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سرمقاله

امـکان دسترسـی سـریع و آسـان  منابعـی کـه  از مهم تریـن  بـدون تردیـد یکـی 
دانش پژوهـان را بـه تحقیقـات روز بـرای رشـته های مختلـف علمـی فراهـم می سـازد، 
ژورنال هـای دانشـگاهی می باشـد کـه به توسـعه و تکامل کمـی و کیفی تحقیقـات علمی 
مـدد می رسـاند و زمینه سـاز حل مشـکالت پیچیـده جامعه، اعم از مسـائل علمـی، حقوقی، 
صنعتـی، اجتماعـی، اقتصـادی و... خواهـد بـود. از ایـن رو، »رابرت ریـچ« می گوید: »در 
آینـده؛ قـدرت و ثـروت بـر اسـاس دانـش تعییـن می شـود.« اگر گفته شـده اسـت که 
دانـش؛ قـدرت و ثـروت اسـت بـه ایـن دلیل اسـت کـه بـه نوآوری هـای علمـی منجر 
می گـردد و پرواضـح اسـت که ایـن نوآوری ها فقـط از مسـیر سـاختاردانش و تحقیقات 
علمـی امکان پذیـر می گـردد. سـاختاردانش در یـک جمله خالصـه می گردد )چه کسـی 
دانـش دارد و چگونـه از آن اسـتفاده می کند؟( بهترین اسـتفاده از دانـش، کابردی کردن 
آن از طریـق تحقیقـات علمـی اسـت. بـه همیـن دلیل اسـت کـه امـروزه مراکـز علمی 

بیشـترین اهمیـت را بـرای تحقیقـات علمـی در نظـر می گیرد.
اهمیـت تحقیـق بـه طور عمـوم در این نکته نهفته اسـت که توسـعه همه جانبـه جوامع 
بـر پایـه تحقیـق و پژوهش هـای علمـی اسـتوار اسـت. مهم تریـن شـیوه ارائـه ماحصـل 
مطالعـه و پژوهش هـای علمـی، تهیـه و انتشـار مقالـه علمـی اسـت و پژوهشـگر موفـق 
کسـی اسـت که بتوانـد نتایج تحقیـق خود را در مجـالت معتبر بـه چاپ برسـاند. به بیان 
بهتـر مراکـز علمـی موفـق تنهـا از طریـق ارائه خدمات آموزشـی قابل سـنجش نیسـت؛ 
بلکـه تحقیقـات علمـی یکـی از معیارهای روشـمند در این زمینه اسـت. پوهنتـون دعوت 
همـواره در تـالش بوده اسـت کـه پروسـه تحقیـق را در کنار فراینـد آموزش قـرارداده 
و آخریـن یافتـه دانش پژوهـان را در خدمـت جامعـه قـرار دهـد. بنـا براین مجلـۀ علمی 

تحقیقـی دعـوت در تالش اسـت کـه اهداف زیـر را دنبـال کند:
1. ارتقای سطح دانش ارباب علم و تحقیق؛

2. معرفی دست آوردهای جدید پژوهشی و ایجاد بسترالزم برای بسط و تبادل نظر؛
3. ایجاد بسترالزم برای همکاری دانش پژوهان و پژوهشگران ارجمند؛

4. نوآوری و گسترش مرزهای دانش و معرفت بشری؛
5. ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه؛

6. مددرسـانی بـه وزارت محتـرم تحصیـالت در ایجـاد ارتبـاط بیـن مراکـز علمی به 
منظـور مبادلـه تجـارب و کسـب دسـت آوردهای تـازه علمی.

بـه منظـور تحقـق اهـداف فوق همـواره دسـت اصحاب قلـم را فشـرده ایم. تشـکر از 
پژوهشـگران ارجمنـد کـه مجله دعـوت همـواره زینت بحش نـام و آثار علمی آنـان بوده 

اسـت. امیـد اسـت در شـماره های بعدی محققـان دیگـری را نیز با خود داشـته باشـیم.

دکترمحمد عارف فصیحی دولت  شاهی
سردبیر



رابطه جهاد با جنگ و مقاصد جنگ در اسالم

دکتر عنایت اهلل خلیل هدف
معاون امور علمی دانشگاه دعوت
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چکیده
مقالـه رابطـه جهـاد بـا جنـگ و مقاصـد جنـگ در اسـالم در راسـتای تبییـن و 
توضیـح مفاهیـم جهـاد و جنـگ و تشـریح مقاصد جنـگ در اسـالم تدویـن گردیده 
اسـت. تعریـف و شـناخت فریضـه جهاد و تشـخیص جایـگاه جنگ و مقاصـد آن در 
منظومـه جهـاد در تاریـخ اسـالم دچـار خلط و ابهـام زیـادی گردیده کـه مقاله حاضر 
بـه توضیـح و رفـع این ابهـام در نصوص شـرع، تجارب تاریخـی و نظریـه واقع گرایی 
اسـالم پرداختـه اسـت. این نوشـته بـا روش تحلیلی-اسـتقرائی مبتنی بر تأصیل شـرعی 
و اسـتفاده از نصـوص، آراء و نظریـات علمای پیشـین و اندیشـمندان معاصر مسـلمان 
انجـام شـده اسـت و در فرجام به این نتیجه رسـیده که فریضه جهاد در اسـالم گسـترۀ 
بزرگـی دارد کـه همـه فعالیت هـای ذهنـی، عقلـی و عملـی انسـان مؤمـن را در بـر 
می گیـرد؛ امـا پدیـده جنـگ یـا قتـال، یکـی از شـعبه های جهاد اسـت که بـه عنوان 
آخریـن گزینـه در راسـتای دفـاع از نفس، دفـاع از عقیده و اندیشـه، نصـرت و یاری 

مظلومـان و مسـتضعفان بـا شـرایط و آداب دقیـق و ملـزم انجـام می پذیرد.
کلیدواژه ها: جهاد، پدیدۀ جنگ، رابطه جنگ با جهاد، مقاصد جنگ، اسالم.

بیان مسأله
 از جملـه قضایـای مناقشـه برانگیز در حیـات مسـلمانان از گذشـته های دور تـا 
اکنـون، مخصوصـًا در عصـر جدیـد، خلـط و ابهام میـان واژه هـای »جهـاد« و »قتال« 
اسـت کـه ایـن خلـط و ابهـام آثـار و نتایـج خطیـری را در حیـات فکـری و روابـط 
مسـلمانان بـا دیگـران به بـار آورده اسـت. در ایـن بینـش مغالطه آمیز جهـاد و جنگ 
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همردیـف یکدیگـر و هم چنـان هـدف و غایـت قـرار داده شـده کـه چنیـن بینش نیز 
نتایـج زیان بـار بـر فکـر و اندیشـه دعوتـی اسـالم وارد نمـوده اسـت. به همیـن منوال 
اسـت افتراء »انتشـار اسـالم با شمشـیر« که مسـیحیان اروپایـی در جریـان جنگ های 
صلیبـی ایجـاد کردند و سـپس شرق شناسـان، تبشـیریان و برنامه ریزان »اسالم هراسـی« 
بـه ترویـج آن پرداختنـد کـه این خلـط و پیچیدگی را بیشـتر سـاخت و با اسـتفاده از 
ایـن افتـراءات و تبلیغات دشـمنان اسـالم همه انواع و مظاهر خشـونت و تشـدد و ترور 
را تحـت نـام جهـاد و جنگ، به اسـالم نسـبت می دهنـد. به ایـن ترتیب فریضـه جهاد 
و جنـگ مشـروع در راه خـدا به صورت گسـترده مورد تحریف و تشـویه قـرار گرفته 
در راسـتای اغـراض نـا درسـت بـه کار برده می شـود، تـا آنجا کـه ذکر ایـن دو واژه 
در نـزد بعضی هـا محـل شـک و تردید قـرار گرفته اسـت، و بسـیاری از صاحب نظران 
از بیـان اینگونـه اصطالحـات دوری می جویند. اینجاسـت که ضرورت بحـث و تحقیق 
در ایـن بـاب حتمـی می گـردد. از ایـن رو مقالـه تـالش مـی ورزد مفاهیـم »جهاد« و 
»قتـال« و همچنـان جایـگاه جنگ یا قتـال در منظومه جهـاد را توضیـح و تبیین نماید.

پرسش های تحقیق
اِشـکال اصلـی پژوهـش ایـن اسـت که مفهـوم و جایـگاه فریضـه جهاد در اسـالم 
چگونـه اسـت؟ در ایـن راسـتا پرسـش های که مطـرح می گردد این اسـت کـه بینش 
اسـالمی بـه پدیـده جنـگ چگونـه اسـت، و پدیدۀ جنـگ در دائـره بزرگ جهـاد چه 
جایگاهـی دارد؟ و آیـا اسـالم چنانچه دشـمنانش تبلیغ و ترویج نمـوده و می نمایند دین 
جنـگ و شمشـیر اسـت؟ ایـن گونه پرسـش هاو اندیشـه ها، شـبهه ها، و بر چسـب ها 
کـه اذهان بسـیاری از اندیشـمندان و تحصیل یافتگان معاصر را مشـغول سـاخته اسـت، 

در پژوهـش حاضـر مـورد بحـث و تحلیل قـرار می گیرد.
فرضیه های تحقیق

 بـا توجـه بـه اِشـکال ، پرسـش ها و دغدغه هـای ذکـر یافتـه در بـاال، فـرض مقاله 
بـر این اسـت که »جهـاد و جنـگ« دو واژه متفـاوت دارای بار مفهومـی و کار بردی 
مثبـت و منفی می باشـند. بـه این ترتیب کـه واژه »جهـاد« یک مفهوم مثبـت و دارای 
ابعاد بسـیار گسـترده اسـت که تمـام فعالیت هـا و بذل طاقـات عقلی و فیزیکی انسـان 
مؤمـن را در راه خیـر و فـالح زندگـی و اخـروی احتـوا می کنـد؛ در حالی کـه واژه 
»جنـگ یـا قتـال« دارای بار منفی اسـت کـه در ذات خود ناپسـند ونا مرغوب اسـت؛ 
امـا بـه عنـوان پدیـده الزمه حیـات اجتماعی،گاهی بر انسـان تحمیل می شـود و انسـان 
بـه انجـام آن نـا گزیـر می گردد، کـه در چنیـن حالتی این پدیده زشـت و نـا مرغوب 
بـه یـک مکلفیت انسـانی پسـندیده مبدل می شـود کـه هم شـرایع الهی و هـم مکاتب 
و قوانیـن بشـری بـه آن مشـروعیت می بخشـد. جنـگ بـا بینـش واقع گرایانـه اسـالم 
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عرصـۀ کوچکـی از جهـاد را بـه نمایـش می گـذارد کـه به عنـوان آخریـن گزینش، 
بـا شـرایط خاص، اهـداف و مقاصد متعالـی و آداب و قـواعد دقیق و ملزم مشـروعیت 

پیدا می کنـد. 
ضرورت و اهمیت

 پژوهـش حاضـر از آن جهت دارای اهمیت اسـت کـه میان فریضه جهـاد و پدیدۀ 
جنـگ در اسـالم، نـزد بسـیاری از صاحـب نظـران و نویسـندگان معاصر خلـط و ابهام 
گسـترده رونمـا گردیـده اسـت که ضـرورت بحـث و تحقیـق را در این بـاب حتمی 
می سـازد. بنـاًء ایـن مقالـه بـه تبیین ابهـام و مغالطـه وارد شـده می پـردازد تـا مفاهیم 
جهـاد و جنـگ در اسـالم تفکیـک و توضیـح گـردد. چنانچه رابطـه میان هـر دو واژه 
از جهـت مفهـوم و تصـور، اهـداف و مقاصـد و هم چنـان از لحـاظ تطبیـق و توظیـف 

روشـن شود. 
روش تحقیق

مقالـه حاضـر، ایـن مفاهیـم، اهـداف و مقاصـد ذکـر شـده در بـاال را بـا روش 
توصیفی-تحلیلـی مبتنـی بـر اسـتقرأ و تحلیـل نصـوص قرآن و سـنت، فکر و اندیشـه 
اسـالمی، شـواهد تاریخـی، نظریـات اندیشـمندان و خـردورزان مسـلمان در محور های 

آتـی بـه بحـث و کنـکاش می گیـرد.
رابطه جنگ با مفهوم جهاد در اسالم

کلمـه »جهـاد« در مفهـوم اسـالمی عـام اسـت کـه شـامل عمـل قلبی بـا نیت و 
عـزم، سـعی و تـالش زبانـی با دعـوت و بیـان، و عمل عقلی بـا رأی و تفکـر و تدبر 
می شـود. جهـاد یـک مفهوم شـرعی اسـت که خداونـد عز و جـل پیامبر خـود را بعد 
از بعثـت بـه آن مأمور سـاخت. خداونـد متعـال فرمود:﴿َوَجاِهْدُهيْم بِيِه ِجَهياًدا َكبِيًرا﴾. 

)سـورة الفرقـان: 52( 
ترجمه: و به وسیله )قرآن( با آنان جهاد بزرگی بنما. 

جهـاد از فرایـض اسـالم و عالی تریـن مـدارج اسـالم اسـت کـه تـا قیامـت باقـی 
خواهـد مانـد. بزرگ تریـن جهـاد، جهاد بـا نفس اسـت. چنانچـه پیامبر صلـی اهلل علیه 
وسـلم فرمـوده: مجاهـد حق آن اسـت کـه با نفس خـود جهاد کنـد. )ترمـذي، 1975، 
ج4( ایـن نـوع جهـاد؛ یعنـی جهـاد بـا نفس مقـدم بر جهـاد دشـمن در خارج اسـت؛ 
چنانچـه انسـان مؤمـن اگـر نخسـت در برابـر نفـس خـود جهـاد نکنـد، تـا بـه آنچه 
مأمـور شـده عمـل نمایـد، و از آنچـه نهی شـده امتنـاع ورزد، و بـا نفس خـود در راه 
خـدا نجنگـد، هرگـز نخواهد توانسـت با دشـمن خارجی جهـاد نماید. ]چنین شـخصی[ 
چگونـه می توانـد با دشـمن خود جهاد کنـد و انصـاف را در مقابل او رعایـت کند؛ در 
حالیکـه دشـمن در درون بـر او چیره اسـت و بر وی غلبه دارد، و نتوانسـته بـا او در راه 
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خـدا بجنگـد. بلکـه تا زمانـی که با نفـس خـود نجنگـد، نمی تواند برای جنگ دشـمن 
خارجـی خـود بیرون شـود. )ابن قیـم جـوزي، 1415، ج3: 6( 

پـس مفهـوم جهـاد در اسـالم گسـترده و همـه جانبه اسـت؛ که شـامل بـذل هرگونه 
طاقـت روحـی و جسـمی در راه خیـر و نیکی هـا می گردد. جهاد در اسـالم مراتـب و انواع 
و اشـکال زیـاد دارد؛ ماننـد: جهاد روحی، نفسـی، علمـی، تربیتی و جهاد تعلیمی و توسـعه 
اصالحـی و عمرانـی. بـا ایـن مفهـوم گسـترده و همـه جانبه؛ هر مسـلمان حسـب جهد و 
اجتهـادش مجاهـد در راه خـدا محسـوب می گـردد، و حتما حصـه و نصیب خـود را در راه 
تحقـق عبودیـت خداونـد انجـام می دهـد، و همین مفهـوم مصداق مبـدأ دوام جهـاد تا قیام 

قیامت اسـت.
امـا واژه »جنـگ« خـاص اسـت و آخریـن شـعبه از شـعبه های گسـترده و همـه 
جانبـه جهـاد به شـمار می رودکه جنگ با شمشـیر یا اسـتخدام اسـلحه در مقابل دشـمن 
متجـاوز جنگجـو اسـت. بـا آنکه نـزد فقهـا تفسـیر جهاد بـه معنـای جنـگ در برابر 
دشـمن شـایع گردیده، تـا آنجا کـه این تفسـیر فقهی در اذهـان ترویج گردیـده و در 
اسـتعمال مـردم شـیوع یافته اسـت، و لفـظ »جهـاد« در فرهنگ هـای زبان هـای بیگانه 
بـه همیـن گونه تفسـیر می گـردد. )ناصري، بی تـا: 6( این همـان خلط و ابهـام آگاهانه 
یـا نـا آگاهانه و یا مغرضانه اندیشـه ها و دسـتگاه های برنامه های اسـالم هراسـی اسـت 

کـه در باال بـه آن اشـاره رفت.
لفـظ قتـال یـا »جنگ« و مشـتقات آن در قـرآن کریم حـدود شـصت و هفت بار 
تکـرار گردیـده، و آیـات قرآنـی ایـن لفـظ را از زوایایـی مختلـف و در عرصه هـای 
متعـدد اسـتعمال نمـوده اسـت؛ امـا بـا وجـود اهمیـت و همه گیـری، باز هـم مصطلح 
»جنـگ« در اسـالم از حقیقـت مفهـوم »جهاد« تعبیـر نمی کند؛ بلکه به مفهوم شـعبه ای 

از شـعبه های گسـترده جهـاد می باشـد.
در عیـن حـال، هیـچ جنگـی در اسـالم اعتبـاری نـدارد مگـر اینکـه »در راه خدا« 
بـوده باشـد کـه همان جنـگ مؤمنـان اسـت. چنانچه قـرآن کریم بـه این امـر تأکید 

ورزیـده اسـت:﴿الَِّذيَن آَمنُيوا ُيَقاتُِليوَن ِف َسيبِيِل اللَّ ﴾. )سـورة النسـاء: 76(
ترجمه: کسانی که ایمان دارند، درراه خدا پیکار می کنند. 

هم چنـان سـنت نبـوی جنگ مشـروع و مـورد قبول اسـالم را چنین تبییـن و تأکید 
نمـوده اسـت: »کسـی که بـه منظور اعـالی کلمه خـدا پیکار کنـد، فقط همـان پیکار 

در راه خدا اسـت.« )بیهقـي، 1344: ج9/ 19014(
واضـح اسـت کـه هـر جنـگ در راه خـدا نمی باشـد؛ بلکـه بیشـتر جنگ هـای که 
بشـریت بـه امتـداد زمـان و مـکان شـناخته و تا امـروز می شناسـد، جنـگ در راه خدا 
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نبـوده و نخواهـد بود.
نگاه واقعی اسالم به پدیدۀ جنگ

جنـگ یکـی از انواع حرب اسـت و حـرب پدیده اجتماعی اسـت کـه در هر زمان 
و مـکان وجـود دارد. جنـگ »یـک امـر طبیعـی در میان بشـر اسـت که هیـچ امت و 
نسـل از آن خالـی نیسـت« .)ابـن خلدون »بی تـا«: 270( لکـن حرب »پدیـده کریه و 
ناپسـند اسـت؛ زیـرا در آن نفس هـا نـا بـود می شـود و آبادی ها ویـران می گـردد. اما 
بـا آنهـم حـرب از سـنت های اجتماع بشـری و از بزرگتریـن مظاهر نزاع و کشـمکش 
بـرای بقـا محسـوب می شـود. حرب وصـف طبیعـی الزمه همـه موجودات زنده اسـت 
کـه هیـچ کائـن زنـده از آن مبـرا شـده نمی تواند«.)رشـید رضـا »بی تـا« ج10: 85( 
چنانچـه خداونـد متعال آن را تثبیت نموده اسـت: ﴿َوَليْوَل َدْفيُع اللَِّ النَّياَس َبْعَضُهيْم بَِبْعٍض 

َلَفَسيَدِت اْلَْرُض﴾. )سـورة البقـره: 251(
 ترجمـه: و اگـر خداونـد بعضـی از مردم را به وسـیله بعضـی دیگر دفـع نمی کرد، 

زمیـن را فسـاد فـرا می گرفت. 
پس حرب در اسـالم ناپسـند اسـت؛ اگر چـه واقعیت هـای زندگی دفاع مشـروع از 
خـود، دفـاع از آزادی تفکر و اندیشـه و عقیـده و دفاع از مظلومان و مسـتضعفان حرب 
یـا جنـگ را جایـز می سـازد. به همین سـبب اسـالم جهـاد و جنـگ را، با مهیا شـدن 
شـروط آن فـرض و یک امـر ضروری گردانیده اسـت. خداونـد متعـال فرموده:﴿ُكتَِب 
َعَلْيُكيُم اْلِقَتياُل َوُهيَو ُكيْرٌه َلُكيْم َوَعَسيى َأْن َتْكَرُهيوا َشيْيًئا َوُهَو َخيْرٌ َلُكْم َوَعَسيى َأْن ُتِبُّوا َشيْيًئا 

َوُهيَو َشٌّ َلُكيْم َواللَُّ َيْعَليُم َوَأْنُتيْم َل َتْعَلُموَن﴾. )سـورة البقـره 216( 
ترجمـه: جهـاد در راه خـدا بـر شـما مقرر شـد؛ در حالـی کـه برایتان نا خوشـایند 
اسـت. چه بسـا چیزی را خوش نداشـته باشـید، حال آنکه خیر شـما در آن اسـت و یا 
چیـزی را دوسـت داشـته باشـید، حـال آنکـه زیان شـما در آن اسـت. و خـدا می داند، 

نمی دانید.  شـما  و 
ِ﴾. )سورة البقره: 193( یُن ِلَّ وفرموده: ﴿َوَقاتُِلوُهْم َحتَّی َل تَُکوَن فِْتنٌَة َویَُکوَن الدِّ

 ترجمـه: و بـا آنهـا پیـکار کنیـد، تـا فتنه )بـت پرسـتی و سـلب آزادی از مردم( 
باقـی نمانـد، و دیـن مخصوص خـدا گردد. 

َجياِل َوالنَِّسياِء  وفرمـوده اسـت:﴿َوَما َلُكيْم َل ُتَقاتُِليوَن ِف َسيبِيِل اللَِّ َواْلُْسيَتْضَعِفنَي ِميَن الرِّ
نَيا َأْخِرْجنَا ِميْن َهِذِه اْلَقْرَييِة الظَّاِلِ َأْهُلَهيا َواْجَعْل َلنَا ِميْن َلُدْنَك َولِيًّا  َواْلِوْليَداِن الَِّذييَن َيُقوُليوَن َربَّ

َواْجَعيْل َلنَيا ِميْن َلُدْنَك َنِصيًرا﴾. )سـورة النسـاء: 75(
ترجمـه: چـرا در راه خـدا، و )در راه( مـردان و زنـان و کودکانـی کـه )به دسـت 
سـتمگران( ضعیـف شـده انـد، پیـکار نمی کنیـد؟! همـان افـراد )سـتمدیده ای( کـه 
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می گویند:»پروردگارمـا« مـا را از ایـن شـهر کـه اهلـش سـتمگرند، بیـرون ببـر و از 
طـرف خـود، بـرای مـا سـر پرسـتی قـرار ده و از جانب خـود یـار و یاوری بـرای ما 

فرما.  تعییـن 
پـس در چنیـن حالت هـا جنـگ یـک پدیـدۀ شـر و بـدی اسـت کـه باید بـه آن 
توسـل جسـت، و ایـن جنـگ در چنیـن حالتـی به یـک امر نیـک و مطلوب »حسـن 
لغیـره« مبـدل می شـود و وسـیلۀ عالـی بـرای اعالی کلمـه خـدا، حمایت دیـن حق و 
منـع از فسـاد و فتنـه در روی زمیـن به کار برده می شـود. در این حـال، حرب و جنگ 
بـرای انسـان و جامعـه انسـانی، با وجود کراهیت و ناپسـند بـودن، خیر تلقـی می گردد 

کـه بایـد به آن توسـل جسـت و در پای آن صبـر و شـکیبایی نمود. 
از جملـه احادیـث نبـوی که به عـدم مقبولیت و ناپسـند بودن حـرب و جنگ داللت 
دارد ایـن فرمـوده پیامبـر اسـالم اسـت: رویا رویـی با دشـمن را )به قصد جنـگ( آرزو 
نکنیـد، و عافیـت طلـب نمایید، اما هرگاه )با مهیا شـدن شـرایط جنگ( با دشـمن رو در 

رو شـدید، صبر و پایداری پیشـه کنید.)البخـاری ، 1422، الجزء 9: 84(
پـس در چنیـن حـاالت »جنگ« در اسـالم تشـریع گردیـده، و بـه آن در قرآن و 

سـنت توجـه خاص صـورت گرفته اسـت.
مقاصد مشروعیت جنگ در اسالم

مقصـد از تشـریع »جنـگ« در اسـالم دفـع شـر و تجـاوز و دور سـاختن فتنـه و 
حمایـت مسـتضعفان اسـت؛ نـه بـه سـبب مخالفـت در دیـن، یـا بـرای نابود سـاختن 
ارواح و تعذیـب و شـکنجه بشـر. خداونـد متعال زمانی بـه مسـلمانان اذن جنگ داد که 
دشـمنان بـر آنان ظلـم نمودنـد و آنان را به قتل رسـاندند و بـه زور در دین شـان مورد 
فتنـه قـرار گرفتنـد و آنان را از دین شـان بـر گرداندنـد و از دیار و اموال شـان به ناحق 
اخـراج کردنـد. در آن وقـت خداونـد متعـال بـه مسـلمانان اجـازه به جنـگ داد. پس 
علـت و سـبب جنگ در اسـالم دفاع مشـروع اسـت کـه جنـگ را روا مـی گرداند. با 
چنین برداشـت و اسـتدالل، علمای اسـالم حاالت و موارد مشـروعیت جنگ در اسـالم 

را چنیـن خالصه نمـوده اند:
• دفـع تجـاوز و دفاع از نفـس در مقابل تجاوزی که دشـمن آغاز نموده اسـت: 
چنیـن جنـگ حـق طبیعـی اسـت کـه همـه قوانیـن داخلـی کشـورها و میثاق های 
بیـن المللـی و عرف هـای بشـری آن را مجـاز و مشـروع می دانـد و در هنـگام مهیا 
بـودن شـرایط بـه آن عمـل می کننـد. چنانچـه ماده 51 منشـور ملـل متحـد به طور 
صریـح آن را ذکـر نمـوده اسـت. در این راسـتا آیـات قـرآن کریـم را می خوانیم 
کـه بـه افـراد و گروه هـا و اجتماعـات حق دفـاع از نفـس را داده اسـت؛ مانند این 
قـول خداوند متعـال: ﴿َوَقاتُِليوا ِف َسيبِيِل اللَِّ الَِّذييَن ُيَقاتُِلوَنُكيْم َوَل َتْعَتيُدوا إِنَّ اللََّ َل ُيِبُّ 
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البقـره:190(  )سـورة  اْلُْعَتِدييَن﴾. 
ترجمـه: و در راه خـدا بـا کسـانی کـه بـا شـما می جنگنـد، نبـرد کنیـد؛ و از حد 

تجـاوز نکنیـد، که خـدا تعـدی کنندگان را دوسـت نمـی دارد.
وایـن فرمـوده خداوند: ﴿َفَمِن اْعَتيَدى َعَلْيُكيْم َفاْعَتيُدوا َعَلْييِه بِِمْثِل َميا اْعَتيَدى َعَلْيُكْم﴾. 

)سـورة البقـره: 194(
ترجمـه: و هـر کـس بر شـما تجـاوز کـرد، هماننـد آن بر او تعـدی کنیـد. و این 

يًة﴾. )سـورة التوبـة: 36(  يًة َكيَا ُيَقاتُِلوَنُكيْم َكافَّ كِينَي َكافَّ قـول خداوند متعـال: ﴿َوَقاتُِليوا اْلُْشِ
ترجمـه: با مشـرکان، دسـته جمعی پیـکار کنید، همـان گونه که آنها دسـته جمعی 

با شـما پیکار مـی کنند. 
• دفـاع از آزادی عقیـده و تأمیـن دعـوت و منع فتنـه در دین: بـرای این امر جنگ 
بـر مسـلمانان مشـروعیت یافـت تـا از آزادی دین و عقیده شـان دفـاع نماینـد. خداوند 
ِ َفلإِِن انْتََهْوا َفلاَل ُعْدَواَن  یلُن ِلَّ متعـال فرمود:﴿َوَقاتُِلوُهلْم َحتَّلی َل تَُکلوَن فِْتنَلٌة َویَُکوَن الدِّ

الِِمیلن﴾. )سـورة البقـره : 193( إِلَّ َعلَلی الظَّ
 ترجمـه: و بـا آن هـا پیـکار کنید تا فتنـه باقی نمانـد و دین مخصوص خـدا گردد. 

پـس اگر دسـت بر داشـتند، تعدی جز بر سـتمکاران روا نیسـت.
در ایـن مـورد همـه قوانین بیـن المللی به ایـن امر تأکید نمـوده، پیهـم اعالمیه ها و 

مقرره هایـی را بـرای حمایت و کفالت آزادی اندیشـه و رأی صـادر می نمایند.
• نصـرت وحمایـت مظلوم؛ فرد باشـد یـا گروه: در نصـرت و حمایـت مظلومان و 
ُيْم ُظلُِميوا َوإِنَّ اللََّ َعَل  ِذييَن ُيَقاَتُليوَن بَِأنَّ مسـتضعفان خداوند متعـال فرموده اسـت: ﴿ُأِذَن لِلَّ

ِهيْم َلَقِدييٌر﴾. )سـورة احلـج: 39( َنْصِ
ترجمـه: بـه کسـاني کـه جنگ بـر آنـان تحمیـل گردیده، اجـازه جهـاد »جنگ« 
داده شـده اسـت؛ چـرا که مورد سـتم قرار گرفتـه اند و خدا بـر یاری آن ها تواناسـت. 
هم چنـان پیامبـر اسـالم »حلـف الفضول« یـا پیمان جنگی جـوان مردان مکـه را در 
دوران جاهلیـت برای اسـترداد حقـوق مالی مرد تاجـری از قبیله »زبید« کـه اموال وی 
را یکـی از سـران قریـش بـه نـام عاص بـن وائل خریـداری نمـوده و از تأدیـه حقوق 
ایـن مرد مسـافر خـود داری نمود و بـه خاطر دفاع و نصـرت از مظلوم تجویـز و تقدیر 
کـرده، همـواره بـه مشـارکت خـود در آن مباهـات می ورزید و بـا افتخـار می فرمود: 
»در خانـه عبـداهلل بـن جدعـان در پیمانی اشـتراک کردم که بـرای من بهتر از اشـتران 
سـرخ رنـگ – گرانبهـا - اسـت، و هـرگاه در اسـالم نیـز بـه آن دعوت شـوم آن را 
مـی پذیـرم.«1 و بـه ارتبـاط این پیمـان فرمـود: اسـالم آن را تقویت می کنـد. هم چنان 

1. »حلـف الفضـول« یـا پیمـان نیـکان در مـاه ذی العقـده یکـی از مـاه های حـرام کـه فعالیت های 
جنگـی در آن ممنـوع بـود بـه وقوع پیوسـت. طوریکه قبائـل قریش و بنی مطلب، اسـد بـن عبدالعزی، 
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پیامبـر صلـی اهلل علیه وسـلم بـه نصرت و حمایـت قبیله خزاعـه »هم پیمان مسـلمانان« 
در مقابـل قریـش مبـادرت ورزیـد و حمایت خویـش را بـه وی اطمینـان داد؛ آن گاه 
کـه قبیلـه بنی بکر »هـم پیمـان قریش« با حمایـت جنگجویـان قریـش، معاهده صلح 
حدیبیـه را نقـض نمـوده باالیشـان تجاوز کردنـد. پیامبر اسـالم خطاب به فرسـتاده بنی 
خزاعـه اعـالم نمود: »ای عمـرو بن سـالم! مطمئن بـاش، نصرت و حمایت می شـوی.« 
)صالبـي ، 2008م، ج4: 59( دفـاع از قبیلـه خزاعـه کـه مورد تجاوز قریـش قرار گرفته 
بـود، یکـی از اسـباب و عواملـی بود کـه پیامبر اسـالم ارتـش بزرگی را تعبئـه نمود و 
بـرای سـرکوب قریش نسـبت نقض عهـد نامه صلـح حدیبیه و تجـاوز به قبیلـه خزاعه 

بـه قصد فتـح مکه حرکـت کرد.«
بـا مالحظـه مـوارد و مقاصـد علیای ذکـر یافتـه در بـاال، می توان گفـت جنگ در 
همـه ایـن حالت ها و مـوارد در دنیـای امروز مـورد پذیرش قوانیـن ملی و بیـن المللی 
اسـت و بـه مثابـه دفـاع مشـروع پذیرفتـه شـده و بـه عنـوان اسـتعمال حقـوق طبیعی 
شـناخته شـده بـه حیث حـق بقا و حـق دفاع شـرعی و حـق آزادی و مسـاوات و حق 
احتـرام متقابـل در قوانیـن و مواثیـق بیـن المللـی و تعامـالت روابـط بین الملـل به آن 

می شـود. عمل 
در جنگ جهادی شخص به سبب کفر کشته نمی شود

جمهـور فقهـای اسـالم بـه ایـن نظر انـد که جنـگ در اسـالم بـر محـور حرابت، 
جنگجویـی و تجـاوز می چرخـد؛ بـه ایـن معنـی کـه سـبب و باعـث حقیقـی بـرای 
جنگیـدن دفـع تجـاوز اسـت نـه کفـر. پـس شـخص به سـبب کفر کشـته نمی شـود؛ 
بلکـه به سـبب اعتـدا و تجـاوزش باالی مسـلمانان و یـا تجاوز بر اسـالم مسـتحق قتل 
می گـردد. )قرطبـي، 1975: 371( بـه دلیـل اینکه با غیـر جنگجوی مدنـی جنگ صورت 
نمی گیـرد؛ بلکـه بـا وی برخـورد مسـالمت آمیز می شـود، و هم چنـان بـه دلیـل اینکه 
پیامبـر صلـی اهلل علیـه وسـلم قتل زنـان، کهن سـاالن و کـودکان را حـرام گردانیده و 
فرمـوده اسـت: »نـو زادان و کـودکان، زن و کهن سـاالن پیـر را نکشـید«. )طبرانـي، 
1405، ج1: 340( ایـن احـکام و آموزه هـا در حالـت جنـگ اسـت. پس روشـن اسـت 
کـه در حالـت صلـح و وضعیـت عادی بـه طور اولـی به آن عمـل صورت مـی گیرد.
هـرگاه کفـر سـبب قتـل می بـود، پیامبـر صلـی اهلل علیـه وسـلم معاهـده صلـح و 

زهـره بـن کالب، تیـم بـن مـره بـه این پیمـان دعوت شـدند تـا حقوق مـرد مسـافر و تجارت پیشـه 
زبیـدی را از عـاص بـن وائل یکی از سـران قریـش بگیرند و به صاحب حق برسـانند. همچنـان در این 
پیمـان اشـتراک کننـدگان تعهـد نمودنـد هر کسـی از اهـل مکه و یـا کسـان دیگری که مـورد ظلم 
قـرار گیـرد، بـه یـاری اش بشـتابند، و ظلـم را از وی دور سـازند. پیامبـر صلـی اهلل علیه وسـلم در این 
پیمـان اشـتراک ورزیـد، و بعـد از آنکـه به پیامبری مشـرف گردیـد، با مباهـات فرمود: مـن در خانه 
عبـداهلل بـن جدعـان در پیمانـی اشـتراک نمـودم، که برایم از اشـتران سـرخ رنـگ پر بها بهتر اسـت.
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شـهروندی و زندگـی مشـترک بـا یهـود در مدینه را عقد نمـی کرد، صلح با مشـرکین 
قریـش را نمـی پذیرفـت، حکمیت در مـورد یهود بنـی قریظه را قبول نمی کـرد، اکراه 
در دیـن جـواز پیـدا می کـرد، خداونـد متعال به امـن دادن مشـرکان و حمایت شـان تا 
رسیدن شـان بـه اماکن امن شـان امـر نمی کرد، جزیـه از اهـل کتاب مجـاز نمی گردید؛ 
در حالیکـه قـرآن کریـم قبول معاهـده ذمه و حمایت آن را سـبب پایـان جنگ معرفی 
کـرده اسـت. هرگاه کفـر و مخالفت شـان در دین سـبب جنـگ می بود، پایـان جنگ 
قبولـی اسـالم  تعییـن می گردید و هرگـز جزیـه از کافران پذیرفته نمی شـد تـا بر دین 

خـود باقی بماننـد. )زحیلي »بی تـا« :26(
واقعیت هـای تاریـخ گواه این اسـت که مسـلمانان قبـل از هجرت و بعـد از هجرت 
مورد تجاوز بالفعل و تعذیب و شـکنجه شـدید مشـرکین قرار داشـتند. مشـرکین اموال 
و دارایی شـان را مصـادره کردنـد و تصمیـم قتـل پیامبـر صلـی اهلل علیه وسـلم را عماًل 
شـروع نمودنـد و در موقعیت هـای گوناگون با نیروهـای بزرگ برای جنگ مسـلمانان 

لشکر کشـی کردند.
بـاالی  بـه تجـاوزات گسترده شـان  نیـز  فـارس و روم  امپراتوری هـای  هم چنـان 
مسـلمانان ادامـه دادنـد. حاکـم فـارس در یمـن افـراد خـود را بـه مدینـه فرسـتاد تـا 
سـر پیامبـر گرامـی را برایـش ببرنـد. امپراتوری فـارس توسـط قبایل هم پیمـان عربی 
همجـوار، حمـالت بـاالی مسـلمانان را آغاز کردنـد که پادشـاهان مناطـق »حیره« در 
این راسـتا پیشـگام شـدند و باالی مسـلمانان یـورش نمودند. نصرانیان شـام هـم پیمان 
روم بعضـی کسـانی را کـه از قبایـل همجوار شـان بـه اسـالم گرویـده بودنـد بـه قتل 
رسـاندند. چنانچـه یکـی از امیـران غسـانی هم پیمـان روم سـفرا و فرسـتادگان پیامبر 
را بـه قتـل رسـاند. رومیـان لشـکر بزرگـی را بـرای سـرکوب و نابودسـازی پیامبر و 
صحابـه کـرام جمـع کردنـد و ایـن لشـکر کشـی در »مؤتـه« و »تبـوک« بـه قوت 
نمایـش یافـت. )إبراهیـم حسـن، 1964: 196( به این ترتیـب هر پژوهشـگر با انصاف 
وقتـی غزوه هـا و جنگ هـای که پیامبـر گرامی و صحابه کـرام و دولت اسـالمی وادار 
بـه آن گردیدنـد را مطالعـه نمایـد، بـه خوبـی در می یابـد کـه همـه ایـن جنگ هـا و 

درگیری هـای کـه مسـلمانان انجـام داده انـد دفاعـی و پیشـگیرانه بوده اسـت.
بنـا بـرآن، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه اسـباب و انگیزه های جهـاد »جنگـی« در 
اسـالم دفـع و طـرد تجـاوز و حرابت اسـت، نـه به سـبب کفر کـه ائمه بزرگ اسـالم؛ 
اعـم از احنـاف، مالکی هـا و امام شـافعی در یکـی از اقوال خـود به همین نظر می باشـند. 
آنچـه بـر این دیـدگاه مرتـب می شـود این اسـت که هـرگاه حرابـت و تجـاوز منتفی 
گـردد، و مسـلمانان بـه صداقـت همکاری و حسـن همجواری بـا غیر مسـلمانان مطمئن 
شـوند، در ایـن صورت اسـالم به ضرورت همزیسـتی، تفاهـم و تعاون و دوسـتی با ادیان 
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دیگـر، مخصوصـا نصرانیـت و یهودیـت امـر نمـوده اسـت )بوطـي، 1993: 118( و این امر 
مقتضـای عملـی نظام اسـالمی و مدلـول صریح این قول خداوند متعال اسـت کـه فرموده: 
وُهْم َوُتْقِسيُطوا  يِن َوَلْ ُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُّ ﴿َل َينَْهاُكيُم اللَُّ َعيِن الَِّذييَن َلْ ُيَقاتُِلوُكيْم ِف الدِّ

إَِلْيِهيْم إِنَّ اللََّ ُيِيبُّ اْلُْقِسيطنَِي﴾. )سـورة املمتحنـه: 8( 
ترجمـه: خـدا شـما را از نیکـی کـردن و رعایـت عدالت نسـبت به کسـانی که در 
امـر دیـن با شـما پیـکار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان بیـرون نراندند، نهـی نمی کند؛ 

چـرا که خداونـد عدالت پیشـگان را دوسـت دارد. 
در روشـنایی نصـوص و اقـوال و رویداد هـای تاریخـی ذکـر شـده در باال، روشـن 
می شـود کـه حـرب یـا »جنـگ« از دیـدگاه اسـالم مشـروعیت نخواهد داشـت مگر 
اینکـه جهـاد دفاعـی در راه خـدا در خـارج بـوده باشـد، یا بـه قصد تأدیب سرکشـان 
و بغاوت گـران در داخـل دولـت صـورت گیـرد. )ابـن خلـدون، »بی تـا«: 235( بـا آنهـم، 
شـریعت جنـگ را به شـکل مطلق آن جواز نـداده تا ماننـد جنگ های گذشـته و حالیه 
دسـت جنگجویـان بـاز باشـد و با هـر وسـیله ای برای نابودی دشـمن متوسـل شـوند؛ 
بلکه شـریعت اسـالمی برای جنگ مشـروع مبادی، قواعـــد و اسـباب متعدد را وضــع 
کــرده کـه فقـه اسـالمی و نویسـندگان کتـب سـَیر و مغـازی آن را به تفصیـل بیان 
نمـوده و بـرای آن شـرایط و آداب واضـح و دقیـق در حـاالت و عرصه هـای مختلـف 

اسـالم جنگ هجومی آن وضع کـرده اند. 
توسعه طلبی، سلطه گریو را بـه قصـد فتوحـات و 
هـی و  ا ی خو تر یـا جنـگ را بـرای بر
ن  د ر و سـت آ غنایـم قبـول نـدارد؛ به د
جنـگ  اسـالم زیراحـرب و  در   مشـروع 
بیـان  قبـاًل  نمودیـم همان حرب چنانچـه 
غرض دفـع تجاوزی و جنـگ دفاعـی به 

اسـت کـه دشـمن آغـاز نموده، یـا به قصد دفـاع از حـق ثابت بـه مقتضای عهـد و یا 
پیمانـی کـه دشـمن آن را نقض کـرده، و یا جنـگ بخاطر تأمیـن آزادی فکر و دعوت 
بـوده باشـد. بـاز هم هرگاه داخل شـدن در جنگ مشـروع حتمـی گردید، بایـد به نظام 
همـه جانبه ای که شـریعت اسـالمی مقـرر نموده ملـَزم بـود و قواعد و مبـادی و آداب 
اسـالم در جنـگ را کـه بـا مواصفـات رحمت و عدالـت و حسـن معامله همراه اسـت 
مراعـات بایـد نمـود. قواعـد و مبـادی که قرآن و سـنت عملـی و قولی و اعمـال خلفا 
تقنیـن نمـوده و طـی قرن هـای متمـادی به آن عمل شـده اسـت. اسـالم در قرن ششـم 
میـالدی ایـن قواعد و مبـادی و ارزش هـای متعالی را وضـع و تطبیق نمـود؛ در حالیکه 
قواعـد تنظیـم کننـده جنـگ در قانـون بیـن الـدول اروپایی فقط سـه قرن پیـش آغاز 

“اسـام جنـگ هجومـی را بـه قصـد 
توسـعه طلبی، سـلطه گری  و  فتوحـات 
و برتری خواهـی و یـا جنـگ را بـرای به 

دسـت آوردن غنایـم قبـول نـدارد،،
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یافتـه، و تـا نیمـه قـرن نوزدهم میـالدی قواعـد عرفی محـض در جنگ ها مـروج بوده 
اسـت و پـس از آن کشـورها به تدویـن این قواعـد در معاهـدات بین المللـی پرداخته 
انـد که نخسـتین ایـن معاهـدات اعالمیه پاریـس سـال 1856م، و پـس از آن توافقنامه 
ژنیـو راجـع به معامله زخمیـان و مریضان جنگ در سـال 1864م و دگـر توافقنامه هایی 
اسـت کـه در حد بسـیار کم جنبه تطبیق داشـته اسـت. )علـي منصـور ، 1965م: 293-

)294
مبدأ انصاف و تسامح در جنگ از نظر اسالم

فقهـا و پیشـوایان قدیـم و معاصر فکر اسـالمی در مـورد تحدید طبیعـت و نوعیت 
روابـط میـان مسـلمانان و غیـر مسـلمانان و اینکه این روابط بر اسـاس جنگ اسـتوار 
اسـت یـا صلـح؟ مذاهـب و نظریـات و اجتهـادات مختلـف دارنـد، امـا همـه راجـع 
بـه مسـالمت آمیز بـودن دعـوت اتفـاق نظـر دارنـد. دعـوت مسـالمت آمیز مبنـی بر 
گفتگـو، بحـث و مجادلـه نیکـو، یـک اصل اساسـی دعوت اسـالم اسـت، تـا این امر 
َسينَِة  ْكَميِة َواْلَْوِعَظِة اْلَ يَك بِاْلِ خداونـد تحقـق یابد که فرموده اسـت: ﴿ اْدُع إَِل َسيبِيِل َربِّ
يْم بِالَّتِيي ِهيَي َأْحَسيُن إِنَّ َربََّك ُهيَو َأْعَلُم بَِمْن َضيلَّ َعْن َسيبِيلِِه َوُهَو َأْعَليُم بِاْلُْهَتِديَن﴾.  َوَجاِدْلُ

)125 النحل:  )سـورة 
 ترجمـه: بـا حکمـت و اندرز نیکـو، به راه پـروردگارت دعـوت نما و بـا آن ها به 
روشـی کـه نیکوتـر اسـت، اسـتدالل و مناظره کـن. پـروردگارت، از هر کسـی بهتر 
می دانـد چـه کسـی از راه او گمراه شـده اسـت و او بـه هدایـت یافتگان داناتر اسـت. 
در زیـر بـه ارایه نظریـات مجموعه ای از علمای اسـالم و پیشـگامان و نویسـندگان 
کـه در عرصه دعوت اسـالم و تاریخ سیاسـی اسـالم تخصـص دارنـد، مخصوصا علمای 
معاصـر کـه در مورد دعـوت مسـالمت آمیز و اجتناب از حـرب و جنگ نظـر داده اند، 

با اختصـار اشـاره می نماییم.
رشـید رضـا صاحـب تفسـیر »المنـار« از امـام محمـد عبـده چنیـن نقـل می کند: 
»جنـگ واجبـی در اسـالم بـرای دفـاع از حق و اهل حـق و حمایت دعوت و نشـر آن 
مشـروعیت یافتـه اسـت، به همین سـبب شـرط گردیده کـه دعوت به اسـالم بر جنگ 

مقـدم گـردد«. )فهمـي هويـدي، اجمللـة، عـدد 1140/ 2001( 
محمـود شـلتوت عالـم و فقیـه ورزیـده معاصر این نظـر را تأییـد نمـوده می گوید: 
»هدایـت خداونـد به صلـح دعوت نموده، تـا آنجا کـه مخالفت در دین حق را اسـباب 

تجـاوز و سرکشـی قرار نداده اسـت«. )شـلتوت، 1979: 93(
یکـی از طرفـداران ایـن توجـه، عالم و نویسـنده شـناخته شـده جهان اسـالم محمد 
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ابـو زهره اسـت کـه می گویـد: »اصـل در روابـط میـان گروه های انسـانی دوسـتی و 
مهربانی و همکاری در اسـتفاده از سرچشـمه های خیر و نیکی در شـرق و غرب و دور 
و نزدیـک زمیـن اسـت؛ زیـرا اصل روابـط عمومی میان انسـان ها در سـطح کشـورها، 
گروه هـا و افـراد صلـح اسـت، و نـزاع در حـاالت خـاص ایجـاد می گـردد کـه امـر 

می باشـد.«  عارضی 
از پشـتیبانان دیگـر ایـن دیـدگاه، دکتـر وهبـه الزحیلی عالـم و فقیه معاصر اسـت 
کـه مـی گویـد: »اصـل در روابـط بیـن الملـل اسـالم صلـح اسـت، تـا آن وقـت که 
تجـاوزی باالی کشـور، دعوت گران و حرمت های اسـالم و مسـلمانان صـورت گیرد و 
در دین شـان بـه فتنه و شـکنجه مواجه شـوند کـه آن وقـت جنگ به عنـوان ضرورت 

دفـاع از نفـس، مال یـا عقیـده مشـروع می شـود«. )الزحیلي، بی تـا: 102(
هم چنان عبدالوهاب خالف اندیشمند اسالم یکی دیگر از مؤیدین این نظر است که می گوید: »نظر 
درست صاحبان نظریه صلح جویانه را تقویت می کند که گفته اند اسالم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان 

را بر اساس مسالمت و امنیت اساس گذاشته است نه بر اساس حرب و جنگ«. )خالف، 1977: 77(
بـه ایـن ترتیـب دیـده می شـود که اکثریـت فقهـا و علمـا نظـر داده اند کـه »اصل و 
اساسـی کـه روابـط نظـام قانونی اسـالم میان امـت اسـالمی و امت های دیگـر را تعیین 
نمـوده صلـح و آزادی انتخـاب عقیده و سرنوشـت اسـت. بدین ترتیب حـرب )جنگ( 
حالـت اسـتثنا اسـت کـه شـریعت آن را جـواز نمی دهـد مگـر در حالت دفاع شـرعی 
و در حـدود دفـاع مشـروع در مقابـل تجاوز انجام شـده و یـا در حالت وقـوع، و اینکه 
واژه »دارالحـرب« مقابل حتمی »داراالسـالم« نیسـت؛ بلکه دارالحرب عبـارت از همان 
جغرافیـا و یـا حـدود اقلیمـی دولت اسـت که بـاالی جماعت اسـالمی، یا بـاالی اقلیم 
دولـت اسـالمی و یـا بـاالی آزادی دولت اسـالمی و عقایـد آن تجاوز صـورت گیرد. 
اگـر چـه در سـاحه اقلیمـی دولـت غیر اسـالمی – وحتـی بـاالی گروهـی از رعایای 
همـان دولت – واقع شـده باشـد، کـه در این صـورت آن دولت، به سـبب تجاوزش در 
حالـت جنـگ بـا دولت اسـالمی قرار مـی گیرد، تـا آن زمان کـه تجاوز منتهی شـود 

و همـراه بـا آن حالت جنگ پایـان می یابـد«. )الجلبـي،1985، ج2: 438(
قوی تریـن طرفـدار نظریه مسـالمت آمیز بودن روابط بـا مخالفان محمـد غزالی عالم 
و نویسـنده نامـدار معاصـر اسـت که به قـوت نظریات کسـانی را که آیات شمشـیر را 
اسـاس رابطـه میان مسـلمانان و غیر مسـلمانان می داننـد، رد نموده می گوید: »کسـانی 
از علمـای دیـن و خواننـدگان کتـاب عزیـز )قـرآن کریم( هسـتند که حـالوت ادب 
گفتگـو بـا مخالفان را نچشـیده اند، و حدود یک صـد آیت قرآن را نادیـده می گیرند، 
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و می پندارنـد کـه اسـالم از آغـاز بـا اسـتعمال »چـوب دنـده« در تعامل بـا مخالفانش 
برخورد کرده و هرگاه روزی نرمشـی داشـته این نرمش موقت بوده اسـت!« وی در این 

یـد:  فزا »یقینا هنر دعوت باب می ا
تــن هوشمند ا  ن نیازمنـد هـزاران 
کـه را ه   شـان رابـه پرهیـزگار اسـت 
بازبانـی سـوی قلب هـا و  عقل هـا 
بازنمایند.هـرگاه شـیوا ومهربانـی 
بـرون شمشیری  از جانب  دشـمنان 
شـمیری شـود، از جانـب  نیـز  ما 
تبـارز کند و آندر مقابلـه با آن 
نیامـش  بـه  برگردانـد و آن را 
را  حکمیت  بر منطـق و ادب گاه 

وا گـذارد نـه بـه غرایـز درندگان«.)الغزالـي، 2005: 12 و 15(
صاحبـان ایـن نظریـه هم چنـان بـه آیـات قـرآن کریـم، احادیـث نبوی، سـیرت 
پیامبـر و تاریـخ اسـالمی اسـتدالل نمـوده انـد. مانند ایـن قـول خداونـد: ﴿وَإِْن َجنَُحوا 

يِميُع اْلَعلِييُم﴾. )سـورة االنفـال: 61( يُه ُهيَو السَّ ْل َعيَل اللَِّ إِنَّ يا َوَتيَوكَّ يْلِم َفاْجنَيْح َلَ لِلسَّ
 ترجمـه: و اگـر تمایـل به صلح نشـان دهند، تـو نیـز از در صلـح درآی؛ و بر خدا 

تـوکل کن، که او شـنوا و داناسـت. 
ييِن َوَلْ ُيِْرُجوُكْم ِمْن  و ایـن قـول خداوند: ﴿َل َينَْهاُكيُم اللَُّ َعيِن الَِّذييَن َلْ ُيَقاتُِلوُكيْم ِف الدِّ
يَا َينَْهاُكيُم اللَُّ َعيِن الَِّذييَن  وُهيْم َوُتْقِسيُطوا إَِلْيِهيْم إِنَّ اللََّ ُيِيبُّ اْلُْقِسيطنَِي )8( إِنَّ ِدَياِرُكيْم َأْن َتَبُّ
ْم  ييِن َوَأْخَرُجوُكيْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهيُروا َعَل إِْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهيْم َوَمْن َيَتَولَُّ َقاَتُلوُكيْم ِف الدِّ

َفُأوَلئِيَك ُهيُم الظَّالُِيوَن﴾. )سـورة املمتحنـه: 9-8(
 ترجمـه: خـدا شـما را از نیکـی کـردن و رعایت عدالت نسـبت به کسـانی که در 
امـر دیـن با شـما پیـکار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان بیـرون نراندند، نهـی نمی کند؛ 
چـرا کـه خداوند عدالت پیشـگان را دوسـت دارد. اما شـما را تنها از دوسـتی و رابطه با 
کسـانی نهـی می کند کـه در امر دین با شـما پیـکار کردنـد و شـما را از خانه های تان 
بیـرون راندنـد یـا بـه بیـرون رانـدن شـما کمـک کردند و هـر کس بـا آنـان رابطه 

دوسـتی داشته باشـد ظالم و سـتمگر است. 
ةً﴾. )سورة البقره :208(  ْلِم َكافَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا ِف السِّ َ و این قول خداوند:﴿َيا َأيُّ

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی در صلح و آشتی درآیید. 
و این قول خداوند:﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم﴾. )سورة البقره: 216(

“یقیناهنردعـوت نیازمنـد هـز ا را ن  تن هوشـمندان 
پرهیزگار اسـت کـه راه  شـان را به سـوی قلب ها و 
عقل ها بـا زبان شـیوا و مهربانی باز نماینـد. هرگاه 
شمشـیری از جانب دشمنان برون شـود، از جانب 
مـا نیز شمشـیری در مقابله با آن تبارز کنـد و آن را 
بـه نیامش برگردانـد، و آن گاه حکمیت را بر منطق 

و ادب وا گـذارد نـه به غرایز درنـدگان،   ،
محمد غزالی
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 ترجمه: جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد؛ در حالی که برایتان نا خوشایند است. 
و ایـن قول خداونـد متعال:﴿َوَقاتُِلوا ِف َسيبِيِل اللَِّ الَِّذييَن ُيَقاتُِلوَنُكيْم َوَل َتْعَتيُدوا إِنَّ اللََّ َل 

ُيِيبُّ اْلُْعَتِديَن﴾. )سـورة البقـره:190( 
ترجمـه: و در راه خـدا، بـا کسـانی کـه بـا شـما می جنگنـد، نبـرد کنیـد و از حد 

تجـاوز نکنیـد، کـه خـدا تعدی کننـدگان را دوسـت نمـی دارد. 
از احادیـث نبـوی کـه به سـلم و اجتنـاب از جنگ دعـوت می کند، ماننـد این قول 
پیامبـر صلـی اهلل علیـه وسـلم خطاب به مسـلمانان کـه فرمـوده اسـت: »ل تتمنيوا لقاء 

العيدو وسيلوا الل العافيية فيإذا لقيتموهيم فاصيبوا«. )البخـاري، 2002، جزء1: 312(
 یعنـي: شـما آرزوی در گیر شـدن با دشـمن را نکنیـد و از خداوند عافیت مسـئلت 
کنیـد؛ امـا هـر گاه نـا گزیـر بـه رویـا رویـی و در گیـری بـا دشـمن شـدید صبر و 

شـکیبایی پیشـه نمایید.
هم چنـان پیامبـر صلـی اهلل علیـه و سـلم غایـت و مقصـد جنـگ را در دائـره حق، 
عـدل و دعـوت به اسـالم منحصر سـاخته اسـت کـه این تصریـح را به صـورت واضح 
در حدیـث صحیـح بـه روایت ابو موسـی اشـعری مالحظه می کنیـم که فرموده اسـت: 
ُجيُل ُيَقاتِيُل لُِيْذَكيَر َوُيَقاتِيُل لَِيْغنَيَم  َم َفَقياَل الرَّ »َجياَء َأْعيَراِبٌّ إَِل َرُسيوِل اللَِّ َصيلَّ اللَُّ َعَلْييِه َوَسيلَّ
ى َمَكاُنيُه َفَميْن ِف َسيبِيِل اللَِّ َقاَل َميْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكلَِميُة اللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِف َسيبِيِل  َوُيَقاتِيُل لِيُرَ

« )الخراسـاني، 2001، 4/ 4329( اللَِّ َعيزَّ َوَجلَّ
یـک اعرابـی بـه نزد پیامبـر صلـی اهلل علیه وسـلم آمد و گفـت: مردی مـی جنگد 
تـا نـام دار شـود، و یـا بـرای غنیمت می جنگـد، و یـا می جنگد بـرای اینکه بـه مکنت 
و منزلـت برسـد. پـس کدام یکـی در راه خدا اسـت؟ پیامبـر فرمود: »کسـی که برای 
اعـالء کلمـه خدا بجنگـد، همان جنـگ در راه خداوند عـز وجل اسـت.«. صاحبان این 
نظریـه هم چنـان بـه وقایـع و رویداد هـای سـیرت پیامبر اسـتدالل نمـوده اند کـه پیامبر 
صلـی اهلل علیـه و سـلم سـیزده سـال در مکـه به صـورت مسـالمت آمیز دعـوت کرد و 
بعـد از هجـرت هم چنان بـه دعوت مسـالمت آمیز در مدینه ادامه داد. هرگاه سـر کشـی، 
تجـاوز و ظلـم مشـرکین نمی بـود، یقینـا حالـت صلـح و سـالم ادامـه می یافـت. اسـالم 
هیچـگاه به شمشـیر قـوام نیافت – برخـالف آنچه مستشـرقین مغرض ترویـج نمودند – 
بلکـه اسـالم بـا قوت منطـق و طبیعـت روشـن و هدایت گر گسـترش یافت. زیـرا فرق 
واضـح اسـت میان انتشـار اسـالم به حیـث اندیشـه و عقیده، و میـان دفـاع از موجودیت 
مسـلمانان و دولـت اسـالم. نظام بین الملـل ایجاب می کند تا از اسـالم در برابـر هر گونه 
تجـاوز دفـاع و حمایـت صورت گیرد و در اعالم جهاد اسـالمی در برابر دشـمنان اسـالم 
فقـط بـه همین مبدأ عمل گردیده اسـت؛ امـا قبول اسـالم در نتیجه قناعـت و یا گزینش 

صلح بـوده اسـت. )الزحیلي، بی تـا: 98-96(
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بـر اسـاس همین مبـدأ دولـت اسـالمی همزمان بـا تأسـیس، معاهـدات و توافقات 
قطـع جنـگ را یا به صـورت دائم منعقـد سـاخت؛ مانند: معاهـده مدینه بـا یهودیان، یا 
بـه صـورت مؤقـت؛ ماننـد: صلح حدیبیـه با مشـرکین قریش، یـا معاهدات بـی طرفی، 
همـکاری و دفـاع مشـترک که با قبایـل مختلف سـاکن در میان مکـه و مدینه صورت 
گرفـت. ایـن فعالیت ها به منظور تشـکیل مجتمعی که همکاری و همزیسـتی و تسـامح 
میـان گروه هـا و دیانت هـای مختلـف جامعـه انجـام یافته یا بـه قصد ضـرورت صلح و 

ثبـات و دعـوت مسـالمت آمیز صورت گرفته اسـت. 
بنـا بـرآن، آنچـه روابط میـان کشـورها و ملت هـا را تشـخیص و تشـکیل می دهد 
همـان اهـداف و غایاتـی اسـت کـه روابـط میان شـان ایجـاد می گـردد. بـدون تردید 
اهـداف دولـت اسـالمی انسـانی و نبیل اسـت؛ زیرا که دولت اسـالمی بر اسـاس عقیده 
بنـا یافته اسـت. دولت اسـالمی دولت اقلیمی نیسـت که بـه جغرافیا و حدود سـرزمینی 
خـاص محـدود باشـد. هم چنـان دولت اسـالمی دولـت نژادی نیسـت کـه در چوکات 
نـژاد معیـن خالصه شـود؛ بلکـه دولت اسـالمی دولـت فکری اسـت که عقیده اسـالم 
آن را بـه یـک دولـت جهانـی ارتقـا می بخشـد کـه نژاد هـا و اقـوام مختلـف را احتوا 
می کنـد. بدیـن ترتیـب، هـر انسـان می تواند بـا اعتنـاق عقیده ایـن دولـت تابعیت آن 
را کمایـی نمـوده، حامـل مفکـوره و هویـت آن شـود. و هر کسـی که عقیـده دولت 
اسـالمی را نپذیـرد، می توانـد آزادانـه در حمایـت ایـن دولت و در سـایه نظـام قانونی 
آن زندگـی نمـوده، تابعیـت ایـن دولت را حاصـل نموده، بـر عقیده خود باقـی بماند و 

بـدون هیچگونـه محدودیـت و اجبار زندگـی نماید. )زیـدان، 1975: 60(
تسـامح، انصـاف و عدالـت اسـالم از مهم تریـن اسـباب انتشـار آن در زمیـن بـوده 
اسـت، و ترویـج ایـن توطئـه کـه اسـالم با جنـگ و بـا زور شمشـیر گسـترش یافته، 
دروغ مغرضانـه ای بیـش نیسـت کـه بـه قصد تشـویه چهـره تابنـاک این دین بـه راه 
انداختـه شـده و می شـود. فتوحـات اسـالمی رحمت بـرای بنـدگان و سـرزمین ها بوده 
اسـت. در فتـح مکـه، هنگامـی کـه پیامبـر بر اهل مکـه تمکیـن یافت به آنـان گفت: 
»امـروز هیـچ گونه مالمتی بر شـما نیسـت، شـماآزاد هسـتید.« بـه همیـن ترتیب بود 
کـه فتوحـات اسـالم در سـرزمین های روم، فـارس، افریقا، اروپـا، هند، چین و گوشـه 
و کنـار دیگـر زمیـن. مسـلمانان بـه همه انسـان های ایـن سـرزمین ها امنیـت دادند، و 
بـا آنـان بـرای حفاظت خـون، جان و مال شـان صلـح نمودنـد. معابد و کلیسا های شـان 
را ابقـا نمودنـد و آزادی هـای دینـی، اقتصادی و فرهنگی شـان را ضمانـت کردند. پس 
بـا تأکیـد می تـوان گفت که رسـالت اسـالم بـر اسـاس قناعت بنـا یافته، و بـا دعوت 
مسـالمت آمیز گسـترش می یابـد، و محیـط و شـرایط آزادی مناسـب ترین و بهتریـن 

محیط هـا برای انتشـار اسـالم اسـت. )محمـد الغزالـي، 2005: 66(
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جنگ برای نصرت و آزادی مستضعفان
زمانـی کـه خورشـید اسـالم طلـوع کرد، انسـان ها در گوشـه و کنـار دنیـا در زیر 
چنگال هـای شـرک، ظلـم، تجـاوز و طبقـات بـی رحمانـه خـرد شـده بودند. رسـالت 
اسـالم آمـد تـا انسـان ها را از عبـادت و بردگـی بنـدگان بـه عبـادت پروردگار شـان 
نجـات دهـد و آنـان را از تنگـی دنیـا به فراخنـای دنیا و آخـرت عزت و ارتقا بخشـد 
و از ظلـم و جـور ادیـان به عدل اسـالم انتقال بدهد. اسـالم یکی از اسـباب مشـروعیت 
جنـگ را بـه نص صریـح قرآن دفـاع از مظلومـان و نصرت و یـاری مسـتضعفان قرار 
داد، چنانچـه خداونـد متعال فرمـود: ﴿َوَميا َلُكيْم َل ُتَقاتُِليوَن ِف َسيبِيِل اللَِّ َواْلُْسيَتْضَعِفنَي ِمَن 
نَيا َأْخِرْجنَيا ِمْن َهيِذِه اْلَقْرَييِة الظَّاِلِ َأْهُلَهيا َواْجَعْل  َجياِل َوالنَِّسياِء َواْلِوْليَداِن الَِّذييَن َيُقوُليوَن َربَّ الرِّ

َلنَيا ِميْن َلُدْنيَك َولِيًّيا َواْجَعيْل َلنَيا ِميْن َلُدْنيَك َنِصيًرا﴾. )سـورة النسـاء: 75( 
ترجمـه: چـرا در راه خـدا، و مـردان و زنـان و کودکانـی که به دسـت سـتمگران 
تضعیـف )بیچـاره( شـده انـد، پیـکار نمی کنیـد؟! همـان افـرادی کـه مـی گوینـد: 
پـروردگارا! مـا را از ایـن شـهر که اهـل آن سـتمگرند، بیـرون ببر و از طـرف خود، 
بـرای مـا سـر پرسـتی قـرار ده و از جانـب خـود، یار و یـاوری بـرای ما تعییـن فرما. 
بلکـه خداونـد متعـال جنگیدن و قتـال برای نصـرت و حمایت مسـتضعفان را قرین 
و هـم پایـه جنـگ در راه خدا قـرار داد؛ چنانچه این دو نـوع جنگ را بـدون فاصله، به 
حـرف »واو« عطـف سـاخت. بلکه بـا تأمل در این تعبیـر قرآنی، جنگ بـرای حمایت 
و دفـاع از مظلومـان و مسـتضعفان جـزء جنگ در راه خدا دانسـته می شـود؛ زیرا جنگ 
در راه خـدا بـه مقصـد آن اسـت کـه کلمـه خـدا بلند باشـد و کلمـه خدا همـان کلمه 
حـق اسـت کـه در برابر باطل و عدلـی که در برابر ظلـم قرار دارد و نجات مسـتضعفان 

خـود بـر پایی عـدل خداونـد در روی زمین اسـت. )الناصـري، بی تا: 11( 
پیامبـر اسـالم از آغاز اعـالم دعوت اسـالم به انـواع گوناگون اذیـت و آزار مواجه 
گردیـد و مشـرکین اذیت و آزار شـان را تا سـرحد تصمیـم قتل پیامبر اسـالم در مرحله 
اخیـر دوران مکـه رسـاندند. هم چنـان یـاران پیامبـر اسـالم در معـرض سـخت ترین 
تعذیـب و شـکنجه قـرار گرفتنـد و بـه نابودی و قتـل و بیـرون راندن رو به رو شـدند. 
وحتـی پـس از هجـرت بـه مدینـه شـدت اذیـت و آزار خاتمه نیافـت؛ بلکـه تجاوز و 
تعـدی خـط صعـودی پیمـود و دشـمنان جدیـدی از منافقیـن، یهودیان، فـارس و روم 
همـراه بـا هم پیمانان شـان بـه درگیری های نظامـی و جنگ های مسـلحانه ادامـه دادند، 
تـا آنکـه خداونـد متعـال بـه مسـلمانان اذن جنـگ بـرای دفـاع از مسـلمانان مظلوم و 
مسـتضعف را فرمـان داد و بـه ایـن ترتیـب اولیـن قواعد جنگ در شـریعت اسـالمی، 
بعـد از اسـتمرار تجاوزات بت پرسـتان بـاالی مؤمنان مظلـوم و در مانده بـود، و خداوند 
متعـال بـه مؤمنـان مسـتضعف و تحت شـکنجه وعـده نصـرت و تمکیـن داد و فرمود:                    
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ِذييَن ُيَقاَتُليوَن  اٍن َكُفيوٍر )38( ُأِذَن لِلَّ ﴿إِنَّ اللََّ ُيَدافِيُع َعيِن الَِّذييَن آَمنُيوا إِنَّ اللََّ َل ُيِيبُّ ُكلَّ َخيوَّ
ِهيْم َلَقِدييٌر )39( الَِّذييَن ُأْخِرُجيوا ِميْن ِدَياِرِهيْم بَِغيْرِ َحيقٍّ إِلَّ  ُيْم ُظلُِميوا َوإِنَّ اللََّ َعيَل َنْصِ بَِأنَّ
َميْت َصَواِميُع َوبَِييٌع َوَصَليَواٌت  دِّ نَيا اللَُّ َوَليْوَل َدْفيُع اللَِّ النَّياَس َبْعَضُهيْم بَِبْعيٍض َلُ َأْن َيُقوُليوا َربُّ
ُه إِنَّ اللََّ َلَقيِويٌّ َعِزييٌز﴾. )سـورة نَّ اللَُّ َميْن َينْيُصُ َوَمَسياِجُد ُيْذَكيُر فِيَهيا اْسيُم اللَِّ َكثِيًرا َوَلَينْيُصَ

احلـج: 40-38( 
ترجمـه: خداونـد از کسـانی کـه ایمـان آورده انـد دفـاع می کنـد؛ خداونـد هیـچ 
خیانتـکار نا سـپاس را دوسـت نـدارد. به کسـانی که جنگ بـر آنان تحمیـل گردیده، 
اجـازه جهـاد داده شـده اسـت؛ چـرا که مـورد سـتم قـرار گرفته انـد و خدا بـر یاری 
آن هـا تواناسـت. همان هـا کـه از خانه و شـهر خود، بـه ناحق رانده شـدند، جـز اینکه 
می گفتنـد: پـروردگار ما، خـدای یکتاسـت! و اگر خداونـد بعضی از مردم را به وسـیله 
بعضـی دیگـر دفع نکنـد، َدیرها و صومعه هـا، و معابد یهـود و نصاری، و مسـاجدی که 
نـام خدا در آن بسـیار برده می شـود، ویـران می گـردد. و خداوند کسـانی را که یاری 

او کننـد، یـاری می کنـد؛ خداوند قوی و شکسـت ناپذیر اسـت. 
در اینجـا مالحظـه می شـود کـه نـص قرآنـی حرمـت عبادت گاه هـای یهـود و 
مسـیحیان را مقـدم بر مسـاجد مسـلمانان ذکر نموده و به مسـلمانان دسـتور داده اسـت 
تـا از خـود و از عقیـده خـود و هم چنـان از حرمـت عبادت گاه هـای دگـر ادیـان در 
مقابـل تجـاوز بالفعـل دفاع نمایند. بدیـن ترتیب نص قرآنـی مبدأ آزادی همـه ادیان را 
اعـالم نمـوده، دفـاع از آزادی ادیـان را واجب گردانیده، هشـدار داده اسـت که هرگاه 
ایـن مبـدأ در سـطح انسـانی در راسـتای تأمیـن آزادی ادیـان تطبیق نشـود و یـا اینکه 
وجیبـه دفـاع مشـروع معطـل بماند، عـدوان و تجـاوز گسـترش یافته و فسـاد عالمگیر 

خواهد شـد.
نصوصـی کـه بـه تعقیـب آن نـازل گردیـد، چنیـن اسـت: ﴿َوَقاتُِليوا ِف َسيبِيِل اللَِّ 
الَِّذييَن ُيَقاتُِلوَنُكيْم َوَل َتْعَتيُدوا إِنَّ اللََّ َل ُيِيبُّ اْلُْعَتِدييَن )190( َواْقُتُلوُهيْم َحْييُث َثِقْفُتُموُهيْم 
اْلَْسيِجِد  ِعنْيَد  ُتَقاتُِلوُهيْم  َوَل  اْلَقْتيِل  ِميَن  َأَشيدُّ  َواْلِفْتنَيُة  َأْخَرُجوُكيْم  َحْييُث  ِميْن  َوَأْخِرُجوُهيْم 
يَراِم َحتَّيى ُيَقاتُِلوُكيْم فِييِه َفيإِْن َقاَتُلوُكيْم َفاْقُتُلوُهيْم َكَذلِيَك َجيَزاُء اْلَكافِِرييَن )191( َفيإِِن  اْلَ
ييُن للَِِّ َفيإِِن  اْنَتَهيْوا َفيإِنَّ اللََّ َغُفيوٌر َرِحييٌم )192( َوَقاتُِلوُهيْم َحتَّيى َل َتُكيوَن فِْتنَيٌة َوَيُكيوَن الدِّ
ُرَماُت ِقَصاٌص  يَراِم َواْلُ يْهِر اْلَ َراُم بِالشَّ يْهُر اْلَ اْنَتَهيْوا َفيَا ُعيْدَواَن إِلَّ َعَل الظَّالنَِِي )193( الشَّ
ُقيوا اللََّ َواْعَلُميوا َأنَّ اللََّ َميَع  َفَميِن اْعَتيَدى َعَلْيُكيْم َفاْعَتيُدوا َعَلْييِه بِِمْثيِل َميا اْعَتيَدى َعَلْيُكيْم َواتَّ

البقـرة:194-190(  )سـورة  اْلُتَِّقينَي﴾. 
ترجمـه: و در راه خـدا با کسـانی که با شـما می جنگنـد، نبرد کنیـد و از حد تجاوز 
نکنیـد کـه خدا تعـدی کنندگان را دوسـت نمـی دارد. و آن ها را هرکجـا یافتید، به قتل 
برسـانید و از آن جـا کـه شـما را بیـرون سـاختند، آن ها را بیـرون کنیـد. و بدانید که 
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فتنـه از قتـل و کشـتار هـم بدتر اسـت. و با آن هـا در نزد مسـجد الحرام جنـگ نکنید؛ 
مگـر اینکـه در آن جـا بـا شـما بجنگند. پـس اگر با شـما پیـکار کردند، آن هـا را به 
قتـل برسـانید. چنین اسـت جـزای کافران! و اگـر خـودداری کردند، خداونـد آمرزنده 
و مهربـان اسـت. و بـا آن هـا پیـکار کنید تـا فتنه باقـی نمانـد و دین مخصـوص خدا 
گـردد. پـس اگر دسـت برداشـتند، تعدی جز بر سـتمکاران روا نیسـت. ماه حـرام، در 
برابـر مـاه حـرام اسـت و تمـام حرام ها قصـاص اسـت. هرکس به شـما تجـاوز کرد، 
هماننـد آن بـر او تعـدی کنید، و از خـدا بپرهیزیـد و بدانید خدا با پرهیز گاران اسـت. 
ایـن نصـوص بـر مبـدأ تحریـم جنـگ تأکیـد می کنـد مگـر در یـک حالتـی که 
حالـت دفـاع در برابـر تجـاوز بالفعـل کـه در حدود معیـن دفـاع باید صـورت گیرد. 
چـون مسـلمانان در برابـر جنـگ اجبـاری که دشمنان شـان بر آنـان تحمیـل نمودند و 
مـورد تجـاوز و تعـدی قرار گرفتنـد، چنانچه نصـوص آتی ثبـت نموده اسـت: ﴿ُكتَِب 
َعَلْيُكيُم اْلِقَتياُل َوُهيَو ُكيْرٌه َلُكيْم َوَعَسيى َأْن َتْكَرُهيوا َشيْيًئا َوُهَو َخيْرٌ َلُكْم َوَعَسيى َأْن ُتِبُّوا َشيْيًئا 
َراِم ِقَتياٍل فِيِه ُقْل  يْهِر اْلَ َوُهيَو َشٌّ َلُكيْم َواللَُّ َيْعَليُم َوَأْنُتيْم َل َتْعَلُميوَن )216( َيْسيَأُلوَنَك َعيِن الشَّ
يَراِم َوإِْخَراُج َأْهلِيِه ِمنُْه َأْكيَبُ ِعنَْد اللَِّ  ِقَتياٌل فِييِه َكبِيٌر َوَصيدٌّ َعيْن َسيبِيِل اللَِّ َوُكْفٌر بِِه َواْلَْسيِجِد اْلَ
وُكيْم َعيْن ِدينُِكيْم إِِن اْسيَتَطاُعوا َوَمْن  َواْلِفْتنَيُة َأْكيَبُ ِميَن اْلَقْتيِل َوَل َيَزاُليوَن ُيَقاتُِلوَنُكيْم َحتَّيى َيُردُّ
ْنَييا َواْلِخيَرِة َوُأوَلئَِك  ْم ِف الدُّ َيْرَتيِدْد ِمنُْكيْم َعيْن ِدينِيِه َفَيُميْت َوُهَو َكافِيٌر َفُأوَلئِيَك َحبَِطيْت َأْعَاُلُ

َأْصَحياُب النَّياِر ُهيْم فِيَهيا َخالُِدوَن﴾.)سـورة البقـره: 217-216(
 ترجمـه: جهـاد در راه خـدا بـر شـما مقـرر شـد؛ در حالیکـه برایتـان نا خوشـایند 
اسـت. چه بسـا چیزی را خوش نداشـته باشـید، حال آنکه خیر شـما در آن اسـت و یا 
چیـزی را دوسـت داشـته باشـید، حال آنکه شـر شـما در آن اسـت. و خـدا می داند، و 
شـما نمی دانیـد. از تـو در بـاره جنگ کـردن در ماه حرام سـؤال می کننـد؛ بگو: جنگ 
در آن گناهـی بـزرگ اسـت؛ ولی جلـو گیری از راه خـدا و کفر ورزیدن نسـبت به او 
و هتـک حرمت مسـجد الحـرام، و اخراج سـاکنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن اسـت؛ 
و ایجـاد فتنـه، حتـی از قتـل باالتر اسـت و مشـرکان، پیوسـته با شـما مـی جنگند، تا 
اگـر بتواننـد شـما را از آیین تـان بـر گردانند؛ ولی کسـی کـه از آیینش بـر گردد، و 
در حـال کفـر بمیـرد، تمـام اعمال نیـک او در دنیـا و آخرت، بـر باد مـی رود و آنان 

اهـل دوزخنـد و همیشـه در آن خواهند بود.
ایـن نصوص بـه صورت واضح داللـت دارد که جنگ بر مسـلمانان فـرض گردید؛ 
در حالی کـه بـه آن خـوش نبودنـد. البتـه نـه از روی ترس و بـز دلی؛ بلکه بـا آگاهی 
بـه سـنگینی مسـؤولیت و عواقـب آن. بنا بـرآن، نصـوص در بیان طبیعـت جنگی که 
مسـلمانان مجبـور به داخل شـدن در آن شـدند، واضـح و صریح اسـت؛ طوری که برای 
مسـلمانان، ایـن جنـگ مـرگ و زندگـی بـود، تـا از عقیـده، آزادی و عـزت خود در 
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برابـر جنگ هـای تجاوزگرانـه کـه دشمنان شـان خواسـتند مسـلمانان را از عقیده شـان 
بـر گرداننـد و یـا آنـان را نابـود کننـد، دفـاع نمودند. سـپس نصـوص قاطـع مبنی بر 
تثبیـت و تشـریع مبـدأ آزادی تدین و آزادی تفکـر نازل گردید؛ چنانچـه خداوند متعال 
ْشيُد ِمَن اْلَغييِّ َفَمْن َيْكُفيْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِياللَِّ َفَقِد  َ الرُّ ييِن َقْد َتَبنيَّ فرمـود: ﴿َل إِْكيَراَه ِف الدِّ

يا َواللَُّ َسيِميٌع َعلِيٌم﴾. )سـورة البقـره: 256(  اْسَتْمَسيَك بِاْلُعيْرَوِة اْلُوْثَقيى َل اْنِفَصياَم َلَ
ترجمـه: در قبـول دین اکراهی نیسـت. راه درسـت از راه انحرافی، روشـن شـده 
اسـت. بنـا بـر این، کسـی کـه به طاغـوت کافر شـود و بـه خـدا ایمـان آورد، به 
دسـتگیره محکمـی چنـگ زده اسـت که گسسـتن برای آن نیسـت و خداوند شـنوا 

داناست.  و 
ْم  بـه تعقیب این قـول خداوند متعـال نـازل گردیـد:﴿إِنَّ الَِّذييَن َكَفيُروا ُينِْفُقيوَن َأْمَواَلُ
﴾. )سـورة االنفال:36( ًة ُثيمَّ ُيْغَلُبيونَ وا َعيْن َسيبِيِل اللَِّ َفَسيُينِْفُقوَنَا ُثيمَّ َتُكيوُن َعَلْيِهيْم َحيْرَ لَِيُصيدُّ

 ترجمـه: آنـان که کافر شـدند، اموال شـان را برای باز داشـتن از راه خـدا خرج می 
کننـد؛ آنـان این امـوال را مصرف می کنند، اما مایه حسـرت و اندوهشـان خواهد شـد 

و سپس شکسـت خواهند خورد. 
ایـن نصـوص بـر همـان مبـادی تأکیـد ورزیـد و بیـان نمـود کـه کفـار تـالش 
می ورزنـد در برابـر مسـلمانان جنـگ ایدؤلوژیـک را بـه راه اندازند؛ امـا در این جنگ 
بـه شکسـت مواجه می شـوند، و عقیده و اندیشـه از هر گونـه اکراه و ارعـاب و ارهاب 
آزاد خواهـد گردیـد و بـا اخـالص بـه خـدا، هیـچ نیـرو و قدرتـی بـر ضمیر انسـان 
حاکمیـت نخواهـد یافت. امـا در عین حال، شـریعت اسـالمی در جغرافیای بیـن المللی 
بـه هـر قیمتـی بـه صلـح دعـوت نمی کند؛ زیـرا که بـا پامـال نمـودن عدالـت و یا با 
تسـلیم شـدن بـه تجـاوز صلح بی مفهـوم می گردد. اسـالم دین عزت اسـت و شـریعت 
اسـالمی میـان تسـلیم شـدن در برابـر وضعیـت ظالمانـه و میان صلـح مبتنی بـر حق و 
عدالـت فـرق قایل اسـت. تـا آنجا کـه مسـلمانان به دفـع تجـاوز می پردازنـد، و یا از 
آزادی عقیـده و دعـوت اسـالمی و آزادی خـود دفـاع می کنند، برایشـان جایز نیسـت 
تسـلیم شـوند، و یا از نصـرت و کامیابی نـا امید گردنـد. بنا برآن، شـریعت طلب صلح 
را از روی ذلـت و خـواری جـواز نمی دهـد؛ زیـرا چنین صلحی، تسـلیم شـدن به تجاوز 
اسـت کـه منافـی ایمـان می باشـد؛ امـا در صورتی که جانـب مسـلمانان غالب باشـد و 
دشـمن از تجـاوز دسـت بـر دارد، و طلـب صلـح کنـد، بر مسـلمانان واجب اسـت که 

دعـوت صلح را اسـتجابت نمایند.)یاقـوت،1970: 397(
نتیجه گیری

ایـن نوشـته تـالش نمـوده یک قضیـه مهمـی را به بررسـی بگیـرد که از گذشـته 
تـا امـروز اذهـان مردم را مشـغول داشـته، چه در گذشـته و چـه در زمـان حاضر محل 
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انحـراف فهم هـا و لغـزش قدم ها بوده اسـت. قضیه ای کـه مردمان زیـادی آن را غرض 
تشـویه چهـره اسـالم اسـتخدام نمـوده انـد کـه عبـارت از قضیـه »جنگ در اسـالم« 
می باشـد. نوشـته با ایجـاز و فشـردگی مفاهیم جهـاد و جنگ را بررسـی نمـوده، رابطه 
جنـگ را بـا مفهـوم گسـترده جهـاد تمییـز و تبییـن نمـوده اسـت. بـه این شـرح که 
مفهـوم جهـاد همـه عرصه های حیـات را به عنـوان عبـادت خداوند و عمـران و آبادی 
زمیـن در بـر می گیـرد و بار معنایی مثبت، سـازنده و مشـروعیت ذاتـی دارد. اما جنگ 
عبـارت از یـک پدیـده ناپسـند، نـا مرغوب و زشـت اسـت و یـک شـعبه کوچک از 
شـعبه های فراگیـر جهـاد اسـت که بـه حیـث آخریـن گزینه بـه خاطر دفاع مشـروع 
از نفـس، فکـر و اندیشـه و نصـرت و یـاری مظلومان و مسـتضعفان صـورت می گیرد.
نوشـته بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـه کـه حـرب و یـا جنگ بـه صورت عـام یک 
پدیده ناپسـند اسـت و به طبیعـت و ماهیت خردگرا و هدایت گرایانۀ اسـالم سـازگاری 
نـدارد؛ زیـرا ایمـان و دعـوت اسـالم بـا روش احسـن و گفتگـو و قناعت انسـان ها و 
تغییـر دل هـا اسـتوار اسـت، امـا حرب و جنـگ با ایـن اصل قرآنـی تناقـض دارد که 
ْشيُد ِمَن اْلَغييِّ﴾. )سـورة البقـره: 256(  َ الرُّ يِن َقيْد َتَبنيَّ تثبیـت و تشـریع نموده: ﴿َل إِْكيَراَه ِف الدِّ
ترجمـه: در قبـول دیـن اکراهی نیسـت )زیـرا( راه درسـت از راه انحرافی، روشـن 

شـده است.
هم چنـان حـرب و جنـگ بـا مبـادی ترحم و سـماحت که رسـالت اسـالمی به آن 
وصف شـده اسـت، سـاز گار نیسـت. همه علمای اسـالم چه پیشـینیان و چه معاصران 
بـه مسـالمت آمیز بودن دعوت اسـالم اتفاق دارند و رسـالت اسـالم را رحمـت و رأفت، 
صلـح و سـلم برای بشـریت تأکید نمـوده اند. چنانچه خداونـد متعال پیامبر را در سـوره 
انبیـاء بـه ایـن وصف معرفی نمـوده رحمت و سـماحت و مهربانی را ویژه رسـالت وی 

خوانده اسـت: ﴿َوَما َأْرَسـْلَناَك ِإلَّ َرْحًَة ِلْلَعاَلِمنَي﴾. )سـورة االنبياء: 107(
 ترجمـه: مـا تـو را جـز بـرای رحمـت جهانیـان نفرسـتادیم. )رحمت و مـودت و 

سـماحت بـرای انسـان، حیـوان، نبـات و جماد(.
نوشـته بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه کفر موجـب جنـگ نیسـت، و اینکه سـبب و 
موجـب جنـگ در اسـالم حرابت و تعدی اسـت کـه در آن وقت جنـگ دفاعی واجب 
مـی گـردد. زیرا اسـالم دین عزت و آزادگی اسـت، و ذلـت و خواری را بـر نمی تابد. 

مسـلمان ظلـم را بـر خود نمی پذیـرد، و آن را بـر دیگـران روا نمی دارد.
قابـل انتباه اسـت کـه واژه »جنگ« در قرآن کریم و سـنت نبـوی و فرهنگ اصیل 
اسـالمی همیشـه بـه صیغـه مفاعله و مشـارکت به کار مـی رود و این امـر داللت بر آن 
دارد کـه ناگزیـر یـک طـرف دیگر شـریک و متجـاوز در جنـگ وجـود دارد که بر 
مسـلمان واجـب می گـردد بـا وی به مقاومـت و مقابلـه برای دفـاع از نفـس، عقیده و 
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بپـردازد. حرمت ها 
در فرجـام بایـد دانسـته شـود کـه برخی فرقه هـای افراط گـرای قدیم و اشـخاص و 
مکاتـب فکـری معاصـر، در فهم نصـوص راه خطـا رفته انـد، و مفاهیم را خلـط نموده، 
جهـاد را محصـور در جنـگ و یـا مـرادف آن می داننـد. آنـان بـا ایـن فهم نادرسـت، 
جهـاد و جنگ در اسـالم را تفسـیر مغالطـه آور نموده، به دشـمنان این دیـن و صاحبان 
غـرض و کینـه فرصـت داده انـد تـا بـا تزویـر و بهتـان هـر گونـه مظاهر خشـونت، 

ارهـاب، کشـتار و عملکرد هـای زشـت را بـه ایـن دیـن حنیف نسـبت دهند.
حـال آنکـه، اسـالم به حیث دیـن خاتـم، فراگیر و جـاودان پـروردگار، بـا مبادی 
متعالـی انسـانی جهـان شـمول و نجات بخـش خـود عقل هـا و دل هـای انسـان ها را باز 
می کنـد، گفتگـوی سـازنده و همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان ملت هـا و مدنیت هـا را 
مهیـا می سـازد و در ایـن کارزار از هـر گونه وسـایل و ابزار هـای ارتبـاط و همگرایی 
علمـی، تمدنـی و تکنالـوژی معاصـر بهـره می جویـد، و بـه ایـن گونه عرصـه را برای 
جنـگ، خشـونت و توسـل بـه زور در روابـط انسـانی و روابـط بیـن الملـل تنـگ و 

محصـور می سـازد.
سرچشمه ها

- قرآن کریم.
- خباري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل)1422( صحیح البخاري. دار طوق النجاة.

- ترمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى)1395( سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر و ديگران، 
مصر، شركة مكتبة و مطبعة البايب احلليب.

- بيهقـي، أبـو بكـر أمحـد بـن احلسـن بـن علـي)1344( السـنن الكـرى للبیهقـي، حيـدر آابد، جملـس 
دائـرة املعـارف النظاميـة يف اهلنـد.

- نسـائي، أبـو عبدالرمحـن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي اخلراسـاين)1421( السـنن الكـرى، حتقيـق: 
الرسـالة. بـروت، مؤسسـة  حسـن عبداملنعـم شـليب، 

- طرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب أبوالقاسم)1985م = 1405هــ ( املعجم الصغري- الطراين، 
حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير، بروت – عمان: املكتب اإلسالمي، دار عمار.

- ابـن قيـم جـوزي، حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد مشـس الديـن)1994م = 1415هـــ ( زاد 
املعـاد يف هـدي خـري العبـاد، الكويـت، مكتبـة املنـار اإلسـالمية.

- قرطـيب، ابوالوليـد حممـد بـن أمحـد)1975م = 1395هـــ( بدايـة اجملتهـد و هنايـة املقتصـد، مصـر، 
مطبعـة مصطفـى البـايب اجللـيب و أوالده.

- مقدسي، عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي)1405ه( املغين، بروت، دارالفكرـ
- مليباري، زين الدين بن عبدالعزيز املليباري، فتح املعني بشرح قرة العني، بروت، دارالفكر.

- ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، دارالفكر، بروت.
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- حممد رشيد رضا، تفسري املنار، داراملعرفة، بروت.
- شلتوت، الشيخ حممود شلتوت، من توجیهات اإلسالم، ط 6، دارالشروق، 1979م.

- خالف، عبد الوهاب خالف، السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة اإلسالمیة، القاهرة، داراألنصار، 
1977م.

اخلـارج، هنضـة مصـر  الداخـل وكیـد  بـني عجـز  الدعـوة  جهـاد  الشـيخ حممـد)2005م(  غـزايل،   -
والتوزيـع. والنشـر  للطباعـة 

- صـاليب، علـي حممـد حممـد)2008م = 1429هـــ( السـرية النبويـة عـرض وقائـع وحتلیـل أحـداث، 
بـروت، داراملعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع.

- زيدان، الدكتور عبد الكرمي زيدان)1975م( جمموعة حبوث فقهیة، بروت، مؤسسة الرسالة.
- زحيلـي، الدكتـور وهبـة الزحيلـي، العالقـات الدولیـة يف اإلسـالم مقارنـة ابلقانـون الـدويل احلديـث، 

بـروت، مؤسسـة الرسـالة. 
- حسـن، الدكتـور حسـن إبراهيـم)1964م( اتريـخ اإلسـالم السیاسـي، ج1، ط7، مكتبـة النهضـة 

املصريـة.
- بوطي، حممد سـعيد رمضان)1993م( اجلهاد يف اإلسـالم: كیف نفهمه؟ كیف منارسـه؟، بروت، 

دارالفكـر املعاصر.
- منصور، املستشار علي علي)1965م( الشريعة اإلسالمیة والقانون الدويل العام، اجمللس األعلى 

للشئون اإلسالمية ابلقاهرة.
- جلـيب، الدكتـور حسـن)1985م( الجتاهـات العامـة يف فلسـفة القانـون، منشـورات كليـة احلقـوق 

والعلـوم السياسـية، اجلامعـة اللبنانيـة.
والشـريعة  العـام  الـدويل  للقانـون  الدولیـة  الشـخصیة  حممـد كامـل)1970(  الدكتـور  ايقـوت،   -

القاهـرة. الكتـب،  عـامل  القاهـرة،  اإلسـالمیة، 
- فهمـي هويـدي، )2001م( لیـس صحیحـاً أن اإلسـالم يعلـن احلـرب علـى اجلمیـع، »اجمللـة«، 

.1140 العـدد، 
- انصـري، الدكتـور حممـد، يف حقیقـة القتـال يف سـبیل هللا ونصـرة املسـتضعفني، املغـرب، الرابطـة 

للعلمـاء. احملمديـة 
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 لنډيز

پـه اسـام کـې د شـهادت موضـوع یوه له مهمـو موضوعګانو څخه شـمیرل کیـږي، ځکه 
چـې پـه شـهادت بانـدې د حـق اثبات کیـږي او دغـه اثبات د قضـاء له لوري تـررسه کیږي، 
پـه دې څيړنـه کـې »د ښـځې د شـهادت احکام په اسـامي فقه او وضعي قانـون کې« څېړل 
شـوي دي، پـه څېړنـه کـې څرګنـده شـوې چې شـهادت د اثبـات له وسـیلو څخه يـوه مهمه 
وسـیله ده، د شـهادت د مرشوعیت دلیلونه په کې ذکر شـوي دي. د ښـځې د شـهادت ټول 
احـکام پـه کـې پـه پـوره ځرينه څېړل شـوي دي. په هغه چارو کې د ښـځو د شـهادت احکام 
چـې سـړي ځنـې نـه خربيږي، پـه مال او منال کې د ښـځې د شـهادت احکام، پـه حدودو او 
قصـاص کـې د ښـځې د شـهادت احـکام، لـه مـال او منـال پرته په نـورو چارو کې د ښـځې د 
شـهادت احکام، په انفرادي توګه د ښـځو د شـهادت احکام، په زنا کې د ښـځې د شـهادت 
احـکام پـه کـې څېـړل شـوي دي. او دا په کې پـه ډاګه شـوې ده چې شـهادت مکلفیت دی 
نـه حـق، خـو بیـا هـم پـه دې برخه کـې ښـځينه د نارینه پـه پرتلـه یو امتیـاز لـري، ځکه چې 
د يـوې ښـځې شـهادت اعتبـار لري، خو د یو سـړي شـهادت د اعتبـار وړ نه دی. ورپسـې د 
ښـځې د شـهادت احـکام د افغانسـتان د قانـون پـه رڼـا کـې څېړل شـوی دی. پـه دې څېړنه 
کـې النـدې پوښـتنو ته ځواب ویل شـوی دی. شـهادت څه شـی دی؟ ښـځه په کومو شـیانو 

کې شـهادت ورکولی يش؟
ادا، ښـځه، فقهـي  بنسـټيز مصطالحـات: شـهادت، د شـهادت تحمـل، د شـهادت 

قانـون. احـکام، وضعـي 
مقدمه

إن الحمـد للـه نحمـده ونسـتغفره و نسـتهديه ونتـوب إليه، ونعـوذ بالله من رشور أنفسـنا 

تاریخ دریافت:1401/4/15 

تاریخ پذیرش:1401/5/25
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ومـن سـيئات أعاملنـا، مـن يهـده اللـه فا مضـل له، ومـن يضلل فـا هادي لـه، وأشـهد أال إله 
إال اللـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صـىل اللـه عليـه وعىل آلـه وصحبه وسـلم أما بعد.

اسـام شـهادت تـه ډېر ارزښـت ورکـړی دی، ځکه چې د خلکـو د حقونو په سـاتلو باندې 
لـوی اغیـز او تاثیـر لـري، رشیعت شـهادت له هغو مهمو وسـائلو څخه ګڼلـی دی چې حقونه 
پـرې ثابتیـږي، اللـه تعالـی پـه خپـل کتـاب قـران کریـم کـې پـه ډېـرو ځایونـو کـې پـر عـدل 
ِه ُشـَهَداَء ِبالِْقْسـِط﴾،  بانـدې د ګواهـي امـر کـړی، اللـه تعالـی فرمايي:﴿كُونُـوا َقوَّاِمـَن لِلَـّ

)مائده سـورت: 8(
پـر  خاطـر  پـه  اللـه  د  اوسـئ،  والړ  کښـې)ټينګ(  الر  پـه  اللـه  د  مومنانـو،  )ای  ژبـاړه:   

واوسـئ(. شـاهدان  عدل)انصـاف( 
ـَهاَدَة لِلَِّه َذلِكُـْم يُوَعُظ ِبِه َمـْن كَاَن يُْؤِمُن   همدارنګـه اللـه تعالـی فرمايـي: ﴿َوأَِقيُموا الشَّ

ِباللَّـِه َوالَْيْوِم اْلَِخِر﴾. )طاق سـورت: 2(
 ژبـاړه: )او شـهادت د اللـه لپـاره تـر رسه کـړئ، دا )د اللـه حکـم( دی، هغـه چاتـه په هغه 

پنـد ورکـول کیـږي چـې پر اللـه او آخرت پـر ورځ ایـامن لري(.
 نـو پـه خپـل ځـای بانـدې ګواهـي ورکـول چې اړتیـا ورتـه ومونـدل يش، له عبـادت څخه 
شـمريل کیـږي، اللـه تعالـی د شـهادت پـه نـه پټولو امر کـړی دی، بلکـې د شـهادت پټونکي 
تـه يـې هغـه مهـال ګـواښ هم کـړی دی چې پـه پټولو يې حـق تلـف او ضایع يش، اللـه تعالی 

ـَهاَدَة َوَمـْن يَكُْتْمَها َفإِنَُّه آَثِـٌم َقلُْبُه﴾. )بقره سـورت: 283( فرمايـي: ﴿َوَل تَكُْتُمـوا الشَّ
ژبـاړه: )او شـهادت مـه پټـوئ، او هـر څـوک چـې هغـه پټ کـړي نو بې شـکه چـې د هغه 
زړه ګناهـګار دی او اللـه پـه هغـه څـه چې تاسـې يـې کـوئ پوهېدونکـی دی(. او وعید يوازې 

د فرضـو پرېښـودونکي تـه کیږي.
همدارنګـه رسـول اللـه -ملسو هيلع هللا ىلص-د شـهادت پـه ورکولـو هڅونـه کـړې: »أال أخربكـم بخـري 
الشـهداء الـذي يـأيت بشـهادته قبـل أن يُْسـألها«.»صحیح مسـلم د نـووي لـه رشحـې رسه«. 
ايـا لـه غـوره شـاهدانو څخـه مو خـرب نه کـړم، هغه چې لـه پوښـتنې مخکې شـهادت ورکړي.

