به صدور فته یا شروع به ارتکاب آن گردیدهتحقق یا در ارتکاب چنین جرایمی که عمالً :ب

 ، مبادرت نموده باشد.ستور، تحریک یا مصمم ساختن دیگرید

را تشویق ، در ارتکاب آن کمک نموده، انجام آنچنین جرمی به قصد تسهیل ارتکاب: ج

عمل هکرده یا به گونه دیگری از قبیل تهیه وسیله ارتکاب جرم در انجام آن مساعدت ب

 آورد.

کنند، به هر شکل دیگری از طریق گروهی از اشخاص که به هدف مشترکی اقدام می :د

ند، این کمک رسانی باید عمدی باشد به ارتکاب آن کمک رسا روعبه ارتکاب جرم و یا ش

 و حسب مورد:

 انه گروه صورت پذیرد، مشروط بربه منظور پیشبرد فعالیت مجرمانه یا هدف مجرم :یک 

 رایم موضوع صالحیت دیوان باشد. که فعالیت یا هدف مورد نظر شامل ارتکاب یکی از جینا

 نجام شده باشد. با علم و آگاهی از تصمیم گروه مبنی بر ارتکاب جرم ا: دو
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دیگران را در ارتکاب نسل زدایی تهیج و  یا علناً در مورد جرایم نسل زدایی، مستقیماً : ـه

 تشویق کند.

، شروع به ند، از طریق اقدامات مادی متناسبکبا انجام کاری که اجرای جرم را آغاز می :و

های مستقل از خواسته ارتکاب جرم نماید، اما جرم مورد نظر به دلیل اوضاع و احوالی که

که از تالش برای ارتکاب جرم ، شخصیاشته است، واقع نگردد. در هر حالمرتکب وجود د

کند، به موجب این شکل دیگری از تحقق کامل جرم جلوگیری میهکشد یا بدست می

و از  که کامالً، مشروط بر اینور مجازات نخواهند شدکخاطر شروع به جرم مذهاساسنامه ب

 روی اختیار از هدف مجرمانه خود منصرف شده باشد. 

ماده مذکور ذکر شده اند،  همان  3آندسته از صور ارتکاب جرم که در جز )الف( و )ب( بند 

می « مرتکب اصلی »ارتکاب مستقیم جرم توسط فاعل است ) مباشر جرم( که اغلب او را 

اعمال مذکور را در اجزای )ج( و )د( بند که ال، شخصیدر نظام های حقوقی کامن شمارند.

دهد، مجرم فرعی یا دستیار یا مداخله کننده ثانوی در یک مشارکت را انجام می 25ماده  3

یابد که دو نفر یا بیشتر به یکدیگر یکجا شده و هرکدام یو همکاری مجرمانه وقتی تحقق م

آمده  25ماده  3( و )و( بند های )هگیرد. آنچه در جزنقشی را در انجام جرم به عهده می

تمام مطابق نظام کامن ال، جرایم نا .تمام معرف اندنظام کامن ال به عنوان جرایم نا است، در

عبارت اند از: تهیج و تشویق، تبانی شروع به جرم و اینگونه اعمال، حتی اگر جرم اصلی و 

به اقدام یا شروع  مستقلی که شخص برای ارتکاب آن دست به تبانی یا تهیج و تشویق زده

: ۱3۹3)شایزری،  جه زیان باری حاصل نگردد، قابل مجازات هستندتین کرده است واقع نشود و

۴۴0.) 

ی موجود میان اساسنامه دیوان در بحث صور مداخله در جرایم بین المللی تفاوت ها

ء استثنا روآندا به دادگاهاساسنامه با اساسنامه محکمه یوگسالوی سابق و  کیفریالمللی بین

طور کامل شود که جرم به فردی می کیفرینسل زدایی، متهم هنگام متحمل مسئولیت 

لکه ، نه تنها نسل زدایی، بکیفریتحقق یافته باشد. در مقابل، اساسنامه دیوان بین المللی 
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وراست، ممنوع کهم که در مشمول صالحیت دیوان مذ اشروع به ارتکاب سایر جرایم ر

 سازد.می

« اغواء» یوگسالوی سابق واژه  دادگاهاساسنامه  روآندا و دادگاهکه اساسنامه در حالی ثانیاً

از  کیفریکار رفته اند، اساسنامه دیوان بین المللی هبه عنوان یکی از صور ارتکاب جرم ب

رسد که تفاوت ماهوی به نظر می .و مصمم ساختن استفاده کرده است« یک تحر»واژه 

 ندارد. وجودر یمیان این دو تغی

روآندا،  دادگاهاساسنامه  2ماده  3یوگسالوی سابق و بند  دادگاهاساسنامه  ۴ماده  3بند  ثالثاً

دارد می کند که مقرررا تکرار می ۱۹۴۸کنوانسیون نسل زدایی  3بی کم وکاست متن ماده 

 اعمال زیر قابل مجازات هستند:

  زدایی نسل :الف 

 زدایی نسل ارتکاب برای تبانی :ب 

 زدایی نسل ارتکاب بر علنی و مستقیم تشویق و تهیج :ج 

 زدایی نسل ارتکاب به شروع :د 

 .زدایی نسل در همکاری و مشارکت :ـه 

به میان نیاورده است. سخنی از تبانی  کیفری دادگاهدیوان  25این در حالی است که ماده 

دو نوع موضوع گیری در برابر له جرم شناختن تبانی در اساسنامه، ئدرکنفراس روم، در مس

رمنی تبانی را یکی از ژ - متعلق به خانواده حقوقی رومی یکدیگر وجود داشت. کشورهای

واقع یا  که جرم مورد نظر عمالًدانند که فقط زمانیاقسام مشارکت همکاری مجرمانه می

شور ک ،در مقابل .دست کم شروع به ارتکاب آن شده باشد مجازات آن امکان پذیر است

دانند. شرط تمام میبانی را یکی از اقسام جرایم ناهای متعلق به خانواده حقوقی کامن ال، ت

که ینا مجازات آن فقط این است که دو یا چند نفر، به قصد ارتکاب جرم تبانی کنند، هم از

جرم مورد نظر را به اجرا درآورده باشند یا نه. در نهایت توافق حاصل نشد که تبانی را 

مدنظر  25ماده  3بند  مستقیم در جز)د(رطور غیهرا بوارد کنند و فقط آن 25در ماده  مستقیماً

 .(۴۴۱)همان:  قرار دادند
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یوگسالوی سابق  دادگاهاساسنامه  ۷ماده  ۱آخرین تفاوت اینکه طراحی به گونه که در بند 

یوان اساسنامه د 25ده طور خاص در ماهروآندا ذکر شده ب دادگاهاساسنامه  6ماده  ۱و بند 

 .مورد اشاره قرار نگرفته است

ژرمنی  -یطراحی، نهاد شبیه به مفهوم مشارکت و همکاری مجرمانه در نظام حقوقی روم

شارکت و همکاری مجرمانه یا تفاوت در این است که خالف م .یا تبانی در کامن ال است

که هدایت فکری ارتکاب  تواند از شخص واحد صادر شود، طراحی عملی است که میتوطئه

گیرد. به همین جهت این جرم را هم در مرحله مقدماتی و هم در مرحله اجرا بر عهده می

اساسنامه  25( ماده 3صورت ارتکاب جرم را مفهوم مشارکت و همکاری مجرمانه که در جز)

کب مسئله ارتکاب مادی و مستقیم جرم توسط مرت)همان(.  ردیگبر می دیوان مذکور است در

اساسنامه دیوان مطرح است. دستور دادن تحریک و  25ماده  3اصلی که در جز )الف( بند 

اساسنامه دیوان  25ماده  3بند  تمنا کردن یا مصمم ساختن به ارتکاب جرم که در جز)ب(

 یده است تفاوتی با اجرای مستقیم و مادی جرم ندارد.دمقرر گر

 

 نتیجه گیری

بین المللی  کیفریداخلی هم مانند حقوق  کیفریمباشر در حقوق  کیفریولیت ئدر بحث مس

یده اما در دین گریداخلی مجازات مباشر جرم تع کیفریاست. با این تفاوت که در حقوق 

 کیفرین مجازات را در اختیار قضات قرار داده است. در حقوق یبین المللی تعی کیفریحقوق 

 کیفریگردد، اما در حقوق حقوقی می شامل اشخاص حقیقی و کیفرییت ئولداخلی مس

شامل  کیفرییت ولئتنها مس یبین الملل کیفری دادگاهبین المللی بر اساس اساسنامه 

 ندارد مستقل عنوان جرم در شرکت انگلستان، کیفری حقوق در شود.اشخاص حقیقی می

. شودیم مطرح جرم، اصلی فاعلین یا مباشرین تعدد عنوان تحت و مباشرت ضمن در و

 آمریکا حقوق در. شودیم جرم مادی رکن مرتکب که است کسی جرم اصلی فاعل یا مباشر

 همانند بود؛ شده تفکیک مباشر از نحوی به معاون آمریکایی حقوقدانان قدیم دیدگاه در

 ضمن در معاون کشور، این حقوقدانان جدید دیدگاه در اما داریم؛ افغانستان حقوق در آنچه
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 افغانستان، جزای حقوق در. است مطرح جرم اصلی فاعلین یا مباشرین تعدد تحت و مباشر

 در مباشرت ضمن در شرکت مفهوم و است رفته بکار معاون مفهوم برای شریک عنوان

 از ۱355مصوب  افغانستان یجزا حقوق گردد،می مالحظه همانطور. است شدهبیان  جرم

 .ندارد تفاوتی کشور دو این با نظر این
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 بررسی ماهیت پول ازدیدگاه اقتصاد اسالمی

 6میرزایی علی الهادی

 چکیده

سوال می   ستی پول  ستی ووقتی که از چی صود ما چی ست که به  کنیم مق ماهیت چیزی ا

دهد. پاسخ درپرسش درباره ماهیت پول نه وظایف پول را انجام می عنوان پول درگردش و

 حیاتی است بلکه برای اقتصاد متعارف)غرب( هم مهم و تنها برای اقتصاد اسالمی مهم و

ست. سی ا سا شمندان بین در ا صلی؛  دو نظریه غرب دان  نظریه میتالیزم و نظریه چارتالیزما

نظریه میتالیزم پول یک کاال است که اغلب به  . درباره ماهیت پول قابل شناسایی استدر

ست می شکل یک فلز گران قیمت در ست.  چارتالی ذات  گوید که ماهیت وجریان بوده ا

ای که ازآن ماند نه تحت ارزش ذاتی مادهقی میپولی رایج تحت قدرت منتشـــرکننده با

حقیقت پول را قدرت خرید آن )ره( اسالمی شهید صدر دانشمندان بین شود. و درساخته می

ــاس روش تحلیلی لذا در این تحقیق   .داندمی ــتفاده از اطالعات  –براس ــیفی با اس توص

 یست؟نوین آن چکارکرد  های هستیم که ماهیت پول ودر جستجو گفتهی کتابخانه

توان دهد میرا تشـــکیل می کار کرد ) وظایف ( پول که یک بحث مهم از موضـــوع ما 

یعنی ارزش ذاتی و اعتباری که برای  ؛ره ارزشیپول منحیث وسیله ذخ؛ چنین خالصه کرد

پول عملیه کننده واحد شمارش باشد. ها میپول مشخص شده در واقع ذخیره کننده ارزش

سطه پول داد و ها واین مفهوم که کاال به بودهها ارزش گردد در ستد می خدمات که به وا

 .دهدحقیت پول به آن یک ارزش عددی می
 

ست  واژگان کلیدی: سیا ست مالی،  سیا سام پول،  صیات پول، اق صو انواع پول، خ

 پولی، ایجاد پول 

                                                             
 تهران. )ع(دانشگاه بین المللی اهلبیت  -اقتصاد اسالمی  ؛ رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد -6
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  مقدمه 

نماید پول نقش اساسی را در اقتصاد ایفا می باتوجه به رشد روز افزون صنعت اقتصاد که

را  باشد، لذا پولهمگام با رشد اقتصاد می ماهیت پول نسبت به قبل بیشتر و کارکرد و

ای قانونی پدیده پول عبارت از ؛توانیم نظر به ماهیت و نقش آن چنین شرح دهیممی

درنگ در همه مردم قبول و بیدیه دیون از طرف أستد، معامالت و ت باشد که برای داد ومی

کنیم مقصود ما اصالت پول سوال می که از چسیتی وزمانی وامور اقتصادی استفاده شود. 

دهد. به آن بحث داریم و وظایف پول را انجام می ماهیت چیزی است که حاال از چیستی و

حقیقت  ی ازجامع جا که تصور کامل وپرسیم و از آنماهیت مصداق پول می از ؛گریعبارت د

این وجود خارجی که هم اکنون سوال است نداریم، لزوم تحلیل درباره ماهیت آن آشکار 

ماهیت فلزی  ،جریان بود نقره در های طال وشود. البته تا هنگامی که پول به شکل سکهمی

توانست مقداری عیار صراف می یک سکه شناس و آن برای همگان قابل تشخیص بود و

رسیم که ای میدهد. اما در تاریخ تکاملی پول به دورهها را تشخیص نقره سکه طال و

 جه، راحت ترین راه هاأمین مالی کسر بودت مین هزینه های نظامی وأها به خاطر تدولت

صورت اسکناس بدون تضمین انتشار پول اضافی به استفاده از برای کسب درآمد را در

ها به تدریج فهمیدند به خاطر ویژگی . آن(1357)فریدمن، نقره آن دیدند پرداخت طال و

هیچ  را کاهش داده و درنهایت قطع کنند و توانند قابلیت تبدیلخاص پول می

پولی پیش نیاید. این امر منجر به این شد که اسکناس که تا پیش  مشکلی در امر

پول  حقیقت رسید پول بود و خود مستقالً در کهنقره بود  این تنها رسید طال و از

شود عرف نگرش استقاللی به آن داشته باشد. لذا سوال که اینجا ایجاد می شود و

اقتصاد متعارف چیست؟  یعنی  ماهیت پول ازدیدگاه اقتصاد اسالمی واین است: 

این تحقیق به دنبال  ما در باشد که در نهایتسوال اصلی تحقیق ما همین می

 .غرب در این باره چه دیدگاهی داردباشیم که بیابیم اسالم و له میئهمین مس

آگاهی کامل درباره ماهیت پول ازدیدگاه  پس هدف اصلللی این تحقیق آشللنایی و

سالمی و صاد ا صاد متعارف می نظام های اقت سیر تحول نظام اقت شد که پول در  با
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اما در  تاریخی اقتصادی کدام ماهیت داشته بوده وکدام وظایف را انجام داده است.

سالمی و شمندان ا ضر نظریات دان متعارف درباره ماهیت پول، تاریخچه  تحقیق حا

بررسلی قرار گرفته  پول، انواع پول، وظایف پول وسلیاسلت های پولی تحت غور و

  است.
 

 و سیر تاریخی پول تحقیق سابقهمبحث اول: 

زمینه پول صورت گرفته در این مبحث سعی شده است؛ در نگاه اول به بیان مطالعات که در 

پرداخته شود و از این طریق به نقد و بررسی این مطالعات پرداخته  و مسیر تحقیق را روشن 

نماییم و در گفتار دوم به بیان تاریخچه یا همان سیر تاریخی پول می پردازیم که  تا در 

 بیان مفاهیم یاری رساند.
 

  تحقیق یسابقه گفتار اول: 

مطالعات علمی گسترده و زیادی صورت گرفته است  اش تحقیقات و درباره پول و وظایف

 محمد مهدی کرمی و .بریماقتصاد را دراین جا نام می ءطور خالصه بعضی از علماکه به

 محمد پورمند نبی زاده درکتاب مبانی فقهی اقتصاد اسالمی تحت عنوان نظام مالی در

ای است که برای تسهیل وگسترش وسیله: پول پول را طوری ذیل تعریف نموده است اسالم

وظایف  .شودتولیدات می تخصصی شدن موجب تقسیم کار و شود وها استفاده میمبادالت

وسیله ذخیره  -2ه وسیله تبادل -۱ ؛پول را هم به سه نکته مشخص آن اشاره کرده است

 .د شمارشواح -3ارزش ها 

ضایی درکتاب پول، سید ابراهیم بی مالی خود  سیاست های پولی و کداری وبان و ارز داکتر 

ـــیله :کندماهیت پول چنین تعریف می تحت عنوان تعریف و ای به عنوان پول انتخاب وس

شوند بدون توجه به اعتبار می ضر  شد که مردم حا شود که باید دارای چنان خصوصیات با

سیله داد و هم به  راچنان وظیفه پول هم ند ونستد قبول ک شخص ارایه دهنده به حیث و

، واحد شمارش وسیله تبادله، وسیله ذخیره ارزش سه عنوان خالصه کرده که تحت عناوین

 بانکداری و دکتر علی حســن زاده درکتاب پول و د وتوزیع داده اســت. دکتر احمد مجته
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پول به عنوان وسـیله  -۱نهاد های مالی زیر عنوان وظایف پول چنین شـرح داده اسـت : 

ـــیله ذخیره ارزش پول به  -2تبادله  ـــمارش و -3حیث وس معیار  پول به حیث واحد ش

ــده قبلی، و هم ــیت  چنان خود پول راپرداخت های تعویق ش ــوص ــه خص به قید همین س

ه تبادله، ذخیره ارزش، ای است که دارای خصوصیت وسیلپول وسیله :تعریف نموده است

شمارش و  شدسیله پرداختو واحد  شده با ست ،های تعویق  یعنی پول باید دارای  ؛پول ا

صیات صو شدهمین خ شد که قبالً ی با سف فرجی درکتاب پول،. تذکرداده   ارز و دکتر یو

پول واسطه مبادله، پول وسیله  :بانکداری خود تحت عنوان وظایف پول چنین نوشته است

تعریف پول را هم نوشته  دیون ووسیله پرداخت ها و  ،، وسیله سنجش ارزشذخیره ارزش

 شود.ها استفاده میای است که برای تبادله و دادستدپدیدهپول  :است
 

 تاریخچه پول گفتار دوم: 

ـــته نیاز در ـــاس تالش بههای هرکس گذش ـــکار و ؛های خودش ماننداس تولید فردی  ش

روز نظر به خواهشات شکل تبادل هباگذشت زمان روز ب اما .کردندرفع می احتیاجات خود را

کاال ها به اساس تبادل دوبعضی آوردند وها به زور بدست میآمد که بعضیتعویض پیش و

 .جه مقنع را ندادندیچندان نتتقیم دو کاال همساما تعویض م .ردندکاش را رفع میاحتیاجات

گرفت واحد ارزش دقیق وجود نداشت و فقط به اساس توافق طرفین صورت می چون اوالً

تبادله غیر مستقم دوکاال شروع شد که سرآغاز جه بخش نبود و بعد یکه این هم چندان نت

این سسیتم  اجرا شد و یعنی کاالی مشخص منحیث وسیله تبادله در ؛باشدپول همین می

 گاهی مشــکل آفرین بود و ،اش برای معامالتهم به اســاس غیر قابل تقســیم شــدن

شکل زا بود..هم شف فلزات گران و در. . چنان نگهداری آن م  .بها گردیدنهایت منتج به ک

سیله با طال و شد که این دو جنس و شر  صاد ب سیر اقت شرفت  سترش پی  نقره که باعث گ

ــتفاده هابتدا هم ب فلز در این دو د قبول همه قرارگرفتند.مور ثبات و ــنتی خود اس شــکل س

شخص موردبعد لذا  .(21 :1377)فرجی ، شدندمی ستفاده قرار  ها منحیث پول و واحد م ا

ه اســت که )اوبولوس ( وجود آمدن پول واژه پول ازکلمه یونانی گرفته شــدهیعنی ب ؛گرفت
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سکه ستگاهی بود برای مهر زدن اکه آن  سکه هم نام د شم درهم و  ش ی بود برابر یک 

ستفاده میباالی پول سکه و  .شدها ا  های هفتم پیش ازسده شروع آن در قدیمی ترین 

شور لیدی س ؛میالد درک شدند اخت ویعنی ترکیه امروزی  شر  سکناس یا یدر نت .ن جه به ا

بار درنیمه قرن دهم میالدی در اولین، پول کاغذی امروزی که به تمام جهان چلش دارد

شور چین چاپ و شرگردید ک ضایی،ن شکالت تبادله که دامن گیر  .(8:1385)بی در نهایت م

سهیل در  سیله ت شر به فکر ایجاد و شد که ب شر بود موجب این  فتد اتد بیس داد وپایاپای ب

سیر تحول در نظام داد وجود هب ییستد ایجاد کرد که ابتدا پول کاال و که این تفکر مبنای 

ه همان پول کاغذی و تحریری جه اســـکناس کینت بعد هم ســـکه های فلزی و در آمد و

ست به سالم هم در جود آمد. پول دروا سکه از همان اوایل معموالً ا  های که قبل ازهمان 

ســتد به  و همه امورات داد .درهم بودند کردند که دینار وم مروج بود اســتفاده میاســال

زمان حضرت  ها دربعد .کردندبه شکل وزنی آن استفاده میکه اساس همین دو پول بودند 

 .آن درج گردیده بود سکه های اسالمی ضرب زده شد که نشانه های اسالمی در )ع( علی 

سکه های دزمان  بعد آن معاویه در شان ویحکوت خود  ضرب زد که  گری را با ن نام خود 

ــال لنهایت در زمان عبدا در ــکه های نقره ۷6ملک بن مروان درس ای را هجری قمری س

 (.4 بی تا: )حوزه علمیه قم، در تمام حکمروایی اسالمی آن را نشر نمود ضرب زد و
 

 و انواع پول مبانی نظریمبحث دوم: 

