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 سرمقاله 
 
 

 رسدیمباغ بری  نیاز ا هر دم
 

 رسد یماز نغزتری  نغزتر
 

بشتر بوده و با سترشتت و ف رت او عوین شتده استت  رو  ع ش آلود    زاد جستتوورری و ححقیق هم 
انستتتان همواره در پی کشتتتف موهومتم فهم معماها و درا رازهای نهفته در اعمات  بیعتم آدم و  
عالم استت  حوستعه علمی بشتر در رستتره حاریج و جوامعم مع وف به روحیه پرستشتگری استت  استتفاده  

با خصتیصته جستتوورری انستان پیوند خورده استت  ی ی از نقا   آوردهای علمی بشتر  از آخرین دستت 
جستوو کرد: انسان؛ جستوورر و حوسس   حوان اساسی افترات انسان و حیوان را نیز در امر ححقیق می 

رونه دغدغه و پرستتش ندارد  از همین رو زندری حیوانات ی نواخت؛ ولی  ررا استتت؛ اما حیوان هی  
مفهوم و فاقد  همراه استتت  حمدن بشتتری بدون ححقیقات علمی بی زندری انستتان با حوستتعه و حغییر  

شتده استت  این کنو اوی همراه با  حوجیهات عقالنی استت  انستان تاحاج جستتوورر و کنو او آفریده 
های متعدد  خردمندی ویم ریشته حمامی علوم و معرفت بشتری استت  حر  و ولع کودکان و ست ال 

کی از روحیه جستتتوورر انستتان استتت  افزون  ی قانع آنان از والدین برای دستتتیابی به پاستتخ  کنندهم حا
رستتد و ع ش خواستتتن و دانستتتن او هررز ستتیراب  وقت به پایان نمی   رری انستتان هی  براینم کاوش 

رور در جستتتتووی دانش استتتتت  انستتتتانم عالقته شتتتود  ازاین نمی  منتد بته کشتتتف  رو از رهواره حتا
ها با  ها چیستت و روابط آن های آن ها و ویژری و پدیده   خواهد بداند ماهیت اشتیا هاستت و می ناشتناخته 

ها را بشتناستد و  خواهد که شتان ی دیگر چگونه استت  انستان بر استاط ف رت جستتووررش می 
دنیای ماورای  بیعت و عالم معنا را فهم نماید  بشتتر از آغاز حاریج حیات خود همواره در جستتتووی  



 

 

هـ ش  1400سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان  ||تحقیقی دعوت –مجله علمی|| 2  

 
در پدیدها و رویدادهای جهان ا راف خود بوده استتتت   های موجود  پی بردن به کشتتتف قواعد و ن ام 

کنون هی   راه نتوانستتتته استتتت ماهیت واقعی جهان را دریابد یا حتی راهی برای دستتتت  هرچند او حا
ها و  یافتن به آن پیدا کند؛ ولی در همین مستیر حوانستته استت هم به موموعه ع یمی از ن ریاتم یافته 

یابی به این قوانین و اصتتول را اصتتال  نموده و  های دستتت ا العات متنوعی دستتت یابد وهم روش 
رونه که ححقیق و پژوهیدن نیاز ف ری انستان استتم پاستخگویی به نیازهای حیاحی  حوستعه دهد  همان 

رون   وی نیز در ررو ححقیق استتت  انستتان موجودی استتت که از بدو حیات حا مرس با مستتاول رونا
وبرو استت  او عوتوی از سته ستیستتم اکولو ی م  شتناستی ر شتناستی و روش شتناستیم معرفت هستتی 

 رف  انسانی و ماورای  بیعت است؛ بنابراین با خارج از خودش روابط الزامی دارد  ازی    - اجتماعی 
ها و جامعه بشتری ونیز  با خالق و خدای خویش یا ماورا ال بیعه و عالم معنا و از  رف دیگر با انستان 

رتاهی و  عتالم  بیعتت و ستتتایر مخلوقتات و موجودا  ت راب ته معنتاداری دارد  ارحبتا  صتتتحیو درررو آ
  رردد شناخت مسیر می 

ها انستتت چنان ه هدف  بینی و حوضتتیو پدیدهبدون حردید هدف ححقیق همان حشتتریو پیش
حوان ستتعی در شتتناستتایی دنیای ا راف آدمی دانستتت  در این فعالیت ستته جز حمام علوم را می

ها و قوانین  ی   بندی ن ریه  صتتتورت3 م و   کشتتتف ن2حوصتتتیفم   1اصتتتلی وجود دارند:
افتد مشتتتاهده و  دانشتتتمند مم ن استتتت ابتدا اشتتتیا و رویدادهایی را که در ا رافش احفات می

شتتتوند  در کنندم هدایت میها از جمله  ریق هدفی که دنبال میبررستتتی کند  این حوصتتتیف
ء  اوقات در پدیده یا شتتیهایی را که راهی حالت دوم او هم نین مم ن استتت ن م و بی ن می

مورد م العه وجود داردم کشتف کند  بدین حرحیب او مم ن استت مًالج دریابد که فشتارهای هوا 
شتتتده را   به ارحفاع بستتتتگی دارد و در حالت ستتتوم مم ن استتتت ستتتعی کند که ن ام کشتتتف

ای مًال بندی کند و آن را حعمیم دهد و سترانوام آن را به قانون و ن ریه حبدیل کند  بر صتورت
ححقیقات علمی ستتته کارکرد عمده را دارا    مستتت لهقانون نیوحن از این ستتتنج بود  با حوجه به این 

هام اشتتتیا و در حواند شتتتناخت ما را از محیطم پدیدههستتتتند: الفت نتیوه ححقیقات علمی می
د  حوانکلی حغییر دهند  بت ححقیقات علمی میموموع عالم و آدم ح میل و اصتتال  کنندم یا به

کلی حغییر بینشم نگاه و روی رد ما را نسبت به جهان ا راف ح میل کردهم اصال  کنند و یا به
 دهد  پت نتایج حاصل از ححقیقات قادرند به انسان در حل مساول و مش الت یاری رساند 



 

 

  سرمقاله 3

 
شتده بستیار وستیع استت و  بشتر نستبت به معلومات کستب   حقیقت آن استت که دایره موهومت

رر موهولی حوستط افراد نوع بشتر کشتف شتودم نق ه پایانی برایش قابل حصتور نیستت؛ چنان ه ا
حر شتدن دایره دانش بشتریم رویی به همراه خود زنویره از موهومت را ایواد ضتمن رستترده

دریا« بهره ررفت؛ یعنی معلومات ما در برابر حوان از استعاره » ق ره و  کند  در این زمینه میمی
های عادی وجود دارد  غیر ای در برابر دریاستت  این ویژری در همه انستانموهومت ما ق ره

دهنده این های استالمی » راستخان در علم« هستتند  این امر نشتان از آنانی که بر استاط آموزه
ناپذیر مات و کشتف موهومت حوقفاستاستی استت که پرستشتگریم دستت یازیدن به معلو مست له

ها و نو استتت و ستترزندری و حیات فعال جامعه مرهون  ر  ستت ال و حالش برای یافتن پاستتج
ستتان؛ انستتان و جامع  بی ستت ال و عاری از پژوهش جامعه پیداها و حوادث واقعه استتت  بدین

کانه دکارت زیربنای یقینمرده استتت  همان وستتت که در های فلستتفه ارونه که اندیشتته شتت ا
کنم پس هستتم« حبلوریافته استت   غیانگری  اندیشتم پس هستتم« و »شت  میجمله »من می

ررایی در آلبرکامو نق ه عزیمت »رستاله انستان  اغی« استت که در جمله »من  انستان علیه پو 
کنم پس هستم« ظهور یافته است  اض راب در هایدرر در فهم پدیدارشناسی و وجود   غیان می

اصتتل استتت امن اضتت راب دارم پس هستتتمت دلهره در ستتارحر از اولین احوامحی   شتتناستتی ی  
استت که فرد هستتی دار با آن درریر استت ا من حهوع دارم پس هستتمت نشتانه هستتی و بودری 
استت  پرستشتگری نیز به ن ر نویستنده این س ور عالمت پویایی و کنشگری است: امن س ال 

 کنم پس هستم!ت می
استاستی استت که امروزه پیوستتاری بهینه و بستامان آموزش و پژوهش    مست لهبا حوجه به این 

 شده و مسلم درآمده است صورت ی  اصل پذیرفتهبه
پوهنتون دعوت با حوجه به ن ات فوت و نیز ضتترورت پیوستتتاری و همبستتتگی آموزش و 

لیم و  کرات موردحوجه قرارررفتهم حعححقیق فلستتتفه ح ستتتیس خود را که از ستتتوی رهبری آن به
داند حا از این رهگذر بتواند حربیت نیروی انستتتانی کارآمد و متعهد در عرصتتته ن ر و عمل می

نقش استتاستتی خود را در ستت و راهبردی به انوام برستتاند  از این حیو آموزش و پژوهش را  
های این دانشتتگاه درچو کات آن معنا حوان مقوله محوری یاد نمود که از وظایف و کار ویژهمی
بتد؛ زیرا حوممتانی علم و ححقیق استتتتت کته ستتتتازمتان و هویتت جتامعته را متت  ر و درررون یتامی
ها  های علمی دانشتگاهستازد  از ستوی دیگرم دانشتگاه دعوت بر این باوراستت که: ستیاستتمی
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حوان من ر حوربه حاریخی شتد؛ زیرا استتواری و کارآمدی  حابع اصتول و مبانی علمی استت و نمی

هتاستتتتت  از این من ر  منتدی از نتتایج آنهتای علمی و بهرهم پژوهشهتا درررو انوتاستتتیتاستتتتت
آیند و  حستتاب میپیشتتگامان عرصتته علم و پژوهش راهبران اصتتلی جریان ف ری و اجرایی به

پژوهشتتتی رقم زد و ستتتخن از  -های علمیحوان آینده درخشتتتانی را بدون حوجه به حوانایینمی
 نیادین است مرجعیت علمی درواقع پاسخگویی به نیازهای ب

کز علمی پیشتتتاز استتت که برای ححقق ایده های وزارت محترم پوهنتون دعوت ی ی از مرا
اش  های وافری انوام داده استتت  این دانشتتگاه در  ول حیات بالندهححصتتیالت عالی حالش

خدمات درخوری را به جامعه علمی کشتتور اراوه داده استتت که  مرات نی وی آن در فوتتای 
مشتتاهده استتت   بعاج آن ه حاصتتل آمده محصتتول نیت خالصتتانه و   وفور قابلعلمی و ملی به 

علمی آن استت  این دانشتگاه در راستتای  رذاران و هیئت  حالش علمی مستتمر موموعه بنیان
من ور اراوه بهتر خدمات علمی و حولید علمم این حصتمیم را  پالن استتراحژی  و عملیاحی خود به

زشم بته ححقیقتات علمی م تابق بتا نیتازهتا و مقتوتتتیتات جتامعته نیز احختات نموده کته در کنتار آمو 
مبتادرت ورزد  هم نین این دانشتتتگتاه در حالش استتتتت حتا م تابق بتا راهبردهتای کالن خود از 

ححقیقی    -ححقیقات علمی استادان و کدر علمی خود حمایت مزم را به عمل آورد  موله علمی
پاستخگویی به نیازهای علمی کشتورم بستتر مزم  من ور  دعوت با حوجه به مقتوتیات جامعه و به

های خود حشتنگان وادی معرفت را برای محققان ارجمند فراهم نموده استت حا از آخرین یافته
را ستیراب نماید  در شتماره پیش رو بر استاط فراخوان که از ستوی مرکز ححقیقات علمی موله 

یادی دریافت نمودیم که از صتتتورت ررفتم مورد استتتتقبال محققان قرار ررفت و ححقیقات ز 
که بنا به برخی  آید؛ اما از اینحمامی محققان بابت ارستال آ ارشتان ست اط و حشت ر به عمل می

ها نتوانستتتیم حمامی مقامت ارستتالی را چاپ کنیم از صتتاحبان آ ار ها و محدودیتمحذوریت
در این شتماره پس شتماریم حا دستت صتاحبان آ اری را که  لب عذر داریم  فرصتت را مغتنم می

امید استتت در آینده حیزچشتتم انت ار  از ارزیابی به زیور  بع آراستتته شتتدم به ررمی بفشتتاریم 
 دریافت آ ار علمی و معیاری از سوی پژوهشگران محترم باشیم  دست حق یارحان باد!

 
 دکتر محمد عارف فصیحی دولتشاهی

ححقیقی پوهنتون دعوت -سردبیر موله علمی  



 

 

 
 
  

 
 

برهمبستگی اخالق و  ها ر آنیو تأث  یامام محمدغزال یها فهمشیپ
 استیس

 
 
 

 *شاهیدکتور محمد عارف فصیحی دولت
 1دعوت پوهنتونعلمی بورد ماستری روابط بین الملل   عووکادر*

Dwlat1352@gmail.com 

 چکیده:
  شتناستیهستتیهای هم ون  استت که پیش فهم  ین ست ال استاستیبه ا  ییرو پاستج  ینوشتتار حاضتر در پ

اندیشته ایشتان داشتته   ستیاستت در  مناستبات اخالت و امام محمد غزالی چه نقشتی در  شتناستیانستان  و
رهیافت   از  گرید یدرستتت به ستت ال مذکور و ستت امت فرع  همه جانبه و  ییرو درمقام پاستتج  اند 

اندیشتته امام محمد غزالی از  ستتیاستتت در  ررفته شتتده استتت  مناستتبات اخالت وحی  بهرههرمنو  
کیاند  یهافهمشیق و پیها بر عالشتهیرادامر که در فهم اند یق الگوی ر  ژه ید و حمرکز و یشتمند ح 

پژوهش در باب  ن ر  مورد تین الگو ح مالت شتخصتیداردم مورد برستی قرار ررفته استت  بر استاط ا
مات زمانة آنان بازرشتتت داده شتتده استتت  ها و الزافهمشیاستتت به پیراب ة اخالت و ستت  یچگونگ

ة راب تة اخالت و یتر ن ر ین خواهتد بود کته حفستتتیپژوهش حتاضتتتر ا  ین ر  مخرج و رانتدمتان قتالتب
ز یرد و نیریر عوامل مختلف صتورت میستیاستی متف ران مستلمان ححت ح   اندیشته استت دریست

د به حوانمی یو ن ریاستتتت از حیراب ة اخالت و ستتت  یدهد که در حوزة حمدن استتتالمینشتتتان م
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پژوهش حاضترمورد ستنوش وآزمون قرار   شتود  فرضتیه ححقیق که در  یمختلف متول  یهاصتورت

استتم  یه همبستتگی اخالت و ستیرش ن ر یامام محمد غزالی با پذ  ررفته استتم چنین خواهد بود:
ححت   ن حفاستیریوه داده استت  ااستت و مناستبات آن دو ارایاخالت و ست به خصتوصتی از  یرهایحفست

ویل مورد حایید ح   های وی صتتورت ررفته استتت  فرضتتیه ححقیق با روش حفستتیری وش فهمیر پیحا 
ی یکتابخانه  -حاویل وبا روش استتتنادیعلم   هاییافته  قرارررفته وحالش شتتتده استتتت با استتتتفاده از

 ریق متغیرهای مستتتقل هم ون   ستتیاستتت را از  مناستتبات دوستتویه متغیرهای وابستتته اخالت و
 بسنود  شناسیانسان و شناسیهستی

  شتناستیم اخالتم ستیاستتم راب ه اخالت وشتناستیم انستانهام هستتیامام محمد غزالیم پیش فهم: واژگان کلیدی
  سیاست

 مقدمه
  شتیرباز اندیاستت که از د   یبوده و موضتوع یاستت« از مختصتات جامعه انستانیو »ست اخالت«»

رفت حامل در دو  حوانمیروم نیرا به خودش مشتتغول داشتتته استتت  از ا یرر بشتتروجو جستتت
ت   یاستیات ستیج حیحار   یبه درازا  یها عمرراب ه آن  یاستت« و چگونگیمقوله »اخالت« و »ست

آغاز شتد که م العات  ین باره از زمانیدر ا  یو استاست  یها دارد  اما حامالت جدانستان  یاجتماع
 « پا ررفت یاستیست  به نام »فلستف یاستت« و »اخالت« آغاز شتد و علمیدر باره »ست  ك یستتماحیست

  ی استتیشتته و فلستتفه ستتیه پردازان اندینه حوستتط ن ر ین زمیکه در ا یوه حامالحیم نتیکلبه  ور
 :است یابیص و رد یر قابل حشخیز  یهاصورت ررفتهم به رونه

 ؛استیس  یر اخالقینش غی  ب1
 ؛ااقتداررر  ینش اخالقی  ب2
 ؛دورانه ینش اخالقی  ب3
 .استینش وحدت اخالت و س ی  ب4

رر اند م دستت کم دو یبدان  یبندمیغرب قابل حقست را به دو ستاحت استالم و  یاستیشته ستیا
ر مستتمر آن یش و ستیکه پو نیستازد: نخستت ایز میشته مدرن را از استالم متمایعمده اند یژریو 

است  یزدا و اخالت س است اخالتیکه بر ستنیاستت؛ دوم ا استت بودهین از ستیك د یبه ستمت حف 
کیرر  از  حوانمیاستالم هم   یاستیشته ستیاستت که در اند ین در حالیژه دارد  اید و حمرکز و یز حا

استتت  یاخالت و ستت  یوستتتاریو پ  یاستتت ستتخن رفت و هم بر همبستتتگین و ستتیق د یوند و یپ
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ک استت«  ی»اخالت« و »ست  یوستتاریو پ  یرباز بر همستازیمستلمانم از د   ینیعالمان د  .د کرد یحا

اندم بوده یکه در ن ر و عمل متعهد و معتقد به اصتتول اخالقنیاند  آنان عالوه بر افشتترده یپا
کمان زمانه  یاستیست  یو حقوا  یل اخالقیت فوتایرعا جا که اند حا آنکردهیه میشتان حوصترا به حا
استالم    یاستیشته ستیاستت در حوزه اندیوند اخالت و ستیپ  یتتتتت عموم یه کلیاز وجود ن ر  حوانمی

کم بر اندیوپارادا  رد که در حقابل باره اورد ین رو یان آورد  ایستخن به م مدرن   یاستیشته ستیم حا
به من ور استتتخراج و کشتتف    دارد  یفراوان  یاز و کشتتف نشتتدهیبرانگ  مستت لهقرار دارد ن ات 

از دانشتتتمنتدان    یریل کًیتان خیتحر مستتتتالتة از مقیدق  یستتتن و برر ییز حبیاز ن تات و ن  یاپتاره
  ی حف ر استتالم  ی  حمام نمانییکه آ یبه  ور مشتتخص امام محمد غزال  یصتتاحب ن ر استتالم

  ی ت بزرس استالم ین شتخصتیا  یاستیتتتت ست یاخالق  یهاشتهیده شتده استت حا آراء و اندیم بررز استت
 یبررستتی رذاشتتته و به ستتوال اصتتلاستتت داشتتته استتت به  ی رف درباره اخالت و ستت یکه حامالح

 .درخور داده شود  یق پاسخیححق

 سوال اصلی تحقیق
ایشتتان   در اندیشتتهستتیاستتت   مناستتبات اخالت و امام محمد غزالی چه نقشتتی در  هایپیش فهم

 داشته اند 

 قیتحق یفرع  ی هاسوال
اندیشه ایشان  سیاست در  مناسبات اخالت و امام محمد غزالی چه نقشی در  شناسیهستی 1

 داشته است 
اندیشته ایشتان  ستیاستت در  مناستبات اخالت و امام محمد غزالی چه نقشتی در  شتناستیانستان 2

 داشته است 

 قیتحق ی هاهیفرض
به   یرهایاستتتتم حفستتتیه همبستتتتگی اخالت و ستتتیرش ن ر یفرضتتتیه: امام محمد غزالی با پذ

ش یر پین حفاستیرححت حا یاستت  ااستت و مناستبات آن دو اراوه داده  یاخالت و ست خصتوصتی از
 ویژه وی صورت ررفته است  شناسیانسان و  شناسیهستیهای هم ون فهم
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 فرعی های فرضیه

 و ستیاست امام محمد غزالی نقش استاستی دراراوه ن ریه همبستتگی اخالت   شتناستیهستتی -1
 داشته است 

  و سیاست امام محمد غزالی نقش بی بدیلی دراراوه ن ریه پیوستاری اخالت   شناسیانسان  -2
 ایفا نموده است 

 پیشینه تحقیق
 ینستبتا م لوب  یقاحیححق  یاستت و مناستبات آن دو در حوزه حمدن استالمینه اخالت و ستیدر زم

کز علم کادم یدر مرا   ی دارا ق حاضتتر را ین ن ر موضتتوع ححقیافته استتت که از ایك انوام یو ا
اخالقی امام  –  یاستیست  یهاشتهیستازد  به صتورت مشتخص در راب ه با اندیشتنه و پشتتوانه میپ

ا ر  یاستت غزالیمًال کتاب ست یقات وجود دارد  برایاز ححق  یریرات چشتمیمحمد غزالی ادب
ت  1370اقادریمیا ر حاحم قادر یغزال  یاستیشتة ستیت اند1354مووستتاهانری مووستتم  یهانر

  احلبیم    یاصتتغر حلبیران نوشتتتة علیاستتالم و ا یاستتیستت  یهاشتتهیاز کتاب اند یز بخشتتیو ن
 شوند  یت از آ ار قابل حوجه محسوب م1398

ان آورد که در یسخن به م یاز آ ار حوانمیز یت نین شخصیا یاخالق  یهاشهیدر راب ه با اند
ن آ ار حوستط یاز ا  یبعوت  مو استتخراج استت قابل کشتف  یاق ن ات ارزندهیه ححقیفرضت  یراستتا

ز از استتتت هارات دانشتتتمندان محستتتوب  ین یر در آمده استتتت و برخیخود آنان به رشتتتته ححر 
ت از آ ار 1361حة الملوكایت و نصت1368ستعادتا  یایمیت ک1384احیاء علوم الدینا  شتود یم

 افته است ین یحدو  یاست که حوسط شخص غزال  یررانبها
کادم  نسبتا ارزنده  یهاپژوهش و   یغزالامام   یهاشهیك در ارحبا  با اندیو م لوب در س و ا

از  ی یت را با  ین دو شتتخصتتیا یهاشتتهیاند انددهیافته استتت که کوشتتیارهت انوام  ینیامام خم
حعامل   یقیح ب  یمًال »بررست یکند  برا  یبررست  یقید ح بیاز د   یم ر  استالم  یهاتیشتخصت

کم از د  استت که در خصتو   یارهت« پژوهشتینیو امام خم یامام محمد غزالدراه یمردم و حا
 دکتر محمد یت که حوستتتط آقایو راب ه استتتالم و جمهور   ین و دموکراستتتیبحو مهم راب ه د 

ارهت و انقالب  ینیپژوهش ده امام خم یافته و از سویت سامان 1382امنصورنژادمو  منصور نژاد 
استتت که اقای ایرج   یقیاستتت« ححقین و ستتی»راب ه د رفته شتتده استتت یچاپ پذ یبرا  یاستتالم
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را به  یر  وستیو خواجه نصت یغزال  یاستیتتتتت ست  ینید   یهاشتهیت آراء و اند1380میراایرج میرم  

ار محققتان قرار داده استتتتت  »اجتهتاد و  یترا در اخت  یك مهمیتستتتته ررفتته و مبتاحتو حئور یمقتا
  ی افت مدرك کارشتناستیدر  یکه برا استت  یانامهانی« پاینیو امام خم یدراه غزالیاستت از د یست

ر  یینه دو متغیت در زم1389شتتده ونویستتندهایوستتفی فخرم ییارشتتد در دانشتتگاه باقرالعلوم نها
 .را م ر  کرده است  یاحازه  یایاست زوایاجتهاد و س 

کرده    وجوجستتترونه که نگارنده  غزالی آن  در اندیشتتهاستتت  ینه راب ه اخالت و ستتیدر زم
قات مستتقل و کامل انوام نگرفته یپژوهش حاضتر و موضتوع بحو آن ححقه  یفرضت  یاستت برا

ن وصتتف ینه استتت  با ایشتتید متناستتب با آن فاقد پیه د ین ا ر از زاو یانوام ا ین رویاستتت از ا
رفته  .برخوردار استت یت دفاع عقالنین پژوهش ضترورت کامل داشتته و از قابلیا  یستامانده نا

ستیاستی امام   -فقهی  در اندیشته  و ستیاستتکتاب بررستی راب ه اخالت   نماندم الب این نوشتتاربا
ت حدوین یافته استتت  1397محمد غزالی وامام خمینی که حوستتط نگارندهافصتتیحی دولتشتتاهیم

 قرابت نزدی ی دارد 

 ت پژوهشیضروت و اهم
مورد پژوهش از چند من ر قابل ا بات    تیدراه شتتخصتتیاستتت از د یراب ه اخالت و ستت  یبررستت 

 :است
محستتوب   یمتف ر برجستتته و پر آوزه اهل ستتنت در قرن پنوم هور یامام محمد غزال -1

ت ین شتخصتیا  یاستیتتتتت ست  یستنده باورمند استت که حامل در آراء و اف ار اخالقیشتود  نو یم
 .مسلمانان رهنمون خواهد ساخت هایی ی از نحله  یخته ما را به چارچوب ف ریفره
که نگارنده    یاد شتده حا جایت یشته شتخصتیدر انداستت  یدر خصتو  راب ه اخالت و ست -2

ق حاضتر که به ینم ححقیانوام نگرفته استت  بنابرا یلیححل  یرونه بررست یکردهم ه  وجوجستت
ت و ضترورت  یت بزرس همت رماشتته اهمین شتخصتیا  یاستیتتتتت ست  یاخالق یهاشتهیاند  یبررست

 .پژوهش را دو چندان کرده است
نه مناستتبات اخالت و یدر زم  یاستتت  روشتتنگر یاستتت جزو ح مت عملیاخالت و ستت -3

ز یر بوده و نینقش و حا   یمستتلمانانم دارا یهاشتته امام محمد غزالی بر نحلهیاستتت در اندیستت
 .م حوسعه و    روشن خواهند کرد یر عدالتم آزاد یگر ن یاز مقومت د   یاریسرنوشت بس
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ك در یاستت استت  وجود فقر حئور یانستان معاصترم اخالت و ست یفرارو مست له  حرینمهم  -4

  ی استتت در عرصتته عمل چالش جدیستت  یاخالت و اخالت منها  یدارشتته و جانبیعرصتته اند
استتت به عنوان مقدمه عمل و  ینه اخالت و ستتیك در زمیمعاصتتر استتت  م العات حئور   یایدن

  و یان باز کرده و به کارآمدیآدم یکور از زندر یهاد ررهحوانمی یاستتتیستتت  یهایریرمیحصتتتم
  نوامدیدر ن ر و عمل ب  یاس یت ن ام س یمشروع

مختلف و بته   یهتانتهیدر زم  یمختلف  یهتان کته در عصتتتر حتاضتتتر ستتتوالیت ایتدر نهتا  -5
رستد و  یبه ن ر م یاستت م ر  استت و ضتروریدین استالم در مورد راب ه اخالت و ست خصتو  

داده شتود حا استالم »به   یاجتماع  مست لهن یغزالی پاستج درخور به ا یهاشتهیاند ییایبا حوجه به پو 
من ق و   یروزم بل ه به بشتتتر امروز و فردا حعلق داردم برحرین که نه حنها به انستتتان د ییعنوان آ

   «ج نشان دهدیبه حار  یحوان خود را در حل معوالت و مش الت بشر

 قیهدف تحق
رر نگارنده بتواند بهیححق  یبه ستتوال استتاستت  ییپژوهش پاستتخگو  یهدف علم ن یا إق استتت  ا

خود جامه عمل پوشتتانده و به هدف    یهادغدغه  حرینمهمه کند به  یستتوال پاستتج مناستتب ارا
و به یه پاستج صتحیارا  یگر و از من ر اهداف کاربرد یده استت  از  رف د یاز یاش دستت  یینها

انداز  م چشتتمیاستتیستت  یهاشتتهیاند یراستتود فحوانمیاستتت که   یمهم یآورد حئورن پرستتش رهیا
 .قرار دهد  یدارو ح ومت  یاس یل س یدر مسا  یدیجد

 موضوع ی د بودن و نوآوریجنبه جد
  ی ها هیاستت از زاو   یدیموضتوع جد یشته غزالیاستت در اندیاخالت و ست  یکه بررست  مست لهن یا

 :بدان استدمل کرد  حوانمی  یمختلف
باشتتند  یاستتت میشتتمندان م ر  در حوزه فقهم اخالت و ستتیستتاز اند یکه غزالبه رغم آن -1

درخور انوام نشتده و    یکار باشتدمین بزرران یا  یو معنو یستته مقام علمیرونه که شتال ن آن
آنان وجود دارد     یهاشتهیدر مورد آراء و اند  یاد یز ز یهنوز هم که هنوز استت ن ات حامل برانگ

د و  یاستتت ن ات جدیراب ه اخالت و ستت  یستتپژوهش حاضتتر حالش کرده استتت که در پرحو برر 
اند افتهیر یش از آن ححر یکه پ ین ا ر با آ اریسه این ادعا در مقایرا کشف کند  ا یریق پذیححق

 .د و ا بات خواهد بود ییقابل حا
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 .نه استیشیع و فاقد پیق کامال بدین ححقیهم اید فرضیه د یبا حوجه به زاو  -2
ت نگاشتته  ین دو شتخصتیا  یاستیتتتتت ست یاخالق  یهاشتهیاندنه یکه در زم یك از آ اری   یه
د یز جدی ردش نین پژوهش از لحاظ رو یاند  پس ادهیبه ستامان نرست  یقی رد ح بیاند با رو شتده
 .است

 ق یروش تحق
  ی هاشهیق کند و کاو در آراء و اندیاز  ر   یعنیاست؛    یرین پژوهش حفسیروش به کار رفته در ا

موضتوع مورد    یشتمندان در راستتایگر اندید   یهادراهیو د  یامام محمد غزال  یاستیتتتتت ست  یاخالق
ا یت  یریهتا را بتا روش حفستتتهیتم و فرضتتتیال محتوا بهره بردهیتر و ححلیحفستتت  ین ر از الگو

ق نشتان دادن عوامل مو ر یق از  ر یححق  یهاهیم  آزمون فرضتیابه آزمون رذاشتته  ی یهرمونت
ت مورد  یه شتخصتیاستت در اندشتیوند اخالت و ستیه پیبه ن ر رامام محمد غزالی نستبت  یدر حفست

 .ن ر صورت ررفته است

 اطالعات ی روش و ابزار گردآور
استتتت  ابزار   یو استتتناد  ییابخانهت پژوهش کتیا العات متناستتتب با ماه  یوه رردآوریشتتت

ن پژوهش اوم بته ستتتراا کتتاب و  یدر ا  یعنیا العتات م تالعته متون و منتابع استتتتت؛    یرردآور
ه و  یتبته حوز   یات تهنیتق حعقتل و عملیم و آنگتاه از  ر یاکتتابختانتهم متون و منتابع موجود رفتته

دستتتت    یابیتستتتازنده آنم به ح م و استتتتتدملم نقتد و ارز   یهاو مولفته یم انتزاعیل مفتاهیتححل
 .میادهیاز ی

ر م توب کته یه آ تار م توب و غیتقم کلیاز پژوهش بتا حوجته بته موضتتتوع ححق  ن م قعیدر ا
نه مورد ن ر یگران در زمیکه د  ین آ اریده استت و هم نیحوستط خود آنان به منصته ظهور رست

م و  یعالوه بر آ تار م توب کته مستتتتق  یعنیانتد مورد حوجته قرار ررفتته استتتتت   ن نمودهیحتدو 
نم  یاء علوم د یافته استتت از جمله احیف و نگارش یحال  م راجع به موضتتوع مورد ن ریرمستتتقیغ
ها  م  ست س دادهینمود   یبردارشیحة الملوك مورد م العه قرار داده و فیستعادت و نصت  یایمیک

ت بته  یتر آنتان همتت رمتاشتتتتته و در نهتاینموده و بته شتتتر  و حفستتت  یبنتدو ا العتات را دستتتتته
 .میپرداخت یریروهیسه و نتیو مقا  یبندجمع
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 چارچوب نظری 

امام محمد   در اندیشته  و ستیاستتمناستبات اخالت   یپژوهشم بررست یاصتل یهاهیبا حوجه به فرضت
ك  ی ه هرمنوحیدر چارچوب ن ر  ین بررس یرد  ایریصورت م  وی  هایبر اساط پیش فهم  یغزال

ر  و در حال رستتترش  ك پرو ه م یکه امروزه    یری رد حفستتیرو   یهااز شتتاخه ی یبه عنوان  
ك رادامر  یهرمنوح  یروشت  ین پژوهش بر الگویشتود  حمرکز ما در ایانوام مددم  رر میمحستوب 

ک  یرادامربه جا  ی یهرمنوح  یخواهد بود  الگو ماستتتت  یتیك موقعیتهرمنوح یکه نوع د بر یتحا
کفهمشیق« و پیت بر »عالیقصتد رچوب  داشتته و چا یاژهید و یها و امتزاج افق مفستر و متن حا

   ت212:  1377ارادامرم  داند یل متون میش شر  و حاو یرا پ یخیحار 
پردازد  به یر عمل و ا ر میانداز خا  خود به حفسترادامر از چشتم  یر قصتدیك غیهرمنوح
و هم بر  یخیکه هم در افق حار   یین معنا را نه بر قصتتتدررایگر معنا در مدل رادامر ایعبارت د 

 قابل درك است   هاش فهمیپ  یمبنا
  ی و ن ر  یر ححول مفهومیخ ته و ستتتین قستتتمتت اوم بته حتار یبتا حوجته بته ن تات متذکور در ا

عناصتر و    حرینمهمر را شتر  دادهم  یك رادامر و است نیم و آنگاه هرمنوحیپرداز یك میهرمنوح
اتم  ین عملیم  در ادامه ایکنیق استت استتخراج میه ححقیفرضت  یآن را که در راستتا  یهام لفه
م کرد   یحمرکز خواه یها به عنوان چارچوب ن رنن عناصتتر به دستتت داده و بدایاز ا  یستتنتز

شتتتته  یکنتد کته انتدین ن تته را بر مال میك ایتهرمنوح  یو ن ر  یر ححول مفهومیپرداختن بته ستتت
  ی مختلف  یبل ه از آبشتتتخورها ؛ستتتتندیاد نیبنیب یهاشتتتهیر اندیرادامر و استتت ن  ی یهرمنوح

ر منو  به فهم یك رادامر و است نیهرمنوح  یهاشتهیا اندی  ییکه آشتنا یابه رونه  اندراب شتدهیست
 .باشدمی  یف ر یهانه و مشربیشین پیا

  ی رد پا  حوانمیاستت و    یازانه در یشتیپ  یاراا به مًابه روش د یه یك چه به عنوان ن ر یهرمنوح
در   ت182 -169  -1385:168علمتداریمامعینی  .ق عقتب برد یونتان بتاستتتتتان و عهتد عتیآن را حتا  

را یز  ؛ق بر قرار بود یوند و یس پیر و حقدیان حفستیك میونان باستتان به عنوان خواستتگاه هرمنوحی
  ی هتاژهیکتار و   ر متون ازیل و حفستتتیترفتت  حتاو یمل متون مقتدط بته کتار  یتحتاو   یك برایتهرمنوح

فت  رر میصورت    یبا استمداد از ابهامات مشهور  بود که  یوس ینوز یو د   یبا ن  یهاحلقه  یاصل
وط و  یل هرمایك و وا ران هم خانواده آن از قبیشته وا ه هرمنوحیستت که ر یب نینم عویبنابرا
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ن کلمات از نام او ررفته یحوجه داده شتتتده و ا  یونانیان  یاز خدا ی ین به نام هرمس  یئینو یهرم

 .شده باشد
حا فلستفه به منزله علم یانگارد صتر یل میز حاو یخود فلستفه را ن  لستوف کهیدررم فین هایمارح
بود که  یهرمس هر کست  یونانی  یهابر استاط است وره  داند یك را با هرمس مرحبط میهرمنوح

پتیتوظت داشتتتتتت  آنیتتختتدا  یهتتاامیتتفتته  و  داده  انتتقتتال  مردم  بتته  را  حفستتتان  را  کنتتد یهتتا    .ر 
 ت9:  1377اپالمرری اردم

ان کردنم  یب ین مشتتتق شتتده استتت که به معنایئینو یهرم  یونانیك از فعل یاستتاستتا هرمنوح
ر و  یحفست  یا به معناینین وا ه هرمیا  یر کردن استت  صتورت استمیا حفستین کردنم حرجمه  ییحب

ستتندران و  یاز آ ار نو  یاریا در بستتینین و هرمینوستتیهرم   باشتتدمیام مقدط  یر پیاغلب حفستت
ت بود که به کرات در یاهم  یجا داراك حا آنیهرمنوحشتتتود  یافت میباستتتتان   یایمتف ران دن

ت فرض کرد که رستتاله  یز آن را آنقدر با اهمیآ ار افال ون از آن ستتخن رفته استتتم ارستت و ن
ان لقب داد  با یبزرس به نام ارغنون را به آن اختصتتا  داد  افال ون شتتاعران را مفستتران خدا

  ی ژریو    داشتته استت یونانیات  یزبان و ادب شته دریر ر یك به مًابه عمل حفستین وصتف هرمنوحیا
کیر و حقدیحفس  یختگیر و در هم  یدریمهم آن عالوه بر در هم حن   ی د بر ابهامات مشهوریسم حا

شتتد که مفستتران رستتالت بزرس خود را در یباعو م یژرین دو و یل بود  ایحاو   یبه عنوان مبنا
را متون قتابتل یز   ؛قتت قلمتداد کنتدیپر فروا حق  یمتایر همتان پرده بر ررفتن از ستتتیعمتل حفستتت

 .دید رر میفرض  یو اخالق یق بزرس معنویر سرشار از حقایحفس
شتود آن را  یده مید   یونانیاز متون   یك در شتمار معتنابهین امر که وا ه هرمنوحیرذشتته از ا

  ی ها خاخامر  یز حفاستتیالد و نیالت هومر در قرن شتتشتتم قبل از میر در حمًیبه مًابه علم حفستت
 .کرد   یابیرد  حوانمیسم  یاز حلمود و مدراش   یهود ی

  ی الدی م میلوجودووط در قرن  یرم عموما فین حفاستیاز ا  یریرپذیبا حا  یحیك مستیهرمنوح
روستتیلو از کتاب مقدط نه حنها ار یر روشتمند فیشتد  حفست یرذارهیپا گر  ید  یارین و بستیگنم ا

  ی و بت  یلتایز د یش از آن نیها پبل ه ستتال  ؛قرار داد ر ین ححت حا یش از نهوتتت اصتتال  د یرا پ
ر  یمعنتا کته در قرن پنوم ظتاهر شتتتتد و حفتاستتت  یاهیتر رتذاشتتتتت  ستتتلستتتلته مراحتب چهتار م یحتا 

رد وامتدار  یریار مستتتتاهتا مورد انتقتاد قر یکته امروزه در کل  یو بتا ن  یم اخالقیشتتتنتاستتتپیتح
   لوجودووط است یف
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را به   یاد یامروزه  رفداران ز   یری رد حفستیمهم رو   یهاشتاخهاز   ی یك به عنوان یهرمنوح

ه یك ن ر ی  یك ستتنتیك مدرن بر خالف هرمنوحیخود اختصتتا  داده استتت  متن در هرمنوح
  ی داد اجتماعیر هر نوع رو یبل ه مربو  به فهم و حفستتت  ؛ستتتتیر کتاب مقدط م ر  نیحفستتت

  در واقع یت اجتماع یاس یس  یدادهایا به صورت کنش و رو یاست چه به صورت م توب باشد 
ك  یتمعنتادار  هرمنوح  یهتادادهتام متون و کنشیتفهم رو   یاستتتتت برا  یك متدرن حالشتتتیتهرمنوح

شتتودم افعال و  ینده و مولف قلمداد میمقاصتتد رو   یرونه که رفتار و نوشتتتار و حولمدرن همان
 .دد رر می  یمقاصد صاحبان آن حلق یز حولیحوادث ن

کنش به رو ك مدرن که در یهرمنوح به وجود آمده استتت   یستتتیتو یو پوز   یحورب  ی ردهایوا
و ان ار قرار   یرا مورد نف  ییررارفته شتتدة ا باتیپذ  یهاداشتتتهم عناصتتر و مولفه  یجنبه انتقاد 

رر بخواه   ی گر جنبه انتقادی دیب را که هر دو نستتبت به ی رد رقین دو رو یم ایداده استتت  ا
ر یم به رونه ز یستته بگذار یآن دو به م ابقه و مقا  یهاهداشتتته استتت با حوجه به عناصتتر و م لف

 :ف خواهد بود یقابل حوص
و  ین کلیشتتود که خود بر قوانین« حمرکز مییبر »حب  یستتتیتو یو پوز  ییررادر نگرش حوربه

کین بر حفهییحب  یك بته جتایتکته در هرمنوحیاستتتتت در حتال  یمبتن  یقتابتل مشتتتتاهتده حورب د  یتم حتا
شتود ل ن یشته مقدم داشتته میعت بر فرهنگ و اندیستم  بیتو یو پوز  ییرراحوربهدد  در رر می

ها رزاره  یاستتت  مالك معنادار  یو فرهنگ  یها با حوجه به عوامل تهنك فهم کنشیدر هرمنوح
ها را نه رزاره  یمالك معنادار  ی ی رد هرمنوحیاما  رفداران رو  ؛ت استتتینیع  ییررادر ا بات

 ت85:  1385ارهبریم   داندیم  یم اخالقیاستیدادها اعم از رفتار ستیرو  یر معنیت که حفستینیع
و    یحورب  یدادهتایتر استتتتت نته رو یمتت همتان حفستتتیك نق ته عز یتکته در هرمنوحنیخالصتتتته ا

کت کت در حاو فا رر یت درجه دوم برخوردار استتت به عبارت د یاز اهم  یاستتیل ستتیها  فا گر ا
کت  .کندیدا میت پیو اهمکمك کند ارزش ر یوا  حفسیها بتواند به افا

کتیجد یر در خلق معانیكم حفسیاز ن ر  رفداران هرمنوح  .دارد   یها نقش اساس د فا
کنش به حوربهیتهرمنوح   ی متعدد یهاشیررا  یبه وجود آمد دارا ییرراك معتاصتتتر که در وا

 .ها استن آنیحر  ال از معروفیو راد   یم انتقاد یك فلسفیاست؛ هرمنوح
در   یرات استاستییکه حغنیل ایرادامر به دل  یك فلستفیهرمنوح  ی یهرمنوحشتات یان ررایدر م

و    یخینته افق حتار یك در زمیتدحر هرمنوحیتجتد  یهتاز شتتتتاختهیبته وجود آورد و ن  یلیم تالعتات حتاو 



 

 

استیاخالق و س یها برهمبستگآن ریو تأث یم محمدغزالاما یهافهمشیپ 15  

 
برخوردار    یت ختاصتتتیترفتتم از اهمیر فراوان پتذیحتا   یو  ی یدرتاه هرمنوحیتاز د   یفلستتتفته عمل

ك معاصتتر با نام یهرمنوحکه ادعا کرد  حوانمیبوده استتت که  یارونهبه   یررزارین حا یا   استتت
بعتد از   ی یهرمنوح  یهتارونته کته بر نحلتهك رتادامر همتانیتونتد خورده استتتتت  هرمنوحیرتادامر پ
شتر از  یرفته استت و بیر پذیگر حا ید   ی یمختلف هرمنوح یهاررذار بوده استت از رونهیخود حا 

حتتا تهت حتحتتت  هترمتنتوحتیتمتته  شتتتتالیتتر  د   رمتتاختریتك  فتلستتتتفت  یلتتتتایتو  حتتامتالت  استتتتتتتادش    یو 
رز یها ت فهم و ستتاختار  یدرر در باب ماهیفلستتفة ها  یهاشتتهیستتت بوده استتت  اندیستتتالیدررا

  ی ریرا در م العات حفس  یدیافق جد  مدا کرد یزمان« بازحاب پ  و  یآن که در کتاب »هست  یوجود 
کته   یاد قرار ررفتت بته رونتهیتت جتدیتن وضتتتعیر ایش از همگتان ححتت حتا یرشتتتود و رتادامر ب

و   یدرر در کتاب هستتتیها  یهان من م از آموزهییقت و روش او شتتر  و حبیرفت حق حوانمی
ن  ییو حصتتتول آن را حب  یط وجود یدرر عمل فهم و شتتترایاز ها  یرویزمان استتتت  رادامر به پ

ستتم را وارد فاز  یقرن ب  ك یدم هرمنوحیجد  یهادراهینم رادامر با  ر  د یکرد  افزون بر ا یفلستف
م  یم آ ار هنریك به علوم اجتماعید ستاخت  او در واقع در رستترش دامنه مباحو هرمنوحیجد
   فا نمود یا  یریرات نقش چشمیو اله یخیر امور حار یحفس

بل ته    ؛ن رد   یحلق  یعلوم انستتتتان  یك را روش شتتتنتاستتتیتدرر هرمنوحیترتادامر هم ون هتا
کاو  یشتناستیهستت با دو نحله  ین رو ویت فهم و زبان مع وف دانستت  از ایدر ماه یخود را وا
 .سمیتو یپوز   یگریو د   یم آلمانیروالس ی یبه مقابله برخاست؛   یف ر

علوم   یشتتناستتکند که »روشیرا از آن جهت نقد م  یم آلمانیالستتدهیك و ایرمانت  یهاستتنت
ك  ی رزاران هرمنوحانی  انتقاد او از بنکندیم  یحلق  یعیعلوم  ب  یهاروش  یب جدی« را رقیانسان

 .است  یم آلمانیالسدهیدد که متا ر از ارر مین امر بر یبه ا یلتایرماخر و د یشال یعنیمعاصر 
قتت یل بته حقیتده کته راه منحصتتتر بته فرد نیتن ایرش ایستتتم از ن ر رتادامر بتا پتذیتو یپوز 
  ی شناخت آن شده است  غلبه روش  یر اصلیك از مسیاست باعو انحراف هرمنوح یشناختروش
از  یاك رادامر رونهینم هرمنوحیستم استت  بنابرایه رفتن اومانیامد آن به حاشتین پیکمتر  یعلم
ك رتادامر  یتهرمنوح  یعنیکنتد؛  یبل ته فهم را در وراء روش م ر  م  ؛ستتتتتیشتتتنتاختت نهیتن ر 

رد  روش و  یریصتتورت ماز به روش یبه اعتقاد رادامر فهم بدون ن   فهم استتت  یشتتناستتیهستتت
ده یقت و روش« نامیکه رادامر نام کتاب خود را »حقنیا  مستتیقابل جمع ن یشته ویفهم در اند
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  ی  یفهم هرمنوح  یرا برا  یهان  نز عناصتر و مولفهیل ن به رغم ا  ؛ز دارد یآمجنبه  نز ماستت
 :اند ازکند که عباتیان میخود ب

ورو با متن بر استتتاط جم ستتتنتم رفتیاز حار   یریپذو انت اراتم ا ر   یتهن  یهایداورشیپ
 .قیها و بامخره عالافق  یتگیخیپرسش و پاسجم در آم

از   بل ته بتا موموعته  ؛رد یریمتن را بته خوانش نم  یرتادامر معتقتد استتتتت کته بتا تهن ختال
را نته حنهتا متانع فهم   یداورشیشتتتتتابتد  او پیهتا و انت تارات ستتتراا متن مپرستتتش  یداورشیپ

بتا   یکنتد  بته رفتته خود او شتتتروع هررونته فهمیم  یفهم حلق  یدانتد کته آن را ضتتترورینم
ک  استتتتتت  یداورشیپ پیتتحتتا نقش  بر  برابر عقتتلیداورشید  در  واقع  در  فهم  در  و    ییرراهتتا 

در   هایداورشیدخالت ندادن پ  یش شر  عصر روشنگریافت  پیبسط و رسترش    یروشنگر
ل نبودنتد و معتقتد  یتحفتاوت قتا  یخیحتار   یو فهم رختدادهتا یعیان علوم  بیتم  یفهم بود  روشتتتنگر

باشتد  از ن ر متف ران عصتر    یداورشید فارا از هر رونه پیبا یخیبود که شتناخت حوادث حار 
قم منشتتاء خ ا عقل استتت  اما در یدر ححق  یداورشیخصتتوصتتا دکارت دخالت پ  یروشتتنگر

 ه یها حمرکز صتتتورت ررفت  نیداورشیقرن نوزدهم بر پ یج ررویو حار ك  یك رمانتیهرمنوح
انداز خود استت  مقهور چشتم  یکه هر شتخصتنیو ا  انداز«ه »چشتمیبا  ر  ن ر  یلستوف آلمانیف

کیداورشیدر نقش پ ستتتتاختتار را م ر  کرد و  شیدرر بحتو پیتد کرد  بعتدا هتایتهتا در فهم حتا
فرض مم ن  شیبدون پ  یری  حفستتتیاو معتقد شتتتد که ه   ستتتتاد یا  یعمال در برابر روشتتتنگر

ش دانسته« سخن رفت و بر نقش آن یدرر از مفهوم »پیاز ها یرویست  رودلف بولتمان به پین
ک د و  یش کشتیرا پ  یداورشیپ مست لهات  ین ن ر ید داشتت  رادامر در ادامه ایدر حصتول فهم ح 

   ت212:  1377ارادامرم  .ل شدیقا یآن نقش محور یبرا
در  یاء و آ ار عملیستت که موضتوعات اشتین نی« ایداورشی ور رادامر از  ر  مفهوم »پمن

حمیتل فهم و ح  ییرران مفهوم در صتتتتدد ا بتات تهنیز در وراء ایستتتتنتد و نیل نیتعمتل فهم دخ
و انت ارات ما در  هادراهیالتم د یبل ه مقصتتود آن استتت که حمامفستتر بر دیگران هم نیستتت؛  

معنا یر بین حفستتتیر کرد که ایمتن را حفستتت حوانمینه حنها ن  یداورشیفهم دخالت دارد بدون پ
 .خواهد بود 

ن  یاو را در ا  ی یشتته هرمنوحیه داد اندیو قراوت که رادامر از آن ارا  یداورشی ر  مفهوم پ
ت مفسر  یه تهنین فهم را از ناحاو چو  ی ه قرار داد  از  رفیسم و نیتو یاز پوز   یمقوله در برزخ
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ستت از یالوك استت غافل نید  یو که مو ر در فوتایرات عنصتر ستوبژکتیداند و از حا یمتا ر م

انداز  ه که فهم را مقهور چشتمین  ینستتیدراه دحرمیهم با د   یرد  از  رفیریستم فاصتله میتو یپوز 
  ی د در افق تهن حوانمی  ییموضتتوع شتتناستتا زد و اعتقاد دارد کهیخیدانستتت به مخالفت بر میم

بل ه همواره ام ان   ؛ستتیها نیداورشیر پیواد کند  به اعتقاد رادامر مفستر استیر اییمفستر حغ
ن حال که یکند  در عیحصتتتور م یفهم را باز  ین رو ویمفستتتر وجود دارد  از ا یها برانقد آن

ند مهم  ین فرایو در این عنصتر ستوبژکترر به عنوایامتنت اقتوتاوات خود را دارد باز ینقش باز
 .است

ل استت  او یقا  ی یند فهم و حوربه هرمنوحیها در فرایداورشیپ  یرا برا  یرادامر نقش مًبت
متن   یکه معناییداند حا جای« میش حصتتورات در »بازیوارد کردن پ  یر کردن را به معنایحفستت

 ت212:  1377ارادامرم .دیما سخن بگو  یواقعا بتواند برا
ها ارزش مًبت دارند   کرد چرا که آن یحلق  ید منفیها را نبایداورشیرادامر معتقد استتت پ

که  نیل ایت به دلیحعارض برقرار بود  مرجع  ت یان عقل و مرجعیچون م  یدر عصتر روشتنگر
شتد  یت از خ ا فرض میمند چون عامل مصتونشتد و عقل روشیم  یحلق  یمنشتاء خ ا بود منف

لستتتوفتان از جملته  یاز ف  یاریتتته بر بستتتید  رتادامر در مقتام دفتاع از احور یتد رر می  یابیتمًبتت ارز 
ته حوجه ن رده استت اعتراض کرده او معتقد استت که چون  یکه به احور نیل ایرماخر به دلیشتال

دراه یر د ت د یرش است  مرجعیشه و معرفت است قابل پذیبر اند یافراد مبتن  یت بعویمرجع
رادامر هر چند مزمه  یاستت  در ستامان ف ر  یستت بل ه به دستت آوردنین یرادامر اع ا شتدن

  ی را که دارا   یت کستیت دستتور دادن و مورد ا اعت واقع شتدن استتم اما عقل مرجعیمرجع
بر معرفت نا   یت مبتنینم مرجعیرد  بنابرایپذیع و ا العات رستتترده استتت میوستت  ینیبجهان

ا متخصتص یك فرد ممتاز و  یاستت که معلمم    یتیمرجع  یتین ماهیستت و این یمعقول و حح م
کیهم ن  دارند  خواننده و متن استت  مفستر    یورورفتر همان  ید دارد که فهم و حفستین او حا

  :ن سوامت پاسج بدهدیدارد که انت ار دارد متن به ا  یدر مواجهه با متن سوامح
ن شتر  که یپرداختم اما به ا  ورورفتز به  یك متن نیبا   ی یان فهم هرمنوحیجر  در حوانمی

رفتهیکه صترفا عقانیش از ایمفستر پ خودش    یهاد خود را به متن نستبت دهدم واقعا ب وشتد نا
را متن او را  یبخشتدم ز یاستت که مفستر بدان م  ییك مفهومم معنایا  یمتن   یرا دنبال کند  معنا

ش یز با انت ارات از پیدهد و او نیقرار م یخا  خودش در برابر پرستشت یخیت حار یدر وضتع
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 ی یرفت که انتستاب معنا به متن   حوانمی  یرودم اما به مفهومیبه ستراا متن م  یان شتدهییحع

اط با یش را در مقیدهد حا انت ارات خو یرا به مفستر اجازه میخود متن استتم ز   یاز کارکردها
د با خواننده  حوانمیستت بل ه یبه زعم رادامر متن صتامت ن.ت9:  1371آن بستنوداکورنفرهویم

الوس و  یه د یکه بر پانیك او عالوه بر ایگرم هرمنوحیند  به عبارت د یبنشت ورورفتو مفستر به 
الوس را  ین د یوه ایرد  رادامر نتیریز بهره میك استتوار استت از روش پرستش و پاستج نی تیالید 

 .داندیمتن و به زبان در آمدن آن م یرشودر
ر در آمده استت ل ن  یط خا  به رشتته ححر یدراه رادامر هر چند متن در زمانه و شترایاز د 

ج و ستتنت مم ن  یصتتاحب آن بدون در ن ر داشتتت حار   ی یدن به حوربه هرمنوحیفهم و رستت
شته رادامر به رونه  ینه متن و نه مفستر خارج از آن دو قرار ندارند  ستنت در اند ستت  چرا کهین

بودن  یخیوه حار ی« »شتورورفتدراه رادامر »واستط یاستت ستنت از د   یمستتمر در حال بازستاز
 :« دارد یاست که »سرشت زبان  یزیسو ه« و چ

آشتت ار   یبه روشتتن  یداردم وقت یت که ستتنت ستترشتتت زبانین واقعیا  ی یت هرمنوحیاهم
ق کامل خود فاصتله  یرد  در نوشتتارم زبان از ححقیشتود که ستنت شت ل م توب به خود بگیم
ّ ه ی  یستتیشتودم نوشتتار با خود همز ی ر نوشتتار همزمانم زمان حال میاز پ  یرد  هر ستنتیریم

راه کنون  یرذشتتته و حال را همراه دارد حا آن حد که آ   ی آزادانه به حمام  یرستتم ام ان دستتتیا
ك از مفستر و  ین اعتقاد استت که هر یت رادامر بر ا212:  1377ستنت م توب را دارد  ارادامرم

  ن دو افق یا  یختگیختا  هستتتتنتد و عمتل فهم بتا درهم آم  ییت و افق معنتایتموقع  یمتن دارا
است  من ور  یتیك موقعیك هرمنوحیرادامر   یك فلسفین وصف هرمنوحیرد  با ایریصورت م

ل در چارچوب آن شتتت ل  یاستتتت که مفستتتر در آن قرار دارد و حاو  ی یز آنم حوجه به شتتتراا
ج مو ر شتتتتامتل چنتد مقولته یکنتد  حتار یاد میتج مو ر  یر عنوان حتار ین امرم ز یرد  رتادامر از ایریم

راه ن متن و مفستتر و  یب  یارحبا  رفت و شتتنود   یط خودم برقراریفرد از افق و شتترا یاستتت آ
راهایاز  یبیج م  ر حرکیکه در آن قرار دارد  در واقعم حار   یه ستنتفرد نستبت ب  یرشتودر   ی ك »آ
راهیهرمنوح و   ییم متا ر از افق معنایرادامر بر آن استتتت که فهم دا  استتتت  یخیحار   یك« و آ

ردم پس فهم یپتذیر میج حتا یاز حتار  یین افق معنتایمفستتتر استتتتت و چون ا  ی یت هرمنوحیتموقع
ال و قابل یست یبودن فهم آن استت که افق فهم امر یخیگر بر حار یل د یاستت  دل یخیما حار یدا

ما در حال شت ل ررفتن استت  افق حاضتر بدون استتمداد  ینم افق فهم دایانع اف استت  بنابرا
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ج و رذشتته متا ر شتده استت  یکه از حار   یهایداورشیرا آزمون پیشتود؛ ز یاز رذشتته حاصتل نم

 .رد یپذیشته انوام مها به سنت و رذق مواجهه دادن آنیاز  ر 
ج و یرادامر آن استت که فهم به مًابه رخداد و واقعه در همه اشت ال خود از حار   یستخن اصتل
مفستتتر کته مشتتتحون از   ی یت هرمنوحیتج بتا موقعیفهم از حتار   یریرد ا ر پتذیپتذیستتتنتت ا ر م

 .دارد   یوند اساس یها است پیداورشیپ
رونه همان یعنیش شتر  حصتول فهم م ر  استت؛  یرادامر به عنوان پ  یهادر بحو  ستنت

ه ی ستو یرد  البته راب ه ما با ستنت  یپذیز ا ر میج مو ر استت از ستنت نیکه فهم و درك ما از حار 
م   یمولد ستنت هستت  یم شتدن ما در ح امل آن استت ما به نوعیستت بل ه فهم ما از ستنت ستهین

ن یوند ما با ستنت استاستا به ایشتود  پید میو باز حول  رستدیافت کنندران به حعامل میستنت با در 
از وجودش باخبر استتت و آن را به منزله    یستتت که آدمین  یزیمعنا استتت که ستتنت صتترفا چ

ر در اشت ال موجود و مستتقر هم به اندازه دفاع از یواد حفستیشتناستدم بل ه ایش میمنشت  خو 
راه  وند با ستتنت استتتیپ  یها نوعآن داند   یم یق راب ه رشتتودریاز  ر   از ستتنت را یرادامر آ

م  یم اجازه دهییکه ما ستخن بگو نیا  ین معنا استت که به جایدرا رادامر بدیاز د  یراب ه رشتودر
راهید  متناستب با ایستنت با ما ستخن بگو  ه یق راب ه دو ستو یما از ستنت از  ر  ین نگرش آ

 .دد رر میمفسر و متن مم ن  
و دهد  مفهوم  یحوضتتت هان راب ه را در قالب استتتتعاره امتزاج افقیرادامر بر آن استتتت که ا

  ی  یت هرمنوحیو موقع  ییمعنا  د افقین ن ته است که مفسر بایانگر ایها« ب»امتزاج افق  یدیکل
نتد فهم از ن ر او حتابع امتزاج یرا فرایزد  ز یامیتا ر در هم ب  ی یت و افق هرمنوحیتخود را بتا موقع

   .ت182 -169 -: 1385ریمها استامعینی علمداافق
ن  ی« بر آن بود که نشتتتان دهد ای یت هرمنوحیرادامر قبال با  ر  دو مفهوم »افق« و »موقع

ل  ین م لب را ح میررذار« ایج« و »ستنت حا یدو مفهوم در فهم دخالت حام دارد  و با بحو »حار 
مفستر در باب   یتهن  یهایداورشیر استت  پیج ا رپذیمفستر از ستنت و حار   یکرد که افق معنا

استتت که مفستتر در آن قرار دارد  »امتزاج    یج و ستتنتیبر خاستتته از حار   یا ر و موضتتوع به نوع
م افق  ین در باره موضوع و ا ر در حرس یشیپ  یرهاید که فهم و حفسین را بگو یخواهد ایها« مافق
گر آن ید  یست ه استت و رو یك روین استت  یآفر او نقش  ی یهرمنوح  یهاتیو موقع ییمعنا

کته عمتل فهم نیفهم استتتتت و ا  یدهر و نقش خود ا ر و موضتتتوع در شتتت تلیمع وف بته حتا 
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ه یتحشتتتب یدن را ورود بته بتازیتو فهم  ین رو رتادامر فهم را بتازیستتتت  از ایو محض نیستتتوبژکت

هم به عنوان عنصر   رریو نقش دارد بازیبه عنوان ابژکت  یرونه که نقش بازهمان  یعنیکند؛  یم
 .م استیند سهین فرایو در ایسوبژکت

ان  یتوتاد ارحبتا  میك همتان ایتن استتتتت کته کته رستتتتالتت هرمنوحیگر این تته در خور حوجته د 
واد ارحبا   ین ایبخشتتد  ا یگر برحری دیرا بر    یکه افق و ستتنتنیها استتت نه اها و افقستتنت

ستتان به ن ر نیستتت استتت  »بدیپلورال ك ینم رادامر  یستتت بنابرایها مم ن نبدون امتزاج افق
  ی هتاهیتد پتاحوانتمیختا  بوده و    یاستتتیتج ستتتینتتا  یرتادامرم دارا  ی ی رد هرمنوحیرستتتتد رو یم

رادامر   یو معرفت  یفرهنگ  ییرراکًرت  بر کًرت را فراهم ستازد«  یمبتن  یاستیقدرت ست یمعرفت
ها را مستتتتلزم رستتتترش امتزاج افقکرده و  یر حلقیان ناپذیحوربه معنا را پا یباعو شتتتد که و

ستتت که از فهم م لق دفاع کند  یررا نینیدهد که رادامر عین نشتتان مید بداند  ایجد  یهاافق
   است یعی ب یها به ن ر او امرررا است  اختالف قراوتیررا و نسبجیك حار یبل ه او 

ان فهم  ی استت ه او م  ی ق ی وند عم ی رادامر پ   ی   ی شته هرمنوح ی در اند  ی ل محور ی گر از مستا ی د   ی   ی 
کست که ن ی س استت عالوه بر ا ی فهم هم ون فرونست  ی و  ی کند  در ستامانه ف ر ی بر قرار م  س ی و پرا

  ی س با ح مت عمل ی رد  فرونستی ر ی ز در بر م ی شتود ادراك و حوربه را ن ی هر رونه حامل را شتامل م 
ل رادامر از  ی ن ححل ی استت  ا   ك ی در عمل فهم شتر   ی   ی  ت ی ال ی به رونه د  ی ا ح مت ن ر ی ستتمه  ی واپ 

کستی م   وجو جستت ارست و    ی ها شته ی خود را در اند   ی فهم مبان  س به واقع  ی کند  در ن ر ارست وم پرا
کس  ی ا« خود ش ل ی نق ه مقابل »حئور   ت110  : 1379ارریستینم  س است  ی از پرا

از    ی   ی ز  ی رادامر ن   را به وحدت برساند      ا آرحه و لوروط ی و معرفت   لت ی ارس و حالش کرد فو 
کس   ی ها اهداف رسالت  ن همان ی داند  به رفته خود او ا ی س م ی خود را روشن کردن راب ه فهم وپرا

   ت297  : 1373اروی بوینیم   ارس و است    ی او با فلسفه عمل  ی ك فلسف ی ك هرمنوح ی نزد   ی وند ی پ 
در   یدم به  ور کلیرو یس میآن ه ارستت و در باره فرونستتدارد که هریاو صتتراحتا اظهار م

کستیحفاوت در ا  ز صتادت استت یمورد فهم ن  و یس مورد ن ر ارست و در اخالت نین استت که پرا
کست  یماخسم کنش اخالق ر فقط شتامل  ین حفستیا  ر استت یس مورد ن ر رادامر حفستیاستت و پرا

وه که یرا شتامل استت  نت یر حوربیو غ  یحورب  یدادهایاز رو  یاریر بستیستت بل ه حفستیمتون ن
استتت  یرادامرم اخالت و ستت  ی یشتته هرمنوحین استتت که در اندیشتتود این امر حاصتتل میاز ا

در  یا ح مت عملیس  یستتتتند بل ه به عنوان دو عنصتتتر از فرونستتتیموزا از هم ن  یهاهیستتتو 
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رادامر به ك  یگر از محستنات هرمنوحید  ی ین خود یرستند و ایت فهم کامال به وحدت میماه

 .ق استین ححقیا  یعنوان چارچوب ن ر
ة یم که ن ر یمختصتتر اشتتاره کن  یریروهین نتیم به ایحوانمیوه: با حوجه به آن ه رذشتتت  ینت

ا ر حاضتتر  یمزم را برا  یشتتناختروش  یادهاید چارچوب بنحوانمیرادامر  یك فلستتفیهرمنوح
ن پژوهش را  یدان مورد ن ر در اشتتمنیاند یاستتیو ستت یاخالق یهاشتتهیفراهم ستتاخته و فهم اند

را به دنبال دارد ل ن آن ه   یمتعدد  یهاافتهیو و  یرادامر نتا  ی یة هرمنوحیمم ن ستتتازد  ن ر 
ك  ی ة هرمنوحیاستت که ن ر  یکند اموریدا میق ارحبا  پین ححقیا  یه استاستیبه موضتوع و فرضت

ن یق و انت ارات مفستتر  بر ایهام عالفهمش یاند از: پها عبارته دارد و آنیها ح رادامر به آن
ك  ی ة هرمنوحیاستت که از ن ر  یهاافتهیرد  یریق حاضتر م مو ن ر قرار میاستاط آن ه در ححق

در  یامام محمد غزال  یهافهمشینقش پ :استتتت ازعبارت رادامر قابل استتتتخراج استتتت و آن
 .استیراب ة اخالت و س   یر وی از چگونگیحفس

 امام محمد غزالی های پیش فهم  
 ی. هست1-1

استت  بر استاط م تب استالمم جهان    یو استالم  ینید   شتناستیهستتیم یغزال  شتناستیهستتی
ل دهنتده عنتاصتتتر  یتان حشتتت یتا متاده و رو  استتتتت و میتا و آخرت  یتاز دن   موموعت  یهستتتت
  ی هستت  یل استاستیمستا  یوی ارحبا  حنگاحنگ برقرار استت  چون پرداختن به حمام  شتناستیهستتی

  حرین مهماز    یر به برخین رو در ز یاز ا   رون استتتتین نوشتتتتار بیاز حوصتتتله ا یدراه غزالیاز د 
  ی ر آن را بر چگونگ یع ف حوجه شتده و ح   یو  شتناستیهستتیباره  در  یقابل بررست  یمحورها

 شود یم  یبررس  یشه ویداست در انیراب ه اخالت و س 
 یمانه و خدامند بودن هستی. حک2-1

را   یهستت یاستت  غزال یمانه بودن جهان هستتیو ح   یخدامند یشته غزالیاند  یهستته مرکز
کند  او یم استت حصتور میم و علیپروردرار ح   یکه دارا  یا  ارچه و همبستتهیك موموعه ی

حق و ح مت    یداند و معتقد استت که خداوند آن را بر مقتوتایم یمندیتغا  یرا دارا یهستت
ح مت و   ت3م  5:ج1384اغزالیم  ده استت یر آن احستان و ا حقان ظاهر رردانیده و در حدبیآفر 
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»لهو و لعب«  یاز رو ین معناستتت که جهان هستتتید بدیرو یاز آن ستتخن م یر که غزالیحدب

 ت است  یهدف و غا  یبل ه دارا ؛ده نشدهیآفر 
ت جهان  یت انگارانة جهان استت  غایحصتور غا یبرا  یشتر  ضترور مانه بودن خلقتمیح 

ت یت استت  غایستت که خود ابدیان نیت به مفهوم پایشته در آخرت دارد  غایکه ر یستت ا نیدن
ش یاز آنم ب  یاز جهتان آنهم جزء خرد   یا حنهتا جزویتابتد کته دنیتیو مفهوم م  ین رو معنیحنهتا از ا

 ت195:  1370اقادریم  ا و آخرت است یان دنیمستلزم ارحبا  منسوم م  یانگارتیست  غاین
ا مزرعه آخرت  یدن یله معاد استتمرونه که معاش وستهمان یشتناستانه غزالیدر نگرش هستت

 یا و آخرت از ن رراه غزالیب دنین حرحیاستت  بد  یافتنیا آخرت دستت نایستلوك دنیاستت که ب
رر چنیبل ه د  ؛گر جدا نبودهی دیاز  د به ین استتت به ناچار انستتان باینا مقدمه آخرت استتت  ا

ه  یت»انتا للته و انتا ال  ه ن نتد یتح   یزود رتذر و فتان  یایتن دنیز ع ف حوجته کرده و بر ایآخرت ن
ا  یتن را بته ن تام دنین تام د   یا دار فنتا و آخرت دار بقتا ستتتتت  غزالیتدن  یراجعون« در ن ر غزال

 یمعرف یرستاندن انستان به بارراه حوترت بار یبرا  یالهیا را هم ون وستیداند  او دنیمرحبط م
کند  اصتول اعمال انستان یدا میق اعمال انستان قوام پیا از  ر یکار دن یکند  از ن رراه غزالیم

ه مستتت ن و  یه خواروبارم لباط و حهیم حهیاند از: کشتتتاورزچهار »اصتتتل« استتتت که عبارت
ن یان ایستتت  در مین مهمات متصتتور نیها بدون اانستتان یمعتقد استتت زندر یاستتت  غزالیستت

ت  یها و هدااستت ستبب اصتال  انستانیرا ستیز   ؛ژه برخوردار استتیگاه و یاستت از جایاصتول ست
 ت 127:  1384اغزالیم  صفات و اخالت ستوده است  یآنان به سو

 ید روح و محور هستی. توح2-3
رر ا یادهد به رونهیل مید حشت یرا اصتل حوح یغزال  یشتناستیرو  و جوهره هستت ن رو  یکه ا

ل آن فرموده ین خواهد رفت  دلیده شتتده و از بیررفته شتتود به فستتاد و ابتذال کشتت یاز هستتت
اَن ف  ت »436:  1384اغزالیم  ختداونتد متعتال استتتتت  ایَلْو ـکَ َدتـَ ســـَ ََ َه َل  َّل  ا اللـا

ـهَ إ ا آل  ـمَ اقرآن  «  ه 
 ت22کریممانبیا:  

د کلمه » ماله ام الله وحده  ید استت  حرجمه حوحیحوکل بر حوح  یبناکه  معتقد استت   یغزال
مان به یمان به قدرت خداوند استت که له الملك حرجمه آن استت  ایز ایك له« استت  و نیمشتر 

ها را باهم داشتتتت  نیل استتتت  و هر کس همه ایجود و ح مت خداوند که له الحمد بر آن دل
 ت422:  1384رسد  اغزالیمیحوکل است به کمال خود م مان انسان که اساطیا
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مانه  ی ح    ی باعو شتده استت که آراء و ستخنان و   شتناستی هستتی د در  ی به حوح   ی غزال   ی حوجه استاست

از    ی   ی لمس کرد  چنان ه    ی ز به خوب ی ن   ی غزال   ی د ی در آراء حوح   حوان می ن ح مت را  ی د  ا ی جلوه نما 
رود کمتر با رو   ی د برخالف آن ه انت ار م ی در باب حوح   ی د ستتخنان غزال ی رو ی م   ی محققان بدرستتت 

ض در  ی ن رو ف ی به هم   ار دارد  ی موافقت و قرابت بست  ی اله   ی ت ستازرار استت و با مذات ح ما ی اشتعر 
ت در آراء  ی که رو  اشتعر   یی ن جا ی از نادرحر   ی   ی   ن کتاب کمتر حصترف کرده استت  ی د ا ی بخش حوح 

  ی ر ی گانه حصتو ی ن قدرت  ی از ا   ی استت آنواستت که غزال   انده ی خود را نما   ی موحدانه و شت رانه غزال 
از خوف و ستوء عاقبت بر خود    یی ن خدا ی در برابر چن   ی ن رو غزال ی کند  از ا ی ه م ی ز ارا ی وحشتت انگ 

مناك و مشتوش استت  او از ست وت خدا چنان  ی ز خود ستخت ب ی ك و ابهام آم ی نده حار ی لرزد و از آ ی م 
م لبخنتد هم  ی فراخ او ن   ی ا یتن محقق در همته دن ی هم خود را زخم زده کرده استتتتت کته بته رفتته  

 ت126: 1372اسروشم خندد  ی او به عوض او م   ی ها رنود و زخم ی نم 

 استیاز رابطه اخالق و س ی ر ویبر تَس یغزال شناسیهستیر نگرش یتاث
د رو  و جوهره عالم یمانه استت و حوحیح  ینش هستتید آفر یچنان ه اشتاره ررد  یاز ن ر غزال

دم یهر دو ادامه حوح یاستتت از ن ر غزالین فرض اخالت و ستتیشتتود  با ایمحستتوب م  یهستتت
ا و آخرت به مًابه یان رو  و مادهم دنیرونه که مهمان  یدینبوت و معاد استتتت  در جامعه حوح

  ی استت به مًابه عناصتر اصتلیان اخالت و ستیبرقرار استت  م یارحبا  اصتول  یاجزاء عالم هستت
  ی دیاستتتت در جامعه حوحیاخالت و ستتت  با  حنگاحنگ و  رف استتتت ن ارحیا  یات اجتماعیح

ز ین  یت هستیشود متناسب با غایان محسوب میآدم یزندر  یاساس   یازهایافزون بر آن که از ن
 یغزال  یهاهین رو استت که ن ر یکند  از همیاستت حوجه مید به ستیدر ادامه حوح یاستت  غزال
م داد  یو خواهیرا چنان ه بعدا حوضتتیز   دد؛رر مید یجد  یهاهیاستتت متفاوت از ن ر یدر باب ستت

  ی دیکه در نگرش حوح  یرد در حالیریت را به مًابه علم قدرت در ن ر میاید ستتتیات جدین ر 
ا و آخرت  یت آنان به راه راستت استت که در دنی و کردن مردم و هدایاستت همان نیست یغزال

وند و  یه پیآخرت در ستتاا و  یدر دن  ین نوات بخشتتینوات بخش استتت  پرواضتتو استتت که ا
استتت در یب راب ه اخالت و ستتین حرحیدد  بدرر میر  یپذاستتت با اخالت ام انیستت  یوستتتاریپ

ش فرض  یر و حفهم استت  پید قابل حفستیر اصتل حوحیدر مست یغزال  یم اخالقیاستیشته ستیاند
  ی دیدر جامعه حوح یعنیاستت    یدیجامعه حوح یاستت در ن رراه غزالیوند اخالت و ستیپ  یاستاست
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اخالت و    یوستتتاریو پ  یوستتتگین همان پید استتت  ایاستتت و اخالت هر دو بر حوحیاستتاط ستت

 است  یشه غزالیاست در اندیس 
 تاستت  یمان به خداوند  ید و ایه اول حوحیه استتوار استت: پایاستت بر سته پایست  یدر ن ر غزال

ه ستتوم یو من رات و پا  یه دوم اجتناب از معاصتتیمنو  به آن استتت  پا  یکه قوام جامعه استتالم
د یه اول که حوحیه دوم و ستوم به همان پایشترع استت  در واقع دو پا  یعمل به ادامه و دستتورها

رر بخواهرر میاستتتتتم بتاز     ی ه استتتتت و متابقیتد حنهتا پتایتمم حوحیحر رفتته بتاشتتتقیم دقیدنتد و ا
 ت98:  1370اقادریم اند هین پایمتفرعات ا

قرابت استت که با   یمتناستب و دارا  یت هستتیبا غا  یاستت زمانیمعتقد استت که ست یغزال
استت انستان را  ید و اخالتم ستیاستت با عقایست  یید دمستاز و همستو باشتد  در صتورت هم آوایعقا

 یستته امامت در جوار حوترت باریخود و شتا  یدن به استتعدادهایت بخشتینیآماده ححقق و ع
م کرده  یاء علوم خود را در چهار ربع حن یاح ین که غزالیت ا98:  1370اقادریم  ستازد یم یحعال

ات و اح ام  یاستتیاتم ستتیاتت و در آن از اعتقاداتم اخالقیاعاداتم عباداتم مهل ات و منو
 دارد  یغزال  یدینش حوحیاست در بیوند اخالت و س یت از پیان آوردهم ح ایسخن به م

با ق ع   ی غزال   ی د ی شتناستانه و حوح ی استت با حوجه به نگرش هستت ی ست  ن جا راب ه اخالت و ی حا ا 
 ی شه غزال ی است در اند ی اخالت و س   یی و هم آوا   ی وستار ی نموده و به پ   ی ت بررس ی ن ر از رو  اشتعر 

استتت دچار ی راب ه اخالت و ستت ی ت در غزال ی  ن با در ن ر داشتتت رو  اشتتعر ی م  ل ی ح م نمود 
گانه هر  ی  ی خدا   ی انه غزال ی ررا  ی را در اعتقاد اشعر ی ز   خورد؛ ی رقم م   ی گر ی نوسان شده و به رونه د 
کنتد مشتتتروع ی کنتد  هر چته او م ی دهتد و هر کته را اراده کنتد موتازات م ی کته را بخواهتد پتاداش م 

  است   ی ره حملك و ی کندم در دا ی است و فعل او در معرض پرسش قرار نداردم چرا که هر چه م 
استت  ت Implicationایاستت نه از نوع حالزم من قیراب ه اخالت و ستن اعتقاد  یر ایححت حا 

ختداونتد خود خلف وعتده کنتدم    یرا وقتیاستتتتت  ز تIdentificationا  ین همتانیو نته از نوع ا
ز ین یرا نباشتد بندران ویرا پذ یا عقالنی ی  وجهه من ق اخالقیمان شت ن باشتد و رفتارش هیپ

   به رفته شاعر:دیله و م ر نمایکند و ح  یش نمان یبدم پید بفر حوانمی  یق اولیبه  ر 
 

سیبی خورد  مل   رعیت  ررزباا  بیج ا درخت  او  غالمان   برآورند 
سیج     به پنج بیوه که سل ان ستم روا دارد  به  مرا  هزار  لش ریانش   زنند 

 ت 19ح ایت 1382ا رلستان سعدیم 



 

 

استیاخالق و س یها برهمبستگآن ریو تأث یم محمدغزالاما یهافهمشیپ 25  

 
 :یروم یا به قول مومنایو 

دین سل ان  زمن  خواهتتد  این چون  مع  از  بعد  قناعت  فرت  بر   خاك 
 : دفترپنومت 1376ابلخی رومیم   

 . انسان2
و به   یت هستتیرا او انستان را در کلیز  ؛استت یو  شتناستیهستتیاز   یبخشت یغزال  انستان شتناستی

ت انستانم یشتان به ماهیگر نگاه ایدهد  به عبارت د یآن مورد حوجه قرار م  یعنوان بخش استاست
انستان  یدر حئور یابد  غزالییارحبا  م  یدر هستت یگاه کلیاو به جاات  یم دامنه حیابعاد وجود 

مند و  تیداند بل ه غایهوده نمیعبو و ب ینش انستان را همانند موموعه هستتیاش آفر یشتناست
ت استت و کمال یکمال جو و قابل حرب  یم انستان موجود ین حئوریشتناستد  براستاط ایهدفدار م

قابل حوجه  یان نوع نگاه به انستان به رونهیاستت  ا یاخالقل یو ستعادت او در ررو کستب فوتا
رذاشتته استت     یر خا  خود را بر جایاستت و راب ه آن دو حا یبه اخالت و ست یبر نوع نگاه و

ًتابته پشتتتتوانتهیز   یلیم مستتتایان کنیتر را بین حتا یش از آن کته ایپ انستتتان   ین ر  یهتار را کته بته م
ر را در ین حا یم و ستتت س نحوه ایکن یان میرد بدا  یت جدیاهم یشتتته غزالیدر اند  یشتتتناستتت
 م یدهیاست نشان میاخالت و س   یچگونگ

 ی. انسان موجود چند ساحت1-2
  ی آدم  یافته از جستم و نفس استت  جوهر اصتلیب یانستان حرک یغزال  یشتناستدر دستتگاه انستان