لکـه څنګـه چـې اللـه تعالـی له سـړيو رسه يو ځای د ښـځو شـهادت ته هم اعتبـار ورکړی 
دی:﴿َواْسَتْشـِهُدوا َشـِهيَديِْن ِمـْن ِرَجالِكُْم َفـإِْن لَْم يَكُونَـا َرُجلَْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَاِن﴾. )بقره 

سورت: 282( 
ژبـاړه: )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ، او کـه دوه نارینـه نـه وو نـو د هغـو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت رضایت لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 

ونیسئ(.
 خـو د زمانـې پېښـې داسـې وي چـې کلـه بـه سـړي نـه وي، کلـه بـه ښـځې نـه وي، کلـه 
بـه لـه سـړیو رسه ښـځه وي،کلـه بـه پېښـه يـوازې ښـځې لیـديل وي، ايـا د دوی په شـهادت 
حقـوق ثابتیـږي کـه نـه؟ هغـه کـوم حقـوق دي چـې شـهادت يې پـه کې منـل کیـږي؟ نو په 
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دې بحث کې موږ د ښـځې د شـهادت احکام راوړي دي. دا چې ښـځه د شـهادت حق لري 
او دا حـق ورتـه شـارع محـدود کـړی دی، هڅـه مې کـړې چې لومـړی د شـهادت موضوع د 
فقهـاو د دلیلونـو پـه رڼـا کـې وڅېـړم، د بېابيلو مذهبونـو دلیلونـه راوړم، او بیا هغـه دلیلونه 

مناقشـه کـړم، او د افغانسـتان لـه وضعـي قوانینـو رسه يـې پرتله کړم.
د موضوع اهمیت:

 اسـام شـهادت تـه ځکـه ارزښـت ورکـړی چـې د خلکـو پـر حقونـو اغیـز او تاثیـر لـري، 
شـهادت پـه اثبـات کـې لـه سـند څخـه وروسـته دوهـم ځـای لـري. )د مـدين محاکامتـو د 
اصولـو قانـون، رسـمي جریـده ګڼه،722، ماده 321(. په شـهادت د يو شـخص حقـوق خوندي 
کیـږي او د شـخص د حـق پـه خوندیتـوب د ټولنـې حقـوق خوندي کیـږي. په اسـامي ټولنه 
کـې د شـهادت موضـوع ډېـره پراخه ده او ډېر ارزښـت لري. ښـځه په اسـام کې د شـهادت 
جوګـه او اهـل ده. نـو اړینـه ده چـې اسـامي ټولنه پـه دې ټولـو احکامو پوه يش، څو په سـمه 

توګـه د خلکـو د حقونـو سـاتنه او حفاظت ويش. 
د موضوع د غوراوي سبب

پـه دې موضـوع بانـدې پـه افغانسـتان کـې تـر اوسـه کومـه کـره او مفصلـه مقالـه زمـا 
تـر سـرګو شـوې نـه ده، اوسـمهال داسـې موضـوع تـه ډېـره اړتیـا لیـدل کیـږي، همدارنګـه 
پـه افغـاين ټولنـه کـې د ښـځې شـهادت تـه پـه کمـه سـرګه کتل کیـږي. له بـل پلـوه ځینې 
مسـترشقان او سـیکولران دعوه لري چې اسـام ښـځې په ټيته سـرګه کتيل او ان په شهادت 
کـې یـې هـم د سـړي نیامیـي بللـې ده؟ نـو دا ټـول الملونـه د دې باعث شـول چې پـه دې اړه 

یـوه بشـپړه مقالـه ولیکم.
د څېړنې تګالره:

مـا پـه خپـل بحث کـې وصفي او تحلیيل تـګاره غوره کـړې ده، د فقهاوو تـګاره مې ذکر 
کـړې، شـنلې او پرتلـه کـړې مـې ده، د دالئلـو تـر منځ مـې مقارنه کـړې او د بحث لـه اصولو 
رسه سـم مـې کـره قـول پـه ګوته کـړی دی، د پخوانیـو فقهاوو وینـاوې مې پـه تاریخي ترتیب 
رسه ذکـر کـړي دي، د هـر قـول د تاييـد پـه اړه مـې د هـم هغـه مذهـب کتابونـو تـه رجـوع 
کـړې، د احادیثـو پـه اسـتدالل کـې مـې د حدیثونـو تخریـج او د محدثینـو نظرونـه وړانـدې 
کـړي دي. د رضورت پـر مهـال مـې د اثـارو تخریـج هـم کـړی او د هغـې درجـه مې پـه ګوته 
کـړې ده، ځينـې ناپيژانـدې کليمـې مې ترشیـح کـړې دي، د پخوانيو فقهـي کتابونو رس بیره 
مـې معـارص کتابونـه چـې پـه اړونـده موضوع لیکل شـوي پـه پام کـې نیـويل دي، لومړی مې 
د رشعـي مصطاحاتـو لغـوي تعریـف کـړی، بیـا مـې د فقهـاوو په نـزد تعریف کړی، ورپسـې 
مـې راجـح او کـره تعریـف اخیسـتی، بیـا مـې د هر عـامل قـول راخیسـتی، څېړلی او مناقشـه 
کـړې مـې دی او د څېړنـې د اصولـو لـه مخـې مې کـره په ګوته کـړی دی.د هـر مذهب قول 
مـې د هغـه مذهـب لـه معتـربو کتابونـو څخـه راخیسـتی، رسبېره پـه دې مې د هـر مذهب 
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معتـرب کتابونـه لومـړی پـه پـام کـې نیـويل دي او د اړتیا پـر مهال مې لـه نـورو کتابونو څخه 
هـم ګټـه اخیسـتې ده. د قـران کریـم پـه ژبـاړه کـې مې د سـپېڅيل قران چـې د متـوکل ژباړه 

راخیستې.  ده 
لـه ډېـرې څېړنـې وروسـته دې پایلـې تـه ورسـېدم، چـې پـه پښـتو او درې ژبـه بانـدې د 

ښـځې د شـهادت د احکامـو پـه اړه کومـه مفصلـه مقالـه وجـود نـه لـري.
د څېړنې مخینه

پـه افغانسـتان کـې پـه دې موضـوع بانـدې ما تر اوسـه کومه مفصلـه او کره مقالـه نه ده 
لوسـتلې، خـو پـه عـريب ژبـه پـرې پـه لسـګونو تیزسـونه لیکل شـوي دي چـې د یو څـو نومونه 

يـې د یادولـو وړ بومل:
»رشوط الشـهاده فـی الفقـه االسـامی والقانـون الیمنـي« دخالـد عمـر احمـد سـعید 
رسـاله ده چـې څلـور مبحثـه لـري، پـه دې کې يـې د قايض رشطونـه راخیسـتي او په قايض 
کـې د نارینتـوب رشط تـه ډېـر تـم شـوی دی، دا چې په یمـن کې زيدیه ډېـر دي نو د دوی 
نظرونـه يـې هـم پـه خپلـه رسـاله کـې ځای پـر ځای کـړي دي، بیـا يې د یمـن پـه قانون کې 

دی. څېړلی 
1-»االثبـات بشـهاده النسـاء منفـردات فـی الرشیعه االسـامیه وتطبیقاتها فـی املحاکم 
الرشعیـه فـی قطـاع غـزه« دا د ډاکټـر ماهـر حامـد محمـد الحولـی رسـاله ده په دې رسـاله 
کـې پـه یـوازې رس د ښـځې د شـهادت موضـوع پـه غور څېـړل شـوې ده، او تطبیقـې اړخ يې 
هـم څېړلـی دی، خـو د ښـځې شـهادت پـه کې پـه مفصلـه توګه نـه دې څېړل شـوی، او نه د 

قانـون له مخـې څېړل شـوی دی.
 2-»شـهاده النسـاء دراسـه فقهیـه قانونیـه مقارنـه«، د آغلـې احـام محمـد اغباریـه د 
ماسـټرۍ رسـاله ده، اغلـې احـام پـه خپله رسـاله کې له ډېـرو دلیلونـو وروسـته دې پایلې ته 
رسـېدلې چـې ښـځه پـه هرڅـه کـې شـهادت ورکولـی يش. خـو د قانـون لـه پلوه يې د ښـځې 

شـهادت نـه دی څېړلی.
 3-»شـهاده النسـاء فـی الفقـه االسـامي« د دکر علی ابـو البصل رسـاله ده، نوموړی په 
خپلـه رسـاله کـې دې پایلـې ته رسـېدلی دی چې د ښـځې د شـهادت پـه اړه د حنفي علامءو 
رایـه د منلـو وړ، معقولـه او منقولـه او د ښـځې د فطرت او طبیعت رسه برابـره ده، همدارنګه 
د مصلحـت او د حقوقـو د سـاتلو پـه موخـه او د ښـځې د کرامـت د خونـدې سـاتلو پـه پـار د 

منلو وړ ده.
د ښځې د شهادت احکام په

)په اسامي فقه او وضعي قانون کې(
د شهادت لغوي او اصطاحي تعریف

شهادت په لغت کې له ګواهي رس بېره په ډېرو معانیو کارول کیږي چې له هغې نه:
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1- پرېکنده خرب: الله تعالی فرمايي: ﴿َوَما َشِهْدنَا إِلَّ ِبَا َعلِْمَنا﴾. )یوسف سورت: 81(
ترجمه: )او موږ په غا نه دی لیدلی او څه چې موږ ته معلوم شوي دي هم هغه وايو(.

 عربـان وايـي: »شـهد الرجـل عىل كذا يشـهد عليه شـهادة« چې کلـه يې پـه اړه پريکنده 
او کـره خـرب ورکـړي. مطـرزي1)∗( –رحمه اللـه – وايي الشـهادة: »د يو يش د کـره وايل په اړه 
لـه لیـدو او ننـدارې وروسـته خـربول دي« » د امـام أيب الفتح نارص الديـن املطّرزي)ب ت( 
امـام النـووي – رحمـه اللـه – وايـي: الشـهادة : »د هغـه څـه پـه اړه خرب ورکـول دی چې 

وليـدل يش او پـرې پـوه يش« )د امـام محـي الديـن بن رشف النـووي»ب ت«(
 2-د ګواهـي پـه معنـی: الله تعـاىل فرمايي: ﴿َقالُوا نَْشـَهُد إِنََّك لََرُسـوُل اللَِّه﴾. )منافقون 

سورت:1(
ترجمه : )شاهدي ورکو چې بې له شکه ته د الله رسول يې(.

 د سوګند په معنی:﴿َفَشَهاَدُة أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت﴾. )نور سورت: 6(
ترجمه: )نو له هغو نه د یو تن شاهدي)دا ده چې هغه( څلور ځله په الله سوګند خوړلو رسه 

شاهدي ووايي(.
 3- پوهـه او څرګندونـه: لکـه چـې وايي: )أشـهد أن ال إله إال الله وأشـهد أن محمداً رسـول 

الله(.
 ترجمـه: )پوهېـږم او څرګنـدوم يـې چـې لـه یـو اللـه برتـه بـل معبـود نشـته، پوهيـږم او 
څرګنـدوم يـې چـې بـې لـه شـکه محمـد د اللـه رسـول دی(. همدارنګـه وايي: شـهد الشـاهد 
عنـد الحاكـم: ای هغـه څـه يـې وويـل او څرګنـد يې کـړل چې پـرې پوهېـده. همدارنګـه الله 

ُه لَ إِلَــَه إِلَّ ُهـَو﴾. )آل عمران سـورت: 18( تعالـی فرمايـي: ﴿َشـِهَد اللّـُه أَنَـّ
ترجمه: )الله پاک څرګنده کړې په رښتیا چې پرته له الله د عبادت وړ بل نشته(.

ْن أَْهلَِه﴾. )يوسف سورت: 26(  4- پرېکړه: لکه الله تعاىل فرمايي: ﴿ ََشِهَد َشاِهٌد مِّ
ترجمه:)د ښځې له کورنې څخه يو تن پرېکړه وکړه(.

﴾. )منل سورت:49(  5-حارضېدل: الله تعالی فرمايي: ﴿َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِهِ
ترجمه: )د مو د هغې د کورنۍ د مړينې په وخت نه و حارض(.

وشـهده«  شـاهده  مبـا  اإلخبـار  الشـهادة  أصـل   « وايـي:   - اللـه  رحمـه   - األثـري  ابـن 
ترجمه:)شـهادت پـه اصـل کـې د هغـه څه پـه اړه خرب ورکول دي چـې لیدلی يـې وي او ورته 

حـارض شـوي وي(. )ابـن األثـري د، 1399هــ: 514/2(
د شهادت اصطالحي تعریف:

∗ ابوالفتــح نــارص الدیــن بــن عبدالســید بــن علــی الخوارزمــي نومیــږي، پــه جوزجــان کــې زېږېدلــی، حنفــي مذهبــه 

ــې  ــه ي ــه رس کــې راځــي، اعتــزال ت ــه اديب علومــو کــې پ ــِة (( کتــاب مصنــف او پ ــِة اللَّطيَف َم نحــوي دی، د ))املَُقدِّ
دعــوت کاوه. ډېــر تصنیفــات لــري، چــې د هغــو لــه جملــې څخــه يــې )رشح املقامــات( او پــه ژبــه کــې )املغــرب 
فــی ترتیــب املعــرب( هــم دي، پــه کــوم کال چــې زمخــرشي مــړ شــو دا پیــدا شــو، او پــه 610 هـــ کال پــه جــامدي 

االولــی کــې ومــړ. االعــام دزركيل، ط.13، .2009 بــاب: املطــرزي الجــزء 7 الصفحــة 348
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فقهـاوو شـهادت يـو بـل تـه نېـږدې تعریف کـړی دی. حنفي علـامو داسـې تعريف کړی 
دی: »د قضـاء پـه مجلـس کـې د حق د اثبات لپاره د شـهادت په لفظ د رښـتیاو خربتیا ده«.

)خـرب( جنـس دی چـې شـهادت او نـور خربونه په کـې داخلیږي. پـه )رښـتياو( کليمې رسه د 
دروغـو خربونـه نفـي کوي. د شـهادت اطاق په دروغو شـهادت باندې د تصویري مشـابهت 
لـه پلـوه مجـاز دی. پـه دې جملـې)د حـق د اثبـات لپـاره( رسه د قضـاء پـه مجلـس کـې هغه 
خـربه وځـي چـې وايـي د فـاين يش په لیدو شـهادت ورکوي لکـه ځينې عريف شـیان. په دې 

جملـې )د قضـاء پـه مجلـس کـې( رسه د مجلس لـه قضاء پرته شـهادت د اعتبـار وړ نه دی.
 مالکـي علـاموو داسـې تعریـف کـړی دی: »د يـو عـادل له خـوا حاکم ته د هغـه څه خرب 
ورکـول دي چـې پـرې پـوه شـوی وي، کـه يـو عامـه چـاره هـم وي چـې پـر بنسـټ يـې حکـم 

وکړي«.)ابـن الهـامم کـامل الدیـن)ب ت (: 446/6(
حنبلیانـو داسـې تعریـف کـړی دی: »رشعـي حجـت دی چې حـق څرګنـدوي، خو الزمي 
کـوي يـې نـه، پـه ځانګـړي لفـظ لـه هغـه څه څخـه خـربول دي چـې دی پـرې پوهيـږي«. )د 

إمـام رشف الديـن أيب النجـا مـوىس الحنبلـی »ب ت«: 430/4(
د افغانسـتان په قانون کې شـهادت د احنافو له تعریف رسه سـم تعریف شـوی دی: » د 
شـاهدانو د شـهادت د قضـاء پـه غونـډه کـې د »اشـهد« پر لفظ رسه پـر حق باندې لـه اخبار 

څخـه عبـارت دی.« )د مدنی محاکامتو د اصولـو قانون: 31/5/1369(
زمـا پـه نظـر د حنفـي علـامو تعریـف تـر ټولـو غـوره تعریـف دی او دا ځکـه چې پـه دغه 

تعریـف کـې یـې شـهادت د نـورو خربتیـاو څخـه جا کـړی دی.
د شـهادت ورکـول یـو مـرشوع عمـل دی چـې د اللـه تعالی په کتـاب د رسـول الله ص په 

سـنتو، اجامع او معقـول ثابت دی.
لومړی- قران کریم:

اللـه تعالـی فرمایی: ﴿وَاْسَتْشـِهُدوا َشـِهيَديِْن ِمْن ِرَجالِكُـْم َفإِْن لَْم يَكُونَـا َرُجلَْنِ َفرَُجٌل 
َواْمَرأَتَاِن﴾. )بقره سـورت: 282(

 ترجمـه: )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ، او کـه دوه نارینه نـه وو نو د هغو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت رضایت لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 

ونیسئ(.
الله تعالی فرمایيل دي: ﴿َوأَْشِهُدوا إَِذا تََبايَْعُتْم﴾. )بقره سورت: 282(

لـه پورتنـي ایاتونـو څخـه جوتیـږي چې ګواهـي ورکول کفايي فـرض دي، که يې یـو تن ادا 
کـړي لـه بـل نه سـاقطیږي، خو کـه يې هېڅـوک ادا نه کـړي نو ټول ګناهـګار دي.

همدارنګـه نبـوی سـنتو کـې د شـهادت د اثبـات ذکـر شـوی دی، حدیـث رشیـف کـې 
راځـي: عـن منصـور بـن وائـل َعـْن َعبْـِد اللـِه، قَـاَل: »َمـْن َحلََف َعـىَل َيِـٍن يَْسـتَِحقُّ ِبَهـا َمااًل، 
ُه قَاَل:  ُهـَو ِفيَهـا فَاِجـٌر، لَِقـَي اللـَه َوُهـَو َعلَيِْه َغْضبَـاُن«، ثُمَّ ذَكَـَر نَْحَو َحِديـِث اأْلَْعَمـِش، َغرْيَ أَنَـّ
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كَانَـْت بَيِْنـي َوبَـْنَ رَُجـٍل ُخُصوَمـٌة يِف ِبـْرٍ، فَاْختََصْمَنـا إِىَل رَُسـوِل اللـِه َصىلَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم، 
فََقـاَل: »َشـاِهَداَك أَْو َيِيُنـهُ « )رواه البخـاري(

ترجمه:)لـه منصـور بـن وائـل او هغـه لـه عبداللـه څخـه روایـت کـوي وايـي: کـه چـا پـه 
داسـې یـو يش سـوګند وخـوړ چـې مـال يـې پرې تر السـه کـړ، او هغـه فاجـر و، له اللـه تعالی 
رسه بـه مـخ يش او هغـه بـه پـرې غوسـه وي، بیـا د اعمش حدیث یـاد کړ، مګر ويـې ویل: زما 
او د یوسـړي تـر منـځ پـه يـوه کوهـي شـخړه وه، نـو دا شـخړه مـو رسـول اللـه صلی اللـه علیه 

وسـلم تـه راوړلـه، هغـه وویـل: » یـا شـاهدان راولـه او یـا به سـوګند خوري« 
پـه عقـيل توګـه اړمـن شـهادت تـه اړتیـا لري، څـو د خلکو پـه منځ کې شـخړه ونـه يش نو 

شـهادت تـه رجـوع اړینـه ده. )املغنـي د ابن قدامـة املقديس چـاپ 1980م: 123(
د شهادت د تحمل حکم

د جمهـورو پـه نـزد د شـهادت تحمـل او ادا دواړه کفايـي فـرض دي، کـه ځينې شـهادت 
ـَهَداء إَِذا َمـا  ورکـړي، لـه ځينـو نـورو سـاقطیږي، اللـه تعالـی فرمایـيل دي: ﴿ولَ يَـأَْب الشُّ
ُدُعـواْ﴾. » البقـرة: 282«.ترجمـه: )او کلـه چـې شـاهدان وغوښـتل يش دی باید)له شـهادت 
ـَهاَدَة َوَمـن  ورکولـو( څخـه ډډه ونـه کـړي(. همدارنګـه يـې فرمایـيل دي: ﴿وَلَ تَكُْتُمـواْ الشَّ
ُه آثٌِم َقلُْبُه﴾. »البقرة: 283«.ترجمه: )او تاسـې شـهادت مه پټـوئ او څوک چې  يَكُْتْمَهـا َفإِنَـّ

يـې پـټ کـړي بې شـکه چـې د هغـه زړه ګناهـګار شـوی دی(.
پـر هغـه چـا بانـدې د شـهادت ورکـول واجبږي چـې تحمل کړی يـې وي، که دوه کسـانو 
شـهادت ورکـړ لـه پاتـې نـورو سـاقط شـوو، که څوک د شـهادت لـه ورکولـو نـه ډډه وکړي او 
هيـڅ ډول زيـان يـې پـه کـې نـه وي نـو ګناهګاريـږي، خـو کـه د شـهادت پـه ورکولـو کـې يې 
زیـان و، بیـا نـو د شـهادت ورکـول پـرې الزامـي نـه دي، او نـه يـې پـرې غـاړه بندیـږي، اللـه 

تعالـی فرمایـيل دي: ﴿َولَ يَُضـآرَّ كَاتِـٌب َولَ َشـِهيٌد﴾. )بقـره سـورت: 282(
 ترجمه: )لیکونی او شاهد ته دې زیان نه رسول کیږي(.

 او رسـول الله_ملسو هيلع هللا ىلص_وايـي: »ال رضر وال رضار« »رواه ابـن ماجـه«. ترجمـه: )نـه بـه خپلـه 
زیـان اړوې او نـه بـه یو بـل ته زیـان اړوي(.

 پـر شـاهد دا الزمـه نـه ده چـې خپـل ځـان زیامنـن کـړي څـو بـل تـه ګټـه وروسـوي. 
)141 2005م:  زيـدان،  )عبدالكريـم 

» خـو ابـن حـزم وايـي: پـر هغه چا د شـهادت ورکـول فرض عیـن دی چې پرې پوه شـوی 
وي، خـو کـه پـرې کوم تکلیف و، سـیمه يې لري وه، شـتمني يې پرې ضایع کېـده يا کمزوری 
و، نـو بیـا دې يـوازې اعان کړي« )املحامي عـارف محمد راوح الربايص چـاپ 2005م: 126(

د شـهادت د تحمل څخه هدف: پر پېښـه د شـاهد د ياد راوړنې ځواکمنتیا ده، اسـامي 
فقهـاوو په شـاهد کې د شـهادت د تحمل پـر مهال الندې رشطونه ايښـي دي: 

1- عقل
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 2- سرګې
 3- په خپلو سرګو ليدل او د هغې بیانول:

لکـه څنګـه چـې د شـهادت تحمـل خپـل رشطونـه لـري او روښـانه مـو کـړل همدارنګـه د 
شـهادت د ادا پـر مهـال هـم ځینـې رشطونـه شـته دي چـې روښـانه بـه يش، خو لومـړی باید 
د شـهادت د ادا پـه هـدف او مفهـوم پوهـه شـو. د شـهادت لـه ادا څخـه هـدف د قضـاء پـه 
مجلـس کـې پـه سـم رشعـي تعبیر رسه د شـهادت ورکـول دي، اسـامي فقهـې د ادا پر مهال 

د شـاهد لپـاره يـو لـړ رشطونـه ايښـي دي، او هغه:
 1- بلوغ
 2- عقل

 3-اختیار
 4- إسام

 5- عدالت
 6- ګړېدل او د هغې بیانول:ـ

لومړی رشط:ـ بلوغ
بلـوغ پـه څلـورو شـیانو ثابتیـږي: دوه د نارینـه او ښـځینه و ګـډ دي او دوی ښـځو پورې 
ځانکـړي دي او هغـه چـې ګـډ دي: احتـام، د ويښـتانو شـنه کېـدل دي، او هغـه چـې يوازې 

ښـځو تـه دي: امیـدواري ده او حیـض دی. )ابـن حـزم »ب ت«: 266(
 بلـوغ د اداء رشط دی، د ماشـوم شـهادت نـه صحیـح کیـږي، خـو د قرینـې پـه صفـت 
کارول کیـږي، ټـول فقهـاء پـه دې اتفـاق لـري چـې د غـري ممیـز ماشـوم شـهادت اعتبـار نه 
لـري او د ممیـز ماشـوم پـه شـهادت کې د فقهاوو اختـاف دی.پـه دې اړه درې قوله موجود 
دي:پـه مطلـق ډول د ماشـوم شـهادت ناسـم دی کـه هغـه ممیـز وي او که غري ممیـز. )فتح 

البـاري ابـن حجـر ج5 کتاب الشـهادات، بـاب 18(
 دا قـول د حنفـي علـاموو او شـافعی علـاموو دی، له امـام احمده يې هم روایت شـوی، د 
مالکـي علـاموو څخـه د مشـهور روایـت پـر خـاف روایـت دی، ځکه چـې الله تعالـی فرماييل 
ـَهَداء أَن تَِضـلَّ  ـن تَرَْضـْوَن ِمـَن الشُّ دي: ﴿َفـإِن لَّـْم يَكُونَـا َرُجلَـْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَـاِن ِممَّ

إْْحَداُهـَا َفُتَذكِّـَر إِْحَداُهـَا األُْخـَرى﴾ )بقره سـورت : 282(
ترجمـه: )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ او کـه دوه نارینـه نـه وو نـو د هغو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت رضایت لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 

ونیسـئ، نـو کـه لـه دوی څخـه يـوه تېروتنـه وکـړي نو يـوه به يـې بلې تـه وريـاد کړي(.
دا ايت د ماشوم شهادت له درې وجهو څخه ردوي 
ا- آیت وايي: ﴿ َواْسَتْشِهُدواْ َشِهيَديِْن من رَِّجالِكُْم﴾

ترجمـه : )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ(. نـو قـران کریـم نـران یـاد کـړي 
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دي(.
ب- کلـه چـې لـه دوه سـړيو څخـه يـې دوه سـړيو او يـوې مېرمنـې تـه راوګرځېـدل، اللـه 

تعالـی فرمايـي: ﴿َفـإِن لَّـْم يَكُونَـا َرُجلَـْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَاِن ﴾. 
 ترجمـه : )کـه دوه نارینـه نـه وو نـو د هغـو شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت 
رضایـت لـرئ، يـو نارینـه او دوې ښـځې شـاهدانې ونیسـئ(. نو معنی دا شـوه چې ماشـومانو 

تـه راګرځېـدل نـه کیږي.
َهَداء﴾. ن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ ج- ایت وايي: ﴿َفإِن لَّْم يَكُونَا َرُجلَْنِ َفرَُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ترجمـه: )کـه دوه نارینـه نه وو نو د هغو شـاهدانو څخه چې د هغوی په شـهادت رضایت 
لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې ونیسـئ(. او د ماشـومانو په شـهادت مـوږ رايض نه 
یو.)الشـافعي، محمـد ابـن ادريـس، »ب ت«: 79/7( همدارنګـه اللـه تعالـی فرمایـيل دي: ﴿

نُكم﴾.ترجمـه: )او لـه خپـل منځونـو نـه دوه عـادل کسـان شـاهدان  َوأَْشـِهُدوا َذَوْي َعـْدٍل مِّ
ونیسئ(.

آیـت د عـادل شـخص پـه شـهادت امـر کوي، ماشـوم عـادل نه دی نـو ځکه يې شـهادت 
نـه قبلیـږي. )شـهاب الديـن أحمد بن إدريـس القـرايف، »ب ت«: 79(

1- الله تعالی فرمایيل دي: ﴿َوَمن يَكُْتْمَها َفإِنَُّه آثٌِم َقلُْبُه﴾. )بقره سورت: 283 (
 ترجمه: )او چې څوک شهادت پټ کړي بې شکه چې د هغه زړه ګناهګار شوی دی(.

ايـت د شـهادت پټوونکـی ګناهـګار بـويل او دا سـتاینوم )صفت(لـه ماشـوم رسه نـه سـم 
کیـږي ځکـه چـې ما شـوم غیـر مکلف دی، نو شـهادت يـې نه منـل کیـږي. )عبدالرحمن بن 

عمـر ابن ابـی القاسـم»ب،ت«: 254/5(
 حدیـث رشیـف دی وايـي:« عـن عائشـة ريض اللـه عنهـا أن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص قـال رُِفـَع 
ى  ى يَْسـتَيِْقَظ، َوَعـِن الَْمْجُنـوِن َحتَـّ ى يَبْلُـَغ، َوَعـِن النَّائِـِم َحتَـّ ِبـى َحتَـّ الَْقلَـُم َعـْن ثاثـة: عـن الصَّ
يُِفيـَق«»رواه ابـودادو«. )د عائشـې رضـی اللـه عنهـا څخـه روایـت دي وايـي رسـول اللـهملسو هيلع هللا ىلص 
فرمایـيل دي: لـه درې کسـانو څخـه ګنـاه نه لیکل کیږي، له ماشـوم څخه څو چې بالغ شـوی 
نـه وي، لـه وېـده څخـه څـو چـې ويـښ شـوی نـه وي، لـه لیوين څخـه څو چې هوښـيار شـوی 
نـه وی(. دوی لـه پورتنـي حدیثونـو څخـه اسـتدالل کـوي چـې کلـه د ماشـوم د خپـل ځان په 
اړه خـربه نـه منـل کیـږي، نـو پـر بـل خو يـې په طریقـه اولی نـه منل کیـږي، ماشـوم د خپلې 
شـتمنۍ د سـاتلو تـوان نـه لـري، تـرف پـه کـې هم نـه يش کولـی، نو د نـورو پـه حقوقو کې 
يـې پـه طریقـه اولـی نه يش سـاتلی. خـو د مالکـي علاموو مشـهور روایـت چې له امـام احمد 
څخـه هـم شـوی دی وايي،کـه يـو بـل يـې ټپـي کـړل نـو پـر یـو بـل يـې شـهادت سـم دي خـو 
چـې رسه جـا شـوي نـه وي. )مالـك بـن انـس,»ب.ت«: 26/4. قـرايف: 196/10. ابـن قدامـه 

)164/ 9 »ب،ت«: 
ٍة َوِمن  ا اْسـَتطَْعُتم مِّن ُقـوَّ وا لَُهم مَّ د اسـتدلل وجـه: اللـه تعالـی فرمایـيل دي:﴿َوأَِعـدُّ
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بَـاِط الَْخْيـِل تُرِْهُبـوَن ِبِه َعـُدوَّ اللَّـِه َوَعُدوَّكُْم﴾. )انفال سـورت: 06(  رِّ
 ترجمـه: )او د دښـمنانو پـه مقابـل کـې چـې څـه مـو وس کیـږی، لـه قـوت او روزل شـوو 
آسـونو څخـه چمتـو کـړئ څـو په دغه )ځـواک او چمتـو وايل( رسه د الله دښـمنان او ستاسـې 

ووېروئ(. دښـمنان 
ماشـومان پـه جګړيـزو مهارتونـو او جنګـي تکیتکونو کـې هرومرو یو بل ټپي کـوي او غالبه 
خـربه خـو دا ده چـې لویـان د دوی لوبغالـو کـې نـه وي، کـه د دوی شـهادت ته اعتبـار ورنه 
کـړل يش، نـو وینـه بـه يـې هـدر الړه يش او دا باطـل دی. )عبدالوهـاب بـن علـی بـن نـر، 

)964/2 »ب،ت«: 
همدارنګـه لـه ځينـو اصحابـو کرامـو څخـه روایت شـوی دی چـې د دوی شـهادت ته يې 
جـواز ورکـړی لکـه علـی بـن ابی طالـب، عبداللـه بن زبیـر رضی اللـه عنهم. )ابـو محمد عبد 

الوهـاب بن عـيل بن نـر »ب،ت«: 964/2(
همدارنګـه د مـروق پـه روایـت يـې اسـتدالل کړی دی: مـوږ د امام عـيل ريض الله عنه 
رسه ناسـت وو چـې پنځـه هلـکان راغلـل ويـې ویل:موږ شـپږ هلـکان وو، په اوبو کـې مو غوپې 
وهلـې، مـوږ نـه يـو هلـک ډوب شـو، درې ماشـومانو پـه دوو باندې شـاهدي ورکـړه چې دوی 
ډوب کـړ، عـيل رضـی اللـه عنـه پـه دوه تنـو بانـدې درې خمسـه دیت وټاکـه او پـه دريو يې 

دوه خمسـه دیـت وټاکـه، )ابن قدامـه »ب،ت«: 9 /164(
 همدارنګـه يـې د عـيل ريض اللـه عنـه پـه روایـت اسـتدالل کړی : )د ماشـومانو پـر يو بل 
بانـدې شـهادت منـل کیـږي خـو چـې جا شـوي نـه وي او يـا خپلـو کورنیو تـه نه وي سـتانه 

شـوي(. )امام مالـک، »ب،ت«: 588/2(
مالکـي علـاموو او د دوی رسه هـم نظـرو د ماشـومانو په شـهادت کې دوه رشطونه ايښـي 

دي:
»ان یکـون الصبـی ممیـزا ممـن یعقـل الشـهاده، بـان یبلـغ عرشسـنین، ان یکـون ذکرا فا 
تقبـل شـهاده االنـاث، ان یکـون اکـر مـن واحـد و ان ال یکـون بیـن الشـاهد واملشـهود علیـه 
قرابـه، وال عـداوه سـواء کان العـداوه بین الصبیان انفهسـم او بیـن ابائهم، ان تکون شـهادتهم 
فـی قتـل وجـرح، و ان ال یتفـرق الصبیـان بعدالحـادث، وان تفرقـوا ففیـه مظنـه تعلیمهـم من 
قبـل انـاس لهـم مصلحـه فی هذه الشـهاده، ان ال یحرض الکبیـر الحادثه، ان ال یکـون الصبیان 
الذیـن یریـدون الشـهاده معروفیـن بالکـذب«. )محمـد بـن محمد بـن عبدالرحـامن املالکي 

املغـريب املغـريب »ب،ت«: 6 /178-177(
)ماشـوم بایـد ممیـز وي، پـه شـهادت پـوه يش، لـس کلنـۍ تـه رسـېدلی وي، بایـد نارینه 
وي، د ښـځېنه شـهادت نـه منـل کیـږي او شـمیر يـې یـا دوه وي او یـا لـه دوه زیـات وي، د 
ماشـومانو او د مشـهود تـر منـځ خپلـوي نـه وي،لـه مشـهود علیـه رسه يـې کومه دښـمني نه 
وي او د ټپـي کېـدو پـر مهـال وررسه کـوم بالـغ سـړی نـه وي، لـه بېلېـدو څخـه مخکـې يې د 
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ټپـي کېـدو حالـت خپلـه لیدلـی وي، کـه رسه بېل شـول، بیا يې شـهادت نه منـل کیږي،ځکه 
چـې احتـامل لـري بـل څـوک يـې ورتـه ووايـي، بـل دا چـې دغـه ماشـومان پـه دروغو شـهرت 

ونـه لري(. 
د افغانسـتان د جـزا قانـون د )39( مـادې لومـړی فقره وايـي: » هغه طفل چـې د څوارلس 
کلنـۍ سـن يې بشـپړ کړی نـه وي، خو د پيښـو او وقایعو د رامنځته کېـدو د کیفیت د درک 
توانایـي ولـري، د هغـه بیانونـه د سـوګند لـه توجیـه پرته یـوازې د معلوماتـو د زیاتـوايل لپاره 
اوريـدل کیږي«»رسـمي جریـده، د جزايـي اجراتـو قانـون. 1393هــ«. دا مـاده مطلـق ذکـر 

شـوې ده او د قرینـې پـه صفت اخیسـتل شـوې ده.
دغـه مـاده لـه مالکـي مذهـب رسه برابـره ده، ځکه چـې مالکي علامء د ماشـوم شـهادت 
پـه دوه رشطونـو منـي، لومـړی دا چـې نارینـه وي، دوهـم دا چې لـس کلنۍ ته رسـېدلی وي، 
د احنافـو پـه نـزد ممیـز ماشـوم هغـه چاتـه ویـل کیږي چـې اوه کلني يې بشـپړه کـړي وي او 

دولـس کنلۍ تـه نه وي رسـېدلی.
دوهم رشط:ـ عقل

شـاهد بایـد د شـهادت د ورکولـو پـر مهال عاقل وي او پـه هغه څه پوه وي چـې په اړه يې 
شـهادت ورکـوي، کـه لیونـی وي، يـا بېـړا چاړا وي يا نشـه وي او يـا دې ته ورتـه حالت ولري، 
نـو شـهادت يـې نـه منـل کیـږي، ځکه چـې څوک عقـل ونه لـري، هغه شـهادت نه پېـژين، نو 

بیـا به شـهادت څنګه ورکـړي. )بدائع الصنائع د کاسـاين. »ب،ت«: 267/6(
 بـل دا چـې پـه شـهادت کـې د والیت معنـی او مفهوم پـروت دی، نو لیونـی هیڅ والیت 

نـه لـري، هغـه د بـل د والیـت النـدې دی او دا رشط هـم د فقهاوو تر منځ متفـق علیه دی 
دریم رشط:ـ اختیار

 بایـد شـهادت ورکونکـی د شـهادت پـر مهـال د اختیـار ازادي ولري، مجبور نـه وي، که 
مجبـور يش نـو شـهادت يې ناسـم دی، ځکـه چې مكره د هغـه څه پر خاف شـهادت ورکوي 
چـې پـرې پوهيـږي، اکـراه پـه شـهادت کـې بـاور لـه منځـه وړي، اكـراه پـه ډوه ډولـه دی، 
مـادي اکـراه او معنـوي اکـراه، مـادي اکـراه هغـه ده چـې اختیـار او رضـا پـه کـې له شـخص 
نـه سـلب شـی، لکـه پـه مرګ يـې وګواښـي، او يا يـې د کوم غـړي په پرېکولـو وګواښـي، یا يې 
پـه زنـدان وویـروي او يـا يـې پـه وهلـو وویـروي، او معنـوي اکـراه دې تـه وايي چې یو شـخص 
پـه خپـل نامـوس وویـروي يـا يـې پـه کـوم اديب حـق بانـدې وویـروي، خو کلـه چې هـم اکراه 
رامنـځ تـه يش، کـه هغـه مـادي وي کـه معنـوي نـو د مکـره شـهادت نه منـل کیږي، پـه زور 
بانـدې لـه یـو چـا شـهادت اخیسـتل، د دروغو شـهادت ته پاتې کیـږي. او د دروغو شـهادت 
نـه منـل کیـږي ځکـه چې شـهادت یو قانـوين تـرف دی او رشط يې پـه خپله خوښـه ورکول 

دی. )محمـد بـن عرفـة الدسـوقي، »ب،ت«: 4 /146(
او همدارنګـه حدیـث رشیـف کـې راغـيل دي چـې »عـن ابـن عبـاس رضـی اللـه عنـه ان 
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رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه وسـلم قـال: » إن اللـه تجـاوز يل عـن أمتي الخطـأ والنسـيان وما 
اسـتكرهوا عليـه«. )رواه ابـن ماجـه(

ترجمـه: )لـه ابـن عبـاس رضـی اللـه عنـه څخـه روایـت دی رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه 
وسـلم فرمایـيل دی: زمـا امـت پـه خطـا، هېـره او هغه څه نـه نیول کیـږي چې پـه زور ورته اړ 
ویسـتل شـوي وي » مکـره کـه د کفـر کلیمـه هـم ووايي پـرې نه محاسـبه کیږي نو شـهادت 
يـې هـم د منلـو وړ نـه دی(. د پورتنـي حدیث په رڼا کې دا روښـانه شـوه چې په یـو چا باندې 

پـه زور شـهادت ورکول ناسـم دی.
څلورم رشط:ـ اسالم 

ډېـر فقهـاء پـه دې اتفـاق لري چې باید شـاهد د شـهادت ورکولـو پر مهال مسـلامن وي، 
ځکـه چـې شـهادت د والیـت يو ډول دی، نـو د کافر والیت په مسـلامن باندې نشـته. )بدائع 

الصنائع »ب،ت«: 6 /267( 
َسـِبيا﴾.  الُْمْؤِمِنـَن  َعـىَل  لِلَْكاِفِريـَن  اللّـُه  يَْجَعـَل  ﴿َولَـن  دي:  فرمایـيل  تعالـی  اللـه   

)141 )النسـاء: 
 ترجمـه: )او اللـه هيڅکله د کافرانو لپاره پر مسـلامنانو)د برالسـۍ لپـاره( الر نه جوړوي(. 

نكُْم﴾. )طاق سـورت:2( همدارنګـه اللـه تعالی فرمایيل دي: ﴿َوأَْشـِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ
 ترجمـه: )او لـه خپلـو )منځونـو( نـه دوه عـادل کسـان شـاهدان ونیسـئ(. او اللـه تعالـی 
فرمایـيل دي: ﴿َواْسَتْشـِهُدواْ َشـِهيَديِْن مـن رَِّجالِكُْم َفإِن لَّـْم يَكُونَا َرُجلَْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَاِن 

ـَهَداء﴾. )بقره سـورت: 282( ـن تَرَْضـْوَن ِمَن الشُّ ِممَّ
ترجمـه: )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ، او کـه دوه نارینـه نـه وو نو د هغو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت رضایت لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 

ونیسـئ، نـو کـه لـه دوی څخـه يـوه تېروتنـه وکـړي نـو يوه بـه يې بلې تـه وريـاد کړي(.
لـه آیـت څخـه د اسـتدالل وجـه: کافـر عـدل نـه دی او نـه زمـوږ له ډلـې څخـه دی او نه 
پـرې مـوږ خـوښ یـو، نـو پـر دې بنسـټ فقهاء وايـي چې په مسـلامن بانـدې د کافر شـهادت 
اعتبـار نـه لـري، که په سـفر کـې کومه سپارښـتنه هـم وي. خو حنبلیـان، ظاهریـان او ځینې 
امامیـه وايـي چـې پـه سـفر کـې د کافـر پـه مسـلامن سپارښـتنه روا ده، خـو چې بل څـوک نه 
وي، دا اړتیـا او رضورت پـر بنسـټ کیږي.» ابـن القیم الجوزیه، محمد بـن أيب بكر،)ب،ت(: 
182« اللـه تعالـی فرمایـيل دي: ﴿ِيا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـواْ َشـَهاَدُة بَْيِنكُـْم إَِذا َحـَرَ أََحَدكُـُم 
بُْتْم ِف  نكُـْم أَْو آَخـَراِن ِمْن َغْيِكُـْم إِْن أَنُتـْم َضَ الَْمـْوُت ِحـَن الَْوِصيَّـِة اثَْنـاِن َذَوا َعـْدٍل مِّ

األَْرِض﴾. )مائده سـورت: 106(
ترجمـه: )ای مومنانـو کلـه چـې ستاسـې څخـه یو تـه مـرګ رايش، د سپارښـتنې)وصیت( 
پـه وخـت کښـې دوه عـادل کسـان لـه خپلـو خلکـو څخـه د شـاهدۍ لپـاره ونیسـئ او کـه په 
سـفر کې واسـت او د مرګ صیبت درورسـيږي له تاسـې پرته دوه نور مسـلامنان د شـاهدۍ 
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لپاره ونیسـئ(.
 ابـن تیمیـه رحمـه اللـه فرمایـيل دي: پـه دې موضـوع کـې يـې شـهادت رضورت دی په 
هـر رضورت کـې دا منـل کیـږي کـه پـه کـور وي او کـه سـفر وي. )د أحمد الحـري 1977: 

)293/1
 همـدا رنګـه دکـر عبدالکریـم زیـدان هـم په مسـلامن باندې د نامسـلامن شـهادت ته د 
اړتیـا پـر مهـال پـه حرض او سـفر کې جـواز ورکوي، وايي چې رضورت په سـفر کې د مسـلامن 
پـر وصیـت پـورې منحـر نـه دی، بلکـې قـايض تـه دې پرېښـودل يش چـې د رضروت هغـه 
کچـه پـه ګوتـه کـړي پـه کـوم کې چـې د نامسـلامن شـهادت پـه مسـلامن بانـدې رواکیږي. 

)دكتـور. عبداللـه عيل الخيـاري »ب،ت«: 266(
خـو زمـا پـه نظـر پـه جنایاتـو او پـه ځانګـړي توګـه پـه حـدودو او قصـاص کـې بایـد پـر 
مسـلامن د کافـر شـهادت ونـه منـل يش، ځکـه چـې حـدود پـه شـبهه ردیـږي او پـه نـورو 
معاماتـو کـې د اړتيـا پـه صـورت کـې دې ومنـل يش. لكـه څنګـه چـې پـه سـفر کـې د ذمـي 

شـهادت تـه اعتبـار ورکـړل شـوی دی.واللـه اعلـم 
پنځم رشط:ـ عدالت

ټـول فقهـاء پـه شـاهد کـې د شـهادت ورکولو پر مهـال عدالـت رشط ګڼي. ځکـه چې الله 
نكُْم﴾.  تعالـی فرمایيل دي: ﴿َوأَْشـِهُدوا َذَوْي َعـْدٍل مِّ

ترجمـه: )او لـه خپلـو منځونـو نـه دوه عـادل کسـان شـاهدان ونیسـئ(. او د اللـه تعالـی 
دا وینـا: ﴿يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا إِن َجاءكُْم َفاِسـٌق ِبَنَبـٍأ َفَتَبيَُّنـوا أَن تُِصيُبـوا َقْوًمـا ِبَجَهالٍَة 

َفُتْصِبُحـوا َعـَى َمـا َفَعلُْتـْم نَاِدِمـَن﴾. )حجـرات سـورت: 6(
 ترجمـه: )ای مومنانـو کـه کـوم فاسـق تاسـې تـه کـوم خـرب راوړي، )د هغـه پـه اړه( پلټنه 
وکـړئ، هسـې نـه چـې خلکـو تـه پـه ناپوهـۍ رسه تـاوان واړوئ او بـا لـه خپلې کړنې پښـېامنه 
شـئ(. )کاسـاين،»ب،ت« جــ6: 268، و مغنـي املحتـاج د رشبینـی، جــ4: 427، وحاشـية 

البيجـوري، ج2: 526(
همدارنګـه حدیـث رشیـف کـې راغـيل دي عمـرو بن شـعیب لـه خپل پـار نـه او هغه له 
خپـل نیکـه نـه مرفـوع روایت کـړی دی: »ال تجوز شـهادة خائن، وال خائنـٍة، وال ذي غمٍر عىل 

أخيـه، وال تجوز شـهادة القانع ألهـل البيت«. 
ترجمـه: )نـه د خائـن شـهادت منـل کیـږي، او نـه د خائنـې، او نـه پـر خپـل ورو بانـدې 
کینـه کونکـی او حاقـد، او نـه د يـوې کورنـۍ د نوکـر او تابع شـهادت منل کیږي(. )املسـند 

د امـام احمد(
اللـه کـړی چـې  تیمیـه رحمـه  ابـن  االسـام  تعریـف شـیخ  ټولـو ښـه  تـر  عـادل  د  خـو 
وايي:»العـدل يف كل زمـان ومـكان، ويف كل طائفـة بحسـبها، فيكـون الشـهيد يف كل قـوم: 
مـن كان ذا عـدل فيهـم، وإن كان لـو كان يف غريهـم لـكان عدلـه عىل وجه آخـر. وبهذا يكن 



/ د ښځې د شهادت احکام په اسالمي فقه او وضعي قانون کې 36

الحكـم بـن النـاس، وإال فلـو اعترب يف شـهود كل طائفة أن ال يشـهد عليهم إال مـن يكون قامئاً 
بـأداء الواجبـات وتـرك املحرمـات، كـام كان الصحابة –ريض اللـه عنهم- لبطلت الشـهادات 
كلهـا أو بعضهـا« )عدالـت پـه هـره زمانـه او ځـای کـې او پـه هـره طائفـه کـې په خپـل معیار 
دی، پـه هـر قـوم کـې شـاهد وي: چې هغـوی ورته عادل وايـي، که همدغه کس پـه بله طائفه 
کـې وای نـو بیـا بـه يـې عدالـت بـل ډول و، په همـدې اعتبـار د خلکو پـه منځ کـې باید حکم 
ويش، او کـه پـه هـر طائفـه کـې دې تـه اعتبار ورکـړل يش چې يـوازې به هغه څوک شـهادت 
ورکولـی يش چـې واجبـات کـوي او محرمـات پرېـږدي، لکـه څنګـه چـې صحابه کـرام رضی 
اللـه عنهـم وو، نـو ټـول شـهادتونه او يـا ځينې شـهادتونه بـه باطل او بـې اعتبـاره يش(. )عاء 

الديـن أيب الحسـن عـيل بن محمـد البعـيل »ب،ت«: 610(
نـو جوتـه شـوه چـې عدالـت اصـل دی او فسـق بیـروين مظنـون وصـف دی، نـو پـه ګامن 
بانـدې اصـل پرېښـودل نـه دي روا، عدالـت یـو خفي امر دی چـې د الله تعالی نـه د ويرې پر 
بنسـټ رامنـځ تـه کیـږي، کلـه چې عدالـت وي نو پر خـاف يې بایـد اقدام ونـه يش، باید په 

ظاهـري عدالـت باندې بسـنه ونه يش.
شپږم رشط:ـ ګړيدل

ګړېـدل یعنـي: پـر خـربو د شـاهد ځواکمنتیا، دا هغـه رشط دی چې باید په شـاهد کې د 
شـهادت د ورکولـو پـر مهـال موجـود وي. فقها ء په دې اتفـاق لري چې د ګونکې شـهادت په 
مطلـق ډول نـه دې روا، نـه پـه اشـاره، نـه پـه لیکلـو ځکـه چې په شـهادت کـې اعتبـار اورېدا 
ـْمَع َوالَْبَصَ والفؤاد  ده.. اللـه تعالـی فرمایـيل دي: ﴿َولاَ تَْقـُف َمـا لَْيَس لََك ِبِه ِعلْـٌم إِنَّ السَّ
كُلُّ أُولــِئَك كَاَن َعْنـُه َمْسـُؤول﴾. ) إرساء سـورت: 36( او پـه هغـه يش پسـې مـه ځـه چې نه 
پـرې پوهېـږې، بـې شـکه چې غوږ او سـرګه او زړه، هر يو يې پوښـتل کیـږي. ګونګی د ویناو 
ادارک نـه يش کـوی نـو شـهادت يـې هـم نـه دی روا. )رسخيس،1004هــ »ب،ت«: 8/.30«. 

)268/6 کاساين، 
خـو پـه هغـه شـیانو کـې د ګونګـي د شـهادت پـه اړه د فقهـاوو تـر منځ اختـاف دی چې 

افعـال وي او پـه سـرګو يـې ادراک کیږي.
حنفـي علـامء دګونګـي شـهادت تـه پـه مطلـق ډول اجازه نـه ورکـوي، ځکه چـې د حنفي 
علـامءو پـه نـزد د شـهادت د صحـت يـو رشط د »أشـهد«، لفـظ ویـل دي او ګونګـی هیـڅ نه 
يش ویلـی، ځکـه چـې هغـه خـربې نـه يش کولی نو شـهادت يې هم نـه منل کیږي. )کاسـاين 

»ب،ت«: 268/6(
امـام مالـک رحمـه اللـه وايـي د هغـه ګونګـی شـهادت قبلیـږي چې په اشـاره بانـدې پوه 
يش، ځکـه چـې پـه احکامـو کـې يـې اشـاره د خـربو مقـام لـري لکـه طـاق، نـکاح، ظهـار نـو 
شـهادت کـې هـم بایـد داسـې وي، همدارنګـه يـې پـه لیکلو کـې هم شـهادت منـي ځکه چې 

لفظونـه د اخبـار او شـهادت معنـی افـاده کـوي. 
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حنبلیـان د هغـه ګونګـي تـر منـځ چې لیـکل کوی يش او هغـه چې يې نـه يش کولی توپري 
کـوي، د هغـه ګونکـې شـهادت منـي چـې لیکل کولـی يش او هغه چـې لیکل نـه يش کولی نو 
شـهادت يـې پـه مطلـق ډول نه مني.که اشـاره يـې د پوهېدا وړ هم وي، ځکه چې په شـهادت 
کـې یقیـن او بـاور رشط دی او یقیـن پـه اشـاره نه تررسه کیږي، اشـاره د ده پـه ځينې ځانګړو 
چـارو کـې د اړتیـا پـر بنسـټ منـل شـوې ده او په نورو بانـدې شـهادت اړتیا نـه ده. )املغنی 

د رشبني »ب،ت«: 9 /190-191 او محمد عرفه الدسـوقی»ب،ت« 168/4(
 په هغه چارو کې د ښځې د شهادت حکم چې سړي ځنې نه خربيږي

پـه هغـه چـارو کـې د ښـځو د شـهادت روا دی چـې سـړي نه ځنـې خربيږي او د ښـځو د 
ځانګړونـو څخه شـمیرل کیږي. )امـام مالک، »ب،ت«: 44/5، شـافعی »ب،ت«: 34/5: ابن 
قدامـه، موفـق الديـن أبـو محمد عبـد اللـه، »ب،ت« 540/4(. لـه فقهاوو څخه پـه دې اتفاق 
راغلـی چـې پـه يـوه رس مېرمنـې پـه هغه چـارو کې شـهادت ورکولـی يش چې سـړي ځنې نه 
خربيـږي، لکـه: رضاعـت، پـټ عیبونـه، والدت او حیـض. )کاسـاين 130/6، رسخـيس 249/7، 

مغنـی رشبینـي،190/16. ابن حـزم، 396/9(
دا چـاره پـر هغـو ټولـو بانـدې پلـې کیـږي چـې لـه محارمـو پرتـه يـې لیـدل روا نـه دي.» 
شـافعي 34/5« نبـي اکـرم صـىل الله عليه وسـلم ته منسـوب شـوی حدیث:«عن طـاوس قال 
قـال رسـول اللـه صلی الله علیه وسـلم، َشـَهاَدة النَِّسـاء َجائِـزَة يِف َما ال يَْسـتَِطيع الرَِّجـال الّنظر 
إِلَيِْه«ترجمـه: )د ښـځې شـهادت پـه هغـه څـه کـې روا دی چـې سـړي ورته کتلی نـه يش(. » 

حافـظ ابن حجـر »ب،ت«: 80/2(
2- زهـري – رحمـه اللـه – وايـي: )فطـرت خو دا دی چـې مېرمنې په هغه څـه کې ګواهي 
ورکولـی يش چـې یـوازې پـرې دوی خربيـږي لکـه د ښـځو والدت او عيبونه( »ابن ابی شـیبه 

»ب،ت«: 329/4( 
3- پر دې د علاموو اتفاق راغلی لکه مخکې چې تېره شوه.

1- د اللـه تعالـی دا وينـا: ﴿أَن تَِضـلَّ إْْحَداُهـَا َفُتَذكِّـَر إِْحَداُهـَا األُْخـَرى﴾. )بقـره 
)282 سـورت: 

ترجمـه: )کـه لـه يـوې څخـه هیـره يش نو یـوه دې بلې تـه وریاده کـړي(. دوی لـه پورتني 
ایـت څخـه اسـتدالل کـړی دی چـې د دوه ښـځو شـهادت د يـو سـړی د شـهادت رسه برابـر 
دی او دا پـه هغـه څـه کـې چـې پـه هغه کـې د هېـرې او غفلت ګومـان وي، او پـه هغه چارو 
کـې چـې د بـې پروايـي او هېـرې ګومـان پـه کـې نـه وي، نـو پـه هغـه کـې ښـځه د سـړي پـه 
څـري ده، لکـه د ښـځو عیـب، حیـض، نفـاس، بـکارت. ځکـه چـې دا چـارې پـه عـادت کې نه 
هېريـږي او پېژندګلـوۍ کـې يـې عقـل او قوت ته هيـڅ اړتيا نه پښـيږي. )ابن القیـم الجوزیه 

)183 »ب،ت«: 
په په پورتني مساله کې د څو ښځو شهادت الزمي دی؟ 
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د حنفـي او حنبـيل علـامو پـه نظـر د یـوې مېرمنـې شـهادت د اعتبـار وړ دی، او دا رایـه 
ابـن عمـر، عثـامن او عـيل رضـی اللـه عنهـم درلـوده. )ابن عابدیـن محمـد امین ابـن عمر بن 

عبدالعزیـز بـن عابدیـن الدمشـقی، 1992م: 465/5 الهدايـة د مرغینـاين »ب،ت«: 117/3(
دوی د شـهادت قیـاس پـه روایـت کـړی دی، دا چـې د يـوې مېرمنـې روایـت د منلـو وړ 
دی، نـو شـهادت يـې هـم د منلـو وړ دی. )ابـن عبدالـرب، یوسـف بـن عبداللـه بـن حمـد بـن 

عبدالـرب النمـری القرطبـی 540/4: 1978م(
بـن  لکـه څنګـه چـې عقبـه  اسـتدال کـړی دی،  یـې  بانـدې  تـورې ښـځې کیسـه  د   -2
الحـرث روایـت کـړې ده، وايـي : »تزوجـت ابنـة أيب أيهـاب فجـاءت امـرأة سـوداء فذكـرت 
أنهـا أرضعتكـام فأتيـت النبـي صـىل اللـه عليه وسـلم فقمت بـن يديـه فكلمته فأعـرض عنى 
فقمـت عـن يينـه فأعـرض عنـى فقلت يـا رسـول الله إمنا هي سـوداء قـال فكيف وقـد قيل« 
ترجمه)عقبـه بـن الحـرث وايـي: مـا د ابوایهـاب لـور وکـړه، نو تـوره مېرمـن راغله، هغـې ياده 
کـړه چـې تاسـې دواړو تـه مـې شـېدې درکـړي دي، نـو نبـي -ملسو هيلع هللا ىلص-تـه راغلـم، مخـې تـه يـې 
ودريـدم، خـربې مـې وررسه وکـړې، هغـه لـه مـا مـخ واړو، ښـې اړخ تـه يـې ودرېـدمل، مخ يې 
رانـه وګرځـاوه، ورتـه مـې وویـل ای د الله رسـوله بې شـکه چـې هغه تـوره ده، نو ويـې ویل، دا 

څنګـه کېـدای يش او درتـه ویـل شـوي دي(. »رواه البخـاری«
او پـه بـل روایـت کـې راغـيل چـې ترې منعـه يې کـړ: عن عقبـه بن الحـارث انه تـزوج ام 
يحيبنـت ايب اهـاب قـال: فجـاءت امـرأة سـوداء فقالت، قـد ارضعتكام، فذكـرت ذالك للنبي 
فاعـرض عنـی قـال: فتنحيـت فذکـرت لـه وقـال: »كيـف وقد زعمـت انهـا ارضعتکـام فنهاه 
عنهـا« وفـی روايـه كيـف وقـد قيـل دعهـا عنـك او نحـوه. )لـه عقبـه بـن الحـارث نـه روايت 
دیچـې هغـه لـه ام یحـی بنـت ابـو اهـاب رسه واده وکړ،وايـي: یـوه تـوره مېرمـن راغلـه ويـې 
ویـل: مـا تاسـې دواړو تـه تـی درکـړی دی،دا خـربه يـې نبي علیه السـام تـه وکـړه، هغه ترې 
مـخ واړواوه، دې وایـي: لـه بـل لـورې ورته راغلـم وریاده مې کـړه، ويې ویـل، دا څنګه کېدای 
يش او هغـه دعـوه لـري ې دواړو تـه يـې شـیدې ورکـړي دي نـو تـرې منـع يـې کـړ، او پـه بل 
روایـت کـې راغـيل دا څنګـه کېدالی يش او درته ویل شـوي دي پرېېـږده (.»رواه البخاري«.

له اصحابو کرامو نه پاتې اثار :
لـه عمـر ريض اللـه عنـه څخـه روایـت دی چـې یـوازې يـې د قابلـې شـهادت تـه اجـازه 

زیلعـي81/4(  ,399/9 املحـىل   ،334/8 »ب،ت«  وه.)عبدالـرزاق  ورکـړې 
او د عيل رضی الله عنه څخه هم روایت دی چې د قابلې شهادت ته يې اجازه ورکړې ده1 )∗(

او روایت دی چې معاویه رضی الله عنه د يو کور په اړه د ام املومنین ام سلمه رضی الله 
عنها د شهادت پر بنسټ فیصله وکړهز2)∗(

 عبدالرزاق له ابن شهاب څخه روایت کوي: عثامن رضی الله عنه د څو کورنیو تر منځ د 

∗ ابـن ابـی شـیبه پـه خپـل مصنف کـې تخریج کړی دی، 033/4 او شـافعي په االم کـې ضعیف کـړی دی 052/6 همدارنګه 
زیلعـي پـه نصـب الرایـه کې ضعیـف کـړی دی 08/4. او بیهقي په السـنن الکربی کې ضعیف کـړی دی151/01

∗ فتح الباری د ابن حجر،813/5، او ابن القیم صحیح کړی دی لکه څنګه چې په الطرق الحكمية ص 881 کې راغلی دی.
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يوې ښځې د شهادت پر بنسټ پرېکړه وکړه.1)∗(
 په مال او منال کې د ښځې شهادت

ټـول علـامء پـه مـايل چـارو کې د ښـځې د شـهادت پـه منلـو اتفاق لـري، او بایـد هرومرو 
دوی مېرمنـې وي. )حاشـية ابـن عابديـن »ب،ت« 465/5، ابـن عبـد الـرب »ب،ت« 469، 

شـافعي 297/5، ابـن حـزم395/9(
ـْن تَرَْضـْوَن ِمـَن   اللـه تعالـی فرمايـي: ﴿َفـإِْن لَـْم يَكُونَـا َرُجلَـْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَـاِن ِممَّ

)282 سـورت:  )بقـره  ـَهَداء﴾.  الشُّ
ترجمـه: )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ، او کـه دوه نارینـه نـه وو نو د هغو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت رضایت لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 
ونیسـئ(.په پورتنـي ایـات کـې اللـه تعالـی پـه مـايل چارو کـې د دوه میرمنـو او د يو سـړي د 

شـهادت حکـم کـړی دی، نـو پـه مـال کې د ښـځې شـهادت د قران پـه نص ثابـت دی. 
ايا د ښځو رسه د يو سړي شهادت رشط دی؟

لومـړی قـول:د حنفـي، شـافعي او حنبـيل علـاموو پـه نـزد د یـو سـړي شـتون وررسه رشط 
دی، پـه یـوازې توګـه د ښـځو شـهادت د منلـو وړ نـه دی. )فتـاوى السـغدي،1404، :787/2، 

شـافعی 36/5. البهـويت, منصـور بـن يونـس بـن صـاح الديـن, 1390: 87(
دوی د اللـه تعالـی په دې قول اسـتدالل کـوي: ﴿َفإِْن لَـْم يَكُونَا َرُجلَْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَاِن 

ـَهَداِء﴾. ْن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ ِممَّ
ترجمـه: )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ، او کـه دوه نارینـه نـه وو نو د هغو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت رضایت لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 
ونیسـئ(. پـه دې ایـت کـې اللـه تعالـی د دوه سـړیو د نـه شـتون پـر مهـال دوه ښـځې او يـو 
نرینـه یـاد کـړی، دا چـې نص له ښـځو رسه د یو سـړي د رصاحت ذکر کړی دی، نو یو سـړی 

وررسه بایـد هرومرو وي.
دوهـم قـول: د مالکـي علـاموو په مذهب د سـړي شـتون رشط نـه دی، بلکې د دوه ښـځو 
شـهادت لـه سـړي پرتـه د غوښـتنکي پـر غوښـتنه د سـوګند رسه د منلـو وړ دی. » الـكايف 
د ابـن عبدالـرب، »ب،ت«: 430، ابـن ابـی زیـد القیروانـی املالکی,عبـد اللـه )ابومحمـد( ابن 

عبدالرحـامن, »ب،ت« 224/2(
دوی د اللـه تعالـی په دې قول اسـتدالل کـوي: ﴿َفإِْن لَـْم يَكُونَا َرُجلَْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَاِن 

ـَهَداِء﴾. ْن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ ِممَّ
ترجمـه: )او د خپلـو نرانـو څخه دوه شـاهدان ونیسـئ، او که دوه نارینه نـه وو نو د هغو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی په شـهادت رضایت لـرئ، يو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 

ونیسئ(.

∗ عبد الرزاق په خپل مصنف کې 334/8 او ابن أيب شيبة، په خپل مصنف کې راخیستی دی3 / 498
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دا چـې اللـه تعالـی د ښـځې د شـهادت منـل د سـړي پـه شـتون پـورې وتـړل او چـې کله 
سـړی نـه وي نـو د ښـځو شـهادت هـم منـل کیږي.

خـو زه لومـړي قـول تـه ترجیـح ورکـوم، ځکه چې پـه قراين نص بانـدې يې اسـتدالل کړی، که 
څـه هـم دوهـم قول د رشیعـت له مقاصـدو او د خلکو له مصالحـو رسه برابر دی.

په حدودو او قصاص کې د ښځو شهادت
څلـور واړه مذهبونـه اتفـاق لـري چـې پـه حـدودو او قصـاص کـې ښـځه شـهادت نـه يش 
ورکولـی کـه یـوازې وي او کـه سـړي وررسه وي. )ابـن نجیـم55/7، شـيباين»ب،ت« 472/4 
محمـد بـن احمـد بـن ابـی احمـد ابوبکـر عـاء الدیـن السـمرقندی1994م: 362/3، زیلعـي 

»ب،ت« 199/3، امـام مالـک44/5( 
دوی د اللـه تعالـی پـه دې ایتونو اسـتدالل کړی دی: ﴿َوالَِّذيـَن يَرُْمـوَن الُْمْحَصَناِت ثُمَّ 

لَـْم يَأْتُوا ِبأَْربََعِة ُشـَهَداَء﴾. )نور سـورت: 4(
 ترجمـه: )او څـوک چـې پـر پـاک ملنـو ښـځوتور ولګوي بیـا څلور شـاهدان تېر نـه کړي(. 
ـَهَداء  همدارنګـه يـې فرمایـيل دي: ﴿لَْولَجاُؤوا َعلَْيـِه ِبأَْربََعـِة ُشـَهَداء َفـإِْذ لَـْم يَأْتُـوا ِبالشُّ

)نـور سـورت: 13( الْكَاِذبُـوَن﴾.  َفأُولَِئَك ِعنَد اللَِّه ُهـُم 
 ترجمـه: هغـوی )د خپـل تـور د سـپيناوي لپاره( څلور شـاهدان ولې رانه وسـتل، اوس چې 

هغـوی شـاهدان نـه راويل، د الله په وړاندې همغـوی دروغژن دي(.
َفاْسَتْشـِهُدوا  نَِّسـائِكُْم  الَْفاِحَشـَة ِمن  ِت يَأْتِـَن  ﴿َوالالَّ دي:  فرمایـيل  يـې  همدارنګـه 
نكُـْمّ  َفـإِن َشـِهُدوا َفأَْمِسـكُوُهنَّ ِف الُْبُيـوِت َحتَّـٰى يََتَوفَّاُهـنَّ الَْمـْوُت أَْو  َعلَْيِهـنَّ أَْربََعـًة مِّ

يَْجَعـَل اللَّـُه لَُهـنَّ َسـِبياًل﴾. )بقـره سـورت: 15(
ترجمـه: )او ستاسـې لـه ښـځو څخـه هغه چـې بـدکارې کوي، پـر هغوی له ستاسـې څخه 
څلـور نارینـه شـاهدان ونیسـئ، او )شـاهدانو( شـاهدي ورکړه )نو هغه ښـځې چـې د هغوی پر 
ضـد شـاهدي ورکـړی شـوې ده( تـر هغـه وختـه يـې په کورنـو کې وسـاتئ چې مـړې يش یا دا 

ې اللـه د دوی لپـاره )بلـه( الره وټاکي(. 
پـه پورتنـي ایاتونـو کـې اللـه تعالی له ښـځو پرتـه نارینه و تـه خطاب کـړی دی، ځکه چې 
پـه عـريب ژبـه کې له درېو څخه تر لسـو شـمیرو د خپل معـدود مخالف وي، کـه عدد مونث 
وي معـدود بـه مذکـر وي، که عدد مذکـر وي، نو معدود به مونـث وي، دوه نارینه او او دوه 
ښـځینه رسه نـه جمـع کیـږي او دلتـه اعتبـار معـدود تـه دی، نو معـدود نارینـه دی، عدد د 
خپـل معـدود مخالـف دی، که ښـځې وای نـو باید »اربـع« راغلی و، دا چـې »اربعة« راغلی، 

نـو لـه دې معلوميږي چې نارینـه دي نه ښـځينه. )زیلعي، 208(
همدارنګـه ابـو هریـره ريض اللـه عنـه وايـي :أن سـعد بـن عبـادة – ريض الله عنـه – قال: 
يـا رسـول اللـه، أرأيـت إن وجـدت مـع امـرأيت رجـاً، أفأمهلـه حتـى آيت بأربعـة شـهداء ؟ قال: 
)نعـم(.»رواه البخـاری«. ترجمـه: )ابوهریـره رضـی اللـه عنـه روایـت کـوي: سـعد بـن عباده 
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– ريض اللـه عنـه – وویـل: ای د اللـه رسـوله. ماتـه خـرب راکـړه کـه زه له خپلـې مېرمنې رسه 
سـړی ووینـم، ايـا زه يـې پرېـږدم تـر څـو څلـور شـاهدان راومل؟ ويې ویـل: هو(.

د سـعد -ريض اللـه عنـه- پوښـتنې ته د رسـول الله -ملسو هيلع هللا ىلص-وسـلم ځواب دا افـاده کوي چې 
پـه زنا کـې باید څلور نارینـه شـاهدان وي. )زیلعي، 208(

خـو عطـاء، حـامد، سـفیان، طـاووس، ابـن حـزم او شـوکاين پـه حـدودو او قصـاص کـې د 
ښـځې د شـهادت تـه اعتبـار ورکـړی دی. )ابـن حـزم398/9 او شـوکاين »ب،ت« 183/7(

څـوک چـې پـه حدودو او قصاص کې د ښـځې شـهادت ته اعتبـار ورکوي، هغـوی د قران 
او سـنتو د نـص عمومیـت تـه کتـيل دي او په قیـاس او معقول يې ثابـت کړی دی.

د قـران او سـنتو د نـص عمومیـت، چـې د نارینه او ښـځينه تر منځ يې هيـڅ توپري نه دی 
کـړی، نـه يـې پـه جنـس کـې توپـري کـړی او نـه يې په عـدد کـې، کوم ځـای کې چې د سـړي 
شـهادت اعتبـار لـري، د دوه ښـځو شـهادت هـم د اعتبـار وړ وي، په دې حدیث يې اسـتناد 
کـړی دی چـې » اليس شـهاده املـرأة مثل نصف شـهادة الرجل«»البخـاري«. ترجمه: )ايا د 

يـوې مېرمنې شـهادت د يو سـړي د شـهادت نیاميـي نه دی(.
 او اشـعث بـن قیـس چـې کلـه د کوهـي پـه رس لـه یـو سـړي رسه دعـوه وه، نـو رسـول 
الله_ملسو هيلع هللا ىلص_ورتـه وویـل:« الـك بينـه« او پـه بـل روایـت کـې » شـاهداك او ينـه« دلتـه يـې 
مدعـي پـه مطلـق بینـې بانـدې مکلـف کـړی دی، بینـه هغـه ده چې هر مسـلامن وویلـه، که 

سـړی و او يـا ښـځه، ابـن حـزم پـه همـدې اسـتدالل کـړی دی. )ابـن حـزم396/9(
همدارنګـه دوی حـدود او قصـاص پـه مـال بانـدې قیـاس کـړي دي، دواړه حقـوق دي 
او اثبـات تـه اړتیـا لـري. دا چـې مـال د دوه مېرمنـو او يـو سـړي پـه شـهادت ثابتیـږي، نو د 
حـدودو او قصـاص حقونـه هـم پـرې هـم ثابتیـږي اودا قیـاس حـامد او عطاء کـړی دی »ابن 

)402/9 قدامـه »ب،ت«: 
دوهـم قـول : پـه حدودو او قصاص کې د ښـځې د شـهادت منل او دا د عطـاء1)∗( او حامد 
قـول دی او سـفیان هـم پـه قصـاص کـې وررسه يـوه خولـه دی. دا قـول لـه طـاووس نـه هـم 
روایـت شـوی دی، او ابـن حـزم او شـوكاين هم غـوره کړی دی. )ابـن حزم، 398/9، شـوکاين، 

محمـد بـن علی بـن محمدبـن عبداللـه 71993م:/183(
دلیلونه يې:

القران الکریم:
څـوک چـې پـه حدودو او قصاص کې د ښـځې شـهادت ته اعتبـار ورکوي، هغـوی د قران 

∗أبــو محمــد عطــاء بــن أيب ربــاح أســلم بــن صفــوان نومیــده پــه 27 هـ(کــې زیږېدلــی او پــه 114هـــ کــې وفــات شــوی 
دی، لــوی فقيــه او محــدث و، پــه لومــړۍ او دوهمــه هجــري بیــړۍ کــې لــه مهمــو فقهــاوو او تابعینــو څخــه و، لــه 
عائشــې، ابوهریــره، ،ام ســلمه، امــا هانــئ، ابــن عبــاس، عبداللــه بــن عمــرو، ابــن عمــر، جابــر، ابــن الزبیــر، معاویــه، 
ابوســعید او یــو لــړ نــورو صحابــو کرامــو څخــه یــې حدیثونــه روایــت کــړی دي، اوزعــی، ابــن جریــج، ابــو حنیفــه او 

لیــث تــرې اخیســتي، هــم دارنګــه ډېــر تابعینــو تــرې روایــت کــړی دی.،
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او سـنتو د نـص عمومیـت تـه کتـيل دي او په قیـاس او معقول يې ثابـت کړی دی.
د قـران او سـنتو د نـص عمومیـت، چـې د نارینه او ښـځينه تر منځ يې هيـڅ توپري نه دی 
کـړی، نـه يـې پـه جنـس کـې توپـري کـړی او نـه يې په عـدد کـې، کوم ځـای کې چې د سـړي 
شـهادت اعتبـار لـري د دوه ښـځو شـهادت هـم د اعتبـار وړ وي، پـه دې حدیث يې اسـتناد 

کـړی دی چـې » اليس شـهاده املـرأة مثل نصف شـهادة الرجـل« »البخاري«
ترجمه: )ايا د يوې مېرمنې شهادت د يو سړي د شهادت نیاميي نه دی(.

 او اشـعث بـن قیـس چـې کلـه دکوهـي پـه رس له یـو سـړي رسه دعـوه وه، نو ررسـول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص ورتـه وویـل:« الـك بينـه« او پـه بـل روایـت کې » شـاهداك او ينـه« دلته يـې مدعي په 
مطلـق بینـې بانـدې مکلـف کـړی دی، بینـه هغـه ده چـې هر مسـلامن وویلـه، که سـړی و او 

يـا ښـځه، ابن حـزم په همـدې اسـتدالل کـړی دی. )ابن حـزم،402/9(
2- قیـاس: حـدود او قصـاص يـې په مال باندې قیـاس کړی دی، دواړه حقـوق دي او اثبات 
تـه اړتیـا لـري. دا چـې مـال د دوه مېرمنـو او يـو سـړي پـه شـهادت ثابتیـږي، نـو د حـدودو او 
قصـاص حقونـه هـم پـرې هم ثابتیـږي اودا قیاس حـامد او عطاء کـړی دی. )ابن قدامـه 12 /7(

کـه څـه هـم د جمهـورو وینـا کـره ده، خـو زه دوهـم قـول تـه ترجیـح ورکـوم، دا ځکه چې 
ډېـر ځلـه پـه حاممونـو کـې، د ښـځو د خوښـيو په ورځو کـې چې سـړي وررسه نه وي، داسـې 
پېښـې رامنـځ تـه شـوي دي، نـو پـه دې خاطـر چـې د وژل شـوي حقـوق ضایع نـه يش په کار 

ده چـې د ښـځو شـهادت ومنل يش.
په زنا کې د ښځو شهادت:

 څلـور واړه مذهبـه پـه دې اتفـاق لـري او له شـافعي نه اجـامع هم پرې راغلـې ده چې په 
زنـا کـې د ښـځو شـهادت د منلـو وړ نـه دی. له څلورو سـړیو څخـه د کمو ګواهـي د قذف د 

حد سـبب کیـږي. )امام شـافعی 132/2(
خوعطـاء او حـامد رحمهـم اللـه وايي چـې په زنا کې دوی مېرمنې او درې سـړي شـهادت 
ورکولـی يش. لـه عطـاء نـه دا قـول هـم رانقـل شـوی دی: »کـه ماته اته ښـځې د يوې ښـځې 
پـه زنـا شـهادت راکـړي نـو دغـه ښـځه بـه رجـم کـړم«. او ابن حـزم هم دا غـوره کـړی دی. 

)ابن حـزم389/9(
دلیلونه

َشـِهيَديِْن مـن  ﴿َواْسَتْشـِهُدواْ  ایـت اسـتدالل کـړی دی:  اللـه تعالـی پـه دې  دوی د 
 .﴾ ـَهَداءِ ـْن تَرَْضـْوَن ِمـَن الشُّ رَِّجالِكُـْم َفـإِْن لَـْم يَكُونَـا َرُجلَـْنِ َفرَُجـٌل َواْمَرأَتَـاِن ِممَّ

ترجمـه: )او د خپلـو نرانـو څخـه دوه شـاهدان ونیسـئ، او کـه دوه نارینـه نـه وو نو د هغو 
شـاهدانو څخـه چـې د هغـوی پـه شـهادت رضایت لـرئ، يـو نارینه او دوې ښـځې شـاهدانې 

ونیسئ(.
د دې ایت عمومیت د یو سـړي او دوه ښـځو د شـهادت غوښـتنه کوي، یو سـړی او دوه 
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ښـځې یـې د شـاهدانو لـه جملـې وګرځول، د ایـت ظاهر دا پرېکـړه کوي چې یو سـړی او دوه 
میرمنـې پـه هـر يش کـې د دوه سـړیو رسه برابـرې دي، که څه هـم دلته د مال په سـیاق کې 
ذکـر شـوی دی، خـو د لفـظ عمومیـت تـه اعتبـار دی او کـه څوک يې لـه عمومیـت څخه یو 

څـه وبايس باید دلیـل راوړي.
له نبوي سنتو څخه: 

عـن ابـی سـعید الخـدری رضـی عنـه قـال قـال رسـول اللـه: )اليـس شـهاده املـرأة مثـل 
نصـف شـهادة الرجـل« )ايـا د يـوې مېرمنې شـهادت د يو سـړي د شـهادت نیاميـي نه دی(. 
دوی د دغه حدیث په عمومیت اسـتدالل کړی، وايي د ښـځې شـهادت د سـړی د شـهادت 
نیاميـي بلـل شـوی دی. ابـن حـزم وایـی دلته رسـول الله_ملسو هيلع هللا ىلص_پـه قطعي توګه ویـيل دي چې 
دوه سـړي د يـوې ښـځې برابـر دي. نـو د اړتیـا پـه صورت کې به ښـځې هم شـهادت ورکولی 

يش. )ابن حـزم397/9(
کـه څـه هـم ابـن حزم قیـاس د دلیل په توګه نـه مني، مګـر دا د حامد او عطـا دلیل دی، 
دوی پـه مالونـو قیـاس کـړی دی، دا چـې په مال کې د یو سـړي او دوه میرمنو شـهادت منل 

کیـږي نـو دلته هـم منل کیږي
لكـه چـې مـو یـاده کـړه چـې پـه زنا کـې د ښـځې د شـهادت په نـه منلـو د شـافعي رحمه 
اللـه څخـه اجـامع رانقـل شـوې او پـه دې اړه کـره نصـوص هـم موجـود دي، بایـد د ښـځې 
شـهادت تـه اعتبـار ورنـه کـړل يش، همدارنګه مجلـه االحکام العدلیـه د هغو فقهـاوو راي ته 
اعتبـار ورکـړی چـې پـه حـدودو او شـهادت کې د ښـځې شـهادت تـه اعتبـار نه ورکـوي، په 
دې مجلـه کـې راغـيل دي: د زنـا پـه حـد کـې د شـهادت نصـاب څلـور نارینـه دي، د ښـځې 
شـهادت پـه کـې نـه منـل کیـږي، لکـه څرنګـه چـې پـه ځينـو حـدودو کـې لکـه غـا، قـذف، 
لعـان، د رشابـو څښـل نصـاب دوه سـړي دي، او د ښـځو شـهادت پـه کـې اعتبـار نـه لـري. 

)علـی حیـدر 355.353/4( 
خـو پـه مـال او هغـه چـارو کـې د ښـځو پـه شـهادت چـې يـوازې ښـځې پـرې خربيـږي د 
څلـورو واړو امامانـو اتفـاق دی او همدارنګـه پـه قصـاص او حـدودو کـې د ښـځې پـه عـدم 
شـهادت باندې هم اتفاق لري. وروسـته په هغه مسـائلو کې يې د ښـځو د شـهادت په حکم 
کـې چـې نـه مـال وي او نـه حـدود او قصاص، سـړي ورځنـې هم خربېـدالی يش، لکه نسـب، 

نـکاح، طاق، عتـاق او والء
په هغه څه کې د ښځو شهادت چې نه مال وي او نه حدود او قصاص

پـه مـال او هغـه چارو کې د ښـځو شـهادت چې يوازې ښـځې پرې خربيـږي د څلورو واړو 
امامانـو اتفـاق دی او همدارنګـه پـه قصـاص او حـدودو کې د ښـځې په عدم شـهادت باندې 
هـم اتفـاق لـري. وروسـته پـه هغـه مسـائلو کـې يـې د ښـځو د شـهادت پـه حکـم کـې چې نه 
مـال وي او نـه حـدود او قصـاص، سـړي ورځنـې هم خربېدالی يش، لکه نسـب، نـکاح، طاق، 
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عتاق او والء
 په دې کې دوه قوله دي :

لومړی قول: د ښـځې شـهادت په کې نه منل کیږي او دا د مالکي، شافعي،حنبيل،فقهاوو 
مذهـب دی، دا روایـت لـه امـام احمـد بن حنبل نـه هم راغلـی دی، زهري1)∗( اونخعـي2)∗( هم 
دی پـه دې نظـر دي. )امـام مالـک44/5 »ب،ت« مـاوردي 201/1، »ب،ت« ابـن قدامـه 10/ 

156، امـام مالـک 44/5، علی الصعید الـدوی »ب،ت« 447/2(
دلیلونه:

دوی اسـتدالل کـوي چـې د ښـځې د شـهادت منـل د شـبهې څخـه دي، ځکـه چـې اللـه 
تعالـی فرمایـيل دي: ﴿أن تَِضلَّ إْْحَداُهَا َفُتَذكِّر إِْحَداُهَا اأُلْخَرى﴾ او هغـه چـې د شـبهې 

څخـه وي نـو نـه منـل کیـږي. )املغنـي 156/10(
أ- په ښځو کې شبهه د بلې په ورزیاتولو له منځه ځي.

 ب- پـه مـال کـې هـم شـبهه موجـوده ده خـو رسه لـه دې بیـا هـم آیـت پـه کـې د ښـځو 
شـهادت تـه اعتبـار ورکـړی دی.

ج- پـه ټولـو شـهادتونو کـې څـه ناڅـه شـبهه موجـوده ده، ځکه چـې پرېکنده نـه دي، که 
د شـبهې خـربه وباسـو نـو بایـد يـوازې د تواترو شـهادت ومنـو او بس. 

2- پـه حـدودو بانـدې يـې قیـاس کوي، ځکـه چې په مشـارکت کې رسه ورتـه دي، دا چې 
پـه حـدودو کـې د ښـځې شـهادت نـه قبلیـږي نـو پـه نورو چـارو کـې هم نـه قبلیـږي خو که 

کـوم ځانګړی نـص موجـود وي. ) هیتمی املالکـی »ب،ت«: 250/10(
له دې دلیل نه ځواب:

أ- د حـدودو او د دې احکامـو ترمنـځ جـوت توپیـر دی، پـه حـدودود کې د شـبهې انتفاء 
پـه پـام کـې نیـول کیـږي، د دې احکامـو پـر خاف په شـبهې باندې حـدود دفع کیـږي ځکه 
چـې د اللـه تعالـی حقـوق دي، او دا احـکام د خلکـو حقـوق دي، اللـه تعالی خپل حـق په حد 
کـې د شـبهې لـه کبله سـاقط کړی دی، خو د شـبهې له کبلـه د خلکو د حقوقـو د بې اعتباره 

کولو دلیل نشـته. 
3- هغـه شـبهه چـې د هغـې پـه سـبب پـه دې ځـای کـې د ښـځې شـهادت رد کېږي،لـه 
هغـې شـبهې رسه برابـره ده چـې د ښـځې د شـهادت منـل پـه کې واجبیـږي. خپل اهـل ته د 
حقوقـو رسـول، د مظاملـو لـه منځـه وړل، د هغـه رشعي حقوقو څخه شـمريل کیـږي چې باید 
تـر رسه يش، د ښـځو د نقصـان شـبهې پـه خاطـر د هغـوی د شـهادت ردول لـه دې اصل رسه 

پـه ټکر کـې دي.

∗ أبـو بكـر محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد اللـه القـريش املـدين، د بنـي زهـرة لـه قبیلـې څخـه دی، تابعـي دی، د دوهمـې 
هجـرې پېـړۍ د مجتهدینـو اهـل الفتـوی لـه مشـاهیرو څخـه دی، د رسـول اللـه صلی اللـه علیه وسـلم د احادیثـو حافظ 

و، پـه 421هــ ومـړ. تذكـرة الحفاظ: 801/1-311، تــهذيب األسـامء واللغـات: 09/1.
∗ إبراهيـم بـن يزيـد بـن قيـس بـن األســـود بن عمـرو بن ربيعـة النخعــي، الكـويف دی، د کوفیانو فقیـه و، لـوی تابعي و، 

مجتهـد امـام و. خپـل مذهـب لـري، په 69هــ کال ومـړ. وفيات األعيـان: 52/1، األعـام: 08/1.
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دوهـم قـول د حنفـي علـاموو دی هغـوی پـه دغـه چـارو کـې د ښـځو شـهادت تـه اعتبار 
ورکـوي. )مرغینـاين 117/3، عابديـن 465/5(

دلیلونه:
 دوی وايـي د ښـځو پـه شـهادت کـې اصـل د شـهادت منـل دي او د اهلیـت نقصـان يـې 
د بلـې پـه ورزياتولـو بشـپړيږي، یـوازې شـبهه پاتـې کیـږي او شـبه پـه حـدودو کـې قـوي او 

غښـتلې ده، نـه پـه نـورو احکامـو کې.
همدارنګـه يـې د ابولبیـد پـه روایـت اسـتدال کـړی دی،: »أن سـكرانا طلـق امرأتـه ثاثـا 
فشـهد عليـه أربـع نسـوة فكتـب يف ذلك إىل عمـر بن الخطـاب فأجاز شـهادة النسـوة وأثبت 

الطاق«»مصنـف ابـن ابی شـیبه«
ترجمـه: )یـوه نیشه)سـکران( خپلـه میرمـن پـه ثاثـه طاقـه کـړه او څلـور ښـځې يـې پرې 
ګواهانـې ونېولـې او عمربـن الخطـاب تـه يـې ولیکل عمر د ښـځو شـهادت ومانـه او طاق يې 

پـرې ثابـت کړ(.
همدرانګـه ابوبکـره بـن ابـی شـیبه لـه هنـد بنـت طلـق نـه روایـت کـوي وايـي: »كنـت 
يف نسـوة وصبـي مسـجى بثـوب فقامـت امـرأة فمـرت فوطئـت الصبـي برجلهـا فوقعت عىل 
الصبـي فقتلتـه واللـه، فشـهد عنـد عـيل ريض اللـه عنه عـرشة نسـوة – أنا عارشهـن – فقىض 

عليهـا بالديـة وأعانهـا بألفـن« )ابـن القیـم الجوزیـه »ب،ت«: 185( 
تـر جمـه: )زه لـه ښـځو رسه ناسـته وم، یو ماشـوم پـه جامو کې نغښـتې پروت و، يو ښـځه 
پورتـه شـوه، روانـه شـوه، ماشـوم بانـدې يـې پښـه کېښـوده. په خـدای ويـې واژه، عـيل رضی 
اللـه عنـه تـه نهـه ښـځو شـهادت ورکړ چـې زه يې لسـمه وم، نـو پر ښـځه يې د ديـت ورکولو 

فیصلـه وکـړه او دوه زره يـې وررسه مرسـته وکړه(. 
لـه عطـاء رحمـه اللـه نه روایـت دی وايـي : »أجاز عمـر ريض الله عنه شـهادة النسـاء مع 

الرجـال يف الطـاق والنـكاح«» مصنف ابن ابی شـیبه«.
ترجمـه: )عمـر ريض اللـه عنـه لـه سـړیو رسه د ښـځو شـهادت تـه پـه طـاق او نـکاح کې 

اعتبـار ورکـړی دی(. 
احنـاف وایـي، چـې لـه حـدودو پرتـه دوه ښـځې د یـوه سـړي برابـرې دي، او بیا چـې الله 
تعالـی د ښـځو د شـمیر پـه اړه علـت ذکـر کـړی دی، او هغـه هېـره ده، کلـه يـوې هېره شـې 
دوهمـه دې ورپـه یـاد کـړي، نـو دا پـه مـال او پـه غیر مـال کـې برابـرې دي. دوه مېرمنې په 
مطلـق ډول د یـو سـړي ځـای ډکـوي، مګـر په حدودو کـې د احتیاط لـه امله نـه يش کېدای. 
لـه پورتنـي دلیلونـو څخـه معلومیږي چـې دوهم قول راجـح دی ځکه چې دلیلونه يې غښـتيل 

دي او لـه اصـل رسه برابـر دی او د اصحابـو عمـل نـور هم غښـتلی کړی.
په انفرادي توګه د ښځې د شهادت احکام

پـه انفـرادي ډول چـې سـړي حـارض نـه وي، د ښـځو د شـهادت پـه اړه علـاموو اختـاف 
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کـړی او پـه دې اړه دوه قولـه لـرو :
لومـړی قـول : شـهادت يـې بایـد ومنـل يش او دا د ځينـو مالکـي علـاموو او خپلـه دامـام 
مالـک روایـت دی. او دا قـول شـیخ االسـام ابـن تیمیـه رحمه الله غـوره کـړی دی، ابن القیم 
هـم دا قـول غـوره کړی دی.)ابـن مفلح،1405هــ :497/6, برهـان الدين إبراهيم بـن محمد بن 

عبـد اللـه، ابن قیـم )ب،ت«:97/1(
دوی په دې حدیث استدلل کړلی دی:

ه َعلَيْـِه َوَسـلََّم يِف أَْضَحى أَْو  ِه َصـىلَّ اللَـّ  وَعـْن أيَِب َسـِعيٍد الُْخـْدِريِّ قَـاَل : َخـَرَج رَُسـوُل اللَـّ
قْـَن فَـِإينِّ أُِريتُُكـنَّ أَكْـَرَ  ِفطْـٍر إِىَل الُْمَصـىلَّ فََمـرَّ َعـىَل النَِّسـاِء فََقـاَل : )يَـا َمْعـرَشَ النَِّسـاِء تََصدَّ
ِه ؟ قَـاَل: )تُْكـِرَْن اللَّْعـَن َوتَْكُفرَْن الَْعِشـري َمـا َرأَيُْت ِمْن  أَْهـِل النَّـاِر ( فَُقلْـَن : َوِبـَم يَـا رَُسـوَل اللَـّ
نَاِقَصـاِت َعْقـٍل َوِديـٍن أَْذَهـَب لِلُـبِّ الرَُّجـِل الَْحـازِِم ِمـْن إِْحَداكُـنَّ ( قُلْـَن : َوَمـا نُْقَصـاُن ِديِنَنـا 
ِه ؟ قَـاَل : )أَلَيْـَس َشـَهاَدُة الَْمْرأَِة ِمثْـَل نِْصِف َشـَهاَدِة الرَُّجِل ( قُلْـَن : بىََل،  َوَعْقلَِنـا يَـا رَُسـوَل اللَـّ
قَـاَل : )فََذلِـِك ِمـْن نُْقَصـاِن َعْقلَِهـا أَلَيْـَس إَِذا َحاَضـْت لَـْم تَُصـلِّ َولَـْم تَُصـْم ( قُلْـنَ : بَـىَل، قَـاَل : 

)فََذلِـِك ِمـْن نُْقَصـاِن ِديِنَهـا ( »رواه البخـاري«
ترجمـه: )لـه ايب سـعید الخـدري څخـه روایـت دی وايـي: رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يـوه غرمـه د 
وړوکـي اخـر ملانځـه تـه راووت، نـو رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وفرمايـل: ای ښـځو! صدقـه ورکـړې؛ ما 
ولیدلـئ چـې تاسـې ډېـرې په اور کې ياسـت. ښـځو وویـل او دا ولـې د الله رسـوله؟ ويې ویل: 
تاسـې لعنـت ډېـر وایاسـت، د ميړونو احسـان هېرونکي یاسـت، د عقل او دین لـه نقصان رس 
بېـره يـوه مېرمـن د هوښـيار سـړي عقـل وړي، ومو ویـل ای د الله رسـوله زموږ د ديـن او عقل 
نقصـان څـه شـی دی؟ ويـې ویـل: ايـا د ښـځې شـهادت د سـړي د نیامي شـهادت انـډول نه 
دی؟ ومـو ویـل: بلـې. ويـې ویـل: نـو دا يـې د عقل نقصـان دی، ايا چـې کله حایضـه يش روژه 

او ملونـځ کـوي؟ ومـو ویـل: نـه، ويـې ویل دا يـې د دين نقصـان دی(. 
پـه دې حدیـث کـې رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص په پرېکنده توګه ویيل دي چې د دوه ښـځو شـهادت 
د يـو سـړي برابـر دی، نـو چـې سـړي نـه وي بیـا خـو اړینـه ده چـې ښـځې پـه انفـردي توګـه 
شـهادت ورکړي.همدرانګـه رسـول اللـه علیـه السـام وايي:«َشـَهاَدة النَِّسـاء َجائِـزَة يِف َمـا ال 

يَْسـتَِطيع الرَِّجـال الّنظـر إِلَيِْه« 
ترجمه: )د ښځې شهادت په هغه څه کې روا دی چې سړي پرې خربېدالی نه يش(.

پـه دې حدیـث کـې یـې په انفـرادی توګه د ښـځو د شـهادت رصاحت کـړی دی، قاعده 
وايـي کلـه چـې الـف او الم پـه جمـع داخـل شـو نـو ټـول جنـس تـرې هـدف ګرځـي، نـو دلته 
يـوازې ښـځې ځانګـړې شـوي دي، هیـڅ سـړی وررسه په دې کـې نه رشیکیږي، نـو داللت يې 
هـم پـه خپـل ځـای پاتيـږي چـې هغه په يـوازې توګـه د ښـځو د شـهادت مسـأله دی، په دې 

موضـوع کـې وررسه بل څوک نـه شـاملیږي. )عینـی »ب،ت«:130/8(
همدارنګـه اللـه تعالـی پـه سـفر کـې د ذمیانـو شـهادت قبـول کـړی دی او هغـوی کفـار 
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دی نـو د ښـځو شـهادت خـو باید قبـول يش، د اړتيا پر وخت د ماشـومانو شـهادت ته اعتبار 
ورکـړل شـوی دی او ښـځې هم پـه دې ډول دي. 

دوهم قول : شهادت يې نه قبلیږي او دا شافعي او حنبيل مذهب دی. )شافعي 36/5(
دوی وایي چې د ښـځو په شـهادت کې شـبه ده، الله تعالی فرمایي: ﴿أَن تَِضلَّ إْْحَداُهَا 
َفُتَذكِّـَر إِْحَداُهـَا األُْخـَرى..﴾. ترجمـه: )نـو کـه لـه دوی څخـه یـوه تېروتنـه وکړې یـوه بله 

دې وریـاده کړي(.
او دا يـې هـم ویـيل چـې د ښـځې شـهادت ناقـص، دی نـو د نارینـه پـه ورزیاتولـو دغـه 

نقصـان رفـع کیـږي. )شـافعي،36/5، ابـن عبدالـرب2 /30(
د عمـر رضـی اللـه عنـه وینـا بانـدې يـې اسـتدالل کـړی : ال تجـوز شـهاده النسـاء فـی 

الدمـا ء.» مصنـف عبدالـرزاف« النـکاح وال  الطـاق وال 
ترجمه: )د ښځې شهادت په طاق، نکاح او خون کې نه دی روا(

هغـه فقهـاوو چـې پـه انفـرادي توګـه يـې د ښـځې د شـهادت د مرشوعیـت پـه اړه نقـيل 
او عقـيل دالیـل راوړي دي، کـه څـه هـم ټـول نقـيل دالیـل يـې د قـوت لـه مخـې صحـت تـه 
نـه رسـیږي، یـوازې د ابـو سـعید الخـدري او د عقبـه حدیثونـه چـې د نـورو الرو قـوي کیږي 

لري. اعتبـار 
لـه بـل لـوري پـه انفـرادي توګـه د ښـځو د شـهادت د نفـي کولـو دلیـل نشـته، کـه څـه 
هـم ځينـې آثـار شـته دی چـې لـه ځينـو اصحابـو کرامو نـه روایت شـوي دي، خـو د هغوی د 
دلیلونـو درجـې تـه نه رسـیږي چـې روا يې بـويل، که يې ونه منـو نو ډېر حقونه بـه ضایع يش.

دا چـې زفـر پـه انفـرادي توګـه د ښـځو شـهادت نه منـي، له دې خـربې رسه پـه ټکر کې 
دی: د اسـامي ترشیـع لپـاره مـوږ دوه اسـايس رسچینـې لـرو، او هغـه: کتـاب او سـنت دي، 
هغـه څـه چـې قران نه دي یـاد کړي احادیثـو يې يادونه کـړې ده او عمل وربانـدې الزمیږي، 

لومـړی قـول ځکـه راجـح دی چـې دلیلونه يې کـره د او رشعـي مقاصـدو رسه برابر دي.
د د دې څېړنې په پای کې الندې پایلو ته ته ورسېدم:

 1- د حقونـو پـه اثبات کې د شـهادت اهمیت او ارزښـت، شـهادت د اثبـات خورا مهمه 
وسـیله ده چـې شـارع يـې په اړه هڅونـه کړې او لـه پټولو څخه يې منـع کړي دي.

 2-شـهادت پـه لغـت کـې ډېـرې معنـاوې لـري. لـه معنـاو څخـه يـې، حضـور، پرېکنـده 
خـرب، سـوګند، ادا، د حـق بیانـول، نـو د همـدې له املـه اصطاحـي تعریفات هـم پراخه دي.

3- پـه رشیعـت کـې »بَيَِّنـَة » لـه شـهادت څخـه اعـم ده، پـه هـر هغـه څـه چـې حـق 
څرګنديـږي بَيَِّنـَة ده. لکـه څنګـه چې ابـن القیم څېړلې او له هغې نه د ښـځې شـهادت دی.

4-د ښـځې د شـهادت پـه اړه يـوازې یـو نص لـرو او هغه هم پـه مايل چارو کـې د مداینې 
پـه آيـت کـې دی، نـو پـه دې بنسـټ علـاموو کوشـش کړی چـې په حـدودو او قصـاص کې د 
ښـځې د شـهادت مسـأله وڅيـړي، د مداينې آیت پـه تاویل يې اعتامد او بـاور کړی دی، چې 
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پـه دې مسـاله کـې يوازینی نص شـمېرل کیږي.
 5-د مداینـې پـه ايـت کـې د ښـځې د شـهادت، دهغه شـهادت پـه مقام کې نـه دی چې 
قـايض يـې غوښـتنه کـوي، بلکـې د الرښـونې او د تـړون پـر مهـال د دواړو خـواوو د حقوقـو د 

سـاتنې پـه موخه ده.
6-اصل د ښځې د شهادت منل دي.

7-په ابدانو کې له سړیو رسه د ښځې د شهادت جواز.
8-په هغه څه کې د ښځو د شهادت جواز چې سړي ځنې نه خربيږي

9-پـه ځانګـړو ځایونـو کـې لکه د نجونو مدرسـې، واده، د ملانځه ځـای او حاممونو کې په 
قصـاص او ټپونـو کـې د ښـځو د شـهات منل، له رضورتونـو څخه ده څو وینـه هدر نه يش.

ــې  ــه دی، بلک ــق ن ــی مطل ــهادت رسه برابروال ــي ش ــه نیامي ــړي ل ــهادت د س ــځې ش 10- د ښ
ــر وي، لکــه مــدين معامــات او  ــه کــې ډې ــر هغــو چــارو والړ د چــې د ســړي پوهــه او واقعیــت پ پ

ــه. ــوداګریز تړونون س

11- پـه تړونونـو کې د ښـځې شـهادت د سـړي نیامیی دی او سـبب يې د مـايل معاماتو 
نـه د ښـځو لـرې والـی او پـه دې برخـه کـې يـې عـدم تخصـص دی، نـه دا لکـه چـې پخوانیو 

مفرینـو ویـيل دي دا د ښـځې د مزاج مسـاله ده.
12- شـهادت مکلفیـت او مسـئولیت دی، دا چـې اللـه پـاک لـه ښـځې نـه شـهادت کـم 

کـړی دی دا يـې د هغـې درنـاوی کـړی، نـه سـپکاوي
13- د يوې مېرمنې شهادت په هغه څه کې منل کیږي چې د ښځو له ځانګړنو څخه شمیرل 

کیږي، خو د یو سړي شهادت په هیڅ صورت نه منل کیږي نو ښځه له سړي نه په شهادت کې دا 

یو امتیاز لري.

 14-کـه لـه یـوې مېرمنـې څخه شـهادت هېر يش بله يـې وریادولی يش، خو که له سـړي 
نـه څـه پاتې يش، شـهادت يـې ردیږي او نه منـل کیږي او دا يې بـل امتیاز دی.

 15-د دیـن د دښـمنانو دا دعـوه بيځایـه ده چـې وايـي د شـهادت په نصاب کې اسـام د 
ښـځې حقـوق کـم کـړي دي، کـه په دې برخه کـې غور وکړو نـو جوته به يش چې شـهادت د 
انسـان لـه حقونـو څخـه نـه دی، بلکې لـه واجباتـو او مسـئولیتونو څخه يې شـمريل کیږي، نو 
ډېـر وخـت يې په انسـان بانـدې د خپلوۍ، مصلحت او دښـمنۍ لـه امله په پـوره امانتدارۍ 

او عدالت ورکول سـختیږي.
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چکیده
هـدف: ایـن مقالـه در صدد بررسـی و ارزیابی نظریه مجموعـه امنیتی منطقه یـی در تحلیل 
مسـایل و پویش هـای امنیتـی منطقـۀ جنوب آسـیا با تمرکزبرکشـورهای اسـالمی دراین 
منطقـه می باشـد. سـؤال اصلی: آیانظریـه مجموعـه امنیتی از قـدرت تبیین مسـایل امنیتی 
جنـوب آسـیا و علـی الخصـوص کشـورهای اسـالمی در ایـن منطقـه برخور داراسـت؟ 
فرضیـه: در رابطـه بـا محیـط امنیتـی کشـورهای جنوب آسـیا و کشـورهای اسـالمی و 
رویکـرد اسـالمی بـه مقوله امنیـت و نیـز، در رابطه با هویـت و تاریخ این کشـورها باید 
گفـت که ایـن نظریه از قابلّیـت اندکی برخورداراسـت و نمی تواند پویش هـای امنیتی در 
محیـط امنیتی جنوب آسـیا و کشـورهای اسـالمی را به خوبـی تبیین نمایـد. نتیجه گیری: 
نظریـه  مجموعـه امنیتی منطقه یـی اگرچه در موضـوع امنیت دارای نوآوری هـای مفهومی 
زیـادی اسـت و سـعی دارد نظریه هـای جریـان اصلـی )واقع گرایـی و لیبرالیسـم( را زیر 
تیـغ نقـد کشـیده و نـا کارآمدی آن هـا را در تحلیل مسـایل منطقه یـی تبیین کنـد؛ اما به 
دلیـل آن کـه خود بـر مبانـی نظـری هستی شناسـی، معرفت شناسـی و انسان شناسـی های 
مـدرن اتـکا داشـته اسـت. از تعمیـم اندکـی در تحلیـل مسـایل در جنـوب آسـیا و بـه 
خصـوص کشـور های اسـالمی در این منطقـه برخورداراسـت. روش: این مقاله با اسـتفاده 
از روش تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی و گـردآوری اطالعـات بـه صـورت کتابخانه یـی و 

منابـع اینترنتـی به بررسـی وارزیابـی نظریـه مجموعه امنیتـی منطقه یی مـی پردازد. 
کلیدواژه ها: مجموعۀ امنیتی منطقه یی، جنوب آسیا، جوامع اسالمی، هستی شناسی.

تاریخ دریافت : 1401/4/15
تاریخ پذیرش: 1401/6/5
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 1.بیان مسأله و سوالت تحقیق
آسـیای جنوبی اعم از کشـورهای اسـالمی مثل پاکسـتان و افغانسـتان و چه غیر اسـالمی 
در زمـره حوزه هـای جغرافیایـی محسـوب می شـود کـه مشـخصه بـارز و دایمـی آن نـا 
آرامـی، کشـمکش و منازعـات دامنـه دار اسـت. تضادهـای برجسـته سیاسـی و امنیتـی 
میـان واحد هـای سیاسـی موجـود درایـن حوزه بـر رونـد و تکامل سـامانه امنیتی مسـتقر 
تأثیرجـدی و اساسـی از خـود برجـای نهـاده اسـت. منازعـات منطقه یـی درجنوب آسـیا 
همانگونـه کـه در سـطح منطقه یـی بـه قطب بندی قـدرت انجامیده اسـت، مناطـق همجوار 
را نیـز بـه دلیـل اصل مجـاورت جغرافیایـی دچار تسلسـل بحران نمـوده اسـت. منازعات 
داخلـی بـه دلیل وجـود دولت های فرومانـده و شـکاف های متعدد قومـی و مذهبی، بلوک 
بنـدی قـدرت درسـطح منطقه یی و سـرریز شـدن بحـران درسـطح بینـا منطقه یی بـه نوبه 
خـود انگاره هـای جدیـد را درروند سیاسـت خارجـی قدرت های فـرا منطقـه دربرخورد با 
پویش هـای امنیتـی درجنوب آسـیاپدید اورده اسـت. تروریزم، هسـته یی شـدن، اختالفات 
دامنـه دار مـرزی، تحوالت جدید در افغانسـتان و منطقه را وارد سـامانه و فـاز جدید امنیتی 
سـاخته اسـت. تحلیـل ایـن وضعیـت نیازمند یـک قالب فکـری جامع اسـت تا بتـوان در 
رهنمـود آن موضوعـات و مسـایل جـاری را تحلیـل نمـود. از ایـن رو، سـوال اصلـی آن 
اسـت کـه آیانظریـه مجموعـه امنیتی ازقـدرت تبیین مسـایل امنیتـی جنوب آسـیا وعلی 
الخصـوص کشـورهای اسـالمی دراین منطقـه برخور داراسـت؟ فرضیه تحقیـق بدین قرار 
اسـت: دررابطه با محیط امنیتی کشـورهای جنوب آسـیا و کشـورهای اسـالمی و رویکرد 
اسـالمی بـه مقوله امنیـت ونیـز، در رابطه با هویـت وتاریخ این کشـورها بایـد گفت که 
ایـن نظریـه از قابلّیـت اندکـی برخورداراسـت و نمی توانـد پویش هـای امنیتـی در محیط 

امنیتـی جنوب آسـیا و کشـورهای اسـالمی را بـه خوبی تبییـن نماید. 
فرضیـۀ تحقیـق، ضمـن دو محـور کلی مـورد آزمون و سـنجش قـرار می گیـرد. در 
بخـش تئوریـک، بـه تقریـر و بازخوانـی نظریۀ مجموعـۀ امنیتـی و به شـرح مختصری از 
مفروضه هـا و مسـایل فرانظـری مجموعـۀ امنیتـی منطقه یـی مبـادرت می شـود. در محـور 
دوم، تعمیـم ناپذیـری این نظریه را درمسـایل امنیتی جنوب آسـیارا با تاکید برکشـورهای 

اسـالمی را وامی کاود. 
2-1- هدف تحقیق

هـدف بررسـی و ارزیابـی ظرفیـت و قدرت تبیینـی نظریـۀ مجموعۀ امنیتـی منطقه یی 
در تبییـن مسـایل سیاسـی- امنیتی منطقۀ جنوب آسـیا می باشـد. 