نظریه پردازان اقتصادی در مورد ماهیت آن چی عناصری را دخیل که پول چیست و این

 نماییم.در این مبحث بررسی میو بر چند نوع تقسیم نموده اند ؛ دانسته اند
 

 ماهیت پول از دیدگاه اسالم     تعریف و گفتار اول:

سهل وپول پدیده صفت  شاید بتوان به خوبی  ست که  د تعریف اش رمو خوبی را در ای ا

اصلیت پول را به منظور شناساندن آن به سایرین  یت وهیم ماهزیرا اگر بخوا ؛استفاده کرد

یعنی هر  ســاده؛ها تعریف کنیم کاری اســت بســیار ســایر پدیده و تشــخیص ســاده آن از

س عادی هم مفهوم را از پول دارد حتی شخص ویه درک خود از پول کودک هم به اندازه 



 94       بررسی ماهیت پول از دیدگاه اقتصاد اسالمی                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

سایی دارد؛  شد  اهیم که تعریف را ارایه دهیم که جامع وخولذا ما میشنا و همه مکمل با

توانیم به طور ذیل پول را تعریف باشـــد در نهایت می اثرات اش را دارا یات وصـــخصـــو

صادی آن به هرنوع وسیله »:نمایم طرف  شود که ازای گفته میای مبادلهپول به تعبیر اقت

نظرگرفتن  با در دیون وی پرداخت هاباز ها وعموم مردم جهت پرداخت برای خرید کاال

 .(8 :1385بیضایی، )«ذخیره ارزش پذیرفته شودوسیله 

نظر  خصوصیات شخصی آن از گر مالیت بوده وای است که بیانپول وسیله از نگاه دیگر،

شته باشد نهایت قبولیت و یعنی در ؛عرف ملغی شده باشد ، پول به چیزی شناسیت عام دا

یعنی به این معنی که  ؛ای آن باشــدمصــرفی آن در ارزش مبادله شــود که ارزشگفته می

 (. 33 -32 : 1394)ایروانی، باشدچلش آن به اعتبار قبولی مبادله آن می مصرف و

 دهیم:لذا بعضی از خصوصیات پول را به طور مختصر شرح می

ــادی ماهیت و پول از -۱ ــلیت حقیقی ندارد نظر اقتص ــت به طور  یعنی پول قادر ؛اص نیس

سان را تمستقیم نیاز در  .تسهیل کننده است ای جهت مبادله واما وسیلهأمین کند، های ان

نگاه  حقیقت خود از به ذات و یعنی پول ؛امور برطرف ســاختن احتیاجات انســانی اســت

س سالمی  کدام کاال با اعتباری نی شده ماقبل خود را یفقط همان ماهیت تعی ،تا ن ارزش 

 پشتوانه اش. باشد به اساس اعتبار وای میشکل معرفی شدهدارد که 

ید از -2 با قل از پول چون  عه الا جام تا  طرف عموم  طرف اکثریت مورد قبول قرارگیرد 

ــود ــلی پول را دارا ش ــلذا پدیده ؛بتواند ماهیت اص ــت اجتماعی که محص ول نوع از ای اس

ـــد. عقودات اجتماعی می یند آفر والًصـــیابیم که ایم ربادقت به این نکته مهم د پسباش

جامعه رابطه  وجود آورده است و داستان پول وهپول را ب تشکیل جوامع ضرورت استفاده از

ساختار جوامع شکل گیری پول هم تغییبا تغ ناگسستنی دارد و تنگاتنگ و  با .کندر میییر 

یفی ارایه تعر اشــکال ذیل عمده به یکی از توانجامعه می نظرگرفتن رابطه بین پول و در

 :دو نظر موردی بررسی قرارداد توان ازاین مشکل را می و ؛بردمانع برای پول پی جامعه و

ــکل و اوالً ــیرتکامل جوامع  همراه با طول تاریخ و به همراه آن خواص پول در چون ش س

شری تغ ستیب ستی ازتعریف پول نیز می .یر یافته ا یر یکند اما تغاین تحول پیروی می بای
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ــت واقع نوعی تحول در یافتن پول که در ــایی پدیده اجتماعی اس ــناس  مانند تحول در ؛ش

طوالنی به انجام  مشکالت زیاد و با باشد وبه آسانی امکان پذیر نمی گریپدیده اجتماعی د

 رسد.می

شاهد تغ با ثانیاً سانی  سیر تحول ان شری نظر به  شد که دریرات میینگاهی به جوامع ب  با

اگر بخواهیم  رد ویگخود می تعریف را از رات شـــکل ویاین تغی پول هم دراین صـــورت 

مایم جامع را در تعریف کلی و یه ن ـــرایط ارا ـــطوح فرهنگی باز ،این ش به س  و هم نظر 

 ؛باشدمیامع با همان شاخص ها قابل قبول نهر ج اقتصادی مفاهیم متفاوت را دارد که در

فریقایی عقب مانده هیچ وقت درعین آهای و کشور مریکاآمفهوم از پول در  تعریف و مثالً

 .باشدفرهنگی می چون تابع وضعیت اجتماعی و ؛رساندزمان مفهوم یکسان را نمی

ی چنان خصـوصـیات باشـد که شـود باید داراای که به عنوان پول انتخاب میوسـیله -3

ض شوند آنمردم حا  و همه امورات داد اعتباری فرد اراِیه دهند و در درجهرا بدون توجه بهر

)بیضایی ه این خصوصیت پول شکل قبولیت استچرا باشد ک تد باید قبول بدون چون وس

صیات ایجاب می .( 11 -8 :1385 صو شی از یا کند کهپس این خ  ارزش مبادالتی پول نا

ـــیده در ـــد که در درون خود پول می اعتبار پوش ی گفته حالت کاالاین حالت به پول باش

شرایط قبل ومی شود که پس برمی شکل  گردیم به آن  ساس اعتبارات اجتماعی  یا به ا

 .نامیمرا پول اعتباری می رد که آنیگگیری اعتباری پول صورت می
 

  نظراقتصاد متعارف در باره ماهیت پول گفتاردوم:

را پاسخ دهیم و باید آنشویم که شود در پی پرسش میکه بحث از ماهیت پول میزمانی

 گیرد.سوال این است که پول ازکجا سرچشمه می

که به عنوان واسطه  زش پول کاالیی از ارزش کاالیکه ارها این استپاسخ میتالیست

ارزش این پول به ارزش  ؛نقره باشدو  طال آید. اگر این پول سکهرود میمبادله به کار می

اگر این پول یا اسکناس در جریان باشد ارزش آن به ارزش  وگردد نقره در بازار بر می طال و

 .(Canadian economics foundation , 1994, page , 38) ذاتی فلز پشتوانه وابسته است
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 وظایف پول ازنظر میتالیزم  الف:

است که درجریان انداختن وظایف پول از نظر مکتب میتالیزم همان سه وظیفه اصلی پول 

 (.knapp, 1924) باشدها میسنجش ارزش کاال ستد اقتصادی، تبادله ومحرکه داد و 

 

 ماهیت و وظایف پول از دیدگاه چارتالیزم ب:

گرا برای این نظریه به کار برده است. زیرا پول فرمان اصطالح چارتا و هم تکیت به معنای

یک  اساس این نظریه این است که پول آید.وجود میهامر دولت ب این مکتب به فرمان و در

کند. ای است که پول درقالب آن نمود پیدا میل از هر مادهرابطه و ارتباط اجتماعی مستق

وسیله ارتباط اجتماعی یا اعتبار برای بستانکار است که به این نظریه پول یک مطالبه و در

 شان باشدچه که هدف مردم است تصفیه تعهدات بدهینآسیس شده است. و أت

(faure, 2013 ,p:28-30.) گذاری پول این است که ارزش کید برأچنان تهم

 چنان هدف از ازدیاد وهم گیرد.سیاسی هر کشور شکل می قدرت اقتصادی و مبنای هم بر

ول به مارکیت به اندازه معیار پول عبارت از کنترول و نگهداشتن پ کسر حجم پول در بازار

انقباظی پول ارایه  انبساطی و یهابه اساس سیاست باشد که معموالًخواست بازار میدر

پول همان وظایف  در قسمت وظیفه پول هم بر سه نکته عمومی که معموالً  گردد کهمی

، است از وسیله تبادله، واحد ارزش داند که عبارتاساسی می کند وظایف اصلی ورا اجرا می

 (. 26 : 1391)قجر ، وسیله ذخیره ارزش

 

  ، عرضه و تقاضای پولانواعگفتار سوم:  

 الف: انواع پول

کید داشتیم اما اینجا ایجاب أها بسیارکم تنواع آنا رابطه به پول و قسمت های قبلی در در

شرح داد البته با گذشت و رشد روز افزون تجارت می کند که باید پول را به طوری مکمل 

ست و صاد به انواع پول زیادی آمده ا پول های جدید  پول الکترونیکی که یکی از مثالً ؛اقت

ــد که می ــام پول  به انواع و این جا لذا ما در گردد؛عنوان پول بر آن اطالق میباش را اقس

 بررسی می نماییم.



 97       بررسی ماهیت پول از دیدگاه اقتصاد اسالمی                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 

 پول کاالیی -1

شود که ارزش مبادالتی آن به عنوان پول برابر ارزش جنسی پول کاالیی به پول گفته می 

این نوع پول  در؛ گریبه عبارت د خدمات باشــد. مســتقیم با ســایر کاالها ورابطه  آن در

به همین دلیل است که این پول را هم  ،باشدداخل آن موجود می ارزش حقیقی پول کامالً

 (.۱۷ : ۱3۸5)بیضایی،اش در درون اش نهفته استیعنی به طور مکمل ارزش حقیقی

 

 پول اعتباری-2

ش  صلی این پول در  صیت ا صو شاهخ شود و  ستفاد می د همه معامالت رایط امروز که ا

یا آن ارزش که برای آن  باشد این که به اساس ارزش اسمی وستتد ها میو  داد تجاری و

این دسته پول   (.16 :همان )بانکنوت ها ... مثالً؛ ارزش ذاتی ندارد ین شده است ویتع قبالً

فقط به اساس  و باشدرا دارا میبه دو بخش تقسیم شده است که هریک این عین چلیش 

که همین پول نقدی به شکل اسکناس و مسکوک ) ، کندنوعیت شکل دهی خود فرق می

 باشد.سکه های فلزی( می
 

 پول کاغذی -3

سیله تبادله می هم عبارت از  شکل کاغذی میهمان پول یا و شد که به  شد وبا ارزش  با

 آن نوشته شده است.  ارزش آن مقدارروی هیعنی فقط مشخص ب ؛اسمی دارد
 

 پول فلزی -4

سکه های    شدهفلزات  که از اندهمان  ضی هایش هم ارزش ذاتی و ساخته  هم  که بع

 تنها ارزش اسمی دارد. ارزش اسمی دارد و بعضاً
 

 

 پول دفتری یاتحریری -5

که صاحبان آن  استآن نوع مطالبات اقتصادی  ریری عبارت ازهدف از پول تح 

یا خودش را به پول نقد تبدیل  فروش کند و ند به اعتبار آن خرید ونتواهرموقع می
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ها و اوراق بهادارکه چک مثالً ؛باشدرا دارا می را دو د که این پول توانایی هرنکن

، ) ایروانیباشدتبادل مستقیم آن به نقد می و صاحبانش هرموقع به تبدیل نقدینگی

1394 : 21 .) 

 

 مطالبات نزدیک به پول )شبه پول( -6

شد درمردم می ها که ازها نزد بانکدرکل تمام موجودی  شبه  با شکل  سند آن  حقیقت 

شدپول می شکل پول را دارا می .آن بهادار یدی وئیعنی همان اوراق تا ؛با شد درحقیقت  با

صاددان شد که همقبول می ها موردکه به اتفاق اکثر اقت شرایط با شکل عملی در  چنان به 

 .نمایدپول را بازی مینقش  فعلی 
 

 پول الکترونیکی -7

روی قطعه هباشــد که بهمان محصــوالتی اعتباری بانکی می پول الکترونیکی عبارت از 

شه کارت و صورت الکترنیکی ذخیره می الکترونیکی همانند ترا  .گرددیاحافظه کمپیوتر به 

شکل ها مییک میکانیزم پرداخت اعتباری ارزش حقیقت پول الکترونیکی در شد که به  با

 (.22 همان:)شودتد میس و اعتبار الکترونیکی داد
 

 تقاضای پول ب:  

؛ زیرا اگرچه پول همان تقاضای پول است ترین موضوعات در رابطه بامهم یکی از

است به نگهداری آن با هزینه فرصت همراه  اما ؛دارد ی گوناگونیمنفعت هاپول، 

درکوتاه مدت نزد خود  کند حداقل پول راهمین دلیل است که افراد سعی می

تقاضای   اقتصاد دان انگلسی در رابطه به نگهداری و 7جان مینارد کینزکند. نگهداری

را بیان نموده است که طبق ذیل  (. 92 : 1384)حسین زاده ، پول نزد افراد سه دلیل

 .دهیمشرح می
 

                                                             
7 - Keynes 
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  معامالتیانگیزه  -1

، مهم ترین انگیزه های نگهداری پول اســـت مصـــرف کنندگان انگیزه معامالتی یکی از

کند که پرداخت بابت معامالت نگهداری می فعاالن اقتصادی ازاین جحت پول را تجاران و

سهیل دهد ریم که ینظر بگ این باره در یعنی اگر از  .( 28 : 1391قجر، )جاری خود را ت

ترین بهلذا پول نقد  ؛باشلللدسلللرمایه فقه به اسلللاس تبادله می یککه نقدینگی 

فروش را  توان خرید و و شده استخر زمان به نقد تبدیل أدارایی است که بدون ت

 خاطر معامالت روز مره خود ازه توانیم که همه اشخاص بجه گفته میینت در .دارد

 یدارند.همین جهت پول نقد را نزد خود نگهم کند بهپول استفاده می

 

 انگیزه احتیاطی -2

صورت تقاضای پول جهت این های که شخص دارد قابل پیش بینی است. دربرخی هزینه

ـــدمعامالت نیز قابل پیش بینی می ـــخ برای معامالت نرمال و یعنی در ؛باش  حقیقت پاس

ستدر صارف که ممکندرحالی، ست ا شخص م پیش آید که غیر قابل پیش بینی  یبرای 

تقاضای پول برای پاسخگویی به معامالت غیر قابل پیش بینی را تقاضای احتیاطی  .باشد

دست دادن  ازتصادف ناگهانی اتومبیل، مریضی،  به طور مثال خرابی و ؛دننامبرای پول می

قبل  ل مصرف شود وایت کارهای که به طور تصادفی شامنه در؛ یعنی بیکار شدن. وظیفه

 (.29 :1391)قجر،  ناگهانی شامل مصرف شودقبل معلوم نباشد به شکل  از

 

 انگیزه سفته بازی  -3

ست،  در آخرین انگیزه که کینز ضای پول قایل ا سفته بازی میتقا ضای  شد. درآمد تقا با

ــتر از معموالً افراد ــت. پس در بیش ــای معامالتی اس ــای پول افراد بابت تقاض چنین  تقاض

 نقد شده نگهداری کنند، اگر هاییا دارایی پول وصورت به تواند مازاد راشرایطی افراد می

زدیک، قیمت اوراق آینده ن که در نماید چه دارندگان یک چنین مازادی را پیش بینیچنان

ـــه کاهش می داری کنند تا به هپول نقد نگ ی،ای دارایجهد که بندهمی حترجی یابد،قرض
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دســت ه فاوت قیمت آن ســود بت از د تانســرعت بتوانند برای خرید اوراق قرضــه اقدام کن

سفته بازی پو .دنورابی ضای  ضه بینی کاهش ورقهپیش ل،بنا به نظرکینز دلیل تقا های قر

ست در صلی نگهداری پول از ،به عبارت دیگر .آینده ا امکان  نظر کینز جلوگیری از دلیل ا

ست؛ سرمایه درآینده ا ساس می زیان  بها  کند که اوراقیعنی درحقیقت زمان که مردم اح

صرود هم پول نقد اش را تبدیل به اوراق میاش باال میآینده قیمت دار در که ورتیکند در

آید همه ین میئآینده قیمت ها پا اس برآن شــود که درســاح قیمت های اوراق باال برود و

ـــاس پول می نفع از یعنی درحقیقت کار و ؛کنداوراق را به نقد تبدیل می ـــد که به اس باش

 (. 30-29 :1391دیوشلی، )قجر،کندوراق تبادله مینواسانات ا

 

 عرضه پولج:   

یا حجم  یک اقتصاد عرضه پول و باشد دردست مردم می که مقدار پول که درهمان طوری 

 کند عرضه پول برابر است باپول کاالیی استفاده می در اقتصادی که از نامد وپول می

؛ مانند کندپول اعتباری استفاده می اقتصادی که ازدر  و مقدارکاالی موجود در آن اقتصاد،

چاپ اسکناس  و طبق قانون نشر های فعلی دولت عرضه پول را به دوش دارد واکثر اقتصاد

فقط انحصار بانک مرکزی هرکشور  چاپ اسکناس ها این نشر و کند ونظارت می کنترول و

 (. ۴2 : ۱3۸۴)حسن زاده ، گرددتوسط بانک مرکزی نظارت می اًباشد که این پروسه جدّمی

 

    سیاست های پولیمبحث سوم: 

بانک مرکزی سیاست پولی است که بانک  پول در رابطه با در هایترین کارمهم یکی از

دقیق زیر نظر داشته باشد که چه باید بکند یعنی آیا درکدام وقت  باید شرایط را به طور

یا  تطبیق کند و ین ویپولی انقباضی را تعدرکدام وقت سیاست  سیاست پولی انبساطی  و

 در .ارایه دهد سیاست انبساطی است ادامه و به آن سیاست که اعتدال سیاست انقباضی و

بازار پول  حجم پول در ر دریسیاست پولی به هر سیاست که تغی»گفت: تواننهایت می

 (.48 : 1378فراهانی فرد، )«گرددشود به سیاست پولی اطالق می
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ست را درلذا  سیا سوال را نظر به  بانک مرکزی باید کدام  سخ این  پیش گیرد؟ پا

که باید بانک مرکزی شلللرایه حال و نمایمطوری بیان می ،های علمیپژوهش

یت پولی را نده وضلللع ید و خوب درک و آی ما یل  پیش بینی ن به تحل عد نظر  ب

ست را ارایه نماید که بهترین جوابگو سیا ش یوضعیت بازار پول  شد وآن   رایه با

ست مالی که عملی می سیا اهداف نهایی اش  چقدر در کندهم باید بداند که آن 

 شود ازفته میاین موارد درنظر گر  درجمله اهداف که معموالً از باشد.کارساز می

سطح قیمت شتغال و میزان تولید وها، قبیل  ای تحت خیر زمانی قابل توجهأبا ت ا

های را که درپیش البته بانک مرکزی سیاست یرد وگثیر سیاست پولی قرار میأت

شاخصدرنظر رد بایگمی شخصگرفتن  ایجاد تعادل قیمت ها ... که  مثالً ؛های م

همیشه  شود... وها سنجیده میتوسه این شاخص ارزیابی سیاست ها هم معموالً

 انقباضی هستند. گردد که انبساطی ونوع اعمال می سیاست های پولی به دو

 

  سیاست پولی انبساطی گفتار اول:

بازار  گویند که باعث افزایش حجم پول درسیاست پولی انبساطی سیاست های پولی را می

گردد که بازار شــکل رکودی را در اوقات وضــع می ها معموالًپول شــود که این ســیاســت

ســوبســد ...  ، انجام یارانه هابازار کم باشــد که معموالً یعنی میزان پول در ؛داشــته باشــد

ــد که ازمی ــتری به بازار باش ــه می این طریق پولی بیش بازار  نماید تا رکودی که درعرض

وضـع  رکود معموالً خالصـه سـیاسـت انبسـاطی برای مبارزه با .ار شـودموجود اسـت مه

 (.182: 1380)رحمانی ، گرددمی
 

 سیاست پولی انقباضی گفتار دوم:

بازار  که باعث کم شدن حجم پول در شوده میهای گفتسیاستبه سیاست پولی انقباضی 

 ،طریق این سیاست کند که ازیعنی درحقیقت بانک مرکزی سیاست را اعمال می ؛گرددمی
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است کم کردن میزان یحقیقت اهداف اصلی این س کند که دربازار جمع آوری می پول را از

 .باشدبازار می حجم پول از

شت که ست معموالً باید به خاطر دا سیا شد گرددزمانی اعمال می این   ؛که در بازار تورم با

ست را اعمال میبین برد حقیقت برای از یعنی در سیا ست که، کندن تورم این   قابل ذکر ا

شکاف تورمی یا  که جامعه دچار حاالت تورم و شودشرایط اعمال می سیاست انقباضی در

های این صورت از طریق ابزاریعنی دراین ؛تبانک مرکزی ازطریق اعمال این سیاس .باشد

بازار جمع  تواند پول را از... میوبلند بردن مالیات  سیاست مانند نشر اوراق قرضه به بازار و

 .(186 – 185 :1380)رحمانی، اش کم شودیعنی حجم پول از حالت قبل ؛آوری نمایند
 

 پول ازدیدگاه اسالم و وظایفنظارت گفتار سوم:   

 نظارت و کنترول پول از دیدگاه اسالمالف: 

خواهیم بدانیم که همه موارد اش بحث کردیم اکنون می در رابطه با پول در که قبالًطوری

ها دارد؟  کنترول، نظارت بر پول را ازدیدگاه دین مقدس اسالم کدام ارگان و ولیت نشرئمس

 باشد از چاپ والزم می نظارت پول که بسیار یک اصل ضروری و پس در باره کنترول و

؛ یعنی بانک باشدنظارت آن همه این موارد به دوش بانک مرکزی می نشر الی ساختار و

صورت  در و حق الضرب سکه، بازار پول، نشر، میزان حجم پول در ،مرکزی در قبال چاپ

بازار اعمال سیاست های پولی ) سیاست انبساطی ، سیاست  عدم توازن حجم پول در

ولیت بانک مرکزی ئقبال پول مس ها درسیاست به طور خالصه همه فعالیت ها و انقباضی(.

