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 امغد پوهنتون د مؤسس پی
 

ه وعلیی للیه وصیحبه ومین اهتیدی الحمد لله رب العالمین والصالة والسالم علی سیدنا رسول الل
 بهدیه الی یوم الدین، وبعد:

علمی تحقیقاتو او  د پوهنتون دعوت د ګهتو  ځانګړې په او ادارې پوهنتون دعوت د ېپه پیل ک
 . وایم مبارکی پیلولو د ېنشراتو مرکز  ته د دعوت د علمي مجل

ستره علمي الس ته  وهی خپرول ېتحقیقي مجل او علمي ېد د کې ډګر په ېله شک پرته د پوه
 ده.  ړنهراو 

ي کولو، له علمي اصولو پیاوړ د مجلې د ېهیله لرم چ څخهد دعوت پوهنتون د تحقیقاتو مرکز 
 کې موندلو الرو حل علمي د ته ستونزو ټولنې د او کولو ترسره څیړنود  ډولساري  ېسره سم په ب

 .کړي ادا نقش او رول رغنده خپل
. دی چمتو ته ۍاو همکار ښوونوالر  ډول هر کې موخه ستره ېه دد دعوت پوهنتون مشرتابه پ

 ستاسو د البریاوو په هیله.
 

 پوهاند عبد رب الرسول سیاف
 د دعوت پوهنتون اعلی رییس

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 د علمي چارو د مرستیال پیغام
 

ن الحمد لله رب العالمین والصالة والسالم علی سید األنبیاء والمرسلن و علی للیه و صصیحابه ومی
 ی یوم الدین وبعد:صلاهتدی بهدیه 

 ۹د الزمیر سیورت: ) )قُْل َهْل يَْسَتوِي ال َِذيَن َيْعلَُموَن َوال َذِذيَن لذ َ َيْعلَُمذونَ (الله تعالی فرمایي: 
 (لیت

 پوهیږي؟ نه چې کسان هغه او يپوهیږ چې کسان هغه دي برابر سره لیا: ړهژبا
َ : )فرمایي ځایبل  َ  (لیت ۸۲د فاطر سورت: )( ِمْن ِعَب ِدهِ الُْعلََم ء إِن ََم  يَْخَشى الل 
 .دي پوهان چې ډاریږي کسان هغه څخه الله له شکه بې: ړهژبا

دعوت او جهاد پوهنتون امتداد دی. دعوت او جهاد پوهنتون په  د ېدعوت پوهنتون په اصل ک
کټران، عالمان، دیني زیات یې ته ټولنې چې شو تاسیس ېکال ک ۳۱۳۱  پیه ژونید د او انانجینر  ډا

 .کړل وړاندې کدرونه مؤثر او تکړه کې ډګرونو بېلو بېال
 ۳۱۲۲ پیه النیدې نامیه تیر پوهنتیون دعوت د ځل دویم په ېن هیواد کګرا په پوهنتون ړينومو 

 . وکړ پیل خدمت په ېکال ک
 علمیي د څنی  تیر تیدریس د کیې څتیر پیه فعالیتونو علمي خپلو د چې لري ړدا پوهنتون ویا

 .کوي خدمت هیواد د کې ډګر په توتحقیقا
دی او د لوی خدای په  ګام ښتلیغ لومړی کې ړنودعوت علمي او تحقیقي مجله په تحقیقي ک

 .مومي پراختیا او عمق ورځ په ورځ  ړۍمرسته به دا ل
 څخیه میو  لیه مشیورې او وړاندیزونه رغنده خپل چې لرو هیله او کوو مننه څخهله لوستونکو 

 .سپموي ونه
 

 تور شیرعلي ظریفيدوک
 د دعوت پوهنتون د علمي چارو مرستیال

 



  

 

 

 

 

 سخن نخست
 

الحمد لله رب العالمین و الصلوة والسالم علی سید المرسلین، محمد و علیی للیه و صصیحابه صجمعیین. 
 !دو بع( 9)الزمر، لیه « َهْل یْسَتوی الذیَن یْعَلُموَن والذیَن اَل یْعَلُموَن قل  »قال الله تبارک و تعالی 

های مختلف به ویژه در ها در عرصهجهان امروز جهان دانش و تحقیقات است؛ جهانی که تمام برنامه
شود. در این جهان کسانی حرف اول را مییافته بر اساس نتایج تحقیقات علمی ریخته میکشورهای توسعه

بدون شک تحقیق و تولید گویند و در تحول جامعه نقش دارند که سهم باالی در تولید دانش جدید دارند. 
 ایین از. است بشری جامعه  در پایدار ۀدانش، ماشین حرکت رسیدن به  اهداف مهم و رفتن به َسمت توسع

ها، مراکز تحقیقات و سایرنهادهای اکادمیک، نقش اساسیی و محیوری را در ایین خصیو  پوهنتون رو،
اساسیی ایین  بخیش ییک عنیوان بیه دعیوت پوهنتیون علمی ۀدارند. مرکز تحقیقات علمی و لمریت مجل

 توسیعه و انکشیاف دانش، ۀداند که به منظور تولید و سهم گرفتن در عرصه توسعمی خود ۀپوهنتون، وظیف
هیای تحقیقیاتی خیویش را توسیعه بخشید و تمیام فعالییت فکیری، و فرهنگیی تحوالت و جامعه در پایدار

ترین نتایج تحقیقات لنان حمایت قرار داده و تازهمحققین گرامی را که سهم فعال در این عرصه دارند مورد 
 اسیت، رسیده قلم اهل و فرهنگیان شما دست به که دعوت علمی ۀرا به دست نشر بسپارد.  بنابراین، مجل

های کادر علمیی دایمیی پوهنتیون دعیوت و اسیاتید محتیرم همکیار ایین نهیاد اکادمییک و تالش حاصل
های جامعه افغانستان را در نظر گرفته و لن را به ماعی و نیازمندیهمکاران اندیشمندم است که شرایط اجت

دست نشر سپردند. اینجا با استفاده از فرصت  از همه اندیشمندان، محققین، استادان و صاحبان فکر و قلم 
ترین نتایج تحقیقات علمی خویش را جهت نشر به این مجله علمی  ارسال لوریم که تازهدعوت به عمل می

 .شود افزوده علمی ۀشان به غنامندی این مجلند تا با استفاده از تجربیات و دانشبدار 
در این شماره، سعی شده است تا از بین مقاالت دریافت شده، مقاالتی به چیا  برسید کیه سیاختارمند 

 فیصیدی کیه شیده دریافیت مقیاالت بقییه. باشد برابر علمی ۀبوده و  با معیارها و استندردهای پذیرفته شد
ت نشیر سیپرده خواهید دسی بیه دعیوت علمی مجلۀ بعدی شماره در اند، نموده کسب را امتیازات از باالی

 انصیاحبو شد. با این حال، این شماره عاری از عیب نخواهید بیود. بنیاءز از محققیان، اسیاتید و اندیشیمند 
 .زندهای علمی شان این مجله را غنامند سابا نقد، و نظر و مشورهفکر لرزومندیم که 

 با مهر
 لعل محمد دوراندیش

 1011بهار  -مدیر مسؤول 





 

 





 

 

 
 
 
 

 
 ماهیت روابط بین الملل در نظریه سیاسی اسالم

 
 *دکتور عنایت الله خلیل هدف

 ی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوتځعضو کادر علمی و رییس پوهن*
 چکیده: 

مبتنی بر نصو  اولی اسالم، دیدگاه فقهیا و در این مقاله ماهیت روابط بین الملل در نظریه سیاسی اسالم 
پردازان معاصر مسلمان به بحث گرفته شده است. دییدگاه های فقها و نظریهمجتهدین پیشین، لرا و تفسیر

این مقاله مشخصاز بر جایگاه و ماهیت روابط بین الملل در اسالم ترکیز یافتیه و بیه مباحیث عمیومی غییر 
زد. مفروض مقاله این است که روابط بین الملل در نظریه سیاسی اسالم جایگاه پردانمیمرتبط به موضوع، 

زمان با تأسیس دولت اسالمی در عهد نبیوی بیه روابیط اصیل و اساسی دارد؛ چون نظریه سیاسی اسالم هم
های روابیط بیین ها و گونهسیاسی و بین المللی توجه خا  داشته مطابق شرایط و مناسبات لن زمان شیوه

 های مختلف توسط دولت اسالمی تطبیق و تمرین گردیده است.الملل در عرصه
یی بوده که بر محور عنوان عام )ماهیت روابیط خانهروش گردلوری اطالعات در این مقاله، روش کتاب

 مفهیوم روابیط بیین الملیل در دهد کههای این تحقیق نشان مییافتهبین الملل در اسالم( انجام شده است. 
هیای دیگیر اسالم مرتبط به اهداف و غایات بر قراری روابیط مییان دولیت اسیالمی و دولته سیاسی نطری

لمیز و صیل  و دوسیتی در نظرییه سیاسیی است. مبتنی بر مقاصد و غایات رسالت الهی، روابیط مسیالمت
هیای بیا دولت های بالمثل را در روابیطگرایی، جنگ دفاعی و رویهاسالم اصل است؛ اما اسالم با دید واقع

کیه فقهیای  قابیل بحیث اسیتیا هم پیمانی در فقه سیاسی اسیالم « دارالعهد»اصطالح  کند.دیگر نفی نمی
تواند روابیط دولت اسالمی می اند که مبتنی بر لنو مقررات خاصی در نظر گرفتهمسلمان برای لن، شرایط 

هیا ایجیاد کنید کیه ی مختلیف بیا دولیتهالمیز و دوستانه در چارچوب عقد معاهدات و توافقنامهمسالمت
 رود.پذیر در روابط بین الملل اسالم به شمار میعرصه گسترده و انعطاف

 روابط بین الملل، نظریه سیاسی اسالم، ماهیت صل  محور، پیکار محور. ها: کلید واژه  



     

 

 2 1400سال دوم، شماره دوم، بهار دعوت،  تحقیقی–مجله علمی

 مقدمه
گر چند محل میالد اسالم جزی رۀ عربی بود؛ اما در قرن هفتم میالدی، خورشید اسالم طلوع کرد. ا

این دین به منطقۀ معین و به مردم خاصی تعلیق نیافیت و از لحیام زمیانی بیه مرحلیۀ تیاریخی بیه 
عنیوان لییین دارای مبیادی و  گاه ظهیورش بیهخصوصی مرتبط نگردید؛ زیرا اسالم از همان صب 

ن بعثیت های جهانی و انسانی، خواهان تحقق خیر و عیدالت بیرای عالمییان بیود. هم نیاویژگی
کیه عنوان حامل لخرین رسالت الهی بدون تبعیض برای همه بشیریت بیود؛ طوری پیامبراسالم به

ْرَسلَْن َك إِل َ  رَْحَمًة لِلَْع لَِمينَ خداوند متعال رسالت پیامبرش را چنین معرفی نمود: 
َ
  َوَم  أ

( چنان یه 011ییت: ترجمه: ما تو را جز برای رحمیت جهانییان نفرسیتادیم. )سیورۀ األنبییاء، ل
َل الُْفْرَقذ َن خداوند کتاب این رسالت را دستور وقانون جهانیان گردانید، وفرمیود:  َتَب َرَك ال َِذي نَز َ

  َعلَى َعْبِدهِ لَِيُكوَن لِلَْع لَِميَن نَِذيرًا
ترجمه: زوال ناپذیر و پر برکت است کسی که قرلن را بیر بنیده اش نیازل کیرد تیا بییم دهنیدۀ 

 (0ان باشد. )سورۀ الفرقان، لیت: جهانی
خداوند متعال به پیامبر خود امر نمود رسالت پروردگارش را به همیه انسیانها برسیاند؛ چنان یه 
اسالم هرفرد را که به لن گرویده است مکلف ساخته در دعوت مردمان به این دیین و دفیاع از لن 

گزیجد وجهد نماید. به تأسی از این اوامر و مکلفیت ها ومردمان ر میان امت اسالمی و ملتها، نا
باشید و ییا در مییان افیراد وییا گیردد کیه ایین روابیط ییا در سیط  جامعیه میدیگر روابط ایجاد می

ها. البته در مورد ضرورت وجود این روابط برای رساندن دعوت اسیالمی و گسیترش اسیالم دولت
تالف و تفاوت دیدگاه وجود ندارد. به نقاط مختلف جهان میان همه علما و دانشمندان مسلمان اخ

کیاری زیسیتی و همقرلنکریم این روابط وپیوند میان خیانوادۀ بشیری را بیر اسیاس شیناخت و هم
ذُعوًو  َوَاَب  ِذَل اعالم نموده فرمیود:  ُُ ََذى وََعَعلَْنذ ُكْم  ْن

ُ
َ  َخلَْقَن ُكْم ِمْن َذَكذر  وَأ

َُه  الن َ ُس إِن  ي 
َ
يَ  أ

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ لَِتَع َرفُوا إِن َ  َ ْتَق ُكْم إِن َ الل 
َ
ِ أ َ ْكَرَمُكْم ِعْنَد الل 

َ
  أ

ها قرار دادییم تیا ها و قبیلهترجمه: ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن لفریدیم و شما را تیره
ک امتییاز نیسیت( گرامی بیا تقیواترین  )ج(تیرین شیما نیزد خداونیدیکدیگر را بشناسید؛ )اینها مال

 (01سورۀ الحجرات، لیت: شماست. )
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 3 اسلام یاسیس هیالملل در نظر نیروابط ب تیماه

سازد و این خطاب، ملل و قباییل انسیانی ها را بدون تبعیض مخاطب میاین حکم قرلنی انسان
گییرد. خطیاب و شیان در بیر میهای فکریرا بدون در نظرداشت عقیده، نژاد، رنگ و اسیتقامت

و روابیط  سیاق این لیت، گروهی و جمعی است؛ یعنی بیه ایین معنیی کیه ایین حکیم بیه مناسیبات
گیرد و منحصر به افراد نیست. چنان ه این لییت از ها و ملل و قبایل ارتباط میها وگروهمجموعه

خواهد با یکدیگر شناخت و معرفت پیدا کننید؛ یعنیی در روابیط و مناسیباتی های انسانی میگروه
  0د.پسندمیداخل شوند که عرف و فطرت سلیم، لن را 

شیان بیا دیگیران روش علمیی و امیر نمیوده تیا در برخیورد و تعامل خداوند متعال به مسلمانان
شان منطق وحکمت و برهان بوده سلوک منطقی و عقلی برای دعوت به اسالم پیشه کنند و سالح

  اْدُع إِلَى َسبِيِل َرو َِك بِ لِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنةِ فرماید: باشد. چنان ه قرلنکریم می
( 021کمت و انیدرز نیکیو، بیه راه پروردگیار دعیوت نمیا. )سیورۀ النحیل، لییت: ترجمه: با ح

ْحَسنُ  فرماید:هم نان می
َ
ْهَل الِْكَت ِب إِل َ  بِ ل َتِي ِهَي أ

َ
  َولَ  تَُج ِدلُوا أ

ترجمه: با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید. )سورۀ العنکبیوت،  
 (041لیت 

م لزادی فکر و عقیده را به ن  قرلنکریم از مبادی و اساسات اسالمی در روابط هم نان اسال
ينِ فرماید: انسانی تثبیت نموده است؛ لنجا که قرلنکریم می ِ   لَ  إِْكَراَه فِي الد 

کراهی نیست. )سورۀ البقره، لیت:   ( 211ترجمه: در قبول دین ا
َُ َء َرو َُك لَآمَ فرماید: هم نان می نْذَ  تُْكذرِهُ الن َذ َس َحت َذى َولَْو 

َ
َفأ
َ
ْرِض ُكل ُُهْم َعِميًعذ  أ

َ
َن َمْن فِي الْأ

  يَُكونُوا ُمْؤِمنِينَ 
گر پروردگار تو می  « به اجبار»خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی ترجمه: و ا

 (99رۀ یونس، لیت: خواهی مردم را مجبورسازی که ایمان بیاورند؟ )سو لوردند؛ لیا تو میایمان می
الملییل از همییین مبییادی و راه کارهییای اساسییی مفهییوم روابییط انسییانی در مجمییوع و روابییط بین

گیرد. اسالم از همیان بیدو ظهیورش، مخصوصیاز بعید از مسلمانان و دولت اسالمی سر چشمه می

                                           
-415، ص1811إلسالم دراسة مقارنة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، دكتور محمد طلعت الغنيمي، قانون السالم في ا .1

414. 
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گونی گردییده و همیواره توانسیت بیا اییتشکیل دولت، درگیر روییدادهای سیاسیی و نظامی ن گونیا
های مناسب برخورد نماید و از این مراحل دشوار موفقانه بگذرد؛ بلکه رویدادها و حوادث با روش

ها و وسایلی را به کار برد که در لن زمان ها روشها و دولتاسالم در عرصه روابط با افراد و گروه
 ها و نیروهای دور و نزدیک به لن لشنایی نداشتند.سایر گروه

کیه -شیانبرخورد نظامی داشته؛ اما لنگاه که مسلمانان در مقابیل دشمنان دولت اسالمی گاهی
بیه مقابلیه پرداختیه انید. گیاهی بیا عقید معاهیدات و  -قصد داشتند دولت اسالمی را نیابود سیازند

انید و گیاهی بیا ایجیاد شیان برخیورد نمودههای مشترک همراه با برخیی دشمنانتوافقات و پیمان
بینی اسیالمی برخاسیته از های دیگر در چوکیات تصیور و جهیانو دولتروابط خارجی با نیروها 

اند. بنا بر همین مبادی و اساسات، فهم سیاست خیارجی کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل نموده
یک موضوع اساسی و جوهری برای حفظ موجودیت دولت اسالمی به کار گرفته شده و یک امر 

ی کیه امیت اسیالمی بیه لن ایمیان دارد، بیه جهیان اساسی در جهت کسب نیرو برای حمیل امیانت
انسانیت پیشکش گردیده است. این روش و برخورد، غرض تنظیم روابط امت اسالمی با دیگران 

گزیر بوده و می  0باشد.به صورت درست لن یک امر ضروری و نا

 اهمیت و ضرورت پژوهش
کنید کیه افکیار لنجا نشیأت میاز نظر نویسنده، اهمیت و ضرورت این مقاله در شرایط موجود از 

کشور ما، مخصوصیاز نسیل جیوان در میورد رابطیه اسیالم بیا علیوم  درس لموختگانای از یک عده
های لن، بییه طییور خییا  رشییته روابییط بییین الملییل اسییالمی اجتمییاعی و علییوم سیاسییی و مؤلفییه

ن مسیلمانان هایی، داشتن رابطه سیاسی میاخوش افراط و تفریط گردیده است. افراد و گروهدست
کننید و در تعامیل بیا غییر مسیلمانان جیز خشیونت و جنیگ چییزی را و غیر مسلمانان را رد می

هایی در روابط مسلمانان با غیر مسلمانان حید و قییدی را پذیرند. از طرف دیگر افراد و گروهنمی
تی شناسند و برای اسالم در مسایل سیاسی و روابیط بیین الملیل هوییت و شخصییبه رسمیت نمی

کنند. عالوه برلن، افیراد و مستقل قایل نیستند و چون لب سیال به هر شکل و رنگی حرکت می
های الحیادی و سکوالرسیتی غربیی، اسیالم را چیون هایی در میان مسلمانان بر بنیاد نظرییهگروه

                                           
 .22م، ص1884، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1دكتور سعيد المهيري، العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية، ط .1
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داننید. شییوع مسیحیت و ادیان وضعی دیگر از سیاست و دولیت و روابیط بیین الملیل بیه دور می
ین افکار و نظریات و نیازهیای علمیی و فرهنگیی دیگیر اهمییت و ضیرورت ایین مقالیه را این ن

گیاهی انتخیاب بیشتر می سازد تا خواننده پویا و لزاد بتوانید راه خیود را بیا بصییرت و قناعیت و ل
 نماید.

 اهداف عام پژوهش
ی اسیالم پژوهش حاضر در پی اهداف و مقاصد خا  خود است؛ از جمله بیان این که فقه سیاسی

های متنوع و متناقض رو نظریههای مستقل خود را دارد و دنبالهدر عرصه روابط بین الملل دیدگاه
دیگر نیست. تبیین سبقت تاریخی و تطبیقی نظریه روابط بین الملل در فقه سیاسی اسالم هیدف 

، تحکییم دهد. هدف واالی نظرییه اسیالمی، روابیط بیین الملیل رادیگر این پژوهش را تشکیل می
هیا، تیأمین هیا و دولتهیای انسیانی، ملتکاری مییان افیراد و گروهروابط بر اساس شناخت و هم

دهد. با شناخت ماهیت روابط بین الملیل در اسیالم و عدالت و سعادت جوامع بشری تشکیل می
تطبیق لن در مناسبات و معیادالت روابیط بیین الملیل، ایین پیژوهش انتظیار دارد هنجارهیای بیین 

کاری متقابل، همبستگی اخالقی و تعهد بازیگران زیستی و هممحوری، هململلی مبتنی بر صل ا
 عرصه روابط بین الملل، ثبات و امنیت پایدار را در روابط بین الملل فراهم کند.

 روش تحقیق 
باشد. ایین تحلیلی نیز می-یی انجام شده است و نوع تحقیق توصیفیاین پژوهش به روش کتابخانه

کید بر این دارد که با فهم و شناخت ماهیت روابط بین الملل و جایگاه علمیی اسیالم در  نوشته تأ
باشد در راستای خودباوری و اعتماد به منابع اسالمی بیرای  حوزه مطالعات روابط بین الملل گامی

ر درک رویدادهای بین المللی و غنامندی پژوهشگران حوزه علوم سیاسیی و روابیط بیین الملیل د
 اسالم.

 نگرد؟اسلام به پدیده جنگ چگونه می
که نظریات فقهای اسالم را پیرامون ماهیت و کیفیت روابیط دولیت اسیالمی بیا دول و قبل از این

های دیگر مورد بحث قرار دهیم باید این پرسش را مطرح نمود که لیا ایین روابیط بیر اسیاس ملت
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که ای داشته باشیم به این  بهتر است اشارهصل  استوار است و یا بر بنیاد جنگ؟ در این خصو 
اسالم نسبت به جنگ چه دیدگاهی دارد. زیرا محور عمومی و اساسی روابط بین الملل در همیین 

شود. چون حالت صل  با حالت جنیگ تفیاوت دارد. پیس خالصه می« جنگ و صل »دو حالت 
بنیا بیرلن از فاییده خیالی روابط در حالت صل  با ایجاد روابیط در حالیت جنیگ متفیاوت اسیت. 

 نگرد؟نخواهد بود تا بدانیم که اسالم به صورت عموم به جنگ چگونه می
جنگ یک پدیدۀ اجتماعی در هیر  -مؤرخ و جامعه شناس معروف-به قول عالمه ابن خلدون 

زمان و مکان الزمۀ جامعۀ بشریت بوده و بیه صیورت طبیعیی هییت ملیت و نسیلی از لن در امیان 
 ناپسیند اسیت؛ زییرا در جنیگ زنیدهعین حال، جنگ خود یک پدیدۀ ناخوشایند و  باشد. درنمی
ها ویران می گردد. اما با همیه ایین پیامیدها، جنیگ ییک شوند و عمران و لبادیها نابود میجان

رود و صیفت ترین مظاهر تدافع و کشمکش بقا به شمار مییسنت جامعۀ بشری است و از بزرگ
چنان ه این امر را لفریدگار انسان و جهان تثبیت  0باشد.جودات زنده میطبیعی والینفک سایر مو 

کید نموده است:  ْرُض و تأ
َ
ِ الن َ َس َبْعَضُهْم بَِبْعض  لََفَسَدِت الْأ   َدْفُع الل َ

  َولَْولَ
گر خداوند، بعضی از مردم را به وسیلۀ بعضی دیگر دفع نمی  کیرد، زمیین را فسیاد ترجمه: و ا

 (210سورۀ البقره، لیت: فت. )گر فرا می
گیر چنید واقعیت هیای زنیدگی پس از نگاه اسالم جنگ یک پدیدۀ ناپسند و نامرغوب است. ا

دیدگان دفاع مشروع از خود، دفاع از لزادی فکر و اندیشه و دفاع از مظلومان و مستضعفان و ستم
ر گردانیده است. این مفاهیم رو اسالم جهاد و پیکار را یک فریضه ضرو گرداند. از اینرا جایز می

ْن در این فرموده خداوند متعال مفهوم و محقق است: 
َ
ُكتَِب َعلَْيُكُم الِْقَت ُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم َوَعَسى أ

يًْئ  َوُهَو َخْيٌر لَُكمْ  َُ   تَْكَرُهوا 

. چه ترجمه: جهاد )جنگ( در راه خدا بر شما مقرر شد؛ در حالی که برایتان نا خوشایند است
( 201که خیر شما در لن اسیت. )سیورۀ البقیره، لییت: بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال لن

دیدگان امیر های خردمدار را بیه دفیاع از مظلومیان و سیتمهم نان مسلمانان و به تبع همه، انسان
ِ َوالُْمْسَتضْ فرمایید: نموده می َعِفيَن ِمذَن الر َِعذ ِل َوالِّ َِسذ ءِ َوالِْولْذَداِن َوَم  لَُكْم لَ  ُتَق تِلُوَن فِي َسبِيِل الل َ

                                           
 .14، دار المعرفة، بيروت، ص11محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج .1
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ْهلَُه  َواْعَعْل لََن  ِمْن لَُدنَْك َولِي ً 
َ
ْخرِْعَن  ِمْن َهِذهِ الَْقْريَِة الظ َ لِِم أ

َ
َواْعَعْل لََن  ِمْن لَذُدنَْك  ال َِذيَن َيُقولُوَن َرو ََن  أ

  نَِصيًرا
گران( تضیعیف ان و زنان و کودکانی که )به دست ستمترجمه: چرا در راه خدا، و )در راه( مرد

گویند: پروردگیارا! میا را از ایین شیهر ای( که میکنید؟! همان افراد )ستمدیدهشده اند، پیکار نمی
گرند، بیرون ببر؛ و از طرف خود، برای ما سیر پرسیتی قیرار ده؛ و از جانیب )مکه( که اهلش ستم

 (11ما. )سورۀ النساء، لیت: خود، یار و یاوری برای ما تعیین فر
گزیر می گردد و برای مقاصد واالی دیگیری بیه ییک پس در چنین حاالتی، جنگ یک شر نا

شود کیه همانیا های عالی میای برای اهداف و لرمانگردد و نیز وسیلهامر خیر و خوب مبدل می
نیابرلن، در ایین باشید. باعالی نام خدا، حمایت دین حیق و منیع فسیاد و فتنیه در روی زمیین می

که امری اسیت ناپسیند و ناخوشیایند کیه شود، با لنحاالت، جنگ به نفع انسان و جامعه تمام می
يًْئ  َوُهَو َخْيٌر لَُكمْ همانا تعبیر قرلنی  َُ ْن تَْكَرُهوا 

َ
گردد که بایسیت مصداق خوب لن می  َوَعَسى أ

 یی پیشه کرد.به لن چنگ زد و در برابر پیامدها و تبعاتش صبر و شکیبا
مقصد اساسی مشروعیت جنگ در اسالم عبارت از راندن شر و بدی، دفع تجاوز، پشتیبانی از 

گان است؛ نه به سبب مخالفت و تفاوت در دین و نه برای اشتیاق نابود سیاختن مسلمانان و بی ار
ازه داد کیه ها. خداوند متعال جهیاد و پیکیار را زمیانی بیرای مسیلمانان اجیها و تعذیب انسانجان

شان پرداختند و میانع لزادی فکیر و اندیشیۀ حد روا داشتند و به قتلشان بر ایشان ظلم بیدشمنان
شان را ها را به ناحق از دیارشان اخراج نمودند، مال و داراییایشان گردیدند، تا لنجا که سرانجام لن

ِذَن  ذن پیکیار داد و فرمیود: غارت کردند. بعد از این همه ظلم و تجاوز، خداوند بیه مسیلمانان ا
ُ
أ

َ َعلَى نَْصرِِهْم لََقِديٌر ) ن َُهْم ُظلُِموا َوإِن َ الل َ
َ
ْن 93لِل َِذيَن ُيَق تَلُوَن بِأ

َ
  إِل َ  أ

ْخرُِعوا ِمْن ِديَ رِِهْم بَِغْيِر َحق 
ُ
( ال َِذيَن أ

 ُ   َيُقولُوا َرو َُن  الل َ
ردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که میورد ترجمه: به کسانی که جنگ بر لنان تحمیل گ

ها تواناست. همانها که از خانه و شهر خود، بیه نیاحق رانیده اند و خدا بر یاری لنستم قرار گرفته
 ( وفرمیود:19سیورۀ الحیج، لییت: گفتنید: پروردگیار میا، خیدای یکتاسیت! )که میشدند، جز این

ال َِذي ِ َ لَ  يُِحب ُ الُْمْعَتِدينَ َوَق تِلُوا فِي َسبِيِل الل َ ترجمیه: و در راه خیدا  َن ُيَق تِلُونَُكْم َولَ  َتْعَتُدوا إِن َ الل َ
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جنگند، نبرد کنید؛ و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدی کنندگان را دوسیت با کسانی که با شما می
 (091سورۀ البقره، لیت: دارد. )نمی

َ  َفَمِن اْعَتَدى َعلَْيُكمْ وفرمود:  ن َ الل َ
َ
َ َواْعلَُمذوا أ َِْل َم  اْعَتَدى َعلَْيُكْم َوات َُقذوا الل َ َف ْعَتُدوا َعلَْيِه بِِم

  َمَع الُْمت َِقينَ 
ترجمه: هرکس به شما تجاوز کرد، همانند لن بر او تعدی کنید، و از خیدا بپرهیزیید؛ و بدانیید 

 (11خدا با پرهیز گاران است. )سورۀ التوبه، لیت: 
ریزی ریزی اشتیاق ندارد؛ بلکه اسالم لمده است تا جنگ و خونم هرگز به جنگ و خوناسال

صیلی اللیه علییه وسیلم مسیلمانان را از تبعیات جنیگ و میان بشریت را نابود سازد. پیامبر اسالم 
یعنیی  0«ل  تتمنوا لق ء العدو، وسلوا الع فية فذذذا لقيتمذوهم ف رذبروا»درگیری هشدار داده فرمودند: 

شما برخورد با دشمن را لرزو نکنید؛ بلکه عافیت طلب نمایید، اما هرگاه با دشمن در گیر شیدید، 
 صبر و شکیبایی ورزید. 

دیدگان، پیمیان پیامبرصلی الله علییه وسیلم در راسیتای نصیرت و حماییت از مظلومیان و سیتم
تیه بیود، تأییید نیکان )حلف الفضول( را که در دوران جاهلیت غرض دفاع از مظلوم صیورت گرف

بخشد. چنان ه در یعنی اسالم این چنین پیمان را قوت می« الذسل م ل  يزيده إل  ُدة»نموده فرمود: 
لقد ُهدت في دارعبد اهلل بن عذدع ن » تأیید و حمایت مشارکت برای دفاع از مظلومان فرمودنید:

مین در خانیه عبداللیه بین  یعنیی 2.«حلف  م  أحب أن لي حمر النعم، ولو أدعى به في الذسل م لأعب 
جدعان در پیمانی حضور داشتم که برایم بهتر از اشتران سیرخ رنیگ گرانبهیا اسیت، و هرگیاه در 

 اسالم به چنین پیمانی خوانده شوم، حتما خواهم پذیرفت. 
ترین حاالت مشروعیت جنگ و جهاد در اسیالم را در میوارد علما و اندیشمندان مسلمان مهم

 ند:ازیر خالصه نموده
که دشمن لن را لغاز نموده: در چنین حالتی دفع تجاوز و دفاع از نفس در مقابل تجاوزیالف( 

حق طبیعی هر فرد و هر کیان و دولت است که از خود دفاع کند و به دفع تعدی و تجاوز بپردازد. 
                                           

و روايت مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى، با زيادت: "واعلموا أن الجنة تحت ظالل متفق عليه به روايت ابو هريرة.  .1
 السيوف".

 .135، ص1ابن هشام، ج .2
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ایید: فرمانید. خداونید متعیال میگونیه جنیگ را تأییید نمودهقوانین بین الملل و عرف بشیری این
 َلَ  يُِحب ُ الُْمْعَتِدين َ ِ ال َِذيَن ُيَق تِلُونَُكْم َولَ  َتْعَتُدوا إِن َ الل َ    َوَق تِلُوا فِي َسبِيِل الل َ

ترجمه: و در راه خدا با لنان که به جنگ و دشمنی شما بر خیزند بجنگید، لیکن از حد تجاوز 
اونید متعیال در جیای ( خد091قیره، لییت: نکنید که خیدا متجیاوزان را دوسیت نیدارد. )سیورۀ الب

َِْل َم  اْعَتَدى َعلَْيُكمْ  فرماید:دیگری می   َفَمِن اْعَتَدى َعلَْيُكْم َف ْعَتُدوا َعلَْيِه بِِم
گر کسی با ستم بر شما تجاوز نمودترجمه:  ، با وی به قدر ستمی کیه بیر شیما روا نمیوده پس ا

َوَقذ تِلُوا الُْمْشذِريِيَن م نان خداوند متعال فرموده است: ( ه094مقابله کنید. )سورۀ البقره، لیت: 
  َك ف ًَة َكَم  ُيَق تِلُونَُكْم َك ف َةً 

زار کنید چنانکه مشرکان نیز همه متفقا با شما بیه یعنی: و یکجا ومتفقا با مشرکان قتال و کار 
 (11سورۀ التوبه، لیت: ) .جنگ و خصومت بر می خیزند

امنیت دعوت و جلوگیری از فتنه در دین: دفیاع از لزادی دیین و  ه وضمانت لزادی عقید ب(
به همین سیبب  .عقیده و لزادی فکر و اندیشه از مقاصد دیگر مشروعیت جنگ در اسالم است

جنگ مشروعیت یافت و به مسلمانان اذن داده شد تا در مقابل تجیاوزگران کیه لزادی دیگیران را 
ِذَن  شوند بجنگند. خداوند متعال فرمود:عقاید دیگران میکنند و سبب فتنه در دین و سلب می

ُ
أ

َ َعلَى نَْصرِِهْم لََقِديرٌ  ن َُهْم ُظلُِموا َوإِن َ الل َ
َ
   لِل َِذيَن ُيَق تَلُوَن بِأ

ترجمه: به کسانی که جنگ بر لنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که میورد 
َوَقذ تِلُوُهْم َحت َذى لَذ   (19سیورۀ الحیج، لییت: هیا تواناسیت. )ر یاری لناند و خدا بستم قرار گرفته

 ِ يُن لِل َ ِ   تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن الد 
و جنگ )جهاد( کنید با ایشان تا وقتی که باقی نماند فتنه )شرک( و تنهیا باشید دیین  ترجمه: 

 (091سورۀ البقره، لیت: خا  برای خدا. )
گر به قوانین بین  گیردد کیه قیوانین بیین الملیل بیه همیین مبیدص الملل دقت شود، مالحظه میا

ها و منشورهایی در ایین راسیتا غیرض ضیمانت و حماییت لزادی نماید و پیهم اعالمیهدعوت می
 شوند.ها برای رعایت لن دعوت میگردد و کشورها و دولتفکر و اندیشه صادر می

روه: خداوند متعال در مشروعیت جنگ در ایین نصرت و یاری مظلوم چه فرد باشد و یا گ ج(
ِ َوالُْمْسَتْضَعِفيَن ِمذَن الر َِعذ ِل َوالِّ َِسذ ءِ حالت چنین فرموده است:  َوَم  لَُكْم لَ  ُتَق تِلُوَن فِي َسبِيِل الل َ
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َ
ْخرِْعَن  ِمْن َهِذهِ الَْقْريَِة الظ َ لِِم أ

َ
ْهلَُه  َواْعَعْل لََن  ِمْن لَُدنَْك َولِي ً  َواْعَعذْل لََنذ  َوالِْولَْداِن ال َِذيَن َيُقولُوَن َرو ََن  أ

  ِمْن لَُدنَْك نَِصيًرا
کنید، و در راه )لزادی( جمعی ناتوان از مردان و زنان یعنی: چرا در راه خدا جنگ )جهاد( نمی

 دجانیب خیو کارند بیرون لور، و از گویند: بار خدایا، مارا از شهر که مردمش ستموکودکان، که می
 (11سورۀ النساء، لیت: برای ما حامی و یاور فرست. )

در این راستا پیامبر اسالم حلیف الفضیول و ییا پیمیان نیکیان در دوران جاهلییت را کیه بیرای 
پشتیبانی از مظلوم منعقد گردیده بود تأیید و حمایت نمود. حلف الفضول یا پیمان نیکان عبارت 

های حرام بود در مکه صورت گرفت. سبب پیمان قعده( که از ماهاز پیمانی بود که در ماه )ذی ال
نیکان چنین بود که مردی از قبیلۀ )زبید( از خارج مکه با اموال تجارتی به شهر مکیه وارد شید و 

از قبیلۀ سهم و از سران قریش، معاملۀ تجیارتی انجیام داد. عیا  « عا  بن وائل»با شخصی بنام 
سر باز زد و لن مرد زبیدی یک قصیده حماسیی انشیاد کیرد و بیا بن وائل از پرداخت حقوق وی 

لواز بلند به گوش اهل مکه رساند. در این وقت سران مکه به دعوت زید بن عبدالمطلب یکیی از 
کاهای پیامبرصلی الله علیه وسلم در خانۀ عبدالله بن جیدعان گیرد لمدنید و پیمیان حماییت و  کا

وق مرد مسافر قبیلۀ زبید را از عا  بن وائل ستاندند و تعهد پشتیبانی از مظلومان را بستند و حق
نمودند که به پشتیبانی هر مظلومی از اهل مکه و یار خارج مکه بشتابند. پیامبر صیلی اللیه علییه 
وسلم که در این وقت حدود بیست سال عمر داشت و هنوز به پیامبری مبعوث نگردییده بیود، در 

ک ورزید و بعده ک در ایین پیمیان ییاد این پیمان اشترا ا در دوران رسالت خود با افتخار از اشیترا
من در منزل عبدالله بین جیدعان در پیمیانی حضیور داشیتم کیه بیرایم بهتیر از »فرمود: نموده می

اشتران سرخ رنگ پر بها است و هرگاه در اسیالم بیه چنیین پیمیانی خوانیده شیوم، حتمیا خیواهم 
کرم قبیلۀ خزاعه را در مقابل تجاوز قریش یاری رسیاند و بینیم که رسول هم نان می 0«.پذیرفت ا

 به خاطر دفاع از مظلومان این قبیله و عهد شکنی قریش، جنگ فت  مکه را به راه انداخت.

                                           
 133سيرت ابن هشام، ص .1
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توان گفت که این حیاالت ذکیر شیده همیه از ابیزار اسیتعمال حقیوق با مالحظۀ موارد فوق می
دهد به خاطر دفاع از بقا به هر دولتی حق می طبیعی یک دولت شناخته شده که قانون بین الملل

 و مساوات و لزادی و احترام حقوق متقابل اقدام به استخدام نیروی انسانی نماید.
اند که جنگ از نگاه اسالم بر محور مقابله بیا تجیاوز، تمیرد، رهزنیی و به این نظرجمهور فقها 

اساسی جهیاد و جنیگ دفیع تجیاوز  چرخد. به این معنی که اسباب و عواملحمالت مسلحانه می
شود؛ بلکه به خاطر تجاوزش بر اسالم و مسلمانان است نه کفر و شخ  به سبب کفر کشته نمی

شیود، که از نظر اسیالم انسیان غییر جنگنیده اصیال کشیته نمیبه دلیل این 0گردد.موجب قتل می
حیرام گردانییده فرمیوده  چنان ه پیامبر اسالم کشتن زنان، پیر میردان و کودکیان را بیه طیور قطیع

  2.«ل  تقتلوا ُيخ  ف ني ، ول  طفل ، ول  امرأة، ول  تغلوا»است: 
 یعنی: مرد کهن سال از پا مانده، کودک و زن را نکشید و زیاده روی و خیانت نکنید. 

بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم معاهده صیل  و شیهروندی و زنیدگی هرگاه کفر سبب قتل می
پیذیرفت، حکمییت در کرد، صل  با مشرکین قیریش را نمید در مدینه را عقد نمیمشترک با یهو 

کراه در دین جواز پییدا میمورد یهود بنی قریظه را قبول نمی کیرد، خداونید متعیال بیه امین کرد، ا
کن امنشان تا رسیدندادن مشرکان و حمایت کیرد، جزییه از اهیل کتیاب شان امیر نمیشان به اما

شد و هرگاه کفر و ، قبول معاهده ذمه و حمایت لن سبب پایان جنگ معرفی نمیگردیدمجاز نمی
گردید و هرگز جزیه از شان تعیین میبود، پایان جنگ اسالمشان در دین سبب جنگ میمخالفت

شد تا بر دین خود باقی بمانند. از جانب دیگر وقایع و رویدادهای تیاریخی گیواه لنان پذیرفته نمی
لمانان قبل از هجرت و بعد از هجرت همواره مورد تجاوز قرار داشتند، مشرکان به لن است که مس

پرداختنید، امیوال و داراییی مسیلمانان را غصیب و شدیدترین نوع به تعذیب و شیکنجۀ ایشیان می
مصادره کردند، اقدام به قتل و ترور پیامبرصلی الله علیه وسیلم نمودنید و بیرای جنیگ و نیابودی 

های فارس الت و جاهای مختلف لشکرکشی نمودند. به همین ترتیب، امپراتوریمسلمانان در حا
کم کسرا در یمن کسانی را فرستاد تیا سیر پییامبر صیلی  و روم چنین کاری را در پیش گرفتند. حا

                                           
. فتح المعين شرح قرة 211، ص5. مغني المحتاج، ج281، ص5. فتح القدير، ج371، ص1ر.ک: بداية المجتهد، ج .1

 وما بعدها. 111بن تيمية ص. رسالة القتال ال133العين، ص
 .42، ص3. سنن أبي داود، ج81، ص8سنن البيهقي، ج .2
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الله علیه وسیلم را بیه نیزد وی بیاورنید، بیاالی قباییل عربیی مجیاور امپراتیوری فیارس حمیالت و 
شد؛ پادشاهان و سران منطقۀ حیره را برای تجاوز و حملیه بیاالی مسیلمانان  تجاوزات براه انداخته

ها و مسیحیان شام مربیوط بیه امپراتیوری روم بیه قتیل مسیلمانان استخدام نمودند. هم نان رومی
قبایل عربی مجاور خود پرداختند که عملکرد یکی از امرا و زمامداران غسان نمونۀ این امر بیود. 

ون جنگی بزرگی را غرض نابودی محمد و یاران و پیروان وی در مؤته، تبوک و امپراتوری روم قش
 0جاهای دیگر براه انداختند.

گیری در این میورد چنیین نتیجیه -یکی از نویسندگان معروف مسلمان-دکتور رمضان البوطی 
ست نه جمهور فقهاء به این نظراند که جهاد مسلحانه عبارت از محاربه تجاوزگران ا»نموده است: 

به علت کفیر کیه میذاهب میالکی، حنبلیی، حنفیی و شیافعی در ییک قیول خیود بیه همیین نظیر 
باشند. البته این مسأله ارجحیت دارد که دالیل زیادی مقتضی لن است و بر این مسأله چنیین می

جیواری و گردد که هرگیاه محاربیه و تجیاوز بیر طیرف گیردد و مسیلمانان بیه حسین هممرتب می
ن صادقانه اطمینان یابند. در این حالت اسالم به ضیرورت همزیسیتی و تفیاهم و همکاری و تعاو

کیید میی ورزد. ایین چییزی همکاری و دوستی با ادیان دیگر، مخصوصیا نصیرانیت و یهودییت تأ
است که نظام اسالم عمال طرفدار لن بوده و لیات قرلنی صراحتا به این امر دالت دارنید. خداونید 

ْن لَ فرماید: متعال می
َ
يِن َولَذْم يُْخرُِعذوُيْم ِمذْن ِديَذ رُِيْم أ ِ َِذيَن لَْم ُيَق تِلُوُيْم فِذي الذد 

ُ َعِن ال    َيْنَه ُكُم الل َ
َ يُِحب ُ الُْمْقِسِطينَ  وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِن َ الل َ   َتَبر ُ

را از دیارتان بییرون  ترجمه: خدا شما را از لنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما
کند که با لنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید کیه خیدا میردم بیا ننمودند، منع نمی

 (8)سوره الممتحنة، لیت:  2دارد.عدل و داد را بسیار دوست می
های تاریخی که قبالز به لن اشاره پس جنگ از نظر اسالم، در روشنایی نصو ، اقوال و رویداد

دید، مشروعیت ندارد مگر در حالتی که بنام جهاد در راه خدا در خیارج و ییا غیرض تأدییب و گر 

                                           
وما  115م، ص1815، مكتبة النهضة المصرية، 7، ط1ر.ک: د. حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي، ج .1

 .21بعدها. د. الزحيلي، المرجع السابق، ص
م: كي  نفهمه  كي  نمارسه ، دار الفكر المعارر، بيروت، ر.ک: محمد سعيد رمضان البوطي، الجهاد في اإلسال .2

 .111، ص1883
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بدین ترتیب، شریعت اسالمی جنیگ را بیه  0گران در داخل دولت بوده باشد.کیفر دادن مجرمان و بغاوت
ه پذیرد؛ بلکه برای جنگ؛ مبادی، قواعد و اسباب زییادی وضیع نمیوده کیصورت مطلق و بنام جنگ نمی

های فقه اسالمی به صورت تفصیلی لن را توضی  وتشری  نموده، شیروط و لدابیی را در حیاالت و صیحنه
کمیییت و مختلییف جنییگ مقییرر داشییته اسییت. اسییالم جنییگ هجییومی را بییرای فییت ، توسییعه طلبییی، حا

پذیرد؛ زیرا جنگ مشروع و مورد قبول شریعت اسالمی همان جنگ دفاعی برای دفیع خواهی نمیبرتری
اوزی است که دشمن لن را لغاز نموده و یا برای دفاع از یک حق مشروع و ثابت بیه مقتضیای عهید و تج

پیمانی که دشمن لن را نقض نماید و یا برای تیأمین امنییت لزادی اندیشیه و دعیوت جهیاد مشیروعیت و 
 کند.تحقق پیدا می

ضرور گردد، التزام و پابندی به با در نظر داشت موارد و مطالب ذکر شده در باال، باز هم هرگاه جنگ 
ای که شریعت اسالمی برای جنیگ مقیرر نمیوده و بیر مسیلمانان ضیروری ملیزم نظام کامل و همه جانبه

ها و لداب عالی مبتنی بر ترحم، عدالت و برخیورد نییک بیوده کیه قیرلن باشد؛ نظامی که شامل ارزشمی
ها قبیل تعییین نمیوده و بیه راستین اسالم قرن کریم و سنت عملی و قولی پیامبر اسالم و عملکرد خلفای

اند. در حالی که قوانین تنظیم کنندۀ جنگ در قانون بین الملل اروپا فقط سه قیرن پییش بیه لن عمل کرده
میان لمده و بسا موارد خود را از شریعت اسالمی به دست لورده است. با لنهیم ایین قیوانین تیا نیمیۀ قیرن 

عد عرفی محض باقی ماند، تیا اینکیه کشیورها لن را در شیکل معاهیدات نزدهم میالدی صرف در حد قوا
م، سیپس توافقنامیۀ جنییوا 0811ترین لن معاهیدۀ بحیری پیاریس در سیال درج و تدوین کردند که قدیمی

های دیگیری اسیت کیه م و اتفاقییه0814راجع به معامله و برخورد با زخمیان و مریضان جنگی در سیال 
 2گردد.محدود، تطبیق و عملی میتنها در چوکات بسیار 

 اهیت روابط بین الملل در اسلامم
فقها و پیشگامان فکر اسالمی قدیم و جدید در مورد تعیین و تشخی  طبیعیت و نوعییت رابطیه 

های دیگر لراء و نظریات مختلف دارند. این نظریات اساساز بر محور میان دولت اسالمی با دولت
هیای دیگیر بیر اسیاس جنیگ اسیتوار ه میان دولت اسالمی و دولتچرخد که لیا رابطاین امر می

 است و یا بر اساس صل .
                                           

 .234ابن خلدون، منبع سابق، ص .1
ر.ک: المستشار علي منصور، الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة،  .2

 .285-283م، ص1814
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در اینجا ما مشیهورترین مکاتیب و میذاهب فکیری فقهیای مسیلمان را اراییه نمیوده بیه طیرح 
پردازیم کیه موضیوع روابیط نظریات علمای معاصر مبتنی بر تفسیر زمانی و مرحلی نصوصی می

گییرد. اساس مصدر قرلنی لن و ترتیب نزول لییات قرلنیی در بیر میخارجی دولت اسالمی را به 
 گیرند:این نظریات و مکاتب در دو مجموعه و یا دو استقامت مورد مطالعه قرار می

 نظریه پیکار محور - 1

صاحبان این نظریه برلنند که اصل رابطه میان مسلمانان و غیر مسلمانان به اساس جنگ اسیتوار 
اسالم در عصر اجتهاد فقهی به این نظر بودنید کیه جهیاد )جنیگ( بیر هیر است. جمهور فقهای 

مسلمان فرض است تا اینکه مردمان به دین خدا داخل شوند، یا به اعطیای جزییه راضیی گردنید. 
گونه که جنگ مشروعیت دفاعی دارد، جنگ پیشروی و ابتدائی نیز مشروعیت پیدا نموده همان

و غییر مسیلمانان فقیط در حیاالت اضیطرار رونمیا گردییده  است و صل  و امنیت میان مسلمانان
است. بدین ترتیب صاحبان این نظریه، دنیا را به دو جناح و یا دو دسته تقسیم نموده اند که یکیی 

به این معنا که هرگاه اصل جنگ مشروع، جهاد بوده  0باشد.)دار اسالم( و دیگری )دار حرب( می
کمیت یگانۀ دین خدا و برتری کلمۀ خدا باشد، پس هر لنکه مانع این امر شود  و مقصد جهاد حا

به اتفاق مسلمانان باید با وی جنگ صورت گیرد. اما کسانی که از اهل پیمیان و جنیگ نیسیتند؛ 
مانند زنان، کودکان، نوجوانان، صومعه نشیینان، پییر میردان، نابیناییان و هماننید ایشیان بیه اتفیاق 

شوند، مگیر در مقابیل گفتیار و ییا عملکردشیان بیا کشته نمیجمهور علماء از جنگ در امانند و 
  2گیرد.ایشان برخورد صورت می

جهاد دعوت »در شرح فت  القدیر به اساس مذهب احناف در تعریف جهاد چنین لمده است: 
باشید و سیبب لن وجیود کیافران کردن به دین حق و جنگ در مقابل منکران، با جیان و میال می

هم نیان در کتیاب )المقیدمات الممهیدات(  1«باشید.ۀ جنگ بیاالی میا میاست که خود به مثاب

                                           
. د. وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه  111م، ص1813كر للطباعة والنشر، ، دار الف2ط 5الشافعي، األم، ج .1

 .131اإلسالمي، مرجع سابق، ص
 .131شيخ اإلسالم ابن تيمية، السياسة الشرعية في أرول الراعي والرعية، دار الكتب العربي، بيروت، ص .2
 ، مطبعة بوالق، مصر،5القدير، جابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح  .3

 .278هـ، ص1311
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جهاد با شمشیر جنگ با کافران در دین است. پس هر کسی که نفس خود را »چنین لمده است: 
خا  برای خدا بذل نماید و به دشواری مواجه سازد، در راه خدا جهیاد نمیوده اسیت. امیا هرگیاه 

شود، مگر جهاد با کیافران بیا ر گردد، مطلقیت لن مراد نمیجهاد در راه خدا به صورت مطلق ذک
تیألیف « المهیذب»در کتیاب  0«شمشیر تا اینکه به اسالم بگروند و یا بیا قبیول جزییه تین دهنید.