3-1. روش تحقیق
مدعـا و فرضیـه تحقیـق بـا روش توصیفـی- تحلیلـی مورد آزمون قرار گرفته و جمع 

آوری داده هـا بـا روش کتابخانـه ای و اینترنتي صـورت گرفته اسـت. 
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4-1. پیشینه تحقیق
1-4-1. آثـاری ماننـد طباطبایـی )1390(، جعفری )1390(، به تحلیل و بررسـی برخی 
از مسـایل جنـوب آسـیا پرداختـه انـد و شـفیعی )1392(، )1393(، بـه ترتیب، سیاسـت 
خارجـی امریـکا در قبال هسـته یی شـدن هنـد و پاکسـتان، و ترتیبـات سیاسـی و امنیتی 
روابـط پاکسـتان و هنـد را مـورد بررسـی قـرار داده اند. بـه طور کلـی در آثـار مذکور، 
کاربسـت عناصـر و دقایـق نظریـه مجموعـه امنیتـی در موضوعـات گسـترده ای همچون 
تروریـزم، اختالفـات مـرزی، هویت، الگوهای دوسـتی و دشـمنی، تحـوالت و پویش های 
امنیتـی افغانسـتان بعـد از 11 سـپتامبر مورد سـنجش و بررسـی قـرار نگرفته اسـت. تمایز 
آشـکار ایـن پژوهش با سـایر پژوهش هایـی که در مورد مسـائل و موضوعـات امنیتی – 

سیاسـی جنوب آسـیا انجام شـده اسـت درهمیـن مسـأله قابل ردیابی اسـت. 
2-4-1. عـالوه بـر منابـع فـوق، سلسـله منابعی وجـود دارد کـه از نظر روشـی قرابت 

بیشـتری بـا مقاله حاضـر دارند. 
3-4-1. داداندیـش، پرویـن؛ کـوزه گـر کالجی، ولـی؛ )1389( در پژوهشـی با عنوان 
»بررسـی انتقـادی نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یـی بـا اسـتفاده از محیط امنیتـی منطقه 
قفقـاز جنوبـی« سـنخیت بیشـتری پیـدا می کنـد. امـا به  رغـم ایـن سـنخیت تفاوت های 
جـدی بـا هـم دارند. تفـاوت پژوهـش حاضر در مقایسـه بـا پژوهـش داداندیـش، کوزه 
گـر کالجـی برجسـتگی نقـش قـدرت مسـلط در کنـار موئلفه هـای مـادی و غیـر مادی 
اسـت. توجـه بـه وجه داخلی کشـورها و منازعـات منطقه یی شـباهت مقاله حاضـر با کار 
آنـان را نشـان می دهـد. با اینحـال کانون توجه آنـان منطقه قفقـاز جنوبـی و مقاله حاضر 

جنوب آسـیا اسـت. 
 4-4-1. عـالوه بـر منابـع فوق، سلسـله منابعـی وجود دارد کـه از نظر روشـی قرابت 

بیشـتری بـا مقاله حاضـر دارند. 
داداندیـش، پرویـن؛ کوزه گـر کالجی، ولی؛ )1389( در پژوهشـی با عنوان »بررسـی 
انتقـادی نظریـه مجموعه امنیتی منطقـه ای با اسـتفاده از محیط امنیتی منطقـه قفقاز جنوبی« 
سـنخیت بیشـتری پیـدا می کنـد. اما بـه رغم این سـنخیت تفاوت هـای جدی با هـم دارند. 
تفـاوت پژوهـش حاضر در مقایسـه با پژوهـش داداندیش، کـوزه گر کالجی برجسـتگی 
نقـش قـدرت مسـلط در کنـار موئلفه های مـادی و غیر مادی اسـت. توجه به وجـه داخلی 
کشـورها و منازعـات منطقه یـی شـباهت مقالـه حاضـر بـا کار آنـان را نشـان می دهد. با 

اینحـال کانـون توجه آنـان منطقه قفقـاز جنوبی و مقاله حاضر جنوب آسـیا اسـت. 
5-4-1. کریمـی، ابوالفضـل؛ )1396( در پژوهشـی بـا عنـوان »نقـش ج. ا. ایـران در 
هویـت بخشـی به مجموعـه امنیتی محـور مقاومت« معتقدنـد که پیروزی انقالب اسـالمی، 
مسـأله فلسـطین و حمایـت از آزادی و اسـتقالل مردمـان آن بـه یکـی از مهم ترین ارکان 
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هویت    بخـش بـه انقـالب اسـالمی و در نتیجه شـکل دهنده به سیاسـت خارجـی جمهوری 
اسـالمی ایـران تبدیل گردیده اسـت. بـه زعم این پژوهشـگر، بدون در نظـر گرفتن ایران، 
تعریـف مجموعـه امنیتـی خاورمیانه ناممکـن خواهد بود. در مقایسـه بـا پژوهش کریمی، 
پژوهـش حاضـر مؤلفه چندبعـد نگری و اختـالط منابـع مادی-غیرمادی در فهـم مجموعه 
امنیتـی را بیشـتر ملحـوظ داشـته و از ایـن منظـر اسـت کـه می تـوان نـوع روابـط برخی 

کشـورهای جنوب آسـیا همچـون پاکسـتان و افغانسـتان را تبیین کرد. 
6-4-1. گـودرزی، مهنـاز؛ درخشـنده لزرجانی، مریـم؛ )1394( در پژوهشـی با عنوان 
»بحـران اوکرایـن در مجموعـه امنیتـی دریـای سـیاه« معتقدنـد کـه اوکراین بـه عنوان 
بخشـی از نظـم منطقـه ای ایـن مجموعـه و نـوع نـگاه روسـیه به منطقـه خـارج نزدیک و 
تسـلط بـر مناطـق پیرامونی و برخـورداری از یک قدرت سـرزمینی باعث گردیـده تا این 
کشـور را بـه عنـوان بخشـی از مـدار اسـتراتیژیک امنیتـی خـود در نظر گرفته و رسـوخ 
بـه ایـن جمهوری از سـوی قدرت هـای رقیب و دشـمن همواره یـک تهاجم علیه روسـیه 
تلقـی گـردد. در این نوشـتار نیز روسـیه نقشـی کانونـی در مجموعـه امنیتی دریای سـیاه 
و اروپـای شـرقی دارد امـا در مقایسـه بـا پژوهش حاضـر، در توضیح نقش قدرت مسـلط 
منطقه یـی افـراط صـورت گرفتـه و از ایـن رو تحلیـل موئلفه هـای هوبتی اندکـی مغفول 

مانده اسـت. 
7-4-1. نیاکویـی، سـید امیـر؛ سـتوده، علـی اصغـر؛ )1394( در پژوهشـی بـا عنـوان 
»تأثیـر منازعات داخلی سـوریه و عـراق بر مجموعه امنیتـی خاورمیانـه )2011- 2015(« 
معتقدنـد کـه خاورمیانـه از آن دسـته مناطقی اسـت کـه بیشـتر از آنکـه دارای همگرایی 
منطقـه ای باشـد، مشـخصه دائمـی آن منازعـه و کشـمکش اسـت. ازجملـه بحرآن هـا و 
منازعـات در ایـن مجموعـه امنیتـی، منازعـات داخلی سـوریه و عراق اسـت کـه می تواند 
بـر رونـد و تکامـل مجموعه امنیتـی خاورمیانه تأثیرگذار باشـد. هدف اصلـی این پژوهش 
بررسـی تأثیـر منازعـات داخلـی سـوریه و عـراق بر تکامـل مجموعـه امنیتـی خاورمیانه 
اسـت. یافته هـای پژوهـش حاکـی از آن اسـت کـه منازعـات داخلـی سـوریه و عـراق 
منجـر بـه شـکل گیری زیرمجموعـه ای بزرگ تـر بـا ادغـام زیرمجموعه هـای شـامات و 
خلیـج فـارس در قالـب یـک زیرمجموعـه واحد شـده اسـت. در ایـن پژوهـش توجه به 
وجـه داخلـی منازعـات حائز اهمیت بـوده و آنان بـرای پرداختن بـه نظام امنیتـی در این 
منطقـه، ناگزیر به بررسـی تحـوالت داخلـی در قالب نظریـه مجموعه امنیتـی بوده اند. این 
یکـی از بخش هـای ضـروری بکارگیـری نظریـه مجموعـه امنیتی اسـت کـه در پژوهش 
حاضـر بـا رعایـت شـناخت جنبه هـای مذهبـی و قومـی کشـورهای جنوب آسـیا ممکن 

شـده است. 
 8-4-1. سـازمند، بهـاره؛ جـوکار، مهـدی؛ )1395( در پژوهشـی با عنـوان »مجموعه 
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امنیتـی منطقـه ای، پویش هـا و الگوهـای روابط کشـورهای حـوزه خلیج فـارس« معتقدند 
کـه بررسـی الگوهـای روابـط کشـورهای واقـع در منطقـه خلیج فـارس از جمله مسـائل 
مهمـی اسـت که بیانگر سـاختار امنیتـی این منطقـه و نوع نـگاه دولتمردان این کشـورها 
نسـبت بـه مسـائل امنیتـی محیـط پیرامـون خود اسـت. وجـود سـطح باالیـی از رقابت و 
تنـش در روابط کشـورهای ایـن منطقه نشـانه ای از نگرانی های شـدید امنیتی همسـایگان 
نسـبت بـه یکدیگـر و حاکـم بودن فضـای رقابتی بیـن آن هاسـت. به همین دلیل بررسـی 
الگوهـای روابـط این کشـورها و زمینه های شـکل گیری چنیـن الگویـی از اهمیت باالیی 
در تحلیـل سـاختار ایـن منطقـه برخـوردار اسـت. برخـاف پژوهـش حاضـر، پژوهـش 
سـازمند و جـوکار خیلـی بـر نقش قـدرت مسـلط و یـا بازیگر هژمون اسـتوار اسـت. از 
ایـن رو در منظـر آنـان عامـل اصلـی پویش ها و الگوهـای روابـط در این ناحیـه متاثر از 
قـدرت خارجی اسـت که همین موضـوع، چرخش نظـری کار آنان بسـوی چارچوب های 

تحلیلـی رئالیسـتی را نشـان می دهد. 
9-4-1. احمـدی، محمـود؛ )1382( در پژوهشـی بـا عنـوان »درگیری و خشـونت در 
جنـوب آسـیا« بـه وجوه داخلـی و منازعـات بین کشـوری در جنـوب آسـیا پرداخته اند، 

امـا در کار خـود ماحظـات روش شناسـی را ندارند. 
10-4-1. توحیـدی، زهرا؛ )1389( در پژوهشـی با عنوان »خیزش جنبش های اسـامی 
در جنـوب آسـیا« به مسـائل هویتـی و اجتماعـی پرداخته انـد و بخوبی نقش ایـن عامل را 
در مجموعـه امنیتـی جنوب آسـیا درک کرده انـد، اما آن را در روش پژوهش به شناسـایی 

ند.  نرسانده ا
11-4-1. پژوهـش حاضـر» کاربسـت نظریـة مجموعـة امنیتـی منطقـه ای در تحلیـل 
مسـائل و پویش هـای امنیتـی جنوب آسـیا« مفـروض دارد کـه مجموعه امنیتـی منطقه ای 
آسـیای جنوبـی بشـدت متأثـر از مسـائل داخلی و هویتی اسـت و از سـوی دیگـر در این 
ناحیـه و در برخـی مـوارد شـرایط دولـت پیشـامدرن برقـرار اسـت، پـس ناچـارا بـرای 
رسـیدن بـه چنیـن واقعیاتـی و درک جوانـب آن، بایـد نظریـه مجموعـه امنیتـی را بکار 
گرفـت و بـا کمـک ایـن نظریـه و تمرکز بر سـطوح مختلـف امنیـت و تأکید بـر ابعاد 
متفـاوت آن، می تـوان بـه درکـی روشـن از ابعـاد داخلـی و منطقـه ای مجموعـة امنیتـی 

منطقـه ای جنوب آسـیا رسـید. 
2. معرفـی نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یی)سـطح تحلیـل، موضـوع امنیـت، خوشـه 

امنیتـی و ایـده اصلی(
امنیتـی منطقه یـی )Regional security complex( بـرای   مفهـوم »مجموعـه 
نخسـتین بار توسـط بـاری بـوزان درکتاب مـردم، دولت ها و هـراس مطـرح گردید. وی 
معتقـد اسـت به دلیـل آن که سـطوح تحلیلـی ملی و بیـن المللـی نمی توانند بـرای تجزیه 
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و تحلیـل مسـایل مربـوط بـه مناطـق مناسـب باشـند، لذا وجـود یک سـطح تحلیـل میانه 
بـرای ایـن منظـور ضـروری خواهـد بود. خـود وی منظـور از ارائه سـطح تحلیـل میانه را 
تالشـی در جهـت پر نمودن شـکاف میان سـطح دولت و سیسـتم)نظام بین الملـل( می داند. 

)بـوزان، 1378: 212(
 نظریـه مجموعـه امنیتـی بـر این فـرض مبتنی اسـت که پایـان جنگ سـرد، جهان را 
بـه سـمت برهـوِت ناامنـی سـوق داد. در ایـن نظریـه، پرتاب شـدگی یک بـارۀ جهان به 
سـوی ناامنـی، ریشـه در مفروضه هـا و تجویـزات ویرانگر مکاتـب رئالیسـتی و جهان گرا 
دارد. بـه ایـن معنا کـه مکتب واقع گـرا با تلقـی دولت به عنـوان یگانه موضـوع امنیت و 
نیـز مکتـب جهان گـرا با تلقـی نظام بیـن المللی به عنـوان یگانـه عامل امنیـت، از کانون 
تکویـن حرکت هـای اصلـی منطقـه غفلـت کرده انـد. بنابـر این، الزم اسـت بـرای ارائه 
فهم مناسـب از سرشـت و سرنوشـت امنیت به سـاختار منطقـه و ویژگی های کشـورهایی 
کـه در منطقه یـی خـاص قـرار دارنـد و از معضالت امنیتـی مشـابهی برخوردارنـد، توجه 
کـرد. )ابراهیمـی؛ 1386: 451( بـوزان، جهـان را بـه هفت خوشـۀ امنیتی تقسـیم کرده و 
درصـدد اسـت، نشـان دهد هر یـک از مناطـق اقتضائـات و فرمول های امنیتـی مخصوص 
بـه خـود را دارد. در نظریـۀ مجموعـۀ امنیتـی آنچـه باعـث تشـکیل خوشـه های امنیتـی 
می شـود، وجـود شـباهت ها و تفاوت هـای مناطـق اسـت. در اندیشـۀ بـوزان دو عامـل 
بنیـادی کـه سـبب تشـکیل خوشـه های منطقه یـی مـی شـوند، عبارتنـد از: هویـت دیرپا 
یـا جدیـد و هم جـواری جغرافیایـی. )آدمـی، 1394: 3-5( از منظـر بوزان، تبـار تاریخی 
و هویـت دراز آهنـگ سـبب می شـود، ملـت مـورد نظـر از ذهنیـت ویـژه ای برخوردار 
شـود و همیـن خودآگاهـی تاریخـی و تفاخـر به گذشـته غـرور انگیـز، ضمانـت امنیتی 
مهمـی اسـت کـه مانع نفـی هویت کشـور یا الحـاق آن به بازیگر توسـعه طلب می شـود. 
)نصـری؛1387: 27( از نظـر بـوزان و ویور، منظومۀ قـدرت، تابعی از مناطق محسـوب می 
گـردد. برداشـت آن هـا از منظومۀ قـدرت، نوعی توجه محـوری به نقش مناطـق و اهمیت 
ژئوپلیتیـک آن هـا در منظومـه قدرت جهانـی اسـت. )یونسـیان؛ 1384: 58-57( تأکید بر 
سطح منطقه به نوپیداهـا و پویش هـای امنیتـی بعـد از جنـگ سـرد در نظـام بیـن الملل بر 
مـی گردد. بـوزان، معتقد است که تحلیلهاي سطح کالن و سطح خرد نميتواند، پاسخگوي 
تغییرات ایجاد شده در ابعاد و مرجع امنیت باشد. )Buzan, 1999:70( ایدۀ اصلي این نظریه 
این است که چون انتقال تهدیدها در فواصـل کوتاهتر به مراتب راحـتتر از انتقال آن در 
فواصـل طوالني است، وابستگي متقابل امنیتي بـه شکل طبیعي به الگـوی دسته بندي هـای 
منطقـۀ مجموعـۀ امنیتي تبدیل مـیشود. بر اساس این نظریه، براي اینکه گروهي از دولتها 
یـا واحدهـا کیفیت مجموعـۀ امنیتي منطقـه اي داشته باشند، باید از نظر امنیتي تا آن اندازه 
باشند که براي تبدیل آنها به مجموعهاي متصل و در عیـن حـال  وابستگي متقابل داشته 

مجـزای از مناطق امنیتي پیرامون کفایت کند. )عبداهلل خانـی، 1389: 278-279(
ازنظـر بـوزان ایـن نظریه به سـه دلیل مفید اسـت: اواًل سـطح تحلیل مناسـبی اتخاذ می 
کنـد، ثانیامی توانـد داده هـا ویافته های تجربی را سـامان دهـد وثالثا سـناریوهای را باابتنای 

 )buzan, waever: 2003: 28( .برنظریه ارایـه نماید
مفهـوم اساسـی کـه بـوزان درمعرفـی نظریـه مجموعـه امنیتـی بـه کارمـی برد، سـاخت 
اجتماعی اسـت. این متغیر شـامل الگوهای دوسـتی و دشـمنی میان واحدها اسـت. دشمني 
اشـاره بـه روابطـي میـان واحدهاسـت کـه در آن سوءظن و ترس حاکم باشد و منظـور 
از دوسـتی این است که در روابط میـان دولـتهـا طیـف وسـیعي از دوسـتي واقعـي تـا 

انتظـار حمایـت و حفاظت را شامل ميشود. )بـوزان؛ 1378: 215(
نمودارشماره1: الگوی دوستی و دشمنی در نظریۀ مجموعۀ امنیتی منطقه یی است. 

آنچـه آمـد معرفـی و شـرح مختصـری از نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یـی بـود. 
درمعرفـی وسـپس نقـد و ارزیابـی نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یـی پرداختن بـه مبانی 
فرانظـری ایـن نظریـه اساسـی بـه نظـر می رسـد. ازاین رو بـرای معرفـی بهتر ایـن نظریه 
در زیـر بـه مباحـث فرانظری که شـامل مسـایل هم چـون هستی شناسـی، معرفت شناسـی 

می پردازیـم.  اسـت،  وانسان شناسـی 
2-2. مبانی فرانظری نظریه مجموعه امنیتی منطقه یی

نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یـی از نظرسنخ شناسـی در طیـف نظریه هـای انتقـادی 
قـرار می گیـرد. یکـی از ویژگی هـای اصلـی نظریـه انتقـادی روابـط بین الملل آن اسـت 
کـه درگیـر مباحـث بنیادین هستی شـناختی و معرفت شـناختی می شـود و بـه همین دلیل 
مـورد انتقـاد جریـان اصلـی قـرار می گیـرد کـه انتظـار دارد دغدغـه نظریـه روابـط بین 
الملـل مسـایل محتوایـی باشـد و نـه فـرا نظـری. )مشـیر زاده، 1384: 227( در مطالعـات 
انتقـادی امنیـت هـم تهدیدهـا و هـم ابژه هـای امنیت بـه مثابه یـک سـاخت اجتماعی در 
نظرگرفتـه می شـود. )ابراهیمـی، 1379: 131( نظریـه انتقـادی از نظر موضع، قـرار گرفتن 
در مقابـل جریـان مسـلط اندیشـه و به پرسـش گرفتـن مفروضـات و مدعیات آن اسـت. 
بنابرایـن موضـع ایـن نظریـه در ابتـدا نسـبت بـه همـه امـور، پرسشـی هستی شـناختی و 

دوستی
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مجـزای از مناطق امنیتي پیرامون کفایت کند. )عبداهلل خانـی، 1389: 278-279(
ازنظـر بـوزان ایـن نظریه به سـه دلیل مفید اسـت: اواًل سـطح تحلیل مناسـبی اتخاذ می 
کنـد، ثانیامی توانـد داده هـا ویافته های تجربی را سـامان دهـد وثالثا سـناریوهای را باابتنای 

 )buzan, waever: 2003: 28( .برنظریه ارایـه نماید
مفهـوم اساسـی کـه بـوزان درمعرفـی نظریـه مجموعـه امنیتـی بـه کارمـی برد، سـاخت 
اجتماعی اسـت. این متغیر شـامل الگوهای دوسـتی و دشـمنی میان واحدها اسـت. دشمني 
اشـاره بـه روابطـي میـان واحدهاسـت کـه در آن سوءظن و ترس حاکم باشد و منظـور 
از دوسـتی این است که در روابط میـان دولـتهـا طیـف وسـیعي از دوسـتي واقعـي تـا 

انتظـار حمایـت و حفاظت را شامل ميشود. )بـوزان؛ 1378: 215(
نمودارشماره1: الگوی دوستی و دشمنی در نظریۀ مجموعۀ امنیتی منطقه یی است. 

آنچـه آمـد معرفـی و شـرح مختصـری از نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یـی بـود. 
درمعرفـی وسـپس نقـد و ارزیابـی نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یـی پرداختن بـه مبانی 
فرانظـری ایـن نظریـه اساسـی بـه نظـر می رسـد. ازاین رو بـرای معرفـی بهتر ایـن نظریه 
در زیـر بـه مباحـث فرانظری که شـامل مسـایل هم چـون هستی شناسـی، معرفت شناسـی 

می پردازیـم.  اسـت،  وانسان شناسـی 
2-2. مبانی فرانظری نظریه مجموعه امنیتی منطقه یی

نظریـه مجموعـه امنیتـی منطقه یـی از نظرسنخ شناسـی در طیـف نظریه هـای انتقـادی 
قـرار می گیـرد. یکـی از ویژگی هـای اصلـی نظریـه انتقـادی روابـط بین الملل آن اسـت 
کـه درگیـر مباحـث بنیادین هستی شـناختی و معرفت شـناختی می شـود و بـه همین دلیل 
مـورد انتقـاد جریـان اصلـی قـرار می گیـرد کـه انتظـار دارد دغدغـه نظریـه روابـط بین 
الملـل مسـایل محتوایـی باشـد و نـه فـرا نظـری. )مشـیر زاده، 1384: 227( در مطالعـات 
انتقـادی امنیـت هـم تهدیدهـا و هـم ابژه هـای امنیت بـه مثابه یـک سـاخت اجتماعی در 
نظرگرفتـه می شـود. )ابراهیمـی، 1379: 131( نظریـه انتقـادی از نظر موضع، قـرار گرفتن 
در مقابـل جریـان مسـلط اندیشـه و به پرسـش گرفتـن مفروضـات و مدعیات آن اسـت. 
بنابرایـن موضـع ایـن نظریـه در ابتـدا نسـبت بـه همـه امـور، پرسشـی هستی شـناختی و 
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فراینـدی اسـت. پرسـش های نظریـه انتقـادی این اسـت کـه چگونـه پرسـش های ما در 
بـاره عقـل جمعی سـاخته و پرداخته می شـود؟. )قیصـری، 1393: 43( درایـن گونه نظریه 
میـان هستی شناسـی، شناخت شناسـی و انسان شـناختی نسـبتی وثیق برقرار اسـت. در قالب 

نمودار زیر ميتوان به وابستگي مستقیم میان هستيشناسي و شناختشناسي پي برد:
نمودار1- وابستگي مستقیم هستيشناسي، شناختشناسي و روششناسي. )هاي، 1385: 111(

 
1-2-2. هستی شناسی: هستيشناسي در حقیقت به دیدگاه و جهانبیني نسبت به ماهیت 
وجود موجودات هستي اشاره دارد و این را با فرض ماديگرا یا ایدئالیستي به پاسخ مينشیند 
است؟.  ماهیتي  چه  داراي  و  چیست؟  دارد  وجود  :آنچه  که  کرد  وارد  را  پرسش  این  و 
)علیپوریانـی ونـوری، 1390: 215( هستی شـناختی بـه تعبیری، »زمینۀ اکتشـاف« یا »مقام 
گـردآوری« اسـت و بـه مفروضه هـای بنیادیـن در بـارۀ جوهـرۀ سیاسـت بین الملـل بـه  
عنـوان عرصه ای خاص از عمل سیاسـی اشـاره دارد. )مشـیرزاده، 1384: 7( نظریه مجموعه 
امنیتـی منطقه یـی بـه مثابـه یـک فرانظریـه دارای مفروضه هـای اساسـی دربـاره جوهـره 
سیاسـت منطقه یـی و جهانـی در ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی و نظامی و هویتی اسـت و بدین 
ترتیـب، دارای مبانـی هستی شناسـانه می باشـد. یکـی از بحث هـای مهـم نظریـه مجموعه 
امنیتـی اهمیـت مطالعـه دولـت و فرد در مسـایل امنیت هستی شناسـانه اسـت. بـه عبارتی 
دیگـر، دولـت بـه عنـوان یک ویژگـی جمعـی می تواند یـک سـطح تحلیل بـرای مطالعه 
امنیتـی باشـد؛ ولـی امنیـت فردی نیز خـود می توانـد درنگرش فـوق مطالعه شـود، چراکه 
دیگـر دولت هـا تنها موضوع و مـی دان دار امنیت نیسـت. مثـال: مفهوم امنیتی سـاختن الی 
ویـور وبـوزان یک فاکتور اساسـی اجتماعـی درون ذهنی را کـه با دو رویکـرد فردمحور 
و جمع محوراسـت، مطـرح می سـازند. آنـان مشـخص می کننـد کـه رویکـرد فردمحـور 
قادرنیسـت امنیتـی سـاختن را توضیـح دهـد و جمع محوری نیـز محدودیت خـود را دارد. 

)442  :1386 )ابراهیمی، 
یکـی ازمـواردی کـه می تـوان بحث هـای هستی شناسـانه را درنظریه مجموعـه امنیتی 
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نشـان داد، نـگاه تاریخـی بـه پدیـده دولـت اسـت. ازنظربـوزان وویـور، درتحلیل هـای 
امنیتـی، مطالعـه سرگذشـت دولت بسـیار ضـروری اسـت. به نظرایـن نویسـندگان تاریخ 
امنیتـی کشـور ها جـدای ازتاریـخ فراز و فـرود دولت هـا نیسـت. آن دو دراین راسـتا به 
روش بحـث جرج سورنسـن اشـاره مـی کنند کـه دولت های جهان را به سـه نوع سـنتی، 

)buzan and ole waver,2003:1( .مـدرن و پسـت مدرن تقسـیم مـی کنـد
بـوزان وویـور، مـرور نظریه هـای امنیت بیـن المللـی و نیز تاریـخ تحـول دولت ها را 
از آن رو ضـروری می داننـد تـا نشـان دهد امنیـت به مفهوم عمیـق آن در قالـب یکی از 
نظریه هـا بـه خوبی فهم نشـده اسـت. )نصـری، 1383: 345( از منظر بوزان، تبار تــاریخي 
و هویــت دراز آهنــگ سـبب مي شـود ملـت مورد نظـر از ذهنیـت ویـژه اي برخوردار 
شــود و همــین خودآگــاهي تــاریخي و تفاخر به گذشـته غرورانگیز، ضمانت امنیتي 
مهمـي اسـت کـه مانع نفي هویت کشـور یا الحاق آن بــه بازیگر توسـعه طلب مي شـود. 
)نصـری، 1390: 121( از مباحـث دیگـر هستی شـناختی نظریـه مجموعه امنیتـی تأکید بر 
نقـش هنجارهـا، قواعـد، و فرهنگ می باشـد. بـوزان وویور بر خـالف  هانتینگتـن معتقدند 
کـه مقوالتـی ماننـد سـرزمین، تاریـخ، جغرافیـا و هویـت تاریخـی را نمی توان بـه خاطر 
تولیـد ناخالـص ملـی با میزان سـودآفرینی و سـرمایه گذاری انـدک به دور افگنـد. عوامل 
فرامـادی بـه انـدازه عوامـل مادی در تحقـق امنیـت مرثرند و» امیـد« به انـدازه توانمندی 

عینـی حایز اهمیت اسـت. )نصیـری، 1384: 590( 
 بـوزان وویورمعتقدنـد کـه امنیـت همیشـه برپایـه ارجـاع عینـی نیسـت و ارتباطات 
انسـانی و نقـش هنجارهـا مهم و تأثیرگذاراسـت. به عبارتی با توجه به مسـأله هنجاراسـت 
کـه هویـت وامنیـت رابطـه ای دوسـویه پیدا مـی کنـد. درقالب نظریـه مجموعـه امنیتی 
منطقه یـی ودرسـطح کالن درمکتـب کپنهـاک بـه جـز مـک سـوئینی کـه درمباحـث 
هستی شناسـی اعتقـاد چندانـی بـه نقـش هنجارها، فرهنـگ وتاریـخ ورابطه ان بـا هویت 
نـدارد، بقیـه اعضـای مکتـب مزبـور معتقدنـد کـه زبـان، تاریـخ فرهنـگ وحتـی نـژاد 
ومرزهـای سیاسـی درتعییـن هویـت وسـپس امنیت مهم هسـتند. بـوزان درمـورد دخالت 
بغرنـج دولـت درموردهویت هشـدار می دهد واین جاسـت کـه امنیت اجتماعـی به امنیت 
دولـت گـره مـی خـورد، بـه عبارتـی امنیت ملـی دولـت بـه وسـیله جامعه داخـل خود 
می توانـد متزلـزل شـود، پـس امنیـت اجتماعـی بـه عنـوان یک موضـوع هستی شـناختی 

درمکتـب بیسـار مهـم می باشـد. )ابراهیمـی، 1386: 442(. 
نظریـه  هستی شناسـی  انسان شناسلی)anthropology(:همانگونه که   .2-2-2
مجموعـه امنیتـی برهستی شناسـی مـدرن اتکاپیـدا کـرده اسـت. از بعد انسان شـناختی 
نیـز ایـن نظریـه بـر بنیـان یـک انسان شـناختی غربـی و مـدرن اسـتوار اسـت کـه 
قائـل بـه عقالنیـت هزینـه ـ فایـده ای بـرای آن می باشـد، چـرا که ایـن نظریـه نیز 
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انتخـاب  ادامـۀ نظریه هـای خردگـرا قـرار دارد کـه اصـل را بـر عقالنیـت در  در 
قـرار می دهـد. به عبارتـی، ایـن نظریـه بـر مـدل» انسـان اقتصـادی« اسـتوار اسـت. 

 .)26-5  :1393 )نورمحمـدی، 
البتـه ایـن نظریـه برهویت وهنجارها وزیسـت بوم فرهنگـی وتاریخی درانسـان تجربه 
گـرا نیـز تاکیـد دارند اماایـن هویـت درطفیل تجربـه، منفعت ولذت به دسـت مـی آید. 
زیـرا ارزشـها درایـن نظریـه درذیل تجربه وسـود جویی به دسـت آمـده وازایـن راه قابل 
شـناخت هسـتند. به عقیده بـوزان وویـور، نظریه مجموعـه امنیتی باجامعه الکـی که صلح 
را حاصـل سـود وزیان تلقی می کند سـازگار اسـت. )نصیـری، 1384: 603( بدین ترتیب، 
قرینـه شـناخت شناسـی وانسان شناسـی درنظریه مجموعـه امنیتـی منطقه یی، امنیتی اسـت 
کـه بربنیان سـود مندی انسـان محاسـبه گرواقتصادی اسـتوار اسـت. نظریه پـردازان نظریه 
مجموعـه امنیتـی منطقه یـی، دولت هـا را بـه مثابه موجـودات عاقلـی در نظـر گرفته اند که 
در عرصـۀ تصمیم گیـری درسـطوح داخلـی، منطقه یـی وجهانـی بـه صـورت یـک پارچه 
و عقالنـی عمـل می کننـد. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه در بعـد انسان شـناختی نیـز این 
نظریـه بـر بنیان انسـان غربی قـرار گرفته و یـک ذهنیت حسـاب گر را برای این انسـان 

مالک قرار داده اسـت. 
3-2-2. معرفت شناسلی: معرفت شناسـی در سـاده ترین تعریـف آن عبـارت اسـت از 
این کـه مـا چگونـه می دانیم چیـزی را کـه می دانیـم، می دانیـم؟. )مشـیرزاده، 1384: 10( 
برایـن اسـاس، نظریه مجموعـه امنیتـی دارای معرفت شناسـی ویژه اسـت. مهم ترین بحث 
شـناخت شناسـی - روش شـناختی در مـورد نظریه مجموعـه امنیتی ونیزمکتـب کپنهاگ 
موضـع میانـه ای اسـت کـه از نظر شـناخت شناسـی می توان در آن - جسـت جـو کرد. 
یکـی از انتقـادات مهم بـوزان به اثبـات گرایانی چون مورگنتا و نیز پسـا اثبـات گرایانی 
کـه شـامل طیـف وسـیعی از فمنیسـت ها، پسـت مدرنیسـت ها و انتقادی ها می شـود، این 
اسـت کـه آنـان یـا بـر عنصر مـادی امنیـت تأکید مـی کننـد و یـا در مباحـث انتزاعی 

)Buzan waver 43 :2003( .غیرقابـل فهـم غوطه ور شـده انـد
نـگاه تفسـیرگرا، تاریخـی و ایدئوگرافیـک یعنـی تأکیـد بر جنبـه منحصر بـه فرد و 
یگانـه پدیده هـای اجتماعـی و توجـه بـه ابعاد هنجـاری در کنـار ابعاد توصیفـی و تحلیلی 
را می تـوان معـرف رهیافـت شـناخت شناسـی نظریـه مجموعـه امنیتی ومکتـب کپنهاک 
دانسـت. ایـن مکتـب خـود را گـزارش گـر بی طـرف واقعیـت مجهـول نمی دانـد، بلکه 
معتقـد اسـت که واقعیت تاریخ، شـناخت ماسـت و شـناخت مـا در جمع شـکل می گیرد. 
برخـالف تعبیـر اثبات گرایی رئالیسـتی، ایـن مکتب تعامل انسـان ها و واحدهای سیاسـی 
را صرفـًا مـادی نمی دانـد و معتقـد اسـت که تجربه و مشـاهده، روش مناسـب و درسـتی 
بـرای تحلیـل رفتـار انسـان ها نیسـت، زیـرا اراده منـد بـودن انسـان ها، تغییـر موقعیـت 
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آزمایـش، پیـش فرض هـای آزمایـش گـر و حتی محدودیـت ابزارهـای آزمایـش، مانع 
از اعتمـاد بـه دسـتاوردهای تحلیـل عینـی و مادی اسـت. تجویز ایـن نظریه، پنـاه آوردن 
بـه تحلیل هـای انتزاعـی و ذهنـی نیسـت، چـون ادراک آن هـا نیـز قابـل درک، تعیمم و 
تطبیـق بـا واقعیـات نیسـت. گذر از محاسـبات و مشـاهدات مـادی و سـپس تحلیل ذهنی 
گزاره هـای تاریخـی، جغرافیایـی و اجتماعی روش مقبـول نظریه بـوزان و همکارش ویور 

اسـت. )ابراهیمی، 1386: 451(
بـه طور کلـی در بحث شناخت شناسـی نظریـه مجموعه امنیتی بایسـتی گفـت که این 
مکتـب ضمـن رد مفروضـات اثبات گرایـان بـر موقعیت منـدی آگاهی و شـناخت تأکید 
می ورزنـد و بـر آن اسـت کـه اواًل واقعیـت یا حقیقـت عینی مـورد ادعـای اثبات گرایان 
اصـاًل وجـود نـدارد؛ بلکـه اینهـا را براسـاس اسـتعداد، حافظـه و اقتضـای محیط خـود با 
واقعیـات، تعبیـر و تفسـیر می کننـد. پـس سـخن گفتـن از وجـود واقعیت پنهـان و قابل 
کشـف باطـل اسـت. ثانیـًا بیـن مشـاهده گر و موضوع مـورد مشـاهده می تـوان تفکیک 
قائـل شـد. عـالوه بـر ایـن واقعیـات را نمی توان بـه شـکل ثابت فـرض کرد؛ بلکـه این 
واقعیـات می تواننـد حقیقی یا تصوری باشـند. سـرانجام آنکـه تجربه گرایـی آن هم از نوع 
مشـاهداتی، تنهـا روش شـناخت نیسـت؛ بلکـه بسـیاری از امـور که اساسـًا مشـاهده پذیر 
نیسـتند یـا فقـط بخشـی از آن هـا قابـل مشـاهده و کمیت پذیـر می باشـد و ایـن ادعا که 
می تـوان حقیـت مجهـول را بـا زبان عینـی و کمی مطالعه بیان کرد، درسـت نیسـت. پس 
نـگاه مکتـب کپنهـاگ بیشـتر نگاهـی تاریخی و تفسـیری اسـت کـه همراه بـا تأکیدی 
کـه بر ابعـاد فرهنگـی، هویتـی و اجتماعی مطالعـات امنیتـی دارد، با هستی شناسـی آن ها 

 )Smith, Op. Cit. , P. 15( .سـازگاری دارد
4-2-2. روش شناسلی: نظریــه مجموعـه امنیت منطقه یـی، نظریه ای روش شناسـانه با 
سـطح تحلیـل منطقه یـی بـرای تجزیـه و تحلیـل امنیـت بیـن الملـل اسـت. ایـن روش- 
نظریـه بـه علـت انتخاب سـطح تحلیـل به عنـوان مبنـا و چارچوب خـود، در واقـع نظریه 
محیط شناسـی امنیتـی نیـز محسـوب می شـود. )عبدالـه خانـی، 1392: 278 ( بـر اسـاس 
تحلیل هـای روش شناسـانه های، میـان هستسی شـناختی، معرفت شـناختی، انسان شـناختی و 
روش شـناختی رابطـه معنا دارووثیق برقـرار اسـت. )هاي، 1385: 111( منظورازاین رابطه، 
تأثیـر و تاثر اسـت. روش شناسـی این نظریـه نیز متأثر از هستی شناسـی و معرفت شناسـی 
آن، مبتنـی بـر یـک روش تجربـی ورئالیسـتی اسـت. بـوزان معتقـد اسـت کـه مکتـب 
کپنهـاگ خـود را برخـوردار از روش هـای رئالیسـتی از فهـم روابـط بین الملل دانسـته و 
پیرامـون کاربـرد تئـوری چندبعـدی و ایده جامعـه بین المللـی جهت فهم سـاختار معاصر 
جامعـه بیـن المللی و نقـش قدرت هـای بزرگ کوشـش می نمایـد. )دهشـیری ودیگران، 
1396: 45( در کاربـرد توصیفـی، نظریـه مجموعـه امنیتی منطقه یی کسـانی را خطاب قرار 
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می دهدکـه بـه صـورت تجربـی مناطـق خـاص را مطالعـه می کننـد. ایـن نظریـه تـا حد 
زیـادی یـک زبـان توصیفی، روشـی برای اسـتخراج نظـم از داده هـای پیچیـده و نگارش 
تاریـخ سـاختاری بـوده و ایـن امـکان را می دهد که بتـوان مطالعه شـرایط داخلـی، روابط 
میـان واحدهـا در منطقـه، روابط میـان مناطق و تعامـل پویش های منطقه یی بـا قدرت های 
عمـل کننـده در سـطح جهانـی را به یکدیگر ربـط داد. )دهشـیری ودیگـران، 1396: 63( 

3. ارزیابینظریه مجموعه امنیتی منطقه یی با استفاده از محیط اسالمی
کاربسـت ایـن نظریـه در جنوب آسـیا به خصوص کشـورهای اسـالمی، بـا چالش ها 
و کاسـتی های زیـادی روبرواسـت. بـر همین اسـاس، ابتدا مبانـی فرانظری ایـن نظریه  در 
چهارچـوب رویکـرد اسـالمی مورد نقـد قرار می گیرد و سـپس بـه ارزیابی ایـن نظریه با 
اسـتفاده از محیـط امنیتـی واحدهای سیاسـی موجود در جنوب آسـیا مبـادرت می گردد. 

1-3. نقـد و بررسـی فرانظـری نظریـه مجموعـه امنیتی درکشـورهای اسـالمی جنوب 
آسـیا در چهارچوب اندیشـه اسـالمی و بررسـی امکان کاربسـت ایـن نظریه ها بـا مبانی و 
جهان بینـی اسـالمی می تـوان نظریـه مجموعه امنیتـی منطقه یی در کشـورهای اسـالمی در 

جنـوب آسـیا را مورد نقد قـرار داد. 
1-1-3. نقد وبررسی نظریه مجموعه امنیتی منطقه یی ازلحاظ هستی شناسی: 

برخـالف معرفتشناسي نظریـه مجموعه امنیتـی منطقه یی که به دلیل اتـکا برنگره های 
مـدرن بر دو پایه عقل و تجربه استوار است؛ هستی شناسـی نظریه هـای اسـالمی بـر مبنـا و 
اصـول خاصـی اسـتوار گردیـده اسـت. نخسـتین بحـث آن را می تـوان در قالـب اصالت 
واقعیـت و پدیده هـای خـارج از ذهـن پیگیـری نمـود. در این قسـمت مبانـی نظریه های 
اسـالمی بـا نظریـۀ مجموعـه امنیتی یکی اسـت؛ یعنی هـر دو قائل بـه پدیده هایی هسـتند 
کـه خـارج از ذهـن مـا واقعیت دارنـد. اما نقطـۀ اختالف در ایـن امر در خصـوص وجود 
یـا عدم وجـود واقعیت هـای غیرمادی اسـت. نظریه هـای اسـالمی واقعیت خـارج از ذهن 
را در دو بعـد فیزیکـی و متافیزیکـی مـورد مطالعـه قـرار می دهنـد. )طباطبایـی، 1372: 
160-162( از دیـدگاه اسـالم، جهان و واقعیت هـای قابل مشـاهدۀ درون آن تنها چیزهایی 
نیسـتند کـه مـا قـادر به دیـدن یـا درک آن هسـتیم؛ بلکـه پدیده هایـی نیز وجـود دارند 
کـه مـا چیـزی راجـع بـه آن هـا نمی دانیـم و ایـن امـر بـه معنـی این نیسـت کـه آن ها 
وجـود ندارنـد. )دهقانـی، 1389: 53( از منظـری دیگر اسـالم برای پدیده ها اعـم از طبیعی 
و اجتماعـی اصالت ذاتـی قائـل و معتقـد اسـت کـه آن هـا در بعـد فرا زمـان و فرامـکان 
وجـود دارند. حـال آن کـه در نظریه های غربـی-از جمله نظریـۀ مجموعه امنیتـی پدیده ها 
جوهـر ذاتـی ندارنـد و همان گونـه که هسـتند تعریـف می شـوند. )مطهـری، 1370: 97( 
براسـاس اصـول واقع گرایـی اسـالمی و آن چه در کتاب«اصول فلسـفه و روش رئالیسـم« 
عالمـه طباطبایـی ذکر شـده اسـت، حـوادث و پدیده های جهان بر اسـاس نظمـی طبیعی و 
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قانـون علّـی حاکـم بر آن شـکل گرفته انـد. اما ایـن نظریۀ امنیتـی تنها عالمـی را که قابل 
مشـاهده اسـت، مـورد تأکیـد قـرار می دهـد و از اصل علّیت سـخنی بـه میان نمـی آورد. 
بنابرایـن بـرای آن هـا فرقـی نمی کنـد که حـوادث تصادفـی به وجـود آمده اند یـا نظمی 

را بـا خود دارنـد. )عالمـه طباطبایی و مطهـری، 1372: 140(
در مبحـث هستی شناسـی نظریـه مجموعـه امنیتی دولت، آن هم به شـکل وسـتفالیایی 
آن مبنـا و سـطح تحلیـل نظریـه پـردازان آن قـرار گرفته انـد. حـال آن که بایـد پذیرفت 
دولـتـ  ملت هـای گذشـته چـه بر اسـاس نظریه های اسـالمی و چـه براسـاس نظریه های 
متأخـر غربـی کارویژه هـای خود را از دسـت داده و تا حـدودی تعدیل شـده اند. از طرفی 
دیگـر نظام بین الملل وارد دورۀ گذار پسا وسـتفالیایی شـده اسـت. )میرحیـدر، 1385: 33( 
بنابر ایـن در نظرگرفتـن سـطح تحلیـل دولـت بـدون توّجه بـه دیگـر عوامـل غیر منطقی 
بـه نظـر می آیـد. دیـدگاه دولت محـوری و توّجـه به یـک گروه خـاص از دیـد قرآن و 
اسـالم رد شـده اسـت. خداوند در آیـۀ 52 سـورۀ مؤمنون به »اّمـت واحـده« و همان طور 
کـه می دانیـم نهایـت آرمـان نظریه های اسـالمی برداشـن مرزهـای جغرافیایـی و وحدت 
مسـلمانان اسـت. ایـن امـر اگرچه ممکن اسـت کمی دشـوار به نظـر بیاید؛ اما با بررسـی 
اجمالـی ایـدۀ اتحادیـۀ اروپـا و موفقیـت نسـبی اش در برداشـتن مرزهـای ملّـی در اروپا 
متوّجـه خواهیم شـد که تشـکیل اّمت واحـده دور از ذهن نیسـت. بنابراین مبنـا قرار دادن 
دولـت و واقعیـت خـارج از ذهن با توّجـه به موارد و دالیلـی که ذکر کردیـم، از دیدگاه 
نظریـات اسـالمی مـردود به  شـمار مـی رود. یکی از مسـایل مهـم در هستی شناسـی نظریه 
مجموعـه امنیتـی، امنیـت ملـی اسـت. در این نظریـه، امنیت ملـی مرکزثقل دولت اسـت. 
بـرای مثـال، ویـور براین عقیده اسـت که مفهـوم امنیت در سـطح دولت شـکل می گیرد؛ 
زیـرا سـاخت سیاسـی دولت هـا، مهم تریـن زیسـت گاه کشـورها تلقـی می گـردد. بدین 
ترتیـب، ایـن نظریـه بـا توجه بـه دولت محـوری اش بعـد امنیـت ملـی را مهم تریـن ابعاد 
شـناخت امنیتـی خـود در سـطوح بین المللـی، منطقه یی، دولتـی و اجتماعی بیـان می کنند. 
)Waver,ole,)1989: 15امـا امنیـت در رویکرد اسـالمی اوالبه دولت هـا اختصاص ندارد 
و ثانیـا امنیـت وابسـته به عدالت می باشـد. بیـن عدالت و امنیـت در ارتباط دو سویه شـان 
تعارضـي متصـور نیسـت؛ چنانکـه شـأن بنیـاد عدالت بر شـأن بنیـاد امنیت مقـدم بوده و 
نمي تـوان از امنیتـي پایـدار و رضایت بخـش بـدون وجـود برداشـتي صحیـح از عدالـت، 

سـخن گفت. )افتخـاری، 1395: 52(
مفهـوم امنیـت در اسـالم و نظریـه مجموعه امنیتـی هـردو از جایـگاه و اهمیت خاصی 
برخـوردار اسـت. تـا جایی کـه می توان هـدف از شـکل گیری ایـن نظریـه را نگرانی های 
امنیتـی نظریه پـردازان آن دانسـت. از آن طـرف قـرآن کریـم کـه مهم ترین منبعی اسـت 
که در اسـالم مسـأله امنیت را مورد توجه قرار داده اسـت. مقوله امنیت در اسـالم از جایگاه 
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و اهمیـت خاصـی برخـوردار بوده و همـواره طراحی آن در بسـتر نظام اسـالمی مورد توجه 
بـوده اسـت. این مفهـوم از جمله موضوعاتی اسـت کـه در قرآن بـه عنـوان مهم ترین منبع 

در اسـالم، به گسـتردگی به آن اشـاره شـده اسـت. )اخوان کاظمی، 1385: 151( 
 قـرآن کریـم بـه طور کلـی امنیـت را یکی از اهـداف اسـتقرار و حاکمیـت خداوند 
و اسـتخالف صالحـان و طـرح امامـت بر شـمرده و آن را بـرای جوامع بشـری، ضروری 

دانسـته اسـت. )رهبر، سـوری، 1395: 101( 
اِلَاِت  ِذيـَن آَمنُـوا ِمنُْكـْم َوَعِمُلـوا الصَّ آیـه زیـر به ایـن مسـأله اشـاره دارد: ﴿َوَعـَد اللَُّ الَّ
ـِذي اْرَتَض َلُْم  نَـنَّ َلُـْم ِدينَُهُم الَّ ِذيـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َوَلُيَمكِّ َلَيْسـَتْخِلَفنَُّهْم ِف اْلَْرِض َكـَا اْسـَتْخَلَف الَّ
ُكوَن ِب َشـْيًئا َوَمـْن َكَفَر َبْعَد َذلِـَك َفُأوَلِئَك ُهُم  َلنَُّهـْم ِمـْن َبْعـِد َخْوفِِهـْم َأْمنًـا َيْعُبُدوَننِي َل ُيْشِ َوَلُيَبدِّ

اْلَفاِسـُقوَن﴾، ) سـورۀ نور: 55( 
ترجمـه: و خـدا به کسـانی که از شـما بنـدگان ایمـان آورد نیکـوکار گـردد، وعده 
فرمـود کـه )در ظهـور امـام زمـان عـج در زمیـن خالفـت دهـد)و بـه جـای امم سـالفه 
حکومـت و اقتدار بخشـد(، چنـان که امم صالح پیغمبران سـلف، جانشـین پیشـینیان خود 
شـوند و عـالوه بـر خالفـت، دیـن پسـندیده آنـان را )که اسـالم واقعی اسـت( بـر همه 
ادیـان، تمکیـن و تسـلط عطـا کنـد و به همه مومنـان پس از خوف و اندیشـه از دشـمنان 
ایمنـی کامـل دهـد کـه مرا به یگانگی بی هیچ شـائبه شـرک و ریا پرسـتش کننـد و بعد 

از آن هـر کـه کافر شـود بـه حقیقت همـان فاسـقان تبهکارند. 
بدیـن ترتیـب، مرزهـای گفتمانـی نظریـه امنیت اسـالمی با رهیافـت امنیتـی مجموعه 
امنیتـی منطقه یـی کامـاًل متمایز اسـت. این تمایز و عـدم انطبـاق را می تـوان در گزاره های 
راهنما در نظریه امنیت اسـالمی نشـان داد. گزاره های راهنما در اندیشـه اسـالمی عبارتند از:

1-اسالم دارای رویکرد امنیتی ایجابی تا سلبی می باشد. 
2-نظریـه اسـالمی امنیـت، تک منطقی نیسـت. اسـالم ازایـن حیث منطقـی دو وجهی 

دارد.  مدنظر  را 
3-نظریـه امنیتی اسـالم بربنیاد ارزشـمندی انسـان بـه عنوان خلیفـه الهی قـرار دارد و 
از ایـن حیـث بـا رویکرد هـای امنیت انسـانی قرابـت و مشـابهت دارد. )امام جمعـه زاده، 

درجانـی، 1389: 149(
درنظریـه مجموعـه امنیتـی، امنیـت بـه خصوص امنیـت انسـانی از نگرانی هـای جدی 
محسـوب می گـردد. چنانچـه در اندیشـه اسـالمی نیـز امنیـت انسـان از دل مشـغولی های 
اساسـی اسـت. امـا تمایـز ایـن دو نظریـه در ایـن اسـت کـه نظریـه مجموعـه امنیتی به 
دلیـل آن کـه در چـوکات نوواقع گرایـی می گنجـد، تأمین امنیـت عالی ترین هـدف تلقی 
می شـود. )دهشـیری ودیگـران، 1396: 48( امـا امنیـت در رویکرد اسـالمی دارای اهداف 
متعالـی اسـت و امنیـت ابـزاری در جهـت تحقـق آن اهداف اسـت. دکترین و سیاسـت 
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امنیتـی اسـالمی بـه دنبـال احیـا وبازتولیـد نشـانه ها و اهـداف ذیل اسـت: احیـای کتاب 
وسـنت؛ عمـل بـه روش پیامبـر؛ گسـترش معرفت و اخـالق، نهضـت علمی، برخـورد با 

متخلفـان و معرفـی جایـگاه امامـت. )امام جمعـه زاده، درجانـی، 1389: 146(
همانگونـه کـه در نظریـه مجموعـه امنیتـی در نظـر گرفتن ابعاد وسـیعی بـرای امنیت 
درنظرگرفتـه شـده اسـت. )شـیهان، 1388: 67-63(. امنیـت در اسـالم نیـزدارای سـطوح 
مختلفـی اسـت کـه در نگاهی همه جانبـه، امور معنوی، فـردی، اجتماعی، سیاسـی، نظامی، 
اقتصـادی، حقوقـی و فرهنگی را در بر مـی گیرد. )نظری، سـازمند، 1389: 34(. اما تفاوت 
ایـن جاسـت کـه درنظریه مجموعـه امنیتی منطقه یـی مهم ترین راه هـا یا الزامات دسـتیابی 
بـه امنیـت قدرت مند شـدن، رفـع تهدید ووابسـتگی متقابل امنیتی اسـت. )بـوزان، 1391: 
49( دربـاور اسـالمی مهم تریـن راه ها یا الزامات دسـتیابی بـه امنیت مـواردی چون دوری 
از اسـتبداد و ظلـم، برقـراری عدالـت در جامعـه و مقابله بـا اخاللگران داخلـی و جنگ با 

دشـمنان خارجی می باشـد. )رهبر، سـوری، 1395: 129(
بـاری بـوزان با انتقـاد از آنچه آن را برداشـت سـاده انگارانه از مفهـوم امنیتی می نامد، 
اظهـار مـی دارد کـه بـر خـالف اعتقـاد رئالیسـت ها بـه کسـب امنیـت از طریق کسـب 
قـدرت و یـا اعتقـاد آرمان گرایـان به تأمیـن امنیـت از طریق صلـح، اکنون نیاز بـه ارائه 
یـک دیـدگاه میانـه کـه هـر دو مفهـوم قـدرت و صلـح را در خود جـای دهد بـه عنوان 
بهتریـن تعریـف بـرای مفهوم امنیت ضروری می باشـد. )بـوزان، 387 1 :15( امـا درنظریه 
اسـالمی اساسـًا هسـته اصلـی و درونمایـه هر سیاسـت عـام اسـالمی، چه در جنـگ و چه 
در صلـح، مصلحت اسـالم و مسـلمانان و تأمیـن امنیت بـرای دعوت مسـالمت آمیز و دفع 
و رفـع تجـاوز و تنبیـه و سـرجای خود نشـاندن متجـاوز و نیز برقـراری توازن قـوا میان 
اسـالم و دیگـر ملت هاسـت. بنابرایـن مقصـود آسـمانی مسـتتر در جنـگ، عبـارت بوده 
اسـت از حصـول بـه شـرایط صلح، عدالـت و ایمـان. )آدمـی، 1394: 12-17( در اندیشـه 
اسـالمی سـمت و سـوی همـۀ احـکام و قوانیـن بـه سـوی تأمیـن کمـال نهایی انسـان؛ 
یعنـی قـرب بـه خـدا و سـعادت اخـروی، همین طور تأمیـن مصالـح فـردی و اجتماعی و 

خوشـبختی زندگـی این جهانی بشـر اسـت. )مصبـاح یـزدی، 1391:ب2/ 141(
 افـزون بـرآن مفهـوم امنیـت در نظریه اسـالمی در قیـاس بـا نظریه مجموعـه امنیتی 
وسـیع تر و شـامل مـواردی اسـت کـه در نظریـه مجموعـه امنیتـی جـزو مسـایل امنیتی 
محسـوب نشـده و در پویش هـای امنیتـی منطقه یـی نادیـده انگاشـته شـده اسـت. بـاری 
بـوزان بـا رد امنیـت مضیق، دامنـه امنیت را به ابعـاد چندگانـه نظامی، سیاسـی، اقتصادی، 
اجتماعی و زیسـت محیطی گسـترش داد. )Weaver & Buzan,1998:28 ( در نظریه های 
اسـالمی عـالوه بـر امنیت اقتصادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی بـه ابعاد دیگـر امنیت نیز 
توجـه اساسـی مبذول شـده اسـت. در قرآن کریـم در کنار توجـه به ابعـاد کالمی-فکری 
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و اخالقـی ـ روانـی، توجـه ویـژه و مفصلی به بعد کنشـی ـ رفتاری امنیت سیاسـی شـده 
اسـت. )رهبر، سـوری، 1389: 111-121( هرچنـد نظریه مجموعه امنیتـی، مفهوم امنیت را 
گسـترده تر از مکاتـب امنیتـی می دانـد؛ اما در قیـاس با امنیت در اندیشـه اسـالمی مضیق 
محسـوب می گـردد. یکـي از انـواع امنیـت همان اسـت کـه همـگان آن را درک کرده 
اسـت و ربطـی به اعتقـاد افراد نـدارد. انواعی از امنیت نیـز وجود دارد که اعتقـادات افراد 
در آن نقـش دارنـد؛ از جملـه امنیتي که در سـایه اعتقاد حاصل می شـود و مـردم به خاطر 
یـک اعتقـاد، خـود را ملزم بـه رعایت آن می داننـد؛ مانند بت پرسـتان عصـر جاهلیت که 
مکـه را حـرم امـن دانسـته و به احتـرام بت هـا، جنایـت در آن را قبیـح می دانسـتند. نوع 
دیگـری از امنیـت نیـز وجـود دارد که خداونـد وعده داده اسـت که در صـورت ایمان و 
عمـل صالـح محقق می شـود که ایـن امنیت نیز دنیوی اسـت. اما نـوع چهارمـي از امنیت 
هـم هسـت کـه بسـیار فراگیرتر اسـت و محـدود به دنیا نیسـت و شـرط آن نیـز ایمانی 
اسـت کـه هرگـز بـه ظلـم آلوده نشـود و خـدا وعـده داده کـه چنیـن افـرادی از امنیت 

مطلـق برخوردارند. )مصباح یـزدی، 1395( 
بـه عقیـده بوزان وویـور، نظریه بافتـار منطقه یی با هرنوع برداشـتی از امنیت سـازگاری 
دارد؛ یعنـی اگـر جامعه بشـری را همـواره در بحـران بدانیم، »نگـرش هابزی«، یـا صلح را 
حاصـل سـود و زیـان تلقی کنیـم، »جامعه الکـی« و یا اگر به مشـروعیت اخالقـی رفتارها 
بـاور داشـته باشـیم، »نگـرش کانتـی«، هرسـه را می توان درسـطح تحلیـل منطقه یـی بیان 
کـرد. )نصیـری، 1384: 603( این عقیـده با ابهامات زیادی مواجه بوده و سـواالت بسـیاری 
را در ذهـن تداعـی می کنـد. سـواالتی کـه در این نظریـه بی پاسـخ مانـده و جواب های در 
خـوری را طلـب دارد. در این نظریـه، قطع نظر ازاین که برای مشـروعیت اخالقـی رفتارها، 
معیـاری در نظرگرفتـه نمی شـود و در عرصه جهانی نیز این مشـرعیت به دلیـل حاکم بودن 
نظـم انارشـیک بـا مشـکل مواجه اسـت؛ این مسـأله در پـرده ابهام قـرار دارد کـه اخالق و 
منفعـت چگونـه قابـل جمـع انـد. مگـر این کـه گفته شـود منظـور بـوزان وویـور، همان 
اخـالق سـودمحور رایـج در رویکـرد غربی اسـت کـه در این صـورت با رویکرد اسـالمی 
در تناسـب قـرار نمی گیـرد. ایـن نظریه در اندیشـه اسـالمی از آن جهت قابل نقد اسـت که 
در آن، نسـبت میـان اخـالق و منفعـت در روابط بین الملـل از جنس تعارض و تقابل اسـت. 
ایـن نـگاه مخـرج مشـترک دیـدگاه نظریه پردازانی چـون نیکولـو ماکیاولـی و هانس جی 
مورگنتـا و سـایر نظریه پردازان اردوگاه رئالیسـم اسـت کـه به طور مشـخص در تبیین رابطۀ 
اخـالق و منفعت سـخن گفتـه  اند. از دیـدگاه نظریات غالـب در غرب، به  ویـژه نظریه های 
رئالیسـم، نئورئالیسـم، لیبرالیسـم و نئولیبرالیسـم، اخالق و عمل اخالق محور در دو سطح قابل 

قبول و ممدوح اسـت:
 سـطح اول تـا آنجاسـت کـه اخـالق در قلمـرو و حریـم فـردی و رابطۀ فـرد با فرد 
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مطرح اسـت. دومین سـطحی کـه اخالق و عمـل اخالق محور در آن مطلـوب و توجیه پذیر 
اسـت، سـطح ملی اسـت. به محـض اینکه مقیاس سـنجش از سـطح ملی خارج و بـه فراتر 
از مرزهـای ملـی مربـوط شـود، دیگـر پایبنـدی و التـزام بـه اخالقیـات در تعامـل با آن 
بی معنـا و چـه  بسـا ضـد اخالقی جلـوه خواهد کرد. بر اسـاس ایـن تفکـر از مرزهای ملی 
بـه آن سـو تنها با معیـار و خط کش منافـع باید رفتار، اعمال و مواضع را سـنجید. )حسـن 
خانـی، 1389: 24-5( آن گونـه کـه هانـس مورگنتـا می گوید، رهبـران سیاسـی باید بین 
»وظیفـۀ رسـمی« که تفکـر و اقدام در چارچوب منافع ملی اسـت و »آروزهای شـخصی« 
کـه دیدگاه شـخصی آن هـا در باره ارزش هـای اخالقی و مبانی سیاسـی اسـت، تمایز قائل 
شـوند. رهبـر سیاسـی بایـد آگاه بـر تنـش و تعـارض اجتناب ناپذیـر میان امـر اخالقی و 
اقتضائـات موفقیـت در عمـل سیاسـی باشـد. در مقام یـک فـرد معمولی می تـوان گفت: 
بگـذار بـه عدالـت عمل شـود، حتـی اگر بـه قیمـت »کن فیکون« شـدن جهان باشـد؛ اما 
در مقـام یـک دولتمـرد کـه وظیفۀ خطیـر حمایـت و حفاظت از یـک ملت را بـر عهده 
دارد، وی هرگـز چنیـن حقـی را ندارد. مورگنتـا در این بیان واضح و آشـکار به صراحت 
بـر ایـن امـر تأکیـد می کنـد که چه بسـا اصرار بـر عمل بـه یک امـر اخالقی کـه التزام 
بـه آن بـرای هر شـهروند عـادی یک فضیلت اسـت، برای یـک دولتمرد و رهبر سیاسـی 
)Morgenthau, 1978, p. 16( .عملـی ضد اخالقی و گناهی نابخشـودنی به شـمار آیـد

بـر این اسـاس اسـت که اخـالق و مالحظـات اخالقـی در روابـط بین الملـل اموری 
نسـبی تلقـی می شـود کـه ُحسـن و قبـح آن هـا تابعـی از نتیجـۀ عمل یـا عـدم عمل به 
آن هـا می شـود. از اینجاسـت که مفهـوم جدیـدی تحت عنـوان »اخالق سیاسـی« متولد 
می شـود. یکـی از وجـوه اصلـی تمایز میان اخـالق اجتماعی و اخالق سیاسـی آن اسـت 
کـه مـالک و معیـار قضـاوت در اخـالق اجتماعی و همخوانـی و همسـویی آن با اصول 
اخالقـی به طـور مطلـق اسـت؛ در حالی کـه مالک قضـاوت در اخـالق سیاسـی عواقب، 
نتایـج و پیامدهایـی اسـت کـه یـک عمـل در پـی مـی آورد. اگـر آن پیامدهـا و نتایج 
مطلـوب و در برگیرنـدۀ منافـع باشـد، آن عمـل اخالقـی تلقـی می گـردد. محورهـای 
هشـت گانه در تحلیـل تطبیقـی پیامدهـای دو رویکـرد اخالق محـور و منفعت محـور در 
روابـط بین الملـل در ایـن تحقیق نشـان داد که فراهم شـدن زمینۀ مناسـب برای تأسـیس 
آرمان شـهر دیرینـۀ بشـر و نزدیـک شـدن بـه تحقـق دولـت جهانـی یـا جهان وطنـی، 
از مهم تریـن و بلندمدت تریـن پیامدهـای رویکـرد اخالق محـور در سیاسـت بین الملـل 
اسـت. نبایـد فرامـوش کرد کـه دلیل اصلـی و زیربنایـی تمامـی متفکران و فالسـفه ای 
کـه تحقـق دولـت جهانـی را یک رؤیـای دسـت نیافتنی می پنداشـته اند، ایـن پیش  فرض 
بـوده کـه اتخـاذ یـک رویکـرد اخالق محـور در روابـط بین الملـل اصـواًل محـال یـا 

نزدیـک به محال اسـت. )حسـن خانـی، 1389: 5-24(
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ایـن درحالـی اسـت کـه در رویکـرد اسـالمی، اخالق و سیاسـت نسـبتی وثیقـی با هم 
دارنـد. در اسـالم از اخـالق قـدرت دفـاع نمی کنـد؛ بلکـه از قـدرت اخالقـی جانـب داری 
می کنـد. اخـالق در اسـالم زمانی دارای حسـن اسـت که به خاطـر خدا انجام بگیـرد. کاری 
در اسـالم بـه عنـوان ارزش اخالقی مطلوب اسـت که موجـب کمال نفس و ثـواب اخروی 

 شـود و مـا را بـه هدف انسـانیت و هـدف خلقـت نزدیک کنـد. )مصباح یـزدی، 1396( 
2-1-3. نقد وبررسی نظریه مجموعه امنیتی منطقه یی ازلحاظ انسان شناسی:

بـرای فهـم صحیـح انسان شناسـی در دیـدگاه نظریه های اسـالمی باید به متون اسـالمی 
اشـاره نمـود؛ زیـرا این متـون و به ویژه قـرآن کریم منبع اصلی پژوهشـگران اسـالمی به 
 شـمار مـی رود. بر خـالف نظریـه  مجموعـه امنیتی که انسـان را بـه موجـود منفعت محور 
فـرو می کاهنـد. از دیـدگاه نظریه هـای اسـالمی انسـان بـر خـالف جسـم مـاّدی روحی 
غیر قابـل رؤیـت دارد کـه ایـن روح بـا محاسـبات مـاّدی و زمینی قابل کشـف نیسـت. 
)خسـروپناه، 1384: 168( در تفکـر اسـالمی، انسـانیت انسـان بـه صـورت انسـان و در 
اصــطالح منطــق به فصل اخیر؛ یعني نفس ناطقۀ او تعریف می شـود. عالوه بــر ایــن، 
درایـن اندیشــۀ نفـس یـا روح موجودي اسـت که در ذاتش میل به سـوي کمــال بــي 

نهایــت وجــود دارد: »روح ذاتـش تکاملبردار اسـت«. )مصبا ح یـزدي، 1384 :334(
بنابرایـن طبیعـی اسـت در دیـدگاهِ انسان شناسـی نظریـۀ مجموعـه امنیتِـی کـه بـه 
ماّدی گرایـی و سـود محوری انسـان ها تعلـق دارد، امـور مـاّدی تنهـا جزئـی از نگـرش 
بـه انسـان را پوشـش می دهـد و جزئـی دیگـر کـه اتفاقـًا بیش تر از جسـم مـورد تأکید 
اسـالم اسـت مغفـول خواهـد مانـد. از طرفی در ایـن نظریه انسـان را بـه مثابـه موجودی 
فـرض می کنـد کـه در عرصـۀ تصمیم گیـری داخلـی و خارجـی یک پارچـه عمـل می کند 
و معیـارش عقالنیـت ابـزاری اسـت. حـال آن کـه براسـاس دیدگاه های اسـالمی انسـان 
خدا پرسـت، معیـاری خـارج از سـود محوری دارد و آن معیـار رضایـت خداونـد و عمـل 
بـه قوانیـن و آموزه هـای دینـی اش اسـت. بـر ایـن اسـاس، اگرچـه در دیـدگاه اسـالم 
انسـان ها می تواننـد راه خـود را بـدون جبـر انتخـاب کنند )جـوادی آملـی، 1379: 130(؛ 
امـا در اسـالم و متـون دینـی معیـار برتـری انسـان ها تقـوا و عمل صالح مشـخص شـده 
اسـت نـه سـود. بنابرایـن یک مسـلماِن واقعـی فارغ از به دسـت آوردن سـود سـعی دارد 
رضایـت پـروردگارش را به دسـت آورد و بـه ایـن ترتیـب انسـانی کـه بـرای خویـش 
مبـدأ و مقصـدی مشـخص و روحـی الهـی در نظر بگیـرد و انتسـاب به خدای سـبحان را 
بپذیـرد، بـدون شـک ایـن مسـأله در انـواع ارتباطـات و تصمیم گیری هـای بین المللـی و 
شـخصی اش اثـر می گـذارد و سـود محوری در ذیل آن قـرار می گیرد. )خسـروپناه، 1384: 
183( وظیفـۀ حکومـت عالوه بـر تأمین مصالـح و نیازمندی های مادی، تــأمین مصــالح 
معنــوی نیــزهست و حتـی تأمین مصالـح معنوی، اهم و ارجـح و مقدم بـر تأمین مصالح 
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مـادی اسـت. یعنـی حکومت بایـد قانونی را اجـرا کند که هـدف نهایـی اش تأمین مصالح 
معنـوی، روحـی، اخالقـی و انسـانی باشـد. همان مسـائلی که دیـن آن ها را هـدف نهایی 

بشـر و کمـال انسـانی را وابسـته به آن هـا می دانـد. )مصبـاح یـزدي، 1391 ب: 2 /26(
3-1-3. نقد وبررسی نظریه مجموعه امنیتی منطقه یی از لحاظ معرفت شناسی:

اگـر بخواهیم این نظریه را از لحاظ معرفت شناسـی اسـالمی نقد نمائیـم باید به اعتقادات 
اسـالمی در خصوص عقل بشـری اشـاراتی داشـته باشـیم. از این رو، معرفت شناسی اسالمی 
مبتنـی بـر هستی شناسـی توحیـدی و واقعیت هـای مـادی و غیرمـادی اسـت کـه برخـی 
از آن هـا بـا عقـل محـض، هرگـز قابـل درک و شـناخت نیسـتند. از دیـدگاه نظریه های 
اسـالمی، ماهیـت پدیده هـا صرفـًا مادی نیسـت و شـامل مـوارد تجربی، عقلی و شـهودی 
و نقلـی می گـردد و بنابرایـن، شـناخت آن هـا نیـز معیارهایـی تجربـی، عقلـی و نقلی را 
می طلبـد. )دهقانـی، 1389: 131( از طرفـی دیگـر تعریف عقـل از نظر متفّکرین اسـالمی 
بـا تعریف عقـل ماّدی که تنهـا سـود محوری را مورد توّجه قـرار می دهد، کامـاًل متفاوت 
اسـت. بـرای مثـال ابن سـینا بـا توجه بـه رسـاله های کنـدی و فارابی کـه با نام»الرسـاله 
فـی العقـل« نوشته اند)دیویدسـون، 1972: 79(، تحلیلـی از معنـای عقـل را در کتاب هـای 
شـفا، عیـون الحکمـه، و اشـارات و تنبیهـات ارائه می دهـد. وی در این کتاب هـا بین عقل 
فّعـال انسـان کـه کلی و مسـتقل از فـرد اسـت و کارکرد عقـل تمایز قائل می شـود. وی 
می گویـد هـر انسـانی به شـکل بالقوه دارای ذکاوت اسـت کـه به آن»عقل مـادی« گفته 
می شـود؛ امـا همـان انسـان از حیـث معرفتـی کـه رشـد می کنـد، صورت های معقـول از 
عالـم بـاال در وی می نشـیند و وی بـه مرتبـه ای از عقـل عـادی و ثابت یا»عقـل بالملکه« 
می رسـد. )نصـر، 1993: 275( عالی تریـن و برتریـن درجه و مرتبۀ معرفت شـهودی، وحی 
الهـی، یعنـی شـهود کلـی پیامبـر اکرم)صلـی اهلل علیه وسـلم( اسـت. از ایـن رو، وحی به 
عنـوان یـک منبع شـناخت از مرجعیـت و اعتبـار برخوردار اسـت. وحی از آن جـا که به 
صـورت دریافـت و تلقـی حضوری اسـت، از خطا و اشـتباه مبـرا بوده و یقین آور اسـت، 
به گونـه ای کـه وحـی مطمئن تریـن و یقینی تریـن راه کشـف حقیقـت اسـت. )دهقانـی، 
1389: 79( بنابرایـن کارکـرد و تعاریـف عقـل کـه منشـاء معرفت شناسـی نظریه هـای 
امنیـت ملّـی اسـت در تناقـض آشـکار با اندیشـه ها و اصـول نظریه هـای معرفت شناسـانه 

اسـالمی قرار دارد. 
4-1-3. نقد وبررسی نظریه مجموعه امنیتی منطقه یی از لحاظ روش شناسی

ایـن روش از نظـر دیدگاه هـا و اصـول اسـالمی دارای نقص هایـی اسـت کـه بـه آن 
خواهیـم پرداخـت. به طـور کلّی نظریـه مجموعـه امنیتی هرچند بـر روش شناسـی میانه ای 
پـای مـی فشـارد کـه مـاده و هنجـار را بـا هم ترکیـب می کنـد. امـا در عمل به نسـبت 
بیشـتربه سـمت تجربه گرایـی سـوق پیدا کـرده اسـت. این درحالی اسـت کـه در اصول 
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اسـالمی روش هـای متعـددی هم چـون نقلی، کالمـی، عرفانی یـا شـهودی و عقالنی مورد 
پذیـرش واقـع شـده اند کـه هریـک به شـناخت مـا در خصوص بخشـی از یـک واقعیت 
رابطـه ای  کـه  اسـالمی  معرفت شناسـی  در   )24  :1382 )عبدالـالوی،  می کننـد.  کمـک 
تنگاتنـگ بـا روش شناسـی دارد، عوامـل وحیانـی و شـهودی یکـی از روش های رسـیدن 
بـه شـناخت محسـوب می شـود کـه در نظریه هـای غربـی جایگاهـی ندارند؛ زیـرا روش 
تجربـی و عقل گرایـی از محدودیت هایـی هم چـون واقعیـت خـارج از ذهـن برخوردارند 
کـه امـکان شـناخت پدیده هـای غیرمـادی را از ما سـلب می کننـد. )نورمحمـدی، 1393: 
5-26( پیـدایش نظریــات هستی شناسانه و معرفـت شناسـانه بـا محوریـت حـس گرایـی 
و توانــایی هاي چشـم گیــرعلوم طبیعی در توجیه پدیده ها ســبب پدیـد آمـدن روحیـه 
بــی نیــازي بشـر از دیـن بــراي رونـد ایــن مسأله موجـب زنــدگی روزمـره و در 
نهایــت تــوهم خودبسـندگی معرفتــی در انسـان شــد. )گلشنی، 1379: 5( دسـتیـابی 
بـه تعـالیم اسـالم نیـز بـه تناسـب موضـوع از طریـق شـهود )علـم حضـوري(، عقــل 
)روش تعقلـــی و بــدون اســـتناد بــه حــس و تجربــه (، نقــل و روش تجربــی 

امکــان پـــذیراست. )مصباح یـزدی، 1385: 105(
4. ارزیابی نظریه مجموعه امنیتی با استفاده از محیط امنیتی جنوب آسیا

تأمـل فکـری در یافته هـا و تبیین های نظری بـوزان و همکارانـش در چارچوب نظریه 
مجموعـه امنیتـی نشـان می دهـد که ایـن نظریه در کنـار امتیـازات و نقاط مثبـت فراوانی 

کـه دارد از کاسـتی های زیـادی نیـز رنـج می بـرد که در ادامه به طرح آن می پردازیم. 
بـوزان بـه منظور تعریـف و تشـخیص بهتری مجموعـه امنیتـی منطقه یـی از مطالعات 
و مکاتـب امنیتـی دیگـر ویژگی هایـی را بـرای نظریـه مجموعـه امنیتی بیـان می کند که 
کار بسـت آن را در منطقـه جنـوب آسـیا دچـار محدودیـت می سـازد. برای مثـال: بوزان 
و همکارانـش عامـل مجـاورت و وابسـتگی متقابل را از مشـخصه های بارز یـک مجموعه 
امنیتـی می دانـد. امـا ایـن مشـخصه ها همان گونه که بـرای تشـکیل یک مجموعـه امنیتی 
در سـطح کالن بـا چالـش مواجـه اسـت. در منطقـه جنـوب آسـیا نمی توانـد بـه عنـوان 
یـک ویژگـی قطعـی و اساسـی مدنظر قـرار داد. ایـن عدم کاربسـت چیزی اسـت که از 
دیـد مـورگان نیـز مغفـول نمانده اسـت. مورگان اسـتدالل می کنـد که کاربـرد مجاورت 
جغرافیایـی بـرای تعییـن مجموعـه امنیتی منطقه یـی تعریفی دقیـق به دسـت نمی دهد. این 
تعریـف نمی توانـد حضور کشـورهای خـارج از منطقـه جغرافیایی که در عین حال نقشـی 
تعییـن کننـده در تعامـالت امنیتـی مجموعـه ایفـا می نماینـد را تبییـن نماید. )مـورگان، 
1381: 53( در منطقـه جنـوب آسـیا دو کشـور شـوروی و آمریـکا چـه در دوران جنگ 
سـرد و چـه پـس از آن نقشـی فعاالنـه در تعامالت امنیتـی این منطقـه  ایفـا می نمایند؛ در 
حالی کـه از لحـاظ جغرافیایـی متعلـق به ایـن منطقه نمی باشـند. بنـا برایـن، همانگونه که 
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مـورگان به درسـتی اشـاره می کند بایـد در این ِویژگـی اصالح و جـرح و تعدیل صورت 
گیـرد؛ زیـرا یـک مجموعه امنیتـی منطقه یـی دارای مـکان و فضـای جغرافیایی اسـت و 
فضـا و مکان جایی اسـت کـه در آن روابط امنیتـی متوالی وجـود دارد و اعضای مجموعه 
نیـز کشـورهایی هسـتند کـه بـه طورگسـترده در این روابـط حضـور دارند. )مـورگان، 
1381: 53( بدین سـان، نظریـه مجموعـه امنیتـی از ایـن جهت بـا چالش و کاسـتی مواجه 
اسـت کـه بیـش از حـد بـر سـطح منطقه یـی تمرکـز نمـوده و از تأثیـرات عوامـل فـرا 
منطقه یـی در تحلیـل مسـایل و پویش هـای امنیتـی منطقه یی غفلـت ورزیده اسـت. به رغم 
آن کـه بـوزان و ویـور رویکـرد امنیتی خـود را جامع تلقـی نموده)بـوزان، 1378: 212(. 
و ازاتقـان وانسـجام روش شناسـی نظریـه مجموعـه امنیتی منطقه یی بـه دفاع برخاسـته اند. 
امـا کاربسـت و تطبیـق ایـن نظریـه برمناطـق و خوشـه های امنیتـی مناطق بـه خصوص 
منطقـه جنـوب آسـیا از انطباق برخوردار نیسـت؛ زیرا بیسـاری از منازعـات در این منطقه 
ریشـه منطقه یـی نداشـته؛ بلکـه ریشـه در منافع قدرت هـای فرا منطقه یی داشـته اسـت. به 
دشـواری می تـوان پذیرفـت که کشـورهای یـک منطقه بتواننـد از هویت و تبـار تاریخی 
مشـترک بـه عنـوان مؤلفه هـای همگرایـی منطقه یی اسـتفاده کننـد. واکنـش قدرت های 
فـرا منطقه یـی در قبـال هسـته یی شـدن کشـورها نشـان دهنـدۀ عمـق وابسـتگی متقابل 
امنیتـی آنـان در ایـن منطقـه اسـت. بـرای مثـال روابط راهبـردی واشـنگتن بـا دهلی نو، 
انگیـزۀ چیـن را بـرای حضور امنیتـی ـ راهبـردی در این منطقـه باال برده اسـت. درحالی 
کـه مخالفـت با برنامه هسـته یی پاکسـتان از سـوی واشـنگتن ادامـه دارد. این کشـور در 
سـال 2008 میـالدی توافق نامـۀ هسـته یی بـا هندوسـتان امضـأ کـرد و بـدون شـک این 
توافق نامـه زمینـه را بـرای روابـط راهبـردی ـ هسـته یی بیـن چیـن و پاکسـتان همـوار 
کرد. نخسـت وزیر پاکسـتان، یوسـف رضـا گیالنی از امریکا خواسـت قرار داد مشـابهی 
را بـا پاکسـتان امضـأ کنـد. )واعظـی؛1390: 119( امریکا اعالم کـرد، قرار داد هسـته یی 
بـا هندوسـتان خـاص و منحصـر بـه فـرد اسـت و بـا هیچ کشـوری منعقـد نخواهد شـد. 
)واعظـی؛1390: 119( ایـن رویکردهـا نشـان دهندۀ وابسـتگی متقابل امنیتی از نوع سـلبی 
در دو سـطح منطقه یـی و فـرا منطقـه اسـت. در ایـن راسـتا هند بـرای جبـران ضعف های 
دفاعـی و امنیتـی خـود بـه امریـکا رو مـی آورد و پاکسـتان مناسـبات امنیتی خـود را با 
چیـن بـه طـرز قابل توجهـی گسـترش داده اسـت. ریشـۀ تمامی ایـن کنش هـای امنیتی 
تصـور تهدیـد رقبـا از همدیگر اسـت. برخورد دوگانۀ ایاالت متحده نسـبت بـه دو قدرت 
هسـته یی آسـیای جنوبی؛ یعنی پاکسـتان و هند ریشـه در منافع مشـترک با هند و هراس 
از پاکسـتان اسـت. از نظـر ایـاالت متحده، هنـد باید از کشـورهای یاغی تمیز داده شـود؛ 
زیـرا هنـد یک دموکراسـی بـا ثبات اسـت و در عین حـال مخالـف اسـتفاده از نیروهای 
نظامـی اسـت. )Dudley,2003: 121( بـا حملـه به پارلمان هند در دسـامبر 2001، سـفیر 
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امریـکا تأکیـد کـرد کـه حوادثـی کـه در هنـد رخ داده اسـت، اهدافـی مشـابه حمالت 
تروریسـتی 11سـپتامبر دارد. )شاسـتین؛1380: 40( از آن طرف یکی از سیاسـت های هند 
Rajagopal- )ایجـاد منافع مشـترک بـا قدرت های بـزرگ )از جملـه امریـکا( اسـت. 

an,2008: 12(. بسـیاری از مـردم هنـد بـاور دارنـد کـه دولت بـوش در مـورد تروریزم 
Wis- )دو معیـار دارد: وقتـی امریـکا هـدف اسـت و هنگامـی کـه هنـد قربانی اسـت. 

ner,2003: 32( در قیـاس بـا هنـد، پاکسـتان از نظر ایـاالت متحده خطرآفرین اسـت. از 
ایـن جـا اسـت که بمـب اتم هنـد را بمـب تمیز و بمـب اتمی پاکسـتان را بمـب کثیف 

مـی گویند. )شـفیعی و کریمـی؛1392: 122(
 بـوزان وویـور درتحلیـل خـود، اصالـت منافـع ملی را دسـت کـم گرفتـه و به جای 
آن از عواملـی چـون پیوسـتگی و مجـاورت جغرافیایـی، همیشـه حامـل خاطـرات خوش 
وخرسـند کننده نبوده اسـت. بسـیاری از خشـونت های امروزی ریشـه در همین خاطرات 
گذشـته دارد. بنـا برایـن ارایه تبیین هویـت بنیاد از امنیت متضمن خشـونت نیز می باشـد. 
از سـوی دیگـر اینگونـه نیسـت که کشـورهای فاقـد خاطرات مشـترک نتوانند دوسـتی 
پیشـه کننـد. اصالـت منافـع ملـی نکتـه بسـیار مهمی اسـت کـه در تحلیل بـوزان وویور 

مـورد کـم توجهی قـرار گرفته اسـت. )نصیـری، 1384: 604(
ویژگـی وابسـتگی متقابـل امنیتی نیـز در منطقه جنوب آسـیا با انتقـادات جدی مواجه 
اسـت. زیـرا وابسـتگی متقابـل در جنـوب آسـیا بیـش از آنکه محملـی برای ایجـاد صلح 
باشـد، بسترمناسـب بـرای بـروز جنـگ و نزاع شـده اسـت. این همـان چیزی اسـت که 
والتـز بـدان توجـه کرده و مـورد تأکید قـرار داده اسـت. به عقیـده والتز حتی کشـورها 
می کوشـند تـا از میزان و شـدت وابسـتگی متقابـل بکاهند؛ زیـرا وابسـتگی می تواند مثاًل 
امنیـت آن هـا را در مواقـع جنـگ بـه خطر انـدازد. وی همچنیـن عالقه کشـورها به حفظ 
هویـت ملـی را نیـز از جملـه موانع بر سـر راه شـکل گیری وابسـتگی متقابـل می داند. به 
عـالوه والتـز اعـالم مـی دارد کـه مفهـوم وابسـتگی متقابـل نـا متقارن نیـز عاملـی برای 
سـلطه جویی و بهره کشـی دولـت قوی تـر از دولـت ضعیفتـر خواهد بـود. )عبـداهلل خانی، 
1383: 129- 127( چیـزی کـه در افغانسـتان و کشـمیر قابل مشـاهده اسـت. فربه شـدن 
دولـت وکـم توجهـی بـه افـراد وگروه هـا درایـن نظریـه را می تـوان ضعـف و کاسـتی 
اساسـی دیگـر ایـن رهیافـت تلقی کـرد. این مسـأله چیزی اسـت که دسـت کـم انطباق 
و کاربسـت آن در منطقـه جنـوب آسـیا را بـا مانع جـدی روبـرو می سـازد. دقیقایکی از 
انتقادهـای کـه از سـوی نادسـن برایـن نظریه مطـرح می شـود، غفلـت ورزی از بازیگران 
غیـر دولتـی و فلسـفی شـدن و دولت محـوری در ایـن نظریه اسـت. او می نویسـد آن چه 
واقعیـت دارد این اسـت کـه جنگ ها ریشـه در روندهـای منازعـه ای دارد کـه بازیگران 
سیاسـی )گروه هـا و احـزاب( نمی توانـد موقعیـت خود را به عنـوان بازیگرسیاسـی تثبیت 
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)Knudsen, 2001: 356-362( .کنـد
در نظریـه مجموعـه امنیتـی هویـت دسـته جمعی به عنـوان عاملـی در نظرگرفته شـده 
اسـت کـه به اتحادهـای منطقه یی شـکل داده و قوام می بخشـد. بـرای مثـال: در اتحادهای 
ایجـاد شـده در غرب، هویت دسـته جمعی اسـت که دولت هـای غرب برای خـود تعریف 
کـرده انـد. مثال: هویـت لیبیرال دموکراسـی این دولت هـا را به تعریف مشـترکی از خود 
بـه عنـوان دوسـت و دیگـری به عنـوان بایسـتی غیر دوسـت می رسـاند. اما ایـن تئوری 
در جنـوب آسـیا غیـر قابـل تطبیـق و کاربسـت می باشـد. در بررسـی ماهیـت اتحادهـا 
در جنـوب آسـیا در درجـه اول، ایـن سـوال جـدی مطـرح اسـت که آیـا در ایـن منطقه 

می تـوان از شـکل گیـری هویـت دسـته جمعی صحبـت کرد یـا خیر؟
بسـیاری از تحلیل گـران روابـط بیـن الملل بر ایـن اعتقادند که در جنوب آسـیا هویت 
دسـته جمعی، هنـوز معنایـی نداشـته و شـکل نگرفتـه؛ چراکه در ایـن منطقـه هویت های 
چندگانـه و پراکنده ای همچون اسـالمی، هنـدی، وبودایی، ملی و قومی همراه با احساسـات 
ناسیونالیسـتی اصلی تریـن عامـل شـکل دهنـده به منازعـات بینا دولتـی و مهم تریـن مانع 
شـکل گیری همگرایـی عمیق در میان کشـورهای این منطقه شـده اسـت. حتی اسـالم نیز 
نتوانسـته اسـت باعـث تحقق هویت دسـته جمعی در میان کشـورهای جنوب آسـیا شـود؛ 
چراکـه آنچـه از آن بـه عنـوان گفتمان اسـالمی یاد می شـود، معطوف به اسـالم سیاسـی 

اسـت کـه دارای گرایش هـا و برداشـت های گوناگونی می باشـد. 
براسـاس نظریـه مجموعـه امنیتـی در شـکل گیری دوسـتی و دشـمنی موضوعاتـی 
Bu- )همچـون: مذهـب، تاریـخ، تمایـالت قومی، فرهنـگ و جغرافیـا تأثیر گذار اسـت. 

zan and waever,2003: 50(. درحالـی کـه متغییرخارجـی وقدرت هـای فـرا منطقه یی 
نیزدرایجاد دوسـتی ودشـمنی درمنطقه جنوب آسـیانقش اساسـی داشـته اسـت واین مسأله 
ازدیـد بـوزان وویورپنهـان مانـده اسـت. پـس همانگونـه کـه مفهـوم هویـت، هنجار و 
 onuf,( .فرهنـگ مفاهیـم جمعـی جهـت رفتـار شایسـته بازیگران محسـوب مـی شـوند
133-132: 1998(. تأثیـرات قدرت هـای فـرا منطقه یـی نیزرفتارهارا درجنوب آسیاسـمت 

بخشد.  وسـومی 
نتیجه گیری

اهمیـت بـوزان دربرسـی وتبیین مفهومـی و نظری امنیـت منطقه یی بـا اهمیت تامالت 
نظـری ســاموئل هـــانتینگتن در حــوزه جامعهشناسي سیاسي قابل مقایسـه می باشـد. با 
توجـه به ایـن اهمیت، پژوهـش حاضردرصدد بررسـی و ارزیابی کاربسـت تامالت نظری 
بـوزان وویـور در قالب نظریـه مجموعه امنیتـی منطقه یـی در تحلیل مسـایل و پویش های 
امنیتـی منطقـه جنوب آسـیا بـا تمرکز بر کشـورهای اسـالمی در این منطقه برامـده و این 
سـئوال را مطـرح نمـود کـه آیا نظریـه مجموعـه امنیتـی از قدرت تبییـن مسـایل امنیتی 
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جنـوب آسـیا و علی الخصوص کشـورهای اسـالمی در ایـن منطقه برخوردار اسـت؟
بررسـی های بـه عمل آمـده در مبانی فرانظـری این نظریـه و نیز مطالعـه محیط تجربی 
مسـایل امنیتـی و سیاسـی جنوب آسـیا این فرضیـه به اثبات رسـید که در رابطـه با محیط 
امنیتی کشـورهای جنوب آسـیا و کشـورهای اسـالمی و رویکرد اسـالمی به مقوله امنیت 
و نیـز، در رابطـه بـا هویـت و تاریخ این کشـورها بایـد گفت که ایـن نظریـه از قابلّیت 
اندکـی برخـوردار اسـت و نمی توانـد پویش هـای امنیتی در محیـط امنیتی جنوب آسـیا و 
کشـورهای اسـالمی را بـه خوبـی تبییـن نمایـد. در نتیجه گیری ایـن تحقیق می تـوان این 
نکتـه را بیـان نمود کـه نظریه  مجموعـه امنیتی منطقه یـی اگرچه در موضـوع امنیت دارای 
نوآوری هـای مفهومـی زیـادی اسـت و سـعی دارد نظریه های جریـان اصلـی )واقع گرایی 
و لیبرالیسـم( را زیرتیـغ نقـد کشـیده و نا کارامـدی آن هـا را در تحلیل مسـایل منطقه یی 
تبییـن کنـد؛ امـا بـه دلیـل آن که خود بـر مبانـی نظـری هستی شناسـی، معرفت شناسـی 
و انسان شناسـی های مدرن)تجربـه گـرا وعقـل گرایی سـود محور( اتکا داشـته اسـت، از 
تعیمـات و توانایـی در تحلیـل مسـایل در جنوب آسـیا و به خصوص کشـور های اسـالمی 

درایـن منطقه برخوردار نیسـت.
سرچشمه ها
الف(کتب

- بـاری بـوزان. مردم )1378( دولتهـا و هراس. ترجمه پژوهشـکده مطالعات راهبردی. 
تهران: پژوهشـکده مطالعات راهبردی. 

- بـوزان، بـاری و ویـور، ال )1388( مناطق و قدرتها، ترجمه، رحمان قهرمـان پـور، 
چـاپ اول، تهران: پژوهشـکدۀ مطالعـات راهبردی. 

- بـوزان، بـاری )1379( گفـت و گـو با باري بـوزان، »امنیـت ملي، دولتهـاي مدرن 
و پسـت مـدرن، گفتمان امنیـت ملي«. تهران: مؤسسـه مطالعات سیاسـي فرهنگي اندیشـه 

پاییز.  اول،  ناب، کتـاب 
- بـوزان، ویـور و دو ویلـد )1392( چارچوبـی بـرای تحلیـل امنیت، ترجمـه، علیرضا 

طیب، تهـران: پژوهشـکدۀ مطالعـات راهبردی. 
- تمنـا، فرامـرز )1387( سیاسـت خارجی افغانسـتان در سـپهر همکاریهـای منطقه یی، 
کابـل: مرکـز مطالعا، فرامرز، سیاسـت خارجـی امریکا در افغانسـتان، تهران: پژوهشـکدۀ 

مطالعـات راهبردی. 
- جوادی آملی، عبداهلل )1379( صورت و سیرت انسان درقرآن، قم: نشر اسراء. 

- دیویـد. ای لیـک و پاتریـک. ام. مـورگان )1381( نظم هـای منطقه ـای؛ امنیـت 
سـازی در جهانـی نویـن، ترجمه سـید جـالل دهقانی فیـروز آبـادی، تهران: پژوهشـکده 
مطالعـات راهبـردی. شـیهان، مایـکل )1388( امنیـت بین المـل، مترجم سـیدجالل دهقانی 
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فیروزآبـادی، تهـران: پژوهشـکدۀ مطالعـات راهبردی. 
- طباطبایـی، سـید محمـد حسـین و مطهـری، مرتضـی)1372( اصـول فلسـفه وروش 

رئالیسـم، ج1-5، تهـران: صـدرا، چـاپ هفتم. 
- عبدالـه خانـی، علـی)1383(، نظریه های امنیت، تهران: مٌوسسـه فرهنگـی مطالعات و 

تحقیقـات بیـن المللی ابرار معاصـر تهران. 
- گلشنی، مهدي )1379( علم و دین و معنویــت در آســتانه قــرن 21، چــاپ اول، 

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگـی، تهران. 
- مشـیرزاده، حمیـرا )1384( تحـول در نظریه های روابـط بین الملل، تهران: انتشـارات 

. سمت
- مصبـاح یـزدي، محمد تقـی )1385( آموزش عقاید، چاپ24، شـرکت چاپ و نشـر 

بین الملـل، تهران. 
- مصبـاح یـزدي، محمدتقي )1384 ( نقد و بررسـي مکاتب اخالقـي، تحقیق و نگارش 

احمد حسـین شـریفي، قم: مؤسسـۀ آموزشـي یو پژوهش امام خمیني. 
- مصبـاح یـزدي، محمدتقـي )1391 ب(. پرسش هــا و پاسـخ هــا، ج 5 -1، قــم: 

انتشــارات مؤسســۀ آموزشــی وپژوهشـی امـام خمینی. 
- مطهری، مرتضی)1370( عدل الهی، چاپ پنجم، تهران: صدرا. 

- میرحیـدر، دره. حمیـدی نیـا حسـین )1385( مقایسـه جغرافیـای سیاسـی و روابـط 
بین الملـل از نظـر روش شناسـی و مفاهیـم، فصلنامه ژئوپولیتیک، سـال دوم شـماره سـوم. 
- واعظـی، طیبـه (1390( مناسـبات راهبـردی ایـران و پاکسـتان، تهران: پژوهشـکدۀ 

راهبردی.  مطالعـات 
انتقادي بر تحلیل سیاسي، ترجمه احمدگل محمدی،  - هـای، کالین )1385( درآمدي 

ني. نشر  تهران: 
ب( مقالت

- 1,1ادمـی، علـی )1394( »نقـد نظریـه فرهنـگ امنیـت ملی بـا تأمل در آثـار باری 
بـوزان و مکتـب کپنهـاک«، مجلـۀ مطالعات تحـول در علوم انسـانی. 

-.2نصـری، قدیـر )1390( تأملـی نظـری دریافته هـا و دشـواریهای بـاری بـوزان در 
بررسـی امنیـت«. فصلنامـه مطالعـات راهبـردی، سـال چهاردهـم، شـماره چهارم. 
- ابراهیمی، نبی اهلل )1386( فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست ویکم، شماره2. 

- ابراهیمـی، شـهروز )1379( تحـول مفهـوم امنیـت: ازامنیت ملـی تا امنیـت جهانی، 
مجله سیاسـت دفاعی، شـماره31، تابسـتان. 