انحصار  بودیجوی را به طور پولی و انبه اموربانک مرکزی همه ج گردد، وهر کشور می

صورت  در باشد وتالش حفظ تعادل بازار پول می بانک مرکزی همیشه در دوش دارد.هب

بازار زیاد  اندازه پول را در ،، بلند بردن مصارفها، یارانهبازار از طرق نشر پول کمبود پول در

طریق زیاد  از ،این صورت در .بازار باشد نان درحاالت که پول زیاد)تورم( درچنماید و هممی

تعادل  تراز بازار پولی را در کند تا توازن و... اعمال میو، نشر اوراق بهادار نمودن مالیه

 (.510 -509 : 1390) جی فرای ،نگهدارد
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 وظایف پول از دیدگاه اسالم ب: 

 وسیله مبادله -1

 خصوصاً .های زیادی داشتندگرفت که دشواریکاال صورت می بهوسیله مبادله کاال  قبالً 

ستفاده از بعداً .های متفاوتتطبیق مقدار ارزش کاال در و  پول به حیث وسیله تبادل و داد ا

که  شد نهایت پول دارای ارزش مبادلوی یعنی در ؛ها برطرف شدستد همه این مشکالت

مشکالت سیستم بارتری ) تبادله جنس به جنس ( صورت  همین قابلیت پول جلوگیری از

 گرفت.
 

 (standard of value unite of accounting)واحد شمارش سرمایه وثروت -2

 زیادی در قبل از پیدایش پول بعضــی ازکاال ها واحد شــمارش ثروت بودند که مشــکالت

همه این  .وجود آمدهاینکه پول ب مانند حجم بیشتر آن کاال و نگهداری آن تا ؛قبال داشتند

شد شکالت زدوده  سنجش واحد ارزش ؛م شد که ازیعنی پول معیار  یک طرف معیار  ها 

شد که این در دوام و طرف دوم وسیله با مشخص و از شمارش ارزش  شده وارد   شناخته 

 ایجاد شد. ،جهت شمارش نمودن ارزش ها وبنهایت یک سهولت خ
 

 ( store of value)وسیله ذخیره ارزش  -3

نیز حجم  ابتدا وسیله مبادله قرار گرفتند به دلیل فاسد شدن درگذر زمان و کاالهایی که در

چون های همکاال ای ذخیره ارزش به ویژه در دراز مدت باشد. لذاانستند وسیلهتوباال نمی 

ـــرایط تورمی ارزش ذخیرهزمین خانه و  اما قدرت  پول دارد؛ ای بهتری ازنیز اگر چه در ش

ــرایط ضــروری کم میخاصــیت مبادله نقدینگی و همه این  ،پس پول .باشــدای آن در ش

ــاس قدرت ذخیره ارزش خود از ــکالت را به اس ــاس همان  ؛بین برد مش یعنی پول به اس

سمی ویارزش تعی شده ا شتوانههم ذاتی و ن  سیله ذخیره چنان پ شی آن به عنوان و ای ارز

جه یچنین نتنهایت  وســیله ذخیره ارزش پول را در .( 28 :1394)ایروانی،  ارزش قبول شــد

تواند ارزش ها را ذخیره کند و در ین شــده خود مییریم که پول به اســاس ارزش تعیگمی

 ت تبادله صورت گیرد.راوقات ضرو
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 ( standard of deferent payment)وسیله برای پرداخت های مختلف  -4

، زمینه توسعه ین واحدی برای پرداخت های آتییدهد تا با تعمی را امکان این پول

شود که اقتصاد سرمایه داری امروزه ادعا می در اعتباری) قرض دادن ( فراهم شود.

گری نیز یمستقیم دغیر های مستقیم و، نقشپول به عالوه وظایف قدیمی خود

ها عامل توزیع مجدد درآمد های اقتصادی ومانند عامل تنظیم کننده فعالیت ؛دارد

)حسن باشداز اهمیت خوبی برخوردار میاقتصاد  خود در یکند که به نوبهرا ایفا می

 (. 16 – 13 :1384زاده ، 

 

 نتیجه گیری 

یا پدیده  و م که پول عبارت از وسیلهیتوانیم بگویپول به مانند سایر تعریفات که کردیم می

ها مورد قبول همه یا بازپرداخت بدیهی خدمات و ای است که هر چیزیکه به ازای کاال ها و

، وسیله توانایی ذخیره ارزش، واحد شمارش ثروت ها ،مردم قرار بگیرد عبارت از پول است

 توانیم. ستد را دارا باشد به آن پول گفته می و داد

 همان پول های مروج قبلی که درهم و اسالم هم از صدر لحاظ پیشینه تاریخی پول در از

د، بعد در زمان کردندینار بودند به شکل سنتی آن به اساس وزن درمعامالت استفاده می

اولین سکه های اسالمی که نشانه های اسالمی  (علیه سالم)منین علی ؤمخالفت حضرت امیرال

د اساسات اقتصاد اسالمی بود. درآن درج گردیده بود ضرب زده شد که این هم یک نوع رش

باشد است دیدگاه اقتصاد متعارف که اعتقاد به همان وظایف مروج پول می وظایف پول از

باشد، کارکرد پول وسیله ریم پول وسیله تبادله مییگجه مییکید به آن ها نموده لذا نتأکه ت

نان پول را به باشد، پول را منحیث واحد شمارش هم قبول شده است و چذخیره ارزش می

توانیم بگویم که توانیم قبول کنیم در نهایت از میحیث وسیله پرداخت های دیون هم می

وسیله ذخیره ارزش دان های غرب همین وسیله تبادله، وظایف اساسی پول ازدیدگاه اقتصاد

 ها است د شمارش و پرداخت های بدهیهای، وسیله واح
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توان چنین نتیجه گرفت که اسالم در آن را هم می دیدگاه اسالم درباره پول وکارکردگی

د می نماید و چنین تعریف می نماید یهمه امورات که اقتصاد متعارف تعاریف نموده است تای

از آن استفاده  ها موردی قبول مردم بوده وستد ای است که در داد ویا پدیده پول وسیله و

، وسیله تبادله، واحد ارزش یله ذخیره ارزشهم اجرا نماید وس ، که سه وظیفه اساسی رانماید

 .باشدموارد مربوط به وظایف پول میاین 

واسطه اش اجرا ههای سنتی داشت که بکرد یک تعداد کاروظایف که قبالً مفهوم پول و 

های اقتصادی جهان مدرن یک مفهوم کلی تر را نسبت نظر به پیشرفت گردید، اما فعالً می

است و هم چنان وظیفه های جدیدی شامل گردیده است، پول ضمن به قبل به خود گرفته 

 تعویق و های که قبالًدیه پرداختأتوان گفت که وسیله تاجرات کارکرد مختلف پول را می

تواند شدت جریان نقدینگی چنان به اساس گردش اعتباری خود میهم پرداخته نشده است و

ت حضوری ظاهری قحقی باشد درمدرنتری از پول میجه استفاده یرا بیشتر نماید که این نت

 گردد.باشد فقط حالت اعتباری آن باعث افزایش نقدینگی میپول نمی

در شرایط اعتدال رکردگی و حجم آن در بازاری پولی لذا اسالم مقدس هم در رابطه به کا

اگر همزمان چنین است که  (علیه سالم)، ارشاداتی از امام صادق أکید نموده استبودن اش ت

بین  این فلزات دارد از نقره به بهره گرفته شود ارزش و کارکرد که فعالً همه معادن طال و

رسیم که کند بعد به این نتیجه میرود و بعد مردم منحیث وسیله تبادله استفاده نمیمی

نگهداری باید این روال کنترول و  کید نموده وأاسالم هم در رابطه به اعتدال بازاری پول ت

اقتصاد  رسیم که دیدگاه نظام اقتصاد اسالمی وگردد. در نهایت این تحقیق به این نتیجه می

 متعارف در باره ماهیت پول تفاوت دارد اما در باره وظایف پول اتفاق نظر دارد.
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  پیشنهادات

در ماهیت و تعریف پول در حقیقت در اقتصاد متعارف و اسالم یک اصول و روش را  – ۱

لذا پول از جنبه اسالمی خود باید طبق یک چارچوب اسالمی آن مشخص  ؛بیان نموده بود

 گردد.

باشد باید در نشر ثر از سرعت جریان حرکت پول میأمت شکل نقدینگی پول که دقیقاً – 2

سو باعث افزایش کی چون از ؛شتوانه حقیقی آن عرضه گرددعرضه پول مطابق به پ و

 شود.ل تورم میشود که خودش عامبازار بیشتر می گر حجم پول درینقدینگی از سوی د

طوری اعمال کند که  پول باید سیاست پولی انقباظی را در رابطه به کنترول حجم – 3

نه آنکه از مقدار الزم بازار کمتر بازار پولی به حد اعتدال گردد  سایکل )جریان پولی ( در

 شود.

باشد جریان نقدینگی آن به سرمایه گزاران می پول های نقد که در دست مردم و – ۴

افه عرضه ضشکلی صورت بگیرد که از مقدار پشتوانه مشخص آن بیرون نگردد که باعث ا

 گردد.پول در بازار می

دیده است سکوک و پول که در دست پشتوانه پول که در شرایط فعلی بیشتر رایج گر – 5

ای آید که این در نوع خود یک پشتوانهوجود میهباشد که به اساس جریان پولی بمردم می

لذا باید از  ؛گرددچنین با تکرار این عمل ایجاد پول بدون پشتوانه میباشد و همضعیف می

خفیف در بازار پول گرنه باعث تورم و ؛جریان نقدینگی پول کنترول جدی صورت بگیرد

 گردد.می

دل ها ش نمایند باید ماهد در باره پول و وظایف آن پژوهخوکه در آینده میلذا کسانی – 6

های اقتصادی روز همگام تحقیق نظر گرفتن سیر سریع پیشرفت با در های خود رافرضیه و

تر گردیده است کرد در شرایط فعلی بیشاجرا می نمایند چو آن کارکرد سنتی که پول قبالً

 پس در زمان های بعدی از این بیتشر خواهد بود.
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 المـاسی اسـالق سیـاخ

 8عارف وفایی                                                                             

 چکیده

های انسان در ارتباط با دیگران است. همانطوریکه اخالق در اخالق معطوف به رفتار 

ای از شخصیت و کمال انسان است، در نظر گرفتن ویژگیهای اخالقی های فردی نشانهرفتار

در عرصه اجتماع و مجهز بودن افراد و اعضای جامعه با خصوصیات اخالقی نیز باعث 

شود. در حقیقت اخالق بزرگترین سازوکار جهت سعادت، هماهنگی و مطلوبیت جامعه می

ویایی و کمال است. از همین جهت خداوند)ج( در برقراری نظم و حرکت جامعه به سوی پ

قرآن کریم زمام داران و حاکمان را به در نظر گرفتن عدالت و توجه به اخالق دستور داده 

  است و از ظلم و ستمگری آنها را هشدار داده است. 

سوال اصلی این مقاله این است که رابطه اخالق با سیاست در اسالم چگونه است؟ و کدام  

ها در اسالم حاکمان را در رعایت امور اخالقی در حوزه سیاست ترغیب و تشویق وکارساز

های دانشمندان کند؟ آنچه از آیات و روایات، نحوه عملکرد پیامبر و امامان و نظریهمی

آید بیانگر این است که رابطه اخالق با سیاست در اسالم نا گسستنی اسالمی به دست می

شد. و یکی از شرایط حاکمان برای حکومت عادل بودن و پرداختن به باو جدایی ناپذیر می

امور کشور داری، به اساس اخالق است؛ زیرا به کمال رسیدن انسان و جامعه اسالمی تنها 

های اخالقی در ذهن و سپس عمل کردن به اساس آن در ارتباط با با نهادینه کردن آموزه

 خود، خدا، مردم و جهان است. 
واژگان کلیدی: اخالق، سیاست، وجدان، معرفت شناسی و هستی شناسی اخالق سیاسی در 

اسالم. 

                                                             
               تهران.   )ع(دانشگاه بین المللی اهلبیت   -دانشجوی کار شناسی ارشد؛ رشته روابط بین الملل- 8
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 مقدمه

های مختلف معرفت بشری ها در حوزهاخالق و اخالق سیاسی یکی از پایدار ترین بحث

چگونگی بوده است. فلسفه، ادیان و عرفان هرکدام به صورت جداگانه به اخالق سیاسی و 

های فعالیت و رفتار حاکمان با مردم پرداخته اند که از همین جهت همیشه دامنه بحث

های باستانی اخالق سیاسی گسترده و محافل مناظره در این مورد نیز داغ بوده است. ریشه

گفت دانش های سقراط جستجو کرد. سقراط میتوان در اندیشههای اخالقی را میمناظره

باشد از همین نسان که عالم و حکیم است دارای فضیلت و اخالق نیکو میفضیلت است و ا

شود و همیشه فاعل اعمال دارای جهت هیچ وقت دچار اشتباه در رفتارش با دیگران نمی

ها به های آنها را بعدا افالطون و ارسطو ادامه دادند که بعدا اندیشهفضیلت است. این بحث

و آکویناس از یک طرف و دانشمندان اسالمی از سوی  حی مانند آگوستیندانشمندان مسی

های اخالقی توأم با سیاست بوده و رفتار سیاسی با شود. تا این دوره بحثدیگر دنبال می

 در سازگاری و آمیختگی قرار داشت.  آرای اخالقی کامالً

ورد اخالق و های ماکیاولی و هابز این نوع نگاه در ماما بعد از رنسانس و به ویژه با نظریه 

نماید و یک دوره جدایی اخالق و سیاست و یا پیروی اخالق از سیاست کامال تغییر می

گیرد که تقریبا تا اواخر های مربوط به حوزه اخالق سیاسی شکل میسیاست در تاریخ نظریه

ای گذر از فلسفه یابد. بر اساس نظر هابرماس، تحول روش شناسانهقرن بیستم ادامه می

دوران کالسیک به فلسفه اجتماعی در دوران مدرن و تحول موضوعی جایگزینی سیاسی 

رفتار به جای شخصیت زمینه را برای جدایی اخالق از سیاست فراهم نمود؛ زیرا سیاست 

در دوران مدرن نه بر حول مفاهیم اخالقی، بلکه حول مفاهیم فنی و تکنیکی سازمان 

وه در این دوره اخالق تحت تأثیر رئالیسم و لیبرالیسم (. به عال5۷-56)غالمی، بی تا: یابد می

کند که اخالق عملی و نظری در قرار دارد. مک اینتایر در کتاب در پی فضیلت بیان می

غرب اینک در نا بسامانی شدید قرار دارد و این وضعیت تا حدی ناشی از لیبرالیسم فرد 

کند ل از سنت ارسطویی استقبال میگرایانه در عصر روشنگری و مدرنیسم است. وی در مقاب
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و معتقد است جوامعی که به این سنت پایبند بوده اند از این نابسامانی در امان مانده اند 

 (. ۱0: ۱3۸5)مک اینتایر، 

های اخالق های دوم قرن بیستم آمیختگی بحثدر پی چنین نا بسامانیهای بود که از نیمه 

شود. بنابراین ب انتقادی و به ویژه هابرماس مطرح میهای مکتبا سیاست دوباره با اندیشه

ای ای تحقق کنش آگاهانه و آزادانهبایست به عرصهاز نظر هابرماس سیاست می

هایی مبدل شود که با ابتنا بر تنوع و تکثر وجودی و ماهوی خود از سیطره و استیالی فردیت

ین هنجارها و قوانینی مشارکت قوانین همسان ساز و تمامیت خواه سر بر تافته و در تدو

خواهند کرد که تجلی خواست ها، عالیق، نیازها و فضایل راستین باشد و بدین ترتیب از 

قوانین جامعه، الگوی تمام عیار اخالقی خواهند ساخت. در نتیجه پراکسس با خلق فضای 

خالق تبادل نظر عمومی و گذراندن دانش از متن زندگی اجتماعی، سیاست را در خدمت ا

دهد. از این رو مکتب فرانکفورت از نظر نسبت نظریه و عمل)پراکسیس(، نقطه قرار می

 (.6۴)غالمی، بی تا: شود چرخشی در اندیشه سیاسی غربی محسوب می

های مربوط به جدایی اخالق از سیاست در غرب خیلی مطرح با این وجود زمانیکه بحث 

دانشمندان اسالمی هنوز روی سیاست فضیلت  بود، اما در جوامع شرقی به خصوص در میان

های فضیلت محور ارسطو و معارف شد و دانشمندان اسالمی با تأثیر از نظریهمحور تأکید می

باشد اسالمی همواره در پی تدوین و تألیف کتب اندرزنامه و سیاست نامه برای حاکمان می

خود داری از ستمگری توصیه  و همیشه زمام داران حکومت اسالمی را به برقراری عدالت و

نمایند. دین اسالم یکی از اهداف اصلی و محوری خود را تأمین عدالت اجتماعی و می

خواهیم در مورد آن داند. چیزی که ما در این مقاله میرعایت اخالق در جامعه اسالمی می

 توضیح بیشتر ارایه نماییم.

سیاست در اسالم چگونه است؟ و کدام  سوال اصلی این مقاله این است که رابطه اخالق با 

ها در اسالم حاکمان را در رعایت امور اخالقی در حوزه سیاست ترغیب و تشویق سازوکار

های دانشمندان کند؟ آنچه از آیات و روایات، نحوه عملکرد پیامبر و امامان و نظریهمی

اسالم نا گسستنی  آید بیانگر این است که رابطه اخالق با سیاست دراسالمی به دست می
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باشد. و یکی از شرایط حاکمان برای حکومت عادل بودن و پرداختن به و جدایی ناپذیر می

امور کشور داری به اساس اخالق است؛ زیرا به کمال رسیدن انسان و جامعه اسالمی تنها 

های اخالقی در ذهن و سپس عمل کردن به اساس آن در ارتباط با با نهادینه کردن آموزه

خود، خدا، مردم و جهان است. اصول اسالم، مسلمانان و حاکمان مسلمان را به اخالقی 

کند و آنها را در صورت مراعات کردن و پابند کردن تشویق میبودن و به اخالقی عمل 

بودن به موازین اخالقی وعده بهشت، و در صورت تخلف و زیر پا کردن اصول اخالقی و 

 ترساند. های ناگوار آن میپیامد

 

 اخالق

اخالق جمع خلق است. خلق)به ضم خ( حالت و کیفیتی باطنی است که با چشم سر و  

ر یافتنی نیست. در مقابل، خلق)به فتح خ( عبارت است از حالت و کیفیتی حواس ظاهری، د

محسوس که با چشم سر و حواس ظاهری در یافتنی است. در زبان فارسی سیرت در معنای 

رود. سیرت به ویژگیهای باطنی و معنوی انسان اول و صورت در معنای دوم به کار می

ست. در حالیکه صورت به خصوصیات ظاهری مانند مهربانی، نرم خویی و شجاعت معطوف ا

انسان مانند رنگ، پوست، مو، بلندی و کوتاهی قد، چاقی و الغری و زشتی و زیبایی گفته 

باشد. بنابراین، اخالق را فقط شود که با حواس ظاهری قابل رویت و تشخیص میمی

ارت دیگر اخالق عبارت به عب(. 22: ۱3۸6)داودی، توانیم آثار آن را در رفتار مشاهده کنیم می

از ملکات نفسانی و هیئات روحی است که در رفتار انسان انعکاس یافته و خصوصیات و 

های چون زشت و زیبا، خوب و بد، درست و نادرست، فضیلت و یا رذیلت و... را به صفت

کند. بنابراین، اخالق اعم از فضایل و رذایل است ، لکن مسلم است که خود اختیار می

گردد که برخاسته از ملکات فاضله باشد، و نمی ح عمل اخالقی بر عملی اطالق میاصطال

 (. ۱0۴)مفتح، بی تا:  توان اعمال پست را نیز اعمال اخالقی به حساب آورد

ای داوطلبانه از ای از اصول و قواعد رفتاری است که به گونهبنابراین، اخالق مجموعه 

نی شدن در وجود او، نوع نگرش فرد به جامعه و دیگر شوند و با دروسوی فرد پذیرفته می
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گردند و در صورت سرپیچی از های اخالقی میکنند و باعث بروز رفتارها تعیین میانسان

اخالق (. 5۱)امینی، بی تا: شود این اصول و قواعد احساس شرمساری در وجدان فرد پدیدار می

این جهت آسمانی است که در پی علو و  و یک پای در زمین دارد. از یک پای در آسمان

خواهد و در ادیان الهی ریشه های ملک گونه را برای انسان میتعالی انسان است، خصلت

های عمدا تلخ زندگی بشر سروکار وحیانی دارد؛ و از این جهت زمینی است که با واقعیت

، و مهم تر از آن، دهدهای ناشایست انسان را هدف قرار میدارد و به طور مستقیم کردار

 (.۹6: ۱3۸۹)علیخانی، عملی و کاربردی است 

 

 سیاست

سیاست عبارت از حکم راندن بر رعایا و اعمال قدرت در میان افراد جامعه بر اساس مصالح  

اجتماعی است. بر این اساس، حکمرانی را، آن چنان که مصالح اجتماع در آن لحاظ نشده 

در  (.۱05)مفتح، بی تا: باشد، نمی توان سیاست نامید؛ اگرچه در معنای عام سیاست بگنجد 

و مبانی سیاست با یکدیگر در آمیخته وکل واحد و تجزیه نا پذیری را اسالم اصول دین 

پدید آورده اند. صحبت از سیاست جدا از شریعت اسالم کاری دشوار است، زیرا مباحث 

های سیاسی با فصول دیگر شریعت آمیخته است. از این رو شناخت درست و جامع اندیشه

)بهدار وندیانی، فه، فقه، عرفان و ... است سیاسی در اسالم منوط به پژوهش در کالم، فلس

۱3۸۸ :۱60.) 