گر کافران از جملۀ کسانی نباشند که با گرفتن جزیه به کفر خیود گذاشیته »شیرازی لمده است:  ا
صیلی اللیه علییه وسیلم:  یم گردند، نظر به این فرمودۀ پییامبرها جنگ شود تا تسلشوند، باید با لن

 2«أمرت أن أق تل الن س حتى يقولوا ل  هلإ إل  اهلل، فذذا ق لوه  عصموا مني دم ء هم وأموالهم إلذ  بحقهذ »
(، هرگاه چنین قولی را بگویند خون ال إله إال اللهام بجنگم تا مردمان بگویند )مأمور گردیده یعنی

ن در امان خواهد بود، مگر با گرفتن حق لن. هم نان ابن قدامه در کتاب خود )المغنی( شاو مال
گیرند تیا اینکیه مسیلمان شیوند، و ییا گوید: اهل کتاب و مجوسیان مورد قتال وجنگ قرار میمی

شود تا اینکیه دیین اسیالم را اینکه به پرداخت جزیه تن دهند، با کافران غیر اهل کتاب جنگ می
   1.بپذیرند

برخی از علما و نویسندگان متأخرین نییز بیه همیین نظرییه رفتیه انید کیه از لن جملیه دکتیور 
دولت اسالمی مردم را بیه هیدایت خداونید »گوید: توان نام برد که میمصطفی کمال وصفی را می

کند، تا این دعوت را بپذیرند، هرگاه از پذیرش لن امتناع ورزند، بر دولت اسالمی اسیت دعوت می
هیا راهییاب گردنید و توزی، تیا باشید کیه لنتا با ایشان بجنگد؛ اما به قدر ضیرورت و بیدون کینیه

 برادران فردا بوده باشند. 
هایی که به اسیاس دولت»گوید: هم نان دکتور عبدالکریم زیدان این نظریه را تأیید نموده می

هیا را بیه حییث دولیت اسیالمی لن انید،غیر اسالم استوار گردیده انید و احکیام اسیالم را رد نموده
باشند؛ زیرا باطل منکر وفساد است. پس منکر باید شناسد که مستحق بقا نمیموجودات باطل می

از میان برداشته شود. زوال و برداشتن لن این است که به اساس اسالم از سر بنا یابد؛ به نحوی که 
کمان و زمامداران لن مسلمان باشند و قانون لن قانون باشید. ایین اسالمی )شیریعت اسیالمی(  حا

                                           
 .211-248، مطبعة السعادة، مصر، ص1، ط1ابن رشد القرطبي محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ج .1
 .232م، ص1848، مطبعة مصطفى البابي وأوالده، 2أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في الفقه، ج .2
 .312، ص1813، دار الكتاب العرب، بيروت، 1ج ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، .3
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کمیت امر وقتی صورت می گیرد که این دولتها اسالم را بپذیرند وقانون لن را اجرا کنند و یا به حا
باشد. هرگاه هیت یکیی سیاسی دولت اسالمی و قانون لن تن دهند که نشانۀ لن پرداخت جزیه می

کمیت سیاسی لناز این دو را نپذیرند، بر دولت اسالمی است که با  ها بجنگد تا مطیع قدرت و حا
و قانون اسالمی گردیده جزء دار اسالم و یا سرزمین اسالم قرار گیرند. معنای این امیر ایین اسیت 

 0که رابطه میان دولت اسالمی با غیر لن به اساس جنگ استوار است نه صل .
کیرم ضییاء العمیری، ابیو االعلیی میودود ی و... از پییروان ایین حسن البنا، سید قطب، دکتور ا

دیدگاه اند و به این نظریه اند که جهیاد ییک فریضیه و ضیرورت دعیوت اسیت؛ زییرا اهیداف لن 
کم بیا وسیایل ممکنیه در همیه  -اعالن لزادی انسان است اعالن قاطعی که در مقابل وضعیت حیا

ه وطین کنید، برابیر اسیت کینماید و تنها با بییان فلسیفی نظیری کفاییت نمیجوانب لن تعامل می
دار اسالم در امان باشد و یا از جانب همسایگان در معرض تهدید  -و یا به تعبیر صحی  –اسالمی 

 2قرار داشته باشد.
طرفداران این اتجاه و یا این نظریه با دالیلی از قرلن و سنت و عصر خلفیای راشیدن اسیتدالل 

ایند. از جمله به قیول خداونید نمنموده، به لیات جهاد که به قتال و جنگ امر نموده استشهاد می
يًْئ  َوُهَو َخْيٌر لَُكْم متعال که فرموده است:  َُ ْن تَْكَرُهوا 

َ
ُكتَِب َعلَْيُكُم الِْقَت ُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم َوَعَسى أ

ْنُتْم لَ  َتْعلَُمونَ 
َ
ُ َيْعلَُم َوأ ر ٌ لَُكْم َوالل َ َُ يًْئ  َوُهَو  َُ ْن تُِحب ُوا 

َ
  َوَعَسى أ
گوار و ناخوشایند است، لکین چیه  یعنی حکم جهاد بر شما مقرر گردید و حال لنکه بر شما نا

بسیار شود که چیزی را مکروه شمارید ولی به حقیقت خیر وصالح شما در لن بوده، وچه بسییار 
شود چیزی را دوسیت داریید و در واقیع شیر وفسیاد شیما در لن اسیت، وخیدا )بیه مصیال  امیور( 

 (201)سورۀ البقره، لیت:  نید.داداناست وشما نمی
ْنَي  این قول خداوند متعال که فرموده است:   ِ ال َذِذيَن يَْشذُروَن الَْحَيذ َة الذد ُ َفلُْيَق تِْل فِي َسبِيِل الل َ

ْعًرا َعِظيًم 
َ
ْو َيْغلِْب َفَسْوَف نُْؤتِيِه أ

َ
ِ َفُيْقَتْل أ  بِ لْآِخَرةِ َوَمْن ُيَق تِْل فِي َسبِيِل الل َ

                                           
 .45م، ص1874د. عبد الكريم زيدان، مجموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .1
 حسن البنا، سيد قطب، أبو األعلى المودودي: الجهاد في سبيل الله، االتحاد اإلسالمي للمنظمات الطالبية، .2
 .18م، ص1815، 1ي، المجتمع المدني في عهد النبوة، ط. د. أكرم ضياء العمر 113و 15م، ص1871 
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ترجمه: پس کسانی باید در راه خیدا جهیاد کننید کیه زنیدگی ایین جهیان را بیه لن جهیان میی  
فروشند. وهر کس در راه خدا جهاد کند و کشیته شیود ییا فیات  گیردد، زود باشید کیه او را اجیری 

 (14عظیم دهیم. )سوره النساء، لیت: 
وا لَُهْم َم  اْسَتَط هم نان این فرمودۀ خداوند متعال:  ِعد ُ

َ
ة  َوِمْن رَِو ِط الَْخْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َوأ ْعُتْم ِمْن قُو َ

ْيء   َُ ُ َيْعلَُمُهْم َوَم  ُتْنِفُقوا ِمْن  ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم لَ  َتْعلَُموَنُهُم الل َ ِ َوَعُدو َ ِ يَُوف َ  َعُدو َ الل َ فِي َسبِيِل الل َ
ْنُتْم لَ  ُتْظلَُمونَ 

َ
  إِلَْيُكْم َوأ

ترجمه: وشما ای مؤمنان در مقام مبارزه با لن کافران خود را مهیا کنید و تا لن حد که بتوانیید 
از لذوقه و تسلیحات و لالت جنگی و اسبان سواری زین کیرده بیرای تهدیید و تخوییف دشیمنان 
 خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و نیز برای قوم دیگری که شما بر لن مطلع نیستید و خدا بر

گاه است. لن ه در راه خدا صرف میلن کنید خدا تمیام وکامیل بیه شیما عیوض خواهید داد و ها ل
َقذ تِلُوا ال َذِذيَن لَذ  ( و ایین قیول خداونید: 11هرگز به شما ستم نخواهد شد. )سوره األنفال، لییت: 

ُِموَن َم  َحر َمَ    يَُحر 
ِ َولَ  بِ لَْيْوِم الْآِخِر َولَ وتُذوا  يُْؤِمُنوَن بِ لل َ

ُ
ِ ِمذَن ال َذِذيَن أ   يَِديُنوَن ِديَن الَْحق 

ُ َوَرُسولُُه َولَ الل َ
  الِْكَت َب َحت َى ُيْعُطوا الِْجْزيََة َعْن يَد  َوُهْم َر ِغُرونَ 

ترجمه: با لنانکه از اهل کتاب )یهود ونصاری( که ایمان به خدا و روز قیامت نییاورده و لن یه 
ده، حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنیید تیا را که خدا و رسولش حرام کر 

 (29لن گاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند. )سوره التوبة، لیت: 
َ هم نان که خداوند متعال فرموده:  ن َ الل َ

َ
 َوَق تِلُوا الُْمْشِريِيَن َك ف ًَة َكَم  ُيَق تِلُونَُكْم َك ف ًَة َواْعلَُموا أ

  َمَع الُْمت َِقينَ 
ترجمه: و متفقا همه با مشرکان قتال وکارزار کنید چنانکه مشرکان نیز همه متفقیا بیا شیما بیه 

( و ایین 11خیزند و بدانید که خدا با اهل تقواسیت )سیور التوبیة، لییت: جنگ وخصومت بر می
ِ َفذذِِن اْنَتَهذْوا َفلَذ  ُعذْدَواَن إِل َذ  َعلَذى َوَق تِلُوُهْم َحت َى لَ  تَُكوَن فِْتَنذٌة َويَُكذوَن قول خداوند:  يُن لِل َ ِ الذد 

  الظ َ لِِمينَ 
کم باشید  ترجمه: وبا کفار جهاد کنید تا فتنه وفساد از روی زمین برطرف شود و دین خیدا حیا
گر )از فتنه( دست کشیدند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نیسیت. )سیوره البقیرة، لییت:  وبس، و ا

091) 
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گوید که امر به قتال با هر مشرک، در هر موضیع میراد می  ...َوَق تِلُوُهمْ در تفسیر لیۀ قرطبی 
ولیی رصی  فذن ق تلويماست. به این معنی که با لنهایی بجنگید که خداوند در موردشان فرمیوده: 

مایند، باشد، نه به شرط لنکه کافران لغاز به تجاوز ناول ظاهرتر است که عبارت از مطلق قتال می
  .ويكون الدين هللنظر به این قول خداوند متعال که فرموده: 

هم نان صاحبان این نظریه به احادیث نبوی استدالل نموده اند که مؤمنان را به جهاد تشویق 
ْنيَ »نموده است، مانند این قول پیامبر اسالم که فرموده:  ِ َخْيٌر ِمذْن الذد ُ   َوَمذ  رَِو ُط يَْوم  فِي َسبِيِل الل َ

وَْحُة يَُروُحَه  الَْعبْ  ْنَي  َوَم  َعلَْيَه  َوالر َ َحِدُكْم ِمْن الَْجن َِة َخْيٌر ِمْن الد ُ
َ
ِ َعلَْيَه  َوَمْوِضُع َسْوِط أ ُد فِي َسذبِيِل الل َ

ْنَي  َوَم  َعلَْيَه  ْو الَْغْدَوةُ َخْيٌر ِمْن الد ُ
َ
بهتر از دنییا  یعنی یک روز حراست و پهره داری در راه خدا 0«.أ

باشد و محل تازیانیه یکیی شیما در بهشیت بهتیر اسیت از دنییا و لن یه در و لن ه در دنیاست می
دنیاست و یک بار رفتن بنده )در راه جهاد( در شامگاهان و یا در صبحگاهان بهتر از دنیا و لن ه 

 باشد.در دنیاست می
سیول خیدا صیلی اللیه علییه وسیلم هم نان از ابوهریره رضی الله عنه رواییت گردییده کیه از ر 

أي العمل أفضل؟ ق ل إيم ن ب هلل ورسوله. قيل ثم م ذا؟ ق ل: الجهذ د فذي سذبيل اهلل. »پرسیده شد که: 
یعنی بهترین عمل کدام است؟ پیامبر خدا فرمود: ایمان به خیدا و  2.«قيل ثم م ذا؟ ق ل: حج مبرور

ند: جهاد در راه خدا، گفته شد: بیاز کیدام رسول خدا، گفته شد: باز کدام عمل بهتر است؟ فرمود
 عمل بهتر است؟ فرمودند: حج مقبول ومبرور. 

هم نان از ابن عمر رضی الله عنهما روایت گردیده کیه پییامبر خیدا صیلی اللیه علییه و سیلم 
أمرت أن أق تل الن س حتى يشهدوا أن ل  هلإ إل  اهلل، وأن محمذد رسذول اهلل، ويقيمذوا الصذل ة، »فرمود: 

یعنیی  1«يؤتوا الزاكة. فذذا فعلوا ذلك عصموا مني دم ءهم وأموالهم إل  بحق الذسل م، وحس بهم على اهللو
ام با مردمان بجنگم تا گواهی بدهند که نیست خدایی مگر الله و محمد پیامبر و من مأمور گردیده

را قبول کیرده و انجیام  فرستادۀ خداست و بر پا دارند نماز را، و ادا کنند زکات را. هر گاه این کار

                                           
 .14، ص1ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح رحيح البخاري، ج .1
 .251م، ص1883بيروت، -، دار ابن كثير، دمشق1، ط2الحافظ المنذري، الترغيب والترهيب، ج .2
 .74فتح الباري، المرجع السابق، ص .3
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دادنیید، خییون و مییال خییود را محفییوم نگهداشییته انیید؛ مگییر لنکییه بییه حییق اسییالم گرفتییه شییود و 
 شان نزد خداوند خواهد بود.حساب

این گروه هم نان به عملکرد و روش دولت اسالمی در عهد خلفای راشدین و عصر فتوحات 
یافیت و صیحابۀ کیرام منتظیر لن کنند که به طرف شیرق و غیرب گسیترش اسالمی استدالل می

شان به اساس صل  استوار است نبودند تا بپرسند که لیا اصل و اساس رابطه میان ایشان و دشمنان
ها به ندای جهاد لبیک گفته حرکت کردند، تا مرتدان را سرکوب نموده، فتنۀ و یا جنگ؟ بلکه لن

فارس و روم در خارج جزیرۀ عرب داخلی را در جزیرۀ عرب خاموش سازند، و دعوت اسالم را به 
ها دعوت اسالم را حمل نموده و لن را به مردم رساندند و دایرۀ دولت اسالمی را برسانند. لری! لن

لوری را در روی زمیین تیابع دولیت اسیالم گردانیدنید. وسعت و گسترش بخشیدند و مناطق پهین
فهیم صیحابۀ کیرام نسیبت بیه گویند که گسترش دعوت اسالمی در نتیجۀ صاحبان این نظریه می

فرضیت جهاد بود که تا روز قیامت ادامیه خواهید یافیت، چنان یه پییامبر اسیالم بیه لن خبیر داده 
 است.

 نظریه صلح محور - 2

اما دید گاه دومی در میان علمای اسالم این است که اساس رابطه میان مسلمانان و دیگران صیل  
ا زوال و برطیرف شیدن اسیباب لن رفیع است نه جنگ. جنگ یک حالیت اضیطرار اسیت کیه بی

گردد. صاحبان این نظریه به صورت اغلیب علمیای متیأخرین انید. از علمیای متقیدمین امیام می
جنگ با لنان )کیافران( تیا لنکیه جنیگ را بیر میا »سفیان ثوری است که در این باب گفته است: 

  0«لغاز نکرده اند، جواز ندارد.
کید نموده اند  اما از جملۀ علمای متأخرین که به محمید »و « محمد رشیید رضیا»این نظریه تأ

اصل و اساسی کیه بایید میردم بیه دور لن جمیع شیوند صیل  اسیت. از »است که گفته اند: « عبده
شیخ رشید رضا از امام محمد عبده « همین جهت خداوند متعال لن را برجنگ ترجی  داده است.

ض دفیاع از حیق و اهیل حیق و حماییت و جنگ واجبی در اسیالم فقیط بیه غیر»نقل نموده که: 

                                           
 ، مصورة عن الطبعة األميرية، دار المعرفة، 2، ط2حقائق شرح كنز الدقائق، جابن علي الزيلعي، تبيين ال .1

 .251بيروت، ص
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گسترش دعوت مشروعیت یافته است. به همین سبب شرط گردانیده شده تا دعوت بسوی اسالم 
  0«مقدم گردانده شود.

هیدایت »گویید: شیخ شلتوت عالم و اندیشمند مشهور مصری نیز به همین گروه پیوسته و می
مخالفت در دین حق را سیبب تجیاوز وظلیم خداوند به صل  و همزیستی دعوت نمود، تا لنجا که 

  2«قرار نداده است.
شیخ محمد ابو زهره نییز از جملیۀ ایین گیروه بیوده و بیه ایین نظیر اسیت کیه: اصیل در روابیط 

های خییر های اسیتفاده از سرچشیمههای انسانی دوستی، ترحم وهمکاری اسیت، تیا زمینیهگروه
کناف زمین م ها، در یسر گردد. پس اساس رابطه میان انسانوخوبی در شرق و غرب و اطراف و ا

ها و یا افیراد صیل  ولشیتی اسیت، امیا نیزاع و کشیمکش ییک امیر عارضیی سط  کشورها، گروه
 باشد.واستثنایی می

اصیل و اسیاس در »گویید: هم نان از طرفداران این نظریه دکتور وهبیه زحیلیی اسیت کیه می
کیه تجیاوز و تعیدی بیاالی کشیور وییا دعیوتگران تیا زمیانی« روابط بین الملل اسالمی صل  است.

های اسیالم و مسیلمانان پامیال نگردییده باشید و مسیلمانان در صورت نگیرد و یا یکی از حرمت
شان به فتنه رو برو نشوند. هر گاه چنین شد، جنگ به ییک ضیرورت دفیاع از نفیس، میال و دین

  1گردد.عقیده مبدل می
گویید: نظیر یه شیخ عبدالوهاب خالف است کیه چنیین میهم نان یکی از طرفداران این نظر 

سالم رصی صاحبان نظریۀ صل  محوری را تقویت می کند، زیرا که اسالم بنیاد روابط مسلمانان بیا 
  4دیگران را به اساس همزیستی و امنیت گذاشته است، نه به اساس جنگ ودر گیری.

کثریییت فقهییابییدین ترتیییب نظریییه صییل  و علمییای مسییلمان اسییت کییه  محوری مییورد تأیییید ا
های دیگر صل  اصل و اساس روابط در نظام قانونی اسالمی میان امت اسالمی و ملت»گویند: می

                                           
 (1151فهمي هويدي، "ليس رحيحا أن اإلسالم يعلن الحرب على الجميع"، مجلة )المجلة(، العدد ) .1
 م.22/12/2111 
 .83م، ص1878، دار الشروق، 1محمود شلتوت، من توجيهات اإلسالم، ط .2
 .112يلی، دكتور وهبة الزحيلي، العالقات الدولية في اإلسالم، مرجع سابق، صزح .3
 .77م، ص1877عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية، دار األنصار، القاهرة،  .5
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و لزادی انتخاب فکر و اندیشه است؛ اما جنگ یک حالت استثناء است که شریعت اسیالمی لن 
جاوز بالفعل ویا توقع دهد مگر در حالت دفاع شرعی و در حدود معین لن در مقابل ترا اجازه نمی

مفهوم حتمی مقابل دار االسیالم نیسیت؛ بلکیه مفهیوم دار « دار الحرب»وقوع تجاوز حتمی. پس 
های متجاوز باالی جماعت اسالمی یا اقلییم الحرب در واقع همان امتداد اقلیمی دولت و یا دولت

ولت اسالمی و یا تجاوز دولت اسالمی، ویا تجاوز بر لزادی دولت اسالمی و عقیدۀ لن در قلمرو د
باشد، که در این صورت این دولت متجاوز در حالت جنیگ بیا باالی گروهی از شهروندان لن می

گیرد، و این حالت جنگ تا زمانی ادامه دارد که تجاوز ادامه داشته باشد، و دولت اسالمی قرار می
 0یابد.هر زمانی که تجاوز قطع گردید جنگ نیز پایان می

ترین مدافعین این نظریه شیخ محمد غزالی عالم نامدار معاصر و دعوتگر مخل  یکی از قوی
به این امر پرداخته « جهاد دعوت در میان عجز داخلی و نیرنگ خارجی»است که در کتاب خود 
اساس رابطۀ مسلمانان با غیر « لیات شمشیر»گویند های کسانی را که میاست. محمد غزالی ادعا

از علمای دین و خوانندگان کتاب خدا، »گوید: دهد، به شدت رد نموده میل میمسلمانان را تشکی
کسانی هستند که حالوت لداب گفتگوی طوالنی با مخالفین را تذوق نکرده، و از کنار بیشیتر از 
یکصد لیت در این مورد دور زده اند، و اذعان نمودند که اسالم از همان لغاز در تعامل با دشمنان 

گر روزی با لنان با نرمش برخورد نموده، فقط « ده چوب غلیطدن»خود از  استفاده نموده است! و ا
به عنوان یک ضرورت موقت بوده است!.. باید دانست که هنر دعوت به هزاران افراد هوشمند و 
پرهیز کار احتیاج دارد، که راه خود را با مهربانی و هوشیاری به سوی عقلهیا و قلبهیا بیاز نماینید. 

شود تا لن شمشییر از جانب دشمنان شمشیری تبارز کرد، شمشیری از جانب ما بیرون می هرگاه
گداخته را باز دارد و به غالفش برگرداند، و سپس قضاوت را به منطق و رعایت ادب بگیذارد، نیه 

نیوعی اضیطراب و پریشیانی »این دانشمند دلسوز اضافه می کنید کیه: «. به غرایز سبعانه درندگان
هم نصو  قرلن و سنت راه یافته، و این نظریۀ صاحبان هرج و مرج فکری، تحت نام فکری به ف

                                           
 اسية، الجامعة ، منشورات كلية الحقوق والعلوم السي2د. حسن الحلبي، االتجاهات العامة في فلسفة القانون، ج .1

 .531م، ص1814اللبنانية، 
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( لیت قرلن را لغو نموده، و لییات دیگیری را بیه بیراهیه سیوق داده، و اسیالم را 021نسخ، حدود )
 0«برای مردمان در چهرۀ زشت تقدیم می نماید.

میراث فکری اسالم استدالل  طرفداران این نظریه هم نان به لیات و احادیث، سیرت نبوی و
ِ نموده اند. مانند این قول خداوند متعال که فرمیوده:  ْ َعلَى الل َ لِْم َف ْعَنْح لََه  َوتََوّك َ  َوإِْن َعَنُحوا لِلس َ

گر دشمنان به صل  و مسالمت تمایل داشتند، تو نیز ماییل بیه صیل  بیاش و بیه خیدا  ترجمه: و ا
 ( 10 سوره األنفال، لیت:توکل کن. )

يِن َولَْم يُْخرُِعوُيْم ِمْن ِديَ رُِيْم و این فرمودۀ خداوند:  ِ َِذيَن لَْم ُيَق تِلُوُيْم فِي الد 
ُ َعِن ال  لَ  َيْنَه ُكُم الل َ
َ يُِحب ُ الُْمْقِسِطيَن ) وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِن َ الل َ ْن َتَبر ُ

َ
ُ َعِن ا8أ يِن ( إِن ََم  َيْنَه ُكُم الل َ ِ ل َِذيَن َق تَلُوُيْم فِي الذد 

ولَئَِك ُهُم الظ َ 
ُ
ْن تََول َْوُهْم َوَمْن َيَتَول َُهْم َفأ

َ
ْخرَُعوُيْم ِمْن ِديَ رُِيْم َوَظ َهُروا َعلَى إِْخَراِعُكْم أ

َ
  لُِمونَ َوأ

نید، ترجمه: خدا شما را از لنان که با شما در دین نجنگیدند و شما را از دیار تیان بییرون نکرد 
نهی نمی کند که با لنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید، که خدا مردمان با عیدل و 
انصاف را بسیار دوست می دارد. اما شما را از دوستی کسانی نهی می کند که در دین با شما قتال 

را دوسیت  کرده و از سرزمین تان بیرون کردند و بر بیرون کردن شما همدست شدند، زنهار لنهیا
نگیرید، و کسانی که با لنان دوستی و یاوری کنند ایشیان بیه حقیقیت ظیالم وسیتمکارند. )سیوره 

 (8، لیت: الممتحنة
لِْم َك ف َةً واین فرمودۀ خداوند متعال:  ِ ي َُه  ال َِذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا فِي الس 

َ
  يَ  أ

( و این 218، لیت: قرةسورۀ البد. )ترجمه: ای اهل ایمان، همه یکجا در مقام تسلیم خدا درلیی
  ُكتَِب َعلَْيُكُم الِْقَت ُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكمْ قول خداوند: 

گوار و نیا پسیند اسیت.  ترجمه: حکم قتال )جهاد( بر شما مقرر گردید و حال لنکه بر شما نیا
ِ واین فرمودۀ خداوند:  (201لیت: )سورۀ البقرة:  ال َِذيَن ُيَق تِلُونَُكْم َولَ  َتْعَتُدوا  َوَق تِلُوا فِي َسبِيِل الل َ

َ لَ  يُِحب ُ الُْمْعَتِدينَ    إِن َ الل َ
ترجمه: و در راه خدا با لنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزنید جهیاد کنیید، ولکین از حید 

 (091لیت: تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست نمی دارد. )سورۀ البقرة: 
                                           

، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارجغزالي، الشيخ محمد الغزالي،  .1
 .14و 12م، رفحات: 2114
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مسلمان استدالل می کنند که این لیات و دیگر نصو  قرلنی به صیورت این گروه از علمای 
لشکار داللت بر این دارد که اصل و اساس رابطۀ مسلمانان با دیگران صل  و مسیالمت اسیت، و 

های اسالم ویا به غرض دفع نمودن ظلم جنگ جواز ندارد مگر در حالت دفاع از دین، یا حرمت»
  0«و تجاوز.

گویند که لیات تشویق کننده به جنگ و جهیاد، بایید در سییاق عمیومی لن هم نان ایشان می
مطالعه شود که مجموع این لیات داللت بر این دارد که جنگ بیه اسیباب و عوامیل اصیلی محیدد 

باشید: یکیی دفیع مشخ  گردیده که به خاطر لن جهاد مشروعیت یافته اسیت، ولن دو چییز می
َ َعلَذى نَْصذرِِهْم د: ظلم و تجاوز؛ نظر به این قیول خداونی ن َُهْم ُظلُِمذوا َوإِن َ الل َ

َ
ِذَن لِل َذِذيَن ُيَقذ تَلُوَن بِذأ

ُ
أ

  لََقِديرٌ 
ها از دشمن سخت ترجمه: به مسلمانان که مورد قتل قرار گرفته اند رخصت داده شد؛ زیرا لن

ن قیول خداونید: ( و ای19سورۀ الحج، لیت: ها قادر است. )ستم کشیدند و همانا خدا بر یاری لن
 َلَ  يُِحذب ُ الُْمْعَتذِدين َ ِ ال َِذيَن ُيَق تِلُونَُكْم َولَ  َتْعَتُدوا إِن َ الل َ . دوم بیه خیاطر قطیع َوَق تِلُوا فِي َسبِيِل الل َ

ِ فتنه و حمایت دعوت، مانند این قول خداوند:  يُن لِل َ ِ  َوَق تِلُوُهْم َحت َى لَ  تَُكذوَن فِْتَنذٌة َويَُكذوَن الذد 
 .َفذِِن اْنَتَهْوا َفلَ  ُعْدَواَن إِل َ  َعلَى الظ َ لِِمينَ 

نمایید، لییات محکیم و غییر لمیز دعیوت میبدین ترتیب لیاتی که بیه صیل  و روش مسیالمت
منسوخ بوده، و جنگ و قتال در حالت غیر تمایل به صل  مشروعیت یافته است؛ اما لیات عفو و 

عدم تجاوز و بر حسب لن ه سیاست اسالمی ایجیاب میی کنید لمیز در حالت گذشت و مسالمت
و از جملۀ احادیث نیوی که صاحبان این نظریه به لن اسیتدالل نمیوده انید، ماننید  2داللت دارند.

، ) حدیث متفق .«ل  تتمنوا لق ء العدو وسلوا الع فية فذذا لقيتموهم ف ربروا»این فرمودۀ پیامبر خدا: 
گیر بیا دشیمن یعنی شما در گیر  1علیه( شدن با دشمن را لرزو نکنید، وعافیت را بخواهید، پیس ا

                                           
 د. ربحي المحمصاني، تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء، دار العلم للماليين، بيروت،  .1

 .457م، ص1815
. آثار الحرب في الفقه اإلسالمي، للمؤل ، مرجع سابق، 81-84زحيلی، العالقات الدولية في اإلسالم، مرجع سابق، ص .2

 .121-115ص
 حديث متفق عليه. .3
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درگیر شدید صبر و شکیبایی پیشه کنید. هم نان پیامبر اسالم غایت و مقصید جنیگ و قتیال را 
ِ ِهذَي )فرماید: در دائرۀ حق و عدل و دعوت به اسالم منحصر دانسته می َمْن َق تََل لَِتُكوَن َكلَِمُة الَل َ

ِ اَلُْعلْ  یعنی کسی که بجنگید تیا کلمیۀ خیدا برتیر باشید،  0(حدیث متفق علیه. ()َي , َفُهَو فِي َسبِيِل الَل َ
 شود.همین جنگ در راه خدا حساب می

های سیرت نبوی استدالل نمیوده گفتیه انید کیه پییامبر هم نان صاحبان این نظریه به رویداد
لمیز دعوت نمودند و بعد از هجرت لمتخدا همواره در مکه برای مدت سیزده سال با روش مسا

لمیز ادامه داد. هرگاه سرکشی مشرکین و ظلم و تجاوز لنان نبود، این به مدینه، به دعوت مسالمت
لورد. بنابرلن، اسالم با قوت منطیق یافت و اسالم به شمشیر رو نمیلمیز ادامه میحالت مسالمت

شار و گسترش اسالم به عنوان فکر و عقیده و روشن بودن مبادی و تعلیماتش گسترش یافت. انت
جدا از دفاع از موجودیت مسلمانان و دولت اسالمی است؛ زییرا حالیت موجودییت بیین المللیی، 

نمود و فقط همین چیزی بیود کیه ضرورت امنیت و حمایت اسالم را از هرگونه تجاوز ایجاب می
پیوست. اما پیذیرش اسیالم در نتیجیه در اعالن جهاد اسالمی در برابر دشمنان مسلمانان به وقوع 

 2های قناعت و یا ترجی  دادن صل  صورت گرفته است.انگیزه

 تحلیل و مناقشه
بعد از تشری  و توضی  دالیل توجهات فکری اسالمی در هر دو محور، هرگاه به نظرییات هیر دو 

الف محیطیی و نماید که اختالف در این مسیأله، بیشیتر ناشیی از اخیتجانب نگاه کنیم، چنین می
کم بوده، نه اصل نصو  و قوت داللت لن؛ زییرا هیر گیروه بیه تثبییت و  تجربۀ عملی اوضاع حا

هایی به استدالل پرداخته که دولیت اسیالمی در لن مرحلیه بیا لن تأیید نظر خود از خالل واقعیت
در شیان ایجیاب نمیوده اسیت. میثالز سر وکار داشیته و حالیت سیاسیی مییان مسیلمانان و دشمنان

های اول که فقها مبدص جنگ را در روابط مسلمانان با غیر مسلمانان اصل دانسته انید. در لن قرن
مراحل جنگ میان دو طرف متداوم بیوده اسیت. از لغیاز ظهیور دعیوت اسیالم و تأسییس دولیت 

های فیارس و روم ادامیه یافتیه اسالمی همواره درگیری و برخورد جنگی در جزیرۀ عرب و قدرت

                                           
 حديث متفق عليه. .1
 .81-81د. وهبة الزحيلي، العالقات الدولية في اإلسالم، مرجع سابق، ص .2
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های دوامدار یافته اند؛ اما هرگز در برابر این بدین ترتیب مسلمانان خود را در معرض فشاراست. 
فشارها تسلیم نشدند؛ بلکه در سط  داخلی و خیارجی بیا دعیوت و جهیاد مقاومیت نمودنید و بیر 
 دشمنان تجاوزگرشان در جاهای مختلف پیروز گردیدند و دعوت اسالم را به جهان حمل نمودند. 

ها مسیلمانان در موقیف قیوت قیرار داشیتند، فقهیا و ن، چون همیواره در ایین کشیمکشبنابرل
علمای مسلمان با احساس و فهم عزت و قوت، اصل روابط مییان مسیلمانان و غییر مسیلمانان را 

هیا و پیکار محوری قرار دادنید؛ زییرا کیه عمیال اوضیاع و احیوال جنگیی مییان مسیلمانان و ملت
کم بودکشور . در مقایسیه بیا ایین حالیت دوامیدار جنگیی در تمیام جبهیات، روابیط های دیگر حا

شیان در لمیز بسیار اندک و کوتاه بوده است. بدین ترتیب فقها از جرییان زندگیوحاالت مسالمت
سایۀ ایین اوضیاع جنگیی، و در عیین حیال احسیاس پییروزی فتوحیات اسیالمی و قیوت و عیزت 

ناطق مختلف جهان، به این نتیجه دسیت یافتنید کیه مسلمانان در تبلیغ و حمل دعوت اسالم به م
شان جنگ و پیکار است نه صیل  و اصل در روابط خارجی دولت اسالمی و مسلمانان با دشمنان

اما وقتیی دولیت اسیالمی  0دوستی، وحاالت ایمان و امن دادن حاالت استثنا واضطرار بوده است.
های جدید در عرصیۀ بیین رفت، و رویدادرو به ضعف گرایید، و دستخوش تقسیم و تجزیه قرار گ

های بیین های جهانی و تبعات لن مبنی بر ظهور سازمانالمللی رو نما شد و هم نان بروز جنگ
المللی و ایجاد قوانین بین الدول و دیگر تحوالت جهانی، علما و فقهای مسلمان معاصر را بیرلن 

لقی کنند نه جنگ. پس معلوم است کیه داشت که اصل روابط میان مسلمانان و دیگران را صل  ت
های سیرت نبوی و مواقیف تیاریخی دولیت اسیالمی هر گروه به دالیلی از قرلن و سنت و رویداد

استدالل نموده اند که ائمۀ کرام و فقهای اسالم در چوکات اجتهاد و اسیتنباط احکیام از نصیو  
 اسالمی تمسک جسته اند.شرعی در عرصۀ فقه سیاسی اسالم و تعامالت روابط بین الملل 

با استناد به نظریات و دالیل قوی که هر دو طرف ارایه نموده انید و بیا مطالعیۀ لراء و نظرییات 
های های اسالمی با ملل و دولتسایر علما و نویسندگان در مراحل مختلف تاریخ تعامالت دولت

حکیم کیرد؛ زییرا، عرصیۀ  توان با جیزم و قطیعتوان گفت که در این موضوع نمیجهان، چنین می
پیذیری برخیور روابیط بیین الملیل از دییدگاه اسیالم دارای ابعیاد گسیترده بیوده، از ویژگیی انعطاف

                                           
 وما بعدها. 131يضا من المؤل ، آثار الحرب في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص. وأ83منبع سابق، ص .1
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های دیگیر طیوری داراست، و دولت اسالمی مجال لن را دارد تا روابط خود را با کشورها و قدرت
و مصیال  اسیالم و های خویش در جهت تحقق منیافع که مناسب بداند مطابق با شرایط وسیاست

مسلمانان در چارچوب اهداف و مقاصد عالیه و ضیوابط شیرعی در روشینایی نظرییات و اجتهیاد 
 فقها مبتنی بر نصو  شرعی عیار سازد. 

پذیری نظریه بدین ترتیب این نظریات و اجتهادات نمایانگر غنای فقه سیاسی اسالم و انعطاف
ای را در روابیط بیین الملیل و قیانون بیین الملیل هدهد که لفاق گستردسیاسی اسالمی را نشان می

نماید. از جانب دیگر، در اسالم قاعدۀ ضیرورت و ایجابیات لن بیه دولیت اسیالمی عمومی باز می
لمیز دهد تا با ملل دیگر و با دشمنان خود بر اساس معاهدات و روابط مسیالمتفرصت لن را می

هایی را چه بیه غاز تأسیس، معاهدات و توافقنامهعمل نماید. در این باب دولت اسالمی از همان ل
صورت دائم و یا مؤقت با قبایل یهود مدینه عقد نمود و هم نان هدنه ویا صل  مؤقیت بیا دشیمن 
اصلی خود یعنی قریش در صل  حدیبیه ایجاد کرد تا حالت همزیستی و همکاری میان گروه هیا 

 لمیز مهیا گردد.دعوت مسالمت و ادیان مختلف ایجاد شود و زمینۀ صل  و لرامش و
های دیگر به مقصد اهداف سیاسی و نظامی به ها و ملتدولت اسالمی در روابط خود با دولت

هیا را هیا و ملترو لن یه طبیعیت و ماهییت روابیط مییان دولتصورت تدریجی عمل کرد. از این
ها و کشورها بر ین ملتکند همان اهداف و مقاصدی است که بر اساس لن روابط میان اتعیین می

گردد. چون اهداف و مقاصد دولت اسیالمی، انسیانی و عیالی اسیت؛ زییرا کیه بیر اسیاس قرار می
عقیدۀ اسالمی استوار بوده و قانون دولت اسالمی بر خاسته از همین عقیده و افکار و احکیام لن 

یست، هم نیان باشد. چون دولت اسالمی دولت اقلیمی منحصر به حدود ارضی و سرزمینی نمی
این دولت بر اساس نژاد و قوم و جغرافیای به خصو  استوار نگردیده که از افراد و نژاد خاصیی 

اش به لن جایگیاه تشکیل یافته باشد. بلکه دولت اسالمی دولت فکری است که عقیده و مفکوره
تناق عقیدۀ اسالم تواند با اعگیرد. هر انسان میجهانی بخشیده نژادها و اقوام مختلف را در بر می

گیر کسیی کیه فکیر و  از جملۀ شهروندان این دولت باشد و از فکر و اندیشۀ لن نمایندگی کند و ا
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تواند در سایۀ نظام و قانون این دولت با حفظ نژاد و فکر و عقییدۀ اندیشۀ این دولت را نپذیرد، می
کراه و مجبوریت زندگی نماید.  0خود بدون هی گونه ا

 ی تفسیر نصوصنظریۀ ترتیب زمان
در چارچوب تحدید و تعیین ماهیت روابط بین الملل اسالمی، نظرییه دیگیری وجیود دارد کیه بیا 
نظریات معروف که قبال به لن اشاره شد، متفیاوت اسیت. ایین نظرییه بیر اسیاس تفسییر زمیانی و 
مرحلی نصو  مربوط به روابط خارجی دولت اسالمی اسیتوار اسیت. بیه ایین معنیی کیه بایید بیه 

ورت مستقیم به نصو  شرعی به مصدر قرلنی لن رجوع شود و مطابق ترتیب نزول زمانی لن ص
در نظر گرفته شود، بدون اینکه از سیاق لن بیرون ساخته شود و برخیی بیر دیگیری تیرجی  داده 

 شود، تا اینکه وحدت این نظریه لشکار گردد. 
دار اسیالم و دار »رابطه میان اهمیت این ترتیب زمنی نصو  مبنی بر قواعد جنگ، از یکسو 

سازد و از جانب دیگر تحول و تطور اقلیمی جماعیت اسیالمی ییا شخصییت را بر مال می« جنگ
 کند. تطوری که سه مرحله را طی نمود:دولت اسالمی را تعیین می

کنده و مستضعف بودند کیه در مکیه قبیل از  مرحلۀ اول: زمانی که مسلمانان گروه اندک و پرا
 تعذیب و شکنجۀ مجتمع وثنی بزرگ قرار داشتند.هجرت زیر 

با هجرت به مدینه لغاز یافته، میالد دولت جدید و انتشار دعوت اسالمی را اعالم  مرحلۀ دوم:
هیای یهیود نمود. این مرحله همراه با تطورات دولت اسالمی در مناسباتش با قبایل عربیی و گروه

ست عربی در جبهۀ واحدی در مقابل دولت اسالمی نو پر همراه بود؛ چنان ه یهودیان با قبایل بت
بنیاد قرار گرفتند. در مدت زمان هجرت پیامبر تا وفاتش که ده سال را در بر گرفیت، بنیای امیت 
اسالمی از لحام اجتماعی و نظام قانونی کامل گردید و نصو  شریعت حاوی احکام جنیگ در 

ت اسیالمی نیزول یافیت. تطیور جماعیت های مختلف همیراه بیا توسیعۀ جماعیاوقات و مناسبت
 های یهود بود.اسالمی همراه با مواجهه و درگیری با تجمع سایر قبایل و هم پیمانان شان با گروه

ایین مرحلیه بیا حرکیت و توسیعۀ جماعیت اسیالمی لغیاز یافیت؛ انتقیال از ییک  مرحلۀ سوم:
ها و قبایل ماحول لن، در جماعت اقلیمی کوچک )دار االسالم( در شهر کوچکی )مدینه( و قریه

                                           
  11د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص .1
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مقابل جماعت اقلیمی شرکی جنگجوی بزرگ )دار الحرب(. بعد از صیل  حدیبییه و فیت  مکیه، 
ای که بیشیتر جزییرۀ عیرب را دعوت گران اسالم حرکت کردند و دار اسالم امتداد یافت؛ به گونه

حمایت دو دولت بیزرگ  ها و فروع موردهای وثنی و یهود به مثابۀ جناحفرا گرفت و بقایایی گروه
فارس و روم در مقابل جماعت اسالمی استخدام گردیدند. امپراتیوری فیارس بیه قتیل دعیوتگران 
مسلمان اقدام کرد و کسانی را فرستاد تا پیامبر را به قتل برسیانند. هم نیان امپراتیور روم بیه قتیل 

گ میان دولت اسالمی های جنشام که به اسالم گرویدند پرداخت و نشانهمناطق مسیحیان عرب 
نوبنیاد دارای عقیدۀ جدید و دعوت جهانی و دو دولت بزرگ نمایان شد. لخرین اقدام در حییات 
پیامبر اسالم تعبیه و لمادگی امت اسالمی در بسیج جنگ تبوک بود، تا زمام ابتکار انتقال مییدان 

ا در سیرزمین خیود جنگ به سرزمین دشمن را به نمایش بگذارد، به جای لنکیه انتظیار بکشید تی
 0مورد هجوم قرار گیرد.

 شرح و تحلیل
اولین قاعدۀ جنگ در شریعت اسالمی که در نتیجۀ استمرار تجیاوزات مشیرکین بیاالی جماعیت 

َ لَ  يُِحب ُ ُكل َ اسالمی نازل گردید، این قول خداوند متعال بود:  َ يَُدافُِع َعِن ال َِذيَن آَمُنوا إِن َ الل َ إِن َ الل َ
َ َعلَى نَْصرِِهْم لََقِديٌر )98و َان  َكُفور  )خَ  ن َُهْم ُظلُِموا َوإِن َ الل َ

َ
ِذَن لِل َِذيَن ُيَق تَلُوَن بِأ

ُ
ْخرُِعوا ِمذْن 93( أ

ُ
( ال َِذيَن أ

ِ الن َذ َس َبْعَضذُهمْ  ُ َولَْولَذ  َدْفذُع الل َ ْن َيُقولُوا َرو َُنذ  الل َ
َ
  إِل َ  أ

َمْ  َرذَواِمُع َووَِيذٌع  ِديَ رِِهْم بَِغْيِر َحق  ِ بِذَبْعض  لَُهذد 
َ لََقوِي ٌ  ُ َمْن َيْنُصرُهُ إِن َ الل َ ِ َكَِيًرا َولََيْنُصَرن َ الل َ ( ال َِذيَن إِْن 04 َعِزيٌز )َوَرلََواٌت َوَمَس ِعُد يُْذَكُر فِيَه  اْسُم الل َ

لَ َة َوآتَُوا ال َق ُموا الص َ
َ
ْرِض أ

َ
ن َ ُهْم فِي الْأ ُمورِ َمك َ

ُ
ِ َع قَِبُة الْأ َمُروا بِ لَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن الُْمْنَكِر َولِل َ

َ
َك َة َوأ   ز َ

خداوند از کسانی که ایمان لورده اند دفاع میی کنید؛ خداونید هییت خیانتکیار ناسیپاس را ترجمه: 
را کیه دوست ندارد. به کسانی که جنگ بر لنان تحمیل گردیده، اجازه جهیاد داده شیده اسیت؛ چی

مورد ستم قرار گرفته اند؛ و خدا بر یاری لنها تواناست. همانها که از خانه و شهر خیود، بیه نیاحق 
گر خداونید بعضیی از میردم را  رانده شدند، جز اینکه می گفتند: پروردگار ما، خدای یکتاست! و ا

ی کیه نیام بوسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها، و معابد یهیود و نصیاری، و مسیاجد

                                           
، عالم الكتب، القاهرة، 1ر.ک: د. محمد كامل ياقوت، الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية، ط 11

 .311-314م، ص1871
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شود، ویران می گردد. و خداوند کسانی را که ییاری او کننید، ییاری میی خدا در لن بسیار برده می
کند؛ خداوند قوی و شکست نیا پیذیر اسیت. همیان کسیانی کیه هرگیاه در زمیین بیه لنهیا قیدرت 

نید، و بخشیدیم، نماز را بر پا می دارند، و زکات می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر میی کن
 (40-18سوره الحج، لیت: پایان همه کارها از لن خداست. )

شود که این نی  قرلنیی، در ابتیدا حرمیت معابید یهیود، مسییحیان و مسیلمانان را مالحظه می
تثبیت نمود و به مسلمانان اجازه داد از خود و عقیدۀ خود در برابر تجاوز بالفعل دفاع نماینید. در 

دیان را اعالم کرد و از لزادی لن دفاع نمود، چنان یه هشیدار داد عین حال حریت و لزادی همه ا
که هرگاه این مبدص در سط  انسانی برای امنیت همه ادیان تطبیق نشود و یا وجیبیۀ دفیاع مشیروع 

 صورت عدوان و تجاوز منتشر گردیده و فساد جهانگیر خواهد شد.معطل گردد، در این
راستای تعامل با دشمنان اسالم نازل شید ایین قیول اما نصوصی که به تعقیب نصو  قبلی در 

َ لَذ  يُِحذب ُ خداوند متعال است که فرمود:  ِ ال َِذيَن ُيَق تِلُونَُكْم َولَ  َتْعَتُدوا إِن َ الل َ َوَق تِلُوا فِي َسبِيِل الل َ
ْخرُِعوُهْم ِمْن حَ 034الُْمْعَتِديَن )

َ
ذد ُ ِمذَن الَْقْتذِل َولَذ  ( َواْاُتلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوأ َُ

َ
ْخرَُعوُيْم َوالِْفْتَنُة أ

َ
ْيُث أ

( 030الَْكذ فِِريَن )ُتَق تِلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم َحت َى ُيَق تِلُوُيْم فِيِه َفذِْن َق تَلُوُيْم َف ْاُتلُوُهْم َكذَذلَِك َعذَزاُء 
َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ِ َفذذِِن اْنَتَهذْوا َفلَذ  031) َفذِِن اْنَتَهْوا َفذِن َ الل َ يُن لِل َ ِ ( َوَق تِلُوُهْم َحت َى لَ  تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن الد 
ْهِر الَْحَراِم َوالُْحُرَم ُت قَِص ٌص َفَمِن اْعَتذَدى َعلَذْيُكْم 039ُعْدَواَن إِل َ  َعلَى الظ َ لِِميَن ) ْهُر الَْحَراُم بِ لش َ ( الش َ

َ َمَع الُْمت َِقينَ َف ْعَتُدوا َعلَيْ  ن َ الل َ
َ
َ َواْعلَُموا أ َِْل َم  اْعَتَدى َعلَْيُكْم َوات َُقوا الل َ   ِه بِِم

جنگند، نبرد کنید؛ و از حد تجاوز نکنید، که خدا ترجمه: و در راه خدا با کسانی که با شما می
انید و از لن جیا کیه شیما را دارد. و لنها را هرکجا یافتید، به قتل برستعدی کنندگان را دوست نمی

بیرون ساختند، لنها را بیرون کنید. و فتنه از کشتار هم بدتر است. و با لنها در نزد مسجد الحیرام 
گر با شما پیکار کردند، لنهیا را بیه قتیل  جنگ نکنید؛ مگر اینکه در لن جا با شما بجنگند. پس ا

گر خود داری کردند ، خداوند لمرزنده و مهربیان اسیت. و برسانید. چنین است جزای کافران! و ا
گیر دسیت بیر داشیتند،  با لنها پیکار کنید؛ تا فتنه باقی نماند؛ و دین مخصو  خدا گیردد. پیس ا
تعدی جز بر ستمکاران روا نیست. ماه حرام ، در برابر ماه حیرام اسیت، و تمیام حرامهیا قصیا  

از خدا بپرهیزید؛ و بدانید خدا با  است. هرکس به شما تجاوز کرد، همانند لن بر او تعدی کنید، و
 (094-091پرهیز گاران است. )سوره البقرة، لیت: 
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کید بر این دارد که مبدص جنگ و قتال حرام و ناجایز است، مگر در یک حالت  این نصو  تأ
که همانا حالت دفاع در مقابل تجاوز بالفعل است و این دفاع در حدود معین بایید صیورت گییرد. 

نسبت به جنگ و درگیری که دشمنان بر لنان تحمییل نمیوده بودنید نیاراض و نیا  چون مسلمانان
خواسته بودند و کدام تمایل ذاتی نداشتند؛ بلکه در مقابل تجاوز قرار گرفتیه بودنید کیه بایید بیرای 

ُكتِذَب َعلَذْيُكُم دفع لن مقابله نمایند، چنان ه نصو  قرلنی این تجاوز را چنیین تسیجیل نمیود: 
ر ٌ لَكُ الِْقَت  َُ يًْئ  َوُهَو  َُ ْن تُِحب ُوا 

َ
يًْئ  َوُهَو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أ َُ ْن تَْكَرُهوا 

َ
ُ ُل َوُهَو ُكْرٌه لَُكْم َوَعَسى أ ْم َوالل َ

ْنُتْم لَ  َتْعلَُموَن )
َ
ْهِر الَْحَراِم قَِت ل  فِيِه قُْل قَِت ٌل فِيِه َكبِ 102َيْعلَُم َوأ

لُونََك َعِن الش َ
َ
ِ ( يَْسأ يٌر َوَرد ٌ َعْن َسبِيِل الل َ

ْكَبُر ِمَن الَْقتْ 
َ
ِ َوالِْفْتَنُة أ ْكَبُر ِعْنَد الل َ

َ
ْهلِِه ِمْنُه أ

َ
ِل َولَ  يََزالُوَن ُيَق تِلُونَُكْم َوُيْفٌر بِِه َوالَْمْسِجِد الَْحَراِم َوإِْخَراُج أ

ولَئِذَك َحبَِطذْ   َحت َى يَُرد ُوُيْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَط ُعوا َوَمنْ 
ُ
يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْ  َوُهَو َكذ فٌِر َفأ

 رِ ُهْم فِيَه  َخ لُِدونَ 
ْرَح ُب الن َ

َ
ولَئَِك أ

ُ
ْنَي  َوالْآِخَرةِ َوأ ْعَم لُُهْم فِي الد ُ

َ
  أ

ا کیه برایتیان نیا خوشیایند اسیت. چیه بسیترجمه: جهاد در راه خدا بر شما مقرر شید؛ در حالی
چیزی را خوش نداشته باشید، حال لنکه خیر شما در لن است و یا چیزی را دوست داشته باشید، 

دانید. از تو در باره جنگ کردن در ماه داند، و شما نمیحال لنکه شر شما در لن است. و خدا می
کنند؛ بگو: جنگ در لن گنیاهی بیزرگ اسیت؛ ولیی جلیوگیری از راه خیدا و کفیر حرام سؤال می

کنان لن، نزد خداوند مهمور  تر از لن زیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام، و اخراج سا
گیر بتواننید است؛ و ایجاد فتنه، حتی از قتل باالتر است و مشرکان، پیوسته با شما می جنگند، تا ا

مام اعمال تان بر گردانند؛ ولی کسی که از لیینش بر گردد، و در حال کفر بمیرد، تشما را از لیین
نیک او در دنیا و لخرت، بر بیاد میی رود؛ و لنیان اهیل دوزخنید؛ و همیشیه در لن خواهنید بیود. 

 (201-201)سوره البقرة، لیت: 
که نسبت این نصو  واض  الدالله است بر اینکه جنگ بر مسلمانان فرض گردیده، در حالی

گاهی از مسیؤولیت عواقیب به لن کراهیت دارند؛ نه به سبب جبن و ترس از لن، بلکه به خ اطر ل
دهید کیه مسیلمانان بیه لن داخیل گردیدنید، لن. زیرا نصو  صری  طبیعیت جنیگ را نشیان می

که این جنگ نسبت به مسلمانان جنگ مرگ و یا زندگی بود، بیه خیاطر دفیاع از عقییده و طوری
دند تا لنان را از شان باالی مسلمانان تحمیل نمو شان در مقابل جنگ تجاوزگرانه که دشمنانلزادی
شیان نیابود سیازند، بیدین ترتییب بعید از شان بر گردانند، و یا لنان را به خاطر همیین عقیدهعقیده
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کیید نمیود، خداونید متعیال  چنین جنگی، نصوصی نازل گردید که قاطعانه بر مبیدص لزادی دیین تأ
ُد ِمَن الْ فرمود:  ُْ ُ يِن َقْد تَبَي ََن الر  ِ ِ َفَقِد اْسَتْمَسذَك لَ  إِْكَراَه فِي الد  َغي ِ َفَمْن يَْكُفْر بِ لط َ ُغوِت َويُْؤِمْن بِ لل َ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   بِ لُْعْرَوةِ الُْوْثَقى لَ  انِْفَص َم لََه  َوالل َ
کراهی نیست. راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنا بر ایین،  ترجمه: در قبول دین ا

د و به خدا ایمان لورد، به دسیتگیره محکمیی چنیگ زده اسیت، کیه کسی که به طاغوت کافر شو 
 (211گسستن برای لن نیست. و خداوند شنوا و داناست. )سوره البقرة، لیت:

وا َعذْن به تعقیب، این قول خداوند متعال نازل گردیید:  ْمَوالَُهْم لَِيُصذد ُ
َ
إِن َ ال َِذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن أ

ِ َفَسيُ    ..ْنِفُقوَنَه  ُثم َ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ُثم َ ُيْغلَُبونَ َسبِيِل الل َ
ترجمه: لنان که کافر شدند، اموال شان را برای باز داشتن از راه خدا خرج می کنند؛ لنیان ایین 
اموال را مصرف می کنند، اما مایه حسرت و اندوهشیان خواهید شید؛ و سیپس شکسیت خواهنید 

 (11ت: خورد. )سوره األنفال، لی
کید بر همان مبادی قبلی دارد، و تبیین کننده این امر است مالحظه می شود که این نصو  تأ

پردازنید. هم نیان ایین که کافران با عمد و قصد به جنگ اسالم به عنوان جنگ ایدیولوژیک می
شان در مقابل مسیلمانان شکسیت خواهنید خیورد و نصو  خبر داد که تجاوزگران در این جنگ

کراه و ارهاب لزاد گردیده خا  بیرای خیدا صیورت میسر ان گییرد، کیه جام عقیده و اندیشه از ا
کمیت ندارد.  غیر از او تعالی کسی بر ضمیر انسان حا

هیر »خواهید بیا از جانب دیگر باید فهمیده شود کیه شیریعت اسیالمی در عرصیۀ جهیانی نمی
د ساختن عدالت و یا تسلیم شدن به به صل  و مسالمت دعوت کند؛ زیرا که همراه با نابو « قیمتی

تجاوز صلحی وجود نخواهد داشت. پس شریعت میان تسلیم شدن در برابیر اوضیاع ظیالم و مییان 
نماینید و ییا از گذارد. تا زمانیکه مسلمانان تجیاوز را دفیع میصل  مبنی بر حق و عدالت فرق می

رایشان جواز ندارد که تسلیم شیوند کنند، بلزادی عقیده و دعوت اسالمی و از لزادی خود دفاع می
و یا از پیروزی نا امید گردند. بنا برلن، شیریعت طلیب صیل  را از روی ذلیت و خیواری و تسیلیم 

داند. اما هرگاه جانب مسلمانان قوی باشید دهد و لن را مناقض ایمان میشدن به تجاوز اجازه نمی
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ن صیورت بیر مسیلمانان واجیب اسیت بیه و دشمن از تجاوز باز ایستد و صل  را تقاضا کند، در ای
 0دعوت صل  لبیک گویند.

 

 گیرینتیجه
رسیم کیه مفهیوم روابیط بیین الملیل در بعد از تحلیل و ارزیابی نظریات ذکر شده به این نتیجه می

هیای دیگیر اسیت. اسالم مرتبط به اهداف و غایات بر قراری روابط میان دولیت اسیالمی و دولت
دفیاع از حرییت عقییده از اولوییات مقاصید دولیت اسیالمی بیه شیمار  چون تبلیغ دعوت اسالم و

هیا که حاالت و شرایط برای رساندن دعوت بیه میردم مسیاعد بیوده، دولترود، پس در صورتیمی
صورت رابطیه بیر اسیاس صیل  در اسیالم مقیرر حریت نشر دعوت اسالمی را مانع نشوند. در این

گر تبلیغ دعوت اسالم  و حریت تفکیر منع گردد و مسلمانان در معرض تجاوز گردیده است؛ اما ا
صورت رابطۀ جنگ به حیث یک حالت اضطرار و ناخواسته، به خاطر دفاع از قرار گیرند، در این

کراه و نابودی مشروعیت پیدا می کند.   دعوت و جهاد در راه خدا برای لزادی ارادۀ انسان از ا
باشید کیه بیه عنیوان و سلطۀ دولیت اسیالمی می همان امتداد اراضی« دار اسالم»پس اصطالح 

کمیت این دولت و عملی ساختن احکام و قیوانین بیر اقلییم ایین دولیت تعبییر می گیردد. ایین حا
کمیت دولت شود. هم نان ها خوانده میحالت مرادف لن ه است که در قانون بین الملل بنام حا

ولیت اسیالمی و غییر لن اسیت و عبارت از همان حالیت غییر طبیعیی مییان د« دار حرب»تعبیر 
داشته باشید. باشد که نسبت به شرایط طبیعی فرق میمقررات و قوانین خاصی بر لن حکفرما می

مانند اعالن حالت فوق العاده و تعطیل برخی قوانین و محدود ساختن حرکیت و عبیور ومیرور و 
 اجراات دیگر که در عصر حاضر میان دولت ها معمول است. 

وجود دارد که فقهای مسلمان برای لن « دارالعهد»ر فقه سیاسی اسالم اصطالح در عین حال د
لمیز همراه بیا تواند روابط مسالمتشرایط و مقررات خا  در نظر گرفته اند و دولت اسالمی می

کننید و بیا هیایی ایجیاد کنید کیه حرییت تمیاس را سید نمیها بیا دولتعقد معاهدات و توافقنامه

                                           
 .387ر محمد كامل ياقوت، الشخصية الدولية للقانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، صر.ک: الدكتو  .1
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گییرد کیه بیه این امر در روند نظریات کسانی مورد ارزیابی قیرار می 0ورزند.میمسلمانان دشمنی ن
در عهید « نجیران»باشند، مانند حالیت است قایل می« دارالعهد»موجودیت دار سوم که عبارت از 

که پیامبر بیا نصیرانیان منطقیۀ نجیران در جنیوب « هاصل  با ارمنی»در افریقا، « بالد نوبه»نبوی، 
قد صل  بر قرار نمود، و بر اساس لن بیه لنیان امنییت داد، و بیر ایشیان مالییاتی را جزیره عرب ع

در شیمال افریقییا، کیه « منطقۀ النوبه»وضع کرد که بنام خراج و یا جزیه یاد شده است. اما مردم 
های متمادی استقالل خیود را حفیظ کردنید، سیرانجام مسیلمانان ایین سیرزمین را فیت  برای قرن

دالله بن سعد با ایشان پیمانی را عقد نمود که بیه پرداخیت جزییه مجبیور نگردیدنید؛ نمودند و عب
بلکه میان هر دو جانب روابط دوستانه و مبادالت تجارتی برقرار گردید. از همین گونه بیود میردم 

کمیت و استقالل داخلی« ارمنستان» شان به صورت که امام معاویه برای لنان پیمانی داد که به حا
 2اعتراف کرد.مطلق 

ها و تعهداتی را برقرار سازد که قبل از جنگ و تواند با دولت اسالمی پیمانمی« دارالعهد»البته 
هایی بر می گردد کیه بیا مسیلمانان به کشور« دار العهد»گردد. تسمیۀ یا در جریان جنگ عقد می

هایی کیه بیا دولیت نمی جنگند و با لنان عداوت و دشمنی نمی ورزند. بیدین ترتییب تمیام کشیور
باشیند. اسالمی بر اساس پیمانهیا و توافقنامیه هیا روابیط بیر قیرار میی سیازند شیامل دار العهید می

شود که میان لنان ودولیت اسیالمی تعهیدات و پیمانهیا هایی نیز میهم نان دارالعهد شامل دولت
دولت اسالمی همدست  بسته نشده، اما این دولت ها با دولت اسالمی نمی جنگند و یا با دشمنان

 1.نمی شوند
 
 

                                           
 .415دكتور محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص .1
 .415دكتور محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص .2
، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1م، طر.ک: دکتور فؤاد محمد النادي، موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في اإلسال .3

 .145م، ص1811



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 د سیاسي حزبونو شرعي حکم

 
 *دکتور شیر علي ظریفي

 د دعوت پوهنتون د علمي چارو مرستیال*
 

صیحابه ومین صلیه و لنبیاء والمرسلین وعلیی لمین والصالة والسالم علی سید األالحمد لله رب العا
 لی یوم الدین.صاهتدی بهدیه 

ې د اوسنیو او راتلونکو شرایطو په نظر کې نیولو سره د سیاسي حزبونو موضیوع په افغانستان ک
خورا مهمه او ژوندۍ ګڼیل کېیږي، ځکیه د دولیت او مخیالفینو تیر مینر خبیرې روانیې دي، او د 
اساسي قانون محتوا هم تر غور الندې ده، نو دا مې الزمه وګڼله څو د شریعت له مخې د معاصیرو 

و د هغوی دالیل په خالصه توګه سره راټول کړم، څو لوستونکو تیه د ییوې دیني علماوو نظریات ا
 مطرح موضوع په هکله عمده او کوټلي معلومات وړاندې کړم.

 د مقالې نچوړ
زماني شرائطو ته پیه کتیو بایید ورازول  د حزب جوړونه یوه نازله او معاصره فقهي موضوع ده، چې

 فاقا ناروا دی، چې د اسالمي اساساتو مخالف وي.د هغو حزبونو جوړول او پکې فعالیت ات شي.
شریعت له اصولو سره ټکر نه لرونکي حزبونه جوړول یوه اجتهادي اختالفي موضوع ده، د په 

 جواز او منعې دواړه لوري پکې له شریعت څخه دالئل لري.
 ي.غوره خبره دا ده چې ملتزم او په شرعي تول پوره او پیاوړي اسالمي حزبونه رامنځته ش
ک واقع شي.  حزبونه باید له شرعي او قانوني پلوه پابند او ملتزم شي، څو ګټور او اغېزنا
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 د څېړنې میتود
د څېړنې میتود، تحلیلي توصیفي دی چې له کتابتون او معتبرو ویبسایټو پکې کار اخیستل شوی 

 دی.
 قرصني صیتونه د سورت او صیت په بیان په نښه شوي دي.