-افتخـاري، اصغـر )1395( عدالـت و امنیـت ملي دراسـالم، فصلنامه مطالعـات راهبرد، 
سـال شـانزدهم، شماره سـوم، شـماره مسلسل 6. 
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- امـام جمعـه زاده، سـید جـواد ودرجانـی، حسـین )1389( امنیـت دراسـالم؛مبانی 
وقالب هـای فکـری، فصلنامـه تحقیقات سیاسـی وبیـن المللی دانشـگاه ازاد اسـالمی واحد 

شـهرضا، شـماره پنجم- زمسـتان. 
- حسـن خانـی، محمـد )1389( نسـبت بیـن اخـالق و منفعـت در روابـط بین الملـل، 

دانـش سیاسـی دانشـگاه امـام صـادق، دوره 6، شـماره 11، بهار و تابسـتان. 
- خسـروپناه، عبدالحسـین )1384( »تربیـت اسـالمی«، نشـریه روان شناسـی و علـوم 

تربیتـی، شـماره اول، 
- دهشـیری، محمـد رضاوحسـینی، محمدحسـین، مصطفی وشـیراوند، صـارم )1396( 
تأثیـر امنیـت منطقه یـی بـر رفتارشـناختی مجموعه هـای امنیتـی مناطـق، فصلنامـه علمی 

پژوهـی سیاسـت جهانی، دوره ششـم، شـماره اول. 
- دهقانـی فیـروز آبـادی، سـید جـالل )1389( سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی 

ایـران. تهران: سـمت. 
- دهقانـی فیـروز آبـادی، سـید جـالل )1389( سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی 

ایـران. تهران: سـمت. 
- دهقانـی فیروزآبـادی، سـیدجالل )1389( »مبانـی فرانظـری نظریـه اسـالمی روابط 

بین الملـل«، فصلنامـه بین المللـی روابـط خارجـی، سـال دوم، شمارهششـم. 
- رهبـر، عباسـعلی وسـوری، فـرزاد )1395( دولت و مـدل امنیت سیاسـی مطلوب در 
جامعـه دینـی، فصلنامـه دولـت پژوهی، مجلـه دانشـکده حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه 

عالمـه طباطبایی، سـال دوم، شـماره5. 
- شـفیعی، نوذر و کریمی، مایده )1392( بررسـی مقایسـه ای سیاسـت خارجی امریکا 
در قبـال هسـته ای شـدن هنـد و پاکسـتان )بعـد از جنـگ سـرد(، فصلنامه پژوهشـهای 

راهبردی سیاسـت، سـال اول، شـماره4، 
پسامدرنیسم:  و  مدرنیته  صورتبندي   )1390( مختار  ونوري،  طهماسب  علیپوریاني،   -
معرفت شناسي، هستي شناسيوانسان شناسي، فصلنامه مطالعات سیاسي، سال سوم، شماره11. 
- قیصـری، نورالـه )1393( مکاتـب امنیتـی؛ نقدهای موجود و ضرورت طرح نگرشـی 

نویـن، فصلنامـه آفاق امنیت/ سـال هفتم / شـماره بیسـت ودوم-بهار1393. 
- کرمـی، جهانگیر و عزیـزی، حمید رضا )1392( روابط امنیتي چین با آسیاي مرکزي: 

از پیوندهاي امنیتي تا مجموعه امنیتی، مطالعات اوراسیاي مرکزي، سال ششم، شماره 12. 
- مشـیر زاده، حمیـرا)1384( بازبینـی نظریـه انتقـادی در روابـط بیـن الملـل، مجلـه 
دانشـکده حقـوق و علوم سیاسـی دانشـگاه تهران، مقالـه 10، دوره 67، شـماره پیاپی 516، 

 .1384 بهار 
- مصبـاح یـزدی، محمـد تقـی)1395(، ارزشـی کـه اسـالم برای دنیـا قائل شـده، در 
هیـچ مکتبـی بیان نشـده اسـت. پایگاه اطالع رسـانی آثـار ایـت اهلل مصباح یـزدی، تاریخ 



77/ سال سوم، شماره ششم، تابستان 1401 هـ ش

http://mes- :11 /10 /1395، تاریخ بازدیـد:22/ 9/ 1397، قابل دسـترس  انتشـار: شـنبه
bahyazdi. ir

- مصبـاح یـزدی، محمـد تقـی)1396( اخـالق وسیاسـت)3( درس هـای اخـالق مـاه 
مبـارک رمضـان، خـرداد1396، پایگاه اطـالع رسـانی آثارحضرت آیه اهلل مصبـاح یزدی، 
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bahyazdi. ir
- نصـری، قدیـر)1390( تأملـي نظـري در یافته هـا و دشـواریهاي»باري بـوزان« در 
بررسـي امنیـت، فصلنامـه مطالعـات راهبـردي، سـال چهاردهـم، شـماره چهار، زمسـتان 

1390، شـماره مسلسـل 5. 
- نصـری، قدیـر )1383( مناطـق وقدرت هـا: سـاختار امنیـت بیـن المللـی، فصلنامـه 

مطالعـات راهبـردی، شـماره24. 
- نصیـری، قدیـر)1384(، تاملـی روش شـناختی برمکتـب بافتـار منطقه یـی امنیـت، 
فصلنامـه مطالعـات راهبردی، سـال هشـتم، شـماره سـوم، پاییز1384، شـماره مسلسـل29. 
- نظـری، علیاشرف؛سـازمند، بهـاره )1389( توسـعه و امنیـت انسـانی، امنیت انسـانی 
بـه عنـوان محـور توسـعه، دوفصلنامه سیاسـت )مجلـه پژوهش حقوق و سیاسـت(، سـال 

دوازدهـم، شـماره 28، بهار و تابسـتان. 
- نورمحمـدی، مرتضـی )1393( ارزیابـی ونقـد نظریۀ های امنیت در جهان سـوم، مجله 

مطالعـات تحول درعلوم انسـانی، مقاله 1، دوره 2، شـماره 2.
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زمینه های تقابل و تعامل هند و چین در افغانستان
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 Ab.salihi7@gmail.com

چکیده
هنـد و چیـن دو کشـور قدرت منـد آسـیایی بـوده کـه در حـال ظهـور بـه عنـوان 
قدرت هـای اقتصـادی و سیاسـی دنیـا هسـتند. ایـن دو کشـور رقیـب تـالش می کننـد 
تـا در سـطح منطقـه و افغانسـتان محدودیت هایـی را بـر یکدیگـر وضع نماینـد؛ ولی هر 
دو کشـور در افغانسـتان روی بسـیاری از موضوعـات منافـع مشـترک دارنـد کـه با هم 
همـکاری نمـوده و از سـوی دیگـر در مواردی کـه تضاد منافـع دارنـد در آن زمینه باهم  
رقابـت می کننـد. همـکاری هر دو کشـور برای افغانسـتان پیامـد مثبت داشـته و رقابت 
هـر دو نتیجـه منفـی در پـی دارد. به  همیـن منظور مقاله کنونـی روی زمینه هـای تقابل و 
تعامـل هنـد و چیـن در افغانسـتان تمرکز نموده اسـت و سـوال اصلی تحقیـق از این قرار 
بـود: زمینه هـای تقابـل و تعامـل هند و چین در افغانسـتان چیسـت؟ از ایـن رو فرض بر 
ایـن بـوده که بـا توجه تحـوالت افغانسـتان زمینه های مختلف همـکاری در ابعـاد امنیتی، 
سیاسـی و اقتصـادی فراهـم اسـت و همگرایی بـا رقیبان هم دیگـر زمینه تقابل دو کشـور 
را به وجـود آورده اسـت. اهمیـت ایـن پژوهـش در آن بـوده کـه زمینه هـای تقابـل و 
تعامـل هـر دو کشـور را در افغانسـتان مـورد مطالعه قرداده اسـت. نوع تحقیـق این مقاله 
توصیفـی- تحلیلـی بـوده و نحـوه گـردآوری داده هـا کتابخانه یـی می باشـد. یافته هـای 
تحقیـق نشـان داده اسـت کـه تالش هر دو کشـور در افغانسـتان به حضور و نفوذ بیشـتر 
اسـت. از ایـن طریـق می توانـد بـه آسـیای مرکزی دست رسـی پیـدا کرده و در توسـعه 

بنـدر چابهار و گوادر نقش اساسـی داشـته باشـد.
کلیدواژه ها: زمینه های تقابل، تعامل، هند، چین، افغانستان، پاکستان.
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بیان مسأله
 هنـد و چیـن بـه عنـوان پـر جمعیت تریـن دولت هـای منطقـه در حـال تبدیل  شـدن 
بـه بزرگ تریـن قدرت هـای اقتصـادی دنیـا هسـتند. طبـق برآوردهـا، این دو کشـور تا 
دو دهـه آینـده، اولیـن و دومیـن اقتصادهـای بـزرگ جهـان خواهند شـد. براین اسـاس 
برخـی قـرن بیسـت و یکـم را قـرن آسـیا می خواند در ایـن راسـتا چگونگـی روابط هند 
و چیـن برثبـات و امنیـت آسـیا تاثیـرات چشـم گیری خواهـد داشـت. هنـد و چیـن به 
عنـوان دو تمـدن باسـتانی پیوندهـای فرهنگـی و تجارتـی دیرینـه ای دارد. اشـاعه آییـن 
بودایـی از هنـد بـه چیـن نشـانه ای روشـن تاثیرگذاری های دو تمـدن هند و چین باسـتان 
بـر یکدیگـر اسـت. برخـالف حـوزه فرهنگـی پیوند سیاسـی بین هنـد و چیـن در طول 

قرن هـای گذشـته چنـدان قـوی و توسـعه یافتـه نبوده اسـت.
در شـرایط فعلـی، قـدرت جهانـی هنـد و چیـن بـا توجـه بـه ویژگی هـای داخلـی و 
قـدرت روزافـزون اقتصـادی نظامی افزایـش قابل توجه داشـته و ارتباط میـان این دو غول 
آسـیایی اهمیـت فوق العـاده دارد. شـباهت های زیـادی ماننـد گذرانـدن مراحـل مدرنیتـه 
بـرای تبدیـل شـدن تمدن هـای باسـتانی بـه قدرت هـای در حـال ظهور می باشـد. داشـتن 
سـالح های هسـتوی و نیروهـای بـزرگ انسـانی، افزایـش قابـل مالحظـه بودجـه نظامی، 
تالش هـای فـراوان هـر دو کشـور بـرای نفـوذ در اقیانـوس هند، خلیـج فـارس، آفریقا، 
آسـیای مرکـزی و غربی وجـود دارد. هنـد و چین منافع متعدد خودشـان را در افغانسـتان 
دارنـد و هردو کشـور در مسـأله امنیتـی در مناطق بحرانی خود )کشـمیر و سـین کیانگ( 
بـه افغانسـتان توجـه داشـته اند. بعد از سـال 2001 هردو کشـور هنـد و چین با افغانسـتان 
روابـط نزدیک داشـته در بازسـازی افغانسـتان سـهم گرفته اسـت. هند و چیـن از مواضع 
جامعـه بین المللـی پیرامـون بازسـازی در افغانسـتان حمایـت کـرده اسـت. هردو کشـور 
در زمینه هـای مختلـف در افغانسـتان سـرمایه گذاری کرده انـد. در بعضـی از مـوارد ایـن 
دو قـدرت آسـیایی در افغانسـتان باهـم اختالف داشـته که حضـوری یکی باعـث نگرانی 
دیگـری شـده و بـا آن حضور در افغانسـتان منافع شـان در خطر می دیدند. پکـن و دهلی نو 

در صـدد آن اسـت کـه از حضـور پررنگ هم دیگـر در افغانسـتان جلوگیـر نمایند.
افغانسـتان بـه عنـوان کشـور بسـیار مهـم در منطقـه اسـتراتیژک خاورمیانـه اسـت. 
موقعیـت اسـتراتیژیک ایـن کشـور برایـش دردسرسـاز بـوده و مـورد توجـه قدرت های 
منطقه یـی و جهانـی ماننـد انگلیـس، شـوروی سـابق، آمریـکا، هنـد و چیـن بوده اسـت. 
ایـن کشـور در هم جـواری چین، ایـران و پاکسـتان و آسـیایی میانه قـرار دارد که دارای 
پتانسـیل های بسـیار هـم بـرای رقابـت و هـم بـرای ارتقـاء همکارهـای کشـورهای هند 
و چیـن می باشـد. بنـاء همـکاری هنـد و چیـن در مسـایل مشـترک در حـوزه امنیتـی، 
اقتصـادی، مبـارزه بـا افراط گرایـی اسـالمی و دست رسـی بـه آسـیای مرکزی می باشـد. 
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زمینـه همکاری هر دو کشـور بیشـتر نسـبت بـه رقابت آن در افغانسـتان دیده می شـود و 
یـک عـده مسـایل اسـت که هر دو کشـور هنـد و چیـن را به رقابـت تحریـک می کند. 
بـا توجـه بـه موقعیـت اسـتراتیژیک افغانسـتان این سـوال مطرح می شـود کـه زمینه های 
تقابـل و تعامـل هنـد و چیـن در افغانسـتان چیسـت؟ فرضیـه ایـن پژوهش این اسـت به 
نظـر می رسـد بـا توجه تحـوالت افغانسـتان زمینه هـای مختلف همـکاری در ابعـاد امنیتی، 
سیاسـی و اقتصـادی فراهـم اسـت و همگرایی بـا رقیبان هم دیگـر زمینه تقابل دو کشـور 

را به وجـود آورده اسـت.
اهداف تحقیق

 منافـع همـواره باعـث رقابـت و همـکاری میـان کشـورها می گردنـد. رقابـت بـر 
سـر منافـع می توانـد حـس همـکاری را از بیـن ببـرد و بدبینی هـا را نسـبت بـه هم دیگر 
افزایـش دهنـد. ایـن رقابـت ممکن تا سـرحد رویـاروی نظامی بـه پیـش رود و پیامدهای 
اقتصـادی، سیاسـی و انسـانی را در پی خواهد داشـت. امـا همکاری در زمینـه حصول منافع 
حـس اعتمادسـازی را تقویت می بخشـد. حـس هم جـواری را افزایـش داده و همگرایی را 
گسـترش داده و باعـث رونـق اقتصـادی می گـردد. هدف اصلی ایـن مقاله دالیـل رقابت 
و همـکاری هنـد و چیـن را در افغانسـتان مشـخص می سـازد. در مسـایل که هنـد و چین 
در افغانسـتان تضـاد منافـع داشـته باشـد باهم رقابـت می کنـد در جایی که هر دو کشـور 

منافـع مشـترک دارد و در آن زمینـه باهـم همـکاری می کند.
ضرورت تحقیق

 افغانسـتان از جملـه کشـورهای اسـت کـه تحـوالت آن همـواره از بیـرون شـکل 
گرفتـه و قدرت هـای جهانـی و منطقـوی در امـور داخلی این کشـور دخالت داشـته اند. 
هنـد و چیـن از جملـه کشـورهای قدرت مندی آسـیایی اسـت کـه هر کدام شـان نقش 
خـودش را در افغانسـتان دارد. رشـد و نفـوذ هنـد و چیـن در افغانسـتان تاثیـر قابـل 
مالحظـه ای در ایـن کشـور دارد. همـکاری هـر دو کشـور تاثیـر مثبـت و رقابـت هر 
دو دارای تبعـات منفـی می باشـد، پـس ضـرورت احسـاس می گـردد وقتیکـه رقابت و 
همـکاری هنـد و چیـن در افغانسـتان اوضـاع را تحـت الشـعاع قـرار می دهـد. در زمینه 

مطالعـه و واکاوی صـورت گیرد.
روش تحقیق

 گـردآوری اطالعـات مـورد نیاز بـرای انجام تحقیق بـر پایه روش توصیفـی- تحلیلی 
و بـا تکیـه بـر اطالعات جمع آوری شـده از منابـع کتابخانه یـی و انترنت صـورت گرفت 

اسـت. تالش شـد تا جدیدتریـن و موثق تریـن اطالعات جمـع آوری گردد.
پیشینۀ تحقیق 

در خصـوص رقابـت هنـد و چین مقاالت زیادی در موارد مختلف نوشـته شـده اسـت 
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کـه از جمـع آثار نوشـته شـده چند نمونـه آن را یـادآوری می کنیـم: مقاله تحـت عنوان 
»ماهیـت رقابـت و هند چین در حوزه جنوب آسـیا« درسـال 1400، توسـط محمدتقی زاده 
انصـاری و نیلوفـر باقرنیا تحریر شـده اسـت. در این مقاله بیشـتر توجه به گسـترش روابط 
چیـن در حوزه هـای مختلـف با افغانسـتان بحث شـد کـه واکنش هنـد در قبـال دارد؛ اما 
پژوهـش حاضـر بـه زمنیه هـای همـکاری و رقابـت هنـد و چیـن در افغانسـتان پرداخته 
اسـت. هم چنـان، کتـاب زیر عنـوان »سیاسـت خارجی افغانسـتان در سـپهر همکاری های 
منطقه یـی« درسـال )1393( زیـر نظـر دکتـر فرامرز تمنا تدوین شـده اسـت کـه در آن 
بـه سیاسـت خارجـی هنـد و چین بـه صـورت جداگانـه پرداخته شـده؛ اما در آن بیشـتر 
روی موانعـی کـه چیـن با همـکاری پاکسـتان برای هنـد ایجـاد می کند، پرداخته اسـت. 
امـا در مقالـه حاضـر در قسـمت تقابـل هنـد و چیـن، پاکسـتان به عنـوان متحـد چین و 
هنـد بـه عنـوان متحـد آمریـکا در افغانسـتان مـورد مطالعـه قـرار گرفته اند. مقالـه دیگر 
تحـت عنـوان »روابـط هند و چیـن: از همـکاری اقتصـادی تا رقابـت اسـتراتیژیک« در 
سـال 1397 توسـط اسـداهلل کاوه و طاهـره محمـدی تدویـن شـده اسـت کـه زمینه هـای 
همـکاری و رقابـت هنـد و چیـن را در بیـن خود هر دو کشـور مـورد مطالعه قـرار داده 
نـه در افغانسـتان، مقالـه حاضـر زمینـه رقابـت و همـکاری هند و چیـن را در افغانسـتان 
مـورد بررسـی قـرارداده اسـت. در مجموع در باره دو کشـور هند و چین کتـب و مقاالت 
زیـادی در حوزه هـای مختلف نوشـته شـده، اما کمتـر توجه بـه تقابل و تعامـل در آن در 
افغانسـتان پرداختـه اسـت. در این پژوهـش به مهم ترین مسـایل رقابتی و همـکاری هردو 
کشـور بـه صـورت مشـخص پرداخته شـده اسـت که قبـل از ایـن چنیـن کاری صورتی 

نگرفته اسـت.
چارچوب نظری

نظریـه موازنـه تهدید: اسـتفن والـت یکی از شناخته شـده ترین اندیشـمندان وابسـته به 
واقع گرایـی تدافعـی شـمرده می شـود. او موازنـه تهدیـد را بـه عنـوان فرمول بنـدی مجدد 
از تئـوری موازنـه قـدرت ارائـه کرده اسـت. تداوم اتحـاد چین و پاکسـتان بـرای هند و 
اسـتمرار اتحـاد هنـد و آمریـکا برای پاکسـتان و چیـن در افغانسـتان با اسـتفاده از نظریه 
»موازنـه تهدیـد« اسـتفن والت در پی پاسـخی به تـداوم اتحادها در افغانسـتان و پیامدهای 
آن در ایـن کشـور می باشـد. او بـر این اعتقاد اسـت که امنیت بیشـتر از آن کـه در برابر 
قـدرت مطـرح شـود در برابـر تهدیـد مطـرح می شـود و از تمایـز آشـکار بین قـدرت و 
تهدیـد بـرای پیش بـرد رهیافتـش اسـتفاده می کند و معتقد اسـت کـه دولت هـا در رفتار 
خـود بـه چیـزی فراتر از قـدرت توجـه دارنـد؛ زیرا موازنـه قوا بـه عنوان یـک رهیافت 
نظـری نمی توانـد توضیـح دهد که چـرا غالبا ایجـاد موازنه ها به شکسـت انجامیده اسـت. 
)جالل پـور و هراتـی، 1400: 218( بـه عقیـده والـت، نظریـه موازنـه تهدیـد جایگزیـن 
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موازنـه قـوا نیسـت؛ بلکـه بـا هـدف افزایـش قـدرت تبیینـی آن مطـرح اسـت. هـرگاه 
دولت هـا احسـاس کننـد موجودیـت یـا منافع آن هـا را سـایر دولت هـا با تهدیـد فوری 
روبـرو می کننـد، اتحـاد با یک دیگـر، به موازنـه در برابر آن هـا می پردازنـد. برعالوه آن، 
کلیـه نظام هـای مذکـور بـه رغـم برخـی از تفاوت هـا، در بسـیاری از زمینه هـای مهـم با 
یک دیگـر مشـابهت دارنـد. مهم ترین اشـتراکات آن هـا شـامل رویکـرد همکاری جویانه 
دولت هـا تحـت یـک پارادایـم امنیتی، ایجـاد بازدارندگـی در مقابـل تهدیـدات خارجی، 
کاهـش احتمـال جنگ میـان، مکانیـزم حل و فصـل اختالفـات، اعتمادسـازی و نزدیکی 
جغرافیایـی اسـت کـه در راسـتای حفـظ امنیـت، صلـح و بقـای دولت هـا اهمیـت دارد 

)جعفـری، 1392: 19(
موازنـه تهدیـد، پیچیدگـی را بـه ایـن تصویر می افزایـد. همان گونـه که از نـام آن بر 
می آیـد، ایـن نظریـه پیش بینـی می کنـد کـه دولت هـا علیـه تهدیـدات مقابلـه می کنند. 
تهدیـد بـه نوبـه خود با ترکیبی از سـه متغییـر کلیدی ایجاد می شـود: توانایی هـای تجمعی 
)مجموعـی تـوان بالقـوه نظامـی و اقتصـادی(، جغرافیا و تصوراتـی از نیت هـای تهاجمی. 
اگـر دولتـی قدرت منـد شـود و موقعیـت و رفتـار آن موجـب تصوراتـی تهدیدآمیـز در 
دولت هـای دیگـر شـود، راهبردهای موازنه بر سیاسـت خارجـی آن ها حاکم خواهد شـد. 
)اسـمیت و همـکاران، 1395: 76( یکـی مجـاورت هند و چیـن رویکـرد تجدیدنظرطلبی 
چیـن و سـعی بـرای تغییر تـوازن قـدرت با به چالش کشـیدن قـدرت کشـورهای بزرگ 
یـا روبه رشـد مانند، قـدرت روزافـزون اقتصـادی و نظامی چین بـا راه انـدازی پروژه های 
کالن اقتصـادی و نظامـی و در نهایـت نفـوذ در مناطـق مختلـف برای دسـتیابی به اهداف 
خـود، همگـی منجـر به احسـاس تهدیـد کشـورهای منطقه بـه ویـژه هند از سـوی چین 
شـده و هنـد نیـز در مقابـل تنـوع بخشـیدن بـه روابـط خـود بـا کشـورهای همسـایه و 
قدرت هـای بـزرگ در تـالش مهار این تهدید اسـت. )تقـی زاده انصـاری و باقرنیا، 1400: 
13( هنـد و چیـن نیازمنـدی همکاری در افغانسـتان اسـت، حضور یکـی از آن ها تهدیدی 
بـرای دیگـری نیسـت. دولـت افغانسـتان تالش نماید تـا زمینه همـکاری کشـورها را در 
ایـن کشـور فراهـم سـازد. بنابرایـن از این کـه افغانسـتان در همسـایگی چین قـرار دارد 
و ایـن کشـور می توانـد بـرای چیـن تهدیـد واقع شـود. ایـن تهدیـد می توانـد از رهگذر 
اتفاقـات داخلـی شـکل بگیـرد و یـا می تواند از سـوی هند و سـایر کشـورهای غربی که 

در افغانسـتان منافـع سـنتی دارند، مد نظر باشـد. 
پیشینة روابط هند و چین با افغانستان

در اول بـه طـور مختصـر به روابـط هند و چیـن پرداخته می شـود، بعدا روابـط هر دو 
کشـور بـا افغانسـتان مـورد مطالعـه قـرار می گیرند. روابـط هند و چیـن به قـرن دوم قبل 
از میـالد بـر می گـردد. فاهیـن و هلوئین تسـانگ دو راهب مشـهور بودایی چیـن در این 
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دوره بـه منظـور یادگیـری متـون مقـدس به هنـد مسـافرت کردنـد. راهب بودایـی هند 
دارمـا بـه منظور تاسـیس بخـش بودایی چین، این کشـور سـفر کـرد. همچنیـن نهرو در 
سـال 1939 از چیـن دیـدار و روابط دوسـتانه قوی با این کشـور برقرار کـرد. چین و هند 
در اوایـل دهـه 1950 نیـز روابط دوسـتانه ای داشـتند. در سـال 1950، روابـط دیپلماتیکی 
بیـن هنـد و چیـن ایجـاد شـد. هنـد اولیـن کشـور غیـر کمونیسـتی بود کـه چیـن را به 
رسـمیت شـناخت. امـا هنـد در سـال 1962 یـک حمله مسـلحانه را بـه چین، در سراسـر 
مناطـق مـرزی آغـاز کرد که باعث سـردی روابط بین دو کشـور گردید. در سـال 1976، 
دو کشـور اقداماتـی را بـرای تبـادل سـفرا آغـاز کردنـد. در سـال 1984 هر دو کشـور 
موافقت نامـه تجـاری امضـاء کردنـد. در سـال 1999، زمانی که دو کشـور تاکیـد کردند 
کـه نبایـد یک دیگـر را بـه عنـوان تهدید تلقـی کنند، بـه فرایند بهبـود و توسـعه روابط، 
وارد شـدند. )روشـن و فرجـی، 1395: 230( علی رغـم همکاری هند و چیـن در بخش های 
اقتصـادی، در حـوزه مسـایل امنیتـی بالفاصلـه بعـد از آزمایـش هسـته ای هنـد در سـال 
1998، پکـن ضمـن ابـراز نگرانـی از ایـن روند، از شناسـایی هنـد به عنوان یـک دولت 
هسـته یی »قانونـی« سـربازد و برخـالف آن آمریـکا هند را بـه عنوان قدرت هسـته یی به 
رسـمیت شـناخت. )سـازمند، 1390: 268( رقابت بیـن هند و چین وجـود دارد؛ اما مقامات 
هنـدی غالبـا در خصـوص روابـط بـا چیـن در محافـل عمومـی محتاط انـد، نگرانی هـای 
امنیتـی آن هـا در خلـوت خودشـان هم چنـان وجـود دارد. هنـد بـه  جـای اتحـاد بـا چین 
بیشـتر ترجیـح می دهـد بـه گـروه از کشـورهای آسـیایی بپیوندد کـه در صـدد موازنه با 
چیـن اسـت. )نـای، 1395: 43( هم چنان تمدن های زردشـتی، بودیسـم و اسـالم از مسـیر 
افغانسـتان راهـش را بـه هنـد و چیـن گشـود. راه ابریشـم از طریق افغانسـتان بـه اروپا و 
هنـد وصل می شـد و هنـوز مسـیر کاروان های کهـن در افغانسـتان موجود اسـت و هنوز 
کارگاه هـای دسـتی بافت ابریشـم به همان سـبک، صدها سـال قبل، در هـرات وجود دارد 

و تولیـدات آن بـه هنـد، اروپـا و گاهی بـه چین می رسـد. )8صبـح، 1393/9/17(
 پیشـینه روابـط هنـد و افغانسـتان بـه زمان های بسـیار طوالنـی بر می گـردد و هر دو 
کشـور روابـط حسـنه باهم دیگـر داشـتند. فقط هنـد در زمـان تسـلط طالبان قبل از سـال 
2001 م نفـوذ خـود را در افغانسـتان از دسـت داده بـود بـا پـس از حادثه یازده سـپتامبر 
رویکـرد مثبـت و همکاری جویانـه را با افغانسـتان در پیش گرفت و دهلی نـو در صدد آن 
اسـت در رونـد تحوالت افغانسـتان نقش آفرینی بیشـتر داشـته باشـد. با ایـن نقش آفرینی 
می خواهـد از طریـق کمک به مردم افغانسـتان و بازسـازی را در این کشـور توسـعه دهد. 
افغانسـتان یکـی از کشـورهای اسـت کـه در سـطح منطقـه دارای اهمیـت فوق العـاده در 
ابعـاد سیاسـی، امنیتـی، اقتصادی برای هنـد می باشـد. در صورتی که این دو کشـور دارای 
هیـچ مرزی مشـترک نیسـت. اما سیاسـت خارجی هنـد توجه ویـژه ای به اففانسـتان دارد. 
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هندیـان از اهمیـت ژئوپلیتیک و حسـاس افغانسـتان در منطقـه آگاه بوده اسـت و طی دو 
دهـه گذشـته تالش هـای فـراوان نمود تـا روابط دهلی نـو و کابل گرم و گسـترده باشـد. 
)دهقـان و همـکاران، 1396: 153( روابط دوسـتی هند و افغانسـتان زمانی گرم و گسـترده 
شـد کـه صدراعظم هنـد در مراسـم افتتـاح تعمیـر جدید شـورای ملـی افغانسـتان گفت: 
»مـن اینجـا بـه نمایندگـی از یک میلیـارد و 250 میلیون دوسـت هندی شـما آمـده ام که 
موفقیت تـان را تحسـین، از دوسـتی تان قدردانـی و بـرای آیندۀتـان ابراز هم بسـتگی کنم. 

)413  :1399 )سجادی، 
سـابقه روابط چین و افغانسـتان و نقش این کشـور در تحوالت سیاسـی افغانسـتان، به 
دهـه شـصت بـر می گـردد. اما با تجاوز شـوروی سـابق بـه افغانسـتان، چیـن از نیروهای 
مذهبـی در برابـر رژیـم کمونیسـتی حمایت کـرد و یکـی از تامین کنندگان اصلی سـالح 
بـرای مجاهدیـن بـود. بـا تسـلط طالبـان قبـل سـال 2001م، روابـط نزدیکی بـا نیروهای 
مقاومـت در برابـر طالبـان ایجاد نکـرد و کمک نظامی و مالی مسـتقیم به آنـان نمی کرد. 
حادثـه یـازده سـپتامبر سـال 2001م مایـه خوش حالـی پکـن شـد؛ امـا حضور گسـترده 
نظامـی و سیاسـی غرب به  ویـژه آمریـکا در منطقه و افغانسـتان، نگرانی هـای دولت چین 
را نیـز بـه همـراه داشـت. در واقع چین بر حضـور دیپلماتیک و سیاسـی در افغانسـتان، از 
طریـق سـرمایه گذاری و توسـعه تجـارت نیز سـعی می کند تـا حضور فعال در این کشـور 
داشـته باشـد. حضـور قابل توجـه شـرکت های چینی در پروسـه بازسـازی افغانسـتان، نه 
تنهـا منافـع اقتصـادی بـرای چیـن دارد، بلکـه این حضـور بـرای چیـن در دراز مدت از 
اهمیـت سیاسـی و اقتصـادی بیشـتری برخوردار اسـت. )کتابـی و همـکاران، 1395: 28( 
دولـت افغانسـتان در مـاه جـدی سـال 1381 اعالمیـه کابـل در مـورد روابط همسـایگی 
نیـک بـا کشـورهای همسـایه از جملـه چیـن بـه امضا رسـاند که قـدم مهمـی در جهت 
تقویـت و گسـترش همکاری هـای دوجانبـه بیـن افغانسـتان و چیـن محسـوب می شـود. 
هـر دو کشـور در سـال 1385 معاهـده حسـن هم جـواری، دوسـتی و همـکاری را نیـز 
امضـا نمودنـد کـه در آن جهت های اساسـی روابط دوجانبه هر دو کشـور مشـخص شـده 
اسـت. هم چنـان افغانسـتان و چیـن بیـش از 30 موافقت نامـه و تفاهم نامه هـای حقوقی در 

زمینه هـای مختلـف باهـم به امضـا رسـانیده اند. )تمنـا، 1393: 233(
زمینه های تعامل هند و چین

در سـطح سیسـتم بین الملـل هـر دو کشـور هنـد و چیـن در زمینـه برخی از مسـایل 
منافـع مشـترک دارند. هر دو نگران تهدیدات ناشـی از اسـالم گرایان تنـدرو و جنبش های 
تجزیه طلـب هسـتند و اینکـه هـر دو دولـت در صـدر تبدیل شـدن به قدرت هـای بزرگ 
اقتصـادی در جهـان هسـتند. چیـن و هند به خصـوص از سیاسـت های یک جانبـه ایاالت 
متحـده در دوره بـوش نگرانـی مشـترک داشـتند. چیـن و هنـد هـر دو تمایـل دارند که 
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جهـان تک قطبـی به جهـان چندقطبی دگرگـون شـود. )تقـی زاده و بهرامی مقـدم: 1395: 
163( دو کشـور هنـد و چیـن مرزها و منافع عمیـق اقتصادی خویش را که شـامل تجارت 
و ترانسـپورت مـواد خـام و انـرژی می شـود بـا چنـد کشـور خاص گـره زده انـد. عالوه 
برایـن، هنـد و چیـن روابطی تـوام با رقابـت و گاهی با تنـش به علت مرزهای مشـترک 

و روابـط عمیـق چین با پاکسـتان، بـا یکدیگر دارنـد. )بلخـی، 1392: 213(
پکـن مذاکـرات دوجانبـه و سـه جانبه را بازیگـران مهم در منطقـه مانند روسـیه، هند، 
پاکسـتان و ایـران شـروع کـرده بـود. هر یک از ایـن کشـورها در حل مسـائل مرتیط با 
صلـح و ثبـات در افغانسـتان نقـش حیاتی بـازی می کننـد. و هم چنان چین سـازوکارهای 
دوجانبـه بـا پاکسـتان و ایـران، سـازوکارهای چندجانبـه بـا روسـیه، هنـد، پاکسـتان و 
افغانسـتان کـرده اسـت تـا در مسـائل بـا این کشـورها همـکاری کنـد. در سـال 2015، 
مذاکـرات سـه جانبه چیـن- روسیه-پاکسـتان یک بـار، مذاکرات سـه جانبه چین-روسـیه- 
هنـد دوبـار و مذاکرات سـه جانبه چین- افغانسـتان- پاکسـتان درباره وضعیـت مذاکرات 
اسـتراتیژیک سـه جانبه افزایـش و گفتگو اولیه برگزار شـد. )شـفیعی و صالحی دولت آباد، 
1395: 81( این گونـه مذاکـرات در خصـوص افغانسـتان برگـزار می شـد امـا رقابـت که 
بیـن کشـورها ذیدخل در مسـایل افغانسـتان بـود آن گونه مذاکـرات را به دیده شـک و 

می دید. تردیـد 
حوزه هـای تعامـل و همکاری چیـن و هند در افغانسـتان قرار ذیل بـوده و به مهم ترین 

آن ها به صـورت مختصر پرداخته می شـود:
1- همکاری در ثبات و امنیت

جنـگ دراز مـدت و بی ثباتـی افغانسـتان، اقتصـاد ایـن کشـور را تخریـب کـرده و 
مـردم را نیـز بـی بضاعت سـاخته اسـت. ایـن بی ثباتـی تاثیرات منفـی در مناطـق مرزی 
و کشـورهای همسـایه و منطقـه داشـته اند. در صـورت کـه مـرز بیـن چین و افغانسـتان 
کوتـاه اسـت و امـا نبـود صلـح و ثبات در افغانسـتان یـک نگرانـی دایم بـرای حکومت 
پکـن بـوده اسـت و در مجمـوع مرزهـای غربی چیـن را آسـیب پذیر می کند. ایـن ناامنی 
و بی ثباتـی افغانسـتان را بـه یکـی از بزرگ تریـن منابع قاچـاق موادمخدر بـه چین تبدیل 
نموده که باعث بی ثباتی و مشـکالت در اویغورنشـین سـین کیانگ شـده اسـت. )شـفیعی 
و صالحی دولت آبـاد، 1395: 87( ثبـات و بی ثباتـی افغانسـتان بـرای امنیـت ملـی چیـن 
اهمیـت دارد. چـون منطقـه سـین کیانگ از وضعیت داخلی افغانسـتان آسـیب پذیر اسـت. 
از سـوی دیگـر تحکیـم و ثبـات دولـت در افغانسـتان، فرصت هـای بسـیار خوبـی برای 
امنیـت چیـن فراهم نموده اسـت، در نتیجـه ایغورهای سـین کیانگ نمی تواند از افغانسـتان 
بـه عنـوان پایـگاه و حامـی حمالت خـود در خاک چیـن مسـتفید گردند. دموکراسـی و 
ثبات حکومت در افغانسـتان در دو دهه گذشـته، توانسـته اسـت تهدیدات منطقه را کاهش 
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داده و منابـع بالقـوه ایـن تهدیـدات را در بطن خنثی سـازد. محو تهدیدات چیـن از جانب 
افغانسـتان، زمینـه مناسـبی بـرای همـکاری درازمـدت در منطقـه بیـن افغانسـتان و چین 
به وجـود آورده اسـت. )تمنـا، 1393: 237( چیـن از امنیـت و ثبات در افغانسـتان حمایت 

کـرده و همکاری هـای الزم نیـز نموده اسـت.
هنـد نگـران بی ثباتی توسـط گروه هـای تندرو اسـت، مهـار آن باعث ثبـات و ایجاد 
آرامـش در افغانسـتان می شـود، مانـع گسـترش نیروهـای افراطـی در افغانسـتان و مناطق 
هم جـوار می گـردد. ایـن امـر زمینه سـازی جلوگیـری از جنبش هـای افراطـی به کشـمیر 
هنـد می شـود. در این راسـتا دولـت هند با دولـت چین دارای اشـتراک منافع اسـت. زیرا 
این گونـه جنبش هـا تهدیـدی برای امنیت ملی هر دو کشـور اسـت. )آقاجـری و کریمی، 
1394: 12( هنـد بـا دیگر قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای برای حل مسـأله افغانسـتان 
هم نظـر اسـت. تهدیدهـای ناشـی از عناصر افراطـی در افغانسـتان و پاکسـتان نگرانی های 
امنیتـی منطقـه ای هنـد بـوده اسـت. هنـد از گروه های تنـدرو مذهبی آسـیب پذیر اسـت. 
)کوالیـی و کله سـرف 1395: 120( پاکسـتان از حضـور پررنگ هند در افغانسـتان نگران 
اسـت. درصـورت کـه مقامات هندی همـواره گفته انـد، دهلی نـو، تالش های افغانسـتان را 
بـرای ایجـاد ثبـات در منطقه به دیـده ای قدر نگریسـته و هیچ گاهـی افغانسـتان را می دان 
نبـرد نیابتـی خـود نسـاخته اسـت؛ بلکـه هند خـود می کوشـد تا فضایـی را بـرای تماس 
دیپلوماتیـک افغانسـتان و پاکسـتان بـاز نگـه دارد. )نگاهـی به دسـتاوردهای سـه سـاله 
حکومـت وحـدت ملـی، 1396: 61( هـر دو کشـور هنـد و چیـن از نیروی هـای امنیتـی 
افغـان نیـز در عمـل حمایـت می کننـد. چیـن از نیروهـای امنیتـی افغـان در بخش هـای 
غیر محاربـوی حمایـت کـرده و هنـد هـم هلیکوپتر هـای حمله بـر را در اختیـار نیروهای 
مذکـور قـرار داده و حتـا روی سـاختن ایـده احیـای کارخانه های سالح سـازی، به کمک 

روسـیه، در افغانسـتان نیـز مباحثاتی جریان داشـت. )8صبـح، 1394/12/3(
اسـتخراج منابـع معدنـی افغانسـتان و اسـتفاده از آن برای ایجـاد صنعت در افغانسـتان 
و صـادرات بخشـی از موادخـام اسـت. در ایـن زمینـه، هنـد و چیـن نه تنهـا در توسـعه 
زیرسـاخت ها، جاده هـا، راه آهـن، خطـوط لولـه، بلکـه در کمـک بـه ایجـاد صنعـت در 
افغانسـتان نقـش دارنـد. بااین حـال، صلح، امنیـت و ثبات پیـش نیازهای افغانسـتان برای 
بهره بـرداری از موقعیـت و ثـروت معدنـی خود برای تبدیل شـدن به یک اقتصـاد خودپایه 

 )Sawhney and Sareen: 24 June, 2015( اسـت
هـر دو کشـور هنـد و چیـن دارای منافع مشـترک »یعنی تأمیـن ثبات در افغانسـتان 
به عنـوان قلـب آسـیا« بـوده و تمایـل خـود را هـم برای رونـد صلح بـه رهبـری افغان ها 
اعـالم داشـته اند. در حالـی کـه هند و چیـن دارای روابـط کامـاًل متفاوتی با پاکسـتان اند؛ 
امـا بـه طـرز جالبی هر دو کشـور دیـدگاه متقارنـی در مورد مشـکالت امنیتی اسـالم آباد 
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دارنـد. )8صبـح، 1394/12/3( چـون اسـالم آبـاد نقـش تعیین کننـده در صلـح و ثبـات 
دارد.  افغانستان 

2- مبارزه با قاچاق اسلحه و موادمخدر
عـالوه بـر تهدیدات امنیتی، کشـت گسـترده موادمخدر در افغانسـتان و صـدور آن و 
قاچـاق اسـلحه به کشـورهای مجـاور منبع بـزرگ ناامنی برای تمام کشـورهای همسـایه 
گردیـده اسـت. تجـارت موادمخـدر، کـه درآمـد چشـم گیری بـرای گروه هـای مخالف 
دولـت ایجـاد کرده بود، با شـدت بیشـتری ادامه یافت و کشـورهای مجاور افغانسـتان در 
آسـیای مرکـزی، ایران، پاکسـتان و هند به مسـیر ترانزیـت موادمخدر به اروپـا و آمریکا 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـه نقل قـول مقامـات هندی، پاکسـتان سـاالنه بیـن 90 تا 
136 میلیـون دالـر بابـت کشـت تریاک درآمد داشـته اند که ایـن مقدار را پـول عمدتا در 
جنـگ نیابتـی با هنـد در جامو و کشـمیر مصرف کرده انـد. )آقاجری و کریمـی، 1394: 
10( چیـن بـه عنـوان قـدرت اقتصـادی بـزرگ در منطقـه قلب آسـیا، زمینه عملی شـدن 
بسـیاری از برنامه هـای می شـود که تعـدادی از کشـورهای این منطقه از حمایـت مالی آن 
ناتوان انـد. مبـارزه با تروریسـم و قاچـاق موادمخدر نیازمنـد هزینه های هنگفـت اقتصادی 
اسـت. چیـن بـا غـرب سیاسـت های همکاری محـور جهـت نابـودی تروریسـم و امحای 
موادمخـدر، خطـوط اساسـی سیاسـت خارجی چین در قبال افغانسـتان تعیین نشـده اسـت. 
)تمنـا، 1399: 247( هـر دو کشـور هنـد و چیـن در امـر مبارزه بـا موادمخـدر توافق نظر 
دارد و آن هـا قاچـاق موادمخـدر و اسـلحه را خطـری بـرای کشـورهای منطقـه می داند و 
خواسـتار اقدامـات بیشـتر علیـه موادمخدر شـدند و هنـد و چین به شـمول روسـیه و ایران 

بـرای محـو آن در افغانسـتان تاکیـد می کند.
3- همیاری در بازسازی و توسعه

حکومـت افغانسـتان و آژانس هـای کمک کننـده بـا تعـدادی از شـرکت های چینـی 
بـرای تنـوع دادن عرصه فعالیت هـای باز قـرارداد منعقد کرده انـد. افغانسـتان منابع طبیعی 
فـراوان مثـل مـس، آهن، ذغال سـنگ، فلـزات قیمتی، سـنگ مرمـر، لیتیوم، سـنگ های 
قیمتـی و انـواع هیدورکاربن هـا را دارد و مقداری از این منابع اسـتفاده شـده اند و بسـیاری 
از آن هـا بـه خاطـر جنگ هـای داخلـی افغانسـتان هنـوز بـدون اکتشـاف باقـی مانده اند. 

)شـفیعی و صالحی دولت آبـاد، 1395: 83(
هنـد در بازسـازی مکاتـب و سـاختمان های مشـهور در کابل از جمله سـاختمان جدید 
پارلمـان افغانسـتان و قصـر داراالمـان کمـک کـرده اسـت و نیـز در بازسـازی جاده هـا 
در جنـوب شـرق افغانسـتان یاری رسـانده اسـت. )دهقـان و همـکاران، 1396: 157( هند 
سـال های گذشـته در بخش هـای مختلـف سـازندگی و بازسـازی افغانسـتان حضـور فعال 
داشـته و تفاهم نامـه و قـرارداد همـکاری دوجانبـه بیـن هـر دو کشـور بـه امضا رسـیده 
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اسـت. قـرار دادهـای بیـن هنـد و افغانسـتان در طـول تاریـخ بی سـابقه بـوده اسـت. این 
تفاهم نامـه میـان کابـل و دهلی نـو در عرصه هـای مختلـف، همچـون، بهداشـت و درمان، 
انـرژی و آب، اطالعـات و فرهنـگ، امـور زنـان و اشـتغال زایی گام بلنـد برای توسـعه و 
تقویـت روابـط هنـد و افغانسـتان اسـت. در کنار آن، بند سـلمای هـرات که بـا هزینه و 
کمک کشـور هند سـاخته شـد، یکـی دیگـر از کمک های مهم هند در افغانسـتان اسـت. 
)سـجادی، 1399: 375( بـه خاطـر کمک ها و سـهم فوق العاده هند در بازسـازی افغانسـتان 
بنـد سـلما بـه نـام بنـد دوسـتی میـان هنـد افغانسـتان نام گـذاری شـده اسـت. هند یک 
میلیـارد دالـر وعـده همـکاری داده بـود، در جمـع بزرگ تریـن کشـورهای کمک کننده 
در افغانسـتان اسـت، برعالوه آن، هنـد در بخش های تعلیـم و تربیه، سـتالیت، تنظیم آب، 

پـرورش ماهـی، ارتباطـات، ترانزیـت و سـایر عرصه ها  وعـده همکاری داده اسـت.
هنـد پـس از حادثه یـازده سـپتامبر در کنفرانس هـای بین المللی از افغانسـتان حمایت 
کـرده اسـت. در کنفرانـس توکیـو در سـال 2002 بـرای بازسـازی افغانسـتان 40 میلیون 
دالـر کمـک نمـود و مقـدار این کمک هـا افزایـش یافت تا سـال 2009 کمک هـای هند 
تـا 400 میلیـون دالـر رسـید. هر چنـد حجـم کمک های هنـد به افغانسـتان در سـال های 
اخیـر زیادتـر شـد. بـا توجـه سـرمایه گذاری های هنـد در ابعـاد مختلـف اقتصـادی انجام 
داده اسـت اضافه تـر از 2 میلیـارد دالـر می رسـد. )دهقـان و همـکاران، 1396: 153( هنـد 
بیـش از 1/2 میلیـارد دالـر بـرای کمک های عمرانـی، بازی و بشردوسـتانه در افغانسـتان 
هزینه نموده اسـت؛ سـاخت مکاتب، بیشـتر از 10000 بورس برای دانشـجویان افغانسـتان، 
سـاخت بزرگـراه، سـد، نیروگاه هـای برقـی و تنهـا از گوشـه ای از فعالیت هـای عمرانـی 
هنـد در افغانسـتان اسـت. بی جهـت نبـوده که جحـم تحـارت هنـد و افغانسـتان در حال 
پیشـرفت و توسـعه اسـت، اففانسـتان بازار جذابـی برای اهـداف عمرانی و اقتصـادی هند 
اسـت. )محمـدی و احمـدی، 1395: 59( از جملـه اقدامات مهم که از سـوی هند در سـال 
2005 صـورت گرفـت می تـوان به ادامـه کارهـای عمرانـی قبلـی بعضـی کارهـای دیگر 
بـه طـور نمونه آورده می شـود. 1- اعطای بورسـیه 2- تامیـن 1000 دسـتگاه چرخ خیاطی 
3- تکمیـل 10 دسـتگاه رادیویی و تلویزیونی 4- احیاء و بازسـازی شـبکه های ارتباطی در 
11 والیـت 5- سـاخت پارلمـان جدیـد افغانسـتان. افزون بـر آن هند در کلیـه عرصه های 
بازسـازی و سـازندگی در افغانسـتان، این کشـور اهداف سیاسـی و اقتصادی وسـیعی نیز 
در نظـر دارد. )آقاجـری و کریمی، 1394: 12( پس از سـال 2005 نیـز کمک های فراوان 
بـه افغانسـتان نمـوده اسـت. دولت هنـد همچنیـن، حـدود دو میلیـارد دالر کمـک برای 
افغانسـتان و سـاخت و راه ها و مسـیر ریل در نظر گرفته و در بهتر شـدن زیرسـاخت های 
حمـل و نقـل می توانـد بـه انتقـال منابـع زیـر زمینـی افغانسـتان بـه هنـد کمـک کنـد. 

)امام زاده فـرد، 1392: 12(
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چین سـهم قابـل مالحظه ای در زمینه توسـعه منابع طببعی و زیرسـاخت های افغانسـتان 
دارد. در سـال 2007، شـرکت اسـتخراج و ذوب فلـزات چین و شـرکت مـس جیانگ ژی 
توافـق کردنـد تـا بزرگ تریـن سـرمایه گذاری خارجـی بـا مبلـغ 3,5 میلیـارد دالـر در 
افغانسـتان انجـام دهنـد کـه دومیـن ذخایـر بـزرگ مس توسـعه نیافتـه جهـان در منطقه 
عینـک در والیـت لوگـر در جنـوب کابل قـراردارد. ارزش ایـن ذخایر مـس در حدود 1 
تـا 3 تریلیـون دالـر تخمیـن زده می شـود. )شـفیعی و صالحی دولت آبـاد، 1395: 84( چین 
در بخش هـای انـرژی و اسـتخراج معـادن از اهمیـت ویژه برخوردار شـده اسـت. در میان 
انبـوه پروژه هـا، اسـتخراج معـدن مـس عینک بـه عنـوان بزرگ تریـن پـروژه زیربنایی، 
در پروسـه داوطلبـی، یکـی از شـرکت های چینی برنده شـد. شـرکت های در سـاختن راه 
آهـن، بهره بـرداری از معـادن ذغـال سـنگ، اعمـار یـک فابریکه تولیـد برق بـا نیروی 
ذغـال سـنگ بـه قـدرت 400 میـگاوات و تولیـد یک میلیـون تن آهـن موافقـت کرده 
اسـت. پـروژه بـزرگ دیگری که چیـن در افغانسـتان به دسـت آورد، اسـتخراج مقدماتی 
ذخایـر نفـت و گاز در والیـات شـمال شـرقی سـرپل و فاریاب افغانسـتان اسـت. )تمنا، 
1393: 239( هند و چین در توسـعه و بازسـازی افغانسـتان نقش قابل مالحظه ای داشـته و 

منافع هر دو کشـور در بازسـازی و توسـعه افغانسـتان اسـت.
4-گسترش تجارت و سرمایه گذاری 

بـه دلیل سـال ها بحـران و جنـگ، افغانسـتان در وضعیت بـدی از نظر اقتصـادی قرار 
دارد. طبـق آمـار بانـک جهانـی در اپریـل سـال 2015 طی سـال 2003 تـا 2012 میالدی 
رشـد اقتصـادی افغانسـتان 3/2% بـوده، که همیـن مقدار رشـد ضعیف و اندک، نیز سـیر 
نزولـی داشـته و در سـال های 2013 تـا 2014، رشـد ایـن کشـور تنهـا 2% بـوده اسـت. 
تولیـد ناخالـص ملی افغانسـتان نیز در سـیر نزولی در سـال 2011، از 11/6% بـه 8/4% در 
سـال 2014 رسـید. )محمـدی و احمـدی، 1395: 59( افغانسـتان با این مشـکالت اقتصادی 

نیازمنـد روابـط اقتصـادی و تجارتـی بـا کشـورهای مانند هند و چین اسـت.
پیشـینه روابـط سیاسـی، تجـاری و همـکاری اقتصـادی افغانسـتان و چین بـه 1955 و 
سـپس امضـای پیمـان همـکاری اقتصـادی و فنـی درسـال 1964 بازمی گردد، امـا پس از 
آن تجـارت بیـن هـر دو کشـور بـه طـور مسـتمر افزایـش یافته اسـت و چین بـه یکی 
از شـرکای اصلـی افتصـادی افغانسـتان تبدیـل شـده اسـت. بـا توجـه بـه حجـم تجارت 
بیـن چیـن و افغانسـتان بـه ایـن حقیقـت خـاص اشـاره دارد که محیـط بـرای همکاری 
اقتصادی دو کشـور افغانسـتان و چین مسـاعد اسـت. )شـفیعی و صالحی دولت آباد، 1395: 
83( چـون افغانسـتان یـک کشـوری مصرفـی اسـت نیـاز بـه واردات دارد و چیـن یک 
کشـور تولیـدی می باشـد و ضـرورت به فـروش دارد. اما افزایـش درگیری در افغانسـتان 
پیامدهـای اقتصـادی جـدی برای منطقـه دارد. ایـن چشـم انداز افزایش تجارت را مسـدود 
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نمـوده و بازیگـران بین المللـی را از فراهـم آوردن کمک هـای انکشـافی بـاز داشـته و 
تهدیـدی بـرای سـرمایه گذاری چیـن و هند در افغانسـتان می باشـد. )بلخـی، 1392: 174(

افغانسـتان و هنـد بـرای رشـد اقتصادی بـه یک دیگـر نیاز دارنـد و گسـترش روابط 
اقتصـادی بـه نفع هر دو کشـور اسـت. از سـوی دیگـر، تنها راه افغانسـتان بـرای تجارت 
بـا هنـد، خـاک ایـران و اسـتفاده از بنـدر چابهار اسـت. هنـد امکانـات سـرمایه گذاری 
زیـادی در افغانسـتان دارد که در صـورت افزایش سـرمایه گذاری ها در افغانسـتان، اقتصاد 
هـر دو کشـور رشـد خواهـد کرد. هنـد پس از سـال 2001 م بیـش از دو میلیـارد دالر در 
افغانسـتان سـرمایه گذاری کـرده ایـن مقـدار سـرمایه گذاری در بین کشـورهای منطقه در 
افغانسـتان بی سـابقه بـوده اسـت. )امام زاده فـرد، 1395: 22( چیـن در یـک دهـه گذشـته 
در بخش هـای مهـم اقتصـادی افغانسـتان سـرمایه گذاری کـرده اسـت. این کشـور در دو 
بخـش نفـت و حـوزه آمـوزش قراردادهایـی را بـا دولـت افغانسـتان امضا نموده اسـت. 
چیـن سـرمایه گذاری های خوبـی در حـوزه معـادن زیـر زمینی ماننـد مس عینک داشـته 
و نسـبت بـه کشـورهای منطقـه از جملـه هنـد فعال تـر عمـل کـرده اسـت. )کتابـی و 

همـکاران، 1395: 28(
در فراینـد درجـه هم پوشـانی تجـارت، ترکیـب صـادرات هنـد و چیـن نیـز می تواند 
اساسـا هـم از بعـد جهانـی و هـم از منظـر دوجانبـه متمایـز فـرض شـود. هـر کشـور 
بـر صـادرات کاال و واردات موادخـام تاکیـد دارنـد. ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت کـه 
بـا توجـه بـه تفاوت هـای دو کشـور از منظـر تجـاری، دو کشـور هنـد و چیـن بیشـتر 
مکمـل هـم هسـتند تـا رقیـب یـک دیگـر باشـند. )روشـن و فرجـی، 1395: 245( هـر 
دو کشـور بزرگ تریـن سـرمایه گذاران در افغانسـتان اند. چیـن در مـس عینـک و نفـت 
آمودریـا، جمعـا حـدود پنـج میلیـارد دالـر سـرمایه گذاری می کنـد و قـرار اسـت هند با 
به دسـت آوردن قـرارداد بزرگ تریـن معـدن حاجـی گک، میلیاردهـا دالـر در افغانسـتان 
سـرمایه گزاری کنـد. )8صبـح، 1393/9/17( چیـن و هند بـه عنوان سـرمایه گذاران اصلی 
در منطقـه ظهـور نموده انـد. آن هـا به دنبال دسـتیابی بـه موادخـام، مواد معدنـی و خطوط 
حمـل و نقـل و صـادرات از طریق کشـتی یا دیگر وسـایل نقلیـه به اقیانوس هند هسـتند. 
)بلخـی، 1392: 188( براسـاس گـزارش وزارت تجـارت و صنایـع افغانسـتان صـادرات و 
واردات ایـن کشـور بـه هنـد در سـال 1399 صـادرات در حـدود 406 میلیـون و واردات 
در حـدود 490 میلیـون بـوده و در همین سـال صـادرات افغانسـتان به چیـن 55 میلیون و 
واردات آن 987 میلیـون دالـر بـوده اسـت. )گـزارش تجارت افغانسـتان طی سـال 1399(

5-افغانستان مسیری برای آسیای مرکزی
چیـن بـاور دارد، افغانسـتان یـک مسـیر اقتصـادی به آسـیای مرکزی و یـک مقصد 
مهـم بـرای فرصت هـای سـرمایه گذاری اسـت. پکـن ظرفیت هـای اقتصـادی زیـادی را 
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بـرای ایجـاد زیرسـاختی کـه شـمال افغانسـتان را به آسـیای مرکـزی و خـودش ارتباط 
می دهـد، بـه کار گرفتـه اسـت. ایـن مسـیرهای اقتصـادی بـرای انتقـال طـرح گاز تاپی 
از مـزار شـریف بـه والیـت قندز و سـپس مـرز واخـان مهم هسـتند. ایـن برای توسـعه 
اقتصـادی چیـن در سـین کیانگ مهم اسـت. اهـداف بعـدی چین بـرای رونـق اقتصادی، 
دسترسـی بـه منابـع معدنـی نسـبتا غیرفعال در آسـیای مرکـزی و افغانسـتان می باشـد. به 
همیـن جهـت چین اسـتراتیژی بزرگی را در آسـیای مرکـزی از طریق افغانسـتان در نظر 
گرفتـه اسـت. ایـن اسـتراتیژی منفعـت اقتصـادی هـم بـرای افغانسـتان و هم بـرای کل 
منطقـه سـودآور اسـت. )شـفیعی و صالحی دولت آبـاد، 1395: 86( همین گونـه هنـد بـا 
نگاهـی بـه بیـرون بـه دنبال حفـظ قـدرت منطقه ای و گسـترش نفـوذ و کنتـرل اقیانوس 
هنـد اسـت. بـرای این هـدف، هند نفش موثر در افغانسـتان بـازی می کند، گسـترش نفوذ 
دیپلوماتیـک و اقتصـادی، فراتـر از مرزهـای خـود، به سـوی آسـیای مرکـزی ادامه دارد 
و در کنـار آن بـه رقابـت نظامـی بـا پاکسـتان همسـایه دشـمن خود نیـز ادامـه می دهد. 
)بلخـی، 1392: 203( در مجمـوع، روابـط بیـن چین و کشـورهای آسـیای مرکزی بسـیار 
فعـال و سـازنده در حـال توسـعه هسـتند. چیـن عالقه مند اسـت تا همـکاری سـودمند از 
طریـق آسـیای مرکـزی را گسـترش دهـد. بزرگ تریـن هـدف چین بـه این اسـت که 
مسـیرهای انتقـال انـرژی موردنیـاز خـود را امن و متنـوع کنـد، نزدیکی و فراوانـی منابع 
آسـیای مرکـزی، منطقه را به یک شـریک تجـاری کامل تبدیـل می کنـد. )امیراحمدیان 
و صالحی دولت آبـادی، 1395: 24( چیـن در قالـب طـرح یک کمربنـد و یک جـاده بـه 
دنبـال آن اسـت افغانسـتان را بـه عنـوان پل ارتباطـی بین جنـوب غربی و جنوب شـرقی 
آسـیا تبدیـل کنـد. اهـداف و منافـع اقتصـادی چیـن یکـی از عواملـی اسـت کـه منجر 
بـه همـکاری بیشـتر چیـن بـا افغانسـتان و نفـوذ در این کشـور شـده اسـت. )تقـی زاده 
انصـاری باقیرنیـا، 1400: 14( و همچنیـن، افغانسـتان بـا ثبـات می توانـد مسـیر تجارتـی 
هنـد، پاکسـتان و چیـن بـرای رسـیدن بـه بازارهـای آسـیای مرکـزی و هم چنان مسـیر 
انـرژی آسـیای مرکـزی و ایـران به چین و جنوب آسـیا باشـد. توسـعه چنین مسـیرهای 
تجارتـی می توانـد افزایـش رفاه در سراسـر منطقـه و تقویت ثبـات منطقه ای را بـارآورد. 
)بلخـی، 1392: 174( چیـن شـدیدا درگیـر رشـد و توسـعه اقتصـادی جنـوب و آسـیای 
مرکـزی اسـت. بـا توجـه بـه ایـن کـه افغانسـتان در قلـب آسـیا موقعیـت دارد و ایـن 
کشـور حلقـه اتصـال بین چیـن و هند و آسـیای میانـه تلقی می شـود و می توانـد منحیت 
یـک پـل ارتباطـی خـوب و موثـر بین هنـد و کشـورهای آسـیای میانـه باشـد. به همین 
جهـت هندیـان تالش هـای زیـادی از خـود در زمینـه جاده سـازی و صنعـت ریلـی ایـن 
کشـور از خـود نشـان داده انـد. )دهقـان و همـکاران، 1396: 153( در اسـتراتیژی انرژی 
چیـن در آسـیای مرکـزی عمدتا دارای سـه بعد اسـت. اول، تاسـیس روابـط طوالنی مدت 
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انـرژی بـا منطقـه از طریـق ادغـام اقتصـادی و توسـعه روابط تجـاری؛ دوم، سـاخت خط 
لوله هـای مسـتقیم حامـل نفـت و گاز از کشـورهای تولیدکننده در منطقه به چین و سـوم، 
کاهـش نقـش کشـورهای فرامنطقـه ای در دولت های آسـیای مرکـزی اسـت. )احمدیان 
و صالحی دولت آبـاد، 1392: 16( هنـد در تـالش اسـت تـا بـا دست رسـی در بازارهـای 
داخلـی افغانسـتان و سـرمایه گذاری در بخـش معـادن، دست رسـی بـه بازارهـای آسـیای 
میانـه از اهـداف اساسـی سیاسـت خارجـی هنـد در قبـال افغانسـتان می باشـد. در زمانـی 
سـفیر دولـت هنـد در کابل به صـورت صریح بیان داشـت که: افغانسـتان یکـی از اهداف 
اقتصـادی هنـد اسـت و دهلی نو سـعی دارد از ایـن طریق به کشـورهای آسـیای میانه راه 
بـاز کنـد. انتقـال گاز و انـرژی آسـیای میانـه از مسـیر افغانسـتان؛ مانند پـروژه ی تاپی، 
کاسـا یک هـزار، از دیگـر مـوارد مهـم و قابـل توجـه هر دو کشـور اسـت. )سـجادی، 
1399: 413( از نـگاه هنـد آسـیای مرکـزی می توانـد یـک بـازار خـوب بـرای کاالهای 
هنـدی باشـد؛ زیـرا کاالهـای آمریکایی و اروپایـی گران قیمت اسـت و کاالهـای چینی 
نیـز بـا قمیـت پایین امـا باکیفیت نیسـتند. صنعت پوشـاک و داروی هندی جـای خود را 
در ایـن منطقـه باز کرده اسـت. اکنـون صنعت بانکـداری، معـدن، انرژی، صنایـع غذایی 
و خدمـات آموزشـی وارد عمـل شـده اند. و هم چنـان منطقـه آسـیای مرکـزی بـرای هند 
منبعـی بـرای تولیـد ناامنـی به ویـژه از راه گروه هـای افراط گـرای مذهبـی اسـت. ایـن 
گروه هـا بـا گروه هـای اسـالم گرایی افغانسـتان و مجاهدیـن کشـمیری ارتبـاط نزدیـک 
دارنـد و از طریـق پاکسـتان تقویه می شـود. بنابراین هند مشـتاق حضور نظامی در آسـیای 
مرکـزی اسـت تـا این منطقـه را به همـراه چیـن، پاکسـتان و افغانسـتان هم زمـان تحت 
تاثیـر قـرار دهـد. )شـفیعی، 1396: 110( افغانسـتان نزدیک ترین مسـیر از هنـد و چین به 
آسـیای میانـه، غرب آسـیا و جنوب آسـیا اسـت. برنامه هـای جاه طلبانـه افغانسـتان برای 
اعمـار پایب الین هـای گاز و لین هـای ولتـاژ بلنـد انـرژی، راه هـای آهـن از شـمال بـه 
جنـوب و از شـرق بـه غرب، افغانسـتان را بـه یک جایگاه واقعی پل آسـیا مبـدل می کند. 
ایـن جایـگاه، افغانسـتان را جـز الینفـک ایده های بـزرگ می سـازد که همکاری وسـیع 
و همه جانبـه دو دولـت ابرقـدرت آسـیایی )هنـد و چیـن( را در همه ی عرصه ها به شـمول 
امنیـت می طلبـد. )8صبـح، 1393/9/17( در این رابطـه حامد کرزی گفته بود: »افغانسـتان 

بایـد جایـگاه همـکاری تمدن هـا باشـد نـه رقابـت ابرقدرت ها.«
6- آموزش و پرورش

بـا بازگشـایی سـفارت چیـن پـس از سـال 2001 در افغانسـتان در روابـط فرهنگـی، 
سیاسـی و اقتصـادی میان دو کشـور گسـترش یافت کـه در زمینه بهبود روابـط فرهنگی 
میان چین و افغانسـتان انسـتیتوت مرکزی کنفوسـیوس کشور چین در سـال 2008 م شاخه 
از ایـن انسـتیتوت را در پوهنتـون/ دانشـگاه کابل ایجاد کـرد. هم زمان بـا آن دیپارتمنت 
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ادبیات زبانی چینایی نیز تاسـیس شـد. در سـال 2012 سـران هر دو به همکاری بیشـتر و 
مشـارکت اسـتراتیژیک در زمنیه تبادل داشـته های فرهنگی، آموزشـی، صحی و رسـانه ای 
تاکیـد ورزیدنـد. افزون برآن، انسـتیتوت کنفوسـیوس منحیث یک نهادآموزشـی از زمان 
تاسـیس تاکنـون فعال بـوده و برای ترویـج زبان چینایـی محصلین را با اسـتفاده از بورس 
بـرای تکمیـل تحصیل به چین فرسـتاده اسـت. براسـاس توافـق پوهنتون/ دانشـگاه کابل 
و انسـتیتوت کنفوسـیوس چین سـاالنه 500 بـورس تحصیلی را بـرای محصلین افغانسـتان 
در نظـر داشـته 250 آن از طریـق وزارت تحصیـالت عالـی افغانسـتان و 250 آن از طریق 
رقابـت آزاد بـه دست رسـی عالقـه منـدان تحصیـل قـرار می گیرنـد. )محمـدزی، بی تـا: 
87( افـزون بـرآن، تعدادی از اسـتادان پوهنتون/ دانشـگاه با اسـتفاده از بورسـیه ماسـتری 
و دکتـرای شـان را در چیـن بـه اتمـام رسـانده و عـده ای هم اکنـون مصـروف فراگیری 
تحصیـل در آن کشـور اسـت. چیـن در کنـار بورسـیه ها بـه نیروهـای پولیس و افسـران 

افغانسـتان زمینـه آمـوزش را فراهم نمـوده بود.
هنـد نیز همه سـاله به تعـداد قابل توجه از دانشـجویان افغانسـتان بورسـیه های تحصیلی 
اعطـا می نمایـد. و هم چنـان هنـگام سـفر نخسـت وزیر هنـد جهـت افتتـاح تعمیـر جدید 
پارلمـان گفـت کـه: برنامـه ای اعطـای بورس هـای تحصیلی بـه جوانـان افغانسـتان ادامه 
خواهـد یافـت و 500 بـورس جدیـد را بـه فرزنـدان شـهدای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 
افغانسـتان اعـالم می کنیـم. )سـجادی، 1399: 414( برعـالوه آن، هند نیروهـای پولیس و 
اردوی ملـی را نیـز آمـوزش داده اسـت. هند بـرای فراهم سـازی بورسـیه های علمی برای 
محصـالن افغانسـتان در کشـور خـود زمینه هـای زیـادی را ایجـاد کـرده اسـت. کابینـه 
حکومـت هنـد بودجـه 91 میلیون دالـری را بـرای فراهم سـاختن بورسـیه های تحصیلی به 
محصـالن افغانسـتان تصویـب کـرد. هند ایـن بودجـه را برای یک دوره نه سـاله تا سـال 
2021 تصویـب کـرده بـود )تمنا، 1393: 266( براسـاس آمار هند بیش از 10000 بورسـیه 
تـا کنـون بـرای دانشـجویان افغانسـتان اعطا نمـوده اسـت و در حـال حاضر بسـیاری از 
دانشـجویان افغانسـتان در حـال فراگیـری علم در هند به سـر می برند. آموزش مشـترکش 
10 دیپلومـات افغانسـتان توسـط هند و چین در موسسـه خدمـات خارجی هنـد در دهلی نو 
از 10 تـا 26 اکتبـر نشـانه بهبـود روابـط بیـن دو قـدرت اسـت کـه متوجـه شـده اند بـا 
همـکاری بیشـتر فرصت هـا را به دسـت خواهنـد آورد. به جای رقابـت در افغانسـتان، نیاز 
بـه همـکاری دارد. آمـوزش مشـترک دیپلومات های افغانسـتان توسـط هنـد و چین نتیجه 

)kaura: 2018( رویکـرد جدیدی آن هـا در قبال افغانسـتان اسـت
7- همکاری در پروسه قلب آسیا

به منظـور دسـت یابی بـه منفعـت اقتصـادی جمعـی، بـه ابتـکار افغانسـتان پروسـه 
اسـتانبول یـا قلـب آسـیا نیـز شـکل گرفتـه اسـت کـه عمده تریـن هـدف این پروسـه 
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تقویـت دیپلوماسـی همکاری میان کشـورهای تاکیدکننـده تدابیر اعتمادسـازی با حمایت 
قدرت هـای منطقـه ای اسـت. ایـن پروسـه دارای شـش تدبیـر اعتمادسـازی در مبـارزه با 
تروریسـم؛ مبـارزه بـا موادمخـدر؛ مدیریـت حـوادث طبیعی؛ تجـارت و سـرمایه گذاری؛ 
زیرسـاخت های منطقـه ای؛ و تعلیـم و تربیـه اسـت. پروسـه قلـب آسـیا چنـد دور در 
کشـورهای مختلـف برگـزار شـد کـه چهارمیـن دور نشسـت پروسـه قلـب آسـیا در 9 
عقـرب سـال 1393 در چیـن برگزار شـد. در پایـان آن نشسـت قطع نامـه ای را نیز صادر 
کردنـد کـه بر ثبـات، وحدت ملـی و تمامیـت ارضی افغانسـتان تاکید شـده بـود و همه 
کشـورها نیـز تاکیـد کرده بودند که افغانسـتان سـزاوار صلح و ثبات اسـت و این موضوع 
بـر کشـورهای منطقـه نیـز مهـم و حیاتـی می باشـد. )نگاهی بـه دسـتاوردهای سه سـاله 
حکومـت وحـدت ملی، 1396: 53( شـش مین کنفرانس قلب آسـیا در 14 قـوس 1395 در 
هنـد برگـزار شـد. در اعالمیـه این نشسـت خواسـتار توقف هر چـه زودتـر هراس افگنی 
در منطقـه و به ویـژه در افغاسـتان شـد. و همچنیـن در اعالمیـه بر پیش بـرد همکاری های 
منطقـه ای بـه عنـوان ابزار مؤثـر از بین بـردن چالش های مشـترک و تقویـت صلح، ثبات 
و توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی در منطقه قلب آسـیا تاکیـد گردیده بود. )همـان، 1396: 
54( هـر دو کشـور هنـد و چیـن از جملـه کمک کننده های بزرگ بـه افغانسـتان بوده و 

نقـش مهمـی را در »پروسـه قلـب آسـیا« بـازی کرده اند.
8- دست رسی به بازار افغانستان

هنـد تـالش دارد تا از طریق بنـدر چابهار که منطقه مـرزی زرنج افغانسـتان در ارتباط 
اسـت، رابطـه خـود را بـا تجـار افغانسـتان و بـازار این کشـور گسـترش دهـد. کاالهای 
هنـدی از طریـق راه مبادالتـی چابهـار- بـم- زرنـج- دالرام بـه شـاهراه شـمال- جنـوب 
افغانسـتان توزیـع می شـود. تکمیـل مسـیر دالرام-زرنـج موجـب شـده اسـت که مسـیر 
چابهـار بـه آسـیای میانـه 1500 کیلومتر کوتـاه گردد. )محمـدی و احمـدی، 1395: 58( 
در حـال حاضـر بازارهـای افغانسـتان مملـو از تولیـدات هنـدی در کنار دیگر کشـورها 
اسـت. دواهـای هنـدی، همـراه بـا مـواد بهداشـتی شـوینده، لـوازم الکترونیکـی موبایل، 
برنـج بـا نام هـای مختلـف، مونتـاژ موترسـایکل های هنـدی و ده هـا قلـم جنس هـا مورد 
ضـرورت روزانـه ی مـردم در بازارهـای افغانسـتان پیـدا می شـود. افغانسـتان از زمان دور 
یکـی از مصـرف کننـدگان اجنـاس صادراتی هند بـوده اسـت. فرصت های تجـاری هند 
و افغانسـتان در حـال افزایـش اسـت و اقتصـاد هنـد مانند اقتصـاد چین در سـال های اخیر 
پیشـرفت های قابـل مالحظـه ای داشـته اسـت. )تمنـا، 1393: 267( افغانسـتان بـرای چین 
نیـز یـک بازار مناسـب عرصـۀ تولیدات آن کشـور می باشـد. چین همـواره به افغانسـتان 
و آسـیای مرکـزی، منحیـث منطقـه بازرگانـی طبیعـی خـود و منطقـه ای کـه از فرهنگ 
چینـی نفـوذ پذیرفتـه، نـگاه می کند. میـزان واردات اجنـاس چینی بـه افغانسـتان، به 152 



/ زمینه های تقابل و تعامل هند و چین در افغانستان 96

میلیـون دالر در سـال تخمین زده شـده اسـت. ایـن رقم در باالتـر از همه ارقامی اسـت که 
افغانسـتان با سـایر کشـورهای همسـایه دارد. )همـان، 1393: 237(

9- مبارزه با گروه های تندرو اسالمی 
پـس از به قـدرت رسـیدن شـی جیـن پینـگ در سـال 2012 تنـاوب رویدادهـای 
خشـونت آمیز، شـورش ها بـا انگیـزه سیاسـی، قتل هـا و حمـالت تروریسـتی افزایـش 
یافته انـد و شـواهد رو بـه افزایشـی حاکی از آن اسـت که شـماری از مسـلمانان اویغور به 
صفـوف گـروه دولت اسـالمی )داعش( پیوسـته اند. در جون سـال 2017 داعـش ویدیویی 
را منشـتر کـرد کـه یـک جنگ جـوی اویغـوری را در حـال اعـالم قصـد خـود بـرای 
بسـط دادن عملیـات گـروه تـا چین، نشـان می دهـد. غیـر از خطـر امنیتی به وجـود آمده 
بـرای شـهروندان چینـی در داخـل کشـور، پیوندهـای فزاینـده ای از مسـلمانان اویغوری 
افراط گـرا بـا شـبکه های تروریسـتی بین المللـی طـرح بلندپروازانـه شـی جینـگ پینـگ 
یعنـی »یک کمربنـد و یک جـاده« را نیـز را بـه خطـر می انـدازد. طرحـی کـه هـدف 
آن سـاخت یـک شـبکه زیرسـاختی و تجـاری اسـت کـه از چین تا سـایر مناطق آسـیا، 
آفریقـا و اروپـا امتـداد می یابد. )مرکـزی بررسـی های اسـتراتیژیک، 2017( این موضوع 
می توانـد از طریـق افغانسـتان چیـن را متضـرر نمایـد چـون بـا افغانسـتان مرز مشـترک 
دارد، فعالیت هـای داعـش در سـال های اخیـر در افغانسـتان کشـورهای منطقـه را نگـران 
سـاخته اسـت. بحـث قدرت گیـری یـا فعالیت هـای داعـش مطـرح بـوده اسـت گروهی 
کـه مواضـع خشـن و افراطـی دارد. در نقاط مختلـف افغانسـتان فعالیت های شـان جریان 
دارد و در صـدد جـذب نیـرو می باشـد. و به صراحت دم از تشـکیل حکومت خراسـان در 
منطقـه می زنـد. نکتـه جالـب در خصوص این گـروه این که یکـی از اصلی تریـن رهبران 
داعـش در سـال 1395 در والیت ننگرهار افغانسـتان کشـته شـده فردی بود کـه به هویت 
حافـظ محمـد سـعیدخان کـه قبـل از آن به عنـوان رهبر لشـکر طیبـه در منطقه کشـمیر 
بـوده و در خـط مقـدم مبـارزه با هنـد در منطقـه فعالیـت می کـرد. )دهقان و همـکاران، 
1396: 155( کشـته شـدن حافـظ سـعید در افغانسـتان نگرانـی هند را بیشـتر نمـود. توجه 
دهلی نـو را بـه افغانسـتان بیشـتر سـاخت. هنـد در افغانسـتان بـرای مقابله بـا افراط گرایی 
مذهبـی در منطقـه، به منظـور دور سـاختن تهدیـدات تروریسـتی در کشـمیر و دیگر نقاط 
هنـد، این کشـور را به گونـه جدی برای مبـارزه با تروریسـم در کنار افغانسـتان قرار داده 
اسـت. هنـد از جمله کشـورهایی اسـت که کانـون تولید و تجهیـز افراط گرایـی و پدیده 

تروریسـم همـواره در معـرض تهدید بوده اسـت. )سـجادی، 1399: 373(
حضـور نیروهایـی از چین در بدنـه داعش و اذعـان مقامات بلندپایه چینی، شـماری از 
مسـلمانان چینـی در منطقـه اویغور، همراه بـا نیروهای داعـش در درگیری های سـوریه و 
عـراق می جنگیـد کـه ایـن امر موجـب نگرانـی مقامات چین شـده اسـت. در این راسـتا 
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نفـوذ داعـش در افغانسـتان، نگرانـی امنیتـی فزاینـده ای را در چین سـبب شـده اسـت تا 
مبـادا عوامـل این گـروه راهی بـرای نفوذ منطقـه خودمختار سـین کیانگ در چیـن بیابند. 
به همیـن جهـت همـکاری امنیتـی و نظامی چیـن و افغانسـتان را می توان در راسـتای یکی 
دیگـر از اولویت هـای چیـن در جهـت رسـیدن به منافـع خـود، در سـال 2014 روابـط و 
همـکاری میـان افغانسـتان چیـن به امضا رسـید. بـرای اولین بـار چین کمک هـای نظامی 
را بـه افغانسـتان اعـالم کـرد. مبـارزه بـر علیه حرکت اسـالمی ترکسـتانی شـرقی توافق 
شـده بـود، در همیـن رابطـه افغانسـتان 15 نفر جنگ جـوی اویغـوری را بازداشـت کرده 
بـود، در مـاه فبـروری سـال 2015 بـه چیـن تسـلیم کـرد. )تقـی زاده انصـاری و باقرنیا، 
1400: 14( پـس هنـد و چیـن هـر دو از یـک ناحیـه متضـرر می شـود کـه افراط گرایی 
گروه هـای اسـالمی اسـت. هنـد از طریـق کشـمیر و چین از طریـق سـین کیانگ، امنیت 
ملـی هر دو کشـور را بـه مخاطـره می اندازند. پس از یازده سـپتامبر و گسـترش ضرورت 
مقابلـه با بنیادگرایی و تروریسـم دو کشـور عالوه بـر همکاری اطالعات، نسـبت اقدامات 
یـک دیگـر حساسـیت فراوانـی بـروز ندادنـد، به قسـمی که چیـن حتی با سـکوت خود 
در مقابـل حضـور ایـاالت متحـده آمریـکا در افغانسـتان و قرقیزسـتان به نوعـی رضایت 
خـود را در مقابـل آمریـکا بـا تروریسـم نشـان داد. )سـازمند، 1390: 269( حادثـه یازده 
سـپتامبر باعث شـد تمـام کشـورها در برابر تروریسـم در یک صـف واحد قـرار بگیرند 
و علیـه آن اقـدام نمایـد. از سـوی دیگـر، عالیـق مشـترک هند با ایـران، روسـیه و چین 
در مهـار افراط گرایـی بـا عالیـق آسـیای مرکزی پاکسـتان همسـو نبـود. بنابرایـن هند، 
ایـران و روسـیه و تـا حـدودی چیـن به هـم نزدیک تر شـدند. به دنبـال رخ دادهـای یازده 
سـپتامبر و حملـه نیروهـای ائتـالف به رهبـری آمریـکا بـه افغانسـتان سـناریو بـار دیگر 
درهـم شکسـت، چـرا کـه روسـیه، هنـد و ایـران از عملیـات نظامـی نیروهـای ائتـالف 
حمایـت کردنـد. )کوالیی و کله سـر، 1395: 124( گـروه داعش هم اکنون شمشـیرهایش 
را علیـه چیـن به خاطـر انتقـام به اصطـالح مسـلمانان غرب چین تیـز می کنـد. موجودیت 
گـروه افراطـی اسـالم گرا اگـر متحـد شـوند، آسـیا را بی ثبـات می سـازند. ایـن تهدیـد 
واقعـی بـر هر طـرف منطقه سـایه افگنده اسـت. »شـبح« تروریسـم داعش بر فراز آسـیا 
سـایه افگنـده اسـت و ایـن رسـالت قدرت هـای آسـیایی ماننـد چیـن و هند و روسـیه و 
جاپـان خواهـد بـود تـا علیه این »شـبح« متحـد شـوند. فراموش نبایـد کرد کـه موقعیت 
اسـتراتیژیک افغانسـتان بـرای بنیادگرایان نیـز از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. )8صبح، 
1393/9/17( در افغانسـتان بـر عـالوه نیروهـای دولتی افغانسـتان، گروه طالبـان نیز علیه 
داعـش مبـارزات سـنگینی را انجـام داده اند. بعـد از تسـلط طالبـان در افغانسـتان نیز علیه 

داعـش مبـارزه جـدی را اعالم کرده اسـت.
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زمینه های تقابل هند و چین
هنـد و چیـن برعـالوه که در افغانسـتان همـکاری دارنـد، زمینه هـای رقابـت آن نیز 
وجـود دارد کـه می تـوان افزایـش فزاینـده چیـن را در افغانسـتان دانسـت. دولت مـردان 
افغانسـتان، بـا توجـه بـه نفوذ چین بـر اسـالم آباد، تمایـل دارند چیـن، پاکسـتان را برای 
کمـک و همـکاری در افغانسـتان ترغیـب نمایـد. چیـن نیز منافـع متعددی در افغانسـتان 
دارد: شـامل ایجـاد یـک منطقه حائـل در اطـراف چین، تضعیـف پناه گاه هـای امن حزب 
اسـالمی ترکسـتان و کاهـش فعالیت هـای تخریبی در منطقه سـین کیانگ چیـن، محافظت 
از سـاختارها و امنیـت ترانزیـت ایـده یک کمربنـد- یک جاده اسـتفاده از منابـع معدنی و 
نفتـی افغانسـتان اسـت. افزون برآن چین دسـت برتر نسـبت به سـایر رقبـا دارد و از بین 
بـردن حضـور نظامـی آمریـکا در آسـیای مرکـزی و هم چنان چیـن به همراه پاکسـتان و 
روسـیه مجموعـه ای از گفتگوهـا بـرای صلح افغانسـتان را شـروع کرده بود و این مسـأله 
باعـث نگرانـی هنـد از آینـده تحـوالت منطقه را فراهـم نمـوده اسـت. )کاوه و محمدی، 
1397: 187( رهبـران چینـی در سیاسـت های منطقـه ای هم چنـان به دنبـال حفـظ تـوازن و 
سـد نفـوذ بـا هنـد هسـتند. نزدیکی هنـد بـا افغانسـتان بـرای چینی هـا چندان خوشـایند 
نیسـت و ایـن امـر بـا عث شـده که چیـن بـا اسـالم آباد نزدیک تر شـود. به همیـن خاطر 
اسـت که چین در مسـایل افغانسـتان از زاویـه دید پاکسـتان می بیند. )تمنـا، 1393: 243( 
برقـراری تـوازن میـان دولت هـا در مسـایل داخلـی از آگاهی سیاسـی دولت اسـت. اگر 

برقـرار نتوانـد پیامدهای منفی در کشـور دارد.
آمریـکا سـعی بـر آن دارد از قدرت مانـور و تمرکز چین در افغانسـتان و به حضوص 
آسـیای مرکزی بکاهد. افغانسـتان به واسـطه نفوذپذیری کمتر نسـبت به چین در مقایسـه 
بـا کشـورهای آسـیای مرکـزی و نیـز تهدید جدی بـرای پاکسـتان در صـورت نزدیکی 
ایـن کشـور بـه چیـن در تقابـل با هنـد نقـش برجسـته ای در اسـتراتیژی ایـاالت متحده 
دارد. تـوازن فعلـی و تحـوالت آینـده در مناسـبات قـدرت بین چیـن، هند و پاکسـتان با 
دخالـت ایـاالت متحـده نقـش مهمی در جایـگاه افغانسـتان در ژئواسـتراتیژی نظـام نوین 

دارد. )پیشـگاهی فرد و رحیمـی، 1387: 118(
 زمینه های تقابل هند و چین در افغانستان قرار ذیل است:

طرح یک کمربند- یک جاده و کریدور واخان
در سـپتامبر 2013م درسـت شـش مـاه پـس از انتخابات ریاسـت جمهـوری چین و ده 
مـاه بعـد از انتخابـات دبیـرکل حـزب کمونیسـت چیـن، رئیس جمهـور چین شـی جین 
پینـگ بـه آسـیای مرکـزی سـفر کـرد و در یـک سـخنرانی در دانشـگاه نظربایـف در 
اسـتانه قزاقسـتان بـرای اولین بـار پـروژه »یک کمربند-یک جـاده« را بـرای یکپارچگی 
اوراسـیا همـراه بـا در آمیخیگـی بـا جـاده ابریشـم جدید و جـاده ابریشـم دریایـی اعالم 
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نمـود. ایـن طـرح که بـه جاه طلبـی بلندمـدت ژئوپلیتیـک جهانـی چین معروف اسـت به 
عنـوان سـنگ بنای کمک رسـانی سیاسـی و اقتصـادی بـه اوراسـیا، آفریقا و فراتـر از آن 
ظاهـر شـد. )وریـج کاظمـی، 1399: 245( افـزون بـرآن، تردید وجـود ندارد کـه روابط 
چیـن- پاکسـتان چند بعـدی و سـرزمین پاکسـتان بخش آغاز پـروژه یـک یک کمربند 
و یک جـاده اسـت. از یـک طـرف، پاکسـتان اهمیت ژئواسـتراتیژیک برای چیـن دارد و 
در اسـتراتیژی ژئواکونومیـک چیـن برای گسـترش حوزه نفـوذ و رقابت هـای قدرتی در 
منطقـه  نقـش محـوری دارد. از طرف دیگـر، موقعیت آسـیب پذیر پاکسـتان در برابر هند 
و ضعـف قدرت ملی این کشـور باعث وابسـتگی پاکسـتان بـه چین و همگرایـی و اتحاد 
دو کشـور شـده اسـت. بنابراین، همکاری ژئواسـتراتیژیک، ژئوپلیتیک، و ژئواکونومیک 
بیـن چیـن و پاکسـتان ناشـی از رقابت هـای قدرتـی چیـن و هند و دشـمنی پاکسـتان با 
هنـد اسـت. در مقابـل آن هند، محور همـکاری خود را بـا ایاالت متحده آمریـکا قرارداده 

است. )ویسـی، 1398: 222(
بدون شـک افغانسـتان به طـرح اقتصـادی یک کمربنـد- یک جـاده عالقه منـد اسـت و 
چیـن هـم می خواهـد تـا همـکاری اقتصـادی خـود را با افغانسـتان توسـعه دهـد و به آن 
کمـک کند تـا اقتصـاد خودکفایی را توسـعه دهـد. هم چنان چیـن کمربند جاده ابریشـم 
را توسـعه می دهـد، بسـیاری فرصت هـا و امکانـات بـرای همـکاری به وجـود آینـد. این 
مسـأله منافـع اقتصـادی قابـل توجهی به افغانسـتان خواهد داشـت و مشـارکت افغانسـتان 
در پیشـرفت اقتصـادی منطقـه را توسـعه خواهد داد. )شـفیعی و صالحی دولت آبـاد، 1395: 
92( ایـن مسـأله زمانـی تحقق خواهد یافـت که امنیت و ثبات در افغانسـتان وجود داشـته 
باشـد. چیـن هـم بـا ایجـاد ثبـات در افغانسـتان به دنبـال بهبـود پیشـرفت اقتصـادی این 
کشـور اسـت و معتقد اسـت کـه مـردم و دولت افغانسـتان باید یـک نوع مـدل اقتصادی 

را بپذیرنـد کـه بـا شـرایط و خصوصیات ویژه این کشـور مطابقت داشـته باشـد.
هنـد به عنـوان یکـی از رقبـای منطقه یی چین نسـبت به طرح جـاده ابرییشـم دریایی 
ایـن کشـور رهیافـت بدبینانـه داشـته و تـالش نموده اسـت تـا این طـرح جاده ابریشـم 
دریایـی چیـن را بـه چالـش بکشـد. هنـد برنامه های را بـرای ایجـاد سـرمایه گذاری خود 
بـا هـدف توسـعه زیرسـاخت ها و افزایـش تجـارت در جنـوب آسـیا اعالم نموده اسـت 
در حالـی کـه هنـد دومین سـهام دار بـزرگ در بانک توسـعه زیرسـاخت آسـیایی و نیز 
شـریک چیـن در بانـک توسـعه نویـن بریکـس اسـت، بیانیه هـای محکمی صـادر نموده 
کـه یک کمربنـد و یک جـاده را بـه عنـوان تـالش چندجانبـه حقیقـی نمی شناسـد. ولـی 
واقعیـت ایـن اسـت کـه کمربنـدی اقتصـادی جـاده ابریشـم چیـن از والیـت گیلگیت 
بالتیسـتان پاکسـتان می گـذرد کـه هنـد منطقه ای محـل مناقشـه می دانـد. )امیراحمدیان و 

)35  :1395 صالحی دولت آبـاد، 



/ زمینه های تقابل و تعامل هند و چین در افغانستان 100

هنـد مطابـق روال قبلـی خـود در مخالفـت بـا کریـدور اقتصـادی پاکسـتان و چیـن 
نگـران اسـت، زیرا ایـن مانور آشـکار برای بازشـدن در کریـدور واخان، افغانسـتان را با 
چیـن و پاکسـتان بیشـتر ادغـام می سـازد. پاکسـتان و چین اگر کریـدور با تاجیکسـتان 
بسـازد و ایجـاد خطـوط لولـه و ارتباطـات ریلـی و حتـی یـک خط لولـه نفـت از طریق 
کریـدور واخـان هسـتند. ایـن منطقه بـرای افغانسـتان، چیـن و پاکسـتان از اهمیت ویژه 
برخـوردار اسـت. گشـایش این کریـدور کاربردهـای جدی بـرای بازیگـران منطقه ای و 
جهانـی در افغانسـتان به ویـژه هنـد خواهـد داشـت. چرا کـه افغانسـتان کلیـد نهایی چین 

بـرای محاصـره کامل هند اسـت. )وریـج کاظمـی، 1399: 243(
هنـد متحـد منطقـه ای نزدیک افغانسـتان از پیوسـتن کابل بـه این طرح راضی نیسـت. 
هنـد بـا ابتـکار یک کمربند-یک جـاده مخالـف اسـت، بـه دلیـل ایـن که کشـمیر تحت 
کنتـرل پاکسـتان، از طریـق آن گذرگاه هـای چین- پاکسـتان عبور می کنـد، منطقه مورد 
مناقشـه بیـن دهلی نـو و اسـالم آباد اسـت و دست رسـی مسـتقیم بـه افغانسـتان و آسـیای 
مرکـزی را بـرای هنـد محـدود می کنـد. چین تـالش دارد که بـرای باز کـردن مرز خود 
بـا افغانسـتان از طریـق گـذرگاه واخجیـر اسـت و تـالش دارد کـه بـرای احـداث تونل 
در زیـر کوه هـای پامیـر بـرای پیوند دادن افغانسـتان بـه عنـوان فرصتـی ژئواکونومیکی 
بـرای چیـن و یـک مانـور بـرای جلوگیـری از تهدیـدات بالقوه به هند شـمرده می شـود. 
ایـن اقـدام یـک عمـل تحریک آمیز بـرای هنـد بـوده و افغانسـتان و پاکسـتان را تحت 
کنتـرل چیـن می بینـد. هنـد تنهـا از طریـق پاکسـتان ارتبـاط تجارتـی دارد و از ایـن رو 
سـرمایه گذاری هنـد در بنـدر چابهـار در نتیجـه رویکـرد تحریک آمیـز چیـن ارزیابـی 
می شـود. )همـان، 1399: 242( افغانسـتان می توانـد بـا اسـتفاده از پتانسـیل کامـل جـاده 
راه ابریشـم به کشـورهای شـرق دور و اروپا صادرات داشـته باشـد. چین و افغانسـتان با 
اسـتفاده از پـروژه راه ابریشـم می توانـد با اطمینان کامل در هر دو کشـور سـرمایه گذاری 
کنـد. بدیـن ترتیـب افغانسـتان بـا قـرار گرفتـن در قلـب راه ابریشـم، شـریان اقتصادی 
منطقـه را فعـال خواهـد سـاخت و از ایـن طریـق می توانـد منافع کشـورهای منطقـه را با 
افغانسـتان گـره بزنـد و ایـن کشـورها را بـرای همـکاری منطقـه ای آماده سـازد. چین با 
هـدف وصل شـدن به آسـیای میانه و ایـران، تالش می کند رابطه ای مسـتحکم با افغانسـتان 
داشـته باشـد و به همیـن دلیل بـرای احیای جاده ابریشـم هزینه هـای زیادی را متقبل شـده 
اسـت و بـا تالش های چین افغانسـتان رسـما در طـرح »یک حـاده، یک کمربند« پیوسـته 

اسـت. )نگاهـی به دسـتاوردهای حکومـت وحدت ملـی، 1395: 60(
رقابت در توسعه بنادر گوادر و چابهار

توسـعه بنـدر گـوادر پاکسـتان از نظـر هندیـان نشـان هشـدارآمیز و تحریک کننـده 
بـرای دهلی نـو اسـت. دهلی نـو نیـز بنـدر چابهار را بـه عنـوان رقیبی بـرای بندرگـوادر، 
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تـالش بـرای توسـعه آن دارد. از نظـر مقام هـای هندی دروازه دست رسـی به افغانسـتان و 
اوراسـیا و یکـی از عناصـر رقابـت با چیـن به شـمار مـی رود. در چهارچوب ایـن رقابت 
دولـت چیـن بـرای سـرمایه گذاری در بنـدر چابهـار و حضـور در پروژه های زیرسـاختی 
ایـن مطقه تمایـل نشـان داده و سـرمایه گذاران چین بازدیدهـای از بندر چابهار داشـته اند. 
کارشناسـان هنـدی هدف این تصمیـم را دور نگهداشـتن هند از بندر چابهـار عنوان کرده 
و تـرس از حضـور چیـن در ایـن منطقـه را یکـی بـر شـمرده اند که بـه تصمیـم دهلی نو 
بـرای تخصیـص 100 میلیـون دالـر جهـت توسـعه بنـدر چابهـار منجـر شـد. )جمشـدی 
و همـکاران، 1399: 168( بنـدر چابهـار موقعیـت مناسـب جغرافیایـی و پتانسـیل بـاالی 
ترانزیتـی و بندرگاهـی باعـث گردیده اسـت تـا دهلی نـو توجه ویـژه ای به بنـدر چابهار 
داشـته باشـند. عـالوه بـرآن، تحـرکات رقیـب و دشـمن دیرینه یعنـی پاکسـتان در بندر 
گـوادر و سـرمایه گذاری گسـترده چینی هـا در ایـن بنـدر انگیـزه دولـت هنـد را بـرای 
توسـعه بنـدر چابهار برای دست رسـی بـه بازارهای آسـیایی مرکزی و اورآسـیا را افزایش 
داده اسـت. )ویسـی، 1398: 218( هند چابهار را عالوه بر مسـیر دست رسـی به افغانسـتان، 
بـه دیـده ای عنـوان دروازه های به سـوی بازارهای آسـیای مرکـزی می داند کـه هند را به 
ایران، افغانسـتان، ارمنسـتان، آذربایجان، روسـیه و آسـیای میانه و نهایتا کشـورهای اروپا 
شـرقی متصـل می کنـد. )جمشـدی و همـکاران، 1399: 164( براین اسـاس بنـدر چابهار 
»دروازه طالیـی« هندیـان بـرای ورود به کشـورهای مشـترک المنافع و افغانسـتان اسـت 
و پتانسـیل گسـترده ای بـرای اتصـال مراکـز تجارتی جنـوب آسـیا )هند(، منطقـه خلیج 
فـارس )دبـی(، آسـیای مرکـزی، و افغانسـتان دارد. از ایـن جهت، بنـدر چابهـار در نزد 
هنـد از اهمیت ژئواسـتراتیژیک، ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیک خاصی برخوردار می باشـد. 
از آن وقتـی آشـکارتر می گـردد کـه بنـدر چابهـار در بسـتر رقابت هـای ژئوپلیتیـک و 
ژئواکونومیـک چیـن و هند دیده شـود. از ایـن منظر، بنـدر چابهار منحیـث نقطه محوری 
و دروازه ای برای هندیان اسـت که نمی خواهد به آسـانی آن را از دسـت بدهند. )ویسـی، 
1398: 218( اهمیـت دیگـر چابهار در این اسـت که مسـیر هند-چابهار- افغانسـتان فاصله 
بیـن هنـد و آسـیای مرکزی را تا حـدود 1500 کیلو متر کوتاه می سـازد. از سـوی دیگر، 
جایـگاه هنـد در راهبرد ایندوپاسـیفیک آمریـکا در برابر چین از یک سـو و اهمیت ایران 
و بنـدر چابهـار بـرای هنـد از سـوی، دیگـر موجب شـد تـا واشـنگتن در زمینـه اجرای 
تحریم هـای اقتصـادی علیـه ایـران، دهلی نـو را زیر فشـار قرار ندهـد. از منظر هنـد، آنچه 
در افغانسـتان رخ می دهـد، از آنچـه در دریایـی چیـن جنوبـی می گـذرد، مهم تـر اسـت. 

)جمشـدی و همکاران، 1399: 163(
بنـدر گـوادر بـر روی کرانـه دریایـی عـرب و در سـواحل ایالـت بلوچسـتان واقـع 
شـده اسـت. دولـت پاکسـتان بعـد از در سـال 1393 بـرای فعال سـازی تجـاری بنـدر 
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گـوادر و ارتبـاط ایـن بنـدر بـا بخش هـای دیگـر کشـور از طریـق شـبکه ریـل و جاده 
برنامه ریـزی کـرد. در مارچ سـال 2002 اسـالم آباد جهت توسـعه بندر گوادر و گسـترش 
زیرسـاخت های بنـدری بـا مشـارکت مالی چیـن به تواقف رسـید. امـا بندر گـوادر پس 
از اعالم اسـتراتیژی چین توسـط شـی جین پینگ، رئیـس جمهور چین، در سـپتامبر 2014 
در سـفری بـه قزاقسـتان موسـوم »یک کمربند و یک جـاده« بر سـر زبان ها افتـاد. دولت 
چیـن تـالش دارد جاده ابریشـم باسـتانی را بازطراحی و با نگرشـی جدید احیـا کند. هدف 
دولـت چیـن از ایـن طرح ابتـکاری شـکل دهی بـه یـک زنجیـره ای ارزش چین محور در 
محیـط ژئواکونومیـک اورآسـیا و افریقاسـت. پروژه های جاده ابریشـم جدیـد ابزاری در 
طـرح ایجـاد همـکاری منطقـه ای، ایجـاد انعطاف سیاسـی، بهبود رشـد اقتصادی، پیشـنهاد 
تنوع سـازی تجـارت، و سـرمایه گذاری در حمـل و نقـل بخش های معدن و انرژی هسـتند. 
درایـن میـان، یکـی از مسـیرهای اصلـی و اتصـال راه خشـکی بـه دریایـی و بالعکـس 
مسـیر کریـدور اقتصـادی چیـن- پاکسـتان و بـا محوریـت بندر گوادر اسـت. )ویسـی، 
1398: 220( حضـور طوالنی مـدت چیـن در بنـدر گوادر باعـث افزایش نظـارت و کنترل 
چینی هـا در حـوزه اقیانـوس هند می شـود. فعال سـازی کریدور پاکسـتان ارتباط و تسـلط 
چیـن را در دو حـوزه اقیانوسـی آرام و هند توسـعه و گسـترش می دهد کـه باعث افزایش 

قـدرت دریایـی چین می شـود.
در اکتبـر سـال 2017 جان نیکلسـون فرمانـده نیروهای نظامی آمریکا در افغانسـتان در 
مـورد بنـدر چابهار گفـت: »ما از پیمـان اقتصادی اخیر ایران، افغانسـتان و هنـد، در مورد 
بنـدر چابهـار اسـتقبال می کنیـم. از نظـر مـا، این یـک جایگزیـن اقتصادی به جـای عبور 
از پاکسـتان، بـرای افغانسـتان فراهـم می کند«. واضح اسـت کـه این چشم پوشـی آمریکا 
ناشـی از جبـر راهبردی واشـنگتن بـرای همراه داشـتن هنـد در تقابل با رقیـب قدرت مند 
خـود یعنـی چین اسـت. )جمشـیدی و همـکاران، 1399: 165( توسـعه این پـروژه به نفع 
هنـد در برابـری چیـن اسـت. به همین جهـت آمریکا بـا تحریم هـای اقتصادی کـه باالی 
ایـران اعمـال می کرد، بـاالی هند کـدام محدودیت وضع نکـرده و جبهه هند را خسـارت 

وارد نمی کنـد چـون از هند انتظار همـکاری در برابـری چین دارد.
در سـال 2016 یـک پـس از امضـای توافقنامه سـه جانبه انتقـال کاال از هند بـه چابهار 
و سـپس بـه افغانسـتان، ایـن موضـوع در رسـانه های پاکسـتان بـا واکنش هـای نظامیـان 
آن کشـور روبـه رو شـد. یـک نظامـی پاکسـتان آن توافق نامه سـه جانبه را تهدیـد امنیتی 
بـرای پاکسـتان توصیـف کرد، مقـام دیگر نظامی آن کشـور دربـاره پروژه بنـدر چابهار 
گفتـه بـود کـه بنـدر چابهـار پاکسـتان را بـه »لبـه پرتگاه انـزوا« قـرار می دهـد و مقام 
دیگـر نظامـی نیـز بعـد از اشـاره بـه این پـروژه، اظهار کـرده بـوده »وجود یـک بلوک 
قدرت منـد« در همسـایگی پاکسـتان می توانـد »تبعـات گسـترده ای« بـرای اسـالم آباد 



103/ سال سوم، شماره ششم، تابستان 1401 هـ ش

داشـته باشـد. پـس از توافـق افغانسـتان، ایـران و هنـد بـر سـر بنـدر چابهـار، به خاطـر 
تضعیـف ایـن توافـق رئیس سـتاد ارتـش پاکسـتان به افغانسـتان سـفر کرد، پیشـنهادی 
بـرای مشـارکت کابـل در پـروژه کریدرو چین بـه پاکسـتان ارایه کرده بـود و در رابطه 
وزارت خارجـه چیـن نیـز اعـالم کـرد که افغانسـتان برای پیوسـتن بـه این پـروژه ابزار 

تمایـل کرده اسـت. )جمشـیدی و همـکاران، 1399: 170(
پاکستان متحد چین

دو کشـور پاکسـتان و چین از زمانی دور روابط حسـنه داشـته اند. مواضع یکسـان در 
برابـر هنـد و ایـاالت متحده دارنـد و دول پکن و اسـالم آباد را بیش از پیـش به یک دیگر 
نزدیـک کـرده اسـت. این دو کشـور را زمان که باهم بیشـتر متحد سـاخت که در سـال 
1956 هنـد بـرای کنترول و تسـلط قسـمت کشـمیر یـک جنگ تمـام عیار آغـاز کرد. 
پاکسـتان کـه به دنبـال متحدانـی بـرای دفـاع از خـود بـود، بـا کمـک چین توانسـت از 
مرزهایـش دفـاع نمایـد و بخش های کشـمیر را بـاز پس گیـرد. از آن زمـان روابط چین 
و پاکسـتان گسـترش یافـت. در سـال 1965 آمریکا فروش سـالح به پاکسـتان را تحریم 
کـرد و پاکسـتان بیشـتر به چیـن گرایش پیـدا نمود. پـس از آن پاکسـتان و چین روابط 
مسـتحکم تر شـد و دو متحـد اسـتراتیژیک گردیدنـد. چیـن به منظـور رسـیدن بـه اهداف 
خـود در پـی گسـترش روابط با افغانسـتان و پاکسـتان بـوده و نفوذ آن در این کشـورها، 
منجـر به احسـاس تهدیـد هند در قبال چیـن و پاکسـتان و واکنش از طرف دهلی نو شـده 

اسـت. )تقی زاده انصاری و باقرنیـا، 1400: 18(
امـروزه افغانسـتان از اهمیـت فوق العـاده بـرای پاکسـتان و چین برخورداری می باشـد 
و هـر دو کشـور تـالش می نمایـد نفـوذ خـود را در این کشـور مهـم و اسـتراتیژیک هر 
چـه بیشـتر گسـترش دهنـد و بـا توجـه به همکاری هـای گسـترده ای کـه بیـن چیـن و 
پاکسـتان وجـود دارد ایـن دو کشـور متحـدان خوبی برای حضور در افغانسـتان می باشـد. 
ازجملـه اهـداف و اسـتراتیژی های مشـترک چیـن و پاکسـتان در افغانسـتان گسـترش 
سـرمایه گذاری های اقتصـادی در افغانسـتان و در اختیـار گرفتـن بـازار ایـن کشـور و 
هم چنـان تضعیـف جایـگاه هند به عنوان دشـمن مشـترک هر دو اسـت، مسـایل ترانزیت 
انرژی از آسـیای مرکزی به پاکسـتان و چین از طریق خاک افغانسـتان می باشـد. )کتابی 
و همـکاران، 1395: 27( امـکان جنـگ هند بـا پاکسـتان، تهدید چیـن در طوالنی مدت و 
مشـارکت نظامـی چیـن و پاکسـتان از دغدغه هـای مهـم امنیتـی هنـد به جسـاب می آید 
بـرای دسـت یافتـن به بازدارندگـی حداقلی، در مسـیر مشـارکت راهبـردی با بسـیاری از 
کشـورهای آسـیای و اقیانوسـیه که خطر ظهـور قدرت چیـن را احسـاس می کنند، تالش 
دارد. )کاوه و محمـدی، 1397: 187( بـرای اسـالم آباد، افغانسـتان بعـد از هنـد، دومیـن 
منبـع تهدیـد تاریخـی بـرای تمامیـت ارضـی پاکسـتان به حسـاب می آیـد. پاکسـتان به 
علـل متعـددی سیاسـت های در افغانسـتان غیـر واقع بینانه و بی توجـه به منافع ملـی خود و 
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همسـایگان خویـش بـوده و تاکنون خسـارات سـنگینی را از ایـن جهت باالی افغانسـتان 
تحمیـل نموده اسـت. )منصـوری، 1389: 212(

علی رغـم تالش هـای دهلی نـو بـرای انـزوای پاکسـتان انجـام داد و امـا اسـالم آباد 
هم چنـان مـورد توجـه قدرت هـای بـزرگ ماننـد آمریـکا، چیـن و روسـیه در مسـأله 
افغانسـتان قـرار گرفتـه اسـت و هنـد موفقیـت چندانـی دربـاره از بیـن بـردن مهم ترین 
چالـش تهدیدکننـده موقعیـت خـود، پاکسـتان و اتحاد چین- پاکسـتان نداشـته اسـت و 
هم چنـان هنـد از اقدامـات چیـن در منطقـه پیرامونـی را بـه عنـوان تنگنای اسـتراتیژیک 

تلقـی می کنـد. )کاوه و محمـدی، 1397: 180(
 به صـورت مؤثرتـر، چیـن و پاکسـتان روابـط نزیـک اقتصـادی باهـم دارنـد و بـه 
عنـوان شـرکای تجاری می باشـند و چیـن در زیرسـاخت های اقتصادی، توسـعه، تجارت و 
خرید و فروش تسـلیحات نظامی سـهم بسـزای در پاکسـتان دارد. روابط چین و پاکسـتان 
یـک سـکوی پرتـاب مهمـی بـرای روابـط چیـن بـا جهـان اسـالم و همچنین بـه عنوان 
یـک مانـع چینـی در برابـر رشـد و نفـوذ هند و روسـیه اسـت. چیـن و پاکسـتان هر دو 
دشـمن هنـد اسـت. نخسـت وزیر چین گفته بـود: »مهم نیسـت که چه تحـوالت در جهان 
به وجـود می آیـد، مهـم این اسـت که چیـن و پاکسـتان برای همیشـه همسـایگان خوب، 
دوسـتان خـوب، همـکاران خوب و بـرادران خـوب خواهند بـود«. )بلخـی، 1392: 202( 
بیـان نخسـت وزیر چیـن بـا آن صراحـت نشـان دهنده روابط عمیق هر دو کشـور اسـت. 
همیـن روابـط عمیـق چین و پاکسـتان می باشـد که پکـن مسـایل افغانسـتان را از عینک 
پاکسـتان می بینـد. و هم چنـان چیـن عمیقا مخالـف پایگاه هـای نظامی همیشـگی آمریکا 
در افغانسـتان می باشـد. چیـن در برنامـه آینده افغانسـتان سـد راه بازیگـران بین المللی در 
مسـایل افغانسـتان اسـت. )همـان، 1392: 171( پاکسـتان در سیاسـت خارجـی در قبـال 
افغانسـتان، به شـدت وابسـته بـه چیـن می باشـد. در سـال 2011، دولت پاکسـتان از دولت 
چیـن تقاضـا کـرده بود تـا جایگزین نقـش آمریکا در افغانسـتان گـردد و کمک هایی را 
در اختیـار پاکسـتان قرار دهد. پاکسـتان در سـال 2011 چین را دوسـت تمـام فصل خود 
خوانـد و هم زمـان بـا آن آمریـکا را غیرقابـل اعتماد و رهاکننده دوسـتان خـود توصیف 
کـرده بود. در سـال 2011 نخسـت وزیر پاکسـتان در جریان سـفر به افغانسـتان گفته بود 
کـه آمریـکا هـر دو کشـور افغانسـتان و پاکسـتان را رهـا کـرده و بنابراین بایـد آن ها 
بـه چیـن روی بیاورنـد. )امام زاده فـرد، 1392: 15( چیـن در عرصـه بین الملـل نقش متحد 
پاکسـتان را بـازی می کنـد و خوش حـال اسـت حتی بـه اهداف اسـالم آباد در افغانسـتان، 

از جملـه عمـق اسـتراتیژیک بودن افغانسـتان بـرای پاکسـتان، با عالقـه می نگرد.
آمریکا متحد هند

هنـد از جملـه کشـورهای اسـت کـه بـه دلیل رقابـت با چیـن بیشـترین تاثیـر را از 
قـدرت گرفتـن چیـن در منطقه می پذیـرد. در این راسـتا هند در مقابل رشـد و گسـترش 
چیـن تالش کـرده تا روابـط خود را با کشـورهای مختلف در راسـتای سیاسـت های نگاه 
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بـه شـرق، نگاه بـه غرب، نـگاه به شـمال و روابط بـا آمریکا، گشـترش دهـد. )تقی زاده 
انصـاری و باقرنیـا، 1400: 18( اتحـاد بـا آمریـکا، بـه عنـوان یکـی از اصـول سیاسـت 
خارجـی خـود، اتـکا نموده اسـت. این رویکرد هنـد در قالـب »موازنه نـرم« و نه ائتالف 
نظامـی تعریـف می شـود. سـفر بیـل کلینتـون در 2000 م بـه هنـد و به ویـژه موافقت نامه 
هسـته ای غیرنظامـی میان دو کشـور، بـه عنوان آغـاز مشـارکت اسـتراتیژیک دو دولت 
یـاد می شـود. نگرانی هـای دوجانبـه هنـد و آمریـکا دربـاره چیـن، موجـب نزدیکی این 
دو کشـور از سـال 2005 م شـده اسـت. دلیـل عمده این مشـارکت آن اسـت کـه هند و 
آمریـکا پـس از فروپاشـی شـوروی سـابق و به ویـژه حـوادث 11 سـپتامبر، اختالف نظر 
اساسـی در خصـوص تحـوالت بین المللـی ندارنـد و از زمینه های مشـترک فراوانـی مانند 
همکاری هـای اقتصـادی، لـزوم همـکاری در خصوص چالش هـای اسـتراتیژیک پیش رو 
ماننـد خیـزش چیـن و تروریسـم و قابلیت هـای نظامـی هنـد خصوصـا در اقیانـوس برای 

گسـترش روابط برخوردارنـد. )کاوه و محمـدی، 1397: 188(
تحلیل گـران هنـدی باورمنـد اسـت اتحاد با آمریـکا می توانـد بزرگ ترین پشـتوانه و 
تضمیـن در برابـر مهم تریـن تهدیـد بالقـوه یعنـی چین باشـد. نـوع روابـط دو دولت هند 
و آمریـکا بـه دلیـل نیـاز طرفیـن بـه یک دیگر اسـت؛ با توجـه به فاصلـه قابـل توجه در 
شـاخص های قـدرت بـا چیـن، دهلی نـو نیامنـد حمایـت آمریکا خصوصـا در بعـد نظامی 
بـرای تـوازن قـوا در مقابـل چیـن اسـت. آمریـکا نیـز به هنـد به عنـوان شـریکی مورد 
اعتمـاد نـگاه می کنـد کـه می توانـد بـا آن علیـه چیـن در منطقه جنوب آسـیا بـه توازن 

برسـد. )همان، 1397: 189(
نگرانـی چیـن از اقدامات هنـد و نفوذ روزافـزون آمریـکا در منطقه، نیاز بـه انرژی و 
تأمیـن امنیـت انـرژی و اسـتفاده از ظرفیت هـای اقتصـادی عمده تریـن دالیل اتحـاد میان 
چیـن و پاکسـتان می باشـند. تـا سـال های متمـادی حوزه هـای امنیتـی، نظامی و سیاسـی 
نقـش پررنگـی در روابـط چین و پاکسـتان داشـتند کـه دالیل ماننـد مدیریـت رقابت با 
هند، توسـعه همـکاری در امنیت ترانزیت انـرژی و بهره گیری از نفوذ پاکسـتان درکنترل 
جریانـات افراطـی اسـالمی در منطقـه بـه عنـوان اتحاد اسـتراتیژیک شـناخته می شـد. اما 
سـرمایه گذاری های گسـترده اقتصـادی چیـن در پاکسـتان خصوصـا بندر کراچـی و بندر 
گـوادر و همچنیـن کریدور اقتصادی چین-پاکسـتان سـطح روابط هر دو کشـور را دارای 
عمـق بیشـتری نموده اسـت و قـدرت ژئواکونومیـک چین در منطقـه را افزایـش داده اند. 
)همـان، 1397: 191( چیـن بـا سـرمایه گذاری های اقتصـادی کالن در پاکسـتان، برعالوه 
منافـع اقتصـادی و در صـد بهرده بـرداری نظامـی و هم چنان دست رسـی به آب هـای آزاد 

اقیانـوس هنـد و دریای عـرب به دلیـل موقعیت ژئواسـتراتیژیک آن ها اسـت. 
امـروز هنـد شـریک در حـال رشـد بـرای آمریـکا در منطقه اسـت. تعمیـق روابط و 
همـکاری هر دو کشـور در حال رشـد، در سـایه ظرفیت اقتصـادی، سیاسـی و امنیتی هند 
در آسـیای جنوبـی و مرکـزی، نتایج مهـم و مثبتی را بـرای منافع آمریکا به همـراه دارد. 