  ی ا فتهیکنتد  رو  ل یر میچون »عقتل« »رو « و »قلتب« حعب  ییهتانفس استتتتت کته از آن بته نتام
ب آمده استت و به راه  ین عالم غر یگر مرحبط استت و بدید   یایاستت که به دن یو ربان  یروحان

 ت16-15:  1368اغزالیمرذر آمده است 
کالبد که به چشتتم   ی   ی داند:  ی ز م ی ده شتتده از دو چ ی را آفر   ی ستتعادت آدم   ی ا ی م ی در ک  ی غزال 

  ی و زشتت   یی  و ی ن ن ی را در ا  ی   ی هر    افت  ی رو  که جز به چشتم دل اندر نتوان   ی   ی د و  ی د   حوان می 
لق رو   ی   ی استت  لق عبارت از صتورت با ن استت   ی   ی ند و  ی را حستن خل لق  حستن خل را حستن خل

  یی با ی ان ز ی ت را در م ی ن اهم ی شتتتر ی ب  ی چنان ه حستتن خلق عبارت از صتتورت ظاهر استتت  غزال 
 ان  ی دهد  او معتقد استت هر کس با ن او زشتت استت به شتی م   ی با ن   یی با ی به ز  ی و با ن   ی ظاهر 

 ت  16-15  : 1368اغزالیم   با نم صفات و اخالت است   ی  ان زشت ی ش   ی ك بود  زشت ی نزد 
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  نفس  یو نفس انسان یوانیداند: نفس حیدو نفس م  یزان العمل انسان را دارایدر م یغزال

 ی یقوه محرکه بر دو قستم استت    »مدرکه«  یگریو د  «محرکه» ی یرو استت   یرا دو ن  یوانیح
و مباشتتتر حرکت استتتت  مباشتتتر    یکه مور  «فاعله»  یگریزنده استتتت و د یکه برانگ  «باعًه»

ج  یرو عوتتالت را حهین نیاستتت که در عوتتالت و اعصتتاب انستتان جا دارد و ا  ییرو یحرکت ن
  ی رویرو در واقع خدمتگزار نین نیا برخالف آن  ایمبدء استتتت    یا به ستتتویج  ین حهیکند  ایم

  یی رو ین  ی  اولیغوتب  یگریو د   یشتهوان ی یدو شتعبه استت:    یباعًه دارا  یرویباعًه استت  ن
دارد  و  یا ستتودمند استتت وا می  یآن چه ضتترور  یاستتت که صتتاحب خود را به حرکت به ستتو

 کند یك مید بر آن غلبه کرد ححر یباانمند است و یکه ز   یزیصاحب خود را به وضع چ یدوم
حواط پنوگانه استتتت    یظاهر یروی  نیو با ن  یز دو شتتتعبه دارد: ظاهریمدرکه ن  یروین

واهمتهم    یرویالم نیتنگهتدارنتده و اردات خ  یرویالم نیتخ  یرویپنج حتا استتتتت: ن  یبتا ن  یروین
کره و ن  یروین ك  یتوان شتتتر یحروهتا انستتتتان بتا یه نیتحف ر در بق  یرویر از نیمف ره  غ  یرویتا

 است 
ن دو یك از ایم استت  هر  یقابل حقست «عامله»و   «عالمه» یرویبه دو ن  ینفس انستان  یروهاین

ن جهت عقل  یرا از ا  «عامله»  یرویشتتتود  نیده میز نامی»عقل« ن  یل اشتتتتراك لف یرا بر ستتتب
معقومت استتتت  ات و یتژه قوه عتالمته درك کلید کته ختدمتگزار قوه عتالمته استتتت  کتار و یترو یم
افعال    ینفس و مبدء حرکت بدن انستان به ستو ی ن قوه عالمه عبارت استت از قوت و معنایل

شتته همراه بوده و م ابق با اقتوتتاوات قوه عامله استتت  یکه انوام آن با حامل و اند  یین جز یمع
ت  یت  قوه بته انتدازه اهمیرفتت ه  حوانمیاد استتتت و  یتت قوه عتاملته در اخالت فوت العتاده ز یتاهم

 رسد یقوه عامله در اخالت نم
رر بتوانتد استتتت اد خود یتهتا را در انقگر حفظ کرده و آنید   یخود را بر قوا  یالیقوه عتاملته ا

رر مقهور قوایکند لی و بروز میلت و اخالت نید به شتت ل فوتتیداشتتته باشتتد با گر  ید  ی ن ا
عامله  یرویمربو  به ن  یاخالقل یل و فوتتاین قرار رتایدد  بدرر میشتتود به اخالت بدنام بردار  

 ت40 -37:  7813  امیزان العملماست
کنتد  ین ن تته را روشتتتزد میگر حعتامتل دارنتد در حعتامتل قوا اینفس بتا همتد  یقوا  یاز ن ر غزال

س  یاند  رومخدوم  یخادم و بعوتت یبل ه بعوتت  ؛ستتتندی ستتان نی  یهارحبه  ینفس دارا یکه قوا
س  یان ستتلستتله مراحب قوا عقل را رویدر ب یخواهند  غزالیخود م یها را برام لق قوا همه آن
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حر  ك یتروهتا بته او نزد یدانتد کته از همته نیم  یریگتانته وز یاقوه عتاملتهت را    یمختدوم و عقتل عمل

   استتت کردن بر بدن استتت و بدن ابزار و مرکب آن استتتیستت یبرا یاستتت  در واقع عقل عمل
 ت46 -45:  13امیزان العملم

ان جنود جستم که شتهوت و غوتب  یکه علم و اراده استت و م یود عقل عملان جنیم یغزال
  شتتهوت و  رد یریجانب عقل را م  یشتتگین نزاع همیکند او در ایحصتتور م  یمیاستتت نزاع دا

ن ید  ایب شتوند حا اخالت حستنه به وجود آیاستت و حاد یمهارم ست ید با قوه عقل عملیغوتب با
ر الـشهوات بـصرف النَن عن ـصوبها الفاذا استت:   یعقل عمل  یهمان معنا   ی العمل معناه کـس

ال ه والعالیأت الخبیـ عن النَن اله  یمحیه، لیـ   ا لهیـ الجنـب  الـع الجنـب     یه التیـ ق الرو یـث ا ـب ربطتـه
ه، حت ــافـل َـت حوذ یاذا محـقت تـلا العال  یالسـ ــع ا نحوالنظر ف  یق او ضـ ا  یبـه ه  یـ ق ا لهیالحـق
ــت عل َـاضـ ــر   تـلا ا مور  یه من جـه  الـله تـعالیـ ف ــت علیالشـ ا و یـ اء و ا نبیـ ا ول  یَـه کـما ـفاضـ

   (53 -52:  1378ن)میزان العمل،یقیالصد
  ی ها استت حا شت ل  یالله یش شت ستتن شتهوات و متوجه کردن آن به جنبه عالیعمل معنا

رر عالیکشتتاند بر او چیو که نفس را به جنبه ستتافل میخب ق زشتتت  یره نگردد  حا آن جا که ا
دا یوتتتان پیف بر او فیدارد و امور شتتتر یرام برم  یق اللهینفس در حقاان رفت  یدر نفس از م

 ض بخش شده است ین فین ایقیا و صدیکند چنان ه بر انبیم
ل  ی روهاستتت و رتایه نیانستتان بر بق یقوه عمل  یالین قرار اخالت حستتنه حاصتتل استتتیبد
 ان است یلش ر شهوت و غوب در ممل ت حن آدم  یروزیوه پینت  یاخالق

کند و یم ییز در وجود انستتان شتتناستتایرا ن  یگرید   یروهاین یغزال  ینستتان شتتناختا یحئور
ب  یخلقت انستتان را حرک یدهد  غزالینشتتان م  یل اخالقیل و رتایروها را با فوتتاین نیارحبا  ا

ب  ین حرکیا یت  به اقتوتتایت و ربانی انیتم شتتیتم بهمیداند: ستتبعیافته از چهار عنصتتر می
لق در انستانیچهار نوع صتفت  م  یمیم بهیاستت که عبارحند از: صتفات ستبع  ییها قابل شتناستاا خل

ررران و ستگان که همان    یابد کارهایال  یاز آن رو که خشتم بر او استت  ی  آدمیو ربان ی انیشت
رر شهوت که خویعداوتم زدن و دشتنام دادن است انوام م مسلط  یم است بر ویبها  یدهد  ا

له و شترارت ی نت بر او غالب شتود م رم حیشتود  و چون شتیحر  و شتره صتادر م  شتود از او
استت بر مردمان و احا ه  یال و ر یدم استتیب آیت بر او غایزند  و چون عنصتر ربان یاز او ستر م

 زند یبر امور آنان از او سر م
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 یغزالها همه در دل موموع است   ن چهار اصل است و آنیاز ا یزش یآم  یوجود هر شخص

کند؛ او خوك را شتهوتم ستك را  یاد میز  ین  یمیو ح   یوید میست مین چهار اصتل به خوکیاز ا
م که مًال او عقل استتتت مامور استتتت که یداند ح یم را عقل میو ح   یو را م اریخشتتتمم د 
استت  یه ستین صتفات را در ستایوم شتهوت خوك و خشتم ستك را دفع کند و همه ایله د یم ر و ح

رر چن  ت25-23:  1384  اغزالیمور ستتتتازد ر خود مقهیو حتدب فتتد کتارهتا یاحفتات ب  یزین چیا
 دد رر میرد و در ممل ت حن عدل ظاهر یاعتدال پذ

 ی.انسان موجود اجتماع2-2
از یل به اجتماع از دو نیاستتتت  او معتقد استتتت م  یاجتماع  یموجود   یانستتتان درنگرش غزال

  از به حعاون وین  یگریادامه نستتل و د ل به بقا و  یرد: میریانستتان نشتت ت م  یعمده و استتاستت
  یات زندرین ضرور یدر ح م  یاریهم

با خصتومت    یعیبه  ور  ب  یغزال  یشتناختو انستان  یشتناختجامعه یدر حئور  یجمع یزندر
  ی   س ستهم ین معنا که هیها دارد؛ بدانستان  یهایشته در فزون خواهیو نزاع همراه استت و ر 

ار دارد به چنگ آورد   یشتتر از آن ه در اختیستت و دوستت دارد بین  یرا که داراستت بدان راضت
معتقد استت    یکند  غزالیدا میاز به قانون و فقه و ح ومت پین ین جاستت که اجتماع انستانیا

رر انستتان در   یگر نزاع و خصتتومتیرا د یز  ؛از نبود یگر به فقه نیبود د یبند م یها به عدالت پاا
ــوـمات و تعـطل الَقـهان نبود »ایتم هتا و  ی« ل ن فزون خواهفلوتـناولواـها ـبالـعدل   نقطـعت الخصـ

به قانونم حقوت   یجامعه انستان  یازمندیها باعو نییها در کستب مال و داراشتتر انستانی مع ب
ار ح ومت  یکند و در اختین میکه قانون و حقوت را استتخراج و حدو  ید  کستیوح ومت ررد 

ها را ستامان  شتت انستانین استت که امور معیدهد فقهاستت  موموعه از اح ام و قوانیقرار م
عدالت   یاجتماع  ید  پس در زندریزدایم  یات اجتماعیداده و خصومت و نزاع را از صحنه ح

معتقد    ین کننده عدالت استتت  غزالین قانون و ح میان ایابدم علم فقه بییو قانون ضتترورت م
رر عالقه و محب خداوند در دل  یگر از ستتتویت به علم فقه همانند علم  ب و علوم د استتتت ا

 یاجتمتاع  یشتتتتد و ن تام زنتدریل میتن علوم حع ید ایتفتت بتدون حرد گرمیاز مردم قرار ن  یبرخ
 ت 139  :1378افتامیزان العملمییاختالل م
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 یر بودن نَن آدمی.خوپذ3-2

ت و اصتال  استت  او با یو قابل حربر یم نفس انستان خوپذیغزال  یانستان شتناست یبر استاط حئور
کرم که فرمود: حستتتنوا اخالق م؛ »اخالت خود را نیتو پیتاستتتتفتاده از حد د« یت و ستتتاز یامبر ا

اما در ا ر ستخت استتم یر عادت کارییت و اصتال  استت  هرچند حغید: انستان قابل حربیرو یم
 ر داد   ییآن را حغ حوانمیق و رحمت خداوند یممارست و  لب حوف

آغاز به   یت اخالقیکه در قلمرو حرب  یآن هنگامخودم یانستان شتناست  یبراستاط حئور یغزال
د: یرو یم یداند  غزالیت مHapituationرا عادت دادن ا یت اخالقیوه حربیشتتکندمیستتخن م

عتت  ین کته شتتتر ید و ستتتر ایتد آیتپتد  ی و انتدر ویخلق ن و عتادت کنتدمین  ی»پس هر کته بته کتار
دن دل استت از صتورت زشت ینم ررد ین استت که مقصتود ای و فرموده استتم این  دعوت به کار

شتودم که کودك اندر ابتدا از یم یبه ح لف عادت کندم  بع و ی و و هر چه آدمیبه صتورت ن
شتود و چون  یم فرا دارندم  بع ویرا به الزام به حعل یزان بود و چون ویم رر یرستتان و از حعلیدب

که کبوحر   یخود از آن صتتتبر نتواند کرد  بل ه کستتتاندر علم بودم یبزرس شتتتودم همه لذت و
  ی ها ررددم همه راحت یردم چنان که  بع ویدن عادت ریا قمار باز یدن یا شتت رنج باز یدن یباز 
که بر خالف  بع استت به   یزهایا و هر چه دارد اندر ستر آنم دستت از آن برنداردم بل ه چیدن

 ت12-11:  1346  اغزالیمسبب عادتم  بع رردد«
داند  بر یشتدن م  یاخالق یوه ضتروریبرخالف ارست وم که عادت دادن را منتج به نت یغزال

 ینتدیان عتادتم فرایتبل ته جر د آمتدن اخالت نخواهتد بودمیتآن استتتتت کته عمتل م ررم علتت پتد
 یآن است  قدرت خداوند برا  یانیر میافتن قدرت خداوند و مسیان  یواس ه جر  یاست که آدم

 :Abulquasom Muhammad:1975 ابتد ایتیان میتبر قتانون ختداونتد جر   یو مبتن  یآدم
کند و  یك در کودك مین عادت نیه به ح و یحوصتتت  ین را از همان کودکیت او با آن ه والد(252

د اف نده باشتتتند«م مع الوصتتتف معتق یم بودم حخم آن اندر کودکیبر آن استتتت که »هر کار ع 
 ید برایت بایکند و در نهایوه میان عادت را منور به نتیاستتتت که دستتتت قدرت خداوند جر 

 ق و رحمت خداوند بود  یم  الب حوفیت اخالقیحرب
ه نفس از یتد بتدانتد کته حزکیتد: »معلم بتایترو یم  ین غزالیاء علوم التدیتدر بخش چهتارم از اح

رر بته خود بنتده لمیترتا حنهتا بتا ل ف و رحمتت ختداونتد جتل و عال و کمتك او مم ن استتتتت و ا
رذار شودم کمتر   ت368: 1384اغزالیم  را از خود نتواند دور کند«   ین شریوا
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از بته اشتتت تال مختلف  یتم ستتتخن از ن ی ل آدم یتدر بحتو درمتان رتا   ی ز غزال ی ن   ی گر ی در موارد د 

 ت368  : 1384غزالیم ا   کند  ی « م ی ق اله ی « و »حوف ی مت اله « و »رح ی ت اله ی »هدا   ر ی با حعاب   ی مدداله 
ش از یز پیه نیشتود  ابن مست و یل میش به اخالت نایخو  یبا ستع  یارست و معتقد بود که آدم

ابند  ییشتوندم کمال میافت می  یت آدمیحالش و جدمی« با ستعیل اخالقید: »فوتایرو یم یغزال
بر آن استت که کمك   یدر درمان امراض نفستان یز هم ون غزالیاو ن  یند« ولیآیو به دستت م
ق ین حالش با حوفین شتود؛ چرا که ایحوتم  یت اخالقیق در حربید  لب نمود حا حوفیخداوند را با

مرکز  افتت« ایتد دستتتتت  حوانتمین  یگریبته آن د   ی یشتتتود و کس بتدون  یدو چنتدان م  یاله
 ت123م  یت اسالمیم العات حرب

در انستتان  یت اخالقیر و قابل اصتتال  استتت  حربیخوپذ یانستتان یبه هر حال انستتان غزال
ستخت و   ین امر کاریدد که بتواند خشتم و شتهوت را مقهور خود ستازد  وارر میمم ن   یزمان

خشتم و   یبه عالوه ل ف حق مزم استت حا عقل انستاناضتت و مواهدتمی اقت فرستا استت ر 
 ر خود در آورد یات و حدبیشهوت راححت س 

رد مًال کوحاه دراز  یپذیر نمییرونه که صتورت ظاهر حغمعتقدند همان ید بعوتیرو یم یغزال
من ور اخالت که صتورت با ن استت  یشتود هی و نمیدد؛ زشتت نگرنمیشتود و دراز کوحاه ینم
رر چنیدانتد  ز ین اعتقتاد را بتا تل و خ تا میا  یرد  غزالیپتذیر نمییحغ ب و  یتن بود حت د یرا ا
حستتنوا   فرمود:ی و کردن همه عبو بود و رستتول خدا نمیت نیصتتاضتتت و پند دادن و و یر 

وان سترکش را  ی ه حیر مم ن استت در حالیر صتورت با ن در انستان غییاخالق م  چگونه حغ
 ت121-119:  1384کنند !اغزالیمیم یرا اهل یوان وحشیکنند و حیاضت نرم و رام میبه ر 

اخالت    یبه زود   یداند بعوتیها را مختلف مانستاننش  یآفر  ید حوجه داشتت که غزالیاما با
 کند:یم یها را به چهار دسته رده بند  او انسانیریبه د  یکنند و بعویت را قبول میو حرب
انتد  از ن ر ك و بتد خود نگرفتتهیتکته ف رت دستتتتت نخورده دارنتد و بته کتار ن  یهتا  انستتتتان1
و معلم اند که آفات اخالت بد  یازمند مربین  شوند   یرند و زود اصال  میپذتیها حربنیا  یغزال

 یکودکتان در ابتتدا  ی و رهنمون شتتتونتد  از ن ر غزالینتد و بته اخالت نیآنتان بتاز رو   یرا برا
نانرا ین پدر و مادرند که ای ن ایاستت ل یدل آنان از همه اعتقادها خالن هستتندمیچنف رت هم

ن جهتت ختداونتد متعتال فرمود: یکننتد  از ایا بته حتال خود رهتا میتص کرده و  یا حر یتبته دن
 د ی م نارا    خود و خاندان خود را از آحش دوزخ نگاه دار یقوانفس م و اهل
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ك خو  یتن  ی ن بر کتارهتایانتد لدا کردهیتزشتتتتت معرفتت پ  یکته نستتتبتت بته کتارهتای  کستتتتان2

  ی رردان شتده اند و به کارها  ینفس از ن ر صتواب رو  یهانان بر استاط خواستتهیاند  انگرفته
ن یمعتقد استت کار ا یر کرده استت  غزالیداند که درکار خود حقصتی ن میاند لز پرداختهیبد ن

فستتاد را از خود    ی  آن ه خو1فه دارند:  یرا دو وظیدستتته دشتتوارحر از کار دستتته اول استتت ز 
ت  یز حربیدستته را ن نیا یآن ه عادت صتال  را در نفس خود راستج ررداند  غزال 2رون کند یب

 ت حمام بدان اقدام کند  ی ن بدان شر  که با جدیداند لیر میپذ
ز اخالت فاستتد در ن ر آنان خوب و یکند و نیدا میکه با اخالت فاستتد پرورش پ ی  کستتان3

استت  اصتال  آنان به ندرت  ر مم نین درد غیمعتقد استت عالج ا  ید  غزالیآیبا در ن ر میز 
 اند  در آنان دو چندان جمع شده یل است که اسباب رمراهین امر بدان دلیافتد و ایاحفات م

ها فخر و بد خو ررفته اند و بر آن  یفاستد نشتو و نما کرده و بر کارها یکه به را ی  کستان4
 ت   ن مرحله اس ین مرحله مش ل حر ید ایرو یم یکنند  غزالیز میمباهات ن

دستتته اول را جاهل موردم دوم را جاهل و رمراهم ستتوم را جاهل و رمراه و فاستتقم   یغزال
 داند   یر میچهارم را جاهلم رمراهم فاسق و شر 

 یانسان و آزاد  .4-2
ك و بتد موبور یتت انستتتتان را در انوتام کتار نیتاشتتتعر   یهتار آموزهیك ستتتو ححتت حت  یتاز    یغزال

داند  یگر انستان را آزاد و مختار هم نمید   یداند  از ستویخ ا مرا اعتقاد به جبر را یداند ز ینم
 یب از ن ر غزالین حرحیدا با آن مخالف استتت  بدیشتتد یدراه معتزله استتت و غزالین د یرا ایز 

ز بر ین کستب نیر و شتر نه آزاد استت و نه موبور بل ه کاستب استت  ایانستان در انوام کار خ
کند  یواد مین معنا که خداوند در انسان هم قدرت را ایرد؛ بدیریاساط اراده خداوند صورت م

رر انستتان حرکت کندم خداوند قدرت و اخت  یو هم کار ار  یکه قدرت بدان متعلق استتت مًال ا
نامند اغزالیم  ین حرکت چون به قدرت نستبت دارد آن را کستب میده و ایحرکت را در او آفر 

 ت120: 1384

 استیرابطه اخالق و س یاز چگونگ یر ویاز »انسان« بر تَس یغزالش فهمیر پیتأث
افته از جستم و نفس استت  جستم و  یب  یانستان حرک یشته غزالیاند ن رفته آمد که دریش از ایپ

ن رو انستان یمتخالف در انستان استت  از هم  یهانفس مبدم صتفات و اخالت متوتاد و کشتش
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معتقد استت   یل دارد  غزالیحما  یاخالق  یحعالگر ستو به یده و از د یك ستو به صتفات ن وهیاز 

شتتتر مردم  یرا بیز   دد؛گرمیشتتتر یدحر و بیمتخالف شتتد  یهان کشتتشیا  یاجتماع یدر زندر
»و ذلا حال  : ی انیو شت یوانیر شتهوات شتان استت و قلوب آنان کانون صتفات حیعقلشتان است

  ی نبغیلقضاء الشهوة و کان  ل یاستنباط الح  یاکثر الخلق؛ فان عقولهم صارت مسخرة شهواتهم ف
 ت6:  1384اغزالیم   «هیَتقر العقل الیما  یان تکون الشهوة مسخرة لعقولهم ف

ن کننده  ین قانون و ح میان ایابد  علم فقه بیین استت عدالت و قانون ضترورت میچون چن 
د  دهیار ح ومت قرار مین کرده و در اختین عدالت استت  قانون و عدالت که فقه آن را ح میا

 ین رو استتت که غزالیز استتت  از همین  یاستتیو ستت  یاستتتم اخالق  یبه همان اندازه که حقوق
رر علم فقته نبود ن تام زنتدریترو یم ت  139زان العمتلم    یما   افتتیتیاختالل م  یاجتمتاع  ید: ا

استتت  یوند دهنده اخالت و ستتیعامل پ  یاستتیو ستت  یلت حقوقینم عدالت به عنوان فوتتیبنابرا
ق  یو  یز نستبتیاستت و ابستته استت به اخالت نیرونه که به ستهمان  یاجتماعاستت  قوام ن ام 

 کند   یدا میپ
ت و یرذارد امنیار ح ومت میه در اختیمعتقد استت در پرحو قانون و سترمشتق که فق یغزال

 یر و حعالیها به کمال و خانستان  تمیشتود  در پناه استتقرار امنیآرامش در جامعه ح م فرما م
ت  ین امنیفه ح میکه وظ یابد  در باور او ستازمانییآنان استت دستت م یت هستتیکه غا  یاخالق

رر ح ومت از فوتت لت و عدالت فاصتتله ررفته و در حق  یو عدالت را دارد ح ومت استتت  ا
ن  یمستتتلمانان آن استتتت که با چن یو اخالق  یاستتتیفه ستتتیمستتتلمانان ظلم و جور روا دارد وظ

را   یراخالقین مستتلمان و ح ومت ظالم و غیاظ او راب ه بن لحیق ع راب ه کند  از ا  یح ومت
 کند:یر میدر سه حالت حصو 

رر ح ام جور بر منبر اول1 د از یباندمیو ظلم نما ین به مردم حعدیه زنند به نام د یاءخدا ح ی  ا
 نمود     یها دورآن

رر ستتتل تان ظتالم بته ز 2 م رتذارده  کته او بته عل  یدم صتتترفتا بته ختا ر احترامیتارت عتالم در آیت  ا
 د س اط رذاشت   یاش را بایدوست

کم ظلم و ستتتتم کنتدم بتا آن3 رر حتا د و از احوال ییتد و بر آنتان  نتا نگو یتهتا ق ع راب ته کن  ا
احوانایان   د یشتان از دستت برود ح ستف نخور یاز ا  ید و از آن ه به ستبب دوریشتان ن رستیا

 ت 52-50فردمبی حا: 
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جو و کمال  لب رم ستعادتیاش انستان را موجود خوپذیشتناستانستان یبراستاط حئور یغزال

داند  او یل میل معرفت و کسب فوایرا در ررو ححص یو  یکند  سعادت و رستگاریم  یمعرف
شتته یب در اندیم و ح د یب  حعلیم و حاد یل دو راه دارد حعلیل فوتتایمعتقد استتت انستتان در ححصتت

م در یب و حعلیلم ح د یرستترش فوتا یر ن ر غزالاستت د   یاستین ام ست  یف استاستیاز وظا یغزال
نزد   یاستیفه ن ام ستین جا استت که وظیخالفت و ستل نت مم ن استت  ا  یاستیه ستازمان ستیستا

د در ستاخت و رستترش اخالت م  ر باشتد  از ن ر حوانمیت استت که یاهم  یار دارایبست یغزال
ت کند و هم یرا رعا  یاخالت استتالمرد هم خود یقرار ر  یاستتیکه در راط ن ام ستت یکستت یغزال

لت و عدالت باشتتتد از ح بر یفوتتت  ید دارایستتتل ان با  یگران را به آن وا دارد  از ن ر غزالید 
ز یحوجه نباشتد  از افتادن در دام شتهوت پرهیت بیاجات و انت ارات رعیزد نستبت به احتیب ره

ر هر حال خالف  د و د یجو   یدور  یکندم قناعت را ستترمشتتق خود ستتازدم از خشتتونت و ستتخت
رر ستتل ان ا51-40:  1361شتترع عمل ن ند اغزالیم   ی ت و عمل کند اخالقین امور را رعایت ا

ز یگران را نین استتت که د یاو ا  یفه اخالقیستتت وظین ین مقدار کافی ن ایعمل کرده استتت ل
 د ین امور نمایت ایوادار به رعا

را عادت   یت اخالقیوه حربیکندم ش یآغاز ستخن م یت اخالقیآنگاه که در قلمرو حرب یغزال
است    ییهاشود نمونهین که اخالت از راه عادت حاصل میل ایداند  دلیتمHapituationادادن

کمانم شتتهروندان را با عادت دادن به یرا ستتیدم ز ید  حوانمیکه در شتتهرها  استتت مداران و حا
گر اخالت آنان براستتتاط یان د یبه بدهند   یر کمال و ستتتعادت قرار میرم و در مستتتیافعتال خ

  م برآن استت  کند و مقدیاستت را مشتخص میر ستیوه اخالت مستیرد در نتیریعادات شت ل م
 ت11-10:  1377ابشریهم

ررا و همدفمدار استت   تیشتمند غایك اندی ین استت که غزالین قستمت ایگر در این ته د 
رد   یریت را در ن ر مین غایز ایانستان ن یل استت برایت قایغا  یکل هستت  یهمان رونه که برا

ت ین غایز به ایاستت نیدر اخالت و ست یباعو شتده استت غزال  یشتناستیدر هستت  یشتیت اندیغا
در  یاستت باعو شتده که غزالیدر عرصته اخالت و ست یشتیت اندیمبذول کند  غا  یحوجه استاست

  یف عملیو وظا یف علمیم کند: وظایف ستتل ان را به دو قستتم حقستتیحته الملوك وظاینصتت
مان یج ایکند  بیر میمان حعبیبه شتتاخ ا یف عملیمان و از وظایج ایبه ب یف علمیاز وظا یغزال
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 ی ف علم ی  اهم وظاباشدمی  یمان همان قواعد کرداری ن شتاخ ایاستت ل  یهمان اصتول اعتقاد 

 ه به چهار اصل است: یو البا نیبراساط فوا
 یعنی  حوجه به زاد و حوشته راه 2ستت   یمحل قرار و بقا نا  ین دنی  انستان مخلوت خداستت و ا1

د بداند که ی  انستتتان با4فه خداوند موظف براصتتتال  خلق استتتت   ی  امام به عنوان خل3حقوا  
 ت195:  282-1377است اغزالیم یمیو به یاز صفات مل   یبیحرک

ه  ش استت هم ون نماز و روز یان انستان و خدایدر خصتو  راب ه م  یبخشت یف عملیوظا
ا ستل ان در برابر خلق  یف امام  یگر راب ه ستل ان و امام با خلق استت  اهم وظاید  یو    و بخشت

 اصل است: 10در 
دن  ین و شتنید  یدار علمای  همواره حشتنه د 2ت را بداند  یمت وم ید قدر قی  امام و ستل ان با1
اشتتگان خود را   ستل ان و امام نه حنها خود ظلم ن ند که غالمان و رم3شتان باشتد   یحت اینصت

د نستبت ی  با6ت انصتاف را داشتته باشتد   ی  رعا5زد   ید از ح بر ب رهی  با4ز از ظلم باز دارد   ین
  8ز کند   ید از افتادن در دام شتهوت پرهی  با7ت حستاط باشتد  یاجات و انت ارات رعیبه احت

همگان را در چارچوب شرع  الب باشد   ی  خشنود 9رفق و مدارا انوام دهد     یکارها را از رو
 ت51-27:  1377اغزالیم   برخالف شرع عمل ن ند 10

همانند اشتاعره انستان را نه موبور و نه  ین استت که چون غزالین قستمت ایدر ا یین ته نها
  ی زنتدم آزادیونتد میپ  ز بته اراده و قتدرت ختداونتدین کستتتتب را نیدانتد و ایآزاد بل ته کتاستتتتب م

کم رر چنیبیت خداوند در حعارض میانستتان را با قدرت و حا د یرو یم ین باشتتد که غزالیند  ا
ه کستب استاستا  یرا براستاط ن ر یخورد  ز یگر رقم میاستت به رونه د یگر راب ه اخالت و ستید 

ه کستب که ین ر   یمن ق یمعناستت  حالیت انستان بیهوده استت و ستلوك و حربیف انستان بیح ل
استت که   یزیچ باشتدمیاستت  یها خصتوصتا عرصته ستانستان در همه عرصته  یفیح لیهمان ب

گر از دستت او در رفته استت  یاستت که د  یك کارین ی ن ایحابد  لیز آن را برنمین یخود غزال
استت  یگر ستیرا د یاستت ز  یمونیاستت وصتله ناجور و نامین استاط وصتله زدن اخالت و ستیبرا

ت انصتتتتافم عمتل کردن بته شتتترع یتل رفق و متدارام رعتایتاز قب  یفیت  ح لستتتتیف بردار نیح ل
 ت و    یاجات رعیت نسبت به انت ارات و احتیحساس 
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 نتیجه گیری

استتت  یراب ة اخالت و ستت  یاز چگونگ یر ویدر حفستت  یغزال  یهافهمشیر پیدر این جستتتار ح  
ر  یو انستتتتانم دربتارة حت    یانتد از: هستتتتعبتارت یغزال  یهتافهمشیمورد مالح ته قرار ررفتت  پ

دم یاستت هر دو ادامة حوحیر او رفته شتد که اخالت و ستیبر حفست یغزال  یشتناستینگرش هستت
استت     یدیاستت جامعة حوحیاز راب ة اخالت و ست  یغزال  یفرض استاستشینبوت و معاد استت  پ

ت یو هر دو متناستتب با غا یزندر  یاستتاستت  یازهایاستتت از نیاخالت و ستت  یدیدر جامعة حوح
د یات جدیاستتت متفاوت از ن ر یدر باب ستت یة غزالین رو استتت که ن ر یاستتت  از ا  یهستتت

که در   یرد در حالیریاستتتت را به مًابه علم قدرت در ن ر مید ستتتیات جدیرا ن ر یدد ز رر می
ا و آخرت  یتت مردم بته راه راستتتتت استتتتت کته در دنیتاستتتتت هتدایتستتت  یغزال  یدیتنگرش حوح

استت  یاخالت و ست  یوستتاریة پیدر ستا یبخشتن نواتیاستت و پر واضتو استت که ا بخشنوات
است دچار  یراب ة اخالت و س   یت در غزالیدد  ل ن با درن رداشت رو  اشعر رر میر  یپذام ان

ق  یبه  ر  یباشتتد بندران و  یراخالقیغ یکه خالق هستتت یرا زمانیدد  ز رر می  یرستتستتت ق ع
 .باشد یراخالقید خودکامه و غحوانمی  یاول
 

 خاك بر فرت قناعت بعد از این چون  مع خواهد زمن سل ان دین
 

رر در انستانیاز انستان ن  یفهم غزال شیپ  یدر بررست کات اشتعر   یغزال   یشتناستز رفته شتد ا ت را یمحا
استت  یانستانم اخالت و ست یل استت برایت قایغا  یکل هستت یرونه که براهمان  یم غزال یر یدر ن ر بگ

است  یوند اخالت و سیر پیرا از مس  یت هستیل آمدن به غاینا یرد  غزال یریت را در ن ر مین غایز این
داند که یاش انستان را کاستب میشتناستانستان یدر حئور  یگر چون غزال ید  یکند  از ستویوجو مجستت

گر یاستت به شت ل دیگر راب ة اخالت و ستیجبر استتم د ةیشتده ن ر  یافته و بازستازید  یشت ل حصتع
حابد  یخود آن را بر نم  یاستت که غزال  یزیة کستب همان چین ر   یمن ق  یرا حال یدد  ز رر می  ییبازنما

  در رفته است یگر از دست غزال یاست که د یل ن کار
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 هاسرچشمه

 هاکتاب -الف
: حفستتیرهای امام محمد غزالی وخواجه نصتتیرالدین  رابطه دین و ســیاســتت  1380ایرج میرا  -

  وسیم نشرنی 
روشت  1376بلخی رومیم جالل الدین محمد ا  - م دفتر پنومم حهران: به تصـحی  عبدالکریم ـس

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
 م حرجمه سعیدحنایی کاشانیم حهران: هرمس علم هرمنوتیات 1377پالمرم ری اردا  -
ــادیات  حتحوانتایتان فردم حستتتنابی - التدین محمتد خوارزمیم حهران: م حرجمته موینظرـیات اقتصـ

 حات انتشارات جمهوریم ابی
م انتشتارات دانشتگاه پیام های ـسیاـسی درایران واـسالمتاریخ اندیـشهت  1398حلبیم علی اصتغرا  -

 نور
َی  ت  1385رهبریم مهدی ا  - ی هرمنوتیا فلـس یاـس ت، مروری بر نتایس ـس یاـس هرمنوتیا و ـس

 م حهران: کویر مرگاداگئورگهانن
 م موسسه فرهنگی صرا م   چهارم قصه ارباب معرفتت  1376سروشم عبدال ریم ا  -
 م رروه انتشاراحی ققنوط گلستان سعدیت 1382سعدی شیرازیم شیج مصلو الدینا  -
م حرجمته مویتدالتدین خوارزمیم   پنومم شتتترکتت  ربع دومم  احـیاء علوم اـلدینت  1384غزالی ا  -

 انتشارات علمی و فرهنگی 
کبرکستماییم صتدا وستیمای جمهوری  میزان العملت  1378غزالی امام محمد ا  - م حرجمه علی ا

 اسالمی ایران 
 م قاهرهم الدار العرمیه ال باعة نصای  الباطنیه ت128غزالیم امام محمد ا  -
انتشتتارات    م حهران:2م حصتتحیو: حستتین جمم جکیمیای ســعادتت 1346غزالیم امام محمد ا  -

  فرهنگی -علمی 
 م جالل الدین هماییم حهران: نشر بابك نصیح  الملوك -(1361غزالیم امام محمد ا  -
بررســی رابطه اخالق و ســیات در اندیشــه فقهی  ت 1397فصتتیحی دولتشتتاهیم محمدعارف ا  -

 م نشرجامعه المص فی  محمد غزالی وامام خمینی سیاسی امام
م   اولم حهران: دفتر م العات ستتتیاستتتی و  غزالی  اندیشــه ســیاســیت 1379قادریم خاحم ا  -

 المللی بین
 رران م حرجمه مراد فرهاد پورم حهران: روشنحلقه انتقادیت 1371کورنفرهویم دیوید ا  -
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ا  ت  1377رتادامرم هتانس کئورك ا  - ه هرمنوتیکی در هرمنوتـی انجی تجرـب ه مـی اـب ه مـث ان ـب زـب

 جات حهران: ابیم رزینه جستارهام حرجمه بابك احمدی و دیگرانم  مدرن
مرکز م العات حربیت اویژه حربیت اخالقیم تربیت اـسالمی   - مرکزم العات حربیت استالمی -

 اسالمیم مقاله علیت و اخالت از من ر کانت و غزالیت 
ــی نظریهروشت  1385معینی علمداریم جهانگیر ا  - ــناس ــتش ــیاس م حهران: های جدید در س

 دانشگاه حهرانم موسسه انتشارات و چاپ 
بررـسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام محمد غزالی  ت  1382نژادم محمد ا نصتورم -

 ارهتم   اولم حهران: پژوهش دة امام خمینی و انقالب اسالمی و امام خمینی
ت و غزالیت  1354هانریم مووستت ا  - یاـس م حرجم  مهدی م فریم انتشتارات بنیاد فرهنگ  ـس

 ایران 
م انتشارات سیاست واجتهاد در اندیشه غزالی وامام خمینیت  1389یوسفی فخرم سید حسین ا  -

 موسسه چاپ ونشرعروج 
 مقا ت -ب
 .1377م 11«م سال اولم ش مجله راه نوم »دین و سیاست و توسعه  مبشریهم حسین -
َـت  مروی بوینی - ادامرگ انن گئورگ ـگ ا ـه م حرجمته هتالته مجوردیم در رمتانتستتتیمم  وگو ـب

  1373م حابستان  2«م شماره فصلنامه ارغنوناموموعه مقامتت »
م حرجمه محستتن  ســرچشــمه ارزش از نظر ارســطو و کانتت 1379رریستتتین کرستتگارد ا  -

 م حابستان 16«م شماره فصلنامه ارغنونجوادیم در فلسفه اخالت اموموعه مقامتت »
 منابع انگلیسی -ج
 

- Abulquasom Muhammad: the Ethics of al. ghasali(a composite Ethics in 
isiam.petaling jaya 1975  

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

 
 

 کې  رڼا په  فقهې اســـــالمي د تسعیر احــکام د 
 

 

 رقیب الله ابراهیمی*
 *د دعوت پوهنتون د شرعیاحو پوهنځی علمی کادر 

raqibullahebrahimi12@gmail.com 

 :لنډیز
کلت د استالمي فًهل له مهمو مباحًو هخه ل ل کي، م چل پدم مقاله کل یل  حستعیر اد نرخونو اا

اړه یل د معلوماحو په رااولو کل له اح ام د استالمي فقهل له ن ره په حفصتیل ستره هيشل شتو  او په 
لرو د ظلم په صتورت  دقت هخه کار اخیستتل شتوی  د دم ححقیق محوری پونتتنه داده چل د ستودا
کي  غتالبته فرضتتتیته دا ده چل کته د استتتالم د  کل آیتا دولتت کومی شتتتيم چل دوی حته نرخونته واتا

 ومت کومی شتتيم  ستت ييلي دین رو  حه وکتل شتتيم نو ویالی شتتوم چل پدم اول شتترای و کل ح
کي  او د ححقیق له کتابتونی میتود هخه پ ل ل ه اخیستتتل شتتومم چل د  چل مناستتب نرخونه واا
حوصتیفی ححقیق له الل هخه ل ل کي،   د استالم مبارا دین دم موضتوع حه پوره پاملرنه کشم ده  

اختیار لر  او د بحو په پایله کي مند  نتایج حرمستته کومی شتتو: بایع د خ ل مال اړوند هر اول  
کتل ورحته ححریمي م روه او د جمهورو پته وړانتدم حرام د  او پته غیر  پته عتاد  حتامحو کل د نرخ اتا
لریزو چارو له ماهرینو ستره مشتوره  عاد  حامحو کل ح ومت کومی شتيم چل پدم اړوند د ستودا

کيم هو نه پیرون ي او نه هم پلورن ي ز   یانمن شي وکش  او په رڼا کل یل مناسب نرخونه واا
  قمیةم احت ار  م منم  بیعم سعرم  حسعیر: بنستیزی کلمی

 

15/9/1400تاریخ دریافت:   

10/10/1400تاریخ تایید:   
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 سرېزه

 رسول الله و علی آله و صحبه و من وا ه. علی والسالم والصالة لله الحمد
: اللته حعتالی خ لو بنتدلتانو حته د معتامالحو پته اړه اتانمش  اح تام رالي،لي او دوی حته یل آزاد  بعتدو 

رڼا کل خ لل معاملل په آزاده حوله حرستتره کش   خو اینل خل  د ورکشمم چل د شتترعي قواعدو په  
لریزو   خ لو دنیو  ل و د حرمستتته کولو په موخه شتتترعي اح امو حه پاملرنه نه کو  او په خ لو ستتتودا
معتامالحو کل د خ لل ل ل ل تاره د نورو خل و حقوت حر پ تتتو منتدم کو م خ تل متالونته د احت تار پته 

یا یل نرخونه لوړو  هو خل  موبور کش م چل د دو  د خونتل په نرخ   نیت له اانونو ستره ستاحيم
کي  که د استتتالم د  یل وپیر م نو پدم صتتتورت کل آیا دولت کومی شتتتيم چل دوی حه نرخونه واا
ست ييلي دین رو  حه وکتل شتيم نو ویالی شتوم چل پدم اول شترای و کل ح ومت کومی شتيم چل 

کي   مناسب نرخونه واا
و کل د حاریج په اوږدو کل اول اول ستیاستي او اقتصتاد  بدلونونه راغليم چل اینو  په انستاني اولن

یل خ لو ولشو حته د پیر او پلور پته اړه م لقته آزاد  ورکشمم اینو یل بیتا خ تل پیروان دم حته اړ کش م 
 چل په هر صورت کل باید د خ ل ن ام خونه په پام کل ونیسي او له هغو سره سم خ ل حوکي او مالونه
کامۍ له ستتترو مملونو هخه ل ل کي،   خو د استتالم مبارا  وپلور م چل دا کار د دواړو ن امونو د نا
دین په خ ل اقتصتاد  ن ام کل دم موضتوع حه پاملرنه کشم او د خ لو احباعو او پیروانو ل اره یل داستل 

ا نشۍ ودانته و م لته مرم چتارم پته لوحته کشمم چل لته املته بته یل د  ونتد پته اوږود کلم حر کومته چل د
 کومل ستونزم او مش ل سره مج نشيم چل پدم سره د دم موضوع اهمیت او ارزنت هرلندې،   

نو د حستتعیر د همدم ارزنتتت له امله زه د خ لل موضتتوع اد حستتعیر اح ام د استتالمي فقهل په رڼا 
 کلت د غوره والي مملونه په مندم هو ا و کل را لنډوم:  

 حاصلولو او خ لل اولنل حه د خدمت کولو په موخه د الله حعالی د رضا  •
خ لل اولنل او خل و حه د حستتعیر په اړه د استتالمي فقهل په رڼا کل  قه او رنتتتوني معلومات   •

 وړاندم کول 
کو حته د حستتتعیر پته اړه  قته معلومتات وړانتدم کولم هو د خل و پته   • خ لو ح ومتي چتاروا

لریزو چارو کل غیر اړینه مداخله ونه ک ش م او له خ ل صتتالحیت هخه چل شتتریعت  ستتودا
کلیم حيری ونه کش    ورحه اا

لر هم د حستتعیر په اړه پوهولم هو کله نا کله د خل و اپيرودون وت حقوت حر پ تتو   • خ ل ستتودا
کشه ورکشه کل د شریعت مخالفت ونه کش    مندم او په را
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م اړه پته عربي  بته حر اولو لوی او مهم ممتل یل دا دیم ستتتره لته دم چل پخوانیو علمتاوو پتد •
زیاحل لی نل کشم د م خو په پ تتتتو  به کل داستتتل هر اړخيزمم مفصتتتلل او روانل لی نل  

 نشته چل زموږ د هيوادوالو ستونزه پرم حل شي 

 د موضوع شالید
د حستتعیر اح ام هغه موضتتوع دهم چل په پ تتتو  به کل یل په اړه مفصتتلل او هر اړخیزم لی نل ند  
حرسره شومم که شوم هم د م نو یا یل د حسعیر یوه برخه را نغ تل او یا زموږ حر مسه ند  رارسيدللم 

به ب ه  خو په عربي  به کل پدم اړه اېرم مفصتتتلل او هر اړخيز  لی نل شتتتومم اینل ېل د کتابونو
 ح لیف شوم او اینل یل په موسوعاحو او مقالو کل تکر شوم د م چل اینل یل په مندم حوره د : 

امستاول في الفقه المقارنت د دکتور عمر ستلمان ابو زخیةم الدکتور ماجد شتبیرم الدکتور محمد   -1
عًمتانم او ابوالبصتتتتل التدکتور عبتدالنتاصتتتر لتډ حت لیفم پتدم کتتاب کل یل مختلف فقهي 

 وعات هيشلي چل یوه موضوع یل حسعیر هم ده موض
 ااح ام التسعیر فی الفقه امسالميت د حسیب عرفاو  ح لیف  -2
قمر  کتال پته   1398امولتة البحوث امستتتالمیتةت پته ستتتعود  کل چتاپيتدون ل مولتةم چل د   -3

 هلورمه ل ه کل یل د حسعیر په اړه حفصیلي لی نه کشم ده 
کتابونه او مولل شتهم چل د بحو د اوږدوالي د مخنیو  په موخه  دم حه ورحه نور هم په دم اړه اېر 

 دلته د همدم هو بيلمو په تکر کولو بسنه کوو 

 نظري چوکاټ
پدم مقاله کل د حستتتعیر په اړه د هلورو مذاهبو احنفيم مال يم شتتتافعيم حنبليت ن رونه د هر یوه د 

حنفي متذهتب پیرو دهم نو د حنفي دمیلو پته رڼتا کل بیتان شتتتو  د م خو هرنمته چل زموږ اولنته د  
 مذهب ن ر په پوره حفصیل سره بیان او د غوره والي مملونه یل تکر شو  د  
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 مبحث لومړی

 جواز شرطونه یې تعریف، حکم او د تسعیرد 
 تعریف او له تسعیر سره تړلي اصطالحات تسعیر لومړی مطلب: د

 د تسعیر تعریف –لومړی 
لانو استتعمال مختلفو حستعیر په لغت کل په  کې: لغت په شتویم چل اینل یل په مندم اول  معنا
 د :

کل د  او  حستعیرحستعیر:    • رمصتدر دیم د حفعیل له باب هخه او معنا یل د نرخ اا عر وا  د ستل رل عل ستع امل
وات اول رل عر وات یعنل عرب استتعمالي، م ل اره معنی یوم د وستل رل عر وا وستل رل عل ستع  قيمت / په  وایي: امل

 ت 1اشول    جوړ  سره کل
 کي،  ویل حه اور هغه ستعیر دیم ا ه شتوی اخستتل هخه النار ستعرت له ستعر  همدارنمه  •

َرْت فرمایي:   حعالی الله و م شدید اېر چل یَم َسعِّ َذااْلَجح    ت2ا َوَّل 
 دوزخ په اوښ راوستل شي   باړه: او کله چل

یًرا  فرمایي: حعالی الله همدارنمه َم َسع  َجَهنا ی ب 
ََ    (3)َوَک

   باړه: او مج اړوون یو حه خو یوازم د دوزخ حاوجن اور کافي دی 
رت عرب چل ل ه تکر شتتوی دیم هم معنی په ليونتوب او لشندیتوب د • عل الناقةت   وایي: استتل

ي    فرمایي: حعالی الله همدارنمه شتتوهم لشندۍ او حيزه غوندم ليونۍ اونتته یعنل  َ ًذا َل ا َّل 
نا َّل 

 ت 4ا َضاَلٍل َوَسَعرٍ 
موږ پوهه له   شو  یو او  چل موږ رمراه  -که موږ د ده پیروی ومنو نو د دم معنا به دا و    - باړه:  

 مسه ورکشم ده 
ْعرةا   همدارنمه •  ت5او   ورحه حه حوروالي چل وایيم حه رنګ هغه (السُّ

 
/  1م سسة الرسالة     -: بیروت القاموس المحیطهتت  ت     1426فیروز آباد م مود الدین مبو  اهر محمد بن یعقوب الفیروزآباد م    -1

  -:  بیروت  لسان العربهت  ت   1414د سعر ماده  / ابن من ورم محمد بن م رم بن علیم جمال الدین ابن من ور األنصار م     518
 بیروت  :أساس البالغ هتت م  1399مبو القاسم محمود بن عمرو بن محمدم الزمخشر  جار اللهم    زمخشر م /   365/   4دار صادر   

 ماده "سعر"  د  296/  1 دار الف ر  -
 آیت   12د ح ویر سورتم  -2
 آیت  55د نساء سورتم   -3
 آیت  24د قمر سورتم  -4
   د اسعرت ماده 296/  1زمخشر م  مساط البالغة:   د سعر مادة  / 518/ 1المحیط:  آباد م القاموط فیروز -5
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 مندم په یل  اینل  چل  کش م تکر حعریفونه مختلف اړه  حستعیر په د علماوو  فقهل  دکې:   اـصطالح په
 د :  اول

کلو   د حوکو د نرخونو حه له لور  خل و یل د ناوب یا ستتل ان د بهوحي رحمة الله علیه وایي: امام اا
 ت1الراولو حه حسعیر وایي  م لف هماغه نرخ په دوی او

 د مسلمانانو د چل چا له لور  هغه هر یا او ناوب  یل د یا امام شتوکاني رحمة الله علیه وایي: د امام
لل چارو کلي په حوکي خ ل هو کولو حه حستعیر وایيم پدم امر حه خل و نتار د لر م کل مط په وا  اا
 ت2اکش   هخه منع یل د نرخ له لوړولو او ای ولو مخل له مصلحت او د وپلور  نرخ

کلو   شتربیني • لرو حه د دوی د حوکو ل اره د نرخونو اا رحمة الله علیه وایی: د امام له لور  ستودا
  ت3احه حسعیر وایي   

 د منافعو او کار حوکوم د خوا د اهل خبره په مشتوره له دولت د عرقاو  وایي: حستعیر حستیب •
کل قیمت او اجورم کلي لهخل  به  چل اول پدم د م ایستتل اړ حه منلو یل خل  او اا  اا

کلل ستترغشوون و حه به کل صتتورت په مخالفت د او ستترغشونه نه کو  هخه نرخ  جزا اا
  ت4اکي،   ورکول

 تعریف: غوره
ا او  که پورحه اول حعریفونه ستتره پرحله کشوم نو یو له بل ستتره اېر حوپیر نه لر م اولو د اولي اممر وا
مط لرل پ ل اړین بللي د م خو یو هه چل د حستتتیب عرفاو  په حعریف کل شتتتته او په نورو کل 

ل تکر نشتتهم هغه دا د م چل له اهل خبره اشتخاصتو ستره مشتوره کول یوازم د عرقاو  په حعریف ک
ا ا ی دیم ا ه پاچا یا له هغه هخه نت ته مامورین یل اول  شتو  د م چل دا اېر مهم او ارزنتتنا
کلی شتيم نو په دوی   مستل ي پوهه نه لر م چل له مخل یل د پوره عدل او عدالت له مخل نرخونه واا

الت ومړ  مزمه دهم چل له اهل خبره خل و ستره مشتورم وکشم او د هغو په حرک کل مناستب او په عد
کيم او بتل دا حعریف د حوکو لته نرخونو پرحته د کتار پته بتدل کل مزد او د منتافعو پته وړانتدم  نرخونته واتا
کرایل حه هم شتتتامل دیم چل دا ا ي په نورو حعریفونو کل نشتتتتهم نو زما په ن ر همدغه د حستتتیب  

   ه او مناسب حعریف دی عرقاو  حعریف حر اولو حعریفونو جامع او د اوط وخت ل اره حر نورو اولو غور 

 
   / 2/  1بهوحيم کشاف القناع عن متن اإلقناع:  -1
 األخبار: ححقیقم منتقی شتر  األخبار ستید محادیو من امو ار نیل هتتتتت م  1419محمد الشتوکانيم بن علي بن محمد شتوکانيم  -2

   629–  628 / 3ال یب   ال لم دار -السید  دمشق  محمد محمد
  38/  2 مغني المحتاج:شربینيم  -3
  271م ط( –احکام التسعیر في الَقه ا سالمي: )ب م  2000حسیب عرقاو م  -4
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 له تسعیر سره تړلي اصطالحات –دویم 

 حشلي الفاظ د م چل اینل ستره بل یو له او ن،دم حه بل یو اول احت ار او حقویم م من بیعم ستعرم
  من شتي دم دومره او د قیمت شتي دم د ل ه: د م کش  استتعمال اای علماوو یو د بل پر وخت
 مزمه مو اړه په حستعیر د چل ل اره دم د نو د م نقیض او ضتد ستره بل له یو بیا یل اینل د   دومره

 اول مندم په چل وپيژنوم الفاظ ضتد او په معنا کل نژدم حه حستعیر هو یو اړ و م کشم مسته حر پوهه
 د :
 ت1اده  اسعار یل معلومی،  جمع پرم  من چل کي، م ویل حه شي هغه کل لغت په سعر: 

کم د یل هم یا او ل اره  مبیعل خ لل د یل بایع چل دا دهم هم یل معنا اصتت الحي  حوله په  منو حا
کيم ورحه لرو د چل کي، م ویل حه شتي هغه بیا قیمت خو اا و     مستاو  ستره  مال له وړاندم په ستودا

 ت2ا
 په او ت3اوایي حه ورکولو مال د کل مقابل په مال د کل لغت په دی باع د مصتتتدر بیعبیع:   •

 ت4اباندم  مال په د  بدلول مال د سره رضا او خونه په عاقدینو د کل اص ال 
 کي، م ویل حه شتي   من هغه دهم م مان یل جمع کي، م ویل حه عوض  کل لغت په  منثمن:   •

 پیستل نغدم یا و م عین هغه که اخليم کل مقابل په مبیعل د هخه مشتتری له یل بایع چل
  ت5او   شی هه نور یا او و 

 ورکش م حه بایع موخه په کولو حرمسته د مبیعي د یل مشتتر  چل شتی هغه هر کل اصت ال  په او
 ت6اکي،   باندم دینارو او درهمو یوازم په ا الت   من د کل عرف  په خو کي، م بلل  من

 اصتلي له که و م شتو  راضتي پرم مشتتر  او بایع چل د م هغه هه  من ستره کتلو په حه دم نو
 کم  او یا و  زیات هخه قیمت

 
  -بیروت  المصــباح المنیر:  تت   –  / فیوميم محمد بن محمد بن علي الفیومي المقر م اب  365/   4لســان العرب: ابن من ورم   -1

 د اسعرت ماده  145/  1 .الم تبة العلمیة
  3/62الم تب اإلسالمي   -: دمشق مطالب أولي النهیم  1961مص فی السیو ي الرحیبانيم  سیو يم -2
 ماده " بیع "  د  23/  8لسان العرب: ابن من ورم   -3
  277/  5: البحر الرائقابن نویمم  -4
بید م اب   /   80/    13لســان العرب: ابن من ورم    -5 تاج تت    –زبید : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزات الحستتتینيم ابو الفیضم الزر

 ت ماده  من د ا  48/  1: المنیرالمصباح   / جوهر م 34/337  دار الهدایة -: بیروت من جواهر القاموس العروس
دار الشرتم   –: بیروت  قاموس مصطلحات ا قتصادی  في حضارة ا سالمی تت   –ةم دکتور محمد عمارة مص فی عمارةم اب  عمار   -6

136  
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العینت   به اشتریت ما امام ابن حور العسقالني رحمة الله علیه هم دا ن ر حاییدو  او وایي: االًمن
 ت1او   اخستی پرم دم عین چل د م هغه هه  من یعنل
کلو د دیم مصتتتدر میمي حقویم  تقویم: •  وایي: اقوم عرب استتتتعمالي، م معنا په ارزنتتتت اا

که  یل نرخ او قیمت شتي او متاع د المتاعت یعنل  معنا لغو  له هم یل معنا اصت الحي واا
 ت2الر    نه حوپیر کوم سره

 واحد القیمة کي، م اندازه پرم مال چل کي، م ویل حه پیستو هغه کل لغت په قیمة: القیمة •
 ت3ادی   القیم یل جمع او

 په اندازم او معیار یو د شتیان نور او مالونه چل کي، م ویل حه شتي هغه قیمت کې: اصـطالح په
 ت4او   نه پ ل کموالی زیاحوالی او چل اول پداسل کي، م اندازه پرم حوله

 د او زور په حا دیم اح رت د شتتوی اخستتتل هخه په لغت کل له اح رت احت ار احتکار:  •
 ت5اکي،   ویل حه چلند بد سره خل و له او سختۍ ظلمم سره س ون په کاف 

  کل مختلف حعریفونه تکر شو  چل په مندم اول د : اص ال  د احت ار ل اره په
کي د احناف:  • نرخونو د لوړوالي په موخه یل  د او اخیستتل شتیانو ورحه حه دم یا او حوکو خورا

 ت6اوایي  احت ار حه ساحلو سره اان حر هلوې تو وراو پورم له
 ت7 اوایي احت ار حه ساحلو مندم ن ر حر بازارونو د موخه په لوړوالي د قیمتونو د مالکیان:  •
وافع:  • کي د کل وخت په لوړوالي د نرخونو د ـش  د خل و د یل وروستته او اخیستتل حوکو خورا

 ت8اوایي   احت ار حه پلورلو نرخ لوړ په هخه نرخ اصلي له باندم هغوی په امله له اړحیا
کي د   حنابله:  •  احت ار حه ستاحلو  ستره اان له یل موخه په لوړوالي د  نرخونو  د  او اخیستتل حوکو  خورا

 ت9اوایي  

 
   190 /5السالم   دار -: ریاض  البخار  صحی   شرح  الباري  فت  م هت  1421 ، حور بن علي بن محمد، عسقالني -1
  ماده" قوم "  د  496/  12لسان العرب: ابن من ورم   -2
   268/  1 :المنیرالمصباح فیوميم  -3
  4/575دار الف ر   -: بیروت حاشی  ردالمحتار علی الدر المختارابن عابدینم  -4
  مادة  اح رتد   208/  4لسان العرب: ابن من ورم   -5
  6/398: حاشی  ابن عابدین ابن عابدینم -6
: الـشرح الـصغیر علی أقرب المـسالا َّللی مذهب اممام مالاتت   –مبو البرکاتم محمد بن محمد بن محمد الدردیر العدو م ا ب    -7

  1/639 قاهره  ت دار المعارف  ححقیق: الدکتور مص فی کمال وصفي 
  3/456  دار الف ر   -: بیروت نهای  المحتاجهت  ت  1404رمليم شمس الدین محمد بن مبي العباط محمد بن حمزة الرمليم   -8
   4/305دار الف ر    -بیروت المغني: هت   1405ابن قدامةم عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسيم  -9
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 د تسعیر حکم –مطلب  دویم

کلو د  اول م لق په یل اینل دیم اختالف  منځ حر علماوو د اړه په جواز عدم او جواز د نرخونو د اا
کي له نور یل بولي او اینل ناروا  ل ي  روا کل شیانو نورو په پرحه حوکو خورا

 اقوال هم شتتهم چل نور داستل او بولي روا کل صتورت په لوړوالي د نرخونو د یل اینل همدارنمه
 کي، : هيشل کل رڼا په دمیلو شرعي د سره حفصیل په اول مندم په

 علماوو د حسعیر ل اره حامت په دوه اوله ویشلي د : 
 عاد  حامت •
 غیر عاد  حامت  •

 په عادي حا تو کې تسعیر –لومړی 
 علماء د حسعیر په اړه په دوو الو وېشل شو  د :په عاد  حامحو کل 

 لومړۍ ډله:  
په عاد  حامحو کل چل د حوکو په نرخونو کل د پام وړ لوړوالی نه و  رامنځ حه شتتتویم حستتتعیر اد 
کتلت د احنتافو پته وړانتدم ححریمي م روه او د جمهورو پته وړانتدم پته م لق اول حرام د م  نرخونو اتا

 ت1ا مندم اول د :چل دمیل یل په  
 : میکر  قرآن

ا  دي:  فرمایلي تعالی الله  هل یُّ امل ِذینل  یل وا الر نل وا مل  آمل لل کل مع  حل ع الل ل ول مع مع  مل نل ل یع اِ ِل  بل بل نع  ِإمر  ِبالع ونل  مل ةج  حل ل ارل نع  ِحول  عل
اض   رل    ت2ا حل

منتانو! پته خ لو مینځو کل یو د بتل متالونته پته نتاروا   حولته مته خور م ممر خور  یل چل  بتاړه: ای موع
کشه ورکشه د دواړو خواو په خونه سره اپه روا حولهت و    را

 مندم ا ي هرلندې، : هخه آیت له دم
لرۍ مر په لوحه کشم   -الف   الله حعالی د یو بل مالونو حه د مط رستیو له مرو هخه یوه هم د ستودا

 ده 
 

تبیین الحقائق شرح م    / زیلعي129/  5: البدائع الـصنائع فی ترتیب الشرائعکاستانيم  /     4/93  في ـشرح البدای : الهدای   مرغينانيم  -1
ار علی اـلدر المخـتارعتابتدینم      / ابن28/    6  :کنزاـلدـقائق ـــی  ردالمحـت م   / بهوحي456/    3:  نـهاـی  المحـتاج   / رمليم  256/    5:  ـحاشـ

ــاف القناع عن متن امقناع ا ختیار لتعلیل  هتتتتتت  ت    1356ابن مودودم عبد الله بن محمود بن مودود الموصتتليم  /     44/ 4: کش
  / ح ابم شتمس الدین مبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  161 – 160/    4م بعة الحلبي    –القاهرة   –: مصتر  المختار

عینيم      380/   4دار الف ر     -بیروت   ح مختصر الخلیل:مواهب الجلیل لشرهتتم  1423ال رابلسي المغربيم المعروف بالح اب لرُّ
  244م 240/  4 المغني:  / ابن قدامهم 38/  2مغني المحتاج: شربینيم  /

 آیت   29سورتم  نساءد  -2
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لرۍ کل د پيرودون و او پلورون و خونتته ا و رضتتایت شتتر  دیم پداستتل حال کل چل د  په ستتودا
کلو په  کلو په صتتورت کل دا رضتتایت له منځه ایم ا ه ستتره له دم چل د نرخونو د اا نرخونو د اا
صتتورت کل به د عامو افرادو او پيرودوون و ل ه نغ تتتل و م خو کيدای شتتي چل په پدم نرخ باندم 

لر خ لر به د خ لل خونتل پر خالف د موبوریت له مخل خ ل حوکي په دم ستودا وښ نه و م نو ستودا
کل شتتو  نرخ پلور م پداستتل حال کل چل امام به هر وخت د اولو مستتلمانانو مصتتالو په پام کل  اا

  ت1انیسي   
کم  چيرم  که   - ب   کيم  نرخ  حا  ت2ا دی   پر دوی ظلم  دا  او  محرومي،   هخه  حق  خ ل  له  پلورون ي  واا

  احادیث 
 غال د : کریم صتلی الله علیه وستلم هخه روایت کشی چل فرمایلي یل رضتی الله عنه له نبي انس

عر لم  الله رـسول عهد علی الـس عر الله رـسول یا فقالوا ـصلی الله علیه وـس عر هو الله »َّلن  :قال لنا ـس  المـس
  ت3امال« و  دم في بمظلم  یطلبني منکم أحد ولین ربي ألقی أن ألرجو وَّلني الرزاق  الباسط القابض

الله صتلی الله علیه  رستول صتحابه و شتولم لوړ نرخونه کل زمانه الله صتلی الله علیه وستلم په رستول  باړه: د
که نرخونه حه موږ !رسوله حعالی الله د وویل: ام وسلم حه   .واا

کون یم نرخونو  د  حعالی صتلی الله علیه وستلم وفرمایل: الله الله رستول  رزت او لوړوون ی ای وون یم اا
 مال او وینل د  هي ا د  باندم ما په چل ولورمم کل حال پداستل ستره رب خ ل له غواړمم زه دیم ورکوون ی

 .و  نه پور
  صتتلی الله علیه وستتلم الله همدارنمه مبو هریرة رضتتی الله عنه هم پورحني روایت حه ورحه له رستتول

 یا فقال: رجل جاءه ثم ».أدعو بل «فقال .ـسعر الله رـسول یا فقال جاء رجال أن هخه روایت کشی چل:
 ت4ا .»مظلم  يعند ألحد ولین الله ألقی أن ألرجو يوَّلن ویرفع یخَض الله بل« :فقال سعر. الله رسول

 
  129/  5: البدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانيم  -1
دار ال تب العلمیة     -: بیروت مغني المحتاجهتتتت  ت   1415شربینيم شمس الدینم محمد بن محمد الخ یب الشربیني الشافعيم    -2
  5/276 -:نیل األوطار / شوکانيم  2/38
اب:    ب605/  3   دار إحیاء التراث العربي  -: بیروت  ـسنن الترمذيهتتتتت  ت     1403حرمذ م مبو عیستی محمد بن عیستی بن ستورةم    -3

  د دم حدیو له تکر کولو وروستته امام حرمذ  رحمة الله فرماییم دا حدیو حستن او  1314باب ما جاء في التستعیر  د حدیو ل ه: 
ـصحی  وـضعیف  هتتتت  ت     1419صتحیو دیم خو شتیج الباني رحمة الله علیه یل صتحیو ل ي  / البانيم محمد ناصتر الدین األلبانيم  

  314/  3لمعارف  م تبة ا -: ریاض سنن الترمذي
تانيمبو داودم    -4 ِجستع ْل : داود يـسنن ابتت   –م ا ب  مبو داود ستلیمان بن األشتعو بن إستحات بن بشتیر بن شتداد بن عمرو األزد  السس

ِعیِر  د حدیو ل ه:    باب286/    3   دار الف ر  -دمشتق     محمد محیي الدین عبد الحمیدححقیقم  ستع الباني    شتیج 3452: باب ِفی التر
: ال ویت  صحی  وضعیف أبي داودهتت  ت     1423/ البانيم محمد ناصر الدین األلبانيم    رحمة الله علیه دا حدیو صحیو ل لی دی 

  450/  7م سسة غراط للنشر والتوزیع   -
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صتلی الله علیه  الله رستول او راغی ستشی یو چل دیم روایت هخه هریرة ابو حوترت له  باړه:

که  رستتول وویل: نرخ یل حه  وستتلم  یل هخه حعالی الله له وفرمایل:  الله صتتلی الله علیه وستتلم واا
که  نرخ رستولهم حعالی الله د وویل: ام هم هغه راغی ستشی بل بیا .وغواړ  الله صتلی الله  رستول واا

 کل حال پداستل ستره رب خ ل له غواړمم زه ای و م او لوړو  نرخونه حعالی الله وفرمایل:  علیه وستلم
 .و  نه پور مال او وینل د هي ا د باندم ما په چل ولورمم

امام شتافعي رحمة الله علیه د ابوهریره رضتی الله عنه له دم روایت وروستته وایي: د همدم حدیو  
پر بنستتتا وایم چل حستتتعیر ناروا دیم ا ه خل  په خ لو مالونو کل د هر اول حصتتترف حق لر م 

هخه یل اول یا اینل مالونه د دوی له خونتتل پرحه واخليم ممر هييوا دا حق نه لر م چل له دوی 
نو له دم هخه معلومي، م  ت 1ا  په مشتتخصتتو مواردو کل بیا دا کار کومی شتتيم خو دا یل اای نه دی 

 چل د اینو شوافعو له ن ره د مشخصو حامحو په را منځ حه کيدلو سره حسعیر روا کي،  
 استد ل وجه د
کلو حرمت احادیًو دواړو دم له   :په مندم حوله هرلندې،  هخه د نرخونو د اا
 نرخونه چل وغونتتل هخه  الله صتلی الله علیه وستلم رستول له م رر اول په کرامو صتحابه •

کيم کلم ونه نرخونه الله رستول خو واا کل نرخونو د که اا الله صتلی الله  رستول وایم روا اا
کلي به علیه وسلم  .وای اا

نرخونه لوړ شتو  هم ووم بیا یل  الله صتلی الله علیه وستلم پداستل حال کل چل رستول چل کله •
کل نه و هم کل نرخونو په عاد  حامحو کل د چل معلومي، م نو اا   .لر  نه جواز اا

کل نرخونو د الله صتلی الله علیه وستلم رستول •  کل دین مبارا په استالم د ظلم او وباله ظلم اا
 ت2ا  دی حرام هم حسعیر نو دیم حرام

 
   8/191 المعرفة دار  -: بیروت مختصر المزني هت 1410 ممبو إبراهیم إسماعیل بن یحیی المزني رحمه اللهمزنيم  -1
ــی  ردالمحتار علی الدر المختارعابدینم   ابن  -2 ــرح البدای :  الهدای   مرغينانيم  /  256/   5: حاشـ البدائع  کاستتتانيم  /     4/93  في شـ

رائع رح کنزالدقائقم    / زیلعي129/   5: الصـنائع فی ترتیب الـش م بهوحي  /  456/   3:  نهای  المحتاج   / رمليم  28/    6  :تبیین الحقائق ـش
ا ختیار لتعلیل  هتتتتتتت  ت     1356ابن مودودم عبد الله بن محمود بن مودود الموصتتتليم  /     44/ 4: کشـــاف القناع عن متن امقناع

  / ح ابم شتتمس الدین مبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  161 –  160/   4م بعة الحلبي     –القاهرة   –: مصتتر  المختار
عینيم      380/   4دار الف ر     -بیروت   مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل:هتتتتم  1423ال رابلسي المغربيم المعروف بالح اب لرُّ

م    / نوو م مبو زکریا محیي الدین یحیی بن شترف النوو  244م  240/   4 المغني:قدامهم    / ابن  38/   2مغني المحتاج: شتربینيم   /
  / ستیو يم مصت فی بن ستعد بن عبده 412م   411/    3  الم تب امستالمي  –بیروت   :روضـ  الطالبین وعمدة المَتینم  هتتتتت1412

الم تب    -بیروت   :نهی في ـشرح غای  المنتهیمطالب أولي الم  هتتتتت1415م  الستیو ي شتهرةم الرحیبانی مولدا  م الدمشتقي الحنبلي
  62/  3  اإلسالمي
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امتام شتتتوکتاني رحمتة اللته علیته وایي: د احتادیًو لته ظتاهر هخته هرلنتدې، م چل د نرخونو پته  •
کتل   کلو کل د نرخونو لوړېتدل او ای يتدل دواړه برابر د م نو پته هيت وختت کل د نرخونو اتا اتا

  ت1ا جواز نه لر   
 ورځ چل: یوه همتدارنمته امتام بیهقي رحمتة اللته علیته پته ستتتنن ال بری کل روایتت کشیم •

 بلتعه باندم ابی بن حوتتترت عمر فاروت رضتتتي الله عنه د مصتتتلی په بازار کل په حا ب
 .وکشه حرم پونتنه نرخ عمرفاروت رضی الله عنه د حورت یل پلورلم ممیز حيرېدهم چل

 .د  درهم یوه په مده یل دوه وویل: ورحه ده
 بار د ممیزو په هخه  ایف له چل یل خبر نته وفرمایل: عمر فاروت رضتی الله عنه ورحه حوترت

 کشه لوړ قيمت ممیزو خ لو د خو نو یا کو م زیان کل قيمت په حا د هغوی دهم  روانه قافله را اونتانو
 پلوره  ویل پلورمم هرنمه چل یل وروسته او یوسه حه کور یل یا او

 د نو وکشهم محاستبه  ستره یل اان خ ل له حه ستتون شتو او اای خ ل فاروت  عمر حوترت چل کله
 ونه زړه له مل هغه وکشهم درحه ما چل خبره وویل: هغه یل ورحه او ورغی حه کور بلتعه ابی بن حا ب

 چل دم چيرحه نو وهم اراده نتيم ل او خیر د مل حه خل و نتار د بل ل دهم فیصتله هغه مل نه او کشه
 ت2اپلوره   یل هغسل وهم خونه چل دم هنمه او پلوره یل هغلته وهم خونه

  عقل
 :بیاني،  اول مندم په عاد  حامحو کل د حسعیر حرمت په عقلي دمیلو هم  ابت دیم چل په

کلو د نرخ د کل اختیار لر  او مالونو خ لو په خل  •  محدودیت دوی په کل صتتورت په اا
 ني مرغۍ او مصتلحت د خل و د هو دیم م لف پدم امیر چل کل حال پداستل واردې، م

 هخه مصتلحت هغه له مصتلحت کل ای والي په نرخ د ل اره پیرودون و د نو وکش م کار ل اره
دیم نو د دواړو اړخونو مصتتلحت   نه غوره دیم کل لوړوالي په نرخ د ل اره پلورون ي د چل

 باید په پام کل ونیول شي 
کلو د نرخونو د • لر کل صتتورت په اا کلي هغه په هو حر راوړ م نه حه بازارونو مالونه ستتودا  اا

کشه   د م نه راضتتي پرم چل نرخ م لف شتتي او پدم ستتره په بازار کل مالونه کمي،  او را
ورکشه ستتتشې، م چل پتدم کل هم د پلورون و او هم د پیرودون و زیتان دیم پتدم معنتا چل د 

 
  5/260نیل األوطار: شوکانيم  - 1
نن الکبریهتتتتت     1424بیهقيم مبو ب ر محمد بن الحستین بن علي البیهقيم    -2   باب: باب  6/48دار ال تب العلمیة     -: بیروت الـس

ِعیِر  د حدیو ل   سع   11477ه: التر
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مل یتونو او مالونو خاوندان به خ ل مالونه نشتتي پلورلی او پيرودون ي به خ لل موخل نشتتي 

 ت1احرمسه کومی 
 ت2ا همدارنمه پیسل د عاقد حق دیم نو اندازه کول یل هم د عاقد اختیار دی  •

  دویمه ډله
له ستتعید ابن المستتیبم یحیي بن ستتعید األنصتتار  او ربیعة بن عبدالرحمن هخه په م لق اول د 
حستعیر جواز نقل شتوی دیم ا ه چل په حستعیر کل له یوه لور  د خل و عامل ل ل خوند  کي،  او 

 ت3ا ر  د نرخونو د لوړوالي مخه هم نیول کي،   له بل لو 
له امام مال  رحمه الله علیه هخه د عتیبیل د نتتاروال په اړه روایت کشیم   همدارنمه امام اشتتهب

ْطٍل، َوَّل  ا   چل: َف ر  ـصْ ل  ن  ب  ْطٍل، َوَلْحَم اْم  ْأن  َثَلَث ر  یَن َلْحَم الـضا ار  َر َعَلی اْلَجزا عِّ وق  َقاَل  ))َیـسَ ْن الـسُّ َخَرَجوا م 
)) وق  َن السُّ ْن َیَقوَموا م 

َ
َخاَف أ

َ
ْن أ ، َوَلک  ه  ْم َفاَل َبْأَس ب  ه  َرائ  ْن ش  ْم َقْدَر َما َیَری م  َر َعَلْیه   ت4اَّلَذا َسعا

کلم چل د پسته غونته به د ر ل په   باړه: دغه نتاروال د نتار د قصتابانو ل اره د غونتو نرخونه واا
پلور  او د اوښ غونتتته به د ر ل په نیمایي پلور م که داستتتل نه کو  نو بیا دم له بازار دریمه برخه 

کل شتيم نو دا کومه بده  هخه ووايم ده وویل: که ددوی د پلورلو په پام کل نیولو ستره ورحه نرخونه واا
 خبره نه دهم خو زه وېرې،م چل له بازار هخه به ومړ شي 

حستتعیر کل د خل و ل اره مصتتلحت دیم همدارنمه حستتعیر په دا روایت پدم دملت کو م چل په  
لراو  او د ل، ل ل په حرمستته کولو یل موبورو م پدم  لر له اېرم ل ل هخه را حقیقت کل ستتودا

 ت5امعنا چل د رمط المال هخه یل بیه نه ای ی،مم چل په دم کل د اولو خل و ل اره مصلحت دی  
 غوره ن ر:
 غوره قول

که د دواړو الو دمیل په غور او دقت ستتتره م تالعته کشوم نو معلومي، م چل په عاد  حامحو کل د 
حستعیر په اړه د جمهورو علماوو قول غوره او دمیل یل قو  د م ا ه د دوی قول له قرآني نصتوصتو  

 
  220/  5 :األخبار منتقی شرح األخبار سید أحادیث من ا وطار نیلم شوکاني  / 4/239المغني: ابن قدامهم  -1
  / زبید م مبو ب ر بن علي بن 28/   6:  تبیین الحقائق شــرح کنزالدقائق  / زیلعيم  93/   4  في شــرح البدای : الهدای   ممرغيناني  -2

ِبیِدّ  الیمني الحنفيمحمد الحداد  العباد    مةل  387/   2   الم بعة الخیریة  -: مصر  هتتت الووهرة النیرة1322م  الزر الر   / قندها م العل
م   هار ُّ دل نع غانيُّ القل ِ یِم األفع یجل عبدل الحل  من ا وطار نیلم  شتتوکاني    /237/   2دار النوادر    –هتتتتتت  کشتتف الحقاوق: مصتتر  1318الشتتر

   / الحلبيم إبراهیم بن محمد 161/   4: ا ختیار لتعلیل المختار  / ابن مودودم  220/  5 :األخبار منتقی شـرح األخبار سـید أحادیث
بي الحنفي لل   548/  2دار ال تب العلمیة   -بیروت  مجمع األنهر في شرح ملتقی األبحر:  هت1419م بن إبراهیم الحل

  230دار النفاوس     - اردن مسائل في الَقه المقارن:    ته  1424امشقرم الدکتور عمر سلمان مبو رخیة او ملمر  یلم  -3
  3/424  دار ال تب العلمیة -بیروت : المنتقی شرح الموطأ  هت1420 سلیمان بن خلفم :باجي -4
  19/ 5 المنتقی شرح المؤطا:باجيم  -5
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ستره له او د نبو  احادیًو له ظاهر ستره برابر دی  ل ه هرنمه چل رستول الله صتلی الله علیه وستلم  
کلم نو د دم صتتریو  کلو غونتتتنه هم حرم وشتتوهم خو ده مبارا نرخونه و نه اا دم چل د نرخونو د اا
کوم چل دم حته پته کتلو   حتدیتو پته وجود کل بیتا هرنمته موږ پته دم اول عتاد  حتامحو کل نرخونته واتا

 سره د مووزینو قول له دم حدیو سره صریو په ا ر کل دی  
لریزو معتامالحو کل حر هغته وختته آزاد لراولي د م لته بلل خوا اللته حعتالی خ ت ل بنتده لتان پته ستتتودا

چل د نورو بنده لانو ل اره موتتر واقع نشتتيم چل همدا آزاد  یل د پرمختګ او نتتيرازۍ ممل شتوم  
 دهم نو بیا هرنمه موږ له دوی هخه دا آزاد  سلب او دوی حرم محروم کشو 

 په غیر عادي حا تو کې تسعیر -دویم 
لر د خ لو حوکو نرخونه د ظلم او زور زیاحي له غیر ع اد  حامت هغه حامحو حه ویل کي، م چل ستودا

 ت1اامله دومره لوړ کش م چل هيت حوجیه ونه لر   
د نرخونو د لوړوالي په صورت کل د حسعیر په ه له علماء په دوو الو وېشل شو  د م لومشۍ اله 

 حفصیل یل په مندم اول د :یل ناروا او دویمه یل روا ل يم چل 
  ډله  لومړۍ

کًره متال یتانم شتتتوافع او حنتابلته د نرخونو د لوړوالي پته صتتتورت کل هم د عتاد  حتامحو پته هير  ا
غیر عاد  حامحو   حستتتعیر ناروا بوليم دوی د حامحو کتلو حه اعتبار نه ورکو م چل په عاد  حامحو او

وانی ن ر دلته هم بیانو  او اول هغه دمیل چل په کل د حستتتعیر ح م حوپیر وموميم بل ل هماغه پخ
عتاد  حتامحو کل جمهورو د حستتتعیر د حرمتت ل تاره بیتان کش  ووم هغته دلتته بیتانو م ل ته د ابوهریرة  
رضتتتي اللته عنته حتدیتو چل مخ ل مو تکر کشم یتا د امیر الم منین عمر فتاروت رضتتتي اللته عنته او 