 ج کتابونو ته شوی.د حدیثو نسبت د تخری
د دې لپاره چې لوستونکو ته، وړاندې او وروسیته، د مراجعیې اړتییا پییدا نشیي، نیو د هیر دلییل 

 مناقشه د هغه له ذکر نه سمدستي وروسته تر سره شوې.
 د موضوع په هکله اساسي پوښتنې

 عیت په اعتبار په څو ډوله دي؟حزبونه د مشرو . ۳
 ختالف دی؟. کوم یې اتفاقي او کومو کې یې ا۸
 . د مؤیدینو او مخالفینو دالئل یې څه دي؟۱
 . د اسالمي حزبونو معیارونه کوم دي؟۴

 د حزب معنی
 ( 011 . الرازي،2/118ابن منظور، (. د لغت له مخې )حزب( د خلکو د یو ټولي او ډلې په معنی دی

کلې سیاسي ب رنیامې د تطبییق پیه سیاسي حزب په اصطالح کې د خلکو یو متحد ټولي ته وایي، چې د ټا
 (141 . )الطماوي،موخه د قدرت الس ته راوړلو لپاره، د بېال بېلو وسائلو په مټ مبارزه کوي

د خلکو راټولېدل او د هغوی تر منر فکري نږدې والی، یو قیادت، حکومت الس ته راوړل او 
 یا په هغه کې مشارکت د حزبونو ګډ مفاهیم دي.

 د سیاسي حزب شرعي حکم
دولت کې په اوسنۍ بڼه د سیاسي حزبونو شیتون ییوه معاصیره فقهیي موضیوع ده، دا د اسالمي 

 بحث د اسالمي فقهې په پخواني تراث کې نه تر سترګو کیږي.
د مشروعیت په اعتبار سیاسي حزبونه په څو ډوله دي. په بنسټیز ډول د حزبونو د مشروعیت 

حزبونه په دوه ډوله دي. یو ډول هغه معیار د حزبونو نظریات او موخې دي. په دې بنسټ سیاسي 
حزبونه دي چې په غیر اسالمي مفکورو والړ وي، لکه کمونستي حزبونه چې د میارکس او لیینن 
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اسالم ضد افکار او نظریات یې بنسټ دی. همدا راز هغه حزبونه چې د قومیت په بنیاد رامنځتیه 
حزبونیه چیې لیبیرل او ازاد دي،  شوي او قومي ګټو او نظریو ته پر اسالم لومړیتوب ورکوي. هغه

په خپلو افکارو او کړنالړو کې اسالمي اصولو ته پابنید نیه دي. د داسیې حزبونیو د جوړولیو او پیه 
هغوی کې د فعالیت د حرمت په اړه د علماوو تر مینر اخیتالف نشیته؛ ځکیه د سیاسیي حزبونیو 

نَْزَل فرمایي:  موخه د اقتدار الس ته راوړل او د اقتدار اعمالول دي، الله تعالی
َ
َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِم  أ

ولَئَِك ُهُم الَْك فُِرونَ 
ُ
ُ َفأ ژباړه: څوک چې د الله په نازل کیړي حکیم، پرړکیړه ( 44)المائدة، لیۀ الل َ

 نکوي، نو هغه له کافرانو څخه دي. 
ژباړه: ( 81، لیۀ: لل عمران) َبَل ِمْنهُ َوَمْن يَبَْتِغ َغْيَر الْذِْسلَ ِم ِديًن  َفلَْن ُيقْ په بل صیت کې راغلي: 

 څوک چې له اسالم پرته بل دین لټوي، هیڅکله به ورڅخه قبول نشي.
دویم ډول هغه حزبونه دي چې په خپلو نظریاتو او کړنالرو کې د اسالم اصولو ته پابنید وي، د 

په یوه خوله نه  اسالمي دولت په داخل کې د داسې حزبونو په اړه د اسالمي امت علما او مفکرین
دي، ځینو یې جوړول روا ګڼلي، د دوی په سر کې معاصیر عیالم دوکتیور یوسیف قرضیاوي، شییخ 

 (11،11)حسن کلیبي، محفوم نحناح، شیخ راشد غنوشي او نور علما دی. 
ځینې نور علما لکه شیخ ابن باز، شیخ ناصر الدین االلباني، شیخ صفي الرحمن مبیارکفوري د 

 اخل کې د داسې سیاسي حزبونو د مشروعیت مخالف دي. اسالمي دولت په د
زمو  د بحث موضوع د سیاسي حزبونو دوییم ډول دی، یعنیې هغیه حزبونیه چیې پیه موخیو او 

 کړنالرو کې د اسالمي اصولو پابند دي.

 لومړی. د سیاسي حزب د ممنوعیت دالئل

 د ممنوعیت دالئل په الندې توګه دي:
الي ته رابلي او له ډلې ډلیې کېیدو څخیه ییې منیع کیوي، اللیه تعیالی . قرصني صیتونه مسلمانان یوو ۳

قُوافرمایي:  ِ َعِميًع  َولَ  َتَفر َ  (011، لیۀلل عمران) َواْعَتِصُموا بَِحْبِل الل َ
َولَ  َتَن َزُعوا ژباړه: او ټول د الله په رسۍ منګولې ولګوئ، خواره واره کېږي مه. بل ځای فرمایي:  

 ( 41)األنفال، لیۀ  َوتَْذَهَب رِيُحُكمْ َفَتْفَشلُوا 
 ژباړه: په خپلو مینځو کې شخړه مه کوئ، که نه بې زړه او ناتوانه به شئ او دبدبه به مو الړه شي.
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له پورتنیو صیتونو څرګندیږي چې د اسالمي امت یووالی د الهي شریعت له مقاصدو څخیه دی، 
او مسیلمانان ټیوټې ټیوټې کییږي. اللیه تعیالی کوم چې د حزبونو په رامنځته کېیدو لیه منځیه ځیي 

ْيء   إِن َ فرمایي:  َُ َيًع  لَْسَ  ِمْنُهْم فِي  ُِ  ( 019)األنعام، لیۀ  ال َِذيَن َفر َقُوا ِديَنُهْم َواَكنُوا 
ژباړه: بې له شکه له هغو کسانو سره چې خپل دین یې تیار پیه تیار کیړی او پیه جیال جیال الرو 

 .تللي، ستا هیڅ اړیکې نشته
دا تفرقې، شیخړې او دښیمنۍ هغیه مهیال ښیې جیوتیږي چیې حزبونیه سیره سییالي کیوي، پیه 
کنو پر مهال چې صن د مسلمانانو وژنو او وینو بهولو تیه وار پکیې رسییږي او دا  ځانګړې توګه د ټا

 ( 224)الخطیب،  کار د شریعت له مخې په هیڅ ډول روا نه دی.
اسیالمي هیوادونیو کیې همیدا سیاسیي حزبونیه د  دا واقعیت هم له چا پټ نه دی چې په زییاتو

 مسلمانانو تر منر د اختالف، شخړو، جګړو، وهلو او وژلو المل شوي.
علماوو له پورتني دلیل څخه داسې ځواب ویلي: د دین په اساساتو او قطعي اصولو کې اختالف 

و جزئییاتو کیې کول نیاروا او پیورتني لیتونیه د همیدوی پیه اړه دي، پیاتې شیوه د دیین پیه فروعیو ا
اختالف، هغه خو په واقعیت کې موجود دی، په فرعي مسائلو کې اختالف چې د دلیل پیه بنسیټ 
وي د مسلمانانو وحدت له منځه نه وړي، د امیت د امامیانو او مجتهیدینو تیر مینر پیه بیې شیمېره 

 مسائلو کې اختالف و، خو مینه، دوستي او دیني ورورولي یې پر ځای وه. 
له ډلو او ټلوالو جوړولو منع کیړې؛ ځکیه د مسیلمانانو تیر مینر د اخیتالف او فتنیو . رسول الله ۸

ل  حلف في ال سل م وأيم  حلف ك ن رسول الله فرمایي: "( 11)وصفي،  راټوکېدلو المل کیږي،
  (2111)صحی  مسلم، حدیث  ".ل  ُدةأفي الج هلية، لم يزده ال سل م 

په نیت( هیڅ تړون نشته، )خو د خیر په چیارو کیې( هیر  ژباړه: په اسالم کې )د ډلو ټپلو جوړولو
 تړون چې په جاهلیت کې و، هغه اسالم نور هم پیاوړی کړی. 

د دې په ځواب کې ویل شوي: چې په حدیث کې له هغو ډلو منع شوې، چې د باطل، قوم پالنې 
ک ظا لما او مظلومیا. د او ناروا پالنې لپاره وي، لکه عربو به چې له اسالم وړاندې ویل: انصر لخا

 خپل ورور مرسته وکړه، که ظالم وي او که مظلوم. 
هغه ډلې او حزبونه چې په روا کارونو کې د سیالۍ لپاره جوړیږي، د پیورتني حیدیث تیر حکیم 

 الندې نه راځي.
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. په حزبونو او ډلو کې ننوتل او د حزب په ځانګړو افکارو کیې رالویییدل، مسیلمانان د ییووالي ۱
 ( 224. )الخطییب، ختالف او له نورو مسلمانانو سره په مقابله کولیو بانیدې روزيپه ځای په ا

په دین کې اصل دا دی چې ټول مسلمانان په یوه الره روان وي، که له چا سیره مخیالف نظیر 
پیدا کیږي، د فرد په توګه دې یې مطرح کړي، داسې نه چې په ډلو ننوځي او بیا د خپلې ډلیې 

 څخه دفاع ته مټې رابډ وهي. له هر حق او باطل نظر
. که په اسالمي هیوادونو کې د شتو حزبونو واقعیي حالیت تیه ځییر شیو، روښیانه ښیکاري چیې ۴

 الندې ستونزې یې رامنځته کړي.
الف: حزبونو ولس او امت په متخاصمو ډلواو ټپلو وړشلی چې یو لیه بیل سیره پیه جګیړه او 

هیوادونو کې چې د افیرادو د سیاسیي  دښمنۍ اخته دي، په ځانګړي ډول په وروسته پاتې
خام والي له امله په خپل منر کې د تفاهم او پوهاوي ژبه او ترمینالوژي هم نشي رامنځته 
کولی او تل د خپلیو سیتونزو او اختالفیاتو د حیل لپیاره زور او خشیونت تیه الس اچیوي، 

خطییب، )ال امنیت ته خطر پېښوي او ولس او حکومت ته نورې زیاتي ستونزې زړیږوي.
 (11. کامل نبیلة، 14

ب: سمه دا ده چې په دولت کې شته قوتونه راټول او د ولس د ښېرازۍ او پرمخت  لپاره پیه 
یوه الره روان شي، خو سیاسي حزبونه دي چې ولیس پیه مالتیړي او مقابیل وویشیي، هیر 
حزب مقابلې سیاسي ډلې ته دامونه خواره کړي، کندې ورته جوړې کړي او کمزورې ییې 

ي. په دې کار سره انرژي په تخریب او ویجاړۍ کې مصرف شي، دولت ضعیفه شیي، کړ
کام او پرمخت  په ټپه ودریږي  (11. الخطیب، 141)الطماوي، پروګرامونه یې نا

ډړر ځلې داسې پیښیږي چې د ټیولنې خیورا متخصی  او متعهید کدرونیه د حزبیي او ګونیدي 
ییې ووژل شیي او لیه اعتبیاره وغورځیول سیالي او دښمنۍ له امله سخت تخریب شي، شخصیت 

 شي، چې په دې توګه ولس له ښو قائدینو او مشرانو څخه بې برخې شي.
ج: سیاسي حزبونه په ظاهره په دې موخه جوړیږي چې د ټولنې مصالحو او ګټو لپاره مبیارزه 
وکړي او په شخصي ګټو یې لومړۍ وګڼي، خو په عمل کې ډړری سیاسي حزبونیه لیه دې 

ي او د ټولنې د مصالحو په ځای په حزبي او ګوندي ګټو پسې کیږي، ځینې بیا موخې اوړ
په دې کار کې دومره الره وَرکوي چې د ګوند او حزب ګټیې د ټولیو مصیالحو او مفاسیدو 
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لپاره معیار او تله بولي، د یوه عالم، متخص  او ولس ته د متعهد شخ  ی چې د دوی له 
. 119)األنصیاري،  پیل ګونید نیاپوه تین غیوره ګڼیي.ګوند څخه نه وي ی په مقابل کې د خ

 ( 10الخطیب، 
هی: حزبي توب او ګوندیوالی د افرادو ازاد فکر محدودوي او د سیاسیي خوځښیتونو د جمیود 
المل کیږي. د بېلګې په توګه که د کوم حزب په استازیتوب څوک پارلمان ته بریالی شي، 

ه مالتړ وکړي، که څه هم د ګوند دریر پیه اړ دی چې د قضایاو په اړه د ګوند له دریر څخ
په دې توګه به یا ړوند او ناروا تقلید کوي او یا  حقه نه وي او دی ورباندې قانع هم نه وي.

به ګوند پرړږدي؛ ځکه د حزبي پرړکړو مخالفت له ګونید څخیه د غیړي د اخیراج المیل 
  (40. کامل نبیلة، 141لطماوي، کیږي )ا

سره ډړر معقیول او غیوره نظرونیه او حیل الرې موجیودې وي، خیو د  پارلماني استازو ښایي له
 ګوند د پرړکړې له امله له ویلو او تطبیقولو پاتې شي.

کنو کیې د راییو خپلولیو  کنو کې د خلکو د جذبولو لپاره دروغ او دوکه: حزبونه پیه ټیا و: په ټا
و نه یې عملیي لپاره داسې پروګرامونه وړاندې کوي، چې هیڅکله یې نه عملي کولی شي ا

ي َُه  ال َِذيَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن َم  لَ  َتْفَعلُذوَن  َكُبذَر  کوي او د دې لیت د وعید الندې راځي:
َ
يَ أ

ْن َتُقولُوا َم  لَ  َتْفَعلُونَ 
َ
ِ أ  ( 2،1)األنعام، لیۀ َمْقًت  ِعْنَد الل َ

په وړاندې دا ډړره د قهر او کینیې ژباړه: ای مؤمنانو هغه څه ولې وایئ چې نه یې کوئ. د الله 
 خبره ده چې  هغه څه ووایئ چې کوئ یې نه.

کنیزو سیالیو لپاره حقائق اړوي، دوکه کوي او دروغ وایي.  (111، . األنصاري14)الخطیب،  د ټا
ز: په سیاسي حزبونو کې دا هم کم نه دي چې قیادت، خلک د دین او هیواد په نامه جذب او 

ه ورڅخه ناوړه استفاده کوي او د شخصي ګټو لپاره ییې کیاروي، د تنظیم کړي خو وروست
 ارواښاد ګل پاچا الفت په وینا:

 

 ریدان نیسي د الله په نامهییییم
 بیا ترړنه ځانته بنده ګان جوړوي
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ډړر حزبي قیادتونه له ګوند څخه ناروا مالي ګټې کوي، خپل جیبونیه ډکیوي او صن ګوندونیه خپلیو 
په میراث پرړږدي، چې دا چارې هیڅکله لیه اسیالمي شیریعت سیره اړخ نیه ناصالحو اوالدونو ته 

 لګوي. 
پورتنۍ مالحظې د هغیو ګونیدونو او حزبونیو پیه اړه پیر ځیای دي، چیې پیه خپلیو چیارو کیې د 
شریعت پوره پابندي نه کوي او په شرعي التزام کې سسیتي کیوي. هغیه حزبونیه چیې د شیریعت 

و چارو لپاره د څارنې او محاسبې سیستم لري، دا مالحظیې د ټینګه پیروي او پابندي کوي، د خپل
 هغوی په اړه صدق نه کوي.

ح: که په اسالمي هیوادونو کې د شتو حزبونو مرامنامې وکتل شیي، د دوی تیر مینر پیه هییڅ 
مهمه او اساسي قضیه کې د نظر توپیر نشته، که توپیر وي، په ډړرو جزئي او کیم اهمیتیه 

مو لپاره چې د امیت وړشیل، تفرقیې رامنځتیه کیول  او د خلکیو موضوعاتو کې دی، د کو
 ( 10، 12. )مبارکفوري، وخت ضائع کول د هیڅ سلیم عقل غوښتنه نده

کمیت او امارت غواړي، پیه داسیې حیال کیې چیې پیه احیادیثو کیې د  ط: سیاسي حزبونه حا
کمیت او امارت له غوښتلو منع شوې   (11)مبارکفوري، حا

 مشروعیت د مؤیدینو دالئل دویم. د سیاسي حزب د
دا ډله علما او مفکرین په دې نظر دي چې د اسالمي شریعت له نظره د اسالمي دولت دننه د 

 حزبونو رامنځته کول ممنوع نه، بلکې د ټولنې د خدمت او د هیواد د ابادولو لپاره غوره کار دی.
 دوی په الندې دالئلو استدالل کړی:

نسټونو، لکه شورا، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، مسیاوات او . د اسالمي شریعت د یو لړ ب۳
عدالت د خوندیتوب لپاره د حزبونو شتون اړین دی. د حکومت لپاره د شورا او سییالې ډلیې 
شتون د یوې سکې دوه مخونه دي، د دواړو موخه دا ده چې نظرونه مناقشیه او وڅېیړل شیي، 

کمه ډلیه پیه ییواځې ځیان دا او هغه نظر عملي شي چې د ولس مصلحت پکې ز  یات وي. حا
کار نشي کولی، تر څن  یې باید داسیې څیارونکي، منتقیدین او مشیاورین وي چیې دوی تیه 
سمې مشورې ورکړي که څه هم د دوی د رایې مخالف وي. د دې څارنې، انتقیاد او مشیورې 

 یږي.لپاره منظمو جریانونو ته اړتیا ده، چې حزبونه د همدې موخې لپاره رامنځته ک
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په همدې بنسټ دا د ولس حق دی چې دولت داسې رغوونکو سیاسي حزبونو ته اجازه ورکړي 
چې هدف یې د شریعت د اساساتو خوندیتوب وي، پیه دې اړه خپیل نظیر ولیري، پیه پارلمیان او د 
ګانو دننه یا بهر د دولت دریځونه وارزوي او که د نقید وړ وي، نقید ییې کیړي، پیه دې  دولتي شورا

 د حزبونو افکار او نظریات د اسالمي شیریعت لیه اساسیاتو سیره پیه ټکیر کیې نیه وي.شرط چې 
 ( 001. صسد، 411. األنصاري، 220. الخطیب، 149. طبیلة، 082، 081)القلعي الشافعي، 

په حقیقت کې د حزبونو کړنې لیه حکومیت سیره پیه مرسیته او تعیاون راڅرخیي، اللیه تعیالی 
ِ َوالت َْقَوىَوَتَع َونُوا َعلَى افرمایي:  ژباړه: یو له بل سره پیه نېکیۍ او تقیوا  کیې ( 2)المائدة، لیۀ  لْبِر 

 مرسته وکړئ.
ځینې پوهان وایي چې له حزبونو پرته په انفرادي توګه هم شورائیت او د دولتي پالیسییو د نقید 

خو سمه دا ده چیې هغسیې چیې حزبونیه پیه جمیاعي،  (84. )مبارکفوري، چاره ترسر کېدای شي
که توګه دا چاره تر سره کوي، په انفرادي توګه هغسې نشیي ترسیره من ظمه، علمي، دقیقه او اغېزنا

 کېدای.
ک فرمیایي: ۸ . د نظرونو اختالف هغه فطرت دی، چې الله تعالی پرې انسانان پیدا کړي، اللیه پیا

 ًْة َواِحَدةً َولَ  يََزالُوَن ُمخ م َ
ُ
َُ َء َرو َُك لََجَعَل الن َ َس أ ژباړه: که ستا رب ( 008)هود، لیۀ  َتلِِفينَ َولَْو 

غوښتی وای، نو ټول خلک به یې یو ملت ګرځولی و ) خو دا یې د خدایۍ غوښیتنه نیده(، نیو 
 ځکه به تل دوی یو له بل سره په اختالف کې وي.

کله چې نظري اختالف د انسانانو فطرت دی، نو غوره ده چې دا ښه وکارول شي او د مصالحو 
اره ترې کار واخیستل شي. هر اختالف هم بد او شر نه وي، بلکې ډړرو نظري اختالفاتو او ګټو لپ

ي او منظمیې هڅیې د فیردي او غییر تد حقائقو په برسېره کولو کې مرسته کړې. همدا راز جمیاع
 منظمو هڅو په پرتله ښې پایلې لري.

ییاتو کیې اخیتالف بله دا چې ممنوع اختالف هغه دی چې په اصولو کې وي، په فروعیو او جزئ
چې په دلیل والړ وي جائز دی، له همدې اختالفاتو خو فقهي مذهبونه راوټوکېدل چیې د مشیرانو 
تر منر یې مینه او دوستي وه، که په همدې توګه سیاسي حزبونه رامنځته شي چې د قضایاوو لپیاره 

ا دا د امیت لیه مشروع اجتهادونه او علمي حل الرې وړاندې کړي کوم ناروا بیه رامنځتیه شیي؟ صیی
 یووالي او عقېدې سره کوم ټکر لري؟
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که په حق کې له یو بل سره د مرستې لپاره، په پرمخت  او د ښېګڼې پیه کیارونو کیې د سییالۍ 
. 082، 081)القلعیي الشیافعي،  لپاره ډلې رامنځته شي، صیا دا به د تفرق او دښمنۍ پیه معنیی وي؟

  (149الغزالي، 
وسته په سقیفة بني ساعده کې د رسول الله صحابه د مسلمانانو د امیر . د رسول الله له وفات ور ۱

په اړه دوه ډلې شول، انصارو چې مشر یې سعد بن عباده و، ویل: یو امیر به زمو  له ډلې وي، 
وییل: نیه، میو  امییران ییو او  -چې مشري یې ابوبکر کولیه –بل به ستاسو له ډلې. مهاجرینو 

ړو ډلو خپل دالئل وړاندې کړل او ښه ګرم بحث وشو. په پای کیې تاسو وزیران. په دې اړه دوا
 د ابوبکر په امارت د صحابه وو اتفاق راغی.

پورتنۍ مشهوره کیسه چې د سیرت په کتابونو کې راغلې، جوتوي چې د یوې سیاسي قضیې په 
خپل  اړه دوه ډلې )حزبونه( رامنځته شول، هرې ډلې خپل مشر، مؤیدین او غړي، سیاسي دریر او

 دالئل لرل او له تاوده بحث وروسته یوه حل ته ورسېدل. 
دا کیسه دا هم جوتوي چې په اسالم کې  معارض او مقابل سیاسي تجمعات کیول، د  مخیالف 
نظر اورړدل او بحث کول ځای لري؛ ځکه دا ټول د خلکو د مصلحت لپاره ترسیره کییږي، هغیه 

ک م له خوا پیه خلکیو پیه زور خپلیه رلییۀ منیل دي. چې په اسالم کې ځای نه لري استبداد او د حا
سیاسي حزبونه له دې پرته نور څه نه دی، چې خلکیو تیه خپیل سیاسیي نظرییات وړانیدې کیوي، 
دالئل بیانوي، د خلکو قناعت الس ته راوړي او د هغوی په خوښه او مالتړ قدرت الس تیه راوړي 

 او اعمالوي یې.
ې دي چې د معتبروالي ییا ملغیی کولیو پیه اړه ییې نی  . سیاسي حزبونه د مرسله مصالحو له ډل۴

هغیه چیارې هیم واجیب دي، »نشته. سیاسي حزبونه د )ما ال یتم الواجب اال به، فهو واجب( 
له جملې څخه دي؛ ځکه سیاسي حزبونیه د خلکیو « چې له کولو پرته یې واجب نه بشپړیږي

مفاسدو مخنیوی کوي، لکه  ګڼ مصال  خوندي کوي، لکه د ازادیو خوندیتوب او هم د زیاتو
استبداد او د بیان د ازادۍ منع کول. شریعت استبداد نه تائیدوي، بلکې په چارو کیې مشیوره 

ک فرمایي:  ْمرِ واجبوي، الله پا
َ
 وِْرُهْم فِذي الْذأ

َُ ژبیاړه: او پیه کیار کیې  (۳۵۹: لل عمیران) َو
 ورسره مشوره وکړه. 
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کمیه ډلیه خپیل سیاسیي په سیاسي چاپیریال کې شیورا ییواځې هغیه مهیا ل بشیپړیږي، چیې حا
مخالف ته د نظر ښکاره کولو الره هواره کړي، کومه چې د سیاسي حزبونو پیه شیتون کیې منځتیه 

. 222. )الخطییب، راځي. په دې بنسټ د سیاسي حزبونو شیتون د حقیقیي شیورائیت غوښیتنه ده
  (214، 211. عثمان، 249. غرایبة، 411األنصاري، 

و شتون زیاتې دیني او دنیوي ګټې لري، چې  پیه النیدې توګیه تیرې یادونیه  . د سیاسي حزبون۵
 کوو:

الف: حزبونه د ولس ستونزې په ښه توګه تشخی  او روښانه کوی، د اهمییت او لومړیتیوب 
کاډمیکه توګه څیړي او مناسبې حل الرې ورته  له پلوه یې ترتیبوي. ستونزې په علمي او ا

 راباسي.
همیت او مسؤولیتونو په اړه د ولس پوهه لوړوي، سیاسي بصیرت یې ب: حزبونه د دولت د ا

زیاتوي او د یو داسې بیدار او ویښ ملت په رامنځته کولو کې برخیه اخلیي چیې د دولیت 
 څارونکی، ساتونکی او همکار وي.

ج: سیاسي حزبونه د ملت او حکومت تر منر پل دی، د ولس غیږ او نظرییات حکومیت تیه 
له الرې د ولس استازي حکومتونو ته ننوځي او د هغوی نظریاتو او رسوي، صن د حزبونو 

  (111. األنصاري، 148)الطماوي،  غوښتنو ته د عمل جامه اغوندي.
هی: د حکومتونو او افرادو په پرتله د حزبونیو عمیر زییات وي، پیه همیدې بنسیټ حزبونیه د 

او ده پروګرامونیه  خپلو علمي کیدرونو پیه وسییله د هییواد د ښییرازې او پرمختی  لپیاره
 جوړوي او او د فکر کوي.

و: حزبونه د مخالف او څارونکي په توګه تل د حکومت د کړنو دقیقه او شامله څارنه کیوي، 
د تېروتنې، فساد، ظلم او سستۍ پر مهال غږ پورته کوی او پر حکومیت فشیار واردوي. د 

ک وی.  دا کیار پیه حقیقیت کیې افرادو په پرتله د حزبونو غږ او فشیار غښیتلی او اغېزنیا
اصالح او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په معنی دی چې قرصني صیتونو یې غوښیتنه 

ُمُروَن بِذ لَْمْعُروِف َوَتْنَهذْوَن َعذِن کړې، الله تعالی فرمایي: 
ْ
ْخرَِعْ  لِلن َذ ِس تَذأ

ُ
ة  أ م َ
ُ
ُكْنُتْم َخْيَر أ

هغه غوره ډله یئ چې د خلکو د ښیګڼې لپیاره  ژباړه: تاسو  (001، لیۀلل عمران) الُْمْنَكرِ 
 راایستل شوې یاست، په نېکۍ امر کوئ او له بدۍ منع کوئ.
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ُمُروَن بِ لَْمْعُروِف َويَْنَهذْوَن َعذِن په بل صیت کې فرمایي:  
ْ
ٌة يَْدُعوَن إِلَى الَْخْيِر َويَأ م َ

ُ
َولَْتُكْن ِمْنُكْم أ

او باید له تاسې څخه یوه ډله وي چې د خیر په لور بلنه کوي،  ژباړه:( 014، لیۀلل عمران) الُْمْنَكرِ 
 په نېکۍ امر کوي او له بدۍ منع.

راشده خلیفه ګانو ابوبکر او عمر هم له خلکو غوښتنه کړې وه، چې کیه دوی لیه سیمې الرې 
واوړي، نور مسلمانان به یې الرښوونه کوي. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چیې لیه پیغمبیر 

 ته هیڅوک له خطا او تېروتنې معصوم نه دی. وروس
ز: حزبونه د سیاسي فعالیتونو په ترڅ کې حکومتیدارۍ تیه کدرونیه روزي، نیه پرییږدي چیې د 
حکومتولۍ لپاره د وړ او تجربه لرونکو اشخاصو خال رامنځته شي، حتی د حکومتونو د سقوط او 

هییواد لیه انارشیۍ او ګیډوډۍ څخیه  اضطرار پر مهال د قدرت د خال رامنځته کېدو مخه نیسیي او
. 219. )الحلو، ژغوري. حزبونه کولی شي په هیواد کې د لویو فتنو او خارجي مداخلو مخه ونیسي

 ( 111. األنصاري، 141. الطماوي، 121بسیوني، 

ح: سیاسي حزبونه په ټولو دریځونو او کړنو کې تیل د حکومیت مخیالف او معیارض هیم نیه 
ې داسې دي، چې حزبونه له حکومت سره مرسته کوي او د وي، بلکې ډړرې کاري ساح

هغه دندې بشپړوي، لکه په تعلیمي ډګر کې ښوونځي، مدرسې، جوماتونیه، پوهنتونونیه او 
تحقیقاتي مرکزونه جوړول، روغتونونه جوړول، د خلکو د توجیه او خبرولیو لپیاره راډییو، 

ادي ودانۍ په برخه کې ښیارګوټي، تلویزون او نور رسنیز وسائل رامنځته کول، د هیواد د م
کارې ډلې جوړول او داسې نور.  پارکونه، پلونه، الرې او د خدمت رضا

 راجح او غوره نظر
که د حزب قیادت د پوهو او صالحو افرادو په الس کې وي او پیه خپلیو دریځونیو او چیارو کیې د 

جازه تحزب ییو مشیروع شریعت بشپړه پابندي غوره کړي، نو راجحه دا ده چې د مشروع امیر په ا
او روا عمل دی؛ ځکه په داسې حزبونو کې د دین او خلکو لپاره زیاتې ګټې شته، چې مخکې میو 

 یادې کړې او د تکرار اړتیا یې نشته.
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 تبصره
مشروع سیاسي حزبونه په خپل جوړښت کې د مسلمان فرد په څېیر دي. کلیه چیې د فیرد عقییده 

ي، مسلمان ګڼل کیږي او په ګناه سره د اسالم لیه دائیرې نیه سالمه او په عملونو کې یې کفر نه و
وځي. همدا راز سیاسي حزبونه هم چې په میرام او کیړنالره کیې د اسیالمي شیریعت پابنید وي، د 
افرادو په ګناه او په دریځونو کې په خطا، د اسالم له دائرې څخه نه وځي، په سیاسي حزبونیو کیې 

 نالرو او عمل کې د شریعت زیات پابند وي. همغه زیات غوره دی چې په مرام، کړ

 د حزبونو شرعي معیارونه
په اسالمي شریعت کې د حزبونو لپاره جواز مطلق نه دی، بلکې حزبونه بایید پیه ییو لیړ معییارونو 
برابر وي، دا معیارونه او اوامر پوره کول اړین دي. په اسالمي ټولنیو کیې چیې لیه حزبونیو کیومې 

یې همدا شرعي اوامر او معیارونه نه پوره کول دي، که نه حزبونه جوړول ستونزې زړږړدلي، المل 
 پخپل ذات کې کومه بده پدیده نه ده.

 دا الرښوونې او معیارونه په الندې توګه دي:
الف: د حزبونو مشروعیت باید د شرعي قواعدو او اساساتو پیه تطبییق کیې ولییدل شیي، کیه 

او زیاتي پرته د شریعت پابند وي، نیو تحیزب  حزبونه په خپلو موخو او چارو کې له کمي
یې مشروع او نېکه ډله ګڼل کیږي، خو که حق یواځې په ځان کیې منحصیر ګڼیي، خپلیې 
رایې او ډلې ته تعصب کوي، د مخالف لوري حق خبره هم نه مني، نو خپل  مشیروعیت 

 له السه ورکوي.
مختیی  تییه کییار وکییړي، د ب: حزبونییه باییید د مسییلمانانو خییدمت او د هیییواد ښیییرازۍ او پر

مسلمانانو تر منر د تفرقې او دښمنۍ رامنځته کولو څخه مخنییوی وکیړي. لیه خپلیو هیم 
 حزبو پرته نور مسلمانان، کافر، فاسق او سپک ونه ګڼي.

ج: حزبونه باید خپلو دریځونو او چارو د شرعي تخریج او تأصیل لپاره د جیدو علمیاو ټیولی 
د حزب په داخل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ولري او له هغوی استفتا وشي. 

 او د محاسبې سیستم ولري، څو د ناروا او تېروتنو مخه ونیول شي.
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د: د دین د قطعي او ثابتو حکمونو او عقائدو درناوی وکړي، په اتفاقي قضیو کې همکاري او 
 په اختالفي چارو کې نور مسلمانان معذور وګڼي.

او سییالۍ کیې لیه دروغیو، دوکیې، حقیائقو پټولیو، شخصییت وژلیو او د هی: په  حزبي مبارزه 
 اشخاصو او حزبونو ناحقه او دروغو ستاینو څخه ځان وساتي.

و: له خپل ګوند او حزبیانو سره په ناروا چارو کې اتفیاق او مرسیته ونکیړي، بلکیې لیه نیورو 
ګونیدي لومړی خپلو ملګرو تیه د حیق توصییه وکیړي. د حیق معییار شیریعت وګڼیي نیه 

 دریځونه.
ز: څرنګییه چییې حزبونییه جییوړول د خلکییو تییر مصییالحو او ګټییو پییورې تړلییې موضییوع او لییه 
اجتهادي مسائلو څخه ګڼل کیږي، د حزبونو جوړولو لپاره د شرعي امیر اجازه هم شیرط 
ده. که حاالتو ته په کتو سره شرعي امیر د حزبونو جوړول د خلکو په خییر او مصیلحت 

 رنکړي، د حزبونو جوړول جواز نه لري. ونه ګڼي او اجازه و 

 پایله
د اسالمي دولت دننه د اسالمي حزبونو جوړول د معاصرو علماوو په لند یوه اختالفي موضیوع 
ک تیه رسیېدلي  ده. د هیوادونو قوانین د اولو االمر امر دی، البته اولو االمر باید په مشروع توګیه وا

ک وچلوي، له د وی نه مشورې واخلي، عمومی مصالحو او ګټو تیه وي، د خلکو په استازیتوب وا
پابند وي، نو په کومو هیوادونو کې چې په قوانینو کې سیاسي حزبونو ته جواز ورکیړل شیوی وي، 
حزبونو جوړول جواز لري او چې په قوانینو کې منع شیوي وي، هلتیه دې حزبونیه نیه جیوړیږي؛ 

 ځکه د مشروع اولو االمر پرړکړه اختالف له منر وړي.

 وړاندیزونه
. د استبداد د مخنیوي لپاره د حزبونو جوړول اړین دي، خو باید په یو سیالم چوکیاک کیې دننیه ۳

 فعالیت وکړي.
. په دې مقاله کې د بیان شوو معیارونو په رڼا کیې دې د حیزب جوړولیو قیوانین اصیالح او تیازه ۸

 شي.
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شي، چې د ناروا موخو مطرح کول . د انتخاباتو په قانون کې دې داسې بنسټیز بدلونونه راوستل ۱
 او د ناروا وسائلو کارول منع کړای شي. 

. په هیواد کې دې محدود پیاوړي اسیالمي حزبونیه رامینر تیه شیي او کاندییدان دې د هغیوی د ۴
 برنامو په بنسټ ځانونه کاندیدوي. 

ګرۍ مخه ونیول شي۵  . . د حزب جوړولو شرائط دې سخت کړای شي چې د حزب په نوم د سودا
ک او د خلکیو د عامیه ګټیو سیاتونکي  په ګران هیواد افغانستان کې له فساد او درغلیۍ نیه د پیا

 سیاسي نظام په هیله.
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 منابع:
 قرلن کریم. -
 صحی  مسلم. -
بییروت، دار  ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمید بین مکرم)یییییییییی( لسیان العیرب، -

 صادر.
م( مختیار الصیحاح، بییروت، المکتبیة ۳۹۹۱بکیر بین عبید القیادر) بییصالرازي، محمد بن  -

 .العصریة
م( السلطات الثالث في الدسیاتیر العربییة المعاصیرة وفیي ۳۹۹۳الطماوي، سلیمان محمد ) -

 الفکر السیاسي االسالمي، القاهره، دار الفکر العربي.
فیي االسیالم، م، رسالة الماجستیر( حکم اقامیة األحیزاب ۸۱۳۳حسن کلیبي، یوسف عطیة ) -

 الوطنیة، فلسطین.  النجاح جامعة
م، رسیالة الیدکتوراه( األحیزاب السیاسییة ودورهیا فیي صنظمیة ۳۹۲۱احمد ) الخطیب، نعمان -

 الحکم المعاصرة، جامعة عین شمس، القاهرة.
 م( النظم االسالمیة األساسیة، القاهرة، دارعالم الکتب.۸۱۱۹) وصفي، مصطفی کمال -
 ( األحزاب السیاسیة، القاهره، دار الفکر العربي.کامل، نبیلة)ییییییییی -
م( الشوری وصثرها فیي الدیمقراطییة، القیاهرة، دار ۳۹۹۳األنصاري، عبد الحمید اسماعیل ) -

 الفکر العربي.
م( األحیزاب السیاسییة فیي االسیالم، القیاهرة، دار سیبیل ۸۱۳۸مبارکفوري، صفي الیرحمن) -

  المسلمین للتوزیع.
عبدالله محمد بین علیي بین الحسن)یییییییی( تهیذیب الریاسیة وترتییب القلعي الشافعي، ابو  -

 السیاسة، األردن، مکتبة المنار. 
 السالم وحقوق االنسان، القاهرة، دار الفکر العربي. إم( ۳۹۱۳طبیلة، القطب محمد ) -
 السالم في الحکم، بیروت، دار العلم للمالیین.إ( منهاج ۳۹۳۴صسد، محمد صسد) -
( التبر المسبوک في نصیحة الملوک، بیروت، دار ۳۹۲۲محمد بن محمد) الغزالي، ابو حامد -

 الکتب العلمیة. 
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السیالمیة، عمیان، إم( الحقوق والحریات السیاسیة في الشیریعة ۸۱۱۳غرایبة، رحیل محمد) -
 األردن، دار المنار. 

 بیروت، الطبعة الثانیة.   م،السالإم( صصول الفکر السیاسي ۳۹۱۹عثمان، محمد فتحي ) -
م( الدولیة فیي مییزان الشیریعة، ادسیکندریة، دار المطبوعیات ۳۹۹۳لحلو، ماجید راغیب )ا -

 الجامعیة.
 السکندریة، الدار الجامعیة. إم( النظم السیاسیة، ۳۹۲۴بسیوني، عبد الغني عبد الله ) -

 



 

 

 
 
 
 

 
 هانوین درچارچوب نظریۀ برخوردتمدن بررسی پیدایش تروریسم

 

 *بدالمنان دهزادع
 و محقق*نویسنده 

 :چکیده
های عریان بوده است. این نیوع از تروریسیم ، جنگ و خشونتنوین در دو دهۀ اخیر مولد ناامنیتروریسم

ها، ها، ابزارهیا و زمینیهتر شیدن جوامیع از رهگیذر شییوهکه بیا پی ییدهیک نگرش سیاسی و مذهبی است
های اسیالمی بیه بهانیۀ مبیارزه بیا تر شده است.حملۀ امریکیا و غیرب بیه برخیی از کشیور پی یده و متنوع

گشا نبود، بلکه منطقه را دچار بحران کرد. مقالیۀ حاضیر در پاسیخ بیه ایین سیوال )چیه تنها گرهتروریسم نه
ها وجود دارد؟( طرح شده است. مقالۀ حاضر ای میان پیدایش تروریسم نوین و نظریه برخورد تمدنرابطه

تالش کیرد « هابرخوردتمدن»پایان جنگ سرد با ارائه نظریه  مؤید این فرضیه است که هانتینگتون پس از
تراشیی، صیفحۀ را تعرییف و جیایگزین نمایید. او بیا ایین دشمن« تروریسیم»، «گفتمان کمونیسیم»تا بدیل 

تحلیلیی  -متحده امریکا باز کیرد. در ایین مقالیه از روش توصییفیهای بعدی ایاالتجدیدی را برای برنامه
هراسیی، بیه دلییل اسالم هادهد که نظریۀ برخورد تمدنهای این پژوهش نشان میافتهاستفاده شده است. ی

ویژه حادثه یازده سپتامبر این تئیوری را از قیوه بیه فعیل درلورد. بیا تقویت تروریسم نوین کمک نمود. بهبه
تعبیر شید. تجیاوز  هاها افتاد و لن به برخورد تمدنها سرزبانسپتامبر، نظریۀ برخورد تمدن 00وقوع حادثه 

های های سرگردان را بسیج کرد؛ بلکیه بسییاری از مسیلمانامریکا بر افغانستان و عراق نه تنها تروریست
 ها کشاند.صفوف لندیگر را نیز به

 .هراسی، یازدهم سپتامبرها، اسالمتروریسم نوین، برخوردتمدن ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ویکم است که محور کنونی مطالعیات لستانۀ قرن بیستتروریسم نوین موج جدیدی تروریسم در 

دهد. از اینرو جوامیع اسیالمی بیشیتر از دو دهیه المللی را در دنیای کنونی شکل میامنیتی و بین
است که شاهد نبردهای خونین میان نیروهای غربی به رهبری ایاالت متحده امریکا و برخیی از 

گون تهای اسالمی با گروهحکومت روریستی است. تروریسم نوین بیه شیکل پی ییده و های گونا
م( و پاییان 0990ها، پیس از فروپاشیی اتحیاد جمیاهیر شیوروی در سیال )تهدیدکنندۀ زندگی انسان

گیری اتحیاد زمان با پایان جنگ سرد و کنیارهجنگ سرد وارد ادبیات سیاسی جهان شد. دقیقاز هم
را برای ایاالت متحده امریکا به عنوان تنها جماهیر شوروی از رهبری بلوک شرق، زمینۀ مناسبی 

ابر قدرت بازمانده از جنگ سرد مساعد ساخت. این کشیور بیا اسیتفاده از ایین خی  تیالش کیرد 
ییز توسییط اندیشییمندان و  اقتییدار بالمنییازع خییود را بییر کییل جهییان بسییط و گسییترش دهیید. اییین ت 

برده بیر ایین پاییه دکتیرین نیامعرضیه شید. « نظم نوین جهیانی»پردازان غربی، تحت عنوان نظریه
مانده از دوران جنگ سرد اسیت و بیرای استوار بود که ایاالت متحده امریکا، تنها ابر قدرت باقی

کان نیازمنید حفیظ مییزان قابیل تیوجهی از نییروی نظیامی خیویش  اعمال نفوذ مؤثر جهانی، کما
کیه ی اسیتوار بیود: یکیی اینباشند. شرط تداوم و استحکام نظم نوین جهانی بر پایه دو اصل اساس

چنان توانایی و اقتدار رهبری نظام سلطه را از رهگذر نظامی، اقتصیادی، سیاسیی دولت امریکا هم
کیه: سیایر اعضیای جامعیه جهیانی، تبعییت از چنیین نظیامی را و اجتماعی داشیته باشید. دوم این

ز تمیرد و نیا فرمیانی، های امریکیا تمکیین نماینید و در صیورت بیرو بپذیرند و در مقابل خواسیته
جای خود بنشاند. این دوره مصادف امریکا بتواند دولت متمرد و نافرمان را تنبیه نموده و او را به

بود، به حملۀ صدام حسین رئیس جمهور متوفای عراق بیه کوییت. سیرانجام جیرج بیوش پیدر بیا 
نگ داد و به این کشیور علیه عراق اعالم ج 0990لویز قرار دادن این مداخله در ژانویه سال دست

کیه تجاوز کرد. این جنگ سرلغاز عملی کردن نظریه نظم نوین جهانی توسط امریکیا بیود. از این
این نظریه به صورت روشن امریکا را در نظر جهانیان به عنیوان ییک کشیور متمیرد و سیرکش و 

 داد.متجاوز نشان می
ها عنیوان کیرد. او خیورد تمیدنهانتینگتون پاییان جنیگ سیرد را سیر لغیاز دوران جدیید و بر

ها را پارادیم تفسیر کننیدۀ روابیط بیین الملیل در دوران بعید از جنیگ سیرد موضوع برخورد تمدن



 

 

53 
 

 

 ... یۀدرچارچوب نظر نینو سمیترور شیدایپ یبررس
 ب

53 

گرچه نظریه برخورد تمدن ها پیش از ساموئل هانتینگتون توسیط برنیارد لیوئیس در اعالم نمود. ا
ی هانتینگتون به این نظریه مطرح شده بود؛ ول« های خشم مسلمانان ریشه»زیر عنوان  0991سال 

ترین نظرییۀ سیاسیی پیس از جنیگ سیرد در یی بخشید، بلکه لن را به عنوان مهمنه تنها جان تازه
 روابط بین الملل معرفی نمود.

« تروریسم نوین»میالدی نه این نظریه را جدی گرفتند و نه  2110سپتامبر  00تا پیش از وقوع   
خصو  برخورد تمیدن ها، بهبر اتفاق افتاد، فرضیۀ برخورد تمدنسپتام 00را؛ اما همین که حادثه 

اسالمی با تمدن غربی موضوعیت یافت. فرضیه ما در ایین مقالیه ایین اسیت کیه نظرییۀ برخیورد 
هراسی و تقسیم کردن جهان به خودی و غیر خودی، نقش  انکیار ناپیذیری ها به دلیل اسالمتمدن

تنها بازی کرد؛ بل برای ایاالت متحیده امریکیا کیه پیس از را در رشد و گسترش تروریسم نوین نه
تراشیی پایان جنگ سرد دچار سردرگمی و بحران معنی در سیاسیت خیارجی شیده بیود، بیا دشمن

 های لیندۀ امریکا باز کرد. جدید، افق سیاسی را برای برنامه

 تروریسم نوین
هیا و مورد لن از سیوی حکومت 91ه تعریف از تروریسم وجود دارد ک 202که تا کنون باوجود این

بنابراین تا کنون هیت تعرییف جیامع  (041: 0188پورسعید، ). شوددیگر نهادها به کار گرفته می
از تروریسم به رسیمیت شیناخته نشیده اسیت. سیردرگمی در تعرییف تروریسیم نیه تنهیا در مییان 

بیه فرمیان  2114در سال پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و حقوقی  است؛ بلکه در گزارشی که 
رغم مباحث کار دبیرکل سازمان ملل صادر شد، کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که علی

های متعدد در طول چندین دهه، کشورهای عضو برای رسیدن بیه تیوافقی دربیاره تروریسیم گروه
چین، معتقدند؛  چون فدراسیون روسیه و جمهوری خلقاند. بعضی از کشورها، همگامی بر نداشته

دهند، باید تروریستی جویان چریکی علیه حکومت انجام میهر عمل خشونت لمیزی که جنگ
لمیز علیه شیهروندان ییا غییر خوانده شود. این درحالی است که دیگر کشورها هر عمل خشونت

گر این عمل را حکومت یا نهیادی رسیمی انجینظامیان را اقدام تروریستی تلقی می ام کنند، حتی ا
دهد. این دو تعریف نه تنها یکی نیستند، بلکه با هم ناسازگارند: در تعریف اول، تروریسم دشمن 

امیا بیا  (01: 0191)بگوربرت، .حکومت است، اما در تعریف دوم، تروریسم دشمن جامعه است
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های هسیتندد کیه هیا وییا سیازمانهیای تروریسیتی در ایین مقالیه، جنبشاین حال منظور از گروه
کتیکی اسیت ت سیستماتیک حربۀ اصلیخشون شان بوده اسیت. بیر همیین اسیاس تروریسیم تیا

هیا، علییۀ حکومت –های سیاسی برانگیختیه شیده و از زور ییا خشیونت حساب شده که از انگیزه
کند و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی نقیش اصیلی را استفاده می –شهروندان ویا افراد ملکی 

شود و هدف بیشتر ایجیاد تیرس در گیروه در این عمل قانون زیر پا گذاشته میکند. در لن ایفا می
های گذشیته، ایین ( تروریسم جدید بیا گونیه1: 0188احمد، بزرگی از مردم است.)بهادری و شیخ

گناهی هستند که ییا بیه طیور تصیادفی انتخیاب تفاوت را دارد که قربانیان لن اغلب شهروندان بی
هیای تروریسیتی حضیور داشیته انید. در نهاییت بیه طیور اتفیاقی در موقعیت اند یا لنکه صرفاز شده

کم از هشت جزء تشکیل شده اسیت: توان به مثابۀ ابزاری در نظر گرفت که دستتروریسم را می
لفرین، . وحشیت1. دارای اهداف سیاسی و...، 4لمیز، . خشونت1. منطقی، 2. عملی عمدی، 0"
. خواسیتار 8. انتخیاب اهیداف در بیین جامعیه و 1هیا، عارف جنگ. پیروی نکردن از قوانین مت1

 تغییر رفتار خا  و مورد نظر در جامعه.
هایی هستند که حربۀ اصلی شیان خشیونت ها و سازمانهای تروریستی، جنبشمنظور از گروه

کتیکی حساب شده از انگیزه سیسماتیک بوده است.  های سیاسیی بر همین اساس، تروریسم، تأ
کند و نقش ها، مردمان ویا افراد استفاده میگیخته شده و از زور با خشونت بر ضد حکومتبر ان

 (48: 0191، تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی است. )رضایی و حشتمی، اصلی لن
تروریسم نوین پس از پایان جنگ سرد به تدریج مطرح شد و در روییداد ییازدهم سیپتامبر بیه   

مییالدی،  2110تیوان گفیت کیه ییازدهم سیپتامبریافت. از این منظر می نهایت ظرفیت خود دست
های نقطۀ اوج و فراز موج جدیدی تروریسم در جهان بود. ماتیو مورگان در مقالیۀ بیا عنوان"ریشیه

گوید که فاجعۀ یازده سپتامبر درست در زمانی روی داد که کارشناسان روابیط تروریسم جدید" می
گرا و قربانیان شکل جدیدی از تروریسم بودند که بر نوعی الهام هزاره بین الملل در حال تعریف

انبوه تمرکز داشت. خانم ایزابل دایوستین، استاد دپارتمیان تیاریخ روابیط بیین الملیل در هلنید، در 
مقالۀ با عنوان"چه چیزی در تروریسم نوین، جدید است؟" سعی کرده تا ابعیاد نیوین تروریسیم را 

بیان و سیازماندهی، طبیعیت کیه بیه لحیام مرتکر وی، تروریسیم نیوین اول اینتبیین کند. به نظ
کییه این گرایییی مییذهبی اسییت؛ سییوممبتنییی بییر نییوعی الهییام و افراطکهه  اییین فراملییی دارد؛ دوم



 

 

55 
 

 

 ... یۀدرچارچوب نظر نینو سمیترور شیدایپ یبررس
 ب

55 

های کشتار جمعی دسترسی دارند و هدف شان حملیه بیه بیشیترین های جدید به سالحتروریست
کننید؛ چین نمیها قربانیان خود را به دقت انتخاب و دسته لنکمردم ممکن است؛ و چهارم این

گزینند. جان بیلیس و استیو اسمیت نییز لمیز بر مییی و غیر تبعیضها را به صورت فلهبلکه لن
در کتاب محققانۀ خود با عنیوان "جهیانی شیدن سیاست"تروریسیم نیوین را تروریسیم پسیا میدرن 

هییای مییدرن هم ییون سییم نییوین در چییارچوب اهییداف وقالب. بییر اییین اسییاس، تروری0نامیییده انیید
های غیر مدرن ییا فرامیدرن گنجد و اهداف و قالبگرایی نمیجوی ویا ملتطلبی، منفعتقدرت

هیای چنیان کیه چارچوبچون مذهب، هویت و جهانی شدن برای توضیی  لن الزم اسیت. همهم
د نیز قادر به تحلیل این پدییده نیسیتند عقالنیت مدرن که بر محاسبه سود و زیان مادی بنا شده ان

های بلنید، نیه فقیط مسیافران وکسانی که حاضراند با نشسیتن در هواپیمیا و زدن لن بیه سیاختمان
کنان سیاختمان ها، بلکیه خیود را نییز فیدا کننید، صیرفاز بیه رسیتگاری پیس از میرگ هواپیما و سا

هیا جیای نیدارد )پورسیعید، ات لندنیوی و عقالنییت میدرن در محاسیب اندیشند و سود و زیانمی
0181 :824) 

ای جدیدی است. نمودی که برخی از اشکال و رویکردهیای تروریسیت تروریسم نوین پدیده 
سنتی و مدرن را در خود دارد؛ ولی گامی فراتر از دو گونۀ تروریسم قدیم بر داشته است. تروریسم 

رهیای محیدود وگیاه نیا مشیخ  را هیدف سازد، ترو پسا مدرن نظم موجود را با چالش روبه رو می
کم سیازد. سیتیز هیا را سیامان میکند و تمیام تالشگذاری می دهید تیا نظیم خیا  خیویش را حیا
های پسامدرن با کلیت لن چیزی است که به عنوان مدرنیته، جهانی شدن و نظم برلمده تروریست

کنند تا ز هر راهی اقدام میهای پسامدرن ااز این تفکرات در دنیای امروز جریان دارد؛ تروریست
لوردهایش به زیر بکشند و دنیایی لرمانی بر اسیاس تفکیرات خیویش نظم موجود را با تمام دست

های اصلی تروریسم پسا مدرن با توجه بیه روییدادهای اخییر در کشیورهای بر قرار کنند. شاخ 
 ها قرار ذیل است:گران تروریستخاورمیانه و گسترش کنش

                                           
ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و امیر ئالملل و عضو هیدکتری روابط بین . علیرضا رضایی، 1

الملل دانشگاه آزاد اسالمی در مقالۀ تحت پژوه دکتری تخصصی روابط بینحشمتی، دانش

والتر الکوئردر مقاله مشهوری با آورده اند که: «تحول در روش های تروریسم» عنوان

 ، تروریسم جدید را تروریسم پست مدرن نامیده است.«تروریسم پست مدرن»عنوان 
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 انتحاری؛ انجام عملیات 
 انتخاب اهداف نا مشخ  و نا معلوم؛ 
 های مجازی؛های مانند اینترنت و شبکهاستفاده از تکنالوژی جدید رسانه 
 های رسمی و منظم کشورهای مورد هدف؛داشتن توان نظامی باال و جنگ با ارتش 
 اق و کشورها، برای نمونه کشورهای نیجریه، سوریه، فلیپین، عر  اشغال بخشی از سرزمین

 افغانستان؛
 گیری، قاچیاق کیاال، میواد مخیدر، فیروش توانایی مالی زیاد و کسب ثروت از راه گروگیان

 اسیران غیر نظامی و زنان به صورت بردۀ جنسی؛
 ها متبادر سازند؛هایی که شعائر دینی را در ذهنبر پایی نهادهای سیاسی و سازمان 
 شده؛ پذیرش و برعهده گرفتن کارهای تروریستی انجام 
  ،(.110 :0191برقرار ساختن نظم نوین با توجه به تفکرات رهبر گروه تروریستی )لل غفور 

 ییییییسانهرنوین  یهاهستگاد یگیرربه کارن پسامدرن و یستی مدورتر یهاوهگراك شتراجه و
و کست دپا، یزمجا یشبکهها، ینترنتاشبکۀ ن هایی چواربزایستی ورتر یهاوه. گراسییییییییییت

ه از مدلبه نظم برزدن ضربه  یابر یاربزان ابه عنوا صدو ین فیلم وتد، یل جدیدساده از وستفاا
شیییییییییییدن گیرافراز مانۀ قبل در زمیکنند. چنان ه ده ستفاه اجهانی شد ینیاو دنیته رندیشۀ مدا
 یهاوهبا گر، ینترنتن اتباطی هم وارنوین  یهااربزابا ن نالپیوند و جمعی ط تباار یسانههار

 11،شت)کاستلزاتعجب ند یجاکییییییییییییییه میشدیم رو به رو نش دایا کم و  ادیستی کم سوورتر
:0181.) 