/ زمینه های تقابل و تعامل هند و چین در افغانستان 106

آمریـکا هیـچ گاه در آسـیای جنوبـی به شـدت درگیر نشـده اسـت و اگر مسـایل مربوط 
به تولیـد و تکثیر سـالح های هسـته ای و تروریسـم وجود نداشـت تقریبا هیـچ منافعی در 
ایـن منطقـه برایـش متصور نبـود. البته چیـن از نظـر آمریکا به عنـوان قـدرت رقیب در 
سـطح جهانـی شـمرده می شـود، مسـأله ای ایـن منطقـه نیز شـکل دیگـری پیـدا می کند. 
درآن صـورت، آمریـکا ممکـن اسـت به هنـد به عنوان یـک متحده عمده و یک کشـور 
دموکراتـک بنگـرد. )بـوزان، 1389: 139( ایـن روابط بیشـتر مبتنی بـر اولویت های نظیر 
تعمیق وابسـتگی متقابـل اقتصادی، به جـای اولویت هایی تهدیـدات امنیتی بنا یافته اسـت. 
یکـی از مولفه هـای مثبـت همـکاری در روابـط اقتصـادی و سیاسـی بـا آمریـکا، نقـش 
منحصـر به فـرد هند بـه عنـوان پرجمعیت ترین دموکراسـی جهان، وابسـته اسـت. باراک 
اوبامـا، رئیـس جمهور پیشـین آمریـکا، هند را بـازار آینده ایـاالت متحده گفتـه بود و از 
شـکل گیـری فرصت هـای رو به رشـد سـریع اقتصادی هنـد و آمریـکا تقدیـر می کند. 
)بلخـی، 1393: 214( آمریـکا و هنـد از روابـط حسـنه بهره بـرداری کرده انـد. در سـال 
2010 رئیـس جمهـور امریـکا اوبامـا در پارلمـان هنـد گفته بود کـه »ما جایـگاه هند را 
در جهـان مهـم می دانیـم و مـا بایـد فرصت تاریخی بـرای ایجـاد روابط توام با مشـارکت 
میـان یک دیگـر در قرن پیـش رو ایجاد نمائیـم«. )همـان، 1392: 225( آمریـکا هم برای 
رقابـت با چین دشـمنش را دوسـت خود سـاخته اسـت، در جنوب آسـیا بـرای مهار چین 
بـا هنـد در حوزه هـای امنیتـی، تبادل اطالعـات و همکاری دریایی می شـود، توسـعه دهد.
قابـل ذکـر اسـت که مسـأله نقـش هنـد در افغانسـتان پـس از سـردی روابـط میان 
اسالم آباد-واشـنگتن به وجـود آمـد کـه با سـفرهای مکرر مقامـات عالی رتبـه آمریکا به 
هنـد و انعقـاد قرارداد هسـته ای موسـوم بـه 123 میان هنـد و آمریکا در سـال 2003 رو به 
گرمـی نهـاد که آمریـکا خواهان نقش گسـترده و عمیق هند در افغانسـتان بودند، بیشـتر 
شـد. )دهقـان و همـکاران، 1396: 154( هنـد هـم خواهان حضـور آمریکا در افغانسـتان 
اسـت. بعد از انعقاد قرارداد هسـته ای موسـوم 123 در سـال 2003 هماهنگی هر دو کشـور 
هنـد و آمریکا در افغانسـتان بیشـتر شـد و در امـر مبارزه بـا افراط گرایی که شـعار اصلی 
حضـور آمریـکا در افغانسـتان و منطقـه اسـت، تاکیـد می کـرد. هنـد بـا حضـور دایمی 
آمریـکا و داشـتن پایـگاه نظامـی در افغانسـتان خوش بیـن اسـت. هند حضـور آمریکا را 
فرصـت مناسـبی بـرای نابـودی گروه هـای تنـدرو اسـالمی می دانـد کـه ناحیـه آن هند 
منضـرر اسـت. )دهقـان و همـکاران، 1396: 161( برعکـس چیـن حضـور آمریـکا در 
افغانسـتان بـه ضرر منافـع خود می دانـد. مخالف حضـور دایمـی و پایگاه نظامـی آمریکا 

می باشد. افغانسـتان  در 
نتیجه گیری

در نتیجه گیـری کلـی بـرای آزمـون فرضیـه، رقابـت و همـکاری هنـد و چیـن در 
افغانسـتان بـا توجـه به شـرایط این کشـور بـر اوضـاع افغانسـتان تاثیرگذار بوده اسـت. 
در مـورد بایـد اذعـان نمـود، در رقابـت و همـکاری این هنـد و چین، کشـورهای دیگر 
نیـز دخیلـی می باشـد. همسـوی چیـن بـا پاکسـتان و نگاه مشـترک هنـد و آمریـکا در 
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افغانسـتان یکـی از عوامـل رقابـت اسـت. در ابعـاد امنیتی کشـورهای هند و چیـن از این 
کشـور آسـیب پذیر اسـت و در ایـن زمینه باهـم همکاری هایـی را دولت افغانسـتان انجام 
داده اسـت. در امـر مبـارزه بـا گروه هـای تندرو اسـالمی هر دو کشـور تـالش دارد و در 
زمینه هـای توسـعه و بازسـاز و کمـک به مردم و حمایـت از دولت مرکـزی باعث امنیت 
بیشـتر هنـد و چیـن می شـود، هـر دو کشـور سـعی نمـوده اسـت. بـرای این کـه افکار 
مـردم نسـبت به هند و چین همسـو باشـد، زمنیه های تحصیلـی را برای این کشـور فراهم 

نمودنـد و در پروسـه قلب آسـیا هر دو کشـورهای دیدگاه یکسـان داشـت.
هـر دو کشـور هنـد و چین، از بی ثباتی و نبـود یک دولت متقدر در افغانسـتان نگرانی 
بـوده و از ناحیـه بی ثباتـی و نبود امنیت در این کشـور چین و هند آسـیب پذیر می باشـند، 
هـر دو کشـور از بر قراری صلح در افغانسـتان حمایـت می کنند. در راسـتا فعالیت های از 
طـرق گو.ناگـون نیز انجام داده اسـت. سـرمایه گذاری اقتصـادی، شـرکت کنفرانس های 
بین المللـی و کمک هـای بشردوسـتانه و در بازسـازی و سـازندگی نیـز شـرکت کرده و 
سـهم قابـل مالخطـه ی را انجـام داده اسـت تا در افغانسـتان یـک دولت قدرت مند شـکل 
بگیـرد و هم چنـان هنـد و چیـن از قـدرت گیـری گروه هـای اسـالم گـرا در افغانسـتان 
خـوش بیـن نیسـت، قدرت گیری آن هـا را بـرای امنیت ملی خودشـان یـک تهدید تلقی 
می کنـد و معتقـد اسـت گروه هـای اسـالم گرا باهـم در ارتباط اسـت، می تواند بـا مناطق 
بحرانـی هنـد و چیـن راه پیـدا کرده و بـرای این دو کشـور درد سـر ایجاد کننـد. براین 
اسـاس منافـع هر دو کشـور در ثبـات و امنیت افغانسـتان می باشـند، از رقابـت خودداری 
کـرده و بـا هـم در افغانسـتان همکاری می کننـد. این همـکاری برعالوه که بـرای هند و 
چیـن مفیـد می باشـند برای افغانسـتان نیز سـودآور بوده و دست رسـی هردو کشـور را به 

آسـیای مرکزی آسـان می سـازد کـه مورد توجـه پکـن و دهلی نو نیز باشـند.
هنـد و چیـن در افغانسـتان دارای تضـاد منافـع نیز بوده و اسـت که این تضـاد هر دو 
کشـور وارد می سـازد تا در مسـایل منافع شـان اسـت. تالش کرده در آن مسـایل حضور 
پررنـگ داشـته تا منافعـش به خطر نیفتد. در افغانسـتان همـکاری هردو کشـور از رقابت 
شـان بیشـتر اسـت. هند کمربندی اقتصـادی چین را برتـری پکن می داند و نمی خواسـت 
کـه افغانسـتان در طـرح اقتصـادی چیـن بی پیونـدد و تـالش می کنـد از نفـوذ چیـن و 
پاکسـتان در افغانسـتان جلوگیـری کنـد. نفـوذ چیـن و پاکسـتان در افغانسـتان محاصره 
هنـد اسـت و برعکس نفـوذ هنـد در این کشـور انزوای چین بـه خصوص پاکسـتان که 
همسـو بـا چیـن اسـت. تالش چین و پاکسـتان توسـعه بنـدر گوادر اسـت و تـالش هند 
توسـعه بنـدر چابهار می باشـد. توسـعه هر کـدام محاصره دیگری اسـت، ولی توسـعه بندر 
چابهـار بـه نفع افغانسـتان اسـت. در نهایت هند و چین دو کشـور قدرت مند آسـیا اسـت، 
همـکاری ایـن دو کشـور برای افغانسـتان پیامدهـای خوبی اقتصـادی، سیاسـی و تجارتی 
دارنـد. می توانـد افغانسـتان را از وضعیـت کـه حاکـم اسـت نجات دهـد. پـس در زمینه 

همـکاری هـر دو کشـور هند و چیـن در افغانسـتان پیشـنهادات ذیل صـورت می گیرد.
در زمـان امـارت اسـالمی چین عالقه منـدی همکاری با دولت اسـالمی شـد، در صدد 
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تعامـل سـازنده بـا گـروه طالبان اسـت. در صورت که بـا پیـروزی طالبان در افغانسـتان، 
شکسـت سیاسـت های منطقـه ای هنـد بود. ولی پـس از چندی هنـد نیز در صـدد تعامل و 

همکاری با طالبان در افغانسـتان شـده اسـت.
پیشنهادات:

1- دولـت افغانسـتان تالنـش بـه خـرچ دهد تا بیـن کشـورهای منطقه و هنـد و چین 
اعتمادی سـازی نمـوده و آن هـا را از رقابت بـه همکاری وادار سـازد.

2- دولـت افغانسـتان بـا یک دیپلوماسـی فعـال و با درک شـرایط بین کشـور توازن 
ایجـاد نماینـد نگذرانـد دولتـی در افغانسـتان با حضـور دولت دیگـر منافعـش را در خطر 

. ببیند
دارد  افغانسـتان وجـود  در  پروژه هـای کـه  نمایـد،  افغانسـتان تـالش   3- دولـت 
و دولت هـای ذینفـع را بـه توسـعه آن ترغیـب نماینـد تـا زمینه همـکاری کشـورها در 

افغانسـتان فراهـم گـردد.
سرچشمه ها

الف: کتاب 
- اسـمیت، اسـتیو، هدفیلـد، املیـا و دان، تیـم، )1395(، سیاسـت خارجـی نظریه هـا، 
بازیگـران و مـوارد مطالعاتـی، )جلـد اول(، ترجمـه: امیرمحمـد حاجی یوسـفی، محسـن 

محمـودی و کریمـی، ایـوب، نشـر: تهـران، سـمت، چـاپ دوم.
- بلخـی، میرویـس، )1392(، افغانسـتان پس از 2014 نگاهی از بیرون، ناشـر: موسسـه 

تحصیـالت عالی افغانسـتان، چاپ اول.
 - بـوزان، بـری، )1389(، ایـاالت متحـده و قدرت هـای بـزرگ سیاسـت های جهانی 
در قرن بیسـت و یکـم، عبدالحمید حیدری، ناشـر: تهران، پزهشـکده مطالعـات راهبردی، 

اول. چاپ 
- تقـی زاده انصـاری، محمـد، بهرامی مقـدام، سـجاد، )1395(. چیـن، همسـایگان و 

قدرت هـای بـزرگ )روابـط اقتصـادی- سیاسـی(، نشـر: تهـران، سـخنوران.
- سـازمند، بهـاره، )1390(، سیاسـت خارجـی قدرت های بزرگ، ناشـر: تهـران، ابرار 

معاصر، چـاپ اول.
- سـجادی، عبدالقیـوم، )1399(، سیاسـت خارجـی افغانسـتان، ناشـر: کابل، دانشـگاه 

خاتم النبییـن )ص( بـا همـکاری انتشـارات صبـح امیـد، چـاپ دوم.
- فرامرز، تمنا، )1393(، سیاسـت خارجی افغانسـتان در سـپهر همکاری های منطقه یی، 
ناشـر: کابل، مرکـز مطالعات اسـتراتیژیک وزارت امور خارجه افغانسـتان، جلد اول، چاپ 

اول.
- مرکزی بررسی های استراتیژیک، آینده های چینی افق 2025.

- منصـوری، جـواد، )1389(، آمریـکا در خاورمیانـه، ناشـر: تهـران، وزارت خارجـه 
اول. چـاپ  ایران، 

- نـای، جـوزف، )1395(، پایـان قران آمریـکا؟، مترجم، علی بابایی، غالمرضا، ناشـر: 
تهران، نشـر اختـران، چاپ اول.
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- نگاهی به دسـتاوردهای سه سـاله حکومت وحدت ملی، )1396(، ریاسـت مطبوعات، 
معاونیـت ارتباطـات اسـتراتیژیک و رسـانه ها، ریاسـت عمومـی دفتر مقام عالی ریاسـت 

جمهوری.
ب: مقالت

راهبردهـای  و  اهـداف   ،)1392( صالحی دولت آبـاد،  امیـر،  بهـرام  احمدیـان،   -
سیاسـت های خارجـی چین در اسـیای مرکـزی، فصلنامه آسـیای مرکزی و قفقاز، شـماره 

چهارم. و  هشـتاد 
- امام زاده فـرد، پرویـز، )1395(، نگرانـی غربی هـا و بازیگران قدرتهـای منطقه ای پس 

از خـروج نیروهای ناتو از افغانسـتان، مرکز تحقیقات اسـتراتیژیک، چاپ نخسـت.
- امیراحمدیـان، بهـرام، صالحی دولت آبـاد، روح اهلل، )1395(، ابتـکار »جـاده ابریشـم 
جدیـد« چیـن )اهـداف، موانـع و چالش هـا(، فصلنامـه مطالعات روابـط بین الملل، شـماره 

سـی و شش.
- آقاجـری، محمدجـواد، کریمـی، مرتضـی، )1394(، نقـش بازیگـران منطقـه ای در 
فرایند دولت سـازی افغانسـتان در دوران طالبان و پسـاطالبان، مرکز اطالعات علمی جهاد 

دانشگاهی.
در  افغانسـتان  جایـگاه   ،)1387( سـردارمحمد،  رحیمـی،  زهـر،  پیشـگاهی فرد،   -
ژئواسـتراتیژی نظـام نویـن جهانی، نشـریه تحقیقـات کاربردی علـوم جغرافیایی، شـماره 

یازده.
- تقـی زاده انصـاری، محمـد، بافرنیـا، نیلوفـر، )1400(، ماهیت رقابت هنـد و چین در 
حوزه جنوب آسـیا، دوفصلنامه مطالعات شـبه قاره دانشـگاه سیسـان و بلوچسـتان، شـماره 

چهـل و یک.
- جعفـری، علـی اکبـر، )1392(، اسـتراتیژی »موازنـه تهدیـد« و امنیـت دولت هـای 
اسـالمی منطقـه خاورمیانـه، فصلنامـه مطالعات سیاسـی جهان اسـالم )علمی-پژوهشـی(، 

هفتم. شـماره 
- جالل پـور، حسـن، هراتـی، محمدجـواد، )1400(. تطبیق زمینه های شـکل گیری ناتو 
و شـورای همـکاری خلیـج فـارس در برابر اتحـاد جماهیر شـوروی و جمهوری اسـالمی 

ایـران، فصلنامه علمی سیاسـت جهانی، شـماره دوم.
- جمشـیدی، سـعید، دهشیری، محمدرضا، سـیرکی، گارینه کشیشـیان، و نوذر شفیعی، 
)1399(، سیاسـت خارجـی و امنیتـی دونالـد ترامـپ در منطقه ایندوپاسـیفیک و تاثیر آن 
بـر امنیـت ملی جمهوری اسـالمی ایران، نشـریه علمی آفاق امنیت، شـماره چهـل و هفتم.
- دهقـان، یـداهلل، یزدانـی، عنایـت اهلل، و کاظمـی، مهـدی، )1396(، بررسـی نقش و 
جایـگاه در روابـط اسـتراتیژیک ایـران و هنـد، دوفصلنامـه مطالعات شـبه قاره دانشـگاه 

سیسـتان و بلوچسـتان، شـماره سـی و چهار.
- روشـن، امیـر، محمدرضـا، فرجـی، )1395(، روابـط هنـد و چیـن، فصلنامـه روابط 

خارجـی، شـماره دوم.
- شـفیعی، نـوذر، )1396(، همکاری آمریـکا و هند در بازی بزرگ قدرت در آسـیای 
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مرکزی، مطالعات اوراسـیای مرکزی، شـماره یک.
حدیـد  دیپلماسـی  تبییـن   ،)1395( اهلل،  روح  صالحی دولت آبـاد،  نـوذر،  شـفیعی،   -
همسـایگی چیـن نسـبت بـه افغانسـتان، فصلنامه آسـیای مرکـزی و قفقاز، شـماره نود و 

. ر چها
- کاوه، اسـد، محمـدی، طاهـره، )1397(، روابـط هند و چین: از همـکاری اقتصادی تا 

رقابت اسـتراتیژیک، فصلنامه سیاسـت خارجی، شـماره یک.
-کتابـی، محمـود، دهقـان، یـداهلل و نصیـری، سـارا دهقـان، )1395(، تبییـن روابـط 
اسـتراتیژیک چیـن و پاکسـتان، فصلنامه علمی و پژوهشـی سیاسـت جهانی، شـماره اول.
- والیـی، الهـه، کله سـر، مسـعود ایمانـی، )1395(، سیاسـت انـرژی هنـد در منطقـه 

دریـای خـزر؛ مـرور انتقـادی، مطالعـات اقتصـادی سیاسـی بین الملـل، شـماره دوم.
- محمـدزی، زهـره، سیاسـت فرهنگی چیـن و کاربرد آن در افغانسـتان بعـد از 2001 

منطقه یی. مطالعـات  م، 
- محمـدی، حمیدرضـا، احمـدی، ابراهیـم، )1395(، موازنه گرایـی در سیاسـت های 
ژئوپلیتیکـی هنـد )بـا تاکید بـر نقش و جایـگاه بندر چابهـار ایران(، پژوهش هـای دانش 

زمین، شـماره سـی و سه.
- وریـج کاظمـی، مریـم، )1399(، بررسـی نقـش کریدور واخـان افغانسـتان در طح 

یـک کمربند-یـک راه چیـن، جغرافیا و روابط انسـانی، شـماره سـوم.
- ویسـی، هـادی، )1398(، بررسـی رقابت هـای ژئوپلیتیکـی و ژئواکونومیک چین و 
هنـد در آورآسـیا: کریـدور ارتباطـی و ژئوپلیتیک بنـادر چابهار و گـوادر، پژوهش های 

جغرافیای انسـانی، شـماره یک.
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بررسی جایگاه مبهم افغانستان در سیستم های امنیتی منطقه یی
عبدالمنان دهزاد 

 نویسنده و عضو هیئت تحریر مجله علمی-تحقیقی دعوت

Manan.dehzad@gmail.com

 چکیده
افغانسـتان بـه عنـوای یکـی از کشـورهای منطقه در طـول تاریخ در تقسـیم بندی های 
جغرافیایـی موقعیـت تعریـف شـده خـاص نداشـته و در ایـن تقسـیم بندی ها گاهی جزء 
جنـوب آسـیا، گاهی جزء آسـیای مرکـزی و گاهی جزء خاورمیانه خوانده شـده اسـت. 
امـا زمـام داران افغانسـتان ایـن کشـور را قلـب آسـیا نامیده انـد؛ ادعایی کـه پشـتیبانه ای 
علمـی نـدارد. بـا توجه بـه ایـن، افغانسـتان در میان چهـار سیسـتم امنیتی منطقه یـی قرار 
دارد و یگانـه کشـوری اسـت کـه عضویـت آن هـا را نـدارد. از سـوی دیگـر بـه خاطر 
وابسـتگی سیاسـی، امنیتـی و اقتصـادی بـه امریـکا و سیسـتم امنیتـی ناتـو در سـال های 
2001 تـا 2021، سیسـتم های امنیتـی منطقه  یـی منافع سیاسـی-امنیتی خـود را در برابر این 
کشـور در خطـر می بیننـد. بنـاًء مقالـه کنونی بـر بررسـی مبهم بـودن جایگاه افغانسـتان 
در میـان سیسـتم های امنیتـی منطقه یـی پرداخته اسـت و بر محور این پرسـش کار شـده 
اسـت که »افغانسـتان در کـدام مجموعه امنیتـی منطقه یی قـرار می گیـرد.« فرضیه غالب 
پژوهـش چنیـن مطرح شـده اسـت : باوجـود اینکه موقعیـت جغرافیایـی افغانسـتان حایز 
اهمیـت اسـت؛ ولـی این کشـور تـا اکنون فرصـت نیافته اسـت کـه عضویـت یکی از 
ایـن سیسـتم های امنیتـی را در منطقه داشـته باشـد. این پژوهـش به هدف تبییـن جایگاه 
نامشـخص افغانسـتان در سیسـتم های منطقه یـی بـه شـکل توصفی-تحلیلی انجام شـده که 
اطالعـات آن بـه شـیوه کتاب خانه یـی جمـع آوری گردیـده اسـت. یافته هـای پژوهـش 
نشـان می دهـد که افغانسـتان بـه دلیـل وابسـتکی های سیاسـی و اقتصادی بـا قدرت های 
منطقه یـی و جهانـی تـا اکنون نتوانسـته اسـت که جایـگاه خـود را در میان سیسـتم های 

امنیتـی در سـطح منطقه مشـخص کند.
کلیدواژه ها: افغانستان، کشور حایل، سیستم های امنیتی، منطقه . 

تاریخ دریافت: 1401/4/12
تاریخ پذیرش: 1401/6/25
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بیان مسأله
دانشـمندان تاریـخ و جغرافیـه، افغانسـتان را بـه  نام هـای معبـر اسـتراتیژیک، گـذرگاه 
کشورگشـایان، تقاطـع جـادۀ ابریشـم، بـام دنیـا، دروازۀ هند، دروازۀ شـرقی جهان اسـالم، 
منطقـۀ حایـل، چهـار راه تمدن هـا و شـماری هـم آن را »قلب آسـیا« نامیده انـد )انصاری، 
1391: 8( کشـوری کـه بـا همیـن حـدود بـه نـام افغانسـتان می شناسـیم، در قرن نـزده در 
کشـاکش دو قـدرت بـزرگ )بریتانیـای کبیر و روسـیه تزاری( ایجاد شـد. تقابل روسـیه 
تـزاری و هنـد بریتانـوی در منطقـه باعـث شـد کـه افغانسـتان را به عنـوان کشـور حایل 
تعریـف نمایند. این سـرزمین همیشـه به عنـوان دروازۀ بـرای تالقی تمدن هـا و قدرت های 
بـزرگ بوده اسـت. رقابـت قدرت های بزرگ همـواره بر تحـوالت داخلی افغانسـتان تأثیر 
گذاشـته و در مواردی نیز از آن تأثیرپذیرفته اسـت. در این شـکی نیسـت که افغانسـتان از 
رهگـذر موقعیـت جغرافیایـی، محل اتصال سـه منطقـه مهـم )خاورمیانه، آسـیای مرکزی و 
جنـوب آسـیا( می باشـد. با وجـود اینکه افغانسـتان همیشـه مـورد تاخت و تـاز قدرت های 
منطقه  یـی و جهانـی بوده اسـت؛ اما حادثـه 11 سـپتامبر2001 و حضور نظامـی ایاالت متحده 
امریـکا و متحدانـش در افغانسـتان ظاهـراً بـرای مقابله بـا تروریسـم، افغانسـتان را یک بار 
دیگـر بـه لحـاظ منطقه  یی و جهانـی مورد توجه قـرار داده و بـه آن اهمیت زیادی بخشـید، 
بـه خصـوص امریکا و متحدانش، زمانی پا وارد قلمروی افغانسـتان گذاشـت که این کشـور 
در میانـۀ چهـار سیسـتم امنیتـی منطقه  یی )سیسـتم امنیتـی جنوب آسـیا با محوریـت هند و 
پاکسـتان، سیسـتم امنیتی آسـیای مرکزی با محوریت روسـیه، سیسـتم امنیتـی خاورمیانه با 
محوریـت ایران، عربسـتان، اسـرائیل و ترکیه و سیسـتم امنیتی شـانگ های بـا نقش آفرینی 
چیـن( محصـور مانـده بود. ایـاالت متحـده در طـرح خاورمیانۀ بـزرگ، افغانسـتان را جزو 
خاورمیانـه بـزرگ تعریف کرد. )تمنـا، 1396:45( ولی خاورمیانه بزرگـی که امریکا مدنظر 
داشـت، نسـبت بـه چند سیسـتم امینتـی دیگر بسـیار شـکننده و نا هنجـار بود. امـا واقعیت 
مسـأله ایـن بـود کـه هر چهار سیسـتم امنیتـی نامبرده نسـبت به حضـور نظامـی امریکا در 
افغانسـتان نگـران بودنـد و نمی خواسـتند کـه این حضور تـداوم یابـد. حکومت افغانسـتان 
بی آنکـه بانـد در کجایـی جهان قـرار دارد، هرازگاهی سـِر عصاب کشـورهای همسـایه و 
قدرت هـای منطقه  یـی راه می رفـت؛ چـون تکیـه بـر نیروهـای نظامـی امریکا بـه خصوص 
»ناتـو« داشـتند و گمـان می کردنـد که ناتـو افغانسـتان را از تهدیـدات امنیتی کشـورهای 

همسـایه و منطقـه مصئون نـگاه می کند. 
سوال تحقیق

 بـا توجـه بـه آنچه که مطرح شـد، پرسشـی کـه در این پژوهش تالش شـده اسـت 
جـواب داده شـود ایـن اسـت کـه » افغانسـتان در کـدام مجموعـه ای امنیتـی منطقه  یی 

می گیرد؟« قـرار 
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فرضیة تحقیق
نگارنده با استفاده از روش توصــیفي- تحلیلــي ایـن فرضــیه را بـه آزمـون گذاشته 
اسـت: باوجـود اینکه موقعیـت جغرافیایی افغانسـتان حایز اهمیت اسـت؛ ولی این کشـور 
تـا اکنـون فرصت نیافته اسـت که عضویت یکـی از این سیسـتم های امنیتـی را در منطقه 
داشـته باشـد. بنـاء این کشـور با هر طرفـی که پیمان دوسـتی ببنـدد، طرف دیگـر را در 

برابـر خود نگـران و حسـاس می کند.
اهمیت و ضرورت تحقیق

ایـن موضـوع بـرای افغانسـتان از این جهت مهم اسـت که کشـورها در گام  نخسـت 
می بایـد جایـگاه جغرافیایـی خویـش را در منطقـه تعریـف نماینـد. درسـت اسـت کـه 
افغانسـتان متصـل کننـدۀ سـه منطقـۀ مهـم و از موقعیـت اسـتراتیژیک و سوق الجیشـی 
برخـوردار اسـت؛ امـا تـا اکنـون نتوانسـته اسـت، از ایـن موقعیت مهـم، به سـود صلح و 
ثبـات در افغانسـتان اسـتفاده نمایـد. بناء تحقیـق و پژوهش در ایـن زمینه، موضـوع را به 
یـک گفتمـان تبدیـل می کنـد و زمـام داران را نیز متوجه حسـاس بـوده مسـأله می نماید. 

هدف تحقیق
 هـدف عمـده تحقیق بررسـی جایگاه مبهم افغانسـتان در سیسـتم های امنیتـی منطقه  یی 

و راه هـای بیرون رفت از آن اسـت. 
روش تحقیق

در ایـن مقالـه از روش توصیفـی- تحلیلـی کار گرفته می شـود و جمـع آوری داده ها با 
اسـتفاده از روش کتابخانه یـی انجام می شـود. 

پیشنیة تحقیق
و  نویسـندگان  سـوی  از  منطقه  یـی  سیسـتم های  در  افغانسـتان  جایـگاه  بـاره  در 
پژوهشـگران افغانسـتان آن چنانـی کـه بایـد پرداخته می شـد، نشـده اسـت، به اسـتثنایی 
چنـد مقالـۀ کـه آن هـم در برخـی روزنامه هـای داخلـی و مجالت بیرونی به نشـر رسـیده 
اسـت، دیگـر صاحب نظـران اندریـن بـاب ننوشـته اند. امـا نویسـندگان ایرانـی و برخـی 
نویسـندگان افغانسـتان کـه مجـالت و فصل نامه هـای ایـران، چنـد مقالۀ در این باب نشـر 

کـرده انـد کـه مـن در این جـا بـه برخـی آن هـا اشـاره می کنم:
1.تبییـن جایـگاه افغانسـتان بـه عنـوان کانـون چند زیـر سیسـتم منطقه  یی بـا تأکید 
بـر منطقـۀ آسـیایی جنوبـی و نقـش هندوسـتان که توسـط سـعید وثوقی، احسـان فالحی 
و قربان علـی حیـدری نوشـته شـده اسـت. آن هـا در ایـن مقالـۀ پژوهشـی باورمندند که 
افغانسـتان بـه لحـاظ سیاسـی، امنیتی، اقتصـادی، فرهنگـی و ژئوپولتیکی در زیـر مجموعه 
چنـد سیسـتم منطقه  یی از جمله آسـیایی مرکزی، خاورمیانه و آسـیای جنوبـی، جای دارد. 
بـه بـاور آن ها اصلی ترین جـای که افغانسـتان را می توان ذیـل آن تعریف کرد، آسـیایی 
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مرکزی اسـت. اما رقابت شـدید میان هند و پاکسـتان در افغانسـتان، این کشـور را بیشـتر 
از هرمنطقـه ای از جنـوب آسـیا متاثیـر سـاخته اسـت. به باور نویسـندۀ ایـن مقاله، ضعف 
دولـت کابـل باعث شـده اسـت کـه این کشـور تـاوان رقابـت و کشـمکش های هند و 

پاکسـتان را طـی نیم قـرن بپردازد.
2. بررسـی جایـگاه افغانسـتان جدیـد در مجموعه هـای امنیتـی مطنقه یـی از آسـیای 
مرکـزی تـا آسـیای جنوبـی کـه توسـط فاطمی نـژاد و محمـد زاده نوشـته شـده اسـت. 
آن هـا در ایـن مقالـۀ پژوهشـی تأکید نمـوده اند که افغانسـتان بـا توجه بـه نزدیکی های 
جغرافیایـی، وابسـته گی های امنیتـی، گسـترش روابط اقتصـادی و وجود الگوهای دوسـتی 
و دشـمنی بـا کشـورهای جنـوب آسـیا در مجموعـه امنیتـی منطقۀ آسـیای جنـوب قرار 
می گیـرد. آن هـا رقابت هـای هند و پاکسـتان در امور داخلـی افغانسـتان را داِل بر نزدیکی 

افغانسـتان بـا جنـوب آسـیا می دانند.
3. افغانسـتان و ژوپولیتیـک و ژئواکونومیک منطقه توسـط بشـیر دودیال تحریر شـده 
اسـت. او در ایـن مقاله پژوهشـی جایـگاه افغانسـتان را از رهگـذر اقتصادی و سیاسـی را 
در منطقـه بـه بررسـی گرفتـه اسـت. نویسـنده در ایـن مقاله بـا وجـود اینکه افغانسـتان 
را بـه تکـرار قلـب آسـیا معرفـی کـرده اسـت؛ امـا هیـچ دلیـل تاریخـی، جغرافیایـی و 
علمـی نیـاورده اسـت تـا به ایـن ادعا مهـر تأئید بزنـد. ولی نقـش همگرایی افغانسـتان را 
در منطقـه جنـوب آسـیا، آسـیای مرکـزی و خاورمیانه برجسـته کـرده اسـت. در نهایت 
نویسـنده باورمند اسـت که افغانسـتان نتوانسـته اسـت از این ظرفیت خود اسـتفاده نماید. 

چارچوب نظری: مجموعة امنیتی منطقه  یی
امنیـت منطقه  یـی از جملـۀ مفاهیـم محـوری در مکتـب کپنهـاک اسـت کـه مورد 
توجـۀ ویـژۀ باری بوزان اسـت. او مجـاورت و وابسـتگی متقابـل امنیتی در خوشـه های 
منطقه  یـی را بسـیار حایـز اهمیت می داند. بـه عبارتی دیگر، بـه دلیل اهمیـت مولفه هایی 
نظیـر قطبش، سـاختار آنارشـیک، مرزهـا، بازبودن و سـاخت اجتماعـی، الگویی رفتاری 
مجموعه هـای امنیتـی در مناطـق مختلـف و اتخاذ رویـه همکاری جویانـه در میان خود و 
مقابلـه بـا غیر، بیش از پیش برجسـته گردیده اسـت. )ده شـیری و دیگـران، 1395: 43( 
بـاری بـوزان مجموعه هـای امنیتی منطقه  یـی را به دو دسـتۀ کلی )معیـاری و مرکزگرا( 
تقسـیم بنـدی  نموده اسـت. او باورمند اسـت کـه از نظر امنیتـی، »منطقه« به معنای شـبه 
سیسـتم مشـخص و مشـهوری از روابـط امنیتـی بیـن مجموعـه ای از دولت هاسـت که از 
نظـر جغرافیایـی نزدیـک همدیگـر باشـند. بنابرایـن نظریۀ مجموعه هـای امنیتی، بیشـتر 
نـا امنـی بـا مجـاورت گـره خـورده اسـت. )بـوزان، 2012: 48( ویژگی دومـی که از 
ایـن تعریف می توان اسـتنباط کـرد، وابسـتگی متقابل امنیتی اسـت. مجموعـه امنیتی در 
جـای وجـود دارد که شـبکۀ از روابـط امنیتـی، گروهـی از کشـورها را از دیگران جدا 
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کـرده باشـد؛ به گونه ای که شـدت وابسـتگی متقابـل امنیتـی در میان اعضـای مجموعه 
در مقایسـه بـا رابطـه میـان آن هـا و دولت هـای خـارج از مجموعـه باشـد. بنابرایـن 
تعریفـی کـه از مجموعـه امنیتی بیرون داده شـده اسـت از ایـن قرار اسـت: »مجموعه ای 
از دولت هـا کـه برداشـت ها و نگرانی هـای امنیتـی اصلی شـان طـوری بـه هـم گـره 
خـورده اسـت کـه نمی توان مشـکالت امنیـت ملـی آن را به شـکل معقولی جـدا از هم 
تحلیـل یـا برطرف کـرد.« )فاطمی نـژاد و دیگـران، 1397: 401( نظریه مجموعـه امنیتی 
منطقه  یـی بـر آمـده از جریانـی اسـت کـه بیل مـک سـوئنی آن را »مکتـب کپنهاک« 
نامیـده اسـت. سـوئنی نطقـه نظرات اندیشـمندانی نظیـر باری بـوزان، آل ویـو و دوویلد 
را در درون ایـن مکتـب قـرار می دهـد. بـوزان بـا انتقاد از دیدکاه های سـنتی نسـبت به 
امنیـت، اقـدام بـه گسـترش ابعاد امنیـت نمـود و آن را از حالـت تک بعـدی و قدرت، 
خصوصـًا قـدرت نظامی محـور خارج سـاخت و جنبـۀ چندگانـۀ ذهنی به آن می بخشـید. 
مکتـب کپنهـاک توجـه به ایـن که کاماًل بـر مطالعـات امنیتی اسـتوار گردیـده و جزء 
اولیـن رهیافت هایـی اسـت کـه جایگاهـی مسـتقل بـرای مطالعـات امنیتی قائل اسـت. 
بـوزان بـا ناکافی دانسـتن سـطوح تحلیـل دولت و سیسـتم بـا اعطای هویت مشـخص به 
سیسـتم های منطقه  یـی اقـدام بـه ایجـاد یـک سـطح تحلیـل میانـه می کنـد که بـه باور 
وی، شـکاف موجـود میان سـطوح تحلیـل خرد)دولت( و سـطوح تحلیـل کالن)نظام بین 
الملـل( را پـر می کنـد. )عبـداهلل خانـی، 1383: 136( بـوزان بـرای تشـریح نظریه خود 

کشـورها را در سـه دسـته شـرح می دهد:
 1.کشورهای که در درون مجموعه امنیتی مشخص جای دارند؛ 

 2.دولت های عایق، که در درون مجموعه امنیتی مشخصی قرار ندارند؛
 3.قدرت هـای بـزرگ کـه ایـن کشـورها نیـز به طـور مشـخص در مجموعـه امنیتی 

خاصـی عضویـت ندارند. )وثقـی و دیگـران، 1393: 153(
از نظـر بـوزان سیسـتم های امنیتـی منطقه  یی خرده آنارشـی های هسـتند کـه ویژگی های 
ذیـل را دارا می باشـند: بـاز بـودن؛ یعنـی امـکان مداخله توسـط قدرت هـای بیرونـی را دارند. 
مرزها؛ مجموعه امنیتی را از همسـایه گان آن متمایز خواهد سـاخت. سـاختار آنارشـیک؛ بدین 
معنـا کـه مجموعـه امنیتی منطقه  یـی از دو یا چنـد واحد خودمختار و متخاصم تشـکیل شـده 
اسـت. سـاخت اجتماعـی شـامل الگوهای دوسـتی و دشـمنی میان واحدها اسـت. )قاسـمی، 
1390: 65( بنـاًء ویژگی هایـی را کـه بـوزان بـرای سیسـتم های امنیتـی منطقه  یی بر شـمرده 
اسـت، جایگاه جغرافیایی و امنیتی افغانسـتان را تبیین می کند. افغانسـتان یگانه کشـوری است 
تـا کنون نتوانسـته اسـت از خـود تعریـف مشـخصی در سیسـتم های امنتیتی منطقه  یـی ارائه 
کنـد. ایـن کشـور باوجود اینکـه در میـان چهار سیسـتم امنیتی منطقه  یـی قـرار دارد؛ ولی به 
دلیـل وابسـتگی سیاسـی، امنیتـی و اقتصادی بـه امریکا به خصـوص ناتو، نخواسـت عضویت 
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ایـن سیسـم های امنیتـی منطقه  یـی را بگیـرد. از ایـن لحـاظ تمـام سیسـتم ها و مجموعه های 
امنیتـی همسـایه و منطقۀ افغانسـتان، در بیسـت سـال حضـور امریکایی ها در افغانسـتان، علیۀ 

حکومـت کابل بسـیج شـده و علیـه آن کار کردند.
افغانستان؛ کشور حایل و تولد دشوار

افغانسـتان بـا همیـن اسـم و سـاختار فعلی، بـرای نخسـتین بـار در قرن نوزده توسـط 
بریتانیـا و روسـیه تـزاری بـه عنـوان منطقـه حایـل به وجـود آمـد. منطقه حایل همیشـه 
در تاریـخ نقـش ضربه گیـر را بـازی کـرده و از برخـورد مسـتقیم دو قـدرت جلوگیری 
نمـوده و آسـیب های کـش و قـوس در روابـط دو قـدرت بـر ایـن منطقـه تحمیل شـده 
اسـت. مجـاورت افغانسـتان بـا قدرت هـای بـزرگ منطقه  یـی چون روسـیه و چیـن و نیز 
قـرار گرفتـن سـر راه جـاده ابریشـم و اکنـون جـاده انـرژی و برجسـته  شـدن نقطۀ ثقل 
سیاسـت های جهانـی و منطقه یی در جنوب آسـیا، آسـیای مرکـزی و خاورمیانـه و مهم تر 
از آن، فقـدان دولـت مقتـدر به همراه فروپاشـی حاکمیت سـرزمینی، افغانسـتان را به یک 
کشـور حایـل تبدیـل کرده اسـت. بـرای مثال کشـور افغانسـتان در دوران»سیاسـت های 
بـازی بـزرگ«1 حایـل بیـن بریتانیا و روسـیه تـزاری بود. روسـیه بـه دنبـال ممانعت از 
نفـوذ بریتانیـا بـه سـوی آسـیای مرکـزی بـود و بریتانیـا نیـز مانـع از نفـوذ روس ها به 
سـوی هـرات و هندوسـتان بـود و در ایـن میان، افغانسـتان حایـل بین آن ها تعریف شـد. 
ایـن نقـش در دوران جنـگ سـرد به ویژه با اشـغال این کشـور از سـوی اتحاد شـوروی 
سـابق و پـس از آن نیـز ادامـه داشـت. کشـورهای حایل نقِش بسـیار ضعیـف و منفعالنه 
در سیاسـت منطقه یـی و بیـن المللـی ایفـا می  کننـد و همـواره بیـن قدرت هـای بـزرگ 
دارای وضعیـت سـناندویچ را دارنـد. در واقع وضعیت مذکور بیشـتر حاکـی از رقابت های 
شـدید قدرت هـای بـزرگ اسـت. بدیـن ترتیـب اسـتقالل و تمامیـت ارضـی ایـن گونه 
کشـورها تابـع رقابت هـای منطقه  یـی و فـرا منطقه یـی اسـت و فقـدان اقتـدار مرکزی و 
اسـتقالل خارجـی، تمامیـت ارضـی و مالی کشـور حایل از جمله افغانسـتان را بـه مخاطره 
می انـدازد. کشـورهای حایـل همـواره از سـوی یکـی از قدرت هـای بزرگ یا توسـط هر 
دو، اشـغال و تقسـیم می شـدند. بـرای مثال افغانسـتان در دوران بـازی بزرگ بیـن بریتانیا 

و روسـیه تـزاری، در دوران جنـگ سـرد بین امریکا و شـوروی اشـغال شـد.
 افغانسـتان در دوران بـازی بـزرگ، حایل آسـیای مرکـزی تحت نفوذ روسـیه تزاری 

1- . اصطـالح »بازی بزرگ« بر گرفته شـده از رومان »کیم« نوشـتۀ جوزف رودیـارد کیپلینگ )1936 – 1865( 
نویسـنده، رومان نویـس و خبرنـگار مشـهور بریتانیایی اسـت که بـه رقابت های سیاسـی و نظامـی امپراتوری های 
بریتانیـا و روسـیۀ تـزاری در آسـیای مرکزی اشـاره دارد. »پیتـر هاپکرک« نویسـنده و روزنامه نـگار امریکایی 
کتـاب »بـازی بـزرگ، مبارزه برای امپراتوری در آسـیای میانه« را نوشـت کـه در مورد رقابت سیاسـی و نظامی 
بریتانیـا و روسـیۀ تـزاری میان سـال های 1813 تـا 1917 بود. این کتاب اصطـالح »بازی بـزرک« را وارد ادبیات 

سیاسـی جهان کرد.
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و هندوسـتاِن تحـت نفـوذ بریتانوی بـود. همچنین افغانسـتان در دوران جنگ سـرد، حایل 
بیـن حوزه هـای اسـتحفاظی اتحادیه شـوروی و امریکا بـرای ممانعت از دسترسـی روس ها 
بـه آب هـای آزاد و متقابـاًل ممانعـت از گسـترش نفـوذ غرب به سـوی آسـیای مرکزی 
بـود. )هادیـان، 1388: 143-144 ( افغانسـتان پـس از 2001 نقـش سـنتی و تاریخی حایل 

بیـن امریکا، ایـران، چین و روسـیه را بـازی کرد.
افغانستان و احیای نقش بی طرفی در منطقه 

افغانسـتان  پـس از کشـمکش ها بیـن روسـیه تـزاری و بریتانیا در سـوم اکتبـر 1914 
بی طرفـی خـود را در جنـگ جهانـی اول اعـالم نمـود. ایـن تصمیـم در نوامبـر 1915 از 
سـوی لویـه جرگه مـورد حمایـت قرار گرفـت. در پایـان جنـگ جهانـی دوم، پیروزی 
افغانسـتان در جنـگ سـوم انگلیس و افغانسـتان و اعالم اسـتقالل این کشـور در )1919(، 
سیاسـت بی طرفـی را بـا ارزیابـی عـدم پیوسـتن بـه اردوگاه هـای نظامـی به عنـوان یکی 
از شـرایط کلیـدی بـرای حفـظ ثبـات سیاسـی درونی رعایـت می کـرد. به ویـژه کابل با 
افزایـش تعامـل بـا شـوروی در عرصه هـای بازرگانی-اقتصـادی و نظامـی- فنی بـه گونۀ 
سـامان مند، پیشـنهاد مسـکو در زمینـه ایجـاد اتحادیـه نظامـی در 1928 میـان شـوروی، 
ایـران، ترکیـه و افغانسـتان را نپذیرفـت. )اوسـی پف، 1389: 8( هم چنـان بـا آغاز جنگ 
جهانـی دوم، محمـد ظاهـر شـاه اعـالم بی طرفی کـرد. ولـی در پایان حکومت اش عشـق 
واپس گیـری پشتونسـتان از پاکسـتان، جایـگاه بی طرفی افغانسـتان را خدشـه دار سـاخت. 
هنگامی کـه محمـد داوودخـان قـدرت را بـه دسـت گرفـت، »بی طرفـی افغانسـتان« کم 
رنـگ شـد. او ابتدا دروازۀ غرب و سـپس شـرق را دق البـاب کرد تا حمایـت آن ها را در 
داعیـه خـود علیه پشتونسـتان پاکسـتان به دسـت بیاورد. ایـن رفتـار طبیعتًا افغانسـتان را 
از وضعیـت بی طرفـی وارد بازی هـای پیچیـدۀ منطقه  یـی و فرامنطقه  یـی می سـاخت. البتـه 
خـود داوودخـان نیـز بـر این امـر اشـراف داشـت. او بـاری در گفت وگویی کـه با یک 
خبرنـگار امریکایـی داشـت، بـه صراحـت گفـت که »معنـی بی طرفـی نزد ما این اسـت 
کـه آرزو نداریـم در کشـمکش های جهانـی طـرف واقع شـویم یـا در بالک هـای نظامی 
و غیـره شـامل شـویم. بـاور داوود خـان این بود که »کشـور حایـل« نه اصطـالح افغانی 
اسـت و نـه مفکـورۀ آن از ملت افغانسـتان اسـت. ایـن اصطـالح از بقایای دوره اسـتعمار 
اسـت کـه می خواسـتند بر ضد ایـن و آن یک ملـت را ذلیل و ناتـوان بسـازند و آن را به 
مقاصـد سیاسـی اسـتعمال نماینـد. افغانسـتان می خواهـد کـه به حیـث یک ملـت زنده و 
انسان دوسـت دنیـا در دوسـتی و صمیمیـت با همه کشـورها زندگی کنـد. )صیقل، 1398: 
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بی بی سی فارسـی(
اگرچـه روزگاری کـه افغانسـتان در بازی هـا و بحران هـای منطقه  یـی و فرامنطقه  یـی، 
امنیـت بـه سـر می بـرد؛ ولـی بـرای توسـعه و  نقـش بی طرفـی داشـت، در صلـح و 

زیرسـاخت های ایـن کشـور کاری درخـوری توجـۀ صـورت نگرفتـه بـود. 
 به  هرحال، افغانسـتان جسـته و گریخته از سـال 1914 تا 1979در سیاسـت های جهانی 
و زدو بندهـای فرامنطقه  یـی، بـه عنـوان کشـور بی طـرف شـناخته می شـد. امـا تجـاوز 
ارتـش سـرخ شـووری یـک بـار دیگـر افغانسـتان را بـه مـی دان رقابت هـای قدرت های 
منطقـه ای و فـرا منطقه  یـی تبدیل کرد. اتحاد شـوروی در سـال 1979) 1358خورشـیدی(، 
از تـرس اینکـه حکومت در افغانسـتان به دسـت افراد غیر کمونیسـت و طرفـدار آمریکا 
بیفتـد، وارد خـاک افغانسـتان شـد و به ایـن ترتیب پای بلـوک غرب و حامیـان منطقه  یی 
ایـاالت متحـده را بـه افغانسـتان باز کـرد. ایـن اتفاق بـرای افغانسـتان، اتفاِق نـا مبارکی 
بـود و بعدهـا پـای بسـیاری از قدرت هـای منطقه  یـی و فـرا منطقه  یـی را وارد افغانسـتان 
کـرد. جهـاد افغانسـتان فضـای بسـتۀ افغانسـتان را بـرای فعالیت های سیاسـی سـایر اقوام 
بـاز کـرد. چندیـن حزب خـورد و بزرگ در این کشـور وارد می دان سیاسـت شـدند که 
همۀ آن ها حامی و پشـتبانی بیرونی داشـتند و سـازمان های اسـتخباراتی پشـت سـِر آن ها 
قـرار گرفتـه بودنـد. به همیـن دلیل وقتـی مجاهدین پیـروز شـدند و برهان الدیـن ربانی 
بـه قـدرت رسـید، جنگ تنظیمی شـروع شـد. طبیعی بـود که ایـن جنگ بـدون حمایت 

کشـورهای همسـایه و اسـتخبارات بیرونـی نمی توانسـت جامۀ عمل بپوشـد. 
هنگامـی کـه طالبـان در 1381 توسـط ائتالف بیـن المللی بـه رهبری امریـکا و جبهۀ 
متحـد شـمال)جبهۀ مقاومـت ملی( از قـدرت حذف شـدند، حکومت جدیـدی که حمایت 
جامعـه جهانـی و ایـاالت متحده را به همـراه داشـت از )2001 الی 2021( ادامـه یافت؛ اما 
افغانسـتان در ایـن دوره رسـمًا در دامن ایـاالت متحده امریکا و برخـی از قدرت های غربی 
دیگـر افتـاد. سـرانجام حکومـت افغانسـتان یک حکومـت شـبکه ای و پـروژه ای بود که 
در رأس آن تکنوکرات هـای غربـی و شـریکایی آن هـا قرار داشـت. افراد مـورد حمایت 
قدرت هـای منطقه  یـی و مخالفالیـن آن هـا مـورد حمایـت پاکسـتان، چین، ایران، روسـیه 
و... بـود. امـا طنـز سیاسـی در افغانسـتان در جای تلخ می شـد که مـزدوران سـازمان  های 
اسـتخباراتی غربـی، دیگـران را متهـم بـه وابسـته گی به کشـورهای همسـایه می کردند و 
خودشـان نـه تنهـا منکِر وابسـته گی بـه سـازمان های اسـتخباراتی غربـی نبودنـد؛ بلکه به 
آن  افتخـار نمـوده و هم چنـان آن ماموریـت را در میان مـردم و جریان های سیاسـی تبلیغ 
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می کردنـد. امـا حکومت پسـا 2001، نخواسـت تا جایگاه افغانسـتان از رهگـذر جغرافیایی 
در منطقه مشـخص شـود. برخی کشـورها، افغانسـتان را در آسـیایی مرکزی، برخی جنوب 
آسـیا و برخـی قلـب آسـیا و امریـکا هـم جـز و خاورمیانه بـزرگ تعریف کرده اسـت.

)طـرح خاورمیانـۀ بـزرگ بـرای اولیـن بار توسـط »کولیـن پـاول« وزیرخارجـه کابینه 
بـوش پـدر پیشـنهاد و از سـوی نومحافظه کاران تایید شـد( امـا الزم به یادهانی اسـت که 
افغانسـتان در اسـتراتیژی جدیـد ترامـپ که در سـال 2017 میـالدی مطرح شـد، به نحوی 
جـزء جنـوب آسـیا قلـم داد شـد؛ امـا خطـای ایـن اسـترایژی ایـن بود کـه پاکسـتان را 
منـزوی و جایـگاه هند را در افغانسـتان برجسـته سـاخته بود. پاکسـتان یکـی از مهم ترین 
و تاثیرگذارتریـن کشـور در جنوب آسیاسـت و نادیـده گرفتن نقش و جایگاه پاکسـتان، 
جنـوب آسـیا را از مسـیر و مفهـوم اصلـی اش دور می سـاخت. به همیـن دلیـل نتیجۀ این 

اسـتراتیژی بـرای افغانسـتان منفی بود.
افغانستان و موقعیت دردسرساز

ایـاالت متحـده امریـکا پـس از جنگ سـرد که تنهـا بازیگر نظـام بین الملـل پس از 
ایـن جنـگ بـود، بـرای اینکه جهـان را به درسـتی مدیریت کنـد، آن را به هشـت حوزۀ 

ژئوپولیتیکـی تقسـیم بندی کـرد. این هشـت حـوزۀ ژئوپولیتیکی عبـارت اند از:
 1. منطقه ژئوپولیتیکی غرب

 2. منطقه ژئوپولیتیکی جهان اسالم
 3. منطقه ژئوپولیتیکی چاپان

 4. منطقه ژئوپولیتیکی چین)کنفسیوسی(
 5. منطقه ژئوپولیتیکی ارتدوکسی با محوریت روسیه

 6. منطقه ژئوپولیتیکی امریکا التین
 7. منطقه ژئوپولیتیکی هند و جنوب غربی آسیا

افریقا)بـه اسـتثنای کشـورهای اسـالمی. )پیشـگاهی فر و   8. منطقـه ژئوپولیتیکـی 
)106  :1385 رحیمـی، 

ایـاالت متحـده امریـکا ایـن تقسـیم بندی را بـه اسـاس نظریـه برخـورد تمدن هـای 
سـاموئل هانتینگتـون تنظیـم کـرده اسـت. هانتینگتـون تمدن هـای بشـری را بـه هفت و 
هشـت تمـدن بزرگ)تمدن هـای غربـی، کنفوسیوسـی، جاپانـی، اسـالمی، هندو، اسـالو، 
ارتدوکـس، امریکایـی التیـن و در حاشـیه نیـز تمـدن افریقایی( تقسـیم می کنـد که در 
ایـن میـان، دو تمدن)تمدن اسـالمی و کنفوسیوسـی( بـرای تمدن  غرب چالـش زا خواهند 
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بـود. )هانتنگتـون، 1378: 66( ایـن نظریـه باوجـود اینکه، یکـی از بدبین تریـن نظریه در 
نظـام بیـن الملـل و خطرناک ترین نظریـه برای جهان اسـالم قلمداد شـد؛ امـا امریکا پس 
از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی و پایان جنگ سـرد، این تقسـیم بنـدی را پذیرفت 

تـا جهـان را به صـورت یک دسـت رهبـری کند.
همـان گونـۀ که یـادآوری شـد، افغانسـتان در موقعیتـی قرار گرفته اسـت کـه نقطۀ 
وصل آسـیای مرکزی، جنوب آسـیا و خاورمیانه اسـت. به همین دلیل امریکا می خواسـت 
یـک چتـر و مسـتطیل امنیتی را در این منطقه با محوریت افغانسـتان بسـازد؛ مسـتطیلی که 
کشـورهای ترکیـه، اسـرائیل، هند و افغانسـتان چهـار ضلع آن را تشـکیل مـی داد. عالوه 
بـر ایـن چهار کشـور کلیـدی، منطقه  یی کـه داخل این مسـتطیل قـرار می گرفتنـد، برای 
ایـاالت متحده امریـکا نیز دارای اهمیت اسـتراتیژیک بـود. این چتر جدیـِد امنیتی ایاالت 
متحـده در منطقـه، خاورمیانـه و جنوب آسـیا اسـت و علی رغم موانـع موجـود، احتمااًل تا 
سـال 2050 م )1429 خورشـیدی( ایجـاد خواهـد شـد. سـایر متحدیـن منطقه یـی ایـاالت 
متحـده از جمله عربسـتان سـعودی و برخی دیگر از کشـورهای عربـی، از منظر جغرافیایی 
در داخـل ایـن مسـتطیل قـرار دارنـد و نقش تسـهیل کننده خواهند داشـت. روابـِط رو به 
تزایـد میـان افغانسـتان و هند، روابط رو بـه افزایش میان افغانسـتان و ترکیـه، روابط روبه 
تزایـد ترکیـه با هنـد، روابـط روبه تزاید هنـد با اسـترائیل را می تـوان در راسـتای تحقِق 
ایـن سـناریو ارزیابـی کـرد. )تمنـا، 1399: 117و 118( این چتـر امنیتی امریـکا، به دلیل 
چالش هـای جـدی و راهبـردی در حـال عملی شـدن بـود. نخسـتین اقدامی را کـه امریکا 
در این راسـتا برداشـت، پیمـان همکاری هـای اسـتراتیژیک امنیتی میان کابل- واشـنگتن 
بـود کـه بـه تاریخ 30 دسـامبر 2014 میـالدی به امضا رسـید. اما همسـایه گان افغانسـتان، 
خصوصـًا ایـران و پاکسـتان، پیمـان اسـتراتیژیک افغانسـتان بـا امریـکا را برهـم زننـدۀ 
معـادالت و امنیـت منطقه دانسـته و ایجاد پایـگاه دایمی امریـکا در افغانسـتان را تهدیدی 
بـر امنیـت ملی خویش عنـوان نمودند. )توحیدفام و پایـدار، 1391: 68( افـزون بر ایران و 
پاکسـتان، چین و کشـورهای حوزۀ ژئوپولیتیکی روسـیه را نیز نگران سـاخت. این پیمان 
امنیتـی زمانـی همسـایه گان افغانسـتان را خشـم گین و نگران سـاخت که برای افغانسـتان 
کوچک تریـن سـودی در بـر نداشـت. در ایـن پیمـان تأکید شـد بـود که»همکاری های 
نزدیـک دفاعـی و امنیتـی به منظـور تقویـت امنیت و ثبات در افغانسـتان، سـهم گیری در 
صلـح و ثبـات منطقه  یـی و جهانـی، مبـارزه بـا تروریسـم، دسـت یابی بـه منطقه  یـی کـه 
دیگـر پنـاه گاهِ امـن برای القاعـده و گروه های وابسـته به آن نباشـد و افزایـش توانمندی 



121/ سال سوم، شماره ششم، تابستان 1401 هـ ش

 افغانسـتان بـرای دفـع تهدیـدات علیـه حاکمیـت ملـی، امنیـت و تمامیـت ارضی  اسـت
«.1 امریـکا بـا امضـای این پیمـان، تمام سیسـتم های امنیتـی منطقه  یی را بر ضد افغانسـتان 

بسـیج کرد؛ ولـی یک مورد کـه درج این پیمـان بـود را عملی نکرد. 
جملـه  همسـایه از  طرح،مخالفت کشـورهای  ایـن  موفقیـت  عـدم  دلیـل  عمده تریـن 
امنیتـی  چتـر  ایـن  دیگراعضـای  سـوی  از  بـود.  چیـن  و  روسـیه  ایـران،  پاکسـتان، 
ترکیـه  بودنـد.  خودشـان  واقتصـادی  سیاسـی،فرهنگی  منافـع  دنبـال  بـه  هریـک 
گفتمان»پانترکیسـم وتطبیـق  دنبال گسـترش  بـه  دیگـری  ازهرچیـزی  وپیـش   بیـش 

«2 در منطقـه اسـت. هنـد در افغانسـتان به دنبـال جلوگیری از نفـوذ پاکسـتان، مداخله در 
امـور داخلـی پاکسـتان از طریـق افغانسـتان، نگرانی از حضـور و نفوذ چین در افغانسـتان 
اسـت. )آقاجـاری و کریمـی، 1394: 13( اسـرائیل بـه دنبـال سـلطه بـر خاورمیانـه و 
جهـان اسـالم اسـت. امریـکا به دنبـال تضمیـن امنیـت اسـرائیل، اسـتفاده حداکثـری از 
منابـع زیرزمینـی خاورمیانـه، تضمیـن تـداوم جریـان انرژی، مقابلـه بـا حکومت هایی که 
مانـع تحقـق منافـع امریـکا در منطقه می شـوند و تـالش بـرای روی کار آوردن رژیم های 
دست نشـانده و هم سـو در منطقـه اسـت. امـا افغانسـتان بـه دلیل نبـود منافع ملـی، دولت 
نـاکام و نامشـروع، فسـاد گسـترده، رهبـران وارداتـی و منافع گـرا، در کوتـاه مـدت جز 
وسـیله و ابـزار تطبیـق ایـن طـرح امنیتـی، جایـگاه دیگـری نداشـت. امـا در درازمدت، 
افغانسـتان می توانسـت تبدیـل بـه بازیگـر مهـم منطقه  یـی شـود. ولی سـایر سیسـتم های 
امنیتـی بـا اشـراف بـا آن، اجـازه ندادنـد کـه چنین طرحـی عملـی و جامۀ عمل بپوشـد. 
افغانسـتان از رهگـذر ژئوپلیتیکـی، جایـگاه نامعیـن و مبهـم دارد. بـه همیـن دلیـل 
قدرت هـای بیرونـی تصمیـم می گیرنـد کـه ایـن کشـور را زیـر مجموعـۀ کـدام حـوزۀ 
جغرافیایـی تعریـف نماینـد. افغانسـتان از دیـد روس هـا جـزء آسـیای مرکـزی تعریف 
می شـود، از دیـد ایرانی هـا جـزء از غرب آسـیا محسـوب می شـود، از دیـد هندی ها جزو 

جنـوب آسـیا. )فالحـی، 1393: 159 ( 
امریـکا هنگامی کـه طـرح خاورمیانـه بـزرگ را مطـرح کـرد. افغانسـتان را جـزء 

خاورمیانـه بـزرگ تعریـف کـرد. 

1- . ر.ک به متن توافق نامۀ راهبردی میان کابل-واشنگتن
2-ایـن نظریه توسـط »ارمینیـوس وامبری« یهودی تبار مجارسـتانی و خاورشـناس. او باوجود اینکه رایزن سـلطان 
عثمانـی بـود؛ امـا بـرای بریتانیا کار می کـرد. این نظریه یک حرکت سیاسـی، ایدئولوژیک و نژادپرسـتانه اسـت 
کـه خواهـان یکـی کـردن تمـام مردمانی اسـت کـه بـه زبان های ترکـی سـخن می گویند ولـی بـا قومیت های 

متفاوتـی زندگـی می نمایند.



/ بررسیجایگاهمبهمافغانستاندرسیستمهایامنیتیمنطقهیی 122

خاورمیانـه بزرگ)کـه عـالوه بر کشـورهای عربی، ترکیه و ایـران، افغانسـتان را نیز 
در بـر می گیـرد( از منظـر شـاخص های ژئوپلیتیـک، ژئوایکانومیـک، ژئو کالچـر و ژئو 
اسـتراتیژیک یکـی از مهم تریـن، کلیدی تریـن، ثروت مندتریـن وپیچیده تریـن مناطق دنیا 
محسـوب می شـود. لـذا حضـور ایـاالت متحـده در ایـن منطقه و کنتـرل آن بـر تعامالت 
سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی کشـورهای آن، بـه میـزان قابـل توجهـی می توانـد موجب 
 تـداوم هژمونـی جهانی ایاالت متحده پـس از 2045م )1424ش(. شـود)تمنا، 1399: 166(1

 ایـن کشـور پـس از حادثـه یازدهـم سـپتامبر، بـه بهانـۀ مبـارزه بـا تروریسـم و صدور 
دموکراسـی در جهـان اسـالم، در صـدد کنتـرل خاورمیانـه برآمـد. در ایـن راسـتا، ایـن 
کشـور طـرح خاورمیانه بـزرگ را مطرح کـرد که خیلی گسـترده تر از منطقـه خاورمیانه 
کوچـک اسـت. بر ایـن اسـاس، خاورمیانه بـزرگ آمریـکا، دارای پنج جزء ذیل اسـت:

1.کشورهاِی غرب دریای مدیترانه: الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس؛
2.کشـورهاِی شـرق دریـای مدیترانـه: قبـرس، مصـر، اسـرائیل، اردن، لبنان، سـوریه و 

؛ کیه تر
3.کشـورهاِی خلیـج فارس: کشـورهاِی شـورای همـکاری خلیج فارس و ایـران، عرق 

یمن؛ و 
4.کشورهاِی جنوب آسیا: افغانستان و پاکستان؛

5.کشـورهاِی آسـیایی مرکزی و قفقاز: ازبکستان، قزاقستان، ترکمنسـتان، قرقیزستان، 
تاجیکسـتان، آذربایجان، گرجستان و ارمنسـتان(. )جمعه ای، 1388: 53(

باوجـود اینکـه امریکا، افغانسـتان را ذیل طـرح خاورمیانه بـزرگ درآورد، ولی بعدها 
می خواسـت از طریـق ایـن کشـور سیاسـت های خویـش را در آسـیایی مرکـزی دنبـال 
کنـد. بنابرایـن امریکایی هـا در هماهنگـی بـا انگلیس هـا، افغانسـتان را بخشـی از جنوب 

1- نظریـۀ هژمونـی را آنتونیـو گرامشـی مطـرح نموده اسـت و ایـن نظریۀ گرامشـی به خصـوص مبحث»چزخۀ 
هژمونـی« وی بـرای تبییـن وضعیـت نظـام بین الملـل با رویکـرد سیسـتم جهانی مـورد اسـتفاده متفکرانی چون 
جیوانـی ازیگـی قـرار گرفتـه اسـت. به بـاور اریگی، پـس از قرون وسـطی تا کنون چهـار چرخـۀ هژمونیک در 
جهان شناسـایی شـده اسـت کـه هر یک حـدود یک سـده را در بر گرفتـه اسـت؛ چرخـۀ جنوایی-ایبریایی، که 
از اواخـر سـده پانزدهـم تـا اوایـل سـده هفدهـم را در بـر می گیـرد. چرخۀ هالنـدی، از اواخر سـدۀ شـانزدهم تا 
اواخـر قـرن هجدهـم؛ چرخۀ بریتانیایـی، از میان سـدۀ هجدهم تا اوایل سـدۀ بیسـتم، و چرخۀ امریکایـی از اوایل 
سـدۀ بیسـتم تـا کنـون را در بـر می گیـرد. به صـورت دقیق تـر هژمونی ایـاالت متحـده در عرصۀ امنیتـی بعد از 
پایـان جنـگ جهانـی دوم در سـال 1945م )1324 ش( نضـج گرفت.چنانچـه درنظریـۀ چرخۀ هژمونی گرامیشـی 
دیـده شـده، هژمونی هـای جهانـی حـدوداً هر صد سـال دگرگـون می شـوند و جای خـود را به دیگـری می دهند. 
ایـن فرضیـۀ گرامشـی تـا کنون ابطال نشـده اسـت. پس اگر ایـن گونه باشـد می توان، ایـن فرضیه را بـه آزمون 
گرفـت کـه هژمونی ایـاالت متحـده نیـز از سـال 1945م )1324 ش( تا حـدود سـال )2045م)1424ش( به طول 

خواهـد انجامید و در اواسـط سـده بیسـت و یکم بـه افول خواهـد گرائید.
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آسـیا در نظـر گرفتنـد. روسـیه از گذشـته ها بدین سـو افغانسـتان را جـزء سیسـتم امنیتی 
آسـیایی مرکـزی می دانسـت، و بـه همیـن دلیل پس از اشـغال کشـورهای مسلمان نشـین 
آسـیایی مرکـزی، ایـن کشـور را هم اشـغال کـرد، هنـد و پاکسـتان، افغانسـتان را جزء 

جنـوب آسـیا می دانند. 
افغانستان و مجموعه های امنیتی منطقه  یی

افغانسـتان در موقعیـت بسـیار مهـم و اسـتراتیژیک قـرار دارد، کـه همیشـه در آئینه 
سیاسـت خارجـی قدرت هـای بـزرگ منطقه  یـی و فـرا منطقه  یـی، جایـگاه خیره کننـده 
داشـته و پیوسـته در محـراق توجه آنان بوده اسـت. این موقعیت اسـتراتیژیک و حسـاس 
در ادوار گونه گـون تاریـخ، منجـر بـه دخالـت قدرت های بزرگ جهانی شـده اسـت. بناًء 
ایـن امـر زمینه سـاز مداخلـه و دسـت اندازی دولت هـای خارجـی یـا بـه  صورت مسـتقیم 
و یـا توسـط دسـت پرورده های خـود بـه ایـن کشـور شـده  تـا از منافـع و سیاسـت های 
دولت هـای بیرونـی دفـاع کننـد. از سـوی دیگـر، تمـام کشـورهای مداخله گـر جـزو 
حوزه هـای امنیتـی مختلفی انـد کـه براسـاس همـان دیدگاه هـای ژئوپلیتیکـی خـود بـه 
مـا می نگرنـد و مداخلـه می نماینـد. تحلیل گـران مسـایل افغانسـتان، ایـن جغرافیـا را در 
مجموعه هـای امنیتـی گوناگـون قـرار می دهنـد و اتفـاق نظـر در ایـن مورد وجـود ندارد 
کـه ایـن جغرافیـا در کـدام مجموعـه امنیتـی قـرار دارد. افغانسـتان بـه لحـاظ موقعیـت 
جغرافیایـی محـل اتصـال سـه منطقـه مهـم، خاورمیانه، آسـیای مرکـزی و جنوب آسـیا 
اسـت و ایـن اتصـال باعـث کلی گویـی تحلیل گـران در مـورد تعریـف جایـگاه امنیتـی 

افغانسـتان شـده است. 
در مـورد اینکـه افغانسـتان درکـدام مجموعـۀ امنیتـی منطقه  یی قـرار می گیـرد، چهار 
رویکـرد کلـی را می تـوان از هـم متمایـز کـرد کـه آثـار متعددی پیـروان هـر یک از 

آن هـا وجـود دارد. ایـن چهار رویکـرد عبـارت اند از:
الف( رویکردی که افغانستان را در مجموعۀ امنیتی خاورمیانه قرار می دهد؛

ب( رویکردی که افغانستان را در مجموعۀ امینتی آسیای مرکزی قرار می دهد؛
ج( رویکردی که افغانستان را در مجموعۀ آسیای جنوبی قرار دهد؛

د( رویکـردی کـه افغانسـتان را در مجموعـۀ امنیتـی خاصـی قـرار نمی دهـد و آن را 
بـه عنـوان دولـت عایق در مـرز بیـن مجموعه هایـی ماننـد خاورمیانه، آسـیای مرکزی و 

جنوبـی می دانـد. )فاطمی نـژاد و محمـدزاده، 1395: 400(
بنـا بـه همیـن دالیـل افغانسـتان در چهـار دهه پسـین؛ یعنی پـس به قدرت رسـیدن 
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داود خانـه، از تمامـی کشـورهاِی منطقـه ماننـد ترکیـه، عربسـتان، کشـورهاِی آسـیای 
مرکـزی و همچنیـن از ایـران، پاکسـتان و هند تاثیر پذیر شـده اسـت. هاهاامـا حاکمان 
افغانسـتان، ایـن کشـور را »قلـب آسـیا« می گوینـد؛ مفهومـی کـه هیـچ مبنـای علمـی 
نـدارد. ایـن مفهـوم را از شـعر عالمه اقبـال الهـوری1 و عبدالحـی حبیبی2 گرفتـه اند که 
ایـن یـک تخیل شـاعرانه اسـت که مبنـای عاطفـی دارد. وقتـی از این حاکمان پرسـیده 
شـود که محصول حداقل صدسـال حکومت شـما در این کشـور چیسـت؟ همین جاسـت 
کـه پـای قلـب آسـیا را بـه میـان می آورنـد و می گوینـد کـه موقعیـت مـا مهم اسـت 
و کشـورها مـا را آرام نمی گذارنـد. درسـت اسـت کـه موقعیـت جغرافیایـی افغانسـتان 
مهـم اسـت؛ اما افغانسـتان تنها کشـوری نیسـت کـه دارای چنیـن موقعیـت جغرافیایی و 
اسـتراتیژیک اسـت. بسـیاری از کشـورهای جهان از این رهگذر، هم سرنوشـت افغانستان 
انـد. امـا آن کشـورها، رهبـران مردم گـرا و مسـتقل داشـتند و سیاسـت های کشورشـان 
را بـه تبعـۀ منافـع ملـی و خواسـت شهروندان شـان پی ریزی کردنـد و اینـک در ردیف 
کشـورهای بـا ثبـات و مترقـی جهان هسـتند. امـا »قلب آسـیا« همیشـه در بسـتر ماند. 
هرگاهـی کـه تصمیـم می گیـرد از تخـت بیمـاری برخیـزد، دسـت اسـتخبارات همیـن 
قدرت هـا و سیسـتم های امنیتـی بـه کمـک دسـتگاه »جهـل و تذویـر« داخلـی، چنـان 
برسـرش می کوبنـد کـه بـاز نیم قـرن به عقب بـر می گـردد. اینـک افغانسـتان در میان 
چهـار سیسـتم امنیتـی منطقه قـرار دارد: سیسـتم امنیتی آسـیای مرکـزی، سیسـتم امنیتی 
شـرق میانـه، سیسـتم امنیتـی جنوب آسـیا و سیسـتم امنیتی نابالغ شـانگهای کـه در حال 
شـکل گیری اسـت. بایـد یـادآور شـد کـه سـه سیسـتم اول از منظـر قـوام یافتگـی و 
تعامـل در میـان و بیـن یکدیگـر بالغ هسـتند. اگـر عناصر هستی شـناختی ایـن منطقه را 
مـورد مطالعـه قـرار دهیم و سـپس عین مطالعـه را در مورد افغانسـتان هم داشـته باشـیم، 
می بینیـم کـه افغانسـتان تنها کشـوری اسـت در جهـان که نه جـزءِ هیچ کـدام از مناطق 
پیرامونـی خود اسـت و نـه هم عضـو سیسـتم های امنیتی پیرامونـی. )تمنـا، 1399: 119( 
مسـلمًا تبییـن جایـگاه افغانسـتان در مجموعه هـای امنیتـی منطقه یـی و نقـش آفرینـی 
مثبـت در منطقـه، به تبعۀ مشـخص شـدن موقعیت جغرافیایی میسـر می شـود. امـا جایگاه 

1-سـیا یـک پیکـر آب و گل اسـت/ملت افغـان در آن پیکر دل اسـت-از فسـاد او فسـاد آسـیا/در گشـاد او 
آسیا گشـاد 

2-بشـنو ای پشـتون باصدق وصفا/حافــظ کهسـار قلب آسـیا - گربزرگی خــواهی و آزادگی/یاچــو اسـالف 
غیـورت زندگـی اوآلپشـتو لسـانت زنده  سـاز/هم برین شـالوده کاخت بـر فراز - تـا توانی تکیه بر شمشـیرکن/

قصر ملـت را بـرآن تعمیر کن
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جغرافیایـی افغانسـتان تا هنوز مشـخص نیسـت.
در سیاسـت های رسـمی افغانسـتان را »قلب آسـیا« نامیده اند؛ اما هیچ کشـوری آن را 
بـه عنوان قلب آسـیا نمی داننـد. در این کشـور افزون بـر آن، حاکمان افغانسـتان تاکنون 
نتوانسـته اسـت کـه تنـش مرزی خـود بـا پاکسـتان را حـل نمایـد. نپذیرفتن مـرز میان 

افغانسـتان و پاکسـتان، حتـی مفهـوم دولت را نفـی می کند. 
 افغانسـتان فرصـت کافی داشـت که در حضورداشـت ایـاالت متحده امریـکا و جامعه 
جهانـی، بـه این مشـکالت رسـیدگی کنـد، نـه تنها چنین نشـد کـه حتی حضـور نظامی 
امریـکا همۀ سیسـتم های امنیتی پیرامون افغانسـتان را نگران سـاخت. آن ها برای شکسـت 
نیروهـای نظامـی امریـکا در افغانسـتان دسـت در دسـت مخالفیـن نظامی حکومـت دادند 
تـا اینکـه امریـکا از افغانسـتان بیـرون شـد. حکومت پیشـین افغانسـتان به رهبـری غنی، 
گمـان می کـرد کـه امریـکا اینجـا بـرای ابـد می ماند. آن هـا با توصـل به حضـور نظامی 
و سیاسـی، ایـاالت متحـده امریـکا در افغانسـتان، گاهی اوقـات روی عصاب کشـورهای 
همسـایه راه می رفتنـد. وقتـی امریـکا اعالم کرد کـه قرار اسـت نیروهای نظامـی خود را 
از افغانسـتان بیـرون کنـد، حکومـت افغانسـتان به رهبری اشـرف غنـی، بـاور نمی کرد. 
حتـا وقتـی نظـام فروپاشـید، رئیس شـورای امنیت ملی حکومت افغانسـتان، خـود در یک 
مصاحبـۀ اعتـراف کرد کـه »ما بـاور نمی کردیم کـه ایاالت متحـده امریکا از افغانسـتان 
بیـرون شـود. همۀ این عوامل دسـت به دسـت هـم داد و بـار دیگر کشـور را وارد بحران 

کرد. تازه تـری 
نتیجه گیری

پژوهـش حاضر»جایـگاه مبهـم افغانسـتان در سیسـتم های امنیتـی منطقه  یـی« را مورد 
بررسـی قرار داده اسـت. پژوهشـگران مختلـف درباره جایـگاه کشـورها در مناطق امنیتی 
دیدگاه هـای متفاوتی دارند. افغانسـتان از کشـورهایی اسـت که در مـورد آن رویکردهای 
امنیتـی گوناگونـی قـرار می دهنـد.  گونه گونـی وجـود دارد و آن را در مجموعه هـای 
افغانسـتان پـس از 1380 نتوانسـت خـود را در مجموعه هـای امنیتـی منطقه  یـی تعریـف 
کنـد. وابسـتگی سیاسـی، امنیتی و اقتصـادی به امریکا، سیسـتم های امنیتـی منطقه  یی را در 
برابـرش حسـاس کرد. ایـن پژوهش به محـور این پرسـش می چرخید که »افغانسـتان در 
کـدام مجموعـه امنیتـی منطقه یی قـرار می گیـرد.« حکومت ها مقـدم بر هر مسـالۀ دیگر، 
نـگاه ویـژه ای بـه جایگاه امنیتی شـان در سیسـتم های منطقه  یـی و فرامنطقه  یـی دارند. این 
مسألـه بـه تبعۀ تبیین جایگاه جغرافیایی کشـورها مشـخص می شـود. افغانسـتان از معدود 



/ بررسیجایگاهمبهمافغانستاندرسیستمهایامنیتیمنطقهیی 126

کشوری سـت کـه تـا هنوز نتوانسـته اسـت کـه جایـگاه جغرافیایـی  اش را در تناسـب با 
سـایر قدرت هـا منطقه  یـی و جهانـی معیـن کنـد. حداقـل حاکمان این کشـور در بیسـت 
سـال گذشـته شـانس و فرصـت طالیـی داشـتند که بـه ایـن مسـالۀ مهـم می پرداختند و 
حضـور سیاسـی و امنیتـی خـود را در منطقـه تعریـف می کردنـد. ولـی بـه دلیـل اینکـه 
حکومـت قبلـی افغانسـتان، بیشـتر به یک »پـروژه« و »شـرکت سـهامی« می ماند تا یک 
دولـت مشـروع و مردمی؛ چـون سناریونویسـان، طراحـان و دسـتوردهنده گان اصلی آن، 
بیرونی هـا و سـفارت خانه های خارجـی بودنـد و کارگـزاران و بازیگـران حکومتـی هم یا 
بـه  صـورت مسـتقیم و یـا غیر مسـتقیم از سـوی آن هـا معرفی و یـا حمایت می شـدند. به 
ایـن مسـایل توجـه نکردنـد، بنابراین وقتـی متولیان پـروژه، دسـت از آن برداشـتند، این 

پروژه یـک ماهـم دوام نیاورد. 
 تجربـۀ تاریخـی نشـان داده اسـت که هر کشـوری کـه نتوانسـته جایـگاه امنیتی اش 
را در منطقـۀ جغرافیایـی کـه بـه سـر می بـرد، تبییـن و مشـخص نماینـد، دچـار بحـران 
سیاسـی و امنیتی شـده اسـت. نزدیک تریـن نمونۀ آن، بحـران اوکراین اسـت. اما حاکمان 
افغانسـتان به خصـوص در دو دهۀ پسـین، نه تنهـا جایگاه امنیتی کشـور را معیـن نکردند؛ 
بلکـه حتـا موقعیـت جغرافیایـی افغانسـتان در منطقه تـا امروز الینحـل باقی مانده اسـت. 
از سـوی دیگـر موقعیـت جغرافیایـی افغانسـتان در منطقـه بسـیار حسـاس اسـت. ما 
در میانـۀ چهـار سیسـتم امنیتـی منطقه  یـی بـه سـر می بریم، ایـن چهـار سیسـتم امنیتی با 
یکدیگر مشـکل  دارند و تجربه نشـان داده اسـت که افغانسـتان با هر یکی از سیسـتم های 
امنیتـی وارد تعامـل شـود، سیسـتم دیگر در برابـرش واکنش نشـان مـی داد. بنابراین الزم 
اسـت کـه افغانسـتان بـه عنوان کشـور بی طـرف عرض انـدام کند و سـازمان ملـل متحد 

ایـن بی طرفـی را شناسـایی و تضمیـن نماید. 
 سرچشمه ها
الف: کتب

 - انصاری، بشیر احمد )1391( افغانستان در آتش نفت، کابل: انتشارات میوند.
 - اوسـی پف )1389( پیرامـون بـی طرفـی افغانسـتان، مترجـم عزیز آریانفـر، کتاب 

الکترونیکـی، سـایت آریانفر.
- بـوزران، بـاری )1391( منطـق امنیـت منطقه  یـی در جهـان پـس از جنـگ سـرد، 

مجموعـه کتاب هـای همگرایـی نـو.
- تمنا، فرامرز )1399( معمای صلح و امنیت افغانستان، کابل: انتشارات امیری.
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- روح اهلل جمعه ای )1388( طرح خاورمیانه بزرگ، کابل: نشر ایرنا.
- فاطمی نـژاد، سـید احمـد و محمـدزاده، علی رضا )1395( بررسـی جایگاه افغانسـتان 
جدیـد در مجموعه هـای امینتـی منطقه  یی از آسـیای مرکزی تا آسـیای جنوبـی، »بی جا«.

- عبـداهلل  خانـی، علـی )1392( نظریه هـای امنیت، تهران: موسسـه مطالعـات فرهنگی 
و تحقیقـات بیـن المللی ابـرار معاصر.

- قاسـمی، فرهـاد )1390( نظریه هـای روابـط بین الملـل و مطالعات منطقه  یـی، تهران: 
انتشـارات میزان.

- آقاجـری، محمـد جـواد و کریمـی، مرتضـی )1394( نقـش بازیگـران منطقه  یی در 
فراینـد دولت سـازی افغانسـتان در دوران طالبـان و پسـا طالبـان، »بی جا«.

- فـام، محمد توحیـد و پایدار، فرهاد )1391( اسـتراتیژی امریکا در افغانسـتان و تأثیر 
آن بـر امنیـت ملی ایـران، پژوهش نامۀ روابـط بین الملـل، »بی جا«.

- هانتینگتـون، سـاموئل)1378( »برخـورد تمدن هـا و بازسـازی نظم جهانـی«، رفیعی، 
محمد علـی......
ب: مقالت

- تمنـا، فرامـرز )1396( امریـکا، پاکسـتان و افغانسـتان/ چرخـش در رویکردهـای 
اسـتراتیژیک، »فصلنامـه دیـدگاه نو«شـماره دوم.

- ده شـیری و دیگـران )1395( تأثیـری امنیت منطقه  یی بر رفتار شـناختی مجموعه های 
امنیتی مناطق، »فصلنامه علمی-پژوهشـی سیاسـت جهانی« دورۀ ششم و شماره اول.

- وثقـی، سـعید و دیگـران )1393( تبییـن جایـگاه افغانسـتان بـه عنوان کانـون چند 
زیـر سیسـتم منطقه  یـی بـا تأکید بر منطقـۀ آسـیای جنوبی و نقـش هندوسـتان، »فصلنامه 

آسـیایی مرکزی و قفقـاز«، پاییز، شـماره 78.
- پیشـگاهی فر، دکتـر زهـرا و سـردارمحمد رحیمـی )1385(، جایـگاه افغانسـتان در 
ژئواسـتراتیژی نظـام نویـن جهانـی، بـه نقـل از، فرهـاد قاسـمی »سـاخت ژئوپولیتیـک 
سیسـتم نویـن بیـن الملل و اسـتراتیژی امنیتـی، نظامـی ایاالت متحـده امریـکا، »فصلنامه 

شـماره2. ژئوپولیتیک«، 
- حمیـد هادیـان )388( ضعف سـاختاری دولت-ملت سـازی در افغانسـتان: جغرافیا و 

قومیـت، »فصلنامه راهبرد« شـماره 51.
- فاطمـی نـژاد، سـید علـی و دیگـران )1397( بررسـی جایـگاه افغانسـتان جدید در 
مجموعه هـای امنیتـی منطقه  یی از آسـیای مرکزی تا آسـیای جنوبی، »مطالعات اوراسـیای 
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مرکـزی«، دور دوم، شـماره 2، پاییز و زمسـتان. 
- محمـود صیقـل )1398( سیاسـت خارجـی افغانسـتان در صـد سـال اخیـر چگونـه 

مدیریـت شـده؟، 25 مـرداد، سـایت بی بی سـی فارسـی. 



نقش بندر چابهار در توسعه روابط اقتصادی- سیاسی افغانستان 
و ایران )2021-2016(

دکتر محمد تمیم حیدری 
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چکیده
گـردش چرخـۀ اقتصـاد دولت-ملت هـا در قرن بیسـت ویک، مسـتلزم کنش های 
مثبـت و متقابـل کشـورها در چارچـوب منافع همسـو و مشـترک اسـت. امـروزه به 
مـوازات تولیـدات صنعتـی و زراعتـی، صـادرات و واردات کـه از مهم تریـن پایه های 
کّمـی و کیفی اقتصادی محسـوب می شـوند؛ مسـیرها و کریدورهـای تجاری-ترانزیتی 
نیـز در تعمیـم و توسـعه ایـن ُمهـم، از اهمیـت قابـل مالحظـه ای بـر خوردارنـد. بندر 
گـوادر و کراچـی پاکسـتان کـه در چند دهـه اخیـر از مسـیرهای ُمهم تجـاری برای 
افغانسـتان )محصـور در خشـکه( محسـوب می شـد، بـه دلیل سیاسـت های نـا متعارف 
پاکسـتان سـیر نامتعادلـی را در شـاهراه اقتصـادی افغانسـتان پی نموده اسـت. موجبات 
اقتصـادی و نیازهـای روز افـزون تجـاری افغانسـتان و ایـران، این دو کشـور را برآن 
داشـت کـه با یـک تغییـر راهبـردی در سـپهر همـکاری هنـد، موافقتنامه سـه جانبه 
اقتصـادی را در خصـوص تمویـل و بهره برداری چابهـار در تاریخ 23/ مـی/2016 م به 
امضـا رسـانند کـه از آن زمـان؛ بنـدر چابهـار رسـمًا افتتاح و بـه فعالیت آغـاز نموده 
اسـت. حـال پرسشـی که در این زمینه مطرح می شـود آنسـت که اساسـًا نقـش چابهار 
در توسـعه روابـط اقتصـادی- سیاسـی افغانسـتان و ایران چیسـت و چـه ره آوردهایی 
را بـرای افغانسـتان و ایـران داشـته اسـت؟ فرضیـه  مطـرح در ایـن زمینـه آنسـت که 
بنـدر چابهـار به عنـوان یک گزینه مـوازی یـا جایگزیـن )بندرگـوادر(؛ نزدیکترین، 
امن تریـن و در دسـترس ترین کریـدور اقتصـادی بـرای افغانسـتان اسـت و می توانـد 
عـالوه بـر تأمین نیازهـای اقتصـادی و جحم بـاالی تجاری؛ نقـش قابـل مالحظه ای را 
در تعامـالت سیاسـی افغانسـتان و ایـران بازی کند و از پلـه گاه اقتصاد به سیاسـت نیز 
سـرایت داشـته باشـد. مقاله حاضر، بـا اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلـی و مراجعه 
بـه منابـع اطالعاتـی مختلـف، بویـژه کتاب خانـه ای، بـا عنایـت بـه چارچوب نظـری 
نوکارکردگرایـی؛ مهم تریـن دسـت اوردهای اقتصادی و تعامالت سیاسـی کشـورهای 

افغانسـتان و ایـران را از سـال 2016 الـی 2021 مـورد بررسـی قـرار می دهد.
واژه گان کلیدی: چابهار، افغانستان، ایران، اقتصادی و سیاسی.