 ي ه شوم واقعه حا ب بن ابي بلتعه رضي الله عنه حر منځ پ
همدارنمه هغه اول احادیو او نور دمول چل په عاد  حامحو کل یل د حسعیر د حرمت ل اره پرم 

 حسعیر د هرلنده حوله په هخه استدمل شوی وم دلته یل هم پرم استدمل کشی دیم چل له هغو اولو
کلي نرخ باندم د خل و له خونتتل پرحهم اړ ایستتتل د م چل دا  معلومي، م حرمت ا ه حستتعیر په اا

 ت2اکار په هغو اولو تکر شویو احادیًو کل زیان بلل شوی دی  

 
رح کنزالدقائقم  زیلعي  -1 ی   عابدینم      / ابن28/    6:  تبیین الحقائق ـش    400/    6دار الف ر    -بیروت  : ردالمحتار علی الدر المختارحاـش
  230/  8 البحر الرائق:ابن نویمم  /
ــاف القناع عن متن امقناعم   / بهوحي456/   3:  نهای  المحتاج رمليم    -2 ح ابم شتتتمس الدین مبو عبد الله محمد بن  /    44/ 4: کشـ

عینيم     -بیروت    مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل:هتتتتم  1423محمد بن عبد الرحمن ال رابلسي المغربيم المعروف بالح اب لرُّ
  244م 240/  4 المغني:  / ابن قدامهم 38/  2مغني المحتاج:   / شربینيم 380/  4دار الف ر  
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 دویمه ډله

احنافم اینل مال یانم اینل شتتتوافعم شتتتیج امستتتالم ابن حیمیة او ابن القیم الووزیة رحمة الله  
لرو او د کار خاوندانو د خل و له اړحیا او ضتترورت هخه ناوړه ل ه پورحه علیهم وایي: که چيرم  ستتودا

کشهم لته خل و ستتتره یل د حوکو پته نرخ او قيمتت کل ظلم او زیتاحوالی وکشم خ تل حوکي یل پته دومره لوړ  
نرخ پرم وپلورل چل په دومره لوړ نرخ مخ ل نه وو پلورل شتتتو م همدارنمه له مخ یني نرخ هخه  

بره یتا لته هغو هخته هم پته لوړ نرخ یل پرم وپلورل او د دم ظلم د مخنیو  او د خل و د پته دوه برا
عامه ل و د خوند  کولو ل اره له حستتعیر پرحه بله مره هم موجوده نه وهم نو پدم صتتورت کل نه یوازم  

کيم ا ت ه پته چل اولي اممر کومی شتتتيم بل ل پته اولي اممر بتانتدم مزمته دهم چل د حوکو نرخونته واتا
اولنه کل د عدالت اینمولم خل و حه د ستتتهولتونو برابرولم د ظلم مخنیوی او داستتتل نورم کشنل د 
اولي اممر لته مهمو دنتدو هخته شتتتميرل کي، م همتدارنمته ظلم کته پته هر اول کل و م لته منځته وړل 
  یل اړین او ضتتترور  د م نو دلتته هم هرنمته چل پته خل و بتانتدم ظلم حرستتتره شتتتوی او د دم ظلم
کل شتيم حر هو هم د ظلم مخه نیول  کلو پرحه نشتي کيدمی نو باید نرخونه واا مخنیوی د نرخونو له اا

 ت1ا شوم و  او هم د خل و عامه ل ل خوند  شو  و  
کلو په اړه اجماع هم نقل شتتوم دهم ل ه د اواۍ  همدارنمه په اولنه کل د اینو حوکو د نرخونو د اا

ل په اولنه کل د اجماع له مخل باید د دم حوکو هم وزن او هم یل نرخونه او غونو د نرخونو په اړهم یعن
کل شتو  و م چل د مخالفت په صتورت کل مشتتر  کومی شتيم په بایع باندم دعوا قایمه کش  او  اا

 ت2ا له اولی اممر هخه پدم اړه د عدالت غونتنه وکش  
حستتعیر د حرمت ل اره پرم استتتدمل  د لومشۍ الل د دمیلو په وړاندم وایي: کوم آیت چل دوی د

لرو   کشیم له حستتعیر ستتره په ا ر کل نه دیم ا ه حستتعیر په حقیقت کل په هغه نرخ باندم د ستتودا
لرو ل ه و  او هم د عامو ولشوم نو له دم امله حستتعیر  ملزم لراول د م چل په هغل کل هم د ستتودا

لر خ لل خونتتتل حته حته پته نتاروا ستتتره د خل و د متالونو خوړل نته ویتل کي، م همتد ارنمته کته ستتتودا
پرې تتودل شتتيم د خل و له اړحیاوو ناوړه ل ه پورحه کش  او په اېر لوړ نرخ خ ل حوکي پرم وپلور م نو 
دا اصتالج په ناروا ستره د خل و د مالونو خوړل د م نو په هغه حستعیر کل چل شتریعت روا لراولی په 

 
ــرح ملتقی األبحر:   / الحلبيم  311/    5:  لرائق البحر ا ابن نویمم   - 1 ــی  ردالمحتار علی  عابدینم   ابن   /  215/    4ا  مجمع األنهر في ش حاش

ني المعروف بعالء الدین الحص في الحنفي   /    400/    6:  الدر المختار  الدر المختار    هتتت  1423  م حص فيم محمد بن علي بن محمد الِحصع
  93 /   4  الهدای  شرح البدای :   / مرغینانيم 400/    6    دار ال تب العلمیة   - بیروت   : البحار شرح تنویر األبصار وجامع  

   400/  6 :الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار  / حص فيم 311/  5: البحر الرائقابن نویمم  -2
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لرو د مالونو خوړل نشتتتتهم ا ه په هغل کل د حوکو اصتتتلي نرخ په ن ر کل نیول   ناروا ستتتره د ستتتودا
لرو ل اره مناسبه ل ه پرم اضافه کي،     کي،  او د سودا

همدارنمه هغه احادیو چل نبي کریم صتتتلی الله علیه وستتتلم پ ل له حستتتعیر هخه منعه کشمم له 
لرو حقوا او صتتال    یوم خوا هغه په یو اانمش  حالت حمل کي، م چل هغه د هماغه وخت د ستتودا

م نو دوی خ ل حوکي په مناسبه بیه پلورل او همدارنمه په هغه وخت کل د حوکو د نرخونو په لوړوالي  وه
کل د دوی مط نه وم بل ل د عرضتل د کموالي او د حقاضتا د اېروالي له امله د حوکو بیل لوړم شتوم  

یا حستعیر حرام  ومم له بلل خوا په هماغه احادیًو کل هم داستل ند  فرمایلي: چل حستعیر روا نه دیم 
دی او یا داستتل نورم نو له دم هخه هرلندې، م چل په هغو دواړو احادیًو کل داستتل هه نشتتته چل د 
لرو د ظلم او له معقول او معمول حد هخه د حيرېدلو په صتورت کل د حستعیر حرمت حرم  ابت  ستودا

 شي 
لرۍ او حوارت په کلو کل باید قاضتتتي یا اولي اممر د ستتتودا چارو کل له ماهرو او   د نرخونو په اا

کيم حر هو عدالت اینګ  متخصتصتو اشتخاصتو ستره مشتوره وکش  او د مشتورم له مرم نرخونه واا
کل روا شتو  د م په بله ب ه ح رار نشتيم نو له ماهرو او  شتوی او هغه ظلم چل له امله یل د نرخونو اا

 ت1ا متخصصو اشخاصو سره سال او مشوره ضرور  او اړینه ده 
کتل هغته وختت روا د م چل د  همتدارنمته ابن عربي المتال ي وایي: ااد خل و ل تاره د نرخونو اتا
بازار د اوستتيدون و له لور  د مستتلمانانو په مالونو کل د فستتاد وېره موجوده شتتي    او هغه هه چل 
کرم صتلی الله علیه وستلم فرمایلي حق او هه یل چل حرستره کش  هغه ح م دیم خو   حوترت رستول ا

اول د هغه چا په حق کل چل د الله حعالی په دین اینګ ومړ او خ ل رب حه حستتتلیم و م ممر هغه دا  
خل  چل قصتتداج او عمداج د خل و مالونه په ظلم او حير  ستتره خور  او په دوی حنمستتیا راوليم بیا د 

 ت2ا الله حعالی دروازم پرانيستل د  او ح م یل پلی کيدون ی دی 
یة رحمة الله علیه وایي: کله چل د مالونو خاوندان وغواړ م هو خ ل مالونه شتتیج اإلستتالم ابن حیم

پته راوج او اصتتتلي نرخ نتهم بل ل پته لوړ نرخ وپلور  او خلت  هم دم متالونو حته اړحیتا ولر م نو پتدم 
صتورت کل باید پر دوی مزمي شتيم چل خ ل مالونه د مناستب او مًلي نرخ په بدل کل وپلور م دلته 

خته مراد پته مًلي نرخ بتانتدم د دوی لته م لف لراولو هخته پرحته بتل هته نته د م نو دوی  لته حستتتعیر ه

 
  4  الهدای  ـشرح البدای : / مرغینانيم  215/   4ا  ملتقی األبحر:مجمع األنهر في ـشرح    / الحلبيم  311/   5: البحر الرائقابن نویمم   -1

 :الدر المختار ـشرح تنویر األبـصار وجامع البحارحصت فيم    /  400/   6: حاـشی  ردالمحتار علی الدر المختارعابدینم   ابن  /  93  /
6  /400  

  6/53دارال تب العلمیة   -بیروت عارض  األحوذي: هت  1418ابن عربيم مبو ب ر بن العربي اإلشبیلي المال يم  -2
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 الله باید په هغه هه اانونه ملزم ول يم په کومو چل الله حعالی ملزم او م لف کش  د م ا ه رستتول

َه َعَلْیه  د :  فرمایلي ی اللا لا ه  ـصَ
وَل اللا نا َرـسَ

َ
ه  ْبن  َعَمَر أ

َم َقاَل:  َعْن َعْبد  اللا لا ي َعْبٍد »َوـسَ ْرًکا َلَه ف  ْعَتَق ـش 
َ
َمْن أ

َصَصَهْم َوَعَتَق َعلَ  یَمَ  اْلَعْدل  َفَأْعَطی َشَرَکاَءَه ح  َم َعَلْیه  ق    ت1ا »ْیه  َفَکاَن َلَه َمالإ َیْبَلَغ َثَمَن اْلَعْبد  َقوِّ
صتلی الله علیه وستلم   رستول الله باړه: له عبدالله بن عمر رضتی الله عنهما هخه روایت دیم چل 

 هم ولر م نور مال دومره او کش  آزاده برخه خ له هخه غالم له خ ل شتتری  هوا که وفرمایل:
 غالم به ده حه د عدل له مخل وربیه کي، م بیا به یل هغه نو شتيم کشای پوره قیمت اصتلي غالم د چل

 ت 2ا آزادې،   غالم باندم ده په او ورکو  برخل دوی د حه شری انو خ لو
نو دا هغه هه د م چل رستول الله صتلی الله علیه وستلم پرم امر کشیم یعنل باید د اول غالم ل اره  

کلوت حقیقت دی  کل شيم چل همدا د حسعیر اد نرخ د اا  ت3امناسب نرخ واا
وکالت هخه منعه همدارنمه رستول الله صتلی الله علیه وستلم د نتار اوستيدون ي د بيرونیو خل و له  

لریز حوکي د پلورلو ل اره نتار   کش م پدم که هوا له نتار هخه بیرون په کلیو کل اوستل او خ ل ستودا
حه راوړ م نو د نار اوسيدون ي نشي کومی چل ورحه ووایيم حه د نار له نرخ هخه نه یل خبرم ما خ ل  

رم د نتار خل  د بیرونیو خل و  وکیل ونیستهم هو ستتا حوکي په نته لوړ نرخ درحه وپلورمم ا ه که چي
ل اره مالونه وپلور م پداستتل حال کل چل د نتتار خل  د خل و له اړحیاوو خبر د م نو پدم صتتورت  
کل د مشتتتریانو او نتتاریانو ل اره د مالونو نرخونه لوړې، م نو له دم امله رستتول الله صتتلی الله علیه  

 ت4ات مبا  دی وسلم له دم وکالت هخه منع کشم دهم سره له دم چل وکال 
ي َحائ ط   همدارنمه له ستمره بن جندب رضتی الله عنه هخه روایت دی:   ْن َنْخٍل ف  دإ م  َه َکاَن َلَه َعـضَ نا
َ
أ

لَ  ، َفَطَلَب َّل  ه  ی ب 
، َفَیَتَأذا ه  َلی َنْخل  َمَرَة َیْدَخَل َّل  ْهَلَه، َوَکاَن سـَ

َ
َجل  أ ، َوَمَع الرا ار  ْنصـَ

َ
َن األ ْن َیب  َرَجٍل م 

َ
یَعَه، َفَأَبی،  ْیه  أ

َا َلَه، َفَطَلَب  َم َفَذَکَر َذل  لا ی اللَه َعَلْیه  َوـسَ لا يا صـَ ب 
َلَه َفَأَبی، َفَأَتی النا ْن َیَناق 

َ
َلْیه  أ ی اللَه    َفَطَلَب َّل  لا يُّ صـَ ب 

َلْیه  النا َّل 
َه فـَ  لـَ اق  ْن َینـَ

َ
ه  أ َلیـْ َب َّل 

َأَبی، َفَطلـَ َه، فـَ یعـَ ْن َیب 
َ
َم أ لا ــَ ه  َوسـ ، َعَلیـْ ـیه  َه ف  بـَ ْمًرا َرغا

َ
َذا« أ َذا َوکـَ َا کـَ َه َولـَ َه لـَ اَل: »َفَهبـْ َأَبی، قـَ

 
دار    -ححقیقم مص فی دیب البغام بیروت صحی  البخاري:    هتتتت1407م  محمد بن إسماعیل مبو عبد الله البخار  الوعفيبخار م    -1

هل باب:   1/334ابن کًیر   دل یس ول سل صل نل ِه ول بس ةل رل ادل نل ِعبل سل حع
ل
ا م ِد ِإتل بع عل ابل الع   2553  د حدیو ل ه: بل

ــالم  تت –ابن التیمیتةم حقي الدین مبو العبتاط محمتد ابن حیمیتة الحراني الحنبلي الدمشتتتقيم اب    -2 ــب  في امسـ دار   –بیروت :  الحسـ
   1/29 ال تب العلمیة 

  1/56 پورحنۍ مرجع: -3
   1/63 پورحنۍ مرجع: -4
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: »اْذَهْب َفاْقَلْع َنْخَلَه«. يِّ ار  ْنصـَ ََ « َوَقاَل ل  ارُّ ْنَت َمضـَ
َ
 باړه: ده د یوه انصتار  په ام ه  ت 1اَفَأَبی، َفَقاَل: »أ

 هم چل د ده په ورحللو سره ورحه ستونزه وه کل ونه درلوده او له انصار  سره یل خ له کورنۍ هم اوسيد
نو د ام ل خاوند له ده هخته غونتتتتنه وکشهم هو دا ونه یل پرم وپلور م خو ده قبوله نه کشهم بیا  
یل په بله ونه باندم د بدلولو غونتتتنه حرم وکشهم هغه یل هم ونه منله  له دم هخه وروستتته انصتتار  

او له ده هخه یل شتت ایت وکشم رستتول الله صتتلی الله علیه  رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم حه راغی 
وستتتلم له ده هخه وغونتتتتل چل هغه ونه په انصتتتار  وپلور م خو ستتتمره قبوله نه کشهم بیا یل حرم 
وغونتتتتل چل له انصتتتار  ستتتره یل په بله ونه بدله کش م دا یل هم ونه منلهم بیا یل ورحه وویل: نو د 

ی به دا او دا درکش م اهياوه یلت هغه یل هم ونه منلهم له دم هخه  ام ل خاوند حه یل وب ته الله حعال 
وروستته رستول الله صتلی الله علیه وستلم ستمره حه وویل: حه ضترر رستوون ی یل او انصتار  حه یل وویل: 

 ومړ شه او هغه ونه له بيخه وباسه 
د اړ کشم چل نو له دم حدیو هخه هرلندې، م چل رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم د ونل خاون

خ له ونه یا د ام ل پر خاوند د پیستتتو په بدل کل وپلور  یا یل ورستتتره په بله ونه بدله کش  او یا یل 
پرحه له پیستتتو ورکش م له دم هخه معلومي، م چل د مشتتتتر  د اړحیا په وخت کل د مال پر خاوند د 

له خ ل اان هخه د خ ل مال پلورل د مناستب نرخ په بدل کل واجب د م ا ه د ام ل خاوند چل 
ضتترر دفعه کولو په موخه د ونل ایستتتلو حه هومره اړحیا درلودهم اواۍ حه د عامو خل و د اړحیا په پرحله 

 ت2ااېره کمه ده 
 د دواړو الو د دلیلونو حر منځ پرحله

کلو جواز   د نرخونو د لوړوالي پته صتتتورت کل د دویمل الل دمیتل چل لته مخل یل د نرخونو اتا
 مندم دمیلو له امله غوره د : ابتي، م د 

د دوی دمیل د شتریعت له اصتلي مقصتد ستره موافق د م ا ه استالمي شتریعت فرد  او اولنیزم   •
دواړم ل ل خوند  کشم د م خو د اختالف په صتتورت کل یل د عامه ل و خوندیتوب حه لومشیتوب  

 ورکشی دی 
یعنل پر    ))اعـمال اـلدلیلین اولی من اهـمال اـحدهـما((د هغل اصتتتولي قتاعتدم لته مخل چل وایي:   •

دواړو دلیلونو بتانتدم عمتل لته دم غوره دی چل یو یل پرې تتتودل شتتتيم نو کته چيرم د متالونو د 
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کموالي او د خل و د اړحیتاوو د زیتاحوالي لته املته د متالونو نرخونته لوړ شتتتول او پتدم لوړوالي کل 

هيت اول مط نه درلودم پدم صتتتورت کل د لومشۍ الل د احادیًو له مخل حستتتعیر ناروا  خل و  
دی او که چيرم خل و په خ له خونتته د مالونو نرخونه لوړ کشلم پدم صتتورت کل باید د امام له  

کل شيم هو په اولنه کل عدالت پلی او د خل و حقونه خوند  شي   لور  نرخونه واا
الي په صتورت کل د حستعیر روا ل لم له حدیو ستره مخالفت نه دیم همدارنمه د نرخونو د لوړو  •

ا ه په حدیو کل داستل کوم لفظ نشتته چل عام و  او په هر وخت کل د حستعیر په حرام والي  
دملت وکش م بل ل هغه حدیو په یوه اانمشم پي تته کل روایت شتتویم کله چل په مدینه منوره 

اوو د زیاحوالي له امله نرخونه لوړ شتولم پدم صتورت کل کل د مالونو د کموالي او د خل و د اړحی
کلم چل دا یوه اانمشم پي تته وه او په هر وخت   رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم نرخونه ونه اا

 کل حرمت نه افاده کو   
د نرخونو لوړوالی هغه ستتتونزه دهم چل ولش  له دوو پایلو ستتره مج کو م یا به له اړحیا ستتره ستتره  •

ي او یا به یل په لوړ نرخ اخليم نو دم دواړو ستتونزو حه باید د حل مره ول ول شتي چل مال نه اخل
کل د     ت1ا هغه د نرخونو اا

  غوره قول
که د دواړو الو دلیلونه و ارزوو او نته دقت پ ل وکشوم همدارنمه د استالمي شتریعت اصتلي مقصتد 
او م لتب پته غور ستتتره م تالعته کشوم نو هرلنتدې، م چل استتتالم د داستتتل یوم اولنل رامنځ حته کول  
غواړ م چل په هغل کل د اولو ولشو حقوت خوند م عدالت پ ل قایم او اول ولش  نتته هوستتا  وند 

م هر هوا د حق د حر مستته کولو په موخه د نورو خل و حقونه حر پ تتو مندم نه کش م په هغل ولر 
 اولنل کل ظلم نه و م عداوت او دنمنۍ پ ل شتون ونه لر م نو دم اولو حه په کتلو سره وایو: 

 ل که له حستعیر پرحه هم پورحه موخل حر مسته کيدلل نو نه یوازم چل حستعیر حه هيت اړحیا نشتتهم بل
حستعیر حرام او ناروا دیم خو که چيرم له حستعیر پرحه پورحه موخل حه رستيدل ناشتوني شتولم قاضتي او 
اولي اممر له حستعیر پرحه نشتوای کومی چل د خل و حقونه خوند  کش م بل ل یوازینۍ مر یل همدا 

کل مزمي او ضرور  د    حسعیر وم نو پر قاضي د خل و ل اره حسعیر او د نرخونو اا
لرو هيت ا ر   همدارنمه که نرخونه د  بیعي پي تو له امله لوړ شتولم چل په لوړ والي کل یل د ستودا
لرو له لور  نرخونه لوړ شتتول او د اولنل د  موجود نه وم بیا هم حستتعیر جواز نه لر م خو که د ستتودا

 ولشو حقوت له حسعیر پرحه نه خوند  کيدل نو پدم صورت کل بیا حسعیر روا دی 
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 د تسعیر د جواز شرطونه  –لب مط درېم
په دویم م لب کل مو د حسعیر ح م هرلند کشم چل په عاد  حامحو کل د احنافو او اولو جمهورو  
کًره شوافعو   کًره مال یانوم ا علماوو له ن ره حسعیر ناروا ل ل شوی او په غیر عاد  حامحو کل هم د ا

اینو مال یانو او اینو شتوافعوم همدارنمه د شتیج   او حنابله وو له ن ره ناروا ل ل شتویم خو د احنافوم
امستتتالم ابن حیمیته او ابن قیم الووزیته لته ن ره پته غیر عتاد  حتامحو کل د مشتتتخصتتتو شتتتراو و پته  

 موجودیت کل حسعیر روا ل ل شوی دیم چل پدم م لب کل هغه شراوط په حفصیل سره بیانوو 
 نرخ پلورل لوړ ډېر توکي په خوراکي -لومړی 

کي چيرم د که ویليم علماوو حنفي  لوړ په هخه نرخ اصتتلي له مالونه خ ل خاوندانو حوکو خورا
کم او پلورل قيمتت کلو لته ل تاره خونتدیتوب د حقونو د ولشو د حتا  درلودهم نته مره بلته پرحته نرخ اتا
لرو ماهرو او پوهو د شتيم کومی کيم نرخ مناستب مشتوره په ستودا  همدم په دی او قول غوره دا واا

 ت1اکي،   دفعه پدم سره د اولنل له عامو ولشو ضرر ا ه دهم فتوا هم
او نور علماء وایيم هغه لوړ نرخ چل مستلمانان حرم منعه شتو م دا دیم  امام زیلعي رحمة الله علیه

  ت2اشي  وپلورل قيمت لوړ برابره دوه په هخه قيمت خ ل اصلي له مال چل
 اړتیا خلکو د ته ټاکلو نرخونو -دویم 

کي اړ باستي حر هو خل و   فقهاء د هغه ضترر د مخنیو  په موخه چل عامو ولشو حه رستي، م چاروا
کي او بیا پیرون ي او پلورون ي پرم م لف کش     ت3احه نرخونه واا

ابن حیمیة رحمة الله علیه پدم اړه وایي: امام کومی شتتيم چل پلورون ي اړ باستتيم هو خ ل مالونه 
 قيمت په بدل کل وپلور  او دا په هغه صورت کل چل پیرودون ي ورحه اړحیا ولر  د مًلي 

کي حوکي و  او د ده لته اړحیتا هخته زیتات و م  د بيلمل پته حولته: کته لته چتا ستتتره غنم یتا نور خورا
کي حوکو خاوند  خل  ضترورت ورحه ولر م پدم صتورت کل امام کومی شتي چل د غنمو یا نورو خورا

کي حوکي د مًلي قيمت په بدل کل وپلور   موبور کش م حر   هو خ ل خورا
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کي حوکي د  کي حوکو حه اړ شتولم کومی شتيم د بل چا خورا له دم امله فقهاوو ویلي: که هوا خورا
هغه له اجازم پرحه د مًلي قيمت په بدل کل وپير  او که چيرم یل د مًلي قيمت هخه په لوړ قيمت 

 ت1اوپيرل نو خاوند یل یوازم د مًلي قيمت مستحق دی  

  احتکار لوري له روسوداګ یا او تولیدوونکو د -دریم 
کي په چل د م متفق فقهاء اول پدم  متفق هم پدم همدارنمه دیم حرام احت ار کل حوکو خورا

 په حوکي شتو  ستاحل کل احت ار په چل شتيم ایستتل اړ یل مال  هو دهم دا جزا احت ار د چل د م
 ت2اوپلور   سره جزا او حعزیر له نرخ معقول او مناسب

 پلورل توکو د باندې خلکو معلومو او مشخصو په -څلورم 
کي هو خ ل شتيم ایستتل اړ خل  چل وایي: کله الله علیه رحمة حیمیه ابن  معلومو په حوکي خورا

 کومی نشتي دوی او دی واجب حستعیر وایي چلم خوله یوه په علماء نو وپلور م خل و مشتخصتو او
 له مًلي چل کومی نشتي هم مشتتریانهمدا راز  او وپلور  قیمت لوړ په یل هخه قیمت له مًلي چل

 .وپیر  قیمت لوړ په یل هخه قیمت
 خل و هغو د کل صتورت پدم شتيم ورکشل حه خل و مشتخصتو حق پلور د پیر او چيرم که ا ه

 په حستعیر کل صتورت زیاحی کي، م نو پدم لر  هیله پلورلو  د پیرلو او یا مالونو دم د چل کل حق په
 ت3ادی  واجب علماوو د احفات 
  برعکن یا او اتَاق  پلورونکو د ضد پر پیرونکو د -پنځم 

لر چل کله کلي له به حوکي خ ل چل وکش م احفات  خاوندان فابری و د او ستودا  هخه لوړ قیمت اا
 وکش م احفات  مشتتریان یا بالمقابل او وه ل ه زیاحه حه دوی کل قیمت هغه په او پلور  نه نرخ کم په

کل کل هم صورت پدم نرخ اخليمچل هغه حوکي به په ایا   واجب دی  د نرخ اا
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ا ته پتدم کل پته ظلم بتانتدم احفتات دی او د   ت1اابن حیمیته رحمته اللته هم همتدا قول غوره کشی دیم
َوَتَعاَوَنوا َعَلی  :  استتتالم په مبین دین کل په ظلم باندم احفات ناروا دیم الله حعالي پدم اړه فرمایلي د 

ْثم  َواْلَعْدَوان   ْقَوی َوَ  َتَعاَوَنوا َعَلی اْم  رِّ َوالتا    (2)اْلب 

 باړه: کوم کارونه چل د نی ۍ او خدای پالنل د  په هغو کل ستره مرستته وکش  او کوم کارونه چل 
 د رناه او حیر  و  په هغوکل د هي ا مالحش مه کو   

  شي اړ ته د یوې ډلې کسبګرو کار خلک چې کله -شپږم 
 کستبمرو احرکا،م پ  خل  د کله امعمالتت وایي او هغه دا چل فی کل ااحستعیر فقه په حه دم

کم نو دوی اېره لوړه اجوره غواړ م شتي او اړ نوروت کار حه داستل او په عدالت او  چل شتيم کومی حا
کي او بیا مصلحت ومړه اجوره  ت3اکش   م لف پرم دوی ورحه واا

پرحته لته نرخ احنتافم همتدارنمته ابن حیمیته او ابن القیم الووز  رحمتة اللته علیهمتا وایي: کته د خل و ل ل  
کيم کته د خل و ل ل کلو هخته نته خونتد  کيتدلل نو اولي اممر بته پته عتدل ومړ نرخ اتا کلو پرحته هم    اتا لته نرخ اتا

کلو حه اړحیا نشته   4ا خوند  کيدلل بیا د نرخ اا

 مبحث  دویم
 له ټاکلو نرخونو څخه د سرغړوونکو جزا تنظیم، تګالره او  ټاکلو  ونونرخ د 

حا ت، د تـسعیر په اړه له متخـصـصو او اهل نظر خلکو ـسره مشوره   تـسعیر د وجوبد  –مطلب  لومړی
 کول او د نرخونو نظارت او څارنه

 د تسعیر د وجوب حا ت -لومړی 
کل نرخونو د کل اانمشو حامحو د اړحیا له مخل په کشه واجبي،  اا م دا ا ه چل اصل په معامالحو ارا

رف دیم خو که هوا له خ ل دم حق هخه ناوړه ل ه پورحه ورکشهت کل آزاد  او د خ لل خونتتل حصتت
کش  او خل و حه ضترر ورستو م بیا استالم د ده آزاد  مقیده او له خ لسترو حصترفاحو هخه یل مخنیوی  

اندازه جواز ورکول کي، م چل د خل و اړحیا پوره او ستتونزه یل حل   کشی دی او ضترورت حه په دومره
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ــرورات تقدر بقدرهاشتتي؛ ا ه دا فقهل قاعده ده چل ا  نو د اړحیا له پوره کيدلو وروستتته نور   ت1اتالض

 جواز نه ورکول کي،   
کل نرخ چل د حامت هغه  د : اول مندم واجبي،  په پ ل اا

 لومړی حالت
عامه شتي او له هغو حوکو پرحه  وند ناشتونی و  او د مالونو او  خل و اړحیا د حه چل مالونو او حوکو کله 

کم نیو ختاونتدان د خل و لته دم اړحیتا نته د نتاوړه ل ل پورحته کولو پته نیتت خ تل متالونته پته اېر لوړ نرخ  یتا  
کي   وپلور م پدم وخت کل امام د دم مالونو ل اره مناسب او په عدل ومړ نرخ اا

ا  شتیج امستالم ابن حیمیه رحمة الله علیه وایي: ااامام یا اولی اممر کومی شتيم چل د خل و د اړحی
په وخت کل د مالونو او حوکو خاوندان اړ کش م هو خ ل مالونه په مناستتتب قيمت وپلور م د مًال په 
کي حوکي موجود وو او ده ورحته اړحیتا نته درلوده پتداستتتل حتال کل چل نورو  اول: کته لته چتا ستتتره خورا

د دم  خل و ورحه اړحیا لرله یعنل د مخمصتل په حالت کل ووم پدم صتورت کل امام کومی شتيم چل
کي حوکي پر خل و په مناسب قيمت وپلور   کي حوکو خاوند اړ کش م هو خ ل خورا  خورا

کي حوکو حه اړ شتوم له هغه هخه یل د مًلي او  له همدم امله فقهاوو ویلي د : که هوا د چا خورا
مناستب قيمت په بدل کل په زور ستره هم اخستتالی شتي او که چيرم یل خاوند له اصتلي نرخ هخه په 

مستحق کي،  او له اصلي او مناسب نرخ هخه    نرخ وپلورلم خاوند یل یوازم د هماغه اصلي نرخ لوړ
  ت2ازیاحل پیسل له مشتر  هخه نشي اخستالیتت 

همتدارنمته شتتتیج امستتتالم ابن حیمیته رحمتة اللته علیته پته بتل اتای کل وایي: ااکلته چل د یو شتتتي   
دانو یل مزم د م چل د قيمة المًل اچل همدغه اخستتتلو او پلورلو حه اول خل  اړ شتتيم نو پر خاون

حوکي په نور بازار کل هه قيمت لر ت په بدل کل یل وپلور   او یقیناج هغه شتی چل عام خل  ورحه اړ 
شيم په هغل کل حق یوازم الله حعالی لره دیم نو له همدم امله علماوو دا د الله حعال حقوت او حدود  

 ت3ال لي د  
و خل و کل کونډهم یتیمم معلولم مستت ینم فقیرم مستتافر او د اولنل نور د اړحیا  دا ا ه چل په عام

خاوندان شتتتهم الله حعالی په خ ل ع مت ستتره له دوی ستتره اان شتتری  وبالهم حر هو شتتتمن او د 
 روت ختاونتدان وربتانتدم پته پیر او پلور کل ظلم ونته کش م نو ا ته بتایتد امتام متداخلته وکش  او نرخونته 

کي   واا
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 دویم حالت
کله چل خل  خ ل مالونه د احت ار په نیت له خ لو اانونو ستتره وستتاحي او د اولنل خل  ورحه اړحیا   

کلي نرخ له مخل یل وپلور م ا ه  ولر م نو امام کومی شيم چل د دوی مالونه بازار حه عرضه او د اا
الله علیه وستلم د احت ار په  صتلی  احت ار د استالم په مبین دین کل حرام او لویه لناه دهم رستول الله

ر » اړه فرمایلي د :   یعنل: احت ار له لناه لار هخه پرحه بل هوا نه کو   ت1اخاطئ« َّل  َیحتک 
شیج امسالم ابن حیمیه رحمة الله علیه فرمایي: له اان سره د هغو شیانو ساحل چل عام خل  ورحه 
اړحیا لر م ناروا کار د م ا ه پدم اړه امام مستتلم رحمة الله علیه په خ ل صتتحیو کل له رستتول الله 

یعنل احت ار له لناهمار پرحه بل   ت2ا  » یحتکر ا  خاطئ«صتلی الله علیه وستلم هخه روایت کشی دی:  
 هوا نه کو  

ا ه احت ار کوون ی هغه هوا دیم چل د خل و د اړحیا وړ شتیان اخلي او له اان ستره یل ستاحيم  
حر هو په دوی باندم نرخونه لوړ شتتتيم چل دا د الله حعالی د بندلانو په وړاندم لوی ظلم دیم نو ا ه 

  لت  د مًلي قيمتت پته بتدل کل د خ لو متالونو پلورلو حته اړ بتاستتتي امتام یتا اولي اممر حته مزمته دهم چل خ

  ت3ا
 دریم حالت 

لر  د هو مشتتخصتتو خل و چل کله  منحصتتره کشای شتتي او پلورون ي د  وندانه اړین   منځ حر ستتودا
کيم حر هو د  حوکي لته اتان ستتتره وستتتتاحي پته همتدم وختت کل امتام بتایتد متداخلته وکش  او نرخونته واتا

 له ظلم هخه ونیسي او د عامو خل و پدم ستونزمن وخت کل مسنیوی وکش  پلورون ي مط 
کله دولت او یا هم لوی شترکتونه د خ لو حوکو د واردولو او پلورلو جواز خاصتو او محدودو خل و حه 
ورکو  چل پدم کار سره پلورون ي د نورو خل و له رقابت هخه بل غمه کش  او وکومی شيم چل په 

 ه وپلور   خ له خونه مالون
شتیج امستالم ابن حیمیه پدم اړه ویلي د : د احت ار نه هم ستخته او ناوړه دا چل اینو خل و حه د 
لرۍ اجازه ورکشل شتي او نور خل  حرم منع کشای شتيم چل پدم اول د  اینو حوکو او مالونو د ستودا

لرو پلور  او وروستتته یل هم لر په مالونو خاوندان خ ل مالونه پر همدغو مشتتخصتتو ستتودا دغه ستتودا
نورو خل و باندم وپلور   پدم صتتتورت کل باید دولت مداخله وکش  او په دوی مزمي کش م چل د 
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خل و متالونته بته لته مًلي قيمتت هخته پته ایتا نرخ نته پیر  او نته بته یل لته مًلي قيمتت هخته پته لوړ نرخ  

ه هيت عالم مخالف  پلور   نو پدم صتتورت کل حستتعیر په احفات د علماوو ستتره واجب دی او پدم اړ 
 ت1ان ر نه لر  

ابن حیمیة رحمة الله علیه دا حالت د احت ار له حالت هخه هم ستتخت او ناوړه ل لی او ح ومت  
 ت2ایل م لف بللی حر هو د دم جواز د ورکشم سره سم د دوی نرخونه هم حعین او کنترول کش  

 څلورم حالت
باستل او  اړ حه پیرودون ي یل اخستتلو او کش  لوړ قيمتونه مالونو خ لو د چل د مالونو خاوندان په یوه غ، کله 

 یا هم پيرودون ي په یوه غ، د حوکو نرخ ایا کش  او پلورون ي په هماغه ایا نرخ پلورلو حه اړ باسي:
کيم  احفتات دوه حالتونه لر م یا به پلورون و حوافق کشی و  او د خ لو مالونو ل تاره به اېر لوړ نرخ اا

له هغه هخه به یل په ایا نرخ نه پلور م چل پدم صتتورت کل د پیرودون ي حق حر پ تتو مندم چل 
کي، م یا هم پیرودون ي یو له بل ستتتره احفتات وکش م چل دا مالونه به له دم نرخ او ایا قيمت هخه  

 پورحه نه اخليم هو د پلورون و حاوان وشي 
مله زیاحو علماوو ل ه امام ابو حنیفة رحمة الله شتتتیج امستتتالم ابن حیمیه پدم اړه وایي: نو له دم ا

علیه او ملمرو یل هغه خل  چل ام ل او یا نور مالونه د اجورو په بدل کل ستره شتری و م پداستل 
 ت3احال کل چل عام خل  ورحه اړحیا لر م منع کش  د  

حلقی الرکبتان او نوش لته  ابن القیم الووزیتة رحمتة اللته علیته پتدم اړه فرمتایي: یقینتاج چل دا بیع د  
 ت4ابیعو هخه هم اېره لناه لر  

 له احت ار سره یل حوپیر: هلورم حالت د احت ار سره دوه هرلند حوپیرونه لر :
پلورون ي هخه هم متصتتتور دیم حال دا چل په هلورم حالت کل باید اول پلورون ي ستتتره  یواحت ار له  •

 سال شي 
احت تار یوازم لته پلورون و هخته متصتتتور دیم حتال دا چل پته هلورم حتالتت کل هم پلورون ي او  •

 ت5اپیرودون ي کيدای شيم د خ ل اان په ل ه په یوه نرخ سره سال شي 
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 په اړه له متخصصو او اهل نظر خلکو سره مشوره کول د تسعیر -دویم 
لر را اولو م همدارنمه   شتیج امستالم ابن حیمیه رحمة الله علیه فرمایي: ااامام به د بازار مشتهور ستودا
لریزو چارو کل نور ماهر او متخصتص خل  به هم راغواړ م حر هو د دوی رنتتینولي رونتانه  په ستودا

ونتتتتنل کو م چل دا مالونه هه اول اخلڅ  هه اول یل پلور   باید له کش م بیا به له دوی هخه دا پ
پلورون و او پیرودون و هخه دومره پونتتتتنل وشتتتيم چل په پایله کل یل د دواړو ل ل پ ل خوند  او 
کي چل دوی پرم  هيت لوری پ ل متورر نشيم ا ه که چيرم د دوی له خونل پرحهم داسل نرخ واا

کي حوکي کم او مالونه به خوښ نه و  کيدای شتيم نرخون ه فاستد او په پایله کل به په بازارونو کل خورا
 ت1احلف او له منځه ومړ شيتت 

پدم اړه امام اشتتتهب له امام مال  رحمة الله علیه هخه داستتتل روایت کشی دی: د بازار مشتتتر یا 
کل او وروستتته یل وویل: دا غونتته په د ومره پیستتو او دا نتتاروال د قصتتابانو ل اره د غونتتو نرخونه واا

 غونه په دومره پیسو پلور م که مو خونه نه و م نو بازار پرې،د   
کي نو دا  امام مال  رحمة الله علیه وویل: که د دوی د مالونو اخستتتلو حه په کتلو ورحه نرخونه واا

 ت2اسمه دهم خو زه پدم وېرې،م چل بازار به پرم ږد  
متة اللته علیته د دولتت متداخلته حر داستتتل حتده روا ل لل  لته دم نته دا معلومي، م چل امتام متالت  رح

چل دواړه  رفونه اپیرودون ي او پلورون يت خوشتتتحاله و  او یو  رف دم حه اړ نشتتتيم چل ستتتودا 
 پرې،د  

کل شتي او د اخستتلو له کیفیت او  نو هر هغه نرخ چل د مالونو له خاوندانو ستره له هيشنل پرحه واا
لرو د نفرت ممل  د راوړلو له ستتونزو هخه یل اا لرۍ هخه د ستودا نونه خبر نه کش م دا بیا له ستودا

لرايم ا ه پدم صتورت کل دوی په خ لو اانونو باندم د ظلم او زیاحي احستاط کو م پداستل حال 
کل چل استالم د عدل او انصتاف دین دی او دا نه خونتو  چل هوا د بل چا حق حر پ تو مندم او 

 ت3احر خ ل حد ور واړو  
 د اسالمي فقهې له نظره د نرخونو څارنه –دریم 

کل یو ضترورت او د عامه مصلحت غونتنه دهم نو اړینه دهم چل د امام له لور  یل   دا چل د نرخونو اا
 دقیق کنترول او هارنه وشي 
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د یادونل وړه دهم چل په استتتالمي ن ام کل د نرخونو هارنه د محتستتتب او د امر بالمعروف او نهی  

منستوبینو له دندو هخه شتميرل کي،  او دوی د شتریعت د نورو اح امو د پلي کيدلو  عن المن ر د 
او ن تارت حر هنتګ بتازارونته هم هتار  او د خل و حلل او پيمتانل لور م هو لته دم مرم د خیتانتت او 

 ت1ا سرغشونل مخه ونیسي 
 له ټاکلو نرخونو څخه د سرغړوونکو جزا –دویم مطلب 

په کتلو ستره که چيرم امام د خ ل رعیت د مصتالحو د خوندیتوب ل اره د حوکو  د مقالل حيرو م البو حه  
کتلم د هغل منتل واجتب د  او ستتترغشوون ي بته مقرره جزا لتالل ا ته اللته حعتالی فرمتایلي  نرخونته واتا

ول ي  د :
َ
َسوَل َوأ یَعوا الرا ط 

َ
َه َوأ یَعوا اللا ط 

َ
یَن آَمَنوا أ ذ 

َها الا یُّ
َ
ْنَکْم َیا أ ْمر  م 

َ
   (2)اأْل

کو   باړه: ام م منانو د الله ح م ومنڅ  او د رسول ومنڅ او د خ لو چاروا
نو د  وند په اولو برخو استیاستتم د ل ت رو حن یمم د نتارونو کنترولم د حوکو د نرخونو کنترول او 

 ت3اجزا وړ لراي داسل نوروت کل د امام د امر منل واجب او سرغشونه حرم لناه بلل کي،  او د  
 جزاګانې )مجازات( په دوه ډوله دي:

کل شتتتوم د م ل ه حدودم قصتتتا م دیتونه او   • لانل د م چل په استتتالمي شتتتریعت کل اا هغه جزا
 کفارات  

کل شتتومم بل ل لناه حه په کتلو ستتره یل   • لانل د م چل په استتالمي شتتریعت کل ند  اا هغه جزا
کل قاضتتي یا امام حه ستت ارل شتتو  او دوی د و  خت او ظروفو په پام کل نیولو مناستتبه جزا ورحه اا

کتل شتتتو  نرخ هخته د  کيم چل دم جزا حته پته استتتالمي فقته کل حعزیرات وایيم نو د امتام لته اتا اتا
 مخالفت او سرغشونل جزا هم په حعزیراحو کل شاملي،  

لتانو اولونته زیتات د م ل ته: بته  بته راتلم ربشولم بنتد  کولم لته هيواد هخته شتتت شلم د حعزیرم جزا
  ت4اوهلم مالي جریمه او داسل نور 

لانو هخه هره یوه چل د سترغشوون ي له حال ستره مناستبه ول لهم پرم پلل کومی  امام له دم جزا
شتي  ا ه خل  یو له بل ستره حوپیر لر م اینل په حوبیج او زجر له خ ل مخالفت هخه مط اخليم 
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ا اینل بیتا لته بنتد او حبس پرحته لته خ تل مختالفتت هخته مط نته اخليم اینل بیتا اېر مختالف و م چل د
 یوه جزا هم ورحه بسنه نه کو م بل ل باید له دم هخه درنه جزا ورکشل شي  

د قاضتيم هارنوال او نتاروال له مرم کومی شتيم چل د بازار د نرخونو او د خل و حر  همداراز امام
کشم ورکشم د حن یم او کنترول په موخه د خل و د حال او شتان ستره مناستبه او اغيزمنه جزا   منځ د را

 کش  حعین  
لم َمرا َعَلی  له حوترت ابوهریرة رضتي الله عنه هخه روایت دی:  ول الله صـلی الله علیه وـس أنا رـس

ــَ  ا(( َقاَل: أص َعام  َب الطا اح  ــَ َعَه َبَلاًل، َفَقاَل: ))َما هَذا َیا ص ــاب  یَها َفَناَلْت أص ْبَرة  َطَعاٍم َفأْدَخَل َیَدَه ف  ــَ اَبتَه  ص
َماَء َیا رسول الله. قَ  ا«السا نا َنا َفَلْیَن م  اَس! َمْن غشا ی یَراَه النا َعام  َحتا   ت1ا اَل: »أَفاَل َجَعْلَتَه َفوَق الطا

کي حوکو په درمند باندم حيرېدهم مط یل په هغه کل   باړه: رستول الله صتلی الله علیه وستلم د خورا
نتدهم دا هته د   هغته د ننته کشم چل لوحل یل لمتدم او نمونل شتتتومم نو ویل ویتل: ام د حوکو ختاو 

وویل: ام د الله رستولهم دا باران ممده کش  د   رستول الله صتلی الله علیه وستلم ورحه وفرمایل: نو بیا 
د ولل نه رابرستتيره کولم حر هو خل  یل وویني! هوا چل له موږ ستتره فرېب او دوکه کو  له موږ  

 هخه نه دی 
هوا چل ناروا کار به یل وکش او د حعزیر وړ به همدارنمه حوترت عمر فاروت رضتي الله عنه هغه  

 ت2اوم په دورو او متروکو واهه 
لتانو انتدازه او  نو لته همتدم املته شتتتیج امستتتالم ابن حیمیته رحمتة اللته علیته وایي: ااد حعزیر  جزا
صتفت د لناه په لوی والي او کوچینواليم د لناهمار شتخص په حالت او همدارنمه د لناه له اېروالي  

 ،والي سره حوپیر موميتت  یا ل 
امام ابن القیم الووزیة رحمة الله علیه فرمایي: د وختم اایم حال او د مصتتتلحت په حغیر ستتتره  
حعزیر  جزا هم حغیر موميم همتدارنمته حعزیر  جزا د لنتاه لته حوم او خ ر ستتتره او د لنتاهمتار پته 

 ت3ا نفس او وجود کل د ححقق له مخل حغیر مومي 

 پایلې
ححقیقي مقتالو کل د پتایلو تکر کول یو اړین امر دی لته همتدم کبلته د دم مقتالل مهمل   -علميپته  

 پایلل په مندم اول بیانی، :

 
  102  باب: باب قول النبي صلی الله علیه وسلم من غشنا فلیس منا  د حدیو ل ه: 1/99: صحی  مسلممسلمم  -1
  1مجل  البحوث امسالمی : ج،هت  تم  1398د سعود  دار امفتاءم   -2
   223 الطرق الحکمی : ص  / جوزیةم 45:   الحسب  في امسالمابن التیمیةم  -3
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کل قیمت او اجورم د منافعو او کار حوکوم د خوا د اهل خبره په مشتوره له دولت د حستعیر -1  او اا

کلي خل  به له چل اول پدم د م ایستتل اړ حه منلو یل خل   سترغشونه نه کو  هخه نرخ اا
کلل سرغشوون و حه به کل صورت په مخالفت د او  کي،   ورکول جزا اا

کل شتو م چل هغه وخت   -2 د رستول الله صتلی الله علیه وستلم په وخت کل نرخونه ا ه نه د  اا
 نرخونه د موسمي بدلونو له مخل لوړ شو  وو  

لرو ل اره د دوی د مالونو د په عاد  حامحو کل اولي اممر حه   -3 شتترعاج جواز نه لر م چل د ستتودا
کي   پلورلو نرخ واا

لرو   -4 په غیر عاد  حامحو کل دولت شترعاج باید د خل و د مصتالحو د خوند  کولو په موخه ستودا
کيم هو د عامو خل و مصالو خوند  شي   حه د حوکو نرخونه واا

کلو د جواز ل اره د هغو شت ،  -5 و شتر ونو وجود مزمي او ضترور  دیم د کومو چل د نرخونو د اا
 په دویم مبحو کل یادونه وشوه 

کلي نرخ    -9 کلو په صورت کل هغه چا حه چل له اا امام یا اولي اممر کومی شيم چل د نرخونو د اا
 هخه سرغشونه کو م د مخالفت کوون ي له حال سره مناسبه جزا ورکش  

کل د اړوندم ادارم - 10 د مالي او اقتصتاد  چارو د ماهرینو او متخصتصتو کدرونو په   د نرخونو اا
 مرسته حرسره کيدمی شي  

 وړاندیزونه
په آخر کل غواړم خ لو مشترانو او اولیاء امورو حه د خ لو هيوادوالو د حقوقو د خوند  کولو او له دوی  

وړاندیزونه وکشمم هو وکومی شتتمم چل د هخه د هر اول ظلم او زور زیاحي د مخنیو  په موخهم اینل 
 دوی پاملرنه ورحه راواړم او زما دا کار د اولل اولنل د رفاه او پرمختګ ممل ولراي:

لرۍ په معامالحو کل باید اسالمي شریعت په بش شه حوله پلی شي  •  د سودا
لر له احت ار هخه منع او د خل و له اړحیا هخه د ناوړه ل ل اخیستتتتنل هخه یل   • مخنیوی  ستتتودا

 وکش  
لر وهيول شتتتي او د دوی اولل شتتترعي او قانوني   • د نرخونو د ایا ستتتاحلو په موخه باید ستتتودا

 ستونزم حل شي 
 د حخلف په صورت کل باید په هر مخالفت کوون ي شرعي جزا پلل شي  •
دولت باید د خل و د اقتصتتاد  ستتتونزو د له منځه وړلو ل اره له هرم مم نل وستتیلل او وستتلل  •

 پورحه کش  هخه ل ه 
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الحمد لله رب العالمین والصتالة والستالم علی ستید األنبیاء والمرستلینم محمد وعلی آله وصتحبه 

 إلی یوم الدین و بعد: ومن اهتدی بهدیه 
کشه ورکشه لر م او هیيوا لته متاليم   هرنمته چل انستتتتان یو اولنیز موجود دیم لته نورو ستتتره را

ی و ستتتتاحلو هخته مستتتتغني او بل حتاجتته نته دیم پته دم اړی و کل کورنویوم او نورو اول اول اړ 
اختالف او کشکی  راايم که د دم شتتخشو ل اره له پخوا هخه منل شتتو  اصتتول نه و م د ولشو حر 
منځ حاوحریخوالی او جمشم رامنځ حه کی، م او پیاوړی او کمزوری دواړه له ستتتوکاله  وند هخه بل 

 برخل کی،  
اریج د دم لواه دی چل په اولو بشتر  اولنو کل هه منل شتو  اصتول ووم له همدم کبله د بشتر ح

کمني وه چل لته  چل خل و بته پته خ لو کشنو کل هغته پته پتام کل نیول او پته اولنو کل داستتتل یوه وا
 اولنیزو اصولو هخهم سرغشولو حه به ېل هوا نه پری ودل 

به دا اصول هوا جوړو   هوا په دم مقاله کل کون  شوی واضو شي چل د اسالم په رڼا کل  
کمنتانو او عتامو خل و ونتډه پته دم ه لته هته ده  همتداراز: د  بته ېل پلي کو   او د علمتاووم وا
کلو او هتارلو دنتده د چتاده  د عقتل او نقتل پته رڼتا کل الهي   کمتانو د اتا کمیتت معنتا هته ده  د حتا حتا

کم پته قتدرت خی ته واچولتهم او د   خل و ل ل ېل لته خ لو اتانمشو او د قوانینو حته ولل اړحیتا ده  کته حتا
 کورنۍ له ل و قربانوللم دا کار ېل هه اول دی  او خل  به په داسل وخت کل هه کو  

29/8/1400تاریخ دریافت:   

27/9/1400تاریخ دریافت:   
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 د حاکمیت معنا

کمیتت   کمني چلولو    يپته عربحتا مل لته متادم هخته د پری شم کولو او وا حع ل مل یل  بته کل د حل ل
 په معنا ده 

کمني ده چل قوانین جوړو م هغه اجرا کو  او د   په استالمي ستیاستي اصت ال  کل: هغه وا
 مخالفت په صورت کل ېلم په پي و باندم ح بیقو  

کمیتت درم برخل لر : د قتانون جوړولم د قتانون پلي کول   پته (او د قتانون ح بیقنو حتا
صالحیت   شخشو کل پری شم او د مورمینو موازاتتم دوه وروستۍ برخل ېل د دولت دنده او

 دیم خو د قانون جوړول د دولت په انحصار کل نه د م بل ل دا خبره حفصیل حه اړحیا لر :
 د قانون د جوړولو واک

قتانون کشتتتف کوون ی او د استتتالم لته ن ره قتانون جوړوون ی یواال اللته حعتالی دی او د  
پیژندون ی انستان دیم د حقنین عام اصتول او بنست ونه الله حعالی د استالمي شتریعت په نتوونو  
کل بیان کش م او د هغو په رڼا کل انسان کولی شي هو د وخت او اای له بدلون سره سمم حیار 

وپیژندل جوړ شتتو  قوانین کشتتف کش م د اصتتول فقهل د علم م ابق ېل چل بیا کوم قوانین 
 هغه د الله حعالی اح ام ل ل کی،  او د ده مس ولیت حر سره شو 

کمیت لومشۍ برخهاد قانون جوړولت په حقیقت کل درم برخل لر :    نو د حا
 د قانون جوړول  ادا د الله حعالی اانمشحیا دهت -  لومړی
 د جوړ شو  قانون کشفول ادا د علماوو او موتهدینو م لفیت دیت -دوهم 
د کشتف شتویو اول اول ن ریاحو په منځ کل د عمل ل اره د اینوغوره کول  ادا د  –دریم 

 مقننه قوم دنده دهت
 په دم پسل درم نورم چارم حر سره کی، م چل په حرحیب سره په مندم حوله د :

 ادا د اجرایه قوم دنده دهت  او اجرا کولم د قانون نافذول -څلورم
کم دی  ادا د اولو مستتلمانانو دنده  معمل کول قانون حه درناوی او په هغه –پنځم  دهم که حا

 او که عام اوسیدون یت 
د جنوالونو او ستترغشونو په صتتورت کلم د قانون پر بنستتا پری شم کولم ادا د  -شــپږم

 قوایه قوم دنده دهت 
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 په مندم ش ل کل موضوع نه واضو شوم ده 
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 تشریعي قوانینو تر منځ پرتلهد طبیعی او 

پته  بیعتت کل ح ویني قوانین اللته حعتالی جوړ کش  د ؛ د فزیت م کیمیتام بیتالو   او د نورو  
 بیعی علومو پوهان ېل کشتف کو م بیا نور حخنی ي او مستل ي اشتخا  عملي ل ل ورهخه 

 اخلي 
نده ده هو د زمان حشتریعي قوانین اامر او نهیت الله حعالی جوړ کش م د شتریعت د علماوو د 

او م ان له غونتتنو ستره ستمم دا قوانین کشتف کش م هرم مست لل حه خ ل ح م ورکش م او د 
دوی دا ن ریتات د دولتت پته مج کل مختلفل مرم چتارم د م کوم ېل چل حق حته ن،دم او د 

 امت د ل و د خوند  کولو ل اره وړ ول لم هغه عملي کو  
 حاکمیت او خالفت

کمیت د قانون جوړونل په ب ه کل یواال د الله حعالی انحصتتار  حق او مقام دیم انستتان د  حا
دم وړحیتا نته لر  چل ری تتتتیني او ستتتم قوانین جوړ کش  او د قوانینو پیژنتدلم اجرا کول او 
ح بیقول د بنده دنده او مقام دیم چل د دم دواړو م لبونو هخه په استتالمي ستتیاستتي فقه کل  

ــالحیت او خالفت د بنده مکلَیت دیستتتل کی، :  لنډ حعبیر دا م د قوانینو  حاکمیت د الله ص
 جوړون ی الله حعالی او پلی کوون ی ېل بنده دی 

ه    اللته حعتالی فرمتایی:  
لـا  ل 

ن  اْلَحْکَم َّل  ا [ ح م اد روا او 67او    40م یوستتتف:  57]األنعتام :  }َّل 
ات یواال د الله   دی  ناروا لرواولو وا

ًدی     او فرمایی: ــَ ْن َیْتَرَك س
َ
اَن أ ــَ ْنس َب اْم  ــَ َیْحس

َ
[ آیا انستتان لمان کو  چل  36]القیامة : } أ

 خ ل سری دم پری ودل شي اامر او نهی دم نه و  ورحه شومت 
َن اْلَح همتدا راز فرمتایی:   اَءَك م  ا ـجَ ْهَواَءَهْم َعـما

َ
ْع أ ب 

َه َوَ  َتتا ْنَزَل الـلا
َ
ا أ ـمَ اْحَکْم َبْیَنَهْم ب  ََ  }ـفَ قِّ

[ نو حه د دوی حر منځ د اللته حعالی په نازل کش  کتاب ح م کوه! او د دوی په بل 48]المتاودة :  
غلي حق هخه دم واړو   رل  اایه غونتنو پسل مه اه! چل له دل

ً  او فرمایي ـََ ی ْرض  َخل 
َ
ي اأْل  ف 

لإ ي َجاع  نِّ [ زه په ام ته کل اای ناستتتتی پیدا  30]البقرة : : }َّل 
 کوم 

ْنَکْم :  او فرمتایي ْمر  م 
َ
ول ي اأْل

َ
وَل َوأ ــَ سـ یَعوا الرا ط 

َ
َه َوأ یَعوا اللـا ط 

َ
[ د اللته حعتالی  59]النستتتتاء :  }أ

کو ا اعت وکش   ئا اعت وکش  او د رسول علیه السالم او په حاسو کل د چاروا
کمن الله حعالی دی او انسان ېل د پلي کولو م لفیت په غاړه لر   کمیت وا  نو د م لق حا



 

 

ی د ید الله تعال ې وازی تیحاکم 75  

 حاکمیت برپا کول فرض ديد 
په مستتلمانانو باندم فرض د  چل د دین د برپا کولوم د لډو ل و د ستتاحلو او د خل و د دنیا او 

کي او له هغه سره به د ا اعت حشون کو    آخرت د چارو د سمولو ل اره به یو مشر اا
وَل  الله حعالی فرمایي:  • ـسَ یَعوا الرا ط 

َ
َه َوأ یَعوا اللا ط 

َ
ْنَکْم }أ ْمر  م 

َ
ول ي اأْل

َ
[ د الله 59]النستاء : َوأ

کو ا اعت وکش   ئحعالیم د رسول علیه السالم او په حاسو کل د چاروا
َه همدا راز فرمایي: • ْنَزَل اللا

َ
َما أ [ نو د دوی حر مینځ په هغه 48]الماودة :  }َفاْحَکْم َبْیَنَهْم ب 
 هه پری شه وکشه چل الله نازل کش  

ةل رستتول الله عل • ور مل حل ِة ول امل ِقیل مل الع وع هل یل ِقیل اللر ة  لل اعل ا ِمنع  ل دج عل یل لل نع خل یه الستتالم فرمایی: امل
ت ةج اِهِلیتر ةج جتل اتل ِمیتتل ةا متل عتل یع قِتِه بل نل سل ِفی عل یع لل اتل ول نع متل مل هل ول چتا چل لته  تاعتت هخته مط   ت1التل

نواتت دلیل به نلر  او   واخیستت له الله حعالی ستره به د قیامت په ورځ مخامج شتي اد 
کو سترهت بیعت او حشون ونه لر  نو د جاهلیت په مر   هوا چل مش شتي او اله چاروا

 ومش 
ِ عع  • نع یل مل هل ول ی اللر صتتتل دع عل قل اِني فل صتتتل نع عل مل هل ول اعل اللر  ل

ل
دع م قل ِني فل اعل  ل

ل
نع م همدا راز فرمایي: امل

ل  ِص األع عع نع یل مل ِني ول اعل  تل
ل
دع م قتل ِمیرل فل ل اوِتِه األع رل لل ِمنع ول احتل قتل ةا یل نتر امل جل متل ِ

ا اإلع متل ِإنر اِني ول صتتتتل دع عل قتل ِمیرل فل
یتع  لل ِإنر عل ِرِه فتل یع الل ِبغل ِإنع قتل ا ول رج جع

ل
لِتكل م هل بِتذل ِإنر لتل لل فتل دل عتل ِه ول ی اللتر ول قع رل ِبتل مل

ل
ِإنع م ی بِتِه فتل قل تر یل ت ول هل  ت2اِه ِمنتع

چتا چل زمتا ا تاعتت وکش نو د اللته ا تاعتت ېل کشی او چتا چل زمتا نتافرمتاني وکشه نو د 
اللته نتافرمتاني ېل کشم او چتا چل د امیر ا تاعتت وکش نو زمتا ا تاعتت ېل کشی او چتا چل  
د امیر معصیت وکش نو زما معصیت ېل کشیم امام خو یواال یو اال دی چل حر شا ېل 

کی، م کته د اللته پته حقوا ېل امر کتاوو او عتدل ېل جمشه کی،  او اتان وربتانتدم ستتتاحتل  
 وکشم نو په هغه اجر ورکول کی،  او که بل هه ېل ویلم نو هغه په ده د  

مل   • عل ول مع الل ستل ة  فل یل صتِ عع ِمرل ِبمل
ل
ا م ِإتل ِة فل یل صتِ عع مل رع ِبالع مل مع یل ع ا لل ق  مل ةل حل اعل ال ر عل ول مع او فرمایي: االستر

ت ةل اعتل و منتل حق او مزم د  حر هغته پورم چل چتا حته د نتاروا امر نته و  اوریتدل ا  ت3ا تل
 شویم کله چل د ناروا امر ورحه وشو نو نه اوریدل شته او نه منل 
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ِة ِفي  –رضتي الله عنه  –له عباده بن صتامت   • اعل ال ر ِع ول مع ی الستر لل ا عل نل عع ایل هخه روایت دی: ابل

ستع  یل ا ول ِرنل ستع عل ا ول ِهنل رل مل ع ا ول ِ نل شتل نع ا  مل رج فع ا کل وع رل نع حل
ل
هل ِإمر م لل هع

ل
رل م مع ل اِزعل األع نل نع مل نل

ل
م ا ول نل یع لل ةج عل رل  ل

ل
م ا ول ِرنل

ت  انا هل رع ِه ِفیِه بل مع ِمنع اللر کل دل ا ِعنع احج ول موږ له رستتول الله علیه الستتالم ستتره په اوریدلو او  ت1ابل
کل او په موږ باندم د منلو حشون وکشم په لیوالتیا او ناخونتتۍ کلم په ستتختۍ او آستتانۍ  

کو ستره به په چارو کل شتخشه نه  بل چا د غوره کولو په صتورت کل او دا چل له چاروا
کووم خو که نتتت اره کفر مو ولیدهم له حاستتتو ستتتره د هغه په ه له له الله حعالی هخه 

 ن اره دلیل ووانو بیا شخشه کول په کار د ت 
لتذا قتدموه علی دفن صتتتتاحتب پته در مختتار کل راغلي: اونصتتتبته مهم الواجبتات ف •

کتل حر اولو واجبتاحو مهم واجتب دیم لته همتدم کبلته د امتام ت2االمعوزاتت   او د امتام اتا
کلم صتتتحابه وو د معوزاحو د خاوند له دفن هخه مخ ل کشل  اد رستتتول الله علیه  اا
کتهم لته هغته  الستتتالم د وفتات پته وختت ېل لومشی ابوب ر صتتتتدیق د خلیفته پته حولته واتا

 غه مبارا دفن کشت وروسته ېل ه
 د الهي قوانینو ګټه ور توب

دا چل انستتتتان عتاقتل مخلوت دیم نو الهی قوانینو حته ېل هته اړحیتا ده  ل ته پته غربي نشۍ کلم 
 انسان په خ له ولل اان حه قوانین نه جوړو  

د نقل او عقل له مخل دا  ابت حقیقت دی چل انستان په م لقه او بل واږو حوله د دم وړحیا  
نلر  چل د خ لو کشو وړواقول او عمتلت د حن یم ل تاره قوانین پته خ لته جوړ کش م نو بتایتد د 
الله حعالی له لور  اوامر او نواهي ورحه راشتتيم که په دم نتتوونو په ستتمه حوله وپوهیده او عمل 
ېل پرم وکشم نو دنیتا او آخرت ېل دواړه نی مرغته کی، م او کته لته دم حعلیمتاحو هخته ېل مج 

 ووم په دنیا او عقبی دواړو کل به بد مرغه و  واړا
ُي َیْمَنی   الله حعالی فرمایی:  ْن َمن  ً  م  ََ َلْم َیَا َنْط

َ
ًدی )( أ ْن َیْتَرَك ـسَ

َ
اَن أ ْنـسَ َب اْم  َیْحـسَ

َ
]القیامة  }أ

[ آیا انستان لمان کو  چل ستریله دم پری تودل شتياامر او نهی دم ورحه ونشتيت  37م   36: 
 یوه ن فه نه وو چل په رحم کل غورایده  آیا دی د منویو
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 نو انسان قانون ساز نشي جوړیدایم بل ل دا مقام یواال الله حعالی حه حاصل دی 
ً   اللته حعتالی فرمتایی:   ـبَ اًة َطیِّ َه َحـیَ َیـنا نإ َفَلَنْحی  ْنَثی َوَهَو َمْؤم 

َ
ْو أ

َ
ْن َذَکٍر أ ا م  ـحً ال  َل صــــَ }َمْن َعـم 

ْجرَ 
َ
َهْم أ َینا ن  َما َکاَنوا َیْعَمَلوَن َوَلَنْجز 

ــَ َأْحسـ [م هوا چل نیت  عمتل کو  نارینته  97]النحتل : َهْم ب 
و  که نتځینه او دی ایمانداره و م نو مون، به اپه دنیا کلت نت لی  وند ورکشوم او اپه آخرت  

  ت1اکل به ېل همت د نی و اعمالو اجر ورکشو
ْعَرَض َعْن  او همتداراز فرمتایی

َ
امـَ    : }َوَمْن أ یـَ َرَه َیْوَم اْلق  ــَ ا َوَنْحشـ ْنکـً ــَ ً  ضـ ــَ یشـ َه َمع  نا لـَ إ 

ي فـَ ْکر  ذ 
ْعَمی 

َ
[ او هغته هوا چل زمتا لته نتتتوونو مج واړو  نو هرو مرو د ده ل تاره اپته دنیتا 124] ته : أ

  ت2اکلت حنګ  وند دی او د قیامت په ورځ به ېل ړوند راپاهوو
بره شتتته چل د الله حعالی قوانین د انستتان له او د عقل له مخل پراخه استتتدملونه په دم خ

 خ ل سرو قوانینو غوره د  دلته په لنډ اول یو هه یادونه کوو: 
 دا چل ح ویني قوانین د الله حعالی وضعه د  نو حشریعي هم له هغه سره نایي   لومړی
دا چل انستتان که هر هومره عاقل هم شتتي که قوانین په خ ل ستتر جوړ کش  نو هرو  دوهم

بته هغته قوانین د ده لته انتانیتت او اتان غونتتتتنل هخته اغیزمن و م خ لل ل ل بته ېل پ ل   مرو
خونتد  کشم و م د نورو مصتتتتالو بته ېل لته پتامته غوراولي و  او قوانین بته ېل ظتالمتانته و م د 
انستاني حاریج پی تل د دم خبرم لواهي ورکو  چل انستان خ ل همنوعل حه د استتبداد او اان 

زنتت زیات زیان اړولیم انستان د حاریج په اوږدو کلم ملتونه مریان کش م او غونتتنل له مستهم 
 په پیشویو پیشویو ېل په غالمۍ کل ساحلي 

دا چل د انستتتان پوهه ل،ه دهم دی له خ ل چاپيریال هخه اغیزمن کی، م د عملونو په  دریم
ند عادمنه مقابل کل افرا ي ع س العملونه نت اره کو م هیت وخت په خ ل سترم حوله د  و 

 ن ام جوړولی نشي 

 
ومن  ابن کًیر ت رحمه الله ت ېل په حفسیر کل وایي: هذا وعد من الله حعالی لمن عمل صالحا    ب ن یحییه الله حیاة  یبة في الدنیا   -1

م   1999  -هتتت  1420یوزیه  ب حسن ما عمله في الدار اآلخرة  احفسیر ابن کًیر ححقیق سامي بن محمد سالمةم د دار  یبة دوهم چاپ  
 مج 601اوا  4
ابن کًیر تت رحمه الله تت ېل په حفسیر کل وایي: مومن معرض عن تکر أ م : خالف ممر م وما منزلته علی رسوليم معرض عنه    -2

ذ من غیره هداه مفإن له معیشة ضن اأ م : في الدنیام فال  م نینة لهم وم انشرا  لصدرهم بل صدره ضیق حرج لواللهم  وحناساه ومخ
کل ما شتاءم وست ن حیو شتاءم فإن قلبه ما لم یخلص إلی الیقین والهدیم فهو في قلق وحیرة وشتكم   وإن حنعم ظاهرهم ولبس ما شتاء وم

 ضنك المعیشة فال یزال في ریبة یتردد  فهذا من 
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په اولنیز الر کل وضتعي قوانینو انستان استفل الستافلین حه ورستاووم د نارینه ن ا  نارینه او د  

  ت1انځینه ن ا  نځینه حه قانوني شوه او حقوقي آ ار ورباندم مرحبی، 
 په اسالمي شریعت کې د قوانینو د بدلون امکان

رابدلی،مم ورستره قوانین هم بدلولو حه اړحیا لر  او استالمي شتریعت خو د اولنل حامت بدلی،   
 ایر پخوانی دیم نو له دم ستونزم سره به هه اول مقابله کي،  

الله حعالی استالمي شتریعت په داستل حوله رالی،لی چل د قوانینو بدلون حه ېل د حل معقوله او 
و ق عي اح تامو او همتداراز پته ل وره مره راویستتتتلل او هغته داستتتل چل شتتتریعتت پته  تابت

 بدلیدون و اجتهاد  اح امو مشتمل دی:
کي هو د کمتال پته لور د حقیقتونوم غوره اخالقو او دایمي   تابتت اح تام ېل د یون لوری اتا

 مصالحو په رعایت د نی مرغۍ سفر حه دوام ورکش    
خت نویو بدلیدون ي اح ام شتتتریعت د دم جوله کو  هو د اولنل قانوني ن ام وخت په و 

 حامحو حه په پامم د ولشو د معقولو ل و د خوند  ساحلو په موخه حودید او حازه شي 
 د حاکمیت مجري، هر مکلف انسان دی

د استالم له ن ره قوانین الله وضتعه کش م د هغو د پیژندنل اجرا او ح بیق م لفیت ېل استالمي  
لت اولل چارم چل د اولنیزو امت حه ستتت تارلیم هر مستتتلمتان د دین په اقامه م لف دیم د دو 

خدمتونو په ه له ېل حر ستتره کو م کفایی م لفیتونه د م د بیلمل په حوله د نتتوونل او روزنل  
حرویوول او استتتانولم د امنیت راوستتتتلم د بل وزلۍ او مرض له منځه وړلم د ولشو آزاد  او 

لمان فرد ېل په نی مرغي خوندم کولم او داستل نور اول د دین امرونه ل ل کی،  چل هر مست
حرستتره کولو م لف دیم خو هرنمه چل هر فرد په یواال حوله نشتتي کومی چل دا چارم حر 
ستتتره کش م د الله حعالی د امر او د رستتتول الله علیه الستتتالم او صتتتحابه وو د کشنو په پیروۍم 

 
کًره غربي نشۍ کل لوا تت جرم نته دی بل ل پته مختلفو اولنو کل د حقوقي او متدني حق پته حولته م ر  کی، م دنمتارا    -  1 پته ا

لومشنی هیواد وو چل د همونستتتو ودونه یل قانونی کشل او حقوقي آ ار ېل پرم مرحب کشلم په اوستتتني وخت کل ار ن اینم جنوبي 
 الم کانااا او هالنډ کل همونس لرایل ودونهم قانوني ب ه لر  افریقام آیسلنډم اس انیام بلژی م پرحم

د امری تا د متحتدو ایتامحو پته اول هیواد کل لوا تت جرم نته بلتل کی،  او ددم هیواد پته اینو برخو کل د همونستتتو حر مینځ ودونته 
 قانونیت هم لر م همدا راز د برازیل او م زی  په اینو برخو کل هم قانوني حیًیت لر  

مری ا پخواني جمهور رویس جورج بوش په اوله امری ا کل ددغه قستتم ودونو مخالف ووم او ددم د منعه کولو ل اره یل یوه میحه د ا
  ت  آزادم د همونس ررایی عنواند سنا مولس حه وړاندم کشه اما دا میحه د هغوی لخوا رد شوه  اوی ی پیدیام دانشنام



 

 

ی د ید الله تعال ې وازی تیحاکم 79  

کيم او هغته د دوی   پته مستتتلمتانتان راپتاهی، م د دم اولنیزو دنتدو د حرستتتره کولو ل تاره امیر اتا
کمیت مور  لرال   مشوره او مرسته او د دوی په استازیتوب د حا

نو له پیغمبرانو پرحه د الله حعالی له لور  منصتوصتي غوره کشی شتوی شتخص نشتته چل الله 
حعتالی د قتانون اجرا هغته حته ستتت تارلل و م بل ته امتت اول مت مور او م لف دی او بیتا د دوی پته 

کم او ا کتل کی، م حر هو اولنیز فرایض حر ستتتره مط او د دوی پته نمتاینتدلي حتا ولو اممر اتا
 کش  

کم او  کل شتوی شتخص د عام ملت په نیابت چارم حر ستره کو م په نت اره د دوی حا دا اا
ا د دوی دیم د کار په  کلو وا په حقیقت کل د دوی خادم او اجیر دیم په ستتر کل ېل هم د اا

خوښ نه شتوم یا ېل د بیعت او حشون   جریان کل به هم له دوی ستره مشتوره کو م او که د دوی
کلی بل ل  کم اللته حعتالی نتدی اتا د شتتتر ونو مختالفتت وکشم دوی ېل لرم کولی شتتتيم نو حتا

کلی   مسلمانانو اا
 د چارواکو د اطاعت حکم

کو ا اعتم د استتالم پوهانوم واجب ل لی او په  په هغو چارو کل چل معصتتیت نه و م د چاروا
پته رد المحتتار کل یو م لتب راوړی:   –رحمته اللته    –عتابتدینمعصتتتیتت کل ا تاعتت نتاروا دیم ابن  

ت او له علماوو ېل نقل کش  چل له معصیت نه پرحه په نورو 1»م لب  اعة مولي األمر واجبة« ا
 چارو کل د اولو اممر ا اعت واجب دی 

د مستلم په شترحه کل وایي: امجمع العلماء علی وجوبها في غیر معصتیة  –رحمه الله  –نوو  
ت پته روا کل د امتام د ا تاعتت پته وجوب او پته نتاروا کل ېل پته  2علی ححریمهتا في المعصتتتیتةت او 

 ححریم علماوو اجماع کشم ده  
 د حاکم ټاکلو دنده د خلکو ده

کليم نور خلت  د اللته  یوازم پیغمبران د  چل اللته حعتالی د پیغمبر  او فرمتان چلولو ل تاره اتا
کي حعالی په نزد سره برابر د م   خل  راپاهی،  او د اان ل اره مشران اا

 
 مج  53اوا  7حاشیة ابن عابدین:  - 1
 مج  222اوا  12شر  النوو  علی مسلم  - 2
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کمن او ستل ان نشتتهم نو د پادشتاه او مشتر زوی الله حعالی له  په خل و کل هوا پیدایشتي وا

 نورو غوره ندی پیدا کشیم چل همدا به په راحلون ل کل پادشاه او مشر و  
ار    اللته حعتالی د پیغمبرانو پته ه لته فرمتایي:  • ْخیـَ

َ
ْیَن اأْل ََ َط ــْ َن اْلَمصـ ا َلم  َدنـَ نـْ َهْم ع  نا ] :  }َوَّل 

 [ او هرو مرو دوی له مون، سره له غوره کشی شوو نی انو خل و هخه د  47
َل  اللته حعتالی فرمتایي:   • ائـ  ا َوَقبـَ َعوبـً ــَ اَکْم شـ ْن َذَکٍر َوَأْنَثی َوَجَعْلنـَ اَکْم م  ا َخَلْقنـَ نـا اَس َّل  ا النـا ـهَ ا َأیُّ }یـَ

تَ  ه  َأْتَقاَکْم   ل  ْنَد اللا ْکَرَمَکْم ع  نا َأ [ ای خل و مون، حاستو له نارینه او  13]الحورات : َعاَرَفوا َّل 
راولڅ حر هو یو بتل وپیژنڅم بل  ول  مو  قومونته  ستتتتر  او   واړه  او   ئ نتتتځینته هخته پیتدا کش

 ش ه د الله حعالی په نزد په حاسو کل عزحمن حر نورو زیات پرهیزلاره دی 
ت  1فرمایي: االناط ستواء ک ستنان المشتط وإنما یتفاضتلون بالعبادةت ا  علیه الستالم  رستول الله •

ږمنځل غتانتتتونتهم یوازم پته عبتادت بتانتدم یو لته بتل هخته غوره   خلت  ستتتره برابر د م ل ته د 
 کی،  

 خلکو په استازولۍ او مرسته تر سره کوي او حاکم ېې د  د دین اقامه د هر مکلف دنده ده
اولنیزو فرایوتتتو په اای کول د هر مستتتلمان دنده ده؛ خوهرنمه چل هر   د دین اقامه او د 

ل ه حعلیمم امنیتم قوتتام عمراني   -شتتخص نشتتي کومی په اانمشم حوله اول اولنیز فرایض 
پر اای کش م شترعي  ریقه داستل ورحه نتودل   -چارمم صتحتم اقتصتاد  پرمختګم او نور  

کي بیعت ورستره  شتوم هو له نورو ستره یو اای شتيم یو شتخص په خ  له استتازولۍ مشتر واا
وکش  او نور ورستتره هم ار شتتيم نو د لډ کار له امله به فرایض پر اای شتتي او د اولو غاړه به 

 خالصه و  
کم د کفایي فرایوتتو د پر اای کولو ل اره د خل و په  په دم حوله په شتترعي فلستتفه کل حا

 ستخدام شوی شخص دی   استازولۍ کار کو م بادار ندی بل ل وکیلم استازی او ا
الله حعالی د فرایوتو خ اب عام لراولیم هر انستان او یا هر مستلمان حه ورشتاملی، م   •

ت   اطل ا النر هل یُّ
ل
ا م ا 2خ اب شتتتل اله ح رار شتتتویاخل و  یاپه قرآن کل د ایل هل یُّ

ل
ا م تم د ایل

وات ای م منانو خ اب   نل ِذینل آمل  اله ح رار شوی   89الر
 

  38   9کنز العمال في سنن األقوال واألفعال: ج  - 1
م لقمان:  16م النمل: 73م  49م  5م  1م الحج:  108م  104م  57م  23م یونس:  158م األعراف:  174م  170م  1ء:  م النستتا168م  21البقرة:    - 2

  13م الحورات:15م 5م 3م فا ر: 33
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ا د بیلمل پته حولته یو هو خ تابونته چل فرایض مزمو  داستتتل د :   • وا َلَهْم ـمَ دُّ ـع 
َ
}َوأ

َکْم  ه  َوَعَدوا
ه  َعَدوا اللا َبوَن ب  َباط  اْلَخْیل  َتْره  ْن ر  ٍة َوم  ْن َقوا [  او ورحه  60فال :  ]األناْسَتَطْعَتْم م 

امتاده کش  هغته هته چل پته حوان کل مو و م قوت او د آستتتتانو کمنتدونتهم چل پرم  
 وویرو  د الله دنمن او ستاسو دنمن 

اَئَ  َجْلَدٍة  ]النور :  • ْنَهَما م  ٍد م  َدوا َکلا َواح  ي َفاْجل  ان  َیَ  َوالزا ان  زنا کاره نتتځه او ستتشی  [2}الزا
 هر یو ېل سل دورم ووهڅ 

َحوا َبْیَنَهَما  • ل  ــْ یَن اْقَتَتَلوا َفَأصـ ن  َن اْلَمْؤم  َتان  م  ََ
ْن َطائ  [ که د مستتتلمانانو 9]الحورات : }َوَّل 

 دوو الو جمشه سره کولهم نو حاسو ېل په منځ کل سوله راولڅ 
 نو د قرآن خ اب چل عام دیم م لفیت ېل هم عام دی 

 د حاکمیت بریدونه او پولې
کم باندم د  بیعت په وخت کل شتتر ونه ای تتودل جواز لر   بیعت د خل و او د دوی د په حا