خاویر رافر باورمند است که تروریسم نوین پنج ویژگی کلی دارد: اول قابلیت محدود شدن در 
هیا انید و لیذا غییر قابیل پیشیبینی و کنتیرل سرزمین مشخصی را ندارد. دوم، فاقد حمایت دولت

اشته و دارای وجیوه مختلفیی اسیت. چهیارم، قابلییت تغیییر شیکل است. سوم، ماهیت ترکبیبی د
  (.02: 0188سریع دارد و پنجم، قدرت کشتار جمعی بسیار را دارد )مقدم، 
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 هانظریه برخورد تمدن
ها را پیش از لنکه ساموئل هانتینگتون مطرح کند، اندیشیمندان دیگیری ارائیه ایدۀ برخورد تمدن

تون ایین اییده را در چیارچوبی تئورییک و بیر پاییۀ شیواهد تیاریخی و ؛  امیا هیانتینگ0کرده بودنید
تمدن غربی رو به افول نهاده بیود و  های دنیای پس از جنگ سرد، در شرایطی که قدرتواقعیت

یابی های دیگیر رونیید پوییایی خیود را لغییاز کیرده بودنید، مطییرح کیرد. هیانتینگتون قییدرتتمیدن
هیا نفوسیوسی و تمدن اسالمی و مقاومت غرب در برابر لنهای غیر عربی به ویژه تمدن کتمدن

 (.011: 0191نامد.)امیر مظاهری و زارعان، های رقیب میرا برخورد تمدن
اییین نظریییه را مطییرح سییاخت و لن را چییارچوبی مفهییومی یییا  0991هییانتینگتون در تابسییتان 

در این مقالیه، وی از احتمیال دادهای بین المللی دورۀ جنگ سرد، اعالم نمود. پارادایم تحلیل رخ
ها با تمدن غرب سیخن گفتیه و های اسالمی و کنفوسیوسی و برخورد لننزدیکی ویا اتحاد تمدن

هشدار داد. قابل یادلوری است که برای شناخت و تحلیل وضیعیت جهیان بعید از جنیگ سیرد و 
هنده ارائه شیده بینانه و دیگری هشدار دنظم نوین جهانی، در غرب دو نظریۀ عمده: یکی خوش

را سییاموئل « هابرخییورد تمییدن»بینانییه از لن فوکویاماسییت و نظریییۀ بدبینانییۀ اسییت. نظریییۀ خوش
های خیود بیه مسیایل جهیانی از هانتینگتون ابراز نموده است. هانتینگتون تقریباز در تمیام نوشیته

چون لنکه همبی دهد. اونگرد و رهنمون مینگاه استراتژیک و لن هم بر محور منافع امریکا می
گران، پایان جنگ سرد را ختم مناقشات ایدئولوژیک تلقی کند، لن را سر لغاز دوران برخی تحلیل

ها، سیاسیت غالیب جهیانی و انگارد. به باور هانتینگتون تقابل تمدنمی« هابرخورد تمدن»جدید 
 (.22و  20: 0180دهد.)رشیدی، های عصر نو را تشکیل میلخرین مرحلۀ تکامل درگیری

سوی لن او در این نظریه جهان را همانند دوران جنگ سرد، دو گانه در نظر گرفت که در یک
که تمدن غربی به  ها غیر غربی، با این تفاوتتمدن غربی قرار دارد و در سوی دیگری لن تمدن

ی، اند)رفیعها غییر غربیی چنید پارچیه و شیکنندهپارچه است، ولی تمدندست و یکباور او یک
(. او در این نظریه مدعی شدکه عامل اصلی درگیری در دنیای جدید پس از جنگ سرد، نه 0181

                                           
 1291توسط بازیل متیوز، در سال « اسلام جوان در حرکت»در کتاب 1291ها ابتدا در سال .  اصطلاح برخورد تمدن 1

توسط برنارد لوئیس مطرح « بنیان خشم مسلمانان»نام در کتاب به 1221توسط آلبر کامو و همچنین در سال 

 گردیده است
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چنییان هییا همایییدئولوژیکی خواهیید بییود و نییه اقتصییاد؛ بلکییه فرهنگییی خواهیید بییود. "دولییت ملت
های هیای اصیلی سیاسیتمندترین بازیگران صحنه جهانی باقی خواهند مانید؛ امیا درگیریقدرت

ها های مختلف تمدنی رخ خواهد داد". به عبارت دیگر، برخورد تمدنها و گروهلتجهان، بین م
های بشیری را بیه (. او تمدن41: 0181های جهانی احاطه خواهد کرد")هانتینگتون، بر سیاست

های غربییی، کنفوسیوسییی، ژاپییانی، اسییالمی، هنییدو، اسییالو، هفییت و هشییت تمییدن بزرگ)تمییدن
در ایین مییان، دو  کنید کیهدر حاشیه نیز تمدن افریقایی( تقسییم می ارتدوکس، امریکایی التین و

 زا خواهند بود.غرب چالش تمدن)تمدن اسالمی و کنفوسیوسی( برای تمدن
ها از درون هیم ها نباید تهدیدات خارجی در نظر گرفت. تمیدنبه باور هانتینگتون برای تمدن

از درون، تحییت تیأثیر عیواملی ماننیید  گیرنید. در حیال حاضییر تمیدن غیربمیورد تهدیید قییرار می
. و نیژادی در معیرض تهدیید قیرار داردهای فرهنگیی هویتی، فقدان وفاق اجتمیاعی و تیداخلبی

 (11: 0191)زارعان و مظاهری، 
ها و پییدایش تروریسیم نیوین اسیت، های مهم، رابطه میان نظریه برخورد تمدنیکی از نگرش
ها بر این باورند که است؛ لن که القاعده محصول همین نظریهپردازان باورمندند بسیاری از نظریه

کیه اییاالت متحیده امریکیا « جنگ علیه تیرور»نوعی از ترور اسالمی که القاعده به راه انداخته و 
بعد از حمالت یازده سپتامبر اعالم کرده اسیت، برخیورد فرهنگیی بیوده و در دو حیوزه بیه وقیوع 

محو و در حوزه دوم نیز بین های دولترهنگ محلی و فرهنگپیوسته است: در حوزه اول بین ف
سیپتامبر  00هیا حتیی اهیدافی کیه در فرهنگ اسالمی و فرهنگ غربی رخ داده است. به نظر لن

هیای دوقلیو نشیانۀ قیدرت اقتصیادی و انتخاب شده بیود، نشیانی از چنیین برخیوردی دارنید؛ برج
گون نیز سمبل قدرت نظامی بود.  دهنده برخورد ایاالت متحده امریکیا و ، نشاناین حمالت»پنتا

 (41: 0191احمد،  " )شیخ.باشدمفهوم شهری لن با اسامه بن الدن و مفهوم بدوی وی می
چیون عیدم خیردورزی و هیایی همسو جهیان اسیالم را بیا ویژگیها از یکنظریه برخورد تمدن

ی، بیدبینی مطلیق نسیبت بیه گری، ایستادیی و عقب ماندگی فکرجویی و خشونتتساهل، تقابل
کند. از های لن به ویژه دموکراسی معرفی میجهان غرب و برخورد سلبی کامل با مدرنیته و مولفه

طلب و اییدئولوژیک دست رادیکیال، خشیونتهای اسالمی را به صورت یکسوی دیگر، جنبش
بیه دلییل داشیتن نماید. نتیجه اینکیه، جهیان اسیالم و جوامیع اسیالمی گذاری و توصیف مینشانه
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های فوق، به طور ذاتی، دشمن هویت، فرهنگ و تمدن غرب شمرده شده، برخورد تمدنی ویژگی
 (214: 0191)سردار نیا، . شودبین اسالم و غرب گریزناپذیر انگاشته می
نظریه خود را مطرح کیرد، جامعیه روشینفکران و  0991هنگامی که او برای اولین بار در سال 

ای عجییب، بیی اسیاس، ماز به این نظریه روی خوش نشان نداده و لن را نظریهمحافل علمی، عمو
(. اما هانتینگتون با طرح 42: 0191الدین، زاده و شرفغلط فاقد پشتیوانۀ علمی خواندند.)عیسی

هیای در حیال هیا و ارزشبه موقع این نظریه موجب گردید تا سیاست بین الملیل، اهیداف، تحلیل
زاندیشی قرار گیرند و پژوهشیگران روابیط بیین الملیل نییز در تحلییل جدیید شکل گیری، مورد با

های نو برایند، هرچند که در تالش خود برای ارائه جایگزینی بیرای جهانی، در صدد ارائۀ پارادایم
سپتامبر ورق کیامالز  00(. اما پس از حادثه 21: 0181نظریه هانتینگتون موفق نبوده اند)امیری، 

گاهان سیاسی به ایین هانتینگتون اهمیت و اعتبار کم برگشت و تئوری نظری یافت، بسیاری از ل
و پس از لن بوقوع پیوست، عیناز همان چیزی است  2110سپتامبر  00باور رسیدند که لن ه در روز 
گیویی کیرده بیود. پیس از لن بیود کیه لن را پیش« هابرخیورد تمیدن»که هانتینگتون تحت عنوان 

در شیرح و بسیط  2110محبوبیت زایدالوصیفی یافیت و کتیابی کیه او در سیال  نظریه هانتینگتون
تیرین کتیاب سیال در ، منتشر کرد، به یکی از پیر فروش«هابرخورد تمدن»مقاله معروفش، به نام 

(. هانتینگتون بر خالف برخیی از 42: 0191الدین، زاده و شرفایاالت متحده تبدیل شد.)عیسی
فوکویاما که پایان جنگ سرد را ختم مناقشیات اییدئولوژیک و سیلطه  چونگران سیاسی همتحلیل

« هابرخییورد تمییدن»کننیید، بییل لن را سییر لغییاز دوران جدیییدمطلییق لیبییرال دموکراسییی تلقییی نمی
دادهای جاری جهان را بیه گونیۀ تعبییر و تحلییل نگارد و بر اساس لن بسیاری از حوادث و رخمی
 (. 22: 0181ضیات نظریه جدیدش باشد)امیری، وحید، ها و فر کند که در جهت انگارهمی

 هراسی در غربها و ترویج اسالمبرخورد تمدن
های سیاسی برنارد لیویس در تیرویج اسیالم هراسیی در غیرب از جملیه اصیطالحاتی تأثیر اندیشه

 است که پیشینه تاریخی دارد، اما اهمیت لن با توجه به رخدادها و اوضاع اجتماعی و سیاسی بعد
شود. حوادث مهمی چون انقالب اسالمی اییران، از پایان دوران جنگ سرد، به خوبی احساس می

ها و تییرور انییور سییادات در مصییر، شکسییت ارتییش سییرخ شییوروی در افغانسییتان، ایجییاد شییورش
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ها در عراق، عربستان، کویت، یمن و ... بهانه خیوبی بیود تیا هیراس و نیالرامی ناشیی از درگیری
مییالدی، لیبیرال  81با سقوط کمونیسم در اواخیر دهیه  .در جهان منعکس نماید اسالم سیاسی را

دانست و چنین توان رقیابتی را در تاز میدان ایدئولوژیک جهانی  میدموکراسی غرب، خود را یکه
گریزی در کرد. این لغازی شد برای ایجاد وحشت و ترویج اسیالممشاهده می« اسالم»برخورد با 

 «. لیا اسالم به دنبال رقابت و یا کنار زدن و حذف جوامع غربی است؟»ا که هذهن جمعی غربی
برنارد لویس یکی از محققان برجسته تاریخ اسالم و مطالعات خاورمیانه است که نقش زیادی 

ها و لثیارش تیوان ایین تفکیرات را بیه صیراحت در نوشیتههایی دارد و میدر طرح چنیین اندیشیه
ای بیا موضیوع مسیلمانان کمیتیه (Runnymede Trust) م بنییاد0991در سیال  مالحظیه نمیود.

ی یس، بریتانیا و اسالم هراسی به ریاست پروفسور گوردون کیانو  کس  تشیکیل  معیاون دانشیگاه سا
م توسیط 0991در نیوامبر « اسالم هراسی: چالشیی بیرای همیه میا»داد. گزارش این بنیاد با عنوان 

 که در بر دارنده هشت مؤلفه اساسی بود: ، وزیر وقت کشور، ارائه شد جک استراو
 و بی اعتنا به هرگونه تغییر و تحول است؛  ای انعطاف ناپذیر، سختاسالم، جبهه .0
هیا قائیل شود و در کل هیت ارزشی برای دیگر فرهنگمحسوب می و دیگری اسالم، مجزا .2

 گذارد؛ پذیرد و اثر هم نمیها تأثیر نمینیست و از لن
دار اعمیال و طیرف لیید و وحشیی، غیرمنطقیی، بیدویغرب به نظیر می از تراسالم، پست .1

 است؛  جنسی
ها بیه حسیاب حامی تروریسم و عامل برخورد تمیدن ،جو، تهدیدکنندهاسالم، خشن، ستیزه .4

 لید؛ می
 برد؛اسالم، دارای ایدئولوژی سیاسی است که برای منافع سیاسی یا نظامی از لن استفاده می .1
 ه واسطه اسالم، کنار زده و به بوته نقد کشیده اند؛منتقدان، غرب را ب .1
و یا محرومیت مسلمانان از وجیود  لمیزشود که اقدامات تبعیضدشمنی با اسالم باعث می .1

 موجه جلوه نماید؛ جامعه هنجار
 (0: 0191)رضایی،  .لیدبه نظر می و عادی خصومت با مسلمانان، طبیعی .8
تر مطیرح شید. همیۀ های هیانتینگتون برجسیتهرد تمدناما ایده اسالم هراسی در نظریه برخو  

ها را از برنارد لوئیس به عاریت گرفته و در پژوهشگران باورند که هانتینگتون، ایده برخورد تمدن
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ای از مجله لتالنتیک حقیقت، مبدع اصلی این تئوری لوئیس است. حتی عکس روی جلد شماره
لمیز و سیوگیرانه محتوای ایین مقالیه، بسییار تحرییک که حاوی مقاله لوئیس بود، کامالز همسو با

انتخاب شده بود:)مرد ریشوی شریری با عمامه سفید که به پیرچم امریکیا خییره مانیده اسیت(. 
داند؛ می« دیدگاه کالسیک اسالم»لوئیس در این مقاله، تعارض میان مسلمانان و غرب را ناشی از 

داراسالم)سیرزمین اسیالم( و دارالحرب)سیرزمین فقه اسالمی جهان را به دو قطب مخالف یعنی 
بندی، هر تمیدنی خیارج از قلمیرو اسیالم، صیرفاز بیه دلییل کند. طبق این قطبجنگ( تقسیم می

بیه نقیل  41: 0191الدین، زاده و شیرف)عیسیی .شیوداینکه اسالمی نیست، دشمن محسوب می
 (90: 0190بی رانلو، 

های صلیبی نمود پییدا کیرد و در ان اسالم و غرب با جنگبسیاری از متفکران معتقدند که نزاع می
نگریسیت و در برابیر چنیین رقیبیی این میان غرب  مسیحی، اسالم را به دییده دشیمن اصیلی خیود می

برد. برخی از نویسندگان مانند ساوثرن بر این باورند که تنفیر مسییحیت همواره در بیم و تنفر به سر می
بایست چهار قرن نخستین تاریخ اسالم را عصر نیادانی جهیان یان بوده و میاز اسالم، زاده نادانی مسیح

دانستند و تنها کوشیش مسیحیت نسبت به اسالم دانست؛ زیرا در این مدت عمالز چیزی از اسالم نمی
 (10: 0181)حیائری،  .قرار دهندهای انجیل، اسالم را مورد بررسی و تفسیر کردند در فروغ گفتهمی

گیر نسبت به جهان اسیالم از حالیت دفیاعی بیه حالیت تعرضیی ها پس غربی از احراز برتری فرا
ها، ناتوان نگاه داشیتن جوامیع اسیالمی و محیروم سیاختن های اساسی لندرلمدند و یکی از هدف

 (11: 0181)حائری،  .سازگری و همبستگی بوده و هستلنان از هم
گیاهی ها از پایان جنهانتینگتون در نظریه برخورد تمدن گ سرد به این طرف، بیه دلییل خودل

ترین خطر برای غرب و غربیان تبیدیل شیده تمدنی و استیالجویی غرب، تهدید اسالمی به جدی
خود به وقایع تاریخی متعددی نظییر حادثیه « هابرخورد تمدن»است. وی برای اثبات صحت و تز 

او  (0191)سیردار نییا، . کنیدیتروریستی یازدهم سپتامبر و حیوادث مشیابه پیشین از لن اسیتناد م
هییا در های ارتییدکس در بالکییان، یهودیهم نییین بییروز خشییونت در روابییط مسییلمانان بییا صییرف

های دیگیری از ها در فلیپین را نشانهها در برمه و کاتولیکاسرائیل، هندوها درهندوستان، بودایی
 ")هیانتینگتون،.ونین اسیتبرخورد تمدنی تلقی کرده است. به تعبیر مشهور او"مرزهای اسالم خی

0181 :12)  
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هیای ذییل خالصیه شیده ادعیایی هیانتینگتون در گزاره ترین و تامل برانگیزترین بخشجالب
 است:

های تندرو، افراطیی و تروریسیتی هم یون القاعیده مشکل اصلی غرب، بنیادگرایی اسالمی و گروه
که پیروانش بیه برتیری مطلیق فرهنیگ است. اسالم به منزلۀ تمدنی « اسالم»نیست، بلکه مشکل خود 

دهید تر از غرب هستند، بسیار لزارشیان میخود اعتقاد دارند، اما این مسأله که در زمان حاضر ضعیف
هیای جدییدی برمحیور در عصیر نیوین، صیف لرایی کننید.و از این بابت، احساس حقارت و یأس می

ی با نزدییک شیدن بیه ییک دیگیر و در گیرد و در نهایت تمدن اسالمی و کنفوسیوسها شکل میتمدن
 (228: 0192امیری، )صالحی. گیرندکنارهم، رویایی تمدن غرب قرار می

با سقوط کمونیسم شوروی، اسالم به عنوان تنها رقیب غرب شناخته شد، از همین روی گفتیه 
 ها همواره تهدیدهای سرخ )کمونیسم شوروی( و تهدید سبز )اسیالم( را خطیریشود که غربیمی

ها احتماالز با توجه به رنگ گنبد مسجد پیامبر اسالم در برای دموکراسی غربی تلقی نموده اند  لن
شهر مدینه و یا پرچم سبز عربستان )کانون اولیه اسالم( این خطیر را سیبز دانسیته انید؛ چیرا کیه 

در داشیتند، اینیک زییر پیرچم سیرخ گیام برمی 11و  11های توان گفت: کسانی که در دههمی
  (11: 0181)کارلسون،  .حال بازگشت به سوی پرچم سبز رنگ اسالم هستند

های لمریکیا ابتیدا بیه القاعیده و سیپس با وقوع یازده سپتامبر به مدت یک دهیه توجیه رسیانه 
های مسلمانان معطوف شد. خبرهای مربوط به مسیلمانان در فاصیله زمیانی چنید اسالم و فعالیت

پیونید داشیته انید. اولیین « جنیگ علییه تیرور»طور محسوسی با مقولیه  به  2110سال بعد از سال 
کیرم  اجراییی شید کیه ییاد لور ) ( مرحله از بازنمایی از چا  کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر ا

کردند، انتشیار دادنید. ها علیه کسانی که دشمن خود قلمداد میچا  کاریکاتورهایی بود که نازی
کشیور  14روزنامیه در  041ها سراسر جهان، حداقل راض گسترده مسلماندر لن ایام با وجود اعت

همه یا تعدادی از کاریکاتورهای ضد اسالمی را منتشر کرده بودند. این حرکت، سر لغازی بیرای 
 .ای حتی سینمای هالیوود بودهای رسانهتسری بازنمایی علیه مسلمانان در بسیاری از حوزه
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 اشی در جهاِن پسا کمونیسمتر ها؛ دشمنبرخورد تمدن
کییه امریکییا پییس از جنییگ سییرد در جسییتجوی یییک ائییدیولوژی جدییید بییود تییا بتوانیید در این

های سیاسی و راهبردی خویش را در جهاِن پسا کمونیسم تنطیم نماید، تردیدی نیسه،، سازوبرگ
ا ماشهین گرایی مذهبی ویها تروریسهم را جهاین ین کمونیسهم ت ریه  کهرد تهب  همین دلیل افراط

، این ماشین همیشه وجود و حضور خویش را در تعریف یک دشمن، امپریالی م از حرک، نیستد
ها برای امریکا از اهمیتی باالیی برخوردار بود، تردید نظریۀ برخورد تمدنمشخ  کرده است.بی

گسیترده پردازان توانایی است که عرصۀ نفوذ کالم او در غرب، بسیار چون هانتینگتون "از نظریه
های اسییتراتژیک بییرای غییرب بییه طییور اعییم و بییرای اسییت و نظریییاتش عمییدتاز بییا دسییتورالعمل

برخیورد »عالوه، هانتینگتون در مقالیۀ گذاران امریکا به طور اخ  همراه بوده است". بهسیاست
اعتبیاری مکتیب لورد کیه پیس از بیهیای مهمیی را بیه مییان مییدر واقع عصیارۀ بحث« هاتمدن

راییج « برخیورد اسیالم و غیرب»و « تجدید حییات اسیالم»از محافل غربی در بارهای در پاره کمونیسم
شده است. پیامیدهای مهیم نظرییۀ هیانتینگتون نییز بیه قیول سودانشیو رانیاده، صیاحب نظیر هنیدی، 

دهی به سیاست خارجی امریکا و دیگر کشیورهای غربیی اسیت. بیه رغیم انکیار مقامیات کیاخ جهت
ها شده و بعید نیسیت کیه در چیارچوب ای سریع و در سطحی وسیع ورد زبانبه گونهسفید، این نظریه 

سیاست خارجی برخی کشیورهای غربیی، بیه صیورت ییک اسیتراتژی اجراییی متبلیور شیود.)امیری، 
0181: 28) 

جویانۀ نظیام دو قطبیی، پس از فروپاشی اتحاد جمیاهیر شیوروی و در واقیع، پاییان نظیام سیلطه
هیای سازان غربیی بیه دنبیال ییافتن جیایگزینی بیرای لن برلمدنید و تالشستاندیشمندان و سیا

محور را تعریف و تثبیت کنند. دییری نگذشیت کیه گرایانه غربزیادی کردند تا تداوم نظام سلطه
با محوریت امریکا به عنوان ابر قدرت باقیمانده از جنگ سرد، مطرح گردیید « نظم نوین جهانی»

رئیس جمهور وقت امریکا)جورج بوش پدر( در کنگیرۀ امریکیا ارائیه  و به صورت دکترین توسط
لویز قراد داده و به عراق حمله کرد.  نوام چامسیکی روشینفکر و شد، بوش همین نظریه را دست

، اواخر جنگ خلیج فارس بود که بوش بیا افتخیار  0990گوید: در فوریه سال منتقد امریکایی می
ک نظم نوین جهانی هستیم و قاعده اصلی این نظم نوین جهانی لن اعالم کرد، ما در حال ایجاد ی

همین بود که بیوش پیدر بیر خیالف تمیام قیوانین «. شودگویم، همان میهمان که ما می»است که 
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کم بر نظام بین الملل بر عراق حمله کرد. این  در حملۀ بوش پسر نیز بر عراق تکیرار « جمله»حا
ت روشن به سیازمان ملیل متحیده اعیالم کردنید کیه ییا بایید بیا شد. کالین پاول و دیگران به صور

های ایاالت متحده به عراق همراه شوند ویا همان طوری کیه بعیداز معلیوم شید، سیازمان ملیل طرح
متحد هیت اهمیتی نخواهد داشت. این موضوع را جان بولتون سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل 

یعنیی  (019: 0194)چامسیکی،  .«ازمان ملل وجود نداردس»متحد با وقاحت بیشتری اعالم کرد: 
ویژه تازی و تجاوز را بر کشورهای دیگر بیهدر همان بحبوبۀ فروپاشی کمونیسم، امریکا طبل یکه

جهان اسالم، خاصتاز خاورمیانه نواخت. به بیان بسیاری از اندیشمندان غربی، جامعیۀ امریکیا بیه 
ژیک، سیاسی و اقتصادی بسییار شیکننده اسیت. بیه همیین دلیل تضادهای تباری، قومی، ایدئولو

که افکار عمیومی جامعیۀ امریکیا را بیه بییرون معطیوف مردان امریکایی به خاطر ایندلیل دولت
نمایند و اتحاد داخلی امریکا را حفظ کنند، الجرم باید یک دشمن فرضی برای امریکا در بییرون 

روزگیاری کمونیسیم و بعیدها اسیالم شید. نویسیندۀ تعریف نمایند. این دشمن زمانی هیتلیر بیود، 
معتقد است که هانتینگتون سعی دارد بعد از بیی اعتبیار شیدن « 0اسالم دشمن جدید غرب»کتاب

کمونیسم، اسالم را دشمن جدید غرب معرفی و غرب متفرق را برای مقابله با لن متحید و بسییج 
زمینه بیرای عملیی شیدن روئیایی امریکیا با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، «. کند

 ها بودند. ها از حامیان درجه یک این جنگ علیه کمونیستمساعد شد و لن
دانیل پایپس یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی امریکا گفته بیود کیه 

یتلیر حماییت . ما از استالین در مقابیل ه2کنم در لن زمان بسیار درست عمل کردیممن فکر می»
این سخنان دقیقاز دنبالۀ همان حرفیی بیود کیه « های دنیای واقعی باید توجه کردکردیم. به انتخاب

گیر هیتلیر بیه »چرچیل نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی ابراز نموده بیود:  حتیا ا
همیین «. دکه بیا شییطان معاملیه کننیای نداشتند، جز لنجهنم تجاوز کرده بود، مجلس عوام چاره

منیدش در جهیان، دسیت بیه ایجیاد هیا بیرای سیرکوب رقییب قدرتایده باعث شید کیه امریکایی
ک رو بیرای طلب و میانیههای توسیعههای تندرو بزند. در این بازی افراد و انسانترین گروهخطرنا

                                           
1 .Jochen Hippler 

گرایان مذهبی در دوران جنگ سرد در برابر اتحاد . اشاره به حمایت امریکا ازافراط 9

 جماهیر شوروی است.
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( در SIAهای ارشد سیازمان اسیتخباراتی امریکیا )ها مهم نبودند. استیفن کوهن از مقامامریکایی
گویید: کسیانی را کیه میا از لنیان حماییت جهاد مردم افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شوری می

گیر بخواهیید در ترین نوع خشکترین و زشتکردیم، از کثیف اندیشان  مذهبی مجاهدین بودند. ا
توانیید برویید سیراغ ارتیش جنگ سرد فات  شوید و شوروی را در افغانستان شکسیت دهیید، نمی

همین که اتحاد جماهیر شوروی شکست خورد و  (010: 0181، ) دریفوس. ادبخش و تمیزگرنج
امریکا به عنوان تنها بازیگر نظام بین الملل باقی ماند؛ اما  فلسفۀ وجودی این ابر قدرت نیازمنید 
یییک دشییمن دیگییری بییود، بییاوجود اینکییه اسییالم را بییه عنییوان دومییین دییین پییر جمعیییت جهییان 

ها، بحییث هییا لمدنیید، اوالز بییا بیییان برخییورد تمییدنتعریییف نماینیید، لن« دشییمن»توانسییتند، نمی
هراسی را مطرح کردند و اسالم را دینی در تضاد با مدنیت و تمدن معرفی نمودند و دوماز بیه اسالم

ای که امریکا به لن روبرو بود و نیاز به دشمن دیگر خاطر پر کردن خالء هویتی و بحرانی سیاسی
های رادیکال و تندرو در جهان اسیالم را بیه لفتیاب کشیاندند، پیروان برخی از قرائتداشت، پای 

سیو برخیی هیا )تروریسیم اسیالمی( از یکتبلیغ کردند و هویت بخشیدند و به بهانۀ مبیارزه بیا لن
کشورهای اسالمی)افغانستان و عراق( را اشغال کردند و بسیاری از کشورهای دیگر را در معرض 

 اشتند.دتهدید نگه
های هانتینگتون، راه مداخله و تجاوز امریکا بر جهان اسالم را باز کیرد و نظریه برخورد تمدن

به بهانۀ مبیارزه بیا تروریسیم، جیان صیدها هیزار انسیان مسیلمان را در افغانسیتان، عیراق، سیوریه 
سیال  21 ها را ویران کرد. بخصو  از حملۀ نظامی امریکا به افغانستانو...گرفت و این سرزمین

سپری شید، ایین حملیه بیه بهانیۀ تیروریج دموکراسیی، مبیارزه بیا تروریسیم، اسیتقرار ییک دولیت 
سال  21ملت سازی و بازسازی مجدد افغانستان انجام شد؛ اما پس از -دموکراتیک و مدرن، دولت

نیه بند این کشور، ثابت شید کیه امریکیا حرمتی به مردم افغانستان و لزادی نیمقتل و کشتار و بی
ملیت سیازی دسیت نیافیت؛ -تنها به دموکراسی، حقوق بشر، لزادی و بازسازی افغانستان و دولت

عیدالتی، گسیترش نیا امنیی، بیه رسیمیت شیناختن تروریسیم و بلکه، حضور امریکا به فسیاد، بی
مداخله در امور داخلی این کشور نیز دامن زد. مبارزه امریکیا بیا تروریسیم بیشیتر از شیعار نبیود؛ 

سال پیش به بهانۀ مبارزه با تروریسم بیه افغانسیتان لشیکر کشیید، امیروز همیین  21ایی که امریک
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گییری و تیالش ها بیه قیدرت البیها را به رسمیت شناخته و اینک برای بازگشتاندن لنتروریست
 کند. می

نخستین مقام رسمی این کشیور بیود کیه بنییادگرایی اسیالمی را ییک خطیر 0هم نان َدن ُکوئل
و جایگزین کمونیسم مطرح ساخت و از سوی دیگر ویلی گالس دبیرکل سیازمان نیاتو ییا  جهانی

به عبارتی سخنگوی دفاعی غرب نیز در یک کنفرانس امنیتی در للمان اعالم کرد که بنیادگرایی 
کنون برای سازمان پیمان اتالنتیک شمالی به اندازۀ کمونیسم در گذشیته  « تهدیید لمییز»اسالمی ا

کند. وی از اعضای نیاتو خواسیت کیه ون کمونیسم شالودۀ امنیت غرب را تهدید میچاست و هم
استراتژی امنیتی خود به خطر ناشیی از جنیوب توجیه کننید و بیرای دفیاع از اصیول اساسیی »در 

سازد و در مقابله بیا خطیر بزرگیی تمدنی که امریکایی شمالی و اروپایی غربی را به هم متصل می
ویلیی گیالس «. اندیشیی کننیدکند، قبل از فیوت وقیت، چارهجنوبی تهدید میها را در ضلع که لن

کید کرد که هم پیمان ناتو سرگرم تحلیل مسایل مربوط به بنیادگرایی اسیت کیه بیا تولیید »چنین تأ
")امیری، .های کشتار جمعی و تروریسم ارتباط تنگاتنگ دارد و این رسالت جدید ناتو استسالح

پردازان سیاسی امریکا "اسالم بیه عنیوان ییک تهدیید راهبیردی ظر برخی نظریهاز ن (11و  29: 0181
عمده در دوره پس از جنگ سیرد جانشیین کمونیسیم شیده اسیت: تهدیید جدیید بیه انیدازۀ امپراتیوری 

کیید می کنید کیه چیالش بنییادگرایی اسیالمی اهریمنی شوروی شرور است". دانیل پایپز بر این نکته تأ
های میا مخیالف ها صیرفاز بیا سیاسیتهاست. کمونیستر از چالش کمونیستتنسبت به غرب، ژرف

")جیرجیس، .بینی، شیوه لبیاس پوشییدن، شییوه عبیادت و شییوه همسیرگزینی میابودند و نه کل جهان
0189: 11 ) 

 ها و یازدۀ سپتامبربرخورد تمدن
در  ینینظیم نیو  یراربرق یخود را بر مبنا یاستراتژ یشورو یکه امریکا پس از فروپاش ییاز لنجا

، یاسییس ید بود که ابعاد اقتصادیگرانه جدك نظام سلطهیبر  ین نظم مبتنیکرد. ا یزیر هیجهان پا
ت ییاز اهم یو اقتصیاد یان دو بعید نظیامین میگرفت. در ایرا در بر م یتیو امن ی، فرهنگینظام

جیاد روابیط سیلطه و یبیر ا یاالت متحده مبتنیا یاستراتژ یدر بعد اقتصاد برخوردار بود. یشتریب

                                           
 . سناتور ایالت اندیانا و همچنان چهل و جهارمین معاون رئیس جمهور جورج بوش پدر 1
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برلمید  ینیجاد نظیم نیو یا ین کشور در پیاست. ا یق سازمان تجارت جهانیاز طر  یغارت اقتصاد
ازات لن محیروم و بیا ییسیتم و نظیام خیارج شیود از امتین سییکه براسیاس لن هیر کیس از درون ا

ن ییرش ایپیذ که خواه نا خواه کشورها مجبور به یطورد بهیمواجه خواهد گرد یادهیمشکالت عد
 .خواهند بود یسلطه اقتصاد

خود در جهیان  ینظام یدر صدد حفظ برتر یشورو یز امریکا پس از فروپاشین یدر ُبعد نظام
ن ییها شکل گرفت. در اشه برخورد تمدنیه اندین کشور بر پایا ین راستا استراتژیبوده است. در ا

 یش از فروپاشیید داشیت. تیا پیوجیود خواهی یك دشمن خارجی یتمدن غرب یشه همواره برایاند
کنون پس از فروپاش یسم متجلین دشمن در قطب کمونیا یشورو ن ییسم ایاردوگاه کمون یبود و ا
االت متحیده ییم کیه ایکنید و لذا مشیاهده مییگرد یت با اسالم و مسلمانان متجلیدر ضد یدشمن

غییات یو در تبلش داد یخییود را بییا اسییالم و مسییلمانان افییزا یت و دشییمنیسییم ضییدیپییس از کمون
ن یمتوجه لنان ساخت و ا ماز یدات خود را مستقیکه به راه انداخت، نوك حمالت و تهد یاگسترده

و  یمنید اقتصیادسپتامبر بود که در لن دو قطیب قدرت 00خود عامل بروز حادثه  یگذاراستیس
 زه صییل  نوبییل دریافییت جییایوهییان نییامزد در ی)گالتونییگ، . امریکییا هییدف قییرار گرفییت ینظییام

 (21گل: یاشپ یبا مجله للمان یامصاحبه
بی تردید، سیاست خارجی امریکا در دوران جنگ سرد بیش از هر چیزی متأثر از ایدئولوژی 
کمونیسم به عنوان ایدئولوژی مخالف لیبرالیسم و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مبلغ اصلی این 

، سیاست خارجی امریکا دچار 0991دهه  ایدئولوژی بود؛ اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در
نوعی سردرگمی شد، برخی از متفکران امریکایی، اسالم سیاسی را دشیمن اصیلی غیرب معرفیی 

ها را مطیرح سیاختند تیا بتواننید کردند و برخی، سخن از پایان تاریخ و برخی نییز برخیورد تمیدن
لی هیت کدام از ایین مسیایل رقیب جدی تعریف کنند و سیاست خارجی را از ابهام خارج کنند، و 

بخش باشیند. حمیالت تروریسیتی کیه سپتامبر در ایین راسیتا الهیام 00نتوانستند به اندازۀ حوادث 
گون لسیب رساند، سیاست خارجی امریکا را به شدت  سازمان تجارت جهانی را تخریب  و به پنتا

 (90: 0192)یزدانی ومحمدی، . تحت تأثیر قرار داد
سپتامبر و اهمیت یافتن پدیده تروریسم در سیاست خارجی امریکیا  00ت بنابراین وقوع حمال

محور ایاالت متحیده فیراهم شیود و موجب شد تا زمینه برای پویایی مجدد سیاست خارجی قدرت
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مداران این کشور از جهان وارد کند؛ به المللی سیاستتعابیر و مفاهیم جدید را در استنباطات بین
رسید بیشیتر در راسیتای تثبییت منیت ملیی اییاالت متحیده بیه نطیر میطوری که سیاست جدید ا

کثر  00موقعیت هژمونیک ایین کشیور بعید از  سیپتامبر باشید و ایین یعنیی تبیدیل تهدیید بیه حیدا
فرصت. این حوادث این فرصت را برای ایاالت متحده فراهم کرد تا قدرت فزاینده خود را دوبیاره 

 00در واقیع حمیالت  (11: 0181)تمنیا، . ه سیمت هژمیونینمایان کند و این یعنی گامی قیوی بی
گرایی اییاالت متحیده فیراهم کیرد و های بیین الملیلسپتامبر فرصتی را برای پیاده کردن سیاست

باعث شد امریکا بتواند به بهانۀ مبارزه با تروریسم در نقیاط مختلیف جهیان حضیور فعیال داشیته 
: 0192دانی ومحمیدی، )یز . ده در مسایل جهانی باشیمباشد و همه روزه شاهد تأثیر بیشتر این پدی

جانبۀ امریکا را بسیار تشدید کیرد. های استیال طلب و یکبه طور کلی این حمالت سیاست (91
در این مسیر، دولت امریکا این حق را برای خود قائل شد که هر کسی را بخواهد، در هر زمان که 

 ند.بخواهد و به هر نحوی که بخواهد مجازات ک
سیپتامبر بیه حید اعظمیی اسیتفاده راهبیردی نمیود. حضیور  00ایاالت متحده امریکا از حادثه 

ویژه افغانسیتان و عیراق نیازمنید دایمی امریکیا در خاورمیانیه و برخیی از کشیورهای اسیالمی بیه
تعریف یک دشمن داشت که امریکا به صورت مستقیم تروریسم اسالمی را دشمن تعریف نمود 

هراسی را در سراسر جهان دامن زد ک  این ایده ب  تقوی، صهوو  یر مستقیم اسالمو به صورت غ
سپتامبر امریکا به افغانستان لشکر کشی نمود و متعاقباز بیه عیراق  00پس از حادثه  دشمن اف ود.

(. تجاوز به این دو کشور بدون تردید سرلغاز گسترش تروریسم نیوین در جهیان 2111حمله کرد)
 اسالم شد.

هیای تروریسیتی حادثه یازدهم سپتامبر بیست سیال گذشیت، نیه تنهیا طالبیان و سیایر گروهاز 
ها در افغانستان شکست نخوردند؛ بلکه حکومت افغانستان را منزوی نمودند. بعضی همسو با لن

گران به این باورند که چون امریکا درگیر جنگ با عراق شد، افغانستان و گروه طالبان به از تحلیل
شی سپرده شد؛ اما واقعیت این است که امریکا برای توجیه حضور نظامی خود در افغانستان فرامو 

جا ریشه کن نمایید. عملکیرد بیسیت سیالۀ امریکیا و خواهد القاعده و طالبان را از اینهرگز نمی
کثر جنگمتحدین داخلی هیای امریکیا بیا طالبیان در افغانسیتان اش در افغانستان ثابت کرد که ا

ناریوهایی از پیش طراحی شده هستند. بیست سال جنگ امریکا بیا طالبیان جیان صیدها جزو س
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؛ در 2ها هیزار انسیانی ایین کشیور شیدو باعث لواره شدن ده 0هزار انسان ملکی و نظامی را گرفت
بیدون رضیایت دولیت افغانسیتان بیا طالبیان  0198حوت/اسفند سیال  01نهایت امریکا به تاریخ 

نامه، پنج هزار زنیدانی طالبیان کیه در قطر به امضأ رساند. به اساس همین توافقنامۀ صل  را توافق
هیا لزاد شیدند؛ در نبرد با نیروهایی امنیتی افغانستان عمالز دستگیر شده بودند، با فشیار امریکایی

ک طالبان که دست شان در قتل و کشیتار میردم افغانسیتان دخییل بیود، لزادسازی زندانیان خطرنا
هیا بیه لزاد خوانده شد؛ اما سرانجام در برابر فشار امریکایی« خط سرخ»مت افغانستان برای حکو

 ها تن داند. سازی لن
نامه میان امریکا و رهبران طالبان، هرچه بود، اوالز به طالبیان مشیروعیت ملیی داد و این توافق

نامه بیرای این توافق ها را در برابر مردم افغانستان مشروع و حق پنداشت، دوماز سالۀ لن 21جنگ 
ای و بیین المللیی قاییل شید. ثالثیاز امریکیا در ایین مییان نشیان داد کیه طالبان مشیروعیت منطقیه

هاسییت و صییالحیت اجرایییی نییدارد.)چون هنگییامی کییه نشییاندۀ لنحکومییت افغانسییتان دست
ت و رسیید، حکومیت افغانسیتان حضیور نداشینامه صل  میان امریکا و طالبان به امضیا میتوافق

 حتی موافق نبود؛ اما امریکا هیت توجۀ به خواست و نگرانی حکومت افغانستان نکرد(.
تر سیاخت. بیسیت به عراق امنیت خاورمیانیه را پی ییده 2111هم نان تجاوز امریکا در سال 

کینش توان تحلیلسپتامبر، به سختی می ۳۳سال بعد از حمالت  گرانی را یافت که معتقد باشیند وا
امریکا و بریتانیا به این حمالت، منجر به افزایش امنیت در جهان اسالم و خاورمیانیه های دولت

گرایی هیای اسیالمگران، نیاامنی و ظهیور و گسیترش گروهشده است. به گفتیه بسییاری از تحلییل
 .افراطی در عراق و افغانستان ناشی از حمالت امریکا به این کشورهاست

 

                                           
رکز تحقیقاتی در آمریکا )انیستیتو واتسن( اعالم کرد که از زمان حمله آمریکا به . یک م 1

هزار نفر بر اثر جنگ در این کشور  1۵7میالدی بیش از  9019افغانستان تا نوامبر سال 

گان در افغانستان شاید دو برابر آن شده حقیقت کشته اند. ولی این آمار دولتی است؛کشته شده

 باشد.

میلیون  37دهد که تحقیق که از سوی روزنامه گاردین به نشر رسیده است، نشان می. یک  9

 ۵.3انسان در سراسر جهان در اثر جنگ امریکا علیه تروریزم بی جا شده اند از این میان 

 باشد.میلیون نفر مربوط به افغانستان می
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 گیرینتیجه
ای مییان پییدایش تروریسیم نیوین و نظرییه چه رابطیه»ر این پرسش اصلیمقالۀ حاضر حول محو 

زادۀ جهان پسامدرن است. همان یسم نوین ورتر شکل گرفته است.« ها وجود دارد؟برخورد تمدن
ن، جهانی شدن نشینی با مفاهیمی چوه اسییت، اییین مفهییوم در هییممدپییژوهش لین گونییۀ کییه در ا

د و از تعریف میشوه نبون اقربانیاو  یرنتحات ااعملی، نیرواجنگ ، سانه، میییییییییذهب، رهویت
از بیش وت ین تفااست. وت ایسم متفاورپیشین تراج موامقایسه با در نیز لن مقابله با ۀ شیورو ینا

ت عملیاان لن را که میتودد میگرز پیشین با یگونههااز یسم جدید ورجه تمایز تروهر چیز به 
در این شکی نیست که جهان اسالم نست. داعقیدتی و نی علیه کلیت جامعه با توجیه مذهبی روا

به دلیل استعمار دیرینۀ غرب و کشیورهای اروپیایی و ورود مدرنیتیه، اسیتبداد سیاسیی و حماییت 
چنیان ها از سوی امریکا و غرب، به روند انحصارگرایی، دیکتاتوری، فقیر، عقیب مانیدگی وهملن

کثرییت ک کرد. این روند بیمحرومیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کم گمان ابتیدا ا
 مسلمانان را دچار بحران معرفت نمود که بعدها این بحران منتهی به بحران هویت شد.  

که پس از پاییان جنیگ سیرد یکیی پیی هایی سیاسیهراسی در غرب و نظریهاما گفتمان اسالم
ها( بیر تقوییت تروریسیم میدندیگر در امریکا پدیدلمد)نظم نوین جهانی، پایان تاریخ و برخورد ت

ساموئل  یسوابتیدا از سیوی برنیارد لیوئیس و بعییداز از ها« كه نتمدرد »برخونیوین کمیک نمیود. 
 و بغر و مسالا رگبز ندیتم دو بطروااصلی تحلیل  میمفهو بچورچا گردید، مطرح هانتیگتون

 پس مسأله ينا. ستا بیوده نمسلمانا با بیغر ارانمددسر و سانههار ردبرخو عنو ۀكنند نييتع زين
 جمله از امریکیییایی یسانههار مییییعمو قییییفاتو و هيژو جیییۀتو با ،2110 سپتامبر 00 ادثحو از

االت متحده پس از جنگ سیرد بیا لن ای کهخلایی قطعاز  نظریه این. ستا داده رخ یخبر یهالغو
ان اسیالم روبرو شده بود، ُپر کرد و با تعریف نمودن یک دشیمن دیگیر، پیای امریکیا را وارد جهی

 یارثرگذا و تيموفقعلل ر، يم مذكوراداشناخت پادر اییین پییژوهش بیییان شیید، ه یییكن چنانمییود. 
حايز ه دییمتحت الايا روشینفکران و ننخبگا حتیی و سیاسیی محافل ،میعمو رفكاا بر لن عمیق

ان به عنوجمعییی ط ایییتبارايل یییسم در والیییسا ییییاییینمزباه وییینحدرك كه  اچر ؛ستا اهمیییت
ان ندواير شهریییسو  رسییمیت ایییمقامرد ویییبرخ نگییی)چگومییی عمور فكاا صییلیا نهندگادشكل

 ،يشههار درك م،كال يك در و هنگییفر ،عییجتماا ،سیاسییمختلف ح سطون در با مسلمانا بیغر
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 نقد و تحلییل ،رسییبر وندیب لن ایب هیمقابل یایهرهكارانیز و ر یمعاص سیاهرمسالامل اعو و علل
 .نیست كنمم هانتمد ردبرخو نظريه دقیق

 یمبنا ارههمو گاهانهلنا و گاهانهل و نپنها و رشكال شكل به خیییرهای السییا طیییاییین نظریییه 
نیی نا؛ لستده ابو بییغر انگرتحلیل و اننديشمندا غلبا یابر ،یفكر مرجع بچورچا و ینظر

 يترمحو با بغر و مسالا رگبز نتمد دو معاصر و یخیییییییییر تا بطروا نييتب و ريتفسف كه با هد
 ينا چنیینهم. ندا ختهداپر نییزگمانه و هيدگاد حطر به ،نیتمد زهحو دو ينا به بستهوا یهاركشو

م عموو  جمعیی یسانههار باییبار ،سياسیی تاییمقام مانهیخص تماادیقا خیبر ریهگيتوج نظريه
از بعد ب در دورۀ غر نیییتمدت ایییعزمنام، ویییموه عیییدواا یییه بیییت كیییساگرفته ار قرب غردم مر

خصومت ت و نفرد مجدل شتغاوا نییاییه جهییعرص م درسالل افعا ینیفرلقشبه ند را جنگ سر
ادث حوو  2110سپتامبر  00قعه از واپس ه يژبیییییوند. زسامییییییمستند ب، با غرن يرينه مسلماناد

 یهامحیییط به لیسییتیناژور حسطو از ترافر و گرفت دخو به علمییی و سیاسییینگ لن، رمتعاقب 
 بسیاط ظیاهراز  و کیرد حمله افغانستان به سپتامبر 00 ادثهح از پس امریکا. يافت راهنیز  میکدكال

 امیا. برچیید( شیمال ائیتالف بیه معروف)افغانستان مقاومت جهبۀ با تبانی در را طالبان حکومت
تان از سوی ایاالت متحده امریکا زمانی به فراموشی سیپرده شید کیه ایین کشیور در افغانس جنگ
گراییان مسیلمان، بقاییای یکا بیه عیراق نیه تنهیا افراط( به عراق تجاوز کرد. تجاوز امر 2111سال )

طالبان را نیز در  های تروریستی در جهان اسالم را بسیج کرد؛ بلکه گروهحزب بعث و سایر گروه
کستان مجیدداز روی صیحنه  افغانستان به کمک حلقات قومی در داخل نظام افغانستان و کشور پا

ای استفاده کرد که از وجود و حضیور کمونیسیم در پیمانهلورد. امریکا از پدیدۀ تروریسم نوین به 
جهان نکرده بود، این کشور به دلیل حمله القاعیده بیه امریکیا و خسیارات کیه متقبیل شیده بیود، 
بسیاری از کشورهای جهان را که مخالف منافع ایاالت متحده بودند، دشمن تعریف کرد و بسییج 

بییه دلیییل بسییط  هانهایییت نظریییۀ برخییورد تمییدن دهی نمییود. درهییا سییازمانجهییانی را علیییۀ لن
ویژه حادثه یازده سپتامبر این تئوری را از هراسی به تقویت تروریسم نوین نیز کمک کرد. بهاسالم

 قوه به فعل درلورد.  
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 :منابع
گیییر شییدن 0191غفییور، سیدمحسیین و رضییا صییادقیان،لل - . مدرنیتییه، جهییانی شییدن و فرا

 .1ت، سال دوم، شماره تروریسم پسامدرن، سپهر سیاس
ها)هانتینگتون و منتقدان(، چا  هفتم، . نظریۀ برخورد تمدن0181وحید، مجتبی، امیری -

 مرکز چا  و انتشارات وزارت خارجه: تهران. 
هیای . چیستی تروریسیم جدیید و ویژگی0188بهادری، بهنام و مهدی بخشی شیخ احمد،  -

 ، پائیز و زمستان.21ره لن، دوفصلنامه پژوهش سیاست، سال یازدهم، شما
گرایی، ترجمه حمید رضازاده، . تعریف تروریسم و چالش نسبی0181بگوربرت، سیریل،  -

 2و0فصلنامه پایدا، سال اول، شماره 
. بازنمایی ایران و اسالم در هالیوود، تهیران:  پژوهشیگاه فرهنیگ، 0190بی رانلو، عبدالله، -

 هنر و ارتباطات
تروریسیم در روبیط بیین الملیل، فصیلنامه راهبیردی، سیال  (، تحول0188پورسعید، فرزاد) -

 .41دوازدهم، شماره چهاردهم، شمار مسلسل 
. تروریسم نوین و منافع ملیی جمهیوری اسیالمی اییران، مطالعیات راهبیردی، 0181----- -

 .4سال نهم، شماره
. سیاسییت خییارجی امریکییا در افغانسییتان: طییرح خاورمیانییه بییزرگ، 0181تمنییا، فرامییرز،  -

 سازی و مبارزه با تروریسم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردیملت دولت
هیا ییا تضیاد منیافع، . امریکا و اسالم سیاسیی)رویا روییی فرهنگ0189جرجیس، فوازای،  -

مترجم سید محمد کمال سروریان چیا  دوم، انتشیارات پژوهشیکدۀ مطالعیات راهبیردی: 
 تهران.

م، ترجمه رضا قشالقی، چا  چهارم، انتشارات گویی. همان که ما می0194چامسکی، نوام، -
 خرسندی: تهران.

. رویا رویی اندیشگران مسلمان در کشیورهای اسیالمی بیا روییه 0181حائری، عبدالهادی، -
 .01و  9تمدن بوروژوازی غرب، مطالعات تاریخی، سال سوم، شماره 
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االت متحده بند . پروژۀ امپراتوری امریکا: بازی شیطان/ چگونه ای0181دریفوس، رابرت،  -
از پای اسالم بنیادگرا گشود، متیرجم فرییدون گیالنیی، جلید اول و دوم، للمیان، انتشیارات 

 .فروغ
های معاصر، ناشر دیجیتلی، مرکز تحقیقیات . فرجام تاریخ در اندیشه0180رشیدی، بهروز، -

 ای قائمیه اصفهان.رایانه
هراسیی وئیس در تیرویج اسالمیهای سیاسی برنارد لی. تأثیر اندیشه0191رضایی، مرتضی،  -

 در غرب، دانشگاه تربیت مدرس.
کیید بیر تروریسیم میذهبی، 0191رضیا و امییر حشیتمی، رضایی، علی  - . نئوتروریسیم بیا تأ

 المتین، سال پنجم، شماره چهاردهم.فصلنامه حبل
ها بیر . بیازخورد نظرییۀ برخیورد تمیدن0191زارعان، احمد و امیر مسعود امییر مظیاهری، -

پیژوهش سیاسیت »پژوهشی-حوالت خاورمیانه در دو دهه اخیر، دو فصلنامه علمیاساس ت
 شماره نوزدهم.« نظری

گرایی در . بررسییی و نقیید دو پییارادایم رقیییب در تبیییین اسییالم0191سییردارنیا، خلیییل اللییه، -
 به بعد(، مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره چهارم. 0911خاورمیانه)از دهه 

های فرهنگیی، چیا  ششیم، انتشیارت . مفیاهیم و نظرییه0192رضیا، امیری، سییدصالحی -
 ققنوس، تهران

ها چهیارچوبی . نظرییه برخیورد تمیدن0191الدین،زاده، عباس و سید حسین شرفعیسی -
شناسی بنییادی، پژوهشیگاه علیوم انسیانی و مطالعیات هراسی، غربمفهومی درک اسالمی

 فرهنگی، سال هفتم، شماره دوم.
. عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ، قدرت و هویت، ترجمۀ 0181وئل،کاستلیز، مان -

 حسن چاوشیان، تهران: نشر طرح نو.
. اسالم و اروپیا، ترجمیه داود وفیایی و منصیوره حسیینی، تهیران، 0181کارلسون، اینگمار، -

 چا  اول، مرکز بازشناسی اسالم و ایران.
نامیۀ حقیوق و ی بیرای تحلییل، دانش. تروریسم جدید: چیارچوب0188مقدم، ابوذر،گوهری -

 ، واحد علومو تحقیقات دانشگاه لزاد اسالمی.02سیاست، شماره 
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ها یا برخورد با نظام سلطه)پارادایم جدیید در روابیط . برخورد تمدن0192محمدی، منوچهر، -
 بین الملل(، حکومت اسالمی، سال سیزدهم، شماره دوم.

ا و بازسازی نظم جهانی، رفیعی، محمد علیی، ه. برخورد تمدن0118هانتینگتون، سامویل، -
 های فرهنگی؛ تهراندفتر پژوهش

ها: هییانتینگتون و نظریییه برخییورد تمییدن»ها؟، در . برخییورد تمییدن0181،----------- -
وحییید، چییا  هفییتم، تهییران: وزارت امییور ، ترجمییه و ویییرایش مجتبییی امیری«منتقییدانش

 خارجه.
ها، ترجمیه مجتبیی امییری، تهیران، انتشیارات ن. نظریه برخورد تمید0182،----------- -

 وزارت امور خارجه.
. بررسی نقش و جایگیاه تروریسیم در سیاسیت 0192یزدانی، عنایت الله و سامان محمدی، -

، فصلنامه پژوهشی روابط بین الملل، دوره 2101تا  2110سپتامبر  00خارجی امریکا پس از 
 نخست، شماره نهم.

 2121نییوز، "ییازده سیپتامبر، اتفیاقی کیه تیاریخ را تغیییر داد" )سایت فارسی تلویزییون یورو  -
 میالدی(.

گل، یاشیپ یزه صیل  نوبیل بیا مجلیه للمیانیافیت جیایوهیان نیامزد در یمصاحبۀ گالتونیگ،  -
 ، سال ششم.یاسینامه ترجمان سهفته

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 جنایت علیه اشخاص و حقوق بشردوستانه

 

 *عبدالحمید رسولی
 پوهنتون دعوتعضوکادر علمی *

 :چکیده
شود که در این مقالیه تحقیقیی و های جدی  جامعۀ بشری شمرده میچالش یکی از  جنایت علیه اشخا 

علمی تالش شده است که تا لن اعمال و اقداماتی که منجیر بیه جناییت علییه اشیخا  و جناییت جنگیی 
یی تهیه گردیده است که نوع ۀ تحقیقی با استفاده از روش کتابخانهگردد مورد بحث قرار گیرد. این مقالمی

باشد. سوال محوری این مقاله تحقیقی از این قیرار اسیت )کیدام اعمیال و توصیفی می -تحقیق لن تاریخی
دهید های این تحقییق نشیان میشود؟( یافتههای متخاصم، جنایت علیه اشخا  شمرده میاقدامات طرف

های ژنو و اسناد معتبر بین المللی حقوق بشردوستانه، جناییت علییه اشیخا  انسیونکه نقض فاحش کنو 
ها و جامعۀ بین المللی یک سلسله اقدامات و راهکارهیای مناسیب شود. به همین اساس، دولتشمرده می

از را برای جلوگیری از ارتکاب جنایت جنگی و جرایم علیه اشخا  اتخاذ کرده اند که افغانستان  هم نیز 
به این امیر اختصیا  داده « کود جزا»این امر مسثتنا نبوده و برخی از احکام حقوق داخلی خویش را در 

 است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
 المللی، حقوق داخلی.: جنایت، حقوق بشردوستانه، اشخا ، اسناد بینواژه گان کلیدی
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 مقدمه
های نبرد، جنایت علیه اشیخا  شیمرده شیده و بیرای یدانم نقض فاحش حقوق بشردوستانه در

چیون ها لیزوم رعاییت مقیررات بشردوسیتانه هملورد. تمام تمدنمرتکبین لن مسؤولیت به بار می
هیا و اشخا  را مورد شناسیایی قیرار داده و در فرهنگرعایت حال حمایت از قربانیان جنگ و 

اری بیرای جلیوگیری از خشیونت علییه اشیخا  شیممقیررات بی امروز میوازین و جوامع قدیم تا
المللیی مطرح شده است. حقوق بشردوستانه معاصر با ایجاد نهادهای معتبر و تصویب اسناد بین

کمال رسید که برای حمایت از فرد انسانی در مخاصمات مسلحانه و جلوگیری از جنایت  به پایۀ ا
صیو  جنیگ در افغانسیتان، عیراق، های اخییر بیه خجنگی نقش برجسته را دارا اند. اما جنگ

سوریه، یمین و غییره حکاییت از نقیض ایین مقیررات و جناییت علییه اشیاخا  در مخاصیمات 
های بی شماری برای رعایت حقوق بشردوستانه انجیام یافتیه اسیت؛ مسلحانه دارد. هر چند تالش

 اما توفیق چندان به دست نیاورده است.
نماینید و بیه ین نقیض حقیوق بشیری را تجربیه میافغانستان و برخی کشورهای دیگر، بیدتر  

گییرد. بیرای جلیوگیری از ایین وضیعیت میای لن جنایات جنگی صورت صورت فجیع وگسترده
هیای مناسیب کارالمللی اقدامات و راهها و نهادهای معتبر بیننماید تا دولتبار، ایجاب میتأسف

لیوگیری از جناییت علییه اشیخا ، اهیداف کارهیای مناسیب بیرای جرا اتخاذ نمایند. دریافت راه
دهید. بنیاء در ایین نوشیته دنبیال دریافیت پاسیخ ایین سیوال میاساسی این مقاله علمی را تشکیل 

شیود؟ و های مخاصمه، جنایت علیه اشخا  شیمرده میهستیم که کدام اعمال و اقدامات طرف
وق بشردوستانه به جنایت المللی حقهای دیگری مطرح است که کدام اسناد بیندر ضمن پرسش

 گردد؟علیه اشخا  پرداخته است؟ و چرا حقوق بشردوستانه رعایت نمی
های لزادی بخیش ملیی در امیر های جدید، مانند تروریسم جهانی و مبارزه جنبشظهور پدیدیه

های جدییدی های نا متقارن، چالشطلبی و تعریف چندگانه از مفاهیم تروریسم و جنگاستقالل
 راه حقوق بشردوستانه ایجاد نموده است. را فرا 

کامی حقوق بشردوستانه را در عدم ضمانت اجرای موثر وکافی لن می توان از سوی دیگر لیا نا
 وجو نمود؟ جست
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راه حقوق بشردوستانه در ایین مقالیه علمیی و تحقیقیی تیالش  ها فرابا مطرح شدن این چالش
نت اجراهای موثر حقوقی و سیاسی را که بیرای کارهای مناسب و ضماصورت گرفته است که راه

 بررسی قرارداد. باشد، مورد ارزیابی ورعایت حال بشری اشخا ، در منازعات مسلحانه مفید می
هیای معتبیر و متیون یی بیوده کیه از کتابدر این تحقیق کتابخانه هم نان گردلوری اطالعات

تحقیق از نظر نوع ییک تحقییق نیوع  این موثق در این مقاله استفاده به عمل لمده است. هم نان
 تاریخی است که بر اسناد موجود تمرکز شده است.  -توصیفی

باشید کیه چنیین ییک کیار البته این تحقیق از چند بعد دارای اهمیت بوده و نییز ضیرورت می
گیاهی جامعیه ملیی و طرف هیای درگییر در مخاصیمات مسیلحانه از لن علمی صیورت بگییرد. ل

گردد که دارای اهمیت بیوده و ییک های که منجر به جنایت علیه اشخا  میتاقدامات و فعالی
اش، از انجیام لن شود. چون این کار علمی سبب خواهید شید تیا در روشیناییضرورت پنداشته می

اعمال و اقدامات جلوگیری صورت گیرد. از طرف دیگر، شناخت از حقیوق بشردوسیتانه سیبب 
 نجام اعمال جنایات جنگی خواهد شد.رعایت حقوق بشردوستانه و مانع ا

اهمیت دیگری این پژوهش در بومی شدن لن خواهد بود. بناء چنین تحقیق که در مطابقت با 
ای نظام حقوقی افغانستان انجام شده است و در این روزها و شرایطی که ما شیاهد نقیض گسیترده

ن تحقیق با در نظرداشت حقوق بشردوستانه و انجام اعمال جنایت جنگی در کشور هستیم، چنی
المللی دارای اهمیت بوده و یک ضرورت درکشور ما پنداشیته نظام حقوق ملی و اسناد معتبر بین

 می شود. 