فلسفه سیاسی اصوال با تجویز سروکار دارد و امر مدون و منظمی است. روش فلسفه  

سیاسی، روش هنجاری است. زیرا اخالق زیستن و فراهم کردن شرایط مطلوب زیست 

 (.32 )اطهری و اسدی پور، بی تا:انسانی، هدف اساسی فلسفه سیاسی است 

 
 

 رابطه اخالق و سیاست

نسبت اخالق و سیاست در فرایند تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، عمدتا از دو منظر قابل   

تبیین است. برخی مانند هابرماس بر این نظر هستند که اخالق و سیاست در دورانی از 
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دا شده اند. تاریخ اندیشه سیاسی با هم عجین بوده اند، حال آنکه در دورانی دیگر از هم ج

کنند که اخالق و اما افراد مانند السدر مک اینتایر با رویکردی زمینه گرایانه استدالل می

سیاست در تاریخ اندیشه سیاسی هیچ گاه از هم جدا نبوده اند؛ آنچه رخ داده است، نه جدایی 

 تا: ، بی)رنجبر و غالمی اخالق از سیاست بلکه تحول و چرخش در مفهوم اخالق بوده است

توانیم در تاریخ مطابق به نظر هابرماس چهار رابطه یا دوره در اخالق و سیاست را می (.50

 بر شماریم:

رابطه نخست، بیانگر جدایی فعل اخالقی از فعل سیاسی است. از این نظر فعل اخالقی 

معطوف به ارزش ها و هنجارها است، در حالی که غایت سیاست، واقعیت ها، کسب منفعت 

و رعایت مصلحت است. بنابراین، این دو نوع فعل از یک سنخ نبوده و در نتیجه دخالت 

شود. یاسی باعث اختالل در مصالح و از دست رفتن منافع میدادن امور اخالقی در زندگی س

 توسدید طرفدار این رویکرد است. 

رویکرد دوم، تبعیت اخالق از سیاست است. ماکیاولی از بنیان گذاران این رویکرد در اندیشه 

های کالسیک به اخالق و فضیلت، اخالق را سیاسی مدرن است. ماکیاولی با رد رویکرد

ر سیاسی قرار داد و در نتیجه رویکرد جدیدی را در اندیشه سیاسی مدرن پدید تابعی از ام

 آورد. 

سازد. از های دوگانه اخالقی را در زندگی فردی و اجتماعی مطرح میرویکرد سوم، قاعده

های اخالقی در عرصه فردی مطلق و بدون تغییر هستند. اما در عرصه این نظر قاعده

یاسی و اجتماعی بر قواعد اخالقی تقدم یابند. از این جهت اجتماعی الزم است مصالح س

های که مصالح تواند در موردهای اخالقی باشد و مییک سیاست مدار خوب نباید تابع قاعده

جمعی و سیاسی اقتضا کند به هرگونه افعال غیر اخالقی تمسک کند. برتراند راسل از 

 طرفداران این رویکرد است. 

وحدت و پیوند اخالق و سیاست تأکید دارد. از این دیدگاه اخالق و رویکرد چهارم، به 

سیاست هردو معطوف به تأمین سعادت انسانی بوده و در نتیجه قانون مندی یکسانی بر 

آنها حاکم است. از بزرگان فلسفه، افالطون و ارسطو نیز چنین رویکردی را پذیرفته اند. این 
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شده است، اخالق، اقتصاد حکمت عملی پیگیری میرویکرد که در فلسفه کالسیک در قالب 

دانست یا تدبیر منزل و حکمت مدنی یا سیاست مدن را سه عرصه اصلی حکمت عملی می

های سه های بنیادین در عرصهو در نتیجه با لحاظ رویکرد کالن به حکمت عملی پیوند

 (. ۴0 -3۹)بهروز لک، بی تا: کرد گانه پیش گفته بر قرار می

 

 یه های اخالقینظر

های مختلف مسایل بشری، اخالق و اخالقیات، همواره جایگاهی ویژه و از میان جنبه 

درخور توجه داشته اند تا جایی که شاید بتوان بزرگترین دغدغه انسان را، در طول تاریخ 

اندیشه بشری مسئله اخالق دانست. از آن رو که نوع نگاه اخالقی تکلیف انسان را با جهان 

ها با جهان، خدا و خویشتن به عنوان مهم کند و نوع رفتار و سلوک انسانی روشن میهست

های اخالقی آنان وابسته است. جایگاه رفیع ترین ارکان زندگی بشریت، به موضع گیری

های فکری و فلسفی اندیشمندان را به اخالق در جهان اندیشه قرن هاست که همه فعالیت

 (. 6۹: ۱3۸۸ق و دیگران، )محقخود اختصاص داده است 

کند و در این اندیشه است ها تلقی میسقراط اخالقی بودن را امری طبیعی و ذاتی انسان  

گزینند به دلیل جهالت و خطای ها طبیعتا به دنبال خیرند و اگر شری را میکه همه انسان

کنند های آگاه و عاقل، فقط خیر حقیقی را جستجو میدر فهم آن هاست. درحالیکه انسان

هایی شده اند که در چهره خیر ظاهر شده به عمد، بلکه سهوا، اسیر گمانو خطا کاران نه 

دانست که باید به ناچار از آن اطاعت هیوم، عقل را برده عواطف می(. 26: ۱3۸5)خزاعی، اند 

توان در عقل یافت. در دیدگاه کند. وی معتقد بود که مبنای اعمال اخالقی و عادالنه را نمی

عمل است، در حالی که عقل به تنهایی راهنمای عمل ما نبوده و  هیوم، اخالق معطوف به

در اندیشه سیاسی کانت سیاست  (.3۷)اطهری و اسدی پور، بی تا:  کندانگیزه عملی ایجاد نمی

و اخالق با اتکا بر مفاهیم دیگری همچون آزادی و خود آیینی و کمال، باهم مرتبط هستند. 

لسفه تاریخ، نظام سیاسی جمهوری را در خدمت تحقق کانت هم در فلسفه اخالق و هم در ف

دهد؛ بدین معنا که در فلسفه اخالق، مفهوم آزادی و خود آیینی مفاهیم اخالقی قرار می
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دهد و در فلسفه تاریخ، نظام حلقه اتصال اخالق و نظام سیاسی جمهوری را تشکیل می

با آنکه در فلسفه تاریخ  سیاسی مزبور، در خدمت تحقق مفهوم کمال است، و این مفهوم

شود، مفهومی اخالقی است. البته، در تفاوت با ارسطو، کانت سعادت را محور وی مطرح می

)رنجبر،  دیددانست، اما به هر حال دولت را همچون ارسطو در خدمت اخالق میاخالق نمی

از مجرای در اندیشه غزالی، همچون ارسطو، غایت سیاست، دستیابی به سعادت  (. ۸۹بی تا: 

گردد؛ زیرا هم دانش سیاسی و هم اخالق، در پی نیکبختی عمل به فضیلت معرفی می

ای است برای رساندن انسان به منزلگاه دنیا انسان هستند. به تعبیر غزالی، سیاست وسیله

های اخالقی و به بیان دیگر، جز از به قرارگاه آخرت و این ابزار، جز با عجین شدن آموزه

مال صدرا به عنوان مؤسس حکمت (. ۷6: ۱3۸۸)عطار زاده،  شودلت میسر نمیمجرای فضی

داند و متعالیه معیار فعل اخالقی و کسب فضایل انسانی را از راه شناخت خدا ممکن می

عالمه طباطبایی و شهید مطهری در مرحله باالتر، رسیدن به قرب الهی و شناخت خداوند 

داند. اختالف جزیی این دو نظر، از نوع طولی است یاز سیر و طریق خودشناسی را عملی م

کند؛ زیرا وقتی مالصدرا و پیروان حکمت متعالیه، و مراتب مختلف سیر اخالقی را عنوان می

دهند، سخن از فضایل و حد اعتدال صفات انسانی پیش انسان را مورد توجه و نظر قرار می

و امثال آن در  "نفخت فیه من روحی" هایآید، اما وقتی انسان را موجودی با ویژگیمی

گیرند چنین انسانی همیشه رو به سوی او که موجود کامل است، دارد و از آنجا که نظر می

رسد. در واقع از این منظر و باشد، پس از شناخت خود به شناخت حق تعالی میمثال او می

 (.۴۴-۴3طباء،  بی تا:  )بنیبا این بینش، میان نظریه اخالق اسالم و صدرا، تفاوتی نیست 

های زیادی از جانب نظریه پردازان ارایه شده است از این جهت دسته در حوزه اخالق نظریه

های متفاوت نیز از این نظریه ها وجود دارد، بنابراین، در این مقاله به دسته بندی بندی

ته اند عبدالکریم سروش، شهید مطهری و هابرماس که در حوزه اخالق به تحقیق پرداخ

 کنیم. اکتفا می
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 دسته بندی عبدالکریم سروش
های اخالقی معاصر را در کل به دکتر عبدالکریم سروش در کتاب دانش و ارزش نظریه 

چهار دسته تقسیم بندی نموده است. که عبارت از اخالق علمی، اخالق تکاملی، اخالق 

های ها و دست آوردباشد. اخالق علمی ناشی از پیشرفتسوسیالیستی و اخالق واقعبینانه می

رنسانس به آن دست یافته اند. و یا به عبارت دیگر اخالق علمی  علمی است که غرب بعد از

ها از های طبیعی و علمی است. یعنی استخراج بایداستنباط آرای اخالقی از درون واقعیت

 های انسانی. های طبیعت به عرصه رفتارها، و یا الگو برداری از سنتهست

شناسی و تکاملی افراد مانند، مالتوس، های زیست دوم، اخالق تکاملی که برخاسته از نظریه

المارک، داروین و اسپنسر است. اخالق تکاملی نیز مانند اخالق علمی به دنبال تعمیم دادن 

 باشد. ها و روابط اجتماعی میهای که در قوانین تکامل وجود دارد، برای انسانواقعیت

اری قیام کند و نابرابری خواهد در مقابل نظام سرمایه دسوم، اخالق سوسیالیستی که می

موجود را از میان بردارد. و در صدد برپایی نظام مبتنی بر برابری، بی طبقه و همکاری است. 

 ها طرف دار این اخالق هستند. افراد مانند مارکس و انگلس و تعداد دیگر از سوسیالیست

اخالقی قبلی از های و سرانجام اخالق واقع بینانه؛ به نظر سروش هیچ کدام یک از نظریه

توانیم آرای اخالقی را از علم، قوانین باشد. و در حقیقت ما نمیبنیان منطقی برخوردار نمی

تکامل و دیالکتیک استخراج کنیم. بلکه آبشخور اصلی و مبنای واقعی آرای اخالقی در نزد 

رد چگونگی کند و در موها قواعد اخالقی تعیین میخداوند)ج( است. و او است که برای انسان

 دهد. ها نظر میهای انسانرفتار
 

 دسته بندی مرتضی مطهری

های اخالقی به شهید مرتضی مطهری در کتاب فلسه اخالق خود در مورد اصالت و معیار 

صورت مفصل به نقل آرا و نظریات ادیان، فیلسوفان و مکاتب مختلف پرداخته اند. از جمله 

جدان، نظریه زیبایی و نظریه پرستش که خالصه آن را نظریه عاطفی، نظریه اراده، نظریه و

 من در اینجا آورده ام.
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 نظریه عاطفی

گویند عادی و معمولی کاری دانند، میگروهی رمز اخالقی بودن را در عواطف بشر می 

های طبیعی انسان سرچشمه بگیرد و هدف از های خود خواهانه و میلاست که از انگیزه

آن کار هم رساندن سود به خود و یا رسیدن خود شخص به لذتی باشد. اما کار اخالقی 

یتر از تمایالت فردی، یعنی عاطفه غیر دوستی سرچشمه ای عالکاری است که از عاطفه

شوند. هایی است که برای غیر خود شان انجام میها کارگیرد. کارهای اخالقی انسانمی

یعنی تنها خود شان را دوست ندارند، بلکه با انجام دادن کاری برای دیگران شادمان 

 شوند. می

 

 نظریه اراده

فیلوسوفان اسالمی به خصوص مال صدرا با تمایز قایل شدن میان میل ارسطو و تعدادی از  

دانند. میل در انسان کششی است به سوی و اراده انسان، اخالق را محصول اراده انسان می

های انسان مانند، رفع تشنگی، گرسنگی، یک شی خارجی. که به هدف برآورده شدن نیاز

مربوط به درون است نه بیرون؛ یعنی یک رابطه شود. ولی اراده میل جنسی و... انجام می

میان انسان و عالم بیرون نیست بلکه بر عکس انسان بعد از اینکه در باره کارها اندیشه و 

کند، با عقل کند، سبک سنگین میکند، دور اندیشی و عاقبت اندیشی میآنها را محاسبه می

دهد که اصلح و عد تشخیص میسنجد و بها را با یکدیگر میها و مفسدهخودش مصلحت

کند نه آن چیزی بهتر کدام است و سرانجام بر اساس آنچه عقل به او فرمان داده اراده می

 خواهد. که میلش می
 

 نظریه وجدانی

وجدان عبارت از الهامات الهی و نیروی فطری درونی است که به انسان تکلیف الهام  

کند.  بنابراین، کار یک کار به انسان توصیه می کند و در رابطه به انجام دادن و ندادنمی

اخالقی کاری است که از وجدان الهام گرفته باشد. کانت طرفدار این نظر است. به نظر 

کانت وجدان یا عقل عملی یک سلسله احکام قبلی است؛ که از راه تجربه و حواس به دست 
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ن اخالقی به نتایج کارها نیامده بلکه جزء سرشت و فطرت بشر است. به همین دلیل فرما

 توجه ندارد، بلکه خودش اساس است. 
 

 نظریه زیبایی

به نظر افالطون زیبایی عبارت از هماهنگی میان اجزاء با کل است. ولی بعضی ها در مورد  

گویند عشق است که به وجود و اشیا زیبایی میدهد نسبی بودن زیبایی تأکید دارند و می

ولی عده دیگر معتقد اند که اشیا به ذات خودش زیبایی دارند. زیبایی به عالوه اینکه در 

های ادبیات، هنر وشعر. و ارد جنبه غیر محسوس نیز دارد مانند زیباییمحسوسات وجود د

کند نه حس و نه قوه تخیل همین طور زیبایی معقول که فقط عقل انسان آن را درک می

انسان. بنابراین، کارهای که شکوه و عظمت و جالل دارد، جمال و زیبایی دارد، در مقابل 

کند در نتیجه کسانیکه این زیبایی را درک می آفریندخودش تواضع، خشوع و تحسین می

 شود. عاشق و شیفته چنین اعمالی می

 

 نظریه پرستش

نظر دانشمندان اسالمی و به خصوص شهید مطهری این است که اخالق از مقوله پرستش 

است. ولی پرستش در صورت نخستین نا آگاهانه است که به عالوه انسان در همه موجودات 

و هرکدام به شکلی خداوند را پرستش و عبادت نماید. پرستش نا آگاهانه؛  هستی وجود دارد

شناسد و همیشه به یعنی که قلب انسان به حسب فطرت و غریزه، خدای خودش را می

شود و در حالیکه هیچ شناخت و تصوری سوی او متمایل است. مانند طفلی که تازه متولد می

اولین حرکت و تمایل او به صورت نا آگاهانه به از مادر در ذهن خودش ندارد اما بازهم 

سوی مادر است. بنابراین، انسان به حسب فطرت کارهای اخالقی را شریف و شرافتمندانه 

داند با اینکه از خود گذشتگی است و با منطق طبیعی سازگار نیست و حتی با منطق می

نند وجدان و زیبایی قسمت عقل عملی سازگار نیست. از این نظر هرکدام از نظریات قبلی ما

از حقیقت را با خود دارد نه تمام حقیقت را. تمام حقیقت این است که اخالق از مقوله عبادت 

کند، نا آگاهانه یک و پرستش است. انسان به همان میزان که خدا را نا آگاهانه پرستش می
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اهش تبدیل به کند. وقتی که شعور نا آگهای الهی را دریافت و پیروی میسلسله دستور

شود، نه فقط همان یک عده کارهای های او اخالقی میشعور آگاه شود آن وقت تمام کار

معین؛ بلکه خوابیدن، غذاخوردن، راه رفتن، حرف زدن و خالصه زندگی و مردن انسان 

شود؛ چون برنامه زندگی انسان بر اساس تکلیف و رضای حق تنظیم یکپارچه اخالقی می

 (.۱62)انعام، التی و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العامینشده است. ان ص
  

 دسته بندی هابرماس

توان در سه مقوله؛ نتیجه گرایانه، وظیفه گرایانه و های اخالقی را به طور کلی مینظریه 

دانند که بیشترین فضیلت گرایانه دسته بندی کرد. نتیجه گرایان، فعل اخالقی را فعلی می

نتیجه را برای بیشترین افراد و کم ترین هزینه را برای کمترین افراد داشته  فایده و بهترین

باشد. وظیفه گرایان ضمن تمایز امر خوب از امر اخالقی تنها فعلی را دارای ارزش اخالقی 

دانند که انجام عمل خوب را تنها و تنها به خاطر نفس عمل و نه و نه فقط خوب می

ای است که فعل ای اخالقیسرانجام فضیلت گرایی، نظریهای آن معطوف نماید. و نتیجه

اخالقی را تحقق بخش فضایل درونی و حقیقی فاعل عمل باشد؛ یعنی اخالق معطوف به 

 (.5۱)رنجبر و غالمی، بی تا:  فضایل راستین و حقیقی است
 

 

 اصول اخالق

های غیر با رفتار های اخالقیپردازد که وجه تمایز رفتاراصول اخالقی به این مسایل می 

های است ها اند؟ و آیا ما هر عملی را می توانیم اخالقی بنامیم؟ این پرسشاخالقی کدام

که باید در این بخش باتوجه به مبانی دین اسالم و اخالق اسالمی به آن پاسخ دهیم. از 

خیر و  توان با توجه به سه معیار و اصل ایثار،نظر دکتر علی شریعتی اخالق اسالمی را می

 شر و آمر و ناهی تشخیص داد و درک کرد:
 

 ایثار

از نظر دکتر علی شریعتی در کل ما سه نوع معامله داریم؛ یکی مبادله، یعنی داد و ستد 

جنس به جنس و مال به مال و یا جنس با پول که اکثریت معامالت مردم در جامعه به این 
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شود. دومین نوع معامله احسان است. احسان عبارت از بخشش، سخاوت، کرم شیوه اجرا می

و مسایل از این قبیل است. و یا به سخن دیگر احسان عبارت از بخشیدن و دادن مازاد 

های شان به فقرا و نیازمندان است. یعنی با بخشیدن این اموال ضرری به سرمایه سرمایه

نشود. و سرانجام ایثار؛ معامله که یک فرد یک عمل و یا یک  اصلی فرد بخشنده وارد

ای که هیچ توقع و انتظاری از گیرنده آن ندارد. و دهد به گونهسرمایه را برای دیگری می

حتی ممکن است این عمل او باعث ضرر مالی و حتی جانی برای او شود. بنابراین از نظر 

شود و عمل اخالقی را از اخالقی دانسته میشریعتی این نوع سوم یا ایثار است که فعل 

 سازد.ها و معامالت متمایز میسایر رفتار
 

 خیر و شر

های اخالقی صفات شود. رفتارمطابق این اصل هر عمل اخالقی متصف به خیر و یا شر می

کند. غیر این چون؛ خوب و بد، درست و نادرست، فضیلت و یا رضیلت را با خود حمل می

 توانیم. هر رفتاری اخالقی گفته نمی
 

 آمر و ناهی

کنیم. و یا به عبارت دیگر هر عمل را که خیر و یا شر میدانیم چگونه آن را توجیه می 

معیارهای خیرو شر و درست و نادرست را چگونه تشخیص بدهیم و چه کسی صالحیت 

های متفاوت از سوی دانشمندان تعریف کردن خیر و شر را دارد؟ گرچه در این مورد پاسخ

ای جامعه را ای عقل را، عده عاطفه را، عده وجدان را و عدهغربی ارایه شده است. عده

کنند. اما از نظر دکتر علی شریعتی و بعضی از دانشمندان ها فرض میعیین کننده این معیارت

اسالمی، خداوند صالحیت تعیین و تشخیص فعل اخالقی و یا خیر از شر و درست از نادرست 

ها را به کارهای خیر امر و از انجام را دارد و در حقیقت او به عنوان خالق جهان انسان

 کند. منع میهای شر کار
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 مبانی اخالق اسالمی

 باشد:از یک نظر دیگر مبانی اخالق اسالمی به چند اصل ذیل استوار می
 

 هدفمندی انسان

یکی از پرسش های مهم بشر این است که هدف از آفرینش انسان چه است؟ تکلیف انسان 

 در این جهان و غایت زندگی او چه است؟ 

آیا پنداشتید که شمار را بیهوده آفریده  "افحسبتم أنما خلقناکم عبثا و أنکم إلینا ترجعون"   

 (. ۱۱6)مؤمنون، شوید؟ ایم و اینکه شما به سوی ما باز گردانده نمی

و آسمان و زمین و آنچه را که میان آن  "وما خلقنا السماء واالرض وما بینهما العبین"  

 (. ۱6ریدیم )انبیاء، دو است به بازیچه نیاف

 هدف انسان

براساس متون اسالمی هدف از آفرینش جهان هستی فراهم آمدن زمینه مناسب برای 

 آفرینش و سپس آزمایش انسان است. 