کل شتو  شتخص حر مینځ حشون دیم هر حشون شتر ونه لر م بیعت هم شتر ونه لر م اینل   اا
کليم ل ه دا چل امیر به د امارت په اولو حصتترفاحو کل د ملت خیر او  شتتر ونه ېل شتتریعت اا

في الرعیة منو  بالمصتتلحةت د رعیت په   مصتتلحت غواړ م منل شتتوم قاعده ده: االتصتترف
 ه له حصرف د هغوی په ل و پورم حشلی دی 

بل دا چل امیر به په معصتتیت خل و حه امر ن و م او په معروف او نتتو چارو کل به رعیت  
 د امیر امر مني 

ا کل لرلوم له ظلم او استتتتبداد   د خل و د مصتتتالحو د ستتتاحنل او د امیر د کنترول او په وا
ه د ب ولو ل اره خل  کولی شتي په امیر نور شتر ونه هم کی،د م ل ه دا چل امیر به هخه د هغ

حر موقتل مودم پورم امیر و م صتتتالحیتونه ېل ورمحدود کش م او نور داستتتل شتتتر ونه چل  
معقول و  او د استالم او مستلمانانو ل ل پ ل خوند  و م ل ه چل اوط د استاستي قانون په 

 م په امیر او رعیت باندم بیا د دم شر ونو رعایتول مزم د    ب ه کل دا شر ونه لی ل کی، 
اْلَعَقود    اللته حعتالی فرمتایي:   ْوَفوا بـ 

َ
یَن آَمَنوا أ ذ 

ا الـا ـهَ یُّ
َ
ا أ [ ای م منتانو پته حشونونو 1]المتاوتدة :  }یـَ

  ئوفا وکش
َئوً  او فرمایي:   ــْ نا اْلَعْهَد َکاَن َمسـ اْلَعْهد  َّل  ْوَفوا ب 

َ
 بل مئ[ او په حشون وفا کو34  ]اإلستتتراء :}َوأ

  کی،  پونتنه حشون د  ش ه
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ْدَتْم راز فرمتایی:   همتدا اهـَ َذا ـعَ ه  َّل 

د  اللـا َعـهْ ْوَفوا ب 
َ
 ئ[ او د اللته پته حشون وفتا کو91]النحتل :  }َوأ

  کاوو سره حر حشون چل مو کله
« ارستتتول اللته صتتتلی اللته علیته وستتتلم فرمایي: همتدا راز  وِ ِهمع رل دل شتتتل ونل ِعنتع ِلمل ستتتع ت  1»المل

 مسلمانان په خ لو شر ونو م لف د  
 حاکم نایب او خادم دی نه واکمن 

کمیت د اجرا په دوران کل د امت حر هارنل مندم دی  کم د حا  حا
کم او امیر د مسلمانانو نایب او اای ناستی دیم نو د ده اول عمومي کارونه  هرنمه چل حا

ستازی حوب ېل حر سره کو م ملت حه منسوبی، م او د دوی ل ل کی، م نو دی  چل د ملت په ا
خ تل ستتتری نتدیم ا ته خ تل کتار نته کو م بل ل د ملتت کتار کو م نو د ملتت د ارادم پیرو   

 باید وکش  
ْمر   الله حعالی خ ل مصتت فی پیغمبر حه فرمایی: 

َ
ي اأْل ْرَهْم ف  او  [ او له 159]آل عمران :  }َوشــَ

 نوت سره په کار کل مشوره کوه دوی ام منا
وَری َبْیَنَهْم په بل اای کل فرمایی:  ْمَرَهْم شــَ

َ
[ او د م منانو چاره په خ ل  38]الشتتوری : }َوأ

 مینځل مشوره و  
ستره له   -د رستول الله علیه الستالم ستیرت له ستره حر پایه پر دم لواه دی چل هغه مبارا 

د هی ا په ستترنوشتتت کل ېل د هغه له خونتتل پرحه حصتترف   -دم چل د الله حعالی استتتازی وو 
نتدی کشیم د ده مبتارا اول عمومي حصتتترفتات چل پته خ تل رعیتت کل ېل حر ستتتره کش م پته  

پتته   ووم م منتتانو  لتته بیعتتت ومړ  او  ووم  منلی  امتتارت  او  پیغمبر   ده  د  ستتتره  راوړلو  ایمتتان 
د  -چل د ده حر ول ل مندم ستتتیمه کل میشتتتت وو    -کفاروامشتتترکانو او یهودوت ستتتره ېل 

 اانمشو حشونونو پر بنسا حعامل کاوو  
 د حاکم د کړنو مشروعیت

کم یوازم هغته چتارم مشتتتروعیتت لر  چل د ملتت ل ل خونتد  کو م او هغته چتارم ېل   د حتا
 چل د ملت په زیان و م هیت مشروعیت نه لر  

 
 م مج  92م اوا  3صحیو البخار   -  1
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ل ه هنمه چل بیان شتو په استالم کل امیر د خ لو اانمشو او یا د کوم ابر او یا خیل د ل و ل اره  
کل شتویم بل ل د عمومی ل و    – چل دشترعل په اصت ال  کل کفایي م لفیتونه بلل کی،    – ندی اا

کل شتتویم نو د ده هغه کشه وړه مشتتروعیت لر  چل د ده هدف حه وستتیله    د خوند  کولو ل اره اا
و م او هغه حصتتترفات ېل چل د هغو پر بنستتتا غواړ  خ ل اانمش  مصتتتالو وستتتاحي او د امت  

 مصالو له پامه وغوراو م داسل حصرفات ېل مشروعیت نلر  
 خالفت ملوکیت نه دی

و حه وایيم او په خالفت د پیامبر علیه الستالم په پیروۍم له خل و ستره په مشتوره ح ومت کول
ملوکیتت د دنیتایي پتاچتاهتانو روش غتالتب و م پتاچتا خلت  د خ لو ل و ل تاره کتارو م فرعونم  

 قیصر او کسرام له خل و نه غالمان جوړ کش  ووم او خ له بادارم ېل پرم چلوله  
کي ده په ملوکیت کل استتبداد  د خالفت په ن ام کل مستلمانانو حه  د خالفت ن ام کل ولستوا

کمیتت پته ه لته  د هغوی ورکشل شتتتوی ووم راشتتتتدو خلفتاوو اتانونته د مستتتلمتانتانو   حق د حتا
نمتاینتدلتان او د دوی ختادمتان ل تلم او د خالفتت او ملوکیتت حر منځ ستتتتر حوپیر دا دی چل پته 

 ملوکیت کل خل و حه د هغوی د سرنوشت په ه له د حصمیم حق نه ورکول کی،  
مة الع می م حستتتحق بالنستتبم ولهذا ان ر ماابن رجب د بخار  په شتترحه کل وایي: »واإل

 !وقال عبد الرحمن بن مبي ب ر جئتم بها هرقلیةم حبایعون مبناو م  .الصحابة علی من بایع لولده
وستمع تلك عاوشتة والصتحابةم ولم ین روه علیهم فدل علی ان البیعة لالبناء ستنة الروم وفارطم 

او ستتر امامت اد مستلمانانو  ت1او لألمة« ومما ستنة المستلمین فهي البیعة لمن هومفوتل ومصتل
مشتتتر ت په نستتتب د چا حق نه لرايم له همدم کبله صتتتحابه وو هغه هوا منعه کش چل د 

زوی ویلي   –رضتتي الله عنهما  –اومد ل اره ېل له خل و بیعت غونتتتهم عبد الرحمان د ابوب ر 
و چل یو هرقل وو: آیا له خالفت نه مو هرقلي جوړه کشه  اد روم پادشتتتاه حه به ېل هرقل ویل ا

به مش کیدهم نو زوی به ېل پادشتتاه کیدهت خ لو زامنو حه بیعتونه ورکو   د ده دا وینا عایشتتل او 
اوریدلل او بده ېل نه ده ل للم نو د دم معنا دا شتوه چل د زامنو   –رضتي الله عنهم  –صتحابه وو 

 
دا م لب ل، په مختلفو الفاظو عمدة القار  شتر  صتحیو  هم  مج   279اوا   5فتو البار  د بخار  شترحهم د ابن رجب حالیفم    - 1

مج کل هم راغلی    577اوا    8:حتالیفابن حور    دمج او فتو البتار     169اوا    19حتالیف:  حنفي  عیني  امتام بتدر التدین  البختار  د  
 ی د
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ده چل بیعت به حر ل اره بیعت اخیستتتتل د روم او فارط  ریقه وهم او د مستتتلمانانو  ریقه دا 

 اولو غوره او امت حه له اولو ل ه ور شخص سره حر سره کی،  
 د استبداد مخنیوی

کم او د ملت د مصتالحو حر منځ ا ر راغی استالمي شتریعت هغه مره غوره ل ي چل د  که د حا
کم اانمشم ل ل   ملت ل ل پ ل خوند  شيم نه د حا

کم له امارت هخه د خ لو غونتتنو د پوره  ا ېل که حا کولو وستیله جوړه کشهم فاستق شتوم وا
متالونو او خواهشتتتتاحو حته د رستتتيتدو مره کشهم د خل و د ل و د خونتد  کولو پر اتای ېل د 
مسلمانانو ام انات په شخصي مفاد راهرخولم د خل و مصالحو حه ېل  انو  حیًیت ورکشم نو 

کمیت خ ل غوره حالت له مسه ورکشیم نارواوم ورسره یو   اای شوم او په مشروع  دا اول حا
 مرو چارو له دم ناوړه حالت سره مبارزه د هر مسلمان دنده ده  

په مشتتروع حوله باید له دم ناروا ستتره مقابله وشتتيم او د ام ان حر بریده پورم ېل باید مخه 
مته متاده کل راغلي ایتحمتل الوتتترر الختا  لتدفع 26ونیول شتتتيم د مولتة األح تام العتدلیتة پته 

 ضرر د عام ضرر د دفعه کولو ل اره منل کی،  ضرر عامت خا  
ا هخه په بده حوله ل ه اخیستته او  کل شتو  مشترارییس جمهورتم له وا که د مستلمانانو اا
د مستلمانانو مصتالو ېل حر پ تو مندم کولم په مستلمانانو مزمه ده چل د حوان حر حده ېل مخه 

 هخه بد حر حه نه بیایي   ونیسيم البته مخنیوی په دم مشرو  دی چل حالت به له بد
د بیعتت پته دوهمته ورځ پتاهیتده   براني پته خ تل کتتاب موستتتط کل روایتت کش : ابو ب ر 

 د  زه مئخل و حه ېل په خ به کل وویل: ای خل و! ما ستره له حشون هخه مل حاستو خال  کش
  رستول  د   ای: ویل وېل:  ورپاهیدل  خل   مئوکش بیعت ستره  شتخص  غوره له یمم  نه غوره حاستو

 مئهار  ستتترلو خ لو په  ما:  ئالله اای ناستتتیه! والله حه زمون، غوره ېلم بیا ېل وویل: نتته واور
 مل ا اعت حعالی الله د  که مئکش مل  ستم نو شتومم کوږ که  او مئکو  راستره  مرستته نو ومم ستم که

   ت1ائوکش معصیت زما نو وکشم مل معصیت حعالی الله د  که او ئکو ا اعت زما کاووم

 
قتام مبو ب ر الغتد حین بویع فخ تب النتاط فقتال یتا میهتا النتاط إنی قتد مقلت م رمی م إنی لستتتتت بخیرکم فبتایعوا خیرکم فقتاموا إلیته   -1

فقالوا یا خلیفة رستول الله منت والله خیرنام فقال:   مم وراعونی ب بصتارکم فإن استتقمت ف عینونی وإن زغت فقومونی وإن م عت الله  
وفی جامع األحادیو ج    14112ن عصتتیت الله فاعصتتونی امخرجه ال برانی فی األوستتطم وفی کنز العمال رقم الحدیو:  ف  یعونی وإ

 ت124  25
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 پایلې
 له حیرو هیشنو هخه مندم پایلو حه رسی،و: 

کمیتت د قوانینو د م لق العنتانته وضتتتعل پته معنتا یواال د اللته حعتالی لته مقتام ستتتره   1 حتا
 نایي 

کمیتت د اللته حعتالی د اح تامو د پیژنتدلوم اجرا کولو او ح بیقولو پته معنتا د ملتت دنتده    2 حتا
 دهم چل همدم مفهوم حه خالفت هم وایي 

 ن له وضعي قوانینو هخه د ولشو ل اره ل ه ور د  الهی قوانی  3
پتته    4 او ظرفیتتت  حقوا  د  یواال  بتتل  پر  یو  امتیتتانم  او اخیتتار د م  پیغمبران مصتتت فین 

 شاخصونو غوره کیدلی شي 
 د دین اقامه او د اولنیزو فرایوو په اای کول د هر امتي وظیفه ده   5
کل کی،    6 کم د امت له خوا اا  حا
کم باندم د بیعت په    7 وخت کل داستتتل شتتتر ونه ای تتتودل جواز لر م کوم چل  په حا

ا له بدو کارولو هخه  غور    نوموړی له استبداد او د وا
کمیت د اجرا په دوران کل د امت حر هارنل مندم دی   8 کم د حا  حا
کم یوازم هغته چتارم مشتتتروعیتت لر  چل د ملتت ل ل خونتد  کو م او هغته   9 د حتا

 یت نه لر  چارم ېل چل د ملت په زیان و م هیت مشروع
کي ده په ملوکیت کل استبداد     10  د خالفت ن ام کل ولسوا
کم او د ملت د مصتتالحو حر منځ ا ر راغی استتالمي شتتریعت هغه مره غوره   11 که د حا

کم اانمشم ل ل   ل ي چل د ملت ل ل پ ل خوند  شيم نه د حا
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

 
 

 های آن در افغانستانها و چالشفرصت ؛ ظهور چین
 
 

 
 *ابوالحسن صالحی

دعوت  پوهنتونحقوت وعلوم سیاسی  پوهنځیعووکادرعلمی *  
Ab.salihi7@gmail.com 

 :چکیده 
راه خویش در کشتورهای من قه به    ا فر   ی ها ها و چالش چین به عنوان ی  قدرت در حال ظهورم فرصتت 

  ی که در افغانستتان متوجه چین استت ها های و چالش کنونی فرصتت   مقاله خصتو  در افغانستتان دارد   
روم این نوشتتتتته ححقیقی بر محور پرستتتش اظهور چین بتا چته    از این استتتت   داده   مورد بررستتتی قرار   را 

رستد که حوستعه روابط حوارحیم  به ن ر می   چرخد  افغانستتان مواجه استت ت می   های در ها و چالش فرصتت 
های  جنگ های چین در افغانستتان استت و  از جمله فرصتت   م جاده ابریشتمم خروج امری ا از افغانستتان 

ین در افغانستتان به شتمار  های فرا راه چ چالش   م ها در من قه و روابط مستلمانان ایغور با ستایر رروه   نیابتی 
یی  خانه شتتتیوط م العات کتاب ریری از  بهره   با   ححلیلی بوده و   - حوصتتتیفی   ححقیق   مقاله از نوع این    رود  می 

دم نقش  ی گر جد ی   باز ی ن به عنوان  ی دهد که چ های این ححقیق نشتان می   نتایج و داده حدوین شتده استت 
روم نگاه متفاوت  نمتاید  از این یی و بین المللی خود را افزایش داده و منتافع خا  خود را دنبتال می من قته 

به افغانستتان به عنون کشتور همستایه خویشم ن ر به ستایر کشتورها دارد  چون چین منحیو ی  قدرت  
استتت؛ امنیت افغانستتتان  راه« برایش مهم و حیاحی  ی    - اقتصتتادی که امنیت استتتراحژی »ی  کمربند 

های را نیز برای چین مهیا  رستتی چین را به کشتتورهای آستتیای میانه فراهم نموده و فرصتتت زمینه دستتت 
   م نتایج بر ع س را برای چین دارد و نبود امنیت   سازد می 

 ها هام چالشنم افغانستانم فرصتچیظهور  :واژگان کلیدی

  3/8/1400تاریخ دریافت: 

   14/9/1400تاریخ  تأئیدی: 
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 مقدمه
به غیر  مناستبات دی لوماحی  چین با دنیایی خارج به حدریج در روند عادی ومیالدی که    1970از دهه  

عریف ح  اراوهقدمی دنگ شتتتیاووپنگ با نخبگان چین با پیش از مالح ات ایدوولو ی  قرار ررفت و
ًتابت  ریر و چنتد بعتدی در ن ر ررفتته و بتا پیش  نو از امنیتتم آن را بته م نی التزام حقتدم بته بیامری فرا

دادند  چین اولویت حوستعه اقتصتادی در عرصته ستیاستت خارجی و حامین منافع ملی صتادیم مستایل اقت
کشتور در صتدد مواجهه با آمیز برای حوستعه اقتصتادی خود استت  این  به دنبال محیط جهانی مستالمت

ستترمایه  که رر آن استتتبیاناز این مفهومم  حعبیر اقتصتتادی چین ژمونی نیستتت؛ بل ههای هقدرت
آمیز بته دستتتتت آورده و اقتصتتتتاد خود را از رهگتذر  بع را از  ریق ابزارهتای مستتتتالمتتفنتاوری منتا

 های مشابه آن بسط نخواهد داد  لبی یا راهحوسعه
یم رستترش حوارت میان کشتورها و یهای من قهزمان با فرایند جهانی شتدن و حوستعه ستازمانهم 

ی نیز راهبرد یهای من قها و دی لوماستیهدولت افزایش اهمیت روابط بین فردی و ستازمان در پهلوی
رراییم روابط دی لوماحی  خود را های بزرس و پیرو حوستعه نیازهای ضترورت چندجانبهحعامل با قدرت

رون حسریبا ابت ار چند وجهی و هم اری ع های اقتصادی به ورای همسایگان خویش در منا ق رونا
استت  متف رین چین به دنبال صتلو  همراه  لب  ستاله و ستنت صتلو  5000با حمدن   که کشتوریداد؛  

 اند جهانی و برقراری روابط دوستانه با مردم سایر کشورها بوده
رونه که م معنای متفاوت از پذیرش وجود دارد  همانشتتتودمیوقتی مقبولیت هژمون چین م ر   
ندم اما وقتی موضتوع  ا یابی اقتصتتادی چین موافقتدهدم اف ار عمومی بیشتتتر با قدرنشتتان می هاآمار 

  شودمیروبرو  ددم با مخالفترر مییابی ن امی چین م ر  قدرت
  بزرس دادشت ل خود اراده نوینی برای خیزش   تی عبور کرده وباورهای ستناز در ستده بیستتم   چین

چین هم و  ود که های مختلف داشتتتت  دنگ رفته بم عالمتوه دادن چین در بیانات رهبرانشتتتانجل
بهتر استتت هم نان در خواب باشتتدم زیرا کی استتت که در خواب فرو رفته استتتم نا دهشتتت  یهیومی

رر هنگامی  که بیدار شودم دنیا را به لرزه درخواهد آورد ا
کردن در ستتیاستتت خارجی این افزون برآنم عدم مداخله در امور دیگر کشتتورهام محتا انه عمل 

المللیم کشتوری مهمی که چین در صتحنه حوارت بین ی  زمانباشتدمیکشتور از اهمیتی ویژه برخودار 
های خارجیم  برای یافته بازاری  وجوجستتنداشتت  اما ستهم هم آمد و در حوارت جهانی به شتمار نمی

حوجه کشتورها را  این اهداف چین  حبدیل شتد ستیاستت خارجی چین فناوری و سترمایه ی ی از اهداف  
  ی چین در کشتورها نیز مهمررذاو سترمایه رذاری در چین شتدندو در صتدد سترمایه  به خود جلب نمود

را به میان آورد که در   هاو چالش هامن قه مم ن استت فرصتت دانستته شتده استت  خیزش چین در
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رذشتته به سترعت در حال افزایش    قع نفوت چین در افغانستتان و کشتورهای من قه در  ول دو دهوا
نقش آن را به عنوان  ش چین در افغانستتتتان و من قه بوده استتتت  با این حال باید برای درا بهتر نق

ر  رو هدف اصتلی این پژوهش این استت که ظهو   قدرت جهانی در حال صتعود استتم درا کرد  از این
ط پرستش اصتلی ریرد  براین استادر افغانستتان مورد بررستی قرار میهای آن ها و چالشچینم فرصتت

به   «رو استت در افغانستتان روبههای  ها و چالشور چینم با چه فرصتتظه» این پژوهش آن استت که
های  رصتتاز جمله ف  مرستد که حوستعه روابط حوارحیم جاده ابریشتمم خروج امری ا از افغانستتانن ر می

ها در من قهم  های نیابتی و روابط مستتتلمانان ایغور با ستتتایر رروهچین در افغانستتتتان استتتت و جنگ
ستتازماندهی این پژوهش نیز چنین استتت که  رود های فرا راه چین در افغانستتتان به شتتمار میچالش

ررفته   قرار ها مورد بررستیها و چالشپس از مقدمهم چهارچوب ن ری بیان شتده و بعد از آن فرصتت
  ریری به عمل آمده است و در نهایت از کلیه مباحو نتیوه

اقتصتتتادی آن حوانایی ا ررذاری در   رشتتتد خیره کنندطبه  های رذشتتتته با حوجه خیزش چین در دهه
براین استاط   ای محور در ن ام بین الملل استت اند و ی ی از کشتورهست و من قه و بین الملل داشتته

ان بامی کشتورهای  ی استت و قدرت بزرس شتدن بستیاری از کشتورهای جهچین در پی کستب هژمون
ستت حا حوزیع قدرت  ی اهابزرس در صتدد فرصتت هایاند  قدرتشتان ا ر رذار بودههمستایه و من قه

رر حوانایی و قابلیت مزم آن را داشتتم فرصتت ها را به دستت آورده جهانی را به نفع خود حغییر دهدم ا
رر از این  حوانمی     حال چین در حال ظهور استت شتودمیمواجه   حوانایی برخوردار نباشتدم باچالشد و ا

کنش قدرت   در این پژوهش  باشتدمیمهار چین یهای بزرس مواجه استت و در پظهور این کشتور با وا
رون اقتصتادی و ستیاست دهنده به این  که فرضتیه پاستج  استت  ی چین مورد م العه قرار ررفتهابعاد رونا

نمتایتد کته صتتتلو و  بتات را در افغتانستتتتتان فراهم نمتایتد و بتا میستتتوال چنین استتتتت: چین حالش  
   ها را محدود نمایدها و روابط دوستانه چالشرذاریسرمایه

 پیشینه تحقیق
ب و  ررانم کتالملل حوستتط دانشتتمندان و ححلیلمورد ظهور چین به عنوان ی  بازیگر در ن ام بین در

که   اندداده چین را مورد بررستی قرار  ممختلف  یمقامت زیادی نوشتته شتده استت که هر کدام از زوایا
از جمله مقاله ححت عنوان »حبیین دی لوماستی جدید همستایگی چین نستبت به افغانستتان« حوستط نوتر  

ین مقاله درررونی دی لوماستتی  ادر اند  ححریر شتتدهت  1395ا آبادی شتتفیعی و رو  الله صتتالحی دولت
در   ها برای چینها و چالشدر این مقاله به فرصتتتت  چین در قبال افغانستتتتان ححلیل شتتتده استتتت 

های چین را در افغانستتان  ها و چالشکه مقاله حاضتر فرصتت حالیدر   افغانستتان حوجه نشتده استت 
 است  دادهمورد بررسی قرار 
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حوستتط قاستتم  ت  1393ا زیر عنوان »ابت ار جاده ابریشتتم؛ ابت ار چین برای هژمونی« مقاله دیگری  

اند که ابت ار چین را قاله ستعی نمودهدر این منویستندران شتده استت که حرابی و راضتیه صتانعی ححریر 
این ابت ار   ند ا  دهدا  ی  جاده مورد بررستی قرار  -در خصتو   ر  استتراحژی اقتصتادی ی  کمربند

عنوان ی  کشور همسایه افغانستان    دارد  اما مقاله حاضر ظهور چین بهنقش مهمی در هژمونی چین  
های  چالشچه ها برایش فراهم استتت و با  در این کشتتور چه فرصتتتکه مورد بررستتی قرار داده اندم  

ر  ححت عنوان »بررستی نقش کریدور واخان افغانستتان د  کاظمی  مقاله دیگری از مریم وریج  اندهمواج
عه قرارداده اهمیت کریدور واخان را مورد م ال و   راه چین« ححریر شتده استتی   - ر  ی  کمربند

راه به عنوان فرصتت نگاه کرده استت در حالی که کمربند و ی انِد اما مقاله یاد شتده حرکزش بر ی   
شتود که این خال  در مقاله کنونی حالش شتده میدر    کرد های این مستاله برای چین را بررستی میچالش

 ح میل شود  
 چهارچوب نظری

 مالملل وجود داردم حفاوت استتاستتی آنی ی از مشتت الت که در ححلیل رفتار چین در عرصتته ن ام بین
الملل  های روابط بیناستت  بستیاری از حیوری  بوده  در  ول حاریج های بزرسار چین با ستایر قدرترفت

الملل و شتتتیوه رفتار چین اند از ححلیل وضتتتعیت موجود در ن ام بینکه موازنه قوا مورد حوجه قرارداده
دید ن ر لب  های بزرس در حال رشتتد به دولت حوچون این کشتتور مًل ستتایر قدرت  ؛ناحوان هستتتند

 زند الملل نمیزا در جامعه بینحبدیل نشده و دست به کنش و اقدامی چالش
ها و مقامت که در حوزه چین نوشتته شتدهم از اصت الحات  های اخیر در بستیاری از کتابدر ستال 

رونی استتتت که آن اصتتت الحات مانندم قدرت در حال خیزشم خیزش  فاده شتتتده استتتت  متعدد و رونا
ا فیروزآبادی    باشدمی  مس ولدار قدرت در حال ظهورم قدرت در حال حوسعهم و سهامآمیزم مسالمت
 ت112: 1390و فرازم 

ق بی از همه باپایدارحر  المللیم ن ام ح ررایی ستتتاختار والتز در میان انواع ن ام بیناز دیدراه واقع
کنش و ضتعیف دیگر برخواهد انگیخت و    قدرحمندهایی را از ستوی کشتورهای استت که به ناچارم وا

ن براین ررایادد  نوواقعرر میدر نهایت موجب بازرشتتتت ستتتیستتتتم جهانی به حالت ستتتنتی حوازن قوا 
های  شتتده و حشتت یل یافته استتت و ن ام  الملل از ن امی با ستتاختار حعریفباورند که ستتیاستتت بین

رون بین هتای بزرس آن و حوزیع متفتاوت قتدرت در میتان آنهتا متمتایز المللی از لحتاظ حعتداد قتدرترونتا
رون بین   شتودمی ریرد که  ی می المللی صتورتبه عبارت دیگر این حمایز از  ریق ستاختارهای رونا

رون رفتارهای بینآن ستتتاختتارهای مشتتتروع بین المللی ا بات و  المللی قدرت باعو ایوتاد انواع رونا
 ت87: 1398اقوامم   شودمی باحیت  بی
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الملتلم همیشتتتته کشتتتورهتای قتدرحمنتد  ط بینآموزد کته در حتاریج روابحوتارب حتاریخی بته متا می 
 بیعی استتت که ن م اعمال شتتده در نهایت   ماند  بنابراینن م جهانی بودهدهنده کننده و شتت لاعمال
کننده منافع و مصتتالو حمامی د حامینحوانمیها خواهد بود  بر این استتاطم چنین نکننده منافع آنحامین

ای در  کنندهی که نقش حعیینقدرحمندرو اعوتای  دهنده ن ام ن ام جهانی باشتد  از ایناعوتای حشت یل
م از وضع موجود ناراضی و خواستار حغییر حوزیع قدرت  دلیل حامین منافع خوددهی ن ام دارند  به ش ل

الملل در اعصتار رذشتته عبارت بوده استت  حاریج روابط بین مموجود به نفع خود هستتند  بدین حرحیب
های ع یمی به قدرت  دهد ام راحوریشان میحوارت حاریخی نیز نها   ز: ظهورم عروج و سقو  قدرتا

رذار کردهرستتتیده :  1396ایزدانی و هم ارانم    انداند و پس از چندی جای خود را به قدرت دیگر وا
المللی بود  در دهه ررایی جدید مستتایل اقتصتتادی بینهای مورد حوجه واقعت ی ی از دیگر از حوزه69

یتا ررایی در قتالتب نوواقعبرای عملی کردن واقعنمتاینتده حالش    حرینمهمکنتت والتز    1970 ررایی 
رابرت ریل ین و استتفن کراستنر   حوانمی  در حوزه اقتصتادی نیز شتودمیررایی ستاختاری محستوب  واقع

المللی را مدن ر  ررایی دانستت که مستایل اقتصتادی و نیز نهادهای بینپرادازان واقعن ریه حرینمهمرا 
 ت108: 1395  امشیرزادهم  قرار دادند

  هر کشتتور چون  کندمیررایان این کارکرد خا  الگوهای رفتاری کشتتورها را حعیین  در ن ر واقع 
م بنا براین نیز با عنایت به محاستتتبه و حوتتتمین موقعیت و منزلت خود  کندمیمن قی و عقالیی رفتار 

ررایان ن ته مهم برای   به ن ر واقعکندمیح مین های خود را  الملل منافع و استتتراحژیدر صتتحنه بین
   ام فقط حاوی ی  ستتاختار قدرت استتت ن  که حزدادن و حح یم منزلت کشتتورهام این استتت ان بات 

  انتقاد استت که نتوانستته این ن ریه نیز    م برالبته منابع قدرت همگون و قابل ححول استت  افزون برآن
ها مشتخص هم نیستت که ححت چه شترایط اوتالف  ها را با دقت بیان کند ووضتعیت حغییر اوتالف  استت

 ت171:  1392زادهم اسیف  کندمیحغییر  
هتای ن تامی آمری تا از افغتانستتتتتان و متعتاقبتاج خروج نیرو رفتت کته حوانمیبنتا بته حوضتتتیحتات فوتم   

چین این     باشدمیایواد ی  خال قدرتم جایگزین شدن ی  قدرت دیگر در افغانستان حاوز اهمیت 
  متحول ستتتتازد  ولی چین حوربت  ییمن قتهدارد حتا موازنته قتدرت را در دو ستتت و ملی و    ظرفیتت را

برای پر  نت ار داشتت که چینا حوانمین چشتیده استت و  در  ول حاریجرا  ها  باری که دیگر قدرتزیان
جانبه در افغانستان وارد عمل کردن این خالم اشتباه رذشتگان را ح رار نموده و به دخالت ن امی ی 

 به اهداف چین در افغانستتان خواهد بود  با حوجه حرینمهمستازی ستیاستیم ی ی از شتود  ولی ظرفیت
ر بازیگران اهمیت این موضتتتوعم چین به حیو ی  قدرتم در حال ظهور استتتت  ولی هم ون دیگ

معادمت سیاسی و امنیتی  ندارد  از سوی دیگر  را نه مداخله ن امی در افغانستانیجهانیم پیش قدرحمند
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د با استتتتفاده از قدرت نرم حوانمیم بدین لحاظ پ ن  باشتتتدمی  انستتتتان بر امنیت ملی چین ا ررذارافغ

مستتتتایتل  بتات و صتتتلو در  هتای خود بته عنوان یت  قتدرت میتانویم در  هتا و حوانمنتدین ربته ظرفیتت
 افغانستان کارا واقع شود 

 ظهور چین
حغییرات در روابط جهانی در آغاز   حرینمهمالملل موجود بیانگر ی ی از ظهور چین در درون ن ام بین

استت که   م ر  شتدهای مباحو عمده  مکننده  در ارحبا  با این ظهور و رشتد خیرهباشتدمیستده جدید  
المللی  و بین ییمن قهغالبا به ظهور یا صتعود این کشتور از حالت انفعالی و انزواجویانه به ی  قدرت 

الملل اشتتتاره دارد  این رشتتتد و نفوت در  به اعمال نفوت نه حنها در آستتتیای شتتترقی بل ه ن ام بینحوانام  
زیستتت و فرهنگ به شتتدت  یطالملل و از امنیت ررفته حا اقتصتتادم محهای مختلف روابط بینحوزه

 ت88: 1390اسازمندم   ده نزدی  دو چندان نیز خواهد شدش  در آیننمایان بوده و حا یرات آن بی
میالدی در دوره اصتال م نرخ رشتد اقتصتادی غیرقابل حصتوری را حوربه کرد که   1970چین بعد از    

همتاستت  این کشتور به نرخ  بی ت و در حاریج چینی دیگری در جهان قابل مقایسته نیستبا هی  کشتور
-98های مالی آستیایی  و از بحران  در  ی دو دهه اخیر ادامه دادهدرصتد  10رشتد متوستط ستامنه حدود 

میلیارد نفر جمعیت و حولید ناخالص داخلی    28/1م چین با 2002در برده است  در  جان سالم به 1997
ده دومین اقتصتتاد بزرس در جهان بعد از رذاری شتتدالرم که براستتاط قدرت خرید پایه  4600ستترانه 

 و  ظهور چین ن ریه وجود دارد های اخیرم در خصتایامت متحده بوده استت  افزون برآنم در ستال
ق بی استتتت  دیدراه دیگر این استتتت چین  جایگاه چین به عنوان قدرت جهانی در آینده حامی چند

 ت333: 1394رانم  افارل و هم ا  در عرصه جهانی باشد مس ولباید ی  قدرت 
قدرت با آمری ا است     حرین مدعی موازنکه چین محمتل  رران براین باور اندبرآنم ححلیل  افزون   

اند »قرن نایل فرروستتتن رفته پایان قرن آن کشتتتور استتتت  در راب هپیشتتتی ررفتن از آمری ا به معنی 
پایان  مکندمیح ومت  که ححت عنوان »وقتی چین بر جهان   یبیست ی  متعلق به چین است « کتاب
چین   ورت ررفته استتماز مردم آمری ا صتکه ی  هان ر ستنوی  دنیای غرب و حولد ن م نوین جهانی« 

باره قدرت چین  ها دربینیکه پیش یدانند  در صتتتورححرین چالش در برابر قدرت آمری ا میرا بزرس
نیز دارد  چین قدرت  منابع مهم دیگری    اخالص داخلی آن استتتتمستتتریع حولید نمبتنی بر نرخ رشتتتد  

این  ارد کهستتتال  هستتتتوی د 250چهار برابری آمری استتتت و بیش از که دارای ستتترزمین وستتتیع 
  بیشتترین استتفاده کننده انترنت را دارد  با وصتفدرن فوتای کیهانی و فوتای موازی های مقابلیت
آن  در ستراستر  یکنفوستیوست  بی بوده و صتدها موستستچین همیشته دارای فرهنگ ستنتی جذا این که

ت در راب ته متارحین  اا  47:  1395انتایم    و رونق این فرهنتگ ایوتاد کرده استتتت  کشتتتور برای ارحقتا



 

 

 آن در افغانستان یهاها و چالشفرصت ن؛یظهور چ 93

حر خود برای اهداف رستترده   های نوظهور در رذر زمان از قدرت اقتصتادی نویافتنویستد: »قدرتمی
حردید  کنند  قدرت هژمونی  متوتمین همین امر استت و بیستیاستیم فرهنگی و ن امی استتفاده می

»در کوحاه مدت    رران چینی بر این باور اند:م ححلیلچین به چنین قدرحی بدل خواهد شتد«  برعالوه آن
ر  در دراز مدت جایگاه آمری ا را د جای ایامت متحده را در مقام قدرت مستتلط شتترت آستتیا بگیرد و 

در این صتورت هر اقدام چین و حالش برای بیرون راندن ایامت   مقام مستلط جهان به چالش ب شتد «
 متحده از حوزه شرت آسیا و حوزه غربی اقیانوط آرام بدبینی و منازعه را در پی دارد 

یازده ستت تامبر و جنگ  د که عبارت »ظهور چین« پس از حمالت نکنبعوتتی چنین استتتدمل می 
الملل را از نو شت ل خواهد  یناحفات ستیاستت ب  خبر بوده استت که  وباما پر حترعرات و انتخاب باراا ا

المللی حوانا به اعمال  یی و بینو انزواجویانه به ی  قدرت من قه  داد  این کشتتور از ی  حالت انفعال
هم  لمللی استتتت  این ظهور برای چین ابل ه در ن ام بیننه نفوت به فقط در ستتت و آستتتیای شتتترقی 

این کشتور استت  فرصتت برای عر  اندام و یافتن فوتایی برای رشتد   »فرصتت« و هم »چالش« فراراه
کنش    هایی از سوی »هژمون« و سایر رقبا مواجه شود و بالیدن و چالش از جهت که مم ن است با وا

 ت22: 1398اباقیم  
د ی ی از بازارهای حوانمیو در عین حالم این کشتور   چین استت  هایافغانستتان ی ی از همستایه   

یاستی من قه نقش استاستی داشتته اقتصتادی چین در من قه باشتد و در پهلوی آن افغانستتان در  بات ست
 یاین کشتور جایگاه مهم  ؛ چونی ی از بازیگران ستیاستی در افغانستتان باشتد که چین ستعی دارد باشتد 

این استت که چین در استتخراج منابع در کشتورهای   مست له حرینمهم  در ستیاستت خارجی چین دارد
استتتت  به  وانع امنیتی برای چین ی  چالشاین م با موانع امنیتی مواجه بوده استتتت که جهان ستتتوم

و با  هدبرآمده است حا ی  بازیگر سیاسی شهمین خا رم چین برای برداشتن این چالش در صدد آن  
های مختلف وارد معامله و داد و ستتتد شتتود  چین به این نتیوه رستتیده استتت که منافع  ولت و رروهد

  موفقیت در عرصتتته  دیگر انداقتصتتتادی جدای از منافع ستتتیاستتتی نیستتتت  بل ه این دو م مل هم
اقتصتادی بدون بازی ستیاستی و یا کاربرد حرفندهای ستیاستی مم ن نیستت  به همین خا رم چین در  

ستتت حا حعامالت ستتیاستتی خود را با کشتتورها بیشتتتر نماید  این حعامالت ستتیاستتی چین با صتتدد آن ا
رذاری را در عرصته مختلف برای های سترمایهکشتورهای جهان ستوم برعالوه استتخراج منابعم فرصتت

روزنامه افغانستتتتانت  چین در افغانستتتتان نیز با م  12/12/1393م قادریو علی نماید ا چین فراهم می
که این  باشتتدمی فراهم برایش نیز هاهام فرصتتتچالش ها مواجه استتت و در کنارچالش ی  ستتلستتله

ها حبدیل نماید  در  ها را به فرصتتستیاستی و اقتصتادی خود چالش  یاستتفاده از حوانای د باحوانمیکشتور  
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  حرینمهمهای چین در افغانستتان مورد بررستی قرار ررفته استت که به  ها و چالشمقاله حاضتر فرصتت

  شودمیها پرداخته آن
 هافرصت

های  گر شتترکتحا در مقابل دی کندمیهای اقتصتتادی رستتترده را به افغانستتتان پیشتتنهاد  چین کم 
از ستتوی دیگر چین باور دارد که افغانستتتان ی  مستتیر اقتصتتادی به آستتیای   رقیب باشتتد خارجی بی

رر چه ستتیاستتتهای ستترمایهمرکزی و ی  مقصتتد مهم برای فرصتتت های داخلی  رذاری استتت  ا
شتتدن آمری ا از افغانستتتان زمینه برای چین و ستتایر با بیرون افغانستتتان بستتیار مهم و حیاحی استتت و

ریری آینده افغانستتان نقش مهم و حیاحی دارد های این کشتور در شت لهمستایه  شتو میهمستایه فراهم  
ان ار استتتت  چین در حال ظهور استتتتم ظهور این کشتتتور ی  ستتتلستتتله  غیر قابل هاآنو ا ررذاری 

از این ته ظهور چین چته    آورد اشم بته بتار میق ته و همستتتتایتههتای را برای کشتتتورهتای منفرصتتتتت
 دد:رر میم بررسی کندمیهایی ر ا برای خودش و چه سودی برای افغانستان فراهم فرصت

 روابط تجارتی .1
کونومی ی که در  افغانستتتان برای احیای مودد زیرستتاخت های اقتصتتادی و استتتفاده از موقعیت  ووا
ا از این  ریق به ان شتاف پایدار ررا و اقتصتادمحور استت حمن قه داردم به دنبال ی  ستیاستت حوستعه

به خصتو  در   انهای اقتصتادی ع یم جهبرستد  برای نیل به این هدف هم اری و داد و ستتد غول
آید  چین در این میانم از موقعیت بستتیار مناستتبی بر خوردار  من قهم ضتترورت کشتتور به حستتاب می

ها در جهان بازار صتادی دولتاستت  این کشتور با ست و  مختلف حولید اجناط متناستب با میزان اقت
از  رف دیگر افغانستتتان نیز ت  22/8/1396م زمانی  اصتتبور استتت  ستتتانم لوبی برای حاجران افغان

برای چین ی  بازار مناستتب عرضتت  حولیدات آن کشتتور استتت  پ ن همیشتته به افغانستتتان و آستتیای 
ی کته از فرهنتگ چینی متتا یر استتتتتم نگتاه اوتارحی  بیعی خود و من قتهمرکزی بته عنوان من قت  ح

  کندمی
چین به ی ی از شتترکای   ین ستتال به ستتال در حال افزایش استتت وروابط حوارحی افغانستتتان و چ   

اصتلی اقتصتادی افغانستتان حبدیل شتده استت  ن ر به حوم حوارت افغانستتان و چین به این حقیقت  
 2002های که در بین ستال  باشتدمیاشتاره دارد که محیط هم اری اقتصتادی افغانستتان و چین مستاعد 

خود رستتتیتد و حوم    حوم حوتارت بین دو کشتتتور بته صتتتورت قتابتل مالح ته بته بتامحرین حتد  2010حتا  
این رقم بامحر از هم  ارقامی    میلیون دالر افزایش یافته استت  704میلیون دالر به    19.19صتادرات از 

هم نتان حوم واردات چین از   استتتت که افغتانستتتتتان با کشتتتورهای همستتتایهم من قته و جهتان دارد

https://saboorzamaniزمانی/
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رستتت  میلیون دالر رستتید  عالوه برآنم  11.7میلیون به  0.8افغانستتتان نیز از  م برای 2016در ماه آ
بار در حاریج روابط هر دو کشتتور خط ریلی با هدف انتقال مستتتقیم کامهای حوارحی بین دو  نخستتتین

  و اشتفیعی  افتتا  رردید کشتور من ایالت جیانگستوی چین با حوتور مقامات هر دوهایکشتور در شتهر
 ت84: 1395م یآباددولت

 افغانستان مسیر اقتصادی چین .2
لحاظ استتتتراحژی به دنبال آن استتتت که افغانستتتتان را عنوان پل ارحبا ی بین جنوب غربی و  چین از 

یدی  جنوب شتترت آستتیا حبدیل نموده و این کشتتور دروازه مناستتب در ستتراستتر منا ق هند و من قه کل
د ححقق حوانمیفغانستتان  بناء به باور چین این موضتوع از  ریق  بات ا  باشتدمیبرای حوستعه اقتصتادی  

ف مهم برای افغانستتان برای چین ی  مستیر اقتصتادی به آستیای مرکزی استت و ی  هد دا کند پی
هتای اقتصتتتتادی را برای ایوتاد ظرفیتت  ممردان پ ن  در عین حتالم دولتت   بتاشتتتتدمیرتذاری  ستتترمتایته
هم نان    به کار ررفته است که شمال افغانستان را به آسیای مرکزی و خودش ارحبا  دهدم    یزیرساخت

که در   کندمیکیانگ را از  ریق افغانستتتان نیز دنبال  خ و  نفت و راز از  ریق ایران به ستتینچین 
 نماید:این  ر  سه هدف را حعقیب می

رکزیم ایران و افغانستتتان  های آستتیای منخستتت به دنبال حنوع بخشتتیدن به حوارت با دولت -
 ؛باشدمی

 ؛کندمیا حبدیل به کریدور حرانزیت کیانگ را حامین و آن ر م امنیت سیندوم در این مرحله -
از این  ریق نفوت خود را به آستتیای غربی و آستتیای مرکزی و من قه جنوب آستتیا رستتترش  -

 ت86:  1395م یآباددولت و اشفیعی دهد می
وستیله این کریدور به ه  کریدور واخان باعو رستترش  ول مرزهای افغانستتان شتده و افغانستتان ب

   کند میو از این  ریق با دنیای شترت آستیا ارحبا  برقرار    شتودمیکشتور چین ارذرراه واخویرت متصتل 
کستتتان وصتتل می نماید و هم نان از دیرباز این کریدور چین را به افغانستتتان و حاجی ستتتان را به پا

ها برای رستیدن به ها و چینیروپایینق ه احصتال مستیر جاده ابریشتم حوستط ا حرینمهمکریدور واخان 
هتای هنتد و خ و  ارحبتا ی دریتایی اقیتانوط هنتد از  ریق ستتتواحتل دریتای عرب بته حستتتاب دشتتتت

 ند  ی کردند حا به چین رسید را ها این مسیرآمد  مارکوپلو از این مسیر عبور کرد و پرحغالیمی
 کریدور دارای سه مسیر است:  عالوه بر اینم

های پنج و پامیر در شتمال و در انتهای رودخانه است و  مستیر شتمالی: عبور از کنار رودخانه -1
 در چین از  ریق دریاچه زورکول 
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اما به دلیل بارش برف حقریبا بیش   ؛رستیدمستیر جنوبی: از  ریق رذرراه واخویر به چین می -2

  باشدمیاز پنج یا شش ماه مسدود 
و از   کندمیمستیر مرکزی: مستیر مرکزی هر دو مستیر شتمال و جنوبی را با در واخان وصتل  -3

اکاظمیم     شتتودمیمتر به چین منتهی   4827 ریق رذرراه کوهستتتانی حگرمنستتو با ارحفاع  
 ت239:  1399

های اقتصتادی در اقصتی نقا  جهان به ی ی از اهداف استاستی چین چین امروزهم حستخیر فرصتت 
ای دارد که از کلیه ابزارهای های حن م شتتدهستتیاستتت ابط حبدیل شتتده و این کشتتورهاصتته رو در عر 

دی لوماحی  به نحوه احستن برای رستیدن به رشتد و حوستعه اقتصتادی استتفاده رردد  رهبران چین به 
راه المللی استت   امش در محیط بیناند که مدرنیزاستیون و حوستعه اقتصتادی چینم صتلو و آر  خوبی آ

رون در امور  یابی به فرصتتتاز ستتیاستتت خارجی به مًابه ابزاری برای حستتهیل دستتت چین های رونا
روندی  شتودمییاد  خیزش چیند  آن ه امروزه با  بر ذاریم منابع ح نالو ی بهره میرحوارت و سترمایه

ت در دی لوماستی عمومی  143: 1393اقنبرلوم     استت که عمدحا در ابعاد اقتصتادی حعریف شتده استت
کید ای بیکه چهره  شتودمیولت چین ستعی د   کندمیخ ر و قابل اعتماد از چین معرفی شتود  چین حا

برد با دیگر کشتورها   -آمیز و متوتمن منافع متقابل یا بازی برداش صتلوکه حوستعه و خیزش اقتصتادی
تصتادی های اقد محرا رشتد دیگر کشتورها باشتد  موفقیتحوانمی  به عبارت دیگر؛ رشتد چین باشتدمی

های خارجی بوده استتت که و جذب ستترمایه «ستتیاستتت درهای باز»چین در بیش از هر چیز مدیون  
هتای چنتدملیتی بزرس جهتان در چین شتتترکتت  500شتتترکتت از موموع    400م حتدود  2005درستتتتال  

ت  هم ین این کشتور نقش ایدوولو ی را در  22:  1393رذاری کرده بودند امتقی و دستتوردیم  سترمایه
های انقالبی هها و ررو و کاهش حمایت از جنبش  هرنگ نمودبا کشتورهای جهان ستوم کممناستباحش 

 و رسترش روابط با دول جهان سوم پرداخته است 
کستتتتان و چین برای رستتتیدن به بازارهای     افزون برآنم افغانستتتتان با بات مستتتیر حوارحی هندم پا

   استت و هم نان مستیر انر ی آستیای مرکزی و ایران به چین و جنوب آستیا  باشتدمیآستیایی مرکزی  
صتتد مایلی   در همین چند ماز آنوای که هند و چین به دنبال منابع انر ی در م ان دوردستتت هستتتند

دروکاربن در آستتیای مرکزی و هم نین در ایران وجود دارد  افغانستتتان  های هند و چین تخایر بزرس
ت حوسعه چنین 85: 1397ستابقه عرضته و حقاضا است«  امصعبم ب این معادله بیمستیر  بیعی در قل

اه در ستتراستتر من قه رردیده و  د ستتبب افزایش حوستتعه اقتصتتادی و رفحوانمیمهم حوارحی   هایمستتیر
 باحی افغانستتتان پیامدهای جدی  آورد  قابل یادآوری استتت که بیرا به بار می  ییمن قهحقویت و  بات  

های حوارحی را مستتدود کرده و  د راهحوانمی باحی  بیامنیتی برای کشتتورهای من قه دارد   اقتصتتادی و
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رذاری چین های ان شتافی بازداشتته و حهدید برای سترمایهآوری کم المللی را از فراهمبازیگران بین
ه که در کشتورهای را همستایه فراهم نمود   این وضتعیت زمینه مهاجرتباشتدمیو هند در افغانستتان  

 ت174:  1392ابلخیم   نیز پیامدهای اقتصادی و امنیتی دارد هاآنبرای 
المللی من قوی را آوری ارحبتا تات بینفراهم  افزون برآنم افغتانستتتتتان رول مرکزی در وصتتتتل و 
در »کنفرانس قلتب آستتتیتا« و نقش محوری افغتانستتتتتان در حقویتت هم تاری و     بتازی نمتایتد  دحوانتمی
اقتصادی با کشور   روابط کش شده بود از از نگاه حرانست ورحی حوسط افغانستان پیش ییمن قهررایی هم

هتای  در قستتتمتت احتداث شتتتتاهراه بتاشتتتتدمیچین کته همتانتا ق تب کالن اقتصتتتتاد من قوی و جهتانی  
کیلومتر   96  دارای احصتال چین از مستیر بنادر مرزی افغانستتان با چین که حرانست ورحی نقا  مرکزی و

از  ریق احیتاء و  م عمالج بنتادر مرزی افغتانستتتتتان از این  ریق بتا حمتام دنیتا  بتاشتتتتدمیمرز مشتتتترا  
کریتدورهتای حرانزیتی و حرانستتت ورحی چین بتا چهتار ق تب دنیتا فعتال رردد  در آن کنفرانس عمال بتایتد 

د حرانست ورحی و حرانزیتی براستاط احیاء دوباره جاده راه ابریشتم از مستیر افغانستتان هفت کریدور جدی
مجورد را به دنبال داشتتته د م مل مستتیر راه بدیل حرانستت ورحی افغانستتتان راهحوانمیکه در آینده نیز  

  باشدم بحو و حفاهمات مزم صورت بگیرد
د مستتیرهای فوت را به هدف احصتتال و حوانمیکریدورهای پیشتتنهادی افغانستتتان در آن کنفرانس 

 سیا م ر  رردیده بود آ احیاء نقش مرکزی افغانستان در نق ه قلب
 ؛و از مرکزیت افغانستان به چهار قاره – افغانستان – کریدور پیشنهادی چین -
 ؛قزاقستان – رقیزستانق -حاجی ستان  – شیرخان – افغانستان – چین -
 ؛قزاقستان – ازب ستان – حیرحان – افغانستان – چین -
 ؛حرکیه اروپا – اتربایوان ررجستان – حرکمنستان – افغانستان اقینه -چین  -
 ؛اروپا – حرکیه – ایران – هرات – افغانستان – چین -
 ؛روسیهاتربایوان اوکراین و  – حرکمنستان – هرات – افغانستان – چین -
کستان – حورخم – افغانستان – چین -  ؛کشورهای جنوب شرت اسیا عوو سارا – هند – پا
کشتتتورهتای  – بنتدر چتابهتار ایران – زرنج – نیمروز – قنتدهتار – حورخم – ایران – افغتانستتتتتان – چین -

  عربی
نقش ی کشتتورهای اقتصتتادی مانند چین استتت   رذار: افغانستتتان نیازمند ستترمایهمنافع افغانســتان

د نقش این کشتور  حوانمیوصتل این کانال ارحبا ی     باشتدمی افغانستتان حوتعیف شتده در من قه و جهانم
های حرانستت ورحیم افزایش درآمد  را احیا نماید که با حامین امنیتم رشتتد اقتصتتادی و احداث شتتاهراه
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رردی و  زاییم رستترش صتنعت جهان یم اشتتغالاقتصتادی ح ومتم رشتد اقتصتادی مستیرهای ارحبا

 برد نام حوانمیها موارد دیگر را حوریزم و ده
و مستتتیرهای   ینقا  جهان به دنیال منافع اقتصتتتاد ی: چین بیشتتتتر به اقصتتتامنافع کشــور چین

یابی  های ررم و کشتورهای عربی و مصترفیم راهیابی به آبحری آن استت که از آن  ریقم راهمصتئون
المللیم کتاهش قتدرت رقبتاء المللیم حقویتت حوتارت بینیتابی بته متارکیتت بینبته بتازارهتای انر یم راه

ین در ست و دنیا و از اقتصتادی در ست و من قه و جهانم پیدا نمودن ی  راه مناستب ارحبا ی و م مئ
ها موارد دیگر المللی و دهحر احصتال نقا  دور افتاده چین از مستیر افغانستتان به بازارهای بینهمه مهم

 ت20/9/1400وزارت حرانس ورت افغانستان م ا   بردنام حوانمیرا 

 جاده ابریشم .3
ا به کشورهای اروپایی وصل  ابت ار جاده ابریشم بر پایه جاده ابریشمی قرار دارد که صدها سال چین ر 

و غرب و  ای با هدف حوارحی در آستیا بود که شترت های به هم پیوستته  جاده ابریشتم شتب ه راهکندمی
داد که این مسیر حا سده پانزدهم میالدی به مدت  آفریقا و شرت اروپا پیوند میجنوب آسیا را به شمال 

میالدی حوستط   1877بار در ستال    ین نام نخستتینحرین شتب ه حوارحی در دنیا بود که استال بزرس  1700
پذیر ام انده نه حنها نقل و انتقال کام دان آلمانی »فردیناند ریختوفن« رذاشتته شتد  از این جاجفرافیه

به    شتتدبل ه ستتبب انتقال باورهای ف ری مًل استتالمم هندوویستتمم بودیستتم و مستتیحیت نیز می  ؛بود
تفاده از نام ابت ار جاده ابریشتمم از قدامت حاریخی مًبت آن به ورزد با استهمین علت چین ستعی می

: 1398احرابیم صتانعیم     برداری نمایدعنوان ابزاری در جهت ححقق اهداف کالن اقتصتادی خود بهره
  ت108
پینتگم رویس جمهور چین در ستتتفر خود بته شتتتی جینتگ  2013در راب ته بته آنم در ستتت تتامبر   

کشتورهای آستیای مرکزیم  ر  ابت ار کمربند اقتصتادی جاده ابریشتم را م ر  نمود  رویس جمهور  
های آستتیای مرکزی  در قزاقستتتان این پیشتتنهاد را داد که چین و دولت «دانشتتگاه ن ربایف»چین در 

های بیشتتتر در من قه  هم دهد و کمربند اقتصتتادی جاده ابریشتتم را برای هم اریدستتت  بهدستتت
پینگ از کشتتورهای آستتیای مرکزی خواستتته بود که به کمربند اقتصتتادی جاده بستتازند  شتتی جینگ

آورد و هدف از این پیشتتتنهاد  پیوندند که منافع رستتتترده اقتصتتتادی برای من قه میابریشتتتم جدید بی
های آستیای مرکزی استت که حوستعه ستریع اقتصتادی ویژه جمهوریآستیاییم بهکم  به کشتورهای اور

 ت15: 1395م یآباداامیراحمدیانم دولت  و چین به همراه دارد هاآنرا برای  
چین احیای جاده ابریشتتم قدیم و حوستتعه آن را در ن ر دارد  این  ر  چین با   ر  جاده ابریشتتم 

برد برای همه  -ل کشتتتورهای همستتتایه و اراوه بازی بردهای دوستتتتانه در قباهدف اعمال ستتتیاستتتت
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کتبر   ابت ار جاده ابریشتم دریایی را نیز   2013کشتورهای من قه و جهان معرفی شتده استت  پینگ در ا
 رذاری نموده است  جاده« ناماراوه داد و هردو  ر  را »ی  کمربند و ی 

ای به صتورت مستتقیم بستازد افغانستتان همیشته حمایل آن را داشتته استت که چین ی  ارحبا  جاده 
افغتانتستتتتان را از  ریق »کریتدور واختان« میتان هر دو بتاز نمتایتد و مرز واختان نزدیت  بته    -حتا مرز چین

ستابق آن در    چین امیدوار استت حا کاشتغر را به موقعیت  باشتدمیشتهر کاشتغر و من قه اقتصتادی آن 
های ررم خلیج  این مستتیر چین را به آستتیای مرکزیم اروپا و آبران جاده ابرایشتتم قدیم بازررداند   دو 

یعنی افغانستتان در چهارچوب جاده ابریشتم جهانی ی  پل   ؛نمایدفارط از  ریق افغانستتان وصتل می
های بلندپروازانه چین در  شجدید ستترزمینی اوراستتیایی برای چین اراوه خواهد داد  افزون برآنم با حال

جدید چین بستیار  ستاخت جاده ابریشتمم جایگاه افغانستتان را در استتراحژی ستیاستت خارجی دولت
 ت78: 1395م یآباددولت و اشفیعی افزایش داده است 

در سه   درصد از جمعیت کل دنیا  60ور و کش  65یادآوری است که ابت ار جاده ابریشم جدید قابل 
دهد که هدف از آن بازستازی مستیرهای حوارحی برای یقا و اروپا را ححت پوشتش قرار میقاره آستیام آفر 

: از ی  کندمی  از دو مستیر چین را این سته قاره متصتل باشتدمیصتادرات محصتالت و حولیدات چینی 
سو کمر بند اقتصادی جاده ابریشم از مسیر زمینی چین را از  ریق کشورهای آسیای مرکزی به اروپا  

رستتاند  از ستتویی دیگرم جاده ابریشتتم دریایی چین را به جنوب شتترت آستتیام خاورمیانه و آفریقا می
خواهد چیزی  ت افزون برآنم چین اعالن نمود که می109:  1398صتتتانعیم   و  احرابی  کندمیمتصتتتل  

کند که در حاریج  رذاریپرو ه در کشتورهای متخلف سترمایه 900حریلیون دالر را در بیش از  4بالغ بر 
کنون چنین احفات در حوزه سرمایه  رذاری مانند ندارد بشریت حا

نوبی قرار دارد و از اهمیتت ویژه  ووپلیتیت  و  افغتانستتتتتان در حقتا ع بتا آستتتیتای مرکزیم غربی و ج 
کونومی  برخوردار استتتت که این عامل اجتناب  رر به ناپذیر در هم اری  ووا های من قه استتتت  پس ا
از   د روابط آستتیای مرکزیم جنوبی و غربی حوان می این کشتتور از بعد منفی نگاه شتتودم مًل قفلی استتت  

رر از بعد مًبت    دیگرشتتتان ق ع نماید و ی   د درب  حوان می استتتت که   ی دیده شتتتودم افغانستتتتان کلید ا
د برای هر دو کمربند اقتصتتادی جاده حوان می هم ین این کشتتور   اری بین این منا ق را بگشتتاید   هم 

از   د حوان می ابریشتم متصتل رردد  حنها وقتی قفل افغانستتان باز باشتدم کمربند اقتصتادی جاده ابریشتم چین 
رر قفل افغانستتان بستته باشتد ن ر اقتصتادیم مالی و اجتماعی   بین این منا ق ارحبا  برقرار نمایدم اما ا

 ت 88:  1395م یآباددولت  و  اشفیعی   شودمیحا حد زیادی مانع هر رونه پیشرفت در اجرای این  ر  
استتتراحژی جاده ابریشتتم آمری ا با حمرکز بر افغانستتتان هدفش پیشتترفت آزادی حوارتم رشتتد     

هم اری اقتصتادیم افزایش حوم حواری و ایواد ارحبا ات مردم با مردم بین آستیای جنوبی و مرکزی  
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کته هیالری کلینتون وزیر ختارجته وقتت آمری تا احیتای م هنگتامی2011استتتت کته این ابت تار در ستتتال  

رذاشتت و م ر  کرد  ابت ار المللی و ارحبا  اقتصتادی و حرانزیت نامبریشتم را ی  شتب ه بینجاده ا
پارچگی اقتصتادی و حمل و  جاده ابریشتم آمری ا بر افغانستتان به عنوان ی  مستیر اصتلی برای ی 

کید  کید دارد  نگاه اصتلی جاده ابریشتم آمری ا حا رر افغانستتان به  کندمینقل حا ار و  صتورت پایدکه ا
ه و  های جدید را جذب نمودرذارید سترمایهحوانمیمح م در زندری اقتصتادی من قه ادغام شتودم بهتر  

اامیراحمتدیتانم     فراهم نمتایتدرا  هتای اقتصتتتتادی  افزایش فرصتتتتت  اش نفع ببرد واز منتابع بتالقوه
م در  کنتدمی  اراوتههتای بتدیتل را  ت آمری تا نگرانی از هژمونی چین دارد و  ر 33:  1395م  یآبتاددولتت

آستیا روند افزایشتی را   -ویژه محور اروپاهای اقتصتادی چین دراقصتی نقا  جهان بهصتورت که فعالیت
خواهد با اجرای این  ر    چین میشتودمینماید  این امر از  ریق احیای جاده ابریشتم دنبال   ی می

های ستتنتی از برای قدرتهشتتداری جدی   مستت لههم وصتتل کند که این  بزرس اقتصتتادی جهان را به
 جمله امری ا و اروپا است 

رویس ستتتاد ارحش چین در دیدار با رویس افغانستتتان رفته بود: موقعیت افغانستتتان برای کمر بند  
بند اقتصتادی ی  حهدید  ؛ اما حروریستم برای کمر استت  ردار بودهاقتصتادی چین از ارزش حیاحی برخو 

کید از این جهت کشتور چین بر مبا   بزرس استت م یآباددولت و اشتفیعی   کندمیرزه علیه این پدیده حا
 ت82: 1395

رستتت   بار در حاریج روابط میان چین و افغانستتتانم خط  م برای نخستتتین2016عالوه برآنم در ماه ا
من ایتالتت هتایریلی بتا من ور انتقتال مستتتتقیم کتامهتای حوتارحی میتان چین و افغتانستتتتتان در شتتتهر

جیانگستتتوی چین افتتا  رردید  ستتتفیر افغانستتتتان در چین در هنگام افتتا  آن خط ریلی رفته بود: 
نستتتتتان در  و بتا حالش ستتتفتارت افغتا  "یت  کمربنتدم یت  جتاده"این خط ریلی کته در چتارچوب برنتامته  »

 29را به وزن    قرار است که ماهانه دو بار کانتینرهای حامل کامهای حواری چین ایواده رردیده استم
من به مقصتتد افغانستتتان از مستتیر کشتتورهای قزاقستتتان و ازب ستتتان به بندر هایحن از ایستتتگاه شتتهر

 ت 83: 1395م  یآباددولت و اشفیعی « حیرحان در ومیت بلج انتقال دهد
کستتتتان به  -چین همراه با کریدور اقتصتتتادی چین «راهی  کمربند و ی »    دنبال احصتتتال با پا

کستتان و افغانستتان به   ق زیرساخت و بازارهای مزم خاورمیانهم آفریقا و اروپا از  ریآستیای مرکزیم پا
های مهم    کریدور واخان ی ی از دروازهشتودمیاقتصتادی چین ارزیابی   -در جهت اهداف استتراحژی 

  شتد رب و شترت از  ریق آن انوام میتانی بوده و قبال صتادرات و واردات دنیای غجاده ابریشتم باست
رر این کریتدور احیتا شتتتودم مواد ختام معتدنی را بتا استتتتفتاده از همین راه بته چین انتقتال داده و رول  ا

؛ بل ه اهمیت اقتصتادی این راه نه حنها برای افغانستتان مفید استت دارد در واردات افغانستتان   یمهم
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آل برای افغانستتتان فراهم  فرصتتت ایده «راهی   -ی  کمربند»رای چین نیز ستتودآور استتت  ابت ار  ب
  حا پتانستیل حاریخی خود را در هم اری با کشتور چین و دیگر کشتورهای من قه حوربه نماید کندمی

پا صادرات ت و ارو د به کشورهای شرحوانمیت افغانستان با استفاده از راه ابریشم  246: 1399اکاظمیم  
رذاران چین و افغانستتان در هر های مربو  به راه ابریشتم سترمایهبرداری از پرو هبهره داشتته باشتد و

رذاری نمایند  بدین ستبب افغانستتان با قرار ررفتن در قلب راه ابریشتمم دو کشتور با ا مینان سترمایه
با   راد منافع کشتورهای من قه  حوانمیاین  ریق  از  های اقتصتادی من قه را فعال خواهد نموده وشتریان

آماده ستتازد  باید رفت که  ییمن قهمنافع خود رره بزند و این کشتتورها را برای هم اری و همگرایی 
به  بتات در من قته و افغتانستتتتتان دارد    بستتتتگیزمانی دی لمتاستتتی »ی  جاده ی  کمربنتد« چینم وا

حرین مستتیر بین چین و  د در این برنامه مدغم شتتود؛ چون افغانستتتان کوحاهحوانمیافغانستتتان به خوبی 
  عالوه بر اینم با ادغام در این برنامه افغانستان  کندمیخاورمیانهم خلیج فارط و دریای عرب را فراهم  

نه حنها حهدیدی بر   ییمن قه باحی  های اقتصتادی خویش استت  بیستاختقادر به حوستعه و حرمیم زیر
کستان   تت بل ه ی  حهدید بر دهلیز اقتصادی چین  سی »ی  جادهم ی  کمربند« چین است؛مادی ل پا

حر  حر و ایفای نقش فعالد ن ات مًبت برای دخیل شتتدن بیشحوانمیآید  این موارد  نیز به حستتاب می
صتبوت پس  بات و   هشتت -1/3/1400غوثم اعمریم غلوم  چین در پروسته صتلو افغانستتان باشتد

های مهم و جدی پیش روی چین در موفقیت استتتراحژی  جاده ابریشتتم افغانستتتان از چالشامنیت 
 دهد است که آن را ححت حا یر قرار می

 خروج آمریکا  .4
ستتت تامبر به عنوان دو   11حوتتتور فعال و پر رنگ ایامت متحده امری ا و هند در افغانستتتتان پس از 

ییم روابط ستیاستی افغانستتان  المللی و من قهنرقیب اصتلی جمهوری مردم چین به حرحیب در ست و بی
غیرعلنی خود نستبت به افغانستتانم  هایو چین را مت  ر ستاخته استت  چین در پس پرده و در ستیاستت

باور م توم چینم ایامت متحده امری ا باستتوء استتتفاده از فیصتتل   ای نداشتتت  بهبه حوتتور ناحو عالقه
ستتم در این کشتتور حوتتور داردم ی  ر یم متمایل به خود را در  ستتازمان ملل به بهان  مبارزه با حروری

دفاعی به اموتتا رستتاند  از دید چین  –آورده استتت و با این دولت قرارداد امنیتی    کارروی  افغانستتتان
ها کشتورشتان در  روشتن استت که استتراحیژی امری ام محاصترط چین استت  به حعبیر بعوتی از چینی

رو رقابت میان چین آیندط نزدی م جای امری ا را خواهد ررفت و ابرقدرت جهان خواهد شتتد  از این
 ت23/9/1400م زمانیاصبور   ار شدید استو امری ا بسی

 از وقتی نیروهای آمری ای و ناحو پس از ستتیزده ستتال مبارزه در مقابل حروریستتم 2014در ستتال    
وزیر امنیت عمومی و مشتاور    2014افغانستتان خارج شتدند  با درا اهمیت افغانستتان در نوامبر ستال 

https://saboorzamaniزمانی/


 

 

هـ ش  1400سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان  ||تحقیقی دعوت –مجله علمی|| 102  

 
ی چین به افغانستتتتان ستتتفر نمود و درباره هم اری دو جانبه برای ستتترکوب فعامن حروریستتتتی  دولت

نموده بود  افزون برآن رویس  ورورفتمرحبط با جنبش استالمی حرکستتان شترقی با مقامات افغانستتان  
حیو فرستتتاده ویژه رویس جمهور چین به افغانستتتان ستتفر   بخش خلق چین هم بهستتتاد ارحش آزادی

هتای ارشتتتتدم مقتامتات امنیتی و  و بتا مقتامتات افغتانستتتتتان دیتدار کردنتد  دیتدارهتای متعتدد دی لومتات  کرد
این نشتان دهنده آن استت که افغانستتان برای  ستابقه بود مان ح ومت وحدت ملی بیدفاعی چین در ز

 ت80: 1395م  یآباددولت و اشفیعی  چین اهمیت دارد
نیروهای ناحو و امری ام  بات   انستتتان در حامین امنیت پس از خروجوضتتعیت ناحوانانی دولت افغ   

 مست ول هاآنکه ی در صتورح حقوت نیروهای امنیتی خود نیستت  ستاخت که افغانستتان قادر به حامین
د  های را برای چین به وجو   در این صتتورت افغانستتتان موموعه از چالشباشتتدمیحفظ دولت و ن ام 

جنگ   11ستال اشتغال حوستط شتوروی ستابقم    10ها فرورفته بودم  جنگ و درریری  1980آورده استت  در  
های  ستتتال میدان جنگ آمری ا و ناحو علیه حروریستتتم بوده استتتت  جنگ  15داخلی حوربه نمود و 

بوتاعت کرده استت   باحی کشتور را حخریب نموده و اقتصتاد را ضتعیف و مردم را بی ومنی مدت و بی
ه این وضتتعیت حا یرات منفی هم به کشتتورهای همستتایه داشتتته و زمینه صتتلو و  بات را هم مشتت ل  ک

  و اشتتفیعی   باشتتدمیستتاخته و نبود صتتلو و  بات در افغانستتتان ی  نگرانی همیشتتگی برای چین 
 ت87: 1395م یآباددولت

 های چین با افغانستانهمکاری .5
های بزرس استتت  چون  نیازمند حمایت و هم اری قدرتبا خروج آمری ا از افغانستتتانم این کشتتور  

که پیماید  در صتتورحیدم مشتت الت عدیده که فراراه این کشتتور استتتم بیحوانمیاین کشتتور به حنهای ن
زمینه هم اری  هاآنبا خروج  و  چین در هنگام حوتتور ناحو و آمری ا با این کشتتور هم اری داشتتت

ن فرصتت برای چین فراهم رردیده حا به عنوان ی  بازیگر دد  پس ایرر میافغانستتان و چین بیشتتر 
 مهم در افغانستان نقش داشته باشد 

 و  استتتتن کشتتتور در عرصتتته مختلف حمایت نموده  چین به عنوان همستتتایه افغانستتتتانم از ای   
های بشتردوستتانهم حمایت ستیاستی را به  ور آشت ارا افزایش های مالی و اقتصتادیم هم اریکم 

به   هردوستتانهای بشتمیلیون دالر کم  250م چین مبلغ  2013حا  2001های داده استت که در میان ستال
تانه  های بشتتردوستتمیلیون دالر نیز کم  110م این کشتتور  2014حنها در ستتال   افغانستتتان فراهم نمود 

هم نان در ستتتفر رویس ستتتتاد ارحش چین به   کم  کرد  2015دالر در ستتتال   میلیون 330و نمود  
عالوه برآنم چین در بخش ن امی موافقت کرده بود  میلیون دالر   73م مبلع  2016افغانستتان در مار   
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ن مس  حرین معادمیلیارد دالر از  ریق دو شترکت چینیم مس عین  افغانستتان که ی ی از بزرس  4.4
 رذاری نموده است  در جهان است سرمایه

نیروی   1000ی نموده استتتت که های دیگر نیز به افغانستتتتان هم ارافزون برآنم چین در بخش   
ی  ی نیروی حرفه 3000ین با آموزش  نهم  ف مردم افغانستتان را آموزش داد مختل  های در بخشیحرفه

ت فراهم کرد و  2019 -2015ستتیه را  ی پنج ستتال ا بور   500دیگر مردم افغانستتتان موافقت کرده بودم  
 ت  82: 1395م  یآباددولت و اشفیعی  این همه حعهدات به مراحب بیشتر از س و  قبلی بودند

کتشتاف نفت با افغانستتان اموتا کرده استت که در نتیوه  2011عالوه برآنم چین در ستال     حوافق ا
  2011در ستال  آورد و بدستت میمیلیارد دالر را فراهم نموده   7ستال آینده   25این حوافق برای چین حا  

رپل و  شترکت ملی نفت چین و ی  شترکت افغانی »نفت و راز و ن« سته من قه نفتی را در ومیات ست
 ت 85اهمان:  اب در شمال افغانستان کشف نمودند   فاری
از شتتروع دوره ح ومت وحدت ملی چندین نشتتستتت پروستته قلب آستتیا در کشتتورهای چینم    

کستتتانم هند و آتربایوان عقرب ستتال   9پروستته قلب آستتیا در  بررزار شتتده بود  چهارمین نشتتستتت پا
کید در آن نشتستت بر  باتم وح در چین بررزار شتد و 1393 دت ملی و حمامیت ارضتی افغانستتان حا

کید  رردیده بود  در آن نشتستت کشتورهای عوتو پروسته قلب آستیا برای صتلو و  بات افغانستتان حا
ت   53: 1396نموده و امنیت افغانستتان برای کشتورهای من قه مهم دانستته بود اریاستت م بوعاتم  

ولی این که چرا پروستته   فغانستتتان بود؛شتتان مستتتقیم از اایتکرد حماین نشتتستتت را چین میزبانی می
قلب آستیا دستتاوردهای قابل مالح ه نداشتته و در افغانستتان مو ر واقع نشتدهم عدم کارایی ستیاستیون  

 افغانستان بود 

 گذاری چین در افغانستانسرمایه .6
ه المللیم بتچین پس از آغتاز دوره رفورم کته از حوتدیتدن ر لبی بتا اهتداف نتامحتدود نستتتبتت بته ن م بین

حرین رشتتد اقتصتتادی را داشتتته استتت  از کنندهخیرهر لبی با اهداف محدود درررون شتتد که حودیدن 
ریری  صتورت چشتم  در صتد رشتد نموده و به 10حولید ناخالص ملی چین با میانگین ستالیانه   1979ستال 

یون دالر  حریل  8م22م از موموع  1992به ستهم چین از حولید ناخالص جهانی افزوده شتده استت  در ستال 
  6م74در صتد در موموع   15در صتد آن ستهم چین بوده و استت و این نستبت به   2حولید ناخالص دنیام  

افزایش یافته که در مقایسته با کاهش نستبی ستهم کشتورهای    2015حریلیون دالر حولید ناخالص در ستال 
و جهتانی چینم ارزش استتتتراحژیت  افزایش  ییمن قتهرقبتای  حرینمهممتاننتد جتاپتان و امری تا بته عنوان 

ادامه  2015ا نرخ ستتال   با این حال رشتتد اقتصتتادی چین بشتتودمیحولید ناخالص ملی چین آشتت ارحر 
از حولید ناخالص ملی امری ا پیشتی ررفته و چین  2026حولید ناخالص ملی چین حا ستال  داشتته باشتد 
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در صتد حولید ناخالص جهان    40بالغ بر    2040ستال   حرین اقتصتاد جهان حبدیل شتده و حابه عنوان بزرس

چین با این رشتتد ستتریع اقتصتتادی نیاز به  ت119: 1394اجانستتیز و بهرمی مقدمم    را خواهد داشتتت
هام من قه و جهان داردم پس از جمله کشتورهای استت  رذاری در کشتورهای مختلف همستایهسترمایه

 رذاری خارجی دارد که نیاز به سرمایه
روابط این دو   2002حمایت کرده و در ستال  البان از حشت یل ح ومت جدیداز ستقو   چین پس   

شتتدت در اقتصتتاد افغانستتتان  های را به افغانستتتان ححویل داد و بهکشتتور از ستتر ررفته شتتد و کم 
که حا در مقابل   کندمیهای اقتصتادی رستترده به افغانستتان پیشتنهاد  رذاری کرد  چین با کم سترمایه

به دولت افغانستتان   2009و از  رفی دیگر چین در ستال    های خارجی بدون رقیب باشتدکتر شتر دیگ
رذاری  پیشتتنهاد داد بود حا ی  نیروراه و ی  راه آهن برای خدمات معدنی بستتازد که بتواند ستترمایه

کته نیروهتای   یدر حتال   ای مردم محلی نیز مفیتد خواهتد بود؛بیشتتتتری انوتام دهتد و حستتتهیالت آن بر 
های  بیند و این شتتترکتشتتتان را در معرض خ ر میی برای زندری کردن در افغانستتتتان جانآمری ا

  ت85: 1395م یآباددولت و اشفیعی  بردمی چینی است که از مزایای اقتصادی افغانستان بهره
المللی حقویت نموده و حستتهیل ارحبا ات نقشتتی  ها موفقیت چین را در عرصتته بین در واقع این قابلیت 

نماید که با  استاستی در رستترش اقتصتادی چین داشتته استت  چین  ر  راه آهن پان آستیایی را پیگیری می 
  -قرقیزستتتتان   - کیانگ راه ستتتین هم نان بزرس   وصتتتل خواهد کرد  هم  کشتتتور را به    28کیلومتر    81000

ا چینرذاریشتدن استت و سترمایهازب ستتانم درحال ح میل  ها برای رستترش خ و  راه آهن از خا
  11به افغانستتانم حاجی ستتانم قرقیزستتان نیز شتروع شتده استت  این خ و  آستیای مرکزی را از  ریق  

  ت120: 1394اجانسیز و بهرامی مقدمم   کندمیبندر شرقی چین به حوزه پاسیفی  متصل 
رتذاریم حوتارتم صتتتتادرات و هتای مختلف اقتصتتتتادی و در زمینته ستتترمتایتهدر موموع در بخش 

خوش ححومت عمیق شتده است و موضع  و مصترف و تخیره ارزی وضتعیت چین دستت  وارداتم حولید
استتتتت  چین حتام برای المللی حغییر کرده  هتای بینو جتایگتاه اقتصتتتتادی چین در نتیوته آن در بتازار 

رود  افزایش  روت حرین شتتری  حواری در منا ق آستتیای به شتتمار میبستتیاری از کشتتورهام بزرس
حرین  های خارجی حوستط چین کم  نموده استت که برجستتهوام  اراوهرشتد تخیره ارزی و  اقتصتادی به

  2010حا ستال   2009ستال   ردازیم: از قش چین در بازارهای مالی جهان بهای آماری برای حوضتیو نداده
میلیارد دالر   110بان  حوستعه چین و بان  صتادرات و واردات چین حداقل  -دهندران دولتی چینوام

های ع یم کشتورهای چین با اع ای وامهای مختلف دنیا صتادر نموده استت   وام به کشتورها و شترکت
میلیون دالر به   400ود چین در حد 2009در ستتتال خود وابستتتته نموده استتتت   کزی را بهآستتتیای مر 

م ده میلیارد  2009حرکمنستتان در حوستعه راز میدان یومحان جنوبی عرضته کرده استت  هم نین در ستال 
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دولت چین با احداث ی  راه آهن جدید دو میلیارد   2013دالر وام به قزاقستتتان اع ا کرد و در ستتال 
ها از اع ای وام به کشتورهای آستیای هدف چینی  قزاقستتان و ازب ستتان موافقت کرد   دالر از چین به

 ت65: 1395اروشن و هم ارانم   های روسی استهای شرکتمرکزی کاهش بدهی
الی به کشتورهای افریقا میلیارد دالر کم  م  60رویس جمهور چین اعالم کردم که   2015در ستال  
المللی ندوت بینحر از صتترذاری و رستتمی را با شتترایط م لوبهای ستترمایههم نان چین وامدهد   می

کًرا واممی  اراوتهپولم بتانت  جهتانیم   هتای وام  ین در موموع ستتتودی برای چین نتدارد هتای چدهتد  ا
در    -بتاشتتتتدمیآفریقتا و آمری تای محین    من ور کنترل بر منتابع موادختام و انر ی در آستتتیتا وچین بته

   زده است ها رقمصادی دولتای در حاریج رشد اقتسابقهو بی  ریرعیتی که اقتصاد چین ححول چشموض
  ت155: 1395اانصاریم  

راه استتتت     میلیارد دالر از  ریق دو  4.4این کشتتتور    چین به منابع  بیعی و معادن افغانستتتتان آ
رذاری کرده استت  این امر شتروع برای شترکت چینی برای استتخراج مس عین  افغانستتان سترمایه

م معادنی به ارزش ی  حریلیون  شتودمی  جای که رفته  باشتدمیهای معدنی چین در افغانستتان  فعالیت
س لیتیوم ی ی از معتادن استتتتت بتا لیتیوم بته حتد لیتیوم داده استتتتت  تختایر برر ا در خود جتایدالر ر 