 پیشنۀ تحقیق
توان چنین یادلوری نمود که قبالز در مورد اقدامات جنایت کارانه در خصو  موضوع یاد شده می

هیا و اسیناد م شیده کیه شیامل برخیی از کتابعلیه اشخا  در مخاصمات مسلحانه، کارهای انجا
گردد که در زیر به گونه نمونه از چند اثر نوشته شده در ایین خصیو  ییادلوری تقنینی معتبر می

 کنیم: می
المللی خویش، مبحثی ( درکتاب حقوق بشردوستانه بین0192دلی )محمد رضا ضیایی بیگ -

هیا و کیه برخیی اقیدامات دولت را تحت عنوان جنایت علیه اشخا  مطیرح نمیوده اسیت
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 0911هییای و پروتکل 0949های هییای منازعییه را کییه منجییر بییه نقییض کنوانسیییونطرف
المللیی، جناییت علییه های غییر بینالمللی و هم در جنگهای بینهم درجنگ -گرددمی

 اشخا  دانسته است. 
جنگییی (درکتییاب حقییوق منازعییات مسییلحانه،به موضییوع جنایییت 0192شیییرجان هدفمنیید،)-

المللیی بیه بحیث بین جنیاییوجنایت علیه بشریت ومجازات لن راطبق اساسنامه محکمیه 
 وبررسی گرفته است.

( نییز در اثرخیویش، جناییت علییه بشیریت را میورد پیژوهش و 0181جفری رابرت سیون) -
کم  کمیه جناییت کیاران جنگیی را توسیط محیا تحقیق همه جانبه قرارداده و چگونگی محا

کمیه المللی از جبین مله جنرال پینوشه و صدام حسیین در عیراق و برخیی دیگیری از محا
جنایت کاران جنگی را بعد از جنگ جهانی دوم و یوگوسالویای سابق و روانیدا بیه بررسیی 
گرفته است که تفاوت لن با مقاله فعلی در مطرح کردن ضیمانت اجیرای متعیدد سیاسیی و 

 باشد.می حقوقی و نقش کود جزای افغانستان در این مقاله
الملیل بشردوسیتانه بیه ( در کتیاب حقیوق بین0191جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان ) -

های داخلی بیشتر پرداخته است که کمتر دیگیران بیه ایین جنایات علیه بشریت در جنگ
 مشکل توجه نموده اند.

نمودن انیواع  باشد،مطرحها میاما لن ه که در این مقاله اهمیت داردومتفاوت از دیگر پژوهش
افغانسییتان  0191المللییی و بییه سییط  داخلییی کشییورما، کییود جییزای هادرسییط  بینضییمانت اجرا

باشد. کود جزای افغانستان به عنوان معتبرترین سند تقنینی افغانستان اعتبیار بیشیتری بیه لن می
 بخشیده است. 

گرچیه کتیابنولوری و جنبه هیا، مطالیب و های جدید بودن تحقیق کنونی در ایین اسیت کیه ا
شماری در مورد جنایت علییه اشیخا  و جناییت جنگیی توسیط دانشیمندان حقیوق، مقاالت بی

های درگیر در منازعات مسلحانه قرار گرفته اسیت، ولیی ها و طرفتآلیف شده و در اختیار دولت
این  های جدید بودنهای زیاد دارد که از جمله جنبهبا لن ه در این مقاله مطرح شده است، تفاوت

کارهای مناسب برای رعاییت ها، راهترین ضمانت اجراتوان به معرفی جدیدترین و مهمتحقیق می
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المللی و استفاده از قوانین داخلی افغانستان بیرای میرتکبین هم در سط  بین-حقوق بشردوستانه
  جنایت علیه اشاخا  نام بردکه درسایر تحقیقات انجام شده به لن توجه چندان نشده است.

 مفهوم جنایت علیه اشخاص
شیود کیه در اثیر المللیی شیمرده میجنایت علیه اشخا  بخشی از جنایات جنگیی و جیرایم بین

پیوندد و طبیق المللی مخاصمات مسلحانه به وقوع میهای بیننقض فاحش قوانین، اسناد و عرف
امیوال تحیت کود جزای افغانستان ارتکاب هر ییک از اعمیال ذییل علییه اشیخا  ییا  111ماده 

 شود.گیرد، جرم جنگی شمرده میمیحمایت احکام مندرج کنوانسیون ژنیو صورت 
های بیولوژیکی، ایجاد رنیج تعمیدی، اجبیار بیه قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، لزمایش

گیری، خدمت در اردوی دشمن، دریغ کیردن ییک محکمیه عادالنیه، تبعیید غیرقیانونی، گروگیان
به کارکنان امور بشردوسیتانه و ییا پاسیداران صیل  و سیایر رفتارهیای  امیان، حملهحمله به غیر نظ

گییرد. )هدفمنید، میلمیز و تحقیرلمیزی کیه خیالف کرامیت انسیانی بیوده باشید را در بیر توهین
0192 :210) 

المللی حقوق بشردوستانه برخی اقیدامات و اعمیال مخیالف کرامیت انسیانی را کیه اسناد بین
هییای گیییر در یییک مخاصییمات مسییلحانه علیییه اشییخا  و افییرادی کییه در درگیریهییای در طرف

اند. جنایت علیه اشیاخا  مسلحانه هیت گونه سهم ندارند و یا به نحوی خارج از کارزار نبرد شده
 اند.ها را قابل حمایت دانستهو جنایت جنگی شمرده و لن

د، مانند غیرنظامیان و یا کسیانی ها سهیم نیستنافراد قابل حمایت کسانی هستند که در جنگ
که دیگر توان رزمیدن را در میدان نبرد ندارند، بدین معنیی اسیت کیه عیالوه از غییر نظامییان کیه 
شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه ندارند، برخی از اشخا  نظامی هیم ماننید غییر نظامییان 

که در وضیعیت خیارج از شیود گونه مصیئونیت بیه کسیانی داده میمصئون از حمالت هستند. این
گیرند. این افراد شامل، زخمیان، بیماران و کشتی شکسیتگان در درییا و نییز شیامل نبرد قرار می

انید، ماننید اسییران جنیگ. ایین افیراد در هیر نیوع شود که خود را تسیلیم دشیمن کردهکسانی می
حماییت هسیتند و قابیل  -المللییالمللیی و غیربینچه منازعات مسیلحانه بین-منازعات مسلحانه

 ( 010-011: 0192نباید مورد حمله قرارگیرند. ) نواده توپ ی، 
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المللیی بشردوسیتانه و نهادهیای ممنوعیت حمله به چنین اشیخا  در ییک تعیداد اسیناد بین
ژنیو و  0949و کنواسییون چهیارم  0911کنوانسیون چهارم الهیه  24المللی مانند: ماده قضایی بین

المللیی جنیایی اساسنامه محکمیه بین 8ژنو و در ماده  0911لحاقی اول، پروتکل ا 10و  48مواد 
 119-118-111هیای ( در ماده0191وضاحت دارد و حتی اسناد داخلی کشور ما در کود جزا )

بینی های را برای مرتکبین لن پیشاز جرم جنگی و جنایت علیه اشخا  بحث نموده و مجازات
 نموده است.

 المللیهای بینجنگجنایت علیه اشخاص در 
المللی طبق بند یک میاده دو مشیترک المللی یا مخاصمات مسلحانه بینهای بینمنظور از جنگ

ژنییو، جنییگ میییان دو یییا چنیید دولییت اسییت و منظییور از دولییت  0949های چهارگانییه کنوانسیییون
کمیت است؛ مانند: جنگ میان کشیور اییران و کشیور عیراق، کشیورگروه  های مستقل دارای حا

  )49: 0192ایاالت متحده امریکا و کشور عراق. )شفیع ، بافتی،
المللی، جنایات جنگی زیر جنایات علیه اشخا  قلمداد شیده و های مسلحانه بیندر درگیری
شوند، به ویژه هنگامی که به های فاحش و یا جدی حقوق بشردوستانه محسوب میدر زمرۀ نقض

یا در قالب ارتکاب گسترده صورت گرفته باشد. )بییگ  عنوان قسمتی از یک برنامه یا خط مشی
 (141: 0192دلی،
 عمدی؛ کشتار -0
 های زیست شناختی؛شکنجه یا هرگونه رفتار غیر انسانی، از جمله لزمایش -2
 فراهم لوردن موجبات رنج عظیم یا صدمۀ شدید به جسم یا سالمتی؛ -1
دمت در نیروهای نظیامی ییک طیرف واداشتن اسیران یا دیگر اشخا  مورد حمایت به خ -4

 مخاصمه؛
محروم کردن عامدانۀ اسیران جنگی یا دیگر اشخا  مورد حمایت از حق دادرسی منظم،  -1

 طرف؛منصفانه، قانونی و بی
 بیرون راندن یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی اشخا ؛ -1
 گروگان گیری؛-1



 

 

11 
 

 

 اشخاص و حقوق بشردوستانه  هیعل تیناج
ب

81 

افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در هدایت عمدی حمالت علیه جمعیت غیرنظامی یا -8
 ها ندارند؛درگیری

هیای بشردوسیتانه هدایت عمدی حمیالت علییه جمعییت کارکنیانی کیه درخیدمت کمک -9
 شوند؛های حفظ صل  به موجب منشورملل متحد به کارگرفته میماموریت

دمات ای باعیث تلفیات جیانی ییا صیلغاز عمدی یک حمله با علم به این که چنیین حملیه-01
جسمانی به افراد غیر نظامی خواهد شد. به نحوی که این صیدمات در مقایسیه بیا مجمیوع 

 را زیاده از حد باشد؛ که مورد انتظار است، لشکا امتیاز یا برتری نظامی مستقیم و ملموس
ای برای دفاع ای که سالح خود را بر زمین گذاشته یا وسیلهکشتن یا مجروح کردن رزمنده -00

 به اختیار خود تسلیم شده است؛ ندارد و
هیای متحدالشیکل سوء استفاده از پرچم متارکۀ جنیگ، پیرچم ییا نشیانۀ نظیامی ییا لباس -02 

های ژنیو، بیه نحیوی کیه منجیر بیه دشمن یا سازمان ملل متحد یا عالیم مشخصۀ عهد نامیه
 مرگ یا لسیب شدید به اشخا  شود؛

ی از جمعیت غیر نظامی خود به طورمسیتقیم ییا هایاقدام قدرت اشغالگر به انتقال بخش -01
هیای غیرمستقیم به داخل سرزمینی که اشغال کرده، یا بیرون راندن یا انتقال تمام ییا بخش

 از جمعیت سرزمینی اشغالی به داخل این سرزمین یا به خارج از لن؛
قراردادن اشخا  تحت اختیار یک طرف متخاصم در معیرض نقیض بیدنی ییا موضیوع  -04 

پزشکی یا بیمارستانی شخ  پزشکی، دندانزمایش پزشکی یا علمی که نه به لحام درمانل
مورد نظر توجهی داشته و نه به صالح وی باشد و نهایتاز به مرگ شخ  یا اشخا  میذکور 

 شان را به طورجدی به مخاطرۀ افگند؛منتهی شده یا سالمتی
 ور یا ارتش دشمن تعلق دارند؛کشتن یا مجروح کردن خایینانۀ افرادی که به کش -01
 اعالم این که به هیت کسی امان داده نخواهد شد؛ -01

اعالم این مطلب که حقوق و دعاوی اتباع دشمن در هیر دادگیاه قیانونی، لغیو، معلیق ییا  -01 
 غیرقابل استماع است؛ 

گیر  -08. واداشتن اتباع طرف دشمن به مشارکت در عملیات جنگی علیه کشور خود و حتی ا
 لنان پیش از لغاز جنگ در خدمت طرف متخاصم بوده باشند؛
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 های سمی؛استعمال سم یا سالح -09 
 ها و کلیه مایعات، مواد یا وسایل مشابه؛های خفه کننده، سمی یا سایر گازاستفاده از گاز -21 

هایی لهشوند، مانند گلو های که به لسانی در بدن انسان منبسط یا پخش میاستفاده از گلوله -20
هایی کیه روی پوسیتۀ پوشانند ییا گلولیهکه دارای پوستۀ سختی هستند که تمام هسته را نمی

 هایی ایجاد شده است؛ها  شکافلن
هییای جنگییی کییه دارای خاصیییت ، مییواد و روشهای پرتییاب شییوندهبییه کییار بییردن سییالح -22

الملل، خالف حقوق بینکنند یا بررسانی بیش از اندازه یا رنج غیر ضروری ایجاد میلسیب
ها هایی ذاتاز غیر دقیق هسیتند، مشیروط بیرلن کیه ایین سیالحهای مسلحانه، سالحدرگیری

 موضوع یک ممنوعیت جامع قرار داشته باشند؛
 هتک کرامت فردی، به ویژه رفتار تحقیر لمیز و اهانت بار؛ -21
داشییتن بییه فحشییاء گی اجبییاری یییا و اارتکییاب تجییاوز جنسییی، بردگیییری جنسییی، فاحشییه -24

 حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی؛
استفاده از حضور غیرنظامیان یا دیگر اشخا  تحت حماییت بیرای مصیون نگهداشیتن  -21

 نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی مشخ  و متمایز از عملیات نظامی؛
الملیل از عالییم وجب حقیوق بینمهدایت عمدی حمالت علیه کارکنیان بهیداری کیه بیه -21

 های ژنو استفاده می کنند؛مشخصۀ عهدنامه
گرسنه نگهداشتن عمدی غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی از طریق محروم کردن  -21

لنان از موادی که برای بقای شیان ضیروری اسیت، از جملیه ایجیاد میانع عمیدی برسیر راه 
 ؛های ژنوهای امدادی مقرر در عهدنامهکمک

سال به خدمت در نیروهای مسل  ملیی ییا ثبیت نیام از مییان 01فراخوان کودکان زیرسن  -28
داوطلبان این سنین برای عضویت در نیروهای فوق یا به کیارگرفتن لنیان جهیت مشیارکت 

 ها؛ فعاالنه در درگیری
پاییان شیان پیس از تاخیر غیر موجه در بازگرداندن اسیران جنگی یا غیر نظامیان به میهن -29

 (142: 0192مخاصمات فعال. )بیگ دلی،
 اقدامات مقابله به مثل علیه اشخا  و اموال مورد حمایت؛ -11
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. هر دولت متعهد به کلیه محموالت دارو و لوازم 0949کنوانسیون چهارم ژنو 21طبق ماده -10
بهداری و اشیایء الزم جهت مراسم مذهبی که منحصرل برای نفوس کشوری دولت متعهد 

گر ولو دشمن فرستاده شود لزادی عبور اعطاءخواهدکرد. هم نین به هرگونه محموالت دی
سال و زنان بیاردار  01خوار و بار ضروری و ملبس و مواد مقوی مخصو  اطفال کمتر از

های چهارگانیه زا لزادی عبورخواهد داد. )لشنایی با حقوق بشردوستانه و کنوانسییونیا تازه
 (011: 0180ژنو،

 المللیهای غیر بینعلیه اشخاص در جنگجنایت 
باشند. بنیا بیر میاده ییک المللی، دولت و شورشیان میاساساز طرفین مخاصمات مسلحانه غیر بین

ای که تحت پوشش پروتکل اول نیستند پروتکل دوم، پروتکل حاضر، برتمام مخاصمات مسلحانه
نیروهییای نظییامی مخییالف یییا  و در سییرزمین یکییی از دول معظییم متعقیید بییین نیروهییای نظییامی و

شود. ایین میاده بیه طیور صیری  طیرفین یافته در جریان است، اعمال میهای نظامی سازمانگروه
رسد که این ماده معیارهای را تعیین کند. به نظر میالمللی را تعیین میمخاصمه مسلحانه غیر بین

یافته هیای نظیامی سیازمانگروهکه رقبا به عنوان نیروهای نظیامی مخیالف یا کرده است، برای این
 تلقی شوند.

یافته باید دست به عملیات های نظامی سازماندر وهلۀ نخست نیروهای نظامی مختلف یا گروه
نظامی در بخش از قلمرو کشور بزنند. در قدم دوم، عملیات نظامی باید میداوم و متمرکیز باشید و 

یافته بایید تحیت هیدایت ییک سیازمانهیای نظیامی در نهایت، نیروهای نظیامی مخیالف ییا گروه
 فرمانده مسؤول باشند.

المللی بیشیترین حجیم مخاصیمات را بیه خیود در زمان معاصر، مخاصمات مسلحانه غیر بین
اصول بشردوستانه را به عنیوان مبنیای حماییت از  0911دهند. مقدمۀ پروتکل دوم اختصا  می

شناسید در واقیع پروتکیل اصیول ت میالمللیی بیه رسیمیافیراد در مخاصیمات مسیلحانه غییر بین
بشردوستانه و تضمینات بنیادین رفتار انسانی را برای تمام اشیخا  خیارج از صیحنۀ نبیرد میورد 

 دهد. میتایید قرار 
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های داخلی یا منازعات مسلحانه داخلی جنایت علییه هرگونه نقض اصول بنیادین را در جنگ
پروتکل دوم اعمیال ذییل در زمیره جناییت  4اده نماید. طبق ماشخا  و جنایت جنگی تلقی می

 (80: 0189شود. )قوام لبادی،علیه اشخا  شمرده می
ژنیو، در صیورت وقیوع منازعیه مسیلحانه دارای 0949های کنوانسییون ماده سوم مشترک -الف

المللی در قلمرو یکی از طیرفین عیالی متعاقیدین هیر ییک از طیرفین خصوصیت غیر بین
 باشد:عایت، حد اقل احکام ذیل میمنازعه مستلزم به ر 

ک فعال نداشته، به -0 شمول اعضای نیروهای مسل  که  اشخاصی که در مخاصمات اشترا
سالح بر زمین گذاشته اند، یا کسانی که بنیابر مریضیی، جرحیه، توقییف ییا هیر علیت 

اند، بایید در تمیام شیرایط میورد برخیورد انسیانی بیه دور از دیگری از جنگ خارج شده
گونه تفکیک بر بنیاد نژاد رنگ، دین یا عقیده، جنس یا ثروت، یا هیر معییار مشیابه هر 

قرار گیرند. بناء ارتکاب اعمال ذیل در ارتباط به اشخا  فوق الذکر، در همه شرایط و 
 ماند:در هر مکان همواره ممنوع باقی می

ه و خشییونت علیییه زنییدگی، بییه خصییو  هرنییوع قتییل، ایییراد صییدمه، برخییورد ظالمانیی -
 شکنجه.

 (018: 2101، 0949گیری. )کنوانسیون ژنوگروگان -
 لمیز و تحقیر کننده.هتک حرمت بر وقار انسان، به خصو  رفتار یا برخورد توهین -
اصدار و اجرای حکم بدون قضاوت قبلی که از جانیب محکمیه ذیصیالح حامیل کلییه -

 د.تضمیناتی که از نظر مردم متمدن الزم است، صورت گرفته باش
 گیرد.میلوری شده و مورد مراقبت قرار اشخا  مجروح و مریض جمع-2

 ضمانت اجراهای اساسی( 4برخورد انسانی. )ماده  -ب
ها در درگیری خاتمیه ها شرکت مستقیم نداشته یا شرکت لنهمه افرادی که در درگیری-0

، عقایید و شان محدود شده یا نشده باشد، استحقاق دارند که شخصییتچه لزادی-یافته
ها باید در همه اوظاع و احوال از برخیورد ها  محترم شمرده شود و لناعمال مذهبی لن

چنیین ممنیوع اسیت کیه حکیم مند باشند. همانسانی بدون هیت گونه تبعیض ناروا بهره
 (412: 0191کس نباید زنده باقی بماند. )اسماعیل نسب،داده شود که هیت
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ت به اصول پیش گفته شده، اعمال ذیل علییه افیرادی کیه ای نسبگونه خدشهبدون هیت-2
گراف  ها تصری  شده در هر زمیان و هیر مکیان کیه باشید ممنیوع و بایید به لن 0درپارا

 ممنوع باقی بماند:
تعرض به زندگی، سالمت و موجیدیت جسیمی و روحیی اشیخا  بیه و ییژه قتیل  -

وع مجیازات لمیز همانند شیکنجه، قطیع عضیو ییا هرنیعمد و برخورد خشونت
 جسمی.

 های دسته جمعی.مجازات -
 گرونگیری. -
 اعمال تروریستی -
هتک حرمت به شآن انسانی، به ویژه تحقیر کردن، خفیف کردن، زنای به عنف،  -

 فحشای اجباری و هرنوع تعرض بیشرمانه.
 بردگی و تجارت برده در هرنوع لن. -
 غارت. -
 ه.تهدید با ارتکاب هریک از اعمال پیش گفت -

هیا الزم اسیت بیه وییژه میوارد ذییل های که برای لنکودکان باید تحت مراقبت و کمک-1
 قرارگیرند:

ها باید تحت تعلیم و تربیت مشیتمل بیرتعلیم و تربییت میذهبی و اخالقیی بیه لن -
صورتی کیه والیدین لروزو داشیته انید و در صیورت فقیدان والیدین کسیانی کیه 

 اند قرار بگیرند.وز داشتهها هستند، لر مسؤول مواظبت از لن
هایی که موقتاز از هم جیدا شیده همه مراحل متناسب برای تسهیل پیوستن خانواده -

 اند و باید معمول گردد.
اند نه مجاز اسیت کیه بیه اسیتخدام نیروهیا ییا سال نرسیده 01کودکانی که به سن  -

 .های مسل  درلیند و نه مجاز است که در منازعات شرکت نمایندگروه
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موجب این ماده برای اطفال زیرسن در نظرگرفته شیده بایید  ای که بهحمایت ویژه-
گراف فوق، در جنیگ شیرکت مسیتقیم حتی در صورت که لن ها علی رغم پارا

 اند قابل اجرا باقی بماند. نموده و اسیر شده
گر ضرورت داشته باشد اقداماتی به عمل خواهد لمد و تا لنجا که ممکن است با  - ا

رضایت والدین یا اشخاصی که به موجب قانون یا عرف اصوال مسؤول مراقبت 
تیر در از اطفال هستند، اطفال به طور موقت از منطقیۀ جنگیی بیه منیاطق امن

ها توسط افرادی که مسؤول حفیظ داخل کشور انتقال یافته تضمین شود که لن
 ها هستند، همراهی شوند.و سالمتی و تندرستی لن

المللی با جرم انگاری سربازگیری ازکودکان زییر پیانزده ساسنامه دیوان کیفری بینا 8ماده  -ج
 (029: 0191 -کند. )ممتازسال، تا حدودی مقررات اسناد حقوق بشردوستانه را کاملتر می

نویسی یا سربازگیری از کودکان زیر پانزده سیال در نیروهیای مسیل  ییا بیه مطابق این ماده، نام
المللیی و چیه در رای مشارکت فعال در عملیات جنگیی، چیه در مخاصیمات بینکارگرفتن لنان ب

مخاصمات داخلی، جنایت جنگی است و با رعایت ترتیبات اساسنامه مشمول صیالحیت دییوان 
 پروتکل 4ماده0المللی خواهد بود. طبق بندکیفری بین

اق رفتیار انسیانی را دوم، زنان نیز همانند سایر افرادی که در منازعیات شیرکت ندارنید، اسیتحق
همین ماده هتک حرمت به شان انسانی  2ها احترام گذارند. طبق بندداشته و باید به شخصیت لن

شیرمانه در و رفتارهای تحقیرلمیز، تجاوز به عنف، فحشای اجباری و هرنوع اهانت و تعیرض بی
پروتکیل دوم  1و 1هر زمان و مکان که باشد ممنوع اسیت و ممنیوع بیاقی خواهید مانید. در میواد

 های خا  از زنان در نظرگرفته شده است.نیزحمایت
تجاوز جنسی، بردگیری جنسی، فحشای اجبیاری، » المللی اساسنامه دیوان کیفری بین 1ماده 

را « سازی اجباری و هرنوع خشونت جنسی دیگر در همیین حید و انیدازهحاملگی اجباری، عقیم
 شمول صالحیت دیوان قرارداده است.جنایت علیه بشریت توصیف و جزء جنایات م

اساسنامه دیوان مربوط به جنایات جنگی ارتکاب همین اعمال را، هیم در مخاصیمات  8ماده  
المللی و هم در مخاصمات مسلحانه داخلی، در اعداد فهرست بلند جنایات جنگی و مسلحانه بین
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کمه و مجازات در دیوان کیفری بین کند به ویژه هنگامی که در میالمللی اعالم قابل تعقیب، محا
 (011: 0191قالب یک برنامه یا سیاست یا به صورتی گسترده واقع شده باشند. )ممتاز،

المللی، تجاوز به زنان در هنگام منازعات مسلحانه شیکنجه بیه ای قضایی بینچنین در رویههم
های ید به مجازاتحساب لمده است و عامالن لن به عنوان ارتکاب به جنایت ضد بشری و ژنوسا

 بسیار شدید محکوم خواهند شد.

 کارهاضمانت اجراء و راه

 المللاجرای حقوق بشردوستانه در سطح بین -الف
ها هم در زمان صل  و هیم اجرای حقوق بشردوستانه عبارت از مجموعه اقداماتی است که دولت

 دارند. ه بر عهدهالملل بشردوستاندر زمان جنگ، برای تضمین اجرای تعهدات حقوق بین
مسیلحانه ارتکیاب  ها، تقریباز در هر مخاصمهالمللی بشردوستانه توسط دولتنقض حقوق بین

اند کیه مقیررات های داخلی نشان دادههای منتشره و هم یافتهیافته است. با این حال، هم گزارش
اهش مهم لالم بشری گیری یا کالملل بشردوستانه در بسیاری از موارد به پیشحمایتی حقوق بین

 (181: 0181انجامیده است. )فلک،
هیای حقیوقی برخیی از مسیایل مرتبیت بیا تخلفیات از الملل نیز به مانند سیایر نظامحقوق بین

حقوق بشردوستانه را مورد توجه قرار داده هر چند این امیر دلییل بیرای بیی تیوجهی بیه تخلفیات 
ای کیه انید، مسیالهید انجام دهند، مقیرر نمودههای حقوقی لن ه را که شهروندان بانیست. سیستم

تحقق لن کامآل به اثربخشی اجرای قانون بستگی دارد. برای اجیرای میؤثر حقیوق بشیر دوسیتانه 
 ضروری است که مفاد لن به وسیلۀ افراد درگیر در مخاصمه شناسایی شود.

همیراه خواهید بیود و های انظبیاطی ییا کیفیری این افراد باید مطلع باشند که تخلفات بیا پیامید
انجامید. در ایین خصیو ، ملتیزم بیه حقیوق تخلف مستمر ممکن اسیت بیه تطوییل درگییری بی

های مخاصمه است. تحوالت در یوگوسالوی سابق به ویژه نشان داد بشردوستانه، به نفع هم طرف
ت های گروهی در موقیعیتی هستندکه مخاصیمات را تحیتر رسانهکه افکار عمومی و از همه مهم

 کنند.سازی میهای حقوق بشردوستانه را مستندنظارت شدیدی خود دارند و نقض
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عالوه بر این، تمایل بیه اسیتفاده از طییف مستندسیازی عمیومی بیه مثابیه ییک صیالح بیرای  
هییای بییرای تعقیییب بعییدی )جنایییت کییاران چنییین ایجییاد بنیانبازداشییتن از ارتکییاب تخلییف و هم

ییابی شیورای امنییت و کمیسییون هیای حقیقتقات و پیی جویجنگی(، بسیار زیاد است. تحقی
حقوق بشر در باره قضیۀ یوگوسالوی سابق نیز به نظر می رسد در این چارچوب باشند. جیدای از 
این، همه رهبران نظامی یا نهادهای سیاسی مربوط، خود را متعهد ملتزم به تحقیق در مورد میوارد 

ها و مستندسازی تحقیقات و تیدابیر اتخیاذ در رکوب لناحتمالی تخلف از حقوق بشردوستانه، س
 بینند .این راستا می

هییای مخاصییمه را وا دار سییازند تییا از هرنییوع نقییض حقییوق های زیییر مییی تواننیید طرفمولفییه
مخاصمات مسلحانه و جنایت علیه اشخا  و جرایم جنگی خودداری و از لن جلوگیری و از این 

 لل بشردوستانه را اجرا نمایند.المطریق مفاد مقررات حقوق بین
 این اقدامات عبارتند از:

    (11، ،0192-پذیرش حقوق بشردوستانه درحقوق داخلی کشورها؛ )بیگ دلی -
 های درگیر به رعایت حقوق بشردوستانه در میدان نبرد؛ها و طرفتعهد متقابل دولت-
 جویانه؛ترس از اقدامات تالفی -
 تدابیر انظباطی و کیفری؛ -
 بیم از پرداخت غرامت؛ -
 ها؛نان لنهای حامی و جانیشاقدامات قدرت -
 یاب؛المللی حقیقتهای کمیسیون بینیافته -
 المللی صلیب سرخ؛های کمیته بینفعالیت -
 های دیپلوماتیک؛فعالیت -
 اقدامات اجرای ملی؛  -
 محکومیت فردی و مسؤولیت افراد؛ -
 (181: 0181توجه به افکار عمومی؛ )فلک،  -
 حمایت از عالیم صلیب سرخ و هالل احمر؛-
 نصب مشاوران حقوقی در نیروهای مسل  خود؛ -
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 الملل بشردوستانه؛اشاعه و ترویج حقوق بین-
 لموزش کارکنان بشردوستانه؛-
 حفظ انظباط. -

هیا را بیه عنیوان متعاقیدین حقیوق الملیل بشردوسیتانه، هیم دولتتعهد بیه رعاییت حقیوق بین
 لملل بشردوستانه و هم فرماندهان و لمرین مافوق را به عنوان مدیران نبرد و هیم افیراد را بیهابین

های رعاییت و گیردن نهیادن بیه ایین دهد که عوامل و انگیزهمیعنوان رزمندگان مورد توجه قرار 
 حقوق متنوع هستند که نیاز به بحث بیشتر دارد. 

 لمللی اسالمیاضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه بین-ب
خواهد که اجیرای لن را بیه عهیده بگییرد. در شود؛ بلکه عملی میحقوق به خودی خود اجرا نمی

دین اسالم ایمان به خداوند به عنوان مبیداء هسیتی و قاضیی در روز جیزاء و ایمیان بیه قیامیت بیه 
متعهید  عنوان روز جزا و پاداش در دادگاه عدل الهیی، قیویترین ضیامن اجیرا اسیت کیه انسیان را

سازد تا به دستورات دین و پیامبر اسالم عمل نماید. با اجتناب از ظلم و رزایل و نزدیک شیدن می
به عدالت و فضایل، خود را تزکیه نماید که )قدافل  من زکییها( رستگارکسی اسیت کیه خیود را از 

کیزه نماید. این جاست که مهار نمودن احساسات و کنترول عواطف، حتیللودگی در میدان  ها پا
دانید کیه حتیی در برابیر دشیمن برخیورد شود. سرباز مسلمان خود را مسؤول میجنگ لسان می

کرمکم عندالله اتقکم" چون مکرم ترین انسان درنزد خدا ج با تقواترین کریمانه داشته باشد. "ان ا
نماید، انسان است و درعین جنگیدن به تزکیه نفس پرداخته،حقوق بشردوستانه اسالمی رارعایت 

ای کرامییت نایییل گییردد. )مجموعییه مقییاالت تابییا اسییتعانت ازتقواازسییکوی طبیعییت بییه قلییه
 ( 091: 0181اسالمی،

ها ییا المللی اسالمی، فرلوردهای قراردادهای سیاسی دیپلماتدر نتیجه حقوق بشردوستانه بین
کادمیسیینمحصول کنوانسییون وجیود های شیرق و غیرب نیسیت کیه صیرفاز ها و تیوریسینها، ا

 های دیپلوماتیک نقض کنند.اعتباری داشته باشد و تردستان دنیای سیاست بتوانند لن را با حیله
المللی اسالمی هدیه وحیی اسیت کیه در جیان و ایمیان مسیلمانان بلکه حقوق بشردوستانه بین

ریشه دارد. فراتر از مرزهای زمان، مکان، رنگ و خون همیشه ثابت است؛ چیون بخشیی از دیین 
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وند ج است با فطرت بشر لشنا و هماهنگ است، برای هر انسان گوارا سیت میردم دنییا دییر خدا
کشیی را میردود سازی اسیت و انسانرسند که اسالم به دنبال انسانباشد یا زود به این حقیقت می

 نماید و بس.شماریده و فقط از حریم کرامت انسانی در برابر تجاوز دفاع و پاسداری می

 اء در حقوق داخلیضمانت اجر -ج
 (1571وضاحت کود جزای افغانستان )

 ارتکاب جرم جنگی و مجازات جرم جنگی
 جرایم جنگی: 

 ارتکاب جرم جنگی-الف
ارتکاب یکی از اعمال ذیل کیه علییه اشیخا  ییا امیوال تحیت حماییت احکیام : 555ماده 

: 0191شیود. ) کیودجزا،مندرج کنوانسیون ژنو صیورت گییرد، جیرم جنگیی شیناخته می
114) 

 قتل عمد.-0
 های بیولوژیکی.شکنجه یا رفتارغیرانسانی از جمله لزمایش-2
 واردکردن عمدی درد و رنج شدید یا لسیب جدی به بدن یا سالمت اشخا .-1
کنید و بیه صیورت های نظامی را توجییه نمیای اموال که ضرورتتخریب و ظبط گسترده-4

 غیر قانونی و خود سرانه صورت گرفته باشد.
مجبور ساختن اسیر جنگی یا سایر اشخا  مشمول حمایت کنوانسیون ژنیو بیه خیدمت -1

 در نیروهای متخاصم یا دشمن.
محروم کردن عمدی اسیر جنگی یا سایر اشخا  مشمول حمایت از حق برخورداری از  -1

 محکمه عادالنه و قانونی.
 اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی.-1
 ی.گروگان گیر-8

 :مجازات جرم جنگی -ب
 گردد:این قانون طور ذیل مجازات می 111مرتکب جرم جنگی مندرج ماده :553ماده  
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 اعدام. 0درصورت ارتکاب جرم مندرج جزء -0
 .0به حبس دوام، درجه  1و2درصورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای  -2
 .2جه به حبس دوام، در 1تا4درصورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای  -1
 به حبس دوام، طویل.  8و1در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای  -4
 جرایم درحکم جرایم جنگی -ج

 :557ماده 
ارتکاب یکی ازاعمال ذیل در ارتباط بیا منازعیات مسیلحانه کیه نقیض قیوانین و عیرف و  .0

کم بر منازعات مسلحانه میحقوق بین باشید، در حکیم جیرایم جنگیی شیناخته الملل حا
 شود.می

هییدایت عمییدی حمییالت علیییه اشییخا  غیییر نظییامی بییه صییورت عمییوم یییا اشخاصییی  -0
 ای که مشارکت مستقیم در منازعات مسلحانه نداشته باشد.غیرنظامی

کشتن یا مجروح کردن نظامی کیه دسیت از جنیگ کشییده ییا داوطلبانیه تسیلیم شیده ییا  -2
 ای برای دفاع از خود ندارد.وسیله

 شود:این ماده قرار ذیل مجازات می (0مرتکب جرایم مندرج فقره)
 .0-به حبس دوام درجه 00تا 0درصورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج اجزای -0
 سایر موارد جرایم جنگی: -د
 : 501ماده 
المللیی نیدارد، ارتکیاب یکیی از اعمیال در صورت بروز مخاصمات مسلحانۀ که جنبۀ بین -1

منازعه مسلحانه به صورت فعاالنیه شیرکت  ذیل در منازعۀ مسلحانه علیه اشخاصی که در
اند. اشخاصی که به علت ندارند، مانند اعضای نیروهای مسل  که دست از جنگ کشیده

شوند، نیز جرم بیماری، مجروحیت یا اسارت یا دالیل دیگر از جنگ معذور محسوب می
 شود:جنگی شناخته می

هیای ظالمانیه ییا تارخشونت علیه تمامییت جسیمی شیخ  ماننید قتیل، قطیع عضیو، رف -0
 شکنجه.

 اهانت شدید به کرامت انسانی به خصو  رفتار توهین لمیز.  -2
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 گروگان گیری.  -1
صدور حکم مجازات و اجرای اعدام بدون موجودیت حکیم قبلیی صیادر شیده از طیرف   -4

های قضیایی ضیروری را ای که بطور قانونی تشیکیل شیده اسیت و تمیام تضیمینمحکمه
 تامین نماید.

 گردد:این ماده قرار ذیل مجازات می 0رایم مندرج فقره مرتکب ج -2
کثر مجازات جرم ارتکیابی منیدرج  0در صورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج جزء -0 به حدا

 این قانون.
بیه حیبس طوییل بییش از ده سیال.  1و2درصورت ارتکاب یکی از جرایم منیدرج اجیزای -2

 (141: 0191)کودجزا،
کثرحبس طویل و در صورت  صیدور حکیم  4جزء درصورت ارتکاب جرم مندرج-1 به حد ا

 و در صورت اجرای لن به اعدام. 0 –اعدام، به حبس دوام درجه
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 گیری نتیجه
هیای درگییر در مخاصیمات مسیلحانه بیا نقیض بندی این مقاله معلوم گردید کیه طرفدر جمع

هیا دییده و مسیؤولیت بیرای لنالمللی مرتکب جناییت علییه اشیخا  گر حقوق بشردوستانه بین
المللیی هیای بینها طبق اسناد حقوق بشردوستانه نیه تنهیا در جنگگردد که این نقضمتوجه می

 المللی هم مطرح شده است. های غیر بینبلکه در جنگ
ژنیو و  0949های ، کنوانسییون0911المللی حقوق بشردوستانه؛ یعنی مقیررات الهیه اسناد بین

شیوند، بیه المللیی شیمرده میکه از معتبرترین اسیناد حقیوق بشردوسیتانه بین 0911های پروتکل
المللی بیشتر توجه نمیوده اسیت و ناقضیین لن را رعایت حال اشخا  در منازعات مسلحانۀ بین

و اساسنامۀ محکمه  0911ها اند. ماده سوم مشترک و برخی از پروتکلجنایت کار جنگی شمرده
هیای قواعد عرفی بشردوستانه نه تنها بیه رعاییت حیال افیراد در جنگ و 0998المللی جنایی بین
المللی توجه نمیوده و میرتکبین لن را های غیر بینالمللی بلکه به رعایت حال افراد در جنگبین

المللیی را در های بینالمللی و دادگاههای بینجنایت کاران جنگی قلمداد نموده است. نقش نهاد
 توان نادیده گرفت.های مسلحانه نمییت حال اشخا  در درگیریراستای حمایت و رعا

المللییی یییک سلسییله اقییدامات و تییدابیر را در سییط  هییای مهییم بینهییا و نهادهم نییان دولت
هیا و ها و منازعات مسلحانه به عنوان ضیمانت اجراالمللی در حمایت از افراد انسانی در نبردبین

 های مسلحانه مفید و موثراند.یت حال اشخا  در درگیریاند که برای رعامویدات مطرح کرده
هیای جیدی در میورد نقیض حقیوق گر ایین اسیت کیه هنیوز هیم نگرانیتحقیقات جدید بییان

المللی و جنایت علیه اشخا  در نبردهای لخر درگوشیه و کنیار جهیان مشیاهده بشردوستانه بین
ک با اسیم و رسیمبکهالمللی و شهای جدید مانند تروریسم بینشود و چالشمی های های خطر نا

هیای جنگیی غییر های داخلی وارد شیدن ابزارهای نا متقارن و بالخصو  جنگمتعدد و جنگ
های معتبر جهانی وجود المللی و نهادها، جامعه بینقابل کنترول و ناشناخته شده فرا راهی دولت

رهای جدید و جدی درجلیوگیری از ایین کاالمللی در صدد راههای معتبر بینها و نهاددارد. دولت
دهید میهای لخر نشیان باشد. بررسیجنایات و رعایت حال اشخا  در مخاصمات مسلحانه می

المللی در صدد افزایش نقیش شیورای امنییت ملیل متحید در راسیتای جلیوگیری از که جامعه بین
هیا در صیورت ات لنهای درگیر و مجاز ها و طرفنقض گسترده حقوق بشردوستانه توسط دولت
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هیا بیر رعاییت حقیوق نقض حقوق بشردوستانه بیه صیورت فیاحش و گسیترده لن و تعهید دولت
های بالقوه و موثر برای جلوگیری از جنایت جنگی و انتشار و لموزش بشردوستانه و ایجاد توانای

کییز نظییامی و ملکییی کشییورها و نقییش  کییز علمییی و تحقیقییاتی و مرا حقییوق بشردوسییتانه در مرا
هیا المللی در نظارت از رعایت، اجرا و تطبیق حقوق بشردوستانه توسط دولتثرتری کمیته بینمو 

 باشد.های مخاصمات مسلحانه میو طرف
ای المللی از این امر مستثنی نبیوده تعهیداتی را در عرصیهافغانستان به عنوان عضو جامعه بین

از  مواد قانون جزا)کود جزا( را با در  حمایت از افراد انسانی در مخاصمات مسلحانه داشته برخی
های جنایات جنگی مربوط سیاخته و نسیبت به مویدات و مجازات المللینظرداشت تعهدات بین

گیرد عیدالت قیرار به جنایت علیه اشخا  بی تفاوت نمانیده عیامالن لن را میورد بیاز پیرس و پی
 خواهند داد. 
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 پیشنهادات
های زیادی برای رسیدن بیه جامعیه عادالنیه و بیه م گردید که هنوز هم چالشاز نتیجه بحث معلو  

کمه کشاندن همه جنایت کاران جنگی و پی گیری همه قضایای جناییت جنگیی بیاالی همیه محا
 ها باقی خواهد ماند و راه درازی در پیش است.ها کار دشوار و در عالم از لرمانها و قدرتدولت

های مختلف داشته و ایین همیه های خودرا طی زماندوستانه پیشرفتاما با لن هم حقوق بشر  
های میان جامعه انسانی با وحشت باشد. همان قسم ابتدای جنگها کار یک شبه نمیدست لورد

های انسیانی های دولیت میردان دانشیمندان و انسیان دوسیتان جنبیههمراه بود و باالخره با تالش
های منازعیه هد رعایت بی شماری از قواعد جنیگ در مییدانها تقویت گردید امروز ما شاجنگ

المللی باید راه دیگری را هیم پیمیود کیه هستیم . اما تا رسیدن به یک جامعه عادالنه در سط  بین
 این مسیر اقدامات جدید را می طلبد که قرار ذیل است.

 ؛هامبنی بررعایت حقوق بشردوستانه درهرنوع شرایط بدون تبعیضتعهددولت -
های بالقوه واجرایی موثرمانند شورای امنیت یا دخالت مستقیم شورای امنییت ایجادنهاد -

 در این عرصه.
 المللی صلیب سرخنقش قوی تر و موثر تر کمیته بین -
 های نظامی و ملکی دولتی و خصوصی.تدریس حقوق بشردوستانه در پوهنتون -
 پرداخت غرامت جنگی . -
ها و تصیویب خل کردن تعهد بر رعایت حقوق بشردوسیتانه در حقیوق داخلیی کشیوردا -

 ها پارلمان
 ها سخت ترتعین مجازات -
 تطبیق جزای را که دین مقدس اسالم برای قاتلین انسانها در نظر گرفته است. -
 
 
 
 



     

 

 96 1400سال دوم، شماره دوم، بهار تحقیقی دعوت، –مجله علمی

 :منابع
 کتاب 

لملل، تهران: اترین اسنادکاربردی حقوق بین. مجموعۀ مهم0191اسماعیل نسب، حسین، -
 جاودانه.

 :.. تالیف، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران0180المللی،لشنایی با حقوق بشردوستانه بین -
. حقوق بشردو ستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ سیدقاسم زمانی و 0181دیتر، فلک،  -

 نادرساعد، تهران: کمیته ملی حقوق بشردوستانه. 
 .المللی بشردوستانه، تهران: کتابخانه گنج دانش. حقوق بین0192ضیایی بیگ دلی، محمد رضا، -
المللی صلیب سرخ درتیدوین و . نقش کمیته بین0189قوام لبادی، محمد حسین رمضانی، -

 المللی، تهران:...... اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین
ردوسیتانه الملیل بش. مجموعه مقیاالت همایشیی اسیالمی و حقیوق بین0181گروه نویسندگان، -

 .  اسالمی
الملیل بشردوسیتانه در مخاصیمات . حقیوق بین0191ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسیین، -

 .مسلحانه داخلی، تهران:کمیته ملی حقوق بشردوستانه، چا  چهارم، نشر میزان
المللیی مخاصییمات . ابعیاد حقییوقی بین0192شیفیعی بیافتی، نگییین و هنجیی، سییید علیی ، -

 للی، تهران: کمیته ملی حقوق بشردوستانه،نشر میزان،.الممسلحانه غیر بین
. حقییوق جنییگ و مخاصییمات مسییلحانه، تهییران: انتشییارات 0192نییواده تییوپ ی، حسییین، -

 خرسندی.
 . حقوق منازعات مسلحانه،کابل: 0192هدفمند، شیرجان،  -

 المللاسناد بین
کبرخان.المللی صلیب سرخ، کابل، وزیر کمیته بین2101ژنو،0949های کنوانسیون -  ا

 قوانین
 . وزارت عدلیه.0191کودجزای افغانستان، -



 

 

 
 
 
 

 
 زا میان هند و پاکستان در افغانستانترین منابع چالشمهم

 

 *ابوالحسن صالحی

 عضو کادر علمی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت*

 :چکیده
کستان  به عنوان دو کشور مهم لسیایی جنوبی دارای تضاد مناف ع متعدد در افغانستان بوده که این هند و پا

شیان در افغانسیتان منیافع ها را خصمانه ساخته و حضور و نفیوذ بیشیتر یکیتضاد منافع، همواره روابط لن
کسیتان در تیرین منیابع چیالشدیگری را تهدید میکند. در این مقاله تالش شده کیه مهم زا مییان هنید و پا

تحلیلیی -یی کیه از نیوع تحقییق توصییفیخانیهنی بیا روش کتابافغانستان به بحث گرفته شود. تحقیق کنو 
کسیتان در افغانسیتان ترین منابع چالشمهم»باشد، بر محور این سوال کار شده است: می زا میان هنید و پا

ثبیات و بیی ثبیاتی در افغانسیتان منیافع سیاسیی، امنیتیی و »البته فرضیه غالب این بوده کیه «. ها اند؟کدام
های یافتیه« کنید.ها را وادار به رقابت مییان هیم میهای منطقه را تحت تأثیر  قرارداده و لناقتصادی کشور 

کستان از دییر زمیان بیه خیاطر تضیاد منافعاین تحقیق نشان می شیان در افغانسیتان دهد که کشور هند و پا
بیند و بر ستان میترین دشمنان هم بوده اند؛ طوری که هند منافع خود را در منقطه در ثبات افغانسرسخت

کستان منافع خود را در منطقه در بی ثباتی افغانستان می بیند. از این جهت تروریزم، ثبیات و بیی عکس پا
زای هنید و ثباتی در افغانستان،  امنیت، لب، عمیق اسیتراتژیک، تحدیید نفیوذ و... از شیمار منیابع چیالش

کستان در افغانستان به شمار می  روند.پا
کستان، منافع، رقابت و چالش. ها:کلید واژه  افغانستان، هند، پا
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 مقدمه
کستان با هند اساساز به اختالفات عقیده تی بین مسلمانان و هندوها در شبه تاریخ روابط خارجی پا

کستان در  گردد. اما برخی مسائلی دیگری نییز وجیود باز می 0941قاره هند به قبل از استقالل پا
شیان در عرصیه هایلمیز نمیوده و رقابتتا حال خصومت 0941را از  که روابط دو کشور همسایه

چنین رقابت دو کشور در تسخیر کشمیر مورد منازعه مختلف تسلیحاتی، اقتصادی، سیاسی و هم
کسیتان  تا حال باعث شده که چند درگیری نظامی بین این دو کشور متخاصم رخ دهید. ضیعف پا

کستان باعث گردیده است که دولت اسالم لباد در مقابل هند و فقدان عمق استراتژیک  نظامی پا
همیشه بکوشد تا به هر نحو ممکن بر دولت کابل  نفوذ داشته و به توازن قدرت خویش در مقابل 

کستان بیه منیابع انیرژی لسییای میانیه را تواند دستچنین افغانستان میهند دست یابد. هم یابی پا
کسیتان را بیه ییک کشیور قدرتمنید لسان نموده و موقعیت این کشور  را د ر منطقه ارتقیا داده و پا

 نماید.یی تبدیل منطقه
کستان  از طرف دیگر افغانستان پس از هند، دومین منبع تهدید تاریخی برای تمامیت ارضی پا

ای از ، بخش عمیده0111لید. اسالم لباد پس از اشغال افغانستان توسط شوروی در به حساب می
انداز سیاسی روشینی نسیبت وی افغانستان مبذل داشته است؛ اما کدام چشمسیاست خارجی به س

کسیتان در قبیال افغانسیتان غییر به لینده افغانستان وجود ندارد. به علل متعیددی سیاسیت های پا
 بینانه و بی توجه به منافع ملی خود و همسایگان خویش بوده است.واقع

کسیتان از پیوسته و ادامه هایباید پذیرفت که جنوب لسیا میدان درگیری دار دوکشور هنید و پا
کستان ) م( از هند تا حیال بیوده اسیت. بحیران تیاریخی و میزمن کشیمیر، 0941تاریخ استقالل پا

کستان است که بر تمامی شیئون روابیط دو کشیور اصلی ترین موضوع مورد اختالف بین هند و پا
هیای قیومی، تفاوت-از مطالبیات ملییای تأثیر منفی گذاشیته اسیت. ایین بحیران ترکیبیی پی ییده

گییری اسیت کیه از هنگیام اسیتقالل مذهبی، تروریسم، خشونت سازمان یافته، فسیاد و تیرس فرا
کستان از هند موجب تقابل دو کشور با یکدیگر گردیده است. این امر موجیب شیده اسیت کیه  پا

هند با گرایش به سیمت  اقدام به یارگیری نماید. -چه در سط  منطقه و چه فراتر از لن -دو کشور
کستان با چرخش به سمت چین، فضای دو قطبی در جنوب لسیا را شکل داده اند که  امریکا و پا

 سایر کشورهای این منطقه نیز در حال سازماندهی حول این دو محور هستند.
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کسیتان از طالبیان و بعید از حادثیه هند در زمان طالبان از جبهه شمال حمایت می  00کرد و پا
ها تغییر کرد. هند به درخواست امریکا برای پیوستن به ائیتالف بار بازییک 2110تامبر، سال سپ

های استراتژیک از جمله کاریضد تروریسم جواب مثبت داد و از لمادگی و اشتیاق خود برای هم
 لجستیکی و استقرار نیروهای لمریکا سخن گفت. با این اقدام، هنید امییدوار –کاری اطالعاتیهم

مرزی را که بر اوضاع داخلی لن کشور تاثیرات جدی گذاشته بود که ایاالت متحده تروریسم برون
کستان نیز بیه در خواسیت اییاالت متحیده بیرای پیوسیتن بیه ائیتالق ضید  است از میان بردارد. پا
تروریسم جواب مثبت داد و بدین طریق در کنار امریکا قرار گرفت و برای انجام عملیات نظامی 

های نظامی خود را در اختیار نیروهای امریکایی قرارداد. هر چند این تصمیم افغانستان، پایگاه در
کستان بسیار مشکل بود؛ ولی دولت نظامی پرویز مشرف به امید کسب امتیازهای بیشتر،  برای پا

های گسترده برای حل معضالت داخلی و خارجی، تیرجی  داد کیه با مصرف امکانات و حمایت
 های امریکا را تامین نماید.غم تبعات منفی داخلی، خواستهعلی ر 

پس از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، با به وجود لمدن اداره مؤقت و دولت انتقیالی 
و حکومت به اساس لرای مردم، بسیاری از کشورها با افغانستان روابیط سیاسیی برقیرار نمیود. از 

دسامبر همین سال  22بازگشایی نمود و در  2110نوامبر  20 جمله هند مقر دیپلوماتیک خود را در
های هنید در شیهرهای جیالل لبیاد، خانه ارتقا و پیس از میدتی کنسیولگریلن را تا سط  سفارت

کرات بین کیه تحیت نظیر سیامان ملیل  هرات، قندهار و مزار شریف بازگشایی گردید. هند در مذا
نیز در جلسات متعددی جهت بازسازی و کمیک متحد برگزار شده بود، شرکت نمود. کشور هند 

هیا و به افغانستان در نیویورک، واشنگتن، اسالم لباد، بروکسل و توکیو شرکت نمیود. ایین حمایت
کستان شده و این کشور سرمایهکمک گذاری خیود را بیر روی طالبیان، های هند باعث نگرانی پا

انداز روی کار افغانستان و مخصوصا با چشمای راهبردی در مقابل هند و عموماز به عنوان سرمایه
لوردن رژییم دوسیت در افغانسیتان، محیدودکردن نفیوذ سیاسیی هنید در لن کشیور، خنثیی کییردن 

کسیتان در لسییای مرکیزی های افغانمخالفت ها با خط مرزی دیورند و مدیریت منیافع و نفیوذ پا
لیت بیاالتکلیفی قیرار دهید و از ریزی نموده است که بتواند از یک طیرف افغانسیتان را در حاپی

طرف دیگر نفوذ هند را در افغانستان محدود سازد. از این رو، هدف اصلی این پیژوهش لن اسیت 
کستان را در افغانستان مورد بررسی قیرار دهید. بنیابراین، ترین منابع تنشکه مهم زا میان هند و پا
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کسیتان در مییان هنید و  زاتیرین منیابع چیالشمهیم»پرسش اصلی ایین پیژوهش لن اسیت کیه:  پا
ثبات و بی »فرضیه پاسخ دهنده به این پرسش چنین تنظیم شده است که: « ها اند؟افغانستان کدام

ثباتی در افغانستان منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه را تحت تیأثیر   قیرارداده و 
فرضییه، متغییر مسیتقل، تینش هنید و برای امتحان این « کند.ها را وادار به رقابت میان هم میلن

کستان و متغیر وابسته بی تحلیلیی اسیت  -باشد. نوع تحقیق کنونی توصییفیثباتی افغانستان میپا
 یی کار شده است. که با استفاده از  روش کتابخانه

 پیشینه تحقیق
کستان و هند یک کشور بود0941تا سال  ند، اما از م یعنی زمان خروج بریتانیا از شبه قاره هند، پا

کستان از هند جدا شدند و از لن زمان تا هنوز این دو کشیور بیه عنیوان دشیمنان  لن سال به بعد پا
اند. در خصو  دشمنی و رقابت ایین دو کشیور متخاصیم در جنیوب اصلی یک دیگر باقی مانده

و ها و مقاالت زیادی  نوشته شده است و هر کسی از زوایایی مختلف خصومت ایین دلسیا کتاب
ای را تحیت عنیوان است. از جمله جواد اطاعت و ابیراهیم احمیدی مقالیه کشور  را تحلیل نموده

کسییتان و همسییایگان؛ تنش» نوشییته اسییت و بیشییتر « هییا و تهدیییدهاتحلیییل ژئوپلیتیییک روابییط پا
کستان را بحث نموده و روابطش را با برخیی کشیورهای تاثیرگیذار تحلییل کرده انید. ژئوپلیتیک پا

تبییین جایگیاه افغانسیتان بیه عنیوان »کارانش تحت  عنیوان ای دیگری سعیدی وثوقی با هممقاله
کید بر منطقه لسیای جنیوب و نقیش هندوسیتانکانون چند زیر سیستم منقطه تحرییر « یی و با تا

یی پرداختیه و موضیوعات امنییت را برجسیته نموده است که بیشتر بیه مجموعیه امنیتیی منطقیه
گرایی در سازمان هم»دیگری با عنوان اند. مقاله ساخته کیید بیر رقابت و وا کاری شانگهای، بیا تأ

کستان-روسیه و هند-اختالفات چین کاری شانگهای شان در سازمان هماست که بیشتر رقابت« پا
کستان تحریر شدهمی اند. اما پژوهش حاضر باشد نه در افغانستان. مقاالت زیادی درباره هند و پا

کسیتان باشد و موضوع تازه است که مهمات متفاوت میاز سایر تحقیق ترین منابع رقابتی هند و پا
 ها این کار نشده است.کند که در سایر پژوهشرا در افغانستان مشخ  می
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 چهارچوب نظری
توانید رفتیار این تحقیق براساس رویکرد ریالیستی اسیتوار اسیت؛ امیا ریالیسیم تهیاجمی بهتیر می