تاریخ دریافت: 1401/3/1
تاریخ پذیرش: 1401/6/12
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بیان مسأله
بدیهـی اسـت که یکـی از وظایف ُمهـم دولت های جهـان امروزی در کنار مسـائل 
امنیتـی و حکومتـداری خـوب، مرفـوع سـاختن قدرمسـلم نیازهـای معیشـتی فـردی و 
اجتماعـی، جوامـع تحـت حاکمیت اسـت. تحقق ایـن امر در گـرو تولیـدات زراعتی، 
صنعتی و سـرمایه گذاری در راسـتای ُرشـد تولید و توسـعۀ اقتصادی اسـت. مردم زمانی 
بـه آسـایش و امکانـات رفاهـی و معیشـتی دسـت می یابنـد که شـاهد رشـد تولیدات 
)اعـم از صنعتـی و زراعتـی( و فراگیـر شـدن اقتصـاد کشورشـان باشـند. پـس تأمین 
روابـط اقتصادی-سیاسـی و دادوسـتدهای بازرگانـی، یا همان صادرات و واردات اسـت 
کـه زمینۀ رشـد تولیـد و توسـعۀ اقتصادی را بـا عنایت بـه میکانیزم عرضـه و تقاضا و 
بـر اسـاس همـکاری متقابـل کشـورها فراهـم می کنـد. بی تردیـد دولت ها بـرای نائل 
شـدن بـه این امر ُمهـم و تأمین روابـط اقتصادی- تجـاری، به دنبال مسـیرهای نزدیک، 
امـن و کـم هزینـه هسـتند تا ضمن دسـتیابی بـه بازارهـای بین المللـی؛ مـازاد تولیدات 
داخلـی- صادراتـی خـود را بـه کشـورهای دیگر صـادر نماینـد و کاالهای مـورد نیاز 

کشـور را از سـرزمین های دیگـر وارد نمایند.
بـه تأییـد ایـن پیش درآمـد بایـد گفـت کـه در دو دهه پسـین، تـالش زمامـداران 
افغانسـتان همـواره بـر آن بوده اسـت که مسـیر پیشـرفت و توسـعۀ کشـور را از طریق 
جـذب سـرمایه گذاری های خارجی، تعامالت اقتصادی و تشـخیص مسـیر امـن و مطمئن، 
صـادرات و واردات پی گیرنـد تـا چـرخ اقتصـاد نوپـای افغانسـتان از گردش بـاز نماند. 
در چنـد دهـۀ اخیـر بنـدر کراچی و گوادر پاکسـتان که یکـی از مسـیرهای ٌمهم تجاری 
بـرای افغانسـتان محسـوب می شـد، بـه دلیـل سیاسـت های نامناسـب و تصمیمـات بـی 
رویـه و غیـر متعـارف پاکسـتان خسـارات هنگفت مالـی را برای کشـور به بـار آورده 
اسـت. بدیـن سـبب دولت وقت افغانسـتان )جمهوری اسـالمی افغانسـتان( بـا یک تغییر 
راه بـردی و اسـتراتیژیک اقتصـادی در سـپهر همکاری هـای ایـران و هند، بنـدر چابهار 
را نزدیک تریـن، امن تریـن و مناسـب ترین سـکوی تجاری-ترانزیتـی بـرای این کشـور 
خواند و پهن ایرزمینی افغانسـتان را دهلیز فرصت سـاز و مناسـبی برای اقتصاد کشـورهای 

آسـیای مرکـزی )محصـور در خشـکه( اقیانوسـیه هند و خلیـج فارس عنـوان کرد.
مذاکـرات پیگیـر و همه جانبه ای کـه میان افغانسـتان، ایران و هند صـورت گرفت، 
نخسـتین موافقت نامـه جهـت توسـعۀ بندر چابهـار در سـال 2003 میالدی میان این سـه 
کشـور بـه امضـأ رسـید که بـا اجـرای برخـی طرح هـای زیـر سـاختی و  ترانزیتی در 
23 مـی 2016 م/ 3 جـوزای 1395 ش.  موافقت نامـۀ دیگـری جهـت بهره بـرداری و 
تکمیـل ایـن پـروژه میان سـران این سـه کشـور )محمد اشـرف غنی، حسـن روحانی 
و ناندرامـودی( در تهـران بـه امضا رسـید. )اعظمی، سـلطانی و محمـودی، 1395: 6-5(
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بنابرایـن، بنـدر چابهـار بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و بنـدرگاه اسـتراتژیک »آبی- 
زمینـی« کـه از ظرفیـت وصل منطقه آسـیای مرکزی بـه آب های آزاد و جنوب شـرق 
آسـیا بهـره منـد اسـت، سـر لـوح برنامه هـای اقتصادی این سـه کشـور قـرار گرفت. 
طبیعی اسـت که هر پیشـرفت و دسـت آوردی در این زمینه، منوط و مشـروط اسـت به 
تشـخیص فرصت هـا، چالش هـا و ظرفیت هـای بنـدر چابهـار و اراده کشـورهای ذینفع 
در اسـتفاده و بهره بـرداری اقتصادی-سیاسـی از ایـن سـکوی مولـد تجاری-اقتصـادی. 
بـه نظر میرسـد کشـورهای همسـو، به خصـوص افغانسـتان و ایـران در یافتنـد که بندر 
چابهـار بـه عنـوان یک متغیر مسـتقل و عامـل تأثیرگذار، قادر اسـت در ایـن کریدور 
»آبـی- خاکـی« منافـع آن هـا را تأمین کند و نقـط ی وصلی باشـد برای اقتصـاد منطقه 
و فـرا منطقـه. از ایـن رو، گـزاف نخواهـد بـود کـه گفته شـود موضوع حاضـر دارای 
اهمیـت راهبـری و کلیدی در مسـائل مطرح شـده بـوده و نیازمند یـک تحقیق علمی و 

اکادمیـک در ایـن خصوص می باشـد.
حـال پرسشـی کـه در ایـن زمینـه مطرح می شـود آنسـت که اساسـًا نقـش چابهار 
در توسـعه روابـط اقتصـادی- سیاسـی افغانسـتان و ایران چیسـت؟ و چـه ره آوردهایی 
را بـرای افغانسـتان و ایـران خواهـد داشـت؟ فرضیـه  مطـرح در ایـن زمینه آنسـت که 
بنـدر چابهـار بـه عنـوان یـک گزینـۀ مـوازی یـا جایگزیـن »بندرگـوادر«؛ می تواند 
عـالوه بـر تأمیـن نیازهـای اقتصـادی و جحم بـاالی تجاری، نقـش قابل مالحظـه ای را 
در تعامـالت سیاسـی افغانسـتان و ایران بـازی کند و از پلـه گاه اقتصاد به سیاسـت نیز 
سـرایت داشـته باشـد. بدین منظور مقالـه حاضر، با اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلی 
و مراجعـه بـه منابـع اطالعاتـی مختلـف، بـه ویـژه مطالعـات کتاب خانه یی، بـا عنایت 
بـه چارچوب نظـری نوکارکردگرایـی؛ ُمهم ترین دسـت آوردهای اقتصـادی و تعامالت 
سیاسـی کشـورهای افغانسـتان و ایران را از سـال 2016 الی 2021 در مباحث آتی مورد 

میدهد. قرار  بررسـی 
پیشینة پژوهش

دسـته اول منابعی هسـتند کـه با رویکـردی توصیفی-تحلیلی، موقعیـت جغرافیایی و 
ژئوپولیتیکـی ایـن بندر را ُپراهمیت دانسـته و نقـش آنرا در ارتقاء معـادالت منطقه ی و 
بیـن المللـی به عنوان یـک متغیر تأثیرگـذار مورد ارزیابی قـرارداده اند. از جمله؛ سـید 
عبـاس احمـدی و ابراهیم احمدی )بررسـی توانمندی هـای راه بردی منطقـه آزاد چابهار 
در راسـتای وزن ژئوپلیتیکـی و قـدرت ملـی ایـران، 1396(، اریبـا اریـف )پیامده های 
چابهـار و گـوادر بـرای منطقه، 2016 م.(، حامد عسـگری زمانی )بنـدر چابهار و منطقه، 
1395(، و عزت اهلل عزتی و شـمس الدین شـکری )بررسـی جایگاه چابهـار در ترانزیت 
شـمال ـ جنـوب و نقـش آن در توسـعۀ شـهر هاي همجـوار، 1391(. امـا در پژوهـش 
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حاضـر ایـن مهم  بـا کلیت فوق مـورد توجه و تحلیل پژوهشـگر نیسـت.
دسـته دوم منابعـی هسـتند که بـه بررسـی نقش چابهـار حـول روابط سیاسـی ایران 
و هنـد، پاکسـتان و چیـن پرداخته انـد. از منظـر تحلیلـی تمرکـز اصلـی این پژوهشـها، 
اسـتوار اسـت بـر رقابـت و سیاسـت حذفـی چیـن و پاکسـتان )بندرگـوادر( بـا هند و 
ایـران )بنـدر چابهار( و نفوذ در افغانسـتان و آسـیای مرکـزی توأم باتهدیـدات منطقه یی 
و سیاسـت حذفـی )بـازی با حاصـل جمع صفر(، نظیر شـأن امیرتـان )تحلیـل توافق نامه 
اسـتراتژیک بنـدر چابهار 2017(، لیندسـی هیوگس )دورزدن پاکسـتان: افغانسـتان، هند، 
ایـران و تحلیـل بندر اسـتراتژیک چابهـار 2016 م.( عظیمـی )خیز بلند هند و افغانسـتان 
برای توسـعه بنـدر چابهـار، 1396(. انسـتیتیوت مطالعات اسـتراتژیک افغانسـتان )تحلیل 
اسـتراتژیک بندر چابهار افغانسـتان؛ روابط افغانسـتان- ایران - هند، 1397(. ممکن اسـت 
از نظـر محتوایـی و نگارشـی، نوشـته های سـلف با نـگارش جدیـد، برخی هم پوشـانی ها 
و اشـتراکاتی داشـته باشـند؛ امـا تفاوت اصلـی پژوهش حاضـر که به عنـوان یک خالء 
علمـی دیـده می شـود بـا پژوهش های صـورت گرفته در آنسـت که این نوشـته بیشـتر 
بـه نقـش بنـدر چابهار در توسـعۀ روابـط اقتصادی- سیاسـی افغانسـتان و ایـران پرداخته 
و معتقـد بـه تسـری رابطـه از اقتصـاد به سیاسـت، میان ایـران و افغانسـتان اسـت که با 
محوریـت چابهـار امـکان می پذیـرد. از جانب دیگر غفلـت آنان از نقش بنـدر چابهار در 
توسـعۀ روابط اقتصادی-سیاسـی دوجانبه )افغانسـتان و ایران(، وزنـه کاربردی این تحقیق 
را بیشـتر می نمایـد. و ایـران را بـا محوریـت چابهـار و بـر پایـۀ مفروض های تسـری و 

سیاسـی شـدن به خوبی مـورد تحلیل و بررسـی قـرار داد.
چارچوب نظری: نوکارکرد گرایی

چنانکه مشـهود اسـت متعاقب جنگ جهانـی دوم، همـکاری و همگرایی های منطقه یی 
در چارچـوب تعامل چندجانبه گرایی رشـد و توسـعۀ بیشـتری یافتنـد. این فراینـد در واقع 
پـس از پایـان جنـگ سـرد و فروپاشـی شـوروی، فرصت ها و امکانـات جدیـدی را برای 
تثبیـت، تقویت و توسـعۀ نویـن منطقه گرایی فراهم سـاخت. بـه گونه ای که ایـن تعامالت 
درون منطقه یـی- در اثـر شـدت یافتن رونـد جهانی شـدن- فراتر از مناطق توسـعه یافته در 
مناطـق در حـال توسـعه نیز به صـورت یک الگوی متعارف درآمد و رشـد کـرد. )دهقانی 

فیروزآبادی، 1388: 100(
مفهـوم هم گرایـی عمدتـًا ازسـال 1945 در چهارچـوب منطقه گرایـی در اروپـای 
غربـی مطرح شـد؛ ولـی محققان این عرصـه به تسـری آن باوردارند، به ایـن معنی که 
آنچـه در اروپـای غربـی بـه وقـوع پیوسـت، می توانـد بـه مناطـق دیگـر جهـان نیز 
تعمیـم و گسـترش یابـد. صاحب نظرانـی ماننـد میترانـی، کارل دویچ و ارنسـت هاس، 
بـا بهره گیـری از نظریه هـای جامعـۀ شـناختی کارکـرد گرایـی، همگرایـی را در 
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سیاسـت و روابـط بیـن الملل به تعریـف گرفتهانـد. )قـوام، 1393: 44(
کارکـرد گرایـی نیز یکـی از نظریه هـای علوم اجتماعی اسـت کـه از اواخر 1930 
تـا اوایل دهه 1960 سـیطره داشـته اسـت. محوری  ترین مفهوم در نظریـۀ کارکردگرایی 
واژه کارکـرد می باشـد کـه بـه معنـای نتیجـه و اثری اسـت کـه انطباق و سـازگاری 
یـک سـاختار معیـن یـا اجـزای آن را بـا شـرایط الزم محیط فراهـم می نمایـد. )گولد، 

)679  :1376 کولب، 
بنابرایـن، معنـای کارکـرد در منطـق کارکردگرایـی، اثر یا پیامدی اسـت که یک 
پدیـده در ثبـات، بقاء و انسـجام نظام اجتماعـی دارد. کارکردگرایی اساسـًا می کوشـد 
تـا هـر نهادِ مشـخِص اجتماعـی و فرهنگـی را در قالـب پیامدهایی که بـرای جامعه، به 

مثابـه یـک کل دارد، تبیین کند. )محسـنی، 1383: 56(
نوکارکردگرایی1 چنانکه از نام آن مسـتفاد می شـود، شـکل جدیدی از کارکردگرایی 
اسـت. هر دو نظریـه – کارکردگرایـی و نوکارکردگرایی- بر مبنای این دیدگاه اسـتوار 
اسـت کـه هم گرایـی به بهترین وجـه از حوزه های مربـوط، به منافع همپوش و مشـترک 
و بـه صـورت تدریجـی آغاز می شـود، که بـه این برخـورد، گاه »بخشـی« گفته شـود. 
رویکـرد نوکارکردگرایـی به میـزان قابل توجهی مرهـون کارهای ارنسـت »بی هاس« 

بوده و از اندیشـه او تبلـور می یابد.
یکـی از متفکـران اصلـی نظریـۀ نوکارکردگرایـی، »ارنسـت بی.هـاس« بـا کنار 
گذاشـتن بعـد هنجـاری نظریـۀ کارکردگرایـی و افـزودن یـک بعـد فایده گرایانـه به 
آن تـالش نمـود، روایـت جدیـدی از ایـن نظریـه ارائـه دهـد. از نظـر »هـاس« نیـز 
همـکاری در حـوزۀ سیاسـت مالیم آغاز می شـود، امـا او برخالف »میترانـی« اقتصاد و 
سیاسـت را کامـاًل از هـم جـدا نمی گیـرد و به اهمیت سیاسـی مسـائل اقتصـادی اذعان 
دارد. )مشـیر زاده، 1394: 62( موضـوع محـوری در نوکارکرگرایی این اسـت زمانیکه 
همگرایـی آغـاز شـد، همگرایی بخشـی رفته رفتـه به سـایر حوزه های هم ریشـه و هم 
خانـواده خـود، به خصـوص در حوزه هـای موضوعی که سـطح باالی وابسـتگی متقابل 
و جـود داشـته باشـند و یا به صـورت بالقـوه از این موقعیت برخوردار باشـند، تسـری 

می یابـد. )قـوام، 1393: 51(
نظـر به اسـتدالل نوکارکردگرایان، زمانیکه کشـورها در یک حـوزۀ معین همکاری 
کننـد، ایـن کار باعـث ایجـاد فعالیـت و همـکاری در حوزه هـای مشـابه می گـردد. 
همگرایـی اقتصـادی تقریبـًا همیشـه منجربـه افـزاش تعامـل میـان بازیگـران در یک 
منطقـه هم گـرا می گـردد. از ایـن نظر بدنـه فراملی بـه دنبـال افزایش سـطح همگرایی 
رفتـه و اسـتراتیژی هایی را اتخـاذ می نمایـد کـه منجـر بـه عمیق تـر شـدن هم گرایـی 

1. (neofunctionalism)
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در حوزههایـی میشـود کـه تاکنـون مـورد توجـه بوده انـد و سـپس به دیگـر حوزه ها 
نیـز بسـط پیدا می کنـد. دلیل ایـن کار، افزایش سـطح سـود و منفعت در حـوزۀ منطقه 

خواهـد بود. )مختـاری، مجیـد و علی آدمـی، 1396: 211(
امـا آنچـه در همگرایـی اهمیـت دارد فرایندی اسـت که بـه نظر می رسـد می  تواند 
بـه تعمیـق و گسـترش همگرایـی کمـک کنـد. یکـی از مفاهیـم مهـم مورد اسـتفاده 
ارنسـت هاس: »سـرایت« یـا »سـرریزی« )Spill-Over( اسـت. فرض براین اسـت 
کـه ابعـاد مختلـف حیـات اقتصـادی در جهـان صنعتی پیشـرفته به هـم وابسـته اند. در 
نتیجـه، هـر اقدامی  بـرای همگرایی دریـک بخش، وضعیتـی را ایجاد میکند که مسـتلزم 
همـکاری در بخشـهای دیگـر میشـود و همگرایی از بخشـی به بخش دیگر »سـرریز« 
میکنـد. عکـس آن نیـز صحیـح اسـت؛ یعنـی بـروز مشـکل در یـک بخـش می تواند 

همـکاری در بخش هـای دیگـر را نیـز مختل نمایـد. )مشـیر زاده، 1394: 63(
 بـر ایـن اسـاس، مفروضـه بنیـادی و محـوری نوکارکردگرایـی، مفهـوم تسـّری 
اسـت کـه از طریـق آن حرکت هـا و اقدامـات اولیـه در جهـت همگرایـی اقتصادی، 
سـازوکارهای درون زاد اقتصـادی و سیاسـی را باعـث می شـود کـه بـه نوبـه خـود 

همگرایـی بیشـتر در حوزه هـای- موضوعـی مرتبـط را بـر می  انگیـزد.
از ایـن منظـر در بافـت و بسـتر سیاسـی، منطـق تسـری و سیاسـی شـدن، حاکـی 
از آن اسـت کـه اقدامـات همگرایانـه در یـک حـوزه- موضوعـی دارای حساسـیتی 
انـدک در سیاسـت سـفلی، باعث جرقـه زدن و شـروع همگرایی در بخش هـای مرتبط 
سیاسـی می شـود، بـه گونـه ای کـه ایـن فراینـد بـه طـور فزایندهـای بـه موضوعات 
و مسـائل سیاسـت واال بـا درجـه اهمیـت و حساسـیت زیـاد نیـز گسـترش می  یابـد. 
نوکارکردگرایـی همچنیـن اسـتدالل میکننـد کـه همگرایـی از بخش هـای اقتصادی به 
مسـائل و عرصه هـای سیاسـی هماننـد سیاسـت خارجی و امنیتی مشـترک نیز سـرایت 

می کنـد. )دهقانـی فیروزآبـادی،1383: 146(
بنابرایـن در چارچـوب و رهیافـت نوکاکردگرایـی، می تـوان سـازوکار اقتصـادی 
افغانسـتان و ایـران را بـا محوریـت چابهـار و بـر پایۀ مفروضه های تسـری و سیاسـی 
شـدن بـه خوبـی تحلیـل و مـورد بررسـی قـرار داد. زیـرا ایـن دو کشـور همسـایه و 
مسـلمان در بسـا مـوارد و در عرصه هـای مختلـف از مشـترکات و همسـانی های زیـاد 

فرهنگـی، زبانـی و دینـی برخوردارند.
طبیعـی اسـت که مزیت هـای اقتصـادی و ره آوردهای تجـاری ترانزیتی، مشـترکات 
و موضع گیری هـای همجنـس را در عرصـه ارتباطـات سیاسـی شـکل میدهـد و در واقع 
دولت هـا را وادار می  سـازد تـا از دریچۀ سیاسـت به مدیریـت اقتصاد و تعامـالت تجاری 
بپردازنـد. از اینـرو پویـش حاضـر حکایـت از آن دارد کـه ترکیـب و تلفیـق شـدید 
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فشـارهای همگرایانـه، منجـر بـه شـکل گیری همگرایی هـای اقتصـادی و نزدیکی هـای 
سیاسـی در کنـار هـم می شـود )Sweet, 1997: 299( کـه این امر در مسـئله چابهار به 

خوبـی مشـهود و قابل رویت اسـت.
اهمیت راه بردی بندرچابهار

بنـدر چابهـار با طـرح جامعی  که در سـال 1353 پیریزی شـد در یـک فرایند زمانی 
بـا فـراز و فرودهـای زیـادی سـیر تکامـل را پی نموده اسـت، بـه گونه ای کـه پس از 
انقـالب اسـالمی   بخشـی از طـرح و اجـرای قراردادهـای منعقده بـه دلیل کمبـود منابع 
مالـی بـه تعویـق افتـاد و بخـش دیگر آنکه شـامل نصب اسـکله و موج شـکن سـریع 
می شـد بـه اتمام رسـید. اسـکله شـهید بهشـتی بـه عنوان بنـدر اصلـی چابهار در سـال 
1361 احـداث گردید. اسـکله شـهید کالنتـری نیز با تکمیل چهار پسـت اسـکله فلزی 

در سـال 1363 عمـاًل بـه بهره بـرداری رسـید. )عزتی و شـکری، 1391: 8(
 بـا راه انـدازی اسـکله 5 بنـدر شـهید بهشـتی و اسـکله 5 شـهید کالنتـری در حال 
حاضـر بنـدر چابهـار، ظرفیـت پهلودهـی کشـتی ها با آبخـور 16 متـر را دارا می  باشـد 
و آمادگـی پذیـرش کشـتیهای سوپرپسـت پاناماکـس را دارد. )ماهنامـه بنـدر و دریا، 

حمـل 1396: 37-38(
از مجمـوع 26 بنـدر ایران در سـواحل مکـران، تنها این چابهار اسـت که با داشـتن 
اسـکله جهـت پهلـو گرفتن کشـتی های بـزرگ و عمـق مناسـب، از اهمیـت ویژه ای 
برخوردار است. )همان: 9 و 8( بنــدر چابهار بــه دلیل دسترسی بــه آب هــای آزاد و 
موقعیت اسـتــراتژیک در صنعت حمل ونقل، یکـی از پر ارزش ترین نقـاط بازرگانـی 
و ترانزیتـی در توسـعه فعالیت هـای اقتصـادی بـه حسـاب می آیـد. معافیـت مالیاتـی 
20 سـاله ایـن بنـدر، کاهـش تعرفه هـای گمرکـی و تضمیـن 100 درصدی بازگشـت 
سـرمایه و سـود ناشـی از آن، از جملـه مزیت های سـرمایه گذاری برای سـرمایه گذاران 
خارجـی اسـت. )Chabahar Port and India,2018:1( ایـن بنـدر بـه علـت 
دسترسـی بـه آب هـای آزاد و اقیانوس هـای پنهـاور و نزدیکی به کشـورهای همسـایه 
نظیـر افغانسـتان، پاکسـتان و آسـیای میانه، بـا اتصال به شـبکه ریلی، اهمیـت ویژهای 
را در ترانزیـت کاال بـه این کشـورها خواهد داشـت. بـه همین منظور بــا فعال کردن 
ظرفیت های مختلــف بنـدر، امــکان حمل و نقــل کاالی بیشتری بـرای کشـورهای 
همسـایه و سـایر کشـور ها فراهم خواهد شـد. )ماهنامـه بندر و دریا، حـوت 1394: 20(

 موقعیت جغرافیایی بندر چابهار
 چابهـار یکـی از شـهرهای جنوب شـرقی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و تنهـا بندر 
اقیانوسـی کشـور ایـران اسـت )Chabahar Free Zone,2019( کـه درکرانـه 
دریایمـان و اقیانـوس هنـد قـرار دارد. شهرسـتان چابهارکـه بنـدر چابهار )یا چـاه بهار، 
چهـار بهـار( واقـع آن اسـت؛ بـا مسـاحتی حـدود 17155 کیلومتـر مربع در منتهـی الیه 
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جنـوب شـرقی ایـران در کنـار آبهـاي گرم دریـاي عمـان و اقیانـوس هندقـرار گرفته 
اسـت. این شهرسـتان از جانب شـمال به شهرسـتانهاي ایرانشـهر و نیکشـهر و از جنوب 
بـه دریـاي عمـان و از شـرق به پاکسـتان و از غـرب به اسـتان هاي کرمـان و هرمزگان 

محدود اسـت. )عزتـی، شـکری، 1391: 7(
چابهـار بـه دلیـل موقعیـت راه بـردی و محوریتی کـه داراسـت، نزدیک  تریـن راه 
دسترسـی افغانسـتان و کشـورهای آسـیای میانـه )کـه محصـور در خشـکی اند( بـه 
آب هـای آزاد بـوه و در مقایسـه با دیگر مناطق سـاحلی و جنوب ایـران دارای موقعیت 
ممتـازی در امـر کشـتیرانی و حملونقـل دریائی اسـت. )بنـدر دریا، فرودیـن: 38-37( 
ایـن بنـدر )چابهـار- مرکز شهرسـتان چابهار-( با وسـعتی بالغ بر 11 کیلومتـر مربع در 
ارتفـاع 7 متـر از سـطح دریـا قرارگرفتـه اسـت و در 60 درجه و 37 دقیقه طول شـرقی 
و 25 درجـه و 17 دقیقـه عـرض شـمالی قـرار دارد. فاصله بنـدر چابهار تا مرکزاسـتان 
738 کیلومتـر می باشـد. فاصلـه آن تـا زاهـدان 721 کیلومتـر و تـا بنـدر کراچی 900 

کیلومتـر اسـت. )همان: 8(
این اسـتان )والیـت(، 300 کیلومتر مرز مشـترک بـا افغانسـتان، 930 کیلومتر مرز 
مشـترک با پاکسـتان، و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد. )اسـالمی، یوسـف 
زهـی، 1397: 96( خلیـج چابهـار بـا بُریدگـی طبیعـی و اسـتثنایی خـود، بزرگ تریـن 
خلیـج ایـران در پیرامـون سـواحل دریاي عمان به شـمار میـرود و نزدیک تریـن آبراه 

بـه اقیانوس هند اسـت.

 
 شکل شماره 1: موقعیت جغرافیایی بندر چابهار
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همکاری های منطقه یی در تمویل و توسعة بندر چابهار
موقعیـت جغرافیایـی و اسـتراتژیک بنـدر چابهار موجب شـد، هندوسـتان به عنوان 
حامی  درجـه اول ایـن پـروژه، هزینه های قابل مالحظه ای را در راسـتای زیرسـاخت های 
اقتصـای، راه سـازی و شـبکه ریلـی در نظـر گیـرد. Pethiyagoda, 2018: 7(( بندر 
چابهـار کـه متصل دریای عمان اسـت و دسترسـی هند به افغانسـتان و آسـیای مرکزی 
را تسـهیل میبخشـد. توسـعۀ بنـدر چابهـار برای هنـد از آن جهـت حائز اهمیت اسـت 
کـه ایـن کشـور را قـادر می سـازد به گونـه ای مسـتقیم و بدون خط و نشـان کشـیدن 
پاکسـتان، بازارهـای آسـیای میانـه را در نوردد، و از سـویی گسـترش و نفـوذ چین را 

در سـاحه اقیانوسیه سـد نماید.
 دولـت هنـد از جملـه کشـورهای بـزرگ کمک کننـده به افغانسـتان اسـت. این 
کشـور تاسـال 2013 م نزدیـک بـه 2,5 میلیـارد دالـر در راسـتای بازسـازی و زیـر 
Observer Research Founda- )سـاخت های افغانسـتان مسـاعدت نموده اسـت. 
tion، 2013: 2( افـزون بـرآن هنـد در یـک تعامـل اسـتراتژیک اقتصـادی متعهـد به 
سـرمایه گذاری 500 میلیـون دالـری برای توسـعه چابهار و همچنین سـرمایه گذاری 150 
میلیـون دالـری برای سـاخت مجموعـه ای از جاده هـا و راه آهن در این حـوزه اقتصادی 

شـد اسـت. )ماهنامه بنـدر دریا، حـوت 1395: 48(
نارنـدرا مؤدی نخسـت وزیر هنـد پس از امضای قرارداد بسـت و توسـعه چابهار در 
سـال 20016 م درتهـران گفـت: »مـا می خواهیـم با جهان وصل شـویم. ایـن توافق نامه 
مسـیر تاریـخ در منطقـه را تغییـر خواهـد داد. مطالعـات نشـان می دهد که این سـکوی 
ترانزیتـی و دهلیـز متصـل بـه آن، هزینـه و زمان انتقـال محموله هـا را به اروپـا تا 50 
درصـد کاهـش می دهـد. طبق ایـن توافق، شـبکه راه های موجـود ایـران از طریق بندر 
چابهـار بـه زرنج در افغانسـتان متصل می شـود. ایـن راه امکان دسترسـی هنـد به چهار 
شـهر عمـده افغانسـتان: هـرات، قندهـار، کابـل و مـزار شـریف را فراهـم می کند. بر 
اسـاس توافقی کـه میان طرفیـن صورت گرفت، شـرکت سـاختمانی دولتـی »ایرکن« 
موافقت نام هـای را بـرای سـاخت خـط راه آهن بنـدر چابهار-زاهـدان به امضاء رسـانید 
و همین طـور شـرکت »نالکـو« جهت تسـهیالت و فراهـم آوری ذوب نیـم میلیون ُتن 
آلمینیـوم در منطقـه آزاد چابهـار قراردادی را منعقد سـاخت که مطابـق آن گاز طبیعی 
ارزان در اختیـار ایـران قـرار میگرفـت. افـزون بـرآن 150 میلیـون دالـر وام از اگزیم 
بانـک کـه شـامل 500 میلیـون دالـر کمکـی هنـد نیـز بـرای سـازمان بنـادر دریایی 
ایـران جهت سـاختن بـار اندازهـا و لنگرگاه های کشـتی در چابهار تخصیص داده شـد. 

)انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک، 1397: 62(
ایـن پـروژه در واقع چابهـار را از طریـق ریل بـه زاهـدان و از آنجـا به شـبکه راه 
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آهـن سراسـری ایران متصـل می کـرد، ترانزیـت کاال را به افغانسـتان و آسـیای میانه 
امکان پذیـر می سـاخت. هنـد قصد داشـت بـا اتصال ریلـی، بنـدر چابهار بـه زاهدان و 
از آنجـا بـه خاف-هرات؛ ارتباطات اقتصادی خود را با افغانسـتان و کشـورهای آسـیای 

میانه گسـترش دهـد )دویچه وله فارسـی(
راه آهـن خواف-هـرات به طـول 222 کیلومتـر شـامل چهـار قطعه اسـت که بخش 
واقـع در ایـران )قطعـه یـک و دو( جمعًا به طـول 67 کیلومتـر از خواف تا مرز شـمتیغ 
در اسـتان خراسـان رضوی واقع شـده اسـت. در ادامه قطعات سـوم و چهارم در کشـور 
افغانسـتان واقـع هسـتند کـه قطعـه سـوم آن بـه  طـول 72 کیلومتـر از مرز شـمتیغ تا 
ایسـتگاه روزنـک ادامـه می یابـد و قطعـه 4 آن نیز از ایسـتگاه روزنک تا شـهر هرات 
بـه  طـول 76 کیلومتـر منتهـی میشـود. )تسـنیم: 3 حمل 1401( مشـارکت ایـران، هند 
و افغانسـتان در بنـدر چابهـار براسـاس  موافقت نامـه 2016 م. رنـگ میگرفـت که میان 
رئیس جمهـور ایـران، اشـرف غنـی و نارنـدرا مـؤدی نخسـت وزیر هنـد در تهـران به 
امضـاء رسـید. ایـن موافقت نامه موجب می شـد کـه بندر چابهـار به صورت مشـارکتی 
توسـط ایران و هند اداره شـود. سـاخت و سـازهای الزم در زمینه توسـعه بندر و احداث 

خطـوط ریلی بـا پشـتوانه مالی هنـد نیـز از رهنمودهای ایـن موافقت نامـه بود.
امـا کشـورهند علی رغـم آنکـه از معافیـت قابـل مالحظـه ای امریـکا )ترامپ( در 
حـوزه بنـدر چابهـار برخـوردار بـود درچنـد سـال گذشـته کار هـای بنـدر چابهـار را 
متوقـف سـاخت. اغلـب تحلیل گـران هنـدی به ایـن عقیده هسـتند که پـس از خروج 
رئیـس جمهـور سـابق آمریکا از برجـام )برنامـه جامع اقدام مشـترک( در مـی 2018، 
تـرس از »تحریم هـای ثانویـه« علیه شـرکت های هنـدی که درگیـر تجارت بـا ایران 
هسـتند، همیشـه باقـی مانـده اسـت. طبق گـزارش »دفتـر خدمـات پژوهشـی کنگره 
آمریـکا« کار )هندی هـا( در بنـدر چابهـار فقط در ابتدای سـال 2021 پـس از پیروزی 
جـو بایـدن، سـرعت گرفـت؛ دهلی نـو انتظـار دارد، دولـت بایدن بـه توافق هسـته ای 
بـا ایـران بازگـردد. )مرین  پـرس: جـوزای 1401( اما تأخیر هنـد در پرداختـه ای مالی 
و تمویـل پروژه هـای متذکـره و همچنین شـکل گیری و امضـای قراداد 25 سـاله میان 
ایـران و چیـن باعث شـد، جمهوری اسـالمی هند را از پروژه توسـعه ریلی بنـدر چابهار 
بـه زاهـدان کنـار گذاشـته و بـه تنهایی این پـروژه را بـه اجـرا بگـذارد. مرینپرس به 
نقـل از گـزارش »هنـدو« می نویسـد: مسـؤوالن ایرانـی بـه این رسـانه گفته انـد که از 
پـروژه ی مشـترکی کـه قرار بـود تا مـارس 2022 بـه پایان برسـد، هند کنار گذاشـته 
شـده اسـت و طـرف ایرانـی با تخصیـص حـدوداً 400 میلیـون دالـر از بودجه توسـعۀ 
کشـور، ایـن پـروژه را به تنهایی تکمیـل و راه انـدازی میکند. به ایـن ترتیب خط آهن 
خواف-هـرات کـه در مسـیرکریدور بین المللی تجـارت جهانی قـراردارد و نوید بخش 
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توسـعه اقتصادی برای افغانسـتان، ایران و کشـورهای منطقه اسـت، در 20 قوس )آذر( 
1399 ش. بـا حضور رسـانهای روسـای جمهـوری ایران و افغانسـتان رسـماً افتتاح و به 

فعالیـت آغـاز کـرد. )خبر گـزاری ایرنا، 20 قـو 1399(
در هرحـال، هنـد کـه از سـال 2001 الـی اکنـون در برنامه هـای انکشـافی و زیـر 
سـاخت سـازی کشـور سهم مؤثر و سـازندهای داشـته اسـت، نمی توان نقش این کشور 
را در خصـوص بنـدر چابهـار کمرنـگ و منفعل دانسـت. آنچـه تحریم هـای امریکا به 
کشـورهای ثالـث در زمینـه سـرمایه گذار تحمیـل می کنـد مؤقتـًا هنـد را نیـز متأثـر 
سـاخته اسـت ولی ایـن بـه دور از انتظار خواهـد بود که هنـد علی رغم سـرمایه گذاری 
هنگفـت مالـی و تجهیزاتـی به پـروژه چابهار پشـت کند و از سیاسـت رقابتـی خود با 
چیـن و تعامـالت اقتصادی خود با افغانسـتان، کشـورهای آسـیای میانه و ایران دسـت 
بـردارد. خالصـه کالم اینکـه بـا همه کش وقوسـها، بنـدر چابهار در حال حاضر با سـه 
محـور اصلـی به شـبکه ی جادهای سراسـری ایـران مثـل: محورجاسـک- بندرعبارس، 
چابهـار- ایران شـهر-کرمان و چابهار-ایران شـهر-زاهدان وصـل اسـت و می تواند نقش 
قلـب را در شـریان های اقتصـادی بـازی کند. )حسـین پور پویـان و همـکاران، 1389: 

)160-161
منافع اقتصادی- سیاسی افغانستان در چابهار

افغانسـتان بعـد از حادثـه 11 سـتامبر 2001 م و مداخله نظامی امریکا در این کشـور، 
شـاهد تحـوالت و دگرگونی هـای بـی پیشـینه ای بـوده اسـت. افغانسـتان بـرای عبور 
از تنگناهـای اقتصـادی، همـواره در تـالش بـوده تـا مسـیر پیشـرفت و توسـعه را بـا 
سـرمایه گذاری های دا خلـی، اشـتغال زایی، جلـب سـرمایه گذاری های خارجـی و یافتن 
مسـیر امـن و مطمئـن جهت صـدور کاالهای صادراتـی و وارداتـی فراهم نمایـد. بندر 
گـوادر کـه از جملـه کلیدی  تریـن بنـادر پاکسـتان اسـت و نقـش ُپـر اهمیتـی را در 
کریـدور اقتصـادی چین- پاکسـتان داشـته و رقیـب اصلی بندر بیـن المللـی چابهار به 

میآید. حسـاب 
بـر اسـاس آمارهـای موجـود؛ چابهار در مقایسـه بـا بندرعبـاس 90 کیلومتـر و در 
مقایسـه بـه بنـدر کراچـی 700 کیلومتـر نزدیکتـر به مرکـز افغانسـتان واقـع گردیده 
اسـت )نیکـزاد، و دیگـران، 1397: 41( کـه اسـتفاده و صـادرات از این بندر بـه اندازه 
قابـل توجهـی میـزان هزینـه ترانزیتـی امـوال تجـاری افغانسـتان را کاهـش می دهد و 
سـهولت های ویـژه ای را در امـر انتقـاالت امـوال تجـاری بـه خـارج از کشـور فراهم 

می نمایـد.
بدیـن منظـور ُمهم  تریـن اهـداف اقتصـادی- سیاسـی افغانسـتان ذیاًل مورد بررسـی 

می  گیرد: قـرار 
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1- چابهار بندر جایگزین، قابل اطمینان و کم هزنیه برای افغانستان
افغانسـتان بـه دلیل مـرز جغرافیایـی که در زمان سـلطه انگلیسـها برای آن ترسـیم 
شـد محصور در خشـکی مانـد و از نعمت دسترسـی به آب هـای آزاد که این سـرزمین 
را بـه بحـر هنـد متصـل می  سـاخت، محروم شـد. این کشـور کـه درهمسـایگی ایران، 
پاکسـتان، چین، تاجکسـتان، ازبکسـتان و ترکمنسـتان قـراردارد، همواره بـرای رهایی 
از ایـن بن بسـت جغرافیایـی و رسـیدن بـه آبهـای آزاد و تجـارت جهانـی، تالش های 
پیگیـری و مسـتمری داشـته اسـت. مهم تریـن دروازه های ورودی افغانسـتان بـه آبهای 
آزاد، بنـدر کراچی، گوادر پاکسـتان و آبهای ایـران، ازجمل بندر چابهار اسـت. )غنی، 
1388: 277-276( مـورد نخسـت کـه در چنـد دهـه اخیـر از مسـیرهای ُمهـم تجـاری 
بـرای افغانسـتان محسـوب می  شـد؛ به دلیـل امنیـت پایین، بـاج گیری و سیاسـت های 
خصمانه و نامناسـب پاکسـتان، افغانسـتان را متقبل خسـارات هنگفت مالـی و زیان های 

اقتصـادی کرد. )اعظمی، سـلطانی و محمـودی، 1395: 6(
مکـرراً  دارد،  هنـد  بـا  کـه  سـتیزه جویانه ای  سیاسـتهای  دلیـل  بـه  پاکسـتان 
 موافقت نامه هـای تجـاری و ترانزیتـی بـا افغانسـتان را نقض کرده اسـت. گاهـی انتقال 
اموال تجارتی را از افغانسـتان به بندر واگه تسـهیل سـاخته اسـت؛ اما از فراهم سـاختن 
امکانـات مشـابه بـرای طرف هنـدی که طرف معامله افغانسـتان محسـوب می شـود، ابا 
می  ورزد که این بخشـی از اسـتراتژی پاکسـتان علیه اقتصاد نوپای افغانسـتان و کشـور 
در حال توسـعه هند اسـت. )انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک، 1397: 40( افزون برآن، 
اختالفـات سیاسـی و درگیری هـای مرزی کابل- اسـالم آباد در سـال های 2017-2015 
مـراودات تجـاری میـان ایـن کشـورها را به میـزان 40 درصـد کاهش داد. بـا توجه به 
عـدم امـکان مطلوب صادرات و واردات هند و افغانسـتان از خاک پاکسـتان، مسـؤولین 
ذیربـط افغانسـتان در میـان سـالهای 20016 تـا 2020 تصمیـم گرفتنـد تـا حـد اکثـر 
تجـارت افغانسـتان از طریق بنـدر چابهار صورت گیرد. )اسـالمی، یوزهـی، 1397: 98( 
کـه چنیـن هم شـد؛ زیرا بنـدر چابهـار نزدیک  ترین و بـا صرفه  ترین سـکوی ترانزیت 

افغانسـتان به بازارهـای بین المللی اسـت.
 ایـن بنـدر درمقایسـه بـا بندرکراچـی، حـدود 700 کیلومتر و بـا بندرعبـاس حدود 
90 کیلومتـر بـه افغانسـتان نزدیک اسـت. )ماهنامه بنـدر و دریا حمـل 1394: 36( هزینه 
حمـل یـک کانتینر 20 فوتـی به این کشـور از طریق چابهـار، حدوداً 50 درصـد ارزانتر 
از مسـیر کراچـی و بندرعبـاس اسـت. ایـن امـر، مـدت زمان و هزینـۀ حمـل کاال را به 
طـور چشـم گیری کاهـش می  دهـد. بـر ایـن اسـاس بنـدر چابهار بـه عنوان یک مسـیر 
بدیـل یا مـوازی می تواند وابسـتگی های ترانزیتـی و تجاری افغانسـتان را به بنـدر گوادر 
پاکسـتان به صفر برسـاند. اسـتفاده از این مسـیر به منطور صـادرات و واردات بـه اندازه 
قابـل مالحظـه ای میزان هزینه هـای ترانزیـت اموال تجـاری افغانسـتان را کاهش می دهد 
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و سـهولت های ویژهـای را در امـر انتقـاالت امـوال تجـاری بـه خـارج از افغانسـتان و 
کشـورهای آسیاسـی میانه فرآهم می  سـازد. )انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک،197: 40(

شکل شماره 2: موقعیت راه بردی افغانستان به عنوان دهلیز اقتصادی آسیای مرکزی و دریای آزاد

2- کاهش فشارهای اقتصادی- سیاسی پاکستان
عبـور از تنگناهـای اقتصـادی و رفـع وابسـتگی بـه راههـای ترانزیتـی و بنـادر 
پاکسـتان، یکـی از دغدغه هـای اساسـی افغانسـتان در طـول چهـل سـال پسـین بـوده 
اسـت. این کشـور پس از شـکل گیری و اسـتقاللش در سـال 1947 م به دلیل اختالف 
در قضیـه دیورنـد و رقابتی که در مسـئلۀ کشـمیر با هندوسـتان دارد، همواره افغانسـتان 
را بـه چالـش کشـیده اسـت. مسـیرهای ترانزیتـی و بنادر تجارتـی این کشـور همواره 
بـه عنـوان اهرم فشـار اقتصـادی- سیاسـی علیه افغانسـتان و هندوسـتان بـه کار گرفته 
می شـود. این کشـور در فصل سـرآمد میوه ها و محصـوالت تازه افغانسـتان که نیازهای 
خوراکـی پاکسـتان و برخی کشـورهای ذینفع را تأمیـن می کند، مرزهایـش را می بندد 
و پـس از فاسـد شـدن میوه ها و پایـان فصل محصـوالت زراعتی دوباره با یـک قرارداد 
و یـک ترفنـد اقتصادی جدیـد بنادرش را به روی افغانسـتان می گشـاید. از طرف دیگر 
علی رغـم پرداخـت حقال عبـور و عـوارض مالیاتـی، به شـرکای اقتصادی افغانسـتان از 
جملـه هندوسـتان اجـازه نمی دهـد کاالهای تجارتـی آن ها از بنادر پاکسـتان به سـوی 
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افغانسـتان سـرازیر شـود و یک تجـارت و رابطـه دو طرفـه اقتصادی شـکل بگیرد. در 
سـال های پسـین دولـت مـردان افغانسـتان بـرای رهایـی از ایـن منجالب اقتصـادی و 
زدودن فشـارهای سیاسـی پاکسـتان بـر آن شـدند کـه بندر چابهـار را به عنـوان یک 
بدیـل مناسـب و گزینـه جایگزیـن در موافقت با کشـورهای همسـو از جملـه ایران و 

هندوسـتان انتخـاب نمایند.
در ایـن راسـتا موافقت نامه سـه جانبه چابهار کـه در ماه می سـال 2016 میان تهران، 
دهلـی نـو و کابـل در تهران بـه امضاء رسـید که در واقـع محصول تالش هـای پی گیر 
کابـل و همکاری هـای متقابـل ایـران و هنـد اسـت. مطابق ایـن موافقت نامه هنـد را از 
طریـق بنـدر چابهـار به افغانسـتان و آسـیای مرکـزی و صل شـده، زمینه ی دسترسـی 

افغانسـتان بـه دریا آزاد فراهم می شـود. )انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک،1397: 59(
گرچـه موافقت نامـه سـه جانبـه و توسـعه بنـدر چابهـار هیـچ کشـوری را تهدیـد 
نمی کنـد؛ اما بـی گمان از نظـر ژئوپولتیک اقتصـادی، کابل و دهلی آن را دسـت آورد 
قابـل مالحظـه ای در رقابت با پاکسـتان می بیننـد. از این منظر افغانسـتان بـرای زدودن 
فشـارهای اقتصادی-سیاسـی پاکسـتان و بهـره بـردن از موقعیـت اسـتراتژیک خود به 
عنـوان یـک پـل زمینی بین آسـیای مرکـزی و جنوبـی، به شـریان های اقتصـاد منطقه 
و جهـان وصـل میشـود تا به رشـد اقتصـادی و توسـعۀ پایدار دسـت یابد. وصل شـدن 
افغانسـتان بـه بازارهـای منطقه یـی و جهانی بـا در پیشـگیری راه بردهای عملـی نه تنها 
میـزان رقابـت در صنایـع و تولیـدات داخلـی را بلندبـرده؛ بلکـه زمینه سـرمایه گذاری 

خارجـی را در این کشـور چنـد برابر می  سـازد.
از نظـر اقتصاد-سیاسـی دسترسـی بـه چابهار و اسـتفاده عقالنـی از موقعیـت فراهم 
شـده وابسـتگی افغانسـتان )محصور در خشـکه( را به پاکستان و کشـورهای کنترل گر 
کاهـش داده و نفوذ سیاسـی آن ها را کم رنگ می سـازد. حضورفعـال در چابهار، اقتصاد 
نوپـا و درحـال توسـعۀ افغانسـتان را روحیـه بخشـیده و تقویـت میکنـد. موقعیت یابـی 
اقتصـاد افغانسـتان در بنـدر چابهـار، از یکسـوی می توانـد زنجیـر وابسـتگی پاکسـتان 
را بگسـالند و از سـوی دیگـر باج خواهـی ایـن کشـور را بـه چالش کشـیده خـود را 
از اسـتثمار اقتصـادی کشـورهای همسـایه برهانـد. در جانـب دیگر تحقـق یافتن طرح 
توسـعه چابهـار به کشـور هند نیـز فرصت میدهـد که در دریـای عمان و بنـدر گوادر 
پاکسـتان حضـور چیـن را بـه چالش کشـیده روابـط بازرگانی خـود را با کشـورهای 

آسـیای میانـه، خلیـج فـارس و خاورمیانه بیش از پیش گسـترش و توسـعه بخشـد.
3- چابهار و تسهیالت لزم برای تجار افغانستان

بـر اسـاس  موافقت نامه کـه میـان جمهـوری اسـالمی ایـران و افغانسـتان بـه امضاء 
رسـیده اسـت، دولـت ایران محـدوده زمینی را به وسـعت 250 جریب در بنـدر تجارتی 



143/ سال سوم، شماره ششم، تابستان 1401 هـ ش

چابهـار بـه مـدت پنجاه سـال به اختیـار حکومت افغانسـتان قـرار داده اسـت که صادر 
کننـدگان و تجـار ملـی کشـور می توانند بـا ایجـاد تاسیسـات زیربنائـی، فابریکه ها و 
انبار هـا، امـوال تجارتـی را بـه بندر چابهـار انتقال داده و بـه تولیـد فراورده های خویش 
بپردازنـد و اجنـاس و محصـوالت تولیدی شـان را به نام افغانسـتان صـادر نمایند. همین 
طـور بـر اسـاس ایـن توافق نامـه افغانسـتان می  تواند بـه منظور ایجـاد تسـهیالت بانکی 
در امـر مبـادالت و انتقـاالت پولـی، نمایندگی بانک ملـی افغانسـتان را در بندر تجارتی 
آزاد چابهـار ایجـاد نمایـد. افزونـی بـرآن بـه دولت افغانسـتان ایـن حـق را می دهد تا 
پرواز هـای مسـتقیم کابل- بنـدر چابهـار و چابهار- دوبـی را تحت مدیریت افغانسـتان 
داشـته باشـند. بـی تردیـد فراهـم آوری تسـهیالت فـوق، عـالوه بر سـرعت بخشـیدن 
فعالیت هـای تجـاری، میزان صـادرات تولیـدات داخلی را بـه اندازه کافـی افزایش داده 
و مسـیر ُرشـد و توسعه افغانسـتان را هموار خواهد سـاخت. )باسـط احمد حافظی: خامه 

پرس، یکشـنبه, 03 جـوالی 2016(
 افغانسـتان بـه رغـم آنکـه عضویت سـازمان جهانـی کشـتیرانی را نـدارد، وزارت 
حمـل ونقـل )ترانسـپورت( و شـرکت های خصوصـی ایـن کشـور تالش هـای زیادی 
انجـام دادنـد تـا در حـوزه کشـتیرانی سـرمایه گذاری نماینـد. خبرگـزاری جمهـوری 
اسـالمی بـه نقـل از معـاون وزارت حمـل و نقـل »امـام محمـد وریمـاچ« می  نویسـد: 
»پیشـنهاد افغانسـتان بـرای عضویـت مـورد پذیرایی گـرم سـازمان کشـتیرانی جهانی 
قـرار گرفتـه و در حـال حاضـر تعـدادی از شـرکت های ایرانـی و هنـدی بـا تاجران 
افغـان در تماس هسـتند. اتـاق تجارت افغانسـتان می گوید کـه با ایجاد خط کشـتیرانی 
افغانسـتان، سـرمایه گذاران کشـور، منافـع بزرگـی از انتقـاالت کاال از راه ایـن بندر به 
دسـت خواهنـد آورد.« )خبرگـزاری آناتولـی 26-2-2019(. بدین منظور بنـدر چابهار 
نقـش مهمـی را در راه بردهـای اقتصـادی کشـور ایـران افغانسـتان و ... بـازی می  کند.
 اجـرای طرحـه ای توسـعه یی: راه اندازی خطـوط کشـتیرانی، احداث میـدان هوایی 
بیـن المللـی، برنامه هـای بـزرگ پتروشـیمی، فـوالد، معـادن، ترانزیـت، صـادرات و 
واردات کاال و احـداث ریـل و گازرسـانی ظرفیت ایـن بندر را در حـد قابل مالحظه ای 

بـرای تجـارت منطقه یـی و جهانـی ارتقاء داده اسـت.
در این راسـتان وزارت راه و شهرسـازی ایـران به تاریخ 13 میـزان )مهر( 1398 
اعـالن داشـت: »چابهـار بابـت تخلیـه و باگیـری و انبـار کاال کمبودی نـدارد،300 
هزارتـن ظرفیـت انبـار در بنـدر چابهـار،30 هـزار مترمربـع انبـار جدیـد و 100 
هزارتـن سـیلوی غـالت در بنـدر چابهـار در حـال سـاخت اسـت.« معـاون وزیـر 
جهـاد کشـاروزی اضافـه کـرد: تا کنـون 300 هزار تـن ظرفیـت انبار محقق شـده 
اسـت و بـا برنامه ریـزی مسـؤولین مربوطـه 700 هزار تـن ظرفیت دیگـر به زودی 
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محقـق خواهد شـد. )وزارت راه و شـهر سـازی ایـران 13 میـزان 1398(

 
 شکل شماره 3: نمایی از بندر چابهار

ظرفیتهای تجاری افغانستان
افغانسـتان بـرای گسـترش صـادرات خـود بـه بازارهـای بیـن المللـی و بـه ویژه 
کشـورهای منطقه، از موقعیت مناسـبی برخوردار اسـت. محصوالت زراعتی تولید شـده 
ایـن کشـور به طور سـنتی از شـهرت خوبـی در بـازار منطقه برخـوردار اسـت و نگاه 
مثبتـی نسـبت بـه کیفیت تولیـدات افغانـی، در بازارهای جهـان و جـود دارد. کاالهای 
صادراتـی افغانسـتان محـدود به محصـوالت زراعتی و باغداری نیسـت. اقـالم صادراتی 
دیگـری چـون قالیـن، پسـت قره قـل، سـنگ مر مـر در حـال افزایشـاند. افغانسـتان 
کشـور ثروتمندیسـت؛ ولـی در حـال حاضـر بنابـر معضـالت داخلـی قادر نیسـت از 
ظرفیت هـای بالقوای کـه حائـز اسـت بهره مند شـود. دولت افغانسـتان تـا اکنون هفت 
حوزه نفتی و هشـت منبـع گاز ) Survey Geological .S.U,2006:16( و 1400 

معـدن جدید را در این کشـور شناسـایی کرده اسـت.
ذخایـر نفتـی والیت سـرپل 44,5 میلیـون متر مکعب تن تخمین شـده اسـت. معدن 
آهـن حاجـی گک که بـا ذخیره دوملیارد تـن در والیت بامیـان موقعیـت دارد، ازجمله 
بزرگ تریـن معـادن افغانسـتان محسـوب می شـود. معدن مـس عینـک در والیت لوگر 
و معـادن ذغال سـنگ که بیشـتر آن هـا در مناطق مرکزی و شـمالی افغانسـتان اسـت 
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شناسـایی شـده اند. معـادن طـال، درشـمال غرب و جنـوب و لیتیـم در والیـت غزنی و 
والیـات جنوبـی افغانسـتان و جـود دارنـد. منرال هـا یـا سـنگ های قیمتـی افغانسـتان 
کـه بـه نامهـای گوهـر احجـار کریمـه، احجـار قیمتی یـاد می  شـوند؛ در قسـمت های 
شـرقی و شـمال شـرقی زیـاد متبلورنـد. منرال هـای شـامل: گانزیـت، سـپایر، یاقوت 
سـرخ و کبـود، لعـل بدخشـان، گرانیـت امارالـت اکوماریـن، زمـرد، بیـروچ، و انواع 
کورنـدم می  باشـند. منرال ها و سـنگ های نیمـه قیمتی شـامل: الجورد، توبـاز، تومالین، 
و کوارتـز می  باشـد. چهـار معدن مهـم این کشـور عبارت انـد از معادن زمرد پنجشـیر، 
یاقـوت جگدلـک، لعـل بدخشـان، و بیـروچ نورسـتان. براسـاس گزارشـی که توسـط 
کارشناسـان وزارت معادن افغانسـتان و کارشناسـان انگلسـتان از معادن افغانسـتان برای 
Minerals in Afghan-( 2007 انتشـار یافـت کـه پـس از آن  اولیـن بـار در سـال
istan, 2007:4-6( در رسـانه های جهـان از جملـه شـبکه فارسـی BBC بـه تاریـخ 

)دوشـنبه 22 اکتبـر 2012- 1 عقـرب 1391( بازتاب گسـترده داشـت.
صـادرات افغانسـتان در سـال 2014 م از 514،97 میلیـون دالـر بـه 570،50 میلیـون 
دالر در سـال 2015 افزایش داشـته اسـت. میانگین صـادرات افغانسـتان 336،75 میلیون 
دالـر از سـال 2000 الـی 2015 میـالدی بـوده اسـت کـه در سـال 2015 م. بـا 570،50 
میلیـون دالـر صعـود داشـته اسـت. پایین  تریـن میـزان صـادرات در سـال 2002 م بـا 
69،10 میلیـون دالـر رقـم خـورده اسـت. از این منظر افغانسـتان بـا قابلیت هـای بالفعل 
و بالقـوه اقتصـادی و موقعیـت ژئوپلیتیـک مرکـزی که حائز اسـت، می  توانـد با وصل 
کـردن شـهرهای زرنـج، هـرات، کندهـار، کابـل و مزارشـریف، نقش پـل زمینی بین 
آسـیای مرکـزی و جنوبـی را بازی کند. الحاق این کشـور به سـازمان تجـارت جهانی 
WTO1 و کسـب عضویـت دائم این سـازمان، پیوسـتن به سـاحه آزاد تجـارت جنوب 

 3)CREC( 2 و همکاریهـای اقتصـادی منطقهای آسـیای مرکـزی)SAFTA( آسـیا
اجـرای پـروژه TAPI یـا خط انتقـال گاز طبیعـی ترکمنسـتان، از طریق افغانسـتان به 
پاکسـتان و هنـد از جملـه ظرفیتهـا و مزیت های ُمهم کشـور افغانسـتان در حال حاضر 

اسـت. )انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک،1397، ص 28-27(
اهمیت اقتصادی- سیاسی بندر چابهار برای ایران

کشـور ایران عـالوه براینکـه از نظر جغرافیایـی و ژئوپولتیـک دارای یک موقعیت 
اسـتراتژیک و حسـاس اسـت، از نظـر ژئواکونومیک و مسـیرگاه تجـارت منطقه یی و 
جهانـی، جایـگاه قابـل تأملـی را بـه خـود اختصـاص داده و می  توانـد تجارت شـمال- 
جنـوب را بـه هـم پیونـد زنـد. زیـرا ایـران از طرفي متصـل بـه موقعیت بري )آسـیا-

WTO .1 سازمان تجارت جهانی-
SAFTA.2 منطقه تجارت آزاد آسیاسی جنوبی

CREC .3 همکاری های منطقه ای آسیای مرکزی
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اروپـا( و از طـرف دیگـر بـه خاطـر دارا بـودن سـواحل طوالنـي در خلیـج فـارس و 
دریـاي عمـان، داراي موقعیـت بحـري و بـا در اختیار داشـتن تنگه هرمـز، از موقعیت 
گذرگاهـي –اسـتراتژیک برخـوردار اسـت. قـرار گرفتـن ایران بیـن دو حوزه بسـیار 
ُمهـم دریـای خزر و خلیـج فارس، اهمیـت ژئوپلیتیکـی، اسـتراتژیکی و ژئواکونومیکی 
خاصـی بـه ایران بخشـیده اسـت. این نقش به لحـاظ اقتصادی، سیاسـی و انتقـال انرژی 

می  توانـد ایـران را در جایـگاه مهمـی قراردهد.
امـا این کـه آیا ایـران توانسـته اسـت از چنین موقعیتـی بهـره الزم را ببـرد نیاز به 
تحقیـق مجزایـی اسـت کـه از بحث مـا خارج اسـت. از ایـن منظـر، ایران بـا توجه به 
برخـورداري از حـدود 2000 کیلومتـر مـرز آبـی بـا آب هـاي آزاد بین المللـی و تعدد 
همسـایگان، جـزو یکـی از پـر همسـایه  ترین کشـورهاي جهانـی قـرار می  گیـرد که 
تعـدادی از آن هـا جـزو کشـورهاي محصـور در خشـکی بوده و بـراي ارتباط با سـایر 
نقـاط، ترانزیـت کاال و تجـارت زمینـی- دریایـی؛ ناچـار به عبـور از کشـور ثالث )از 

جملـه ایران( هسـتند.
1. کسب پرستیژ و تبدیل شدن به عنوان بازیگر ُمهم منطقه

فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروي به عنـوان یکـي از قدرت های طـراز اول جهان، 
نظـام بیـن الملـل را دگرگـون و جهـان را دسـتخوش تغییـر و جوالنگـه تـک قطـب 
سـاخت. خـروج یکـي از پایه هاي قـدرت از چـرخ نظـام دو قطبـي، ژئوپولتیک جهان 
را بـه گونـه اي متأثـر سـاخت اسـت. موقعیـت ژئوپلتیـک مبتنـي بـر قـدرت نظامـي 
گذشـته، امـروز تبدیـل به اکوپلتیک شـده اسـت و کشـور ایـران اگر در گذشـته، به 
خاطـر موقعیـت ژئواسـتراتژیک )پـل پیروزي( مـورد توجه بـود امروزه نیز بـه عنوان 
مسـیرگاه و پـل اقتصاد شـمال-جنوب مطرح و از اهمیـت الزم بر خوردار اسـت. پایان 
جنـگ سـرد و چالش هـای منطبـق با نظـم جدید جهانـی، جهان تـک قطـب؛ عمیقًا بر 
دولت هـای منطقـه خاورمیانـه از جملـه ایـران تاثیرگذار بوده اسـت. ایران بـا توجه به 
فاصلـه ایدئولوژیکـی زیـادی کـه با نظام تـک قطب در نظم بیـن المللی جـاری دارد به 
دنبـال کسـب پرسـتیژ و جایـگاه اقتصادی-سیاسـی در نظام بیـن المللی اسـت تا ثبات، 
صالبـت و اقتـدار خـود را حفـظ و بـه عنوان بازیگـر ُمهـم منطقه یی با تکیـه برپل های 
اقتصـادی ظهورکنـد. از آنجایـی که ایـران دولت تک قطـب »امریـکا« را یک تهدید 
عمـده بـرای امنیـت و بقـای خـود می داند و با آن سـر سـازگاری نـدارد؛ بقـای نظام 
سیاسـی، انسـجام و اقتـدار این کشـور بسـته بـه اقتصـاد سیاسـی و مبتنی بـر روابط با 
کشـورهای مختلـف جهـان و روبه توسـعه اسـت. برگشـت مجـدد تحریم هـای امریکا 
بعـد از برجـام- در زمـان ترامـپ- ایرانی هـا را بر آن داشـت کـه گذرگاه هـای دیگر 
اقتصـادی و راه هـای بدیـل را بـرای توسـعه پایـدار و موازنه سـازی نـرم در مقابل تک 
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باشند. داشـته  قطب 
بدیـن توضیـح ایـران بـرای رهایی از انـزوای اقتصـادی، تـورم روز افـزون و دور 
زدن تحریم هـای ایـاالت متحـده امریـکا می  توانـد قابلیت هـاي ترانزیتـی را بیـش از 
پیش برجسـته سـاخته و بـر اهمیت طرح توسـعه و فعال سـازي محور ترانزیتـی چابهار 
بیفزایـد و اسـتفاده از ایـن قابلیت هـا را بـه صـورت یـک التـزام ملـی در توسـعه بلند 
مـدت و پایـدار ضـروري قلمـداد نمایـد. از ایـن منظـر چابهـار به عنـوان نقطـه عبور 
جنوبی تریـن کریـدور شـرقی- غربی جهـان، از جایـگاه ویـژه ای در میان بنـادر ایران 

و جهـان برخوردار اسـت.
ایـن کریـدور از »دروازه ابریشـم« درچیـن آغـاز می شـود و قلـب اقتصـاد ایـن 
کشـور یعنـی اسـتان کانتـون را تغذیـه کـرده و بـه سـرزمین آسـیاي جنوب شـرقی 
میپیونـدد و پـس از طـی ایـن مسـیر وارد هندوسـتان شـده و بـا پوشـش مهم تریـن 
شـهرهاي ایـن ناحیـه ماننـد کلکتـه، ناکپور، جایپـور، حصیرآبـاد، کراچی و بن قاسـم 
بـه چابهار می رسـد. بنـدر چابهـار آسـان ترین و راه بردي ترین راه دسترسـی بـه آبهاي 
آزاد بـراي 6 کشـور محاط در خشـکی درآسـیاي مرکزي اسـت. بندر چابهـار به دلیل 
موقعیـت راه بـردي، کـه نزدیک تریـن راه دسترسـی کشـورهاي محصـور در خشـکی 
آسـیاي مرکزی افغانستان، ترکمنسـتان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزسـتان و قزاقستان 

بـه آبهـاي آزاد اسـت. )عزتی، شـکری،1391: 9(
2.معافیت بندر چابهار از تحریم ها، فرصتی بزرگ برای توسعه اقتصادی-سیاسی

بنـدر چابهـار از محورهـای مهـم اقتصادی-سیاسـی در تأمیـن و گسـترش روابـط 
افغانسـتان و ایـران اسـت. این بندر بـا قابلیت های ترانزیتـی و لنگرگاه هـای که قابلیت 
پهلوگیـری کشـتی های اقیانوس پیمـا را دارد، پـل بـزرگ اقتصـاد منطقه یـی و جهانی 
اسـت. معافیـت بندر چابهـار از تحریم هـا یک فرصت بـزرگ برای جمهوری اسـالمی 
ایـران و افغانسـتان محسـوب می شـود تـا از ایـن طریـق، صـادرات و همکاری هـای 
اقتصـادی را بـا دیگـر کشـورهای جهان گسـترش و توسـعه بخشـند. افغانسـتان برای 
رهایـی از وابسـتگی بـه بنادر پاکسـتان و دسترسـی به آب هـای آزاد، تالش مسـتمری 
بـه خـرج داد تـا امریـکا را از تحریـم چابهـار بـاز دارد که این ناشـی از تسـّری حوزه 
اقتصـادی بـه مسـائل سیاسـی و حوزه سیاسـت اسـت؛ زیرا وابسـتگی اقتصـادی و نیاز 
افغانسـتان بـه بنـدر چابهـار موجـب شـد افغانسـتان از نفـوذ سیاسـی و رابطه خـود با 
امریـکا اسـتفاده کنـد و امریـکا را متقاعـد سـازد کـه از تحریـم بندرچابهـار منصرف 
شـود. از سـوی دیگـر چابهـار کارت اقتصـادی خوبـی بـرای دور زدن تحریـم امریکا 
در زمینه هـای اقتصـادی بـه کمـک افغانسـتان و هند اسـت. در ایـن زمینـه آلیس ولز 
معـاون وزیـر خارجـه  آمریـکا دردیـداری که بـا صالح الدین ربانی، سرپرسـت اسـبق 
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وزارت خارجـه  افغانسـتان، داشـت از موافقـت واشـنگتن با درخواسـت کابـل مبنی بر 
معافیـت بنـدر چابهـار از تحریم هـای آمریکا خبـر داد.

معـاون وزیـر خارجـه آمریـکا در امـور جنـوب آسـیا بـه تاریـخ )1398/2/23( 
در دیـداری کـه بـا آقـای ربانـی وزیـر امـور خارجه وقـت داشـت، تأکید کـرد که 
تحریم هـای آمریـکا علیـه ایـران شـامل بنـدر چابهار نمی شـود؛ زیـرا این بنـدر برای 
افغانسـتان دارای اهمیت اسـت. سرپرسـت وزارت خارجه افغانسـتان در این دیدارگفت: 
»از نظـر دولـت افغانسـتان ایـن بنـدر می توانـد راه را بـرای میلیون هـا دالـر تجـارت 
افغانسـتان و پایان وابسـتگی این کشـور به بندر کراچی پاکسـتان بازکند.« سـخنگوی 
وزارت خارجـه افغانسـتان در زمینـه اذعان نمـود: »اینکه تحریم ها شـامل بنـدر چابهار 
ایـران نشـود بـرای افغانسـتان یک مسـئله مهم اسـت. بندر چابهار مسـیر بسـیار خوبی 
برای واردات و صادرات کاال از افغانسـتان به هند و سـایر کشـورها محسـوب می شـود. 
افغانسـتان و هنـد بـرای اینکـه بنـدر چابهـار از تحریم هـا معـاف شـود پیـش از ایـن 
تالش هـای بسـیاری را انجـام داده انـد«. )خبرگزاری جمهوری اسـالمی 23 ثـور 1398 

- کد خبـر 83313369(
نکتـه حائـز اهمیـت دیگر این اسـت که بنـدر چابهـا از معافیت دایمـی تحریم های 
ایـاالت متحـده برخـوردار اسـت. علیـم یـار محمـدی عضـو هیأت رئیسـه کمیسـیون 
عمـران معتقـد اسـت: »معافیـت دائمـی بنـدر چابهـار از تحریم هـای آمریـکا؛ دایمی 
اسـت و در آینـده مشـمول تحریم هـا نمی شـود.« وی در واکنـش بـه موضوعـات 
مطروحـه دربـاره احتمال پایـان یافتن دوره معافیـت بندرچابهار از تحریم هـای آمریکا، 
گفـت: »تـا آنجایـی که مـن اطـالع دارم، آمریکا مجـوز معافیـت دائمی بنـدر چابهار 
از تحریم هـا را صـادر کـرده بـود و این بندر مشـمول معافیت هـای موقتی نمی شـود«. 

)1398/01/25 نیوز،  )شـهر 
معافیـت بنـدر چابهـار از تحریم هـا یـک فرصـت بزرگ بـرای جمهوری اسـالمی 
ایران محسـوب می شـود. ایـران در حال تحریـم می  توانـد چابهار را در جایگاه سـکوی 
پرتـاب اقیانـوس جهانـی اقتصـاد قراردهـد و بـا پیونـد زدن اقتصـاد منطقـه و جهـان 
بـه ایـن مسـیرآبی-زمینی، صـادرات و همکاری هـای اقتصـادی را بـا دیگر کشـورها 

گسـترش و توسـعه بخشد.
1.توسعه زیرساخت های ترانزیتی

حضـور چیـن در بندر گـوادر پاکسـتان، سـرمایه گذاری و احـداث پایـگاه نیروی 
دریایـی بـرای محافظـت از منافع چین در این کشـور، هند را بر آن داشـت که توسـعه 
و انکشـاف بندرچابهـار را در اولویت هـای کاری خـود قـرار دهـد. اختالفـات مـرزی 
و مشـکالت سـرزمینی میـان هنـد و چیـن از یـک سـو، نوعـی قطب بنـدی را در این 
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منطقـه رهنمون سـاخت و از سـوی دیگر احداث پایـگاه نیروی دریایـی چین درخاک 
پاکسـتان؛ عـالوه بـر نگرانـی هند، ایـاالت متحده را ترغیـب کرد که دسـت هند را به 
عنـوان شـریک اسـتراتژیک خـود در چابهار بازنگـه دارد، تا از گسـترش سـاحه نفوذ 

چیـن و تبدیـل شـدن آن بـه درد سـر بزرگی بـرای امریکا، جلوگیـری کند.
برایـن اسـاس هنـد در آن زمـان فوریـت بیشـتری بـرای سـاخت و توسـعه بنـدر 
چابهـار در نظـر گرفـت و بـا امضـای موافقت نامـه سـه جانبهای کـه میان افغانسـتان، 
ایـران و هنـد، در مـاه مـی سـال 2016 بـه امضا رسـید، هرسـه کشـور متعهد شـدند تا 
ظـرف مـدت 18 تـا 24 ماه کار ایـن بندر تکمیـل گردد. توسـعه بندر چابهـار که هند 
مبلـغ 522 میلیـون دالـر روی آن سـرمایه گذاری می  کـرد، حاصـل توافق سـه جانبه در 
مـورد دهلیـز ترانزیتـی حمل و نقل اسـت. در این راسـتا بر اسـاس سـندی جداگانه که 
در مـاه مـی   سـال 2016 بیـن هند و ایران امضا شـده اسـت، هنـد تا سـال 1395 حدوداً 
150 میلیـون دالـر را برای سـازمان بنادر دریایی و سـاختن بـار اندازهـا و لنگرگاه های 
کشـتی بنـدر چابهار در اختیار ایران گذاشـته اسـت )ماهنامـه بندر دریا، حـوت 1395، 
ص 48(. هنـد دو لنگـرگاه مجهـز را کـه در فـاز اول بنـدر چابهـار قـرار دارد، بـا 
سـرمایهگذاری 85,21 میلیـون دالـر و درآمـد سـاالنه 22,95 ملیون دالر بـرای مدت ده 
سـال اجاره کرده اسـت که بـا پایان رسـیدن زمان معینـه، مالکیت تجهیـزات در مدت 
دوسـال بـر اسـاس توافـق دو طرف بـه جانـب ایرانـی منتقل خواهد شـد )انسـتیتوت 
مطالعـات اسـتراتژیک، 1397، ص 17(. از ایـن منظـر توسـعه و تکمیـل زیرسـاختهای 
بنـدر چابهـار دسـت آورد قابـل تأملی در اقتصاد ایران اسـت کـه وابسـتگی مالی ایران 

را از منابـع و در آمدهـای نفتـی کاهـش می  دهد.
1. دسترسی حد اکثری ایران به بازار مصرفی رو به رشد افغانستان

ایـران و افغانسـتان افـزون بـر مزیـت همجـواری و 950 کیلومتـر مرز مشـترک 
زمینـی، از مشـترکات دینـی، فرهنگـی و زبانـی نیـز بهره منـد انـد. نزدیکی هـای 
فرهنگـی و واقـع شـدن در یـک حـوزه تمدنـی و مسـلمان، متجلـی روابـط نیـک 
فرهنگـی و مـراودات تجـاری و اقتصـادی در این دو کشـور اسـت. افغانسـتان برای 
توسـعه اقتصـادی و رهایـی از انحصـار در خشـکی، عـالوه برتأمین روابـط اقتصادی 
بـا ایـران و هندوسـتان- از مسـیر آبی زمینـی چابهـار- بزرگ ترین شـریک تجاری 
منطقه یـی ایـران بـه حسـاب می  آیـد. نزدیکـی ذائقـه و همگونـی مـواد مصرفـی 
ایرانی هـا و افغان هـا، بـرگ برنـده ایـران دربـازار افغاسـتان اسـت و این کشـور را 
در جایـگاه بزرگ تریـن صـادر کننـده اموال تجـاری به افغانسـتان قرار داده اسـت. 
اولیـن نمایشـگاه تجاری کـه در نوامبـر 2004 توسـط وزارت تجارت افغانسـتان که 
در کابـل برگزار شـد از 500 شـرکت ایرانـی، افغان، تـرک و نماینده شـرکت های 
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مسـتقر در دوبـی؛ بیش تریـن آن هـا را شـرکت های ایرانـی تشـکیل می  دادنـد کـه 
اجنـاس متنوعـی اعـم از محصوالت صنعتـی، مصرفـی و خوراکی عرضه شـده آن ها 
بـه اسـتقبال گـرم بازدیدکننـدگان افغانـان روبـرو شـد. )وزارت تجارت افغانسـتان 
نوامبـر 2004/ شـرکت بازرگانـی افغانسـتان( بـر اسـاس آمـار بـه  دسـت آمده از 
گمـرک ایـران، در سـال 97، میـزان صادرات ایـران به افغانسـتان 2 میلیـارد و 927 
میلیـون دالـر بـوده اسـت که در مقایسـه بـا سـال 96 ازلحـاظ ارزشـی 5,11 درصد 
رشـد داشـته اسـت. در مقابـل از این کشـور 10 هزار تـن کاال بـه ارزش 11 میلیون 
دالـر وارد ایـران شـده )سـازمان توسـعه تجـارت،1397( کـه بـا توجـه به شـرایط 
نابسـامان اقتصـاد افغانسـتان، تولیـد انـدک، مصرفـی بـودن این کشـور و نوسـانات 
پیش آمـده در ارزش پول هـای ملـی دو کشـور، هم تـراز نبـودن آمـار صـادرات و 

واردات ایـن کشـور را بـه نمایـش می  گذارد.
صدای افغان آوا، در گزارشـی به نقل اتشـه تجاری سـفارت افغانسـتان آورده اسـت 
کـه ایـن کشـور یکـی از بزرگ تریـن شـریک تجـاری و بـازار مصرفی بـرای ایران 
بـوده اسـت. صادرات این کشـور بـه افغانسـتان شـامل 8 خانـواده مصالح سـاختمانی، 
مـواد سـوختی، شـوینده ها، لـوازم پزشـکی، مـواد غذایـی و لـوازم خانگـی اسـت و 
صـادرات افغانسـتان، غالتـی چـون مـاش، میوه جـات خشـک مثـل گـردو، بعضی از 
میوه جـات تـازه، دانه هـای روغنـی و سـنگ های معدنـی بوده اسـت. )خبرگـزاری آوا 

)1398  /1/28
اهداف اقتصادی- سیاسی هند در بندر چابهار

هندوسـتان بـه عنـوان یکی از بازیگـران ُمهم منطقه یی که در صدد گسـترش سـاحه 
نفـوذ اقتصـادی و پرسـتیژ منطقه یـی و جهانـی خـود می  باشـد، بـه دلیـل رقابت هـای 
منطقه یـی کـه باچیـن و اختالفـات مـرزی و تنش هـای سیاسـی که بـا پاکسـتان دارد، 
بنـدر چابهـار را بهتریـن گزینـه بـرای جایگزینـی بنـدر گـوادر و کراچی پاکسـتان 
می دانـد. رقابت هـای منطقه یـی و ازهمـه مهم تـر رقابـت بـا چیـن و پاکسـتان، هند را 
بـر آن مـی  دارد تـا بـرای حفـظ سـاحه نفـوذ منطقه یـی و افزایش تـوان رقابتـی خود، 
ابتـکار جدیـدی را روی دسـت گیـرد. )Mohamad, 2018: 70( نفوذ چیـن در بندر 
گـوادر پاکسـتان در آینـده می  توانـد هـم از نظـر سیاسـی و هـم از نظـر ژئوپولیتیکی 
و اقتصـادی بـرای هنـد خطرآفریـن باشـد؛ گشـایش بنـدر چابهـار و افزایـش حجـم 
مبـادالت و ترانزیـت کاالهـای هنـدی از این بنـدر، در واقـع مانور متقابـل اقتصادی و 
سیاسـی هنـد اسـت. به نظـر می  رسـد حضور و مشـارکت هنـد در طرح هـای صنعتی و 
ارتباطـی بنـدر چابهـار مزیتـی راه بردی دارد؛ زیـرا هند از طریـق بندر چابهـار به منابع 
صادراتـی نفـت و گاز ایـران دسترسـی بـه صرفه تـری دارد و از طریـق ایـن راههـای 
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Pethi-  ( مواصالتـی، دسترسـی هند به افغانسـتان و آسـیای مرکزی تسـهیل می شـود.
yagoda,2018: 7( موقعیـت جغرافیایی و اسـتراتژیک بندر چابهار موجب شـده اسـت 
کـه ایـن بنـدر در اولولیت هـای کاری و برنامه هـای کالن اقتصـادی هنـد قرارگیـرد. 
توسـعه بنـدر چابهـار برای هنـد از آن جهت حائز اهمیت اسـت که این کشـور را قادر 
می  سـازد، بـدون وابسـتگی به بنـادر پاکسـتان، کاالهای تجـاری و اموالش را از مسـیر 
چابهـار بـه بازارهای افغانسـتان و آسـیای میانـه و برعکس تسـهیل کند. تعهـد هند به 
سـرمایه گذاری 500 میلیـون دالری برای توسـعه بنـدر چابهار و همچنین سـرمایه گذاری 
150 میلیـون دالـری بـرای سـاخت مجموعـه ای از جاده هـا و راه آهـن در ایـن حـوزه 
اقتصـادی. )ماهنامـه بنـدر دریـا، حـوت، 1395: 48( از مهم تریـن گامهای هنـد در این 
راسـتا محسـوب میشـود. چنانکه گذشـت تکمیل مسـیر زرنج-دال رام موجب شده است 
)Dietl,2012:14( .کـه مسـیر چابهار به آسـیای میانـه 1500 کیلومتر کوتاهتـر شـود

نقش چابهار در توسعه روابط اقصادی- سیاسی افغانستان و ایران
چابهـار بـه عنوان یـک سـکوی اقتصـادی و پلـه گاه ترانزیتی، فرصت هـای عالی 
و کـم نظیـری را بـرای گسـترش روابـط اقتصادی- سیاسـی افغانسـتان و ایـران طی 
چنـد سـال اخیـر، فراهم نموده اسـت. مبـادالت تجـاری میان افغانسـتان و ایـران بعد 
از امضـای موافقت نامـه سـه جانبه )افغانسـتان، ایـران و هند( روند صعودی و جهشـی 

را بـه خـود گرفت.
صـادرات ایران بـه افغانسـتان در سـال )1395 ش( 24.75 میلیون دالـر با اختصاص 
سـهم ارزشـی 5,59 درصـد از کل صـادرات، هفتمین هدف بـازار صادرات ایـران بود. 
)سـازمان توسـعه تجـارت ایـران،1395(. این کشـور در سـال )1396 ش( بـا یک پله 
صعـود، بـا واردات 27.83 میلیون دالر و سـهم ارزشـی 5٪ و تغییـر 14 درصدی جایگاه 

ششـم را در بـازار صادراتـی ایران به خود گرفت. )سـازمان توسـعه تجـارت، 1396(
صـادرات ایـران به افغانسـتان در سـال )1397( بـه 296878609 دالر و درصد سـهم 
ارزشـی 6,6 رسـید کـه ایـن کشـور را در جایـگاه چهـارم هـدف کاالهـای صادراتی 
ایـران قـرار داد. برعکـس صادرات افغانسـتان به ایران در این سـال تاسـقف 11 میلیون 
دالـر رسـید کـه بـا حجـم ارزشـی مبـادالت 2979 میلیـون دالـری، حـدوداً 25 الی 30 
درصـد بـازار افغانسـتان ایـران در اختیار داشـت و طـی سـالهای 1395-1400 یکی از 
شـرکای طراز اول این کشـور محسـوب می شـود )سـازمان توسـعه تجارت،1397. رشد 
ایـن تعامـالت کـه حاکـی از تحـول در گفتمـان سیاسـت خارجی دو کشـور اسـت، 

زمینـه ی مناسـبی را بـرای نقـش آفرینی بیـن المللـی چابهار مهیـا میکند.
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ارزش عنوانسال
)دالری(

وزن )کیلو 
گرم(

سهم ازکل 
ارزش

رتبه

6%278396939559165877755صادرات ایران به افغانستان1396

70%20398241245182060واردات ایران از افغانستان1396

8%280436763659411059812حجم کل تجارت1396

4%296878760956568622036صادرات ایران به افغانستان1397

74%10393081100701630واردات ایران از افغانستان1397

7%297918069056669323663حجم کل تجارت1397

5%232432633862935976955صادرات ایران به افغانستان1398

73%765763377203780واردات ایران از افغانستان1398

7%233198397163013180732حجم کل تجارت1398

5%230555744770219065286صادرات ایران به افغانستان1399

80%416670967002070واردات ایران از افغانستان1399

6%230972415670286067353حجم کل تجارت1399

5%181053977341201936053صادرات ایران به افغانستان1400

53%19828972176664240واردات ایران از افغانستان1400

8%183036874541378600291حجم کل تجارت1400
شلکل شلماره 4: آمارهلای تجلاری افغانسلتان و ایلران در طلول پنلج سلال 

1400-1396 از  گذشلته 
)گزارش سازمان توسعۀ تجارت ایران از سال 1396 تا 1400(

بنـدر چابهـار، جدید تریـن فصـل روابط دوجانبـۀ اقتصـادی و سیاسـی تهران-کابل 
اسـت. درگذشـته، بحران های سیاسـی-امنیتی، به شـدت بر دپلماسـی دو کشـور سـایه 
افکنـده بـود؛ امـا از سـال 2011 م تاکنـون، موضوعیـت ایـن بنـدر بـه تدریج بخشـی 
از برنامـۀ مذاکـرات، سـفرها و بازدیدهای مشـترک دو کشـور را تشـکیل داده اسـت. 
موافقت نامـۀ چابهـار کـه )در 23 مـی 2016 م 23 جـوزای »خـرداد« 1395 ش( بیـن 
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رؤسـای جمهـور افغانسـتان و ایـران و نخسـت وزیـر هنـد، در تهـران منعقـد گردید، 
نشـانی از اهمّیـت دولـت مردان ایرانی و افغان به توسـعه مناسـبات اقتصادی و سیاسـی 

منطقه یـی از طریـق ایـن بندر اسـت.
دیلد و بازدیدهلای سیاسلی و رسلمی، مقاملات افغانسلتان و ایلران از سلال 

م  2020-2011

2011
 سـفر وزیر تجـارت و صنایـع افغانسـتان به همـراه هیئت اقتصـادی به بندر

چابهـار جهت بررسـی ظرفیت ایـن بندر

2012
 1. بازدید سفیر افغانستان در ایران مجتمع شهید رجایی بندر چابهار.

 2. نشسـت تجارتـی سـه جانبه افغانسـتان، هند و ایـران در تهـران در بارهی 
ترانزیـت منطقه ای بنـدر چابهار

بازدید والی نیمروز از بندر چابهار.2013

 بازدید سرکنسل افغانستان از بندر شهید بهشتی چابهار.2014

2015

1.بازدیـد مشـاور ورئیـس بخـش اقتصـادی وزارت تجارت افغانسـتان از 
طـرح توسـعه بندر شـهید بهشـتی جابهار

2.بازدیـد رئیـس اجراییـه افغانسـتان از زیرسـاخت های ترانزیتـی بنـدر 
ر. بها چا

3.دیـدرا وزیـر صنعت، معدن و تجـارت ایران با رئیس اجراییه افغانسـتان 
در کابـل جهـت زمینـه سـازی آغـاز پروازهـای مسـتقیم افغانسـتان- بندر 

چابهـار و افزایـش روابط بانکی دو کشـور در مناطـق آزاد.
4.بازدیـد معاون دوم رئیس جمهور افغانسـتان از طرح توسـعه بندر شـهید 
بهشـتی چابهار- سفر اسـتاندار سیستان و بلوچسـتان به والیت نیمروز جهت 

تسـهیل مراوادات مرزی و بندری دو اسـتان همجوار.
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2016

1. بازید رئیس گمرک افغانستان از بندر چابهار.
2. بازدیـد سـفیر ورایـزن بازرگانـی افغانسـتان از طرح توسـعه بندر شـهید 

بهشـتی وشـهید کالنتـری چابهار
3.بازدید وزیر اقتصاد افغانستان از بندر چابهار.

4.دیـدر سـفیر ایـران با والی قندهـار و تاکید بر نقش بندر چابهـار در برقرار 
صلـح و ثبات منطقه

5.سفر والی نمیروز به چابهار.
6.سـفر هیئت تجاری-اداری افغانسـتان به سیسـتان و بلوچسـتان جهت طرح 

مشـکالت و پیشـنهادات بخش خصوصی این کشـور در بنـدر چابهار.
7.سـفر مشـاور امنیت ملی افغانسـتان بـه ایران با هـدف مبارزه مشـترک با 
تروریسـم و تاکیـد بر افزایش روابط اقتصادی دو کشـور از مسـیر بندر چابهار.
8.سـفر اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان بـه والیـت قندهـا و تشـویق تجار 

قندهـاری در رونـق تجـارت بنـدر چابهار
9.سـفر وزیر امور خارجه افغانسـتان به ایران. محورهای مذاکرات: گسـترش 

همکاری های سیاسـی و اقتصادی
10.سـفر رئیـس جمهور افغانسـتان به ایران بـه منظور امضای توافق نامه سـه 

جانبـه ایران، افغانسـتان و هند در مـورد بندر چابهار.
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2017

1.دیدار رؤسـای جمهور ایران و افغانسـتان )مراسـم تحلیف حسـن روحانی( 
و تاکیـد بر توسـعه ریلی بنـدر چابهار.

2.سـفر والـی قندهـار به منطقـه آزاد چابهـار و تاکیـد بر تکمیـل راه آهن 
چابهار-زاهدان-سـرخس و پـل دوم میلک.

3.دیدار سـفیر ایـران در کابل با وزیر امور خارجه افغانسـتان جهت بررسـی 
راهکارهای کاهش هزینه های ترانزیت مسـیر چابهار-افغانسـتان.

4.سـفر وزیـر خارجـه ایران بـه افغانسـتان و تاکید برخـط ارتبـاط چابهار- 
افغانسـتان )کمیتـه مشـترک اقتصادی( تاکیـد برعملیتـای سـاختن توافق نامه 
چابهـار در دور اول و دوم مذاکـرات سـند جامع همکاری های راه بـردی ایران و 

اقتصادی( )کمیته  افغانسـتان 
5. نشسـت مشـترک بخـش دولتـی و خصوصی افغانسـتان با معاونـت امور 

بنـدری و مناطـق ویـژه ایران جهت توسـعه همکاریهـای بنـدری در چابهار.
6. سـفرمقامات و سـفرای افغانسـتان و هند به بندر چابهار جهت اسـتقبال از 

محموله کمکـی گندم هند به افغانسـتان.
7- دیـدار وزرای اقتصـادی ایران، افغانسـتان و هند در حاشـیه اجالس 
سـاالنه بانـک جهانـی و اسـتقبال از گسـترش همـکاری سـه کشـور در 

توسـعه بنـدر جابهار.
8 .نشسـت سـه جانبـه ی وزیـر راه و شـهر سـازی ایـران، وزیـر اقتصـادی 
افغانسـتان و وزیـر کشـتیرانی هند با هدف توسـعه همکاری هـای تخصصی در 

یایـی در چابهار.
9. افتتـاح فازیک طرح توسـعه بندر شـهید بهشـتی چابهار بـا حضور رئیس 

جمهـور ایـران و مقام های 13 کشـور جهان.

2018
سـفر دبیر شـورای عالی امنیت ملی ایـران به افغانسـتان. موضوع محوری: 

گسـترش مناسـبات دوجانبه، مبارزه با تروریـزم و همکاری های مرزی.

2019

بـه  عراقچـی  عبـاس  آقـای  ایـران  امورجارجـه  وزارت  سـفرمعاون   .1
افغانسـتان. محورهـای مذاکـرات: پیگیری امـور کاری کمیته هـای پنج گانه 
بـرای امضای سـند جامـع همکاریهای دو کشـور و مذاکرات صلـح با گروه 

لبان. طا
2. دیـدار محمـد عمـر داودزی نماینده ویـژه رئیس جمهور افغانسـتان در 

امـور صلح.
3. سـفر وزیر نیرو جمهوری اسـالمی ایران به کابل، در مسـیر گسـترش 

روابط اقتصادی افغانسـتان و ایران.
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2020

1. سـفر محمد حنیف اتمر سرپرسـت وزارت خارجه افغانسـتان در رأس یک 
هیـأت بلند پایه سیاسـی، اقتصادی و امنیتـی به تهران؛

2. دیـدار محمـد حنیـف اتمـر سرپرسـت وزارت خارجـه افغانسـتان با علی 
شـمعخانی دبیر شـورای عالـی امنیت ملـی ایران و تاکید ایشـان بر امضای سـند 

جامـع همکاری هـای ایران و افغانسـتان؛
3. سـفر عبـاس عراقچـی، معـاون سیاسـی وزارت خارجـه ایـران بـه کابل و 

تشـریح مواضـع ایران در سـند همـکاری جامعـه راه بردی ایـران و افغانسـتان؛
4. افتتـاح راه آهـن خواف-هـرات با صـدور فرمان محمد اشـرف غنی رئیس 

جمهور افغانسـتان و حسـن روحانی رئیس جمهوری اسـالمی ایران.

نتیجه گیری
نتیجـه حاصلـه از پژوهش حاضر آنسـت که بندرچابهـار به دلیل موقعیـت راه بردی 
و محوریکـه حائـز اسـت، نزدیک  ترین راه دسترسـی افغانسـتان و کشـورهای آسـیای 
مرکـزی )محصـور در خشـکی( بـه آب هـای آزاد بـوه و در مقایسـه با دیگـر مناطق 
سـاحلی و جنـوب ایـران دارای موقعیت ممتازی در امر کشـتیرانی و حمـل نقل دریایی 
اسـت. بر اسـاس آمار هـای موجود؛ بنـدر چابهار در مقایسـه با بندر عبـاس 90 کیلومتر 
و در مقایسـه بـا بندر کراچـی 700 کیلومتر نزدیکتر بـه مرکز افغانسـتان واقع گردیده 
و می توانـد جایگزیـن مناسـب )در عـوض بنـدر گـوادر و کراچـی پاکسـتان( بـرای 
افغانسـتان و هنـد باشـد. یافته هـای پژوهش نشـان میدهد که بنـدر چابهـار یک محور 
چنـد بُعـدی اسـت و می توانـد مناسـبات کشـورهای همسـو و ذینفـع را هرچـه بشـتر 
تحکیم ببخشـد؛ زیـرا این بندر بـه عنوان کریدور اقتصـادی و دهلیـز ترانزیت، فرصت 
عالـی و کـم نظیـری را بـرای تقویـت روابـط اقتصـادی- سیاسـی افغانسـتان و ایـران 
بـه میـان آورده و نقـش بـارزی را در مـراودات اقتصادی-سیاسـی افغانسـتان و ایـران 
بـازی میکند. بـه گونهایکه طی سـال های 1395-1397 صـادارت ایران به افغانسـتان از 
24,57 میلیـون دالـر تـا مـرز 3 میلیـارد دالر صعـود کرد و در میـان این سـال ها، 25 تا 

30% بـازار افغانسـتان را به خـود اختصاص داد.
چابهـار در واقـع فصـل جدیـدی را در روابـط دوجانبۀ اقتصـادی و سیاسـی کابل-
تهـران بازی کرده اسـت. گرچه درگذشـته های نچنـدان دور، بحران امنیتـی و جنگهای 
داخلـی، بـه شـدت بـر دیپلماسـی دو کشـور سـایه افکنـده بـود؛ امـا از سـال 2011 م 
تـا 2021، موضوعیـت ایـن بنـدر به صـورت تدریجـی بخشـی از برنامه هـا، مذاکرات، 
سـفرها و بازدیدهـای مقامـات دو کشـور بـوده اسـت. بـه گونه ای کـه این مناسـبات 
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موجب شـده اسـت، افغانسـتان در زمـان جمهوریت با اسـتفاده از نفوذ سیاسـی و رابطه 
خـود بـا امریـکا، ایـن کشـور را از تحریم بنـدر چابهـار بـازدارد و صحنه بـازی را به 
نفـع ایـران، افغانسـتان و حتـی هند رقـم زند؛ هند ترغیب شـود تـا سـقف500 میلیون 
دالـر در عرصه سـاخت و سـاز ایـن بندر همراه شـود و مبالغ هنگفتی را سـرمایه گذاری 
نمایـد و همچنیـن حجم تجارت افغانسـتان- ایـران در میان سـال های 1396-1400 چند 
ده برابـر شـود. همـه و همه ناشـی از تسـّری حوزه اقتصاد به عرصه سیاسـت اسـت که 

منجـر بـه تقویـت و تحکیم روابط دوجانبه شـده اسـت.
در فرجـام بایـد گفت کـه بندر چابهار بـا توجه بـه موقعیت اسـتراتژیک و جایگاه 
اقتصـادی کـه در منطقـه دارد، هندوسـتان را بـه سـرمایه گذاری و سـهم گیری هرچـه 
بیشـتری ترغیـب می کنـد؛ امـا آنچـه مانـع هندوسـتان و هـر کشـور دیگـری در امر 
سـرمایه گذاری در ایـن بنـدر میشـود؛ تحریم هـای بی حـد و حصـر آمریکا علیـه ایران 
و تنـش سیاسـی و ایدیولوژیـک میـان ایـن دو کشـور اسـت. با ایـن و جـود، هند به 
عنـوان یکـی از بازیگـران ُمهـم منطقه ای و بـه دلیل رقابت هـای منطقه ای کـه باچین و 
اختالفـات مـرزی و تنش هـای سیاسـی که بـا پاکسـتان دارد، بنـدر چابهـار را به ترین 
گزینـه بـرای سـرمایه گذاری و جایگزیـن قابـل دسترسـی بـه بنـدر گـوادر و کراچی 
پاکسـتان می  دانـد. رقابت هـای منطقه یـی و از همـه مهم تـر رقابت با چین و پاکسـتان، 
هنـد را بـر آن مـی  دارد تـا بـرای حفظ سـاحه نفـوذ منطقه یـی و افزایش تـوان رقابتی 
خـود، ابتـکار جدیدی داشـته باشـد؛ زیرا نفـوذ چین در بندرگـوادر پاکسـتان در آینده 
می توانـد بـه لحـاظ سیاسـی، ژئوپولیتیکـی و اقتصـادی بـرای هنـد خطرآفرین باشـد. 
بنابرایـن گشـایش بنـدر چابهـار و افزایش حجـم مبـادالت و ترازیت کاالهـای هندی 
از ایـن بنـدر، هـم از نظـر اقتصادی و هـم از نظر سیاسـی و ژئوپلیتیکی حائـز اهمیت و 

اسـت. تأمل  قابل 
سرچشمه ها
الف: کتب

1- اعظمی، هـادی و محسـن سـلطانی و منـوره محمـودی )1395(، بررسـی اهـداف 
کشـورهای منطقهـای و فرامنطقهـای در چابهـار از منظـر سیاسـی- اقتصـادی، نهمیلن 
کنگلره انجملن ژئوپلیتیلک ایلران و اولیلن همایلش انجملن جغرافیلا و برنامله ریلزی 
مناطلق ملرزی ایران، توسـعه ژئوپلیتیک جنوب شـرق ایران، زاهدان: دانشـگاه سیسـتان 

بلوچستان. و 
اسـتراتژیک  تحلیـل   ،)1397( افغانسـتان  اسـتراتژیک  مطالعـات  انسـتیتوت   -2
افغانسلتان. خارجله  وزارت  اسلتراتژیک  مطالعلات  انسلتیتوت  کابـل:  بندرچابهـار، 
3- قـوام، سـید عبدالعلـی. )1393(، روابـط بیـن الملـل »نظریه هلای و رویکردها«. 
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تهران: انتشـارات سـمت.
4- گولـد، جولیـس؛ ویلیام ل. کولـب )1376(، فرهنگ عللوم اجتماعلی، جمعی از 

مترجمـان، تهران: نشـر مازیار.
5- محسنی، منوچهر. )1383(. مقدمات جامعه شناسی. نشر دوران.

6- مشـیرزاده، حمیـرا. )1395(. تحلول در نظریه هلای روابلط بیلن المللل. تهـران: 
سمت. انتشـارات 

7- سازمان توسعه تجارت ایران، گزارش عملکرد تجارت خارجی )1395(
8- گزارش عملکرد تجارت خارجی )1396( ـــــــــــــــــــــــ 
9 - گزارش عملکرد تجارت خارجی )1397(ـــــــــــــــــــــــ
10- گزارش عملکرد تجارت خارجی )1398(ـــــــــــــــــــــــ
11-گزارش عملکرد تجارت خارجی )1399(ـــــــــــــــــــــــ
12-گزارش عملکرد تجارت خارجی )1400(ـــــــــــــــــــــــ

ب: مقالت
1. حسـین پـور، پویان، رضا و همـکاران )1389(، ظرفیتهای مکانی توسـعه منطقهی 
آزاد چابهـار؛ فرصتهـا، تنگناهـا و راهکارهـا، مجلة اطالعات سیاسلی- اقتصادی، سـال 

24، شـماره های 273 و 274)خـرداد وتیر(.
2. عزتـی، عـزت اهلل و شـمس الدیـن شـکری )1391(، بررسـی جایـگاه چابهار در 
ترانزیت شـمال- جنوب ونقش آن در توسـعه شـهرهای همجـوار، فصلنامله جغرافیایی 

سلرزمین، سال نهم، شـماره 36.
3.غنی، محمد اشرف )1388(، روزنهای به نظام عادل، کابل: مطبع بلخ.

4.مختـاری، مجیـد. آدمـی، علـی )1396(، الزامات اقتصادی توسـعه روابـط ایران و 
عمـان، فصلنامله پژوهشلهای روابط بیلن الملل، دوره اول، شـماره 23.

5.نیـک زاد، مجتبـی، و دیگـران. )1397(. »همکاریهـای ترکیبـی آبـی، تجـاری 
و کشـاورزی افغانسـتان- ایـران در بهـره بـرداری از رودخانـه هیرمنـد و منطقـه آزاد 
چابهـار«، ژورنلال مطالعات اسلتراتژیک، شـماره مسلسـل 39، نشـروزارت امور خارجه 

نستان. فغا ا
6.دهقانـی فیروزآبـادی، سـید جـالل )1383(، سیاسـت خارجـی و امنیتـی اتحادیه 
اروپـا از منظـر نوکاکـرد گرایـی«، پژوهش حقلوق عموملی، شـماره 12، صص 143-

.165
7.دهقانـی فیروزآبـادی، سـید جـالل )1388(، تحـول در نظریه هـای منطقهگرایی، 

فصلنامله مطالعلات اوراسلیای مرکزی، سـال دوم، شـماره 5.
8.اسـالمی، روح اهلل و ناصریوسـف زهـی )1397(، اسـتراتژی های کار آمـد سـازی 
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اقتصـاد سیاسـی منطقهـای و ایران برمبنـای تحلیل سیسـتمی نقش بندر چابهـار، فصلنامه 
مطالعلات راه بلردی سیاسلت گلذاری عمومی، دروه 8، شـماره 28.

9.ماهنامه بندر و دریا، )حوت 1394(، سال 30، شماره 228.
10. )حوت 1395(، سال 31، شماره 240 ـــــــــــــــــــ 
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بررسی فقهی زکات در اموال اطفال
پوهندوی دکتر محمدولی حنیف

استاد دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځي علوم اسالمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل وعضو هیئت 
تحریرمجله علمی پوهنتون دعوت

m.wali2010@yahoo.com

چکیده
مکلفیت هـای شـرعی ماننـد نمـاز و روزه تنهـا بر افـرادی که به بلوغ شـرعی رسـیده اند، 
تعلـق می گیـرد. ایـن عبـادات بـر اطفـال واجـب نیسـت. یکـی از مباحث فقهـی تعلق 
زکات بـه امـوال یتیـم و نیـز پرداخت آن اسـت. باتوجه به ایـن، مقاله کنونی به بررسـی 
فقهـی زکات در امـوال اطفـال پرداختـه اسـت. ایـن مقالـه از نـوع تحقیـق توصیفـی ـ 
تحلیلـی بـوده و اطالعـات آن بـا اسـتفاده از روش کتابخانه یی به دسـت آمده اسـت. در 
ایـن تحقیق تالش شـده تـا مختصر به سـواالتی که در رابطـه چگونگـی پرداخت زکات 
در امـوال اطفـال و حکـم آن وجود دارد، پاسـخ داده شـود و نیز قول و نظـر راجح فقهای 
معاصـر اهـل سـنت در رابطه بـه حکم زکات در امـوال اطفال بیـان گردیده اسـت. نتایج 
ایـن مقالـه نشـان می دهـد کـه در رابطـه بـه زکات مال طفـل و مجنـون فقهـا اختالف 
دارنـد. جمهـور فقهـا قایـل بـه وجـوب زکات در مـال طفـل و مجنون هسـتند کـه باید 
توسـط ولـی آن هـا پرداخت شـود. در فقـه امامیـه زکات بر مـال طفل و مجنـون واجب 
نیسـت و در مذهـب حنفـی، زکات در کشـت و میـوه واجـب و در سـایر امـوال متعلق 
زکات مـال طفـل و مجنـون واجـب نیسـت. رأی راجـح ایـن اسـت کـه زکات در همه 
امـوال متعلـق زکات مربـوط بـه طفـل و مجنـون زمانی واجب اسـت که شـرایط وجوب 

زکات در امـوال آنـان آشـکار گردد و توسـط سرپرسـت پرداخت می شـود.
کلیدواژ ه ها: زکات، یتیم، مال طفل، مجنون، ولی و فقه.

بیان مسأله
زکات مهم تریـن وسـیلۀ بـرای حل معضـالت اقتصادی جامعه اسـالمی اسـت که دین 
مبیـن اسـالم امـر پرداخـت آن را بـه اغنیا داده اسـت تا از فقـرا و نیازمندان دسـت گیری 
شـود. زکات از انباشـته شـدن ثروت در دست یک شـخص و اشـخاص محدود جلوگیری 
کـرده و راه حـل مناسـبی برای دسـت گیری ایتـام، بی سرپرسـتان و افراد محـروم و فقیر 

تاریخ دریافت:  1401/5/20
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جامعـه اسـت. ایـن فریضـه الهـی راه را بـرای حمایت افـراد بـی بضاعت هموار سـاخته، 
نمی گـذارد اجتماع انسـانی در قحطی عاطفه و احساسـات انسـانی گرفتار آیـد. زکات حق 
واجبـی اسـت کـه از مـال اغنیا به نفـع فقرا صـرف در مصالـح عمومی پرداخته می شـود. 
اغنیـا بـا پرداخـت زکات از یک طـرف از صفـات زشـتی چـون بخـل و خسیسـی پاک 
گردیـده و اموال شـان خیـر و برکـت دنیـوی و اخروی را بـرای آنان به ارمغـان می آورد. 
از طـرف دیگـر فقرایـی کـه تـوان رفـع نیازمندی هـای اقتصـادی خویـش را ندارنـد بـا 
اسـتفاده از زکات می تواننـد هماننـد دیگـر انسـان ها از زندگـی آبرومنـد، بهره مند شـوند 
و نیازمندی هـای اقتصـادی خویـش را بـرآورده سـازند. از آنجایـی کـه زکات یکـی از 
راه هـای حـل معضـالت اقتصـادی اجتماع می باشـد، یکـی از ضروریات جامعه انسـانی نیز 
اسـت. تـا جایی کـه مشـخص اسـت زکات از اموالـی همانند برخـی غـالت، حیوانات و 
نقدیـن از انسـان های بالـغ و توانمنـد گرفته می شـود. یکـی از مباحث فقهـی تعلق زکات 
بـه امـوال یتیـم و نیـز پرداخت آن اسـت که در ایـن تحقیق بـه وجـوب زکات در اموال 

یتیـم مخصوصـا زیورات آن هـا پرداخته می شـود.
سوالت تحقیق

پرسـش اساسـی تحقیـق کنونی این اسـت کـه »آیا در امـوال اطفـال پرداخت زکات 
فـرض اسـت؟« و نیـز در کنار سـوال اصلـی، دنبـال دریافت جـواب پرسـش های چون: 
نظـر فقهای مذاهب اسـالمی در موضـوع پرداخـت زکات در اموال اطفال چگونه اسـت؟، 
قـول راجـح و صحیح تـر در ایـن مسـأله نظر کـدام فقهـای مذاهب اسـالمی می باشـد؟ و 

در صورتی کـه در امـوال اطفـال زکات فرض باشـد توسـط چه شـخصی پرداخته شـود؟
هدف تحقیق

اهـداف اساسـی ایـن تحقیق عبارت از آشـنایی بـا مفهـوم زکات و امـوال متعلق آن، 
تبییـن دیدگاه هـای فقهـی در رابطه به وجـوب زکات در اموال اطفال، مقایسـه دیدگاه های 
فقهـی در رابطـه به وجـوب زکات در امـوال اطفال، شـناخت ادله اقوال مختلـف در رابطه 

بـه وجـوب زکات در امـوال اطفال و بیـان قول راجح می باشـد.
روش تحقیق

ـ تحلیلی می باشـد کـه اطالعات آن با اسـتفاده از  ایـن تحقیـق از نـوع تحقیـق توصیفی 
روش کتابخانه یـی بـه دسـت می آید و سـعی بر آن اسـت تا ابتـدا مفاهیم کلیـدی تعریف 

و سـپس معلومات جمع آوری شـده تجزیـه و تحلیل گردد.
پیشنة تحقیق

دانشـمندان و فقهـای مذاهب مختلف اسـالمی )مذهب حنفی، مالکی، شـافعی، حنبلی و 
جعفـری( در کتـب معتبـر فقهی مذهب شـان در مورد حکـم زکات در امـوال اطفال بحث 

مانند:  انـد  نموده 
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- ابن همام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد حنفی درکتاب فتح القدیر.
- ابن رشـد، أبـو الولیـد، محمـد بـن أحمـد مالکـی درکتـاب بدایـۀ المجتهـد و نهایۀ 

. لمقتصد ا
- أبـو محمـد موفـق الدیـن عبداهلل بن أحمد بن محمد بـن قدامۀ الجماعیلـي المقدسـي 

ثم الدمشـقي الحنبلي درکتـاب المغنی. 
- أبـو إسـحاق إبراهیم بن علي بن یوسـف الفیروزآباذي الشـیرازي الشـافعی در کتاب 

المهذب.
- جزیری، عبدالرحمن، در کتاب الفقه علی المذاهب األربعه.

- مغنیه، محمدجواد جعفری درکتاب الفقه علی مذاهب الخمسه.
چهـار تـن از دانشـمندان و فقهای اسـالم فـوق الذکر هریک ابـن الهمـام الحنفی، ابن 
رشـد مالکـی، ابـن قدامه حنبلی و ابو اسـحاق الشـیرازی شـافعی به مسـئلۀ زکات در اموال 
اطفـال در کتاب هـای فقهـی مذهب شـان بـه بحـث پرداختـه اند و بـه آرای سـایر فقهای 
مذاهـب اسـالمی نیز اشـاره نمـوده اند؛ اما به شـیوه فقـه مقارنه یـی و ذکر قـول راجح در 
ایـن مسـأله نپرداختـه انـد و عبد الرحمن جزیـری حنفی به مسـأله زکات در امـوال اطفال 
بحـث نمودنـد و اقـوال چهـار مذهب فقهی اهل سـنت را بیان کـرده اند، بـدون نقد دالیل 

مذاهـب فقهـی و بیان قـول راجح در ایـن موضوع. 
هم چنـان محمـد جـواد مغنیـه جعفری بـه ایـن مسـأله )زکات در اموال اطفـال( بحث 
نمودنـد و اقـوال چهـار مذهـب فقهـی اهـل سـنت و فقه جعفـری را بیـان کرده انـد؛ اما 
بـه دالیـل مذاهـب اسـالمی نقـد و جرح و نیـز بیان قـول راجـح در این موضـوع بحث و 

تحقیق صـورت نگرفته اسـت.
جنبـۀ نـوآوری: نـوآوری که در ایـن مقاله صورت می گیرد بررسـی فقهـی زکات در 
امـوال اطفـال از دیـدگاه پنـج مذهب فقهـی )حنفـی، مالکی، شـافعی، حنبلـی و جعفری( 
بـه شـیوه فقه مقارنـه ای: بیـان آرای فقهـی مذاهب، ذکـر دالیـل مذاهب، نقـد دالیل هر 
مذهـب فقهـی و بیان نظـر راجح در این مسـأله که در سـایر تحقیقات به ایـن روش روی 
ایـن موضـوع بحـث و تحقیـق صـورت نگرفتـه، حـال آنکه یک ضـرورت مهـم و مبرم 

می باشـد. جامعه 
گفتار اول: مفهوم و موارد زکات

 قرآنکریـم و نیـز روایـات متعـدد بـه زکات، اهمیـت ویـژه ای داده انـد. طـوری که 
قـرآن کریـم زکات را در ردیـف نماز قرار داده و بیـان می فرماید: نمـاز بخوانید و زکات 
دهید:)وأقیمـوا الصـالۀ وآتـوا الـزکاۀ(. )سـوره بقـر: 43( بنابراین هرکسـی کـه زکات 
نپـردازد همانند کسـی اسـت کـه نمـاز نخوانده اسـت؛ زیرا یک جـزء از دین کـه همان 
ادای زکات باشـد را انجـام نـداده اسـت. زکات به دو بخش )زکات امـوال و زکات فطره( 
تقسـیم می شـود. بـرای شـناخت زکات امـوال دانسـتن مـوارد ذیـل الزم اسـت: وجـوب 
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زکات، مکلفیـن بـه پرداخـت زکات، اموالـی زکات در آن هـا واجـب اسـت، حد نصاب 
هرکـدام از امـوال کـه زکات در آن ها واجب اسـت، زمـان پرداخت و مسـتحقین زکات. 