میلیارد دالر و معادن مس به ارزش  421رستتد  عالوه برآنم معادن ستتنگ آهن به ارزش عربستتتان می
هم نین در حوزه دریتای آمو منتابع غنی   استتتتت   شتتتتده  زدهن حخمینالر در افغتانستتتتتامیلیتارد د  273

این معادن و منابع افغانستتتتان چین را   ت82: 1395م  یآباددولت و  اشتتتفیعی  هیدروکربن وجود دارد
 نموده است این کشور رذاری در مند سرمایهعالقه

و   باشتدمیدار استتم چین کشتوری درصتدد حوستعه اقتصتادی خود در کشتورهام  از آنوای که معلوم 
به صورت مستقیمم    رذارسرمایه  حرینمهمن به عنوان  حعهد چین با افغانستان اساسا اقتصادی است  چی

لت در    چین از هر نوع دخاباشتتدمیرذاری بزرس در عرصتته معدن و ارحبا م در افغانستتتان  با ستترمایه
امور مستایل امنیتی یا ستیاستت داخلی افغانستتانم به خا ر حرط و هراط از هدف قرار ررفتن حوستط  

رذاری استتتخراجی چین در افغانستتتان صتتورت که ستترمایه ؛ درکندمیررا خوداری  های استتالمهررو
که های ن باشتد  چین ن ربه فعالیتد برخالف ان شتاف افغانستتاحوانمیبدون خ ر و حهدید نیستت و 

المللی در مسایل افغانستان  در برنامه آینده این کشور سد راه بازیگران بین  مدهددر افغانستان انوام می
رذاری آن در  البته مقامات افغانستتان دریافته و قرارداد با چین و سترمایه  ت171:  1392ابلخیم     استت

 افغانستان بهترین معامله برای افغانستان خواهد بود 
 
 



 

 

هـ ش  1400سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان  ||تحقیقی دعوت –مجله علمی|| 106  

 
 چین بدهیتلهدیپلوماسی  .7

نویستتنده و متف ر هندیم   «برهما چالنی»حوستتط   2017بار در ستتال برای اولین بدهی«»حلهاصتت ال  
های های پرداختی حوستط دولت چین به کشتورهای کمتر حوستعه یافته استفاده شد  وامبرای اشتاره به وام

های ستتیاستتی خا  استتت   بستتته اع ایی با هدف دریافت امتیازات ستتیاستتیم اقتصتتادی و یا ححمیل
های ریرنده به علت ناحوانی مالیم برای بازپرداخت وامهای واماستتتت که دولت  یوضتتتعیت بدهی«»حله

پایان از بدهی قرار  ای بیو به این حرحیب خود را در چرخه  شتتتودمیقبلی خود به دریافت حازه متوستتتل  
ت براین استتتاط چین از  ریق 11: 1400اقتصتتتاد متقاومتیم    طارزارش پژوهشتتتیم اندیشتتت د   دهدمی

رذاری در قالب پرو ه جاده ابریشتم جدیدم به منابع معدنی ع یم آستیا و آفریقا دستترستی پیدا  سترمایه
و حعداد زیادی از کشتتتورها را به »بده اران همیشتتتگی« حبدیل خواهد کرد  نتیوه این فرآیند  کندمی

م دنیای اقتصتادت  25/9/1400استیف هیونم    شتودمیضتعیتی استت که »دی لماستی دام بدهی« نامیده  و 
این   مهایی نه چندان دورحا ستال   های چین به کشتورهای دیگر اع ا نمودهم خیره کننده استتآمار وام

رراه ولی حام بازی حغییر کرده استت  بر استاط م العه کا ؛کردهای خارجی دریافت میکشتور کم 
ستتتال اخیر چین پول یا وام در   18ححقیقاحی "اد دیتا" در دانشتتتگاه آمری ایی ویلیام و مریم در  ول 

کشتتور را  165میلیارد دمر بوده که  843این پول معادل    های زیربنایی قرار داده استتت رو هاختیار پ
ران اقتصتتادی بی بی ستتیت افزون برآنم چین از بح  م7/6/1400علیم   و شتتامل شتتده استتت  اقادری

راه استت وا د حوانمیرذاری در خصتو  معادن افغانستتان  های اقتصتادی و سترمایهبا وام فغانستتان آ
 اندازد این کشور را نیز در دام »حله« خود بی

 هاچالش
من ور رستتیدن به جایگاه ابرقدرحی با ی  ستتری از مشتت الت و    ور که اشتتاره رردیدم چین بههمان

این کشتتور در    مرشتتد رغم قدرت رو بهرو استتت که علیخروج امری ا در افغانستتتان روبهها با  چالش
کتورهای استتاستتی زمینه ظرفیت بالقوه و بالفعل    بودنم در نهایت بر قدرحمندهای مختلف و داشتتتن فا

داشتته و خواهد داشتت  البته ی  موضتوع  جایگاه ابرقدرت شتدن حا یرات   یابی بهآن به من ور دستت
 می ستیاستی و ن اتصتادیم  یادآوری استت که افغانستتان مانند آمری ا نیستت که از لحاظ قدرت اق  قابل

 باحی و نبود بل ه حوتور کشتورهای مانند آمری ا و هند در افغانستتانم بی  برای چین مانع ایواد نماید؛
 :شودمیآن پرداخته  حرینمهمزا است که به امنیت در افغانستان برای چین چالش
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 همسایگی .8
د به حیو ی  چالش جدی برای حوانمید ی  فرصتت و هم حوانمی همستایگی افغانستتان با چینم هم

رر در افغانستتتان  بات و امنیت برقرار ررددم این کشتتور برای چین فرصتتت استتت   چین باشتت بر د  ا
در نبود صتتتلو و  بات دایمی در افغانستتتتان ی  چالش جدی برای امنیت ملی چین شتتتمرده ع س 

بل ه چین از قاچات مواد مخدرم ارحبا  ایغوری   ن دو کشتتور اختالفات مرزی ندارد؛رر چه ای   شتتودیم
ز خود  مر ررا هراط دارد  ولی چین به جز از افغانستتان با بستیاری از کشتورهای همهای استالمبا رروه

ارد  از ستتتوی دیگر چین اختالف رهبری در ستتت و من قوی نیز د دارای اختالفات مرزی هستتتتند 
شتدت و ضتعف اختالفات در منا ق پیرامونی چین متفاوت بوده استت  چون در شترت و جنوب شترت 

هام جزایرم ستتواحل و تخایر فراوان نفت و راز در  آستتیا به دمیل عمده چون اهمیت استتتراحژی  آب
آن   حر بوده و به نحوی که آمری ا حامی آن بر علیه چین وارده شتتتده استتتت  درمن قه منازعه پررنگ

هتای درریر من قته چینم جتاپتانم کره جنوبیم حتایوانم فلی ینم متالزیم ویتنتام و برونئی از جملته  رف 
داشتتتته استتتت  ولی با وجود   های درریرصتتتدد حًبت هژمونی با  رف   در این میان چین در  باشتتتدمی

آمیز حل و فصتتل نشتتده حا هنوز اختالفات هم چین این مشتت الت به صتتورت مستتالمتهای پیحالش
زا در روابط چین ویژه دریایی چین جنوبی و شترقی از موارد مهم اختالف مرزی با شتدت وجود داردم به

 ت139:  1392اقنبرلوم   و همسایگانش بوده است
کًریت از این کشتتورها در همستتایگی روابط مرزی چین باه مستتایگانش بستتیار پی یده استتت و ا

جزیره کرهم دریایی چین شتترقی و دریای چین جنوبی و افغانستتتان جزء منا ق کشتتور چین مًل شتتبه
های پس از استتعمار به حستاب دولت هاآنهمه کشتورهای همستایه چین که بستیاری از    بحرانی استت

ت چین در ستتت و من قه با 76:  1395م  یآباددولت و اشتتتفیعی  هستتتتند امن   بات و ناآیند که بیمی
رو استت  برای حل این موضتوع که پیش نیاز رشتد و  چالش حصتور حهدید از ستوی همستایگانش روبه

حوستعه اقتصتادی این کشتورهاستتم چین از  ریق دی لوماستی فعال در قالب ی  راهبرد کالن ستیاستت  
  کندمیحالش خارجی برای ایواد  بات در من قه 

آمیز حبدیل شتتود   زرس منستتوم مستتالمتبقدرت د بهحوانمیچین بدون روابط همستتایگی مًبتم ن
رر همستتایه رر امن باشتتندم امنیت ملی چین نیز مورد حهدید قرار می   بات و ناهای چین بیا ریرند  ا

حار داشتتته باشتتندم دستتت  دیگر و در قدم بعد با چین روابط حیره و همستتایگان چین در قدم اول با هم
چین برای رستتترش بستتته خواهد بود و فعالیت دی لوماحی  و ابت ارهای را که در ستتیاستتت خارجی  

  و اشتتتفیعی   چین به وجود آمده استتتتم در عرصتتته من قه و جهان به احتمال زیاد عقیم خواهد ماند
 ت77: 1395م یآباددولت
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مرزی ا ررتذار بوده استتتتت  چین در    همستتتتایگی چین بتا کشتتتورهتای متعتدد در بروز اختالفتات 

کشتتور پتانستتیل بیشتتتری برای دعاوی ستترزمینی و مناقشتتات مرزی   24  با همستتایگی خود در حدود
ویژه در افغانستتتانم نفوت داشتتته استتت  افزوان برآنم ی ی از مشتت الت پیش روی چین در آستتیا و به

رستیدری به مستایل ارضتی از موضتع  ستیاستی و امنیتی امری ا استت  باور امری ا این بوده استت که در 
جویانه خویش را برآورده ستتازد  در این  زا آرزوی هژمونیقدرت وارده شتتده و در منا ق مورد اختالف 

به نفع دوستتتان خویش مداخله نموده و جلو پیش روی چین را بگیرد     کندمیصتتورت آمری ا حالش  
زنتد  همستتتایگتان م میه  آرامش من قته را بتههم نتان چین معتقتد استتتت کته متداخالت امری تا ن م و  

ررایانه آن در حل و فصتتل چین نگرانی این بوده و استتت که خیزش و رشتتد چین در رفتارهای ستتل ه
اش با آمری ا اختالفات سرزمینی کم  کند و نگرانی چین از مداخله و هم اری کشورهای همسایه

 اوتالف ضد چینی ش ل نگیرد 
های قابل مالح ه داشتته جهان در شتروع ستده بیستت و ی م پیشترفتحوستعه و هم اری چین با  

  هاآناستتت و چین حوانستتت بعوتتی مشتت الت خویش با همستتایگان را کاهش داده و با بستتیاری از  
: 1392اقنبرلوم    های هم اری اقتصتادی و امنیتی مانند ستازمان شتانگهای را اموتا نمایدنامهموافقت

 ت139
  امنیت .1

در   کهدیگری  موضتتوع   واچات موادمخدر به چین حبدیل شتتده حرین منابع قاز بزرس  افغانستتتان به ی ی
کیانگ   باحی من قه خودمختاری اویغورنشتین ستینبی بستیار مهم استتم امنیت داخلی و این خصتو  

  در حالی که باشتدمیپذیر  ادررایی از افغانستتان آستیبیصتورت خا  در مقابل رستترش بناستت که به
کستتتان و عرب با جنبش استتالمی حرکستتتان شتتر رروه کیانگ قی در ستتینهای افرا ی افغانستتتانم پا

کیانگ به وجود بیاورند که نماید مشت الحی امنیتی را در ستینها ستعی میاین رروهکنند   هم اری می
این وضتتعیت در دیگر شتتهرهای چین رستتترش یافته و نه حنها به صتتورت جدی امنیت اجتماعی و  

رو اهمیت افغانستتتان برای امنیت  از این  بل ه در حمام چین حا یر خواهد نمود ؛کیانگی ستتینستتیاستت
 ت 87: 1395م یآباددولت و اشفیعی ملی چین مهم است

های اخیر حوتور چین در آستیای مرکزی این کشتور را به عامل حا یررذار و بازیگر مهم   ی ستال 
 - ه حبدیل نموده استت  این من قه از نگاه ستیاستیدر مستایل ستیاستیم استتراحژی  و اقتصتادی منق

چون استقرار  بات در سرحدات  ؛  باشدمیمند  ارزشو  استراحژی م امنیتی و اقتصادی برای چین مهم  
های مرزیم حوستتعه حوارت و روابط اقتصتتادیم حوتتمین انر ی و ارحقای جایگاه استتتراحژی  و ومیت
رکزی حشتت یل از محورهای ستتیاستتت خارجی چین را در قبال کشتتورهای آستتیای م ییمن قهحرحیبات  
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 لبان و احستاستات استالم خواهان در کشتور چین از رستترش حمایالت جدایی  داده استت و پ ن نگران
   استتتت  با حوجه به نیاز این کشتتتور به حفظ  بات و امنیت در داخل و خارج از مرزهای خود استتتت 

ت 48:  1395اروشن و هم ارانم   د در این راه چین را کم  نمایدحوانمیسازمان هم اری شانگهای  
ررایی چین در رذشتتته نیز به همستتایگان شتتمال غربی خود حوجه داشتتت و از استتتراحژی چندجانبه

آمیز و پرهیز آمیز چینم اصتالت دادن به روابط مستالمتبرد  در وجه اول دی لوماستی مستالمتمیبهره
المللم دوم وجه آن احساط امنیت به همسایگان گان و دیگر بازیگران ن ام بیناز مخاصمه با همسای

 و سومین وجه آن کم  به همسایگان در جهت رشد است 
م  2001ویژه پس از یازده ستت تامبر  حوتتور و نفوت روزافزون آمری ا در من قه آستتیای مرکزیم به 

د که این موجب شتد حا چین حبدیل شتده بو   حوتور ن امی آمری ا در افغانستتانم به نوعی دغدغه امنیتی
حری بته هم تاری نهتادمنتد بتا کشتتتورهتای همستتتتایته در قتالتب ستتتتازمتان هم تاری جتدیچین بته رونت   

    شتتتتانگهتای ب ردازد و بتا همتاهنگی روستتتیته در برابر نفوت روزافزون ایتامت متحتده ایوتاد موازنته نمتایتد
 ت105: 1391زادهم  اسازمندم حقی

که  یدهدم در صتتورحاهداف ستتیاستتت خارجی چین را حشتت یل می حرینمهم حامین انر ی ی ی از   
و آن را   کردچین پس از حاد ه یازده ستتت تامبر حوتتتور امری ا را برای دفع  البان ضتتتروری حلقی می

دانستت  از  رف دیگر نفوت آمری ا در حوزه منافع حیاحی چین در  خ ری روزافزون برای خودش می
حوتور    های چین نستبت به مستایل امنیت من قه همراه بودحستاستیتغرب این کشتورم با حشتدید  

 ت36: 1385م یاکومی  مستمر آمری ا در افغانستان برای چین پیام خوشایند در برنداشت
   ی داشتتت ت افغانستتتان نگراناهای هوایی ن امی ومیچین از حوتتور دراز مدت امری ا درپایگاه   

ن برآن وز زند  افا در افغانستتان پیوند میهکیانگ را باحوتور امری اییستینها در حبت و پ ن ناآرامی
یابی نهایی ستازمان شتانگهای ارزیابی  چین حوتور امری ا را در افغانستتان مانع بزرری در برابر شت ل

ریر من قه و  کردمی یی در حوزه آستتیا  بر این باور بود که حوتتور ناحو در افغانستتتان مانع همگرایی فرا
شت ل قوی و حمام عیار قوام یابد  ولی دولت افغانستتان با وجود اححاد رذارد شتانگهای بهو نمی باشتدمی

استتراحیژی  با ایامت متحدهم عوتویت ناظر ستازمان شتانگها را نیز دارد  این خود نشتان  عزم جدی  
احیژی  به که در کنار اححاد استتر  باشتدمیررا دولت افغانستتان برای داشتتن ستیاستت خارجی کًرت

  اصتتبور بیندیی به عنوان ی ی از عوامل اصتتلی  بات در افغانستتتان میهای من قهغربم با هم اری
با خروج آمری ا از افغانستتتتان زمینه برای چین فراهم  وبالا صتتتبور زمانیت   -22/8/1396م زمانی

بررردد و این    70نموده و نگذارند که دیگر افغانستتتان به دهه    ها استتتفاده اع میشتتده حا از فرصتتت
 چین باشد برای کشور حهدید جدی 

https://saboorzamaniزمانی/
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 هند .2

دو ستال پس از   میالدی آغاز شتده بود 1949روابط هند و چین به عنوان دو ملت با حعامالت دوستتانه 
های  اینگونه لفاظیآن ماوو حستتته دانگم روابط دو دولت را دوستتتتی هزاران ستتتاله خواندم اما فارا از 

های حودیدن ر لب با اهداف نامحدود  ستتتیاستتتیم واقعیات  ووپلیتی  چین و هند را به عنوان دولت
ستوت داد  آن جنگ هند را متا ر ستاخت حا حالش دو چند   1962عصتر جنگ ستردم به جنگ مرزی  

کی نماید و چین نیز پیوندهای خود  یهای هستتهیابی به ستال خود را دستت ستتان که دشتمن هند را با پا
های اقتصتتتادی و ن امی چین محرکی درررونی در  حعمیق نمود  در این اواخر افزایش قابلیتاستتتتم 

 ت134: 1394اجانسیز و بهرامی مقدمم   روابط هند و امری ا شده است
های اقتصتادی دنیا حبدیل شتده و در رقابتی نزدی  با کشتور هند قصتد به ی ی از ق ب کشتور چین 

نیاز به واردات انر ی و صتتادرات های آستتیای میانه را دارد  چین ررفتن رهبری کشتتورهایدر دستتت  
رذاری در بندر روادر نموده استت   کامهای خود از  ریق محور حرانزیت شترت داردم اقدام به سترمایه

  وجود بهبل ه فرصتی    ؛سازدمیفراهم    را رذاری در این بندر نه حنها اهداف حواری چینچرا که سرمایه
کمین ن تامین ایتامت متحتده بر من قته ن تارت خود را داشتتتتته بتاشتتتتد  هنتد نیز بنتدر می آورد حتا بر حتا

به اموتا رستاندند حا ام ان ارحبا  کشتورهای    1395چابهار را با کشتورهای افغانستتان و ایران در ستال 
سته جانبه و حوستعه بندر هم وصتل کند  حوافق  ه آورده و از چین حا آستیای مرکزی را ب به وجودمنق ه را  

اما رمان ستتیاستتی و  ووپلیتی  کابل و دهلی آن را دستتتاوردی   ؛چابهار را علیه هی  کشتتوری نیستتت
کستتتتتان و بته نفع هنتد می د دیگر بنتادر حوانتمیبهتار  دانتد  افزایش نقش بنتدر چتاراهبردی بر ضتتتتد پتا

کستتتتان را ححت حا یر قرارداده و دیم بهیمن قه های ستتتیاستتتی  ر راستتتتای انگیرهویژه بندر کراچی پا
کستتتان قرار   مشتتترا هند و افغانستتتانم من قه اقتصتتادی و دامن حرانزیتی جدید در مقابل روی رد پا

رذاری در چابهار و راه ارحبا ی غرب و  ها با ستتترمایهآن هندیو آن را به حاشتتتیه برد  عالوه بر ریرد
ریرند و از دو  جنوب غربی افغانستتانم از چابهار به عنوان پلی برای دستترستی به آستیای میانه بهره می

کستان   ت  8: 1395ااع می و هم ارانم   کنندچینت رذر میو مانع زمینی اپا
ن بود که از پیوستن کابل به این  ر  ابت ار ی  کمربند افغانستا  ییمن قههند از جمله متحدین    

کستتتتتان کته از  ریق آن رتذررتاه چینو یت   -جتاده مختالف استتتتم چرا کته کشتتتمیر ححتت کنترل پتا
کستتان عبور  کستتان استت و دستترستی مستتقیم هند به کندمیپا م ی  من قه مورد مناقشته هند و پا

چین در حالش استت که برای بازکردن مرز خود با افغانستتان و آستیای مرکزی را مستدود کرده استت   
های پامیر برای پیوند دادن افغانستتتتان از  ریق رذرراه واخویر و ستتتعی در احداث حونل در زیر کوه

کونومی ی برای چین و ی  مانور برای جلوریری از حهدیدات بالقوه   افغانستتتان به حیو فرصتتتی  ووا
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آمیز برای هند حستاب شتده و کشتورهای افغانستتان و  ی آید و این ی  اقدام ححر هند به حستاب می
کستتتتتان را ححت رتذاری هنتد در بنتدر چتاه بهتار در نتیوته  هم نتان ستتترمتایته  بینتد ت کنترل چین میپتا
ت برعالوه آن اختالفات 242: 1399اوریج کاظمیم     شتتودمیبرای چین ارزیابی   آمیزروی رد ححری 

مما و  نند مناقشتات مرزیم نگرانی چین از حوتور دامییهای  رفین نستبت به ی  دیگر ماو نگرانی
ستتتایر رهبران حبت در هند نگران استتتت و نگرانی هند از اقدام چین در ستتتاخت ستتتد روی رودخانه 

نوم از اشتیات سریالن ام بنگالدیش و بوحان به رسترش براهماپوحرام موضوعات سایبریم نگرانی دهلی
راهم هنتد بتا این  ر  کتامال نگتاه بتدبینتانته داردم آن را حفوت و    -نتدروابط بتا چین در چتارچوب ایتده کمرب

کستتتتتان و منتافع فزاینتده پ ن در    دانتدبرحری چین در من قته می هم نین رستتتترش روابط چین بتا پتا
پاستتتیفی    -اقیانوط هندم نگرانی چین از روابط روبه رستتتترش هند با آمری ا و کشتتتورهای آستتتیا

ت  174: 1397محمدیم  و  اکاوه   اف نده استبر روابط دو هند و چین سایه  اجاپانم استترالیا و ویتنامت
ریشه حاریخی دارندم اما روی رد رهبران و حالش  که برخی از موضوعات جدید نیز  قابل یادآوری است

داشتتتته استتتت  افزون  برای حودید منافع ی  دیگر ادامه الگوی فراز و فرود در روابط را در پی هاآن
افزایش نقش فزاینتده چین در افغتانستتتتتان دانستتتتت    حوانمیهتای رقتابتت چین و هنتد را  برآنم زمینته

کستتتتان را برای کم    آباد ستتتیاستتتیون کابلم با حوجه به نفوت پ ن بر استتتالم در  حمایل دارند چینم پا
آن   حرینمهممنافع متعدد در افغانستتتتان دارد که   فرایند صتتتلو در این کشتتتور حرغیب نماید  چین نیز

 است  «راهی  -ی  کمربند»محاف ت از ساختارها و امنیت حرانزیت ایده 
 طالبان ایغوری روابط طالبان و جدای .3

کنان آن عمدحا مستلمانان ومیت ستین   1877حبارندم حوستط ستلستله کینگ در ستال حراکیانگ که ستا
کیانگت که معنی قلمرو جدید نامیده شتد  از جیانگ استینقرار ررفت و از آن پس ستین مورد حهاجم

همواره در حالش خودمختتاری بیشتتتتر و    هتاآنآن بته بعتد ایغورهتا ححتت اقتتدار و ستتتل ته کینتگ بودنتدم  
کمیت مستتتتقل از چین بودند  قیا منور به حاستتتیس   1944های ایغورها در ستتتال  محتی استتتتقالل حا

شتد  فروپاشتی شتوروی ستابق و استتقالل کشتورها در غرب   1945جمهوری حرکستتان شترقی در ستال  
این استتتت که   کندمیکه برای چین ایواد   یکیانگ به این ومیت حیات حازه بخشتتتید  مشتتت لستتتین

کندری و فعالیت ایغورها در کشتورهای آستیای مرکزی استت      50قرقیزستتان   م2003بق آمار ستال  پرا
هزار قزاتم   1 /24دیگر    هزار ایغوری استتت  از  رف  30زبان  م و ازب ستتتان می180هزارم قزاقستتتان 

برای نگرانی  مستتت لهنمایند که این  هزار حاجی  در ومیت ستتتین یانگ زندری می 30ررجی و  124
آستیای   های حازه به استتقالل رستیدطیجمهورپ ن افزوده بود  چین جز مشتارکت فعال دی لوماحی  در 

مرکزی رزینه دیگر نداشتت  بالفاصتله پس از استتقالل کشتورهای آستیای مرکزیم مهاجران ایغوری 
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هم نان ایغوریان در   کیانگ ایواد نمودند ومیت ستتین  جبهه فعالی در حمایت از استتتقالل ایغور در

حًبت شتتتد  ی  ستتتال بعد در   1991یل بخش ایغوری را حشتتت یل و در اپر قزاقستتتتان ستتتازمان آزادی
های هاین روابط خود را با ستتایر ررو  بخش ایغورستتتان شتتدند وستتازمان آزادیقرقیزستتتان موفق ایواد  

های برای حل و فصتتتل با وجود حالش  ت54:  1397  اروشتتتن و هم ارانم  رادی ال برقرار کرده بودند
کیانگ هنوز خیلی مهم و  واضتو شتد موضتوع ستین 2009های جون ستال کیانگم درریریستین مست له

  700حا   300در افغانستان صورت ررفت    هاهای حوسط آمری ای  دیگر این ه عملیاتباشدمیحساط  
و م از افغانستان ارحبا  ایغوریها  2014نفرشان ایغوری بودند  عالو بر آنم بعد از خروج آمری ا در سال 

 با القاعده نگرانی امنیتی مهمی برای چین حبدیل شده است 
  1996رروه  البان در ستتتال   ر جنگ مصتتتروف بودومیالدی د 90که افغانستتتتان در دهه در حالی 

شتتتدن  البان در افغانستتتتان    قدرحمنددستتتت ررفت  با  کنترل بستتتیاری از منا ق این کشتتتور را به
شتتتتر شتتتتد و نگرانی چین در این بود کته رروه  تالبتان بتا کیتانتگ بیهتای در ستتتینهتای امنیتینگرانی

 باحی از افغانستتتتان به القاعده ارحبا  دارد با ستتتازمان حرکستتتتان شتتترقی نیز وصتتتل استتتت که این بی
 ت78: 1395م یآباددولت و  اشفیعی  کیانگ حوسعه پیدا کرده و چین را درریر خواهد نمودسین

 امریکا .4
درت  ستتتابقم رهبران چین به این باور بود که جهان چند ق بی استتتت و قپس از فروپاشتتتی شتتتوروی  

زد حا برای برخورد احتمالی در  چین به حوازن داخلی و خارجی دستتت   باشتتدمیامری ا در حال افول  
آینده در مقابل آمری ا ایستتتتادری نماید  اما بحران کوزوو و اشتتت ار شتتتدن روستتتیه در برابر امری ام 

استت    شتدن ق بیح در حال رفتن به ستمت  ین واقعیت واقف ستاخت که دنیا به  رهبران چین را به ا
ستازی خارجی  ستازی داخلی روی آوردندم البته این معنی نیستت که موازنهدر نتیوه آن چین به موازی

الملل  های اقتصتتادی چین نقش این کشتتور را در صتتحنه بینرا کامال کنار رذاشتتته باشتتد  موفقیت
حیو قدرت جهانی شتناخته شتده استت  با این به ییمن قهبه عنوان ی  قدرت   برجستته ستاخت و هم

و در کل مخالف    ییمن قهوصتفم نگرانی ایامت متحده از چین افزایشته یافته و امری ا مخالف نفوت  
نفوت جهانی چین استتت و چین نیز نگرانی این را دارد که امری ام این کشتتور را به عنوان ی  حهدید  

 ت 40:  1392قهرمانیم   و اعسگرخانی   انددجهانی می
االمللی استت   بازیگر در عرصته بین عصتر حاضتر امری ا و چین دو    حرین رقابت بالقوه  خ رنا

میان ایامت متحده و چین وجود دارد  در حال حاضتتر مستتایل خاصتتیم این دو کشتتور را باهم درریر 
های کشتتتار جمعیم اختالفات در  نموده استتت  حوارتم حقوت بشتترم فروش استتلحهم رستتترش ستتال 

انتد کته از ن ر م داشتتتتتههتا بته کرات اعال  چینیبتاشتتتدمیهتای دو دولتت حبتت و حتایوان از جملته حعتارض 
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رو حالش داردم های بزرسم پایان یافته از اینبرداری و ححقیرشتتتدن به وستتتیله قدرتزمانی فرمان هاآن
ت از ستتتوی دیگر ایامت متحده نیز 45:  1389امنصتتتوریم   موقعیت هژمونی  خود را حوستتتعه دهد

ط چین و آمری ا چه خصتتمانه همواره با ظهور ی  قدرت بزرس مخالف بوده استتت  بدون حردید رواب
 کشورهای محور در آینده خواهد بود    مو چه دوستانه باشد
مختلف قتابتل درا   هتایاین درررونی بته ویژه در مقتایستتتته بتا حوتارت جهتانی رقبتای چینم در حوزه 

میلیارد    29و کشتورهای آستیای میانه   چین  م حوم حوارت2014استت  در حوزه آستیای میانه در ستال 
  میلیون دالر بود  500مان ستال ه در این کشتورها  بادر مقایسته با آن حوم حوارت هند   ه اندمرستیددالر  

در   ی کهکشتور بود  در صتورح 127حرین شتری  حواری برای  آمری ا بزرس  2006در موموع در ستال 
ای به رونه 2011ا این وضتتعیت حا ستتال کشتتور بود  ام 70همان ستتال چین بزررترین شتتری  حواری  

کشتتور از کشتتورهای دنیا حبدیل شتتده استتت  در   124حرین شتتری  حواری  که چین بزرسکرده حغییر  
  این روند به  ور ستریع و فزاینده کشتور کاهش یافت 76حواری به   همان ستال امری ا ستهم شتری 

انستتتیز و بهرامی اج   های  ووپلتی ی جهان نیز افزوده استتتتهای چین در حوزهبر قدرت اهرم عمل
هتای در حوزه  1970پس از رفورم آخر دهته    چین  بته  ور کلی بتایتد رفتت کته  ت123:  1394مقتدمم  

هتای نهتادهتای معتبر متالی و  ریر رشتتتتد یتافتته استتتتت و بتا ارزیتابیمختلف اقتصتتتتادی بتا نرخی چشتتتم
یابد  این حداوم اقتصتادی های آینده نیز ادامه میالمللی معلوم شتده که رشتد اقتصتادی چین در دههبین

هنگفتی را صترف حوستعه ارحش فته رفته حوانایی ن امی این کشتور را متا ر ستاخته استت که منابع چین ر 
هتای حفتاظتت از منتافع ملی چین در داختل و ختارج حبتدیتل نمتایتد  حتا یت  نیروی متدرن بتا قتابلیتت  نموده

   را در س و به خود اختصا  داده انداین کشور پس از امری ا دومین بودجه ن امی 
هتای مختلف را در بر و چین در نقتا  جهتان بتاهم در رقتابتت هستتتتنتد و این رقتابتت حوزهآمری تا   
ویژه در حوزه انر ی حوجه های مختلف بهریرد  آستتیای مرکزی نیز به دلیل برخورداری از ظرفیتمی

باشتند حا حوزه نفوت رقیب  این دو کشتور را به خود جلب نموده استت  آمری ا و چین به حعقیب آن می
رفتت رقتابتت    حوانمیدر من قته کتاهش داده و منتافع و امنیتت خود را حتامین نمتاینتد  بته  ور کلی  را  

 ریرد:آمری ا و چین حوزه تیل در برمی
 انر ی و اقتصاد؛ -
 سازمان شانگهای و رقابت با ناحو؛ -
 حوزه امنیت و دفاع  -

تی حوستعه حوستعه و حانر ی و مشت الت اقتصتاد همیشته دغدغه اصتلی کشتورهای درحال   مست له
رقابت امنیتی چین و آمری ا در آستیای مرکزی به معنای برخورد ن امی بین دو کشتور     باشتدمییافته  
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  هایم به شتتیوهکندمیها از هر نوع برخورد ن امی با آمری ا خوداری  م به دلیل این که چینیباشتتدمین

هم نان    رقیب خود حوتتعیف نماید  حرینمهم  حا حوزه نفوت آمری ا را به عنوان کندمیمختلف حالش 
برنتد  آمری تا از میهتا بهرهآمری تا و چین برای رستتتترش نفوت خود در آستتتیتای مرکزی از ستتتتازمتان

  آمری ا پس از کندمیستازمان ناحو برای رستیدن به اهداف امنیتی و انر ی در آستیا میانه از استتفاده 
از ستازمان ن امی ناحو در افغانستتان استتفاده کرد  چین و روستیه در مقابل   2001ازده ست تامبر حاد ه ی

اآقایی و     های آن استتناحو ستازمان هم اری شتانگهای را ایواد کردند و در صتدد رستترش فعالیت
رر هر دو کشتور آمری ا و چین نتواند  باتم امنیت و پیشترفت ت20: 1391هم ارانم   ی های اقتصتادا

افغانستتتان شتترایط برای ظهور رروه بنیادررا فراهم خواهند شتتدم  دستتت نیابندم در آستتیای مرکزی و
 پذیر است افغانستان بیشتر آسیب چالشی جدی برای هر دو کشور است وامنیت پایدار 

اند حا  بات ستیاستی را رهبران چین بر افزایش قدرت و حوستعه اقتصتادی این کشتور متمرکز شتده 
ه و پ ن من قه اوراستتیا را حوزه نفوت ستتیاستتیم اقتصتتادی و ن امی در اولویت ستتیاستتت  حفظ نمود

خارجی خویش حبدیل نموده استت  بر ینس ی درباره حوور چین در اوراسیا رفته بودم »لزومی ندارد  
کنون یت  قتدرت قتابتل حوجته در من قته   کته  تابتت کنیم کته چین یت  بتازیگر اصتتتلی استتتت  چین هم ا

ق بی های هم دارد«  افزایش قدرت چین نمود پایان دوران ح رستتتد بلنتدپروازیاستتتت و به ن ر می
شتدن امری ا از مقام قدرت مستلط جهان کشتورهای پیرامون را استت  چین براین باور استت که خارج

ت  چین با دو محور حوستعه 14:  1397وندم  اآدمیم آوینه  در درجه نخستت حوزه نفوت خود داشتته باشتد
های بزرس : ی ی چین هررز به دنبال به چالش کشتتتیدن و جایگزین قدرتکندمییب خویش را حعق

آمیز را در ستتتر دارد  چین ظهور  نیستتتت و نه حصتتتمیمی مواجهه جویی ستتتیاستتتی حنش  من قهدنیا و 
 های مشابه آن  لبی یا روشنه از رهگذر حوسعه کندمیآمیز را از  ریق حوسعه حومین  مسالمت

 حقوق بشر  .5
که بر روابط آن با ستایر کشتورهای  باشتدمیچالش داخلی چین  حرینمهمموضتوع حقوت بشتر به عنوان  

موارد که کشتتورهای غربی و نهادهای حقوت بشتتری در مورد نقض   حرینمهماف نده استتت  از   ستتایه
های غیر قانونی  کنندم قابل تکر استتت: شتت نوهم بازداشتتت و قتلفاحش حقوت بشتتر در چین یاد می

وستط نیروهای امنیتیم زندانی کردن مخالفان ستیاستی با استتناد به قوانین بستیار ستفت و ستخت مربو   ح
هتای کنترل اجبتاری جمعیتتم کنترل دولتت بر ریزیهتا و برنتامتهبته امنیتت ملیم اعمتال ستتتیتاستتتتت

  کیانگ صتورتهای قومی و مذهبیم این موارد بیشتتر در ومیت ستینهام آزار و اتیتا العات رستانه
ها در کشتتورشتتان  ت دولت چین هم ایغوریان را ستتبب ناآرامی14:  1393ریرد  استتازمندم نریمانیم  می

کستتان و آستیای میانه متهم نموده و میرا با استالم هاآنمعرفی کرده و ارحبا    افزاید که ررایان مستلو پا
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بشتتر علیه چین   امری ا از موضتتوع حقوت  باشتتدمیهدف ایغوریان ایواد کشتتور مستتتقل »حرکستتتان« 
کید نموده و بیشتتتر براستتتفاده کرده و به مستتایل حقوت بشتتر آزادی زندانیان ستتیاستتیم    ی در چین حا

ها دیدراه متفاوت نستتبت به آمری ا دارندم  آزادی مخالفان و آزادی دینی متمرکز شتتده استتت  اروپای
  رم حذف ح م اعدام وآنان بر برابری حقوت زن و مردم آزادی م بوعاتم بهبود و شتترایط و محیط کا

ها بهبود شرایط حقوت بشر در چین اصرار دارند  این مسایل چین را ححت فشار قرار داده و آمری ایی
 اند از این ضعف چین پیش بردهبا استفاده برداری کرده و منافعش را از حبلیغات منفی بهره

 امنیتی خالیی .6
د که در آینده افغانستتتان نقش خوبی را حوانمیدولت افغانستتتان به خوبی درا نموده استتت که چین 

این   اشتترف غنی از چین صتتادر شتتده بود  پس از دیدار  2014بازی نماید و بیانیه مشتتترا که در ستتال  
امور  حر نموده و هم تاری در چین و افغتانستتتتتان استتتتراحژیت  خود را عمیق  کنتدمیواقعیتت را حتاییتد  

المللی و امنیتی را حوستتتعته دهتد  افزون بر هم تاری دو جتانیته ستتتیتاستتتیم اقتصتتتتادیم فرهنگیم بین
برای   ییمن قتهافغتانستتتتتان و چینم دولتت چین بتا عهتده ررفتن موموعته از ابت تارهتا در ستتت و  

:  1395م  یآباددولت و اشتفیعی   های حوستعوی و ححول اقتصتادی افغانستتان را حستهیل نمایدحمایت
 ت81

المللی استت  چین اهداف استتراحژی  در قبال افغانستتان بر دو اصتل استتوار استت: ی ی اصتل بین 
وضتعیت   هاآنکه با بیرون شتدن  باشتد مینگرانی از خالء قدرت پس از خروج نیروهای آمری ا و ناحو  

 قته بته وجود  هتایی را برای معمتاری امنیتت مننتامعلومی را برای آینتده افغتانستتتتتان استتتتت کته چتالش
  و بیشتتتری را به عهده بگیرد  ییمن قهیت مستت ول حا    ستتازدمیآورد که این موضتتوع چین را وادار  می

کیانگ استت که بستتگی به  بات افغانستتان  امنیت ستین   نگرانی چین ازباشتدمیدیگر اصتل داخلی 
 ت89: 1395م یآباددولت و  اشفیعی  دارد
ز حوتتتور ن تامی  و ا  یمی آمری تا در افغتانستتتتتان بودههتای ن تامی داپتایگتاهچین عمیقتا مختالف     

  دیگر این کته بتاروهتا بر این بود کته در صتتتورت خروج کتامتل نیروهتای امری تایی و  آمری تا نگران بود
آید که با منافع اقتصتتتادی چین پر شتتتده  وجود میناحو از افغانستتتتان خالهای قدرت در افغانستتتتان به

این موضتتوع حا یر مستتتقیم و فوری بر کشتتورهای پیرامونی دارد  حتی این موضتتوع باعو د  و حوانمی
بدخشتان من قه حستاط استتراحژی  حاجی ستتان رو  -حوتور امنیتی چین در ومیت خودمختار رورنو

 ت240:  1399اوریج کاظمیم    به افزایش است
نفوت با هند هستتتند  روابط  یی چین به دنبال حفظ حوازن و ستتدهای من قهعالوه برآنم ستتیاستتت   

کستتان چندان خوشایند نبوده و این امر باعو  حا پ ن   شودمیدوستتانه هند و افغانستتان برای چین و پا
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کستتتان نیز چینیآباد نزدی در ستتیاستتت خود در قبال افغانستتتان با استتالم ها را در قبال حر شتتود  پا

ریری پ ن را در حی   خود درآورده و  حصتمیم  های خود نموده و ستاختارافغانستتان مت  ر از ستوءنیت
کستتتتان نگاه     چین حالش دارد پس از کندمیاین باور وجود دارد که چینم افغانستتتتان را از عین  پا

المللی از افغانستانم خالء به وجود آمده در افغانستان را باحوور نیروهای خودیم خروج نیروهای بین
 م وبالا صبور زمانیت22/8/1396 مزمانیاصبور   رکنداز  ریق »استراحیژی جاده ابریشم« پ
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 گیرینتیجه
بعد از اصتالحات که در ستیستتم اقتصتادی خود    های همستایه افغانستتانکشتور چین به عنوان ی ی از 

ا عالقه  برخودار شتده و کشتورهبامی  د  چین از حوانای اقتصتادی  کننده را  ی کر د نمودم رشتد خیرهوار 
  دنکندارد و نیز حالش می رذاری در این کشورزیاد به سرمایه

چین روابط حوارحی خوبی با افغانستتتتان دارد و هر دو کشتتتور در حالش بوده استتتت که هر روابط  
های مالی در این  روابط خود با افغانستتان کم شتان بیشتتر از این رونق یابد  پ ن برای بهبود  حوارحی

در حالش استت که به عنوان ی  بازیگرم رول مهمی در افغانستتان بازی نماید و   کشتور نموده استت و
خواهتد کته ستتترنوشتتتتت حلخی را چون نمی  ؛کنتدمیامی در افغتانستتتتتان خودداری  امتا از دختالتت ن ت

ن هم آن را ب شتتتند  ولی وضتتتعیت داخلی این  های بزرس دنیا در افغانستتتتان حوربه نمودم چیقدرت
 کشور برای چین مهم است  

الملتل یی و بینچین ن ربته حولیتد نتاختالص داخلی در حتال ظهور استتتتت بته بحیتو قتدرت من قته 
کنش قدرت های هژمون را در قبال داردم ولی در حوزه ن امی حستاستیت بیشتتر م ر  شتده استت  وا

ها و  ی چین قراردارد و ظهور این کشتور در افغانستتان هم فرصتت  افغانستتان که در همستایگباشتدمی
هتای بزرس اقتصتتتتادی را برای حرم افغتانستتتتتان فرصتتتتتهتا را بته همراه دارد  از همته مهمهم چتالش

  این ابت ار اقتصتتتادی  کندمیجاده« در قلمرو خود برای چین فراهم  ی  -دی لماستتتی »ی  کمربند
برای افغانستتان منفعت زیادی اقتصتادی دارد و فراحر از منافع و  برای چین مهم و حیاحی استت و هم 

ها و معادن افغانستتانم مستیر مستتقیم زمینی به خاورمیانه  های چین بامی منرالرذاری شترکتسترمایه
کستتان  حوانمیچنین و مستیر اقتصتادی برای چین استت و هم د به بخشتی از دهلیز اقتصتادی چین و پا

ی با اهمیت اقتصتتتادی از ن ر  یوپلیتی  برای دی لماستتتی »ی  جادهم ی  احبدیل شتتتود که پرو ه
کمربند« چین استت  موفقیت این پرو ه بزرس اقتصتادی چین به امنیت افغانستتان وابستته استت  چین 

د نقشتی مهمی را در افغانستتان بازی نماید  از این  حوانمیهای اقتصتادی و ستیاستی با داشتتن ظرفیت
 م بهره برداری نماید   استفاده نماید رصت به بهترین وجهف

هتای چین بته دو بعتد داخلی و ختارجی ارحبتا  دارنتد  از نگتاه بعتد داخلیم چین بتا افغتانستتتتتان چتالش 
 لتب استتتت   نشتتتین و جتداییکیتانتگ عمتدحتاج مستتتلمتانمرز کوحتاهی دارد کته این مرز بتا من قته ستتتین

میان  خروج ن ا باحی در افغانستتان پستاکه بی باشتدمیهای امنیت ملی چین هم از همین ناحیه نگرانی
امری تایی و نتاحوم افزایش خواهتد یتافتت و احتمتامج جنبش حرکستتتتتان شتتترقی کته روابط نزدی ی 

ا افغتانستتتتتان بته عنوان پتایگتاه امن برای عملیتات ن تامی خویش  جتدایی بتا  لبتان اویغور داردم از ختا
نی استتتفاده کند  دیگر از نگاه بعد خارجیم حوتتور پررنگ امری ا و هند که دو رقیب من قه و جها
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کشتتاند و با خروج آمری ا از افغانستتتانم در این کشتتور ی  م این کشتتور را به چالش میباشتتدمیچین 

ها  ها را به فرصتتت د چالشحوانمیآید که چالش دیگر برای چین استتت  چین خال امنیتی به میان می
عالم نقش ی  های کالن مانند مس عین م دی لوماستی فرذاریحبدل نماید با روابط حوارحی و سترمایه

 بازیگر عمده را در افغانستان ایفاء نماید 
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 هاسرچشمه
 کتاب: -الف
و حغییر موازنته  21در قرن    هتای  ووپلیتیت ارقتابتت  معـمای چین  ت1398ا بتاقیم محمتدحستتتین  -

 الوربم چاپ اول قدرت در شرت آسیاتم حهرانم نشرم امین
تان پن از   ت1392ا   بلخیم میرویس - م ناشتر: موستسته ححصتیالت  نگاهی از بیرون  2014افغانـس

 عالی افغانستانم چاپ اول 
م های فکریقالبالملل مبانی و پردازی در روابط بیننظریه  ت1392ا  زادهم ستیدحستینستیف -

 نشر: حهرانم سمتم چاپ دهم 
هم  1394وانم  هووهم لوافتارلم متاریم بورنم هتنتهم منگن - انی منطـق اســـت جـه ـــی م  گرایی سـ

 مترجمان: داودآقاییم ابراهیم  اهریم نشر: حهرانم خورسندیم چاپ اول 
م چاپ م نشتتتر: حهرانم ستتتمتها و رویکردهاالملل نظریهروابط بین  ت1398ا   قوامم عبدالعلی -

 دوازدهم 
م نشتتر: حهرانم ستتمتم چاپ المللهای روابط بینتحول در نظریه  ت1395ا   مشتتیرزادهم حمیرا -

 یازدهم 
م مترجم: ستیدنویب  سـیاسـت خارجی چین در افغانسـتان ت1397مصتعبم ستیدنویب الله ا  -

 اللهم کابل: انتشارات عازمم چاپ اول 
ناشتتتر: حهرانم ایرانم وزارت خارجهم چاپ ، آمریکا در خاورمیانه، ت1389ا  منصتتتوریم جواد -

 دوم 
بابایم نشتر: حهرانم اخترانم  م حرجمهم غالمرضتا علیپایان قرن آمریکا  ت1395نایم جوزف ا  -

 چاپ اول 
ــاله حکومت وحدت ملی، - ــه س ــتاوردهای س ناشتتر: ریاستتت م بوعات  ،  1396نگاهی به دس

 ریاست جمهوریم چاپ اول 
های کشــورهای بررســی اهدافت  1395ادی؛ ستتل انیم محستتن؛ محمودیم منوره ا اع میم ه -

دانشتتتگاه ستتتیستتتتان و  ای در چابهار از منظر ســیاســی و اقتصــادی،  ای و فرامنطقهمنطقه
 بلوچستان 

 مقا ت: -ب
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ــم ـجدـید« چین یم صتتتتالحیم رو  اللتهم  آبتاددولتت  ؛امامیراحمتدیتانم بهر  - ابتـکار »ـجاده ابریشـ

ها()اهداف، موانع و چ م ستال  36نهمم شتماره م ستال «اعمللفصللنامه مااعاا  رااب  بن »م الـش
1395  

گذاری زیرسـاخت و هژمونی مالی اقتصـادی  چالش بانک سـرمایهم  زادهانصتتاریم محمدحقی -
  1395م سال2سیاست جهانی دوره پنومم شماره  م فصلنامه علمی پژوهشیآمریکا

یام  وندم حستنآدمیم علیم آوینه - یه و چین با آمریکا در اوراـس فصللنامه  »م  چگونگی تقابل روـس
   1397م سال 102م شماره «آسنای مرکزی ا قفقاز

رقابت چین و آمریکا در م محمدرضتتتا لیرضتتتام صتتتمدی مقدم وع  ؛آقاییم ستتتیدداودم  مودی -
  1391م سال 79«م شماره فصلنامه آسنای مرکزی ا قفقاز»آسیای مرکزی، 

ــم؛ ابتکار چین برای هژمونی  مم صتتانعیراضتتیه  ؛حرابیم قاستتم - فصلللنامه  »م ابتکار جاده ابریش
  1398م سال 38« شماره اعمللیی بن تحقنقا  سناس

م  « فصلنامه رااب  خارجی »م  امریکا و ظهور جهانی چینبهرامی مقدمم سوادم   ؛جانسیزم احمد -
  1394م سالسال هفتمم شماره 

چندجانبه گرایی؛ راهبرد چین در حیدریم وحید رنوبرم   روشتتتنم امیر؛ فرجیم محمدرضتتتا؛ -
  1395م سال79ومم شماره سال بیست و پن، «فصلنامه راهبرد»م آسیای مرکزی

اعاا  فصللنامه ما»م  هاها، پیامدها و چالشخیزش چین: ابعاد، مولَهم  زادهحقی  ؛ستازمندم بهاره -
   1391م سال 19م سال پنومم شماره سناسی«

ــدن و چالش  نریمانیم رلنازم  ؛ستتازمندم بهاره - فصلللنامه مااعاا  »م های آنچین؛ ابرقدرت ش
   1393م سال25م سال هفتمم شماره «سناسی

ــبت به   میآبادالله دولترو  ؛شتتتفیعیم نوتر - ــایگی چین نسـ ــی جدید همسـ تبیین دیپلوماسـ
  1395م سال94«م شماره ی ا قفقازه آسنای مرکزفصلنام»م افغانستان

افرایش قدرت چین و واکنش ایا ت متحده و قهرمانیم محمدجوادم   ؛عستگرخانیم ابومحمد -
  1392م سال17شماره ، «اعمللیفصلنامه تحقنقا  سناسی بن » هند در برابر آن،

گســترش نقش در خاورمیانه،   هایموانع و فرصــتفرازم مهدیم   ؛بادیم جالل دهقانیفیروزآ -
  1390م سال4م سال ششمم شماره «پژاهشنامه علوم سناسی»

یاـست خارجی چین، قنبرلوم عبداللهم   - م ستال «فصللنامه مااعاا  راهبردی»بنیادهای امنیتی ـس
  1392م سالشانزدهمم شماره 
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علوم    پژاهشلااه»های فرهنگی و ایدئولوژیک ـسیاـست خارجی چین، ریـشه  معبداللهقنبرلوم    -
  1393م سال4م سال پنومم شماره عااتی فرهنای«انسانی ا ماا

ت    محمتدیم  تاهرهم؛  اوهم استتتتداللتهکت - اـب ا رـق اری اقتصــــادی ـت د و چین: از همـک روابط هـن
   1397سال م1م سال سی و دومم شماره «فصلنامه سناست خارجی»م استراتژیک

انگهایم  کومییم الهه  - ازمان ـش یای مرکزی  ـس م 3م شتماره  «پژاهش علوم سلناسلی»م و امنیت آـس
   1385سال

مورد؛ گَتمان ـسیاـست    -گراییژئوپلیتیک و واقعدستتوردیم حستن کامرانم    ؛یم افشتینمتق  -
م ستال ستیزدهمم  «اعمللی انجم  جغرافنایی ایرانپژاهشلی بن  -فصللنامه علمی» خارجی چین،

   1393م سال45ه شمار 
یک راه   -بررسـی نقش کریدور واخان افغانسـتان در طرح یک کمربندکاظمیم مریمم  وریج -

   1399م سال3«م دوره سومم شماره ا رااب  انسانی دانشکده جغرافنا»م  چین
نقش روســـیه و چین در گذار نظام رهبر و بهرامیم رستتتتمم ، حور العی  ؛یزدانیم عنایت الله -

م 36 العات ستتتیاستتتیم ستتتال نهمم شتتتماره  لنامه مفصتتتقطبی به چندقطبی،  الملل از تکبین
   1396سال

 رزارش پژوهشیم اندیش ده اقتصاد متقاومتی -
 سایت انتریتی -ج
تان در آنقادریم  - ت خارجی چین و جایگاه افغانـس یاـس حاریج  -12/12/1393حاریج نشتر:  -ـس

 25/9/1400دریافت: 
http://www.dailyafghanistan.com رس در: قابل دست   

تانغوث عمریم   - ل  افغانـس   -1/3/1400حاریج نشتر:    -اهمیت چین در موفقیت مذاکرات ـص
 20/9/1400حاریج دریافت: 

https://8am.af/chinas-importance           رس در:قابل دست   
  .25/9/1400حاریج دریافت:    -3/1398/ 9حاریج نشر:  -دپلماسی دام بدهیسف هیونم  -

https://donya-e-eqtesad.com              رس در:قابل دست   
 20/9/1400: دریافتحا«    حاریج »بیوزارت ترانسپورت افغانستان،  -

https://mot.gov.af/dr                رس در:قابل دست  
 -22/8/1396حاریج نشتتر:  -نقش و اهداف چین در روند تحو ت افغانسـتان  ،زمانیصـبور   -

 23/9/1400حاریج دریافت: 

https://8am.af/chinas-importance-to-the-success-of-af
https://donya-e-eqtesad.com/
https://mot.gov.af/dr
https://saboorzamaniزمانی/
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https://Saboorzamani              رس در:قابل دست   

  -7/6/1400حاریج نشتتتر:    -م به کام خودوامهای بین المللی چین؛ به نام دیگرانستتتلیا هتونم  -
  25/9/1400حاریج دریافت: 

https://www.bbc.com/persian               رس در:قابل دست  
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 های مدرنجایگاه منافع ملی در دولت
 ( 2020  تا 2001پسا  افغانستان )با تأکید بر

 
 
 

 *عبدالمنان دهزاد
 نویسنده و عوو هیئت ححریر مول  علمی دعوت*

Manan.dehzad@gmail.com 
 چکیده:

ررا و مدرن استت و صترف ی  استم نیستتم  هایی حوستعه های استاستی انستان های مدرن از دغدغه دولت 
کمیت قانونی و مردم بل پیامد آن استتتراحژی روبه    در این  باشتتد می ستتامری حوستتعهم رفاه اجتماعیم حا

کید بر افغانستتتان پستتا مقاله حالش شتتده استتت که جایگاه منافع ملی در دولت  حا   2001  های مدرن با ح 
افع ملی زیاد کاربرد  بعدم با وجود که مفهوم من به   2001حبیین و بررستتی شتتود  چون افغانستتان از    2021

منافع ملی برای افغانستتتان مهم و ضتتروری استتت و    از این  اما در عمل حعریف نشتتد    روزانه داشتتت؛ 
وستتو داد و هم نان ستتیاستتت خارجی کشتتور را  ستتیاستتت داخلی کشتتور را ستتمت   حوان می بدون آن ن 

ححلیلی استت که  - دهد  روش ححقیق در این مقاله حوصتیفی حعریف کردم اهمیت این مقاله را نشتان می 
چرخید  فرضی  غالب  بر محور این سوال اصلی اجایگاه منافع ملی در دولت افغانستان چیست ت می 

کید بر  این داشت که در افغانستان منافع ملی حعریف نشده است و دولت این کشور    در این پژوهش ح 
دهد که افغانستان در عمل با فقدان  های این پژوهش نشتان می برد  یافته در فقدان منافع ملی به ستر می 

برد و این کشتتور به معنی واقعی ی  دولت مدرن نشتتد که دارای  دولت مدرن و منافع ملی به ستتر می 
  ردمی و قانونی باشد و منافع ملی در آن حعریف شود مشروعیت م 

 دولتم دولت مدرنم منافع ملیم منافع ملی در افغانستان :واژگان کلیدی

  15/9/1400دریافت: تاریخ 

   5/10/1400تاریخ تأئیدی:  
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 طرح مساله

های ملی و مدرن پس از کنفرانس صتتلو و ستتتفالیا به وجود آمد و  منافع ملی به حبع  پدید آمدن دولت
ران شتاهد رفتمان »منافع ملی« نبودندم بل به جای آن »منافع«  مستلماج ی  پدیدط مدرن استت  رذشتته

ایم مهم و  نهخانودریم ام راحوریم شتتاهی و نهایتاج شتتخصتتی وجود داشتتت و امروز »منافع ملی« به پیما
 ها را منو  به حعریف منافع ملی دانست  مه حیات دولتابقا و اد حوانمیحیاحی است که 

ها به درج  اولی خود  حمام کشورهای جهان امروز دارای منافع ملی حعریف شده هستند و ح ومت
 دانند  های شان در مسایل داخلی و بین المللی میپاسدار و نگهبان منافع ملیم ملت را

در جهان امروز محرا کشتورها در ح مین روابطم داد و ستتدهای ستیاستی و غیر ستیاستیم منافع ملی  
های چون دی لماحی م بازررانیم مالیم پیماناستت  هر کشتوری در ارحبا احی که با بقی  جهان داردم هم

های بیگانه و یا جذب  رذاری در ستتترزمینهای جهانیم ستتترمایهوجانبه و یا جمعیم ایواد ستتتازماند
یدات ن امیم در  ها از خارجم موستتتستتتات مالیم حولیدی و بازررانی چند ملیتی و بامخره حمهستتترمایه

 ش بر اساط منافع ملی است  نهایت پای  سنوش
با جهان خارجم ستتخن از »منافع ملی« یعنی به دستتت  ها در ارحبا   مزم به یادآوری استتت که دولت

  در ستیاستت خارجی  باشتدمیرا به رقبا   آوردن بامحرین امتیاز برای کشتور و نرستاندن بامحرین آستیب
که به منافع ملی دستت یافتم بدون این که به  ور حتم به منافع دیگران آستیب رستاند  این  حوانمینیز  

ها نیستتت؛ اما اغلب  هایی بستتیاری شتتده استتتم که نیاز به تکر آنخود منافع ملی چیستتت  حعریف
راهن ریه الملل باورند که منافع مّلی همان چیزی استت که هان حوزط ستیاستت و روابط بینپردازان و آ

انتدرکتاران یت  دولتتم در پی نگهتداری و افزایش آن هستتتتنتد  رفتیم کته منتافع ملی پس از بته دستتتتت
هتای اروپتایی و حشتتت یتل پتدیتد آمتدم یعنی انتدا انتدا بتا زوال ام راحوری  هتای متدرنوجود آمتدن دولتت

ابتدا در اروپا ش ل   ییهار فرانسهم دولتیمًل انقالب کب یه ححومحیواحدهایی به نام »کشور« و در سا
هام خود را درباره همه  نیشان بود  ارانحر از رذشتهها به مراحب رستتردهت آنیره مست ول یررفتند که دا

 یدانستتتند و برایو قدرت م یصتتاحب رم ئون جامعه از فرهنگ حا حوارت و از صتتنعت حا زراعتشتت
ك یحف  یالت کنونیه حشتتت یش شتتتبیکماب  ییهارا در قالب وزارحخانه  یررف ح ومتین بار وظایاول 

رفتتارهتای کردنتد و ستتترانوتام از دل این ححومت »منتافع ملی« بته وجود آمتد و چتِر شتتتتد برای حبیین  
کمان افغانستتان به این امر های ستیاستتریریشتهروندان و موضتع رران در کشتورهای معین  ولی حا

در این  ر مدعی مدرن بودن استتم نه در عمل حوج  جدی ن ردند؛ چون دولت افغانستتان فقط در شتعا
ان و  اما مدیر  ن استتتت؛ت مدر2021الی    2001شتتت ی نیستتتت که قانون استتتاستتتی جدید افغانستتتتان ااز  
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کنندران این قانون به مدرنیت که مزم  آن ح ًررراییمآزادیم نفی استتتتبداد و انحصتتتارم نهادینه   اجرا
 سامریم عدالت ملی و اجتماعی بودم باور نداشتند  کردن مردم

تم همان کالبد کهنه و مومومیایی شتدط انحصتار و استتبداد  2021حا   2001ا   در افغانستتان پستا  البان
که در نهایت نتیو   نام دموکراستتتی و مدرنیت پوشتتتاندند  ی را آورند و ی  لباط بهستتتیاستتتی و حاریخ

 بیعی استتت که  لیل در افغانستتتان »ملت« به وجود نیامد نداشتتت  به همین د م لوب و مدنی در پی
ریر بحتو    2001معنی استتتت  افغتانستتتتتان از بی وقتی ملتت بته وجود نیتایتدم بحًی از دولتت متدرن و فرا

کم این مفهوم در موامع داخلی و خارجی مورد بحو بود  ا روی دستتت ررفت و دستتتدولت مدرن ر 
دید که راهی که کاررزاران  رر میرذشتتتم معلوم  اما هر ستتالی که از عمر دولت پستتا کنفرانس بن می

 اندم منتهی به دولت مدرن نخواهد شد  المللی آن در پیش ررفتهاین ح ومت و حامیان بین
ای و مافیایی در افغانستتتان به وجود  ستتامرم ی  دولت شتتب هی دولت مدرن و مردمجابناءج وقتی به

 فتهر ها آن ه در باره منافغ ملیآمدم جایگاه منافع ملی هم در این دولت حعریف نشتتتد   ی این ستتتال
  یم سمتیم رروهیم حزبی و ایدوولو ی  بود حا منافع ملی یشدم منافع قومیم قبیلهمی

پروری و حمایت برخی عدالتیم بیگانهل عمده و مهمی رستتتترش نا امنیم فستتتادم بیی ی از دمی
هتای ح ومتی و بیرون ح ومتیم نبود و فقتدان منتافع ملی در افغتانستتتتتان بود  کشتتتورهتا از چهره

کمان افغانستتتان از  به بعدم جایگاه منافع ملی را در دولت خودم درا ن ردند و به این دولتم  2001حا
استتت که  ها از این جهت با اهمیت و مهمیی! منافع ملی برای دولتیی داشتتتند حا پروستته هنگاِه پرو

ها را به صتورت واقعی و عینی حعریف امنیت ملی و ستیاستت خارجی دولت  حوانمیبدون منافع ملیم ن
 و حبیین کرد  

عمومی را در  منافع ملی از این جهت برای افغانستتتان مهم و ضتتروری استتت که بدون آن بستتیج  
ستیاستت داخلی کشتور را   حوانمیوستو دادم نداخل کشتور به وجود آورد و ستیاستت خارجی را نیز ستمت

وستتو داد و هم نان ستتیاستتت خارجی کشتتور را حعریف کرد  هدف اصتتلی در این مقالهم حبیین ستتمت
به شتتتیوه   هاستتتت  روش ححقیق در این مقال  2021حا   2001جایگاه منافع ملی در دولت افغانستتتتان از 

  باشدمیححلیلی -حوصیفی یی از نو ححقیقم العالت کتاب خانه
 پیشینۀ تحقیق

ها و مقامت زیادی نوشتته شتده استت که از های مدرنم کتابدر خصتو  جایگاه منافع ملی در دولت
ححقیق افغانستتان  در حا جایی که بنده در این موردرذریم؛ اما آنان می  بیشتتر و حوضتیو  نموده  فهرستت

یا مقال  علمی نگاشتته نشتده   کتاب واه و نقش منافغ ملی در افغانستتانم  نمودمم حا کنون در باره جایگ
های کشتور در این باب نوشتته اند که از رهگذر  استت  صترف برخی از نویستندران مقامحی در روزنامه
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خواهم با به این خالی موجودم می با حوجهد جزو پیشتین  ححقیق شتمرده شتود   حوانمیمقامت پژوهشتی ن
های م ر  شتتتده در مورد چگونگی دولت مدرن و جایگاه های مدرن و ن ریهلتو در ن ر داشتتتت د

حتا امروز و جتایگتاه منتافع ملی را در رونتد   2001داری در افغتانستتتتتان پستتتتا  منتافع ملی در آنم دولتت
 بررسی کنم   داری دراین کشوردولت

 چارچوب نظری
در ن ریه موازنه قوا مفهوم منافع ملی را محور اصتتتلی  موررنتا  ملی از دیدگاه واقع گرایان: الف( منافع

مباحو خود قرار داده استتتت  او منافع ملی را مفهوم کلیدی و واقعیت عینی جهت شتتتناخت ف ر و  
  حوانمیرزاران معرفی نمود  در ن ریه او منافع ملیم معیار همیشتتگی استتت که با آن اقدام ستتیاستتت

رویتد: منتافع ملی بر حستتتب قتدرتم  حعریف منتافع ملی می اقتدامتات ستتتیتاستتتی را ارزیتابی کرد  او در
  شودمیحعریف  

در حقستیم بندی منافع ملیم موررنتا از منافع مشتترا و متوتادم اولیه و  انویهم عام و خا م حیاحی 
  ت281: 1370اسیف زادهم    دو غیر حیاحیم نام می بر 

حقستیمات منافع ملی بر استاط سته   به عقیده رابینستون در چارچوب مباحو موررنتا از مفاهیم ملی
دد  موررنتا در  رر میمعیار اولیت و  انویت استتتمرار و حغییر و عمومیت و خصتتوصتتیتم  بقه بندی 

برخی از منتافع را نیز  ؛ هرچنتد م ملیتتکنتدمیهتا یتاد  چتارچوب روتالیستتتم از حعتارض منتافع ملی دولتت
ای از واقع ررایتانم زنتدم عتدهدر کنتار موررنتتا کته منتافع ملی را بتا قتدرت پیونتد می  دهتد متد ن ر قرار می

به عقیده شتومانم امنیت هدف اولیه ستیاستت خارجی   نمایند منافع ملی را از من ر امنیتم بررستی می
رر کشتتوری نتواند این هدف را حامین کند د به ستتایر اهداف خودم ن یر رفاه حوانمیم نکشتتورهاستتت و ا

اقتصتتادی شتتهروندان مبادرت نماید  بنابراین در این حلقی حفظ موجودیت و بقام م لفه اصتتلی منافع  
  ت21: 1381ملی است  اسوادیم 

ررایان منافع ملی را با حصتتمیمات  بر ع س واقع ررایانم تهنیمنافع ملی از دیدگاه ذهنی گرایان: 
های آن کشتورم مستاوی  حصتمیم ریرندران اصتلی هر کشتور نستبت به حعیین نیازها و خواستته اقتدارآمیز

داننتد  بنتابراین در این نگرش منتافع ملی واقعیتت عینی نتدارد  در این حلقی منتافع ملی همتان چیزی  می
کس وبر نیز در این چارچوب منافع ملیریرندران آن انتخاب میاستت که ملت یعنی حصتمیم   کنند  ما

ررام مشتترو ه یا کشتتور  بیند  در ن ر او کشتتور غارحگرم رفاهرا بنا بر مقتوتتیات هرکشتتور متفاوت می
 .ت112: 1384فرهنگیم هرکدام دارای منافع ملی متفاوحی هستند  اقبادیم  

های موجودط  های ستیاسی و اجتماعی افغانستان و واقعیتبنابراین در این پژوهشم با حوجه به بافت
ریری از ن ریه یعنی درححقیق کنونی با بهره  ررایان مورد ن ر استتت ملی از دیدراه واقع کشتتورم منافع
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ررایی به عنوان ی  پارادایم مستتلط در  واقع هامروز   ریرد  چونرریان مستتاله مورد ححلیل قرار میواقع
کید بر این سه مفهوم هوم  فم  است داشته    امنافع ملیم قدرت و امنیتتروابط میان کشورها بیشترین حا

مستمی ستو اهمیت خود را از دستت داده و حبدیل به استم بیها بدیناین مفاهیم در افغانستتان از ستال
 شده است  

 مَهوم دولت
ررچته دولتت بستتتان هر مفهوم انستتتانی دیگرم حعریف واحتد و یت  دستتتتی نتدارد؛ یعنی دولتت وا ه   ا

دلی برای آن یافت که بتواند با آن برابری ای استت که شتاید در رستتره ستیاستی کمتر بتوان معافریبنده
رران ستیاستی در  کهم اندیشتهو آن این  کندمیکند  جهت حبیین اهمیت این وا ه تکر ی  ن ته کفایت 

دانند و  مقام علم ستیاستت به دو رروه عمده حقستیم شتده اند: رروهی که علم ستیاستت را علم قدرت می
ارزش دولت و قدرت نشتتتان دهندط   کنند یف میرروه دیگری که علم ستتتیاستتتت را علم دولت حعر 

حرین حعریف دولت  اما استتاستتی ت7: 1377  اپوجیباشتتدمیاهمیت و محوریت مفهوم بنیادین دولت 
که خیلی از اندیشتتتمندان حوزط ستتتیاستتتت به آن حوافق دارندم این استتتت که دولت قلمرو با مرزهای  

ستان ویا ع س آنم های ی گنم ارزشمشتخص و حعیین شتده استت که دارای جمعتی همگن یا نا هم
بتازیگر   حرینمهمپیشتتتینت  حبتاری واحتد و یتا مت ًر بتاشتتتتد  هم نتان بته لحتاظ حقوقی دولتت بته عنوان  

ستیاستی در صتحن  ستیاستت بین الملل از چهار عنصتر حشت یل شتده استت: مردمم سترزمینم ح ومت و  
کمیت  این های رذشتته نبودم بل پس از صتلو وستتفالیا به وجود آمد و وارد حیات ها در ام راحوریحا

اف نتد؛ از آموزش و پرورش حتا هتای مردم ستتتتایته میآدمی شتتتتد  امروز دولتت حقریبتاج بر همته فعتالیتت
مدیریت اقتصتادیم از رفاه اجتماعی حا بهداشتت عمومی و از ن م داخلی حا دفاع خارجیم دولت همه 

م کندمیم ن ارت  کندمیم در غیر این صتتورتم مقررات و ضتتع کندمیدهد و کنترل ا شتت ل میچیز ر 
 ت128: 1392وودم   اهیسازدمیدهد یا ممنوع اختیار می

کًر ن ریه  ریر و محیط بر ح ومت است  به اعتقاد ا  پردازان علوم سیاسیم دولت مفهومی فرا
 بنای چهار عنصر حبیین کرد:بر م حوانمیاز ن ر آبرامز ساختار دولت را 

 های اجتماعی یا واحدهای اجتماعی؛  حعریف جامعهم مرزبندی  1
های مختلف حوانایی نفوت و دستترسی در دولت را پیدا  ها افراد و رروهفرایندی که به وست   آن  2

 ؛ کندمی
م یعنی شتودمیها ستازمان داخلی دولت کنترل و منابع بستیج آن ستاز و کارهایی که به واست    3

 دستگاه دولتی؛  



 

 

هـ ش  1400سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان  ||تحقیقی دعوت –مجله علمی|| 128  

 
رتذارنتد  در این میتان عنصتتتر اول را حر حت  یر مییی کته اوتالف بر جتامعته بزرسروش و شتتتیوه  4

بخش و عنصتتر دوم را ستتیاستتت در مفهوم رقابت بر ستتر  همان کارویژه مشتتروعیت  حوانمی
وکراسی و مدیریت دولتی و عنصر چهارم را دخالت دولت  قدرت سیاسی و عنصر سوم را بور 

 ت9: 1395نژادم  ها دانست  اصالودر اقتصاد و حتی حوزیع آمران  ارزش
نام منافع عمومی و در  دولت غالباج عبارت استت از موموع  مستتقلی از نهادهای ستیاستی که ححت

ستتر  منستتوم  زمان یا حشتت یالت  ور اخص با ستتاچارچوب قلمرو جغرافیایی معین و بعوتتاج محدود به
کم و احباع آن   وکار دارد  روند ح امل دولت در شتت ل مدرن آن به مًابه قدرحی عمومیم مستتتقل از حا
بوده و واجد اقتدار عالیه ستتیاستتی در محدوده قلمروی معین استتت که همراه با روند حدریوی و کند 

دولت م لقه متمرکز و رستتترش حولید های ستتیاستتی و اقتصتتادیم با رشتتد  حف ی  نهادین درعرصتته
ها بیش و پیش از این که پاستتدار منافع ملی ستترزمین شتتان باشتتندم دولت  کامیی ارحبا  دارد  این نوع

ها و قبایل ویژه بودند  ولی پس از کنفرانس صتتلو و ستتتفالیا مفهومم  پاستتدار و نگهبان افرادم خانواده
های مدرن شت ل ررفتم که در مبحو  در نهایت دولتماهیت و کارویژه دولت دچار درررونی شتد و 

 پردازم بعدی به صورت فشرده بدان می
 مدرن:   مَهوم دولت

چون علوم ستتتیتاستتتیم  هتای همدولتت متدرن در جهتان امروز ی ی از مبتاحتو اصتتتلی و مهم رشتتتتته
ی در  شتناستی و    استت  دولت مدرن به حبعه درررونشتناستی ستیاستیم روابط بین المللم انستانجامعه

ررا و در نهایت »رعیت«  های ماقبل مدرنم ح لیفها به میان آمدم انستتانبینی انستتانماهیت و جهان
کته حتدود فتاهیمته بشتتتری بته نتا قته بشتتتری حغییر کردم جتای رفتمتان بودنتد؛ امتا بته قول کتانتتم همین

وجود  هتای غیر متدرن بته  متداری« ررفتت   بیعتتاج حق متداری در دل دولتتررایی را »حقح لیف
های انستتانی در  آید  از این لحاظ دولت مدرن بستتتِر مناستتب و م لوب برای نهادینه کردن ارزشنمی

های حاریج اروپا در عصتر رنستانس استت  جهان مدرن استت  هم نان پیدایش دولت ملی ی ی از مولفه
های جنبهررایی این عصتتر داشتتت  بنابراینم این دولت از که ریشتته در حرقی دانش  بیعی و انستتان

ن ری ی  پا در فلستتفه و آرای ستتیاستتی داشتتت و پای دیگر آن در علوم  بیعی بود  در دولت مدرن  
ملیم دولت به عنوان ی  ستاخت  بشتری و در خدمت بشتر حعریف شتده استت و لذا مفهومی زمینیم  

ون آزادیم ررا و انستانی دارد و از اندیشته الهی بودن ح ومت فاصتله ررفته و با اراوه مفاهیمی چعقل
کمیت ملتم ملی ررایی و    دوره برابریم مستاواتم جامعه مدنیم حقوت مدنیم اراده عمومیم حق حا

کمیت فئودالیستم و کلیستا را به چالش کشتید  دولت مدرن ملی از جنبه های ن ری  قرون وست ی و حا
دن آغاز و از  ریق آرا کیاولی و  ان بل کس وبر فراز و فرود زیادی را داشتتت و با آرای ما ی هگل و ما
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هتای متدرن بتا مفتاهیم  ت بته لحتاظ حتاریخی نخستتتتین بتار دولتت24:  1387حتداوم و ح تامتل یتافتت  افتحیم  
کمیت ملیم حمامیت ارضتی و     رراییم حعیین مرزهای ستیاستیم حق حعیین سترنوشتت ملتملی هام حا

مان انعقاد قرارداد صتلو  های ملی به شت ل جدید آنم از زبودجود آمد  مزم به یادآوری استت که دولت
ها و  های ستتتی ستتتاله اروپا که میان کاحولی مت یعنی پس از پایان جنگ1648وستتتتفالی در ستتتال ا 

ها جریان داشتت پا به عرصته وجود نهادند  از آ ار عهدنامه مزبورم ظهور واحدهای مستتقل  پروحستتان
و حقویت ستتیستتتم امنیت دستتته  جدیدم حوجه بیشتتتر به حقوت بین المللم بر قراردادی موازینه قدرت  

ح میل شتتد؛ بدین معنا که به دنبال   1789جمعی بود  این روند پس از وقوع انقالب کبیر فرانستته در 
ررایی بته ویژه در میتان ملتل اروپتایی هتای مختلفم روحیته ملیحمالت نتاپلئون بنتاپتارت بته ستتترزمین

هتا عمتدحتاج از نیروهتای مزدوری  رحشهتای ملی شتتت تل ررفتنتد؛ زیرا قبتل از آن احقویتت رردیتد و ارحش
ها از جنگیدنم کمتر متا ر از و ن پرستتی و ملت بودم ولی به دنبال  حشت یل شتده بودند که انگیزط آن

هتای ملی و بر قراری ن تام ستتتربتازریریم افراد بته نتام دفتاع از ریری ارحشررایی و شتتت تلرشتتتتد ملی
ا خویش در جنگ  ت18: 1389کردند  اقوامم های مختلف شرکت میسرزمین و آب و خا

رفته نباید رذاشتت که پنج اندیشتمند؛ ح  یر شتگرف بر دولت مدرن ویا دولت  اند   ان  ملت داشتته-نا
کمیتتم حومتاط هتابز بته دلیتل  ر  مفهوم دولتت م لقم روستتتو بته دلیتل  بتدن بته دلیتل  ر  مفهوم حتا

کس وبر به  ر  مفهوم اراده عمومیم هگل به دلیل اصتالت بخشتیدن به مفهوم دو  لت و در نهایت ما
دلیل  ر  مفهوم انحصتار در خشتونت مشتروع  ن ت  حایز اهمیت این استت که هر ی  از این افراد 

دن« و »هتابز« در قرن  ورزی مینیز در نقتا  ع ف ححول حتاریخی جهتان زنتدری و انتدیشتتتته کردنتد  »بتل
هتای دارای ی و دولتتهتای ستتترزمینای کته دولتتهتای »ستتتی ستتتتالته« و زمتانتههفتدهمم دوران جنتگ

کمیت شت ل ررفتند؛ روستو در عصتر روشتنگری و آستتانه شت ل ریری انقالب فرانستهم هگل در  حا
کس وبر پس از جنگ  های ناپلئونی و ظهور اندیشتت  ملت و دولت حاریجدوران جنگ ستتاز آلمان و ما

ت این  15: 1394های نوین در ابتدای قرن بیستتتم  استتلیمیم ملت-جهانی اول و حًبیت مدل دولت
روید« »ی  دستتگاه سیاسی مشروع است که در داخل مرزهای ی  دولت مدرن چیستت  ریدنزم می

قلمرو سترزمینی موزام ن ام حقوقی مشتخصتی را اجرا کرده و از  ریق کنترل بر قدرت ن امی اعمال 
کمیت نموده و شتتهروندانش احستتاستتات مًبتی در خصتتو  هویت ملی شتتان دارند « از ن ر وی   حا

 های اساسی دولت مدرن قرار تیل اند:ناصر و مولفهع
ها مورد  دستتتگاه ستتیاستتی: ی  رهبر ویا ح ومت از  ریق نهادها و اشتت ال دیگر ستتازمان  1

 دند؛رر میحمایت واقع 
 قلمرو سرزمین موزا: ی  م ان ویا قلمرو جغرافیایی معمومج ی  کشور؛   2
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کمیت: کنترل بر ی  قلمروجغرافیایی و کنترل بر جم  3 کن آن؛ حا  عیت سا
ویژری  4 ملی:  آنهویتتت  از  ریق  مردم  کتته  و خصتتتوصتتتیتتاحی  میهتتا  هویتتت  یتتابنتتد  هتتا 

 ت 3:  1395نژادماصالو
های مدرن از ن ر حدود با قلمرو ستتترزمینی و مرزهای حعیین شتتتدهم موضتتتوعیت  از این که دولت

منافع ملی بازحاب داردم منافع ملی هم در همین چارچوب قابل حبیین و بررسی است  به عبارت دیگرم  
کمیت ملیم استتقاللم ن م اجتماعیم  خواستت همگانی استت که در مفاهیم چون حمامیت ارضتیم حا

ستتو فاقد مرزهای حعیین شتتده ملی و    کشتتورهای که از ی کندمیوحدت ملی و    در آن معنی پیدا  
کمیت ملیم حمامیت ارضتیم استتقالل  و وحدت ملی به بین المللی باشتد و از ستوی دیگر در فقدان حا

ها به عنوان واحدهای سترزمینی  د در عمل پاستدار »منافع ملی« باشتد  هم نان دولتحوانمیستر برده ن
حرین بازیگران صتحنه ستیاستی اند   بق بیان ستنتی در دانش حقوت و  مستتقل و مشتابهم به مًاب  اصتلی

کمیت« حشت یل شتده استت     روابط بین المللم دولت از چهار عنصتر»مردمم سترزمینم ح ومت و حا
های  جمعیت و ستتترزمین نماینگر پایگاه فزی ی و زیرستتتاخت عینی دولت اند و نهادها و ستتتازمان

   شودمیرذارم اجرایی و قوایی م اهر ح ومت و قدرت سیاسی حلقی دولتی اعم از قانون
کمیت به معنای نفی هررونه قدرت و اقتدار خارجی فراحر از دولت در عرصتتت  روابط هم چنین حا

ریری داخلیم دولتت را مشتتتروعیتت حتام  حًبیتت کننتده آن بته عنوان بتامحرین مرجع حصتتتمیم بین الملتل و  
عرض در  ای کته اجتازه نتدادن بته دختالتت دیگران در امور داخلی و ن تذیر فتن قتدرت هم بخشتتتد؛ بته رونته می 

کمیت استتت  با وجود این دولت  ای که  ها ماهیتی بستتیار متنوع دارند؛ به رونه درونم از ابعاد استتاستتی حا
چون منتافع ملیم قتدرت ملیم امنیتت ملیم اقتتدار ملی و هویتت ملی بته  ور بنیتادی از دولتی بته  اموری هم 