وهو الذی خلق السماوات واالرض فی ستته ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم "   

ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر و اوست کسی که آسمان "احسن عمال

 (. ۷)هود، آب بود، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکار ترید 

در حقیقت ما آنچه را که  "م أیهم احسن عمالإنا جعلنا ما علی االرض زینته لها لنبلوه" 

بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم، تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکار 

 (. ۷)کهف، ترند 
 

 آیین بندگی

 امتحان انسان در چگونگی زیستن او با خودش، مردم و در ارتباط با خودش، جامعه و 

ها و اعمال انسان در ارتباط با خدا و بندگی براین، همه فعالیتشود. بناخداوند معین می 

 خدا تعریف شود. 
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و جن و انس را نیافریدیم جز برای آنکه مرا  "وما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون"   

 (. 56)ذاریات، بپرستند

 

 توانمندی انسان برای اخالقی زیستن

انسان توانایی شناخت و تشخیص حق از باطل بر اساس آیات و روایات متعدد، خداوند به  

های مورد نیاز را عطا کرده است و هم چنین او را به حواس پنجگانه مجهز کرده تا دانش

 (. ۴۷-3۷: ۱3۸6)داودی، خود را به دست آورد

واهلل اخرجکم من بطون أمهاتکم ال تعلمون شیئا و جعل لکم السمع واالبصار و االفئدته "   

و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد، و برای شما گوش و چشم و  "لعلکم تشکرون

 (. ۷۸)نحل، ها قرار داد، باشد که سپاس گزاری کنید دل
 

 

 مبانی فرانظری اخالق سیاسی اسالم
 

 مبانی معرفت شناختی

مراد از مبانی معرفت شناختی چگونگی نگرش و اعتبار معرفت در رویکرد اسالمی است.  

های بشری را از دید چگونگی حصول آنها به دو دسته توان معرفتاز دید کالن می

های بشری و وحیانی تقسیم بندی کرد. معرفت بشری، بر عقل محدود بشر مبتنی معرفت

جهان هستی از راه عقل مستقل بشری است. اما  هایبوده و کوششی برای کشف حقیقت

شود که با استناد به قول و الهام های اطالق میهای وحیانی، به معرفتدر برابر، معرفت

های اسالمی شوند. در اندیشهپیامبران و نیروهایی غیبی منتسب به جهان قدسی حاصل می

 بر اهمیت و نقش هردو نوع معرفت بشری تأکید شده است. 

ز نظر اسالم عقل به همان قوه تشخیص و ادراک، وادارکننده انسان به نیکی و صالح و ا 

بازدارنده وی از شر و فساد است. عقل که مطیع به اوامر و نواهی خداوند است و با تکیه و 

های انسان را تشخیص داده و وی ها و مفسدههماهنگی با معرفت وحیانی و دینی مصلحت

 (. ۴5-۴۴)بهروز لک، بی تا: کند اجتماعی هدایت می را در زندگی سیاسی و
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 (.۸5)اسراء ، "ما او تیتم من العلم اال قلیال "   

ان اهلل یأمر با العدل و االحسان و ایتائی ذالقربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی  "  

  "یعظکم لعلکم تذکرون
 

 هستی شناسی مبنای

 ر اسالم به چند اصل ذیل استوار است:هستی شناسی اخالق سیاسی د مبنای
 

 توحید

بر اساس این اصل، جهان فقط در قلمرو حاکمیت و اراده و تجلی ذات االهی است. این  

شود تا انسان به سوی خالق خویش جهت یافته و رضای الهی مدنظر وی قرار امر سبب می

 های خویش بداند. گیرد و خداوند را در هرحال ناظر بر اعمال و رفتار

 (. ۴6) بقره "الیه راجعون الذین یظنون انهم مالقوأ ربهم و انهم " 
 

 اصل قانون مندی و مسئولیت پذیری

ها متناسب با چنین در منطق اخالقی اسالم، جهان غایتی نیک دارد و الزم است تا انسان 

غایتی عمل کرده و مسئوول اعمال و رفتار خویش باشند. از این جهت در رفتار اخالقی نیز 

های خاصی را محور عرصه عمل سیاسی نیز رفتارها در شود تا انسانغایت مندی سبب می

 قرار داده و از رفتارهای نا مناسب پرهیز کنند.

 (.62)احزاب،  "سنته اهلل فی الذین خلوأ من قبل و لن تجد لسنته اهلل تبدیال "  
 

 اصل امتحان و ابتال

اخالقی با ها همواره در معرض امتحان و آزمون قرار دارند. انسان در منطق اسالمی، انسان

 آگاهی از چنین سنتی، باید همواره خویشتن را رو به رویی با آزمون االهی آماده کند.

 (. 2)عنکبوت،  "أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا و هم الیفتنون"   
 

 

 اصل معاد و حسابرسی روز جزا

حسابرسی و برگذاری میزان در روز قیامت، نوعی از هستی شناسی است که سرانجام جهان  

ها در روز معاد پیوند زده است. ایمان به معاد و بازگشت روز جزا، مکتب را با بازکشت انسان
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سازد. غایت فعل اخالقی در اندیشه اسالمی، های دیگر متمایز میاخالقی اسالم را از مکتب

 ستگاری در جهان اخرت و این دنیا است. رسیدن به ر

 (. 6)انشقاق،  "یا أیها االنسان انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه"   

 
 

 اصل حاکمیت حق و زوال باطل

یکی از اصول هستی شناختی در جهان خلقت را باید نزاع حق و باطل در جهان هستی  

 (.50 -۴۸) بهروز لک ، بدانیم.

 (. ۸۱)اسراء،  "وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا"  

 
 

 مبنای انسان شناختی

اخالق زمام داری در اسالم مانند اندیشه سیاسی اسالمی بر اصول و مبانی خاصی در باره  

های گوناگونی وجود دارد. برخی انسان شناسی مبتنی است. درباره ماهیت انسان نگرش

به ماهیت انسان داشته و انسان را گرگ انسان دانسته اند. برخی دیگر نگرش بدبینانه 

نگرشی لذت گرا و فایده گرایانه به انسان دارند. اما نگرش اسالمی به انسان در جایگاه 

جانشین خداوند متعال بر روی زمین، نگرشی متعالی و مبتنی بر اکرام و تعظیم انسان است. 

می در باره انسان را که در زمینه اخالق زمام داری و اصلی ترین ویژگیهای اندیشه اسال

های رحمانی و االهی وجود انسان، فطرت بعد زندگی سیاسی نمود جدی دارد؛ قرارذیل اند:

پاک االهی انسان، وجود قوای خیر و شر در وجود انسان، کرامت و حرمت انسان، تساوی 

 (.55-5۱، بی تا:)بهروز لکها، برادری مومنان انسان

 

 راهبردهای اخالق سیاسی اسالم

اندیشمندان مسلمان، بیشتر به غایت مصلحت و عدالت خواهی توجه کرده اند یا اجرای  

دانند. برای نمونه، خواجه نصیرالدین طوسی احکام اسالم را در تعریف سیاست دخیل می

داند که موجب برقراری نظم و عدالت و مانع ظلم و تعدی شود سیاست را نوعی تدبیر می
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هبردهای اخالق سیاسی در اسالم را می توان به چهار راهبرد الهی، را(. ۱۴5: ۱3۹5)مشکوری، 

 پردازیم: معادی، عبادی و عبرتی دسته بندی کرد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می
 

 راهبرد الهی

شود انسان خود را به رعایت اصول اخالقی و از جمله اخالق از جمله مسایلی که موجب می

فراموش نکردن یاد خدا و این نکته است که خداوند همیشه حاضر و  سیاسی ملتزم بداند،

 زند، در محضر خداوند متعال دانا، آگاه و بصیر است. ناظر است و هرعملی که از او سر می

 (. ۷)مائده، ان اهلل علیم بذات الصدور؛ خداوند به افکار و نیات نهفته دل ها آگاه است

 (. ۴)حدید، شماست، هرکجا باشید  او با "و هو معکم این ما کنتم"و 

 (. ۱6)ق، ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم  "و نحن اقرب الیه من حبل الورید"و 

 
 

 راهبرد معادی

شود انسان اخالق سیاسی را مراعات نماید و به ویژه به یکی دیگر از مسایل که باعث می

که همواره متوجه باشد هر عمل  دالیل منافع مادی و شخصی آن را زیر پا نگذارد، آن است

  شود و به زودی باید در پیشگاه الهی پاسخگوی آن باشد.انسان، ثبت و ضبط می
 

 راهبرد عبادی

یکی دیگر از راهکارهای التزام به اصول اخالق سیاسی، انجام عبادات و مناسک دینی  

نشود، موجب  است که افزون بر آنکه موجب می شود انسان از یاد خداوند و معاد غافل

می شود که انسان با ارتباط با خداوند و تکیه به او به دست آرامش قلب و اعتماد به نفس

آورد. این اعتماد به نفس، شخص را در انجام وظایف سیاسی و اجتماعی خویش محکم می

 سازد. و در برابر مشکالت آن مقاوم می

 (. ۱53)بقره،  "إن اهلل مع الصابرینیا أیها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصال ه "   
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 راهبرد عبرتی

تواند در هماهنگ عبرت آموزی نیز از جمله راهبردهایی است که برای هر سیاستمداری می

(. ۱53-۱۴5: ۱3۹5)مشکوری، سازی خویش با الگوهای اخالق سیاسی اسالمی کارساز باشد 

فاعتبروا "کند: پیشینیان امر می قرآن کریم صاحبان بصیرت را به عبرت گرفتن از سرگذشت

 (. 2)حشر، "یا أولی االبصار

 

 جلوه های از اخالق سیاسی پیامبر پس از تشکیل حکومت در مدینه
 

 سیاست داخلی

همراهی با رعیت در امور خرد و کالن، اهتمام به وحدت و انسجام ملی و مقابله با تفرقه  

در امر حکومت و در ریشه کن کردن توطئه ها، قانون مداری در امر حکومت، قاطعیت افگنی

دشمنان داخلی، استواری بر تصمیمات اخذ شده و عدم تردید در آنها، آزادی رعایا در انتقاد 

و توجیه ایشان بدون ارعاب، برخورد قاطعانه با تخلفات عمال حکومت و تسامح با مردم 

نافی با مبانی دینی، همواره در های اجتماعی غیر مها و قراردادخطاکار نادم، احترام به سنت

  دسترس رعایا بودن و سرانجام رها نکردن مردم بدون تعیین سرپرست و جانشین.
 

 سیاست خارجی

ها عدم جنگ افروزی در عین ایجاد و حفظ آمادگی نظامی، پایبندی به تعهدات و پیمان 

و باآلخره عفو و در عین قدرت بر نقض عهد، اقدام به عملیات اطالعاتی در میان دشمنان 

های سیاست خاجی پیامبر بوده است عدم انتقام از دشمنان پس از غلبه بر ایشان، از مصداق

 (.۱2۴-۱0۹ بی تا: )مفتح،
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 نتیجه گیری

ها و های باطنی و خصوصیات نفسانی است که در گستره کنشاخالق عبارت از سیرت 

شود و ویژگیهای چون، خوب و بد، درست و نادرست، فضیلت و های انسان ظاهر میرفتار

های اخالقی معطوف به دیگری است، که توأم با ایثار گیرد. رفتاررذیلت و... را به خود می

ها گیرد. در مورد بنیانو ناهی به خود می بوده و صفت خیر و یا شر را با توجه به یک آمر

های اخالقی دانشمندان هرکدام نظریه ارایه کرده اند که در یک دسته بندی و عوامل رفتار

 های عاطفی، اراده، وجدان، زیبایی و پرستش اشاره نماییم. توانیم به نظریهمی

کسی که برای امتحان شود، در اسالم از انسان، به عنوان یک موجود با هدف تعریف می 

خداوند در این جهان باید به اساس دستورات او عمل کند. بنابراین، در اسالم هدف از 

حکومت اداره سالم و عادالنه جامعه است و اخالق مهم ترین ابزار جهت به کمال رساندن 

شود. از همین جهت سیاست در اسالم با اخالق آمیخته انسان و جامعه اسالمی مطرح می

ه و زمام دار اسالمی نمی تواند اخالق را فدای منافع و مصلحت شخصی و یا ملی کند بود

و باید سیاست از اخالق پیروی کند. حاکم مسلمان در زمان اجرای احکام و سیاست ورزی 

ها چند معیار الهی، عبادی، معادی و عبرتی را باید در نظر بگیرد و یا به سخن دیگر این معیار

کند که یک سیاست مدار و زمام دار مسلمان را از ارها و ابزاری عمل میبه عنوان سازوک

 ستمگری و خیانت در امور مسلمین باز میدارد. 

مبانی فرانظری اخالق سیاسی اسالم در سه دسته معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان  

و نوع باشد. از نظر معرفت شناسی اخالق سیاسی اسالم هردشناسی قابل تقسیم بندی می

های دینی به عقل و حواس پذیرد و در کنار وحی و آموزهشناخت وحیانی و بشری را می

انسان نیز اهمیت قایل است ولی در نهایت عقل با توجه به ضعف که در شناخت معرفت 

دارد باید از وحی پیروی کند. از نظر هستی شناسی اخالق سیاسی اسالم بر محور توحید، 

ت پذیری، اصل امتحان، معاد و حساب رسی روز جزا واصل حاکمیت قانون مندی و مسئولی

حق و زوال باطل حرکت و فعالیت دارد.  و سرانجام از نظر انسان شناسی نیز به ابعاد رحمانی 
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و االهی بودن انسان، فطرت پاک الهی انسان، کرامت و حرمت انسان، تساوی انسان ها و 

 برادری انسان ها توجه دارد.

 

 مآخذ ومنابع 

، "اخالق و سیاست در اندیشه سیاسی مکتب فرانکفورت" .(۱3۹۴رنجبر، ایرج و سمیرا غالمی) -۱

 . ۷۷-۴۹، ص ۱3۹۴، شماره هجدهم، پاییز و زمستان "پژوهش سیاست نظری"پژوهشی -فصلنامه علمی

 ار. ، قبسات، سال چهار دهم، به"مبانی اخالق سیاسی در اسالم"(. ۱3۸۸بهروزلک، غالم رضا ) -2

سنجش الگوی نظری هابرماس بر اساس نسبت "(. ۱3۹۱رنجبر، ایرج و عباس منوچهری ) -3

، "پژوهش سیاست نظری"پژوهشی -، فصلنامه علمی"اخالق و جمهوریت در اندیشه سیاسی کانت

 . ۹۱-۷۷، ص ، شماره دوازدهم، پاییز و زمستاندوره جدید

باز نمایی انگاره های فلسفه اخالق کانتی در "(. ۱3۹2اطهری، سید حسین و نعیمه اسدی پور ) -۴

، شماره چهاردهم، پاییز و "پژوهش نظری"پژوهشی –، دوفصلنامه علمی "اندیشه سیاسی جان رالز

 .55-2۹زمستان، ص 

 ، علوم حدیث، سال سیزدهم، شماره دوم. "اخالق سیاسی در رفتار پیامبر"مفتح، محمد هادی،  -5

فلسفه اخالق و اخالق حاکمان "دامادی، سید محمد و دست رنجی، حکیمه، محقق، مهدی و میر  -6

 .۸0 -6۸، پیک نور، سال هشتم، شماره سوم، ص "از دیدگاه افالطون

 صدرا.  ، ناشر:، تهرانفلسفه اخالق(. ۱36۷مطهری، مرتضی ) -۷

علوم سیاسی،  ، پژوهشنامه"اخالق دشمنی در اندیشه سیاسی اسالم"(. ۱3۸۹علیخانی، علی اکبر ) -۸

 . ۱03-6۹سال پنجم، شماره چهارم، پاییز ، ص 

، "بررسی عوامل مؤثر بر کنش دگردوستانه در بین شهروندان تهرانی"امینی، سعیده،  -۹

 . ۷3-۴۹(، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ص ۱پژوهشنامه اخالق)
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، پژوهشنامه "ر مکاتب مختلفمفهوم اخالق و معیار فعل اخالقی د"بنی طباء، حسنا سادات،  -۱0

 . ۴۸-۹(، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ص ۱اخالق)

، "رهیافت های مختلف پیرامون اندیشه سیاسی در اسالم"(. ۱3۸۹بهداروندیانی، غالمرضا ) -۱۱

 . ۱۷5-۱5۹فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره یازدهم، تابستان، ص 

، فصلنامه "سیاسی یا سیاست دینی از نگاه امام محمد غزالیدین "(. ۱3۸۸عطارزاده، مجتبی ) -۱2

 . ۷۸-5۷تحقیقات سیاسی و بین المللی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر رضا، شماره دوم، تابستان، ص 

راهبردهای اخالق سیاسی در اسالم، علوم "(. ۱3۹5مشکوری، حامد و صدرا، علیرضا ) -۱3

 .۱۷5-۱۴۱چهارم، تابستان، ص  ، سال نوزدهم، شماره هفتادو"سیاسی

 نشر معارف. ، ناشر:، قماخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم((. ۱3۸6داودی، محمد ) -۱۴

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 مصئونیت دیپلماتیک در اسناد بین الملل

  9علی رضا اخالقی                                                      

 چکیده

رسم ساده استوار است و امروزه هنوز هم هیچ  و برقراری روابط دیپلماتیک بر پایه عادت

ها در این مورد وجود ندارد. بدیهی است این امر ناشی از اصل گونه الزام حقوقی برای کشور

را به برقراری  یکشور دتوانزیرا هیچ قاعده حقوقی نمی ؛ل کشور ها استحاکمیت و استقال

 کشور های دیگر و تأسیس نمایندگی در آن کشور ها مجبور نمایند. اما باروابط دیپلماتیک 

ی روابط دیپلماتیک بر مبنای حقوق بین الملل شرایط مشترک و متفاوت دارند که در ربرقرا

 است.این تحقیق بدان پرداخته شده 

 المللی وهای بینهای سازمانونیتتوصیفی  بیان مصئ -با روش تحلیلی این پژوهش 

ونیت و مزایای دیپلماتیک را بازتاب می دهد. از همین جهت در این پژوهش به مباحث ئمص

ها ونیتاست. این پژوهش به بیان انواع مصئمربوط به مفاهیم و تبیین مبانی پرداخته شده 

این زمینه نظریات موجود را نیز بحث نموده است؛ مانند نظریه نمایندگی پرداخته و در 

المللی را به عنوان یک های بیناحترام متقابل، کار و فعالیت وظیفوی این پژوهش سازمان

و در اخیر  ها را نیز به بحث گرفته است.پدیده ناگزیر معرفی نموده و آثار و نتایج وجود آن

ان مصئونیت دیپلماتیک بحث صورت گرفته و دلیل پایان یافتن پژوهش در ارتباط به پای

 ونیت عنوان شده است. ئونیت هم سوءاستفاده از مصئمص
واژگان کلیدی: مصئونیت دیپلماتیک، اسناد بین الملل، دیپلوماسی، دیپلماتیک.

                                                             
 دانشگاه بین المللی اهل بیت)ع( تهران. –دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق خصوصی  - 9
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 مقدمه

و دستگاه دیپلوماسی و اگر دو پدیده جنگ و صلح را از مسایل اساسی سیاست خارجی 

ها بدانیم، یک نکته اساسی قابل اهمیت است و آن ها و ملتهای دیپلوماتیک دولتفعالیت

های دیپلماتیک در نظام بین المللی جهانی شده معاصر اهمیت فضاینده دیپلوماسی و فعالیت

برای مهار های مسالمت آمیز ها و روشاست. فرآیند دیپلوماسی به مفهوم به کارگیری شیوه

جنگ و حل اختالفات به شکل گیری روابط اجتماعی و جوامع بشری بازتاب یافته است. 

یابی به اهداف شان در کنار جنگ همواره از اقوام گذشته در کشورهای مختلف برای دست

دیپلوماسی استفاده کرده اند. از این منظر جنگ نه پایان دیپلوماسی است و نه مناقض آن 

ریمون آرون الترناتیو جنگ و صلح همواره برای دست یابی به هدف شکل بلکه به قول 

دهند روابط اجتماعی و سیاسی جوامع بشری است. بنابراین، نگاه جدید به مفهوم قدرت و 

دگرگونی عمیق و همه جانبه در روابط بین الملل، افزایش تعامل و همبستگی متقابل و در 

ی جایگاه و اهمیت دیپلوماسی ر ا به عنوان شیوه نهایت ضرورت هم یاری به جای خود یار

کم خطر، کم هزینه و مهمترین ابزار و تکنیک و شیوه تعقیب اهداف در میان ملل جهان 

های کالن اقتصادی و مادی، ریشه در توسعه ارتقاء بخشید. این امر گذشته از هزینه

ک آن خارج یکالس تکنولوژی نظامی و سالح های کشتار جمعی دارد، جنگ را از وضعیت

صورت ای بهکرده و به عنوان شیوه غیر قابل تحمل مطرح ساخته است. در جنگ هسته

متعارف برنده و بازنده مطلق وجود نخواهد داشت، در پرتو تکنولوژی ارتباطی و انقالب 

های بین اطالعاتی جدید حتی قدرت های غیر رسمی )زره ای( و غیر حکومتی نظیر نهاد

ها و امنیت جهانی تهدید آفرین باشند. این وضعیت توانند برای دولتای میطقهالمللی و من

اساسی منافع متقابل را بیش از گذشته در عصر  یاری، همکاری و تعامل برضرورت هم

 رغم اهمیت جدی دیپلوماسی در روابط بین الملل معاصر وکند. علیجهانی شدن ایجاد می

های اسالمی تاکنون ناتوان از ارایه الگوی ها دولتجایگاه آن در سیاست خارجی کشور

ویش را در چارچوب دیپلوماسی دینی و کار آمد بوده اند. دولت اسالمی که سیاست خارجی خ

ها و مسایل زمانه توان در خصوص ضرورتبخشد نمیهای دینی سامان میتعالیم و آموزه
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دیپلوماسی کار آمد و مبتنی بر باور اش بی توجه باشد، از این رو نیاز مند طراحی و ترسیم 

ماتیک در اسناد بین الملل پرداخته ئونیت دیپلهای دینی است. در این تحقیق به بررسی مص

 شده است.