)173 )طوسی،1400: 
الف- تعریف زکات

کلمـه زکات بـه معنـای رشـد و نمـو اسـت کـه از برکـت الهـی در امـور دنیوی و 
اخـروی حاصـل می شـود. اطـالق کلمـه زکات، به آن بخشـی از امـوال که انسـان مؤمن 
از مـال خـود خـارج کـرده و بـه فقـرا می دهـد. بـه این جهـت اسـت کـه در پرداخت 
آن امیـد رشـد و افزایـش مـال همـراه باخیـر و برکـت وجـود دارد و هم چنـان موجب 
تزکیـه روح پرداخـت کننـده می شـود. )اصفهانـی، 1401: 282( زکات در اصطـالح فقها 
عبـارت از پرداختـن مقـداری از اموال اسـت کـه مطابق نصاب شـرعی در امـوال نه گانه 
واجـب شـده اسـت که به منظور کسـب رضـای الهـی و اطاعت امـر خداوند بـه افرادی 
کـه پرداختـن زکات بـه آن هـا از طـرف شـرع در نظـر گرفته شـده پرداخته می شـود. 
)شـاهرودی و دیگـران، 1417: 144و149( بـه عبـارت دیگـر تملیـک مـال مخصوص با 
شـرایط مخصـوص بـه مسـتحق آن را زکات گویند. یعنی بر کسـانی کـه صاحب نصاب 
زکات هسـتند فـرض اسـت کـه بـه فقـرا و سـایر مسـتحقان زکات، مقداری مشـخصی 
از مـال خـود را بپردازنـد. خیلی هـا زکات را حـق واجـب در مـال خـاص بـرای طایفـه 
مخصـوص و در وقـت مخصـوص می داننـد. ایـن همـان تعریفی اسـت کـه از زکات در 

اینجـا ارایه شـد. )جزیـری، 1419: 767(
یـا زکات انفـاق خالصانـه ای اسـت کـه موجـب تزکیـه نفـس از آلودگی هـای دنیـا 
پرسـتی می شـود و مفهـوم رشـد و نمـوی سـالم در ایـن کلمـه به صـورت آشـکار بروز 
می یابـد. وقتـی دانـه نهفته زیر خـاک از مواد زایـد پاک شـود، جوانه زده بالنـده و بارور 
می شـود. انفـاق امـوال و دارای هـا نیـز ایـن نقـش را دارد. هرچنـد این اصطـالح معروف 
اسـت کـه بـا زکات امـوال خـود را پاک کنیـد؛ ولی قـرآن کریـم می فرماید بـا زکات 
يِهـْم ِبَا  ُرُهـْم َوُتَزكِّ ـْم َصَدَقـًة ُتَطهِّ خـود را پاک کنید و رشـد و نمـو دهیـد: ﴿ُخـْذ ِمـْن َأْمَواِلِ

َوَصـلِّ َعَلْيِهـْمۖ  إِنَّ َصَلَتـَك َسـَكٌن َلُـْمۗ  َواللَُّ َسـِميٌع َعِليـٌم﴾. )سـوره توبه: 103( 
یعنی از اموال آنان صدقه ای که پاکشان کنی و رشدشان دهی، بگیر.

 ب - مکلف به زکات و متعلق آن 
زکات در اجنـاس نقدیـن، حیوانـات، سـردرختی و غـالت کـه تفصیـاًل »نـه« مـال 
می شـود واجـب اسـت. اگـر کسـی بـا شـرایطی کـه در نصـاب هرکـدام از ایـن اشـیا 
گفته شـده اسـت رسـید، واجب اسـت کـه زکات پرداخـت نماید. این اشـیا عبـارت اند 
از )گنـدم، جـو، خرما، کشـمش، شـتر، گاو، گوسـفند، طـال و نقره(. در وجـوب زکات 
بـر سـایر اشـیا اختـالف وجـود دارد. برخی هـا می گوینـد، هرآنچـه بـرای مقصـدی در 
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زمیـن کشـت می شـود، دارای زکات اسـت و برخـی دیگـری می گوینـد، زکات فقـط 
در اشـیای واجـب می شـود کـه دارای ثمـر باقـی باشـد. عـدۀ دیگری هـم بین اشـیایی 
کـه کشـت می شـود، تفـاوت قایـل شـده، زکات را در بعضـی از آن هـا واجـب و در 
بعضـی دیگـر واجـب ندانسـته اند. جمهـور فقهـا زکات را تنهـا در همان نه مـال مذکور 
واجب دانسـته و قـول جمهور علمـا ترجیـح دارد.)اداره االفتاء إلقطاع االرشـاد و البحوث 

الشـرعیه،1999، ج5: 1200(
این اجناس به دو دسـته تقسـیم می شـوند )در یک دسـته، گذشـتن سـال در آن شـرط 
اسـت و دسـته دیگـر، ایـن شـرط را نـدارد( در تعلـق زکات به پنـج چیز؛ امـا در غالت 
و ثمـر چهارگانه، گذشـت سـال شـرط نیسـت. سـال معیاری و قابـل اعتمـاد در پرداخت 

زکات سـال قمری اسـت. )فتـاوی الـزکات و الصدقات، کویـت،1425: 37(
شـرایط اجناسـی کـه سـال در آن معتبر اسـت دو قسـم اسـت: )یـک قسـم راجع به 
مکلـف و قسـم دیگـر مربـوط بـه جنس مال( اسـت. شـرایط مکلـف نیز دو نوع اسـت: 
)یـک نـوع شـرط وجـوب و دیگر شـرط ضامن بـودن( زکات اسـت. شـرط وجوب دو 
امـر اسـت:)آزادی و صحـت عقـل( آزاد بودن مکلـف در همـه اجناس پنج گانه شـرط 
اسـت. شـرط ضمـان، دو امـر است:)مسـلمان بـودن مکلف و قـدرت وی بر پـر داخت 
زکات(. شـرایط معتبـر در جنـس مـال نیـز دو امـر اسـت: )گذشـتن سـال بـر جنس و 

رسـیدن آن بـه حـد نصاب(
 امـا قسـم دوم کـه سـال در آن اعتبار ندارد، مشـروط به دو شـرط اسـت: یک شـرط 
راجـع بـه مکلـف و شـرط دیگـر، مربـوط به جنـس مال اسـت. شـرط مکلف فقـط آزاد 
بـودن او اسـت، نـه صحت عقل؛ زیـرا در غالت بر شـخص ناقص عقل نیـز زکات واجب 
اسـت. امـا شـرط ضمـان، در امـوال وی وجود ندارد. شـرط راجع بـه جنس، تنها رسـیدن 
آن بـه حـد نصـاب اسـت. )ابوجعفرطوسـی،1387: 259-290( هر چنـد اختـالف نظرهای 
نیـز بیـن مذاهب اسـالمی در ایـن رابطه وجـود دارد. حنفی هـا و امامیه عقل و بلـوغ را در 
وجـوب زکات شـرط می داننـد؛ در حالـی کـه سـه مذهب مالکی، شـافعی و حنبلی شـرط 
نمی داننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه حنفی هـا، شـافعی ها و حنبلی هـا زکات را بـر غیـر 
مسـلمان واجـب نمی داننـد؛ ولـی در نظـر امامیـه و مالکیهـای زکات بر غیر مسـلمان نیز 
همانند مسـلمانان واجب اسـت. شـروط دیگر آن عبارت از تملک یعنی تسـلط داشـتن بر 
مـال بـه گونه ای که هـر زمانی بخواهد در آن تصرف نماید. گذشـت سـال جـز در موارد 
غـالت و میوه هـا، در حیوانـات و نقدیـن الزم اسـت؛ ولـی هـر کـدام از اجنـاس متذکره 

مسـتلزم رسـیدن به حد نصاب اسـت. )مغنیـه، 1431: 166(
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گفتار دوم: زکات در اموال اطفال 
زکات بر اموال اشـخاصی که شـرایط ذیل را داشـته باشـد واجب می گردد: )مسـلمان، 
بالـغ، عاقـل، آزاد و عـدم منـع از تصـرف در امـوال خویـش و تکمیـل نصـاب زکات(. 
)شـاهرودی و دیگـران،1417:144( برخـی از فقهـا بـه ایـن باور انـد که بلـوغ و عقل در 
کنار سـایر شـرایط بـرای پرداخت کننده زکات، شـرط اسـت نه برای صاحب مـال؛ زیرا 
بـر طفـل و دیوانـه کـه صاحب مال اسـت زکات واجـب نیسـت و بر ولی آن هـا واجب 
اسـت کـه زکات را از امـوال آن هـا اخـراج کند. بعضـی دیگر بـا این نظریـه مخالف اند. 
از دیـدگاه آن هـا اصـال زکات در مـال اطفـال و دیوانه واجب نیسـت. ولی آنـان نیز حق 
اخـراج زکات از امـوال آن هـا را نـدارد. )جزیـری،1419: 1200( حنفی هـا و امامیـه عقل 
و بلـوغ را در وجـوب زکات شـرط می داننـد. از نظـر آنان در مـال دیوانـه و طفل زکات 
واجـب نیسـت. هرچنـد در نـزد حنفی هـا در زکات غـالت و اثمـار عقـل و بلـوغ مالک 
جنـس شـرط اسـت. مالکی هـا، حنبلی ها و شـافعی ها عقـل و بلـوغ را در وجـوب زکات 
شـرط نمی داننـد. از نظرآنـان زکات در امـوال طفل و دیوانه واجب اسـت. ولـی طفل باید 
زکات را از مـال طفـل خـارج کنـد. )مغنیـه، 1431: 197( در ذیل تفصیـل وجوب زکات 

در مـال یتیم و طفل بررسـی می شـود.
الف - زکات در اموال اطفال 

فقهـا در رابطـه به وجـوب زکات در اموال اطفـال و دیوانه اختالف نظـر دارند. جمهور 
علمـای مذاهـب مالکی، شـافعی و حنبلـی به ایـن نظراند کـه زکات در امـوال اطفالی که 
شـرایط وجـوب زکات را دارا باشـد واجـب می گـردد و ایـن مطلـب را از تعـداد زیادی 
از فقهـای صحابـه، تابعیـن و سـلف صالـح روایـت کرده انـد کـه از جمله آن هـا عمر بن 
خطـاب، علـی بن ابـی طالب، عبـداهلل بن عمر، ام المومنین عایشـه، حسـین بـن علی، جابر 
بـن عبـداهلل، محمد بن سـیرین، طـاووس، ازهری، اسـحاق بن راهویـه و ابوعبید قاسـم بن 
سـالم اسـت. )االشـقر و دیگران، 1418: 131( در مقابل سـعید ابن جبیر، حسـن و ابراهیم 
نخعـی بـه عدم وجـوب زکات در اموال صغیـر و دیوانه قایـل اند. )ابن رشـد،1415: 196( 
حنفیهـا امـوال را بـه دو قسـم تقسـیم کرده، )امـوال ظاهـره و امـوال غیر ظاهـره( اموال 
غیـر ظاهـره عبـارت از نقدیـن اسـت و متباقـی را در امـوال ظاهـره محاسـبه می کند. بر 
ایـن اسـاس حیوانات در جملـه اموال ظاهری اسـت و زکات در آن واجب می شـود برخی 
دیگـر می گوینـد کـه در اموال ظاهـری طفـل و مجنـون زکات واجب اسـت و در اموال 

غیـر ظاهـری اطفال و مجانین زکات واجب نیسـت. )االشـقر و دیگـران، 1418: 149(
علـت اختـالف در ایـن رابطه بـه دو چیـز برمی گردد: یـک اختـالف در صحیح بودن 
حدیـث »ابتغـوا فـي امـوال الیتامـی« فقهایـی کـه این حدیـث را صحیـح می داننـد حکم 
بـه تعلـق و وجـوب زکات در مـال صغیر و مجنـون نموده انـد. از نظر فقهـای احناف این 
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حدیـث ثابـت و صحیح نیسـت کـه زکات در مال صغیـر و دیوانه را واجب نمی باشـد. دو 
ریشـه اختـالف در تعلـق زکات بـه مال صغیـر و دیوانه و یا بـه تعبیر دیگر شـرط عقل و 
بلـوغ در وجـوب زکات، بـه اختـالف در ماهیت زکات بـر می گردد. فقهایـی که ماهیت 
زکات را هماننـد نمـاز و روزه عبـادت محـض می داننـد، قایـل به عدم وجـوب زکات در 
مـال صغیـر و دیوانـه انـد و کسـانی کـه زکات را عبـادت مالـی می داننـد و می گوینـد 
کـه فقـرا و مسـاکین در آن حـق دارنـد، زکات در اموال کـودک و دیوانـه را نیز واجب 

می داننـد. )ابن رشـد، 1415: 149(
 ب- دلیل وجوب زکات در اموال اطفال 

کسـانی کـه معتقد به وجـوب زکات در امـوال صغیر هسـتند به آیاتـی از قرآنکریم، 
از جملـه آیـه یـک 103 سـوره توبـه اسـتناد می کنـد کـه خدانـد می فرمایـد: ﴿ ُخـْذ ِمْن 
يِهـْم ِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْمۖ  إِنَّ َصَلَتَك َسـَكٌن َلُْم ۗ َواللَُّ َسـِميٌع َعِليٌم﴾.  ُرُهـْم َوُتَزكِّ ـْم َصَدَقـًة ُتَطهِّ َأْمَواِلِ

)سـوره توبه: 103( 
ترجمـه: یعنـی از امـوال آنـان صدقـه ای کـه پاکشـان کنـی و رشدشـان دهی بگیـر، 
درخواسـت زکات شـان را بپذیـر و بـه آنـان توجـه تـوأم بـا مهـر و محبت کـن. در این 
آیـه حکـم به اخـذ صدقه از امـوال یتیم و کودک شـده اسـت. بنابر ایـن زکات که خود 

نوعـی از صدقه اسـت بـه امـوال آن ها واجب اسـت.
 حدیـث پیامبـر گرامـی  اسـالم کـه بـه معـاذ بـن جبل حین ارسـال بـه یمـن فرمود: 
»آن هـا را بـه کلمـه شـهادت ال الـه اال اهلل و محمـد رسـول اهلل دعـوت کن و اگـر آن را 
پذیرفتنـد بـه آنـان بگو کـه نمازهای پنج گانه در شـب و روز بر شـما فرض اسـت و اگر 
پذیرفتنـد بـه آن هـا بفهمان کـه خداونـد زکات را بر امـوال آن ها واجب کرده اسـت. از 

اغنیـا زکات را بگیـر و به فقرا بپـرداز.« )بخـاری، 1401، ج2: 108(
هرچنـد در آیه یاد شـده حرف از زکات آمده اسـت؛ ولی برحسـب گـزارش تاریخی 
ظاهـر آیـه در رابطـه به کسـانی اسـت که می خواسـتند بـه جبـران تخلفی کـه در امتناع 
از جهـاد کـرده بودنـد، امـوال خـود را به بیـت المال صدقـه بدهنـد؛ ولی پیامبـر چون تا 
آن زمـان دسـتوری بـرای گرفتـن صدقـات نداشـت از پذیـرش آن امتناع می کـرد. این 
آیـه جـوازی اسـت بر پذیـرش پیشـنهادی که گذشـته آنان را پـاک می کند و رشدشـان 
می دهـد و اگـر معنـای کلمـه »خـذ« یعنـی گرفتـن آمرانـه اجباری بـودی معنا نداشـت 
کـه بگویـد بـه آن هـا توجه بـا مهـر و محبت کن. کسـی کـه بـه زور از مـردم مالیات 
می گیـرد، بـرای آن هـا دعـا نمی کنـد. حدیـث فـوق نیـز عام اسـت همـه صاحبـان مال 
را در بـر دارد. نظـر ابـن حـزم این اسـت که این حدیـث عموم مسـلمانان غنی را شـامل 
می شـود کـه صغیـر، مجنـون و دیگـران نیـز در آن جمـع هسـتند. )االشـقر و دیگـران، 

)149 :1418
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امـام ترمـذی به سـند خـودش از عمرو بـن شـعیب، وی از پدرش و از جـدش روایت 
می کنـد کـه پیامبـر )صلـی اهلل علیـه وسـلم(  برای مـردم خطبـه خوانـد و فرمـود: »ولی 
یتیمی کـه آن یتیـم دارای مـال اسـت بایـد بـا مـال آن یتیـم تجـارت کند و نگـذارد که 
مـال بـا پرداخت صدقـه تمام شـود.« )ترمـذی،1403:32( در این حدیث پیامبـر از اولیای 
ایتـام خواسـته اسـت کـه به خاطر به دسـت آوردن مفـاد با مال یتیـم به تجـارت بپردازند 
و نگذارنـد کـه صدقـات اصـل مـال را از بیـن ببـرد. اگـر زکات در مـال یتیـم؛ یعنـی 
صغیـری کـه پـدرش را از دسـت داده اسـت، واجـب نبـود؛ چـرا پیامبر اسـالم از ترک 
مـال بـدون تجـارت حـذر داشـته اسـت. آن گونه کـه امـام مالـک در موطاء یـادآوری 
کـرده اسـت، ایـن مطلب را بـه عمر بـن خطاب )رضـی اهلل عنه( نیـز یـادآوری کرده و 
گفتـه اسـت: »بـا اموال ایتـام تجارت کنیـد تا اصـل آن به واسـطه زکات از بیـن نرود« 

)ترمذی،1403:32(
ج- دلیل عدم وجوب زکات در اموال اطفال

 کسـانی کـه بـه عـدم وجـوب زکات در امـوال اطفـال معتقـد اند نیـز به آیـه فوق، 
اسـتدالل می کننـد و می گوینـد کـه ایـن آیـه مبارکـه بیانگر این مطلب اسـت کـه مراد 
از زکات تطهیـر و پـاک کـردن اسـت. تطهیـر در اینجـا تطهیـر از گناه را معنـا می دهد؛ 
طفـل بـه خاطر عـدم تکلیـف دارای گناه نیسـت پـس چگونه باید تطهیر شـود. )االشـقر 
و دیگـران، 1418: 131( بخـاری بـه سـند خـودش از پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیه وسـلم 
روایـت می کنـد کـه فرمود: »سـه شـخص مرفـوع القلم اسـت، دیوانه تا هوشـیار نشـده، 
طفـل تـا مکلـف نشـده و شـخصی کـه خـواب اسـت تـا زمانی کـه بیدار نشـده اسـت. 

)بخـاری،1401 : 169(
 بنابرایـن حدیـث، طفـل تـا زمانی کـه به بلـوغ نرسـیده اسـت همانند این که سـایر 
عبـادات الهـی بـر عهـده اش نیسـت، حکـم زکات نیز بـر اموالـش نمی باشـد و مکلف به 

پرداخت آن نیسـت.
 از لیـث ابـن ابـی سـلیم وی از مجاهـد و وی از ابـن مسـعود روایت کرده اسـت که 
گفـت: »در مـال یتیـم زکات نیسـت«، از عبـد اهلل ابـن عبـاس رضـی اهلل عنهمـا نیز این 
گونـه روایت شـده اسـت. پس ایـن نص صریحی اسـت که وجـوب زکات در مـال یتیم 
را نفـی می کنـد؛ یعنـی طفلـی صغیری که پـدرش را از دسـت داده اسـت زکات بر اموال 
وی واجـب نمی شـود. )االشـقر و دیگـران، 1418: 149( بـه نقـل از صاحب فتـح القدیر. 

)ابن الهمـام،1432: 157(
د- دلیل قایلین به فرق بین کشت، میوه و سایرین

 حنفـی مـا بین کشـت، میـوه و حیوانـات و نقدین در پرداخـت زکات تفـاوت قایل 
اسـت؛ از دیـد آن هـا کشـت و میوه ذاتا رشـد می کننـد و ضـرورت به کسـی ندارند که 
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آن هـا را رشـد دهنـد. پـس زکات بـر این گونـه اموال بـدون در نظـر داشـتن مالک آن 
واجـب می شـود؛ در حالـی کـه امـوال دیگـر خود بـه خـود نمـو نمی کننـد و ضرورت 
بـه کسـی دارند کـه آن هـا را رشـد دهـد. بنابراین صغیـر و دیوانه قـدرت رشـد دادن و 
ازدیـاد ایـن گونـه امـوال را ندارنـد به این جهـت زکات بر ایـن گونه اموال آنـان واجب 

الهمـام،1432: 157( نمی شـود. )ابن 
گفتار سوم: بررسی و نقد دلیل

 در ایـن بخـش دالیـل ارایـه شـده هریـک از دیدگاه های مطرح شـده در فـوق مورد 
نقـد و بررسـی قرار می گیـرد. 01

 اللف- بررسلی دلیلل قایلیلن بله وجلوب زکات در املوال اطفلال: آیـه صد و سـه سـوره 
يِهـْم ِبَـا َوَصـلِّ َعَلْيِهـْمۖ  إِنَّ َصَلَتـَك َسـَكٌن َلُْم ۗ  ُرُهـْم َوُتَزكِّ ـْم َصَدَقـًة ُتَطهِّ توبـه: ﴿ُخـْذ ِمـْن َأْمَواِلِ
َواللَُّ َسـِميٌع َعِليـٌم﴾. )سـوره توبـه: 103( فقهـای که وجـوب زکات را از ایـن آیه مبارکه 
برداشـت کـرده انـد توسـط دیگـران کـه قایل بـه عـدم وجـوب زکات در امـوال اطفال 

هسـتند در بخـش خـودش جـواب داده شـد و تکرار آن الزم نیسـت.
حدیثـی را کـه امـام ترمـذی روایت کرده اسـت کـه باید با مـال اطفال تجارت شـود 
از نظـر اسـناد درسـت نیسـت؛ زیرا در اسـناد ایـن حدیث مثنی بـن صباح آمده اسـت که 
احادیـث وی ضعیـف اسـت از قـول صاحب تنقیح نقل اسـت کـه از احمد ابـن حنبل در 
رابطـه بـه ایـن حدیث سـؤال شـد وی گفـت این حدیـث نیسـت. هرچند ایـن حدیث را 
دارقطنـی از دو طریـق دیگـر نیـز نقـل کرده اسـت که به اعتـراف خودش هـردو طریق 
آن ضعیـف اسـت. )ابـن الهمـام،ب.ت :281( بنابر ایـن دالیل قایلین به وجـوب زکات بر 

امـوال یتیم و اطفـال محکم و قوی نیسـت. 
ب- بررسی و نقد دلیل قایلین به عدم وجوب زکات در اموال اطفال 

يِهْم  ُرُهـْم َوُتَزكِّ ـْم َصَدَقـًة ُتَطهِّ  اسـتدالل بـه آیه صد و سـه سـوره توبـه: ﴿ُخـْذ ِمـْن َأْمَواِلِ
ِبَـا َوَصـلِّ َعَلْيِهـْمۖ  إِنَّ َصَلَتـَك َسـَكٌن َلُـْم ۗ َواللَُّ َسـِميٌع َعِليـٌم﴾. )سـوره توبـه: 103( در رابطه 
بـه عـدم وجـوب زکات در امـوال اطفـال مبنی بر ایـن که مـراد از زکات تطهیـر از گناه 
اسـت و اطفـال گنهـکار نیسـتند، از دو جهت مسـلم نیسـت: اول این که منظـور از تطهیر 
در آیـه تنهـا تطهیـر از گناه نیسـت، اگر چنین بـود باید به ارزشـمندی در رفتـار، تربیت 
نفـس بـر فضایـل و تزکیـه اخالق توصیه میشـد این درسـت نیسـت کـه تنهـا تطهیر از 
گنـاه در نظـر گرفته شـود بـدون این که از سـایر موارد صحبتی شـود. اگر پذیرفته شـود 
کـه ایـن مـورد خاص تطهیـر از گناه اسـت، دلیل مقنـع نمی شـود زیـرا زکات تنها برای 
پـاک شـدن از گنـاه واجب نشـده اسـت. اگـر این گونه باشـد بایـد گفت کـه حکمت 
مشـروعیت زکات ازالـه گنـاه اسـت. منظـور از حدیـث رفـع قلـم کـه یکـی از دالیـل 
بـرای عـدم وجـوب زکات در امـوال اطفـال بـود، رفـع تکلیف نیسـت بلکه رفـع گناه و 
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مواخـذه اخروی اسـت. سـایر دالیلـی که در مـال یتیم زکات نیسـت، نیز ضعیف اسـت؛ 
زیـرا در روایـت ابـن مسـعود لیـث ابن سـلیم اسـت و وی شـخص ضعیف اسـت. بیهقی 
در ایـن رابطـه می گویـد: » اهـل علم، لیـث را ضعیف حسـاب کـرده انـد« و در روایت 
ابـن عبـاس، ابـن لهیعه اسـت کـه وی نیز ضعیـف اسـت. این گفتـه کـه زکات عبادت 
محـض اسـت؛بنابر ایـن بـر اطفال واجب نیسـت، از دو جهـت قابل نقد اسـت اول این که 
زکات عبـادت محـض نیسـت؛ زیـرا نیابت پذیر اسـت و ولـی می توانـد زکات مالی طفل 
صغیـر و مجنـون را بپـردازد و بر غنی جایز اسـت کـه در اخراج زکات دیگـری را وکیل 
خویـش قـرار دهد. دیگـر این که زکات مسـاوی نمـاز و روزه از هر جهت نیسـت؛ زیرا 
نمـاز حـق خداوند سـبحانه و تعالی بـر بندگان اسـت و زکات را خداوند جـل جالله حقی 

بـرای فقـرا در اموال اغنیا قرار داده اسـت. )االشـقر و دیگـران، 1418: 149(
 ج- بررسی دلیل کسانی که بین غالت و دیگر اموال فرق قایل اند

 دلیـل اصلـی بـرای تفاوت گذاشـتن بین کشـت و میوه با سـایر امـوال متعلق زکات، 
از جهـت وجـوب زکات، نمـو و رشـد خـود بخـودی و بـدون نیـاز به تـالش و زحمت 
مالـک و عـدم آن در سـایر امـوال متعلق زکات اسـت. بر اسـاس این نظر چون در رشـد 
و نمـو کشـت و میـوه، مالک نقـش مهمی نـدارد، بنابر ایـن زکات در آن واجب اسـت و 
در سـایر امـوال متعلـق زکات رشـد و نمو آن نیاز منـد زحمت و تالش مالک اسـت پس 
زکات در آن هـا واجـب نیسـت. بـرای تفاوت گذاشـتن بیـن وجوب زکات در کشـت و 
میـوه و عـدم وجـوب آن در سـایر امـوال مانند حیوانـات و نقدیـن هیچ دلیلـی از کتاب، 
سـنت و اجمـاع ندارد و صرف استحسـان اسـت. از طـرف دیگر در حقیقت هیـچ تفاوتی 
از جهـت رشـد امـوال در زمیـن و عـروض تجـارت و حیوانات نیسـت؛ زیرا هرکـدام به 
اشـراف مالـک ضـرورت دارند. نمو و رشـد کشـت و میوه نیـز نیازمند تـالش و زحمت 

اسـت و آن هـا نیـز دارای رشـد خود بخـودی و بدون عمل نیسـت.
د- رأی راجح

بعـد از بیـان دالیـل صاحبـان اقـوال سـه گانـه و بررسـی آن هـا واضح می گـردد که 
رأیـی برتـر رأی اسـت کـه جمهـور فقها گفتـه انـد و آن این کـه زکات در مـال طفل 
صغیـر و مجنـون زمانـی واجب می شـود کـه شـرایط وجـوب زکات در آن هویدا شـود. 
ایـن ارجحیـت بـه سـبب برتـری دالیل آنـان و ضعـف دالیل مخالفـان عـدم وجوب در 
همـه و یـا بعـض امـوال اطفال می باشـد؛ زیـرا قول بـه عدم وجـوب حق فقرا و مسـاکین 
را از بیـن می بـرد کـه خداونـد جل جالله بـر همه اغنیـا واجـب گردانده اسـت؛ بنابراین 
بـر ولـی واجب اسـت کـه همه سـاله زکات امـوال طفـل را از جمـع امـوال آن خارج و 
بـه فقـرا بپـردازد و عـدم اخراج آن گناه اسـت، بـر صاحب مال الزم می شـود کـه بعد از 

بلـوغ یـا رهایـی از جنون زکات سـالهای گذشـته را از امـوال خویش اخـراج نماید. 
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نتیجه گیری 
درنتیجه می توان موارد زیر را در زکات اموال اطفال بر شمرد:
1.در رابطه به زکات مال طفل و مجنون فقها اختالف دارند. 

2.جمهـور فقهـا قایـل به وجـوب زکات در مـال طفل و مجنون اسـت که باید توسـط 
ولـی آن ها پرداخت شـود.

3. در مذهـب حنفـی، زکات در کشـت و میوه واجب و در سـایر امـوال متعلق زکات 
کـه مـال طفـل و مجنـون اسـت واجـب نیسـت و در فقـه امامیـه زکات بر مـال طفل و 

مجنـون واجب نیسـت.
4. زکات در مـال طفـل و مجنـون زمانی واجب اسـت که شـرایط وجـوب زکات در 

امـوال آنـان آشـکارگردد؛ زیـرا عـدم وجوب حق فقـرا و مسـاکین را از بیـن می برد. 
5. رأی راجـح ایـن اسـت کـه زکات در همه امـوال متعلـق زکات مربوط بـه طفل و 

مجنـون واجـب اسـت که توسـط سرپرسـت پرداخت می شـود.
سرچشمه ها

 - قرآن کریم
 - طوسـی، ابـو جعفرمحمـد بن حسـن )1400ق( النهایه في مجرد الفقـه والفتاوی، چ1، 

بیـروت: دارالکتب العربی.
 -اصفهانی، ابوالقاسـم حسـین ابـن محمد راغـب )1400( المفردات فـي غریب القرآن 

کریـم، چ6، بیـروت: مکتبه مصطفی نـزار الباز، ج1.
 - شـاهرودی، سـید محمود هاشـمی و دیگران )1417ق( معجم فقه اجلواهر، حتقيق حمققان 

موسسـه دايـره املعـارف اسـالمی، ج3، چ3، بـروت: الغديـر للطباعـة و النشـر والتوزيـع.
 -جزیـری، عبدالرحمـن )1419ق( الفقـه علـی المذاهـب األربعـه، ج1، چ4، بیـروت: 

لثقلین. را دا
 - ادارة االفتـاء إلقطـاع االرشـاد و البحـوث الشـرعيه )۱۹۹۹( جمموعـه الفتـاوى الشـرعية الصـادرة عـن 

قطـاع االفتـاء و البحـوث الشـرعية، چ۱، کويـت: وزارت االوقـاف والشـئون االسـالميه.
 -هيئـت الفتـوى و جلنـة االمـور العامـة فيهـا املكونـة مـن كبـار العلمـای فـی دولـة الكويـت، )مابـن عـام 
۱3۹۷ - ۱۴۲۵ ق( فتـاوی الـزكات و الصدقـات، چ۱، کويـت: وزارت االوقـاف و شـئون االسـالميه. 
 - طوسـی، ابوجعفـر محمد بن حسـن )1387هــ( الجمل و العقود في العبـادات، ترجمه 

محمد واعظ زاده خراسـانی، چاپ اول، مشـهد: فردوسـی فشها.
 - مغنیـه، محمدجـواد )1431ق( الفقـه علی مذاهب الخمسـه، ج1، چ2، بیروت: دارالتیار 

الجدید.
 - االشـقر، عمـر سـلیمان و دیگـران )1418 ق ( مسـایل فـي فقه المقـارن، چ1، اردن: 

دارالنفائس.
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 - الترمـذی، ابـو عیسـی، محمد بن عیسـی ابن َسـْوره ابن موسـی ابن ضحاک السـلمی 
)1403ق( سـنن الترمـذی، ج3، چ10، تحقیـق عبدالرحمن محمد عثمان، بیـروت، دارالفکر. 
 - ابن رشـد، أبـو الولیـد، محمد بـن أحمـد )1415ق( بدايـة اجملتهـد و هنايـة املقتصـد، ج۱، 

چ۵، حتقيـق خالـد العطـار، بـروت: مكتبـة البحـوث والدراسـات. 
 - بخـاری، محمـد بن اسـماعیل )1401ق( صحیح البخاری، باب وجـوب الزکات، ج2، 

چ9، پشـاور: مکتبه اکرمیه. 
 - ابـن همـام، کمـال الدیـن محمـد بـن عبدالواحـد )ب.ت( فتـح القدیـر، ج2، چ8، 

پشـاور، انتشـارات مکتبـه رشـیدیه.
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 چکیده
جـرم بـه عنـوان یک پدیـدۀ مخـرب و برهم زننـده نظم اجتماعـی از دیر زمـان وجود 
داشـته کـه بعـد از بـه وجـود آمـدن تکنالـوژی و انترنـت، شـیوه های جدیـد و سـایبری 
ارتـکاب جرایـم نیز بـه وجود آمـد. جرایـم انترنتی که بـا اسـتفاده از تکنالـوژی مدرن و 
انترنـت در عصـر حاضـر ارتـکاب می یابد، بـه تخلفات و تجـاوز بر حقوق دیگـران اطالق 
می شـود کـه از طریـق انترنـت در فضای مجـازی یا سـایبری واقع شـده و نظـم ارتباطات 
الکترونیـک را برهـم می زنـد. از ایـن رو، پژوهش کنونی بـه بحث در مورد ایـن جرایم در 
فقـه اهل سـنت و قوانین جزائی افغانسـتان به هدف شـناخت این جرایم و مصادیق شـان در 
فقـه و قانـون با روش توصیفـی – تحلیلی پرداخته اسـت. تحقیق هذا بر محور این پرسـش؛ 
یعنـی جرایـم انترنتـی در قوانیـن افغانسـتان و مصادیـق آن در فقـه اهل سـنت چیسـت؟ 
می چرخیـد. در پاسـخ بـه این سـؤال فرضیه غالـب بر این بـوده که جرایـم انترنتی تخلفات 
غیـر شـرعی و غیـر قانونی اسـت کـه از طریـق انترنـت در فضای مجـازی یا سـایبر رخ 
می دهـد و مصادیـق آن در فقـه، موجودیـت علـت مشـترک میان جـرم انترنتـی ارتکاب 
یافتـه و جرمی اسـت کـه در فقه مورد بحـث قرار گرفته، مجازات و شـروط آن بیان شـده 
اسـت. یافته هـای ایـن تحقیق نشـان می دهد کـه جرایم انترنتـی تخلفات و تجـاوز برحقوق 
دیگـران از طریـق فضای مجازی هم چون سـرقت انترنتی، تروریسـم انترنتـی، کاله برداری 
انترنتـی، جعـل و تزویـر، باج گیری انترنتی و سـایر انـواع آن را گفته می شـود که مصادیق 
آن هـا در فقـه اسـالمی عبـارت از جرایم سـرقت مال، افسـاد فی االرض، تجسـس، خوردن 

مـال غیر به طـور باطـل و غیره می باشـد.
کلیدواژه ها: جرایم انترنتی، فقه اهل سنت، تروریسم انترنتی، کود جزای افغانستان.

تاریخ دریافت: 1401/5/5
تاریخ پذیرش: 1401/6/30
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مقدمه
جـرم عملـی مخالف بـا نظم اجتماعی یـا مخالف یکـی از اصول، ضوابـط و ارزش های 
مشـترک در جامعـه اسـت که این اصـول، ضوابـط و ارزش هـا از افکار، عقاید و شـرایط 
فرهنگـی و اجتماعـی آن جامعـه بـه وجود می آیـد. جرایم انـواع مختلفـی دارد که جرایم 
انترنتـی یـک بخـش از آن هـا می باشـد. بـا گسـترش شـمار کاربـران انترنت و اسـتفادۀ 
آن در ادارات دولتـی و خصوصـی، پدیـدۀ جرایـم انترنتـی مـوازی بـا ایـن تحـوالت در 
سـال های اخیـر رو بـه افزایش اسـت؛ طـوری که به نظـر می رسـد در تمام بخش هـا و به 
طـور خـاص بخش هـای آنالیـن ویب سـایت های ادارات دولتـی و حسـاب های شـخصی 
کاربـران انترنتـی از امنیـت چندانـی برخـوردار نیسـت. جرایـم انترنتی بسـیار زیـاد بوده 
کـه هـر کـدام آن هـا می توانـد تأثیـرات مخـرب و ویران گـری برای افـراد و یـا نهاد و 
ادارات دولتـی و خصوصـی داشـته باشـد. بناًء دانسـتن مفهـوم چنین جرایـم و جایگاه آن 
در قوانیـن کشـور و فقـه از اهمیت خاصـی برخوردار اسـت. هم چنان شـناخت این جرایم 
در فقـه و قوانیـن افغانسـتان، بـرای دانشـجویان و مدیـران ادارات ایـن کشـور یـک امر 
ضروری پنداشـته می شـود؛ زیـرا تحقیقات در افغانسـتان نشـان می دهد که اکثـر قربانیان 
جرایـم انترنتـی همچون جـرم باج گیری، جاسوسـی انترنتـی، جرایم علیه اشـخاص، امنیت 
و... بـه دلیـل نداشـتن معلومـات کافی در مـورد جایـگاه چنین جرایـم در فقه اسـالمی و 
قوانیـن افغانسـتان از درج شـکایت علیه مجرمین انترنتی منصرف شـده اند. اینک پرسـش 
مطـرح می شـود کـه: »جرایـم انترنتـی در قوانیـن افغانسـتان بـه کدام نـوع جرایـم گفته 
می شـود و مصادیـق آن در فقـه اهـل سـنت چیسـت؟« بـا توجه به پرسـش مطرح شـده 
فرضیـه غالـب این اسـت که »جرایـم انترنتی همانـا ارتـکاب تخلفات غیر شـرعی و غیر 
قانونـی و تجـاوز بـر حقـوق دیگران اسـت کـه از طریـق انترنـت در فضای مجـازی رخ 
می دهـد و در فقـه بـه جرایمـی گفتـه می شـود کـه علـت آن بـا جـرم انترنتـی ارتکاب 
یافتـه مشـترک باشـد. این مقالـه از نوع تحقیق توصیفـیـ  تحلیلی بـوده و اطالعات آن به 
روش کتابخانه یـی بـه دسـت می آید و در آن سـعی می شـود تـا ابتدا مفاهیم تعریف شـود 
و سـپس اطالعـات بدسـت آمـده تجزیـه و تحلیل گـردد و در پایـان بعـد از نتیجه گیری 

پیشـنهاد های بـه منظـور امنیت بیشـتر کاربـران انترنت ارائـه گردد. 
پیشنة تحقیق 

1.مـروری بـر جرایـم سـایبری؛ بـا تأکید بـر قوانیـن مجـازات رایانه یی، اثری اسـت 
از لیال حقیقی که در سـال )1395هـ( به دسـت نشـر سـپرده شـده اسـت. نویسـنده مقاله 
در مـورد مفهـوم سـه واژه »جرایـم رایانه یـی«، »جرایـم انترنتـی« و »جرایـم سـایبری« 
چگونگـی بـه وجـود آمدن ایـن جرم هـا، تعاریف و سـیر تاریخـی مباحث حقـوق رایانه، 
حقـوق شـبکه و انترنـت و حقـوق سـایبری، تحقیـق و بحـث نموده اسـت. اما نویسـنده 
جرایـم انترنتـی را از منظـر فقـه اسـالمی مـورد بحـث قـرار نـداده و نیـز بررسـی جرایم 
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انترنتـی کـه در آن صـورت گرفته به اسـاس قوانین نافذه کشـور جمهوری اسـالمی ایران 
می باشـد؛ لـذا در بحـث مـا مراد نبـوده و بـه بحث هـذا اکتفـاء کـرده نمی توانیم.

2. ذاکـر حسـین رضایـی )1398(، نویسـنده مقالـه )بررسـی جرایـم سـایبر و مفاهیم 
مرتبـط بـا آن بـا تکیه بر کـود جـزای افغانسـتان(، در این مقالـه جرایم سـایبر و مفاهیم 
مرتبـط بـا آن را از لحـاظ ماهیـت بیـان نمـوده اسـت که بعـد به ایـن نتیجه دسـت یافته 
اسـت: »در خصـوص ماهیـت ایـن جـرم بایـد گفـت کـه هـر چنـد مقننین این کشـور 
خواسـته انـد تـا تعریف جامـع و کامـل را ارائـه نمایند که هم شـامل همه جرایـم مربوط 
بـه تکنالوژی معلوماتی )نسـل اول و دوم( گـردد و هم تمام ارکان تکنالـوژی معلوماتی را 
ماننـد تکنالـوژی کمپیوتـر، تکنالوژی شبکه سـازی و تکنالوژی انترنـت و مخابرات را که 
جـرم علیـه آن هـا یـا به وسـیله آن ها یا در بسـتر آن هـا ارتـکاب می یابد را در بـر گیرد. 
امـا مـاده 851 کـود جـزا صـرف جرایمـی را کـه به وسـیله تکنالـوژی مـدرن اطالعات 
و ارتباطـات الکترونیکـی یـا اینترنتـی در فضـای سـایبر رخ می دهـد، تعریـف نموده اند. 
حـال آنکـه جرایـم از طریـق وسـایل تکنالوژی مـدرن بـا جرایم سـایبری متفـاوت اند. 
چـرا کـه در نـوع نخسـت جرایـم، کمپیوتر یا هـر وسـیله تکنالـوژی مدرن وسـیله جرم 
اسـت و انتخـاب ایـن عنـوان به این معناسـت کـه در هـر حال جرایـم از طریق وسـایل 
تکنالـوژی مـدرن، جرایـم سـایبری نیسـتند. بلکـه در جرایم سـایبری، وسـایل تکنالوژی 
مـدرن موضـوع رفتار هـای مجرمانـه اسـت و در واقـع ایـن دسـته از جرایـم هسـتند که 
جدیـد بـوده و واقعیـت نـو دارنـد. بنابـر ایـن، تازمانی کـه تفکیک فـوق در ایـن جرایم 
لحـاظ نگـردد ما قـادر بـه تفکیک سیاسـت جنایـی افتراقی بین جرایم سـنتی و سـایبری 
نمی باشـیم.« در اخیـر نویسـنده چنـد پیشـنهادی برای حـل ایـن معضله نیز مطـرح کرده 
اسـت کـه به علت عـدم طوالنی سـاختن موضـوع از ذکر آن ها خـود داری نمودیـم. بناء 
مـوردی کـه باعث عـدم اکتفاء بـه آن مقاله گردیـد همانا عدم بررسـی جرایم سـایبر در 
فقه اسـالمی و عدم بررسـی سـایر مفاهیـم مرتبط به این مفهـوم در قوانین افغانسـتان و فقه 

اسـالمی بـوده اسـت کـه در آن مقاله انجام نشـده؛ ولی اینجا شـده اسـت.
3. بررسـی فقهـی سـرقت رایانه یـی )اینترنتـی( بـا رویکـردی بر نظـر امـام خمینی، 
مقاله ای اسـت از موسـوی بجنوردی با همکاران که در پاییز )1392( در مجله پژوهشـنامه 
متیـن به شـماره 60 نشـر شـده اسـت. نویسـندگان در آن مقالـه از نظر فقهی بـه بحث در 
مـورد جرایـم رایانه یـی و جرایـم سـرقت رایانه یـی پرداخته انـد و بعـد از مقایسـه به این 
نتیجـه دسـت یافتـه اند: علی رغـم این که حد قطع انگشـتان سـارق از لحاظ بـاز دارندگی، 
می توانـد ایـده خوبـی بـرای مجـازات دزدان انترنتـی باشـد؛ امـا از آنجایی کـه در موارد 
زیـادی در ایـن نـوع دزدی شـبهاتی وجـود دارد، نمی توان ایـن را در مورد ایـن مجرمان 

جـاری نمود.
در ایـن مقالـه نویسـندگان بـه بحث فقهـی جرایـم انترنتی پرداختـه اند؛ ولـی چیزی 
کـه دلیـل عـدم اکتفـاء بـه آن مقالـه گردیـده بررسـی آن در فقه اهل تشـیع اسـت که 
در اینجـا مفهـوم نیسـت و نیـز جرایم انترنتـی در ایـن مقالـه در قوانین مـورد بحث قرار 
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اسـت. نگرفته 
جنبـه نوآوریکـه در ایـن مقاله صـورت گرفتـه بحث در مـورد جرایـم انترنتی در 
فقـه اهـل سـنت و در قوانین افغانسـتان به منظور شـناخت این جرایـم و مصادیق آن ها 
اسـت کـه در سـایر تحقیقـات روی ایـن موضوع بحـث صـورت نگرفته، حـال آنکه 

یـک ضـرورت مهم و مبـرم جامعه می باشـد.
تعریف مفاهیم:

انترنـت چیسـت؟ انترنـت )Internet( یـک شـبکه جهانی اسـت که شـامل میلیون ها 
کامپیوتـر متصـل بـه هم از سرتاسـر دنیا بوده و اجـازه انتقال انبوهـی از داده ها و اطالعات 

را میـان کامپیوترهـای موجـود می دهد. )امیـر رضا نصیـری 20 ژانویه 2015(
شـبکه چیسـت؟: شـبکه در تعریفی سـاده عبارت اسـت از مجموعه ای از کامپیوترهای 
مسـتقل کـه می تواننـد بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار نمـوده و منابع خـود را به اشـتراک 
گذارنـد. منظـور از منابع، سـخت افزارهـا و نرم افزارها می باشـد. )گروه تالیـف و ترجمه 

بنیاد ICDL جمهوری اسـالمی ایـران، 1390: 13(
تعریـف جرایـم انترنتـی: به طور کلـی به مجموعـه اقداماتی کـه باعث اذیـت و آزار 
و نادیـده گرفتـن حقـوق دیگـران شـده و خـارج از خطـوط قوانیـن انجـام شـود، تخلف 
می گوینـد. امـا اگر این تخلفـات از طریـق انترنت رخ داده باشـد، به ایـن اقدامات تخلف 
و جـرم در انترنـت گفتـه می شـود کـه انـواع مختلفی داشـته و بـه روش هـای گوناگون 

انجـام می گیرد. )محسـن شـیخ ها، 2 اردیبهشـت 1399(
جرم انگاری جرایم انترنتی در قوانین افغانستان

در افغانسـتان پـس از سـال 2001 میـالدی اسـتفاده از انترنت رایج شـد و رفتـه رفته در 
سـال های پسـین اسـتفاده از تکنالوژی معلوماتی نوین و انترنت بیشـتر شـد، نبود پالیسی های 
مشـخص و نبـود قانـون در مورد جرایم سـایبری از یک سـو و نیاز جامعه برای سـهولت در 
امـور از سـوی دیگـر باعث شـد که اسـتفاده از فـن آوری معلوماتی بیشـتر و بیشـتر گردد. 
بـرای نخسـتین بـار در افغانسـتان قانـون جرایم سـایبری در تاریـخ 25 ثـور 1396 در کود 
جـزاء افغانسـتان در بـاب دوازدهـم بـه تصویـب رسـید، کـه مـاده 851 کود جـزاء جرایم 
انترنتـی )سـایبری( را چنین تعریف میـدارد: »جرایم سـایبری عبارت از جرایمی اسـت که 
بـه وسـیله تکنالوژی مـدرن اطالعات و ارتباطـات الکترونیکی یـا انترنتی در فضای سـایبر 
ارتـکاب می یابـد.« هم چنـان بـرای مرتکب جرایم سـایبری مطابـق احکام فصـل اول، باب 
دوازدهـم کـود جـزاء مجـازات تعییـن گردید کـه در بحث های بعـدی ذکر آن هـا به طور 

مـاده وار در تحـت عنـوان انـواع جرایم ذکر خواهند شـد.
انـواع جرایـم انترنتـی: جرایـم انترنتی انواع زیـادی دارد که به شـکل مختصـر به بیان 

تعـدادی از آن ها خواهیـم پرداخت:
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1. تروریسـم1 انترنتـی: ایـن نـوع از جرایـم انترنتی شـامل حملۀ از پیش طراحی شـده 
سیاسـی بـر ضـد اطالعـات، سیسـتم های کمپیوتـری و اطالعاتـی کـه منجـر بـه اِعمـال 
خشـونت عوامـل غیـر قانونـی و گروهک هـای ملـی بـه غیـر نظامیـان اسـت می باشـد. 
تروریسـت های انترنتـی از آسـیب پذیری سیسـتم کمپیوتـر برای رسـیدن بـه مقاصد خود 
سـوء اسـتفاده می کننـد. در ایـن بـاب توضیحـات زیـادی وجـود دارد. یک تروریسـت 
انترنتـی بـه سیسـتم کنتـرول پردازشـی تولیـد کننده غـالت دسترسـی پیدا می کنـد و با 
تغییـر مقـدار مکمـل آهـن، فرزنـدان یک ملـت را بـا اسـتفاده از آن غذا بیمار می سـازد 
و یـا هـم از بیـن می بـرد. از دیگـر مثال هـای مربـوط بـه ایـن نـوع جـرم می تـوان از 
بـرج مراقبتـی نـام بـرد که منجـر بـه سـقوط هواپیمای بـزرگ می شـود. تغییـر فورمول 
دوایـی در کارخانـه دواسـازی، تغییـر فشـار در لولـۀگاز کـه باعـث انفجـار و سـوختن 
سـاختمان های در خـواب فـرو رفتـه اطراف شـهر می شـود را نام بـرد. توضیحاتـی از این 
نـوع عملیات هایـی هسـتند که تروریسـت های انترنتـی برای ایجاد آشـوب در کشـور به 

آن دسـت میزننـد. )نـازورا، 1390:150(
تروریسـم در فقه اسـالمی: در تعریف تروریسـم همانطور که بیان شـد وحشـت افگنی، 
حراس افگنـی و آشـوب آفرینی منظور شـده اسـت. بناء تروریسـم چنان کـه در مفهوم آن 
بیـان شـد قطعـًا از مظاهـر فسـاد در روي زمیـن اسـت و آن را بایـد مشـمول مجـازات  
اسالمی دانسـت. آیـه ای کـه در قـرآن مجـازات محاربـان و مفسـدان فـي أالرض را بیـان 
مي کنـد و دسـتور برخـوردي شـدید بـا کسـانی را می دهـد کـه امـروزه تحـت عنـوان 
تروریسـت می تـوان آن هـا را شـناخت. آیۀ 33 سـورۀ مائده اسـت، اهلل متعـال در این آیه 
يَا َجيَزاُء الَِّذييَن ُيَاِرُبيوَن اللََّ َوَرُسيوَلُه َوَيْسيَعْوَن ِف اْلَْرِض َفَسياًدا َأن ُيَقتَُّليوا َأْو  می فرمایـد: ﴿إِنَّ
ْنَييا  يْم ِخيْزٌي ِف الدُّ لِيَك َلُ يْن ِخيَاٍف َأْو ُينَفيْوا ِميَن اْلَْرِض َذٰ ُبيوا َأْو ُتَقطَّيَع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُلُهيم مِّ ُيَصلَّ

يْم ِف اْلِخيَرِة َعيَذاٌب َعظِييٌم﴾  َوَلُ
در ایـن آیـه چهـار مجـازات قتـل، بـه صلیـب کشـاندن، قطـع دسـت و پا یـا تبعید 
پیش بینـي شـده اسـت و مفسـران شـأن نـزول ایـن آیـه را مقابلـه بـا تروریسـت هایی 
دانسـته اند کـه از مسـلمانان دسـت و پا بریدند و چشـمان آن هـا را درآوردند و دسـت به 
کشـتار آن ها زدند، شـتراِن حامِل زکات را غارت کردند و سـپس از اسـالم خارج شـدند. 
پیامبـر اسـالم در مقابلـه بـا این گروه افسـادگر کـه بر حکومت خـروج کـرده و امنیت 
را از جامعـه اسـالمی سـلب کردنـد و ایجـاد رعب و وحشـت نمودنـد دسـتور داد آنان را 
دسـتگیر و نسـبت بـه آنـان مقابله به مثـل نمودند. بنـاء در می یابیـم که انجـام هر عملی 
1- تِروریســم بــه فرانســوی)Terrorism( کــه در زبــان فارســی از آن بــا عنــوان وحشــت افگنی، 
ــا  ــونت ی ــتفاده از خش ــه اس ــت، ب ــده  اس ــرده ش ــام  ب ــز ن ــی نی ــت  افگن ــری و دهش ــی، ارعاب گ هراس افگن
ــا ایدئولوژیــک گفتــه می شــود. تروریســم اســتفاده  ــه اهــداف سیاســی، مذهبــی، ی ــرای دســتیابی ب ــد ب تهدی
غیرقانونــی از خشــونت یــا ارعــاب اســت، بــه خصــوص علیــه غیــر نظامیــان، بــرای دنبــال کــردن اهــداف 

ــل 2022( ــنامه آزاد، 4 اپری ــا دانش ــی پدی ــی. )ویک سیاس
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از طریـق انترنـت کـه باعـث ایجـاد رعـب، وحشـت، هراس افگنـی و دهشـت افگنی در 
میـان مـردم گردد، از لحاظ شـریعت افسـاد فـی االرض خواند شـده و جزاهـای چهارگانه 

کـه در آیـه فـوق ذکر شـد، بـرای مرتکبیـن آن اعمال می شـود. 
در مـورد تروریسـم انترنتـی کود جزای افغانسـتان چنیـن صراحت دارد: شـخصی که 
بـا اسـتفاده از سیسـتم برنامـه یـا اطالعـات کمپیوتـری مرتکب جرایـم تروریسـتی این 
قانـون گـردد، بـه جـزای جرم تروریسـتی منـدرج ایـن قانون، محکـوم می گـردد. )کود 

جزا، مـاده: 863(
2. جرایـم انترنتـی علیه اشـخاص: جهـان انترنت فضای بـه مراتب بزرگتری را نسـبت 
بـه تلفـن و سـایر تکنولوژی هـا بـرای وقـوع ناهنجاری هـای رفتـاری ارائـه می دهـد. از 
ایـن رو، جرایـم انترنتـی می توانـد بـر ضد شـخصی نیز انجـام شـود؛ حتی اگـر این جرم 
صدمـه فزیکـی را به دنبال نداشـته باشـد، خود نوعی آسـیب به قربانی محسـوب می شـود. 

مثال هـای مربـوط بـه ایـن نوع جـرم در زیر بررسـی می شـوند:
- مسـائل جنسـی: این بخش از جرایم شـامل قاچاق، پخش، نصب و اشـاعه موضوعات 
ممنـوع از جملـه مطالب جنسـی، پخش اطالعات بی شـرمانه و سـوء اسـتفاده های جنسـی 

از بچه هـا می شـود.
- خشـونت انترنتـی: شـخص می توانـد از طریق انترنت مورد خشـونت قـرار گیرد. این 
خشـونت می توانـد از طریـق ایمیـل، سـایت های انترنتـی و برنامه هـای چـت بـه قربانی 

منتقل شـود.
- تهدیـد انترنتـی: در ایـن نـوع جرایـم از طریـق فرسـتادن پیام هـای الکترونیکـی به 
قربانـی جهانـی تخیلـی سـاخته می شـود. بـه عنـوان مثـال ایمل هـای تهدیدآمیـز کـه به 
رئیـس شـرکت مایکروسـافت بیل گیتـس فرسـتاده شـد. در مثالـی دیگر بـرای 2 قاضی 
فدرالـی تهدید هـای مرگ از طرف شـخص کانادایی فرسـتاده شـد. )نـازورا، 1390: 149( 
جرایـم انترنتـی علیـه اشـخاص در ماده هـای 866، 867 و 868 کود جـزاء مورد بحث 
قـرار گرفتـه اسـت و بـرای تعقیـب عدلی ایـن جرایم، شـکایت مجنـی علیه شـرط قرار 
داده شـده کـه شـرح آن قـرار ذیل می باشـد: )1( شـخصی که بـدون مجـوز قانونی و به 
منظـور ایجـاد ضرر، معلومـات هویت شـخص دیګری را که به آن دسترسـی دارد یا آن 
را از سـایر طـرق به دسـت آورده، با داشـتن سـوء نیـت در فضای سـایبر افشـاء نماید، 
بـه حبـس قصیـر محکوم مـی ګردد. )2( شـخصی که عمـداً معلومـات مندرج فقـره )1( 
ایـن مـاده را به منظـور ارتـکاب جرایم جنایت یا جنحه سـوء اسـتفاده نماید، بـه مجازات 
جـرم مرتکبـه یـا حبس متوسـط، یا هر کـدام که بیشـتر باشـد، محکوم می گـردد. )کود 
جـزا، مـاده: 866( شـخصی کـه به وسـیله سیسـتم کمپیوتـری یـا مخابراتـی موضوعات 
غیـر اخالقـی یـا غیـر اسـالمی را تولید، ارسـال، منتشـر، توزیع یا بـه فروش رسـاند یا به 
فـروش عرضـه کنـد یا به قصد ارسـال یا انتشـار یـا تجارت تولیـد یا ذخیره یـا نگهداری 
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کنـد، بـه حبس متوسـط تا دو سـال یا جـزای نقـدی از پنج هزار تا شـصت هـزار افغانی، 
محکـوم می گـردد، اسـتفاده علمـی از این حکم مسـتثنی می باشـد. به مقصد فقـره )1( این 
مـاده، موضوعـات غیـر اخالقـی بـه تصویر، صـوت یا متـن واقعی یـا غیر واقعـی اطالق 
می شـود کـه بیانگـر برهنگـی کامـل زن یـا مـرد یا انـدام تناسـلی انسـان اسـت. )کود 
جـزا، مـاده: 867(. )1( شـخصی که به وسـیله سیسـتم کمپیوتـری یا مخابراتـی، صوت یا 
تصویـر یـا فلم خصوصـی دیګری را بـدون رضایت و علم وی در فضای سـایبر منتشـر 
کنـد یـا در دسـترس دیګران قـرار دهـد، بـه نحوی کـه منجر بـا ایجاد ضرر مـادی یا 
معنـوی یـا موجـب هتک حیثیت وی شـود، به حبس متوسـط تا دو سـال یا جـزای نقدی 
از شـصت هـزار تـا یک صد و بیسـت هـزار افغانی، محکـوم می ګردد. )2( شـخصی که 
بـه وسـیله سیسـتم کمپیوتری یـا مخابراتـی، فلم یـا صوت یـا تصویر خصوصـی دیگری 
را تغییـر دهـد یـا تحریف یا منتشـر کند یـا آن را با وجـود آگاهی از تغییر یـا تحریف، 
نشـر کنـد، بـه نحوی کـه موجب هتـک حیثیت وی شـود، به حبس متوسـط بیش از سـه 
سـال یـا جزای نقدی از شـصت هـزار تا یکصد و هشـتاد هـزار افغانی، محکـوم می گردد. 
)3( تعقیـب عدلـی جرایـم مندرج فقره هـای )1 و 2( این ماده مشـروط به شـکایت مجنی 

علیه می باشـد. )کـود جزا، مـاده: 868(
3. سـرقت انترنتـی: دزدی در جرایـم انترنتـی شـامل دزدی اطالعـات، دزدی پـول یا 
دارایـی و دزدی خدمـات اسـت. ایـن نـوع دزدی بـا دزدی کـه در دنیـای حقیقـی رخ 

می دهـد متفـاوت اسـت.
سـرقت اطالعـات: اطالعـات موجـود در انترنـت گاه بسـیار مهـم اسـت و می توانـد 
دزدیده شـود. رکوردهای پزشـکی، لیسـت مشـتریان و ایمیل های شـخصی همه می توانند 
دزدیـده شـوند و بـه اشـخاصی کـه عالقه منـد بـه ایـن اطالعـات هسـتند فروخته شـود. 
دزدی شـماره کارت، دزدی از دسـتگاه خـود پرداز )ATM(، دسترسـی به رمز و سـرقت 

اطالعـات برخـی از نمونه هـای ایـن نـوع جرم می باشـند.
سـرقت دارایـی: این نـوع دزدی انترنتی شـامل اسـتفاده ناصحیـح از اطالعـات ذخیره 

شـده الکترونیکـی اسـت که نشـان دهنـدە بودجه مالی اسـت.
سـرقت خدمات: شـامل خدمات و سـرویس های اسـت که شـخصی از طریق حقه های 
دغل کارانـه بـه دسـت مـی آورد. بـه عنـوان مثـال بـه منظـور دسترسـی به یک سـایت 
پرداخـت، شـخص بـدون مجـوز از رمـز ثبت شـده شـخصی دیگر اسـتفاده می کنـد تا از 

پرداخـت پـول اجتناب کنـد. )نـازورا، 1390: 148(
در فقه اسالمی برداشت و تعریف مذاهب اهل سنت از سرقت این قرار است:

اْلَبالِـِغ نَِصاًبـا  اْلَعاِقـِل  َأْخـُذ  اند:»َوِهـَي   - احنـاف سـرقت را چنیـن تعریـف نمـوده 
)الموصلـي  اْلُْفَيـِة.«  َوْجـِه  َعـَى  فِيـِه  َلـُه  ُشـْبَهَة  َل  لِْلَغـْرِ  ِمْلـًكا  نَِصاًبـا  ِقيَمُتـُه  َمـا  َأْو  ُمْـَرًزا، 
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)102 ج4:  1937م،  البلدحـي، 
 - مالکی هـا سـرقت را چنیـن تعریـف نمـوده انـد: »هـی أخذ مـال الغیر مسـتترا من 

غیـر أن یؤتمـن علیـه.«. )ابن رشـد الحفیـد، 2004م، ج 4: 229( 
 - شـافعی ها سـرقت را چنیـن تعریـف نمـوده اند: »هـي لغۀ أخـذ المال خفیۀ وشـرعا 

أخـذه خفیـۀ ظلما من حـرز مثله بشـروط.« )الشـربیني »بی تـا« ج4: 185(
 - حنابلـه سـرقت را چنیـن تعریـف نمـوده انـد: »وهـي أخذ مـال علی وجـه االختفاء 
مـن مالکـه أو نائبـه، )إذا أخـذ( المکلـف )الملتزم( مسـلما کان أو ذمیا بخالف المسـتأمن 

ونحـوه.« )البهوتی»بی تـا«: 673(
شروط سرقت

 بـا نظر داشـت تعاریف فـوق برای اطـالق کلمه سـرقت )واجب کننده قطع دسـت(، 
بـاالی یـک عمل، وجود موارد ذیل شـرط گردانیده شـده اسـت:

1. دزد )سـارق( بایـد بالـغ باشـد، اگـر دزد طفل و یا دیوانه باشـد در ایـن صورت حد 
باالی آن نیسـت. 

2. دزد بـه اختیـار خـود عمـل دزدی را انجـام داده باشـد و از سـوی شـخص دیگری 
مجبور نشـده باشـد. 

3. دزد در حالـت اضطـرار قـرار نداشـته باشـد؛ طوری کـه از طعـام حالل چیـزی پیدا 
نگردد. 

4. مـال دزدی شـده بـه نصـاب رسـیده باشـد، آن نصابـی که دسـت دزد )سـارق( به 
سـبب آن قطـع می شـود و ایـن نصـاب عبـارت از ربع )چهـار بر یـک( دینـار از طال، یا 
سـه درهـم از نقـره به نـزد جمهور اسـت. برخـالف احناف کـه آن ها مقـدار نصاب یک 

دینـار و یـا ده درهـم و یـا قیمت یکـی از اینهـا را می دانند. 
5. در مالـی کـه آن را دزدی می کنـد شـبهه ملکیـت دزد موجـود نباشـد، اگر شـبهه 

ملکیـت دزد در مـال موجـود باشـد در ایـن صـورت دزد گفته نمی شـود.
6. شـرط ششـم اینکـه مال دزدی شـده از یـک مکان مصئون دزدی شـده باشـد و این 

شـرط اتفاقـی در نزد تمـام فقهای امصار اسـت. )ابـن جزي »بی تـا«: 235(
بعـد از شـناخت سـرقت )دزدی( در مذاهـب چهـار گانه اهل سـنت، گفتـه می توانیم 
در صورتـی که شـرایط سـرقت در جرم ارتـکاب یافتـه از طریق انترنت تحقـق پیدا کند، 
جرم سـرقت شـمرده شـده و احـکام مربوط به سـرقت بـاالی آن تطبیق می شـود. البته در 
مـورد ارتـکاب چنیـن جرایم قوانین افغانسـتان طـور دیگـری صراحت دارند. قسـمی که 
مـاده 860 کـود جـزا بـه مرتکبین جرم سـرقت انترنتی حسـب احـوال نظر بـه ارزش مال 

مسـروقه حبـس متوسـط و حبس طویـل را در نظر ګرفته اسـت.
قانـون در مـورد سـرقت انترنتـی در کـود جزا چنیـن صراحـت دارد: شـخصی که با 
اسـتفاده از سیسـتم کمپیوتـری یا الکترونیکی مرتکب جرم سـرقت شـود، حسـب احوال 
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بـا نظـر داشـت ارزش مال مسـروقه، به حبس متوسـط یا طویـل، محکوم می گـردد. )کود 
جزا، مـاده: 860(

4. جـرم فریـب / کاله بردار انترنتـی: کاله برداری انترنتی یکی از جرایمی اسـت که به 
واسـطه رشـد تکنالـوژی و انترنت در زندگی افراد شـکل گرفته اسـت. در واقـع این جرم 
همـان کاله برداری سـنتی اسـت که ایـن بـار از طریق اسـتفاده از انترنت شـکل می گیرد 
و معضـالت زیـادی نیـز در پـی دارد. مثـال: کاله بـرداری انترنتـی از طریـق انسـتاگرام، 
فیسـبوک، تلگـرام کـه یکـی از شـایع ترین انـواع کاله بـرداری انترنتـی اسـت و افـراد 
زیـاد بـا آن در گیـر هسـتند. کاله برداری سـاده؛ یعنـی فردی با سـوء نیت مـال متعلق به 
دیگـری را بـا فریـب دادن او و اسـتفاده متقلبانـه از او بگیـرد و ببرد. در این نـوع جرایم 
انترنتـی، مجـرم بـرای ترغیب قربانی بـه تحویل راغبانـه اموالش از جمالت دروغ اسـتفاده 
می کنـد. ایـن نـوع جـرم غالبـا از طریـق تجارت هـای طبقه یـی، مجوز هـای نمایندگی ها 
و فرصت هـای تجـاری، مزایده هـا، فـروش کااله هـای عمومی، پیشـنهاد دریافـت کارت 
اعتبـاری، پیشـنهاد کار و وام هـای مالـی آماده صـورت می گیـرد. انترنـت بهترین مکان 
بـرای مجرمـان اسـت تا بتواننـد از طریق ایمیل و سـایت های انترنتی اظهـارات دروغ خود 

را بـه قربانـی خود منتقـل کنند. )نـازورا،1390: 148(
در فقـه اسـالمی کاله بـرداری از زمـره جرایمی اسـت که نوعـی خوردن مـال به طور 
باطـل محسـوب می شـود و بـا توجـه بـه عمـوم آیـۀ شـریفه﴿َوَل َتْأُكُليوا َأْمَواَلُكيم َبْينَُكيم 

بِاْلَباطِيِل﴾. )سـوره بقرۀ: 188(
بـا اسـتفاده از عنـوان کلـی تعزیـرات کـه بـرای اعمـال حـرام وضع شـده انـد قابل 
مجـازات می باشـد. در متـون فقهـی از کاله بـرداری تحت عنـوان »احتیال« نام برده شـده 
و بـرای وی مجـازات تعزیـری مقـرر گشـته اسـت. در قانون نیـز در مـاده 859 کود جزا 
جـرم کاله بـرداری انترنتـی مـورد بحث قـرار ګرفته که مـاده فوق چنیـن صراحت دارد: 
»شـخصی کـه بـه صورت فریـب کارانه بـه منظور کسـب منفعـت برای خود یا شـخص 
دیگـری یـا وارد نمودن خسـاره به دیگـری، مرتکب یکـی از اعمال ذیل شـود، به حبس 

متوسـط یـا جـزای نقـدی از شـصت هزار تا سـه صد هـزار افغانـی، محکـوم می گردد:
1. دسترسی به سیستم کمپیوتری، برنامه یا اطالعات کمپیوتری.

2. دخول، تعدیل، تغییر، حذف یا تولید برنامه یا اطالعات کمپیوتری.
3. مداخله، ممانعت، اخالل یا انسداد عمل کرد سیستم کمپیوتری.

4. کاپـی کـردن، انتقـال یا ارسـال اطالعات یـا برنامه به سیسـتم کمپوتری، دسـتگاه 
یـا وسـیله ذخیـره سـازی بـه اسـتثنای وسـیله کـه در آن ثبت شـده اسـت یـا انتقـال یا 
ارسـال اطالعـات یـا برنامـه بـه موقعیـت دیگـر در عین سیسـتم کمپوتـری، دسـتگاه یا 

وسـیله ذخیره سـازی.«
5. اسـتفاده از اطالعـات یـا برنامـه یا اخـراج اطالعات یـا برنامه از سیسـتم کمپیوتری 



/ جرایم انترنتی در فقه اهل سنت و قوانین افغانستان 182

کـه در آن ثبت شـده اسـت. )کود جزا، مـاده: 859(
چنانچـه در فـوق ذکـر شـد، کاله بـرداری هـم در فقـه و هـم در قانون جرم شـمرده 
شـده که در شـریعت بـرای مرتکبیـن آن جـزای تعزیـری و در کود جزا حبس متوسـط 
یـا جـزای نقـدی بین شـصت هزار تا سـه صد هـزار افغانـی در نظر ګرفته شـده اسـت.

5. جرایـم جاسوسـی انترنتـی: جاسوسـی انترنتی همانند جاسوسـی کالسـیک، ناظر به 
کسـب اسـرار حرفه یی، تجـاری، اقتصادی، سیاسـی، نظامی و نیز افشـاء، انتقال و اسـتفاده 

از اسـرار اسـت. )ویب سـایت نگین عدالت، 2020/08/06(.
جرایم جاسوسـی در فقه اسـالمی: بی شـک تجّسـس نمودن در حاالت خصوصی مردم 
و تفتیـش درباره اسـرار نهانـی آن ها کار مذموم و ناپسـندی اسـت. خداوند سـّتار العیوب 
اسـت و بنـدگان او نیـز باید چنین باشـند؛ مگر در مورد کسـانی که شـرم و حیـا را کنار 
بگذارنـد و تظاهـر بـه گنـاه نماینـد کـه احتـرام آن ها شکسـته می شـود؛ چون خودشـان 
احتـرام خویـش را شکسـته انـد. قرآن مجید نیـز با صراحت در سـوره »حجرات« نسـبت 
يا الَِّذييَن آَمنُيوا اْجَتنُِبيوا َكثِيرًا ِميَن الظَّينِّ اِنَّ  َ بـه ایـن موضوع هشـدار داده و می فرمایـد: ﴿َييا َايُّ

﴾. )سـوره حجرات: 12(  ُسيوا َو َل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبعضاً سَّ َبْعيَض الظَّينِّ اِْثيٌم َو َل َتَ
ترجمـه: ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! از بسـیاری گمان هـا بپرهیزیـد؛ چرا که 
بعضـی از گمان هـا گنـاه اسـت و هرگـز در کار دیگـران تجّسـس نکنیـد و هیـچ یـک 
از شـما دیگـری را غیبـت نکنـد. در اینجـا به سـه گناه بزرگ اشـاره شـده اسـت؛ یعنی 
»گمـان بـد«، »تجسـس« و »غیبـت« و هـر یـک از ایـن گناه هـان سـه گانـه در واقع 
مقّدمـه دیگـری اسـت؛ یعنـی گمـان بـد بـردن دربـاره اشـخاص سـبب می شـود که در 
بـارۀ آن هـا، تجسـس کنند، تجّسـس سـبب می شـود که بـه عیـوب و خطاهایـی برخورد 
نماینـد و بعـد از آگاهـی بـر خطا و عیـوب مـردم در غیبت یکدیگـر می افتنـد. غیبت از 

بزرگتریـن گناه هـان و مایـه کینـه و عـداوت و پراگندگـی و بـی اعتمادی اسـت. 
اصـوال از نظر اسـالم آبـروی هر کس مهم ترین سـرمایه اوسـت که از جهاتـی از مال 
و جانـش نیـز مهم تـر اسـت. پیامبر اسـالم صلـی اهلل علیه وسـلم کسـانی را کـه عیوب و 
کاسـتی های دیگران را تجسـس و جسـتجو می کنند در ردیف کسـانی قرار داده اسـت که 
یـا ایمان کامـل ندارند و یا قلب آن ها از ایمان خالی می باشـد. قسـمیکه ارشـاد می فرماید: 
 )يـا معـَش مـن آمـَن بلسـانِه ومل يدخـْل اإليـاُن قلَبـه، ل تغتابـوا املسـلمني، ول تتَّبعـوا عوراِتم(1

 الحدیـث. )أبـی داود، 2009م، ج1: 241(، و أحمـد بـن حنبـل، 2001م، ج20:33(. ترجمه: 
"ای گروهـی کـه بـه زبـان ایمـان آورده ایـد و ایمـان به قلب شـما داخل نشـده اسـت، 

مسـلمانان را غیبـت نکنیـد و نـه عیوب ایشـان را جسـتجو نمائید."

1-الراوی: أبوبرزۀ األسلمی نضلۀ بن عبید، المحدث األلبانی، و صّححه ابن حبان و البانی، المصدر صحیح أبی داود، 
خالصۀ حکم المحدث: حسن صحیح.
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 ایـن یـک واقعیت اسـت که سـرمایه اصلی هر کـس را در جامعه، آبروی او تشـکیل 
می دهـد و مسـائل دیگر همه تحت الشـعاع آن اسـت و بدون شـک سـوء ظن و تجّسـس 
و غیبـت ایـن سـرمایه گرانقـدر را بـه مخاطـره می افگنـد، یا بـه باد فنـا می دهـد؛ ولی با 
ایـن حـال مـواردی پیـش می آید کـه اگر با حسـن ظن بـا آن برخورد شـود و اقـدام به 
تجسـس نکننـد و اسـرار نهانـی آشـکار نشـود، خطراتی بـرای جامعه اسـالمی بـه وجود 
می آیـد، خـواه ایـن خطـر، توطئه ای باشـد از سـوی منافقان داخلی یا نقشـه های شـومی از 

سـوی دشـمنان خارج که بـه دسـت مزدورانشـان در داخل انجـام می گیرد.
در چنین مواردی باید ُحسـن ظن را کنار گذاشـت و با سـوءظن به مسـائل نگریسـت 
و بـرای حفـظ اهـداف مهم تـر و واالتـر به تجّسـس پرداخت و این همان فلسـفه تشـکیل 
دسـتگاه های اطالعاتـی و ضـّد اطالعاتی اسـت، فلسـفه ای اسـت معقول و منطقـی و موافق 
عقـل و شـرع، هـر چنـد دنیاپرسـتان و دولت هـای خودکامـه و اسـتکباری از آن سـوء 
اسـتفاده کـرده و می کنند؛ ولی سـوء اسـتفاده آن ها هرگـز از منطقی بـودن اصل موضوع 
نمی کاهـد و ضـروری بودنـش را در جای خود که در باال اشـاره شـد زیر سـؤال نمی برد.

کوتـاه سـخن اینکـه: عـدم تجّسـس در کارهـای دیگـران و زندگی خصوصـی آن ها 
یـک اصل اسـت که بایـد حفظ شـود؛ ولی تجّسـس در موارد خاّصی یک اسـتثناء اسـت 
کـه آن هـم بایـد با حفظ حدود و شـرایطی بـه عنوان یک وظیفـه الهـی و اجتماعی دنبال 
گـردد. در واقـع ایـن اسـتثناء از قانـون اهـم و مهـم سرچشـمه می گیـرد و تحـت عنوان 
ثانـوی واقع می شـود. حفـظ آبروی افراد، بسـیار مهم اسـت؛ اّمـا حفظ موجودیّـت جامعه 
اسـالمی و نظـام حکومـت و امنّیـت و آرامـش، از آن مهم تـر و الزم تر اسـت، بـه همین 

دلیـل در مـوارد خاّصـی، دومی فـدای اّولی می شـود.
از آنچـه در بـاال گفتـه شـد، روشـن می شـود که همیشـه تجّسـس و تفتیـش در حال 
دیگـران نیـاز بـه دلیـل کافـی دارد و اقـدام خودسـرانه در این مـورد مجاز نیسـت. آنچه 
گفته شـد مربوط به تجّسـس در درون جامعه اسـالمی اسـت؛ اما در بیرون جامعه اسـالمی، 
مسـأله روشـن تر و آشـکارتر اسـت. مسـلمانان همیشـه بایـد از آنچـه در ظاهـر و باطن 
جوامـع بیگانـه می گـذرد کـه ممکن اسـت با سرنوشـت مسـلمین ارتباط داشـته باشـد با 
خبـر باشـند، توطئه هـا را در نطفـه بشناسـند و خفـه کننـد وگرنـه زمانی باخبر می شـوند 
کـه از عهـده خنثـی کـردن آن بـر نمی آیند، یـا باید بهـای گزافـی بـرای آن بپردازند!

نـوع دیگـری از تجّسـس نیـز در حکومـت اسـالمی ـ و همـه حکومت هـای جهـان 
ـ وجـود دارد و آن تجّسـس در کار مأمـوران و کارگـزاران حکومـت اسـالمی اسـت 
تـا اطمینـان حاصـل شـود که آن هـا وظایـف خـود را خـوب انجـام می دهند، تعـّدی بر 

مسـلمین روا نمی دارنـد و از مقـام خـود سـوء اسـتفاده نمی کننـد.
به هر حال از آیات قرآن، اسـتفاده می شـود که مسـأله تجّسـس و جاسوسـی در آن 
اعصـار نیـز وجـود داشـته اسـت و در برابر جاسوسـی های دشـمنان اسـالم، پیامبر)صلی 
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اهلل علیه وسـلم( دسـتگاه ضّد جاسوسـی داشـت تـا به وسـیله آن تحرکات دشـمن را در 
ایـن زمینـه خنثی کنـد. در آیه 47 سـوره توبه به مسـلمانان هشـدار می دهد کـه مراقب 
تحـرکات جاسوسـی منافقـان باشـند و چنیـن می فرمایـد: ﴿َليْو َخَرُجيوا فِيُكيْم َميا زاُدوُكْم 
يْم َو اللُ َعلِييٌم بِالّظالِِينَي﴾.  اِلَّ َخبيالً َو َلَْوَضُعيوا ِخَاَلُكيْم َيْبُغوَنُكيُم اْلِفْتنَيَة َو فِيُكيْم َسيّاُعوَن َلُ

)سـورۀ توبـه: ۴۷( 
ترجمـه: اگـر آنهـا همـراه شـما ]و به سـوی میـدان جنگ تبـوک[ خارج می شـدند، 
چیـزی جـز اضطـراب و تردیـد بـه شـما نمی افزودنـد، و بـه سـرعت در میـان شـما بـه 
فتنه انگیـزی می پرداختنـد و در میـان شـما جاسوسـانی برای آن هـا وجـود دارد، و خداوند 

نسـبت بـه ظالمان آگاه اسـت.
در اینجا »سـّماع« ممکن اسـت به معنی جاسـوس باشـد، یا کسـی کـه حالت پذیرش 
و شـنوایی او زیـاد اسـت؛ ولـی احتمـال اّول با مورد آیه مناسـب تر اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه در چند آیـه قبـل از آن، بـه پیامبر)صلـی اهلل علیه وسـلم( دسـتور می دهد که 
َ لَـَك الَِّذيَن  تـالش کنـد و منافقان را بشناسـد، می فرمایـد: ﴿َعَفـى اهللُ َعْنـَك ملَ اَِذنْـَت هَلُـْم َحـّى يـََتبَـنَّ

َصَدُقوا َو تـَْعَلَم اْلكاِذِبَن﴾. )سـورۀ توبه: 43(
 ترجمـه: خداونـد تـو را بخشـید، چـرا به آن هـا اجازه دادی کـه از شـرکت در میدان 
جهـاد خـودداری کننـد، چرا نگذاشـتی آن ها که راسـت می گوینـد از آن هـای که دروغ 

می گوینـد شـناخته شـوند؟. )ویـب سـایت: آئین رحمت، بـی تا(. 
کـود جـزای افغانسـتان در مـورد جـرم جاسوسـی انترنتی چنیـن صراحـت دارد: )1( 
شـخصی کـه بـه صورت غیـر قانونی نسـبت بـه سیسـتم، برنامه یـا اطالعـات کمپیوتری 
حـاوی اطالعـات سـری، مرتکـب یکـی از اعمال ذیل شـود، به جـزای جـرم خیانت ملی 

یـا جاسوسـی مندرج ایـن قانـون، محکـوم می گردد:
 1. دسترسـی بـه اطالعات سـری در حـال انتقال یا ذخیره شـده در سیسـتم کمپیوتری 

یـا مخابراتـی یا حامل هـای اطالعات.
2. در دسـترس قـرار دان اطالعـات سـری در حـال انتقـال یا ذخیره شـده در سیسـتم 

کمپیوتـری یـا مخابراتـی یـا حامل هـای اطالعات.
3. افشـاء یا در دسـترس قـرار دادن اطالعات سـری در حـال انتقال یا ذخیره شـده در 
سیسـتم کمپوتـری یـا مخابراتـی یـا حامل های اطالعـات برای دولت، سـازمان، شـرکت 

یا گـروه خارجـی یا عامـالن آن ها.
)2( بـه مقصـد فقـره )1( ایـن مـاده، اطالعـات سـری، عبـارت از اسـرار مربـوط به 
حاکمیـت ملـی، تمامیـت ارضی یـا امنیت ملی کشـور می باشـد کـه در فصـل مربوط به 
جرایـم جاسوسـی و خیانـت ملی، منحیث اسـرار دولتی، شـناخته شـده اسـت. )کـود جزا 

)864 ماده: 
6. جرایـم جعـل و تزویـر انترنتـی: ایـن نـوع جـرم شـامل تغییـر سـند به قصد سـوء 
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اسـتفاده از سـند تغییـر یافتـه و بـه قصـد گمـراه کردن شـخصی دیگر اسـت. ایـن جرم 
انترنتـی زمانـی انجام می شـود که شـخصی با اسـتفاده از کمپیوتر، سـندی را تغییـر داده و 
یـا اطالعـات غلطـی را ضمیمه سـند های موجود در انترنـت کند. )نـازورا،1390: 148( در 
مـورد جرایـم جعـل و تزویر کود جـزای افغانسـتان چنین صراحـت میدارد: شـخصی که 
اطالعـات اصلـی یا واقعـی سیسـتم کمپیوتری را به شـکل مزورانـه تولید، تغییـر، تبدیل، 
حـذف یـا خنثـی نمایـد، به حبـس متوسـط یا جـزای نقدی از شـصت هـزار تا سـه صد 

هـزار افغانـی، محکـوم می گردد. )کـود جزا، مـاده: 858(
بـاج  گیـری انترنتـی: این نـوع از جرایـم انترنتی از سـوی هکر های سـطح ابتدایی و از 
طریـق صفحـات اجتماعـی مانند فیسـبوک، واتس آپ، انسـتاگرام و... بطـور عام صورت 
می گیـرد. معمـوال مجـرم بـا ارسـال لنک مخـرب یا ارسـال ویروس بـرای قربانـی و باز 
کـردن لنـک یا ویـروس توسـط قربانـی بـه داده و اطالعات شـخصی آن دسترسـی پیدا 

می کنـد و بعـد از آن بـا قربانـی در تمـاس شـده از او باج گیـری می نماید.
از منظـر شـریعت اسـالمی باج گیـری یـک عمـل مذمـوم و ناروا اسـت کـه در مورد 
مذمت آن نصوصی از رسـول اهلل صلی اهلل علیه وسـلم روایت شـده اسـت، چنانچه در مسـند 
امـام احمـد بـن حنبـل رحمـه اهلل از »رویفع« پسـر عامـر رضـی اهلل عنه روایت شـده که 
گفـت: از آن حضـرت صلـی اهلل علیه وسـلم شـنیدم کـه می فرمودنـد: "باج گیـر در آتش 
دوزخ اسـت". در جـای دیگـر از عقبه پسـر عامـر رضی اهلل عنـه روایت شـده که گفت: 
»از آنحضـرت شـنیدم کـه فرمودند: »باج گیـر در جنت داخل نمی شـود.« بنـاء از روایات 
فـوق و روایـات دیگـری کـه در مـورد باج گیـری وجـود دارد دانسـته می شـود که باج 
گرفتـن و بـه زور و بـدون رضـا از کسـی چیـزی را گرفتـن حـرام بـوده و کسـانی که 
چنیـن عملـی را انجـام می دهنـد مسـتحق ورود جنت نبـوده؛ بلکـه داخل جهنم می شـوند. 
هم چنـان در مـورد باج ګیـری انترنتـی کـود جـزای افغانسـتان چنیـن صراحـت دارد: 
شـخصی کـه با اسـتفاده از سیسـتم، برنامـه یا اطالعـات کمپیوتـری، در فضای سـایبری، 
صـوت یـا تصویـر یا فلـم خصوصـی دیگری را به دسـت آورده و شـخص را به نشـر آن 
در فضـای سـایبری در مقابـل اخـذ منفعت تهدیـد نماید، به حبـس قصیر یا جـزای نقدی 

از سـی هـزار تا شـصت هـزار افغانـی محکـوم می گردد.
هـر گاه جـرم منـدرج فقـره )1( ایـن مـاده سـبب ضرر جسـمی یـا معنوی شـدید به 
شـخص گـردد، مرتکـب به حبس متوسـط، محکـوم می گـردد. )کود جـزا، مـاده: 869(

نتیجه گیـری: با گسـترش فضای انترنـت و افزایـش روز افزون کاربـران، دامنه ارتکاب 
جرایـم انترنتی نیز وسـیع تر شـده اسـت کـه ما در ایـن مقاله به بحـث در مورد ایـن جرایم 
در فقـه اهـل سـنت و قوانین جزائی افغانسـتان بـه هدف شـناخت آن ها و مصادیق شـان در 
فقـه و قانـون پرداختیـم. بعد از بحـث و تحلیل مقایسـوی که بیـن جرایم انترنتـی در فقه و 
قانـون انجام شـد، بـه این نتیجه دسـت یافتیم که جرایـم انترنتـی در قوانین افغانسـتان برای 
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اولیـن بـار در 25 ثـور 1396 در کـود جزا تحت عنوان جرایم سـایبری بـه حیث یک عمل 
مذمـوم، خطرآفریـن و جرم مـورد بحث قرار گرفته و چنین تعریف شـده: »جرایم سـایبری 
عبـارت از جرایمی اسـت که به وسـیله تکنالوژی مـدرن اطالعات و ارتباطـات الکترونیکی 
یـا انترنتـی در فضای سـایبر ارتـکاب می یابد« در ضمـن مصادیق آن در فقه اسـالمی )اهل 
سـنت( وجـود داشـته کـه از آن جملـه می تـوان به جرایم »افسـاد فـی االرض«، تجسـس، 
سـرقت، باج گیری و سـایر آن ها اشـاره کرد. مثال جرم جاسوسـی یا تجسـس یکی از انواع 
جرایـم انترنتی اسـت کـه قانون آن را اسـرار مربـوط به حاکمیـت ملی، تمامیـت ارضی یا 
امنیـت ملی کشـور می دانـد. مصداق ایـن جرم در فقـه بر می گـردد، به جرم جاسوسـی که 
در مـورد آن اهلل تعالـی در قـرآن کریـم به لفـظ صریح می فرمایـد: جاسوسـی نکنید که در 
اینجـا منـع بـه طور جـزم و حتم بـوده و افاده وجـوب امتنـاع از عمل تجسـس را می نماید، 
مگـر در مـواردی کـه شـریعت آن را اسـتثاء کـرده اسـت. هم چنـان رسـول اهلل صلـی اهلل 
علیـه وسـلم کسـانی را کـه عیوب و کاسـتی های دیگـران را تجسـس و جسـتجو می کنند 
در ردیـف کسـانی قـرار داده اسـت کـه یا ایمـان کامـل ندارند و یا قلـب آن هـا از ایمان 
خالـی می باشـد، بـه همین منوال اگر سـایر اقسـام جرایـم انترنتـی را تحلیل و مقایسـه کنیم 
می بینیـم بـا وجـود این کـه کـدام باب خـاص در فقـه وجود نـدارد کـه جرایـم انترنتی در 
آن مـورد بحـث قرار گرفته باشـد؛ امـا مصادیق آن در ابـواب مختلف فقه پیدا می شـود که 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه و به عنوان یـک عمل مخالـف ارزش هـای اسـالمی و اخالقی و 
تجـاوز بـه حقوق دیگران جرم پنداشـته شـده اسـت. بناء گفتـه می توانیم که جرایـم انترنتی 
یـک امـر بسـا خطرناک بـوده کـه متخلفیـن آن در مطابقت به احکام شـریعت اسـالمی و 

قوانیـن ملی مـورد تعقیب عدلـی قرار خواهنـد گرفت.
پیشنهادات

بـا در نظـر داشـت مباحث فـوق و نتایجـی که از ایـن مقاله بدسـت آمد پیشـنهادات 
ذیـل تـا حـد ممکـن می توانـد بـرای کاهـش ایـن جرایـم و بهبـود اسـتفاده مصئـون از 

انترنـت کمـک نماید.
1. کاربـران شـبکه های انترنتـی در فضـای مجـازی از بـاز کردن لنک های مشـکوک 
کـه از سـوی افـراد ناشـناس به آن هـا ارسـال می شـود، خـودداری نمایند تا حسـاب های 

کاربـری آن ها هـک نشـده و طعمه مجرمیـن باج گیـر نگردند.
2. جوانـان و نوجوانـان عزیـز در قسـمت چـت نمـودن بـا اشـخاص از احتیـاط کار 
گرفتـه و فریـب اشـخاص اسـتفاده جو را نخورنـد و از ارسـال فایل هـای شـخصی بـرای 
سـایرین خـودداری نماینـد تـا در آینـده از فایل های شـخصی آن ها علیه خودشـان سـوء 

اسـتفاده صـورت نگیرد.
3. وزارت مخابـرات و تکنالـوژی سیسـتم ها و فیلتر هـای را ایجـاد کنـد کـه از نفوس 
مجرمیـن انترنتـی در سیسـتم اطالعات و حسـاب های کاربری اشـخاص جلوگیری شـود.
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4. وزارت عدلیـه تیمی را تشـکیل دهد که بـا همکاری وزارت مخابـرات و تکنالوژی 
اشـخاص و نهاد هـای کـه بـه پخش، نشـر، اشـاعه موضوعات ممنـوع و پخـش مطالب بی 
شـرمانه می پردازنـد را تشـخیص و مورد تعقیـب عدلی قرار دهـد، تا از تکـرار این جرایم 

جلوگیری شـده و نیز آمـار فعلـی آن کاهش یابد.
5. وزارت مخابـرات و تکنالـوژی و مسـؤول )آی.تـی( هر اداره کوشـش کند تا نقاط 
آسـیب پذیر و نفـوس مجرمین را تشـخیص داده مسـدود نماینـد تا اطالعات کاربران شـان 

باقـی بماند. مصئون 
6. متضرریـن جرایـم انترنتـی در قبـال ایـن جرایـم تسـلیم نشـده و بـه مبـارزه علیه 
ایـن جرایـم اقـدام نمایند تـا مراجع عدلـی و قضائـی مرتکبین ایـن جرایم را بـه مجازات 

اعمال شـان برسـاند و بـرای سـایرین درس عبـرت گـردد.
7. وزارت مخابـرات و تکنالـوژی، ریاسـت عمومـی اسـتخبارات و سـایر وزارت های 
محتـرم در قسـمت اسـتخدام کارمندان بخـش تکنالوژی معلوماتـی، ارتقا دهنـده  نرم افزار، 
مدیریت هـای دیتابیـس و سـایر بخش های مهم ادارات شـان خیلـی محتاطانه عمـل نمایند، 
تـا جلـو نفـوس جاسـوس های انترنتـی گرفتـه شـود و اسـرار مهم ایـن ادارات به دسـت 

دشـمن نیفتد.
سرچشمه ها
الف: کتب

 -القرآن الکریم.
- ابـن جـزي، أبـو القاسـم، محمد بـن أحمد بن محمـد بن عبـد اهلل، ابن جـزي الکلبي 

الغرناطـي، )المتوفـی: 741هـ(، القوانین الفقهية، عـدد األجزاء: 1.
- ابـن رشـد الحفیـد، أبـو الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بن رشـد 
القرطبي الشـهیر بابن رشـد الحفید )المتوفی: 595هـ(، )1425هــ - 2004 م(، بدايـة المجتهد 

وهنايـة المقتصـد، الناشـر: دارالحدیـث – القاهـرة، الطبعـة: بـدون طبعـة، عـدد األجـزاء: 4.
- البهوتـی، منصـور بـن یونـس بـن صـالح الدیـن ابـن حسـن بـن إدریـس البهوتی 
الحنبلـی )المتوفـی: 1051هــ(، الروض المربع شـرح زاد المسـتقنع، ومعه: حاشـیۀ الشـیخ 
العثیمیـن وتعلیقـات الشـیخ السـعدي، خـرج أحادیثـه: عبـد القدوس محمـد نذیر، الناشـر: 

دارالمؤیـد – مؤسسـۀ الرسـالۀ، عدد األجـزاء: 1.
- وزارت عدلیـه جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، کـود جزا، »جریده رسـمی«، شـماره 
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الثوابت والتغرات من الحكام الشعية
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خاصة البحث
سـعينا ف هـذا املقـال أن نذكـر ماهيـات الثوابـت واملتغـرات ف الفقـه اإلسـلمي، وفصلنـا القـول 
ف التأصيـل الشعـي للتغـر. ومعرفـة الثوابـت واملتغـرات ف الفقـه اإلسـلمي ذات أمهيـة، لهنـا تعـني 
الشـخص ف توجيـه اختـلف العلـاء ومحـل آرائهم عـى مملتا القيقيـة، حيث يظهر لـه أن اختلفهم 
الثوابـت  معرفـة  وكذلـك  وبرهـان.  اختـلف حجـة  وليـس  واملـكان،  الزمـان  اختـلف  عـى  مؤسـس 
واملتغـرات يؤهـل املفتـي أن يتخـذ حلـولً مناسـبة للظـروف املحيطة بالادثـة املرفوعة إليـه، فل يتحجر 
بحيـث جيعـل الديـن اليـر عـرًا، وينفـر النـاس عـن الشيعـة، ول يلـني إىل حـد خيـرج ممـا أمجـع عليـه 
الفقهـاء فيخـرق الثوابـت ويتحلل مـن فرائض الدين. وإيضاح معـامل الثبات والتغر ف الفقه اإلسـلمي 
يسـد اللـل الذي توجه من اجتاهني معاكسـني ف العرص الارض بني املسـلمني. الجتـاه الول: إن بعض 
مـن يشـتغل بالفقـه اإلسـلمي عـى املنهـج التقليـدي ينظـر إىل أحكامـه كأمـر مفـروغ عنـه غر متـاج إىل 
التطويـر وكأهنـا كلهـا ثوابـت ل تتغـر بحـال. والجتـاه الثاين: وهـم املتأثـرون بثقافة الجانـب، يرفون 
ف الخـذ بمبـدأ املرونـة ف الفقـه اإلسـلمي ليتحللـوا مـن أحكامـه حتقيقًا ملـآرب العـداء، فيذهبون إىل 

القـول بالتحريـم والتحليـل دونـا سـند رشعـي صحيح.
املصطلحـات الساسـية: الحـكام الشعية، الحـكام الثابتـة )الثوابت(، الحـكام املتغرة 

)املتغرات(.
املقدمة

المـد لل رب العاملـني. والصـلة والسـلم عـى سـيد النبياء واملرسـلني. وعى آلـه وصحبه 
ومـن اهتـدى بديه إىل يـوم الدين. 

فالثوابـت هـي  واملتغـرات؛  الثوابـت  بـني  باجلمـع  الشيعـة اإلسـلمية  تعـاىل  الل  ميـز  قـد 

تاریخ التسلم: 1401/3/15
تاریخ القبول: 1401/6/12
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الصـول التـي توجـه مسـرة حيـاة البشية إىل السـعادة بتحكيم نظـام العدل وقلع جـذور الظلم 
واجلهـل والسـتبداد. وهـي املقاصـد التـي ُتَطْمِئـُن النفس عنـد التفكـر والتقنني، وتقـوي العزم 
ب الطـأ  عنـد العمـل وتوحـد المـة اعتقـادًا وقيـًا، وتطـرد الـرة مـن العقـل البـشي وتصـوِّ

م العـوج؛ فـل خملـص منهـا للنظـام القائـم عـى العـدل الدائـب نحـو الكـال. وتقـوِّ
وثوابـت الشيعـة توافـق العقـل السـليم وتطابق فطـرة البش وسـنن الكون وتبـذر الخلق 
الميـدة وترفـع مـن شـأن القيم املثاليـة فيحتاجها البـش ف كل مـكان وزمـان، ورعايتها ف مجيع 

نظـم اليـاة للمجتمع اإلنسـاين سـبيل وحيد للسـعادة والرقى.
وأمـا املتغـرات ف الشيعـة اإلسـلمية فهـي الحـكام الجتهاديـة أو مـا بنـي عـى متغـر أو 
مـا قارنتهـا رضورة، فإهنـا قابلـة للتغـر ف اجلملـة، وذلك لن الشيعة اإلسـلمية جـاءت لداية 
البـش مادامـت السـاوات والرض، واملجتمـع البـشي متطـور والـوادث والوقائـع متجددة، 

والظـروف املختلفـة تقتـي تغـر الحـكام اجلزئية.
واملتغـرات مـن الحـكامـ  وهـي كثـرة، بل هي أكثر الحـكام الشعية العمليـةـ  ف معرض 
التغـر ف اجلملـة، إل أن التغـر مل يطلـق رساحـه ليتلعب بـه املتلعبون وأصحـاب الهواء، بل 
قيـد بـشوط وضوابـط وأسـس عـى أسـباب، إذا ختلفـت هـذه الـشوط أو بعضهـا أو مل يسـتند 

التغـر إىل تلـك السـباب أوبعضهـا، فهـو تغـر باطـل ل وزن له ف امليـزان الشعي.
منهج البحث

تتطلـب  املوضـوع  املقـال ل ينحـرص ف هنـج واحـد، فطبيعـة  البحـث ف هـذا   منهجنـا ف 
منـا أن نبحـث عـن وجـود الثبـوت والتغـر ف الحـكام الشعيـة عـر الـراث اإلسـلمي مـن 
القـرآن والسـنة واجتهـاد الفقهـاء، وهـو املنهـج الوصفـي، ثـم نحلـل الواقـع واملوجـود ونفككه 
بالنقـد ونسـتنتج منـه مـا يرتـب عليـه، وهـو املنهـج التحليـي، وربا نسـتقرئ النصـوص واآلارء 
والـوادث فنسـتنتج منهـا قواعـد عامـة، وهـو منهـج اسـتقرائي، فمنهـج بحثنـا هـو مركـب مـن 
الوصفـي والتحليـي والسـتقرائي. وعـى أي حـال فنحـن نلتـزم بـأن ل نبتـدع اآلراء اجلديـدة 
والارجـة عـن مذاهـب أهـل السـنة واجلاعة، فكل مـا نطلبه ونرجـو الصول عليه هـو املوجود 
ف املذاهـب اإلسـلمية الراجـح عنـد مجهـور العلـاء، ونرتبـه ترتيبـا يسـهل فهمـه وإعالـه حـني 

اختـاذ املواقـف الشعيـة ف المـور اليوميـة مـن املـشوع واملمنـوع.
خطة البحث

طبيعـة املوضـوع ورعايـة املقـام تتطلبـان منـا أن نتكلم عن 1ـ ماهيـة الثوابـت واملتغرات، 2ـ 
حكـم الثوابـت، 3ـ تقسـيم املتغـرات وماهية التغر ف كل قسـم منهـا، 4ـ التأصيل الشعي لكل 

قسـم مـن املتغرات 5ـ بيـان حكمة التغـر ف الحكام.
1- ماهية الثوابت والتغرات 

نريـد بالثوابـت: الحـكام الشعيـة التكليفيـة دل عليهـا أدلـة مقطوعـة الثبـوت والدللـة 
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باتفـاق الفقهـاء وعريـت عـن بنـاء عـى متغـر )1(. ويعـر الفقهـاء عنهـا بقولـم )مـا ل مسـاغ 
الديـن(.)2( بــ )أصـول  القطعيـة( وبعضهـم سـاها  للجتهـاد فيـه( وبقولـم )الحـكام 

واللغويـة  والعقليـة  الشعيـة  الحـكام  يشـمل  التعريـف،  ف  جنـس  )الحـكام(  وقولنـا 
غـر  الحـكام  مـن  وغرهـا  العقليـة  الحـكام  خيـرج  التكليفيـة(  )الشعيـة  وقولنـا  وغرهـا. 
الشعيـة التكليفيـة، لن الكـم الشعـي التكليفي هو خطـاب الل تعاىل املتعلـق بأفعال املكلفني 
بالقتضـاء أو التخيـر أو الوضـع، واملـراد مـن خطـاب الل الوصـف الـذي يعطيـه الشـارع ملـا 
يتعلـق بأفعـال املكلفـني، كأن يقـال: إنه حـرام، أو مكـروه، أو مطلوب، أو مبـاح، أو صحيح، أو 
باطـل، أو رشط، أوسـبب، أو مانـع.)3( والعقائـد الصليـة وإن كانت مما لمسـاغ للجتهاد فيها، 
لن العقائـد هـي اإليـان بـالل تعـاىل ومجيـع مـا قطـع بـه العقـل أو ثبـت بالنقـل نقـل متواتـرا مـن 
املعتقـدات، إل أهنـا ل تدخـل ف نطـاق بحثنـا عـن الحـكام الشعيـة التكليفيـة وهـي مـا يتعلـق 

باجلـوارح والعقائـد تتعلـق بالقلـب.
وأصـول الخـلق الميـدة كذلك مـن القطعيـات الثابتة لن حسـن الفضيلة وقبـح الرذيلة 
معلومـان رشعـا وعقـل وطبعـا، لكـن العـامل يبلغ اجلاهـل عى سـبيل التعليـم والروايـة والتذكر 

واإلرشـاد، فـا يتعلـق منهـا باجلـوارح يدخل ف نطـاق بحثنا.
والدلـة )مقطوعـة الثبـوت( مـا نقلهـا عددكثر يسـتحيل العقـل تواطؤهم بالكذب ويشـرط 

الكثـرة ف كل طبقـة مـن الـرواة، ويشـرط كذلـك أن خيروا عـن العلـم دون الظن. 
و)مقطوعـة الدللـة( هـي كـون اللفـاظ والعبـارات حتتمـل معنـى واحـدا حيـث لـو كثرت 

الحتـالت ل يكـون الدليـل مقطـوع الدللـة. 
وقولنـا ف التعريـف )باتفـاق الفقهـاء( باعتبـار أن الفقهـاء هـم جمتهـدوا المـة اإلسـلمية 
والثبـات والتغـر ف الحـكام أمـران إضافيـان لبنائهـا عـى قـوة الدليـل ونـوع دللتـه، والدليـل 
الواحـد قـد يكـون قطعـي الثبـوت والدللـة باإلضافـة إىل جمتهـد، وذلـك بعينـه ليكـون كذلـك 
باإلضافـة إىل جمتهـد آخـر، لختـلف أنظـار املجتهديـن، ودليل الثوابـت لبد أن يتفـق عليه أهل 
الجتهـاد ثبوتـا ودللـة، وإل فـل يدخـل ف منطقـة الثوابـت، بـل هـو مـن املتغـرات ف اجلملـة.