ران استتت که  ی مورد احفات همه یابدم اما پیوستتتگی مفهوم دولت با قلمرو ستترزمین دولت دیگر حفاوت می 
ای رونه هام الگوها و ستاختارهای این نوع اجتماع بشتری شت لی خا  پذیرد؛ به باعو فلستفه حیاتم مولفه 

  ت103: 1393که مرزهای ساختاری و حش یالحی مت  ر از مرزهای سرزمینی رردد  اعبدخداییم 
کس وبر اراوه کرده استت    حرین و نافذحرین حعریف درباره دولتبه همین حرحیبم دقیق مدرن را ما

کیتد دارد کته عبتارحنتد از: قلمرو   وی در حعریف خود از دولتت بر ستتتته وجته اصتتتلی دولتت متدرن حت 
سترزمینیم انحصتار حمل  قوه قهریه و مشتروعیت  وبر در بحو راجع به ماهیت و سترشتت دولتم 

رایج در آن زمان داشتتت  از ی    ها و مواضتتعکه فاصتتله نستتبتاج زیادی با دیدراه کندمیموضتتعی احخات 
هتای  منتدحرین آفریتدهم بهترین و ارزشحرینمهمای قتابتل ححستتتین و ی ی از  من ر وی دولتت را پتدیتده

 دانست  بشر می
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دولت مدرن با دولت ماقبل مدرن فرت دارد؛ فرت آن این استتتت که در دولت ماقبل مدرنم ستتتوال 
سوال را برای نخستین بار افال ون اراوه کردم او   اصلی این بود که چه کسی ح ومت کند  جواب این

بیان داشتت که »فلیستوف شتاه« مستتحق ح ومت کردن استت؛ اما در دولت مدرن پرستش از چه کستی 
 ح ومت کند نیستم بل ه پرسش از چگونه ح ومت کردن است  

کًراج میتان مفهوم ح ومتت و دولتت فرقی وجود نتداشتتتتت و در و هم نتان در ن تام اقعم هتای قبلی ا
ستت  حوانمیکه او روا فتو کرده یا به ارث برده استت  حا زمانیکشتور عبارت بود از قلمرویی که فرمان

قلمرو خود را در برابر حواوزات دیگران حفظ کندم آن ستترزمین متعلق به او بود و مردم آن ستترزمین  
کم دکه شتت ستتت میرزاران و رعایای او بودند و زمانینیز فرمان یگری بر آن ستترزمین  خوردند و حا
کم جدید حبدیل میشتتتدم مردم به رعایای مستتتلوبچیره می شتتتدندم ولی با پیدایش مفهوم  امختیار حا

جدید دولت و به ویژه با پیدایش مفهوم جدید ملتم دولت نیز ساخت قدرت پایدار شناخته شده است  
و غیره در اروپتا پتدیتد آمتد و بتا   کته بنتا بته اراده ملتت برای دولتت کته از قرن شتتتتانزدهم بتا  ان بتدنم هتابز

انقالب فرانستته پایدار شتتدم هر ملت مال  ستترزمین خویش و حشتت یل دهندط دولت خویش استتت   
از ستتتاختار قدرحی که برای حفظ ن م در داخل مرزها و جلوریری از   شتتتودمیبنابراین دولت عبارت 

ده استتتت  امل وحیان و  ران در درون ستتترزمینی خا  و با مردمانی مشتتتخص پدید آمهووم بیگانه
 ت274: 1390چناری

های اخیر ملت استتت که در ستتده-م همان دولتشتتودمیآن ه که امروزه به عنوان دولت شتتناخته 
یی وغیره های فئودالیم ام راحوریم قبیلهشت ل ررفت  در اشت ال ستنتیم دولت بیشتتر در قالب دولت

هتای فئودالی در اروپتا پتدیتد  زدن ح ومتت  شتتتتد  این دولتت از قرن شتتتتانزدهم بته بعتدم بتا کنتارظتاهر می
حرین شت ل ن م ستیاستی و ملت یعنی پدید آورنده ن م ستیاستیم آمد    در این ن امم میان دولت یا عالی

ریرد  در دولت مدرن فرض بر آن استت  ملت شت ل می-و مفهوم دولت  شتودمیای کامل بر قرار  راب ه
حس ملت مشتتتترا دارند و در درون مرزهای  که ملت اجتماع انستتتانی کما بیش همگون استتتت که 

 ت168: 1373کنند  اداریوش آشوریم زندری می حعیین شده ی  دولت مستقل
دولت مدرن در جهان معاصتتر به استتاط عقالنیت ستتیاستتیم عدالت ملی و اجتماعیم مشتتروعیت  

مردم »رعیت«  های مدرنم  ررایی شت ل ررفته استت  به همین دلیل در دولتقانونی و مردمی و کًرت
ها سترنوشتت شتان رقم زده شتودم بل خودشتان در چیستتی و چگونگی ستاختار  غیبت آن نیستتند که در

کم نقش برازنتده دارنتد  در دولتت انتختاب حتا و  هتای متدرن اقوام و  ح ومتت و چگونگی حعیین 
رونم خود را شهروندالرغم حعلقات و وابستگیهای قومیم مذهبی و سیاسی علیرروه کشور    های رونا

رار و متعهد روم مستتوولم خدمتنمایند  هم نان دولت مدرن در برابر مردم پاستتجو دولت حلقی می
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کمیت عبارت از  ت76:  1396است  ادهزادم   کمیت ویژری دولت مدرن است  حا از ن ر موریسم حا

کمیت درونی  و  این استت که دولت منبع نهایی اقتدار ستیاستی در درون قلمرو خویش استت  میان حا
؛ چنان که امروز این امرم یعنی حمایز رذاشتتتن میان ابعاد درونی و  شتتودمیبیرونی نیز حمایز رماشتتته 

کمیت_بسیار معمول است   ت232: 1385الوران پیشم  بیرونی حا
کمیت بیرونی   کمیت در درون قلمرو اسرزمینت دولت است و حا کمیت درونی در بردارندط حا حا

کمیت یا اقتدار دولتی که تبه منزل  استتقالل از دیگر دول  کمیت عالی عبارت استت از حا هاستت  حا
کمیت به سلسه مراحبی  کمیت یا اقتدار رقیب یا معرضه نداشته باشد  بنا برین حا در ی  سرزمینم حا

کمیت بامحرینم آخرین و عالی حرین منبع اقتدار و قدرت  از اقتدار نیازمند استت  به  ور خالصته حا
   کند میقلمرو و ستترزمین مشتتخص استتت که به صتتورت مستتتقیم ح ومت  ستتیاستتی و قانونی در 

ت پرستتش این استتت که آیا دولت افغانستتتان ی  دولت مدرن استتت  در ی  172:  1998اموریسم 
یی  ها ستازمان من قهستو عوتوء ستازمان ملل متحد و دهرفت که افغانستتان امروز از ی  حوانمیححلیل  
ستاستی مدون و نستبتاج دموکراحی  استتم ستاختارن ام ستیاسی به اساط المللی استتم دارای قانون او بین
کمیت ملیم حمامیت ارضتی مردم کمیت قانون حعریف شتده استتم مرزهایی مشتخصم حا ستامری و حا

داران افغانستتانم از زمان ستردار محمد داوودخان حا امروز نخواستته  و    دارد  اما از ستوی دیگرم زمام
کستتان را به رستمیت بشتناستندم این مستاله پیوستته نگرانیاند مرز بین الملیی میا های ن افغانستتان و پا

کستانی بر انگیخته و آن دهند که افغانستان ی  رام در راستای  ها به همین دلیل اجازه نمیمقامات پا
   حوسعه و  بات سیاسی و اقتصادی بردارد

 رفانه  نتخابات شتفاف و ملی و بیستان قانون استاستی برای شتهروندان کشتورم اچنین ح بیق ی هم
و    هم که نیازی به رفتن ندارد  در نهایت دولت افغانستتان با شتتعار مدرنیت و دموکراحی  و ماهیت  

ماندم چه رسد به ی  دولت مدرن  ییم قومیم خانوادری شبیه به ی  دولت به معنی سنتی آن نمیقبیله
درن و ملی در عمل باشتیمم منافع ملی هم چندان  و ملی  وقتی که ما در افغانستتان شتاهد ی  دولت م

ییم قومیم ستتمتیم رروهی و     خانوادریم قبیله جا بیشتتتر از منافع ملیم منافعموضتتوعیت نداردم این
 م ر  است  ادهزادم همانت

 منافع ملی
ها  منافع ملی در ادبیات ستیاستی امروز از جایگاه بلندی برخوردار استتم حا جایی که ظهور و زوال ملت 

جایی  حعریف منافع ملی دانستته اند  منافع ملی از آن ریالمللی منو  به چگونهرا در عرصت  ملی و بین
نگی و اقتصتتادی  که بازحاب دهندط ارادط همگانیم اهداف ملیم ستتیاستتیم فره شتتودمیمهم پنداشتتته  

رود  ازستتتویی همم راهبردهتای داخلی و  هتا در روابط ملی و بین المللی بته شتتتمتار میهتا و دولتتملتت
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  در روزرار قدیمم منافع ملی وجود  شتتودمیخارجی ی  ملتم در روشتتنایی منافع ملی حعریف و حبیین  
رر جایی هم دیده شده باشدم منافع  ایفه و قبیل  خا  بود ه است  اما »موزای  جهان  نداشته استم ا

هایی نیستتتت که عمدحاج از در عصتتتر جدید حغییر کرده استتتتم این موزای  دیگر فراهم آمده از ق عه
 شناسند  ها و مردمانی که چیزی به اسم مرز نمیجنس  وایف هستندم یا امیر نشین
پیش   هتاستتتتت و واحتدهتایی کته قتدرت مرکزی در آن خود راملتت-موزایت  جتدیتدم موزایت  دولتت

ریرد و ست س مبتنی بر کنش و  دانند  این ستاختار ابتدا در اروپا شت ل میبرندط منفعت ی  ملت می
کنشتتتی میان قدرت «   کند میهای اروپایی و ستتتاختارهای کهن در ستتتراستتتر جهان رستتتترش پیدا  وا

 ت1391ااحمدیم  
دموکراحی  و  انیاج از  ها شتتوند که اومج ند ممًل منافع ملی ملتحوانمیهایی در جهان کنونیم دولت

کمیت آنحوانمیهایی میان مردم برخواستتته باشتتند  چون دولت ها  ند پاستتدار منافع مردم باشتتند که حا
هتا بته  هتایی کته بته زور و حمتایتت بیرونیرتان« بتاشتتتتد  نته دولتت»مشتتتروع«م »م لوب« و »مقبول همته

رر دولتت د پتاستتتدار منتافع حوانتمیودم نهتا دموکراحیت  و مردمی نبستتت وی قتدرت ح یته زده بتاشتتتنتد  ا
ییم های دی تاحوری و مستتتبدم معمومج شتتخصتتیم خانوادریم قبیلهران باشتتد  منافع ملی در دولتهمه

دهد هر دولت مدرن به قومیم حباریم ستمتیم مذهبیم حزبی و رروهی استت  حورب  حاریخی نشتان می
هتای متدرن در این جهتان دی تتاحوری و  دولتتمعنتای واقعی»کلمته« دموکراحیت  نیستتتتتم بستتتیتاری از  

ستامر بوده و  هایی استت که مردمهای مدرن؛ دولتاستتبدادی بودند  من ور نگارندط این ست ور از دولت
الملتل »موررنتتا« کته ی ی از مشتتتروعیتت خویش را از »مردم« بگیرد  در ن ریته هتای روابط بین 

ه موازنه قوا مفهوم »منافع ملی« را محور اصلی مباحو  ررایی« در ن ریپردازان مهم م تب »واقعحئوری
اقتتدام    خود قرار داد وی منتتافع ملی را مفهوم کلیتتدی و واقعیتتت عینی جهتتت شتتتنتتاختتت ف ر و 

روید: منافع ملی بر حستب قدرتم حعریف رذاران معرفی نمود  وی در حعریف منافع ملی میستیاستت
  شودمی

منافع مشتترا و متوتادم اولیه و  انویهم عام و خا م حیاحی  در حقستیم بندی منافع ملیم موررنتا از
ررایانم زندم شماری از واقعدر کنار موررنتا که منافع ملی را با قدرت پیوند می بردو غیر حیاحیم نام می

کنند  به عقیده شتومانم امنیت هدف اولیه ستیاستت خارجی  منافع ملی را از من ر امنیتم بررستی می
رر د به ستتایر اهداف خودم ن یر رفاه حوانمیکشتتوری نتواند این هدف را حامین کندم ن کشتتورهاستتت و ا

بنابراین در این حلقی حفظ موجودیت و بقام م لفه اصلی منافع ملی     اقتصادی شهروندان مبادرت ورزد
  .ت52: 1395اشیرزی و ل زیم   است
 



 

 

هـ ش  1400سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان  ||تحقیقی دعوت –مجله علمی|| 134  

 
 افغانستان و منافع ملی

هام  یادآوری شتتتدم در جهان امروز مفهوم »منافع ملی« برای هر ر یم ستتتیاستتتی و ح ومت  وری که
هتا راز پتایتداری خویش را در نوع نگتاه بته چگونگی منتافع  مفهوم پی یتده و مبهم استتتت  زیرا ح ومتت

به  اند  به همین دلیل استتت که مفهوم منافع ملی برای برخی از کشتتورهاملی دانستتته و حعریف کرده
کم حعبیر شتتده و برخی دیگر معنای ها دانستتته اند  هردوی  آن را به معنای منافع ملت منافع ر یِم حا

 آن در ررِو حفظ  بات سیاسی نهفته است  
کمیتکنند که از ی شتتتان را  وری حعریف میها منافع ملیح ومت شتتتان   رف قادر به دوام حا

 مین کند  باشد و از سوی دیگر حداوم  بات سیاسی را در جامعه حو
ًتالم منتافع ملی برای جمهوری استتتالمی ایرانم حفظ و نگته داری ِحز ومیتت فقیته و بته رونت  م

 چرخد  حر برمحوِر ی  ایدوولو ی حعریف شده میهای انقالب اسالمی است که بیشارزش
منافع ملی برای هندوستتتتان با حوجه به حورب  حلخی که این کشتتتور پشتتتت ستتتر رذاشتتتت احوزی  

کستتانت ها ستمت و ستو خورده استت   ررایی و حنوع باورها و پذیرش رروهم بر محور فرهنگ کًرتپا
کستتان عبارت از فعالیت های مذهبی استت  ولی های آزادان  احزاب ستیاستی و رروهمنافع ملی برای پا

کستتتان به رون  درستتت و روش کمیت -های ستتیاستتیرروه از آزادی مندپا اش  مذهبی به نفع دوام حا
کستتتان استتتفاده کرده استتت ها در راستتتای منافع ملیو از این رروه  برده بهره   اش در افغانستتتان و پا

 ت12: 1386اسروریم 
ستتوم نامعلوم و در پردط ابهام باقی مانده از ستتالیان درازی بدین  اما مفهوم منافع ملی در افغانستتتان 

یعنی ارادط ستتیاستتی    ته دارد؛های غیر مردمی و وابستتاستتت  دلیل مبهم بودن آن ریشتته در ح ومت
کًریت مردم در امر چگونه راهی وجود نداشتتته استتت   ها در این ستترزمینم هی ری ایواد ح ومتا

ها و ایواد همیشته دیگران و کشتورهای استتعماری بودند که در غیاب مردم دستت به حشت یل ح ومت
آمدم پیش از این که   دم پدیدهای ستتتیاستتتی زده اند   بیعتاج وقتی ر یمی و ح ومتی در غیاب مر ر یم

منافع کشتتوری را ح مین کند که از برکت آن به  کندمیش را مد ن ر داشتتته باشتتدم ستتعی منافع مردم
م من ور  شتودمیمنافع ملی در افغانستتان م ر    قدرت رستیده استت  به همین دلیل هرراهی که بحِو 

هتا  منتافع ررداننتدرتان ر یمم قوم و قبیلته بوده استتتتتم نته منفعتت ملی همت  مردمم چته جتای کته ح ومتت 
 ت54ادهزادم همان:  مردمی و ملی نباشند!

کمیت ملی« است  واضو  حرینمهم  راز معرِف »منافع ملی« در ی  سرزمین »حمامیت ارضی و حا
یمم و از  رِف دیگر »ملی« بودن منتافع ملی استتتتت   هتا نتدار استتتتت کته متا هنوز حعریف دقیقی از این
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م زیر چتِر منافع ملی حعریف و به شتودمیخواهان  ی  رروهم قوم و یا ی  قبیله را نهای حمامیتبرنامه
 خورد دیگران داد  

و برای  و استتوار هستتند؛ منافع ملی کشتورشتان را درا کرده مندهای  باتهایی که دارای ن امملت
یی دیگر استتتم در این ستترزمین  کنند؛ اما قصتت  منافع ملی در افغانستتتان رونهاش حالش میدارینگه

کنون چیزی به حداقل »نیمه ملی« باشتتدم حعریف نشتتده استتت  به   نام منافع ملی که واقعاج »ملی« ویاحا
نام منافع ملی در عملم مشتخص  چیزی برای شتهروندان کشتور به 2001های پس از ویژه در ح ومت

کم هم نمی شتودم  و معین نشتده استت؛ حتا منافع ملی افغانستتان را در همان کادر حفظ ر یم ستیاستی حا
 کنند!ری میدر این سرزمین زنده کهحعریف کردم چه رسد به منافع هم  مردمان

  آنها هررز نخواستتتند» امنیت« که ر یم غنی و جمهویت حبه اری او فروپاشتتیدم 2021حا   2001از  
کشتتتور را جزو منافع ملی کشتتتور حعریف نمایند  دستتتت اندرکاران اصتتتلی ن ام جمهوریتم شتتتب با 

ها که افغانستان سالاستن در حالیکردند  ایمخالفان بودند و روز ادعایی دموکراسی و جمهوریت می
  در میان  »بودن« و »نبودن« قرار داشت 

که  از ستتوی مبهم بودن منافع ملی در افغانستتتان ریشتته در رفتمان وحدت ملی دارد  یعنی حا زمانی 
آیتد  وحتدت و ایوتاد یت  وجود نمیبته    وحتدت ملی واقعی در یت  جتامعته نهتادینته نشتتتود؛ منتافع ملی

ان همه باشتندران ی  جامعه مستتلزم پیاده کردن عدالت اجتماعی و به رستمیت شتناختن ری میپارچه
کن در ی  جامعه استت  وحدت ملی در افغانستتان از رذشته حا امروز حقوت همه اقوام و رروه های ستا

کن در افغانستتتان  حر از وستتیل  فریب و ستترکوب دیگر رروهچیزی بیش های ستتیاستتی و اجتماعی ستتا
ها هر راهی حصتمیم ررفتندم جلو رشتد و بازیگری ی  در حاریج معاصتر افغانستتان ر یمنبوده استت   

مزه بودن وحدت ملی کشورما در این  بی رازِ  اند بگیرندم آن را برچسپ ضد وحدت ملی زده بازیگر را
 رفه حعریف و به خورد مردم داده شتده استت  این وحدت به جای این که آیین   استت که همیشته ی 

نمای هم  شتتهروندان کشتتور باشتتدم بازحاب دهندط خواستتت و ارادط ی  رروه قومی بوده استتت   حمام
خواه حعریف و حبیین شتده استت  ظاهراج در  های حوحالیتر و حمامیتوحدت ملی ما همیشته حوستط ر یم

ن تهن حیوری  پردازان آنم»وحدت ملی« مام از برادری و برابری ستتتخن زده شتتتدهم اما در عمل و در بل
 خواهی و نابرابری خوابیده بوده است  اندیش  حمامیت

در آن   حوانمیم نشتتودمیمستتلماج در این کشتتور وقتی رفتمان وحدت ملی به فریب و دروا منتهی 
شتتده بود  بنابراینم وقتی ستترنوشتتت وحدت ملی در ی  جامعه به   حعریفکشتتور شتتاهد منافع ملی

های ملی م هر ارادط آید  دولتوجود نمی رفه رقم خورده باشتتتدم دولت ملی بهیی پی یده و ی رونه
کًریت شتهروندان ی  جامعه به ران مبرهن استت  برهمه روند شتمار میستیاستی و وحدت اجتماعی ا
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کًریت شتتتهروندان افغانستتتتان نبودههای افغانستتتتان هی که دولت اند؛ همیشتتته راهی ممًل ارادط ا
وجود آمده در حاریج معاصتتر افغانستتتان در غیاب مردم رقم خورده و ادام  حیات داده  های بهح ومت

 ت24: 1392است  اراشدم 
کنون نسبت به منافع ملی در بن  ؛ رو هستیمبست حیوری  و کاربردی روبهبه همین دمیلم ما هم ا

یتابتد کته شتتتمتا حتاریج معتاصتتتر افغتانستتتتتان را ورت زده و بته برخوردهتا و  بستتتتت وقتی معنتا میاین بن
رراِن افغانستتان حفظ و  های ستیاستی و قومی درنگ کنید  یعنی برای شتماری از ستیاستتریریموضتع

فع ملی  افزایتدم جزء منتاهتای یت  قبیلته و ابزارهتایی کته بته قوت و حتداوم آن قبیلته میداری ارزشنگته
 شمار رفته است  افغانستان به

کنند   ظاهراج »امنیت و  بات کشتتتور« را جزِء منافع ملی محستتتوب می افغانستتتتان امروز ح ومت 
پرده از روی آن برداشتتته   ب الن این باور به »منافع ملی« وقتی هویدا شتتده و که یادآوری شتتدمقستتمی

نگاه   های حروریستتیوی ح ومت در برابر رروهستو به برخوردهای مبهم و چند پهلکه از ی  شتودمی
های جاسوسان خارجی و ستون پنوم که در حبانی با دهشت افگنان و  کنید و از سوی دیگر به فعالیت

رستتتید که حبیین منافع ملی  کنند متوجه شتتتویدم به این نتیوه میدشتتتمنان مردم افغانستتتتان عمل می
 است  محورانه« چیزی فراحر از شعار نبوده »امنیت

رر مالا »مدرن« بودن و مردم  مت 2001ستامر بودن را در افغانستتان پس از فروپاشتی ر یم  البانا ا
ت رویس جمهوران از ستوی امری ا و انگلیس انتصتاب شتد و  1400بگریمم از همان روزرار حا زمان  ماا 

که برای این   دار »دولت مدرن وملی شتتان !« نداشتتتندم  بیعی استتتمردم هی  نقشتتی در حعیین زمام
ها صتتتاحب حاج و حخت ریاستتتت  ارجحیت داشتتتت و دارد که از برکت آن ها منتافع کشتتتورهایآدم

 .1جمهوری شده بودند
 
 
 
 
 
 
 

 
 نگاه کنید به کتاب»فرستاده« ا ر زلمی خلیلزاد  1
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 گیرینتیجه
آمد و رفته رفته بسیاری از کشورهای    های مدرن پس از کنفرانس معروف صلو وستفالیا به میاندولت

کمیتت ملیم حمتامیتت ارضتتتیم حق حعیین   جهتان را در برررفتت  مرزهتای معین شتتتتدهم استتتتقاللم حتا
 دهدها و    به حبع  این احفات شت ل ررفت  اما حورب  کشتورهای جهان امروز نشتان میسترنوشتت ملت

های داخلی  ها در حمام جهان دارای منافع ملی حعریف شتده و مشتخص هستتند و ستیاستتکه ح ومت
« که باید ای  آنهم »منافعکندمیشتتان حعریف و حبیین کشتتورشتتان را در روشتتنایی منافع ملیو خارجی  

جایگاه و   بینانه از منفعت همه شتهروندان وشتمول« باشتد و هم نان برآورد واقعواقعاج »ملی« و »همه
مستتمایی نیستتت که فقط در  هم نان این مفهوم استتم بی باشتتد  حیًیت ملی کشتتور در داخل و خارج

کمان رنوانیده شتها و شتعارهای ستیاستی ستیاستتستخنرانی بل ه باید در عمل نشتان داده  ود؛رران و حا
مداران بدانند که من ور شتتان از کاربرد این مفهوم  شتتود و مردم ی  ستترزمین و حتی خود ستتیاستتت

ن ر ستیاستی و  چیستت  مستاله منافع ملی در افغانستتان رنگ و حتی خیالی استت  شتما از هر صتاحب
و ظاهراج ورد زبان همه   شتودمی  غیر ستیاستی افغانستتانی ب رستید که منافع ملی که این همه شتعار داده

حردید هی  جواب  ان این کشتتور استتتم چیستتت و در عمل کواستتت  بیقدرحمندرران و ستتیاستتت
بخشتتتی به شتتتما نخواهند داد  دلیل آن این استتتت که دولت مدرن و ملی نداریم که منافع ملی  قناعت

ولت مدرن به وجود آمدم نام دت مفهوماج به  1380داشتته باشتیمم چیزی که پس از فروپاشتی ر یم  البانا 
یی بود کته روپوش متدرنیتت ررفتت و لبتاط دموکراستتتی  همتان دولتت ستتتنتی و قبیلته  متدرن نبود؛ بل ته

بنتابراین حتا زمتانی ته در    هتای کالستتتیت  و غیر متدرن بود پوشتتتیتد؛ امتا تات و متاهیتت آن همتان دولتت
ستی باشتند و آن ن ام به حبع بخش ن ام ستیاافغانستتان ی  دولت مدرن و مردمیم که مردم مشتروعیت

شاهد منافع    حوانمیمردمی بودنشم منافع ملی کشور را حعریف و از آن پاسداری نمایدم ش ل نگیردم ن
ها حغذیه  کنند و از جانب آنران عمل میکشتتتورهایی که از رمط حا قاعده به دستتتتور بیگانه ملی بود 

ها  ان باشتند  از این لحاظ منافع ملی برای دولتد پاستدار منافع ملی کشتور و مردم شتحوانمیم نشتودمی
ها در ستراشتیب ستقو  و هرج حایز اهمیت استت و بدون حعریف و مشتخص کردن منافع ملیم دولت

افتد  همان رون  که افغانستتتان در غیبت منافع ملی با پشتتتیوان  امری ا حولد شتتد و پس از و مرج می
 شید خروج امری ام ی  ماهم دوام نیاورد و فروپا

رر نگاهی رذرا به حاریج صتد ستال  افغانستتان بیندازیمم به ستادری در خواهیم یافت که در صتد ستال   ا
رذشتته در افغانستتانم هشتت ح ومتااز امان الله خان حا اشترف غنیت از  ریق زور سترنگون شتده 

 ها دو ویژری برجسته داشته اند:است  این ن ام
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آن ه مردم  شتدم بیها متمرکز« بودند و قدرت از بام بر مردم اعمال می»ن امها ی ی این ه هم  آن

کمان و ستاختارهای ستیاستی کشتورشتان نقش و ستهمی داشتته باشتند  دومین   در چیستتی و چگونگی حا
استت  این دو ویژری   ری به کشتورهای بیرونی بودهها به لحاظ اقتصتادی وابستتهویژری هم  این ن ام

 برابر حعریف و حبیین منافع ملی در افغانستان شد حداقل سِد در 
رر قرار باشتد که شتاهد چشتم اندازی جدیدی و بحر  - پیـشنهادات:   -زدا در آیندط افغانستتان باشتیم انا

»غیر متمرکز«    در قدوم اول ن ام ستیاستی آینده را ها حداقل باید با درستی از رذشتته ررفته وح ومت
از ستتتوی دیگر این ه    حمام نمایی هم  شتتتهروندان افغانستتتتان باشتتتد   و افقی ستتتازند حا آن ن ام آوین 

گی استتقتالل و  ه دنبال خواهد داشتت و این وابستتگی ستیاستی را بوابستتگی اقتصتادی  بیعتاج وابستت
گی به کشتورهای  جای وابستتهای آینده باید بهمت  بنابراین ح وکندمیحمامیت ارضتی کشتور را ستلب  

 خودکفایی اقتصادی و به حبع  آن سیاسی برسند بیاستند و بهبیرونیم سِر پای خود 
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 هاسرچشمه
 کتب -الف
چراا  نشتر  م وگو با محمد رضـا نیکَر، مَهوم منَعت ملیگَت  ت1391ا  احمدیم عبدالرضتا -

 آزادی  
 انتشارات مروارید حهران: م چاپ ششمم نامه سیاسیدانش ت1373ا  آشوریم داریوش -
ـــناختی  ت1377ا پوجیم جتانفران و   - م مترجمم بهزاد تکوین دوـلت ـمدرند در آـمدی ـجامـعه شـ

راه   باشیم انتشارت آ
تحّول در مَهوم منافع ملی و جایگزینی آن با مـصال  متقابل    ت1370ا   زادهستید حستن ستیف  -

 م در ححول مفاهیمم حهران: نشر دفتر م العات سیاسی و بین المللی بشری
ــاخ   ت1395ا  حستتنم نژادصتتالو - ــنایی با ش   یها : نشتتر مرکز پژوهشمدرن های دولتآش

 مولس شورای اسالمی 
م نشر مَهوم دولت مدرن در افکار متَکران ایرانی دوره مشروطیت ت1387ا  فحتیم کوروش -

 پژوهشگاه علوم انسانی و م العاحی فرهنگی پرحال جامع علوم انسانی 
حهران:   م چاپ شتانزدهممجی و ـسیاـست بین المللاـصول ـسیاـست خار (  1389ا   قوامم عبدالعلی -

 انتشارت سمت 
 م حرجمه عبدالرحمن عالمم حهران: نشر نی یاستط  ت1392ا   وودم اندروهی -

 مقا ت -ب
«م نامه داعت پژاهیفصلللم »های مدرن و نســبت آن با منازعهملت-دولتستتلیمیم حستتینم  -

   1394سال نخستم شماره دومم  
یاـست خارجی جمهوری اـسالمی  شتیرزیم ابوالحستنم مهدی ل زیم   - جایگاه منافع ملی در ـس

   1394« سال اولم شماره اولم سالفصلنامه منافع ملیم »ایران در دوره روحانی
 «پژاهشی فلسفه ا االهنا نامه علمیفصلم »تمدنی  دولت مدرن، دولتعبدخداییم موتبیم   -

  1393سال نزدهمم شماره سومم سال
ــرورتقبتادیم خستتتروم   - ـــته ـهاضـ ــالمی ایران  ـهایو ـبایسـ م  مـنافع ملی در نـظام جمهوری اسـ

  1384م سال26« شماره  فصلنامه پژاهشی دانشااه امام صادق »
« ستال مجلس پژاهشم حرجمه احمد مرکز مالمیریم »حاکمیت قانون در فرانـسهلوران پیشم   -

  1385م سال51م شماره  13
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، جامعیت و برتری اندیشــه امام خمینی در باره مل وحیانم مصتتفی و میًم  اهری بن چناری -

م شتتتماره نخستتتتم  41« دوره  نامه سلللناسلللتفصلللل»دولت مدرن«م »  ارکان دولت بر اندیشــه
  1390سال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

 
 

 ن بر افغانستاندر جنوب آسیا و تأثیرات آ   ییگرایی منطقه هم
 
 
 

 *عبدالمقیت آریانَر
 دعوتححقیقی -علمی  مول قلمی  و هم ارنویسنده  *

Muqit.peroozi@gmail.com 
 :چکیده

فرایندی استت که بر استاط آن واحدهای ستیاستی در چوکات ی  نهاد مشتترا   ییهمگرایی من قه
بتا حهتدیتدات مشتتتترام اقتدام بتاهم هم تاری نموده و برای رستتتیتدن بته اهتداف مشتتتترا و مقتابلته  

این فرایند  وری استتت که کشتتورهای عوتتو و کشتتورهای هم مرز را از ن ر ستتیاستتیم     کنندمی
ح  یر ستیاستت همگرایی    این مقاله کوشتش شتده استت حادر    ءج ستازد  بنااقتصتادی و فرهنگی مت  ر می

از ررایی ستتتیاستتتت من قهح  یر  ححلیل  از این روم     ررفته شتتتودبررستتتی   به  افغانستتتتان  یی برمن قه
محوری در این ححقیق پرسش    باحوجه به اینمای برای افغانستان برخوردار است   اهمیت فوت العاده

فرضتیه غالب «  جنوب آستیا چه ح  یراحی بر افغانستتان دارد   ی دری»همگرایی من قه  چنین استت:
حواند منافع ررایی در جنوب آستیا بر وضتعیت افغانستتان ح  یر دارد و میاین استت که ستیاستت من قه

-ححقیق حاضتر که ی  ححقیق حوصتیفی  ستیاستی و اقتصتادی افغانستتان را در من قه ح مین نماید 
های این ححقیق   یافتهآوری شتتده استتتجمعی  یرت کتابخانهم ا العات آن به صتتو باشتتدمیححلیلی  

و من قه بر   یی در جنوب آستتتیادهد که هر رونه ححومت به خصتتتو  همگرایی من قهنشتتتان می
 افغانستان حا یر عمیق دارد 

   افغانستان و یم جنوب آسیایگرایی من قهرراییم هممن قه :واژگان کلیدی
  

  20/7/1400تاریخ دریافت: 

   27/9/1400تاریخ  تأئیدی: 
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 مقدمه
د حوانتمی  ییهتای مهم جلوریری از بحران من قتهبته عنوان ی ی از مولفته  ییهمگرایی من قتهفراینتد  

ررایی به عنوان ی  رفتمان مستلط پس از پایان حا یراحی مًبتی بر من قه داشتته باشتد  ستیاستت من قه
منیتی الملل و م العات اجنگ جهانی دوم و در چارچوب منشتور ستازمان مللم وارد ادبیات روابط بین

در   ییافت  از ستتوی دیگر همگرایی من قهای یشتتد که پس از پایان جنگ ستتردم اهمیت فوت العاده
جنوب آستیا استارات  ییهای من قهبه بعد با ح ستیس ستازمان هم اری  1985جنوب آستیا نیز از ستال 

کستتتتانم  جنوب آستتتیا با ابت ار بنگالدیش   در این چارچوبم کشتتتورهای من ق م ر  شتتتد م هندم پا
این  ریقم حهداب  ستتتریالن ام مالدیوم بوحان و ن الم اقدام به حشتتت یل ستتتازمان ستتتارا نمودند و از 

د   ی شتیان هم نیز عوتو این ستازمان من قهدر جنوب آستیا را رذاشتتند که افغانستت  ییهمگرایی من قه
ابی به حوستعه اقتصتادی ح ستیس  ی به ویژه برای دستتییههای من قهم اری  این اححادیه به من ور بهبود

احوجه به یی ببناج امروزه همگرایی من قهت 42: 1378نامم  شد و مرکز آن نیز در کاحماندو قرار دارد  ابی
کًریت کشتتتورهای جهان قرار ررفته استتتت  با حوجه به  ر  موضتتتوع   عامل جغرافیایی مورد حوجه ا

  تصتتادی بین کشتتورهای ی  من ق و اقجهانی شتتدن اقتصتتاد و ضتترورت همگرایی بیشتتتر ستتیاستتی  
ی حوجه یرای حوستتتعته خود به همگرایی من قتهیافت که ب  حوانمیجغرافیتاییم کمترکشتتتوری را در دنیتا  

رر در ی  رروه من قهنداشتته باشت ند منافع من قه و کشتورهای  حوانمیی قرار ریرند بهتر  ید  کشتورها ا
ررایی در  ز این جهتت من قتهرف نمتاینتد  اهتای خود را بر هتا و نقصتتتانخود را حتامین کننتد و ضتتتعف

نمود که به دنبال آن منا ق دیگِر کره    اراوهجغرافیایی اروپام الگوی نستتبتاج موفقی را به جهانیان حوزط  
کی از این الگو پیروی کردند ررایی م  رحرین راه برای رشتتودن حدریوی در شتترایط کنونی من قه  .خا

  این راهی استت که بستیاری از کشتورهای باشتدمیقتصتاد جهانی  اقتصتاد ملی کشتورمان و ادغام آن در ا
کنون حتدود  دنیتا دنبتال می هتای  نتامته هم تاریع موافقتتنو   250کننتد و بته همین دلیتل استتتتت کته حتا ا

اعبدالرضتا فرجی   .ی و چندجانبه بین کشتورها منعقد شتده و این دایماج در حال افزایش استتیمن قه
  ت28:  1383  رادم

  ستارام در ییبه عنوان ی  کشتور پر چالش من ق  جنوب آستیا و عوتو ستازمان من قهافغانستتان  
یعنی هر رونه ححول و حغییرات در جونب آستتیا بر این کشتتور ح  یر   ححومت من قه قابل حوجه استتت 

عمیق خواهد داشتتت  از این رو ححقیق و پژوهش در این خصتتو  در قدم اول ضتتروری استتت و در  
  حوانمیرا چنین بنابر اینم پرستش محوری این نوشتته استت     راهمیت فوت العاده برخوردا  ازقدم دوم 

بر افغانستتان چه حا یر دارد « فرضتیه غالب این   آستیامجنوب در   ررایی»ستیاستت من ق  مود:نم ر  
د منافع  حوانمیدارد و ح  یر  در جنوب آستتیا بر وضتتعیت افغانستتتان   رراییاستتت که ستتیاستتت من قه
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ححلیلی استت و از -این ححقیق از نوع حوصتیفیح مین نماید   را در من قه    ستیاستی و اقتصتادی افغانستتان
  یی است خانهن ر روش جمع آوری ا العاتم کتاب

 پیشنۀ تحقیق
ح  یر آن بر افغانستتان ی ی از مستایل نستبتاج   در جنوب آستیا و  ییبحو ستیاستت همگرایی من قهالبته  

ها و مقامحی در این  نوشتتته موجود آن جوانی استتت که از ادبیات ححقیقی چندانی برخوردار نیستتت  با
ررایی نهتادمحور در آستتتیتای جنوبی: »من قتهخصتتتو  ححریر شتتتده استتتت کته در این میتانم مقتالته  

نژاد قابل حوجه استت  ایشتان در این مقالهم ا« از ستید احمد فا میستنوی ستارام ست تا و ستفتکارآیی
ها را در کشتتتورهای بزرس من قه جنوب آستتتیا  کارآیی نهادهای مزبور را به بررستتتی ررفته و نقش آن

 ضعیف؛ اما در میان کشورهای کوچ م برجسته عنوان نموده است 
ی آسیای جنوبی؛ نتایج و پیامدها« از هاای دیگری که در این حوزه حدوین شتده استتم »پویشمقاله

ححومت مًبت و منفی جنوب آسیا را بررسی نموده و ح  یرات آن بر  حرینمهم یبه واع ی است  وی  
ای در این  ایران را برشتمرده استت  اما با حوجه به ضعف فرهنگ ححقیق و پژوهش در افغانستانم مقاله

ی در جنوب آستیا برای افغانستتانم از یمن قهت همگرایی  حوزه نوشتته نشتده استت  بنابراینم بیان ح  یرا
به این   کندمیحاضتتر حالش  استتت  برای رفع این نقیصتتهم نوشتتت ضتترورت و اولویت جدی برخوردار 

  و نقش و ح  یر من قه ررایی جنوب آسیا بر افغانستان را به موش فابی بگیرد موضوع مهم ب ردازد
 مباحث نظری

صتتتو  همگرایی و  خه  الملتل و بتالمللی در روابط بینهتای بیندر مورد نقش و کتارکرد ستتتتازمتان
لیبرالیستم نهادررام  شتده استت  در این میانم ن ری   اراوههای مختلفی  دیدراهم ییهای من قههم اری

 ها در این حوزه است ن ریه حرینمهماز 
الملتل هستتتتنتد؛ امتا زیگران اصتتتلی در روابط بینهتا بتاهتای نهتادررا بتدین بتاورنتد کته دولتتلیبرال
المللی بته  بینهتای  الملتل دارنتد؛ زیرا ستتتتازمتانالمللی هم نقش م  ری در روابط بینهتای بینستتتتازمتان

هتا را المللیم روابط میتان دولتتقوانین و یتا ن تارت کننتده بر قوانین و هنوتارهتای بین  عنوان ایوتادکننتدط
های مناستتبی  در مقایستته با رذشتتتهم زمینه ای برخوردارند  بناج امروزهژهکنند و از اهمیت ویحن یم می

وجود آمده استتت  در واقع امروزه حمام اشتت ال این  الملل به  برای هم اری و مدیریت ستتیاستتت بین
 ریرد المللی« صورت میهای بینها در قالب »نهادیفعالیت

الملل هم اری ستم که آنارشتی موجود در ن ام بیننهادررایی نیولیبرالیستم در واقع با این نگاه ریالی
ها به حعهدات خود  را بستیار دشتوار کردهم موافق بوده و آن را پذیرفته استت؛ چرا که بستیاری از دولت

شتتده از ستتوی    اراوههای ریری از ححلیلرغم آنم نهادررایی نیولیرالیستتم با بهرهکنند  اما به  عمل نمی
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ند به حوانمیالمللی چگونه های بینها و ستازمانپردازد که ر یمموضتوع میاقتصتاددانان به حشتریو این  

رر چنتان ته ح ومتت ت بته  67:  1391حستتتهیتل رونتد هم تاری ب ردازنتد  احتاجیت م   هتا  عنوان نمونتهم ا
مزم برای انوام بت هم اری نداشتتتته باشتتتندم زمین  ا العات چندانی در مورد کارکردها و ا رات مً

ند این ا العات مفید را حوانمیالمللی  های بینها فراهم نخواهد شتد  در این صتورت ستازماننامهحوافق
هتای  ررایتانم حشتتت یتل و حت ستتتیس ستتتتازمتان الملتلدر انتدیشتتتته بینهتا قرار دهنتد   در اختیتار ح ومتت

ررچند  ند حا با  مندها عالقهالمللی بر این اصتل استتوار استت که دولتبین ا هم هم اری نمایند  آنان ا
المللی  پذیرندم ولی آن را به معنای غیرمم ن بودن هم اری بینالملل را میآنارشتتی  بودن ن ام بین

و جهانی معتقد و مصترند  اصتراف   ییزایش ست و همگرایی در ست و من قهدانند؛ بل ه حتا بر افنمی
 ت69م68:  1391یزدی و صبریم 

حوانتد در  شتتتود  این ن ریته میریری از ن ریت  لیبرالیستتتم نهتادررا انوتام میححقیق کنونی بتا بهره
 ما را کم  نماید  ررایی در جنوب آسا و ح  یر آن بر افغانستان  خصو  ححقیق و ححلیل بحو من قه

 شناسی اصطالحات کلیدیمَهوم
در جنوب آستتتیتا بر افغتانستتتتانم مزم استتتت مفاهیم کلیدی    ییهبرای ححلیتل ح  یرات همگرایی من قت

 حعریفم س س در چارچوب مباحو حیوری  مورد ن رم این ح  یرات حبیین رردد 

 گراییمنطقه .1
؛ اما مفهوم  شتتتودمیررایی و همگرایی اقتصتتتادی ی ستتتان و مترادف هم حلقی من قههرچند معمومج 

ررایی ی  من قه  حر نستبت به مفهوم همگرایی اقتصتادی استت وستیعحر و ررایی بستا رستتردهمن قه
های موضتتتوعی اعم از که کلیه حوزه  شتتتودمیجامع و چندستتت حی در ن ر ررفته  ندمفهوم عام و رو 

ریرد   اقتصتادم حوارتم مستایل مالیم محیط زیستتم ستیاستت اجتماعیم امنیت و ستیاستت را در بر می
هتای واقع در یت  من قته  رود کته دولتتررایی هنگتامی بته کتار میمن قتهالملتلم  در ادبیتات روابط بین

با ی دیگر هم اری  ییهای من قهستتتتندم از  ریق ستتتازمانجغرافیایی که دارای عالیق مشتتتترا ه
ررایی عبارت استتت از حرویج من قهن امیم ستتیاستتی و اقتصتتادی داشتتته باشتتند  از ن ر نرم افزاریم 

راهی یا حعلق به ی  من    اما به لحاظ ستتتخت افزاریم ییمن قه   حرکت به ستتتمت ی  جامع قه وآ
ررایی  من قهچنانم   همشتودمیررایی محستوب  من قه  های رستمیم نمایندطها و ستازمانحرحیباتم پیمان

حر  پایینها و افرادی که بل ه شتامل پیوندهای بین رروه ؛باشتدمیها نه حنها شتامل پیوندهایی بین دولت
 ت29:  1395کنندم نیز است  اروحیم از س و دولت فعالیت می
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 ییهمگرایی منطقه .2
همگرایی هم در ستتت و داختل و در یت  کشتتتور مصتتتتدات دارد و هم در یت  من قته بین حعتدادی از 

های مختلف ی  کشتتتور استتتت و در من قه نیز به معنای کشتتتورها  در داخل به معنای ادغام بخش
ررایی را حواریم اقتصتادی و ستیاستی کشتورهای آن من قه استت  کارل دوی م همهای  ادغام ستیاستت

یابی به صتلو  داند که  ی آنم واحدهای مختلف به من ور دستتندت مییعنوان فرآبه ییرراروندی اهم
نمایند  کنند و از ی  قدرت فوت ملی ا اعت میو رسیدن به اهداف مشترا با ی دیگر هم اری می

چنین علل  ها و همشتتتر ررا حذف شتتتده استتتت  پیشهم ین واحدهایاز روابط ب قت جنگیدر حق
 سازی ها و هویتهام حخصیص ارزشررایی عبارحند از: حولید ارزشریری هممقدمی برای ش ل

ررایی در واقع به این  ررایی آغازی برای جهانی شتدن استت که من قهبرخی براین باورند که من قه
که به رونه معمول نهادها و مقررات و الگوهای  باشتدمیخی و ظهور ستاختارهای  دلیل که حرکیب حاری

بته عنوان یت  موموعته کلی بتا    کنتدمیجتدیتدی در حعتامالت اجتمتاعی میتان بتازیگران غیر دولتی ایوتاد  
کم بر ن تام بین  کنتدمیشتتتتدن برخورد پیتدا  جهتانی الملتل مبتنی بر بتا این وضتتتع از آنوتا اصتتتول حتا

و در    شتودمیلیبرالیستم اقتصتادی و ستیاستی استتم هر دو پدیده معمومج در رهیافت معنی و حعریف  
کنند  کشتورهای برای این ه آمادری مزم را برای ادغام در اقتصتاد جهانی ندارد ی  مستیر حرکت می

   برای ورود به ستیستتم جهانی بهره میگیرند  ییمن قهاقتصتادی    هایححادیهررایی و حشت یل ااز من قه
 ت17: 1391فرم و رستمی اآقای جری

ها با ی اصتت ال  مبهم استتت  او هررونه فعالیت بین دولتیهاطم هم اری من قهه باور ارنستتتب
نامد   ی مییهها برآمده استت را هم اری من قهدف ح مین نیازهای مشتترا که از حوربه مشتترا آن

های مستتقل داخل ی  من قه به حدریج یم فرایندی استت که  ی آنم واحدیبنابراینم همگرایی من قه
 ت28:  1395اروحیم   شودمیبا هم ی ی 

کنند و آن این  ررایی م ر  میمن قهبرخی از اندیشتتمندان ی  حفاوت ظریفی را بین همگرایی و 
ررایی را بیشتتتر  ریرند؛ ولی من قهبامی هم اری ستتیاستتی در ن ر میاستتت که همگرایی را به ستت و  

در ن ر   شتتتودمیهای حواری که بعداج به همگرایی منور ستتتازی فعالیتها برای هماهنگمیان دولت
ررایی فراینتدی استتتتت کته از  ریق ایوتاد من قته حوتارت آزاد یتا اححتادیته رمرکی بین من قتهریرنتد   می

دد  در واقع بستتتط رر میر آزادستتتتازی یتا حستتتهیتل حوتارت در ستتت و من قته آغتاز  هتا و بته من و دولتت
ررایی ی ی از اشت ال کلیدی آزادستازی حواری استت که در مراحل پیشترفته از هم اری حواری  من قه

   شتتود میهای اقتصتتادی و پولی و ستت س به همگرایی ستتیاستتی و در نهایت امنیتی منتج به هم اری
هتای  آمیز برای بحرانهتای صتتتلوراه حتل  اراوتهان یت  م تانیزم بتازدارنتدهم منور بته  ررایی بته عنو من قته
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  در حقیقت این نوع شودمیهای احتمالی بین اعوتا رردیده و موجب حح یم صتلو  موجود و یا بحران

کرات سازنده متقابل بین اعواء را فراهم من قه  ت1392  ارا یم سازدمیررایی فرصتی برای مذا

 جنوب آسیا منطقۀ .3
استتتتت کته شتتتتامتل کشتتتورهتای جنوب   آستتتیتا جنوب آستتتیتام بخش جنوبی قتارط یتا آستتتیتای جنوبی

آستتتیای جنوب   و یای شتتترقیآستتت مآستتتیای مرکزی مآستتتیای غربیبوده و حوستتتط    هیمالیا هایکوه
کستتانم بنگالدشم مالدیوم ستریاحا ه شتده  شترقی الن ا استت  امروزه معمومج شتامل افغانستتانم هندم پا

 دد رر میو ن ال اهمه اعوای سازمان سارات 
های بعدی ایواد ستارام بیشتتر اقتصتادی بوده استت و اهداف ستیاستی در اولویت  استاستاج فلستف

به  حوانمینامه این ستازمان را رذاران ستارا م ابق به استاطاهداف بنیان حرینمهمستازمان قرار دارند  
 ت:1393صورت زیر فهرست کرد ااسماعلیانم 

 ها؛جنوب آسیا و افزایش کیفیت زندری آن  ارحقای س و ح مین مصالو اجتماعی مردم من ق -
من قه جهت حستریع در  ط سترعت بخشتیدن به رشتد اقتصتادی و استتفاده از حمام ام انات بالقو  -

 مناسب برای حمامی مردم؛های اجتماعی و کشاورزی و ح مین فرصت زندری برنامه
 های مربو  به اعوا در بین کشورهای جنوب آسیا؛ارحقا و حح یم هم اری -
 حقویت معاهدات چندجانبه و درا مش الت و مسایل دیگر؛ -
های اقتصتتادیم اجتمایم های م  ر و حشتتری  مستتاعی چندجانبه در زمینهارحقای هم اری -

 فرهنگیم علمی و فناوری؛
 رهای در حال حوسعه؛حقویت هم اری با کشو  -
 المللی؛حح یم هم اری بین کشورهای عوو در راب ه با مسایل بین -
 که دارای اهداف و مقاصد مشابه هستند  ییمن قهالمللی و های بینهم اری با سازمان -

 موقعیت افغانستان در جنوب آسیا .4
 یوپلیتی م اقتصتادی و فرهنگی  دارای موقعیت جغرافیایی در سته حوزه  های افغانستتان ی ی از کشتور 

در من قه استت  این کشتور در قستمت جنوبی و شترقی خود آستیای جنوبی و در بخش شتمالی خود  
جغرافیایی قرار دارد که این  ایران دارد  افغانستتان در من ق    آستیای مرکزی و من قه غرب خود کشتور

های بستتتیاری برای بی موقعیتمن قه آستتتیای مرکزی و جنو   کندمیحوزه را به ی دیگر مرحبط   ستتته
های حرانست ورحی و مسیرهای ارحبا ی برای برقراری روابط های مختلف دارند  به دلیل نبودن راهارحبا 

اند با هم ارحبا  برقرار کنند  با حوجه به قرار ررفتن کمتر حوانستته مبازررانی و هم نان فرهنگی ستازنده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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های بستیاری در زمینه اقتصتادی و حرانزیت و حوارت  عیتموق  مافغانستتان در این موقعیت جغرافیایی
ها جهت پیشترفت و ستازندری کشتورشتان استتفاده کنند  برای د از این موقعیتحوانمیداشتته و به خوبی 

   این ه افغانستان بتواند از این موقعیت بهینه خود در من قه استفاده کند
حاجی ستتانم ازب ستتان و حرکمنستتان هم مرز  یا به عبارت دیگر افغانستتان از شتمال با کشتورهای 

کستتان قرار ررفته استت و در   استت؛ در غرب افغانستتان کشتور ایران قرار دارد؛ در جنوب و شترت آن پا
  5514قستتمت شتتمال شتترقی آن چین قرار دارد  کشتتور افغانستتتان در موموع با همستتایگان خود 

کیلومتر مرز مشتترا داردم با  2384خود  کیلومتر مرز مشتترا دارد  این کشتور با همستایگان شتمالی
کستتتتان و   945کیلومترم با ایران   75ایامت ستتتین کیانگ چین به  ور حقریبی حدود  کیلومتر و با پا

این موقعیت افغاستتان  ت108: 1391ارحیمیم   کیلومتر مرز مشتترا دارد 2240کشتمیر حدود  -جامو
 ت  ای برخور دارد اساز ن ر جغرافیایی از اهمیت ویژه

خود دارای اهمیت بستتیاری   رافیایی مناستتبی که دارد در حوزطافغانستتتان به دلیل موقعیت جغبناءج  
جنوب و میانه و غرب استتت    استتتم به دلیل این ه راه ارحبا  و به هم پیوستتتگی ستته من قه آستتیای

  کشتتتورهتایی چون:رتازم برتم نفتت و انر ی برت دارد   شتتتمتالی افغتانستتتتتان منتابع غنی از    من قت 
کستتان    رقیزستتان و ازبی ستتان و در حوزطحرکمنستتانم قزاقستتانم حاجی ستتانم ق جنوب و غرب آن پا

 ها نیاز دارند   و هندوستان بسیار به این انر ی
 ی جنوب آسیا بر افغانستانیتأثیرات مثبت همگرایی منطقه

زا باشد   د برای افغانستان فرصتحوانمیدر جنوب آسیا در چوکات سازمان سارام   ییهمگرایی من قه
در جنوب آستتتیتا برای   ییزا بودن همگرایی من قتهابعتاد فرصتتتتت  حرینمهمبته  این بحتو  در ادامته  بنتاء  

 دازیم: میافغانستان  

 وگو میان کشورهای رقیب و متعارض: سازی برای گَتتأثیرات مثبت سیاسی؛ زمینه  .1
وروهای  ستتتازی برای رفتالمللی نقش استتتاستتتی و مًبت در زمینههای بینبدون شتتت م ستتتازمان

ی جنوب آستیا استارات در این یهای من قهمیانم ستازمان هم اری  کشتورهای متعارض دارد  در این
نامه ستارام »رستیدن به حفاهم از  ریق د نقش مًبت و ستازنده داشتته باشتد   بق استاطحوانمیمورد  
ک المللی« و  ره در موارد اختالف و حح یم هم اری بین کشتتورهای عوتتو در راب ه با مستتایل بینمذا

»رستتتترش هم تاری میتان اعوتتتتا و حقویتت هم تاری بتا کشتتتورهتای در حتال حوستتتعته« اآقتاجری و  
 رود اهداف این سازمان به شمار می حرینمهمتم ی ی از 18: 1391فرم  رستمی
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ررچند ستازمان ستارا بر مبنای ای های اقتصتادی و حواری شت ل ررفتم اما بیشتتر در  ده هم اریا

کًر اجالط های ستیاستی میان کشتورهای عوتو نیز اقداماحی اراب ه با حل چالش  نوام داده استت  در ا
اما ستازمان خود ستعی بستیار دارد حا از   بارزه با آنم از مستایل محوری استت؛ستارام مست له حروریستم و م

ت اعوتتای ستتازمان  91:  1388زاده انصتتاریم  احقی  ای آن اجتناب نمایددخالت در امور داخلی اعوتت
امنیتی   -های متعددی جهت مبارزه با حروریستتم و حل مستتایل و مشتت الت ستتیاستتیستتارا حالش

رستمی فوتای مناستبی را برای مالقات    اند  ستازمان ستارا »به  ور غیرکشتورهای عوتو انوام داده
؛ زیرا هررونه حصتمیم برای اجالط رستمی بین کندمیفراهم ستران کشتورها در مورد مستایل دوجانبه 

رستمی   وروهای غیر  رفتشتودمیریری در این مورد ها باعو بامرفتن انت ارات و دشتواری حصتمیمآن
نخبگان در بستیاری از موضتوعات حستاط شتده و    های ستارام باعو مصتالح در نشتستت میان رهبران

ت در همین 102:  1394نژادم  بی به همراه آورده استتت  افا مینتایج ارزشتتمندی را برای آستتیای جنو 
ی ستارا در  یه اموتا رستیده استت: »پیمان من قهنامه و پیمان میان اعوتای ستارا بزمینهم دو موافقت

های  هم اری  مورد جلوریری و ستتترکوبی حروریستتتم ممال  عوتتتو ستتتازمان آستتتیای جنوبی برای
ی کشورهای سارا در مورد محو و نابودسازی  یکنوانسیون من قه  نامه ضمیموی« و »موافقتییمن قه

نامه را به اموتا رستاند و عمالج م این دو موافقت1385افگنی احروریستمت« که افغانستتان در ستال دهشتت
المللی شتد  بر استاط این معاهداتم همه اعوتا باید اقدامات متعهد به مقابله و مبارزه با حروریستم بین

های حروریستتی روی دستت  عملی را در باره سترکوب و جلوریری و محو حمویل فعالیتهای و فعالیت
ای کشتتورهای ستتارا در مورد محو و نابودستتازی موافقت نامه ضتتمیموی کنوانستتیون من قهریرند  ا 

 ت7م ماده10جوزا   1389م دهشت افگنی  
ممال    محروریستم  ی ستارا در مورد جلوریری و سترکوبییپیمان من قه 8ینم بر استاط ماده هم ن

»کشتورهای شتامل قرارداد باید حا حدی که  1ییهای من قهای جنوبی برای هم اریعوتو ستازمان آستی
هام حبادل معلوماتم کشتتف و استتتخبارات و اقدامات دهد از  ریق اررانقوانین کشتتورشتتان اجازه می

م همانا    شتتند «مستتاعدحی جهت جلوریری از اعمال حروریستتتیم با هم هم اری مناستتب داشتتته با
 ت8م ماده 5سر ان   1389
های متعددی میان اعوتتای ستتارا بررزار شتتده  هام نشتتستتتنامهدر روشتتنایی همین موافقت -

کشتتورهای عوتتو   با حوتتور وزیران داخل   م نشتتستتتی1395استتت  به عنوان نمونهم در ستتال 
ت مواد مخدرم  افگنی و قاچاستتارا در استتالم آباد بررزار شتتد  در این دیدارم »مبارزه با هراط

 
1. SAARC  
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رستترش روابط میان کشتورهای عصتو ستارام بررستی جرایم جنایی و حهدیدهای ستایبری یا 
هتای فوتم حصتتتمیمتاحی انترنتی و   « مورد بحتو قرار ررفتت و در راب ته بته مقتابلته بتا چتالش

 ت1395اسد 12سایت رادیو آزادی م احخات شد  ا 
جنوب آستیا در چوکات ستارام روی حوتور م  ر کشتورهای  ییاز جانب دیگرم همگرایی من قه

های جهانی نیز ح  یرات مًبت داشتتته استتت؛ زیرا نخستتت  کوچ  من قه چون: افغانستتتان در بازی
افزایی قدرت و ارحقای موقعیت کشتورهای ضتعیف آستیای جنوبی در ست و  این ه: »ستارا باعو هم

کاشتتودمیمن قه و جهانی   هام فرصتتت م لوبی را برای کشتتورهای کوچ   می  ستتارا به رغم حمام نا
راهی و هویت   حا دیده شتوند و نقش ایفا کنند   آستیای جنوبی فراهم آورده دوم این هم ستارا باعو آ

د س ویی برای پرداختن به مالح ات  حوانمیی یجنوبی شده است  این هویت من قه من قه در آسیای
یم کشتتورهای ضتتعیف یهویت و همگرایی من قه  اصتتلی این من قه در ستت و جهانی باشتتد  برندران

کستان خارج کنند  سومم سارا  ند خود را از ستای  منازع حوانمیند که من قه هستت د پل حوانمیهند و پا
 قه[ باشتد   ارحبا ی میان کشتورهای ضتعیف و قدرحمند آستیای جنوبی ]و کشتورهای کوچ  این من

کستتتتتان نیز برای حقویتت پیونتدهتای اجتمتاعی و    ییانون من قتهانتد حتا از این کتشتتتتدهموفق    هنتد و پتا
شتان با کشتورهای کوچ  عوتو استتفاده کنند؛ یعنی هرچند ستارا حوفیق زیادی در پیوند اقتصتادی

کستتتتان به همدیگر نداشتتتتهم اما هری  از آن رانه به کشتتتورهای کوچ   هند و پا ها را به  ور جدا
 ت 103:  1394من قه پیوند زده است  افا می نژادم  

امنیتیم  -های متعدد ستیاستیبرقراری و حعمیق روابط افغانستتان با هندوستتان و اموتای پیمان -
از ح  یرات مًبت ستتارا برای افغانستتتان استتت  به باور کارشتتناستتانم »هند و افغانستتتان با 
حهدیدهای مشتابه روبرو هستتند  حهدید حروریستم ی ی از اینها استت  حهدید حروریستم بستیار 

به همین دلیلم دو کشتور همواره ت 45:  2018هم خواهد ماند   « است نتام   جدی استت و جدی
کید    برای  رفین دانستتته و بر مبارزط  حروریستتم را حهدید مشتتترا جدی و استتاستتی با آن ح 

دو کشور     سازدمینیت من قه و فراحر از آن  حرین خ ر را متوجه اماند: »حروریسم بزرسکرده
که هر نوع حمایت از حروریستم به شتمول حمایت دولتی از حروریستم فوراج متوقف    خواهندمی

کننتد  هتای امن حروریستتتتتان کته در برابر افغتانستتتتتان خ ر ایوتاد میهتا و پنتاهگتاهرردد و منته
اند که هم اری شتتان را در بخش امنیت رستتترش مستتدود رردند    دو کشتتور متعهد شتتده

های بیشتتتری را برای حقویت نهادهای دفاعی و امنیتی دهند  دهلی نو متعهد شتتد که کم 
افگنیم جرایم  خوب در برابر هراط  د حا نیروهای افغانستتان به رون افغانستتان روی دستت ریر 

 ت1396سنبله  21 لوع نیوزم  شویی مبارزه نمایند « ا یافتهم قاچات و پولسازمان
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وروهتای  نمتاینتد حتا رفتتموافقتت می  هنتدم » رفین-نتامته استتتتراحژیت  افغتانستتتتتانبر استتتتاط حوافق

 ی در عرصتتته امنیتت ملی شتتتروع کننتد استتتتراحژیت  را بته من ور ایوتاد یت  چتارچوب برای هم تار
رتانته در مبتارزه علیته  هتای امنیتی بین  رفین بتا هتدف حقویتت حالشهم تاری هتای مشتتتترا و جتدا

ی و دیگر جرایم صتتتورت  شتتتویالمللیم جرایم ستتتازمان یافتهم قاچات مواد مخدرم پولحروریستتتم بین
هتای آموزشتتتیم حوهیزاحی و  ریرد  هنتد بر استتتتاط حفتاهم متقتابتلم موافق بته هم تاری در زمینتهمی

 ت204: 1391 « ارحمانیم باشدمیهای ارحقای ظرفیت نیروهای امنیت ملی افغانستان برنامه
اما این ستازمان  های ستیاستیم  ستازمان ستارا برای افزایش همگرایی   های بلندپروازانبه رغم  ر 

ستیاستی موفقیت چندانی نداشتته استت  ستارا به صتورت مستتقل نتوانستته نقشتی در  ط  در عمل در حوز 
کستتان از ی   رف و افغانستتان-های موجود میان هندهمگرایی ستیاستی و رفع حنش کستتان و     -پا پا

بط دوجانبه را میان  داشتتته باشتتدم اما حوانستتته زمینه را برای حعامل کشتتورهای عوتتو فراهم ستتازد و روا
رر نقش ستارا در  نشتان  ستتان با ستریالن ا و بنگالدش و   اعوتا برقرار ستازد  برقراری روابط افغان

 روابط دوجانبه میان کشورهای من قه جنوب آسیا است   حقویت و حوسع

 تأثیرات مثبت اقتصادی .2
در جنوب آستتتیتام حت  یرات مًبتت اقتصتتتتادی آن بر  ییهتای حت  یررتذاری همگرایی من قتههی ی از حوز 

  م موافقت نام  حوارت آزاد من ق 2004ستتارا در ستتال   افغانستتتان استتت  کشتتورهای عوتتو ستتازمان
ستازی حستهیالت حوارحی و ارحقای م صتندوت پولی را جهت فراهم2005ل جنوب آستیا استفتات و در ستا
های اقتصتادیم فراهم کردن  ه دنبال هم اریایواد کردند  این کشتورها ب ست و معیشتتی مردم من قه

هتای متقتابتل و فقرزدایی در اجالط نهم حوافق کردنتد کته بته حستتتهیالت حوتاریم حرویج رفتاهم هم تاری
عوتویت افغانستتان ت  89:  1393انووام  مستایل ستیاستی به خا ر رستترش صتلو و  بات نیز ب ردازند 

 ل را به دنبال داشته است:جنوب آسیام به لحاظ اقتصادی ح  یرات تیط در حوز 
تان:جلب کمکت 1 ازی افغانـس ادی هند در امور بازـس ن و هند بعد از امری ام بریتانیام آلما  های اقتـص

اقتصتادی به افغانستتان استت  مناستبات افغانستتان با هند از   جاپانم پنومین قدرت کم  کنندط
مق و ستتت و با ححول چشتتتم نامه و رو بود  اموتتتای بیش از ستتتی مورد حفاهمریری روبه»ن ر عل

قرارداد هم اری میان دو کشتتتورم حوتتتور دپلماحی  هند عالوه بر پایتخت در شتتتهرهای مزار  
صتادی و مالی آن کشتور در حوم بیش از دو های اقتآبادم قندهار و هراتم کم شتریفم جالل

رذاری زرنج و سترمایه-ممیلیارد دالرم مشتارکت عملی هند در بازستازی شتاهراه استتراحژی  دمرا
مری  انتقتال برت ازبی ستتتتتان از پتل  بنتد کمتال ختانم بنتد ستتتلمتا و پرو ط  در پرو ط بته کتابتلم خل
انگر رستتترش مناستتبات افغانستتتان با  مین راز حاپیم همه بیمهم پایپ رذاری در پرو طستترمایه
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در جنوب آستتتیا  ییهای من قهت در چوکات همگرایی368:  1397کشتتتور هند   « استتتوادیم 
 است 

در    ییهای حوستتعهیون دالر برای پرو همیل 450هند در پانزدهمین اجالط ستتارام  2008در ستتال 
میلیون دالر پیش از آن اختصا  داده بود  البته کم    750افغانستان اختصا  دادم در شرای ی که  

های اقتصتتادی و آموزشتتی به این میزان ختم نشتتد  در واقع با بیش از دو میلیارد دالر کم  به پرو ه
را برای حرین کم  برای حوستتعه اقتاصتتدی شتتاید بتوان رفت هند ی ی از کشتتورهایی استتت که بیش

 ت92-91: 1397نژادم عه افغانستان به انوام رسانده است  اظهیریسحو 
افغانستتتان و هندوستتتان به لحاظ جغرافیایی حوستط   صـدور کا های افغانسـتان به بازارهای جهانی:ت  2

کستتتان از هم جدا شتتده ا کام از  ریق زمین ححت ح  یر   از این جهتم حوارت و حبادل   .ستتتپا
کستتان قرار دارد  دولت هندوستتان به عنوان متحد استتراحژی  روابط ستیاستی ای ن دو کشتور با پا

هندوستتتتانم از ی   -افغانستتتتان با راه اندازی بندر چابهار و نیز افتتا  دهلیز هوایی افغانستتتتان
کستتتان کاهش یابد و از جانب دیگرم   مکندمی رف حالش  وابستتتگی اقتصتتادی افغانستتتان به پا

 24  پارط حودیمستایت کامهای افغانستتان به بازارهای جهانی مهیا ستازد  ا   زمینه را برای حوتور
 ت1395سر ان 

که از  رف هنتدوستتتتتان در افغتانستتتتتان به اجرا درآمدهم با نگتاه راهبردی و بیرون    هاییحمتام پرو ه
دمرام که افغانستتان را   –رفتن افغانستتان از حنگناهای اقتصتادی بوده استت  پرو ه ستاختن سترا زرنج 

م با نگاه عمیق راهبردی انوام یافته استتتت   ستتتازدمیبه مرز ایران و در نهایت به بندر چابهار وصتتتل 
د سهمی حوانمیخت بند ستلما با هزینه سه صد میلیون دالر امری ایی ی  پرو ه راهبردی است که ستا

قتابتل حوجهی در خودکفتایی انر ی و آب افغتانستتتتتان ایفتا نمتایتد  اعمتار حعمیر جتدیتد پتارلمتان کشتتتور بتا 
 ت1394صوفیم های آن کشور در افغانستان است  ادرهمیلیون دالر از دیگر پرو ه  220  هزین

ــای موافقتت 3 ــتان:امض ــتان و تاجکس با حوجه به چالش ستتتیاستتتی موجود میان   نامه تجاری با پاکس
کستتتانم حوارت میان دو کشتتو  ای که به رونه  ر همواره با چالش مواجه بوده استتتمافغانستتتان و پا

به سایر  ستند کامهای افغانستان را به بندر کراچی انتقال داده و از آنواحوانمیحاجران افغانستان ن
کشتتورها و از جمله هند صتتادر نماید  برای حل چنین مشتت لیم موافقت نامه حواری افغانستتتانم  

کستتان و حاج ستتان ااپتات در ستال  اط آنم افغانستتان به عنوان  به اموتا رستید که بر است  2011پا
کرد و وصتتتل حرانزیتی و حواری میان کشتتتورهای جنوب آستتتیا و آستتتیای مرکزی عمل می نق  
رهم حوارت کنند و حولیدات افغانستان از حوانمیان افغانستان  حاجر  ستند از  ریق بندر کراچی و وا

مقامات دولت افغانستانم   ه خصو  هند صادر شود؛ اما به رفت این دو بندر به کشورهای دیگر ب
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کستتتان حتا به ی  مری افغانستتتان هم اجازه صتتادرات میوه و ستتایر حولیدات به هند را نداده   پا

 است 

 تأثیرات مثبت فرهنگی .3
شتدن   هم اری در میان کشتورهای جنوب آستیا استت  فراهم  طحرین حوز های فرهنگیم موفقهم اری

حبادل فرهنگی میان کشتورهای عوتوم ارستال دانشتوو به کشتورهای بزرس جنوب آستیام استتفاده   زمین 
ی در جنوب آستتیا  یهای فرهنگی همگرایی من قهفرصتتت از دانش و ح نالو ی کشتتورهای عوتتوم از

 برای افغانستان است  
ت که های دیگری استجنوب آستیا از فرصتت ارستال دانشتوو به کشتورهای من ق   از جانب دیگرم

بورستیه ححصتیلی از ستوی هندوستتان و   500یم برای افغانستتان دارد  ارستال ستامنه یهمگرایی من قه
کستتتتتان و حعتدادی هم از جتانتب بنگالدش برای محصتتتلین   بیش از هزار بورستتتیته دیگر از جتانتب پتا

 هایی است که برای این کشور مهیا شده است افغانستانم از فرصت
های  ان اعوتتای ستتارام حبادل فرهنگی میان کشتتورهام از دیگر فرصتتتدر کنار حبادله دانشتتوو می

همگرایی من قه جنوب آستیا برای افغانستتان استت  معرفی بامیان به عنوان مرکزی فرهنگ ستارا در  
م نمایانگر ح  یرات مًبت ستتارا در افغانستتتان استتت  بر این استتاطم اعوتتای ستتارا  2015ستتال 
  ومیت اجرا نمودند نگی را در اینهای مختلف فرهبرنامه

 ی جنوب آسیا برای افغانستانیهای همگرایی منطقهچالش .4
هایی نیز متوجه افغانستتان کرده  ی در جنوب آستیا چالشیهای فوتم همگرایی من قهار فرصتتدر کن

ها مم ن استت حبدیل به حهدیدات  ها و آستیباستت  در صتورت عدم حوجه دولتمردان کشتورم چالش
 بزرس شود 

 شدن کشور به میدان رقابت هند و پاکستانتبدیل .5
هند در جنوب آستیا از نفوت بامیی برخوردار استت  در این میانم آن کشتور محبوبیت خاصتی در میان  

کستتتانی قابل قبول نیستتت؛ به افغان ها دارد  نفوت روزافزون هند در افغانستتتان اصتتالج برای ن امیان پا
کستان همواره   های هند در افغانستان جلو نفوت و رسترش سیاست  کندمیحالش  همین دلیلم دولت پا

را بگیرد  »هند برحری خود را در جنوب آستیا حًبیت کرده استت و جنرال مشترف علنی آرزوی موضتع  
کستتتتان در برابر هند را  ر  کرد؛ اما هند از ن ر امنیتی در افغانستتتتان آستتتیب پذیر استتتت    برابر پا

کستتان می در افغانستتان در ی  جنگ نیابتی مانند شتوروی با شت ستت مواجه    خواهد هنداردوی پا
کستتانم این امر کامال دستت یافتنی استت  هند از شتوروی قوی حر  ستازد  در محاستبات استتراحژی  پا
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کستتان محاستبه ن رده که در افغانستتان ررایش ضتد ارد برع سم هندی وجود ند نیستت؛ اما اردوی پا
هتا م آموزش عتالی و دموکراستتتی هنتدی مورد پستتتنتد و م لوب افغتانلم و غتذااز هنر و موستتتیقی حتا ف

 ت194: 1396ارسولیم   است    «
کستتان را افزایش داده و حهدیداحی را متوجه امنیت ملی  -اما این مست لهم حنش در رابط افغانستتان پا

کستتانیم هدف از اححاد هند با افغانستتانم حغیی ر موازنه به نفع افغانستتان کرده استت  به باور ن امیان پا
کستتان استت  به اعتقاد رستول بخش رییسم ی ی از دانشتمندان  کستتان و ایواد خ ر برای منافع پا پا

کستتتانی »هم اری جدید میان دو دولت را برخواهد انگیخت    ییدور جدیدی از بازی بزرس من قه پا
کستتان م لقا با مح م شتدن پایه     امنی خواهد کرد    «   های هند در افغانستتان احستاط ناکه در آن پا

 ت193: 1396افییرم  
کستتانیاحستاط حهدی افغانستتانم آنان را برای مقابله آماده نموده   در  هند ها از حوتور مقتدران د پا

کنند منافع هند در افغانستتتان را با چالش مواجه ستتازند؛ امری که افغانستتتان را به میدان  و حالش می
   کندمیجنگ نیابتی میان دو کشور حبدیل 

کستتان استت  اخت  عواملی نا  حرینمهمریشته   الف امنی در جنوب آستیام بحران کشتمیر بین هند و پا
ریری الگوی امنیتی منتوع در جنوب آستتیا شتتده استتت   این دو کشتتور بر ستتر کشتتمیر علت شتت ل

کستتتان -این ناحیه عمدحا در هنداز مناستتبات امنیتی  محور هستتتند؛ چون مستتایل جنوب  –محور یا پا
کستتتان  آستتیا اعم ن امیم ا بدین     باشتتدمیقتصتتادیم ستتیاستتی و امنیتی اصتتوم مت  ر از روابط هند و پا

ستیاستی این دو کشتور بر مستایل کشتورهای من قه به ویژه افغانستتان ستایه  هایها و رقابتلحاظ حنش
 ت112: 1400اصالحیم   اف نده است

 مواد مخدر .6
بودم  کرده های مستلو ایوادستایر رروه ستامران وریری برای جنگحوارت مواد مخدر که درآمد چشتم

کستتتان و   با شتتدت بیشتتتری ادامه یافت و کشتتورهای مواور افغانستتتان در آستتیای مرکزیم ایرانم پا
هندوستتان به عنوان مستیر حرانزیت مواد مخدر به اروپا و امری ا مورد استتفاده قرار ررفت  بنا به رفته 

کستتتتان ستتتامنه  ا درآ 136حا   90مقامات هندیم پا اند  مد داشتتتتهمیلیون دالر از بابت کشتتتت حریا
 ت118: 1400اصالحیم  

جهانم بخصتو   یکشتورها   اند که همیعمده یهاحرین چالشستم« عمدهی»مواد مخدر« و »حرور 
افغانستتان را نگران کرده و به ح اپو و حالش واداشتته استت  »حروریستم«  ییمن قهمرز و هم یکشتورها

جهتت    یمختلف جهتاد  یهتارروه  ین تام  یهتایریه افغتانستتتتتان بود و پس از درریتبر عل  ید جتدیتحهتد
 یکشتورها  استتفاده نموده و قدرت را در کشتور کستب کرد   ین فرصتت و چند پارریم قدرتم از ایحقست
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شان را دفع    یت ملیه امنیبر عل  ید جدیاند که حهدن ح اپو افتادهیرده و به اک یاحساط ناامن ییمن قه
 کنند 

جهت مبارزه با  ییمن قه  یکشتتتورها   هم  یحا به حال راه ار و راه حل مشتتتترا و مو ر از ستتتو
خورد  فقط  یاندم به چشتتم نمن عرصتته فعالیقاچات« که در ا یها»مواد مخدر« و »شتتب ه ید جدیحهد

دد و همه خواستتتار  رر میبلند  ییمن قه  یکشتتورها  یاز ستتو یجد یهایاستتت که نگران  یچند وقت
ا هستند  در کنار افغانستان بط دین پدیجهت مبارزه با ا  ییمن قهراه ار مشترا   شتر  یشوم و خ رنا

نند و  یبیرحر میپذبیه »مواد مخدر« آستتتیخود را از ناح یمرکز  یایآستتت یه و کشتتتورهایاز همه روستتت
 یبرا ییتم فرصتتتت مناستتتب و  الین وضتتتعیکنند  ظاهراج که ایرا م ر  م یشتتتتریب  یهاینگران

م ییمن قه یکشتورها  ید مشتترا« از ستویح ومت افغانستتان استت حا با استتفاده از احستاط »حهد
 یها ر »مواد مخدر« و »شتتتب هیرا بر پط مهار کنند یهارا آغازرر رردد و رلوله   انیهمگرا یهاحالش

 حاریج دریافت: -1395ستر ان   حاریج نشتر:24  کند  ا ین عرصته شتلیقاچات« فعال در ا   افتیستازمان  
 تروزنامه افغانستانم 1400میزان  20

 ضعف اقتصادی و تشدید وابستگی  .7
ررچند  اما این  قتصتادی در جوامع اروپایی شتده استت؛ررایی اقتصتادی ستبب حوستعه و رشتد امن قها

  حوانمیهایی را نیز برای این کشور دارد  اولین چالشی که  مس له با حوجه به وضعیت افغانستانم چالش
ی در چوکات ستتارا برای افغانستتتان بیان کردم حبدیل شتتدن  یوان ح  یرات منفی همگرایی من قهبه عن

کستتانی استت  بدون شت م هند و  کستتان به لحاظ حولیدات کشتور به بازار فروش کامهای هندی و پا پا
از این جهتم پیامد منفِی بازبودن  تری نستتتبت به افغانستتتتان قرار دارد و اقتصتتتاد در وضتتتعیت به

کستتتانی این استتت که شتترکتدروازه های حولیدی کشتتور حاب های کشتتور بروی کامهای هندی و پا
ار بحران عدم استتقبال از دچهای ما مقابله و رقابت با کامهای خارجی را ندارد  از این جهتم شترکت

بحران بی اری در کشتور افزایش یافته و مردم به   شتودمیستبب      این امرشتودمیشتان مواجه  حولیدات
حر آن این استتتتت کته ارز از جتای مصتتترف حولیتدات داخلیم از حولیتدات ختارجی بهره برنتد  پیتامتد مهم

کستان و هند انتقال یابد کشور خارج شده و هر روز سرمایه افغانستان به بازارهای    پا
رر افغانستتتتان با  بات شتتتود و اجاز  کش دهدم حمام  ط  ا حرانزیت کامهای حواری و بازررانی را از خا

کستتتتان بزرس حرین بهره برداری را خواهد کردم  من قه منفعت اقتصتتتادی خواهد برد  در این میانم پا
ستیای مرکزیم وابستته به راه دخول و خروج  زیرا حمام حوارت به داخل و خارج افغانستتان و فراحر از آ

کستتان اقتصتاد را قربانی ستیاستت کرده استت که این ناحیه هر دو کشتور   کستتان خواهد شتد  ولی پا پا
 ت123: 1400اصالحیم   پذیری افغانستان بیشتر استبیند و آسیبآسیب می
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 گراییتشدید فرهنگ مصرف .8
فر کشتور را به ستمت مصترف   خارجیمناحوانی در مقابله و رقابت با کامهای   دهد     ستوت میررایی مل

کنند که از خارج آمده باشتد  کامهای افغانستتانیم  امروزه در افغانستتان کامهایی را بیشتتر مصترف می
ررایی را در کشتور حشتدید نموده و  این وضتعیتم فرهنگ مصترف    رفدار زیادی ندارد  بنابراینم ادام

 دد رر میوعیف  روز حاقتصاد کشور روزبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

هـ ش  1400سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و خزان  ||تحقیقی دعوت –مجله علمی|| 156  