هایی کیه یی را در این مقاله تبیین نماید. بیه طیور معمیول سیاسیتو فرامنطقه ییبازیگران منطقه
گیرنیید، در طلبی شییکل میبییرای افییزایش قییدرت و امنیییت کشییورها حییول محییور نفییوذ و توسییعه

گیرنید. بیه ایین خیاطر اسیت کیه از گرایی میورد تجزییه و تحلییل قیرار میچهارچوب نظریه واقیع
 شود.یشه سیاست قدرت یاد میگرایی به عنوان مکتب اندواقع

توان فرید زکریا و جان مرشایمر را نام برد. گرایی تهاجمی میپردازان شاخۀ واقعاز جمله نظریه
شوند که  قدرت نظامی خود را خود افزایش ها ثروتمند میزکریا باورمند است، هنگامی که دولت

شان از نظر نظامی افزایش که قدرت کنندگیرندگان اصلی لنها تصور میدهند. هنگامی که تصمیم
افزاید هر چه قدرت دولت و قدرت ملی افزایش کنند. وی مییافته، راهبردهای تهاجمی اتخاذ می

 (11: 0191کاران، شود. )سعادت و همتر میپیدا کند، سیاست خارجی توسعه طلبانه
هیای ریالیسیتی مهیم و جان مرشایمر نظریه ریالیسم تهاجمی خود را به عنوان یکیی از نظرییه

کند. او سعی دارد ریالیسم تهاجمی را در مقابل نظریه والتیز و مجموعیۀ نظرییه متمایز مطرح می
نامید. هیر چنید ریالیسیم تهیاجمی بیه های تیدافعی میپردازانی قرار دهد که وی لنها را ریالیست

از نظرییه سیاختارگرایی  شود؛ اما مرشایمر لن رایی از ریالیسم ساختارگرا محسوب میعنوان شاخه
دانید. مرشیمایر پینج تر میداران نظریه وی مانند اسنایدر، والت و غییره کامیلوالتز و سایر طرف

 دهد که عبارتند از: اصل را در ارائه تئوری ریالیسم تهاجمی خود مفروض قرار می
 نظام بین الملل لنارشیک است؛  -
 های تهاجمی هستند؛مندیانهای بزرگ دارای میزانی از تمایالت و تو قدرت -
هیا مطمیئن باشیند؛ چیون تواننید در خصیو  اهیداف سیایر دولتها هرگیز نمیدولت  -

گیرندگان لنهاسیت را های نظامی، نییت کشیورها کیه در اذهیان تصیمیمبرخالف توانایی
گر بتوان به نیت کشیورها در زمیان حیال نمی توان به صورت تجربی وارسی کرد. حتی ا

اعتمادی از و درک نیت لینده لن غیرممکن است. در این صورت  بیپی برد تشخی  
 هاست؛های اصلی روابط بین دولتمشخصه

 ها در پی بقا هستند؛ دولت  -
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پور و گرانی استراتژیک هستند. )حسینهای بزرگ بازیگرانی عقالنی یا محاسبهقدرت  -
 (001: 0191منور، موسوی

ای ا نه به معنی هرج و میرج، بلکیه فقیدان اقتیدار عالییههای تهاجمی، لنارشی ر ریالیست       
هیا داننید. در چنیین شیرایط، دولتها میبرای جلوگیری از تجاوزات یا حل اختالفات میان دولت

ای را علییه برای تیامین منیافع خیود و حتیی بیدون تیرس از مجیازات دیگیران، اقیدات متجاوزانیه
ین هدف یک دولت؛ یعنی حفظ بقا، به طور جیدی بیه تر کنند. بدین ترتیب، مهمیکدیگر لغاز می

ها مشترک اسیت؛ افتد. از نظر مرشایمر کسب قدرت نسبی و نه مطلق، میان تمام دولتخطر می
هایی بیرای تضیعیف مخالفیان بیالقوه خیود و ارتقیای جایگیاه ها به دنبال فرصیتبنابراین، دولت

 (11: 0191شان هستند. )سعادت و همکاران، قدرت نسبی
تیرین راه بیرای رسییدن بیه امنییت در وضعیت لنارشی که نا امنی دایمی را به دنبیال دارد، مهم

ها باشیند. هایی است که ممکن است تهدیدی برای لنافزایش قدرت و مقهور کردن دیگر دولت
اند که معمای امنیت و دست ییافتن بیه لن، جنیگ را میسیر های تهاجمی بر این اعتقادریالیست

های اند. بنابرلن ه کیه در بیاال ذکیر گردیید، قیدرتد. جنگ و سیاست دو روی یک سکهساز می
بزرگ همواره در یک وضعیت تهاجم بالقوه قرار دارند که هرگاه ممکن باشید بیرای تحمییل اراده 

شوند و همواره در برخورد با یکدیگر رفتار تهاجمی از خود نشان خود بر دیگران دست به کار می
های بزرگ نه تنها در پی افزایش قدرت خود به بهیای کیاهش قیدرت دول دیگیر درتدهند. قمی

کنند تا افزایش قدرت خود به بهای قدرت خودشان نییز جلیوگیری کننید. هستند؛ بلکه تالش می
 (011: 0191)طباطبایی و حضرتی، 

کشید و می پذیرد کیه بیار بازدارنیدگی دشیمن را بیه دوشدر ایجاد موازنه، دولت مورد تهدید می
شود که برای رسیدن به لن هدف، منابع قابل توجهی را به کارگیرد یا در بحث استراتژی متعهد می

احاله مسؤولیت، قیدرت بیزرگ تیالش دارد کیه کشیور دیگیری را وادارد تیا مسیؤولیت کنتیرل و 
 (11: 0199سرکوب قدرت تهدیدکننده را برعهده گیرد. )حیدری و غیاثی، 

رو در منطقه و به وییژه تحیوالت افغانسیتان، مقاله لن است که وضعیت پیشنکته مهم در این 
همه شرایط ارائه شده به لحام نظری را برلورده کرده است. به ایین معنیی کیه سیاختار لنارشییک 

« اثرگیذاری»ها برای کسیب منزلیت ها خود باعث ایجاد حس تهاجمی در دولتمدنظر ریالیست
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تا نقش خود را در تحوالت سیاسی افغانستان داشته باشید و از  شده است. هر کشوری تالش دارد
ها( و تموییل ها، طالبان، داعش و سایر گروهها )اعم از تروریستهای نیابتی گروهطرفی، فعالیت

ای افیزوده، بلکیه بیا و تجهیز لنها توسط بازیگران دولتی، نه تنها بر اصل انارشیک سیستم منطقه
یی یعنی کشیورهای کیه در افغانسیتان نفیوذ دارد ها منطقهد بین قدرتراه اندازی نوعی جنگ سر 

گاهی از اقدام رقیب»اند و باعث افزایش شده شده است. پس فعالیت و جنگ نیابتی هنید و « نال
کستان در افغانستان در این چهارجوب قابل تحلیل و بررسی است.  پا

 اختالفات: 
افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج  عدم وجود ثبات سیاسی، اداری و اقتصادی در

شوروی سابق از این کشور تا کنون همواره منشیا بیروز مشیکالتی در ایین کشیور بیوده اسیت. بیه 
زا بیه بار کیانون امیواج بحیرانسال قبیل بیدین سیو، افغانسیتان دسیت کیم شیش 011طوری که از 

کستان و ایران بوده اهای همدولت منبیع تینش و مشیاجره  11ست. افغانسیتان بیا جوار به ویژه پا
منبیع مشیاجره فعیال ییا پنهیان دارد. منیابع  01یی با همسایگانش تقریبا در قبال هر همسیایه پایه

کستان با هند نیز منابع تنشتنش کستان زیاد است، پا تر از افغانستان زایی مهمزایی افغانستان با پا
دارد. هییردو کشییور از حضییور پررنییگ همییدیگر در دارد. هنیید منییافع خییودش را در افغانسییتان 

کسیتان از هم های هیای هنید در افغانسیتان در عرصیهکاریافغانستان نگران اسیت و خصوصیا پا
تیرین نگرند که باعیث تینش لن دو کشیور در افغانسیتان شیده و مهممختلف، را با دیده شک می

 گردد.موارد اختالفی لن در ذیل تشری  می

 ع ملیتعارض بر سر مناف
های مختلیف وجیود دارد، الملل، دالیل و انگیزهبرای ایجاد تعارضات و اختالفات در سیاست بین

کیید کییرد. گیاهی ترکیبییی از عوامییل، بیه نحییوی کیه نمی تییوان بیر یییک عامیل منحصییر بیه فییرد تا
ها ها از معلوللورند که تشخی  و یا متمایز ساختن علتمتغییرهای مختلف وضعیتی را پدید می

گون سبب بروز تعارضات میب کثر میوارد ه کار لسان نیست. عواملی که در سطوح گونا شوند. در ا
ها علت اصلی تعارضات خود را با دیگر واحدهای سیاسی بر اساس به مخاطره افتادن منافع دولت

گون بیا ملی توجیه می کنند. منافع ملی مفهومی چند پهلو است کیه در شیرایط و مقتضییات گونیا
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های الزم برای تاثیرگذاری بیر رفتیار دیگیران از ها از امکانات و توانایه برخورداری دولتتوجه ب
کسیتان نظر محتوا و حوزه اطالق، اشکال مختلفی به خود می گیرد. براساس این دالییل، هنید و پا

شان در موارد متعدد در افغانستان تعریف نموده است. برای حصول لن هر هم موضوع منافع ملی
اهداف خاصی را در ارتباط با یکدیگر در افغانستان دنبال کرده و برای تحقیق ایین اهیداف، از دو 

لورد کیه های را به میان مییشان بدگمانیکنند و رفتار هر کدامابزارهای کامال متفاوتی استفاده می
دیگر که انگیزه و هدف نسبت به یکیشود. در صورتیباعث بروز تحوالت در روابط افغانستان می
بینیی اسیت و لن را بیه دیگر برایشان غییر قابیل پیشهم نداشته باشد، از عدم اطمینان و رفتار هم

شیوند. )قیوام، کند که منافع هر دو به صورت میوردوار بیه بحیث گرفتیه میمعنی دشمنی تلقی می
0189 :219) 

 های تسلیحاتیکمک
ها در محتاطانییه بییود؛ امییا هنییدیدر اوایییل عملکردهییایش در افغانسییتان  2110هنیید پییس از سییال 

اند و کاری با دولت افغانستان را در دستور جدی کار خود قرار دادههای اخیر همگرایی و همسال
ای بیه ایین کشیور در ابعیاد مختلیف دارنید و در لخیرین اقیدام گسیترش نفیوذ خیود در نگاه ویژه

اتی به دولت کابل، پاسیخ مثبیت های دولت افغانستان را مبنی بر کمک تسلیحافغانستان، خواسته
کسیتانی کیه نگیران هیر گونیه نقیش هنید پیس از خیروج نییروی  داده و با این اقدام به مقامات پا

ای را بیه منظیور خرییداری جنیگ خارجی از افغانستان بودند، بیی اعتنیایی کردنید و توافیق نامیه
 (0191: 014کاران، افزارهای سنگین برای افغانستان، با روسیه امضا نمودند. )دهقان و هم

به دولت افغانستان کمک نموده است. در زمینیه نظیامی   Mi-21هند تا حال چندین هلیکوپتر 
شدند، هنید المللی از افغانستان خارج میهای بینکه نیرویهند متمایل به ارسال کمک نبود. زمانی

ولی با به قدرت رسیدن کرد. های افغانستان برای کمک نظامی مکث و تأمل میدر برابر درخواست
حزب بهارتیا جاناتا، رهبر جدید هند نرندارا مودی سیاست شجاعانه را در قبال افغانستان اتخاذ کرد. 

سیازی کیرد، چهیار هلیکیوپتر نظیامی های محدود لموزش افسیران نظیامی افغانسیتان را زمینهبرنامه
هیای بیشیتر میال دارد بیه کمکساخت روسیه را به نیروی هوایی افغانستان کمک کرد و حیاال احت
 (0191 :24نظامی براساس خواست افغانستان متعهد شده است. )بی بی سی، 
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بین هند و افغانستان نیز بیش از پیش تعهد دهلیی نیو بیرای  2100کاری راهبردی توافقنامه هم
سییازی بییرای نیروهییای امنیییت ملییی های ظرفیتکمییک بییه لمییوزش، تجهیییز و اجییرای برنامییه»

را برجسته کرده بود و در این اواخیر دولت افغانستان خواهیان کمیک نظیامی از هنید « انافغانست
های نظامی و تسیلیحاتی افغانسیتان را میورد بررسیی شده است. دولت هند گفته بود که نیازمندی

کنید. دهد. وزیر دفاع هند نیز گفته بیود کیه بیه افغانسیتان کمیک تسیلیحاتی سینگین میقرار می
ی هنیید بییه افغانسییتان هییم در روابییط افغانسییتان و هنیید و هییم در روابییط خییارجی کمییک تسییلیحات

کسیتان قطعیا کمیک  کسیتان تاثیرگیذار بیوده اسیت کیه پا افغانستان و ایاالت متحده لمریکیا و پا
گفتییه نباییید گذاشییت کییه دسییتتسییلیحاتی هنیید را در افغانسییتان نمی یابی افغانسییتان بییه پییذیرد. نا

ثبات و بیی ثبیاتی سیاسیی نییز دارد. بیا کمیک تسیلیحاتی هنید مییزان تسلیحاتی سنگین تاثیر بر 
گردد، اما به همان میزان بر روابط افغانسیتان تاثیرگذاری روابط افغانستان و هند بیشتر و بهتر می

کستان تاثیر منفی دارد. )روزنامه افغانستان،   (۳۱۹۹دلو،  ۸۲و پا

 محاصره سیاسی
توسیط کاتتلییا مطیرح شید و تیا بیه امیروز نییز در سیاسیت  بارنخسیتین« محاصره سیاسی»اصطالح 

مداران ایین کشیور بیوده اسیت. خارجی هند همواره به عنوان یک اصل اساسی مورد توجیه سیاسیت
همسیایگان را مطیرح « محاصره سیاسیی»کاتیلیا یکی از متفکرین بسیار مهم سیاسی بود که مفهوم 

نید، نفیوذ و احاطیه دارد. طبیق فلسیفه کاتیلییا، یی هنمود. این تفکیر هنیوز هیم بیر سیاسیت منطقیه
شیود. شوند و دشمن مستقیم همسایه به عنوان دوست تلقی میهمسایگان به عنوان دشمن تلقی می

کسیتان بیر سیر خیط بنابراین، به عنوان بخشی از این فلسفه، هندی ها از اختالف بین افغانستان و پا
اند؛ چرا که افغانستان هم دشیمن افغانستان پی ریزی کردهدیورند استفاده کرده و روابط نزدیکی را با 

کستان است که براساس فلسیفه کاتیلییا دشیمن هنید محسیوب می توانید بخشیی از شیود و هیم میپا
کستان توسط هندوستان باشد. )شفیعی و هم  (0191 :028کاران، استراتژی محاصره سیاسی پا

ورها را به سیه داییره متحیدالمرکز تقسییم عالوه بر لن، دکترین کالن سیاست خارجی هند کش
گییرد. بنیابراین، افغانسیتان دارای اهمییت کند که افغانستان در درون دایره نختسیت قیرار میمی

ای در سیاست خارجی هند است. هند که در زمان تسلط طالبان بر افغانستان نفوذ خود را در ویژه
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جویانه نسبت به این رویکرد مثبت و همکاریاین کشور از دست داده بود، پس از یازده سپتامبر 
لفرینی بیشیتر در تحیوالت افغانسیتان و کشور در پیش گرفته است. هند در صدد است تا با نقش

کسیتان( را کیاهش داده و  محاصیره »کمک به بازسازی این کشور، نفیوذ دشیمن دیرینیه خیود )پا
یی و های منطقهست تا با دیگر قدرتاین کشور بی پردازد. در این راستا هند سعی کرده ا« سیاسی

های مختلف همکاری داشیته باشید. چیون اییران بیا تاثیرگذار در افغانستان، نظیر ایران، در زمینه
کستان منافع شیان در مقابیل هند کمتر تعارض منافع در افغانستان دارد و در صورت که ایران با پا

کستان را محاصره سیاسی نماید. یران میکاری اهم قرار دارند. پس هند در افغانستان با هم تواند پا
چیون افغانسیتان یکیی از کشییورهای کیه در سیط  منطقیه دارای اهمیییت بسییار زییادی در ابعییاد 

کستان همواره منکر نقش هند مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای هند می باشد. از طرف پا
بیند. این کشور نسبت بیه نفیوذ فغانستان نمیدر افغانستان بوده و دلیلی برای ارتباط میان هند و ا

 (0191: 011کاران، هند در افغانستان حساس است. )دهقان و هم
کنون هند به خوبی می داند که مقامات لمریکایی دیر و ییا زود از افغانسیتان با این وصف هم ا

هیای فعالیتتواند کیه بیا تعیامالت خیود بیا هنید و شوند و این حضور ایران است که میخارج می
اش در افغانستان لینده خوبی را برای مبادالت ترانزیتیی هنید فیراهم لورد. هیر دو کشیور عمرانی

کستان هستند. گروه کاری مشیترک )ایران و هند( نگران نفوذ گروه های تندرو در افغانستان و پا
ای انجام دادنید هتوافقات گسترد 2111هند و ایران نیز به منظور مقابله با همین تهدیدات در سال 

و به دنبال لن گروه کاری مشترک دیگری بیه منظیور مقابلیه بیا قاچیاق میواد مخیدر و اسیلحه در 
کستان و افغانستان به وجود لوردند. )شفایی و اسکندری،   (044: 0191پا

 تحدید نفوذ
هیای افغانسیتانی، شیرکت های مالی هند به افغانستان، مشارکت در لموزش پولیسافزایش کمک

های معدودی از گری در افغانستان تنها نمونههای انرژی افغانستان، تاسیس چهار کنسولدر طرح
 (0191: 011کاران، گسترش نفوذ هند در افغانستان است. )وثقی و هم

کستان در افغانستان میاز این کستان در مقابیل هنید را تواند بخشی از کاستیرو، نفوذ پا های پا
کستان است و میجبران کند و طالبان  توانید جایگیاه به عنوان یک گروه تندروی که متمایل به پا
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کستان را تقویت و توان این کشور را برای ایجیاد تیوازن قیدرت در جنیوب لسییا افیزایش دهید.  پا
 (0181: 12)تمنا، 

کسیتان در افغانسیتان، ایین کشیور هنیوز علیرغم تالش های متعدد هند جهیت تحدیید نفیوذ پا
کتوری به نیام  نتوانسته است کستان فا کستان را کاهش داده و یا از بین ببرد. عالو برلن پا نفوذ پا

طالبان را در صحنه تحوالت افغانستان در اختیار دارد. بنابراین بیه هیر مییزان کیه قیدرت و نفیوذ 
کستان در این کشور افزوده می  شود و اینطالبان در افغانستان افزایش یابد، به همان میزان نفوذ پا

هیای وسییعی از افغانسیتان اسیت کیه عمیدتا در منیاطق امر به معنای کاهش نفیوذ هنید در بخش
 (010: 0191کاران، جنوب و شرق افغانستان بوده که مقر طالبان است. )شفیعی و هم

جاده زرنج و دالرام به عنوان بخشی که هرات و کابل را از طریق وزیرستان در شمال و قندهار 
کند، یکی دیگر از نقاط وصل مشترک اییران و هنید در افغانسیتان بیه صل میدر جنوب به هم مت

کستان و تالش ایین کشیور بیرای کمرنیگشمار می تر کیردن و هیر چیه بیشیتر رود که نگرانی پا
کستان در افغانستان، به عنوان همسایه خود و همسیایه بیا  حضور هند در افغانستان بوده است. پا

باشد و در مرحله اول، مانع از نفوذ هند در ایین کشیور برخوردار میواسطه هند، از موضع برتری 
هند ییا  -روسیه -یی هم ون ائتالف ایرانهای منطقهگیری ائتالفشود و در مرحله بعد، شکلمی

 (04: 0194شود. )اطاعت و احمدی، هند را در صحنه در افغانستان مانع می -امریکا -ایران
کریسیتال فرمانیده نیروهیای امریکیایی در افغانسیتان در  با این وصیف جنیرال اسیتنلی میک

ارزیابی خود از وضعیت جنگ گفته بود که علی رغیم نقیش مثبیت هنید در افغانسیتان نفیوذ روز 
کستان ممکن است به تنش های منطقه ای بیشتر دامین بزنید و افزون این کشور در همسایگی پا

کستان به منظور جلوگیری از نفوذ هند اقیدامات مخیرب را در داخیل افغانسیتان و ییا  در نتیجه پا
حتی هند انجام دهند تا لنجا که ممکن است حمالت خونباری چون حمالت هتل بمبئی در هند 

های اقتصادی، سیاسی و بازسازی در افغانسیتان کاریتکرار شود. هند پس از یازده سپتامبر با هم
کستان همواره ازنقش سازندگی را ایفا می دولت قدرتمند در افغانستان و دوست با هند  کند ولی پا
های تخریبیی خیود در ایین کشیور ادامیه داده اسیت کیه هیم بیرای خیود نگران بود و بیه سیاسیت

کستان هزینه هاسیت و بردار است و هم برای افغانسیتان هزینیه سینگین داشیته اسیت کیه سالپا
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ک، تباهی و ویرانی تاوان داده و بیرعالوههای وخشتخونریزی قربیانی افیراد ملکیی و نظیامی  نا
 (842: 1931بین،زیربناها را نیز در افغانستان هدف قرار داده است.  )نیک

 عمق استراتژیک
کستان خوانده بود. ایین  0981در سال  میالدی جنرال ضیاالحق افغانستان را عمق استراتژیک پا

ک سیتان و هنید؛ چیون موضوع روز به روز حساس شده میرود و خصوصا در مسیألۀ رقابیت بیین پا
کستان عرض جغرافیایی کیم و طیول جغرافییایی زییاد سیرزمین های پسیت و همیوار و فقیدان پا

کستان، توان یک جنگ طوالنی با هند را از این کشور سلب کرده و ایین همیان  ارتفاعات کافی پا
کستان از نظر  جفرافیایی و سیوق ال جیشیی فقدان عمق استراتژیک در رقابت با هند است. لذا پا

کسیتان در اوت  م همیواره  0941موقعیت بسیار تهدیدپذیر در مقابل هند دارد. بعد از اسیتقالل پا
امنیت ملی این کشور در جنوب لسییا از مرزهیای افغانسیتان و هنید تهدیید شیده اسیت. نگرانیی 

کستان و هند، بازی با حاصل جمع صفر است. از این کسیتان همیواره کوشیش امنیتی بین پا رو پا
ه است با نفوذ بر دولت کابل و ایفای نقش فعال در معادالت سیاسی افغانستان، نداشتن عمق کرد

استراتژیک خود در مقابل هند را جبران کند. به این دلیل طالبان که یک گروه تندرو و مشترکات 
کستان با حمایت از ایین گیروه  کستانی دارند، پا تیا فرهنگی و رفتاری فراوانی با قبایل مرزنشین پا

 (11: 0181توانند موجب تقویت جایگاهش در منطقه شوند. )تمنا، حدی زیادی می
هیای مشارک هند برای بمباران مواضیع طالبیان از طرییق اتحیاد شیمال و بیا اسیتفاده از پایگاه

هوایی تاجیکسیتان نمونیه بیارزی از تماییل هنید بیرای تعمییق نفیوذ اسیتراتژیک در افغانسیتان و 
کیاری بیا یابی بیه اهیداف خیود نیازمنید هممرکیزی اسیت. هنید بیرای دسیتیابی به لسیای دست

افغانستان است. دهلی با مشارکت دادن کابل در مجموعه امنیتی لسییای جنیوبی نیه تنهیا باعیث 
شیود بلکیه عمیق اسیتراتژیک خیود را تیا تقویت الگوی امنیتی هند محور در لسیای جنیوبی می

و بسترهای حضور مستقیم دهلی در لسیای مرکیزی را  دهددرون مرزهای افغانستان گسترش می
 (010: 0191کاران،نیز مهیا خواهد کرد. )وثقی و هم

توانید هنید را در دسیتیابی هیدف ریزی مشارکت استراتژی هند با افغانسیتان میعالوه برلن با پی
تراتژی چرا که مشارکت اس -ای است، یاری دهداصلی خود در جنوب لسیا که همان هژمون منطقه
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دهد؛ که نه تنهیا از این کشور را تا لسیای مرکزی گسترش می« عمق استراتژیک»هند با افغانستان، 
کستان جلوگیری می کسیتان شیده محاصره هند، توسط چین و پا کند، بلکه باعث محاصره و مهار پا

 (211 :0191سازد. )محمدی و احمدی،و فشارهای مضاعفی را بر این کشور وارد می
کستان به دنبال درگیریبا ای کرد. های خود با هند از طالبان در افغانستان حمایت مین حال، پا

کسیتان بییا هیدف جلییوگیری از محاصیره شیدنش توسییط هنید از طریییق طالبیان خواهییان  ارتیش پا
هیای داخلیی افغانسیتان در گسترش عمق استراتژیک خود در افغانستان اسیت. بنیابراین، جنگ

کستان بود. )وثقی و هممیالدی در حقی 91دهه  : 0191کیاران، قت در جنگ نیابتی بین هند و پا
011) 

کستان دو مسأله حیاتی بیه حسیاب می لیید. هیر دو مسأله کشمیر و مسأله خط دیورند برای پا
ترین موضوع و مسیأله در ترین و حساسشود که پی یدهمورد به مسائل ارضی و مرزی مربوط می

کستان در افغانستان با توجه بیه ایین دو مسیأله رخ می روابط کشورها است. به نظر رسد دخالت پا
کستان از مداخلیه در افغانسیتان اهیداف مختلفیی دارد امیا دو می گر چه پا دهد. به عبارت دیگر ا

هدف استفاده از افغانسیتان بیه عنیوان عمیق اسیتراتژیک خیود در مقابیل هندوسیتان، و اسیتقرار 
تر و رسمیت یافتن خط دیورند به عنوان مرز رسمی شود، برجستهشرایطی در افغانستان که باعث 

نمایید در رسد. پس این موضیوعات باعیث شیده کیه هیر دو کشیور تیالش میتر به نظر میاساسی
افغانستان دخالت نموده در صدد تضعیف یکدیگر شود، این تالش سیبب جنیگ نبیابتی شیده و 

دار و بیاتی سیاسیی و جنیگ را در افغانسیتان ادامیهثافغانستان را میدان رقابت هر دو ساخته و بی
 (041: 0188اند. )شفیعی، طوالنی ساخته

 آب افغانستان
گیران حیوزۀ ای برخوردار اسیت. در واقیع شیماری از پژوهشلب در دنیای کنونی از اهمیت ویژه

ۀ دیگیری های لیندۀ دنیا بر سر لب رقم خواهد خورد. مسألسیاسی باور دارند که تنشژئوپلیتیک 
کسیتان کستان مطیرح اسیت و پا از  که به عنوان یکی از اختالفات استراتژیک بین افغانستان و پا

این زاویه نگرانیی بیزرگ دارد، لب درییای فرامیرزی کابیل اسیت. لب درییای کابیل از هنیدوکش 
کستان به دریای سند میسرچشمه می ریزد. افغانستان در منطقیه گیرد و در نزدیکی شهر اتک پا
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میلیون لن استفاده کرده و  ۸۱میلیارد مکعب لب شرین دارد که تنها از  ۱۵یگانه کشور است که 
های اخییر افغانسیتان کیه درگییر جنیگ اسیت، رییزد و در سیالمبتاقی به کشورهای همسایه می

هیا نییز حییاتی اند که برای لنهایی را بنا کردهکشورهای همسایه از لب دریاهای افغانستان پروژه
رو بیرای اند که اصال لبی برای افغانسیتان نخواهید مانید. از ایینها طوری بنا شدهست. این پروژها

کستان ضمانت استفاده دایمی از منابع لبی و موقعیت ژیواستراتژیک افغانستان برای گسترش  پا
گاه مهم انرژی در جهیان اسیت حییاتی دانسیته نفوذ لن کشور در لسیای مرکزی که دارای ذخیره

کستان نیست، میشود. افغانستان که قادر به افزایش توانمندییم تواند مایه های نظامی به میزان پا
کستان با لسیای مرکزی استوار بگردانید. )  8قدرتش را بر پایه منابع لبی، دوستی با هند، اتصال پا

 (0191عقرب  09صی ، 
فجیار بنید سیلما توسیط شیورای اعمار بند سلما که بارها مورد تهدید واقع شده اسیت و طیرح ان

کویته که ییک شیهروند افغانسیتان را میامور کیرده بیود تیا بنید سیلما را در هیرات منفجیر سیازد. 
خوشبختانه این پالن توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان خنثی شد. در این پیالن ییک محمولیه 

کستان به هرات برای تخریب بند سلما  0111 انتقیال داده شیده بیود. کیلوگرام مواد انفجاری از پا
های مالی هند ساخته شد و در هنکام افتتاح لن رئیس جمهور افغانستان گفتیه بند سلما با کمک

سد سلما قدم بزرگ دیگری در رابطه عمیق و گسترده میان افغانستان و هند اسیت. ایین خیودش 
کستان شیده و بیا سیاخت ایین بنید و نام هنید و « تیبنید دوسی»گیذاری بیه نیام باعث حساسیت پا

کستان را لزار می دهد و هند چه از لحام سیاسی و چه در بین مردم افغانستان این مسأله بیشتر پا
کستان کینه و نفرت  افغانستان محبوب و یک دوستی واقعی شده و طرح تخریب لن بند توسط پا

کستان  بیشتر و عمیق  (081: 0191اند. )مهاجر، تر ساختهمردم را نسبت پا
تیر شید کیه دولیت هیا در بیارۀ لبهیا روز بیه روز حسیاس شیده و زمیانی بیشلن، تنشعالوه بر

میلیون دالر روی دست گرفت و قرار  ۸۱۳را با هزینۀ « توتشاه»افغانستان کار ساخت و ساز بند 
کستانی ۳۸شد که  ها این اقیدام سد در بستر دریای کابل بسازد که کارش هنوز نیز جریان دارد. پا

های خصیمانۀ افغانسیتان بیه را بخشی از سیاست تان را حملۀ تهاجمی خواندند و لندولت افغانس
کستان، کار این سد  کره و دیپلماسی با پا کمک هندوستان تلقی کردند. دولت افغانستان بدون مذا
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یی خیود نامیید کیه در واقیع حیق های توسیعهرا بخشی از سیاسترا به کمک هند لغاز کرد و لن 
 ان است.طبیعی افغانست

 امنیت
هند در دو کشور لسیای مرکزی )ازبکستان و تاجیکستان( پایگاه نظامی دارد. هند پیس از ییازده 

اش در لینییی بازسییازی پایگییاه نظییامی 2111سییپتامبر اییین پایگییاه را بازسییازی کییرده و در مییارس 
است. چرا کیه  تاجیکستان را اتمام رساند. این پایگاه یک پایگاه استراتژیک بسیار مهم برای هند

ثبیات افغانسیتان و گیری هر گونه تهدید در مرزهیای بیسازد تا به شکلاین پایگاه هند را قادر می
کنش سریع نشان دهد. این پایگاه هم کستان وا چنین یک قابلیت بسیار مهیم بیرای وارد کیردن پا

جیود بیایید نیروهای ویژه به داخل صحنه جنگ با دشمن در زمانی که یک حالت اضطراری به و 
ک به هند فرصت می کسیتان، هنید خواهید توانسیت از طرییق خیا دهید. در زمیان درگییری بیا پا

کستان حمله کند. )شفیعی و هم  (012: 0191کاران، تاجیکستان از پشت سر به پا
کستان، اهداف گونی در افغانستان دارنید. هنید تیالش خیلی ناهم با این حال دو کشور هند و پا

گسیترش  بانی از کابل، نقش افغانستان را در معامالت سیاسی و اقتصیادی منطقیهکند با پشتیمی
دهد. با تقویت افغانستان، هند زمینه را برای تعمیم منافع و امنییت ملیی خیود در منطقیه، بیشیتر 

معنای محیدود کیردن تروریسیم در منطقیه و گشیایش کند. تقویت افغانستان باثبات، بیهفراهم می
هیم، تیالش هنید  اقتصادی هند با لسیای میانه از مسیر افغانستان است. از طرفیدهلیز تعامالت 

گرایی بیشتری را میان هند و لباد، همبرای رهاساختن حلقوم سیاسیون افغانستان از چنگال اسالم
 لورد.افغانستان به بار می

کستان هدف خودش را در افغانستان دنبال می کستان دردر مقابل، پا صدد افغانستانی  نماید. پا
عمیق »توانید بیه لباد اسیت. ییک افغانسیتان ضیعیف، بیه سیادگی میضعیف و وابسیته بیه اسیالم

کسیتان، تیا هنگیامی کیه هندوسیتان بیه مثابیه خطیر « استراتژیک کستان مبدل گردد. به باور پا پا
کستان در افغانستان، اهمیت خویش را حفظ خواهد « عمق استراتژیک»نظامی محسوب شود،  پا

کسیتان را بیه  -بیه هیر قیمتیی کیه باشید -رد. این موضوعک کنید و زمینیه خیود جلیب میتوجیه پا
دهد؛ زیرا دقیقا مانند هند، منافع ملی و امنییت مداخالت این کشور را در افغانستان، گسترش می
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کسیتان در لن  کستان در منطقه وابستگی کاملی بیه وضیعیت افغانسیتان و نقیش هنید و پا ملی پا
ک کسیتان در خوبی میستان بهدارد. پا داند که حمایت از طالبان، به معنای تقوییت امنییت ملیی پا

 (۳۱۹۸اسد،  ۸۱صب ، منطقه است. )هشت

 رقابت سیاسی
کستان است. اختالف ریشه مهم ترین عواملی نا امنی در جنوب لسیا، بحران کشمیر بین هند و پا

نیتی متنوع در جنوب لسیا شده اسیت. گیری الگوهای اماین دو کشور بر سر کشمیر علت شکل
کستان  –مناسبات امنیتی این ناحیه عمدتا در هند  محور هستند؛ چون مسایل جنیوب  –محور یا پا

کستان می باشد. بدین لسیا اعم نظامی، اقتصادی، سیاسی، و امنیتی اصوال متأثر از روابط هند و پا
یل کشورهای منطقیه بیه وییژه افغانسیتان های سیاسی این دو کشور بر مساها و رقابتلحام تنش

سایه افکنده است. به همین خاطر، مسیایل  و موضیوعات جیاری در افغانسیتان ماننید تروریسیم، 
بنیادگرایی، مواد مخدر و نا امنی در این کشور بر امنیت ملی هند و بحران کشمیر اثرات مخربیی 

کسیتان و هنید  درگییر رقابیت شیدید بیا یکیدیگر را برجای گذاشته است. عیالوه بیر تروریسیم، پا
ک افغانسیتان نییز  هستند. دامنه رقابت و اختالف سیاسی این دو کشور در یک دهه اخیر بیه خیا

های جنیوب لسییا تماییل زییادی بیرای خشیکانیدن کشیده است. هند بیه عنیوان یکیی از قیدرت
کیه توسیط  های لن در افغانسیتان اسیتهای خارجی تروریسم دارد که بسییاری از سرشیاخهریشه

کستان حمایت می  (019: 0191کاران، شود. )وثقی و همپا
هند در این رابطه با اطمینان دادن اولیه به لمریکا برای مبارزه با تروریسم، طالبیان و القاعیده، 

های امنیتی این کشور نزدیک کرد. از طرف دیگر تالش موضع خود را به موضع لمریکا در بحث
کستان در افغانستان، جایگیاه ایین کشیور را نیزد لمریکیا  نمود تا با تخریب بسیاری از اقدامات پا

 (004: 0191مخدوش نماید. )شفایی و اسکندری، 
عالوه برلن، هند با تقویت نفوذ سیاسی در افغانستان، زمینه را برای نفوذ اقتصادی، اجتمیاعی 

کسیتانیزه» کنید و بیدون شیک، افغانسیتان را ازو فرهنگی در این کشور نییز فیراهم می شیدن « پا
سازی را در افغانستان تقویه نماید لوردن این هدف، هند نیاز دارد تا دولترهاند. برای به دستمی

کنید تیا در افغانسیتان، و در تالش ایجاد نهادهای دموکراتیک باشد. از سوی دیگر، هند تالش می
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های رش یابد و کنسیولگریحضور فعال دیپلوماتیک داشته باشد. سفارت هند در افغانستان گست
ورزد در ساختارهای سیاسی افغانسیتان هند در شهرهای مهم افغانستان فعال باشند. هند سعی می

جیا اسیت کیه حماییت سیاسیی هنید از نیروهیای سیاسیی نیز نفیوذ فعیالی داشیته باشید. از همین
کستانی در افغانستان، به لیی، حیزب گرا، جنیبش موییژه جمعییت اسیالمی، نیروهیای چی  ضدپا

شیمار  های مهیم اسیتراتژیک هنید بیههیای ملیی و روشینفکر، از برنامیهوحدت و حامیان جنبش
رود. هند از جرییان مصیالحه و بازگشیت طالبیان بیه رونید دموکراسیی در افغانسیتان، حماییت می

کسییتان را در افغانسییتان کنیید. اییین رویکیرد، سییبب میگسیترده می گییردد تیا هنیید ریشییه منیافع پا
اسید،  ۸۱صیب ، وجو کند. )هشتو زمینه را برای حل سیاسی اوضاع افغانستان جست بخشکاند

۳۱۹۸) 

 طالبان
کسیتان در کتیاب  در میورد طالبیان چنیین « در خیط لتیش»پرویز مشرف رییس جمهیور قبلیی پا

جنبش طالبان از ولسوالی میوند به فعالیت لغاز کرد و عمدتا از برکیت  0994نویسد: در جون می
ور شید؛ در این مناطق، به سرعت ریشه گرفت. این گروه در اثیر جرقیه کیوچکی شیعله بی قانونی

کار که بر دو پسر ب ه ربوده شده، تجاوز جنسیی نمیوده و که این گروه مسوول یک باند تبهزمانی
سپس لنها را به قتل رسانده بود. گروه طالبان متجاوزان را کشتند. از لن پس طالبیان شید نگهبیان 

کسازی سایر مناطق اقدام کردند. مشرف افزوده که ما مردم بی دفاع و شهرت کسب کردن و به پا
برای ظهور طالبان در این کشور کمک کردیم. ولی حتی ایاالت متحده امریکا در مرحله جنینی، 

« فرزانیدانم»طالبان را مورد تایید قرار داده بود. حتیی وزییر داخلیه دوره بیی نظییر بوتیو طالبیان را 
های میذهبی و اصیول حقیقیی فشانیه بود. ولی باور ما این بود که طالبان که بر اساس جانخواند

شده افغانستان وحدت و صیل  را بیه ارمغیان لورد. امیا لنهیا اسالم ریشه گرفته بود به کشور ویران
جای مذهبی شدند. صلحی که لنها برای افغانستان به ارمغان لوردند، شیبیه صیل  دچار تعصب بی

 (101: 0181اموشی در گورستان بود. )مشرف، و خ
شود که با روی کار لمیدن دولیت مجاهیدین در کابیل و حضیور جا شروع میاصل مسأله از این

کستان نداشیتند. ایین کشیور تصیمیم گرفیت عناصری در این دولت، لنها روابط صمیمانه ای با پا
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کسییتان از اییین امییر روی کییار لوردن حکییومتی  گییروه طالبییان را بییر سییر کییار بیییاورد. هییدف پا
کستان مطرح نکیرده و بیرای نشانده خود بود که دیگر هیتدست گاه مشکالت ارضی خود را با پا

کسیتان، یعنیی هنید، عمیق  این کشور تهدیدی را به وجود نیاورد و در ضمن در مقابل بیا رقییب پا
ک بسییار میؤثر استراتژیک نیز داشته باشید. قدرتمنید شیدن گیروه طالبیان در افغانسیتان بیه کمی

کستان )لی اس لی( دارای پیامدهای نامطلوب امنیتی بیرای هنید بیود.  سازمان اطالعات ارتش پا
شناخت. عالوه بر دولت هند گروه طالبان را به عنوان حکومتی رسمی افغانستان به رسمیت نمی

ز کیرد. گسیترش طیر این، گسترش ایدئولوژی طالبان را خطری جدی برای امنیت خود تلقیی می
تفکر طالبیان بیه منطقیه جیامو و کشیمیر هندوسیتان بیرای امنییت و وحیدت ایین کشیور بسییار 

ک می  (9: 0194باشد. )لقاجری و کریمی،خطرنا
بیند که این کشور در کشیمیر بیا گرایی اسالمی میعالوه بر لن، هند طالبان را الگوی از افراط

زنید. نکتیه بسییار قابیل توجیه در ینو دست بیه حمیالت تروریسیتی م لن درگیر است و در دهلی
در ننگرهار  0191ترین رهبران داعش که در سال خصو  این گروه این است که یکی از اصلی

افغانستان کشته شد، فردی بود به هویت حافظ محمد سعیدخان که سیابقا رهبیر لشیکر طیبیه در 
کیرد. )دهقیان و میمنطقه کشمیر بیوده و در خیط مقیدم مبیارزه بیا هنید در ایین منطقیه فعالییت 

 (011: 0191کاران، هم
کسیتان )ای اس بنا به باور واشگنتن به رغم لفاظی های متحدانه، سازمان امنیت و اطالعات پا

هیای ای( و دیگر عناصر نظامی وابسته به لن، مدام با طالبان، القاعده، شبکه حقانی و سایر گروه
گزارش مستند متفاوت موجود است کیه نشیان از  081»اند. در این مورد نظامی در ارتباط بودهشبه

دیدار افراد رده باالی "لی اس لی" با فرماندهان ارشد طالبان دارد که اغلب وظیفیه لنهیا لمیوزش 
: 0191)محمیدی و احمیدی،«. گذاری و حتی سازماندهی عملیات پی یده به طالبیان اسیتبمب
کسیتان را بیه 211 عنیوان بخشیی از مشیکل افغانسیتان ( امریکا پس از چندی درک نمیود کیه پا

هایش کند، نه راه حل لن. لذا لمریکا در صدد وادار کردن اسالم لباد به تغیییر سیاسیتداد میقلم
کسیتان روی باشد. به همین دلیل است که مشاهده میمی شیود لمریکیا اقیداماتی را بیرای تنبیه پا

اش و گرایش سیاست خارجیهای اقتصادی به این کشور دست گرفت که از جمله کاهش کمک
 (021: 0191باشد. )شفیعی،شان؛ یعنی هندوستان میبه سوی دشمن
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توان گفت که این گروه به سه دلیل مخالف حضور هند در افزون بر لن در مورد طالبان نیز می
کسیتان بیوده اسیت و ایین باشند: اوال؛ از لنجا که مهمافغانستان می ترین حامی تاریخی طالبان، پا

ور مخالف حضور هند در افغانستان است؛ چون حضیور هنید را در افغانسیتان تهدییدی بیرای کش
کسیتان در ایین رابطیه اتخیاد کند. به طور طبیعی طالبیان نییز مواضیعی همخود تلقی می سیو بیا پا

ها در افغانستان ندارنید؛ کنند. دوم؛ طالبان به لحام تاریخی نیز خاطره خوشی از حضور هندیمی
های داخلی افغانستان، هند از دشمن طالبیان یعنیی اتحیاد شیمال حماییت در زمان جنگچرا که 

کستان میکرد و مخالف حکومت طالبان بود؛ چنان ه هند این رژیم را دستمی دانست نشانده پا
گاه رژیم طالبان را به رسمیت نشناخت و در حمله نیروهای ائیتالف بیه افغانسیتان نییز بیه و هیت

لبان کمک کرد. ثالثا، طالبان به لحام ایدئولوژیک نیز در نقطیه مقابیل هنید قیرار سقوط رژیم طا
کستان در افغانستان بیشیتر  دارند، به سبب هر چه که طالبان در افغانستان قدرتمند گردند نفوذ پا

یابد، که نفوذ هند در افغانستان کاهش میشود و این مسأله سه پیامد برای هند دارند: اول، اینمی
یابی طالبان در افغانستان تهدیدی جدی در جامو و کشیمیر بیرای هنید ایجیاد که با قدرتوم ایند

کیاران، کند. )شفیعی و هیمکه دست هند را از رسیدن به لسیایی میانه کوتاه مینماید و سوم اینمی
0191 :040) 

 بلوچ ها و پشتونستان
کستان همواره در پی فغانستان بیوده کیه خیط دیورنید و مسیأله حفظ و تحکیم منافع خویش در اپا

و اقتیدار  هیای افغانسیتانیپشتونستان یکی از این منافع است. ایین کشیور همیواره از اتحیاد گروه
زده با اقتصاد ورشکسته و حکومت حکومت ملی توسط هر قومی هراس دارد. افغانستانی جنگ

کستان کمیک می داشیته و نگیذارد رهبیران و کنید تیا بیر اوضیاع افغانسیتان تسیلط ضعیف، به پا
کشمکش و تنش دو کشور بر سیر موضیوع »مداران افغانستان در فکر پشتونستان باشند. سیاست

بار این مسیأله دو کشیور را تیا پشتونستان تبدیل به یک مناقشه شده است و در گذشته نیز چندین
کستان تمایل دارد تا 019: 0191)تمنا، «. لستانه جنگ پیش برده است در صیورت بیه وجیود ( پا

لمدن حکومت ملی در افغانستان، حکومت تحت نفوذ این کشیور بیه وجیود لیید و حیافظ منیافع 
کسییتان باشیید. حمایت کسییتان از طالبییان یییک سیاسییت همیشییهپا گی اسییت. اییین کشییور هییای پا
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کستان، امنیت خودش بیه خطیر میمی افتید و هیر پندارد که بدون حمایت از حکومت دوست پا
 (1: 0194است مسأله پشتونستان مطرح گردد. )لقاجری و کریمی، لحظه ممکن 

کستان هر زمان های قومی با مشیکل امنیتیی روبیرو شیده، دسیت که در ایالتعالوه بر لن، پا
هییای قییومی در ایالییت دانیید. درگیریپنهییان هنیید را در تحریییک جییدایی طلبییی قییومی، دخیییل می

کستان و مناطق قبایلی در ارتباط با استراتژیک کلیی هنید کیه تضیعیف و تجزییه لن  بلوجستان پا
کستان را بی اساس خوانید و رد اند. گرچه دولت هند همواره ایناست تصور شده گونه ادعاهای پا

کسیتان را میتهم بیرای بیمی هیای قیومی خیودش ثبیات کیردن ایالتکند و در مقابیل هنید نییز پا
کستان به سازمانمی هیای نظیامی داده و های کشمیری لموزشداند. هندوستان مدعی است که پا

: 0188نییا،اند تا جنگ استقالل طلبانه در کشیمیر را تقوییت کننید. )فرزینلنها را مسل  ساخته
019) 

کستان بر این عقیده های مخفیانه جهت کاریاند که دهلی و کابل نیز همدر مقابل سیاسیون پا
کستان دارد. )بلحمایت از ستیزه ( این موضوع را زرداری رئیس 011: 0192خی،جویان بلوچ در پا

کستان عمال در نشست سه کستان و بریتانیا در لنیدن گفتیه جمهوری پشین پا جانبه افغانستان، پا
ک افغانستان حمایت کند". کرزی رئییس بود که "هند نباید از جدایی طلبان بلوچ با استفاده از خا

کید کرده بود که "افغانستان به هیت کشوری جمهور وقت افغانستان به رد این مطلب پرداخته و  تا
کستان اسیتفاده کنید" وی افیزوده بیود کیه "افغانسیتان اجازه نمی ک کشور ما علیه پا دهد تا از خا

کسیتان روابیط بسییار عمییق و برادرانیه داشیته باشید" می خواهد در عین حفظ دوستی با هند با پا
کسیتان از داشیتن بلوجستان یکی دیگر از مورد اختالف هر دو کشور  کسیتان اسیت و پا هند و پا

های هنیید در والیییات مشییرقی نگییران اسییت و خواهییان بسییته شییدن لن اسییت. گریقونسییل
 (108: 0191)سپنتا،

 تروریسم
کستان همواره در دام تصورات غالبا نادرست گیر مانده و به دامن ناپذیری زدن سیاست انعطاف پا

کستان با این سیاستو مبتنی بر خشونت و برهم زدن نظم منط های قه و همسایگان شده است. پا
اند و عالوه بر این، افزایش تهدیدات امنیتیی ناشیی خشین خود همواره افغانستان بی ثبات ساخته
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چنیین های تکفیری در منطقه لسیای غربی و لسییا و هماز پدیده تروریسم به ویژه اقدامات گروه
چنین امنیت و ثبات امنیتی امنیت ملی ایران و هند و همشبه قاره هند، تهدیدهای مشترکی برای 

شود. هر دو کشور )ایران و هند( نگران احیای قدرت و نفوذ گروهای افراطی منطقه محسوب می
کستان می باشد. تجربه نشان داد که هرگاه در افغانسیتان در افغانستان و فراسوی لن به ویژه در پا

کستان گروه هیای بیه هیا و تنشندرو قدرت بیشتری یافتند. دامنه نیا لرامیهای تروریستی و تو پا
ها به هند و اییران نییز سیرایت نمیوده و امنییت ملیی لنهیا را تهدیید وجود لمده از ناحیه این گروه

 (211: 0191نموده است. )محمدی و احمدی 
افقیت خیود های هند از ناحیه تروریسم، این کشور در ابتدا مو پذیریبا توجه تهدیدات و لسیب

را با حمله امریکا به افغانستان به عنوان محور اصلی حمالت تروریستی اعالم کرد، به این خیاطر 
پایگاه هوایی خود در افغانستان را برای جلب حمایت بیشتر لمریکیا در اختییار ایین کشیور قیرار 

ن نییز چنین یکی از اهداف سیاست خارجی هندوستا( و هم001: 0191داد. )شفایی، اسکندری،
هاست که باشد. دولت هند سالگرایی اسالمی و تروریسم در کشورهای همسایه میمبارزه با افراط

کسیتان در کشیمیر اسیت. اسیالم لبیاد تیالش دارد تیا  قربانی نیروهیای افراطیی تحیت حماییت پا
کسیتان در افغانسیتان روی های تندروی که مطابق با سیاسیتحکومتی همگرا یعنی گروه های پا

کستان میکار  هیای نظیامی در افغانسیتان و لمیوزش خواهد با ایجیاد پایگاهباشد؛ زیرا حکومت پا
که نظامیان مذهبی در این کشور فشارهای بیشتری در منطقه کشمیر بر هند وارد سازد. زمانیشبه

 کوشیدند از ایین گیروه بیرهای تندرو میطالبان در افغانستان در اوج قدرت بود، حامیان این گروه
گذاری کیه در هنید ( به علت بمب011: 0191کاران، گیری نماید. )وثقی و همضد هند نیز بهره

 22نفر قربانی شده است کیه در جمیع  4091صورت گرفته است، به تعداد  2101تا  0991از سال 
های از حمیالت تروریسیتی در هندوسیتان اسیت. اند. موارد فوق تنهیا نمونیهنفر خارجی نیز بوده

جهت گزافه نخواهد بود که هندوستان را مانند افغانستان یکی از قربانییان اصیلی تروریسیم بدین 
 داد کنیم.قلم

های دولت هند، در ایالت جیامو و کشیمیر هندوسیتان بیین سیال ها و گزارشبراساس ارزیابی
 اند کیه ایین لمیار شیامل غییر نظیامی،نفر قربانی عملیات تروریستی شیده 14111، 2114تا  0991

های ساله حکومت طالبان در افغانسیتان دشیواریباشد. دروان پنجها مینظامی، و خود تروریست
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های سییابقه نفییوذ تروریسییتبسیییار سییختی بییرای دولییت هنیید داشییت. در حقیقییت، گسییترش بی
ثباتی در دره کشمیر و سرزمین اصلی هند چالش برای دولت هند به وجود لورد. از فرامرزی و بی

های تندرو مانند طالبان در افغانسیتان کند تا گروهت دولت هند همواره تالش میهمین جهت اس
 (01: 0194قدرت را به دست نگیرند.  )لقاجری و کریمی، 

 مواد مخدر 
ساالران و گروه طالبان ایجاد کرده بود، با گیری برای جنگتجارت مواد مخدر که در لمد چشم

کسیتان و شدت بیشتری ادامه یافت و کشورهای مجیا ور افغانسیتان در لسییای مرکیزی، اییران، پا
هندوستان به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا و امریکا مورد استفاده قرار گرفت. بنیا بیه 

کستانی ساالنه بین  ک  011تا  91گفته مقامات هندی، مقامات پا میلیون دالر از بابت کشت تریا
انید. تا صرف جنگ نیابتی بیا هنید در جیامو و کشیمیر کردهاند که این مبلغ را عمددر لمد داشته

 ( 01: 0194)همان، 
کستان فرهنگ پیکارجویی، سالح داری و مواد مخدر نمو یافتیه اسیت و جلیوگیری حاال در پا

کستان سیخت شیده اسیت ولیی منفعیت خیودش را از ایین میواد می بیرد )مشیرف، هم لن برای پا
خییدر در افغانسییتان و قاچییاق لن بییه کشییورهای دیگییر چنییین تولییید مییواد م( و هم411: 0181

توانید بیه سیالح میورد تر ساخته از طریق فروش ایین میواد میهای تروریستی را هر روز فربهگروه
های تروریستی قیوی یابند. برعالوه که از تولید و قاچاق مواد مخدر گروهنیازشان به سادگی دست

کیم شود لن کشورها را نیز للوده ساخته و کمقاچاق میبرند و به کشورهای که گردد و سود میمی
لورنیید از اییین ناحیییه هنیید، ایییران و یییک مشییکل بییزرگ اجتمییاعی را در لن کشییورها بییه میییان می

هیا جیوان شوند که در افغانسیتان شیاهد لن هسیتیم و میلیونافغانستان در قدم نخست متضرر می
 معتاد به این مواد است.

 ثبات در افغانستان  
شیود نماید تا به هر نحوی کیه میترین موضوعات است که هر دولت تالش میات یکی از مهمبث

شود دارای ثبات سیاسی باید ثبات داشته باشد. افغانستان یکی از کشورهای است که چند دهه می
برد. در این مسیأله کشیورهای همسیایه و منطقیه بنیا دالیلیی نبوده و از این ناحیه به شدت رنج می
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کستان نقش اساسی در تحوالت افغانستان دارد و بیا توسیل از هیر م تعدد دست  دارند. از جمله پا
کسییتان در صییورتی ثبییات در افغانسییتان را ثبییاتی افغانسییتان اسییتفاده میابییزاری بییرای بی کنیید. پا

کسیتان در کند که دولتی تحتگیری میپی الحمایه خیودش در ایین کشیور شیکل گییرد. رفتیار پا
سپتامبر متفاوت بوده است. به بیان دیگر، در زمان حکومت طالبان و در  00یش و پس از دوران پ

سیازد. در دوران حکومیت طالبیان، زمان پس از سرنگونی لنهیا، ایین امیر را بیه خیوبی نماییان می
کستان از بهترین روابط با افغانستان برخیوردار بیود؛ امیا بیا روی کیار لمیدن حکومیت مردمیی،  پا

شور به شدت دچار تینش شید. حکیومتی کیه در رائیس لن حامیدکرزی  بیود، همیواره روابط دو ک
کستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان و حمایت از طالبیان میتهم می کسیتان بیه پا کیرد. پا

خواهد که در افغانستان ییک دولیت قیوی و بیا اقتیدار شیکل بگییرد، چیون دولیت وجه نمیهیت
کسیتا المللیی یی و بینشیود و نقیش ایین کشیور را مجیامع منطقیهن میقدرتمند باعث تضعیف پا

 (04: 0194سازد. )اطاعت و احمدی،کمرنگ می
کستان کشور هند است که از یک افغانستان با ثبات حماییت می کنید، افغانسیتانی در مقابل پا

کستان را به چالش بکشاند. )دهقان و هم ثباتی بی (011: 0191کاران، که بتواند در لینده نقش پا
کستان است و به ضرر هند می باشید، پیس ثبیات همیان در افغانستان به همان میزان که به نفع پا

کستان است؛ چون موضوع مهار  اندازه که به سود افغانستان و هند است به همان اندازه به ضرر پا
ای افراطیی تواند مانع گسترش نیروهیجریان افراطی است. ایجاد ثبات و لرامش در افغانستان می

هیای افراطیی بیه سیاز جنبشدر افغانستان و مناطق همجیوار گیردد. ثبیات افغانسیتان میانع زمینه
کسیتان را مهیار کیرده و بیازار افغانسیتان را در  کشمیر هندوستان خواهد شد و از طیرف دیگیر پا

کند. می رسی پیدادست گرفته از این کشور مانند یک معبر استفاده نموده و به لسیایی میانه دست
 (02: 0194)لقاجری و کریمی،

کستان در کتیابش چنیین  در رابطه به ثبات در افغانستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پا
کستان، منطقه و من باور دارم که یک افغانستان صل »نویسد: می لمیز، با اقتدار و واحد به سود پا

دار بازسیازی بین پشیتیبانی کیردیم و طیرف رو، ما با دل و جان از پروسیۀیقینا جهان است. از این
های صل  جویانیۀ او در راسیتای عظیم در افغانستان هستیم. ما از رئیس جمهور کرزی و سیاست

گیر بیه 480: 0181)مشیرف، « کنیماش، حماییت مییزدهگسترش دموکراسی در کشور جنگ ( ا
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کستان گوش داده شود، بسیار خوب حرف می در عمل چیزی دیگیر زنند؛ ولی حرف سیاسیون پا
است. مشرف این حرف را  به خوبی بییان کیرده اسیت؛ امیا  در دوره ریاسیت جمهیوری خیودش 
کسیتان هییت وقیت در  کستان( به شدت دچیار تینش شیده بیود، پا روابط دو کشور )افغانستان و پا

 های دوگانه را در قبال افغانستان اتخاذ نموده است.شان صادق نبوده و همواره سیاستحرف
مانند، یک رهبر هنیدی بیه رئییس جمهیور در مورد ثبات افغانستان صدراعظم هند با غنای بی

ام که باید از هایم با رهبران دنیا گفتهافغانستان گفته بود: "لقای رئیس جمهور، من درتمام مالقات
بیه  گونیه کیه مین ایین پییام راافغانستان برای رسیدن به صل ، ثبات و رفاه حماییت کنید.... همان

کید کنم که ما به جز کمک به شما هیت اجندای دیگر نداریم. میا ام، میجهانیان رسانده خواهم تا
( 112: 0191خواهیم تا افغانستان نیرومند، با ثبات و دارای امنیت همیشیگی باشید. )سیپنتا، می

کستان در مقابیل هیم قیرار دارنید ولیی  هنید، در در مورد مسأله ثبات افغانستان دو کشور هند و پا
افغانستان به عنوان یک کشور دوست در باز سیازی افغانسیتان صیادقانه سیهم گرفتیه اسیت و در 

 مجامع بین المللی از افغانستان حمایت نموده است.