 

 ونیت و مبانی حقوقی مصونیت دیپلماتیکئیند مصآمبحث اول: فر

استوار اینکه مصئونیت دیپلماتیک دارای چی مراحلی است و براساس کدام مبانی حقوقی 

است در این مبحث ابتدا به فرآیند آن اشاره نموده و سپس مبانی حقوقی آنرا مورد امعان 

 دهیم.نظر قرار می

 در اسناد سازمان های بین المللی نیتوئمصگفتاراول: فرایند 

یید کشورها و اندیشمندان بوده ابه انواع مختلف مورد ت «نیتئومص»از نظر تاریخی مفهوم 

سفرا در  مصئونیت»اظهار داشته است که رون دانشمند رومیسدر این خصوص سی .است

سفیران کشورها دارای شخصیت  ،تضمین شده حقوق موضوعه بشری و هم در حقوق الهی

ها نه تنها در ممالک دوست بلکه در کشورهای محاجم نیز باید نآمقدس هستند و حرمت 

 و مخصوصاً  ۱۸55المللی کار در سال بینشکیل سازمان تا ت. (۴2: ۱3۹۱موسی زاده، ) «رعایت شود

المللی بینهای سازمان« هایمصئونیتمزایا و » م۱۹20در سال « جامعه ملل»سیس أت

میثاق » ۷از ماده  ۹که در این زمینه بند « بود ونیت دیپلماتیکئمص و مزایا»برگرفته از 

نمایندگان  اعضای جامعه ملل و کارکنان آن در حین »مقرر داشته است که: « جامعه ملل

با پیشرفت و «. دیپلماتیک برخوردار خواهند بود مصئونیتانجام وظایف خود از مزایا و 

توان ورت گرفت، نمیهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی صتجربه که در سطح جهان در شعبه

لذا  .در پیش برد« دیپلماتیک مصئونیت»المللی را بر اساس بینهای سازمان« مصئونیت»

 (.۴5: ۱3۸۷)زاهد اکبر، المللی آشکار گردیدبیندر نظام  مصئونیتنیاز تفکیک این دو نوع مزایا و 

در کنفرانس  المللی بار اولبین هایسازمان« هایمصئونیت مزایا و»مفهوم جدید 

مزایا و »برای تنظیم قواعد و مقررات مربوط  .مطرح شد م۱۹۴5در سال « سانفرانسیسکو»

سازمان ملل متحد، یک کمیته مقدماتی تشکیل گردید که کمیته مذکور طی « مصئونیت
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« هایمصئونیت مزایا و»گزارش خود به کنفرانس اعالم داشت که به منظور تعیین ماهیت 

« واژه»دیپلماتیک اجتناب ورزیده و « واژه»د، کمیته عقیده دارد که از سازمان ملل متح

سیون حقوق یسازمان ملل کممناسب تر انتخاب شود. در پی این گزارش مجمع عمومی

سازمان ملل متحد  مصئونیتالملل را موظف ساخت، تا مقررات را در زمینه مزایا و بین

سازمان ملل متحد را  مصئونیتمزایا و « ونکنوانسی»سیون مذکور یکم. تدوین و تهیه کند

مزایا و « کنوانسیون»رساند، و این به تصویب مجمع عمومی ۱۹۴6فوریه  ۱2در تاریخ 

منشور سازمان انجام گرفته  ۱05و  ۱0۴شنایی و بر مبنای مواد سازمان ملل در رو مصئونیت

سرزمین هر یک از دولت  سازمان ملل متحد در» منشور:  ۱0۴است، که به موجب ماده 

و « ، از اهلیت حقوقی برای انجام وظایف و نیل به مقاصد خود برخوردار استاعضای خود

المللی براساس بینکه هر سازمان در اینجا باید  چند نکته مورد  غور قرار بگیرد.  اول این

نظام حقوق  چنان در المللی و همبیناز شخصیت حقوقی هم در نظام « المللیبینعرف »

داخلی برخوردار است. بر اساس همین نظریه وقتی سازمان دارای شخصیت حقوقی بود  

المللی برای رسیدن به اهداف خود بیندارای اهلیت هم است. به همین خاطر وقتی سازمان 

دارد تا بتواند وظیفه خود را دور از همه مداخالت انجام « مصئونیت»نیاز به یک سری 

 سازمان در سر» منشور سازمان ملل مقررداشته است:  ۱05همین اساس ماده بدهد، که به 

های که برای رسیدن به مقاصد آن  مصئونیتزمین هر یک از اعضای خود از مزایا و 

افزاید که : همین ماده می 2و هم چنان بند « باشد برخوردار خواهد بودسازمان الزم می

های که برای مصئونیتن سازمان نیز از مزایا و نمایندگان اعضای ملل متحد و کارمندا»

های های سازمانمصئونیتهای حقوقی پایه وظایف آن بطور مستقل الزم است، تا آن

المللی که در دوره بعد از جنگ بینهای های سازمانمصئونیتنظام امتیازات و  المللیبین

های المللی چه در سازمانبین هایدر بیشتر سازمان جهانی دوم تکوین یافته است، نسبتاً

قانون »آنجا که جهان ما هنوز برای تدوین  از ند.نطقوی یا جهانی وضعیتی یکسانی دارم

المللی مرکب از نمایندگان کشورها بین« قوه مقننه»دنیا به منظور برقراری یک « اساسی

و اصالح قوانین کهنه یر یمقننه هر کشور به وضع قوانین جدید، یا به تغ هکه بتواند مانند قو



 135مصئونیت دیپلماتیک در حقوق بین الملل                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

، تنها طریقه ممکن برای وضع قوانین ارند، لذا در حال حاضربپردازند، آمادگی الزم را ند

های المللی قدیم، تهیه مقدمات کار از مجاری سازمانبینالمللی جدید و اصالح قوانین بین

های کنفرانسو اتخاذ تصمیم نهایی از طریق مجمع یا « المللون حقوق بینیکمیس»مانند 

سازمان ملل متحد در مورد باشد. در این میان مصوبات مجمع عمومیالمللی بینخاص 

المللی ارزش بیناز لحاظ  شوند،نواخت تکرار میهای متمادی به طور یکمسایل که در سال

 حقوقی دارند.

 

 دیپلماتیک در اسناد سازمان های بین المللی مصئونیتگفتاردوم: مبانی حقوقی 

سیس شده است نیازمندی أالمللی برای رسیدن به اهدافی که جهت آن تبینهای سازمان

های سازمان مصئونیتشود که مبانی حقوقی سوال مطرح میباشد؛ پس الزم می مصئونیت

 دهیم.وال را میپاسخ س مللی چیست؟ اول مفاهیم مبانی باید تعریف شود بعداًلبین ا

 

 مفهوم  مبانی -۱

اساس،  به معنای اصل، ریشه،« مبنا». است« مبنا»لحاظ ساختار لغوی جمع مبانی از 

دانان این کلمه در اصطالح حقوق اما : ذیل واژه(.۱36۸)معین،شالوده، زیر ساخت و بنا آمده است

زیرا  ؛گردداست که نظام حقوقی براساس آن پایگذاری می« قاعده کلی اصل و»عبارت از 

های باشد که خمیر مایه زیرساختبرخاسته از باورهای می حقوقی معموالًقواعد و مقررات 

دهد. چون اصل حقوق امری اعتباری و قراردادی است؛ تشکیل می فکری جامعه عامل را

و اعتقادات مردم دارد. به  ین قاعده حقوقی اعتباراتی خواهد بود که ریشه در باورهاابنابر

 (. ۷0: ۱3۷3)ابی صعب،جامعه با جامعه دیگر متفاوت استهای هر همین علت است که ارزش

 

 مصئونیتمبانی حقوقی اعطایی -2

ها و برای نمایندگان دولت« مصئونیت»های اساسی این است که یکی از پرسش

اساس چه  به عبارت دیگر بر شود؟ یااعطاء می« مبنا»المللی براساس چه بینهای سازمان

 المللی (بینهای ها)اعم از دولتی و سازمانای دیپلماتبر« مصئونیت» ضرورتی اعطای
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باید  د گردیده است؟ جواب این پرسش راالملل واربینته شده است و در حقوق شناخالزامی

« مصئونیت»دست آورد. درحقوق داخلی کشورها المللی بهبیناز اسناد و مدارک داخلی و 

عالی کشور،  اشخاص مثل رهبری شود،لتی میبه طور  عام شامل کارمندان رتبه باالی دو

از این مزیت  ، قضات و سران سه قوه که در راستای وظایف خودنمایندگان مجالس ملی

، خاصه منشور ملل متحد این حق را برای کاربران خود المللیبیننمایند. حقوق اده میاستف

 (.۴۴: ۱3۹۱، )موسی زادهبه صراحت ذکر کرده است در منشور ملل متحد آمده است

به های که برای رسیدن مصئونیتخاک هر یک از اعضای خود از مزایا و  سازمان در -(۱

 برخوردار خواهد بود.  ،دنمایمقاصد آن سازمان الزم می

های که مصئونیتو  کارمندان سازمان نیز از مزایا ملل متحد و نمایندگان اعضای -( 2

، تا آنجا که این وظایف مربوط به سازمان الزم استظایف آنان به طور مستقل برای انجام و

برای کاربران  مصئونیت.  براساس این توجیه حقوقی اعطایی اهند بودباشد، برخوردار خومی

ها به نمایندگان دولت مصئونیتالمللی تفاوت چندانی با مبانی اعطایی بینهای سازمان

های احتمالی قضایی دور از دغدغه به« اصل حسن انجام وظیفه »دو نهاد  ندارد. در هر

برخوردار باشد. در عین حال درک درست و شناخت اساسی  مصئونیتموجب گردیده که 

 دارد که سابقه تاریخی این امر مورد پژوهش قرارگیرد؛ بر ءاقتضا مصئونیتمبانی اعطایی 

 صئونیتمیابی به طور کلی مبانی اعطایی توان بررسی زیرا را برای دستاین اساس می

که مبنای اصولی « حسن انجام وظیفه»گذشته از تیوری  (.۱۱)منشور ملل متحد: ماده  انجام داد

است.  نظریه بیرون مرزی بودن سیاسی را گروسیوس مطرح کرده است که مورد  مصئونیت

توان مد نظر هم می ت نمایندگی رارگرفت است و نظریه خصوصیت و اقتضأاشکال قرا

ها در واقع چون این دیپلمات باشد،موران سیاسی مبتنی میأماهیت ماموریت مداشت که بر 

 .«ندنمایندگی ریاست عالی دولت خود را عهده دار ا

 

 المللیبینهای دراسناد سازمان مصئونیتجایگاه -3

 المللیبینهای های سازمانمصئونیتاکنون سوالی که ممکن است مطرح شود این است که 
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توان هم در سند موسس ها را میمصئونیتدر کجا پیش بینی شود؟ پاسخ این است که این  

و  ها وجود دارددو سند قابلیت ذکر آن ای جداگانه و یا در هرهذکر کرد و هم در یک معاهد

 در سند شود. مثالًتصمیم گرفته می مصئونیتجانبه هم راجع به  نیز در قراردادهای چند

اند،  ی یک سازمان برای سازمانی که خود تشکیل دادهمعاهد جداگانه، اعضاموسس یا یک 

د شونقایل می مصئونیتدر سرزمین خود برای آن سازمان و کارکنان آن یکسری مزایا و 

 (.۴5: ۱3۹۱)موسی زاده،  باشدکه  تفصیل آن قرار زیر می

 

 های بین المللیسند موسس یا مرام نامه سازمان -1-3

که هسته اصلی مزایا  یالمللهای بینسازمان مصئونیتاولین منبع موجود در زمینه مزایا و 

موادی است که دراین  دهد و زمینه تدوین جزییات آنرا مهیا کرده،را تشکیل می مصئونیتو 

طور نمونه سازمان ملل متحد که اولین هالملل درج شده، بارتباط در اساسنامه سازمان بین

الملل است در منشور خود کاربران این سازمان را در مورد زیر دارای حق ینسازمان ب

سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و »معرفی کرده اند.   مصئونیت

نمایندگان اعضای « که برای رسیدن به آن ضروری است برخوردار خواهد بود. مصئونیت

و امتیازات الزم برای اینکه  مصئونیتو از ملل متحد، مامورین سازمان نیز به همین نح

چنان منشور برخوردارند. و هم، انجام دهند، شان که مربوط به سازمان است بتواند وظایف

 .همان()راجع به این موضوع اشاره کرده است های اسالمیسازمان کنفرانس

 

 معاهده فی مابین سازمان و دولت مقر -2-3

کند، این داد اقدام به انعقاد معاهده میازمان آن در قرارا دولت که مقر سگاهی سازمان ی

تر شدن مزایا و شود که به منظور هرچه بیان صریح تر  روشنیاد می« مقر» موافقت نامه

شود که سازمان در دولت میزبان و و حقوق و تکالیف مطرح میگیرد صورت می مصئونیت

بگیرد، این معاهده باید به تصویب قوه قانونگذار دولت میزبان در قبال سازمان باید به عهده 

دار سازمان باید این معاهده را به تصویب برساند. ت دولت میزبان و هم چنان  مقام صالحی

که دولت « هایمصئونیت»حقوق که سازمان از آن برخوردار است و « مقر»در قراردادهای 
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دادی مقر توان به قرارثال میعنوان مهب ؛شودمیزبان خواهان اعطای آن است مشخص می

 یا قرارداد مقر اوپک با اتریش اشاره کرد.  اروپایی سازمان ملل با سویس و
 

 المللیبینهای معاهده چندجانبه میان کشورها و سازمان -3-3

گاهی پیش بینی  ؛ستهای بین المللی  دارای اهمیت فوق العاده مهم اسازمان مصئونیت 

کند، به همین علت راه مشکل را حل نمی ،انعقاد قرارداد با دولت مقرس و آن در سند موس

المللی با منعقد کردن این معاهده بینهای دیگری برای جبران این است که سازمان

از آن « حقوقی»را تنظیم و راه استفاده « هامصئونیتمزایا و »کوشند جزییات مربوط به می

ملل « ۱۹۷5کنوانسیون »ترین موافقت نامه چند جانبه  این زمینه مهم را هموار سازند.  در

المللی  است که هنوز الزم بین متحد راجع به نمایندگی دولت ها در روابط خود با سازمان

جا که اغلب قواعد آن ناشی از عرف ولی از نظر پژوهشگران از آن ؛نشده است ءجرااال

ه صورت مدون در آورده است  رعایت آن المللی را ببیندر  واقع عرف  المللی است وبین

المللی و ضرورت روز بینهای شناخته شده است. گسترش سازمانها الزامیتوسط دولت

های المللی و دول جهان موجب گردیده که راهبینهای افزون در روابط فی مابین سازمان

جهت  المللی دربینالملل در اشکال گوناگون دنبال شود. تالش نهادهای توسعه حقوق بین

حل مشکل سرعت شتابان گرفته و طرح معاهده چندجانبه در این راستا گزینه مناسب بلکه 

باشد.  عاله بر آن چه که گذشت قواعد عرفی به عنوان یکی از منابع اولیه اجتناب ناپذیر می

ا مشخص های جهان رلی و دولتالملبینهای تواند روابط بین سازمانالملل میحقوق بین

 د. هرچند که این قوانین هنوز مدون نگردیده و جای کار دارد.نمای
 

 المللیبینه قضایی روی-4-3

المللی ( نیز قابلیت این را دارد که بتواند بینهای آراء قضایی محاکم ) مخصوصا دیوان

دی ح المللی مسجل سازد. این نظریه تابینهای را برای کاربران سازمان« مصئونیتحق »

شود که از یک نظر مشورتی می المللی منطبق است. این نظریه ناشیبینبا رویه قضایی 

سازمان ملل خسارت وارده به » تحت عنوان  ۱۹۴۹المللی دادگستری در سال بیندیوان 
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است که بعد از اعالم دولت اسرائیل در سال  . شرح ماجرا چنینصادر کرده است« متحد 

ه دبیرکل وقت ، جنگ شدیدی بین اعراب و اسرائیل در گرفت، به دنبال این مسأل۱۹۴۸

را که ) از اهالی « کنت برنادوت» سازمان مل متحد، از طرف خودش، یک میانجی به نام

های زمین ت به سرسوید و کارمند سازمان ملل متحد بود( برای خاتمه دادن به این وضعی

ل کشته شد، بعد از کشته شدن او این سوال مطرح شد ئیاین فرد در اسرا اشغالی فرستاد،

تواند علیه دولتی که به صورت  )شناسایی غیر رسمی( وجود که آیا سازمان ملل متحد می

ن اساسنامه دیوا 3۴دارد، اقامه دعوا کند؟ یاخیر؟ علت این سوال آن است که براساس ماده 

های المللی دادگستری فقط دولت حق رجوع به این دیوان را دارند و بحثی از سازمانبین

این قضیه، دیوان اعالم کرد که ما برای تشخیص سازمان  درالمللی به میان نیامده است. بین

ت عمل و نباید به ماهیت افرادی که در آنجا حضور دارند توجه کنیم، بلکه باید به ماهی

یعنی باید با توجه به عملکرد سازمان تشخیص داده شود که  ازمان توجه کنیم؛عملکرد س

باشند یا خیر؟ نظر مشورتی دیوان در مورد « مصئونیت»آیا کاربران سازمان باید دارای 

داشتن حق دفاع سازمان ملل متحد از حقوق کارکنان خود پس از کشته شدن برنادوت 

درآید « قوقیح»المللی به صورت یک قاعده بینای هموجب شد تا این مساله برای سازمان

 .(۴6: ۱3۹۱)موسی زاده، و مورد عمل واقع شود

 

 دکترین  حقوقی -5-3

های راهبردی حقوقی عالوه بر رویه قضایی، دکترین حقوقی هم بستر مناسب طرح نظریه

های حقوقی موضوعات حقوقی قبل از تبدیلی به قاعده و مقرره در نظرگاه است. معموالً

المللی بینو حقوقدانان  ءدکترین یا نظریه برجسته علما»گردد. به همین خاطر پروار می

المللی باشد. بینهای سازمان مصئونیتتواند  محل مناسب تجزیه و تحلیل پیش بینی می

بوده و المللی دارای وجاهت علمیبینرفیت در حقوق داخلی و تا جای که  استفاده از این ظ

 همان(.)«باشدمعتبر می
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 المللیبینهای یت کارمندان سازمانمصئونمبحث دوم: 

 المللیهای بینگفتار اول : کارمندان سازمان

زند و می های بین المللی برای اجرای ساختن وظایف خود دست به استخدام افرادسازمان

قل از ، چون سازمان یک شخصیت مستکار کند اصول داخلی سازمان اینها باید تحت

باید در عملیات خود مستقل باشد تا این که برای رسیدن  ،اعضای تشکیل دهنده خود است

خاطر این که بتواند دور هلذا افرادی که کارمندان سازمان هستند ب ؛به هدف خود دست یابد

 .(۴۹: ۱3۸۸)نیاکی،  و مزایا برخوردار باشد مصئونیتباید از  ها باشد،از مداخالت دولت
 

 تعریف کارمند-1

در حال «  دائم»شود که به طور کارمند سازمان های بین المللی به اشخاص گفته می

های های اصلی فعالیت کنند یا در ارگانهمکاری با سازمان  هستند  که چه اینها در ارگان

 ۱۹۴6دسامبر  ۷مورخ  ۴۷6ملل متحد در قطعنامه شماره سازمان فرعی. مجمع عمومی

« با ملل متحد باشد.کارمند سازمان کسی است که دارای رابطه استخدامی»اعالم داشت که 

ملل الملل دادگستری در نظریه مشورتی  خویش راجع به جبران خسارت کارکنان دیوان بین

 ید قرار داد.متحد چنین تعریفی را مورد تای

 

 المللیبینهای و مزایای کارمندان سازمان مصئونیتانواع -2

المللی و عدم مداخله کشورهای بینهای مین استقالل و آزادی عمل سازمانأدر راستای ت

اعطاء گردیده  مصئونیتالمللی بینهای های مقر سازمان، به کارمندان سازمانعضو یا دولت

های دیگر در های سازمان ملل متحد و عهدنامه یتمصئونکه این امر در عهدنامه مزایا و 

کنوانسیون مزایا و  ۱۹های مربوطه تصریح گردیده است. در بخش ارتباط با سازمان

های مندرج در بخش مصئونیتعالوه بر مزایا و »سازمان ملل متحد آمده است:  مصئونیت

ها و ها و معافیتمصئونیتهای از مزایا و دبیرکل و همسران و اوالد صغیر آن – ۱۸

گردد برخوردار الملل به مامورین دیپلماتیک اعطاء میتسهیالتی که به موجب حقوق بین

 « خواهند بود.
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 کیفری مصئونیت -1-2