 
 گیرینتیجه

یی آن را متا ر افغانستتتتان در میان کشتتتورهای من قهم کشتتتوری استتتت که هر رونه ححومت من قه
و من قه افغانستان   یی در جنوب آسیادهد که همگرایی من قههای این ححقیق نشان مییافتهسازد   می

  این کشتتورو ستتیاستتی  قرار داده و این فرایند به خصتتو  در ححومت اقتصتتادی  حا یر عمیقرا ححت 
یی استتت که برای افغانستتتان  های من قهکند  ستتازمان ستتارا ی ی ستتازماننقش استتاستتی را بازی می

 ی دانست یررایی من قههمهای  ی ی از نمونهحوان و آن را می بسیار مهم است
ررچند نوپا و بستتیار ابتدایی استتت و با چالشیمن قه  همگرایی  های زیادی ی در جنوب آستتیام ا

ی مًل افغانستتان  یوی کشتورهای کوچ  و حوستعه نیافتهم با آن هم ح  یررذاری خاصتی ر باشتدمیمواجه  
نهاد حشتت یالحی جنوب   حرینمهمعوتتویت افغانستتتان در چوکات ستتازمان ستتارا به عنوان  بناء  دارد  

های  ریری یرات مًبت و منفی برای این کشتور استت  رشتد و پیشترفت اقتصتادیم جهتآستیام دارای ح 
شدن زمینه برای حبادله فرهنگیم از ح  یرات مًبت و  مشترا جهت مقابله با حهدیدات مشترام فراهم

های ناسالم میان دو ررایی در جنوب آستیا برای افغانستان است  در کنار آنم رقابتمن قههای  فرصتت
کستتتانم و نوپابودن ارزشقدر هایی استتت که برای های مشتتترام از چالشت بزرس من قه؛ هند و پا

ها مردان کشتتورم حوجهی جدی در این امر ن نندم چالشافغانستتتان وجود دارد  در صتتورحی که دولت
 د به حهدیدات جدی حبدیل رردد حوانمی
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 هاسرچشمه
 الف: کتب

ــازمان  ت1393ا  ستتتاموول جیبارکینم   - حرجمه مصتتت فی   مها و نهادهاالمللی؛ تئوریهای بینس
 انت ارالمهدی و عبدالموید سیفی  حهران: انتشارات کویر 

 م حهران: نشتتتر پژوهشتتت تدهالمـللگرایی در روابط بینمنطـقهتراژدی    ت1395ا   روحیم مویتد -
 م العات راهبردی 

  کابل: پن از انزوا؛ ســیاســت خارجی افغانســتان پســاطالبان  ت1391ا  رحمانیم عقیله نررس -
 مرکز م العات استراحژی  کابل 

 م کابل: انتشارات سعید ژئوپلیتیک افغانستان در قرن بیستم ت1391ا  رحیمیم سردار محمد  -
 النبیین کابل: نشر دانشگاه خاحمم سیاست خارجی افغانستان  ت1397ا  سوادیم عبدالقیوم -
ازمانم 1391صتراف یزدیم غالم رضتا؛ صتبریم محستن  - های روابط  المللی و نظریههای بینـس

   حهران: انتشارات قومس المللبین
ــت خارجی هند  ت1397ا  نژادم مهدیظهیری نژادم مهناز؛ ظهیری - ــیاسـ   حهران: تحول در سـ

 انتشارات پژوهش ده م العات راهبردی 
ــیو نبرد تا   ت1396ا فییرم ِکرول کریستتتتین  - ــتانۀ  آخرین نَن؛ ش     حرجمجنگ ارتش پاکس

 خالد خسرو  کابل: نشر انستیتوت م العات استراحژی  افغانستان 
ــازی در جهانی  های منطـقهنظم  ت1392ا   لیت م دیوید ای  و پاحری  ام  مورران - ای؛ امنیت سـ

 م العات راهبردی    حرجمه سید جالل دهقانی فیروزآبادی  حهران: پژوش دهنوین
ــمیموی  م  1389جوزا    10م  وزارت عتدلیته جمهوری استتتالمی افغتانستتتتتان - ه ضـ اـم ت ـن موافـق

احروریسمت    ای کشورهای سارک در مورد محو و نابودسازی دهشت افگنیکنوانسیون منطقه
 کابل: نشر وزارت عدلیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

ارک در مورد  پیمان منطقهم  1389ر ان  ست  5وزارت عدلیه جمهوری استالمی افغانستتان - ای ـس
ــیای جنوبی برای همکاری ــازمان آس ــو س ــم ممالک عض ــرکوبی تروریس های  جلوگیری و س

  یه دولت جمهوری اسالمی افغانستانت  کابل: نشر وزارت عدل SAARCا  ایمنطقه
 

 مقا ت -ب
های  « بررستتیمجله مدیریتم »ای در جنوب آســیا نوپاســتهمگرایی منطقه                     -

  1378م مرداد 144بازررانیم شماره 
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م  گرایی منطقهســـیمین ســـاداتپیمان ســـارک و تأثیر آن بر فرم آقاجریم محمدجواد؛ رستتتتمی -

 1391م زمستان 20« شماره اعمللفصلنامه علوم سناسی: رااب  بن »
ازمان همکاری منطقهحقی زاده انصتاری و مصت فیم   - ارک( و نقش آن   ایـس یای جنوبی )ـس آـس

   1387م سال4« شماره فصلنامه تحقنقا  حقوقی آزاد  »ایهای منطقهدر توسعه همکاری
ــورهمـیت توـجه ـبه منطـقهدکتر عبتدالرضتتتتا فرجی رادم ا - ـــعه کشـ م گرایی و نقش آن در توسـ

  1383« سال اولم شماه سومم پاییز فصلنامه جغرافنایی سرزمن »
فصلللنامه  » آلیســم افغانی در برابر رئالیســم نظامیان پاکســتانادســال ایدههَترستتولیم یاستتینم   -

   1396« سال سومم شماره نهمم خزان اندیشه مااصر
احســان فالحی و قربان علی حیدری، تبیین جایگاه افغانســتان به عنوان کانون ستتعید و وقیم   -

ــتم منطقه ــیس کید بر منطقچندزیرس ــتانۀ ای با تأ ــیای جنوبی و نقش هندوس فصلللنامه  » آس
  1393م پاییز 87« شماره آسنای مرکزی ا قفقاز

مجله علمی م »انمنابع چالش زا میان هند و پاکـستان در افغانـست ترینمهم  صتالحیم ابوالحستنم -
  1400« سال دومم شماره دومم بهار دعو 

ســنجی ســارک،  گرایی نهادمحور در آســیای جنوبی: کارآییمنطقهم  فا می نژادم ستتید احمد -
  1394م زمستان44« شماره اعمللیهای سناسی ا بن فصلنامه رهایافت  »سپتا و سَتا

 سایتهای انترنتی   -ج
 15/5/1398: حاریج دریافت م1395اسد 12حاریج نشر:             -

  https://da.azadiradio.com/a/27896069.html قابل دریافت در:       
  15/5/1398: حاریج دربافتت 21م نوامبر 2018ا حاریج نشر:  س نتا           -

  /https://aiss.af/persian/aiss/news_details قابل دریافت در:      
 1398اسد  20  حاریج درفات:  1393قوطم   8حاریج نشر:   ماز تخیل تا واقعیتسارا؛  نووام -

 https://mandegardaily.com قابل دریافت در:             
  1398اسد  10:  حاریج دریافتم  1396سنبله  21  حاریج نشر:  لوع نیوزم -

 
 https://www.tolonews.com/fa/afghanistan قابل دریافت در:       

   1400میزان  20 :دریافتحاریج  -1395سر ان  ر:حاریج نش24            -
  parstoday.com/dari/news/afghanistan-i187 قابل دریافت در:      

 

https://da.azadiradio.com/a/27896069.html
https://aiss.af/persian/aiss/news_details/opinions/5c1c713406e92
https://mandegardaily.com/
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan
http://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i187


 

 

 
 
  

 
 

 نقش عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم 
 
 
 

 *عبدالبشیر محمدی
 دعوتپوهنتون حقوت و علوم سیاسی  ځیپوهنعوو کادر علمی *

basherjaahid@gmail.com 
 :چکیده

به همین     باشتتدمیعدالت حرمیمی به عنوان ی  راه کار حازه در پیشتتگیری از وقوع و ح رار جرم  
هتای  عنوان ی ی از راه  عمتل آمتده حتا نقش و حتا یر عتدالتت حرمیمی بته  من ور در این مقتالته ستتتعی بته

ستتوال محوری این ححقیق   باحوجه به آنموقوع و ح رار جرم مورد برستتی قرار ریرد   پیشتتگیری از 
فرضتتیه   اح بیق عدالت حرمیمی در پیشتتگیری از وقوع و ح رار جرم چه نقش دارد ت  چنین استتت

در پیشگیری    رزارت حرمیمی نقش مًبت و ا ر که عدال  استاسج دهنده به پرسش م ر  شده این  پ
های مبارزه با جرایم کارایی داشتتته باشتتد   عنوان ی ی از راه د بهحوانمیاز وقوع و ح رار جرم دارد و  

ی انوام شتده یبه کارریری از روش کتابخانها  استت که ب  حوصتیفی-این مقاله از نوع ححقیق کاربردی
ل کلی و بیشتتتتر در شتتت ه که عدالت حرمیمی بآن استتتت  های ححقیق نشتتتان دهنده  یافته  استتتت 

مهم و   هاید به ی ی از شتتیوهحوانمیو    داشتتتهپیشتتگیری از ح رار جرم نقش استتاستتی و همه جانبه  
  وع و ح رار جرایم نقش ایفا نماید ارزنده در پیشگیری از وق

 : عدالتم جرمم عدالت حرمیمیم پیشگیری از جرم واژگان کلیدی
 
 

  26/8/1400تاریخ دریافت: 

   20/9/1400تاریخ  تأئیدی: 
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 مقدمه 

دانشتتتمنتدان حوزه حقوت   اجتمتاعی از دیر زمتانی مورد بحتو علمتا ومخرب جرم بته عنوان یت  پتدیتده  
حتل برخورد بتا پتدیتده  عنوان یگتانته راهجزایی مبتنی بر جزادهی بتهبوده کته برای متدت  ومنی عتدالتت  

زایی رونه حدریوی عدالت جه  شتدم حا این ه بمحستوب میو پیشتگیری از ح رار و وقوع جرم  مورمانه  
مبتنی بر اصتال  و حربیه مودد مورمان ظهور نمود و آ اری از خود بوا رذاشتت  با این حال به مرور  

ا دارنتدم بته نحوی کته  زمتان مشتتتخص رردیتد کته هر دو مورد و الگوی فوت نقتایص و معتایتب خود ر 
 به اهداف خود دست پیدا کنند    ندنتوانست

بته عتدالتت   ظهور کرد کته  این دوم روی رد حتازههتای اینتارستتتتاییدر جهتت رهتایی از    بتدین من ور
که به احیای حقوت  استتت  در ستتیاستتت جنایی   شتتد  عدالت حرمیمی الگوی جدیدیمشتتهور    حرمیمی

مونی علیه و حل و فصل مسایل ناشی از وقوع جرم و حرمیم خسارات وارده بر متورر و نیز اصال  و  
کره و    ورم و جتامعتهعلیتهم ماحیتای مورم بتا مشتتتتارکتت آزادانته و فعتال مونی محلیم از  ریق متذا

ها  های رروهی و خانوادری و مدل حلقهری و نشستجیگمیانم در قالب سازوکارهایی مانند ورورفت
کید می  نماید و رسیدن به مصالحه و حوافق اجتماعی حا

کنگره پنج ستتاله پیشتتگیری از جرم و اصتتال  مورمان ستتازمان ملل متحد در شتتشتتمین اجالط  
ت به این ستازمان حوصتیه کرد که در جهت حقویت حقوت و منافع متوتررینم ستند راهبردی 1980خودا 

عوتو حوصتیه  هایعنوان الگوی ستیاستت جنایی در قبال زیان دیدران به دولت  را حن یم و حدوین و به
را با عنوان »اصتتول   40-34م ق عنامه شتتماره 1985کند  مومع عمومیم پنج ستتال بعد یعنی در ستتال 

  ایی  اصتل کلی و بیستتاده از قدرت« در بنیادی عدالت راجع به متوتررین و قربانیان ستوء استتف
کردم بته حصتتتویتب قوانین خود را بتازبینی حفصتتتیلی خواهنتد    هتاآنرتذاران داخلی بتا حوجته بته  کته قتانون

ررچه این ق عنامه برای دولت آور نیستتتت و صتتترفاا جنبه ارشتتتادی و اخالقی برای ها الزامرستتتانید  ا
حقوت کیفری داخلی داردم لی ن حصتویب آن نق ه ع فی در ستیاستت جنایی ستازمان ملل محستوب  

کنترول مورمیت   جنایی این ستازمان حا پیش از این عمدحاا بر-بردهای ستیاستیزیرا محور راه  ؛شتودمی
 در فرایند کیفری استوار بوده است  هاآنو چگونگی مقابله با مورمان و حمایت از حقوت 

 مات شتتدید به عا فیم معنویم مادی و ل -به خستتارات بدنیم روانی 1985ق عنامه  2و  1اصتتول  
و وابسته    یعنی قربانیان مستقیم جرم و نیز افرادی که ححت ح فل اخانوادهت  حقوت اساسی متوررین؛

رستانی که به مناستبت امدادستارات اشتخاصتیچنین به جبران خدیده هستتندم پرداخته استت  همبه زیان
دیدری متحمل مشت الحی شتده اندم اشتاره من ور جلوریری از زیانه به متوتررین یا به لحاظ مداخله ب

  خستتارت  های ملی جبرانایوادم حقویت و رستتترش صتتندوت  13شتتده استتت  هم نان بنابر اصتتل 
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 هایمتوتتتررین باید بتوانند از  ریق نهادهای دولتیم نهاد  متوتتتررین باید حرغیب و حشتتتویق شتتتود 
شتتناستتانه و اجتماعی مورد نیاز خود را دریافت مردمی و بومی امحلیت کم  مادیم پزشتت ی و روان

 کنند 
ریم  جیگمیاناز جمله  -به وستتایل و ستتازوکارهای غیر قوتتایی حل و فصتتل اختالفات م7در اصتتل

اشتاره شتده که  -محلیت شتبه قوتاییهای بومی ا در حقوت عرفیم یا روشهای معمول داوری و شتیوه
های متوتررین مورد  و حرمیم خستارات و آستیب باید برای حستهیل ستازش و مصتالحه میان ا راف جرم

ویژهم از ی  ستو    م به7کلی و مفاد اصتل  به  ور  1985ند  بدین حرحیب مفاد اعالمیه استتفاده قرار ریر 
عنوان بدیل    و غیر رستتتمی رستتتیتدری به اختالفات ناشتتتی از ارح تاب جرم را به یاجتمتاعفراینتدهای  

ضتمنی از قوتازدایی با حوستل به  به  ورم ر  کرده و   مفرایندهای قوتایی و اداری که دولتی هستتند
  کند میی موجود در فرهنگ عامه شتبه حقوقی و قوتایی جوامع در قلمرو کیفری حمایت هاظرفیت

را که  هاآناز ستوی دیگرم مصتالحهم ستازش و آشتتی با مداخله و حوتور شتخص  الو و نیز وابستتگان 
کره و  عا فی -معنویم روانی-و جبران خستتارات مادی  دیدهمیان مورم و زیان ورورفتمستتتلزم مذا

دیده حوستط مورم و در صتورت عدم دستترستی به مورم یا ناشتناخته باقی ماندن وی یا عدم حوانایی زیان
: 1384  اایرند آبادیم  کندمیوستیله دولت استتم حوصتیه ه  او در پرداخت غرامت و خستارت مادیم ب

جامعه ما مفهوم کمتر آشتتتنا در میان کاررزاران   مت ستتتفانه بحو عدالت حرمیمی در کشتتتور و  ت3-4
کًراج ب اری این پدیده در روند رستتتیدری به ا این مفهوم بیگانه اند و از ا ررذعرصتتته حقوت استتتت و ا

راهی کامل ندارند و این باعو    مدعاوی جزایی و پیشگیری از وقوع و ح رار جرم و ضرورت    شودمیآ
ح رار   ریرد و نقش عدالت حرمیمی در پیشتگیری از وقوع وحا در زمینه ححقیق صتورت    کندمیایواد  

  جرم مورد بررسی قرار ریرد 
نمود:  م ر   حوان می را چنین  این ححقیقپرستتتش محوری   با در ن ر داشتتتت آن چه م ر  شتتتدم

  چه نقش داردجرم وقوع و ح رار حرمیمی در پیشگیری از ح بیق عدالت  
فرضتتیه پاستتج دهنده به پرستتش فوت اینستتت که عدالت حرمیمی با روش جدید و دخیل ستتاختن  

 ر واقع شتتتود؛ چون در این حواند در پیشتتتگیری از جرم م  میمورمم مونی علیه و جامعه در رفع نزاع 
ا دارند و از  رفی مراحل پی یده رستتتیدری عدالت جزایی وجود   فرایند حمام جوانب تیدخل اشتتتترا

 ندارد 
د بحتو عتدالتت حرمیمی را حوانتمیالعتاده برخوردار استتتت و از این رو ححقیق کنونی از اهمیتت فوت 

؛ چون  ومتان در جتامعته حبتدیتل کنتدعنوان یت  روش من قی بته یت  رفتتدر کنتار عتدالتت جزایی بته
دد مورمین مفید و مو ر ها نتوانست برای اصال  و حربیه مو ی سده سزادهیعدالت جزایی با شیوه  
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  ماز  رف دیگر برای جلوریری و پیشتتتگیری از جرم و هم نان جلوریری از ح رار جرم   اقع شتتتود و 

  م نتوانستت برآورده ستازد کار مناستبی را پیشتبینی ن رد و هدفی را که از ح بیق جزا در ن ر داشتتراه
از   دد نقش و ا ر عتدالتت حرمیمی بتا روی رد جتدیتد در پیشتتتگیریرر میپس در این ححقیق کوشتتتش 

م که باشتدمیحوصتیفی  -قوع و ح رار جرم بیان شتود  ححقیق کنونی از ن ر نوعم ی  ححقیق کاربردیو 
  یی به دست آمده استا العات آن با استفاده از روش کتابخانه

 پیشینه تحقیق
مورد  های مختلف  که از جهتاستت  در مورد پیشتگیری از جرم کتب و مقامت مختلف نوشتته شتده

و ح رار   قرارررفته استت  هم نان در مورد عدالت حرمیمی و نقش آن در پیشتگیری از وقوعبررستی 
 نمایم:تیل اشاره می  هاینمونهجرایم اشاراحی صورت ررفته که از آن جمله به

تم ححقیقی را ححت عنوان 1394رضتتتا قلی پورا  استتتماعیل رحیمی نژادم مهدی آقا یاری و غالم -
سازی جرم و ارحبا  آن با عدالت حرمیمی به رشته ححریر در آورده اند که نتایج این  ن ریه خنًی

راهی از زشتتی و نادرستتی عمل خویش با  ححقیق نشتان دهنده آنستت که فرد مورم علی رغم آ
فاداری به حعهدات  یتم ان ار صتدمه و زیانم و مست ول به کارریری پنج فن؛ ان ار متوتررم ان ار 

اقتدام بته خنًی ستتتتاختن حصتتتویر قبیو جرم کرده و   مبتامحر و مح وم کردن مح وم کننتدرتان
 های   برنامهشتتتودمیداند که در نتیوه آنم مستتتیر وقوع جرم هموارحر ارح اب جرم را موجه می

و جریان ی  فرایند مشتتارکتی حا شتتخص مورم در   ستتازدمیفراهم  را ایعدالت حرمیمی زمینه
برده و مستتوولیت اعمال خود را  پی  به نادرستتتی کردار خود و فنون حوجیه کننده آن   اجتماعی

 ب ذیرد 
کنشی 1390مهسا شیروی و محمد ی رنگی ا  - تمنیز در پژوهشی ححت عنوان عدالت حرمیمی وا

ری پرداخته واد های روانی و جستمانی زنان بزده دیده خشتونت خانمناستب در حمایت از آستیب
ررایی به دلیل حعارضتتات داخلی و های ستتزا دهد که حیورینتایج ححقیقات شتتان نشتتان میاند و 

کنش مناستبی علیه این خشتونتنادیده ررفتن متوترر نمی زا حلقی رردد  از های آستیبحواند وا
کید میستتتوی دیگرم ن رات فایده کنشتتتی حا ی کنند که بیشتتتترین فایده را براررا بر اعمال وا

کنشی که بیشترین نفع و بازسازی را    مبنابراین  ا رم داشته باشد بیشترین افراد مت جهت یافتن وا
  بته بررستتتی نتتایج موجود از اعمتال عتدالتت حرمیمی نستتتبتت بته مرح بتان این  منمتایتدایوتاد می

ریری به ستتمت عدالت حرمیمی  نماید که جهتریری میخشتتونت پرداخته و در نهایت نتیوه
  باشدمیدالت کیفری سنتی حوسط دولت موجه حر به دلیل نتایج مًبت نسبت به ع
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ححقیقات و مباحو انوام شتده در مورد نقش عدالت حرمیمی در پیشتگیری از وقوع و ح رار جرم  
شتتت ل مشتتتخص در ححقیقات قبلی نقش عدالت حرمیمی واضتتتو و  ه کافی نبوده و از ستتتوی دیگر ب

ر عتدالتت حرمیمی و نقش آن در  دد حتا یرر می  امتا آن ته در این مقتالته بیتان  نشتتتتده استتتتتمشتتتخص  
رونه واضتتو و مشتتخص در پی یافتن نقش عدالت حرمیمی در  ه پیشتتگری از وقوع و ح رار جرم که ب

 حوانمیخواهد نشتان دهد که آیا عدالت حرمیو می باشتدمیزمینه پیشتگیری از انوام جرم و ح رار آن 
از  رف دیگر کوشتتتش     و با چه ابزاری را دارد یا خیر پیشتتتگیری از جرم و جلوریری از ح رار آن

 که ححقیق حاضر در این عرصه م  ر واقع شود  شودمی
 مبانی نظری

عدالت حرمیمی که نویدبخش ظهور روی ردی نوین و ارزشتگرا در عرصته عدالت کیفری استتم عمر 
هتای امری تای  میالدی ابتتدا در کشتتتور  20از اوایتل دهته هفتتاد قرن    چنتدانی نتدارد  این روی رد نوین

کی از نارضتتتایتی  شتتتمالی و ستتت س در ستتتایر کشتتتورها ظهور کرد  ظهور چنین دیدراهی در واقع حا
کارامدی ستتیستتتم عدالت کیفری معمول؛ یعنی عدالت کیفری مبتنی بر کیفر بود که »م افات« و   نا

های ه آن بود  از دیدراه حاریخیم عدالت حرمیمی در ستتال»حالفی« خصتتیصتته استتاستتی و حعیین کنند
های آخر قرن بیستتتمم به عنوان نوع جدیدی از حل و فصتتل اختالفات نخستتتین دهه هشتتتاد و ستتال

شود که حوافق و حراضی را محور  هایی را شامل میقوایی م ر  رردید  این مدل عدالت کیفریم شیوه
داندم این روی رد به شتتاخه خاصتتی از حقوت یا حعارضتتات افراد میحعیین کنندط مقابله با اختالفات و 

های مختلف حقوتم مانند حقوت مدنیم حقوت  شتود؛ بل ه حوزهای محدود نمیهای حقوقی ویژهن ام
 ت88:  1385ریرد  اعباسیم اداریم حقوت کار و در این اواخر حقوت کیفری را در بر می

یی ابرای نمونه شتورای اروپات و استناد جهانی اد من قهچارچوب ن ری عدالت حرمیمی که در استن
ررایی ن ام کیفری و   ابرای نمونهم ستتتازمان ملل متحدت نیز مورد حوجه قرار ررفتهم در واقع ن ریه الغا

زدایی و کیفرزدایی استتت که جملگی در مقام محدود کردن  ستتازوکارهای ستته رانه قوتتا زداییم جرم
هتای مختلف در قبتال  ی و مشتتتتارکتت دادن جتامعته متدنی بته شتتتیوهقلمرو متداخلته ن تام عتدالتت کیفر

حواند به عنوان جا نشتتین  ای از نویستتندرانم عدالت حرمیمی به دمیلی میمورمیت اند  به عقیده عده
چه در شت ل ستزا دهنده و چه در شت ل باز پرورانه آن برای حل و فصتل   -عدالت کیفری کالستی 

 از مورمیت و حتی اصال  مورم نیز اعمال شود  زیرا:  های ناشی از جرمم پیشگیریاختالف 
کم پرونده دستتتت و پنوه نرم می  1 کندم آ ار حخریبی و  ن ام کیفری ستتتنتی که همیشتتته با حرا

 زیانباری برای متهمان و مورمان دارد 
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مختلفم فرایند   هایرفته نقش محدودی به متوترر در مرحلههم ن ام کیفری کالستی  روی  2

حتی بستیاری از متوتررین با مراجعه به عدالت کیفریم به لحاظ موعدهای    دهد کیفری می
کم پروندهم هزینه دادرستتی رزاف و رفتار معمول در مراجع پولیستتی و    ومنی رستتیدریم حرا

 شود مادی جدیدی نیز می-قواییم متحمل ضرر و سرخوردری روانی
بدون    -یا به حعبیر دیگری هم ون ی  برج عاج  -بستتتهن ام کیفری ستتنتی هم ون ظرفی    3

ها و احستتاستتات جامعه و اف ار عمومی و بدون استتتفاده از ام انات جامعه در  حوجه به نیاز
کنتد و جتامعته متدنی را در متدیریتت  هتای مختلف فراینتد کیفری عمتل و اقتدام میمرحلته

 دهد ت نمیمشارک -مورمیت؛ یعنی به  ور کلی سرکوبی و پیشگیری از جرم
 بدین حرحیبم در روی رد یا مدل حرمیمی:

شتتود و ستت س دولت به متوتتررت حلقی می-ت جرم ابتدا به عنوان ی  اختالف میان دو نفر امورم1
 ریرد؛عنوان  رف دیگر اختالف مورد حوجه قرار می

مادیم معنوی و روانی ناشتتی از جرم استتت؛ به  هایت هدف فرایند حرمیمیم ابتدا حرمیم خستتارت2 
 شود؛ای که موازات با اصال  مورم دغدغه دوم آن محسوب میرونه

ت عدالت حرمیمی پیش از هر چیز زمینه مشتتتارکت متوتتتررم مورم و وابستتتتگان آنان و جامعه  3 
محلی را برای حل وفصتتتل اختالف یا دعوای کیفری و به هر حال برای جهت دهی به ستتتر 

 ت7-6:  1393کند  اایره آبادیم شت اختالف فراهم مینو 
را منشتتور حقوت کیفری مدرن   1764به ستتال   ستتزار ب اریا دانانم رستتاله جراوم و موازاتحقوت 

های  حا جایی که ایده -ناعادمنه کلیستا به نگارش درآمده بود  هایجزاپندارند؛ کتابی که در پاستج به  می
افتتد  ب تاریتا بته دنبتال رفتگوهتای هتای بیشتتتتر کشتتتورهتای اروپتایی مو ر میرتذاریبتدیع ویم برقتانون

کنتدم حتا موتازات  هتای میالنم در کتتاب خود حوصتتتیته میروزمره خود بتا ال ستتتتانتدر وری بتازرط زنتدان
ریری شتتوند  ابول م ر حمایت و پاستتداری از جامعه به  ور دقیق اندازههای که دباحوجه به ضتترورت

 ت40:  1385
کید داشتتته باشتتدم با حلقی بعوتتی جنبه های در عدالت حرمیمی به جای این ه بر موازات و جرم حا

متدل ستتتزا دهنتده و بتاز پرورانته عتدالتت کیفری و هم نین لحتاظ دادن منتافع و حقوت متوتتتررین و  
کنتد کته بته عتدالتت جتامعته محلیم متدل یتا راه ستتتومی را برای عتدالتت پیشتتتنهتاد میهم نین نیتازهتای  

 ت635: 1399حرمیمی یا عدالت حرمیم بخش و یا احیا رر مشهور است  ا حسینیم 
علیهم  پدیده عدالت حرمیمی که نخستتتین بار در آمری ا و کانادا م ر  شتتدم دیدراه جامع به مونی

کنون استتتتفا های آن در بستتتیاری کشتتتورهای جهان و در  ها و روشده از برنامهمورم و جامعه دارد  ا
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ییم از جملته در اروپتا و ستتتتازمتان ملتل در ن ر قرار ررفتته و در واقع عتدالتت  برخی نهتادهتای من قته
 ت191: 1382حرمیمی الگوی جدید حف ر در امور کیفری است  ا موریسم

استتتتت  عتدالتت حرمیمیم بر جبران  بتایتد رفتت برخالف عتدالتت جزایی کته مبتنی بر جنبته کیفر   
کاریم حعاون و مشتتتارکت  کند  هم نینم نی ی و نی وخستتتارات ناشتتتی از ارح اب جرمم حمرکز می

 ت27: 1396اجتماعی از اصول آن است  اشیریم 
ررایی ن تام عتدالتت عنوان چتارچوب ن ری این مقتالته  جزایی بته  بتا حوجته بته دمیتل فوت ن ریته الغتا

ررایی برخالف آن ته در ابتتدا بتهاستتتتت  الغت  هانتختاب شتتتتد رستتتتدم روی رد افرا ی محض و  ن ر میا
و از های موجود در ن ام عدالت کیفری  براف ن نیست  این دیدراه با حوجه به بسیاری از واقعیتبنیان

رزاری جنتاییم ابهتام در مفهوم عتدالتت جزاییم آ تار  هتا ستتتر رردانی در ستتتیتاستتتتتحرین آنجملته مهم
ای اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیانم حوستعه قلمرو حقوت  هناخوشتایند روش

حواند شت ل ررفت  نویستنده به این باور استت که ن ریه مذکور می  رری جزایی و   ییحرفه  جزا و نیز
جویی از بین برود و هم نتان دیگر نیتازی ریری و انتقتامهتای انتقتامراه حلی بتاشتتتتد بر این کته زمینته

از  رفی با روی کار آمدن و ح بیق    شتد مراحل  ویل و پی یده موجود در عدالت جزایی  ی شتودنبا
دلیل مشتارکت دادن جوانب مختلف قوتیه و حاصتل  ه  حوان از وقوع و ح رار جرم بعدالت حرمیمی می

 ها جلوریری نمود نمودن قناعت آن
 عدالت ترمیمیشناسی مَهوم

حا  خواهدمیافقی استتت که در برابر حقوت کیفری رشتتوده شتتده استتت و    حرینحازهعدالت حرمیمی  
  ستزادهیکه صترفاا بر   دالت کیفری استزادهندهتع دراین روی ردم انقالب دیگری را در آن پدید آورد 

کیتد   هتای نتاشتتتی از وقوع جرم از  ریق اعمتال کیفر و بته دنبتال حرمیم بی عتدالتی  کنتدمیو م تافتات حتا
نیز عدالت  ها و نیازهای مادی و معنوی متوترر و مورم ندارد وحوجهی به خواستته حرینو کم باشتدمی

داند و چه بستتا مبتنی بر اصتتال  و حربیت که هدف خود را باز پروری و اصتتال  شتتخصتتیت مورم می
داردم جای خود را با ی  ها و نیازهای متوتتترر و جامعه حوجه کمتری مبذول مینستتتبت به خواستتتته

متوتتررم مورم و جامعه حوجه دارد و هدف اصتتلی   هایهمزمان به نیازها و خواستتتهعدالت جامع که 
های وارد آمده بر هر سته رروه و  ها و جبران هرچه بیشتتر و بهتر خستارتخود را حامین این خواستته

 ت41: 1385نماید  اخسروشاهیمداندم حعویض میدر ا ر مورمیت می
 و در قدم اول باید بدانیم که عدالت حرمیمی وا ه حرکیبی استتقبل از پرداختن به مباحو استاستی  

رانه به معرفی بگیریم و پس از آن رونه ه  را ب  «عدالت حرمیمیعبارت » نیاز استتتت هر دو وا ه را جدا
 حرکیبی حعریف نماییم 
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رردد  امتا از ن ر هتا مختلف بوده و ن ریتات متفتاوحی م ر  میدر بتاره مفهوم عتدالتت دیتدرتاه

و       «دادرری»م  «نصتتتتاف داشتتتتنا»م  «دادرر بودن»م  «دادکردن»عتدالتت در لغتت بته معنتای  ی  مفهوم
  باشدمی

مفهوم عدالت دارای مصتدات خارجی نیستت و فقط موصتوف خارجی دارد؛ یعنی عقل صترف ن ر  
ای که اشتتیاء یا شتتخص مدرا و حمایالت او دارد به کندوکاو و مقایستته اشتتیاء با ی دیگر می  از راب ه

به  .ردآو با ی دیگر دارند مفهوم عدل را بدستت می هاآنپردازد و با حوجه به این مقایسته و ارحبا ی که 
عدالت ی  امر قراردادی محض استتتت که نه مصتتتدات عینی دارد و نه حمایل ح وینی  عبارت دیگر 

ًتل متال یتت بل ته امری استتتتت قراردادی؛ بر  بق این دیتدرتاه مفهوم   انستتتتان بته آن حعلق می ریردم م
 ت8م شماره 1385 دانش پژوهانم ا  باشد میعدالت مبتنی بر آراء عقالء 

باشتتد   مییا خرابی چیزی   ستتازی کردنم اصتتال  کردن خلل ومرمت کردنم باز هم به معنای  حرمیم
عدالت حرمیمی به عنوان ی  پدیده جدید حا هنوز به پختگی نرسیده و حعریف واحدم جامع و کامل از 

ی که حقریباج همه ی  مفهوم را فلو دانشتمندان این عرصته حعاریف مختاما علما  ؛نشتده استت  اراوهآن 
از عدالت حرمیمی چنین حعریف کرد  عدالت حرمیمی   حوانمیش ل کلی  ه  نموده اند  ب  اراوه  مرساندمی

کنش کیفری استت که هدف اصتلی و اولیه آن جبران خستارات و زیان های وارده بر متوترر  نوعی وا
ت مفهوم جرم دارد  بِوون در این باره معتقد   این پارادایم استتتاستتتاج نگاه متفاوحی به ماهیباشتتتدمیجرم  

داند  جرم  استت که عدالت حرمیمی بر خالف عدالت ستزا دهنده که جرم را حخلف در برابر دولت می
مًابه نقض حقوت ی  شخص به وسیله شخص دیگر ه پندارد  جرم برا حخ ی در روابط میان مردم می

م روانی و عا فی های مادیم معنویکه آ ار نام لوب و خستتارت  شتتودمیحعریف   هاآنو اختالف بین  
بل ته جتامعته محلی و علقته و روابط اجتمتاعی محلی و حتی خود مورم و حنهتا در    آن نته فقط متوتتترر؛

  ا نوفی ایرند آّبادی و  کندمیصتتتورحی که جرم از نوع شتتتدید باشتتتدم کل جامعه را مت  ر و متوتتترر 
 ت196-195: 1387دیگرانم 
حرین حعریف مم ن عدالت حرمیمی را فرایندی دانستت که به وستیله آن حمام  بتوان در ستاده شتاید

آیندم حا با مشتارکت ی دیگر در مورد آ ار و  اشتخاصتی که در حاد ه مورمانه دخیل هستتندم ررد هم می
فروزشم نتایج عمل مورمانهم آینده زیان دیدهم مورم و جامعه بعد از وقوع جرم چاره اندیشتتی نماید  ا 

 ت22:  1386
پرداز  شتناط استترالیایی مشتهورحرین ن ریهشتناط و جرمجان برایو ویت جامعههم نان پروفیستور 

نفعان در ی  حلقه نشتستته  داند که در روند آن تیپارادایم عدالت حرمیمیم این اندیشته را فرایندی می



 

 

ر جرم  ی ریشگیدر پ یمینقش عدالت ترم 167  از وقوع و تکرا

عدالتی شتتت ل ررفته با هم بحو  و در مورد چگونگی بازررداندن قربانیم قربانیان و جامعه پس از بی
  نمایندمی

شتتناط انگلیستتیم از دیگر حعاریف پذیرفته شتتدهم مربو  به حعریفی استتت که حونی مارشتتال جرم
ی یت  نمود  بته ن ر این جرمشتتتنتاطم عتدالتت حرمیم  اراوتهعنوان حعریف عملی عتدالتت حرمیمی  بته

کلی در ی  راب ه فعال با  به  ورکه شتتتامل خود  رفین و جامعه  روی رد حل مستتت له به جرم استتتت
 ت11: 1398ست  اجهانشاه ش ری و دیگران مهاآننمایندران قانونی  

متعدد هم ون عدالت پاستتخگوم عدالت ستتبزم عدالت ستتازشتتیم   عدالت حرمیمی دارای اوصتتافی
ایم عدالت افقی در مقابل عدالت ححمیلی و عمودیم عدالت نرم در مقابل عدالت  عدالت مصتتالحه

حرین    اما عدالت حرمیمی عمومیباشتتدمیو عناوین دیگر    اجتماعیخشتتنم عدالت ارحبا یم عدالت 
 حرین وصف این روی رد است و معروف 

شتده استت ده اصتل به عنوان    اراوهبه استاط حعاریفی که از عدالت حرمیمی  ل عدالت ترمیمی: اـصو 
 اصول و عالیم راهنمای عدالت حرمیمی م ر  شده است که عبارحند از:

کید بر صدمه و زیان ناشی از جرم ب  1  حمرکز بر مقرراحی که نقض شده اند؛جای ه حمرکز و حا
در فرایند  هاآننشتان دادن حوجه و حعهد مستاوی به متوترر و مورم و مشتارکت دادن هر کدام   2

 لت؛عدا
 پاسج به نیازهای مورد حوجه آنان؛ و هاآناقدام به جبران صدمه و زیان متوررینم حقویت   3
را بفهمندم ب ذیرند و اجرا  حا حعهدات خود  شتتودمیحمایت از مورمینم در حالی که حشتتویق    4

 ؛کنند
و زیان نبوده حعهدات مورمین ستخت باشتدم اما این حعهدات به مًابه ضترر   حصتدیق این امرکه  5

 و قابل حصول هستند؛
میان متوتترر و مورمم به رونه  ی مستتتقیم یا غیر مستتتقیمورورفتهایی برای ایواد فرصتتت  6

 مناسب؛
رای پاستتج  ب مفید و مو ر جهت مشتتارکت دادن جامعه محلی و دخالت آن  هایپیدا کردن راه  7

 به شرایط اجتماعی جرم؛
 ؛هاآنپذیری متوررین و مورمینم نه اجبار و انزوای  حشویق هم اری و باز   8
 ؛هاحوجه کافی به نتایج ناخواسته اقدامات و برنامه  9

 ت67-66: 1383متوررینم مورمان و موریان عدالت  ا زهرم   -هااحترام به همه  رف    10
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ستتتیتاستتتت جنتایی استتتت آن ته در این میان از اهمیت زیادی عدالت حرمیمی الگوی جدیدی در 

ستتتازی دینی و اخالقی و  الت حرمیمی استتتت  برای مبنابرخوردار استتتت  شتتتناخت مبانی ن ری عد
های ن ری این مفهوم را شتتناخت حا عالوه بر شتتناختی این الگوی جدید کیفریم بایستتتی بنیانجرم

مرو ستتتیاستتتت جناییم به  بات و دوام این پارادایم نوین های آن در قلنهادینه کردن فرایندها و برنامه
عنوان مبنتای ن ری عتدالتت حرمیمی   بتدین من ور حتا بته امروز ن ریتات متعتددی بته   کمت  مو ری نمود

ررایی حقوت    هتاآن  حرینمهمیته شتتتتده استتتتت کته  اار  عبتارحنتد از ن ریته کنترول اجتمتاعیم ن ریته الغتا
ستتتاری باز اجتماعی کننده و دکترین احیای نفس  بر شتتترم ستتتازی جرمم ن ریهکیفریم ن ریه خنًی

ررایی حقوت کیفریم مورمیتت نتاشتتتی از عمل رد حقوت کیفری و ن تام عتدالتت  مبنتای ن ریته الغتا
ن ام حقوت کیفری را  «کیفرزدایی»قوتازدایی و »م «زداییجرم»کیفری بوده و بایستتی  ی سته مرحله  

و حرمیمی استفاده نمود و نیز از مشارکت جامعه مردمی    دنیاداریم م  ییملغی کرده و از ضمانت اجرا
ستت  ا  بهره جستت  ارحبا  عدالت حرمیمی با این دیدراه در این  مستازمست له هایدر رستیدری به وضتعیت

 ررایتانق بتا این روی رد بوده و حتی الغتا خواهی در عتدالتت حرمیمی دقیقتاج من بمتدل نتاب  هتایکته آموزه
   باشتتد میستتاز عدالت حرمیمی  مستت له هایبرای مدیریت وضتتعیت هاآنمعتقدند که مدل مورد ن ر 

ررایان از ضتتتمانت اجراهای حرمیمی و نیز مشتتتارکت شتتتوراهای مردمی یاد  ند که کنمیهم نین الغا
 ت139-135: 1381هردو در عدالت حرمیمی متبلور است  اپرادلم 

ا موجب اخالل و رستستت در روابط بین اشتخا  دانستته و عدالت حرمیمی از آن جهت که جرم ر 
ای جامعه محلی  دهی اعوتتاجتماعی مورمان با مشتتارکت هایخود حالش دارد که علقه هایدر برنامه

با این ن ریه در ارحبا  استتت   م و زیان دیده و مورم حقویت شتتده حا در آینده کمتر مرح ب جرم شتتود
ستازی باز اجتماعی شتده استتم شترمنده  اراوهن ریه دیگری که از ستوی جان برایو ویت استترالیایی  

برای مورم   هاآنستت که مورم حوستط ا رافیان خود که دیدراه  ا    این ن ریه بیانگر آنباشتدمیکننده  
نم معلمان وغیرهت به خا ر ارح اب جرم  م دوستتتانم هم اراهامهم و حستتاط استتت ا از قبیل خانواده

ستار خواهد شتد  البته سترزنش حامیان وی فقط ناظر بر فعل ارح ابی استت نه حیًیت و کرامت  شترم
صتتورت هدف باز اجتماعی شتتدن محقق نخواهد شتتد و صتتورت دیگری از   انستتانی او  در غیر این

برایند دستتتگاه عدالت کیفری که  شتتود میستتازی با وصتتف  رد کننده یا رستتوا کننده محقق  شتترمنده
  کندمیستازی مورم عالقه و حستاستیت ا رافیان را نستبت به خود درا  ستنتی استت  در فرایند شترمنده

آمیزم سعی خواهد نمود که از این به و در ا ر ححقق شترم حاصتله از جرم ارح ابی در ی  فوتای احترام
-355:  1390حس ن ند  اوایت و دیگرانم بعد شتهروند م یع قانون باشتد حا دیگر حوربه حلج شترم را  

 ت390
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کنون کمتر کستی با این ن ر مخالفت   هایی که به حدریج به شتیوه ها وهام ن ریهکه ایده کندمیهم ا
ستتال اخیر از رستتترش و نفوت فراوانی برخوردار شتتده اندم باید    25م  ایممنزله عدالت حرمیمی شتتناخته

حوجه داشت که پاره از نویسندران فارا از صحت و سقم چنین دیدراهیم قدامت عدالت حرمیمی را از 
ویپ کمپ مدعی استتت جوامع استت یمویی قابلیت حل و     زمان حشتت یل جوامع انستتانی دانستتته اند

شدند  ا محمد  خواهی متوسل میی در جرم قتل عمد نیز ندرحاج به خونفصل اختالفات را داشتند و حت
 ت225:  1398م علی اسریم علی نوفی حوانام مرحوی ناجی زواره

کاررزاران و ناظران عدالت حرمیمی نتیوه ررفته اند که احستاط رضتایت متوتررین از این روی رد 
شتدند  مم ن کیفری مشتارکت داده نمیتی رستیدری  اصتومج در فرایند ستن هاآنستت که ا خا ر آنه  ب

حصتمیم ستاز نبوده و مشتارکت    اما هررز در فرایند رستیدری  بود که آنان به عنوان شتاهد حوتور یابندم
ری میان  جیگمیان هایکه در برنامهفعالی نداشتته اند  از  رف دیگر در عدالت حرمیمی زیان دیدرانی

خا ر ه  خواستتندم شت ل بخشتندم بکه پایان فرایند را به حرحیبی که میمشتارکت داشتتند متوترر    -مورم
همین موضتتوع مورمین نیز در فرایند رستتیدری دادراه شتترکت نداشتتته اند  با وجود اینم ن ام عدالت 

میزد یا شتاید در برخی کشتورها به دلیل حمرکز ن ام کشتورهای حوستعه یافته در   -دور -را هاآنکیفری 
   کردع بوده اند که نقش اصلی را در جریان رسیدری قوایی ایفا میواقع وکالی مداف

ار در استتترالیام کانادام انگلستتتانم ولزم  ذشتتته عدالت حرمیمی به جنبش حا یررذدر بیستتت ستتال ر
نیوزلند و ستایر کشتورها حبدیل شتده استت  حتی در کشتورهای همانند ایامت متحده امری ا که ن ام 

م نیز عتدالتت حرمیمی مو ر بتاشتتتدرر میاز روی ردهتای کیفری ستتترکوب   رکیفری آن فوت العتاده متت
 ت187: 1385اغالمیم  بوده است 

شتناستی شتد و اصتول آن م ر  شتدم : همان رون  که عدالت حرمیمی مفهومفواید عدالت ترمیمی
 شود: فواید آن در تیل م ر  می

  به جاییعنی   حر استت؛م دارای نگرشتی جامععدالت حرمیمی نستبت به عدالت کیفری ستنتی  1
علیهم جامعه محلی و کل اجتماع این ه نقض قانون را جرم بداندم خستارت و صتدمه به مونی

  کندمیرا جرم حلقی 
نمتایتد و در این درریر کردن نقش عتدالتت حرمیمی افراد بیشتتتتری را درریر فراینتد کیفری می  2

 دهد علیه و جامعه محلی میمورم و دولت به مونی به جایکلیدی را 
؛  عدالت حرمیمی موفقیت فرایند قوتایی را نه در میزان موازات صتادره در ح م مح ومیت   3

  کندمیبل ه بر اساط خسارت جبران شده برآورده 
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در عتدالتت حرمیمیم جتامعته متدنی اعم از ستتتازمتان یتافتته یتا خود جوش حوتتتور دارد و در این    4

 ت673: 1399ند در عدالت کیفری نقش داشته باشند  ا حسینیم حوانمیمورد است که مردم 
 مَهوم جرم

حخصتتتصتتتی خویش جرم را حعریف نموده انتد مًالج:    هتایدانشتتتمنتدان هر یت  از دیتدرتاه و رشتتتتته
عمتل آورده دانتان بتا حوجته بته جرایم منتدرج در قوانین جزایی بتا حعریفی کته قتانونگتذار از جرم بتهحقوت 

استت معتقد اند که: هر فعل یا حرا فعل که ن مم صتلو و آرامش اجتماعی را مختل ستازد و قانون نیز 
  شودمیم نامیده برای آن موازات حعین کرده باشد جر 

ه ذا علمای جامعه شتناستی عقیده دارند که جرم ی  پدیده اجتماعیم  بیعی و دایمی استتم در  
هر زمتان و م تان احفتات می افتتدم بتا ححومت اجتمتاعی حغییر میتابتد  نزد وجتدان قتا بته مردم زشتتتتت و  

ارم حقیر و پستتت و مورم در ان ار عمومی خو  ستتازدمیناپستتند استتت  احستتاستتات اجتماعی را مت  ر 
 ت23: 1392امحزونم  باشدمی

 پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن با رویکرد عدالت ترمیمی
از رذشتته حا امروز در صتدد   پیشتگیری از جرم ی ی از موارد مهمی استت که جامعهم مردم وح ومت

آننتد حتا از ارح تاب جرم جلوریری کرده و بتواننتد ن م اجتمتاعی را فراهم کننتدم در این میتان علمتا و  
نموده اند که هر کدام در    اراوههای پیشتتتگیری از جرم ن ریات مختلف  دانشتتتمنتدان نیز در مورد راه

اینوتا م  زم میتدانم برخی ن ریتات در مورد  جتای خود دارای ارزش و جتایگتاه ختا  خود انتد در 
 پیشگیری از جرم را بیان نمایم:
های متعددی را شتتناستتان معروف بر مبنای حئوری که م ر  نمودهم راهرابرت مرحون ی ی از جامعه

برای پیشتگیری از جرم پیشتنهاد کرد این راه ارها را در دو دستته راه ارهای بلند مدت و کوحاه مدت  
  ر  کرد: حوانمی

 کارهای بلند مدت راه .1
ستت   هاآناز جمله این راه ارها حغییر در اهداف مقبول اجتماعی و دستت کم در میزان ارزشتمندی 

هدف باشتدم  بیعی استت که ارزش و اهداف معنوی و انستانی به  حرینمهموقتی در ی  جامعه  روت 
و حدابیر حبلیغاحیم    هافراموشتتتی ستتت رده شتتتود؛ از این رو مزم استتتت حا برای ححقیق این مهمم برنامه

فرهنگی و آموزشتی ویژه ای  راحی و اجرا شتود؛ دستت کم نباید بر پاره ای اهداف که مانند  روت بیم 
ن وجود داردم اینگونه اصترار و پا فشتاری وجود داشتته باشتد  حتی بر فرض که چنین پیامدهایی برای آ
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ححصتتیل آن در درجه کمتری از خود این   هایو روش  هاچنین اهدافی مورد ن ر باشتتد باید ارزش راه
 دف وسیله را حوجیه کند اشد و به اص ال  چنین نباشد که هاهداف نب

 راهکارهای کوتاه مدت  .2
هتای کوحتاه متدت و حتی بال عوضم هتایی موقتت هم ون پرداختت واماز برنتامته  وانحمیدر این زمینته  

های برابر برای همگانم فراهم کردن ام انات و حستتتهیالت رفاهی ولو محدود برای اقشتتتار فرصتتتت
های دولتی بین عموم مردم برای حل مشت الت و  آستیب پذیر و  بقات محرومم حقستیم ستهام کارخانه

 ت108: 1395فاده کرد  احاجی ده آبادیمکاهش میزان جرم است
های جنایی قرار ررفته استت  در  های واپستین در اولویت ستیاستت رزاریپیشتگیری از جرم در ستال

فرایند عدالت حرمیمیم هم متوترر و مورم احستاط خاحمه یافتگی و کفایت موضتوع پیدا مینمایند ا 
و     عدالت حرمیمی نقش اجتماعشتتتودمیت  کاهش وقوع جرایم بعتدیت و در جامعته بازپذیری ا ادغام 

هتای آنرا در کنترول و کتاهش نرخ جرم ارحقتا میتدهتد  ا شتتت ری و  ظرفیتت   جتامعته محلی و حوستتتعت
 ت18:  1398دیگرانم 

راه ارهای متنوعی برای پیشتگیری از جرم احخات کردم  حوانمیم ابق به ن ریه کنترول اجتماعی 
خود نوعی  هاآنکیفری یا پیشتتگیری از  ریق وضتتع قوانین و مقررات کیفری و اجرای   پیشتتگیری

رر به درستتی  راحی و اجرا شتودم نقش   شتودمیکنترول اجتماعی رستمی در مقابل جرم محستوب   و ا
هتای کنترول اجتمتاعی فقط بته این نوع ای ن ریتههت؛ امتا دملتتکنتدمیمو ری در کتاهش جرم ایفتا  

های اجتماعی غیر رسمی و به ویژه ؛ بل ه عمدحاا و بیشتر از آن بر کنترولشودمیپیشگیری محدود ن
کید  کنترول ها در حقیقت در پیشگیری اجتماعی یا پیشگیری   این نوع کنترولشودمیهای درونی حا

ای از پیشتگیری حدابیری که در پیشتگیری رشتدمدار شتاخه؛ هم نین بخشتی از شتودمیای بحو  ریشته
های کنترول  نیز بر ن ریه شتتتودمیاجتماعی هستتتتند و عمدحاا در باره کودکان در معرض خ ر اجرا 

کنترول اجتماعی  هایاجتماعی مبتنی استت  رذشتته از این نگرش کالنم بر استاط هر ی  از ن ریه
راه ارهای مو ری را برای پیشگیری از وقوع و ح رار جرم  راحی و اجرا کرد  برای مًال بر   حوانمی

های حقید اجتماعی هیرشتتتی راه ارهای زیر نقش مو ری در پیشتتتگیری از جرم ایفا  استتتاط ن ریه
 ند کنمی
 افزایش وابستگی افراد به نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده  -
حقویت هویت جمعی: در این زمینه هویت ملی و به ویژه هویت استتالمی در جوامع استتالمی   -

د در وابستتتگی و همبستتتگی بیشتتتر اعوتتا جامعه و از اینرو کم  به رفع مشتت الت  حوانمی
 یت پذیری اجتماعی افراد نقش مو ری ایفا کند مس ول اجتماعی و حقویت حس 
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اره خوب بودن قانون و ضتتترورت عمتل به قانونم در  و اعتقتادات عمومی در بت  هاافزایش باور -

ایم هرچند کوحاه باشتند که در آن فلستفه و ضترورت  این زمینه قوانین باید در بر دارنده مقدمه
و فواید هر موموعه قانون حوضتیو داده شتود؛ عالوه برآنم حدارا مناظرات و مباحًات رادیو 

نیز نگارش مقامت کوحاه وقابل فهم  اجتماعی در ستت و جامعه   هایو حلویزیونی و نشتتستتت
د در این زمینه کاررشتا باشتد  در این میان عمل حوانمیها وموالت و   برای عموم در روزنامه

کمان و موریان به قوانین از اهمیت بیشتتتری برخوردار استتت؛ در غیر اینصتتورتم خوب   حا
انین متوتمن نفع عمومی  و شتهروندان در می یابند که قو   شتودمیبودن قانون با حردید مواجه  

 نیست؛ بل ه بیشتر برای منافع ی   بقه خا  وضع شده است 
های بیشتتر آموزشتی به ویژه وستیع برای افزایش ست و حعهد مردم: فرصتت هایحدارا برنامه -

حعهد مردم را   ندحوانمیهای اجتماعی و اقتصتادی در مقا ع بامی ححصتیلی و سترمایه رذاری
 افزایش دهد 

؛ شتودمیچاره جویی برای اشتتغال آحاد جامعه: این اشتتغال فقط شتامل اشتتغال اقتصتادی ن -
بل ته افزون بر حتل مشتتت تل بی تاری بتایتد برای اوقتات فراغتت شتتتهرونتدان بته ویژه کودکتان و  

:  1395دیمهای مفید و ستازنده و البته مفرحی را ستامان دهد  احاجی ده آبانوجوانانم برنامه
 ت165-166

بی حردید ی ی از اهداف مهم موازاتم ارعاب یا بازدارندری است؛ یعنی حمرکز بر رفتار آینده مورم  
ح یه بر رفتار رذشتته ایشتان و یا حهدید به اجرای موازات در این دوران  راولز در   به جایو ستایر افراد  

رر جزا بتواند کارایی را در بام بردن ستود  اظهار ن ر قابل ح ملی در باره اصتالت ستودمندی مینویستد:  ا
 ت86:  1396جامعه نشتتان دهد حوجیه پذیر استتتم در غیر این صتتورت حوجیه پذیر نیستتت  اشتتیریم 

هم نان ب اریا فایده کیفر را در پیشتتتگیری از جرایم آِینده می بیند و آیین دادرستتتی را ح مین کننده 
کید بر اصتال  فرد در زندانت فر شتناستی فایدهفردی میداند هم نین از کی  هایحقوت و آزادی ررا ا حا

 ت41:  1385سخن میگوید  ا بول م 
و بر خالف دیتدرتاه م تاحتب    مبتا ظهور م تتب ححققی انتدیشتتتته جبری بودن مورمیتت قوت میگیرد

  در باور اینان انستان ححت حا یر  شتودمیکالستی  که موازات ستزای انستان با اراده آزاد استت رونمایی  
نتدارنتدم بنتابراین مرکز  قتل مبتارزه کیفری از عمتل    هتاآننیروهتای درونی استتتتت کته عمتدحتاج کنترولی بر

ا یر شتتگرفی بر ححقوت کیفری را متحول کردند و  ها  پوزیتویستتتشتتودمیمورمانه به مورم منتقل  
 ت97: 1396شناسی رذاشتند  اشیریمایواد و حو سعه جرم
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شتتتناستتتان که در مقام حل معمای شتتتناستتتیم عده ای از جرمکمتر از ی  ستتتده پس از حولد جرم
های خود را مورمیت و عدالت شتناستی جرمم آمادری  ی همه مستیرهای م العاحی را داشتتندم پژوهش

« متمرکز کردند حا ستهمم نقشم شتخصیتم منش    وی را زیان دیدهبه کنشتگر دیگر مورمیتم یعنی »
ین جرم برآورده نمتاینتد  این رهیتافت جدید نستتتبت به جرم به نوبه خود ححومت عمیقی را در  در ح و 

علت شناسی جنایی ایواد نمود که حاصل آن حولد رشته جدیدی بنام » بزه دیده شناسی« بود  به اساط 
رناه و  یهای بزه دیده شتتناستتی قربانی مستتتقیم جرم امونی علیهت که حا پیش از اینم زیان دیده بیافته

الهتام    د بتا کردار اجتمتاعی و نیز بتا نوعی رفتتار خود بتا دیگرانحوانتمیمستتتتحق حمتایتت حلقی میشتتتتدم  
د در جریان وقوع حوانمیبخش اندیشتته مورمانه باشتتدم ارح اب جرم را ستتبب شتتود  و از همه مهمتر 

لحتاظ عتدم حوانتایی  جرم در حتالی کته خود مقتدم در ارح تاب جرم بودهم بتدنبتال یت  احفتات ختارجی یتا بته  
این ه مورم شتتتودم قربانی جرم واقع رردد  بنابراین م اقل در بخشتتتی از جرایم و    به جایجستتتمانیم  

د عامل وقوع جرم یا عنصتتتر مو ری در فرایند ح وین حوانمیبرای رروهی از مورمینم متوتتترر خود 
 ت11-10:  1388جرم باشد  ا ایرند آبادیم  

از آنوا که عدالت جزایی نتوانستتته همان هدف اصتتلی و استتاستتی خود را که حامین ن م و برقراری  
بنتاءج عتدالتت حرمیمی بتا حوجته بته روی ردهتا و     برآورده ستتتتازد  آن استتتتتعتدالتت بگونته شتتتتایتد وبتایتد  

نزاع و   های عملی ستعی به این امر مهم دارد حا به نحوه احستن ن م را برقرارم عدالت را مستتقر وبرنامه
رونته عتام ه  کته علتت بروز جرایم بت  داننتدکشتتتم ش را بته بهترین وجته مم ن پتایتان دهتد  همته بهتر می

ستتتتالم ختانوادهم محیط اجتمتاعی نتاخوبم نبود نهتادهتای حعلیمی و ححصتتتیلی معیتاریم فقرم محیط نتا
مرح ب    زمانی فرد مصتتورت  باب    استتت  پس در اینعتیادم رروه دوستتتان و همستتامن نابی اریم ا

ه حنها موجب اصتال  و حربیه نرردد که مانند حبس   ؛عمل خالف رردد و به حعقیب آن موازات شتدید
  بل ه خود این محیط جزایی عاملی مو ر در بروز ح رار جرم خواهد بود ؛ددرر می مودد مورم

دهد که خود زندانم برای بستتیاری از زندانیان به دلیل م العات و ححقیقات نشتتان می استتاطبدین  
؛ زیرا کافی ندم بستتتیار مخرب و نا امید کننده استتتتکنمیحوربیات منفی که از محیط زندان کستتتب 

به هنگام حرا زندان در   هاآنکه    آن استتتتپروری زندانیتان به معنتای نبودن اقدامات اصتتتالحی و باز 
 تری برای ارح اب مودد جرم دارند  شان آمادری بیشورود مقایسه با زمان

مورم پس از ححمل جزا و خروج از زندانم مم ن استتت ی ی از این دو حالت برایش پیش آید  یا 
  شودمی ومنی مدت فرد به حال خود رها    هایپس از ححمل کیفر و خروج از حبس به ویژه در حبس

  در حالت اول ررایش مح ومان به شتودمیو یا با حوتور و مراقبت جامعهم خانواده و دوستتان مواجه  
 هایبندیاین استت که با دوستتان در زندان ارحبا  برقرار کنند و حوربه زندان را در فوای باز نیز با هم
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با کستانی خواهد بود که مًل خودشتان زندانی بوده اند و به  هاآنرفت و آمد   مد  بنابر اینخود ادامه ده

 همین دلیل احتمال ح رار جرم مودد حوسط این قبیل افراد بیشتر است  
در حالی که در خصتو  رروه دوم به دلیل اقبال خانواده و ا رافیان امید به آینده نزد آنان حفظ و 

کته   مهمتر اینشتتتودمیبستتتیتار کم    هتاآنار جرم  نتد و در نتیوته ام تان ح ر درر مینوعتاج بته جتامعته بر  
ا اجتماعی و مدنی ر   هایعنوان موازات حبعیم محرومیته  کیفری ستتتنگین همواره ب  هایمح ومیت

بعتد از ححمتل موتازات برای اعتاده حیًیتت بته متدت زمتان زیتادی نیتاز  برای مورمین بته دنبتال دارنتد   
به شتتغلیم فقدان خانوادهم انزوای پس از زندان و استتت  خالصتته این ه مشتت ل کاریابیم فقدان حوربه 

در رفتار بعدی فرد مورم حا یر    از ححمل موازات بستیار مهم استت و کیفری پسکلی دوارن پستا   ور
مم ن استت مورم برای مشت الت فوت   بام مورد حوجه قرار نگیرندمزیادی دارد  در صتورحی که موارد  

 ت130: 1393پور شیج محمد دوباره دست به ارح اب جرم بزند  ا عوض 
هایی استتت که عدالت و ح رار آن ی ی از حوزه  پیشتتگیری از جرم مهمان قستتمی که اشتتاره شتتد

که عدالت حرمیمی چه  از جمله این   های بستتیار مهمی در راب ه به آن روبرو استتتحرمیمی با پرستتش
د از حوانمیعدالت حرمیمی   هایابزارهایی را برای کاهش نرخ جرم در اختیار دارد  و آیا اصتومج برنامه

عتدالتت حرمیمی بته این  پردازان   ریتههتایی کته نرشتتتتد نرخ مورمیتت پیشتتتگیری کنتد یتا خیر  پتاستتتج
 :ریردمیها داده اند در دو روی رد کلی جای پرسش

تقیم به پیـشگیری از جرمرویکرد غیر م  1  رفداران این روی رد بر این باورند که استاستاا عدالت  :ـس
ریزی نشتده استت ا هوارد زهرت ن ریه پرداز مشتهور  ی جهت کاهش نرخ ح رار جرم برنامهحرمیم

او معتقد استتتت که »    در حالش برای ایواد مقبولیت    الت حرمیمی ی ی از این افراد استتتت عد
مورد    مهتایی جهتت کتاهش نرخ ح رار جرمعتدالتت حرمیمیم اغلتب بته عنوان روش  هتایبرنتامته

کته   جهتت اعتقتاد بته این امر وجود دارددر واقع دمیتل خوبی  قرار ررفتته یتا رواج یتافتته انتد   ارزیتابی  
خواهنتد داد  بته عالوه حتا آنوتا کته نتتایج ححقیقتات کته   هتایی نرخ ح رار جرم را کتاهشچنین برنتامته

دهند در راب ه با این موضوع کامالا حشویق بیشتتر به مورمیت صتغار متمرکز شتده استت  نشان می
هتای عتدالتت حرمیمی نیستتتت   کننتده انتدم بتا این وجود کتاهش نرخ ح رار جرم دلیتل اجرای برنتامته

های عدالت حرمیمی استتتت و عدالت حرمیمی از آن مهح رار جرم کمتر ی ی از نتایج جانبی برنا
توتررین باید مورد حوجه قرار ریرد  مورمان باید  که نیازهای م  شتودمیجهت به مورد اجرا رزارده 
پذیر باشتند و آنانی که از ارح اب جرم مت  ر و متوترر شتده اند باید در حشتویق شتوند که مست ولیت

شتتتدهم و نرخ   صتتترف ن ر از آن ه مورمین دستتتتگیر   فرایند رستتتیدری به آنان مشتتتارکت یابند
 مورمیت آنان کاهش یابد یا نه 
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مستتقیم   به  وراین رروه معتقدند م پیشتگیری از جرم باید    :رویکرد مـستقیم به پیـشگیری از جرم  2
کستانی استت که به این      آقای جان برایو ویت از جملهباشتد  میعدالت حرمی هایموضتوع برنامه

ستتاری باز ررداننده را در عرصتته عدالت حرمیمی م ر   وی که ن ریه شتترم  نگرش حمایل دارد 
مستتتقیم بر مستت له پیشتتگیری از  به  ورعدالت حرمیمی باید   هایبرنامهکه معتقد استتت  و  کرده

ا بر رف  های پیشتتگیری از جرم ر های دیگر روشجرم متمرکز باشتتند و از این  ریق محدودیت
 ت287:  1383سازند  ا جان برایو ویتم 

کنشواقعیت اینستتت که مورمیت نتیوه کنش رون استتتهای عوامل و زمینهها و وا و   های رونا
بنابراین نباید انت ار داشت که با ی  یا چند ابزاری که    حنها ی  عاملم علت اصلی وقوع جرم نیست

البته    را خشت اند هاآنعدالت حرمیمی در دستت دارد بتوان علل مورمیت را از بین برد و ریشته همه  
از وقوع  ی مستتت له جرم را در جامعه حل کرده وکل به  ورکه   کندمین ریه عدالت حرمیمی نیز ادعا ن

های عدالت حرمیمی در عمل نشان داده  اما برنامه  ؛کندمیق ع جلوریری     ور بهاحتمالی آن در آینده 
راهانه مورمم حرمیم شخصیت انسانی مورمم  مست ولیتاستت که با حوستل به راه ارهایی چون   پذیری آ

ی و باز رجیگمیاندیده و مورم در فرایند  های حقوت زیانشتتترکت اختیتاری افراد همراه با حوتتتمین
به صتتتحنه اجتماع به دور از معایب برچستتتب زنیم حا حدودی از احتمال  هاآنآمیز  ررداندن موفقیت

 ت288-287: 1383مورمیت مودد کاسته است  ا جان برایو ویتم 
در رستیدری جزایی دو نوع ستیستتم وجود دارد اولین آن سیستم سنتی ا عدالت حنبیهیت دوم سیستم 

در ستیستتم ستنتی    ی بر دو اصتل کامالج متفاوت هستتند که این دو ستیستتم مبتننوین ادادرستی حرمیمیت  
در برابر خ ای خود باید موازات   که  بدیهی استت -اینستت کستی که مرح ب جرم شتده استتاصتل بر  

ی  نفر کار خ ایی انوام داده  که  استتت  شتتود  اما در ستتیستتتم نوین و دادرستتی حرمیمی اصتتل بر این
راستت و  این مزم استت حدابیری را احخات کرده حا فرد را به راه  بنابر    ستتو مرح ب جرمی شتده ا استت

او را متوجه اشتتتباهاحش نماید  در دادرستتی حرمیمی به فرد آموزش داده   مستتیر مستتتقیم باز ررداند و
حا درا کند که با عمل خود به دیگری آستیب زده و باید در صتدد جبران خستارت و رضتایت   شتودمی

آوردهای  لذا بدیهی است که استفاده از دست  ت129:  1391ا صالحی و هم ارانم     خا ر متورر برآید
وهای ها و الگعدالت حرمیمی کارایی بیشتر خود را دارد  مزم به حوضیو است که در کنار سایر پارادایم

که در عین حال با حوجه به   شتودمیدهی به جرم عدالت حرمیمی پارادایمی نو ظهور و نوین حلقی پاستج
های مختلف آن کاهش احتمال ح رار جرم آن دستتتته از های مختلف نستتتبت به نتایج برنامهارزیابی

این روی رد حلقی از جمله نتایج قابل مالح ه    قرار ررفته اند حرمیمی هایمورمین که مشتتمول برنامه
 ت52: 1388غالمیم د  ا درر می
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دیتده را مورد حوجته قرار داده و بتا حعریف نوین از جرم هتدف خود را حرمیم  عتدالتت حرمیمی زیتان

عالوه بر متوترر اهدافی را  داند خستارات و ل مات ناشتی از جرم و در نهایت پیشتگیری از جرم می
یی دارد  روش و عمل رد عدالت حرمیمی در پیشتتگیری  نیز در قبال مورمم جامعه و ن ام عدالت جزا

: عتدالتت حرمیمی از  ریق اعمتال و اجرای    بتاشتتتتدمیاز وقوع و ح رار جرم بتدین صتتتورت   کته اومج
که به جرم و مورمیت میدهدم باعو جلوریری از جرایم   هاییهای خود و پاستتتجستتتازوکارها و برنامه

و در حقیقت باعو مهار و کنترول    شتتودمی هاآنناشتتی از انتقام حوستتط مورم و متوتترر و ا رافیان  
   شتود میکه به حبع این اقدام خود باعو پیشتگیری از وقوع و ح رار جرم   شتودمی هاآنحس انتقام در 

؛ چون این ستازوکارهام بر  چستب مورمانه و هم نین ححقیر و بدنام شتدن  باعو بر هاها و پاستجنامه انیاج
م و  باشتدمیستاری مًبت و بازررداننده  و از نوع شترم شتودمیستاری منفی در شتخص مورم نو ایواد شترم

جامعه و زندری دم به حوانمیمورم از  ریق جبران خسارت متورر و جبران اشتباهات خودم به راحتی 
هتا و  و از ستتتوی دیگر چون در خالل اعمتال و اجرای این ستتتتازوکتارهتام برنتامته  ررددعتادی خود بتاز  

و زمینه حستت ین    شتتودمیها و نیازهای وی حوجه و برآورده  م مورم نیز به مشتت التم خواستتتههاپاستتج
   شودمیخا ر آممم درد و رنج و احساط رضایت و آرامش درونی وی و ا رافیانش فراهم 

؛   بنابراین از این لحاظ نیز عدالت حرمیمی باعو پیشتگیری از وقوع و ح رار جرم خواهد شتد   الًاج
و ایوتاد جنبته   هتاآنعتدالتت حرمیمی بته دلیتل نوع برخورد و عمل رد خود در برابر جرایم و  رفین  

کرهم مصتالحه و آشتتی بین  رفین دع هاآنمًبتم ستازنده و بازررداننده در  وام در نهایت و برقراری مذا
 ت1:  1393از این  ریق نیز از وقوع و ح رار جرم پیشگیری خواهد کرد  افروزانیم 
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 گیری  نتیجه
کنون وجود داردم جوامع با راه ارهای مختلف    حاجرم پدیده ایستت اجتماعی و از آغاز پیدایش بشتر   ا

برای مقابله با جرم و اعمال ضتد اجتماعی دانشتمندان و م احب    ابله این پدیده قبیو پرداخته اند به مق
رون اراوه داده اندم خصتتوصتتاج م احب جزایی راه حل ستتزادهی را مورد حمایت   مختلف ن ریات رونا

کیتد   نتد کته برای مقتابلته و مبتارزه بتا جرایم بتایتد ح بیق جزا در جوامع وجود داشتتتتته کنمیقرارد داده و حتا
باشتتدم اما ضتتعف در ستتیستتتم جزایی و  ویل بودن مراحل رستتیدری در ن ام جزایی برای قوتتایا و  
هم نتان نتاحوانی در محو و یتا هم در جلوریری و پیشتتتگیری از جرایم در این ن تام بتاعتو شتتتتده حتا 

 «عدالت حرمیمی»جمله ی ی هم    از آن  د کهر  رردمقابله و مبارزه با جرایم م   جدید برای  هایدیدراه
د پیشتگیری از وقوع حوانمیعدالت حرمیمی دهد که ها و نتایج این ححقیق نشتان مییافته  بناءج    باشتدمی

الت های اجرایی و اساسی ن ام عدجزایی به فرایندو ح رار جرم را از جایگاه فرعی آن در ن ام عدالت
د نفوت ستیاستی به مست له حوانمیمشتارکت ایواد شتده از رهگذر فرایند حرمیمی   جزایی رهنمون ستازد 

  به  ورکه مشتتت الت ستتتاختاری  پیشتتتگیری از وقوع و ح رار جرم را آشتتت ار ستتتازد که نیازمند این
عتدالتت حرمیمی در صتتتورت اجرای صتتتحیو موجتب حرمیم روابطم جبران  ای بر رف رردد   زنویره

ا از نشتانه مورمانه خواهد شتد  ر ستازی او فاخستارت متوترر و دوباره اجتماعی شتدن مورم و شترمنده
 برقرار خواهد شد  باشدمیو بدین وسیله امنیت اجتماعی که از عوامل مهم ن م حقوقی در جامعه 

جلوریری از ح رار رفتتار مورمتانته متبتارز استتتتت و هم نتان در  نقش عتدالتت حرمیمی بیشتتتتر در   
م در بار اول نیز جلوریری  د از وقوع جرایحوانمیشتتت ل درستتتت و موفقانه ح بیق رردد ه  ب ی هصتتتورح
و    باشتدمیهای مختلف  و زمینه  عامل  هایواقعیت اینستت که جرم نتیوه عمل و ع س العملنماید   

دستتت هم داده و  ه م چون عوامل مختلف دستتت بباشتتدمیرم نحنها ی  عاملم علت اصتتلی وقوع ج
که  ؛ پس به این استاط نباید انت ار داشتت با چند ابزایستازدمیزمینه را برای ارح اب جرایم مستاعد 

های عدالت حرمیمی در عمل عدالت حرمیمی در اختیتار دارد بتواند علل جرم را از بین ببرد  اما برنامه
که با حوستل به راه ارهاییم حا حدودی از احتمال مورمیت مودد کاستته استت    آن استتنشتان دهنده  

ت  باید  فلستتتفه پیدایش عدالت حرمیمی حمایت از حقوت متوتتترر و جامعه محلی و حتی مورم استتت
اما در   ؛د حا یر رذار باشتتتدحوانمیرفت که عدالت حرمیمی بیشتتتتر بر پیشتتتگیری از وقوع ح رار جرم  

  هتاآنعتدالتت حرمیمی متاننتد روش کنفرانس یتا هم انتدیشتتتی کته بر  رفینم ختانواده    هتایبرخی از روش
ری از وقوع هم حوتور دارندم پیشتگیری از جرم در واقع همان مفهوم اصتلی پیشتگیریم یعنی پیشتگی

  باشدمیجرم اولیه 
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 هاسرچشمه

 کتب -الف
ــی  ت1385ا   بول م برنارد - ــناس    حهران:5   محرجمه علی حستتتین نوفی ابرندآبادی  مکیَرش

  مود 
 اپم حرجمه علی حستین نوفی ایرند آبادیم چکیَری  هایتاریخ اندیـشه  ت1381ا  پرادلم  ان -

 اول حهران: انتشارات سمت 
ــگیری از جرم ـبه ـعداـلت ترمیمی  ت1383ا   جتان برایتو ویتت - م مترجم علی  پیوـند دادن پیشـ

 شریف زادهم موله حقوقی دادرستری 
ــی جـنایی  ت1395ا   حتاجی ده آّبتادیم محمتد علی - ـــناسـ مرکز بین المللی   :م قم3م  ـجامـعه شـ

 اصلی الله علیه وسلمت حرجمه و نشر المص فی
یدن رویکرد  عدالت ترمیمی؛  ت1384ا   رحینممارشتالم حونی و مایز مای لرایتم ما - ارتقا بخـش

 انتشارات خلیلیان  :اولم حهران  اموموعه مقامتتم حرجمهم امیر سماواحی پیروزم  بزه دیده محوری
 :م حرجمه حستتین غالمیم   اولم حهرانکتاب کوچک عدالت ترمیمیم 1383زهرم هواردم -

 انتشارات مود 
 م عدالت حرمیمیم چاپ اولم حهران: میزان 1396شیریم عباط -
 م چاپ اولم حهران: سمت عدالت ترمیمیم  1385غالمیم حسین -
گیری از تکرار م  1388غالمیم حستینم - ت گزاری جنایی ناظر به پیـش یاـس ی ـس ناـس یب ـش آـس

 ناجا م دفتر ححقیقات کار بردی پلیس پیشگیری مجرمیت و بزه دیدگی در ایران
م چاپ اولم جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسالمی و حقوق ایرانم 1386  فروزشم رو  ا    -

 حهران نشر خرسند 
کوط - ؛ الگوی جتدیتد حف ر در امور  ـعداـلت ترمیمیم  1382موریسم آلیستتتون و کتابریتل متا

  9کیفریم حرجمه حسین غالمیم موله پژوهش حقوت و سیاست شماره 
م انتشتارات مودم  از جرم مداری تا بزه دیده مداریم  1388ستینمنوفیم ایرند آبادیم علی ح -

 چاپ دوم : حهران
ازمان ملل متحدم 1384نوفی ایرند آبادیم علی حستینم   - ناد ـس م چاپ عدالت ترمیمی در اـس

 اولم انتشارات خلیلیان 
 چاپ دومم کابل: انتشارات مستقبل  کریمنولوژی،م 1392م محمد یحییم محزون -

 مقا ت  -ب
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کبر ورواییم مستتعود قاستتمیم   - عدالت ترمیمی در قانون اســاســی جمهوری  شتت ریم جهانشتتاه؛ ا
ــالمی ایران زمینه « ستتتال اول شتتتماره چهارمم فصللللنامه راهبردی حقوقی» 1398 و محدودیتها، هااس

  1398حابستان  
آسیب شناسی  محمد علی اسدیم علی نوفی حوانام مرحوی ناجی زوارهم روی رد حرمیمی عدالتم   -

  1398م بهار 85م شماره 24« دوره حقوق قضایی  های» فصلنامه دیدگاهو بهبود عملکرد
بررســی عوامل  م 1391صتتتالحیم جوادم پور محی آبادیم حستتتینم ستتتامری رادم معصتتتومه -

  74و  73م مهندسی فرهنگیم سال هفتمم شماره اجتماعی موثر به مجرمیت اولیه وثانویه کودکان
 هاپان نامه -ج
ال 1393هاجرعوض پور شتیج محمد - هر اهواز در ـس   1393، تکرار رفتار مجرمانه جوانان ـش

گیری ی تا پیـش ناـس م شتناستیم دانشتگاه م پایان نامه کارشتناستی ارشتد رشتته حقوت جزا و جر از علت ـش
 علوم و ححقیقات بوشهر

ــگیری از وقوع و تکرار جرمم  1393فروزانیم محمتدم - م پتایتان  نقش ـعداـلت ترمیمی در پیشـ
 نامه کارشناسی ارشد حقوت جزا و جرمشناسیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد حهران 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
  

 
 

 یېزې همکارۍ؛ فرصتونه او ننګونې د آسیا زړه بهیر او د افغانستان پر محور سیمه 

 
 

 
 محمد خالد حبیب عمر*

 سیاسي علومو د پوهنځي د علمي کادر غشید دعوت پوهنتون د حقوقو او *

Khalid.h.omar@gmail.com 
 :نچوړ

د آستتتیتا زړه بهیر د ستتتیمته یيزو هم تاریو د داستتتل یوم عملیل پته حولته چل افغتانستتتتتان یل محوریتت  
حشتت یلو ؛ د ستتیمل په ک ه د هم اریو یو غوره چوکا. دی  د ستتیمه یيزو هم اریو په حشاو د نشیوالو  

یو لیدلوریو او فرضتیو او د نشۍ په بيالبيلو ستیمو کل د شتته ستیمه یيزو هم اریو او  اړې و د مهمو ن ر 
جوړنتتونو اغيزمنتیا حه په پام ستره د آستیا زړه په حوزه کل د داستل یو بهیر منځته راحګ چل د ستیمل په  

ر ستتیمه  ک ه د باور جوړونل او د شتتخشو د عواملو د رفع کولو ستتربیره د لډو موخو د حرمستته کولو په پا 
چل افغانستتتتان د خ ل  هم النه بنستتت یزه کش  یو نه ان ار کيدون ل اړحیا وه او دایيزم هم تارۍ او  

اکل کیدل د بهیر  اانمش  موقعیت په حوله د حوزم زړه حشتت یلو م لذا د مرکز په حوله یل افغانستتتان ا
پرمختمونو او مسته راوړنو د پام وړ  عمده نيم ه لنل کی، ؛ خو د بهیر لس کلنل مخینل حه په پام سره

نشتتتتت د بهیر د راحلون ل په حشاو موافق او مخالف ن رونه م ر  کش  اما حر کومه اایه چل زموږ د 
هیشنل پایله نیي؛ د بهیر د ن ر  مبانیو بیاالل کتنه او رغاونه او په عملي برخو کل د شته نیممشحیا وو 

د م روحه وړاندیزونو په ن ر کل نیول مم ن په  حل او فصتتتل او د نتتتل اغيزمنتیا ل اره په هیشنه کل
   راحلون ل کل د بهیر اغيزمنتیا او ل ورحیا حومین کشای شي