1- قـال عبـد امللـك بـن عبـد الل بـن يوسـف اجلوينـي أبـو املعـايل، ف كتـاب الجتهـاد )حتقيـق عبـد الميـد أبـو زينـة، 
طبـع: دارالقلـم، بـروت، سـنة الطبـع: 1408هــ الطبعـة الوىل( ص 25 والتـي بعدهـا نقـل عـن القـايض )الصـل مـا 
ل جيـوز التعبـد فيـه إل بأمـر واحـد، قـال: فينـدرج حتـت هـذا الـد مسـائل العتقـاد وخيـرج عنـه مسـائل الـشع أمجـع 
قطعيهـا وجمتهدهـا .....والـد الصحيـح الـذي عــول عليه فيا هو مــن أصول الدين أن كل مسـألة حيرم الـلف فيها مع 

اسـتقرارالشع ويكـون معتقـد خلفهـا جهـل (.
2-قـال عبـد امللـك بـن عبـد الل بـن يوسـف اجلوينـي أبـو املعـايل، ف كتـاب الجتهـاد )حتقيـق عبـد الميـد أبـو زينـة، 
طبـع: دارالقلـم، بـروت، سـنة الطبـع: 1408هــ الطبعـة الوىل( ص 25 والتـي بعدهـا نقـل عـن القـايض )الصـل مـا 
ل جيـوز التعبـد فيـه إل بأمـر واحـد، قـال: فينـدرج حتـت هـذا الـد مسـائل العتقـاد وخيـرج عنـه مسـائل الـشع أمجـع 
قطعيهـا وجمتهدهـا .....والـد الصحيـح الـذي عــول عليه فيا هو مــن أصول الدين أن كل مسـألة حيرم الـلف فيها مع 

اسـتقرارالشع ويكـون معتقـد خلفهـا جهـل (.
3-انظراملستصفى للغزايل ج 1 ص55 وأصول الفقه لب زهرة ص 21 طبع دارالفكر العرب القاهرة.
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وقولنـا )وعريـت عـن بنـاء عـى متغر( خرج بـه ما دل عليـه دليل مقطـوع الثبـوت والدللة 
إل أنـه بنـى عـى علـة متغـرة أو أنيـط بمصلحة زمنيـة متبدلة، فإن الكـم عندئذ يتغـر ول يثبت 
كإعطـاء سـهم مؤلفـة القلـوب مـن الـزكاة للذيـن يرجـى خرهـم وخيـاف رشهـم، فـإن النبـي - 
صـى الل عليـه وسـلم - أعطاهـم، لقلـة أنصـار اإلسـلم، وعمـر ريض الل عنـه منعهـم لقـوة 

اإلسـلم واسـتغناء املسـلمني عنهم.
أنـه مبنـي عـى  الثبـوت والدللـة، إل  والدليـل عـى وجـود سـهم مؤلفـة القلـوب قطعـي 

فـل. وإل  يعطـون،  بإعطائهـم  املصلحـة  وجـدت  فـإن  املصلحـة، 
وهنـاك سـبب يلحـق الحـكام الثابتـة فيعلق إجراءهـا وهي الـرورة، كأكل لـم امليتة عند 
الـرورة والتلفـظ بكلمـة الكفـر عند اإلكـراه عى ذلـك، إل أن الرورة ل ختـرج الحكام من 

حيـز الثبـات إىل حيـز التغـر، لهنـا تعلق إجـراء الكم فقط.
ومثـال ذلـك كل مـا علـم مـن الدين بالرورة مـن مجيع التكاليـف الشعية، عبـادات كانت 
أو معامـلت، أو عقوبـات أو مرمـات كوجـوب الصـلة والـزكاة، والصيـام والـج، وعـدد 
فرائـض الصـلة والركعـات وحرمـة الربـا والزنـا ونحـو ذلك ممـا هو ثابـت بالنصـوص القطعية 

املتواتـرة التـي ل يسـع أحـدا جحودها.
هـذه المثلـة بالنسـبة للواجبـات واملحرمـات، والظاهـر أن بعـض املندوبـات واملكروهـات 
واملباحـات لينكـر دخولـا ف حـد الثوابـت، فإن هـذه الحـكام إذا ثبتت بأدلة مقطوعـة الثبوت 
والدللـة باتفـاق الفقهـاء فلمانـع مـن دخولـا ف دائـرة الثوابـت، فإهنـا إذاخرجـت مـن مسـاغ 
الجتهـاد بإمجـاع الفقهـاء عـى كيفيتهـا صـارت ثابتـة، وكـون الدليل قطعـي الثبـوت والدللة ل 
يقتـي دائـا أن يكـون الكـم الثابـت بـه وجوبـًا أو حتريًا، بـل قد يقتـي اإلباحة، كقولـه تعاىل: 
)أحـل الل البيـع( )البقـرة: 275( فـإن هـذا النـص قطعـي الثبوت والدللـة ف حكـم البيع لكنه 

بطبيعـة صياغتـه أفـاد اإلباحـة فقط.
وكذلـك رفـع اليـدي ف الدعـاء منـدوب، وقـد ثبـت بالتواتـر وذلـك ليقتـي وجوبه لن 
الوجـوب القطعـي كـا يسـتدعي قـوة الدليـل سـندا، ووضوحه دللـة، كذلـك يتطلب أمـرا ثالثا 

وهـو كـون الصيغـة للطلـب اجلازم.
أمـا تعريـف املتغـرات: فهـي الحـكام الشعية التكليفيـة التي كانـت مدلولة عليهـا بدلئل 

ظنيـة الثبـوت أو الدللة أو أنيطـت بمتغر.
أما قولنا: »الحكام الشعية التكليفية« فقد تقدم رشحه عند تعريف الثوابت.

وقولنـا »كانـت مدلولـة عليهـا بدلئـل ظنيـة الثبـوت أو الدللـة« هي مـا من شـأنه أن خيتلف 
فيـه، وهـي مـا كان دليلهـا قطعـي الثبوت وظنـي الدللـة، كلفظ »القـرء« ف الدللـة عى اليض 

الطهر.  أو 
وما كان دليلها ظني الثبوت وقطعي الدللة، كأحاديث رفع اليدي ف داخل الصلة.

ومـا كان دليلهـا ظنـي الثبـوت وظني الدللـة، كقوله عليه الصلة والسـلم »مـن أحيا أرضًا 
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ميتـة فهـي لـه«)1(، فهـذا الديـث خـر واحـد فهـو ظنـي الثبـوت، واختلـف الفقهـاء ف مدلولـه 
مـن جهـة الختـلف ف نـوع تـرصف النبـي - صـى الل عليـه وسـلم - هل قالـه مبلغـا لألحكام 
فيجـب الخـذ بـه إىل يـوم القيامة؟ أم قاله إمامًا للمسـملني فألمـر يتعلق باملصلحـة الزمنية التي 

فوضـت لإلمـام معرفتها؟
وقولنـا: »أو أنيطـت بمتغـر« أي تعلقـت بعلـة متغـرة أو بعـرف أو بمصلحـة زمنيـة متغرة، 

علقهـا الل تعـاىل ببعـض هـذه السـس أو اسـتنبط علتهـا املجتهد لبعـض الحكام.
ومثـال حكـم أنيـط بعلـة متغـرة كحكـم النـكاح، فـإن النكاح عنـد التوقـان وخـوف الوقوع 
ف الزنـا ووجـود اليسـار وعـدم املانـع واجب، وف الالت العادية مسـنون، وعنـد خوف الظلم 

وعـدم الاجـة إىل الـزواج وعدم اليسـار ممنوع.
ومثـال الكـم املبنـي عـى العـرف املتغـر هـو كـون الذهـب والفضـة ف زمـن النبـي - صـى 
الل عليـه وسـلم - وزنيـة وكـون الـر والشـعر كيلية، ثـم تغر العـرف فصارت الذهـب والفضة 
ف بعـض الحيـان عدديتـان، وصـار الـر والشـعر وزنيـان، فتغـر حكـم التسـاوي فيهـا بتغـر 

العـرف، ويعتـر املخلـص بالتسـاوي مـن الربـا بـا تعـارف عليـه النـاس ف تعاملهـم.
ومثـال بنـاء الكـم عـى مصلحـة زمنيـة كتأليف قلـوب أشـخاص متنفذيـن بإعطائهم سـهًا 
مـن الـزكاة، فإنـه مبنـي عى املصلحة لإلسـلم واملسـلمني، ولـذا أعطاهم النبي - صـى الل عليه 
وسـلم - عنـد ضعـف املسـلمني عـددًا وعـدًة، ومنعهـم عمـر ريض الل عنـه لسـتغناء املسـلمني 

عنهـم بكثـرة عددهـم وعّدتم.
وقـد نـص الشـافعي ف الفـرق بـني علـم العامـة وعلـم الاصـة مايتضـح منـه معـامل الثوابـت 
واملتغـرات حيـث قـال: )العلـم علـان: علـم عامـة ل يسـع بالغـا غر مغلـوب عى عقلـه جهله.. 
مثـل الصلـوات المـس، وأن لل عى الناس صوم شـهر رمضان وحج البيت إذا اسـتطاعوه وزكاة 
ف أموالـم، وأنـه حـرم عليهـم الزنـا والقتـل والرقـة والمـر، ومـا كان ف معنـى هـذا ممـا كلـف 
العبـاد أن يعقلـوه ويعملـوه ويعطـوه مـن أنفسـهم وأموالـم وأن يكفـوا عنـه مـا حـرم عليهـم منـه، 
وهذاالصنـف كلـه مـن العلـم موجـود نصـا ف كتـاب الل وموجـود عامـا عندأهـل اإلسـلم، ينقله 
عوامهـم عـن مـن مض مـن عوامهم، حيكونـه عن رسـول الل، وليتنازعون ف حكايتـه ولوجوبه 
عليهـم وهـذا العلـم العـام الـذي ليمكـن فيـه الغلـط مـن الـر ولالتأويل ولجيـوز فيـه التنازع.

 قـال:_ أي السـائل _ فـا الوجـه الثـاين ؟ قلـت له: ما ينوب العبـاد من فـروع الفرائض وما خيص 
بـه مـن الحـكام وغرهـا مما ليس فيه نص كتاب ول ف أكثره نص سـنة، وإن كانت ف يشء منه سـنة، 

فإنـا هـي مـن أخبار الاصة، ل أخبار العامة وما كان منه حيتمل التأويل ويسـتدرك قياسـا(.)2(
وقـال اجلوينـي ف كتـاب )الجتهـاد(: )ماجيري فيه كلم العلاء ينقسـم إىل املسـائل القطعية 

1- رواه البخـاري عـن هشـام بـن عـروة ومتـام الديـث »وليس لعـرق ظامل حق« ف بـاب من أحيـا أرضًا مواتـًا من كتاب 
الـرث واملزارعـة ج3 ص 70، والرمـذي ج2 ص 409، وأبـو داود ج2 ص 50 ومالك ف املوطأ ج4 ص 28-29 من 

رشح الزرقـاين عـى موطـأ اإلمام مالك، وأمحد ف مسـنده ج5 ص 237.
2- الرسالة ملحمد بن ادريس الشافعي ص 357-359 رشح وحتقيق أمحد شاكر، طبع دارالكتب العلمية - بروت.
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العقليـة  القطـع، فأمااملسـائل القطعيـة فتنقسـم إىل  العاريـة عـن أدلـة  وإىل املسـائل الجتهاديـة 
والسـمعية، فأمـا العقليـة فهـي التي تنتصـب فيها أدلة القطع عى السـتقلل وتفـي إىل املطلب 
مـن غـر افتقـار إىل تقريـر الـشع، وذلـك معظـم مسـائل العقائـد نحـو إثبـات حـدوث العـامل، 
وإثبـات املحـدث وقدمـه وصفاتـه وتبيـني تنزهيـه عـا يلزم فيـه مضاهـاة الـوادث وإىل غر ذلك 

الصول.  مـن 
وأما الشعية فكل مسألة تنطوي عى حكم من أحكام التكليف مدلول عليها بدللة 

قاطعة من نص أو إمجاع(.)1(
2- حكم الثوابت

ويرتب عى كون الكم الشعي من الثوابت ما يي:
أولً: وجـوب اإليـان بكونـه مـن الـشع، ملـا كان العلـم بالثوابـت رضوريـًا لـكل مسـلم 
الـرئ  قتـل  وحرمـة  اجلهـاد  ومشوعيـة  والـج  والـزكاة  والصـوم  الصـلة  بوجـوب  كالعلـم 

وحرمـة الزنـا ورشب المـر، فـل يسـع أحـدًا أن يشـك ف كوهنـا مـن الشيعـة.
ثانيـًا: ل جيـوز أن توضـع الثوابت موضع الجتهـاد، قلنا إن الثوابت أمـور واضحة ف الدين 

يعرفهـا كل مـن ينتمـي إىل الدين ومعرفتهـا ل تتوقف عى الجتهاد.
فهـذه منطقـة بينـة مغلقـة ف الشيعـة ليـس فيهـا مدخـل لعقـل البـش فـإن الثوابـت ملـا دلـت 
عليهـا نصـوص قطعيـة وأمجعـت عليهـا المـة وتلقتهـا بالقبـول فـل جيـوز بحـال أن يوضع يشء 
منهـا موضـع اجلـدل والنقـاش، كأن يبحث بعـض الناس ف جـواز تعطيل فريضة الـزكاة، اكتفاًء 
بالرائـب، أو تعطيـل فريضـة الج توفرًا للعملـة، أو تعطيل الصيام تشـجيعًا لإلنتاج أو إباحة 

الزنـا والمـر وغرمهـا ترغيبـًا ف السـياحة أو إباحـة الربـا دعًا ملشوعـات التنميـة واإلنتاج.
وهذا هو الر ف ما وضع بعض الصوليني قيد »الظن« ف تعريف الجتهاد. 

قال مب الل ف مسلم الثبوت »الجتهاد بذل الطاقة من الفقيه ف حتصيل حكم ظني 
رشعي«) 2(، فالجتهاد ل يكون ف الثوابت، إنا يكون ف املتغرات والظنيات.)3 (

3- تقسيم التغرات
التغـر ف الحـكام باعتبـار منشـئه عـى ثلثة أقسـام، وذلـك لن التغر إمـا أن ينشـأ ف الحكام 
مـن جهـة طبيعـة دليلها، من حيث كيفية ثبوته ودللته وإما أن ينشـأ عن بنـاء الحكام عى املتغرات 
وهـي العوائـد والعـراف واملصالـح والعلـل املتغـرة، وإمـا أن يعلـق الكـم عنـد وجـود السـباب 

املقتضيـة للرخـص والعـوارض الداعيـة لـرك إجـراء الكم مع اسـتقرار الكم عـى حاله.
فالتغـر الـذي نشـأ عـن طبيعـة دليـل الكـم حيـث ل يكـون دليلـه متفقـًا عـى قطعيـة ثبوتـه 

1- الجتهاد لعبد امللك اجلويني، املرجع السابق، ص 2.
2- مسلم الثبوت ج362/2.

3-انظـر ف كل مـا تقـدم ارشـاد الفحـول 253 كشـف الرسار عـن أصـول البـزدوي تأليـف: عبـد العزيـز ممـد عـلء 
الديـن البخـاري ج4 ص 14 طبـع دارالكتـب العـرب بـروت – لبنـان سـنة 1394هــ، ومسـلم الثبـوت2 –363-362 

.103-2 واملسـتصفى 
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أو دللتـه، فـراه بعـض الفقهـاء ف درجـة أعـى ف إثبـات الكـم ويـراه البعـض اآلخـر ف درجة 
أدنـى ف إثبـات الكـم، أو يـراه البعـض يثبـت حكـا ويـراه اآلخرون غـر كاٍف إلثبـات الكم، 
فينشـأ عـن ذلـك اختلف ف كيفية الكـم، فيتغر حكم الوادث بالنسـبة للمذاهـب املختلفة ف 
املوضـوع، مـع أن الشيعـة مل ترصح بـذا التغر ف كل حادثة ول رغبـت ف التغير، إل أن التغر 

نشـأ عـن طبيعـة الدلـة املختلـف ف ثبوتـا أو دللتهـا التـي عليها مـدار الحكام.
والتغـر الـذي ينشـأ عـن بنـاء الكـم عـى املتغر وهـو العـرف واملصلحـة والعلة فهـو مرعي 

ف الشيعـة ومـرصح بـه كـا ل خيفـى ذلك.
وأمـا تعليـق إجـراء الكـم الـذي ينشـأ عـن مقارنـة السـباب الداعيـة لتعليق إجـراء الكم، 
كوجـود الـرورة أو العـر يقتضيـان تـرك العزائـم والخـذ بالرخـص، فإنـه مرعـي ف أدلـة 
الـشع، ورد بـه الكتـاب والسـنة وأمجـع عى وجـوده المة. قال تعـاىل )فمن اضطر غـر باغ ول 
عـاد فـل إثـم عليـه()1(، فقـد نفـى إثـم أكل املحرمات عن املضطـر بحيـث ل بقاء لـه إل بأكلها.
إل أن هـذا النـوع الخـر مـن التغـر إنـا هو تغـر ف الظاهر وليـس حقيقة، بـل الكم معلق 
إجـراؤه إىل وجـود سـبب التعليـق وإذا ارتفـع سـببه عاد الكـم إىل حاله، فل خيرج بـه الكم من 
منطقـة الثوابـت، بعـد أن ُوِجـَد فيـه عنارصهـا، فلـم يبـق معنـا إل التغـر ف الحـكام املبنيـة عـى 

الدلـة الظنيـة، والتغـر ف الحـكام املبنية عـى املتغرات.
أول ي ماهية التغر ف الحكام البنية عل الدلة الظنية

التغر ف الحكام املبنية عى الدلة الظنية له جهتان:
الوىل: التغر بالنسـبة إىل العبد والوقائع املتشـابة. والثانية بالنسـبة إىل حقيقة المر والواقع 

عند الل تعاىل.
أما التغر بالنسبة إىل العبد وبالنسبة إىل الوقائع

إن قيـل: املذاهـب قـد كملت، وأصحاب كل مذهـب يتبعون أحكام مذهبهـم، قطعية كانت 
أو ظنيـة، ويعاملـون الـكل معاملـة الثوابـت القطعية، فا وجه تسـمية الحكام الظنيـة باملتغرات 

مـع أن الحـكام بالنسـبة ملتبعي املذاهـب غر متغرة؟
الدليـل متمـًل إلثبـات وجـوه  وإذا كان  دليلـه،  بالنظـر ف  إل  يظهـر  إن الكـم ل  يقـال: 
مـن أنـواع الكـم، احتمـل أن يبقـى الناظـر املجتهـد عـى مـا رآه أول مـن الكـم إىل آخـر حياتـه 
وكذلـك حيتمـل بالنسـبة ملقلـد مذهـب أن يثبـت عـى التقليـد إىل آخر حياتـه، وف هـذا الفرض مل 
يتغـر الكـم بالنسـبة لذيـن الشـخصني وإن كان ف معـرض التغـر لنـه مـن الحـكام الظنيـة.
واحتمـل أن يتغـر اجتهـاد هـذا املجتهـد لقوة دليل ظهر لـه فيا بعد،واحتمـل كذلك أن يقلد 
هـذا العامـي غـر املجتهـد املذكـور الـذي يـرى الكـم بخـلف مـا يـراه الول، فقـد تغـر حكـم 

حادثـة واحـدة بالنسـبة لا باعتبـار الحتـال الثاين.
وهـذه صـورة تغـر الحـكام بالنسـبة لألشـخاص، وأمـا تغـر الحـكام بالنسـبة للوقائـع 

1- البقرة: 173.
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والـوادث فثابـت ف الحـكام الظنيـة عمـًل وحقيقـة ف كل حـال، لن كل حادثـة خمتلـف ف 
حكمهـا يوجـد فيهـا حكـم عنـد مذهـب وقسـيمه عنـد مذهـب آخـر، والخـذ بـكل حكـم تغـر 

بالنسـبة لقسـيمه، فقـد تأصـل التغـر ف الحـكام املختلـف ف أدلتهـا عـى هـذا الوجـه.
وعـى هـذا قـد يصـدق بالنسـبة لبعـض الفـراد أن الحـكام القابلـة للتغـر ثابتـة، لهنـم مل 
يعتقـدوا خـلف مـا اعتقدوهـا أول، إىل آخـر حياتـم، وقـد يصـدق بالنسـبة لبعـض الفـراد أن 
هـذه الحـكام متغـرة، لن اجتهادهـم أو اتباعهـم تغـر، واختلف نظرهـم عا كان عليه سـابقًا.
وأمـا بالنسـبة للحـوادث فـل يصـدق أن الحـكام املختلـف فيهـا ثابتـة فيهـا، وذلـك لن 
الحـكام متعـددة بتعـدد املذاهـب املختلفـة ف حكمهـا وإعـال حكـم أحـد املذاهـب تغيـر ملـا 

حكـم عليـه اآلخـرون.
وأمـا بالنسـبة لقيقـة المـر والواقـع عنـد الل: فاملسـألة الظنيـة إمـا أن يكـون فيهـا نـص أو ل 
يكـون، فـإن مل يكـن فيهـا نص فقـد اختلـف العلاء فيهـا، فقال قـوم: كل جمتهد فيهـا مصيب وأن 
حكـم الل فيهـا ل يكـون واحـدًا بـل هـو تابع لظـن املجتهد، فحكـم الل ف حق كل جمتهـد ما أدى 

إليـه اجتهـاده وغلـب عى ظنـه، وهـو رأي املعتزلة.
وقـال آخـرون: املصيـب فيهـا واحد ومـن عداه خمطـئ، لن الكم ف كل واقعـة ل يكون إل 

معينـًا وهـو الشـبه عنـد الل ف نفـس المـر بحيث لو نـزل نص، لكان نصـًا عليه. 
فالكـم يتغـر حقيقـة عند املصوبـة لنه كلا تغر الجتهـاد تغر معه الكم حقيقـة، ول يتغر 
عنـد القائلـني بالتخطئـة، لن الـق عندهـم ف القيقـة واحـد، وهـو مـا يرتضيـه الل تعـاىل، سـواء 

أصابـه املجتهـد أو أخطـأه، فـإن أصابـه فلـه أجـران وإن اخطـأه فلـه أجر واحـد وهو أجـر اجلهد.
بـن حنبـل  والشـافعي وأمحـد  أب حنيفـة  والتصويـب عـن  التخطئـة  القـولن:  نقـل  وقـد 

بالتخطئـة)1( القـول  عنهـم  املشـهور  والنقـل  الل  رمحهـم 
ثانييا ي ماهيية التغر ف الحيكام البنية عل التغرات

التغـر ف الحـكام املبنيـة عـى املتغـرات نسـبي، والكـم ل يتغـر حقيقـة، وهـو ثابـت ف 
كل حادثـة إذا تصورناهـا وحدهـا بظروفهـا وحالتـا، وإذا تصورناهـا بالنسـبة لغرهـا مـن 
الوقائـع املشـاركة لـا ف جنسـها فـإن حكمهـا يتغـر بتغـر الظـروف والـالت املحيطـة بـا، 
فـإن الشـارع راعـى ف تشيـع الكـم ف كل حادثـة العـرف والحـوال املحيطـة وأوصـاف 
املكلفـني ومصالهـم، وإذا تغـرت هـذه المـور فـإن حكـم الالـة السـابقة ثابـت عـى حاله، 
والالـة اجلديـدة لـا حكـم آخـر ف الشيعـة يغاير حكـم الالة السـابقة، ل أن الكم السـابق 
تغـر ونسـخ وجـاء الكـم اجلديـد مكانـه، بـل إن حكـم الالـة السـابقة قائـم عى حالـه معتر 
ف أحوالـه؛ حيـث إذا تكـررت الادثـة السـابقة بظروفهـا طبـق عليهـا حكمهـا الول، وإذا 

تكـررت الاثـة املتجـددة بظروفهـا طبـق عليهـا الكـم الثـاين.
1-انظر ف كل ما تقدم اإلحكام ف أصول الحكام لآلمدي ج189/4-190 وكشف الرسار رشح املنار ج300/2 

وما بعدها. 
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نوضـح ذلـك باملثـال: سـهم مؤلفـة القلـوب ورد بحكمـه الكتـاب وطبقـه النبـي - صـى 
الل عليـه وسـلم - ف زمنـه حـني قـل عـدد املسـلمني وضعفـت قوتـم العسـكرية، وف زمـن 
عمـر ريض الل عنـه حيـث قـوى اإلسـلم أفـرادًا وعـدًة سـقط سـهم مؤلفـة القلـوب وأمجـع 
عـى ذلـك الصحابـة ريض الل تعـاىل عنهـم، مـع أن حكـم الالـة الوىل بـاق عى حالـه، حيث 
لـو تكـررت الادثـة السـابقة وضعـف املسـلمون واحتاجـوا إىل التأليـف، طبق الكم السـابق 

وعـاد سـهم مؤلفـة القلـوب.
لكـن إذا ذكـر حكـم سـهم مؤلفـة القلـوب بالنسـبة للحالـة املتجـددة ف زمـن عمـر يقـال: 
ـ جتـوزًا ـ تغـر الكـم، وهـو ف القيقـة ليـس تغـرًا، لكـن يقـال ذلـك لتبـدل الكـم بالنسـبة 

للحالـة السـابقة ل ف نفـس المـر وحقيقـة الواقـع.
يكـون  أن  العدالـة  رشط  ومـن  شـهادتم،  لقبـول  رشط  الشـهود  عدالـة  فـإن  وكذلـك 
الشـاهد صاحـب املـروءة، والوصـاف املعتـرة ف املـروءة تتغـر من زمـن إىل زمن ومـن بقعة 
إىل أخـرى، مثـل كشـف الـرأس ف زمـن حيـاة الشـاطبي، »كان لـذوي املـروءات قبيحـًا ف 
باختـلف ذلـك،  الشعـي خيتلـف  املغربيـة، فالكـم  البـلد  قبيـح ف  املشقيـة وغـر  البـلد 

فيكـون عنـد أهـل املـشق قادحـًا ف العدالـة وعنـد أهـل املغـرب غـر قـادح«)1(
4- التأصييل الشعيي للتغر ف الحكام

ل يسـتصيغ أكثر اآلذان سـاع القـول بتغر الحـكام الشعية ويتعجب منه أكثراملسـلمني 
بـا فيهـم املثقفـون منهـم، وربـا يكـون السـبب ف ذلـك: ُبْعُد زمننـا عن زمن عـروج الجتهاد، 
وتعـود طبائعنـا بالتقليـد والتعصـب للمذاهـب، وعـد النصـوص الفقهيـة املذهبيـة أمـرا مفروغا 
عنـه غـر قابـل للمراجعـة والتفكـر فيهـا، ولـذا أراين ملَزمـا بالبيان املفصـل ف التأصيـل الشعي 

للتغـر ف الحكام.
تغر الحكام بمقتىض طبيعة أدلتها

هـذا النـوع مـن التغـر ف الحـكام نشـأ مـن طبيعـة أدلتهـا اجلزئيـة، لن أدلـة الحـكام سـواء 
كانـت مـن الكتـاب أو السـنة أو اإلمجـاع أو القيـاس ل تـدل عـى الحـكام عى كيفيـة واحدة متفق 
عليهـا، بـل ختتلـف دللتهـا باختـلف انظـار املجتهديـن وينتـج عـن ذلـك اختلفهـم ف الحـكام 
املرتبـة عـى الدلـة، وعنـد البحـث عـن حكـم حادثة معينـة تظهر عـدد مـن الحـكام املتفاوتة من 
الوجـوب أو النـدب أو التحريـم أو غرهـا، متفاوتـة ومتباينـة بعضهـا مـن بعـض، وتوضيـح ذلك 
باملثـال: قولـه تعـاىل )وشـاورهم ف المر( هـذه اآلية أصل ف وجوب الشـورى إل أن رشوط أهل 
الشـورى وكيفيـة تعيينهـم وموضوعـات الشـورى ل تـدل عليـه اآليـة دللـة مفصلـة، فعندما نأيت 
إىل أحـد أسـباب التغـر »وهـي إمـا اجتهـاد فـردي أو اجتهـاد مجاعي ]شـورى[ أو سياسـة أمر، 
أو تقليـد عامـي« وهـو الجتهـاد مثـل نـرى أن اجلـواب يتغـر بتغـر أنظـار املجتهدين، والشـورى 
كذلـك ربـا خيتلـف جوابـم وحكمهـم ف املسـألة عن الشـورى غرهـا، وكذلك فإن سياسـة أمر 

1- املوافقات ج2ص284-283.
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قـد تقتـي مـا ل تقتضيـه سياسـة غـره، وكذلـك العامي قـد يقلد هـذا املجتهـد وقد يقلد غـره أو 
يلفـق بـني آرائهـم، فـرى بعضهـم مثـًل ف تعيـني أهـل الشـورى أن الوىل والصلـح أن ينصبهـم 
المـر، ويـرى اآلخـرون أن انتخـاب العـوام أصلـح، ويـرى الباقـون أن التعيـني يكـون باشـراط 

أوصـاف كـال مـن بـني سـكان كل منطقـة، فينتج عـن ذلـك التغـر ف الحـكام ف اجلملة.
وقـد راعـت الشيعـة اإلسـلمية هـذا التغـر واقعـًا وعمًل حيـث جـاءت بالدلة عـى كيفية 
خاصـة أنشـأت هـذا التغر تيسـرا عـى الناس ورمحة بـم، حيث يسـعهم اختاذ حلول مناسـبة ف 

أحـوال خمتلفـة مـن الير والعـر والضطـرار والختيار، والضيق والسـعة.
وإل فقد كان ف قدرة الل عز وجل أن يضبط الحكام عى كيفية ل يسع أحدًا أن خيتلف فيها.

وهـذا النـوع مـن التغر الناشـئ عن اختـلف العلاء ف دللـة الدلة عى الحـكام أمر بدهيي، 
لن أغلـب أحـكام الشيعـة ظنية خمتلـف فيها وكون الحـكام ظنية آية كوهنـا معرض التغر.

والختـلف ف الحـكام الظنيـة لـه سـوابق تارخييـة ابتـداًء مـن صـدر اإلسـلم مـن زمـن 
الصحابـة إىل يومنـا هـذا، أمجعـت المـة عـى وجودهـا، إل أن الختـلف ف الفـروع جيـب أن ل 
يتسـبب ف التعصـب املمنـوع والتفـرق املحظور، كا كان شـأن الصحابة والئمـة ريض الل تعاىل 
عنهـم كانـوا خيتلفـون ف الحـكام ول يتفرقون، بـل يعذر بعضهـم بعضًا فيا خيالفـه ف اجتهاده.
واتسـاع اللغـة التـي وردت بـا الشيعـة سـبب ف اتسـاع أحكام الشيعـة، وينتج عنـه مرونة 

التشيـع وقابليـة التغـر ف الحكام.
قـال اإلمـام الشـافعي ف الرسـالة: » ولسـان العـرب أوسـع اللسـنة مذهبا،وأكثرهـا ألفاظا، 
ول نعلمـه حييـط بجميـع علمـه إنسـان غـر نبـي، ولكنـه ل يذهب منـه يشء عى عامتهـا حتى ل 

يكـون موجـودا فيها مـن يعرفه
 والعلـم بـه عنـد العـرب كالعلـم بالسـنة عنـد أهـل الفقـه: ل نعلـم رجـل مجـع السـنن فلـم 
يذهـب منهـا عليـه يشء فـإذا مجـع علـم عامـة أهـل العلـم بـا أتـى عـى السـنن، وإذا فـرق علـم 
كل واحـد منهـم: ذهـب عليـه الـيء منها،ثـم كان مـا ذهـب عليـه منهـا موجـودا عند غـره.«)1( 

وهكـذا لسـان العـرب.
فـا مـن جمتهـد يسـتنبط مـن أدلـة الشيعـة حكا إل ولـه ف اللغـة لفـظ يشـمله أو حيتمله »من 
أجـل ذلـك ل يسـوغ التـرع بتخطئـة أحـد مـن املجتهديـن إل بعـد اإلحاطـة بجميـع مـا جاءت 
بـه الشيعـة ومجيـع لغـات العـرب التـي احتـوت عليهـا الشيعـة وحيـث ل إحاطـة فـل ختطئـة، 
واختـلف العلـاء املنبعـث عـن وسـعها واتسـاع لغتها هو رس كوهنـا خامتة الشائع لتشـمل عامة 

النـاس مـن كل قبيـل ف كل جيـل«.)2(

1-الرسالة للشافعي ص 42-43 املرجع السابق.
2- عمـدة التحقيـق ف التقليـد والتلفيـق ملحمـد سـعيد البـاين ص 18-19، طبـع املكتـب اإلسـلمي دمشـق، سـنة الطبع 

1981م.
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ويلحـظ أن الكـم يتبـع الدليـل ف كل حـال ول حيـل للشـخص جمتهـدًا كان أو مقلـدًا أن 
يتبـع هـواه ف اختيـار الحـكام وف اختيـار من يقلـده، فمدار الثبـوت والتغر هو الدليـل ل اتباع 

الـوى وتتبـع الرخص.)1(
التأصيل الشعي للتغر الناشئ عن بناء الحكام عى متغر

التغر ف الحكام قد ينشأ عن بناء الشارع لا عى متغر فإذا تغر الساس تغر البناء.
وقـد عقـد ابـن القيـم ف إعـلم املوقعـني فصـًل ممتعـًا ف تغـر الفتـوى واختلفهـا بحسـب 
تغـر الزمنـة والمكنـة واختـلف الحـوال والنيـات والعاديـات، فقـال رمحـه الل »هـذا فصـل 
عظيـم النفـع جـدًا وقـع بسـبب اجلهـل بـه غلـط عظيـم عـى الشيعـة أوجب مـن الرج واملشـقة 
وتكليـف مـا ل سـبيل إليـه مـا يعلـم أن الشيعـة الباهـرة التـي ف أعـى رتـب املصالح ل تـأيت به، 
فـإن الشيعـة مبناهـا وأساسـها عـى اِلَكـم ومصالـح العبـاد ف املعاش واملعـاد وهي عـدل كلها 
ورمحـة كلهـا ومصالـح كلهـا وحكمـة كلهـا فـكل مسـألة خرجـت عـن العـدل إىل اجلـور وعـن 
الرمحـة إىل ضدهـا وعـن املصلحة إىل املفسـدة وعن الكمة إىل العبث فليسـت مـن الشيعة، وإن 
أدخلـت فيهـا بالتأويـل فالشيعـة عدل الل بـني عباده ورمحته بـني خلقه وظلـه ف أرضه وحكمته 
الدالـة عليـه وعـى صـدق رسـله - صى الل عليه وسـلم - أتم دللـة وأصدقها وهي نـوره الذي 

أبـرص بـه املبـرصون وهـداه الـذي به اهتـدى املهتـدون«.)2(
الدلة عى التغر الناشئ من تغر حال املكلف من الكتاب:

1- قـال تعـاىل )اآلن خفـف الل عنكـم وعلـم أن فيكـم ضعفـًا فـإن يكـن منكـم مائـة صابـرة 
يغلبـوا مائتـني وإن يكـن منكـم ألـف يغلبوا ألفـني بـإذن الل(.)3(

2- التدرج ف خصال كفارة الظهار والختيار بني خصال كفارة اليمني.
3- رعايـة حـال املنفـق ف قولـه تعـاىل )لينفق ذو سـعة من سـعته ومن قدر عليـه رزقه فلينفق 

ممـا آتاه الل()4(
4- رعايـة حـال املطلـق زوجتـه ف قـدر املتـاع ف قولـه تعـاىل )عـى املوسـع قدره وعـى املقر 

قـدره متاعـًا باملعروف حقـًا عى املتقـني(.)5(
الدلة عى التغر الناشئ عن تغر حال املكلف من السنة: 

سـرة الرسـول - صـى الل عليـه وسـلم - ف فتـاواه وإرشـاده وتعليمـه دالـة عـى رعاية حال 
املكلـف، فقـد كان يفتـي أربـاب الرخـص بـا ل يفتـي به أربـاب العزائم ويرشـد واحـدًا إىل ما ل 

يرشـد إليـه غره.

1-انظر ف هذا املعنى املوافقات ج 4 ص 95 والتي بعدها.
2- لراجـع إعـلم املوقعـني عـن رب العاملـني، تأليـف: شـمس الديـن أب عبـد الل ممـد بـن أب بكـر املعـروف بابـن قيـم 

اجلوزيـة، بتعليـق: طـه عبـد الـرؤوف سـعد ج 2 ص1 ومـا بعدهـا، طبـع داراجليـل - بـروت.
3-النفال: 66.

4-الطلق: 7.
5- البقرة: 236. 
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فمـن ذلـك أن النبـي - صـى الل عليـه وسـلم - سـئل عـن أفضـل العـال وخر العـال أو 
بـني ذلـك ف بعـض الوقـات من غر سـؤال فأجاب بأجوبـة خمتلفة، كل واحد منهـا لو محل عى 
إطلقـه أو عمومـه لقتـض مـع غـره التضـاد ف التفضيـل، روى الشـيخان)1( أنـه عليـه الصـلة 
والسـلم سـئل: »أي العـال أفضـل؟ قـال: إيـان بالل، قـال: ثم أي؟ قـال: اجلهاد ف سـبيل الل، 
قـال: ثـم أي قـال: حـج مـرور« وروى مسـلم)2( أنـه عليـه الصلة والسـلم سـئل: »أي العال 
أفضـل؟ قـال: الصـلة لوقتهـا، قـال: ثـم أي؟ قـال: بـر الوالديـن، قـال ثـم أي؟ قـال: اجلهـاد ف 
سـبيل الل« وروى النسـائي)3( عـن أب أمامـة قال: أتيـت النبي - صى الل عليه وسـلم - فقلت: 
مـرين بأمـر آخـذه عنـك، قال: عليـك بالصوم فإنـه ل مثل لـه. وف الرمـذي)4(: أي العباد أفضل 
درجـة عنـد الل يـوم القيامـة؟ قال: »الذاكرون الل كثـرًا والذاكرات« وف الرمـذي)5( من قوله - 
صـى الل عليـه وسـلم - »ليـس يشء أكـرم عـى الل مـن الدعـاء«. وف الرمـذي)6(: »مـا من يشء 

أفضـل ف ميـزان العبـد املؤمـن يـوم القيامة من خلق حسـن«.
وروى مسـلم)7( أنـه - صـى الل عليـه وسـلم - سـئل أي املسـلمني خـر؟ قـال: »مـن سـلم 

املسـلمون مـن لسـانه ويـده«.
وف الصحيحـني)8( سـئل - صـى الل عليـه وسـلم - أي اإلسـلم خر؟ قال: »تطعـم الطعام 

وتقـرأ السـلم عى مـن عرفت ومـن مل تعرف«.
وروى مسـلم)9( أنـه - صـى الل عليه وسـلم - قـال: »وما أعطي أحد عطاًء هو خر وأوسـع 

الصر«. من 
ومـن ذلـك أنـه - صـى الل عليه وسـلم - تفقـد عليًا وفاطمـة لصلتا من الليل)10( وعائشـة 
ريض الل تعـاىل تعـرض بـني يديـه اعـراض اجلنـازة فلـم يوقظهـا.)11( وعلـم معـاذًا شـيئا وأمـره 

1-صحيح البخاري، كتاب اإليان، رقم الباب 18 ج1 ص 12، وصحيح مسلم، كتاب اإليان، رقم الديث: 135 
ج1 ص 88.

2-صحيح مسلم، كتاب اإليان، رقم الديث: 137، ج1 ص 89 والرمذي كتاب املواقيت رقم الباب 127 رقم 
الديث: 170 ج1 ص 320-319.

3- سنن النسائي، كتاب الصيام، رقم الباب: 43 ج4 ص 165.
4- سنن الرمذي، كتاب الدعوات، رقم الباب: 5، رقم الديث: 3376 ج5 ص 458، ورواه أمحد ف مسنده، ج5 

ص 249، 255، 258.
5-رواه الرمذي، كتاب الدعوات، رقم الباب: 1، رقم الديث: 3370 ج5 ص 455.

6- سنن الرمذي، كتاب الر والصلة، رقم الباب: 62، رقم الديث: 2002 ج4 ص 362.
7-صحيح مسلم، كتاب اإليان رقم الديث: 64، 65 ج1 ص 65.

8-صحيح البخاري، كتاب الستئذان، رقم الباب: 9. وصحيح مسلم، كتاب اإليان، رقم الديث: 63 ج1 ص 65.
9-صحيح مسلم، كتاب الزكاة، رقم الديث: 124 ج1 ص 729.

10-روى البخـاري ف صحيحـه 8/3، 9 ومسـلم: رقـم الديـث: 775 عـن عـي ريض الل عنـه أن النبي صلـی الل عليه 
وسـلم طرقـه وفاطمـة ليـًل، فقـال: »أل تصليـان؟«. وانظـر ريـاض الصالـني لب زكريـا حييـى بـن رشف الديـن النووي 
631-676هــ بتحقيـق عبـد العزيز رباح وأمحد يوسـف الدقاق الطبعة العـارشة، داراملأمون للـراث 1409هـ 1989م، 

دمشق.
11- روى البخاري ف صحيحه، كتاب الصلة، رقم الباب: 104 ج1 ص 130 عن عائشة ريض الل عنها قالت: 
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بإخفائـه. )1( وخـص حذيفـة بالـر فـكان يدعـى صاحـب رس رسـول الل - صـى الل عليه وسـلم 
-، وأرس لبعـض أصحابـه أذكارًا مـع ترغيبـه ف عمـوم العبـادة.)2( واختـار اإلمـارة لبعض ومل خير 
للبعـض اآلخـر.)3( وأقـر أبـا بكـر عـى إنفـاق مجيـع مالـه ف مرضـاة الل تعاىل)4(وقـال لكعـب بـن 
مالـك حـني أراد التصـدق بجميـع مالـه »أمسـك عليـك بعض مالـك فهو خـر لـك«)5(، لعلمه - 
صـى الل عليـه وسـلم - عـدم الصـر منـه ولذا قال خـر لك، ولو قـال خر بـدون ختصيص لكان 
شـامًل لـه ولغـره، وليـس كذلك لوجـود من هو أقوى منه سـاحة عى إنفاق مجيع مالـه كأب بكر.
وقـال لسـعد بـن أب وقـاص حـني أراد أن يتصـدق بالـه »الثلـث والثلـث كبر أو كثـر إنك أن 
تـذر ورثتـك أغنيـاء خـر مـن أن تذرهـم عالـة يتكففـون الناس«.)6(وجـاء آخـر بمثـل البيضـة مـن 
الذهـب فردهـا ف وجهه.)7(وأمـر أبـا بكـر برفـع صوتـه وعمـر بخفضـه)8( حـني سـمع أن أبـا بكـر 
خيافـت وعمـر جيهـر وفـر بأنـه عليه الصلة والسـلم قصـد إخـراج كل واحد منها عـن اختياره.

وقال ف ابن عمر »نعم الرجل عبد الل لو كان يصي من الليل«.)9(
، فإذا قام بسطتها، قالت والبيوت  كنت أنام بني يدي رسول الل - ورجلي ف قبلته، فإذا سجد، غمزين، فقبضت رجيَّ

يومئٍذ ليس فيها مصابيح.
1-عـن أنـس ريض الل عنـه أن النبـي صلـی الل عليـه وسـلم ومعـاذ رديفـه عـى الرحـل، قـال: »يـا معـاذ« قـال: لبيـك يـا 
رسـول الل وسـعديك، قـال: »يـا معـاذ« قـال: لبيـك يـا رسـول الل وسـعديك، قـال: »يـا معـاذ« قـال: لبيـك يـا رسـول الل 
مه الل عى  وسـعديك ثلثـًا، قـال: »مـا مـن عبـد يشـهد أن ل إلـه إل الل، وأن ممـدًا عبده ورسـوله صدقًا مـن قلبـه إل حرَّ
النـار« قـال: يـا رسـول الل أفـل أخـر بـا النـاس فيسـتبشوا؟ قـال: »إذا يتكلـوا« فأخـر بـا معـاذ عنـد موتـه تأثـًا، متفـق 
عليـه، البخـاري199/1، 201 ف العلـم بـاب مـن خـص قومـًا دون قوم كراهيـة أن ل يفهموا، رقم البـاب: 49 ج1 ص 

41. ومسـلم كتـاب اإليـان، رقـم الديـث 53.
2-صحيح البخاري: كتاب الستئذان، رقم الباب: 38، ج7 ص 139. ومسند أمحد ج6 ص 451-449.

3- قـال ابـن تيميـة رمحـه الل: »كان النبـي صلـی الل عليـه وسـلم يسـتعمل خالد بـن الوليد عـى الرب منذ أسـلم، وقال: 
»إن خالـدًا سـيف سـّله الل عـى املشكـني« مـع أنـه أحيانـًا كان قـد يعمـل مـا ينكـره النبـي صلـی الل عليـه وسـلم، حتـى 
أنـه –مـرة- رفـع يديـه إىل السـاء وقـال »اللهـم إين أبـرأ إليك مما فعـل خالد« ملا أرسـله إىل خزيمـة فقتلهم، وأخـذ أموالم 
بنـوع شـبهة، ومل يكـن جيـوز ذلـك، وأنكـره عليـه بعـض مـن معه مـن الصحابة حتـى واداهـم النبي صلـی الل عليه وسـلم 
وضمـن أموالـم، ومـع هـذا فـا زال يقدمـه ف إمـارة الـرب، لنـه كان أصلـح ف هـذا البـاب مـن غـره، وفعـل مـا فعـل 
بنـوع تأويـل. وكان أبـو ذر ريض الل عنـه، أصلـح منـه ف المانـة والصـدق ومـع هـذا فقـال لـه النبـي عليـه وسـلم: »يـا أبا 
ذر إين أراك ضعيفـًا، وإن أحـب لـك مـا أحـب لنفـي، ل تأمـرن عـى اثنـني ول تولني مال يتيـم« رواه مسـلم، وهنى أبا ذر 
عـن اإلمـارة والوليـة لنـه رآه ضعيفـًا مـع أنـه قـد روي »ما أظلـت الـراء ول أقلت الغـراء أصدق لجة مـن أب ذر«. 

السياسـة الشعيـة ف اصـلح الراعـي والرعيـة ص 17 ط دارالكتـاب العـرب بمـرص. الطبعـة الرابعة.
4-انظر صحيح البخاري: كتاب الزكاة، رقم الباب: 18، ج2 ص 117.

5-نفس املرجع السابق والكتاب والباب.
6- صحيح البخاري: كتاب الوصايا، رقم الباب: 2، 3. وصحيح مسلم: كتاب الوصية، رقم الديث: 7، 8، 10.

7- الديـث بطولـه رواه أبـو داود عـن جابـر وقـد بـني ف الديـث رس ردهـا حيـث قـال عليـه السـلم »يأيت أحدكـم بجميع 
مالـه فيقـول: هـذه صدقـة، ثـم يقعـد يتكفف النـاس«، وسـبب رميـه وإن مل تصبه أنه ألـح عى الرسـول قائـًل: إين أصبتها ف 
معـدن ول أملـك غرهـا فلـا أبـى الرسـول صلـی الل عليـه وسـلم أخذهـا منـه وأعـرض عنـه، جـاء مـن جهة أخـرى، حتى 

جـاءه مـن اجلهـات الربـع. انظـر سـنن الدارمي: كتـاب الـزكاة، رقم البـاب: 25.
8-رواه أبو داود: كتاب الصلة، رقم الباب: 315، رقم الديث 1329 والرمذي ف كتاب الصلة، رقم الديث: 

.447
9-صحيح البخاري: كتاب التهجد، رقم الباب: 3 ج2 ص 42. وصحيح مسلم: رقم الديث 1928 و1929.
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مـن  الكثـر  الـيء  السـنة جيـد  تتبـع  ومـن  وتـر)1(  عـى  إل  ينـام  أن ل  هريـرة  أبـا  وأوىص 
هـذا القبيـل، وليـس صـدور ذلـك عنـه - صـى الل عليـه وسـلم - مـن قبيـل التناقـض، معـاذ 
الل، لمتناعـه جزمـًا ف شـأنه - صـى الل عليـه وسـلم -، لن التناقـض ينبعـث عـن كـذب أو 
نسـيان والكـذب مـن الصفـات التـي تنـزه عنـه النبيـاء مطلقـًا، كـا أهنـم منزهـون عـن النسـيان 
ف مواطـن التشيـع وتبليـغ الحـكام واإلرشـاد، بـل حيمـل ذلـك عـى تكليـف النـاس عـى قدر 
طاقتهـم حسـب حتمـل قدرتـم واسـتعداد أمزجتهـم وقابليـة عقولم بنـاء عى مرتبتـي التخفيف 
والتشـديد اللتـني اختذمهـا الشـيخ الشـعراين كفتـي ميزانـه، فقـد قـال رمحـه الل مـا خلصتـه: إن 
رسـول الل - صـى الل عليـه وسـلم - كان خياطـب النـاس عى قـدر عقولم ومقامهـم ف حرة 
اإلسـلم واإليـان واإلحسـان، وأيـن خطابـه لكابـر الصحابـة مـن خطابـه لجـلف العـرب، 
وأيـن مقـام مـن بايعـه عـى السـمع والطاعـة ف املنشـط واملكـره وامليـر واملعـر ممـن طلـب أن 
يبايعـه عـى صـليت الصبـح والعـرص فقـط، دون غرمهـا مـن الصلـوات ودون الـزكاة والـج 
واجلهـاد وغرمهـا)2( وقـد اتبـع الئمـة املجتهدون ومقلدوهم رسـول الل - صى الل عليه وسـلم 

- بذلـك، فـا وجـدوه شـدد فيـه شـددوا أمـرا كان ُأوهنيـا، ومـا وجـدوه خفـف فيـه خففـوا.)3(
 وقـد أذن الل تعـاىل لنبيـه - صـى الل عليـه وسـلم - بـذا التسـامح ف صـدر اإلسـلم تأليفـا 
لـم حتـى يتمكـن اإليـان ف قلوبـم بدليـل قولـه عليـه الصلة والسـلم حينـا بايعتـه ثقيف عى 
أن ل صدقـة عليهـا ول جهـاد )سـيتصدقون وجياهـدون( وقصـد الشـعراين بذلـك التنظر فقط.

رعاية أحوال املجتمع وظروف البيئة ف هدي النبي - صى الل عليه وسلم -:
وسـنة النبـي - صـى الل عليـه وسـلم - جارية عـى رعاية أحـوال املجتمع وظـروف البيئة ف 

تشيع الحـكام وتغرها.
1- قـال النبـي - صـى الل عليـه وسـلم - »كنـت هنيتكم عن زيـارة القبـور أل فزوروها فإهنا 

تذكـر اآلخرة«.)4(
2- وقـال لعائشـة ريض الل عنهـا: »لـول قومـك حديثـو عهـد باإلسـلم لدمـت الكعبـة 

إبراهيـم«.)5( وبنيتهـا عـى قواعـد 
3- تركه - صى الل عليه وسلم - عقوبة املنافقني لئل يقول الناس ممد يقتل أصحابه.)6(

1- صحيح البخاري: كتاب التهجد، رقم الباب: 33 ج2 ص 54.
2-روى أبـو داود عـن وهـب بـن منبـة قـال سـألت جابـرًا عن ثقيـف إذ بايعت فقال: اشـرطت عـى النبي صلـی الل عليه 
وسـلم أن ل صدقـة عليهـا ولجهـاد وأنـه سـمع النبـي صلـی الل عليـه وسـلم بعـد ذلـك يقـول: سـيتصدقون وجياهـدون 
وسـكت أبـو داود واملنـذري عـن حديـث وهب وسـكوتا دليل عـى أن ل بأس بإسـناده.ونظره ما رواه اإلمـام أمحد عن 
نرصبـن عاصـم الليثـي عـن رجـل منهـم أنـه أتى النبـي صلی الل عليه وسـلم فأسـلم عى أن يصـي صلتني فقبـل منه وف 
لفـظ آخـر لـه عـى أن ل يصـي إل صـلة فقبـل منـه، وفيـه أكـر عـرة عـى سياسـته صـى صلـی الل عليـه وسـلم وحسـن 

ترصفـه ملـن اعتر.
3-امليزان للشعراين ج 1 ص 5.

4- صحيح مسلم: كتاب اجلنائز، رقم الديث 105. وسنن أب داود: كتاب اجلنائز، رقم الباب: 77..
5-صحيح البخاري: كتاب الج، رقم الباب: 42. وصحيح مسلم: كتاب الج، رقم الديث 299.

6- صحيح البخاري: كتاب املناقب، رقم الباب: 8. وصحيح مسلم: كتاب الر، رقم الديث: 63.
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4- وهنـى - صـى الل عليـه وسـلم - عـن حفـظ لـوم الضاحـي لكثـر مـن ثلثـة أيـام ثـم 
فيهـا.)1( أجاز 

5- هنيه - صى الل عليه وسلم - عن كتابة الديث. )2(
وأما رعاية حال املجتمع ف عمل الصحابة وأقوالم

1-تعطيل فريضة حد الرقة عام املجامعة.)3(
2-منع عمر سهم مؤلفة القلوب.)4(

3-حكـم عثـان بإتيـان ضـوال اإلبـل إىل املدينـة لـرد إىل أصحابـا أو تبـاع فرد ثمنهـا إليهم 
بعـد أن أمـر النبـي - صـى الل عليـه وسـلم - بركها ف البـوادي.)5(

4- مجع عثان للقرآن وإلزام الناس بالنسخة الواحدة وإحراق غرها من النسخ.
5- روى أبـو داؤد عـن عكرمـة قـال إن ناسـًا مـن أهـل العراق جـاؤوا فقالوا: يـا ابن عباس! 
أتـرى الغسـل يـوم اجلمعـة واجبـًا؟ قـال: ل، ولكنـه أطهـر وخـر ملـن اغتسـل، ومـن مل يغتسـل 
فليـس عليـه بواجـب، وسـأخركم كيـف بـدأ الغسـل: كان النـاس جمهوديـن يلبسـون الصـوف 
ويعملـون عـى ظهورهـم وكان مسـجدهم ضيقًا مقارب السـقف، إنا هو عريش فخرج رسـول 
الل - صـى الل عليـه وسـلم - ف يـوم حـار وعـرق النـاس ف ذلـك الصـوف حتـى ثـارت منهـم 
ريـاح آذى بذلـك بعضهـم بعضـًا، فلـا وجـد رسـول الل - صـى الل عليـه وسـلم - تلـك الرياح 
قـال: أهيـا النـاس إذا كان هـذا اليـوم فاغتسـلوا وليمـس أحدكـم أفضـل ما جيـد من دهنـه وطيبه. 
قـال ابـن عبـاس: ثـم جـاء الل بالـر ولبسـوا غـر الصـوف وكفـوا العمـل ووسـع مسـجدهم 

وذهـب بعـض الـذي كان يـؤذي بعضهـم بعضـًا من العـرق.)6(
1- مسند أمحد: ج2 ص 9. صحيح مسلم: كتاب الضاحي، رقم الديث: 26. سنن الرمذي: كتاب الضاحي، رقم 

الباب: 13.
2- أورد الدارمـي ف سـننه ج1 ص 119-126 بابـاً ف: مـن مل يـر كتابـة الديـث، وأخـرج فيـه أحاديـث ثـم أورد بابـاً آخـر: مـن 
رخـص ف كتابـة العلـم، حيـث أخرج فيه إجازة النبي صلی الل عليه وسـلم لعبـد الل بن عمـرو ريض الل عنها، ثم كتابة الديث 
عمـت ف زمـن التابعـني، والكمـة ف منعـه أول –والل أعلـم- أن وسـائل الكتابـة ف حياته صلی اللله عليه وسـلم كانت قليلة، 
ونـزول الوحـي كان جاريـاً، فخيـف خلـط الديـث بالقـرآن، ثـم ملـا اشـتهر القـرآن وأمن خوف اللبـس بالديـث وخيف ضياع 
الديـث، اسـتدرك ذلـك عمـر بـن عبد العزيـز إىل أب بكر بن ممد بن عمرو بن حـزم وإىل غره أن يكتـب الديث. فمنع الكتابة 
كان أول المـر عامـاً إل مـا أجـازه النبي صلی الل عليه وسـلم نصاً ثم ملـا زال املانع –وهو التباس القـرآن بالديث- عاد املمنوع.
ــن  ــق الدي ــف: موف ــى تألي ــر املغن ــنة، انظ ــام س ــع ف ع ــال: ل قط ــه ق ــه أن ــر ريض الل عن ــن عم ــاين ع 3- روى اجلوزج
ــع  ــي ج10 ص 288، طب ــرص الرق ــى خمت ــنة 630هـــ ع ــوىف س ــة املت ــن قدام ــود ب ــن مم ــد ب ــن أمح ــد الل ب ــد عب أب مم

دارالكتــاب العــرب، بروت-لبنــان.
4- فقه السنة للسيد سابق: باب مصارف الزكاة، ج1 ص 32 وراجع فقه الزكاة للقرضاوي ج2 ص 600. وبدائع 

الصنائع ف ترتيب الشائع للكاساين ج2 ص 45، طبع باكستان.
5- سـئل النبـي صلـی الل عليـه وسـلم عـن ضالـة الغنـم، قـال: »هـي لـك أو لخيـك أو للذئـب«. قـال فضالـة اإلبـل؟ 
قـال: »مالـك ولـا؟ معهـا ِسـقاؤها وحذاؤهـا، تـرد املـاء، وتأكل الشـجر، حتـى يلقاها ربـا« املوطـأ كتاب القضيـة، رقم 
الديـث: 46 ص 757. وعـن ابـن شـهاب يقـول: كانـت ضـوال اإلبـل ف زمـان عمـر بـن الطاب إبـًل مؤبلـة، تناتج ل 
يمسـها أحـد، حتـى إذا كان زمـان عثـان بـن عفـان، أمر بتعريفهـا، ثم تباع فـإذا جاء صاحبهـا، أعطى ثمنهـا، نفس املرجع 

السـابق، رقـم الديـث: 51 ص 759.
6- سنن أب داؤد: كتاب الطهارة، رقم الباب: 130، رقم الديث: 353 ج1 ص 251-250.
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فقـول ابـن عبـاس رصيـح ف أن تشيع حكم الغسـل يـوم اجلمعة كان من أجـل حالة خاصة 
فلـا تغرت تغـر الكم.

6- وروى أمحـد عـن أب ابـن كعـب قـال: الصـلة ف الثـوب الواحـد سـنة، كنـا نفعـل مـع 
رسـول الل - صـى الل عليـه وسـلم - ول يعـاب علينـا، فقـال ابن مسـعود: إنـا كان ذاك إذا كان 

ف الثيـاب قلـة فأمـا إذا وسـع الل فالصـلة ف الثوبـني أزكـى.)1(
فنـرى عبـد الل بـن مسـعود وهـو مـن أكابـر فقهـاء الصحابـة كيـف يعلـل الحـكام ويعطـي 

لـكل حالـة حكمهـا.
7- إكثار رواية الديث ف عهد صغار الصحابة مع أن عمر منع من اإلكثار ف روايتها.

8- أمـر عمـر بـن عبـد العزيـز بكتابـة الحاديـث ومجعهـا مـع هنـي النبـي - صـى الل عليـه 
وسـلم - عـن كتابتهـا.

ولـذا نـرى فقهـاء النفية املتأخريـن أعرضوا عن جمموعة مـن الحكام الجتهاديـة التي قال 
بـا املتقدمـون نتيجة للتغر الواقـع ف البيئة.

رعاية حال املكلف ف مذهب النفية
قـال ابـن عابديـن » فإنـا نـرى الرجل يأيت مسـتفتيًا عـن حكم رشعـي ويكون مـراده التوصل 
بذلـك إىل إرضار غـره، فلـو أخرجنـا لـه فتوى عا يسـأل عنه نكـون قد شـاركناه ف اإلثم، لنه مل 
يتوصـل إىل مـراده الـذي قصـده إل بسـببنا، مثل إذا جاء يسـأل عن أخت له ف حضانـة أمها وقد 
انتهـت مـدة الضانـة ويريـد أخذهـا مـن أمهـا ونعلم أنـه لو أخذهـا من امهـا لضاعت عنـده وما 
قصـده بأخذهـا إل أذيـة أمهـا أو التوصـل إىل اإلسـتيلء عى مالـا أو ليزوجها آلخـر ويتزوج با 
بنتـه أو أختـه وأمثـال ذلـك فعـى املفتـي إذا رآى ذلـك أن حيـاول ف اجلـواب ويقول لـه: اإلرضار 

ل جيـوز و نحـو ذلك.)2(
وقـال ابـن مهـام: »والتحقيق أن املفتـي ف الوقائع لبد له من رضب اجتهـاد ومعرفة بأحوال 

الناس«.)3(
وقـال ابـن عابديـن بعـد أن نقـل فروعـًا مـن شـيوخ املذهـب مبنيـة عى رعايـة حال املسـتفتي 
خمالفـني ف ذلـك ظاهـر املذهـب: »فهـذا كلـه وأمثالـه دلئـل واضحـة عـى أن املفتـي ليـس لـه 
اجلمـود عـى املنقـول ف كتـب ظاهـر الروايـة مـن غر مراعـاة الزمـان وأهلـه، وإل يضيـع حقوقًا 

كثـرة ويكـون رضره أعظـم مـن نفعـه«.)4(
وقـال ابـن الـام ف فتـح القديـر: »والـق أن عـى املفتـي أن ينظـر ف خصـوص الوقائـع فـإن 
علـم ف واقعـة عجـز هـذه املختلعـة عن املعيشـة إن مل خترج أفتاها بالـل، وإن علـم قدرتا أفتاها 

1-رواه أمحد ف مسنده: ج5 ص 141.
2-جمموعة الرسائل131/2.

3- فتح القدير ج 6 ص 402 طبع مصطفى الباب اللبي وأولده بمرص.
4- جمموعة رسائل ابن عابدين ج2 ص/13.
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بالرمـة وذلـك حتـى يردعهـا عن اجلـرأة عى اللـع«.)1(
وقـال ف صفـة النـكاح: »أمـا ف حـال التوقـان: قـال بعضهـم: هـو واجـب باإلمجـاع.. عنـد 
خـوف الوقـوع ف الزنـا بحيـث ل يتمكـن مـن التحـرز إل بـه كان فرضـًا.. فـإن عارضـه )خوف 
اجلـور( كـره.. وأمـا ف حالـة العتـدال.. فقيل: فـرض كفاية.. وقيل: مسـتحب.. وقيل: إنه سـنة 

مؤكـدة وهو الصـح«.)2(
ول غرابـة فـإن أئمـة املذهـب أنفسـهم أبـا حنيفـة وأصحابـه قد فعلـوا ذلك، ذكـر الرخي 
أن اإلمـام أبـا حنيفـة ف أول عهـد الفـرس باإلسـلم وصعوبـة نطقهـم بالعربيـة رخـص لغـر 
املبتـدع أن يقـرأ ف الصـلة بـا ل يقبـل التأويـل مـن القـرآن باللغة الفارسـية، فلا لنت ألسـنتهم 

مـن ناحيـة، وانتـش الزيـغ والبتـداع مـن ناحيـة أخـرى، رجـع عن هـذا القـول.)3(
وذكـر كذلـك أن أبـا حنيفـة كان جييـز القضـاء بشـهادة مسـتور الـال ف عهـده – عهـد تابعي 
التابعـني – اكتفـاًء بالعدالة الظاهرة وف عهد صاحبيه -أب يوسـف وممد- منعا ذلك، لنتشـار 

الكذب بـني الناس.)4(
ويقـول فقهـاء النفيـة ف مثـل هـذا النـوع مـن الـلف بـني اإلمـام وصاحبيـه: هـو اختـلف 

عـرص وزمـان ل اختـلف حجـة وبرهـان.
ولـذا قالـوا ف رشوط املجتهـد: ولبد فيه مـن معرفة عادات النـاس، لن كثرًا من الحكام 
ختتلـف باختـلف الزمـان، لتغـر عـرف أهلـه، ولـدوث رضورة، أو فسـاد أهل الزمـان، بحيث 
لـو بقـي الكـم عى ما كان عليه للزم منه املشـقة والـرر بالناس ولالف قواعـد الشيعة املبنية 

عـى التخفيـف والتيسـر ودفـع الرر والفسـاد، لبقاء العامل عـى أتم نظام وأحسـن إحكام.)5(
ولـذا نـرى مشـائخ املذهـب خالفوا ما نـص عليه املجتهـد ف مواضع كثرة بناهـا عى ما كان 

ف زمنـه، لعلمهـم أنـه لـو كان ف عهدهـم لقال با قالـوا به، أخذا مـن قواعد مذهبه.
وإليك بعض ما خالف فيه املشائخ املجتهد:

1- جـواز السـتئجار عـى تعليـم القـرآن، لنقطـاع العطايـا التـي كانـت تعطـى ملعلميـه ف 
الصـدر الول، ولـو اشـتغل املعلمـون بالتعليـم بـل أجـرة يلـزم ضياعهـم وضيـاع عيالـم، ولـو 
اشـتغلوا بالكتسـاب مـن حرفـة وصناعـة لـزم ضيـاع القـرآن، فأفتـوا بجـواز أخـذ الجـرة عـى 
كسـائر  عليـه  السـتئجار  جـواز  بعـدم  وصاحبيـه  اإلمـام  لقـول  خمالـف  ذلـك  أن  مـع  التعليـم 

الطاعـات.
2- عدم التريح للويص باملضاربة ف مال اليتيم ف زماننا.

3- تضمني الغاصب ربح عقار اليتيم والوقف.

1-فتح القدير لبن الام ج 4 ص 216.
2- انظر فتح القدير ج3 ص 187.

3-أصول التشيع اإلسلمي لألستاذ عي حسب الل ص 85-84.
4- املرجع السابق.

5- جمموعة رسائل ابن عابدين ج125/2.
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4- عدم إجارة مباين الوقف أكثر من سنة ومزارعة أكثر من ثلث سنني.
5-منـع النسـاء مـن حضـور املسـاجد للصـلة وقـد كـن حيرهنـا ف زمـن النبـي - صـى الل 

عليـه وسـلم -.
6-عـدم تصديـق الزوجـة بعـد الدخـول بـا بأهنـا مل تقبـض املـشوط تعجيلـه مـن املهـر مع 

منكرة. أهنـا 
7-بيع الوفاء والستصناع.)1(

8-حتقـق اإلكـراه مـن غر السـلطان عند اإلمـام ممد، وأفتى بـه املتأخرون، مـع أن اإلمام أبا 
حنيفـة ل يـرى ذلـك، لن غـر السـلطان ل يمكنـه اإلكراه ف زمنـه، ثم عمَّ الفسـاد فصار يتحقق 

اإلكراه مـن غره.)2(
5 ـ حكمة تغر الحكام الفرعية

لقـد كان ديـن الل واحـدًا مـن جهـة الصـول، فـا مـن رشيعـة مـن رشائـع الرسـل عليهـم 
الصـلة والسـلم تبايـن غرهـا ف العقائـد والخـلق والقواعـد العامـة، كالضـوع لل تعـاىل 
والخـذ بالحسـن واتبـاع النظـام وإرادة الـر العـام واإلصـلح وإقامـة العـدل ومنـع الظلـم 
وقطـع دابـر الـش والفسـاد ونحـو ذلـك ممـا تـدرك حسـنه العقـول ومتيـل إليـه املشـاعر وتقتضيـه 

اإلنسـانية، فلـم ختتلـف بـه رشيعـة عـن رشيعـة.
لكـن الشائـع اختلفـت ف الفـروع باختلف زمان المـم وبيئتهم وتباين مقـدار حتمل أبداهنم 
قـوة وضعفـًا واسـتعداد أمزجـة نفوسـهم قبـولً ورفضًا، فـكان من رمحـة الل بعبـاده أن يبعث لكل 
قوم رسـولً من أنفسـهم بلسـاهنم بشيعة تلئم تكاليفها البدنية مقدرة أبداهنم وتناسـب أحكامها 
الشـخصية أمزجتهـم النفسـية، كـا تنطبـق أحكامهـا املدنيـة والقضائيـة عـى روح زمنهـم وطبيعـة 
إقليمهـم وعرفهـم ومجيع شـؤوهنم الجتاعية، ول تقص عليهم فـوق ما تتحمله ملكاتم العلمية 
الراسـخة ف أذهاهنـم، وهـذا حكمـة نسـخ الشائـع بعضها ببعض، بل هـو حكمة النسـخ أيضًا ف 

الشيعـة الواحـدة، كـا قـال تعـاىل )ما ننسـخ من آية أو ننسـها نأت بخـر منها أو مثلهـا(. )3(
لن املصلحـة ختتلـف باختـلف الحـوال والزمـان وهـو تعـاىل حكيـم يشع لعبـاده ف كل 

عـرص مـا يعلـم ف سـابق علمـه أن بـه مصلحتهـم ف ذلـك الوقت.
وملـا كانـت الشيعـة املحمديـة ل جمـال للنسـخ بعدهـا لكوهنـا خامتـة الشائع جاءت سـمحة 
شـاملة مطردة واسـعة، تسـع الضعيف أخـذًا بالرخص والقـوي حتمًل للعزائم، وهذا من واسـع 

رمحة الرمحـان بعباده.
قـال الشـعراين بعـد أن قـرر مرتبتـي التشـديد والتخفيـف ف الحـكام عـى حسـب حتمـل 
1-صــورة بيــع الوفــاء مثــل أن يبيــع أمحــد مــن زيــد عقــارًا بائــة ألــف بــشط أن تكــون لمحــد ســلطة اســرداد العقــار إذا 
وف باملبلــغ املذكــور، فهــو شــبيه بالرهــن ف ســلطة البائــع ف اســرداد املبيــع بعــد أداء الثمــن، وشــبيه بالبيــع حيــث ينتفــع 

املشــري باملبيــع. والســتصناع رشاء معــدوم معلــوم الصفــة واجلنــس ف الــال.
2- انظر ف كل ما تقدم جمموعة رسائل ابن عابدين ج2 ص125

3-البقرة: 106. وانظر ف هذا املعنى امليزان للشعراين ج 1 ص 7 وما بعدها.
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املكلفـني وعدمـه وقوتـم وضعفهـم »وقـد علمـت ممـا قررنـاه مـن مرتبتـي التشـديد والتخفيـف 
كـال رشيعتنـا فإهنـا لـو كانـت آتيـة عـى مرتبـة واحـدة لكانت عذابـًا عى المة ف قسـم التشـديد 
ومل يظهـر للديـن شـعاره ف قسـم التخفيـف وكان كل مـن قلد إمامًا ف مسـألة قال فيها بالتشـديد 
ل جيـوز لـه العمـل بقـول غـره ف مضائـق الحـوال، فكانـت املشـقة تعظـم عـى المـة، ولكـن 
بحمـد الل تعـاىل جـاءت بحكـم العتـدال وعـى أكمل حـال، ول يوجـد يشء فيه مشـقة إل وقد 
ورد فيـه ختفيـف، أو قـول آخـر فيـه ختفيـف عـى النـاس عى مذهـب ذلـك املجتهـد أو ف مذهب 

غـره أو لصحابـا فالمـد لل رب العاملـني«.)1(
فالشيعـة اإلسـلمية رشيعة سـمحة واسـعة تسـع مجيـع املكلفني عى اختـلف أحوالـم ف كل 
زمـان ومـكان، ول يمكـن أن حييـط بـا جمتهـد وحـده بـل كل واحـد يغـرف مـن بحرهـا املحيـط ما 
اتصـل بـه علمـه ووصـل إليه فهمه، فلـو مل يكن ثمـة اختلف بني املجتهدين وسـلك اجلميـع مذهبًا 

واحـدًا لضـاق المـر عـى املسـلمني لعـدم إحاطـة املذهـب الواحـد بجميع ما جـاءت بـه الشيعة.
قـال الشـيخ الشـعراين »إن الـق الـذي ل ريـب فيـه أن جممـوع املذاهـب هـو الشيعـة بعينها 
وأنـه ل يكمـل العمـل بالشيعـة ملـن يتقيـد بمذهب واحـد«)2(، فـإن التقيد بمذهـب واحد كا ل 
يكمـل العمـل بالشيعـة كـذا ل خيلو من الـرج ف حق املجتمع اإلسـلمي، لـذا كان اختلفهم 
ف الفـروع بعـد اتفاقهـم عـى الصـول مـن واسـع رمحـة الل ورأفتـه بعبـاده، حتـى كان بعـض 
السـلف كسـفيان الثـوري وغـره يسـمون اختـلف العلـاء ف الفـروع توسـعًا، فيقولـون توسـع 

العلـاء ملـا فيـه مـن التوسـعة عى النـاس.)3(
روى البيهقـي ف املدخـل عـن ابـن عبـاس ريض الل تعـاىل عنهـا أن النبي صلی الله علیه وسـلم 
قـال » مهـا أوتيتـم مـن كتـاب الل فالعمـل بـه ل عـذر لحـد ىف تركـه فـإن مل يكـن ىف كتـاب الل 
فسـنة منـى ماضيـة فـإن مل يكن سـنة منى ماضية فـا قال أصحابـى إن أصحابى بمنزلـة النجوم ىف 

السـاء بأيـا أخذتـم به اهتديتـم واختـلف أصحابى لكـم رمحة«.)4(
وروي عـن عمـر بـن عبـد العزيـز أنـه قـال: »مـا رسين لـو أن أصحاب ممـد مل خيتلفـوا لهنم 

لـو مل خيتلفـوا مل تكن رخصـة«.)5(
وأود أن أنقـل كلم العلمـة ممـد سـعيد البـاين ف هـذا املجال تتميـًا للفائدة حيـث قال بعد 

1- امليـزان الكـرى، تأليـف: أب املواهـب عبـد الوهـاب بن أمحد النصاري الشـافعي املـرصي، املعروف بالشـعراين، من 
أعيـان القـرن العـارش الجـري ج 1 ص 7، طبع دارالفكـر، الطبعة الوىل.

2- نفس املرجع السابق ج 1 ص 7.
3-عمدة التحقيق ملحمد سعيد الباين ص 3.

ــة  ــم الرواي ــة ىف عل ــب ىف الكفاي ــم 152( ، والطي ــرى )162/1 ، رق ــنن الك ــل إىل الس ــى ىف املدخ ــه البيهق 4-أخرج
)48/1( ، وابــن عســاكر )359/22( ، والديلمــى )160/4 ، رقــم 6497(.

5-ويتقــوى بــذه اآلثــار الديــث اجلــاري عــى ألســنة النــاس »اختــلف أمتــي رمحــة«. قــال الشــيباين ف كتابــه التمييــز: 
زعــم كثــر مــن الئمــة أنــه ل أصــل لــه لكــن ذكــره الطــاب ف غريــب الديــث مســتطردًا، وأشــعر بــأن لــه أصــًل عنــده. 
قلــت قــال شــيخنا اجلــلل الســيوطي رمحــه الل تعــاىل: أخرجــه نــرص املقــديس ف الجــة والبيهقــي ف الرســالة الشــعرية 
بغــر ســند وأورده الليمــي والقــايض حســني وإمــام الرمــني وغرهــم، ولعلــه خــرج ف كتــاب الفــاظ التــي مل تصــل 

إلينــا والل تعــاىل أعلــم ]عمــدة التحقيــق ص 3-4[وانظــر جامــع الحاديــث للســيوطي رقــم الديــث874.
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أن نقـل عـن الئمـة املجتهديـن أقوالـم ف وجـوب اتبـاع الدليل للقـادر عى ذلك.
»هكـذا كان شـأن الئمـة املجتهديـن ريض الل عنهـم لكـن املتأخريـن مـن أتباعهـم شـددوا 
تشـديدًا غريبـًا حتـى بلـغ الغلـو بأكثرهـم أن حيـرصوا الشيعـة بـا قالـه إمامهـم مكابـرة وعنـادًا 
بدافـع التعصـب املمقـوت الـذي اقتـض تفريـق كلمـة املسـلمني، فانقلـب العتصـام بحبـل الل 
تعـاىل إىل ختـاذل وخصـام بـني املتطرفـني املعرقني ف تفضيـل إمامهم عى غره مـن الئمة تفضيًل 
يـؤدي إىل الـط مـن كرامـة املفضـل عليـه وختطئتـه بسـائق العصبيـة ومحيـة اجلاهليـة الوىل وقـد 
قـال كمـل العلـاء: إن مـن كـال الرجـل بحثـه عن منـازع العلاء، مـن أين أخـذوا أقوالـم ليفوز 
بالطـلع عـى علمهـم وأدلتهـم، وأمـا رد أقوالـم فليـس مـن شـأن العلـاء املدققـني، ومل يطعـن 
أحـد بمذهـب إمـام إل جلهلـه بـه وخفائـه عليـه ودقـة مدارك ذلـك اإلمـام، وقد وقـع الختلف 
ف الفـروع بـني الصحابـة ريض الل عنهـم فـا خاصـم أحد منهم غـره ول طعن بـه ول عاداه ول 

نسـبه إىل خطـأ أو تقصـر وكذلـك مـن تبعهم بإحسـان.
ثـم إن هـؤلء التبـاع املتأخريـن قـد أتعبـوا أنفسـهم وغرهـم بتصعيـب الديـن حتـى جعلوه 
متعـرًا عـى العامـة، فاضطـر الولـون إىل التهـاون بتكاليفه وجلـأ اآلخرون إىل الخـذ بالقوانني 

املوضوعـة وهجـر الحـكام الشعية.
ذلـك  عـى  املؤاخذيـن  املتنطعـني  هـؤلء  تشـديد  عـن  ناجـم  اجلميـع  وزر  أن  شـك  ول 
العبـاد  عـى  فضيقـوا  المـة  عـى  نقمـة  الئمـة  اختـلف  رمحـة  وقلبهـم  بالعـر  لخذهـم 

أخرجوهـم«.)1( حتـى  وأحرجوهـم 
وهـذا الختـلف الـذي نتـج عنـه التغـر ف الحـكام، ليـس أمـرا اتفاقـا ف الشيعـة بـل هـو 
مقصـود الشـارع للتوسـيع عـى النـاس، ولتغطيـة الـوادث املتطـورة والـالت املتغـرة بحلول 
قانونيـة مناسـبة ولـول أنـه تعاىل ريض لعباده التوسـيع لنـزل الشيعة كلهـا بالنصوص الرصحية 
القاطعـة التـي ل جمـال للختـلف فيهـا ول سـبيل للتغـر ف أحكامها، لكـن جعلها ذات اتسـاع 
وتـرك املجـال الفسـيح ف معرفة أحكامها للجتهـاد البشي، لراعى أهـل كل جيل ف أنظمتهم 
القانونيـة وأحوالـم الشـخصية وظروفهـم الاصـة بـم والتغـر املحيـط بمجتمعهـم وأحوالـم 

الختياريـة والضطراريـة مسـتنرين ف كل ذلـك بثوابـت الشيعـة وأصـول التشيع.
وهـذا حكمـة منـع اإلمـام مالـك محـل النـاس عـى اتبـاع مذهبـه حيـث اقـرح عليـه هـارون 
الرشـيد: يـا أبـا عبـد الل نكتب هـذه الكتب ونفرقهـا ف آفاق اإلسـلم لنحمل عليهـا المة. قال: 
يـا أمـر املؤمنـني! إن اختـلف العلـاء رمحـة مـن الل عى هـذه المـة، كل يتبع ما صـح عنده وكل 

عى هـدى وكل يريـد الل.)2(

1- عمدة التحقيق ص 40.
2-أخرجــه الطيــب البغــدادي ف كتــاب الــرواة مــن طريــق اســاعيل بــن أب املجالــد، وأخــرج أبــو نعيــم ف الليــة عــن 
عبــد الل بــن عبــد الكــم قــال ســمعت مالــك بــن أنــس يقــول: شــاورين هــارون الرشــيد ف أن يعلــق املوطــأ ف الكعبــة 
ــروع  ــوا ف الف ــلم ختلف ــه وس ــی الل علي ــول الل صل ــاب رس ــإن أصح ــل ف ــت: ل تفع ــه، فقل ــا في ــى م ــاس ع ــل الن وحيم
ــد الل. وأخــرج ابــن ســعد ف الطبقــات عــن الواقــدي،  ــا عب ــا أب وتفرقــوا ف البلــدان وكل مصيــب. فقــال: وفقــك الل ي
ــن أنــس يقــول: ملــا حــج املنصــور قــال يل: إين قــد عزمــت أن آمــر بكتبــك هــذه التــي وضعتهــا  قــال: ســمعت مالــك ب
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نتائج البحث
نستنتج من البحث ماييل:

الثابتـة والحـكام  الحـكام  الحـكام:  مـن  نوعـني  الشيعـة اإلسـلمية مشـتملة عـى   .1
املتغـرة.

2. الحـكام الثابتـة قليلـة وهـي الطـوط المـراء، عليهـا مـدار اإلسـلم، وهـي تضمـن 
زمـان  النـاس ف كل  واملعامـلت، وحيتاجـه  والعبـادات، والخـلق،  العقائـد،  السـتقرار ف 

ومـكان.
3. الحـكام املتغـرة وهـي أكثـر الحكام الشعيـة، وهي تضمن للشيعة الير واملسـايرة 

مـع مصالـح النـاس ف كل زمان ومـكان، وعرض حلول مناسـبة لكل وضع متطـور ومتغر.
4. يـدل هـدي النبـي – صـى الل عليـه وسـلم – وعمـل الصحابـة – ريض الل عنهـم – 
وآراؤهـم وآراء املجتهديـن مـن المـة اإلسـلمية أن الكـم قـد يتغـر بتغـر الزمـان واملـكان 

بالفـرد واجلاعـة. املحيطـة والطارئـة  والحـوال 
5. تغـر الحـكام لـه ضوابـط وأصـول، يعرفهـا العلـاء الراسـخون، ويتـرصف بـا أهـل 
الشـورى املخلصـون، فل يتمكن الفسـاق واجلهـال وذوو الغراض السـيئة أن يتلعبوا بأحكام 

الشيعـة بالتحليـل والتحريـم دونـا سـند رشعـي وأصـل مؤيـد مقبول.
الراجع:

- القرآن الكريم.
- الجتهـاد، لعبـد امللـك بـن عبـد الل بـن يوسـف اجلويني أبو املعـايل، حتقيق عبـد الميد أبو 

زينـة، طبـع: دار القلم، بروت، سـنة الطبع: 1408هــ الطبعة الوىل.
املسـتصفى مـن علـم الصـول، لب حامـد ممـد بـن ممـد الغـزايل، طبـع: دارالفكـر،   -

بـروت.
- مسلم الثبوت، تأليف: مب الل ابن عبد الشكور البهاري، طبع: دار صادر.

- املوافقـات ف أصـول الشيعـة، تأليف: أب إسـحاق إبراهيم بن موسـى الشـاطبي، وتعليق 
عبـد الل دراز عليـه، طبـع: دارالكتـب العلمية، الطبعة الثالثة سـنة 1424هـ، بـروت – لبنان.

دارالكتـب  طبـع:  البـاين،  سـعيد  ممـد  تأليـف:  والتلفيـق،  التقليـد  ف  التحقيـق  عمـدة   -
1981م. الطبـع:  سـنة  دمشـق،  اإلسـلمي، 

- الرسالة، ملحمد بن إدريس الشافعي، رشح وحتقيق أمحد شاكر، طبع: دارالكتب العلمية – بروت.
- اصول الفقه لب زهرة ص 21 طبع دارالفكر العرب القاهرة.

فتنســخ ثــم أبعــث إىل كل مــرص مــن أمصــار املســلمني منهــا نســخة وآمرهــم أن يعملــوا بــا فيهــا ول يتعــدوه إىل غــره. 
فقلــت: يــا أمــر املؤمنــني ل تفعــل هــذا فــإن النــاس قــد ســيقت إليهــم أقاويــل وســمعوا أحاديــث ورووا روايــات وأخــذ 
كل قــوم بــا ســيق إليهــم ودانــوا بــه مــن اختــلف النــاس فــدع النــاس ومــا اختــار أهــل كل بلــد منهــم لنفســهم. انظــر ف 

كل مــا تقــدم عمــدة التحقيــق ف التقليــد والتلفيــق ملحمــد ســعيد البــاين ص 39-37.



/  الثوابت واملتغريات من األحكام الرشعية 210

- سنن أب داوود، املطبوع مع الكتب الستة، طبع: دارالدعوة.
- سنن الرمذي، املطبوع مع الكتب الستة، طبع: دارالدعوة.
- سنن النسائي، املطبوع مع الكتب الستة، طبع: دارالدعوة.

- صحيح البخاري، املطبوع مع الكتب الستة، طبع: دارالدعوة.
- صحيح مسلم، املطبوع مع الكتب الستة، طبع: دارالدعوة.

- رشح الزرقـاين عـى موطـأ اإلمـام مالـك ملحمـد بـن عبـد الباقـي بـن يوسـف الزرقـاين، 
بـروت.  ،1411 العلميـة  دارالكتـب 

- مسند أمحد، املطبوع مع الكتب الستة، طبع: دارالدعوة.
- إعـلم املوقعـني عن رب العاملني، تأليف: شـمس الدين أب عبـد الل ممد بن أب بكر املعروف 
بابـن قيـم اجلوزيـة، بتعليق: طه عبد الرؤوف سـعد ج 2 ص 1 وما بعدها، طبـع دار اجليل - بروت.

- إرشاد الفحول، تأليف: ممد بن عي بن ممد الشوكاين، طبع: داراملعرفة، بروت. 
- كشـف الرسار عـن أصـول البـزدوي تأليـف: عبـد العزيـز ممـد عـلء الديـن البخـاري، 

طبـع دارالكتـب العـرب بـروت – لبنـان سـنة 1394هـ.
- اإلحـكام ف أصـول الحـكام، تأليـف: اإلمـام عـي بـن ممـد اآلمـدي، حتقيـق د. سـيد 

لبنـان.  – العـرب الطبعـة الوىل سـنة 1404، بـروت  اجلميـي، طبـع: دارالكتـاب 
- كشـف الرسار رشح املصنـف عـى املنـار، تأليـف: أب الـركات عبـد الل بـن أمحـد حافـظ 

الديـن النسـفي، طبـع: دارالبـاز، مكـة املكرمة.
- ريـاض الصالـني لب زكريـا حييـى بـن رشف الديـن النـووي 631-676هــ بتحقيـق عبـد 
العزيـز ربـاح وأمحد يوسـف الدقاق الطبعة العـارشة، داراملأمون للراث 1409هـ 1989م، دمشـق.

- السياسة الشعية ف اصلح الراعي والرعية ص 17 ط دارالكتاب العرب بمرص. الطبعة الرابعة.
- املغنـى تأليـف: موفـق الديـن أب ممـد عبـد الل بـن أمحـد بـن ممـود بـن قدامـة املتوىف سـنة 

630هــ عـى خمتـرص الرقـي، طبـع دارالكتـاب العـرب، بروت-لبنان.
- فقه السنة للسيد سابق طبع: دارالكتاب العرب.

- فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، طبع: مؤسسة الرسالة.
- بدائع الصنائع ف ترتيب الشائع للكاساين، طبع باكستان.

- جمموعة رسائل ابن عابدين، طبع: دارالفكر.
- فتح القدير طبع مصطفى الباب اللبي وأولده بمرص.

املعـروف  النصـاري،  أمحـد  بـن  الوهـاب  عبـد  املواهـب  أب  تأليـف:  الكـرى،  امليـزان   -
الوىل.  دارالفكر،الطبعـة  طبـع:  بالشـعراين، 



رشايط تدوين مقاله علمی حتقيقی برای جمله علمی-حتقيقی دعوت
ساختار مقاله 

- سـاختار مقالـه: مقالـه  دارای سـاختار علمی، قدرت اسـتدالل و نوآوری بـوده و اصل 
صداقـت و امانت داری در آن رعایت شـده باشـد.

- عنـوان: عنـوان مقالـه کوتـاه، گویـا، جـذاب، جدیـد، دارای قلمرو مشـخص بوده و 
بیان کننـدۀ  محتـوای مقاله باشـد.

- چکیـده: حداکثـر 150 کلمه بـوده و باید حاوی سـوال اصلی، فرضیـه، روش تحقیق 
و یافته هـای تحقیق باشـد. 

- واژگان کلیـدی: واژ گان کلیـدی بایـد  بیـن پنـج تـا هفـت کلمـه پـس از چکیده 
آورده شـود.

- مقدمـه: شـامل بیـان مسـأله، اهمیت، ضـرورت، سـوال، فرضیـه، روش تحقیق، نوع 
تحقیق و پییشـنه تحقیق باشـد. 

- متـن اصلـی: )الف: بیـان موضـوع؛ ب: عنوان های اصلـی و فرعی؛ ج: متـن مقاله؛ د: 
پی نوشـت ها؛ هـ: فهرسـت منابع و چکیدۀ انگلیسـی.

- نتیجه گیـری و نـوآوری: مقالـه  شـامل نتیجه هـای جدیـد به دسـت آمـده از تحقیق 
باشـد و جنبه نوآوری آن مشـخص شـود.

 شیوۀ مرجع دهی
ماخذدهـی بـه منابـع باید به روش درون متنـی )APA( بعد از نقل مطلـب، درون قوس 

بیاید: )نام صاحب اثر، سـال انتشـار: شـمارۀ صفحه(. مثال: )کازنـو، 1364: 77( 
 نحوۀ نگارش منبع در فهرست منابع

مشـخصات کتاب شـناختی منبع هـا )در دو بخـش فارسـی و انگلیسـی( بـه ترتیـب 
حـروف الفبـا و بـه شـرح زیـر در پایـان مقالـه بیاید: 

مرجع دهـی از کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام )سـال انتشـار(، عنـوان کتاب )به شـکل 
بولـد(، )نـام مترجـم یـا مصحح(، محـل انتشـار، نام ناشـر ، )نشـر اصلی(.

مرجع دهـی از مقالـه: نـام خانواد گـی، نـام )سـال انتشـار(، عنـوان کامـل مقالـه، نام 
مترجـم، نـام مجله داخـل قوس »به شـکل ایتالیک«، شـماره مجلـه، صفحه، محل انتشـار: 

شر .  نا
مرجع دهـی از سـایت های معتبـر اینترنتی: نـام  خانواد گی، نـام )تاریخ انتشـار(، عنوان 

مقالـه یا کتاب )به شـکل ایتالیـک(، تاریخ بازیابی، نشـانی صفحـه ی اینترنتی.
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 ارزیابی مقاله
1. مقالـه بعـد از ثبـت در دفتر آمریت مجله، توسـط مدیر مسـؤول و سـردبیر بررسـی 

و در صـورت داشـتن ارزش داوری، طـی قرارداد رسـمی به داور داده می شـود. 
2. اگر مقاله نیاز به اصالحات داشته باشد، به نویسنده بازگردانده می شود. 

3. مقاالت توصیفی در اولویت نشر قرار نمی گیرند.
4. مقالـه ای در ایـن مجلـه منتشـر خواهد شـد کـه بعـد از ارزیابی، 80 % نمبر کسـب 

کنـد و قبـال در مجلـه دیگر یا سـایت های انترنتی منتشـر نشـده باشـد.
5. مجله در پذیرفتن و نپذیرفتن و نیز ویرایش مقاله، آزاد است.
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The constants and variables of legal rulings
Dr. Shirali Zarifi*

*President of the University of Dawat
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Abstract
In this article, we sought to mention what the constants and 

variables are in Islamic jurisprudence. Knowing the constants 
and variables in Islamic jurisprudence is important, because it 
helps the person to direct the differences of scholars and carry 
their opinions to their true implications, as it is understood 
that their differences are based on the difference of time and 
place, not the difference of grounds and proves.

Likewise, knowledge of the constants and variables qualifies 
the mufti to choose appropriate solutions to the circumstances 
surrounding the incident referred to him, so that he does not be-
come petrified in a way that makes religion difficult, and alien-
ates people from the Sharia, and does not soften to the extent 
that he deviates from what the jurists have agreed upon, violat-
ing the constants and dissolving the obligations of religion.

Clarifying the features of stability and change in Islam-
ic jurisprudence bridges the imbalance that has been directed 
from two opposite directions in the present era among Muslims.

The first trend: Some of those who work with Islamic juris-
prudence on the traditional approach view its rulings as a 
foregone conclusion that does not need to be developed, as if 
they are all constants that do not change in any case.

The second trend: They are those influenced by the culture 
of non-Muslims, who take the principle of flexibility in Is-
lamic jurisprudence to deviate from its provisions in order to 
achieve the goals of the enemies, so they go to the saying of 
prohibition and analysis without a valid legal basis.
Keywords: Shariah rulings, fixed rulings )constants(, vari-

able rulings )variables(.
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Internet Crime in Jurisprudence of )Sunni) and the Law 
of Afghanistan

*Almas Samadi
*Master’s student of Jurisprudence and Law at Dawat University

Infosamadi123@gmail.com
Abstract
Crime as a destructive and disruptive phenomenon of social order has 

existed for a long time, and after the emergence of technology and the 
Internet, new and cyber methods of committing crimes also emerged. In-
ternet crimes that are committed using modern technology and the Inter-
net in contemporary time, refer to violations and aggression of the rights 
of others that occur through the Internet in virtual or cyber space and 
disrupt the order of electronic communications. Therefore, the current 
research has discussed these crimes in Sunni jurisprudence and criminal 
laws of Afghanistan with the objective of recognition of these crimes and 
their samples in jurisprudence and law through a descriptive-analytical 
method. This research is based on this question; what are Internet crimes 
in Afghan law and their examples in Sunni jurisprudence?  Circulates 
around the response to this question, the prevailing hypothesis is that In-
ternet crimes are non-Sharia and illegal violations that occur through the 
Internet in virtual or cyber space, and its examples in jurisprudence are 
the existence of a common cause between the Internet crime committed 
and the crime committed in Jurisprudence is discussed, punishments and 
their conditions are stated.  The findings of this research show that on-
line crimes are violations and aggression on the rights of others through 
cyberspace, such as online plagiarism, online terrorism, online fraud, 
forgery, online blackmailing and other types, whose examples in Islamic 
jurisprudence include spiolage crimes. Wealth corruption in the world, 
espionage, grasping other people,s property illegally and by forece, etc. 

Keywords: Internet crimes, Sunni jurisprudence, Internet terrorism, 
Afghanistan penal code.
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Jurisprudential study of zakat on ornaments and property 
of children

Associate Professor Dr. Mohammadwali Hanif*
*Member of the scientific staff of the Department of Jurisprudence and 

Belief
m.wali2010@yahoo.com

Abstract
Shari’ah obligations such as prayer and fasting belong only to those 

who have reached the legal puberty. The act of warship in not obligatory 
on children. One of the jurisprudential issues is the attribution of zakat to 
the property of children and its payment. There is a controversion of opi-
nions among the jurists regarding zakat on the property of children and the 
insane. In Imamia Jurisprudence, zakat is not obligatory on the property of 
children and insane. In Hanafi sect, zakat is obligatry in cultivated products 
and fruits, but not on other properties. The preferrd verdict )opinion( is that 
zakat will be obligatory on the properties of children and insane, when 
conditions of zakat are met on them and must be paid by their guardians. 

The majority of jurists believe that zakat on the property of children and 
insane is obligatory and must be paid by their guardians. Keeping this in 
mind, the present articlle has ansidered the jurisprudential side of the zakat in 
children’s property. This article is a discriptive, analytical type and the infor-
mation in it is collected througy a llibrary research method. In this research, 
the efforts have been put to perepare a summary of the answers to question 
raised in the issue of zakat in the property of children and insane and its ver-
diet)order(. The writer mentions the preferred opinion on this issue. As a re-
sult of this research, it is understood that jurists have different opinions about 
the issue; that zakat on the property of children and the insane is obligatory 
and must be paid by their guardians.The objectives of this research are to get 
acquainted with the concept of zakat and its property, to express jurispru-
dential views on the obligation of zakat on children’s property, to compare 
jurisprudential views on the obligation of zakat on children’s property, To re-
cognize the arguments of different sayings regarding the obligation of zakat 
on Children’s property and preferred opinions are reviewed and inspected.

Keywords: Zakat, orphan, child, insane, guardian and jurisprudence
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The role of Chabahar port in the development of eco-
nomic-political relations between Afghanistan and Iran

)2016-2021)
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Member of the Faculty of Law and Political Sciences of Dawat Uni-
versity
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Abstract
The circulation of the economic cycle of nation-states in the21set 

century requires positive and reciprocal actions of countries within the 
framework of aligned and common interests. Today, along with industri-
al and agricultural production, exports and imports are considered the 
most important quantitative and qualitative foundations of the economy. 
Routes and corridors used for commercial transit are also crucial to the 
growth and generalization of this issue. Pakistan’s ports of Gwadar and 
Karachi, which were formerly among the most crucial commercial chan-
nels for landlocked Afghanistan, have found an imbalanced path in Af-
ghanistan’s economic highway as a result of Pakistan’s unconventional 
policies. The economic factors and the increasing commercial needs of 
Afghanistan and Iran made these two countries, with a strategic change in 
the sphere of cooperation of India to sign a tripartite economic agreement 
regarding the financing and exploitation of Chabahar on May 23, 2016 
that since then; Chabahar port has officially opened and started to operate. 
The question that now arises in this regard: What role does Chabahar play 
in the advancement of economic-political ties between Afghanistan and 
Iran, and what benefits does it provide to both countries? The hypothesis 
raised is that Chabahar port as a parallel or alternative option to Gwadar 
port; It is the closest, safest and most accessible economic corridor for 
Afghanistan and it can, in addition to meeting economic needs and high 
commercial demand; Play a significant role in the political interactions 
between Afghanistan and Iran and spread from economy to politics. To 
this end, this study using the descriptive-analytical method and refer-
ring to various information sources, especially the library, with regard 
to the theoretical framework of neo-functionalism; It examines the most 
important economic achievements and political interactions between Af-
ghanistan and Iran from 2016 to 2021.

Key words: Chabahar, Afghanistan, Iran, economic and political
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Investigating Afghanistan’s ambiguous position in re-
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Abstract
Afghanistan, as one of the countries of the region, has not had a spe-

cific defined position in geographical divisions throughout history, and in 
these divisions, it has sometimes been called part of South Asia, some-
times part of Central Asia, and sometimes part of the Middle East. But 
the rulers of Afghanistan have called this country the heart of Asia; A 
claim that has no academic support. Considering this, Afghanistan is 
among the four regional security systems and is the only country that is 
not a member of them. On the other hand, due to the political, security 
and economic dependence on America and the NATO security system 
in the years 2001 to 2021, the regional security systems see their po-
litical-security interests in danger against this country. Accordingly the 
current article, has investigated the vague postion of Afghanistan’s in the 
regional security systems, and it has been worked on the question of “in 
which regional security system Afghanistan is placed.” The hypothesis 
of this research is this, despite the fact that the geographical location of 
Afghanistan is important; But this country has not had the opportunity to 
become a member of the security systems in the region. The research was 
carried out with the aim of explaining the unclear position of Afghanistan 
in regional systems in a descriptive-analytical form; the information of 
which was collected in a library research. The findings of the research 
show that Afghanistan has not been able to determine its position at the 
regional level until now due to its political and economic dependencies 
with regional and global powers.

Keywords: Afghanistan, buffer state, security systems, region.
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Abstract
India and China are two powerful Asian countries that are emerging as 

economic and political powers in the world. These two rival countries are 
trying to impose restrictions in the region and also in Afghanistan. Indeed 
both countries in Afghanistan have common interests on many issues that 
they cooperate with each other. On the other hand, these countries com-
pete with each other in different issues while on conflecting issues, they 
are racing with each other. Their cooperation with one another has posi-
tive results for Afghanistan, and the racing of both countries has negative 
results either. For this purpose, the current article has focused on the areas 
of confrontation and interaction between India and China in Afghanistan. 
In fact the main research question is: What are the areas of confrontation 
and interaction between India and China in Afghanistan? Therefore, it 
has been assumed that according to the new developments and situa-
tion in Afghanistan, there are various fields of cooperation for instance 
security, political issues and economic dimensions. More convergence 
with each other’s competetion and racing have created the ground for 
confrontation between the two countries. The importance of this research 
is that it has studied the fields of confrontation and interaction of both 
countries and also Afghanistan. The method of research of this article is 
descriptive-analytical and the method of data collection is library type. 
The findings of the research have shown that both countries are trying to 
have more presence and influence in Afghanistan. This way, They can 
reach Central Asia and play an essential role in the development of Cha-
bahar and Gwadar ports.

Keyword: fields of confrontation, interaction, India, China, Afghani-
stan, Pakistan.
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Abstract
Purpose: This article aims to investigate and assess the theory of re-

gional security complexity in the analysis of security issues in the South 
Asian region, focusing on the Islamic countries in this region. Main 
Hypatheesis question: Does the theory of the security complexity have 
the power to explain the security issues of South Asia and especially the 
Islamic countries in this region? Hypothesis: In relation to the securi-
ty environment of South Asian countries and Islamic countries and the 
Islamic approach to the issues of security, and also, in relation to the 
identity and history of these countries, it should be said that this theory 
has little ability and cannot carry out security campaigns in the security 
environment of South Asia and countries. Conclusion: Although the the-
ory of the regional security complexity has many conceptual innovations 
in the issue of security, it tries to criticize mainstream theories (realism 
and liberalism) and explain their ineffectiveness in analyzing regional 
issues; But because he relied on the theoretical foundations of ontology, 
epistemology and modern anthropology. It has little generalization in the 
analysis of issues in South Asia and especially Islamic countries in this 
region. Method: This article investigates the evaluation of the regional 
security complexity theory by using the descriptive-analytical research 
method and gathering information from a library and internet sources.

Keywords: regional security group, South Asia, Islamic societies, on-
tology, anthropology, epistemology.
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 Women’s Testimony Provisions in Islamic Jurisprudence
and Civil Law
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Abstract
In Islam, testimony is one of the most significant topics since it is used 

to confirm the actual truth, and this confirmation is carried out by the 
judiciary. In this study, the “Provisions of Women’s Testimony in Islamic 
Jurisprudence and Civil Law” are analyzed, It is proven that testimony is 
one of the basic forms of evidence, as well as the study states the grounds 
for testimony’s legality. The whole of woman’s testimony has been thor-
oughly scrutinized. The provisions of women’s testimony in matters that 
men do not know about, the provisions of women’s testimony in matters 
of property and wealth, the provisions of women’s testimony in matters 
of limits )hudood( and retribution, the provisions for individual wom-
en’s testimony, and the provisions of women’s testimony in adultery have 
been examined. It is also mentioned that testifying is an obligation rather 
than a right, but women still have an advantage over men in this aspect 
because one woman’s testimony is valid but one man’s testimony is not. 
Afterward, the provisions of the woman’s testimony have been looked at 
in light of Afghanistan’s law. This study provided answers to the follow-
ing questions.
 Keywords: testimony; endurance of testimony; conduct of testimony;
.woman; jurisprudence; civil law
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 Jihad and warfare and the rationale of warfare in
Islam

Dr. Inayatullah Khalil Hadaf

Academic Vice-Chancellor of Dawat University

Sekhalil58@gmail.com

Abstract
The article Jihad with warfare and the rationale of warfare in Islam is 

an attempt to elaborate on the concepts of Jihad and Warfare )i.e. armed 
combat(, and address the rationale behind and objectives of warfare in 
Islam. 

Throughout the history of Islam, a great deal of misconceptions and 
ambiguity have surrounded the concept of Jihad, the status it occupies, its 
definition and what it aims to achieve. This article attempts to address and 
alleviate some of these misconceptions towards Jihad through a study of 
Sharia texts, history and the theory of Islamic realism.

This article follows an analytical inductive approach and bases its 
conclusions on Shariah texts and a review of the theories and viewpoints 
of both early as well as contemporary Muslim scholars, arriving at the 
conclusion that Jihad in Islam is an all-inclusive concept that encom-
passes all of the thoughts and deeds held and practiced by every Muslim, 
and that the act of warfare is but one of many manifestations of Jihad that 
many consider a last resort deployed in self-defense, defense of Islam’s 
tenets and in defense of the oppressed all while governed by a specific set 
of rules and a code of conduct. 

Keywords: Jihad, Act of Warfare, Relationship between Jihad and 
Warfare
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