 صلح 
کستان مجددا نقش بیشتری  با خروج نیروهای لمریکایی از افغانستان، هند نگران لن است که پا

اهد یافت. این دو کشور بیرای ایجیاد تیوازن، خواسیتار نقیش های افغانستان خو گذاریدر سیاست
بیشتری در تحوالت افغانستان هستند. در رابطه فرستاده ویژه لمریکیا در امیور صیل  افغانسیتان، 

گیر هنید نگرانی هیای هیای دارد بایید مسیتقیما بیا طالبیان در میورد فعالیتپیشنهاد داده بود که ا
کره شود. )بی بی ( راهبرد قوی هنید اسیتفاده از قیدرت 0199عقرب، 00سی،  تروریستی وارد مذا

وگوی صیل  افغانسیتان بیی پیونیدد و نرم در افغانستان است که توانسته اسیت کیه در رونید گفیت
کاری در افغانستان چنان در راستای نزدیکی هند و واشنگتن کمک کرده و این کشور را به همهم

وند صل  افغانستان یک امر ضروری است. هند اعیالم کند. از نگاه هند، پیوستن در ر تشویق می
کرات صل  افغانستان بازی کنید. در  کرده بود که لماده است تا نقش مهم و حیاتی را در روند مذا
کرات صل  افغانستان، این کشور به یک راه حل سیاسی نرسییده و  صورت دوری هند از روند مذا

 (0411ل، حم1کند )صب  کابل، لن را با چالش مواجه می



 

 

111 
 

 

 غانستانهند و پاکستان در اف انیزا ممنابع چالش نیترهمم
ب

121 

کستان در بحث نقش لفرینیی هنید در افغانسیتان کیه همیواره عرصیه معلوم است که مواضع پا
دهد که این کشور هم زمان با مشیارکت شود، نشان میلباد و دهلی نو محسوب می اختالف اسالم

 با واشنگتن، کابل و طالبان برای پیشبرد پرونده صل ، تحرکات رقیب سنتی خود هند را نیز رصد
کستان گفته بود کیه دخالیت هنید تهدیید جیدی بیرای کند. هممی چنین وزیر فناوری اطالعات پا

صل  افغانستان است و از دهلی نو خواسته بود که از افغانستان دور بماند تیا صیل  در ایین کشیور 
کرات  صل  شود که هند عالقهجنگ زده برقرار شود. مشکل از اینجا شروع می ای حضور در مذا

کستان حضور هند را در رابطه بیه صیل  نستان دارد و میافغا خواهد که در میز مذکره باشد ولی پا
داند. به همین اساس است که هر روز موضیوع صیل  افغانسیتان افغانستان با طالبان ضروری نمی

 (0411جوزای،  01پی یده و الینحل شده میرود. )موسسه مطالعاتی راهبردی شرق، 

 روابط فرهنگی
کسیتان  روابط فرهنگی و اقتصادی هند با افغانستان موجب شده که این کشور همواره در رقابت با پا

تری به افغانستان داشته باشد. البته الزم به ذکر است که روابط فرهنگیی بیین توجه بیشتر  و مطلوب
بیودا  شود، بطوری که پیش از ظهور دین اسالم دیینهای حاضر نمیهند و افغانستان محدود به دوره

که دین بومی هند بود از طریق افغانستان امروزی به وسیله کوشان شاهان در حیدود دو قیرن قبیل از 
های خاور دور شده و بیر فرهنیگ لنهیا تیاثیر گذاشیت )دهقیان و میالد مسی  وارد چین و سرزمین

و در (. و پس از لن هم روابط فرهنگی افغانسیتان بیا کیم و بییش حفیظ شیده 0191: 019کاران، هم
حال توسعه است که در این مورد مانمهان سینگ نخست وزیر هند، در سیخنرانی تیاریخی خیود در 

کییید کیرد و از اییین کیه افغانسییتانی ها در پارلمیان افغانسییتان، بیر دوسییتی تیاریخی میییان دو کشیور تا
 (119 :0191ای داشتند یادلوری کرد. )سپنتا لفرینش تمدن هند نقش برجسته

کستان از زمان شکل در مسأله روابط کسیتان نگیاه ایین فرهنگی افغانستان و پا گیری کشور پا
بیوده اسیت.  اییران و رقابیت بیا هنید به عنوان عمق استراتژیک در منازعه با افغانستان کشور به

مردان و نهادهای نظامی و دینی این کشیور همیواره نگیاهی وییژه بیه افغانسیتان بدین لحام دولت
اند. امیا لن چیه ش خود را برای تثبیت حضور و نفوذ در این کشور به کار بردهاند و تمام تالداشته
هیای مهمیی از جامعیه جا اهمیت دارد این است که این موضوع موجیب شیده اسیت بخشدر این
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کستان می افغانستان مذهبی و سنتی بیند که خود عامل مهم در توسیعه عقبه مذهبی خود را در پا
کسیتان د تیوان گفیت گذشیته حضیور و نفیوذ بیوده اسیت. لیذا می افغانسیتان رو نفوذ فرهنگی پا

کستان در طی چهار دهه گذشته بر اساس مثلث تصویرسازی مثبت در بین  افغانستان فرهنگی پا
ها بر مبنای تسهیل شرایط حضور، ایجاد پیوندهای عمیق نخبگان و در اختیار گیرفتن عنیان توده

مانند ایاالت  افغانستان گران دیگر در عرصه فرهنگیسازی لن، حضور جدی بازیمذهب و قومی
هندوستان به واسطه فضای باز  تر توسعه حضورو از همه مهم ترکیه لمریکا، اتحادیه اروپا، متحده

هایشیان در تعیارض بیا است که بخیش مهمیی از فعالیت افغانستان ایجاد شده برای این کشور در
کستان بوده است. ا کسیتان تحملیش سیخت میمبانی نفوذ فرهنگی پا باشید و ین موضوع برای پا

المللیی مطالعیات مجبور است که تندروی مذهبی را در افغانستان بیشتر تقویت نماید )مرکیز بین
 صل (.

 روابط اقتصادی و تجاری
های عمرانیی، بازسیازی و بشردوسیتانه در افغانسیتان هزینیه هند چندین میلیارد دالر برای کمک

دانشجوی افغانستانی، ساخت بزرگراه، سد، نیروگاهیای  01111رسه، بورس کرده است. ساخت مد
باشید. عیالوه بیراین، هیم های عمرانی هند در افغانسیتان میای از فعالیتبرقی و غیره تنها گوشه

کنون، افغانسیتان بزرگتیرین بیازار واردات هنید اسیت. در سیال   481، حجیم تجیارت هنید 2101ا
درصید(، سیهم صیادرات هنید بیه  41میلیون دالیر )حیدود  221ن مقدار میلیون دالر بوده که از ای

 (211: 0191افغانستان بوده است. )محمدی و احمدی،
گذاری در افغانستان سعی دارد به لسیای مرکزی راه یابید بیدین منظیور با لن هم هند با سرمایه

م را در افغانسیتان دالرا -کیلیومتر موسیوم بیه بزرگیراه زرنیج 201راهیی بیه طیول این کشیور بزرگ
به این طرف  2110احداث کرد تا به تجارت خود با کشورهای لسیای میانه سرعت بخشد. از سال 

گیر افیزایش یافتیه اسیت و ممکین اسیت افغانسیتان بیا تجارت بین هند و افغانستان به طور چشم
( احیداث 011: 0192ثبات تجارت و دسترسی هند به انرژی لسیای میانه را عملی سازد. )بلخیی، 

میلیون دالیر بیرای هنید هزینیه داشیت امیا در  811لغاز  شده است  2112این بزرگراه که از سال 
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کستان می  811گذشت به طول عوض این بزرگراه مسیر هند به سمت لسیای میانه را که قبال از پا
 (011: 0191کاران، کند. )دهقان و همتر میکیلومتر نزدیک

نویسد: افغانستان محیاط بیه خشیکه بیرای دسترسیی بیه چنین می در رابطه مشرف در کتابش
کستان وابسته است. جمهوری های لسیای مرکزی نییز بیرای تجیارت و فعالیت هیای جهان به پا

گر افغانستان باثبیات شیود و اجیازه ترانزییت کیاالی تجیاری و  بارزگانی با جهان نیاز به راه دارد. ا
کش دهد، تمام منط کسیتان بازرگانی را از خا قیه منفعیت اقتصیادی خواهید بیرد. در ایین مییان، پا

برداری را خواهد کرد، زیرا که تمام تجارت به داخل و خارج افغانستان و فراتیر از ترین بهرهبزرگ
کستان خواهد شد ها، قطار راه لهن نظیر جاده -لن لسیای مرکزی، وابسته به راه دخول و خروج پا

کستان اقتصاد 480: 0181و بندرهای دریایی )مشرف ( در خصو  باید گفت که افغانستان و پا
پذیری بینید و لسییبرا قربانی سیاست کیرده اسیت کیه  از ایین ناحییه هیر دو کشیور لسییب می

کستان با سیاست های خصمانه خود هم به اقتصاد افغانستان خساره افغانستان بیشتر است. ولی پا
گیذار شود و بکند و هم خودش زیانمند میوارد می ازار افغانستان را به نفع دشمنش یعنیی هنید وا

گر سیاستمی کستان در قبال افغانستان نباشید ایین دو کشیور بزرگکند. ا تیرین های خصمانه پا
 روابط تجارتی و اقتصادی را خواهد داشت. 

زمان با گسترش تبادالت میان هند و افغانستان، مبیادالت تجیاری مییان دو کشیور بیه طیرز هم
م به حدود بییش از پانصید میلییون  2118 -2111ای افزایش یافته و در جریان سال های قهساببی

در خصو  لقیای لشیوک گجاپیاتی راجیو پوسیاپاتی، ( 842:  1931بین، دالر رسیده است. )نیک
کید بر اهمیت هم هیر »های دو جانبه دو کشور، گفتیه بیود: کاریوزیر هوانوردی ملکی هند با تأ

تر وابط اقتصادی خود را در هماهنگی با روابط سیاسی، استراتیژیک و از همه مهمدو ملت باید ر 
 (0191خرداد  1)بی بی سی، « روابط تاریخی، تحکیم و تقویت کند.

 ترانزیت 
ها تالش کردند تا راهی را برای تجیارت بیا همیدیگر مردان دو کشور افغانستان و هند، سالدولت

کستان در مسیر اصیلی تجیارت بیین دو کشیور ها شکایت باز کنند؛ اما مقام دارند که حکومت پا
خواهند با هم تجارت کنند. ای که میگذارد که دو کشور به پیمانهکند و نمیهمواره مانع ایجاد می
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افغانستان حاال تصمیم گرفته است که تجارت با هند را از طریق هیوا لغیاز کنید و امیوال تجیارتی 
پیماها به هند برساند. افغانستان و هند در حالی دهلیز ترانزییت هیوایی خود را از طریق پرواز هوا

را افتتاح کردند که فصل تجارت میوه تازه در افغانستان فرا رسیده اسیت. دهقانیان افغانسیتانی بیه 
کستان یا دروازهتکرار در این فصل سال ضرر اقتصادی می های خود بیر روی مییوه دیدند؛ زیرا پا

بیرد کیه تیاجران کرد و یا هم مالیات بر میوه تازه را بیه حیدی بلنید میرا مسدود میتازه افغانستان 
کستان را نداشتند. )دو   (2109، 8، 21دری،  وله هیافغانستانی توان وارد کردن لن به پا

کستان تقاضا کردم تا با در استپنتا در کتاب خود در رابطه چنین می نویسد: از رئیس جمهور پا
ت جاری افغانستان به ماشین لالت هندی که برای احداث بنید لبیی سیلما بیه نظر داشت مشکال

چنیین ها شدید نیاز است اجازه داده شود تا از بندر کراچی به افغانستان انتقال داده شوند و هملن
گر ممکن باشد به دلیل کمبود گنیدم در کشیور میا، بیه  هیزار تین گنیدم کمکیی هنید بیرای  211ا

اجازه داده شود در این اوضاع کمک بزرگی به کشور برادر افغانستان خواهید  رسیدن به افغانستان
یی تیأنی چنیین گفیت: لقیای وزییر میا هرگیز بیه بود. جنرال مشرف در پاسخ من حتا بدون لحظه

کستان به افغانستان انتقال داده شیوند و شیما لالت هندی اجازه نمیسامان دهیم از طریق بنادر پا
 (111: 0191قاضایی داشته باشید. )سپنتا، نباید از ما چنین ت

کستان مشکالت در خصو  ترانزیتی برای افغانستان و هند ایجاد کرده است این دو کشور  پا
های دیگر را نییز روی دسیت گرفیت کیه در صدد راه چاره شدن، برعالوه ترانزیتی هوای و پروژه

رب افغانستان است که به هند این کیلومتر در غ 201گیرترین این پروژه ها ساخت بزرگراه چشم
های اییران بیه افغانسیتان و از لنجیا بیه دهد تا کاالهای صادراتی خود را از طریق لبامکان را می

کشورهای دیگر صادر کند. به این ترتیب هند مسیر جدیید را بیرای ترانزییت کاالهیای صیادراتی 
کسیتان کیه بیه روی  کند و ازخود به افغانستان و کشورهای لسیای میانه باز می مسیر ترانزییت پا

 (842: 1931بین، گردد. )نیکنیاز میاین کشور بسته است بی

 بازسازی و سازندگی 
زده است و نیاز به کمک و بازسازی دارد. بعد از سقوط رژییم طالبیان از ایین افغانستان کشور جنگ

گذاری کردنید؛ چیون سرمایهکشور بسیاری از کشورهای دنیا در بازسازی افغانستان شریک شدند و 
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در دوران جنگ تمام زیربناهای اقتصادی این کشور از بین رفته بود و حکومیت افغانسیتان توانیایی 
بازسازی لن را نداشت. از جمله کشورهای کیه بیشیتر در بازسیازی افغانسیتان صیادقانه سیهم گرفتیه 

ساختن جاده و سایر موارد در گذاری هند در باشد. ولی در مقابل سرمایهاست کشور دوست هند می
کستان رو راه رو بود؛ چرا که سیاخت بیزرگبهافغانستان شدیدا با مخالفت طالبان و حامی لن یعنی پا

ب  وسیل  هند ن  تنهها ارتبهاط بها افسانسهتان و مناسهبار تاهاری ایهن کجهور بها جههان خهار  را ارتقها 
کسیتان سیرد که روابطایی کجوره –دهد  بلک  تاارر و نووذ ایران و هند می شان با اسیالم لبیاد و پا

کستان از تکمیل این بزرگرا در منطقه افزایش می -است دالرام( حضیور و نفیوذ  –راه )رزنج دهد. پا
شیود هراسیان اسیت.  سیازمان چند جانبه هند در ناحییه شیمالیش یعنیی لسییای مرکیزی منجیر می

دالرام در جنیوب غربیی  –کیلومتری زرنج  201 در زمینه ساخت بزرگراه 2112سازی هند از سال راه
افغانستان وارد عمل شده است که زرنج را که در مرز با ایران قرار دارد به دالرام وصل کنید کیه البتیه 

 (018 :0191تا حدود زیادی محقق شد. )دهقان و همکاران،  2118این مهم در سال 
بازسیازی  و سیازندگی در افغانسیتان، ایین های با توجه با حضور گسترده هندوستان در کلییه عرصیه

( هنید در 02: 0194کشور اهداف سیاسی و و اقتصادی وسیعی نیز در نظر دارد. )لقیاجری و کریمیی، 
میا جیز »بازسازی افغانستان نقش خوبی را ایفا نموده و به گفتیه نخسیت وزییر هنید کیه گفتیه اسیت: 

شسیته اسیت و بعید از سیقوط طالبیان در این حیرفش بیه کرسیی ن« کمک به شما اهداف دیگر نداریم
های کیالن لن سیاختن تعمییر پارلمیان افغانسیتان، افغانستان میلیاردها دالر هزینه نموده است که نمونه

کستان همواره نقش تخریبی را داشته  که حمله بیه پارلمیان -زرنج دالرام و ساختن بند سلما وغیره اما پا
کستان حامی لن  است. طرح تخرییب بنید سیلما، سیوختاند مکاتیب و صیدها توسط گروه طالبان که پا

 .موارد دیگر که گروه طالبان به تاسیسات دولتی و غیردولتی حمله نموده است
خواهم پیامی را که من می»در رابطه به بازسازی افغانستان صدراعظم هند در نشست گفته بود: 

واهیم کیه هم نیان در بازسیازی خیماب رییس جمهور، این است که ما میبه شما برسانم، جاللت
کنیم"... درییغ حماییت مییافغانستان فعیال باشییم. میا از شیما در حیدود امکانیاتی کیه دارییم بی

 (114: 0191)سپنتا،
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 چاه بهار 
نو کوشش کرده است که از طرییق بنیادر جنیوبی اییران و خطیوط ارتبیاطی اییران از طرییق دهلی

هیای بنیدر چابهیار و ه باشید. همکیاری هنید در طرحافغانستان به لسیای مرکزی دسترسی داشیت
کسیتان در لسییای مرکیزی و راه های ارتباطی ایران و افغانستان براساس رقابت با نفیوذ چیین و پا

کسیتان اسیت. شیان در طرحهمکاری مشترک هیای بنیدر گیوادر و کرییدور اقتصیادی چیین و پا
 (2: 1931، )میبدی و همکاران

کسیتان در ورود به وضوح هند نیز اهداف مه می در توسعه بندر چابهار ایران دارد. دور زدن مسییر پا
به افغانستان، ورود به بازارهیای لسییای میانیه )انیرژی( و افغانسیتان، ورود بیه بازارهیای اییران، ورود بیه 
کشورهای حوزه دریای خزر از طریق ایران که این اهمیت بندر چابهار برای اییران اسیت. )محمیدی و 

توانید نقشیی مهیم در توسیعه تجیارت هنید بیا لسییای ( از طرفیی بنیدر چابهیار می210: 0191احمدی،
مرکزی و افغانستان داشیته باشید و بیشیتر کاالهیای هنیدی از طرییق درییا از ایین بنیدر بیه کشیورهای 

تیر، کیم افغانستان و لسیای مرکزی ترانزیت شود. در مجمیوع، راه ترانزیتیی بنیدر چابهیار مسییری امن
کستان است )برزگر و رضائی،تر و کوتاههزینه  (1: 0191 تر برای تجارت هند به جای مسیر پا

مند است تا با وصل کردن این چهار راه حیاتی چابهار تجارت زمینی از طرفی هند بسیار عالقه
گذاری و دریای خود را در منطقه خاورمیانیه و خلییج فیارس را بیه هیم وصیل کنید. هنید سیرمایه

ه ترانزیتی بندر چابهار به زابل، زرنیج و دالرام نمیوده اسیت. از ایین طرییق، هنید وسیعی جهت را
کستان در ارسال کاالهای هندی به افغانستان و ماورا لن ایجاد کرده اسیت می خواهد موانعی که پا

 (02: 0194برطرف سازد. )لقاجری و کریمی، 
ای تجیارت بنیدر گیوادر وسیعهانداز تکه برای کشور چین رقییب هنید، چشیمعالوه برلن زمانی

کستان می تر از چابهیار اییران وجیود نیدارد. چیون ایین تواند باشد، برای هند هیت بدیلی مناسبپا
کنید. از گرایی اقتصادی میان هند، ایران، افغانستان و لسیای میانه را تقوییت میهای همبندر پایه

کسیتان کیاهش می سوی دیگر وابستگی ترانزیتیی هنید و افغانسیتان را نسیبت بیه دهید. چیون پا
کستان همواره وابستگی ترانزیتی در مناسیبات سیاسیی بیر هنید و افغانسیتان فشیار وارد کیرده  پا

کستان را به حاشیه بکشاند و هماست. از همین چنیان نفیوذش را در رو برای هند مهم است که پا
 (0191ب عقر 09صی ،  8جغرافیای سیاسی و اقتصادی لسیای میانه گسترش بدهد )
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 بازار افغانستان 
باشد و طبیعی است های در حال ظهور، نیازمند بازارهای مصرف میهند به عنوان یکی از قدرت

تواند بازار خوبی برای کاالهای هندی باشد. موضوع دیگر در بهبودی روابط هند که افغانستان می
. هنید بیرای توسیعه اقتصیاد و باشیدیابی به منابع انرژی در لسیای مرکیزی میو افغانستان، دست

تری در اختیار داشته باشد صنعت خود نیازمند به انرژی فراوان است. هند مایل است منابع متنوع
یابی به این منابع انرژی از طریق افغانستان مسیر است کیه ایین امیر بیرای هیر دو کشیور و دست

 (02 :0194تواند مفید باشد. )لقاجری و کریمی، افغانستان و هند می
های نوظهور اقتصیادی در جنیوب لسییا بیا طیرح اسیتراتژی دراز هند، به عنوان یکی از قدرت

مدت در راستای توسعه بازارهای داخلی، دسترسی به بازار افغانسیتان و لسییای میانیه و رقابیت بیا 
کستان، تالش دارد با سرمایه ر اش دگذاری در بندر چابهار، به نفوذ اقتصیادی و سیاسییچین و پا

کسیتان( ایجیاد کنید. )بیی بیی منطقه بی فزاید و بدیلی برای بندر گوادر )دهلیز ترانزیتی چین و پا
 (0191جوزا  1سی، 

کستان نمی خواهد هند با روابط تجارتی است ولی بیا لن کیه راه زمینیی یکی از دیگر از مورد پا
کسیتاتجارت و سیاحت بر روی افغانستان به هند بنیابر سیاسیت ن مسیدود اسیت، های خیا  پا

تجارت بین دو کشور از طرییق میرز درییایی ادامیه دارد. در حیال حاضیر روابیط هیر دو کشوسیر 
افغانستان و هند در توسعه است و بازارهیای افغانسیتان مملیو از تولییدات هنیدی در کنیار دیگیر 

موبایل، کشورها است. دواهای هندی، همراه با مواد بهداشتی شوینده، لوازم الکترونیکی از جمله 
های مورد ضرورت ها قلم جنسهای هندی و دههای مختلف، مونتاژ موترسایکلبرنج هندی با نام

 (211: 0191شود. )تمنا، در بازار های افغانستان پیدا می

 اسالم و دموکراسی
کستان و هند، بین لنها اختالف وجود داشیت. در از هنگام تجزیه شبه قاره و استقالل دو کشور پا

 0910و سپس در  0911این منازعه بر مبنای ایدئولوژی بود. وقوع دو جنگ در سال های  0941
کستان شرق( و هم نین واقعه کارگیل در  ، به ایجاد فضای 0999)بعد از استقالل بنگالدیش یا پا

بار میان مسیلمان و هنیدوها طیی تیاریخ لمیز بین دو کشور منجر شد. تعارضات خشونتخشونت
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های ایدئولوژیک در این منطقه قاره نشان دهنده عمق تفاوت و تنشو فرقه در شبهتعامالت این د
 (14: 0181جهان است. )تمنا،  

کستان بیر هوییت اخیتالفاعتمادی و ناهمهای بیبه باور بوزان، ریشه زای سویی بین هند و پا
یزم در دو کشور موضیوعیت دارد کیه هنید بقیا و منیافعش را در گسیترش دموکراسیی و سیکوالر 

کستان مذهب و دین است که با سیکوالریزم  که فلسفۀ وجودیمنطقه پیوند زده است. در حالی پا
مانید ها در گستره جنوب لسییا محصیور نمیلمیزد. بدین لحام این اختالفات و بازیهند در نمی

نگریم، شود. هرگاه از دری ه نیوریالیسم بکشورهای لسیای جنوبی و افغانستان را نیز مشمول می
کستان که صیادرکننده تنیدروی در منطقیه باشید. لمییزش و افغانستان دموکراتیک هیت گاهی با پا

کم شیود کیه همسویی پیدا نخواهد کرد. مگر این که نیوع رژییم سیاسیی طالبیان در افغانسیتان حیا
کستان و دشمنی ارزشی با هندوستان داشته باشد. )  (0191عقرب  09صی ،  8دوست طبیعی پا

وزیر هند سفری در افغانستان داشت و هدف سینگ از این سفر، جلوگیری از افزایش نخست 
کستان در افغانستان و نیز اعالم لمادگی کشورش برای مقابله بیا بازگشیت بنیادگراییان بیه  نفوذ پا

های دموکراسی در افغانستان بود. هند هم نین هند قدرت و اعالم امیدواری هند به تحکیم ریشه
است که تا به هر نحو ممکن، احتمال تشکیل دولتی رادیکال در افغانسیتان را از بیین درصدد لن 

ببرد؛ چرا که رادیکالیسم اسالمی در شکل ممکن لن تهدییدی علییه امنییت ملیی هنید محسیوب 
 (010: 0191شود )شفیعی و همکاران، می

و اقتیدارگرا از اسیالم جو ها تفسییری سیتیزههای تندرو مثل طالبان و سایر گروهدر رابطه گروه
دهند که از خشونت پرهیز ندارد، بنیادگرایان برلنند که قدرت سیاسی به دسیت لورنید تیا ارائه می

اسالم را به شیوه مورد نظر خود تیرویج کننید. از ییک سیو، بنیادگراییان اسیالمی بیا مدرنیزاسییون 
گذارد، به و اقتصادی کنار میهای اجتماعی، سیاسی مبتنی بر سکوالریزم که دین را از تمام حوزه

زنید، بیه ایین شییوه در شدت مخالفند و برای مقاومت در برابر لن به اقدامات مختلفیی دسیت می
کستان راضی می باشد و هند و ایران شدید مخالف است و لن را تهدیید علییه امنییت افغانستان پا

 (022: 0190خانی، دانند )حسینخود می
نویسد: ما از رئیس جمهور کرزی ب خود خالف رفتارش چنین میدر این رابطه مشرف در کتا

اش، حماییت زدههای صل  جویانۀ او در راستای گسترش دموکراسیی در کشیور جنیگو سیاست
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گرایی باید با قیدرت تمیام، همیاهنگی مطلیق و کنیم. جنگ مشترک ما علیه تروریسم و افراطمی
 (480: 0181همکاری کامل ادامه یابد. )مشرف، 

 گیرینتیجه
بندی توان لن را به ابعاد داخلی و خیارجی دسیتهوضعیت بحرانی افغانستان ابعاد مختلف دارد که می

گیردد کیه همیان مسیألۀ اختالفیات قیومی، کرد: بعد داخلی لن بیشتر به خود مردم افغانستان بر می
کیه عیدم مشیارکت حیل شید  2110باشد. این مسأله تاحدی بعدی از سال زبانی، سمتی و مذهبی می

گیردد کیه اقوام در قدرت بودند. بعد خارجی لن بیشتر به کشورهای هسمایه و کشورهای مربوط می
در افغانستان منافع دارند و این منافع در تعارض بیا منیافع کشیوری دیگیری اسیت. در ایین تحقییق، 

کستان افغانستان است. تنش این دو کشوری عوامل متعدد دارنید. تمیام  پژوهش روی تنش هند و پا
کستان بیرای بهره بیرداری از لن این عوامل هر چند در ذات و عملکرد چندگانه دارند و در نهایت پا

کسیتان از هنید، سرسیختدست به خشونت می ترین زند. چون این دو کشور از هنگیام اسیتقالل پا
 . بیندای شک و تردید میدشمنان هم اند. هر عملکرد همدیگر را به دیده

کستان با نداشتن عمق استراتژیک در برابیر هنید، مجبیور اسیت بیرای رفیع ایین باید ا فزود، پا
هیای الحمایت خود بسیازند و ییا هیم از گروهمشکل از افغانستان استفاده نماید یا حکومت تحت
ترین چیالش در افغانسیتان همیین شود عمدهتندروی مانند طالبان حمایت نماید که چند دهه می

ت و در قدرت بودن این گروه در خطری برای امنیت هند است. هنید نییز ماننید گروه طالبان اس
اند و در تالش اسیت کیه ایین گیروه از قیدرت دور بمانید و ثبیات افغانستان قربانی تروریسم بوده

ساالری در افغانسیتان بیه شیکل دوامیدار باشید کیه ایین موضیوع باعیث کنیار زدن سیاسی و مردم
هیای  شوند. هند برای حمایت از این روند در افغانسیتان فعالیتقدرت میهای تندرو از بدنه گروه

متعددی را در افغانستان اجرا نموده است و به عنوان ییک کشیور فعیال در بازسیازی و سیازندگی 
افغانستان نقش خوبی را ایفا نموده است. چون ثبات  سیاسی و  توسعه در ابعاد مختلف هم برای 

شدن لن در افغانسیتان هنید بیه چنید هیدف خیود  ان مفید است با اجراییهند و هم برای افغانست
یابد. اول، اینکه روابط خود را با افغانستان مستحکم کیرده و باعیث تضیعیف روابیط بیا دست می

کستان می شود. دوم، اینکه هند اقتصادش در حال توسعه است و نیاز به بیازار و میواد خیام دارد پا
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تواند که هم بازار افغانسیتان را در دسیت بات در افغانستان مرفوع شده میکه این مسأله از طریق ث
کستان را در گرفته و هم به لسیایی میانه راه پیدا کرده است. سوم اینکه با ایران و سایر کشورها، پا

اش را مهیار نمیوده و خیودش را انیزوای جنیوب لسییا محاصره سیاسی قرار داده و دشمنی دیرینه
کستان مسیأله بحیران کشیمیر اسیت. کشیمیر از بیرون نموده  است. چالش عمده دیگر هند و پا

افگند؛ چون لن دو کشیور، بیشیتر باشد ولی بحران لن باالیی افغانستان سایه میافغانستان دور می
کستان موضوع کشمیر را به افغانستان را می کشاند. بیا ایین حیال هنید در صیدد برقیرار نمیودن پا

کستان از ایین ناحییه نگرانیی حضیور هنید در موازنه در برابر پ کستان در افغانستان است. ولی پا ا
کستان در همسایگی افغانستان قیرار دارد می خواهید دسیت بیاالتر از هنید در افغانستان است. پا

کستان برعالوه هند با افغانستان نیز موضوعات الینحلی دارد و  تحوالت افغانستان داشته باشد. پا
کسیتان تیرس خواهد که دنمی ر افغانستان دولت قدرتمندی شکل بگیرد و دوست با هند باشد. پا

ها حمایت کرده و مشکل خیط دیورنید را بیه نفیع ها و پشتوناز لن دارد، با همکاری هند، از بلوچ
زای دیگر نییز بیین لن دو کشیور وجیود دارد کیه لنهیا از افغانستان حل و فصل نماید. موارد تنش

 گیرد و وابسته به لنهاست.شمه میموارد یادشده سرچ
ها در افغانستان مهیا شده و هر کشوری تالش دارد بیه منیافع الذکر زمینه دخالتبا موارد فوق

هاسیت خود برسد. رسیدن به اهداف و منافع زمینه ناامنی را در افغانسیتان فیراهم نمیوده کیه سال
 است. یابی صل  و ثبات قربانی داده مردم افغانستان برای دست

پس پیشنهاد این است که سیاسیون افغانستان در اول کوشش نموده مشکالت داخلیی را حیل 
ک افغانسیتان علییه  کسیتان را قیانع سیازند کیه هنید از خیا گیاه، پا نماید، بیا دیپلوماسیی فعیال و ل

کستان استفاده نمی کند. برای هند هم این اجازه را ندهند که از افغانستان علیه کشیوری دیگیر پا
های حیاتی مانند تیاپی کیه بیرای هیر سیه کشیور مهیم ستفاده نماید. دیگر اینکه افغانستان پروژها

ها به امنییت و ثبیات افغانسیتان برداری سپرده شود، تا دولتباشد، تالش نماید که لنها به بهرهمی
و  نییابتی ویرانگیر در افغانسیتان خیودداری نمیوده، صیل ها از جنگترغیب شود تا اینکه دولت

امنیت افغانستان برای لنها ضروری باشد که این موضوع باعث امنیت در کشورهای منطقه شیده 
ها از افغانستان به عنوان یک مکان امن بیرای و روابط تجارتی و اقتصادی افزایش یافته و نگرانی

 تروریسم حل خواهد شد.
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 :منابع
 کتب:

از بیییرون، ناشییر: موسسییه  : نگییاهی2104(، افغانسییتان پییس از 0192بلخییی، میییرویس، ) -
 تحصیالت عالی افغانستان.

(، سیاست خیارجی لمریکیا در افغانسیتان: طیرح خاورمیانیه بیزرگ، 0181تمنا، فرامرز، ) -
 سازی و مبارزه با تروریسم، تهران، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی.ملت -دولت

، جلد دوم، ناشران عازم و (، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون0191سپنتا، رنگین دادفر، ) -
 پرنیان.

کسیتان، چیا  اول، ناشیر تهیران 0188نیا، زیبیا، )فرین - (، مثلیث لسییایی چیین، هنید و پا
 وزارت امور خارجه

الملیل، چیا  شیانزدهم، (، اصول سیاست خیارجی و سیاسیت بین0189قوام، عبدالعلی، ) -
 ناشر: سمت.

تییامین امنیییت افغانسییتان  (، نقییش اسییتراتژی لمریکییا در0191مهییاجر، محمدلصییف، ) -
 پساطالبان، کابل: انتشارات فرهنگ.

کسییتان و 0190بین، امیرحسییین، )نیییک - (، جغرافیییای سیاسییی لسیییای جنییوبی )هنیید، پا
 افغانستان(، چا  اول، ناشر زیتون سبز.

 مقاالت:
ترین منابع تنش و تهدیید در روابیط (، تحلیل مهم0191اطاعت، جواد و احمدی، ابراهیم، ) -

کست  ان و همسایگان، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره هفتم.پا
کسییتان و 0194اطاعییت، جییواد و احمییدی، ابییراهیم، ) - (، تحلیییل ژئوپلیتیییک روابییط پا

هیا و تهدییدها، فصیلنامه تحقیقیات سیاسیی بیین المللیی، شیماره بیسیت همسایگان: تنش
 چهارم.

طقیه ای در فراینید (، نقیش بیازیگران من0194لقاجری، محمدجواد و کریمیی، مرتضیی، ) -
 دولت سازی افغانستان در دوران طالبان و پسا طالبان، پرتال.
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(، لینده رفابتهیای راهبیردی متیداخل در اقییانوس 0191برزگر، کیهان و رضائی، مسعود، ) -
 هند، فصلنامه سیاست، دور چهل و هفتم، شماره یکم.

تی سیاسیت خیارجی (، بررسیی رئالیسی0191منور، سییدایوب، )پور، طاهر و موسیویحسن -
لمریکا در خاورمیانه و راهکار مواجهه با لن، فصلنامه مطالعاتی سیاسی بین المللی، شماره 

 پنجم.
کستان نسبت به طالبان محلی و طالبان افغانسیتان، 0190خانی، الهام، )حسین - (، رویکرد پا

 فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نوزدهم.
(، بررسیی نقیش و چایگیاه 0191للیه و کیاظمی، مهیدی، )دهقان، یدالله، یزدانی، عناییت ا -

افغانستان در روابط استراتژیک ایران و هند، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیسیتان 
 و بلوچستان، شماره سی و چهارم.

(، بررسی تاثیر بحران سیوریه در 0191سعادت، علی، تمر، محمدلثار  و خزایی، هوشنگ، ) -
 المللی.های سیاسی بینالمللی، رهیافتای و بینجدید منطقهتغییر بلوک بندی های 

گرایی هنید در تعامیل (، راهبرد موازنه0191شفایی، مسعود موسوی و اسکندری، سعیده، ) -
 با ایران و لمریکا، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، شماره بیستم.

کسیتان )لف(، تبیین سیاست نوین دولت اوبامیا در ا0188شفیعی، نوذر، ) - -فغانسیتان و پا
ک(، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، شماره پنجم.  پا

(، تبیین عوامل میوثر بیر اتخیاذ اسیتراتژی دولیت ترامی  نسیبت بیه 0191شفیعی، نوذر، ) -
 افغانستان، فصلنامه پروژهش های روابط بین الملل، شماره بیست و چهارم.

(، رویکیرد هنید در قبیال 0191فشیین، )شفیعی، نوذر، نصیری، شیهریار فرجیی و متقیی، ا -
 )بانگاه به ایران(، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره دوم. 2110افغانستان پس از یازده سپتامبر 

سیپتامبر بیر ارتقیاء  00(، تیاثیر حیوادث 0191طباطبایی، سییدمحمد و حضیرتی، راضییه، ) -
 الملل.الملل، پژوهشنامه روابط بینجایگاه روسیه در نظام بین

کستان،  -(، امکان سنجی همگرایی ایران0191، حمیدرضا و احمدی، ابراهیم، )محمدی - پا
 فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره بیست و چهارم.
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(، اقتصیاد 0191لبیاد، محمودخیانی، )میبدی، حسین پوراحمیدی، قیوام، عبیدالعلی و جوی -
تباط لن بیا لسییای مرکیزی، فصیلنامه لسییای سیاست خارجی هند و راهبردهای پیوند و ار 

 مرکزی و قفقاز، شماره نود و هشتم.
(، تبییین جایگیاه افغانسیتان بیه 0191وثوقی، سعید، فالحی، احسان و حیدری قربیانعلی، ) -

کییید بییر منطقییه لسیییای جنییوبی و نقییش  عنیوان کییانون چنیید زیییر سیسییتم منطقییه ای بیا تا
 از، شماره هشتاد و هفتم.هندوستان، فصلنامه لسیای مرکزی و  قفق

 :انترنتی
 بی بی سی  -
 وله دریدوی ه  -
 روزنامه افغانتسان  -
 صب  کابل  -
 مرکز مطالعات بین المللی صل   -
 موسسه مطالعاتی راهبردی شرق  -
 هشت صب   -

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 توسعۀ اقتصادینقش آموزش نیروی انسانی در 

 

 *احمد فواد امیری
 پوهنتون دعوت عضو کدر علمی دایمی پوهنځی اقتصاد*

 :چکیده
شمار  توسعۀ اقتصادی بهیابی به رشد و ترین عوامل دستسرمایۀ انسانی در کنار دیگر عوامل تولید، از مهم

رود. این مقاله با در نظرداشت مفاهیم اساسی توسیعه منیابع انسیانی و نگیاه تحلیلیی بیر نقیش لمیوزش می
است. روش استفاده شده در این تحقییق ترکیبیی )کمیی و توسعۀ اقتصادی، نگاشته شده نیروی انسانی در 

یی در مورد موضوع تحقیق از کتیب و مقیاالت معتبیر کیفی( است؛ طوری که  با استفاده از روش کتابخانه
لوری شده است که انیدازه ها از طریق توزیع پرسشنامه جمعاستفاده شده و با استفاده از روش میدانی داده

دهد که پیوند مستحکمی بین لموزش های این تحقیق نشان میتن می باشد. یافته 11نمونه تحقیق حاضر 
تر کشورها، توسعۀ اقتصادی وجود دارد و شواهد موجود در بیشنیروی انسانی و نقش لن در فرایند تولید و 

وجود  توسعۀ اقتصادی، ارتباط قویگذاری لموزشی نیروی انسانی و مؤید این حقیقت است که بین سرمایه
 کنند.گذاری میتر جوامع، مبالغ هنگفتی را در این بخش، سرمایهدارد. بدین لحام، امروزه بیش

 وری، فقر. توسعۀ اقتصادی، بهرهنیروی انسانی، لموزش،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
هیا وری و چگیونگی میدیریت لنتوسعۀ اقتصادی در یک جامعه، بیه مییزان عوامیل تولیید، بهیره

کثر کشورهای جهان سوم بر این باورند که رمیز »گوید: میکه مایکل تودارو ی دارد؛ طوریبستگ ا
( 141: 0190)تیودارو،« هیای لموزشیی اسیت.اصلی توسعه ملیی، گسیترش کمیی سیریع فرصیت

بیه »گویید: میتوسیعۀ اقتصیادی چنان هاربیسون، راجع به اهمیت و نقش لمیوزش در رشید و هم
ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از لن در اقتصاد ملی به نحیو د مهارتوضوح کشوری که نتوان

)عمیادزاده، « برداری نمایید، قیادر نخواهید بیود هییت چییز دیگیری را توسیعه بخشید.مؤثری بهره
0114 :24) 

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ییک چه در نهایت خصوصیت روند اقتصاد دانان معتقداند که لن
کند، منابع انسانی لن کشور است، نه سرمایه یا منیابع میادی دیگیر. ایین منیابع میکشور را تعیین 

کم میانسانی است که سرمایه هیای بیرداری میی کنید، سیازمانسازد، منابع طبیعیی بهیرهها را مترا
بیرد. )جلییل ونید، لورد و توسیعه ملیی را پییش مییوجود مییاجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به 

0188 :11) 
های هنگفتیی توسیط دولیت و گیذاریریان چند سیال اخییر در بخیش لمیوزش، سیرمایهدر ج

گیذاری هنگفیت که سیرمایهشود اینسکتور خصوصی صورت گرفته است، حاال سوال مطرح می
التحصییالن، چیه دولتی و خصوصی در سکتور معیارف در افغانسیتان و صیعود سیریع لمیار فیارغ

 نستان داشته است؟ توسعۀ اقتصادی افغاتأثیراتی باالی 
های مهیم توسیعه در این تحقیق تالش شده است که رابطه مییان لمیوزش و بعضیی از شیاخ 

 مانند رشد، کاهش فقر و نابرابری وغیره به بررسی گرفته شود.

 پیشینۀ تحقیق
لموزش و نقش لن در توسعه، یک موضوع جالب و قابل توجه است که بسییاری از علمیای علیوم 

اند. نتایج بسیاری تحقیقات و  دانشمندان توسعه، لن را مورد پژوهش قرار دادهخصاجتماعی به 
توسعۀ اقتصادی تأثیرات مثبت دارد. در این قسمت دهد که لموزش نیروی بشری باالی نشان می

کتفا می  کنیم:به یادلوری دو تحقیقی که توسط محققین ایرانی صورت گرفته ا
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 0188در سال « یی و توسعه پایدارلموزش توسعه»زیر عنوان  موسایی و احمدزاده تحقیق  را که
کیه لمیوزش در کشیورهای درحیال توسیعه در صیورتی»انجام دادند این نتایج را بیه دسیت لورنید: 

هیای های شغلی و زندگی، پرورش خالقیت و نولوری، تقویت مهیارتهای لموزش مهارتویژگی
کی، افزایش توانیایی مهیارت گیری و ری، پیرورش و تقوییت روحییۀ پژوهشگییهیای تصیمیمادرا

کند. هم نن ابراهیمیی میافزایش توانایی ارزیابی و نظارت را داشته باشد، به توسعۀ پایدار کمک 
گیر لمیوزش را بیه ( نیز می0194کارانش )و هم صیورت فراینید دسیتیابی بیه سیرمایۀ نگارند کیه ا

 ها است.گذاریراتب باالتر از سایر سرمایهانسانی در نظر بگیریم نرخ بازگشت سرمایۀ لن به م
اما در افغانستان تا هنوز هیت تحقیق معیاری و معتبری در این ارتباط صیورت نگرفتیه اسیت. 
بنابراین، در تحقیق حاضر تالش شده است تا تأثیرات رشد تحصیالت و لمیوزش نییروی انسیانی 

 ررسی گرفته شود.توسعۀ اقتصادی به بهای عمده در افغانستان باالی شاخ 

 مبانی نظری
هیای واالی انگیز لموزش و پرورش در زندگی انسان و شگوفایی استعدادها و ارزشنقش شگفت

تواند در رشید اخالقیی، رفتیاری و کس پوشیده نیست. لموزش و پرورش نه تنها میانسانی بر هیت
یقی و مصال  اجتمیاعی ای در جهت رفع نیازهای حقحتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله

 ( 202: 0188لید. )موسایی و احمدزاده، به شمار می
لموزش افراد در واقع »گوید: میدر مورد اهمیت لموزش  -پدر علم اقتصاد-چان ه لدم اسمیت

هیای لنیان ها است. با لموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشید قابلییتگذاری در لننوعی سرمایه
گذاری در تری نایل گردند؛ بلکه جامعه نیز از سرمایهنه تنها خود به درلمد بیشگردد که میسبب 

-شوند و جامعه مییها با لموزش، به سرمایه مبدل میبه عقیده اسمیت انسان«. ها منتفع گرددلن

 (1: 0114)عمادزاده، « مند گردد.صورت بهتری بهرهها بهتواند از توان تولید لن
ترین اقتصاددانان معاصر است و به پدر نظریه سرمایه انسیانی ز که از مهمچنین تئودر شولتهم

کیید معروف است، نیز بر اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه انسانی در تحلیل هیای اقتصیادی تأ
کتسیابی انسیانتوانایی»فراوان دارد. بنابر عقیده شولتز  وری تیرین منبیع رشید بهیرههیا مهیمهای ا

تیرین عنیوان مهیملیید و لمیوزش و پیرورش بیههای اخییر بیه حسیاب مییلتوسعۀ اقتصادی ساو 
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)موسیایی و « گذاری در انسان، دارای مؤثرترین نقش در رشید و توسیعه جوامیع میی باشید.سرمایه
 (  201: 0188احمدزاده، 

-ها و هزینیهکننده عرضه و تقاضای لموزشی و تفاوت بین فایدهاقتصاد لموزش، عوامل تعیین

های لموزش بایید بیه کند. هزینهمیگذاری در لموزش را بررسی و اجتماعی سرمایه های شخصی
چنیین بیا توجیه بیه نحوی تخصیی  یابنید کیه بیاالترین بیازده اجتمیاعی را بیه دسیت لورده و هم

هیای های مختلیف و ابیداعات لموزشیی و روشگیری از راهمحدودیت منابع برای لموزش یا بهره
 (1-1: 0181کارلیی را فراهم نماید. )سعیدی،  جدید، زمینه افزایش

 تقاضای خدمات آموزشی
های اقتصیادی، اجتمیاعی، فرهنگیی و سیاسیی تواند دالیل و انگیزهتقاضا به خدمات لموزشی می

توسیعه انگییزه اقتصیادی لن را ( برای کشورهای رو به0188داشته باشد. اما موسایی و احمدزاده)
 داند. تر از سایر عوامل میمهم

( باورمند اند کیه مییزان لمیوزش تقاضیا شیده در عمیل ییک تقاضیای 2119تودارو و اسمیت )
های اشتغال با دستمزد زیاد در بخش پیشترفته است؛ زیرا دسترسی به چنین مشتقه برای فرصت

کثر مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته، لموزش را نیه مشاغل عمداز با تحصیالت مرتبط است. ا
عنیوان ابیزار دسیتیابی بیه اشیتغال در بخیش مزایایی ذاتی غیر اقتصادی لن؛ بلکیه صیرفاز بیهبرای 

 های لموزش مقایسه کرد.خواهند. این مزایایی مشتق را باید به جای خود با هزینهپیشرفته می
میزان تقاضای لموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، بیه 

 شود:ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می وسیله
 اختالف مزد یا درلمد؛ .0
 احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛ .2
 های مستقیم شخصی؛هزینه .1
های فرصت از دست رفته لموزش، به این ترتیب که هر چه های غیر مستقیم یا هزینههزینه .4

تیر خواهید بیود. )موسیایی و لمیوزش کیمتر باشید، تقاضیا بیرای فرصت از دست رفته بیشهزینۀ 
 (201: 0188احمدزاده، 
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 عرضه خدمات آموزشی
گیردد، در میها در ییک کشیور تعییین عرضه لموزش که توسط میزان ظرفیت مکاتب و دانشگاه

اجتماعی دارد تا اقتصادی. به همیین دلییل اسیت -تر دالیل سیاسیکشورهای درحال توسعه بیش
 دیده هماهنگی وجود ندارد.عرضه و تقاضای نیروی کار لموزش که در این کشورها، میان

عرضه لموزش، بستگی به استراتیژی توسعه دارد. این امر به ویژه در کشورهای درحال توسعه 
کند که چیه مقیدار از امکیان ظرفییت لموزشیی فیراهم میمصداق دارد. استراتیژی توسعه، تعیین 

یابد و چه سطوح تحصیلی مورد های لموزشی راهبه مکانگردد، چه لموزشی ترویج شود، چه کسی 
عنایت قرار گیرند. لذا، عرضه لموزشی را باید با معیارهای دیگری که غالباز اقتصادی هم نیستند، 

شیود و سیپس بیه طیور اقتصیادی در سنجید. بدین ترتیب، نخست استراتیژی توسعه برگزییده می
گر با هرنوع معیارهیای )اقتصیادی، سیاسیی و اجتمیاعی( گردد. بنابراین، ا میمورد لموزش بحث 

هیای توسیعه صیادرات و ییا جیایگزینی واردات استراتیژی توسعۀ صنعتی را از طرییق اسیتراتیژی
که اسیتراتیژی توسیعه تری معطوف گردد، تا اینبرگزینیم، به سطوحی خا  از لموزش توجه بیش

 (01: 0181خودمحور، انتخاب شود. )سعیدی، 

 گذاری در آموزشازده سرمایهنرخ ب
که رشد اقتصادی تابع مقدار عوامل تولید )نیروی کار و سرمایه اسیت( تیابع کیفییت همان طوری

نیروی کار و تکنولوژی نیز است. با بهبیود کیفییت کیار، اسیتفاده از تکنولیوژی بهتیر و ترکییب 
. بهبیود کیفییت نییروی کیار و توان بازدهی عوامل تولید را افزایش دادتر عوامل تولید، میمناسب

دییده و تیر ممکین اسیت. نییروی کیار لموزشارتقای سیط  تکنولیوژی بیا لمیوزش بهتیر و بییش
تیری در متخص  توانایی استفاده کاراتر و مؤثرتر عوامل تولید را داشته و در نتیجه بازدهی بییش

 لورد. میان میفرایند تولید به 
تیر از گیذاری لموزشیی بییشای درحال توسعه، سرمایهشده در کشورهبر اساس تحقیقات انجام

های فزیکی بازدهی دارد که این امر، نشان از کمیابی مزمن سرمایه انسیانی اسیت. گذاریسرمایه
 نتایج این تحقیقات نشان داده است که:
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یابید؛ لیذا، بیازده گذاری لموزشیی بیر اسیاس مقیاطع لموزشیی کیاهش میینرخ بازده سرمایه .0
 تر از مقاطع باالتر است؛ی، بیشلموزش ابتدای

هیای درحیال نرخ بازده خصوصی و اجتماعی لموزشی بسیار نابرابر است؛ چیرا کیه دولیت .2
-که فرد هزینیه خصوصیی کیمشوند. از اینتوسعه، هزینه هنگفتی را در لموزش متقبل می

 پردازد، بازده خصوصی باالتر از نرخ بازده اجتماعی لموزشی است؛تری می
گذاری لموزشی، نرخ بازدهی لموزشیی در از بازده خصوصی و اجتماعی سرمایهصرف نظر  .1

-تر از بخش عمومی است. این امر به دلیل انعطیافبخش خصوصی یا رقابتی کشور، بیش

 پذیری نظام مزد و معاشات در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است؛
بیازدهی در لمیوزش عمیومی تر از نیرخ یی، کمگذاری در لموزش حرفهنرخ بازدهی سرمایه .4

ییی بیه دلییل است. دلیل این مسأله این است که هزینه سیرانۀ تمیام مقیاطع لمیوزش حرفیه
-چنان دانشتر است. همتر لموزشی، از لموزش عمومی بیشتجهیزات و نیروی متخص 

هیای لمیوزش فنیی و های درسیی لمیوزش عمیومی، در مقایسیه بیا برنامیهلموختگان برنامه
لموختگیان فنیی و ای از مشیاغل را در پییش رو دارنید؛ ولیی دانیشف گستردهیی، طیحرفه
تیوان ایین امیر را انید. البتیه میییی، صرفاز برای ورود به یک شغل خا  لموزش دییدهحرفه

کی از اهمیت بخش خدمات در کشورهای درحال توسعه نیز تلقی کرد؛  حا
از مردان است. الزم به ذکر است که تر گذاری لموزشی در میان زنان بیشنرخ بازده سرمایه .1

تیر گذاری در لموزش، از تفرییق درلمید نییروی کیار لمیوزش دییده و کیمنرخ بازده سرمایه
لید. ییک جیزء عمیده ایین هزینیه، ها به دست می، نسبت به هزینه لموزش لندیدهلموزش

ناشیی دهد. لذا، چون هزینه فرصت درلمدهایی است که فرد در حین تحصیل از دست می
تر از مردان است، نرخ بیازده از اشتغال به امر لموزش زنان در کشورهای درحال توسعه، کم

 (0181گیرد. )سعیدی، شان نیز فزونی میلموزشی
)0+c1) /s*(y2y-0r = (y 

درلمد شاغالن  2yدرلمد شاغالن باسواد،  0yگذاری لموزشی، نرخ بازده سرمایه rدر این فرمل، 
جیای اشیتغال در  هزینه فرصت حضیور در مکتیب بیه 1yای الزم برای لموزش، هسال sسواد، بی

 باشد.هزینه ساالنه تحصیل می 0cبازار کار، 
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 اهمیت و نقش آموزش در توسعۀ  اقتصادی
توسعه عبارت است از ارتقای پایداٍر وضعیت کلی یک جامعه ییا نظیام اجتمیاعی بیه سیمت ییک 

تواننید مبنیای مفهیومی و سیه ارزش اساسیی ییا محیوری مییزندگی بهتر یا انسانی... امیا حیداقل 
های محوری معاش )توانیایی راهنمای عملی ما را برای درک معنای نهفته در توسعه باشند. ارزش

برلورده ساختن نیازهای اساسی(، عزت نفس و رهایی از بندگی )توانایی انتخاب کردن( نماییانگر 
هیا بیا نیازهیای انسیانی انید. ایین مؤلفیهه دنبال لن بودهاهداف مشترکی هستند که افراد و جوامع ب

هیا وجیود داشیته انید. ها در کلیه زمیانبنیادینی مرتبط هستند که تقریباز در همه جوامع و فرهنگ
 ( 14-11: 0190)تودارو و اسمیت، 

های های تولیدی اعم از ظرفیتتوسعۀ اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت
یکی، انسانی و اجتماعی. در توسعۀ اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد؛ اما در کنیار فیز 

بیرداری از ها تغییر خواهد کرد، تیوان بهرهلن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش
منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نولوری جدیدی انجیام خواهید شید. 

توان گفت که ترکیب تولید و سهم نسبی سرمایه و نییروی کیار نییز در فرلینید تولیید الوه میبر ع
 کند.تغییر می

گیر در جامعه است و نمی  تواند تنها در یك بخش از لن اتفاق بیفتید. توسیعه، توسعه امری فرا
اسیت  ای کیفییحد و مرز و سقف مشخصی ندارد؛ بلکه به دلیل وابسیتگی لن بیه انسیان، پدییده

 )برخالف رشد اقتصادی که کامالز کمی است( که هیت محدودیتی ندارد.
کنی فقر( توسعۀ اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه )ریشه 

و دوم، ایجاد اشتغال و بلند بیردن سیط  اسیتخدام کیه هیر دوی ایین اهیداف در راسیتای عیدالت 
نیافته متفیاوت عۀ اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعهتوساجتماعی است. نگاه به 

کیه در یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم اسیت؛ در حالیاست. در کشورهای توسعه
 .کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر استمانده، بیشتر ریشهکشورهای عقب

 کند:میتوسعۀ اقتصادی بازی ای در لموزش معموالز از دو بعد نقش تعیین کننده
توانید سیبب اول؛ نیروی انسانی یکی از عوامل اساسیی و کلییدی تولیید اسیت و لمیوزش میی 

کیه صینعت نقیش اساسیی در ها و در نتیجه مؤلدیت نیروی انسیانی گیردد. از اینافزایش مهارت
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سعه تکنولیوژی ممکین کند و توسعه در بخش صنعت صرف با تو میهای اقتصادی بازی فعالیت
دهید، است، تحقیق و توسعه که هیدف اصیلی لن را پیشیرفت در عرصیه تکنولیوژی تشیکیل میی

 گردد.میگذاری روی لموزش ممکن صرف با سرمایه
گیردد. میپیرور لغیاز هیای توسیعهای با ایجاد تفکیر علمیی و ذهنییتدوم؛ توسعه در هرجامعه

های اجتماعی و اقتصادی، م و دانش در مراودات و فعالیتگرا و اتکأ به علترویج فرهنگ توسعه
 گردد. بنابراین، نقش لموزش در توسعه، حیاتی است.میصرف با افزایش سط  سواد ممکن 

 لیمدل تحل
 یهیا¬از شیاخ  ی)متحول مسیتقل( بیا بعضی یانسان یرویلموزش ن انیرابطه م ق،یتحق نیا در

 گرفته شده است. یبررستابع( به  نی)متحولیاقتصاد ۀتوسعمهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل تحلیلی تحقیق 0شکل 

 هاتجزیه و تحلیل داده
کسیل به شرح ذیل مورد تجزیه لوری شده از طریق پرسشهای جمعداده نامه توسط نرم افزار ا

 شود:و تحلیل قرار داده می
 

متغییرهای تحقیق

متغییر مستقل آموزش نیروی انسانی

متغییرهای تابع

رشد اقتصادی

اشتغال زائی

میزان عاید

سطح بیکاری

سطح فقر

توزیع عادالنه عاید

بهره وری نیروی کار
مهاجرت روستانشینان 

به شهر
توسعه روستایی

شکاف جنسیتی
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 . روایی و پایایی پرسشنامه1
ده پرسشنامه، قابلیت اعتبار را دارد که موضوع تحقیق بینیم که لیا سواالت طرح شدر قدم اول می

  کنیم.کرانباخ لنرا سنجش میالفاء excelرا توضی  کند یا خیر؟ به این منظور با استفاده از 
 لزمون روایی و پایایی پرسشنامه

 k 01  تعداد سواالت
   هیامجمیوع وارییانس

Sum Var 019921 

 Var 14904  واریانس
 alfa 19191   خالفاء کرانبا

 : لزمون روایی و پایایی پرسشنامه 0جدول 
بیوده بنیاز پرسشینامه ترتییب شیده و  1،191شود الفا کرونباخ محاسبه شده ما طوریکه دیده می

 سواالت طرح شده در لن از اعتبار خوبی بر خوردار است.