تواند او را مور کشور مقر نمیأجرم شود م« مرتکب»به این معنا که اگر کارمندان سازمان 

های سازمان بین مصئونیتو  کنوانسیون مزایادستگیر توقیف و بازجویی نماید. بر اساس 

کارمندان سازمان ملل در مورد نوشته خود »دارد که: مقرر می 5ماده  ۱۸المللی در  بخش 

« قضایی برخوردار است. مصئونیتدهد از خود انجام میو کلیه اعمال که در سمت رسمی

 ۱۷کسانی هستند در بخش شود که آیا مفهوم کارمندان تنها سوال که در این جا مطرح می

شود؟ بر اساس را نیز  شامل می« محلی»کنوانسیون آمده است یا که افراد یا کارمندان 

دبیر کل »دارد: المللی که مقرر میبینهای سازمان مصئونیتکنوانسیون مزایا و  ۱۷بخش 

فهرست و  خواهند بود تعیین خواهد کرد ۷طبقات کارمندان را که شامل این ماده و ماده 

ها عضو خواهد نیز آن را به اطالع کلیه دولت تسلیم و بعداًاین طبقات را به مجمع عمومی

«  های عضو خواهد رسید.به اطالع دولت کارمندان طبقات فوق الذکر مرتباً رسانید. اسامی

یکمین جلسه کمیته پنجم مجمع  مشاور حقوقی ملل متحد طی سخنرانی خود در چهل و

ها هیچ تمایزی بین کارمندان محلی و مصئونیت کنوانسیون مزایای  و»رد: کید کأتعمومی

 خود این  ۷6قطعنامه  در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. غیر محلی قائل نشده

به همه  ۷و  5در مواد  ۱۹۴6و مزایا در کنوانسیون  مصئونیتاعطای  را تایید کرد.مورد 

به استثنای کارمندان که در سازمان نیمه وقت کار  کارمندان سازمان قابل قبول دانست. و

های شامل کدام دوره مصئونیتشود که این سوالی که در اینجا مطرح می« کنند.می

شود کارمندان سازمان آن را انجام داده اند شامل می توان اعمالی که قبالًشود؟ آیا میمی

،  این امر واضح است که ونیکنوانس 5ماده  ۱۸ت از بخش با برداش .(2۸۹: ۱3۹2)زمانی، یا خیر؟ 

موران دولت مقر أشود و مرا نمی از وارد شدن به سازمان قبلشامل اعمال  مصئونیت

ثیر منفی أبخاطریکه این توقیف در انجام وظایف سازمان ت ؛را توقیف نماید تواند اومی

زمان برای همکاری و باید با مشوره سازمان و هم چنان سا أموران دولت ذیربطنگذراد و م

کارمندان  مصئونیترسیدن به عدالت با هم یکجا مشورت کند. الزم به ذکر است که 

رسیدگی به اختالفات مدنی و خصوصی از صالحیت  باشد.الملل مطلق نمیهای بینمانساز
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شود اینکه اگر اختالف بین سازمان و کارمند باشد. سوال دیگر مطرح میدادگاه محلی می

د است که به اختالفات ، مرجع رسیدگی کدام نهاجرای تعهدات هر دو طرف بروز کنداجهت 

خاطر اینکه هم سازمان و هم کارمند در مقابل دادگاه کشور داخلی از ه. برسیدگی کند

شود. اختالفات برخوردار است و حل اختالفات بر اساس معیار دیگر انجام می مصئونیت

در صالحیت دادگاه اداری هستند که وظیفه آنها رسیدگی امیناشی از اجرای قرار داد استخد

ه الملل از جملبه اختالفات بین سازمان و کارمندان است. شماری زیادی از سازمان بین

، سازمان ملل متحد و سازمان الملل کارالملل کشاورزی، سازمان بینجامعه موسسه بین

ه قضائی هستند. در این مراجع ن شعبهای اداری یا ارکارای دادگاههمکاری اقتصادی دا

تواند به طرح دعوا علیه سازمان در خصوص موضوعات مرتبط با استخدام و کارمندان می

غال مبادرت ورزند و سازمان از  اختیارات برخوردار است که چنین نهادی قضائی را داشته تاش

د ممکن نان اندک دارحتی اگر در اساسنامه آن ذکر نشده باشد. بعضی از سازمان که کارکن

که موضوع مورد دست به ایجاد نهادی قضائی موقتی بزند و اختالفات را حل کند یا این

جای دیگر یا در سازمان دیگر حل کند، یا اینکه موضوع مورد اختالف را در  اختالف را در

الملل دادگستری در رای دیوان بین»ل نمائید. صجای دیگر یا درسازمان دیگر حل و ف

ورتی خود در مورد آثار ناشی از آزادی جبران خسارت توسط دادگاه اداری سازمان ملل مش

ماهیت قضائی تصمیمات و آرای این دادگاه و الزام آور بودن آرای آنها را مورد تائید قرار 

مل در اساسنامه دادگاه اداری سازمان ملل متحد که أدیوان خاطر نشان کرد که با ت داد؛

به عنوان نهاد  آید که دادگاه صرفاًبه تصویب رسید کاشف به عمل میتوسط مجمع عمومی

 بلکه نهادی کامالً  (.5۴: ۱3۹0)اسدی، است  ایجاد نشدهمشورتی و عرفی مجمع عمومی

ند. به عالوه نهایی و قطعی بز تواند دست به صدور آرایت که میمستقل و قضائی اس

را رد کرد که دادگاه اداری سازمان ملل متحد به دلیل اینکه به طبق ماده  دیوان این دادگاه 

تواند آنگونه ارکان برای اجرای وظایف خود میمجمع عمومی»منشورکه مقرر میدارد   22

دادگاه اداری بر اساس همین ماده ایجاد « یدأسیس نمافرعی که ضروری تشخیص دهد ت

ایجاد نشده باشد بلکه نهادی فرعی مجمع عمومیتواند به عنوان یک رکن شده و نمی



 143مصئونیت دیپلماتیک در حقوق بین الملل                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

تواند دست به صدور آرای نهای و قطعی بزند. دیوان مستقل و قضائی است، که می کامالً

حق ندارد تحت هیچ شرایطی از ترتیب اثر دادن به حکم نتیجه گرفت که مجمع عمومی

ورزید. در بیشتر موارد جبران خسارت که توسط دادگاه اداری ملل متحد صادر شده امتناع 

دادگاه اداری فقط در ارتباط با موضوع  مطرح شده علیه سازمان از صالحیت برخوردار است. 

بنابرین کارکنان باید بپذیرد که برای حل و فصل دعاوی قضائی خود علیه سازمان هیچ جا 

اداری از جهت های به جز مراجعه به دادگاه اداری سازمان را ندارد. بنابرین صالحیت دادگاه

های ها دارای جنبه الزام آور و از جهت کارکنان اداری جنبه انحصاری دارد. دادگاهسازمان

برای  یالمللداخل سازمان برای حل و فصل اختالفات مربوط به کارمندان هر سازمان بین

دانان بعضی حقوق  ،حل و فصل اختالفات از صالحیت ذاتی برخوردار است. با این وجود

را مورد انکار قرار داده است و براین باور است که هر  یالمللصالحیت سازمان بین این

که برطبق اساسنامه خود  تواند به ایجاد  نهاد قضائی مبادرت ورزدصورتی می سازمان در

 باشد. مجاز به طورصریح یا ضمن به انجام این امر

صریح  طوردر اساسنامه آن به تی اگربرخوردار است، ح چنین اختیار اما سازمان بین المللی از

 تواند برای انجام دادن وظایف خود از چنین صالحیت برخوردارذکرنشده باشد و سازمان می

 ارچوب نظا م حقوقی خود ایجاد کند.باشد که، نهادهای قضائی را در چ

 

 معافیت مالیاتی -2-2

و حق الزحمه به کارمندان برخی مزایای مالی از جمله معافیت از پرداخت مالیات برحقوق 

شود. علت این امر آن است که دولت میزبان )دولت که مقر المللی اعطا میبینهای سازمان

دهد ( سازمان جلسات حود را در آن جا تشکیل می سازمان در سرزمین آن واقع شده و یا

از سوی دول نباید از مالیات بر درآمد کارمندان سازمان منتفع شود چرا که بودجه سازمان 

ناگفته نماند که دولت میزبان نیز به طرق مختلف به  (.56: ۱3۹0)اسدی، شود أمین میعضو ت

های آن در کنفرانس ویژه از لحاظ اقتصادی از وجودی مقر سازمان یا برگزاری جلسات و

مزایا و  ۱۹۴6کنوانسیون ۱۸شود. قسمت ب بخش زمین خود بهره مند می سر
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کارمندان سازمان ملل متحد  از پرداخت »دارد : ملل متحد مقرر میهای سازمان مصئونیت

گردد ها پرداخت میطرف سازمان ملل متحد به آن حق الزحمه که از مالیات برحقوق و

المللی بینهای سازمان مصئونیت های مزایا وموافقنتامه ها وکنوانسیون«.  معاف حواهند بود

. است پرداخت مالیات وضع کرده رابطه با معافیت کارمندان از ی دردیگرنیز مقررات مشابه

( همه اتباع ۱۹6۷آگوست ) ۱گفتنی است که جمهوری عربی سوریه با تصویب قانونی در 

شمول کنوانسیون  سوریه بودند، از آن کشور را که کارمندان محلی سازمان ملل متحد در

ها را ملزم به پرداخت آن کرد و های سازمان ملل متحد خارجمصئونیت( مزایا و ۱۹۴6)

ملل متحد برای کمک به آوارگان تنها کارمندان آژانس امداد و کارمندان  مالیات کرد و

نامه  سطینی در خاور نزدیک را از پرداخت مالیات معاف نمود. مشاور حقوقی ملل متحد درفل

ها به مصئونیتاعطای مزایا و »( خود خطاب به دولت سوریه متذکر شد که: ۱۹6۷می) ۱5

به منظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی  کارمندان منحصراً

، تضمین استقالل ها به کارمندانمصئونیتهدف اصلی از اعطای مزایا و «. برای آنان ندارد

انند دیگر کارمندان است. کارمندان محلی همحین انجام وظایف رسمی ها درعمل آن

منشور سازمان ملل متحدکارمندان  ۱05ماده  2و بند  ۱0۱ماده  ۱وم بند فهسازمان در م

( ۱۹۴6دسامبر ) ۷مورخ  ۷6( ۱باشند. به عالوه برطبق قطعنامه )سازمان ملل متحد می

به همه  ۱۹۴6کنوانسیون  ۱۸های مذکور در بخش مصئونیت، مزایا و مجمع عمومی

ستثنایی کارمندان محلی که به صورت ساعتی شود به اکارمندان سازمان ملل متحد اعطا می

های قضایی برخوردارند مصئونیتکارمندان محلی از »و پاره وقت با سازمان همکاری دارند. 

و  پرداخت مالیات بر حقوق و حق الزحمه دریافتی از سازمان و هم چنان از تعهدات مربوطه 

 «.به خدمات ملی معافیت خواهند داشت
 

 ام خدمات ملیمعافیت از انج -۳-۲

ها سازمان ملل متحد مقرر میدارد: مصئونیتمزایا و  ۱۹۴6کنوانسیون  ۱۸قسمت )ج( بخش 

)موسی زاده،  «کارمندان ملل متحد از تعهدات مربوط به خدمات ملی معافیت خواهد داشت»

۱3۹۱ ،۴۹). 
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مزایا و  ۱۹۴6زمان الحاق خود به کنوانسیون  الزم به ذکر است که دولت تایلند در

کارمندان »های ملل متحد شرطی را در این ارتباط بر کنوانسیون وارد کرده است: مصئونیت

سازمان ملل متحد که از اتباع تایلند هستند از انجام تعهدات مربوط به خدمات ملی معاف 

مزایا و  ۱۹۴6ق به کنوانسیون در زمان الحا دولت الوس نیز به همین نحو«.  نحواهند بود

ها سازمان ملل متحد شرطی را بر کنوانسیون وارد کرده است و اتباع الوس را از مصئونیت

یکی  ۱۹62یک مورد در سال  کنوانسیون خارج کرده است. در ۱۸شمول قسمت )ج( بخش 

؛ از کارمندان سازمان ملل متحد به دفتر امور حقوقی سازمان ملل متحد اطالع داد

ت در مقر سازمان ترک جهت خدم ۱۹5۷که وی کشور متبوع خود را در سال هنگامی

دالر تودیع  ۱200، از وی خواسته شده است که دو وثیقه هر یک به مبلغ کرده استمی

ها با هدف تضمین بازگشت وی به کشور متبوع و انجام دوره ضرورت نمایید. اخذ وثیقه

به منزله ایجاد  اخذ وثیقه اوالً »قوقی مقرر داشت که صورت گرفته بود. دفتر امور حنظامی

المللی وظایف کارمندان سازمان است این بین محدودیت بر آزادی تردد و جنبه منحصراً

منشور ملل متحد در انتصاب و استخدام  ۱0۱، و ۱00، ۹۷مغایر با اختیار دبیرکل برطبق مواد 

مزایا  ۱۹۴6کنوانسیون  ۱۸قسمت )ج( بخش  کارمندان سازمان است اخذ وثیقه  نیز مغایر با

 «.باشدهامیمصئونیتو 
  

 های بیگانگانمعافیت از محدودیت -4-2

های سازمان ملل متحد مقرر مصئونیتمزایا و  ۱۹۴6کنوانسیون  ۱۸قسمت )د( بخش 

کارمندان ملل متحد از شمول مقررات مربوط به تحدید مهاجرت و تشریفات ثبت »میدارد : 

اتباع بیگانه ، نسبت به خود و همسران واعضایی خانواده تحت تکفل خود، معاف خواهند 

 .(55: ۱3۹۱)موسی زاده،« بود
 

 ها دیپلمات مصئونیتالمللی با بینهای سازمان مصئونیتگفتاردوم: تفاوت 

 هات کشورتفاوت مصونیت سازمان های بین المللی با دیپلما-1

 های نمایندگان مصئونیتالمللی از بینهای سازمان مصئونیتباید توجه داشت که     
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کارمندان و پرسنل یک سازمان  ؛دیپلماتیک تا حدودی محدودتر است. به عبارت دیگر

ب اختیارات و وظایف خود عمل رچوبرخوردارند که در چا مصئونیتالمللی تا وقتی از بین

مرتکب  مثالً  ؛شودکنند، اما نمایندگان دیپلماتیک اگر خارج از اختیارات خود مرتکب جرمی

کشور پذیرنده که اکثر اقدامی خواهند بود. حد مصئونیتهم دارای  قتل عمد شوند، باز

مطلوب ور را به عنوان عنصر نان است که نماینده دیپلماتیک مذکتواند انجام دهد ایمی

تحت پیگرد  المللی مرتکب این عمل بشود، حتماًبینهای مور سازمانأاخراج کند. اما اگر م

 المللی تنها در صورتیبینمور کنسولی و کارمند سازمان أقرار خواهد گرفت. بنابرین م

 دارند که در راستای انجام وظایف خود مرتکب تخلف شوند. مصئونیت
 

 هامصئونیتانصراف از  -2

گونه فعالیت و کارگران آن به منزله مجوز و هرالملل های بینبرای سازمان مصئونیتاعطای 

که با خروج از حدود وظایف خود موجب خسارت و بی در دولت پذیرنده نیست در صورتی

امکان جبران آن با اقامه دعوا  مصئونیتکند که با انصراف از گردد عدالت حکم مینظمی

در جهت استقالل و انجام  المللی صرفاًبینهای به سازمان مصئونیتفراهم آید. زیرا اعطایی 

های ملل مصئونیتنسیون مزایا و کنوا 20شایسته وظایف است که بدین منظور در بخش 

آمده است:  ۱۹۴6فوریه  ۱3سازمان ملل متحد در تاریخ متحد مصوب مجمع عمومی

به منظور حفظ مصالح و منافع ملل  ها به کارمندان منحصراًمصئونیتاعطایی مزایا و »

 متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. دبیرکل حق دارد و موظف خواهد بود در

اعطایی مانع از اجرایی عدالت است و انصراف از  مصئونیتهر مورد که بنا به تشخیص او 

در مورد «. ند صرف نظر کندکارم مصئونیتآورد از آن به منافع سازمان لطمه وارد می

باشد.  هم چنین در او را دارا می مصئونیتامنیت صالحیت انصراف از  دبیرکل، شورای

سازمان ملل متحد در تمام مواقع به منظور »: مقرر گردید کنوانسیون مذکور 2۱ش بخ

و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از مزایا  حسن اجرای عدالت و رعایت مقررات انتظامی

ها و تسهیالت مذکور در این ماده با مقامات ذیصالحیت دول عضو همکاری مصئونیتو 
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های های سازمانمصئونیتزایا و کنوانسیون م 22و  2۱همچنین در بخش  «.خواهند نمود

و  المللی انرژی اتمیبینهای آژانس مصئونیتتخصصی ملل متحد و موافقت نامه مزایا و 

ی مقرر گردیده مقررات مشابهیهای سازمان کنفرانس اسالممصئونیت مزایا و 22و  2۱مواد 

المللی باید در جهت اجرایی عدالت با حفظ منافع سازمان از بینهای . لذا سازماناست

به  (.5۸: ۱3۹2)اسدی، های عضو همکاری الزم را بنمایدرصرف نظر نموده و با کشو مصئونیت

بر اساس بخش  2005کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در سال  :عنوان مثال

اعطا شده به بنان سوان )تبعه  مصئونیتهای ملل متحد از ئونیتمصکنوانسیون مزایا و  20

عضو دیپار منت  تدارکات )الکساندر یا کولف  (قیرس و رئیس سابق نفت  در برابر غذا 

رئیس وقت  کمیته امور اداری و  از اتباع روسیه  و (سازمان ملل متحد و الدمیر کنزنتیف

و سوء استفاده در جریان برنامه نفت در برابر  بودجه سازمان ملل قرار به اتهام اخذ رشوه

 آنان صرف نظر نمود.  مصئونیتاز  غذا
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 نتیجه

نظریه های متفاوت بیان گردیده  مصئونیتدهد در ارتباط یافته های این تحقیق نشان می

که بطور کلی بدین معنا است « مصئونیت»دانان بر این باورند اند که اما برخی از حقوق

ماموران مجری ، موران دولت در امان است به تعبیر دیگرأم دارنده آن از تعقیب قانون و»

از صاحب نظران  ،به اعتقاد برخی دیگر« تواند شخصی دارنده آنرا تعقیب کند.نمی قانون

گان آن به کلیه اعمال که در حقی است که به  موجب قانون دارنده مصئونیت»حقوق 

بالخره «. دهد از تعقیب قضایای مدنی و اداری در امان استنجام میاجرای وظایف خود ا

است که « وجود قواعدی»المللی بینتوان گفت که یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم می

در نهایت اگر  شود واز تعقیب به وی وضع می مصئونیتبا هدف حمایت از متهم و اعطای 

قوقی اعطا گردد در پناه حمایت قانون توان برای اشخاص حقیقی یا ح مصئونیتوقتی 

 دیپلماتیک مأمورانگردد. حسن اجرای وظایف خود را پیدا کرده و قادر به انجام آن می

 .گردندمی برخوردار مزایا و ونیتئمص سری یک از خودش وظایف بهتر چه هر انجام جهت

 دولت مأموران و قانون تعقیب از آن دارنده که است معنی بدین کلی طور به ونیتئمص

 مردم سایر که شود داده کسی به امتیازاتی که است آن از مزایا مقصود و است، امان در

 مزایای و هاونیتئمص از گونه منظور این مبانی به راجع .ندارند آن از استفاده حق

که  کرد تصریح بایستی مزایا و هاونیتئمص « نیست، افراد ساختن مندبهره دیپلماتیک،

کشورها  نمایندگان عنوان به دیپلماتیک هایهیأت وظایف مؤثر اجرای تأمین هدف بلکه

های به سازمان مصئونیتآید این است که اعطایی نتیجه که از پژوهش بدست می است. 