   د آسیا زړه بهیرم سیمه یيزم هم ارۍم فرصتونه او ننمونل کلیدي ټکي: 

26/8/1400تاریخ دریافت:   

24/9/1400تاریخ تائید:   
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سألهد څیړنې  سته دم  :م نت ورو ستان د موقعیت له ارز په حاریخي روایتونو کل حل د افغان

له ن رم مط اوږدولوم یرغلونو او حيریو هخه خبره شتتتوم او دا د یو  حه د پردیو  هیواد 
ستان مهم موقعیت حل د پردیو ل اره د  شوم چل د افغان حقریباج احفاقي روایت په حوله منل 
پام وړ وو او له همدم کبله باید دم هیواد حل د پردیو یرغلونه حوربه کش  وای او د دفاع 

ل حل قربانۍ ورکشم وای او لویا داچل د افغانستتتان د موقعیت او ستترچینو په مقام کل ی
اړوند اانمش  مزیتونه حل د پردیو ل اره مهم وو او افغانستتتتان حل پ ل د زیان او حاوان 
محل وو او دی  د هیشنل محور  ا ی دادی چل هرنمه کومی شو افغانستان د افغانانو 

او اغيزمن مدیریت ستتره د یو اوږدمهاله حاریخی  ل اره مهم کشو د شتتته فرصتتتونو په نتته
ستان حه په برخه رسيدلي مزیتونه او فرصتونه د ملي  جبر ل اره د پای ا ی بیاموموم افغان
او سیمه یيز امنم  باتم نیرازۍ او پراختیا ل اره وکاروو او په دم لش کل د آسیا زړه بهیر 

 رول هه شی دی 
ــتنه: او عملي لحاظه د آستتیا زړه بهیر په چوکا. کل افغانستتتان آیا له ن ر   د څیړنې پوښ

محوره ستتتیمه یيزم هم ارۍ شتتتونل د  او کنه او په دم برخه کل کوم فرصتتتتونه او 
 ننمونل شتون لر  

ضیه: په هغه صتتورت کل چل افغانستتتان بهیر د یو فوت العاده مهم فرصتتت په  د څیړنې فر
شرحابه په مقا شخیص کش  او د بهیر د م نیي؛ نو حوله ح م کل م لوب ظرفیت او وړحیا و

له شتت  پرحه چل بهیر د افغانستتتان پر محور د پیاوړو او اغيزمنو ستتیمه یيزو هم اریو 
سره  ضعف  سوت او ادارم له  صورت کل چل د مدیریتم  شي اما په هغه  جوله کیدای 

ستتره  مج شتتي نو د بهیر د غشو حرمنځ د اختالفاحوم حوپیرونو او ستتیالیو شتتتون حه په پام
 مم ن بهیر حر کومل غوره پایلل ونه رسی،   

ښت او اړتیا:  شميرلل د څیړنې ارز صه او  شخ شو په م نت په حشاو کومی  د هیشنل د ارز
حوله ولی و داچل: له سشم جمشم وروسته سیمه یيزو هم اریو او جوړنتونو حر بل هر 

او ستتتیمه یيزو  وخت زیات اهمیت بیاموند او په موجوده نشیوال ن م کل هم د ستتتیمو
سیمه یيزم زده کشم او م العات  ن امونو پرې نده رول یو اولمنلی واقعیت دی همداراز

د یوم مهمل زده کشه یيزم حوزم په حوله د پام وړ د  او همدا شان د آسیا زړه د حوزم 
ستراحیژی و  شر  اواا او  اهمیت دی کوم چل د جغرافیایل موقعیتم  بعی زیرموم ب
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او د غشو هیوادونو او ستتیمل ل اره  په اوله مانا مهمه حوزه ل ل شتتوم لهفرصتتتونو له کب
پ ل غوره فرصتونه شتون لر  او حرم په ل ل سره یل کومی شي چل د اانمش  سیمه 
یيز ن م د ححقق حرهنګ پر نشیوال ن م خ لل اانمشم اغيزم ولر  او نهایتاج داچل بهیر 

فغانانو ل اره فوت العاده ارزنت لر  او اړینه ده د افغانستان پر محور را هرخي نو ا ه د ا
چل په دم حشاو په علمي او عملي برخو کل اانمشم پاملرنه وشتتي او هرنمه چل د آستتیا 

په لش کل مه یيزو هم اریو د بنستتت یزه کولو  له خ لو لومشنیو مراحلو  زړه بهیر د ستتتی
جملل شميرل کی،  کوم حیری، ؛ نو له یوه اړخه د ورال د جار  او لرمو موضوعاحو له 

چل مم ن په راحلون ل کل د زیات ارزنت وړ ولراي او له بله اړخه حمه داده چل په دم 
برخه کل د عامه پوهاو  په لوړولو سره ملت په مستقیمه حوله په پروسه کل د سال مشوروم 

            ن رونو او هارنل له مرم لډون ولر  او د بهیر په بډاینه کل برخه واخلي
که هه هم د آستتیا زړه بهیر د افغانستتتان پر محور د ستتیمه یيزو هم اریو  د څیړنې مخینه:

لومشنی نونتتت دی او باید دم برخل حه د مستتل  اهل کستتانو اانمشی پام کشی وای 
هيشنیزه هيه نه ده شتتتوم او یا  -ولي له بده بخته چل په دم حشاو هیت د پام وړ علمي 

له لور  د بهیر د  1ATR Consultingو بریالي شتتتو   د داچل موږ یل په موندلو نه ی
امنیتي هم اریو په حشاو د یو هیشنیز راپور پرحه نور داستتل هه چل په علمي او هیشنیزو 
معیارونو حللي و  زموږ حر مسونو ونه رسیدل  ا ه خو ویالی شو چل په دم برخه کل 

        کوم معیار  علمي او هیشنیز کار نه دی حرسره شوی 
 د آسیا زړه بهیر پیژندنه 

فغانستان اسالمي دولت د افغانستان د سولل او  بات په پار د سیمه یيزو هم اریو د ارزنت د ا
او له لاونډیو او ستتیمه یيزو هیوادونو ستتره د متنازع موضتتوعاحو د حل او فصتتل او په ستتیاستتيم 

صاد  او امنیتي برخو کل د سیا زړه  سیمل د هیوادونو د اجماع او لډو هم اریو اقت په پار د آ
دمنځته راوړلو نونت وکش کوم چل دسیمل د هیوادونو له لورم یل دهرکلي په کیدلو سره بهیر 

او په اانمشم حوله د حرکیل د جمهوریت داانمشم عالقي او د لومشني موستتتس کنفرانس د 

 
 Study On Security Cooperation in Heart  of Asiaیوه هيشنیزه اداره ده چي د اروپایي اححادیل په مالي مالحش ستره یل د 1

Region   حر عنوان مند  د آسیا زړه په حوزه کي پر امنیتي هم اریو یو هيشنیز راپور حرحیب کشی دی 
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شتل په  2011کوربه حوب په پایله کل عمالج د  ستانبول په 2میالد  کال د نومبر د میا مه نی ه د ا

بهیر د پیل له نی ل هخه حر دم دمه د  تhttps://www.hoa.gov.af اراغی  نتتتتار کل منځته
غشو او مالحشو دولتونوم نشیوالو او سیمه یيزو سازمانونو د مشرانومبهرنیو چارو وزیرانو او یا هم 

شتون کل نهه کلني  ستازو په  سونه دایر کش  او په مختلفو صالحیت لرون و لوړپوړو ا کنفران
ت مشورو وروسته یل د وزیرانو په ک ه اعالمیل خ رم کشم د   آجنډاوو باند  د بحو او سال 
صاد  او امنیتي هم اریو د پیاوړحیا ل اره  سيم اقت سیا سیمه یيزو  ستان په مرکزیت د  او د افغان

 ت ip.html-hoa-us/about-https://www.hoa.gov.af/aboutا کار کو  

د ستتتیمل پنځلس هیوادونه د بهیر غشیتوب لر م د آمری ا او ستتتترو اروپایي هیوادونو په 
سازمان  سالمي هم اریو د  سازمان او د ا ش اړط هیوادونه او د ملمرو ملتونو د  لډون د نشۍ 

و د افغانستتتان او ستتیمل په قوتتایاوو کل نتت يل نشیوال او ستتیمه یيز په لډون یو شتتمیر مهم ا
 تwww.hoe.gov,af , Annex-2- Heart of Asia Countriesاسازمانونه حرم مالحش کو   

او همغ،  په غاړه لر  او د نورو غشو په مرسته او مالحش د  افغانستان د بهیر دایمي مشر  
بهیر چارم سنبالو  همدا شان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه یيزو هم اریو لوی 
اک و/ عملي حوله د بهیر د ستتت رحریت چارم مخته وړ  او د بهیر د نتتته پلي  ریاستتتت په دیف

 کو   کیدا په حشاو د اولو اړینو همغ،یو اداینه 
اکمیتونه په  په معاصتتترو نشیوالو اړې و کل چل د دولتونو ملي پولل او د بهیر اهمیت: ح

جد  او دوام لرون ل حوله کمرنمه شتتو  او بالمقابل د جغرافیایي کرنتتو په دننه کل د م لقو 
غاړو حرمنځ مختلفل او  اکمیتونو او بیلتونونو پر اای د دولتونو او نشیوالو اړې و د نورو لوب ح
 متفاوحل هم ارۍ ددم عصتتتر د نشیوالو اړې و بارزه اانمشنه لرایدلل داستتتل چل د بشتتتر

الریزو آزادیوم اقتصاد  حشلتیاوو او امنیتي ن يلتیاوو د  حقونوم نشیوالل سولل او امنیتم سود
غاړو حرمنځ د نشیوالو  له حشلي د   د نشیوالو اړې و د مختلفو لوب له ب نه یو  نشۍ مختلف دولتو

حرهنګ ستتتیمه یيزم هم ارۍ هم یو مهم او د پام وړ محور لرایدلی او په نشیوالو هم اریو 
اړې و کل یل ورځ حر بلل پر اهمیت ور زیاحی، م حتي حر دم چل یو شتتتمیر علماء په دم اند 
د  چل ستتتیمه یيزم هم ارۍ او ستتتیمه یيز ن امونه کومی شتتتي نشیوال ن م په پام وړ حوله 

                اغيزمن کش  

https://www.hoa.gov.af/
(https:/www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html
(https:/www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html
(https:/www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html
http://www.hoe.gov,af/
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اکًر هیوادونه چل په اانمشو جغرافیایيم ستتتیاستتتيم  همدم اهمیت حه په پام ستتتره د نشۍ 
اقتصاد  او امنیتي حوزو کل موقعیت لر  او سیمه یيزو شرای و او غونتنو او سیمه یيزو او 

په نشیوال ن م کل د مناسب اای موندلو په پار یو له بله سیمه یيزو هم اریو حه  نشیوالو سیالیو
اکًراج دغستتتل هم ارۍ په ستتتیمه یيزو اړ ایستتت تلي؛ د ستتتیمه یيزو هم اریو الر حه کيوحلي او 

           ستتتتتیتتاستتتتتيم نتت تتامتتي او اقتتتصتتتتتاد  ستتتتتازمتتانتتونتتو بتتانتتد  متتنتتتتتهتتي شتتتتتوم د  
د آسیا زړه حوزه د یوم داسل سیمل په حوله چل غش  هیوادونه یل د مختلفو حشاونو پر بنسا 

اکًراج دغه حشاوو نه ددم حوزم غش  هیوادونه د یوم ستتره حشلل راحلون ل پر یو له بله حشليم او 
مستتیر او د یوه لډ برخلی  حر چتر مند  ستتره راغونډو  او ستتربيره پر دم دا حوزه چل د 

صتونو له کبله ستراحیژی و فر شر  اواا او  په اوله مانا  جغرافیایي موقعیتم  بیعی زیرموم ب
اره پ ل غوره فرصتتتونه شتتتون لر  او حرم په او د غشو هیوادونو او ستتیمل ل  مهمه حوزه ده

ولر  ولي له بده مرغه  ل نل ستتتره یل کومی شتتتي چل پر نشیوال ن م خ لل اانمشم اغيزم
شوم هيل په کومه  سره  شوی او یاهم حر  سره  صالج کوم کار نه دی حر چل په دم برخه کل یا ا

نونه او سیمه یيزم هيل د ملموسه پایله نه دم منتهي شو   که هه هم د سارا په هیر سازما
همدغسي یوم راحلون ل په موخه  رحه او رامنځته شوم وم ولي د لسیزو په حیریدلو سره حر 

 م لوبو موخو نه د  رسیدلي 
 Lower)ت او کوچنیوUpper Politicsله همدم کبله ده چل ددم حوزم په ک ه د لویوا

Politics) و ان ار نه کيدون ی واقعیت دی او ستتیاستتتونو په برخه کل د لډو هم اریو اړحیا ی
س یزه کيدو په پار د  سیمه یيزو هم اریو د بن سیمل په ک ه د  سره د  همدم واقعیت حه په پام 

 آسیا زړه بهیر منځته راغلی  
 د آسیا زړه بهیر د مند  موخو د ححقق په پار رامنځته شوی دی: د بهیر موخې: 
 اسيم امنیتي او اقتصاد  هم اریو پیاوړحیاسیمه یيزو سی د افغانستان په محوریت د -1
 ت د افغانستان د سوللم امنیت او  بات پیاوړحیا؛2
 ت د سیمل د سوللم امنیت او  بات پیاوړحیا 3
نه:  کانیزمو کار ډول او عملي می یت  د بهیر د  په بهیر کل د پری شم نیولو صتتتالح

  لرون ل مراجع عبارت د  له:
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چل د حصتتمیم (The Ministerial Conferences)د وزیرانو په ک ه کنفرانستتونه  -الف  

  حمًیلو   حراولو لوړه ک ه
ناستتتتل اکو  چارو           ت؛(The Senior Official Meetingsب تتتتتتت د ستتتترو او لوړ پوړو 

تل -ج  ک تته نتتاستتتت نو پتته  یرا ف                  ؛(Ambassadorial Meetings)د ستتتت
 ت Regional Technical Groupsيتتزم حتتختتنتتیتت تتي التتلاد تتتتتتتت ستتتتتیتتمتته یتت

  تsecretariat.html-ip-us/hoa-https://www.hoa.gov.af/aboutا

کال د غشو او مالحشو اړخونو د بهرنیو چارو  په ک ه کنفرانستتتونه کوم چل هر  د وزیرانو 
وزیران او لوړ پوړ  مقامات پ ل د ن ریاحو د حبادلل او مهمو پرې شو ل اره را اولی،  او پ ل 
د آجنډا م ابق پر موضوعاحو بحو او د ن ریاحو حبادله صورت نیسي؛ د بهیر د حصمیم حر اولو 
اوچته مرجع ده کوم چل په حرک کل یل لډونوال پر موضتتتوعاحو له بحو وروستتتته پرې شم 

هیوادونه او سازمانونه خ لل  منل اعالنو  او نیول شوم پرې شم په رسمي حوله نیسيم غش  
سونو د اعالمیو په حرک کل خ ری،  حر دم دمه د بهیر په چوکا. کل د   د بهیر د کلنیو کنفران

 وزیرانو په ک ه نهه کلني کنفرانسونه دایر شو  
لویه ک ه د پری شو او د کشنو  د یادولو وړ ده چل د بهیر کلني کنفرانستتتونه او اعالمیل په

ل اره د ساحاحو او چوکااونو د رامنځته کولو په پار د غشو او مالحشو هیوادونو او سازمانونو حرمنځ 
يدو او عملي کشنو ل اره  پار دایری،  او د بهیر د اجرایی ک په  قاحو  د ستتتال مشتتتورو او حواف

اکي چل وروستتتته بیا د لوړ پوړو مقاماحو او ستتتفیرانو په ک ه ناستتتتو کل پراختیا  می انیزمونه ا
  مومي او د سیمه یيزو حخنی ي الو له لور  عملي کی،  

بهیر په اوله کل پر دریو بنستت یزو ستتتنو ح یه لر ؛ ستتیاستتي ستتال مشتتورمم د باور جوړونل 
               حدابیر او د سیمه یيزو سازمانونو سره لډم هم ارۍ 

شورم ا  سال م شورو له مرم هيه  :تPolitical Consultationsسیاسي  سال م سیاسي  د 
کی،  حرهو د ستتیمل په ک ه د اعتماد وړ فوتتاء رامنځته شتتي او د ستتیمه یيزو هم اریو او د 
               هتتیتتوادونتتو او نتتشیتتوالتتو ستتتتتازمتتانتتونتتو د لتتډون او متتالحتتش چتتوکتتا. حتتعتتیتتن شتتتتتي 

باور جوړونل حدبیرونه ا  د بهیر د دوهم کنفرانس  ت:Confidence Building Measuresد 
شوم د هرم  ساحو کل هم اریو حه لومشیتوب ورکشل  ش ،و  په حرک کل د باور جوړونل ل اره په 

کال کل په یادو شتت ،و ستتاحو ستتربیره  2019ستتاحل ل اره د باور جوړونل حدبیر  ر  شتتو او په 

https://www.hoa.gov.af/about-us/hoa-ip-secretariat.html
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ت Confidence Building Measuresاوومه ساحه هم په ن ه شوه  د باور جوړونل هر حدبیرا
د ستتیمه یيز لومشیتوب په حوله د مشتتخصتتو مستتایلو د حن یم ل اره کار  چوکا. وړاند  کو   
هر حدبیر اانمشی مستتتوول لر  حرهو د یاد حدبیر د هدایت او مالحش په پار د یو عملیاحي پالن 
د منځته راوړلو په برخه کل حرسره کيدون ل هيل همغ،م کش   مسوول کسان د افغانستان د 

رنیو چارو وزارت د سیمه یيزو هم اریو په ریاست او یا د اړوندو نورو س تورونو/ وزارحونو به
باور  په چوکا. کل په اوله کل د  حوتتتور لر  او په دم برخه کل خ لل دندم پر مج وړ   

جوړونل هر حدبیر د بهیر د غشو هیوادونو د متخصتتصتتینو ل اره د ستتتونزو د حشتتخیص او حل 
اکلو په پ ت باید په CBMار د بحو کولو حمالره ل ل کی،   د باور جوړونل هر حدبیر امرو د ا

مه یيزو حخنی ي لروپونوا له د ستتتی کال کل دوه ا  Regional Technical Groupsهر 
Meetings  ستل پالن کش -https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoaات حرمنځ نا

ip.htmlت 
 لوني حدابیر عبارت د  له: د آسیا زړه بهیر اړوند د باور جوړونل اوه - 1

حدبیرا ځه وړلو  له من اکو د  ی حار خدره حوکو/  ت کوم چل د Counter Narcotics CBMد م
همغ،ۍ روستتیل فدراحیف او آتربایوان د جمهوریت له لورم یل مشتتر  کی،   ددم حدبیر د 

 مرکز د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کل قرار لر  
د  چل په لډه ستتتره تCounter Terrorism CBMد حروریزم ستتتره د مبارزم حدبیرا  -2

افغانستتتتانم حرکیل او عرب متحده اماراحو له لورم رهبر  کی،  او په ملي ک ه یل د همغ،ۍ 
 قرار لر  مرکز د هیواد د ملي امنیت د شورا په دفتر کل 

حدبیرا -3 ند  کوم چل د ایران  تCulture And Education CBMد کلتور او پوهنل اړو
یل رهبر  په غاړه لر  او په ملي ک ه یل د همغ،ۍ مرکز د لوړو زده کشو  جمهوریتاسالمي 

  په وزارت کل دی 
حرکمنستان او چل د  تRegional Infrastructure CBMد سیمه یيزو بیج بنس ونو حدبیرا -4

د  آتربتتایوتتان د جمهوریتونو لتته لورم یل مشتتتر  کی،  او پتته ملي ک تته یل د همغ،ۍ مرکز
  حرانس ورت په وزارت کل او د بهرنیو چارو وزارت د اقتصاد  هم اریو په ریاست کل شتون لر 

حدبیرا پي تتتود  -5 یال ستتتتاحنل  چاپیر یت او  مدیر  Disaster Management Andد 
Environmental CBM اکستتتتان د ت کوم چل مشتتتر  یل د قزاقستتتتان د جمهوریت او د پ

https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html
https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html
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استتالمي جمهوریت له لورم حرستتره کی،  او په ملي ک ه یل د همغ،ۍ مرکز د پي تتو د کابو 

 کولو او بشرپالنل په برخه کل د دولت په وزارت کل دی 
صتونو اړوند حدبیرا -6 الرۍم حوارت او د پانمه اچونل د فر سود  Trade, Commerceد 

And Investment Opportunities CBM  شر ت کوم چل د هند جمهوریت له لور  یل م
الرۍ او صتتنایعو په وزارت او د بهرنیو چارو  کی،  او په ملي ک ه یل د همغ،ۍ مرکز د ستتود

 وزارت د اقتصاد  هم اریو په ریاست کل د  
چل د  کوم (Agricultural Development CBM )د کره یزم پراختیتتا حتتدبیر -7

شر  کی،  او دغه  ستان له لورم یل م سالمي جمهوریتونو او ازب  ستان د ا اک ستان او پ افغان
مل نی ل وروستتته په کار پیل 9 کال د استتمبر میاشتتتل له 2019حدبیر د یو نو  حدبیر په حوله د 

               تhttps://www.hoa.gov.af/cbms/cbms.htmlا کشی 
مانونو ستتتره هم تارۍ ا   Cooperation with Regionalد نورو ستتتیمته یيزو ستتتتاز

Organizations:بهیر د امنیتم اقتصتتتتاد  هم اریو او د ولشو/ افرادو په ک ه د اړې و  ت
سره د لډو اړی و په سازمانونو  سیمه یيزو  رامنځته کولو او اواکمنتیا باند   اینمولو په پار د 

اینمار کو   بهیر د کوم ستتیمه یيز ستتازمان یا د هغوی د کشنو د اای نیولو هيه ن و  بل ه 
اکل شتتوو چارو کل په اانمشم حوله هغه چل په افغانستتتان پورم اړه  یوازم د هغوی ستتره په ا

-https://www.hoa.gov.af/about-us/aboutاولر ؛ لډم او بشتت شون ل هم ارۍ کو  
hoa-ip.htmlت 

 د بهیر نظري ارزونه
دلته د بهیر د ن ر  بنستت ونو د رونتتانتیا او داچل بهیر د کومو ن ر  مبانیو پر بنستتا حوجیه 

یواز  په غ و ا و کل یادونه کیدای شتتي  د نشیوالو اړې و د مهمو ن ریو هخه په لنډه حوله او 
 کوو 

لیبرالیزم په اوله کل د نشیوالو او ستتتیمه یيزو هم اریو او هم ال  وند په حشاو مًبت ن ر 
وامت پراخ او  لر  او د نشیوالو اړې و په لیبرالیزم کل د هم اریو م له  په پرح د اولو ن ریو 

 مم ن ل ل شو  

https://www.hoa.gov.af/cbms/cbms.html
https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html
https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html
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لر  په اانمشم حوله د انستتتاني  بیعت په  لیبرالیستتتتان حر اېره بریده امیدوارون ی ف ر
شي  سوله یيز  وند کومی  سانان یو له بله د هم اریو او حوافق له مرم لډ او   حشاو او داچل ان

  Vioti & Kauppi, 2007, 20)ا
د لیبرالیزم نیژدم اول قراوتونه پر لډو هم اریوم هم النهم اېرنتتت پال او ستتره حشلي  وند 

 حوجیه ل اره یل هيل کو   باند  باور لر  او د
هم په  3او ویلیام پین 2د دموکراحی و دولتونو حرمنځ سوله مم نه ل لل او جرمی بنتام 1کانت

دم باور وو چل د دولتونو حرمنځ هم ارۍ په داستتل حوله چل د دولتونو د ننه صتتورت نیستتي؛ 
ناجوړیو هخه نه بل ه مم نل د م د دولتونو حرمنځ حعارضات د هغوی د ل و حرمنځ د بنس یزو 

صل کومی  ساني عاملین یل حل او ف سمو انميرنو او پوهيدونو رامنځته کی،  کوم چل ان له نا
شتتتي  د لیبرالیزم مهمه او لویه اانمشنه داده چل په نشیوالو اړې و کل د هم اریو له مرم 

شوني ل ي  ه سیدل  سولل حه ر ضاحو کم ت او په پایله کل نشیوالل  شان د بدلونم د حعار مدا 
سره د یو  ضاحو کل په مختلفو  ریقو  شوو مفرو سم په تکر  ستین او پتیفورد له آنده د لیبرالی ا
دولت د کورني او بهرني قلمرو حرمنځ حف ی  او وېشتتل ننمول کی، ؛ نشۍ شتتموله بشتتر  
پام وړ حوله د په  په م ر  کولو ستتتره  یا او نشیوالل اولنل  نه حوجیه کو  او د متقابلل حشلت  اول

   ت27او  26م 1394امشیرزادهم دولتونو د پولو نفوت مننه حوجیه کو 

هم په نشیوالو او ستتیمه یيزو  د کانا د اموکراای ل ستتولل له پاستته د لیبرالیزم نور قراوتونه
ک و کل د هم اریو شتتتتون حاویدو  او د حوجیه او حوویز په مقام کل قرار مومي  جوزف او 

ت په وړاند  کولو سره په دم باور د  چل نن ورځ Transnationalismد فراملي ن ریلا 4نای
دولتونه د نشیوالو اړې و یوازني لوبغاړ  نه د  او نه هم پر اولو بهرنیو اړې و او حعامالحو ول ه 
لر  بل ل له دولتونو ستتتربیره نور لوبغاړ  هم شتتتته کوم چل د پام وړ اغيزم شتتتیند  او د 

 باند  عمل کو    له ول ل ددولتونو 

 
1 Kant 
2 Bentham 
3 William Pain 
4 Joseph Nay 
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یاا قابلل حشلت الریزو اړې و او مت مدا راز د ستتتود یه هم ل ه Interdependenceه ت ن ر

الریزو او  سود شر  جوامعو حرمنځ په  سی او ب سیا هرنمه چل له نامه یل پیدا ده د دولتونو او 
نهادپاله  اقتصتتتتاد  حشلتیاوو او په حعقیب یل هم اریو باند  باور لر  او په همدم حرحیب

ت چل پر نشیوالو ر یمونوم مرنتتتودو قواعدو او نورمونو او د نشیوالو Institutionalismن ریها
 سازمانونو له مرم سیمه یيزم او نشیوالل اړی ل په هم اره او هم اله فواء کل شونل ل ي 

نشیوال ستتازمانونه کومی شتتي چل د مشتتترکاحو محورونه رامنځته کشمم د حخاصتتماحو ک ه  
راای ه کش م متقابل حشاوونه زیات کش م د شتتخشو د حل او فصتتل م انیزمونه رامنځته کش  او 
اکًر نشیوال  ته بوز   یه اوچ یا ل، حر ل،ه یل ب خه ونیستتتي او  نګ جمشو م له د ج په دم حو
اا او ن امي مرم هخه نه د  حل او فصتتل شتتو م او په دم برخه کل نشیوال  منازعات د او

والو سازمانونو له لورم وضع شو  او منل شو  نشیوالو نورمونو رغنده رول سازمانونه او د نشی
  (Goldstein, Joshua & Pevehouse, Jon, 2013-2014. 233-234)  لوبولی 

اا زیاحوالی او د متوقعه   د ریالیزم د کالستتی و او نویو قراوتونو حرمنځ مشتتترا ا ی د او
دغه چاره د ستتیمه یيزو اححادیو او هم اریو له  لوانتتونو پر وړاند  چمتووالی دی او کله چل

نتي یا  شي او په همدم حرحیب په جوړ شي نو من قي نه ده چل رد کشمی  شونل کیدای  مرم 
شترکاحو Constructivismرغنیزه ن ریها نتي م ت کل د کلتور م ایدیولو ی يم حاریخي او ارز

په پایله کل په مليم سیمه یيزو او  پر بنسا لډم هم ارۍ او د انساني عامالنو د تهني جوړحیا
نشیوالو حعامالحو او جوړنتتتونو کل د هر راز غونتتتون و بدلونونو شتتونتیا هم قویاج ستتیمه یيزم 

 هم ارۍ حوجیه کو  
د نشیوالتوب هخه دوه لونو انمیرنو حه په کتو ستتتره دا ستتتیمه یيزم هم ارۍ او ستتتیمه یيز 

يزمن کردار ادا کومی شيم که نشیوالتوب یوه پروسه جوړنتونه د  چل د بل هر حدبیر په پرحله اغ
و  نو په نشیوالتوب کل د ادغام یا ورسره د یواایوالي مراحلو حه په پام سره دا سیمل او سیمه یيز 
نتونه د  چل یواایوالی یل نشیوالتوب یقیني کو  نه داچل دولتونه په انفراد  حوله او په یو  جوړ

پریوز   او برع س که نشیوالتوب پر نشۍ د لویدیځ د ستتتیادت  الي اول د نشیوالتوب غي،م حه
په پار د نشۍ اموکراحیزه کول او په لیبرال رنګ رنمول او په دم حوله نشۍ او مختلف حمدنونه په 
یا هم دا ستتتیمل د  چل د خ لو  لویدیځوال لیبرال دموکراای  حمدن کل توب کول و ؛ نو ب

ر د نشیوالتوب په مج کل دریدای شي ل ه هرنمه چل همدغه ارزنتونو او خ لواکیو د ساحلو په پا
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 1ن ریه د حمدنونو د ا ر په حیورۍ کل په اواکمن انداز ستتره د حوجیه وړ ده ستتامویل هانتینمون
په دم باور دی چل غیر لویدیځ حمدنونه د لویدیځ پر وړاند  د چمتو والي په حال کل د  او په 
دم لش کل د اسالمي او کنفسیوسي حمدنونو وړحیاو  او ظرفیتونه د لویدیځ ل اره جد  لواښ دی 
او دا لواښ هله نور هم جد  کیدای شي کله چل اسالم او کنفسیوسي حمدنونه د لویدیځ خالف 

ت او زما له ن ره دا افغانستتتان او د آستتیا زړه Foreign Affairs, PP 3 & 4 احاد حه مخه کش  اح
حوزه ده چل د اسالمي تتتت کنفسیوسي او اسالو آرحدوکس حمدنونو حرمنځ اړې ه او حشلتیا رامنځته 
کومی شي او په هغه صورت کل چل د نشۍ راحلون ی امنیت د حمدني جمشو حر سیور  مند  

سیا ش ل و سیا زړه حوزه او ددم حوزم د هم اریو د مدیریتي م انیزم په حوله د آ سي؛ نو د آ نی
اکًر غش  استتتالمي  زړه بهیر فوت العاده مهم م ر  کيدای شتتتي  او بامخره د آستتتیا زړه بهیر 
هیوادونه د  او د نشیوالو اړې و د استتالمي ن ریل پر بنستتا پر هم اریوم همغ،یوم نی و اړې و 

ی خه کل پر مشتتتترکو او د امن په بر قدامي او د اقتصتتتتاد  فاعي او ا لډو د خه کل پر  په بر ت 
      سودالریزوم حرانزی ي او پراختیایي هم اریو باند  م لف د 

 د بهیر په چوکاټ کې د افغانستان لپاره فرصتونه او ننګونې
ه عملي ب ه که د آسیا زړه بهیر په هغه اول چل  رحه شوی په رنتونل حول فرصتونه: -لومړی 

خ له کش  او د عمل پر مستتیر د ستتیمه یيزو او نشیوالو اړې و او حعامالحو په حوزه کل د منځته 
راحلون و ححومحو او غونتتتنو ستتره اان عیار او شتتعور  عمل وکش  نو له شتت  پرحه چل د 
افغانستتتتان او ستتتیمل ل اره به د پام وړ فرصتتتتونه او مًبتل پایلل رامنځته کش   مم ن ایني 
فرصتتتتونه په لنډمهال کل کارنده حمام شتتتي او ایني نور بیا د اوږد مهال ل اره د بهیر د غشو 
هیوادونو ل ي او مصتتلحتونه حوتتمین کش   موږ دلته د ستتیمل ل اره د بهیر له مرم د منځته 
شته  ستان ل اره پر  صرف ن ر کوو او یوازم د افغان صتونو هخه  راغلیو او یا منځته راحلون و فر

      نو ل، هه حم کی،و فرصتو
که هه هم د افغانستان  ـ د افغانستان د اړوندو مسایلو په تړاو سیمه یېزه اجماع رامنځته کیدل:1

 2001په حشاو حر دم وړاندم هم په نشیواله ک ه یو لش هوکشم موجودم وم او په واقعیت کل د 
کال وروستتته اول ححومت د بن د کنفرانس په هیر د نشیوالل اولنل آدرط حه د منتستتبو بيرونیو 

 
1 Samuel Huntington 
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ستان په سربيره پر دم افغان سازمانونو  اړخونو د هوکشو او حوافقاحو زې،نده وه او  سیمه یيزو  یو لش 

او جریانونو کل هم غشیتوب درلود اما د آستتیا زړه بهیر یوازنی ستتیمه یيز ستتیاستتي بهیر دی چل 
افغانستان پ ل مرکز  حیًیت لر  او مشر  یل هم په غاړه لر   له همدم کبله کومی شو په 

سیمه یيزو او نشیوالو جریانون سره ادعا وکشو چل د نورو اولو  سیا زړه بهیر صراحت  و په حشاو د آ
ستان چاپیره  ساحي  همدا شان داچل د بهیر غش  هیوادونه د افغان ستان لورم حه زیات پام  د افغان
او لر  چاپیره هیوادونه حش یلو  نو ا ه د افغانستان په قوایاوو کل حر نورو اوچت مط او د 

یا زړه بهیر د یو باوجود د آستتت غه  پام وړ اغيزه لرمی شتتتي او ددم  له د ه په حو دایمي بهیر 
ستان ل اره اوږدمهاله  می انیزمونو برع س چل په مق عه یي او م قتي حوله منځته راغلي؛ د افغان
ستتتراحیژی  اهمیت لر   دا لومشنی ال ده چل د افغانستتتان په حشاو د حصتتمیم او عمل ستتیمه 

چاپیریال ستتتاحنلم روغتیا او یيزه اجماع رامنځته کی،  او د امنیتم اقتصتتتادم کره لم بيج بناووم 
اکل شتتوو می انیزمونو پر بنستتا د لډو ارحقایي هم اریو ل اره یو ن ر   پوهنل په برخو کل د ا

  چوکا. جوړی،  او د عملي کيدو هيه یل هم کی، 
ــترو دولتونو مالتړد نړیواله اجماع: - 2 د آستتیا  له بهیر څخه د نړیوالې ټولنې او د نړۍ د س

ه عام اول او د محور په حوله یل د افغانستتتتان د ستتتوللم امنیتم ای او او زړه له بهیر هخه پ
اقتصتتتادم ودم هخه د نشیوالل اولنل او لویو دولتونو مالحش نه یوازم داچل په لومش  جزء کل 
تکر شوم سیمه یيزه اجماع غ تلل کو م بل ه په نشیواله ک ه د سترو اواکونو حرمنځ د ن ر 

حل د نشیوالو یووالی رامنځته کو   د ن تان  غانستتت  ر دغه یووالی هغه تهنیتونه چل لواکي اف
 اواکونو د سیالیو الر وو او الر به وم؛ حصحیو کو  

اا او اغيز  د سیمه یېزو اختالفاتو د کچې را ټیټېدل: - 3 افغانستان په سیمه کل د یو خ لو
شتتي چل د آستتیا زړه لرون ي هیواد په حوله د نشیوالو اړې و د مهمو اصتتولو پر بنستتا کومی 

صت جوړونه وکش  او  شته اختالفاحو د حل یا را ای يدلو ل اره فر بهیر د غشو هیوادونو حرمنځ د 
یا ل، حر ل،ه ددغه لډ محور له مرم کومی شي چل د یادو اختالفاحو د زیاحيدلو مخنیوی وکش  

صلو او اغيزمن کردار ادا کش  او له دم سیمه کل خ ل م ستان  او په دم حوله په  مرم د افغان
سیالیو هخه رااوکی، ؛  سوهنو او  د امنیت او  بات زیانمنون ي هغه عوامل چل د لاونډیو د م
ستان او حتی د امری ا د متحده  اک شي چل د هند او پ سي  د بيلمل په حوله کومی  له منځه یو

  حرمنځ د شته حوادونو ک ه راای ه او یا یل مسیر بدل کش   ایامحو او ایران
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داچل داچاره هرنمه شتتونل ده   اواب یل دادی چل په هغه صتتورت کل چل افغانستتتان 
اکونومی  1وکومی شتتتي خ ل مهم جیوپولی ی  موقعیت حرمستتته کش  د ستتتیمل د  2او جیو 

الریزو حشلتیاوو او هم النل داستتل موامت رامنځته  غشو هیوادونو حرمنځ د اقتصتتاد  او ستتود
کش  چل په اوږدمهال کل د نه پرم کيدون و سیاسي او امنیتي هم اریو باعو شي  ل ه چل 

له امنیتي او  پخواني ولستتتمشتتتر محمد اشتتترف غني په دم حشاو پخ له یوه بیانیه کل ویلي وو:
ستتیاستتي مخالفتونو هخه د اقتصتتاد  هم اریو او حعامالحو په الر باند  د افغانستتتان بدلولم 
اکونومی  اهمیت او ظرفیت معرفي کول زموږ د بهرني  ستتتیمل او نشۍ حه ددم هیواد جیو 
ستتتیاستتتت لویه برخه جوړو  د ری ا کنفرانستتتونه او د آستتتیا زړه بهیر د دغه موخل ل اره د 

 و می انیزمونو له الل حستتابی،   د ااپي پرو م د عملیاحي پرولرامونو پیلم د کاستتا رستتيدون
پرو هم د ستتیمل او نشۍ ستتره د رېل پ لیو پواستت ه د افغانستتتان ن تتليدلم د یوم مرم یو  1000

کمبر بند حرانزی ي  رحهم د مجوردو د مرم پر ستتر وروستتتنۍ هوکشم حه رستتیدلم د چابهار 
و پراختیا نور هغه می انیزمونه د  چل د میلیاردونو انستتانانو اقتصتتاد  ل ل بندر پرانیستتتنه ا

سیمل فرهنمي او حاریخي حشاوونه پیاوړ  کو  او د یوم واحدم اواواکمنل  سره حش م ددم 
  آسیا له م ر  کيدو سره مرسته کو  

(https://ocs.gov.af/dr/article_details/1392) 
چل  او ل ه چل د آسیا زړه بهیر د ش ،مل ناستل په پای کل د خ رم شوم اعالمیل احمه ماده

موږ  :سره وایلد آسیا زړه په سیمه کل د افغانستان د رغوون و سیمه یيزو سیاستونو په ستایلو 
اغيزمنو هيو ننمه کوو او په ستتیمه  د ستتیمه یيزو هم اریو ل اره د افغانستتتان د ح ومت له

thHOA,6 د باور جوړونل ل اره د افغانستان  منل ستایو او فوت العاده مالحش یل کوو ا یيزه ک ه
thMinisterial conference,2016, article8ت  
مهمو پرو و له مرم د ستتویلي آستتیا په  تکر شتتوو او نورو له همدم کبله افغانستتتان د پورحه 

الریزو حشلتیاوو د رامنځته  اکستان او مرکز  آسیا حرمنځ د متقابلو سود اانمشم حوله هند او پ
شيم صاد  حشاوونو جوله کیدای  ستان حرمنځ د اقت اک او ددم  کولو ظرفیت لر  او د هند او پ

اکستانماولو باوجود افغانستان کومی شي د یو م او  نځمش  او ناپيیلي هیواد په حوله د هند او پ
 

1 Geo Politics 
2 Geo Economic 

https://ocs.gov.af/dr/article_details/1392
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د امری ا دمتحد ه ایامحو او ایران حرمنځ د ستتتیاستتتي ایالو  او مباحًل دروازم پرانیز  ل ه 

متحده ایامحو او ایران حرمنځ د اړې و او مناسباحو د عاد  کیدلو  وړاند  د امری ا چل هو کاله
حمي د ح ومت پر مهال د افغانستتتتان د هغه وخت د ل اره هم هيل کشمم د ستتتید محمد خا

اک ر ستتت نتا د دواړو لوریو حرمنځ د منځ شیتوب نونتتتت کشی وو او ویل  بهرنیو چارو وزیر ا
کی،  چل په پایله کل یل د متخاصتتتمو اړخونو حرمنځ اړی ل له دنتتتمنۍ هخه مخالفت حه را 

د ورحه رغون و سیاستونو عامل ک ته شوم و   لذا افغانستان د خ ل مهم موقعیت له مخل حل 
         ت74او  73م 1396اهوح م کیدای شي 

ـ د افغانستان امنیت، ثبات او اقتصادې وده د سیمې د امنیت، ثبات او اقتصادي ودې په  4
: د آستتتیا زړه بهیر د لومشني کنفرانس په پای کل د خ رم شتتتوم اعالمیل او کیدل توګه منل

په هرلنده او ح رار  ب ه دا جوحی،  چل د وروستتتتنیو اولو کلنیو  له مفاداحو هخه  اعالمیو 
ستتیمل هیوادونو د افغانستتتان امنیتم ای او او پرمختګ د ستتیمل د  بات او پرمختګ په مانا 
قبول کشی او د سیمل خوندیتوب او اقتصاد  پرمختګ یل حر افغانستان پورم حشلی ل لی  او 

صورت حال ستان په حشاو  دا  سیمل د هیوادونو د پخوانیود افغان سمو انميرنوم منفي جاج  د  نا
او بویه چل  او ک،و روایتونو هخه یو واقعیت ال او ل ن ال آند حه د یو بنس یز ححول مصدات دی

 افغانستان حرم نه حره ل نه وکش   
کلونکې موقعیت ته د  5 سوداګریز او ن صادي،  ـــــ د یوې جګړه یېزې حوزې څخه یو اقت

د آسیا زړه بهیر د هغه ن رونو او آندونو په ححول کل چل افغانستان یل  ظري تحول:افغانستان ن
مًبت رول ادا کش  د آسیا زړه  او زیان خ رون ل جمشه یيزه سیمه ل له؛ یوازم یوه زیانمنون ل

بهیر په چوکا. کل نور د سیمل او نشۍ هیوادونه افغانستان د یوم فوت العاده بډایه اقتصاد م 
الریزمم ن لون ل او حشون ل حوزم په حوله لور  او دا لید لوری د فوت العا سود سبل  ده منا

 افغانستان د رونانه راحلون ل حر اولو غوره فرصتونه میسر کو  
ـــــ افغانســـتان د هغه هیوادونو پر وړاندي د خپل مظلومیت او زیانمننې له اړخه د آواز  6 ـ

په  تان د سولې، ثبات او پرمختګ زغم نلري:اوچتولو ښه موقع تر سه کړه، کوم چې د افغانس
هغه صورت کل چل بهیر زموږ د وړاندوینل م ابق د یو پیاوړ  سیمه یيز ن م په رامنځته کولو 

شي چل خ لل ستان کومی  شي؛ افغان شخیص او د  بریالی  نه اول ح ستونزم په  سیمه یيزم 
ومی شي چل له دغه فرصت او حل او فصل په پار یل د بهیر د میز سرحه راوړ   افغانستان ک
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هغه حعهداحو هخه په ل نل سره چل د افغانستان لاونډیو او سیمه یيزو هیوادونو د بهیر په حرک 
ستونزم سیمه یيزم  سره کش ؛  سیمه یيزو هم اریو له مرم حل او مداخله کون ي  کل حر د 

یستتي او په اړه یل د او ورانون ي اړخونه د بهیر په کلنیو ستترمشتتریزو کل حر اعتراض مند  ون
بهیر له لورم د مزمو اقداماحو حرستتتره کولو ل اره مبي وکش   افغانستتتتان کومی شتتتي چل د 
اکستتتان او ایران هیوادونو پر خالف اول هغه شتتواهد چل په افغانستتتان کل د وران ارو الو د  پ

بهیر کلنیو  مالحش په برخه کل پر یادو هیوادونو باند  لمول شتتتو  حورونه په  بوت رستتتو م د
 ناستو حه وړاند  کشم او بهیر دا وړحیا ولر  چل متخلف لوری حنبیه او حتی موازات کش  

شونتیا: 7 سیمه یېز امنیتي نظم او امنیتي ټولګې د رامنځته کیدلو  سیمه کل د  ـــــ د یو  په 
بيلتون  حروریزمم افرا یتم مخدره حوکوم قاچاتم حاریخي آ ارو او  بیعی زیرمو د ناقانونه لي،دم

غونتنلم د اراضیو پر سر حوادونه او د لرم نشۍ مغرضانه مسوهنلم فشارونه او حتي مستقیم 
حواوزات د ستتتیمل د لډو امنیتي ننمونو په حوله د ستتتیمل په ک ه د لډو دفاعي او امنیتي 

ندم هم اریو ل اره شدیده اړحیا رامنځته کو   د آسیا زړه بهیر او پ ل پراحه هیوادونه حر دم وړا
د لډو او همغ،و دفاعي او امنیتي هم اریو د نشتتتتت له امله د پام وړ زیانونه لیدلي او لوی 
قیمتونه یل پرم کش  د  او په هغه صتتتورت کل چل حر دم زیات په دم برخه کل ناغيش  
سیمل د هیوادونو ل اره ایرم ورانون ل و   له همدم  سیمل او د دم  شي پایلل به یل ددم  و

چل د امنیتي هم اریو په اړه یوه ستتتیمه یيزه اجماع او په حعقیب یل د عملي  کبله اړینه ده
اقداماحو او می انیزمونو د بنستتت یزه کیدلو په برخه کل لډ کار وشتتتي  همدغل اړحیا حه په کتو 
ستتتره د آستتتیا زړه بهیر یو له مهمو او بنستتت یزو محورونو هخه د امنیت محور دی چل حر دم 

ر د غشو هیواونو حرمنځ د ن ر رامنځته شتتوم اجماع د ستتیمل ل اره نتته مهاله په دم حشاو د بهی
زیری دی  اما د بهیر له لورم په عملي برخه کل حرستتره شتتو  اقدامات بستتنه ن و   همدغه 
نه بستتیاینه او په متفرت او مق ع یي حوله د امنیتي موضتتوعاحو په حشاو د اقداماحو نه اغيزمنتوب 

ه په راحلون ل کل د یو اانمش  او دایمي او د بيرونیو فشتتتتارونو او ح دیدونو اېروالی مم ن 
صورت  سیمه یيزم امنیتي حولمل مقدمات چمتو کش   په هغه  امنیتي ن م او په حعقیب یل د 

بهیر په دم جهت کل د افغانستتتان د استتالمي دولت له لورم په نتته او اغيزمنه حوله  کل چل
ولمه کل به د افغانستان موقعیت او پرم مرحبل مدیریت شي له ش  پرحه چل په یاده امنیتي ا
 ل ل د نورو اولو دولتونو په پرحله د پام وړ و  
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سازمان د رامنځته کیدلو  8 صادي  سیمه یېز اقت ستان پر محوریت د یو مواکمن  ـــــ د افغان

ستان په لډون د  شونتیا: اکونومی  موقعیت او د افغان ستان مهم جیوپولی ی  او جیو  د افغان
ړه په حوزه کل د پرحو هیوادونو فوت العاده اوچته اقتصاد  بډاینهم پریمانه  بیعي زیرمل آسیا ز

فلز  او ابرین معدنیاتم پریمانه او ستتترشتتتاره اوبیزم ستتترچینلم اوانه او  ل ه نفت م لازم
اا او د نشۍ ن لولو فوت العاده غوره موقعیت او حر اولو مهم  پرېمانه کار  وړحیا او بشر  او

الریز حشاوونه او متقابله حشلتیا اقتصتتاد  اول هغه عوامل د  چل مم ن په راحلون ل  او ستتود
کل او په اانمشم حوله هغه مهال چل بهیر حه د یو بل بدیله سیمه یيز ن م اوچت ارزنت قایل 
سیاستونو پر اای د هم النل  شو او د سیمل هیوادونه او د بهیر غش  د حوادونو او متعارضو 

ره ونیسي؛ شونل ده چل د آسیا زړه بهیر د یو پیاوړ  او دوام لرون ي سیمه یيز او هم اریو م
شي چل په نشیوال  سازمان ل اره مقدمات چمتو کش  او له دم مرم وکومی  صاد  ن م او  اقت
الریزم آزادۍ او د  سود صورت کل به د  ن م کل خ ل اغيزمن موقعیت  ابت کش  او په هغه 

اا له مرم  هر چا زیات افغانستان له نو  موقعیت او ن م هخه ل من شي حر بل  کار  او
کتلتیا: - 9 ستان په مرکزیت دیوې فرهنګې حوزې غ سیا زړه حوزم  د افغان هرنمه چل د آ

له اړخه ددم حوزم د غشو هیوادونو او ملتونو  له ب نه د  او  نه استتتالمي هیوادو اکًر هیوادو
کات شتتتون لر ؛ نو دا احتمال چل د آستتیا حرمنځ اواکمن حاریخي حشاوونه او فرهنمي مشتتتر

زړه حوزه د یوم فرهنمي حوزم په حوله حعریف شتتتيم د لډو هيو او هم اریو په نتيوه کل 
 اواکمن کيدمی شي 

د هانتینمتون د ن ریل م ابق د ستتتشم جمشم له پایته رستتتيدو وروستتتته نشیوال مستتتایل 
فونه د حمدن او فرهنمي شتتتاخصتتتونو فرهنمي او حمدني ب ه خ لو  او اول اححادونه او اختال

پربنستتا ح وینی،  او پر همدم مبانیو د محاستتبل وړ د   د اروپایي اححادیل رامنځته کیدل 
او بیایل د  وند ادامه او د حداوم پر مستتتیر حرمستتتته شتتتوم پایلل اولل د فرهنمي او حمدني 

اکًر غش  ه یوادونه د استالم د مشتترکاحو پر بنستا رامنځته شتوم لذا داچل د آستیا زړه بهیر 
لډو هم اریو او د بيرونیو  له یل د هم النل او  مدم کب له ه خه پیرو  کو   مبین دین ه
حهاجمي امواجو په مقابل کل لډ دفاعي اواا شتتتونی دی  او داچل افغانستتتتان د جغرافیایي 

اکًر سا د حوزم په زړه کل د  نتونو پر بن ه موقعیتم حاریجم اقواموم  بو او نورو فرهنمي جوړ



 

 

 ېون ګفرصتونه او نن ؛ۍ همکار ې زیېمهیاو د افغانستان پر محور س ریبه هړز اید آس 197

سره مهم اای سره د اواکمنو حشاوونو په لرلو  ستان  چاپيره هیوادونو  شونل ده چل افغان لر ؛ 
 د بهیر فرهنمي او کلتور  مرکزیت خ ل کش   

اکًر غشو هیوادونو ستتره  افغانستتتان د مختلفو اقواموم  بو او مذهبونو په لرلو ستتره د بهیر د 
 مهم کردار ولوبو    پیاوړ  مشترکات لر  او کومی شي په دم برخه کل

د افغانسـتان لپاره  هغه ننګونې چې افغانسـتان ورسـره مخ دی او په آسـیا زړه بهیر کې -دوهم 
 شته فرصتونه ګواښي: 

حروریزم او ورستتره حشلی حاوحریخوالی د افغانستتتان او آستتیا زړه حوزم حر اولو  تروریزم: - 1
 لویه ستونزه ده کوم چل ددم سیمل د سیاسي  بات او اقتصاد  پرمختګ مخه یل نیولل  

افغانستتتتان حه د اینو لاونډیو او د ستتتیمل د یو شتتتمیر هیوادونو له لورم د حروریستتتتي او 
ز د امری ا د متحده ایامحو او د هغوی د نشیوالو متحدینو آدرسونو وران ارو الو لي،د او همدا را

ستان د امری ا د متحده ایامحو یرغل  ساب ل ه پر افغان ستي کشنو انت حه هم د حروریزم او حروری
او ورستتتره جوخت په افغانستتتتان کل د نا امنیو اېرېدلم د امری ا او نااو په اواکمن ن امي 

ستي الل رااوکيدل او اواکمنيدل او باآلخره شتون کل داعش او ورحه نور م ناهرلندم حروری
سیمه  شوی خروج او  سنوول  ستان په جمشه کل له ماحل وروسته د امری ا او نااو غیر  د افغان
په اانمشم حوله افغانستتتتان د یوم ناهرلندم راحلون ل پر مستتتیر پرې تتتودلم له شتتتل کلنل 

ل د کافي حوربل او چمتووالي پرحه د  البانو جمشم وروستتتته د ن ام او ح ومتولۍ په برخه ک
اکوال کيدل او د استتتالمي امارت پر وړاند  د داعش د حروریستتتتي الل د اواکمن کيدلو  و

احتمالم اول هغه عوامل د  چل افغانستتتتان پرله پستتتل په یو اول نه یو اول د حروریزم او 
 حروریستي کشنو هخه د اغيزمن هیواد په حوله م ر  کو   

اا د نشۍ د دره توکي، ککــت، تولید، لېږد رالېږد او اســتعمال یې: مخ -2 د افغانستتتان حاری
اکو او مشتقاحو یوه عمده برخه حش یلو   که هه هم د  البانو د ح ومت په وروستیو کل  حاری

شو  وو چل  او ستان د امری ا د متحده ایامحو حر حملل وړاند   البان په دم بریالي  پر افغان
ت 8م 1392و ک ت او حولید حر اولو کمل ک ل حه ورسو  ا زرقانی و رضوی نژادم د مخدره حوک

اکو ک تتتت او حولید منعاپژواا  هغوی د خ ل لومش  ح ومت پر مهال په ق عی اول د حاری
اا ختتتبتتتریتتتالم  م انتتت تتترنتتتیتتت تتتي پتتتتتتته 23-5-2015ختتتبتتتر  آ انتتتسم د پتتتژو

https://peace.pajhwok.com/ps/node/922 او صتتتفر حه نیژدم کشی وواستتتام لیسم تت

https://peace.pajhwok.com/ps/node/922
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اما د ت /https://shahraranews.ir/fa/news/39997م شهرارا نیوزم ان رنی ي پته 1399/6/1

یا د  ته ب له ړنمولو وروستتت ی   بانو د ححر یامحو او نشیوالل اولنل حر  ال حده ا امری ا د مت
ستترپرستتتۍ مند  په حیرو دوه لستتیزو کل افغان ح ومتم ستتیمه یيز او نشیوال هم اران او 
اکو ک تم حولید او پروسیس له  شو   د حاری ن ارندم په کن رول بریالي ن مرستندویان ددم 

له اړخه یل په ملي ک ه د منبع لرايدلل وه ا یوه اړخه د جرمي الو ل اره د عاید غوره و له ب
اعتیاد بحران رامنځته کشی او د افغان اوانانو د پام وړ برخه یل په جد  حوله اغيزمنه کشم او 
دغه اغيزم پر کورنیوم اولنه او په اوله کل په هیواد باند  هم حسریع شوېد   له بله اړخه سیمه 

داسل حال کل افغانستان له مالمتیاوو  او نشۍ ددم ن ارندم هخه زیان لور  او له امله یل په
شي منتفي کيدای  صورت ن شتون هم پ ل په هیت  سره مج چل د بيرونیو عواملو  شارونو  او ف
اکًراج شتتننل داد  چل د نا امنۍ او حروریزم په هیر د مخدره حوکو د ک تتتم حولید او لي،د  بل ه 

 واله مافیا ن يل ده په برخه کل هم حر کورنیو عواملو زیات بیروني عوامل او نشی
ت مودو را په دېخوا د یو شمير لاونډیو هیوادونو په  ـ د اعتماد نه شتون: 3 افغانستان د مودو 

شوی او په دم  سخت اغيزمن  سوهنو هخه  ستان او ایران له ورانون و م اک اانمشم حوله د پ
خ لو اولو د دنتتمنۍ حر ک ل اړی ل خرابل شتتوم د   افغانستتتان د موده کل د اړخونو حرمنځ

اکستتتان او ایران په غاړه اچو  په داستتل حال کل چل یاد هیوادونه نه  بدیو او بدبختیو پشه د پ
یوازم داچل ددم هرهه منلو حه چمتو نه د  بل ل افغانستتتتان د خ لو ني یو مرهون ل ي  له 

اکستان او هند وادونو او همدم کبله داچل ایرانم پ ستان کل د کورنیو ح شخشوم  اکًراج په افغان
اکمالم نیابتي جمشو په مره اچولو او د ورانیو په بدل کل د خ لو  مخالفو وسله والو د مالحش او 

درنو حورونو حورن د ؛ په آسانۍ سره د آسیا زړه بهیر په چوکا.  -ل و د حومین په هیر په درنو 
و د غوره پایلو د بهیر اغيزمن یون ا کل د افغانستتتان په وړاند  اخال  نه نتتیي او په دم حوله

 حصول له ستونزو سره مج کو  
ــ د بهیر د غړو هیوادونو ترمنځ اختالفات او رقابتونه: 4 د بهیر دغشو حرمنځ شته رقابتونه  ـ

اکل شتتتوو فعالیتونو اجراء او د موخو ححقق ستتتتونزمنو   د بيلمل په حوله  هم د بهیر ل اره د ا
اکستتتان او هندم ایران او ستتعود  عربستتتانم ایرا ن او عرب متحده اماراتم حرکیه او ستتعود  پ

اکستان او افغانستان او ایران چل یو له بله رقابتونه او حتی ایني یل  عربستانم افغانستان او پ
یو له بله حاریخيم فرهنميم سیاسيم اقتصاد  او د ام و او قلمرو پر سر عداوحونه لر ؛ نشي 

https://shahraranews.ir/fa/news/39997/
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کش   د بهیر د غشو حرمنځ دغه او یا ورحه نورم کومی په آسانۍ سره یو له بله سوله یيز حعامل و
 شخشم بهیر ا نی کو  او ایر هه چل له بهیر هخه یل حمه کی،  یوازم حمل پری،د  

ـــعف او بې غوري: - 5 د یو ستتتتر او حاریخي  د مدیریت په مقام کې د افغان حکومت ض
استتت د یو عمده فرصتتت په حوله افغان ح ومت حه نتتایيدله چل د آستتیا زړه بهیر د بهرني ستتی

 محور په حوله په پام کل ونیسي او د پیاوړحیا اول کورني او بهرني وسایل او عوامل چمتو کش  
اکل کیدلو وروستتته به د آستتیا زړه بهیر د نوموړ  د  حمه کيده چل د محمد اشتترف غني د ا

صاد په برخو کل د ح ومت د فوت الع ست او په اانمشم حوله د امنیت او اقت سیا اده بیروني 
يده چل  حه ارزول ک یا هال نوره هم ز غه م یا ه له ددم اړح اانمشم حو په  پاملرنل وړ ولراي 

 نشیوالل اولنل او لر  نشۍ نور د افغانستان په مسایلو کل خ له ن یلتیا کابو کوله  
له افغانستتتتان هخه د ایستتتافم نااو او امری ایي اواکونو د وحلو او افغان ح ومت حه د امنیتي 

و د لي،د او د ح ومتولۍ په نورو برخو کل د مسوولیتونو د زیاحوالي وروسته حمه وه چل د مسوولیتون
افغانستتتتان استتتالمي دولت به د آستتتیا زړه بهیر د نشیوالل اولنل د قایم مقام په حوله د خ لو ملي او 

ر بهرنیو سیاستونو د مالحش په جهت کل وکارو ؛ اما له بده بخته چل د ولسمشر غني د ح ومت پ
   مهال دم مسئلل حه هیت د پام وړ حوجه ونه شوه بل ه بهیر حر پخوا ضعیف او کمرنمه شو

ضعف د نورو ایرو بنس یزو موضوعاحو او پرو و په  په افغانستان کل د ح ومتولۍ بل ک ل
ستان په  شر  د افغان سیا زړه بهیر هم اغيزمن کش او هرنمه چل د بهیر محوریت او م هير د آ

 بیعي ده چل د افغانستتتتان د نه پاملرنل په صتتتورت کل د بهیر نور غش  هم خ له غاړه ده نو 
عالقه کمو   له همدم کبله په افغانستتتتان کل د ح ومتولۍ ضتتتعف د بهیر د ستتتیاستتتي او 

 حخنی ي مدیریت پر ا ني کيدو باعو شوی 
ـــاد: -6 د بن د لومش  کنفرانس او په  په افغان حکومت کې پراخ او نه مهاریدونکی فس

افغانستتتتان کل د نو  ن ام له منځته راحګ وروستتتته دحيرو شتتتلو کلونو په اوږدو کل حل په 
ستان د وړاند  حګم پراختیا او سوکالۍ ایرم  شتون د افغان ح ومتي دستماه کل دپراخ فساد 

ار نه شتتتوه هیلل مشاو  کشم د   دغه نتتت ارنده د وخت په حیریدلو ستتتره نه یوازم داچل مه
شلو کلونو کل  بل ل ورځ حر بلل یل پراختیا او نو  اړخونه وموندل او له بده بخته چل په حیرو 
په هير ستتتترم ملل ل ل او  یام پرمختګم عدالتم امنیت او ای او  یل د ح ومتولۍم پراخت
شو   نتل  سفر د ناحمامه او نا غو شل کلن  صلحتونه ننمولي د  او باآلخره د جمهوریت د  م
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یو عمده ممل ولراید د آستتتیا زړه بهیر له مرم په ن تتته شتتتو  اقتصتتتاد  او پراختیایي  پای

کنفرانس په چوکا. کل  1پرولرامونه او یاهم د آستتیا زړه بهیر له لور  د حمایه کيدون ي ری ا
شت له امله کلونه  ساد او روڼتیا دن س یزم پرو م دف شوم بن کلونه انډیدللم د مالي  - رحه 

ضتتتیاع له کبله یل کیفیت زیانمن شتتتوی او یاهم دبهرنیو ستتتیمه یيزو او نشیوالو ام اناحو د 
صاد  ودم  ستان د اقت شوی او په دم حوله یل دافغان س ونو له لور  یل مالي حمویل انډول  بن

سره مج کشی او صاد  هم ارۍ هم په پام  او پراختیا بهیر له خنډ  سیمه یيزم اقت سل یل  ورپ
بربنډ دی چل په حشاو یل وخت په وخت په  دا فساد دومره پراخ او وړ حوله اغيزمنل کشم د  

ملي او نشیواله ک ه جد  اندی نل هرلندم شوم او له فساد سره د مبارزم نشیوالو بنس ونو د 
 افغانستان ح ومت حه د جد  ستونزم په حوله په ن ه کش   

تر/ یوناما پخ ل یوه په افغانستتتتان کل د ملمرو ملتونو د ستتتازمان د مرستتتتندوی پالو  دف
لزارش کل د افغانستان فساد ستر او شرمون ی ل لیم له ای ل ک ل سربیره یل سیاسیون هم 
شتون هخه هم  ستر فساد کل یل د بیرونیو اړخونو له  پ ل ن يل ل لي آن حر دم چل په دم 

 شم پخلی کشی او دغه حالت یل له چتل وحلی ل لی دی او حتی د بهترین نیت او حر اولو بشتت
مبارزه افغانستتتان علیه فستتاد؛ از  ستتتراحیژۍ پر ما یل هم د له منځه وړلو شتتونتیا رد کشم ده ا

 ت 6او  5م صص 2018استراحیژ  حا ح بیقم یوناما می 
 د جمهوریت له ړنګیدو او د اسالمي امارت له راتلو وروسته د بهیر راتلونکې

د نشیوالل اولنلم امری ا متحده ایامحو او نااو حر مالحش مند  د جمهوریت د دوهمل لستتتیزم 
په پیل کل منځته راغلی د آسیا زړه بهیر د جمهوریت د  وند حر پایه  وندی وساحل شو  د بهیر 
د لس کلن  وند لومش  پنځه کلونه د وروستتتیو هغو په پرحله نتته وو او بهیر پ ل حر یوه بریده 
روان ساحل شوی وو اما په وروستیو پنځو کلونو کل چل د بهیر په اړه او له بهیر هخه کومه حمه 
کيدله؛ هغستتتي ونه شتتتول  د محمد اشتتترف غني د ح ومت پر مهال بهیر له پامه ولوېد او په 
شدید او  ضعفم د جنګ جمشو د ح سی مخالفتونوم ح ومتي  سیا ستیو دریو کلونو کل د  ورو

د اړوندو بحًونو د لرميدلو او پراخ سیاسیم ادار  او مالي فساد له کبله بهیر هم مهاله د سولل 
 یوازم حر سمبولی و کلنیو ناستو پورم محدود شوی وو او هیت عملي پرولرام شتون نه درلود  

 
1 RECCA 
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همدا راز له یوه اړخه په افغانستتتان کل د امری ا او نااو پراخ او هر اړخیز حوتتور او له بله 
تان پر محور د آستتتیا زړه په بهیر کل د لویدیځ د مخالفو ستتتیمه یيزو اواکونو اړخه د افغانستتت

غشیتوب هغه حناقض وو چل بهیر یل له پیله حر پایه اغيزمن کشی ووم امری ا کله هم د خ ل 
نفوت په حوزه کل د چینم روسیلم ایران او حرکیل په لډون د یو سیمه یيز ن م له پیاوړحیا غفلت 

مقابل په افغانستتتان کل د امری ا او نااو شتتتون د بهیر د غشو هیوادونو ل اره نشتتو کومی او بال
معقول دلیل وو چل د بهیر په چوکا. کل په ایر احتیا  او ستتتنوش ستتتره لامونه واخليم د 
امری ا او نااو ستتره خ ل هر حقابل و ارزو  او د هغوی په شتتتون کل پر افغانستتتان د پانمونل 

 حي  عواقب هم په پام کل وسا
سهم پورحه او یو لش نور مملونه  نو کل د بهیر پر وړاند  د عمده ننمونو له پا په مخ ینیو کر

له  خه حر  2011وو چل  عه  2021ه له متوق کال پورم یل د بهیر لس کلن یون ا نی کشی او 
 پایلو بل برخل کشی وو 

او پر افغانستان د  اوط پونتنل داد  چل د امری ا او نااو له وحلوم د جمهوریت حر ړنمیدلو
سالمي  ستان ا سته به د بهیر برخلی  هه و   آیا د افغان سالمي امارت له واکمن کيدلو ورو ا
سترله ولور  او د  وند او پیاوړحیا ل اره به یل هيل وکش  او  امارت به بهیر حه د یو فرصت په 

الي ح ومت د میراث عنوان  د حير که برع س بهیر حه به د دوی له انده ورکش  او باب لوا
به یل وحش   همدا راز داچل د بهیر غش  هیوادونه به د بهیر په چوکا. کل د افغانستتتتان د 

  نو  ح ومت سره هه اول حعامل غوره کش  
داچل پورحه پونتتتتنل راحلون ل حه متوجه د  او کره اوابونه به یل هم د وخت په حيریدلو 

شرای و حه شو چل  شي ولي موږ کومی  سه  سره د اا ل پر ما ایني فرضي  سره حرم په کتو 
م ر  کشو او همدا شتتتان د هیشنل په پای کل د افغانستتتتان استتتالمي امارت حه یو لش  اوابونه

 وړاندیزونه هم ولرو 
داچل د افغانستان نوی ح ومت حر هرهه زیات د رسمیت پیژندلو او له لاونډیوم سیمل او 

یا لر  او د به حه اړح رنیو چارو وزارت د همدم موخل ل اره جد  نشۍ ستتتره اړې و جوړولو 
صورت چل نشۍ په اانمشم حوله د  شوم په هغه  ش  پرحه ویالی  هيل پیل کشم؛ لذا له کوم 
بهیر غش  هیوادونه د افغانستتتتان نوی ح ومت په رستتتمیت و پیژني؛ نو افغان ح ومت به د 

او هیت داسل دلیل چل لنل  بهرنیو اړې و د نورو برخو په هیر د آسیا زړه بهیر حه هم پام ساحي
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بهیر د  د اسالمي امارت د بهرني سیاست له ااانل بهر شي شتون نلر   ددم سربیره هرنمه 
چل د امری ا او نااو له وحلو وروستتته نور افغانستتتان د لوېدیځو او ختیځو اواکونو د حالقۍ او 

لو کشنو ل اره د امری ا او حقابل حوزه نه ده او د سیمل هیوادونه نور د بهیر په چوکا. کل د خ 
نااو د مزاج پر رعایت کولو نه د  موبورم ا ه خو شتتتونل ده چل د بهیر غش  هیوادونه بهیر 
سیمه  ستان او  سته په افغان حه حر پخوا زیاحه پاملرنه وکش   همدا راز د امری ا او نااو له وحلو ورو

سیمل د اولو  صاد  حشلتیاوم د  سولهم امنیتم  بات او اقت نتنل د  او کل  هیوادونو لډم غو
اا د انډول د رامنځته  عالوحاج له امری ا او نااو وروسته د سیمه یيز سیادت او یا ل، حر ل،ه د او
اکستان د خوا تونو او ححرکاحو زیاحيدل یو  کولو په پار د چینم روسیلم ایرانم حرکیلم هند او پ

ضرور  اا ل دی؛ ا ه خو لمان کی،  چل ب ساده او  سیمه یيزو نیژدمم  سیمل او  هیر به د 
 اواکونو پر ما په اح اء سره حر پخوا زیات د پام وړ ولراي  

 وړاندیزونه
د ستتتیمه یيزو هم اریو په حشاو د نشیوالو اړې و د مهمو د بهیر د نظري مبانیو رغاونه:  .1

سیا زړه په  سا وړاندیز کوو چل د آ شوم پایلل پر بن سه  سته د حرم شننل ورو حیوریو له 
سیمه حوز شي او د  س یزه  سیمه یيزم هم ارۍ م زیاحي پیاوړ م پراخل او بن ه کل دم 

یيزم هم النل او یووالي  رحه دم په مج کل ونیول شتتتي  افغان ح ومت کومی شتتتي 
ددم  رحل نونتتتتت په مط کل واخلي او د افغانستتتتان پر مرکزیت د ستتتیمه یيزم 

ستت ونه د نشیوالو اړې و په حشاو د هم النل او یووالي نقشتته  رحه کش  او ددم نقشتتل بن
ناء کش  او د بهیر د ن ر  بنستتت ونو  ند  ب با بادیو  استتتالمي ن ریل پر اصتتتولو او م

 نیممشحیاوم او کمزورحیاو  رفع کش  
ست د یو مهم محور په توګه د بهیر پیژندل: .2 سیا اله کو  چل  د بهرني  زموږ هيشنه په ا

ستان ل اره یو اانمشی سیا زړه بهیر دافغان ستان د  دآ صت دی او د افغان ستًنایي فر او ا
صت هخه د لویل او اغيزمنل ل نل په  سیونو ل اره بویه چل ددغه لوی فر سیا دولت او 
سیمه یيزم هم ارۍ او په اانمشم حوله د  پار په ملي ک ه خ ل ظرفیتونه اوچت کش م 

 م مزم آستتیا زړه بهیر د بهرني ستتیاستتت د یو مهم او بنستت یز محور په حوله حعریف کش
ماليم حخنی ي او مدیریتي ام انات منځته راوړ  او دبهیر د مشتتترحابه په مقام کل خ له 
به  حدابیروم لوړ رح باور جوړونل د  بهم د  ته کش م د بهیر د مشتتترحا یا  اب یا او اغيزمنت وړح
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شيم مالي  نتونه ایواد  سازماني جوړ سفیرانو او حخنی ي الو په ک ه دم نو   مقاماحوم 
چمتو شتتتيم علمي او حخنی ي هیشنل د  حرستتتره شتتتي او د یو اواکمن  ام انات دم

ستتیمه یيز ستتیاستتيم امنیتي او اقتصتتاد  ن م د منځته راحګ او حداوم اول ام انات د  
په حشاو یل د  مليم په  چمتو کش  او  ته کش    ماع رامنځ له اج مه یيزه او نشیوا ستتتی

له دم هیواده د ا حګ او  بانو حر را له د  ال له وحلو اانمشم حو نااو اواکونو  مری ا او 
اا رول ادا کومی شي   وروسته؛ بهیر دافغانستان په حشاو مهم او ارزنتن

ــیمه یېز ثبات او امنیت د تحقق په پار اړېنه ده چې د کاغذ پرمخ .3 ــوې او د  د س لیکل ش
د بهیر په چوکا. کل د ستتیمه  دریځ پر ســر ویل شــوې همکارۍ عملي بپه خپله کړي:

برخه کل د هر اړخیزو هيشنو ل اره فني او حخصصي ماموریتونه ایواد شي  یيز امنیت په
شيم  سخه حرحیب  سب امنیتي ن م ن سیمل حه د یو منا سا دم  او د هيشنو د پایلو پر بن
داستتل چل د مشتتخصتتو مي انیزمونوم ارلانونوم اصتتولو او کشنالرو په لرلو ستتره د امنیتي 

کل دننه او ستتیمل حه له بیرون نه متوجه  ن م مدیریت او مستتوولیت واخلي او په ستتیمه
اول امنیتي لوانتتتونه صتتتفر کش  او په دم حوله ستتتیمه یيز امنیتم ن م او خوندیتوب 

 یقیني کش  
د امنیتي هم اریو او ن م په هير دم سیمه یيز اقتصادم پراختیا  سیمه یېز اقتصادي نظم: .4

صاد   سیمل مهم اقت شيم د  س یز محور په حوله په پام کل ونیول  سوکالي هم د یو بن او 
سرچینو  سره حشليم آزاد او په بومي  سره د  د یو واحدم  صتونو حه په کتو  موقعیت او فر

کیدلو په اړه ف ر وشي  د اقتصاد  حخصص  او ظرفیتونو پورم د حشلي اقتصاد د بنس یزه
شته فرصتونو هخه د نل ل نل او د ننمونو سره د اغيزمنل مبارزم په  پر بنسا د  د 
پار ستتیمه یيز اقتصتتاد  ن م چل د اانمشو اصتتولوم پالیستتیوم ستتتراحیژیو او کشنالرو 

نتونه لرون ی و  او د مدیریتم ادارم او حخصصي مسایلو په حشاو من م سازماني جوړ
ولر م ایواد شتتتي حرهو له ستتتیمه یيزو منابعو هخه د ستتتیمل په ل ه او په دم حوله په 

الرۍ کل د آسیا زړه حوزم ل اره مناسب اای حرمسه کش    نشیوال اقتصاد او سود
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 ماخذونه

زرقانی سید هادی و رضوی نژادم مرحویم  ووپلیتی  مواد مخدر و حا یر آن بر امنیت مرز و   -
سان رضوی با افغانستان  پژوهشنامه جغرافیای  منا ق مرزی شرقیم نمونه موردی: مرز خرا

   1392انت امیم سال اولم شماره اولم بهار 
للم ستتتازمان م العه و حدوین ت ححول در ن ریه های روابط بین الم1394مشتتتیرزادهم حمیراا -

 کتب علوم انساني دانشماها اسمتت چاپ دهمم حهران 
ستری 1396هوح م زلمیا - سی مق ع ما ستانم ل  ر نوت در ت حاریج روابط بین المللی افغان

             روابط بین الملل پوهنتون دعوتم کابل 
   6او  5م صص 2018م می مبارزه افغانستان علیه فساد؛ از استراحیژ  حا ح بیقم یوناما  -

-  Foreign Affairs, The Clash at 20 Abridged. What did Samuel P. 
Huntington’s “The Clash of Civilizations?” Get Right and Wrong and How 
Does It Looks Two Decades Later? Foreignaffaires.com   

-  Goldstein, Joshua & Pevehouse, Jon (2013-2014) International Relations. 
Tenth Edition.      

- Vioti Paul R. & Kauppi Mark V. (2007) International Relations and World 
Politics. Security, Economy, Identity, published by Pearson Education, 
Third Edition, Delhi , India. 

-  Heart of Asia – Istanbul Process 6th Ministerial Conference, 4th December 
2016. Amritsar Declaration, Addressing Challenges, achieving Prosperity. 

 ان رنی ي پاڼل:
     دولسمشر د دفتر د ریاست رسمي ان رنی ي پاڼه  -

-   https://ocs.gov.af/dr/article_details/1392 
 اړوند انټرنیټي 23-5-2015د پژواا خبریالم ححری  اسالمی  البانم د خ ریدو نی ه  -

- https://peace.pajhwok  
اا افغانستتتانم نماهی بر چرایی اصتترار  البان برای  - ستتام لیسم بنفشتتهم قمار آمری ا با حری

اام 400رهایی  ندانی خ رن ند 1399/6/1د خ ریدو نی ه  ز م د شتتتهرآرا نیوز لزارشم اړو
 ان رنی ي حشونی:

-  https://shahraranews.ir/fa/news/39997/  

https://ocs.gov.af/dr/article_details/1392
https://peace.pajhwok/
https://shahraranews.ir/fa/news/39997/
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- www.hoe.gov,af , Annex -3- Supporting Countries and Organizations 
- www.hoe.gov,af , Annex-2- Heart of Asia Countries 
-  https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html 
- https://www.hoa.gov.af/cbms/cbms.html 
- https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html 
- https://www.hoa.gov.af/about-us/hoa-ip-secretariat.html 
- https://www.hoa.gov.af/about-us/about-hoa-ip.html 
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 تحقیقی دعوت-شرایط تدوین مقاله علمی تحقیقی برای مجله علمی

 ساختار مقاله  ▪
اختار مقاله:   - داری  دارای ستاختار علمیم قدرت استتدمل و نوآوری بوده و اصتل صتداقت و امانت مقالهـس

 .رعایت شده باشددر آن 
محتوای مقتالته   کننتدطکوحتاهم رویتام جتذابم جتدیتدم دارای قلمرو مشتتتخص بوده و بیتان   مقتالته  عنوان   عنوان:  -

 باشد 
کًر   چکیده: - های ححقیق کلمه بوده و باید حاوی ستتتوال اصتتتلیم فرضتتتیهم روش ححقیق و یافته  150حدا

 باشد  
 بین پنج حا هفت کلمه پس از چ یده آورده شود باید  ران کلیدیوا واژگان کلیدی:  -
شتامل بیان مست لهم اهمیتم ضترورتم ستوالم فرضتیهم روش ححقیقم نوع ححقیق و پییشتنه ححقیق  مقدمه: -

 اشد  ب
:  هـــــ ها؛ نوشتتت: پید: متن مقاله؛ جهای اصتتلی و فرعی؛  : عنوان ب: بیان موضتتوع؛ متن اصــلی: )الف -

 فهرست منابع و چ یدط انگلیسی 
های جدید به دستتت آمده از ححقیق باشتتد و جنبه نوآوری آن شتتامل نتیوه: مقاله گیری و نوآورینتیجه -

 مشخص شود 
  یهارا که منور به حنش ینموده و موضتتوعاح  تیرا رعا ی رف یاصتتل ب ستتندهینو : طرفیرعایت اصــل بی -

  م ر  نشوددر مقاله   شودم یم یو قوم  یمذهب
 دهیشیوۀ مرجع  ▪

ت بعتد از نقتل م لتبم درون قوط بیتایتد: انتام صتتتتاحتب  APAمتنی امتاختذدهی بته منتابع بتایتد بته روش درون 
 ت 77: 1364اکازنوم  مثال:ا رم سال انتشار: شمارط صفحهت  

 نحوۀ نگارش منبع در فهرست منابع  ▪
ها ادر دو بخش فارستی و انگلیستیت به حرحیب حروف الفبا و به شتر  زیر شتناختی منبعمشتخصتات کتاب

 در پایان مقاله بیاید:  
نتام ختانوادریم نتام استتتتال انتشتتتتارتم عنوان کتتاب ابته شتتت تل بولتدتم انتام مترجم یتا ـتاب:  دهی از کمرجع

 م انشر اصلیت مصحوتم محل انتشارم نام ناشر
ریم نام استال انتشتارتم عنوان کامل مقالهم نام مترجمم نام موله داخل قوط نام خانواد  دهی از مقاله:مرجع

   «م شماره مولهم صفحهم محل انتشار: ناشربه شکل ایتاعنک» 
ریم نام احاریج انتشتارتم عنوان مقاله یا کتاب ابه شت ل خانواد نامهای معتبر اینترنتی:  دهی از ـسایتمرجع

 ی اینترنتی ایتالی تم حاریج بازیابیم نشانی صفحه
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 ارزیابی مقاله ▪
مقاله بعد از  بت در دفتر آمریت مولهم حوستتط مدیر مستت ول و ستتردبیر بررستتی و در صتتورت    1

 شود  داشتن ارزش داوریم  ی قرارداد رسمی به داور داده می
رر مقاله نیاز به اصالحات داشته باشدم به نویسنده بازرردانده می  2  شود  ا
 ریرند مقامت حوصیفی در اولویت نشر قرار نمی  3
% نمبر کستتب کند و قبال در  80در این موله منتشتتر خواهد شتتد که بعد از ارزیابیم   ایمقاله   4

 های انترنتی منتشر نشده باشد موله دیگر یا سایت
 موله در پذیرفتن و ن ذیرفتن و نیز ویرایش مقالهم آزاد است   5
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