المللی به عنوان بینهای المللی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیراست. چراکه سازمانبین

المللی که خود سرزمین مشخصی ندارد بینک شخصیت حقوق المللی و یبینتابع حقوق 

برخوردار باشد، تا دور از مداخالت دولت مقر بتواند وظایف خود را انجام  مصئونیتباید از 

منشور سازمان  ۱05المللی که براساس ماده بینهای سازمان مصئونیتبدهد. مبانی حقوقی 

المللی اعطاء شده است .  بینهای مانملل که مبتنی بر ضرورت کارکردی است به ساز

المللی بینهای نظریه ضرورت کارکردی دارای یک ویژگی است که دایره صالحیت سازمان
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المللی مرتکب عمل گردد که به اشخاص بینهای کند، که اگر سازمانرا مشخص می

برخوردار  ونیتمصئحقیقی یا حقوقی خسارت وارد کند که در ارتباط به وظایف آنها باشد از 

سازمان  مصئونیتمزایا و   ۱۹۴6در غیر آن صورت باید محاکمه شود. کنوانسیون است 

المللی قرار گرفت، تمام اعمال حقوقی که بینهای ملل متحد که الگوی برای دیگر سازمان

سازمان در حیطه صالحیت خود که برای رسیدن به هدف سازمان ضروری است از 

المللی دنباله بینهای به سازمان مصئونیتاست. که قبال اعطایی  بر خوردار مصئونیت

سازمان ملل متحد  مصئونیت مزایا و ۱۹۴6هیات دیپلماتیک بود که کنوانسیون  مصئونیت

المللی، بینهای سیس کرد. سازمانأالمللی را تبینهای سازمان مصئونیتنظام جدیدی 

در کشور  برخوردار است، چه در کشور خود یا مصئونیتکارمندان و کارشناسان سازمان از 

 مصئونیتکه برای رسیدن به هدف سازمان الزم است. انصراف از دیگری حضور داشته باشد،

 مصئونیت شود چراکه اگر انصراف ازبرای رسیدن به عدالت یک امری ضروری پندشته می

المللی بینهای حقوقی سازمان ، نظاممصئونیتداشت، زمینه سوءاستفاده بیشتر از وجود نمی

 است، الملل بین حقوق اهمیت پر و مهم شعبات از ونیت و مزایا یکیئمصکرد. را فلج می

 رابطه و دهدمی قرار خودش پوشش تحت را هامیان دولت دیپلماتیک رابطه که حقوقی

 مربوط حقوق دیپلماتیک دیگر حقوق عبارت به.نمایدمی تقویت را هادولت میان دوستانه

 و مسائل سری یک ممکن است کشور دو میان المللی بین عرصه در باشد.می آن

توسل  وضعیتی چنین در. گردد طرفین منافع افتادن خطر به موجب و نماید بروز مشکالتی

 به را مقابل طرف دو نیازهای تواندمی و است حیاتی و مهم امری دیپلماتیک حل راه به

 طریق از الًمعمو کار و ساز این .نماید تأمین اختالفات آمیزمسالمت  فصل و حل منظور

میگیرد.  صورت یکدیگر قلمرو آنها در پذیرش و هادولت سوی از نمایندگان متقابل اعزام

 تعریف یک در « خارجی: سیاسی روابط نظام که است قواعدی مجموع دیپلماتیک حقوق

 مجموع های در قواعدی است چنین استوار آن بر دولتها گفت بین میتوان ساده و کلی

و  جایگاه از و است گردیده تدوین دیپلماتیک روابط باره در وین ۱۹6۱ کنوانسیون بنام

 وقفه بی تالش با مذکور کنوانسیون .است برخوردار دولتها میان در العادهای فوق اهمیت
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 دیپلماتیک میان روابط نمودن منسجم و کردن مند قاعده منظور به متحد ملل سازمان

 رسید. بنابراین هادولت تصویب به اتریش پایتخت وین شهر در ۱۹6۱ سال در هادولت

 گردد؛برمی باستان دوران به و دارد تاریخی ریشه دیپلماتیک برقراری روابط اینکه رغمعلی

 این است. دوم جهانی جنگ از امروزی بعد صورت به دیپلماتیک حقوق گیری شکل اما

  .دهدمی سامان را آن و بخشیده انتظام را هادولت میان دیپلماتیک روابط حقوق
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 منابع و مآخذ

، ترجمه ایرج پاد، تهران،ناشر: شرکت مفهوم سازمان های بین المللی(. ۱3۷3ابی صعب، ژرژ،) -۱

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 ،تهران، ناشر: انتشاراتالمللیبینهای سازمان ونیتمزایا و مصئ(. ۱3۹0مهداد فالح،) اسدی، -2

 چاپ اول. جنگل،

، کابل، ناشر: انتشارات المللیبینهای جایگاه افغانستان در سازمان(. ۱3۸۷زاهد اکبر، محمد،) -3

 مستقبل،چاپ اول. 

طالعات ، تهران، ناشر: انتشارات موسیسه م المللیبینهای حقوق سازمان(. ۱3۹2زمانی ،سید قاسم،) -۴

 های حقوق شهر دانش ،چاپ اول.  و پژوهش

، تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت حقوق دیپلماتیک (.۱3۷۹)ذالعین، پرویز، -۵

 .امورخارجه

 ،تهران، ناشر: نشر میزان، چاپ نوزدهم.سازمان های بین المللی(. ۱3۹۱موسی زاده ، رضا،) -6

 ، تهران، ناشر: بی تا، جلد دوم.نهای بین المللیزماحقوق سا(. ۱3۸۸نیاکی، جعفر،) -۷

 تهران، ناشر: انتشارات امیر کبیر. ،فرهنگ فارسی معین(. ۱36۸معین، محمد) -۸

 دیپلماتیک. روابط باره در وین ۱۹6۱ کنوانسیون -۹

 .۱۹۴5 منشور ملل متحد  -۱0

ملل متحد راجع به نمایندگی دولت ها در روابط خود با « ۱۹۷5کنوانسیون »موافقت نامه چند جانبه  -۱۱

 المللی.  بینسازمان 
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 .المللی دادگستریبیناساسنامه دیوان   -۱2

 سازمان ملل متحد .مجمع عمومی ۱۹۴6دسامبر  ۴۷6قطعنامه شماره   -۱3

 ملل متحد.مجمع عمومی سازمان  ۷6قطعنامه  -۱۴

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. م ۱۹۴6دسامبر  ۷مورخ  ۷6( ۱قطعنامه ) -۱5

 ها سازمان ملل متحد.مزایا و مصئونیت ۱۹۴6کنوانسیون  -۱6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 افغانستان در وراثت حصر وثیقه فرآیند  و نمونه ترتیب

 بانگاهی بر
 دادگاه عالی افغانستان داراالنشاء تحریرات ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مؤرخ ۳۹۶۴متحدالمال

 )نگارش کاربردی(
 10محمدکاظم سروری)راد(                                                                       

 

 

 چکیده

دادخواست به دادگاه شروع و با تثبیت /انحصار وراثت فرآیندی است که از تقدیم عریضه

کند اموال وی یابد. شخص که فوت میو تعداد وارثین و شخص متوفی خاتمه می هویت

شود؛ لکن برای اینکه ورثه بتوانند به طور قانونی سهم به طور قهری به وارثین منتقل می

سهم االرث هر یک از  و االرث خود را مطالبه و در آن تصرف نمایند؛ نیاز است که وارثین 

 به ترتیب منحصر، مشخص و اثبات شود.ها توسط دادگاه آن

قانونی آنها یا  وارثین یا وارث یا وکیل دادخواست/با این نگاه؛ دادگاه پس از دریافت عریضه

یت فوت شخص متوفی، وثیقه حصر وراثت صادر کرده که در اختیار اشخاص ذینفع و تثب

 گیرد.اشخاص ذینفع قرار می

 

حصار وراثت، وراث، عریضه/دادخواست، متوفی.واژگان کلیدی:ان

                                                             
 .تهران )ع(دانشگاه بین المللی اهل بیت -دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته حقوق خصوصی - 10
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 مقدمه 

تقسیم ترکه، فروش اموال غیرمنقول، دریافت  در فعالً  که مهم خیلی موضوعات از یکی

معاش تقاعد، معامالت متوفی با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دعاوی متروکه مطرح 

وثیقه حصر توان نگاه؛ مییا  وثیقه حصر وراثت است. با این  گردد؛ ترتیب یا وجود سندمی

گردد که بر اساس آن اطالق می یتعریف کرد: وثیقه حصر وراثت به سندوراثت را اینگونه 

نمایند. می سه نفر اقرار کننده به وفات مورث و انحصار ورثه مستحق االرث متوفی اقرار

 چه که برسانیم اثبات به ثانیاً ؛است کرده فوت شخص اوالً که بسازیم ثابت باید پس،

 به متوفی شخص از چیزهای چی واقعاً که نماییم تثبیت ثالثاً  و اند ارث مستحق کسانی

 متحد صدور طی در دادگاه عالی /افغانستان محکمه ستره زمینه این در .است مانده میراث

 .است کرده بیان را وراثت حصر مراحل طی نحوه لآالم

 تحریرات ۱2/۱2/۱3۸6 مؤرخ 3۹6۴ شماره لآمتحدالم  به مراجعه با مقدمه، این به توجه با

 تطبیق به آنجایکه از ":است گردیده مصرح چنین که )دادگاه عالی(محکمه ستره داراالنشاء

 اسناد ثبت ادارات برآن بنا ،اند مکلف محاکم جمیع مدنی قانون مندرج احکام تنفیذ و تعمیل

 وصایت و  وثایق ترتیب حین در محاکم نیز و  وراثت حصر وثایق ترتیب حین در وثایق و

 به داشته مد نظر جداً  را مدنی قانون 2۱۸۹ الی 2۱۸2 مواد میراث دعاوی به رسیدگی خط

 نمایند مبادرت دقیق طورهب اند شده فوت او زندگی در که متوفی اوالد فروع حقوق رعایت

 ستره عالی شورای ۱2/۱2/۱3۸6  ، مورخ۱03عـ نمبر تصویب طی فوق یادداشت که

برای شروع رسیدگی در باره درخواست اصدار وثیقه انحصار  .است گرفته صورت محکمه

وراثت، فقط تنظیم و ارایه درخواست در محاکم و یا اداره ثبت اسناد و وثایق کافی است. 

عریضه باید شامل نام و مشخصات درخواست کننده، متوفی و ورثه باشد و نسبت بین ایشان 

ن را مشخص، معین کند. به یاد بسپاریم که ضمیمه عریضه باید و متوفی و اقامتگاه آنا

گواهی فوت متوفی، تذکره)شناسنامه( متوفی، ورثه و اشخاص ذینفع و استشهادیه محل به 

 دادگاه عنوانی ورثه از یکی یا ورثه تمام، اساس با این(. 2۱۹: ۱3۸6)اباذری، دادگاه تسلیم کنند

 :کندمی تقدیمست را آتی عریضه / دادخوا شرحهب ذیصالح
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 بنام خداوند)ج(

 ورقه درخواستی صدور حصر وراثت

 

 به ریاست محترم محکمه)دادگاه(/ اداره ثبت اسناد و وثایق والیت)استان( ....

 احترامات و تمنیات نیک تقدیم است.               

 ! محترما 

ه ب(             ) ساکن(           ) ولدیت(              ) ولد(         ) مرحوم ما مورث 

 منحصره شرعیه ورثه وی از و نمودهوفات (           ) در(             )نسبت(           )تاریخ

 :یک هر مانده باقی االرث مستحق

 صغیر  پسران یا و پسر (             )  -۱ 

 کبیر دختران یا و دختر(              )  -2 

 زوجات ویا زوجه  (            )  -3 

 پدر     ( )            -۴ 

  ( مادر )          - 5 

چون به هدف ترکه اموال متوفی/دریافت معاش تقاعد/ فروش اموال/ معامالت با اشخاص 

حقیقی و حکمی و... وثیقه اقرار خط حصر وراثت ضرورت است. خواهشمندیم که در قسمت 

 ی فرمایید. بعید از لطف شما نخواهد بود.صدور وثیقه مد نظر همکار

 

 شست و امضاء وارثین/ ورثه یا اشخاص ذینفع

 

 

 

 



 156نگارش کاربردی    –فرآیند و نمونه ترتیب وثیقه حصر وراثت در افغانستان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

به یاد بسپاریم که ما در اینجا دالیل مختلف را بیان کردیم؛ لکن امکان دارد یکی از این 

 دالیل باعث شود تا شخص در صدد تهیه وثیقه حصر وراثت برآید.

 

 اشخاص ذینفع در ترکه

چند که به ظاهر به نظر می رسد که تنها وارثین می توانند که اقدام به درخواست ایضاً، هر 

صدور وثیقه حصر وراثت نمایند؛ اما با نگاه عمیق تر می توان به مواردی پی برد که اشخاص 

ذینفع برای رسیدن به حق خویش نیز، اقدام به انحصار وراثت می نمایند که در ذیل به 

 بیان می گیریم:

کار متوفی به هدف اینکه بتواند بدهی متوفی را از وراث به اندازه سهم االرث ایشان طلب -۱

 د. قدام به تشخیص رسمی وراث می نمایدریافت کند ا

گاهی اوقات شخص متوفی وصی تعیین می نماید؛ در اینگونه موارد برای تنفیذ و اجرای  -2

 د.وصیت متوفی، وصی اقدام به تشخیص و تثبیت وراث می نمای

کسی که به نفع وی وصیت شده است)موصی له( و بر طبق آن حقی نسبت به موصی  -3

 پیدا می کند، که در اینگونه موارد تنفیذ وصیت مذکور از سوی وراث الزمی است.

در نهایت هر شخصی که به نحوه از انحصار وراثت نفع برای وی متصور است؛ می  -۴

فرض کنید  (.2۷۱: ۱3۸۷)شهیدی،  ثت از دادگاه نمایدتواند که اقدام به درخواست انحصار ورا

 احمد مالی از ترکه  را از وارثین محمود خریده است.

 

 آغاز رسیدگی

با رئیس اداره ثبت  /دادگاه محکمه رئیس ،دادخواست/عریضه دریافت از پس با هر روی،

 مطرح را ذیل سواالت متوفی زندگی محل از مورد، در (۱2۱: ۱3۹۱)رؤفی، اسناد و وثایق

 :نمایدمی

 ؟دارید معرفت(                ) ولد  (               ) مرحوماز  – ۱ 

 وفات نموده است؟ تاریخ کدامه ب حوممر -2 
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 علت فوت شخص مذکور چی بوده است؟ -3

  در کجا وفات نموده است؟ -۴

 با شانرا شهرت مانده باقی اشخاص کدام االرث مستحق شرعی وارثین متوفی از -۴ 

 دارید؟  ارایه مفصالً تذکره  نمبر و سن  تعیین

  ؟ خیر یا و اند حیات متوفی مادر و پدر -5 

  خیر؟ یا و دارد ورثه دیگر کشور خارج و داخل در متوفی -6

 صورت متوفی سکونت محل در شهود شهادت اساس به وراثت حصر وثیقه ترتیب  

 شود نوشته باید که در صفحه بعدی نمونه آن ضمیمه است تشریحات ستون در. گیردمی

 لفظ به شهادت مقصد به کرد اخبار و اشخاص تعرفه ستون در مذکور شهود آمد حاضر که

 از و است شده فوت ............. تاریخ به که شناسیممیرا  ............ مرحوم ما که باهلل اشهد

 هر شهرت تذکر در آن. والغیر است مانده باقی(  پدر مادر، ، دختر زن،)  مستحق ورثه وی

 .است ضروری تذکره نمبر و سن ولد، اسم،  ورثه از یک

ل دادگاه عالی افغانستان آدر پیوست، نمونه فورم وثیقه حصر وراثت که با استفاده از متحدالم

 توسط نگارنده تهیه شده، ضمیمه گردیده است.
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 شهرت متوفی تشریحات/ مالحظات

امروز مورخ /..../.../... سه تن اقرار 
ا در حالت ذمندرج سند ه نکنندگا

صحت و عقل و نفاذ جمیع تصرفات 
شرعی خود، بدون جبر و اکراه و با 
رضایت کامل در محکمه/ اداره 
ثبت اسناد و وثایق حاضر شده و 
چنین اقرار و اعتراف صحیح و 

 شرعی نمودند:
 ما اقرارکنندگان در حالیکه دارای
اهلیت کامل حقوقی و قانونی 

باشیم، اقرار می خویش بوده و می
 کنیم که؛

 مرحوم ).............( فرزند)...........(
 ولدیت).............( ساکن)..........(

 )........( به اثر).........(به تاریخ
 در شهر)........( کشور)........(

وفات نموده و در قید حیات 
ایشان ورثه شرعیه نیستند. و از 

منحصره مستحق االرث 
 باقیمانده عبارتنداز:

..().............().............().............(

.....().............().............()...........

........().............().............()........

...........().............().............().....
).. 
این وصف، غیر از این ورثه با 

ی االرث به وجود ورثهمستحق
دیگر علم نداریم و در صورت 

 باشیم.خالف مسئول و پاسخگو می

 

و جلد صفحه  

 
 اسم و تخلص نام پدر نام پدر کالن 

     

 شهرت اقرار کنندگان

و جلد صفحه  

 
 اسم و تخلص نام پدر نام پدر کالن شماره تذکره

)..............( )...............( )...............( )...............( )...............( 

)..............( )..............( )...............( )...............( )...............( 

).............( ).............( ).............( ).............( ).............( 

ب 
ص

محل ن

س مقر
عک

 عکس عکس 2

س مقر 
عک

۱
 

 

2شست مقر  ۱شست مقر    

 

  

3شست مقر   عکس 

س مقر 
عک

3
 

 

 

 شهرت شهود

و جلد صفحه  

 
اسم و  نام پدر نام پدر کالن شماره تذکره

 تخلص

).............( ).............( ).............( ).............( ....(..)....  

).............( ).............( ).............( ).............( .....()....  

 وثیقه حصر وراثت

۱/۳فورم   
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س شاهد 
عک

2
 

2شست شاهد  عکس ۱شست شاهد   س شاهد  عکس 
عک

۱
 

  

وثیقه حصر وراثت از جانب محکمه/ 
ترتیب و  -اداره ثبت اسناد و وثایق

 صحت است.

مایان که شهرت مان در فوق ذکر شده است. در محکمه/اداره اسناد و 
وثایق حاضر شده و بالفظ اشهد بااهلل شهادت می دهیم که با اقرار 
کنندگان معرفت کامل داشته؛ نام بدل و چهره بدل نبوده و خالف اقرار 
ننموده اند. در مورد آنچه گفتیم صادق بوده و از شهادت خود پاسخ گو 

 هستیم.

 

 شهرت کامل اقرارکننده اول

 اسم نام پدر سکونت اصلی سکونت فعلی شغل

     

 شماره تلفن آدرس ایمیل آدرس منزل

   

 شهرت اقرار کننده دوم

 اسم نام پدر سکونت اصلی سکونت فعلی شغل 

      

 شماره تلفن آدرس ایمیل آدرس منزل

   

 شهرت اقرار کننده سوم

۲/۳فورم   
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 اسم نام پدر سکونت اصلی سکونت فعلی شغل

     

 شماره تلفن آدرس ایمیل آدرس ایمیل

   

 شهرت کامل شاهد اول

 اسم نام پدر سکونت اصلی سکونت فعلی شغل

     

 شماره تلفن آدرس ایمیل آدرس منزل

   

 شهرت شاهد دوم

 اسم نام پدر سکونت اصلی سکونت فعلی شغل

     

ایمیلآدرس  آدرس منزل  شماره تلفن 

   

 این وثیقه در محکمه/ اداره ثبت اسناد و وثایق ترتیب و صحت است.

 
 

 
 
 

 
 
 

۳/۳فورم   
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 اثر انحصار وراثت

که مراحل برای صدور وثیقه حصر وراثت کامل شد؛ اشخاص ذینفع صالحیت بعد از این

لبات متوفی را از اشخاص مطالبه نماید. قابل اخواهند یافت که با استناد به آن، امول و مط

طلبکار، مشاع بوده و  مانندتذکر است که تمامی اموال مورث بین ورثه و اشخاص ذینفع 

شود که در صورت تعدد وراث باید در نزد شخص معین گرد آوری شود؛ چرا این سبب می

 بدون اذن شرکا مردود است. ،که تصرف در مال مشاع

 
 ؛نکات قابل توجه

 باشند. ،تواننداقرار کنندگان مندرج فورم، از جمله ورثه مستحق االرث نمی -۱

برای ترتیب حصر وراثت نیاز نیست که همه ورثه در مرجع ذیصالح حاضر شوند، بلکه  -2

 یکی از ورثه کافی است.

باعث می شود که وثیقه انحصار وراثت باطل گردد و در موارد جرم  اث،مکتوم نمودن ور -3

 تلقی گردد.

 

 نتیجه

 :وراثت حصر وثیقه اهداف:الف

 شخص فوت اثبات -۱

 االرث مستحق وارثین اثبات -2

 متوفی از مانده به جا میراث تثبیت -3
 استناد اشخاص ذینفع برای احقاق حق شان -۴

 

 :وراثت حصر فرآیند :ب

 ذیصالح محاکم از یکی به عریضه تقدیم -۱

 متوفی شخص و وارثین معرفی عریضه، ضمیمه ــ2

 محکمه. سواالت به متوفی شخص اقارب از غیر اشخاص جوابی -3

 نماید. می صادر را وراثت حصر وثیقه ،محکمه/دادگاه مراحل، این از پس    
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 برای مطالعه بیشتر:

: کاتب، چاپ سوم. اصول محاکمات مدنی، کابل، ناشر (.۱3۹3احمدی، هاشم،) -۱   

، تهران، ناشر: خرسندی، چاپ قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی (.۱3۸6اباذری، فومشی،)-2

 اول.

، تهران، ناشر: دانش موازين حقوقی امور حسبی در آرای ديوان عالی کشور(.۱3۸0بازگیر، یداهلل،) -3

 نگار، چاپ اول. 

  ،کابل، بی نا.ثبت اسناد و وثايق (.۱3۹۱عتیق اهلل،)رؤفی،  -۴

مجموعه متحدالمآلها، مصوبات و رهنمودهای ستره محکمه (. ۱3۹3-۱3۸۹ژوبل، محمدعثمان،) -5

، کابل، ناشر: ستره محکمه افغانستان، چاپ اول.افغانستان  

، تهران، ناشر: مجد، چاپ هفتم.ارث (.۱3۸۷شهیدی، مهدی،) -6  

 -، بی جا، ناشر: دپوهنی وزارتدعاوی محاکم -رهنمای وثايق و سجالت(. ۱33۴)عبدالباقی،  -۷

 دعربی دارالعلوم ریاست.

 .۱336تعلیماتنامه تحریر وثایق افغانستان  -۸