 . احصائیه توصیفی2
پوهنتیون دعیوت، بییان و انسیتیتوت پرسشنامه تحقیق هذا ذریعه محصیلین طبقیه انیاث و ذکیور 

 پری گردیده است:اند به ترتیب ذیل خانهگذاری که مصروف تحصیلپالن
 

 های جمع لوری شده به تفکیک ذکور و اناث: احصائیه پرسشنامه 2جدول 
شیود ها می( کل نمونه٪4091پرسشنامه که ) 22د به تعداد شو طوریکه در جدول فوق دیده می

پری شیده شود توسط بخش ذکور خانه( می٪1891پرسشنامه که ) 10توسط طبقه اناث و متباقی 
 است.

 فیصدی تعداد جنست

 
 ٪ 4091 22 اناث
 ٪ 1891 10 ذکور

 ٪011 11 مجموع
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 . پاسخ به سواالت تحقیق5 
نامیه توسیط هیای مطیرح شیده در پرسیشدهندگان به هر ییک از پرسیشهای پاسخقرار ذیل پاسخ

گچارت  انه ارائه شده است:های جدا
وری نییروی کیار و در نتیجیه رشید اقتصیادی را نظام لموزشی افغانستان قابلیت بهبود بهره (0

 دارد؟
 

 
 کمی –: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  2شکل 

فیصید زییاد،  24911فیصد پاسخ دهندگان گزینه بسییار زییاد،  12981شود طوریکه دیده می
-فیصد هیت را انتخاب نموده اند. در کل میی 00912ار کم و فیصد بسی 1911فیصد کم،  1911

کثر کسانی که به این سوال پاسخ داده اند بیه ایین عقییده هسیتند کیه  توان چنین استنتاج کرد که ا
وری نیروی کار و در نتیجه رشد اقتصادی در افغانستان نظام لموزشی افغانستان باعث بهبود بهره

 شده است.
 یابد؟سواد سریعتر و بهتر شغل میده در افغانستان نسبت به افراد بیکر لیا افراد تحصیل (2

 

11.32%
3.77%

7.55%

24.53%

52.83%

هیچ بسیار کم کم زیاد بسیارزیاد
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 کمی -: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  1شکل 
دهنیدگان گزینیه بسییار زییاد، درصید پاسیخ 28911رسید چنان ه در شکل فوق به مالحظه می

 1911و درصید گزینیه بسییار کیم  11991درصید گزینیه کیم،  9941درصد گزینه زییاد،  22914
 ها گزینه هیت را انتخاب نموده اند.درصد لن

گردند. تر استخدام نمیسواد بهتر و سریعدهد که افراد باسواد نسبت به افراد بینتایج نشان می
 باشد.های اقتصادی در افغانستان میدلیل اصلی لن نیز سنتی بودن فعالیت

 سواد عاید بلند دارند؟ر به افراد بیلیا به صورت عموم افراد تحصیل کرده در افغانستان نظ (1

 
 کمی -: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  4شکل 

 21911دهندگان گزینه بسییار زییاد، درصد پاسخ 21911شود که در شکل فوق دیده میطوری
ها درصد لن 08981درصد گزینه بسیار کم و  01920درصد گزینه کم،  21942درصد گزینه زیاد، 

 انتخاب نموده است.گزینه هیت را 
کرده نسیبت بیه دهندگان معتقدند که افراد تحصیلشود که پاسخاز شکل فوق نتیجه گرفته می

 سواد عاید خیلی بلند ندارند.افراد بی
 گردد؟میالتحصیالن باعث کاهش سط  بیکاری در افغانستان افزایش نرخ فارغ (4
 

18.87%

13.21%
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 کمی -: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  1شکل 

درصید  01920درصید زییاد،  24911درصد گزینه بسییار زییاد،  01998ه مالحظه شکل فوق ب
 اند. درصد گزینه هیت را انتخاب نموده 24911درصد گزینه بسیار کم و  21911گزینه کم، 

التحصیالن باعث کاهش سط  بیکاری در توان چنین ادعا کرد که افزایش نرخ فارغدر کل می
 افغانستان نشده است. 

 لیا افزایش سط  تحصیالت در افغانستان منجر به کاهش سط  فقر شده است؟  (1
درصید زییاد،  08981درصید گزینیه بسییار زییاد،  22914شیود چنان ه در شکل زیر دییده می

درصد گزینیه هییت را انتخیاب  21911درصد گزینه بسیار کم و  00912درصد گزینه کم،  21942
که افزایش سط  سواد باعث کاهش فقر در افغانستان نشیده اینتوان گفت اند. در نتیجه مینموده
 است.

 
 کمی –: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  1شکل 
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 صعود سط  تحصیالت در افغانستان باعث کاهش فاصله طبقاتی شده است؟ (1
 

 
 کمی -: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  1شکل 

ک کننیدگان در تحقییق حاضیر  22914لید این است که لن ه از شکل باال بر می درصد اشیترا
درصید بسییار کیم و  24911درصید کیم،  00912درصید گزینیه زییاد،  01920گزینه بسیار زییاد، 

 اند.درصد گزینه هیت را انتخاب کرده 28911
توان استنتاج کرد که صعود سط  تحصیالت در افغانستان باعث کاهش فاصله طبقیاتی بناز می 

 نشده است.
 تحصیلی افغانستان قادر به تربیه نیروی انسانی مؤثر و کارا است؟لیا نظام  (1

ک کنندگان با گزینه بسیار زیاد،  1911قرار شکل،  درصد با گزینه زیاد،  24911درصد اشترا
درصد با گزینه هیت موافق  01998درصد با گزینه بسیار کم و  11909درصد با گزینه کم،  21911

رفت که نظام لموزشی افغانستان قادر به تربیه نیروی انسیانی میؤثر و توان نتیجه گهستند.  بناز می
 مطابق شرایط بازار نبوده است.

28.30%

24.53%

11.32%
13.21%

22.64%

هیچ بسیار کم کم زیاد بسیارزیاد
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 کمی –: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  8شکل 

 
 افزیش سط  لموزش باعث مهاجرت بیشتر روستانشینان به شهرها شده است؟ (8
 

 
 کمی -: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  9شکل 

درصید گزینیه زییاد،  21911دهندگان گزینه بسیار زیاد، درصد پاسخ 11914فوق؛  قرار شکل
درصید گزینیه هییت را انتخیاب  1911درصد گزینه بسیار کیم و  9941درصد گزینه کم،  28911

توان نتیجه گرفت که لموزش باعث مهاجرت روستانشینان به شیهرها شیده نموده است. از لن می
 است.
 ن توسعه روستایی را سریعتر ساخته است؟نظام لموزشی افغانستا (9
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 کمی -: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  01شکل 

درصید گزینیه زییاد،  21942دهندگان گزینه بسیار زییاد، درصد پاسخ 19912قرار شکل فوق، 
درصید گزینیه هییت را انتخیاب  1911درصد گزینیه بسییار کیم،  9941درصد گزینه کم،  01998

توان نتیجه گرفت که نظام لموزشی افغانستان منجر به تسریع فرایند توسعه می نموده است. در کل
 روستایی شده است.

هیای لیا افزایش سط  تحصیالت در افغانستان باعث کاهش شکاف جنسیتی در فعالییت  (01
 اقتصادی شده است؟

 
 کمی -: تحلیل سوال تحقیق به شکل کیفی  00شکل 

درصد گزینه  01919دهندگان گزینه بسیار کم، درصد پاسخ 21942رسد؛ چنان ه به مالحظه می
درصید گزینیه هییت را  24911درصد گزینه بسییار کیم و  01920درصد گزینه کم،  21911زیاد، 

دهندگان معتقدند که افزایش سط  تحصیالت توان چنین نتیجه گرفت، پاسخاند. میانتخاب کرده
 انستان نشده است.در افغانستان باعث کاهش شکاف جنسیتی در افغ

7.55%
9.43%

16.98%

26.42%

39.62%

هیچ بسیار کم کم

24.53%

13.21%

20.75%

15.09%
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هیچ بسیار کم کم زیاد بسیارزیاد
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 نتیجه گیری
های توسعه است، برای دسیتیابی بیه که یکی از شاخ لموزش روی نیروی انسانی، عالوه بر این

به اساس نتایج این تحقیق، لمیوزش نییروی انسیانی در  های توسعه نیز الزامی است.سایر شاخ 
اها بیه شیهرها و توسیعه هیا از روسیتوری نییروی انسیانی، مهاجرتافغانستان باعیث بهبیود بهیره

روستایی شده است؛ اما در زمینه از بین بردن فاصله طبقاتی، محو شکاف جنسیتی، کاهش فقر و 
 گردد:میبیکاری و تربیه نیروی انسانی نتایج چندانی به دست نیامده و پیشنهادات ذیل نیز ارائه 

 های بازار عیار گردد.نظام لموزشی مطابق نیازمندی •
 ظام لموزشی توجه بیشتر صورت گیرد.روی کیفیت ن •
زمینه ارائه خدمات لموزشی در تمام نقیاط افغانسیتان و بیه خصیو  بیرای طبقیه انیاث  •

 فراهم گردد.
 در زمینه تأمین امنیت جهت فعالیت بهتر مکاتب و دانشگاه ها جداز توجه شود. •
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 منابع:
 ا  اول، تهران.( اقتصاد کار و نیروی انسانی، چ0112سبحانی، حسن ) -
کبر ) -  ( اقتصاد لموزش، نسخه انترنتی.0181سعیدی، علی ا
 ( اصول اقتصاد لموزش و پرورش، چا   بیستم، اصفهان.0182عمادزاده، مصطفی ) -
( اقتصیاد لمیوزش و پیرورش، چیا  دوم، 0181محمود، متوسلی/ لهن یان، محمد رضیا ) -

 تهران.
، «راهبرد یاس»ای و توسعه پایدار. توسعه ( لموزش0188موسایی، میثم و احمدزاده، مریم ) -

 .08شماره 
گذاری در لمیوزش و (. سرمایه0194ابراهیمی مقدم، ندا، فارابی، پردیس و سلیمانی، نادیا ) -

هیا و ناشر تخصصیی مقیاالت کنفیرانس-توسعۀ اقتصادی. سیویلیکاپرورش و نقش لن در 
 ها.ژورنال

لمیوزش در بهسیازی نییروی انسیانی و ( ضیرورت و نقیش 0188جلیل وند، محمد امیین) -
 .011، شماره «ماهنامه دانشگاه تهران»توسعه. 

( مباحثی از اقتصیاد لمیوزش و پیرورش. اصیفهان: جیاده دانشیگاهی 0114عمادزاده، م. ) -
 دانشگاه اصفهان. 
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 نمبر پرسشنامه: ................

 پرسشنامه -
هیا در میورد نقیش لمیوزش نییروی انسیانی لوری دییدگاهن پرسشنامه تحقیقیی جهیت جمیعیا
ترتیب گردیده، بناز از شما احترامانه خواهشمندیم تا به تمام سواالت حاضر به  توسعۀ اقتصادیدر 

دقت و اطمینان خاطر پاسخ ارائه نموده و بنیده را در راسیتای تکمییل ایین تحقییق ییاری نمیوده، 
 ممنون خواهند فرمود.

 با احترام
 «امیری»احمدفواد 

 بخش اول: مشخصات پاسخ دهنده
 وظیفه سن سال تحصیلی جنسیت

 بیکار خصوصی دولتی به باال 12 12-28 21-21 22-08 چهارم سوم دوم اول زن مرد
                          

 بخش دوم: سواالت تحقیق
وری نییروی کیار و در نتیجیه رشید اقتصیادی در نظام لموزشی افغانستان باعث بهبود بهیره (0

 غانستان شده است؟اف
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
 لیا افراد تحصیل کرده در افغانستان نسبت به افراد بیسواد سریع تر و بهتر شغل میابد؟ (2
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
 صورت عموم افراد تحصیل کرده در افغانستان نظر به افراد بیسواد عاید بلند دارند؟ لیا به (1
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
 گردد؟میالتحصیالن باعث کاهش سط  بیکاری در افغانستان لیا افزایش نرخ فارغ (4
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
 لیا افزایش سط  تحصیالت در افغانستان منجر به کاهش سط  فقر شده است؟ (1
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
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 لیا صعود سط  تحصیالت در افغانستان باعث کاهش فاصله طبقاتی شده است؟ (1
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
 لیا نظام تحصیلی افغانستان قادر به تربیه نیروی انسانی مؤثر و کارا است؟ (1
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
 یشتر روستانشینان به شهرها شده است؟لیا افزیش سط  لموزش باعث مهاجرت ب (8
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
 لیا نظام لموزشی افغانستان توسعه روستایی را سریعتر ساخته است؟ (9
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 
هیای یش سط  تحصیالت در افغانستان باعث کاهش شکاف جنسییتی در فعالییتلیا افزا (01

 اقتصادی شده است؟
       خیلی زیاد     زیاد           کم                    بسیارکم هیت 

 تشکر از اشتراک و حمایت شما !
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 مدیریت کې د رهبری سبکونه

 

 *پوهنمل عصمت الله رحمی
 غړی یعلم کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځید *

 لنډیز
انسانانو موخو ته د رسېدلو لپاره تل هڅه کړی چې د یو مشر او قائد تر هدایت او الرښوونې النیدې خپلیې 

ګیانو څخیه ده  ورځنۍ چارې په ښه توګه ترسره کړي. له همدې امله د رهبرۍ موضوع یو لیه هغیه موضیوع
ې ډړر بحثونه شوی ولی د رهبرۍ اوسنۍ بڼه چې  د یوې علمی پدیدې پیه چې د تاریخ په او دو کې ورباند

 توګه د پوهانو ترمنر مطرح شوي د یو ویشتمی پیړۍ یوه تازه موضوع  ګڼل کېږي. 
په دغه لیکنه کې د رهبرۍ بېالبېل سیبکونه او شیېوې تیر څېړنیې النیدې نییول شیوي ترڅیو رهبیران پیه 

پام کې نیولو سره د ځان لپاره د رهبرۍ داسې یو سیبک غیوره کیړي سازمانونو کې د شرایطو او ځایګي په 
 چې په اغیزمن ډول د سازمان  د موخو حاصلولو لپاره خپل کارکوونکي په منظمه توګه هدایت کړي.

 .: رهبری، د رهبرۍ سبکونه، د مدیریت او رهبرۍ ترمنر توپیربنیادي اصطالحګانې
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 سریزه 
ګانو څخه شمېرل کېږي چې د تاریخ په او دو کې  ا ارزښته موضوعد رهبرۍ موضوع یوه له هغه ب

څرنګه چې په هر ملت ، د خلکو ترمنر تر هر څه ډړر بحثونه او خبرې اترې ور باندې شوې دي
کې بې شمېره ادبي او هنري پېښې په بشپړ ډول ددې موضوع پخلی کوي چې زیات شمېر خلکو 

کونکی )کارفرمایانو، نظامی سردارانو او مشران و( د خپلو هېوادونو پیه برخلییک کیې رغنیده او ټیا
رول لوبولې دئ. مګر د یوې علمې پدیدې په توګه د رهبرانو کړنې او په منظمیه توګیه  د رهبیرۍ 
مطالعه د یوویشتمې پېړۍ یوه تازه موضوع ده چې د انساني علومو په ځیانګړي ډول د ارواپیوهنې 

ړی اهمیت یې ځان ته غوره کیړی دی. څرنګیه چیې د او ټولنپوهنې د پرمخت  له کبله یو ځانګ
رهبرۍ موضوع نن ورځ یوه په زړه پورې او د اهمییت وړ موضیوع ده، لیه همیدې کبلیه پیه ډړیرئ 
ورځپاڼو، مجلو او علمي ژورنالونو کې د سیاسي، اقتصادي او علمیي رهبرانیو پیه اړه خیورا پیه زړه 

ېوادونو په ک ه یې د مهمو دندو د تحوالتیو پورې لیکنې او مقالې خپرړږي او د نړۍ، سیمې او ه
او بدلونونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پام ځان ته اړولی او د خلکو ترمنر د تودو بحثونو او خبرو اترو 

 سبب ګرځیدلی دی. 

ددغه پاملرنې اصلي دلیل دادی چې ډړر خلک پیدې انید دي چیې پیه سیازمانونو کیې د زییات 
ي او له همدې کبله په یو شمېر کارونو لکیه: د پیالن جیوړونې، قدرت خاوندان د هغوي رهبران د

تصمیم نیونې، د اړړکو ټینګښت او د تېري په کنټرولولو کې لیه رهبرانیو څخیه تمیه کېیږی چیې 
کمن واوسیېږي کمن او ځیوا لیه همیدې املیه کتزوکیان د رهبرییت عامیل د سیازمان د برییا او  ،وا

کامۍ اصلی المل بللی دی د یو غښتلې رهبریت څخه برخه من وی نو خپلیو  که چېرته سازمان نا
 (080: 0111علی شیرازي، ). موخو ته د رسېدلو لپاره ډړر چانس لري

ددغې موضوع په اړه د ترسره شویو څېړنو پایلې دا څرګنده وي؛ ددې لپاره چې مدیران د غییر 
کونو څښتنان شي نو باید د رهبرۍ داسې شېوې خپلې کړي تر څیو پیه کیارک وونکو کیې  رسمي وا

 (011: 0111علی شیرازي، ) .وفاداري وهڅول شي او روزنه ور کړل شي
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په دغه څېړنې کې د موضوع اهمیت ته پیه کتیو سیره هڅیه شیوې تیر څیو پیه میدیریت کیې د 
رهبرۍ بېال بېل سبکونه بیان او په خصوصي او دولتي اداراتو کې مدیران وهڅیول شیي تیر څیو د 

ه کولو او همدارنګه د کارکوونکو د هڅیونې لپیاره د ییو مناسیب خپلو ورځنیو کړنو د ال ښه ترسر 
 رهبري سبک څخه کار واخلي.

 رهبر او رهبري
مخکې لدې چې د رهبرۍ پر سبکونو خبرې وشي غوره ده چې لومړی په رهبر او رهبرۍ باندې 

 بحث وشي تر څو جوته شي چې رهبر څوک دی؟ او رهبري څه ته وایي؟

وهیانو او د انسیانی علومیو متفکرانیو د رهبیر او رهبیرۍ پیه اړه څرنګه چې میدیریت علیم د پ
بېالبېلې نظریې او تیوري ګانې لري، مفهوم یې ځینو علماوو رهبري د مدیریت لیه ییوې اساسیي 
دندې څخه بللې او ځینو نورو بیا د مدیریت په نسبت د رهبیرۍ لپیاره ییو پراخیه مفهیوم وړانیدې 

کیل  وایی چې )رهبري وایکوي. څرنګه چې د کمنتیا څخه عبارت ده چې معینو او ټا د هغه ځوا
شویو موخو ته د رسېدلو لپاره د نیورو کسیانو د ترغییب او هڅیونې المیل وګرځیي(. همدارنګیه د 
تیوری په نظر رهبری عبارت چې د ډله ایزو موخو د ترالسه کولو لپاره په مشیتاقانه ډول د خلکیو 

بیا رهبیري داسیې تعریفیوي چیې، )د ګیډو موخیو د ځیني نور پوهان ، هڅې تر اغېز الندې راولي
، )علیی رضیائیان .ترالسه کولو لپاره د نورو کسانو تیر اغېیزې النیدې را وسیتلو تیه رهبیري واییی(

۳۱۹۱ :222) 

همدارنګه رهبري په نورو کسانو کې داسې نفوذ کولو ته وایی چې هغوي د ګډو موخو الس تیه 
وذ او اغیزو درلودل د رهبرۍ نه بېلېدونکی برخیه ده، راوړلو ته وهڅوي. څرنګه چې پر نورو د نف

کمنتییا د  له همدې کبله ادعا کولی شو چیې پیه نیورو کسیانو کیې د نفیوذ کولیو او الرښیوونې ځوا
رهبرۍ اصلي مفهوم بیانوي. رهبری کېدای شي چې په رسمي او یا غیر رسمي توګه مطیرح شیي. 

بر په یوه رسیمی اداره او بنسیټ کیې پیه رسمي رهبري معموآل هغه وخت را منځته کیږي چې ره
دنده ګمارل شوي وي او هغه کسان چې د رهبیر تیر رهبیرۍ النیدې خپلیې دنیدې سیرته رسیوي 

کارمندانو( په نامه یادړږی. مګر د غییر رسیمي رهبیرۍ  –هغوي د ترالس الندې کسانو )مادونانو 
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ورته ډلګیو رهبري ییا موضوع هغه وخت مطرح کېږي چې رهبر د یوې مذهبی، توکمیز او دې ته 
الرښوونه په غاړه ولري او هغه کسان چې ددغه رهبر په الرښوونه کارونیه او کړنیې تیر سیره کیوي 

 (0: ۳۱۹۳)روح الله امین . هغوي ته پیروان ویل کېږي

 د مدیریت او رهبرۍ تر منځ توپیر
سیی توپیرونیه تیرمنر اساوی د د رهبرۍ او مدیریت په مفهوم د پوهېیدلو لپیاره غیوره داده چیې د

پدغه اړه د مدیریت د علم د پوهانو لخوا یو شمېر توپیرونه پیه النیدې ډول سیره پیه ، وپېژندل شي
 ګوته شوي دي:

  رهبرۍ کې ډول ډول موخې تعقیبېیږي، خیو پیه میدیریت کیې د سیازمان موخیو تیه
 لومړیتوب ورکول کېږي.

 توب ونلیری او رهبرۍ کې د مراتبو لړۍ مطرح نده او کېدای شی چی د سازمان غړی
خپلې کړنې له سازمان څخه بهر تر سره کړي، مګیر میدیر بایید د سیازمان غړیتیوب 

 ولري او له سازمان څخه بهر مدیر مفهوم نلري.
  رهبران د موخو په اړه شخصي لید لري، پداسی حال کې چې مدیران بیا غیر شخصی

 لید لري.
  ښه مدیر کېدای شی چیې رهبری د مدیریت هنر بلل کېږي یعنی یو مدیر هغه مهال

 (90: ۳۱۹۱د رهبرۍ له هنره برخه من وی. )یحیی یوسفی، 
له پورتنیو توپیرونو څخه داسې معلومېږي چې؛ مدیر هغه شخ  دی چې پیه سیازمان ییا اداره 
کې په رسمي ډول سره د مقام خاوند وي، پداسې حال کې چې رهبر کېدای شي په رسیمي ډول د 

ې رسمي ډول له سازمان څخه بهر د نورو کسانو د الرښوونې چیارې پیه سازمان د ننه او یا په غیر
غاړه ولري. په لنډو ټکو سره داسې ویلی شو چې د مدیر کلمه هغه چا ته په کیاروړل کېیږی چیې 
کارونه په صحی  توګه ترسره کوی، پداسې حال کې چې رهبر هغه چا ته ویل کېږی چیې صیحی  

 ( Peter. G. 2101: 89) .کارونه ترسره کوي
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کمنتییا او قیدرت  د یادونې وړ ده چې رهبر په نورو کسانو کې د نفوذ لپاره باید د ځانګړی ځوا
کمنتییا او شخصیی  کمنتیا په ټوله کې په دوو برخو یعنی سازمانی ځوا څخه برخه من وی چې ځوا
کمنتییا څخیه هغیه مهیال برخیه مین  کمنتیا سره وړشل کېږي. مدیر یا رهبر لیه سیازمانی ځوا ځوا

کمنتییا   ږی چې په سازمان کی پیه رسیمی ډول دکی منصیب او موقیف خاونید وی او دا ډول ځوا
مدیر ته د اداری قوانینو او مقرراتو له مخې ورکول کېیږي، چیې د مکافیاتو او مجیازاتو قیدرت پیه 
هغې کې شامل دي. پداسې حال کې چې شخصی قدرت د فرد پر شخصی وړتیاوو او ځانګړتییاوو 

په دریو عمده برخو وړشل کېږي چې د، تخصصي قدرت، مرجعیت یا نمونیوي پورې اړه لري او 
 (۳۱ : ۳۱۹۱، )یحیی یوسفی .قدرت او کاریزماتیک یا الهی ورکړې قدرت څخه عبارت دی

کتسابی موضیوع ده د میدیریت د پوهیانو تیرمنر د نظیر  دا چې رهبري او مدیریت ذاتی او یا ا
شخ  هنر بولي او ځیني نور بیا پدې اند دي چې  اختالف شته چې؛ ځیني رهبری او مدیریت د

کتسیابی موضیوع هیم ده او ییو شیخ   رهبری او مدیریت ددې ترڅن  چې ییو هنیر دی، ییوه ا
کوالی شی چې د ډړرې مطالعې او زده کړې په پایله کې یې هم ترالسه کړي. څرنګه چې خواجیه 

بللی دی او هغه څیوک چیې پیه نظام الملک په خپل کتاب سیاست نامه کې رهبریت یو ذاتی امر 
رهبر دی. ددې په وینا الله جل جالله یو  تاز ټولنه کې د یو بریالی رهبر په توګه را څرګندړږی هغه ذا

شخ  د رهبرۍ لپاره خلق کوي او هغه په ځانګړو صفتونو او ظرفیتونو سیمبال لیوي ترڅیو پیه 
 (۱۲ :۳۱۲۸، )سیدمحمد میرکمالی. خپله دنده عمل وکړي

و زیات شمیر هیوادونه د پرمختللې ټکنالوژۍ په مټ په چټکتیا سیره د پرمختی  پیه نن سبا ی
حالت کې دي او سازمانونه دداسې نړۍ سره د انطباق لپاره هڅی کیوي چیې پخپلیه رهبیرۍ کیې 
کمیه کیړې. لیه  داسې کسانو ته ځای ورکړي چې په سیازمان کیې د خالقییت او نوښیت فضیاء حا

سبکونه او الرې ور په ګوتیه شیی چیې د هغیې پواسیطه د  ته هغه همدې کبله پکار ده چې رهبرانو
خپلو کارکوونکو احساسات را وپاروی او هغوي دې ته وهڅوي  چې د سازمان موخو ته د رسیدلو 

 (11: ۳۱۹۳)لرش رضازاده و غالم رضا عزیزی، . لپاره کوټلی ګامونه اوچت کړي
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 د رهبرۍ سبکونه
ت د علم پوهانو ترمنر یو نظیر وجیود نلیری او د میدیریت پیه د رهبرۍ د سبکونو په اړه د مدیری 

ادبیاتو کې د رهبرۍ بېالبېل سبکونه تعریف شوي دي. په سازمانونو کې ددغه سبکونو کارونیه د 
هر سازمان په جوړښت او بلوغ پورې اړه لري او نشو کوالي چې د ټولو سازمانونو لپیاره ییو واحید 

په هکله  بېالبېل نظرونه شتون لیري مګیر پیه ټولیه کیې  سبک تجویز کړو. څرنګه چې د رهبرۍ
 :کوالی شو دغه نظریې په دریو برخو کې خالصه کړو

 الف( د رهبرۍ فردي ځانګړتیاوو نظریې 
 ب( د رهبرۍ د کړنو )رفتار( نظریې 

 ج( اقتضایی او موقعیتی نظریې 
ه نظر اچول شوی ترڅو د پدغه لیکنه کې د موضوع د روښانتیا لپاره پر پورتنېو نظریو یو رغند

 هرې نظریې ښه والی او بدوالی څرګند شي. 

 الف( د رهبرۍ فردي ځانګړتیاوو نظریې 
پدغه نظریو کې د مدیریت عالمانو د یو ښه رهبر لپاره ځیني ځانګړي صفتونه په ګوته کیړي دي 

ه پیه او هغه څوک چې دداسې صفتونو څښتن وی کوالی شی د یو مدبر او ښایسیته رهبیر پیه توګی
ټولنه او خلکو کې نفوذ وکړي. له همدې کبله ویلي شو چې؛ ښه رهبر هغه څوک دی چې د نیورو 
کسانو په پرتله د ځینو ځانګړو صفتونو څخه برخیه مین وي او د رهبیر پیه اړه ددغیه صیفتونو او 

 ځانګړنو لړلیک ورځ تر بلی او دړږی او د رهبر په ځانګړتیاوو کې نوي صفتونه ور زیاتېږي.

ه لیکنه کې د بیلګی په توګه د رهبر له الندینیو صفتونو او ځیانګړنو څخیه یادونیه کیوو او پدغ
همدارنګه هېره دې نه وي چې ددغه ځانګړتیاوو ک ه له یو رهبر څخه تر بل رهبر پیورې  تیوپیر 

 لري.

وي . هوښیارتیا یا ذهنی وړتیا: رهبر باید د خپلو پیروانو په پرتلیه د لیوړ ذهنیی وړتییا څښیتن  ۳
ځکه د رهبر لویه دنده د پې لو مسایلو او ستونزو سپړل او د هغوی د حل لپیاره د مناسیبو 

 الرو موندنه ده.
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. باور پر نفس: د ذهنی وړتیا سربېره رهبر باید د باور پر نفس له صفت څخه هیم برخیه مین ۸
 وی او د هر کار د ترسره کولو لپاره په خپل ځان باوري او ډاډمن واوسي.

د یا رسا بیان: ددې لپاره چې رهبر وکوالی شي پیه خپلیو پیروانیو کیې نفیوذ وکیړی او . څرګن۱
هغوي د ځان مطیع وګرځوي؛ نو ښایي په خبرو کې د ښه فصاحت او بالغیت څخیه برخیه 

 من وي.

. ټولنیزه وده او د نظر پراخوالی: رهبر باید دداسې فکری او نفسانی وړتیاوو څخه برخیه مین ۴
ه د ستونزو او کړاوونو په وړاندې مغلیوب او ییا د برییاوو پیه پایلیه کیې وی چې له روحی پلو 

مغرور نشی. له همدې امله رهبر باید د موانعو او کړاوونو په وړاندې د ډړرې حوصله مندۍ 
 .څخه برخه من واوسېږی؛ ځکه په رهبرۍ کې له نورو سره دښمنی او تربګني ځای نلیری

 (۸۸۱: ۳۱۹۱، )علی رضائیان

وړ ده چې له پورتنیو یاد شویو ځانګړتیاوو سیربېره د علمیاو لخیوا ځینیې نیور داسیې د یادونې 
صفتونه هم په ګوته شوي کوم چې د یو ښایسته رهبر له شان سیره ښیایی ترڅیو لیه دغیه صیفتونو 

 څخه هم برخه من وي: 

 .  ظاهری او فزیکی ځانګړتیاوې لکه قد، څېره او د بدن حرکتونه. ۳
 که: لوړې زده کړې او تجربې. کلتوری ځانګړنې ل۸
 . هوښیارتیا او ځیرکتیا۱
 . شخصیت۴
 . وظیفوي ځانګړتیاوې لکه: نوښت، او د کار د ال ښه تر سره کولو لپاره هڅاند...۵

البته د فردی نظریو تر ټولو مهمه ځانګړتیا چې په ثبوت رسېدلی ده هغه د ځیرکتییا ځانګړتییا 
. کېږي او د نورو ځانګړنو په هکله واحد نظیر نشیتهده چې د یو رهبر له اصلي صفت څخه ګڼل 

 (044: ۳۱۲۵، )سید مهدی الوانی
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 ب( د رهبرۍ د کړنو  نظریې 
ددغې نظریی اصلي تمرکز د رهبر پر کړنو او فعیالیتونو بانیدې را څرخېیږي او د رهبیر د اړړکیو 

رهبیرۍ شییوې ییا څرنګوالی له خپلو مادونانو او پیروانو سره بیانوي. ددغه نظرییې پیر بنسیټ د 
سبکونه په ټوله کې په دوو مهمیو برخیو ویشیل شیوې دي چیې د انسیانګرا او سیازمانګرا پیه نیوم 

 یادیږي. 

هغییه رهبییران چییې د خپییل تییرالس النییدې کییارکوونکو او پیروانییو د الرښییوونې پییه موخییه لییه 
درناوی انسانګرایې شیوې څخه کار اخلی، دوې په سازمان کې تر هر څه زیات انسانی کرامت ته 

 لري او پخپلو مادونانو او پیروانو باندې پوره باور او اعتماد کوي. 

کمنتیا او قدرت د خپلو پیروانو مدیون ګڼیې او اشخاصیو  لدې کبله انسانګرا رهبران خپله ځوا
ته ځانګړې پاملرنه لري او ارزښت ور کوي.  ددغه سبک کارونکي پدې انید دي چیې انسیان ییو 

ولیت منونکی ذات دي او کېدای شی په ښه توګه د کارونو د ښه تر سره خود جوش، هڅاند او مسئ
کمنتیا او قدرت د خپیل  کولو لپاره وهڅول شی. پداسې حال کې چې سازمانګرا رهبران خپله ځوا

 یو ټنبل او د مسئولیت نه منونکی شخ  په توګه پیژني. مقام او موقف مدیون بولی او انسان ذاتاز 

ییا شییوې کیاروونکي رهبیران د سیازمان میوخې او مامورییت تیه  له همدې امله ددغیه سیبک
لومړیتوب ورکوي او د سازمان کارونو د قوانینو او مقرراتو په رڼا کیې د ترسیره کېیدو غوښیتونکې 

دغه رهبران خپلو کارکوونکو ته د سازمان د موخو او ماموریت په پرتله لږ ارزښت ورکیوي او  ،دي
ول الندې نیسي ترڅو پیه بشیپړ ډول د قوانینیو او مقرراتیو لیه تل هغوي تر سختې څارنې او کنټر 

 (021: ۳۱۲۵، )سید مهدی الوانی .پلي کېدو څخه ځان ډاډمن کړي

د یادونې وړ ده چې ددغه دوو سبکونو ترمنر د رهبرۍ د سبکونو نور ډولونه هم د ځینو پوهانو 
 .بکې د نظریې پر بنسټ دمدیریتی شد یادړږي.  نامهلخوا بیان شوي چې د مدیریتی شبکې په 
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او دغه نظیر د )بلییک( او  مدیر لید نسبت افرادو او تولید ته تر څېړنې الندې نیول شوي دی
 ډولونو درلودونکی دی. ۲۳د یو مربعي چوکاک په مټ بیان او د لخوا   0)موتون(

ی شبکې بېالبېل ډولونه چې د رهبر پیه لیید په پورتنې چوکاک کې د شمېرو په مرسته د مدیریت
ډولونیو  لیه جملیې څخیه ییوازې پیر پنځیو  ۲۳پورې تړاو لري، بیان شوي دي. پدغه لیکنه کې د 

 مهمو ډولونو بحث کېږي. 

که چېرته رهبر لیه داسیې سیبک څخیه کیار واخلیی چیې تولییداتو او  (:۱-۱. بې توپیره سبک )۱
ي نو د رهبرۍ  دغې شیېوې تیه د بیې پیروا ییا بیې تیوپیره افرادو ته لږه  توجه او پاملرنه ولر

( نوم ور کړ شوی دی. پدغه سبک کیې رهبیر  د سیازمان د پرمختی  او ودې ۳-۳سبک )
                                           

1 Blake and Mouton 

 
9-9         

0-9 9 
ت 

زیا
 

     
    

      
رنه

پامل
 ته 

ولید
ت

 
     

    
     

     
 

 لږ

         8 
         1 
         1 

     
1-1     1 

         4 
         1 
         2 
 

9-0         
0-0 0 

9 8 1 1 1 4 1 2 0   
  لږ                   تولید ته پاملرنه                       زیات



     

 

 164 1400سال دوم، شماره دوم، بهار تحقیقی دعوت، –مجله علمی

لپاره هېڅ ډول پاملرنه او کوښښ نه کوي او یوازې په سازمان کې د خپل مقیام او موقیف د 
 ساتلو په فکر کې وي.  

کې رهبر خپله ټوله پاملرنه یوازې د کارونو او تولیداتو  پدغه سبک(: ۱-۹. وظیفه مداره سبک )۲
د ښه والي لپاره په کار وړي. پداسې حال کې چې کارکوونکو ته هېڅ ډول ارزښت نه ورکوي 
او له هغوي څخه د ماشین د پرزې په ډول کار اخلي. د یادونې وړ ده چې ددغې شییوې پیه 

د رهبر او کارکوونکو تیرمنر د شیخړو  کارونې سره کارکوونکی ناهیلې کېږی او کېدای شی
او منازعاتو رامنځته کېدو سبب شي او باالخره د سازمان د پرمخت  پیه الره کیې ییو لیوی 

 خنډ وګرځي.  

که چېرته رهبر پیه سیازمان کیې د کیارونو د سیرته رسیوولو (: ۹-۱. انسانګرا یا صمیمانه سبک )۳
کارکوونکو سره پیه ښیو اړړکیو او پیه  ( سبک غوره کړي چې تر ډړره بریده د۹-۳لپاره د  )

بشپړ ډول د افرادو اړتیاوو ته پر پاملرنې تمرکز لري. ددغه سبک اصلي موخیه پیه سیازمان 
 کې د دوستانه چاپیریال را منځته کېدل او په حوصله مندۍ سره د کارونو اجرا کول دي.

وۍ سبک په نامه هم د رهبرۍ دغه سبک چې د میانه ر (: ۵-۵. انسانګرا او سازمانګرا سبک )۴
یادړږی، داسې یو سبک دی چې رهبر هڅه کوی تر څو د تولیداتو او کیارکوونکو تیرمنر د 

 یو مناسب انډول د رامنځته کېدو په پایله کې د سازمان د ګټې لپاره زمینه برابره کړي.  

دغه سبک چې د رهبرۍ یو له غوره سبکونو څخه شمېرل کېږي (: ۹-۹. دموکراتیک سبک )۵
رهبر کوښښ کوي چې د سازمان د پرمخت  او د کارونو د ښه سرته رسوولو په موخه له  او

 (221: ۳۱۹۱ )علی رضا ئیان،. خپلو کارکوونکو او مادونانو سره سال او مشورې وکړي

د پورتنېو سبکونو سربېره ځینې نور سبکونه هم د مدیریت د علم پوهانو او مینه والو لخوا بیان 
جملیې څخیه د میشییګان پوهنتیون د ټیولنیزې څېړنیې د موسسیې غیړی  شوي دي چې له هغیې

زړږدیییز کییال کییې د رهبرییت پییه اړه یییې څلییور  ۳۹۳۳)لیکیرت( او د هغییې ملګییري دي چییې پیه 
ځانګړي سبکونه مطرح کړي دي او دوې پدې معتقد دي چې انسانی او سرچینې په ییو سیازمان 
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لیکنه کې په لنډو الفیاظو سیره ددغیه علمیاوو  او اداره کې یو مناسب مدیریت ته اړتیا لري. پدغه
 سبکونه تر بحث الندې نیول شوي دي:

ددغه سیستم پیر بنسیټ رهبیر پیه خپلیو کیارکوونکو پیوره بیاور او  . لومړې سیستم )سبک( :۱
اعتماد نلري، د هوډنیونې، موخو تعیینولو او د څارنې لړۍ ییوازې د سیازمان پیورتنۍ برخیه 

د سلسلې پر اساس کارکوونکو ته ابالغېږي. ددغه سبک له مخیې کې متمرکزه او د مراتبو 
رهبر د خپل اداری موقف پر بنسټ کارکوونکي د کارونو د ترسره کولو لپاره مجبوره کیوي 
کمیه وي. د رهبیرۍ  چې په پایله کې د کار په چاپیریال کې یو ډول وړره، تهدید او تنبیه حا

وي.  ېن شویصئونیت تر حده پورې تعیپدغه سیستم کې د اجورې ک ه یوازې د جسمی م
همدارنکه پدغه ډول سبک کې ډړر لږ مجال پیدا کېږی چې کارکوونکې وکوالی شي خپلو 

 استعدادونو ته وده ورکړي او په اداره کې پرمخت  وکړي.

پدغه سبک کې د مافوق  اړړکې له مادون سره د ترحم او زړه سوي  . دوهم سیستم )سبک(:۲
پداسې حال کې چې د مادون اړړکې بیا له مافوق سره تر یوې اندازې  پر بنسټ والړې وي،

له وړرې او احتیاط سره مل وي. هغه رهبیران چیې ددغیه سیبک پییروان دي، دوې تیر ییو 
بریده په خپلو کارکوونکو باور او اعتماد کیوي او تیر ییوې معینیې ک یې پیورې  د سیازمان 

ک سپا  رل شوی دې. الندړنیو برخو ته  د هوډ تصمیم نیونې وا

هغه رهبران چې خپل ورځني کارونه ددغه سیستم پر بنسټ ترسره  . دریم سیستم ) سبک(:۳
کوي، دوې تر ډړره  په خپلو کارونکو باندې اعتماد لري او هغوي  ته د هوډنییونې او پیالن 
کلو پیه برخیه کیې پیه  جوړونې په برخو کې موقع ورکوي او تر یو حده  د ادارې اهدافو د ټیا

سره کار کوي؛ مګر د سازمان د عمده او مهمو مسایلو او موضوعګانو په اړه پرړکړه د ګډه 
 رهبر او رئیسانو لخوا کېږي. 

د څلورم سبک پیرو رهبران پدې اند دي چې په کارکوونکو بانیدې  . څلورم سیستم )سبک(:۴
 يزمان پیه اداراو هغوي ته باید دا زمینه برابره شي ترڅو د سا یپوره اعتماد او باور پکار د

کارونو کې په بشپړ ډول سره ښکیل او همکار واوسېږي. ددغه سبک پر بنسټ د سیازمان 



     

 

 166 1400سال دوم، شماره دوم، بهار تحقیقی دعوت، –مجله علمی

په ټولو چارو او کارونو کیې د رهبیر او مرسوسیینو )مادونیانو( تیرمنر دوسیتانه او صیمیمانه 
فضاء موجوده وي او په مشترکه توګه اداری کارونه په ګډه تر سیره کیوي. ددغیه سیبک پیه 

ه کیارکوونکو تیه دا زمینیه برابرړیږی چیي خپلیو اسیتعدادونو تیه وده ورکیړي او کارونې سیر 
 ( ۳۴۳-۳۴۵:  ۳۱۲۵، )سید مهدی الوانی. نوښتونه رامنځته کړي

 ج( د رهبرې اقتضایی او موقعیتي نظریه
څرنګه چې د وخت په تېرړدلو سره د رهبرۍ د فردي ځانګړتیاوو نظریه په ټولیو میواردو کیې پیه 

ه مصداق نه پیدا کاوه او د مدیریت په ډګر کې  داسې موفق رهبران را څرګند شول بشپړه توګه سر 
چې له هغه ځانګړتیاوو څخه برخه من نه وو چې د رهبرۍ د فردی ځانګړتیاوو په نظریه کیې ور 
ته اشاره شوی ده . همدارنګه د رهبرۍ د کړنیو نظرییه چیې پیه ډړیرو میواردو کیې پیه اړینیه توګیه 

ځوابویونکې نده. له همدې کبله د نظر خاوندانو د رهبرۍ یو بل سبک چیې د  انعطاف منونکې او
رهبرۍ اقتضایی او موقعیتی نظریې په نوم سره یادړږي، رامنځته کړ. پدغه نظریه کې یوازې په ییو 
کید ندې شوی او په رهبرۍ کې د یو واحد سبک کارونه ییې غییر واقعیی  سبک او میتود باندې تا

ددغه نظریې پر بنسټ د رهبرۍ یو مطلوب او مناسب سیبک د شیرایطو او د او غیر علمی بللی. 
کل کېږي.  رهبر د موقعیت سره سم ټا

د اقتضایی او موقعیتی نظریو په یوه نظرییه کیې د اغیزمنیې رهبیرۍ د سیبک لپیاره دری مهیم 
 الملونه په ګوته شوي چې په الندې ډول سره دي:

او خبرتیا، ارزښتونه او اعتقادات هغه الملونه دي چې  الف( د رهبر اړوند الملونه: د رهبر پوهه
 په مستقیمه توګه په رهبر پورې اړه لري او د هغه د رهبرۍ پر سبک اغېزه پرې باسي.

ب( د پیروانو اړوند الملونه: دا هغه الملونه دي چې په پیروانو او مرسوسینو پورې اړوند دي او  
کې، مسیئ ولیت منیل، د سیازمان لیه موخیو سیره همغیږي اود له هغې جملې څخه د پیروانو خپلوا

 هغوي تجربې هغه الملونه دي چې تر ډړره بریده د رهبرۍ پر طرزالعمل باندې اغېزه پرې باسي.
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ج( د ځایګي او شرایطو اړوند الملونه: موقعیت او شرایط د پورتنیو دوو الملونو ترڅن  یو لیه 
باندې اغېزه کیوي او د سیازمان اقتصیادی،  هغه الملونو څخه شمېرل کېږي چې د رهبر په کړنو

کونکی رول لوبوي.    سیاسی، ټولنېز او کلتوری چاپیریال په رهبرۍ کې ټا

کلو لپیاره  ددغو نظریو پر بنسټ ویلی شو چې د رهبرۍ د ییو مناسیب او مطلیوب سیبک د ټیا
یط په ښایی په رهبرۍ کې دا روښانه شي چې رهبر څوک دی، پیروان څوک دي او موقعیت او شرا

 څه ډول سره دي.

همدارنګه د اقتضایی او ځایکی نظریو په ییوه بلیه نظرییه کیې شیپږ مهیم الملونیه د رهبیرۍ د 
 سبک په تعیینولو کې رغنده رول لري او په الندې ډول سره په ګوته کېږي:

 . د رهبر شخصیت او ځانګړنې۳
 . د سازمان ماموریت او موخې۸
 . سازمانی کلتور او فضاء۱
 پوړو مدیرانو شخصیت، هیلې او کړنې.د لوړ ۴
 . د همکارانو شخصیت، هیلې او کړنې۵
 . د کارکوونکو )مادونانو( شخصیت، هیلې او کړنې۳

د یادونې وړ ده چې له پورتنیو یادو شویو نظریو سربېره په اقتضایی او ځایکی نظرییو کیې ییوه 
سبک سره ده. څرنګه چې  بله مهمه نظریه هم شته چې د رهبرۍ د موقعیت همغږی د رهبرۍ له

دا نظریه  د مدیریت د شبکې له نظریې سره لږ ورته والې لیرې او د انسیانګرایې او سیازمانګرایې 
اړخونو سربېره د موقعیت او شرایطو لپاره دری الملونه یې د شاخصونو په توګه سره په ګوته کړي 

 دي چې په الندې ډول سره بیانېږی:

 ړړکو څرنګوالی،. د رهبر او پیرو ترمنر د ا۳
 .  په سازمان کې د جوړښت او دندو د روڼتیا ک ه، ۸
کمنتیا او قدرت.۱  . د رهبر قانوني او وظیفوي ځوا
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کله چې په سازمان کې د رهبر او پیروانو ترمنر ښې اړړکې او دوسیتانه چاپرییال موجیود وي،  
کل شوې وي او د رهبر قانونی او وظی کمنتییا پیه دندې په بشپړ ډول سره مشخ  او ټا فیوی ځوا

لوړه ک ه وجود ولري، د رهبر لپاره داسې موقعیت په بشپړه توګه سره مناسب دي. بر عکس کیه 
چېرته په سازمان کې هر یو له دغه الملونو څخه په ټیټه ک ه واقع شي، پیه همغیه تناسیب سیره  د 

ان بانیدې ډړیر رهبر لپاره حالت غیر مناسب ګنل کېږي. ددغه نظریی له مخې که چېرته په سیازم
کم وي؛ نو د رهبر لپاره د وظیفه ګرا یا لمرانه  سبک مطلوب  مناسب او یا ډړر نامناسب حالت حا
او غوره بلل کېږي. له بله پلوه د رهبر لپاره انسانګرا سبک هغه وخت مناسیب ګڼیل کېیږی چیې 

 موقعیت په منځنی حد کې ) تر یوې ک ې مطلوب یا نامطلوب( قرار ولري. 
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 پایله
دی، تل  هڅه کوي چې د خپیل  کړی خطابانسان چې الله جل جالله ور ته د اشرف المخلوقاتو 

ژوندانه د چارو د مخته وړلو لپاره له یو بل سره مرسته او همکاري وکړي. ددې لپاره چیې کارونیه 
په سیمه توګیه  په منظم ډول سره ترسره شي نو یو الرښود او رهبر ته اړتیا پیدا کېږی تر څو خلک

 سره تنظیم او موخو ته د رسېدلو لپاره هدایت کړي. 

څرنګه چې انسانی سرچیني د سازمانونو یوه با ارزښته شتمني بلل کېږی او د ننی عصر پدغیه 
ک د الرښوونې او هدایت لپیاره ییو  سیالیز ډګر کې اړینه برړښي چې سازمانونه د خپل انساني ځوا

یا لری ترڅو وکوالی شي خپلو سیاالنو سره د سییالۍ پیه ډګیر کیې سالم مدیریت او رهبرۍ ته اړت
سالمه سیالي وکړي.  له همدې امله د تاریخ په او دو کې علماو او د مدیریت د علم پوهانو د ښې 

 رهبرۍ لپاره بېالبېل سبکونه او شېوې معرفي کړې دي. 

عییت سیره سیم د یو څوک هغه وخت ښه رهبر بلل کېدای شی چې د وخت لیه شیرایطو او موق
ځان لپاره د رهبرې داسې یو سبک غوره کړي تر څو خپل پیروان او کارکوونکي دې ته وهڅیوي 

ک ډول تر سره کړي.   چې د سازمان او اداری موخو ته د رسېدلو لپاره کارونه په اغېزنا

څرنګه چې نن ورځ د افغانستان ډړرې اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې ناخوالې او ستونزې د ییو 
اسالم مدیریت او رهبریت د پایلو زړږنده بلل کېږی نو پکار ده چې زمونږ رهبران او سیاسیون د ن

رهبرۍ له داسې الرو او سبکونو څخه کار واخلي چې د خلکو ترمنر خپل نفوذ زییات او هغیوي 
 وهڅوی چې نور د افغانستان دغه ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي.
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 التوثیق واالستشهاد بالشعر في تفسیر معاني ألفاظ القرآن، ومعاییره، وحکمه

 

 *عزیز الحق إظهارد.
 

ولکاب –عمید کلیة الشریعة، جامعة الدعوة *  

 ملخص البحث
یتناول هذا المقال دور التوثیق واالستشهاد بالشعر وصهمیتیه فیي تبییین الداللیة القرلنییة، وتوضیی  معیاني 

حابَة رضي الله عینهم کیانوا یجتهیدوَن فیي  صلفاظه. وقد بدص بعهد النبي صلی الله علیه وسلم وتحدث صن الصَّ
هم علی ما یفهموَنه  منها، فإْن صشکَل علیهم منه شيٌء سألوا رسوَل الله  صیلی اللیه َفهم  القرلن  الذي نزَل بلغت 

 علیه وسلم، وما روي من التفسیر النبوي صلی الله علیه وسلم لم یکن فیه توثیق واستشهاد بالشعر وبالنثر.
 المواقیف بعض ثم انتقل إلی عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلی الله علیه وسلم واستعرض

 القیرلن غرییب علی بالشعر استشهاده عباس رضي الله عنهما في لها عمر بن الخطاب وابن عرضت التي
کید وصشار کذلك إلی ما روي عن ابن عبیاس میا  الله، کتاب تفسیر في الشعر صهمیة علی عمر الکریم، وتأ

 یعرف بمسائل ابن األزرق.
اني صلفام القرلن، و التي وضعها علماء اللغیة، ثم صورد المقال المعاییر الدقیقة لالستشهاد بالشعر لتبیین مع

 وقد قسمها  إلی ثالثة صقسام: المعیار الزمني، والمعیار المکاني، و المعیار الَقَبلّي.
ثم انتهی المقال بحکم االستشهاد بالشعر في تفسیر معاني صلفام القیرلن، وقطیع القیول بجیواز االستشیهاد 

 قائم علی دواٍع معقولة، وعدم وجود دلیٍل یمنع من ذلك.بالشعر في تفسیر القرلن الکریم، وهو 
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 المقدمه
 الحمد لله، والصالة والسالم علی رسول الله، وعلی لله وصصحابه وصتباعه إلی یوم الدین، صما بعد:

ق، وقراءاته المحفوظة، ُیَعدُّ المصدَر األول لدراسة اللغة بفروعها؛  ه الُموثَّ فإنَّ القرلن الکریم بنصِّ
ا في غیر القیرلنو  یرین رجعیوا ’ ذلك ألنَّ اللغة إذا وردت في القرلن فهي صفصُ  ممَّ غییَر صنَّ المفسِّ

هیا مین صهیمِّ مصیادر التفسییر  ا إلی لغة العرب من شعر ونثٍر لبیان معاني القرلن الکیریم؛ ألنَّ کثیرز
ُر بها الق ها، والمفسرون یشترطون في تلك اللغة التي ُیَفسَّ رلن االستفاضیَة والشیهرَة؛ بالرصی وصوَسع 

ألنَّ کتاَب الله عز وجل نزل بأفص  لغات العرب، وغییر جیائٍز توجییُه شیيٍء منیه إلیی الشیاذِّ مین 
 لغاتها، وله في األفص  األشهر معنیز مفهوٌم، ووجٌه معروٌف.

 ولم تکن تلك اللغُة المستفیضُة المشتهرُة المعروفُة المحفوظة سوی اللغیة التیي ُعرفیت بتتبیع  
ها، ولیم  ا، وهو دیوان مفاخر  العرب، وسجلُّ علومها وعادات  ا مرویًّ ، الذي ال یزال محفوظز عر  العرب  ش 
ص َّ منه، وکان المفسرون من الصحابة وَمین بعیَدهم یرجعیون فیي 

َ
سالم علٌم ص یکن للعرب  قبَل اد 

هیا، ولیم یکین فهم بعض حروف القرلن إلی ذلك الشعر الثابیت لیتبینیوا منیه میا خفیي علییهم من
عر الجاهلي وما بعده مین شیعر االحتجیاج لیتفقهیوا فییه لذاتیه، وإنمیا  حرُ  المفسرین علی الشِّ
ا بحفظ شواهد الشعر لالستشهاد بها  َیفَقهوا به القرلن والسنة قبل ذلك، وکان بعض العلماء مشهورز ل 

.  علی تفسیر القرلن خاصةز
یر القیرلن میدفوعین إلیی ذلیك بتوجییٍه مین وقد کان العلماء في استشهادهم بالشیعر فیي تفسی

ا وصَف کتابیه  ر من ذکر اللسان العربيِّ المبین، والله سبحانه لمَّ َما کرَّ القرلن الکریم ذاته، وذلك ل 
ه نزل } ه ال ُیمدُح 091{ ]الشعراء: بِلَِس ن  َعَرِب   ُمبِين  بأنَّ ؛ أَلنَّ ا للقرلن  [، لم یکن هذا الوصُف مدحز

نَّ 
َ
ل بأفضل من ص ، الُمتمثِّ ما هو مدٌح لهذا اللسان العربيِّ في الشعر وفیي  –في غالبه  –ه کالُم الله، وإنَّ

 کلِّ ما نطَق به صصحاب السلیقة  في حواضرهم وبوادیهم.
ما العتماد الشواهد الشعریة في کتب التفسیر وکتب معاني القرلن وغریبیه مین صهمییة فیي  ول 

ا المقال بعنوان: التوثیق واالستشهاد بالشعر في تفسیر معیاني التفسیر اللغوي رغبُت في کتابة هذ
 صلفام القرلن، ومعاییره، وحکمه
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 أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره:
ُل ظیاهرةز ال  کثرة الشواهد الشعریة في کتب التفسیر، ومعاني القرلن، وغریبیه، ممیا جعلهیا ُتَشیکِّ

ذي یورده المفسرون کلما احتاجوا إلی ذلیك فیي یمکن إغفاُل دراستها، بوصفها الشاهد اللغويَّ ال
 التفسیر اللغوي.

حاجة الموضوع في کتب التفسیر إلی دراسٍة تأصیلیٍة، تکشف عین صثیر الشیاهد الشیعري فیي 
التفسیر، واألسیباب التیي جعلیت العلمیاء ُیْعَنیون بالشیعر، ومعرفیة ضیوابط التعامیل میع الشیواهد 

 الشعریة في تفسیر القرلن الکریم.
 وثیق لتوضیح الداللة القرآنیة في عهد النبي صلی الله علیه وسلم:الت

قد کان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلی الله علییه وسیلم إذا جیاء الیوحي انتظیروا  
بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم وتفسیره فیما یحتیاج إلیی شیرح وبییان، ألن مین تمیام تعلییم 

وسیلم القیرلن للنیاس بییان معانییه ومعرفیة صحکامیه، قیالی تعیالی: }... رسول الله صلی الله علیه 
ُرونَ  َِل إِلَْيِهْم َولََعل َُهْم َيَتَفك َ  ِس َم  نُز 

َِن لِلن َ ْكَر لُِتبَي  ِ نَْزلَْن  إِلَْيَك الذ 
َ
نَّ »[، ومین َثیمَّ 44{ ]النحیل: وَأ َفیإ 

ُن الْ  َة َرُسول  الله  صلی الله علیه وسلم ُتَبیِّ یُر َعْنیهُ ُسنَّ )ابین تیمییة، مجمیوع  «.ُقْرلَن َوَتیُدلُّ َعَلْییه  َوُتَعبِّ
 (.01/29 م،0991الفتاوی، 

وربما عمدوا إلی سؤاله عما یشکل علیهم من الوحي، کما صن النبي صلی اللیه علییه وسیلم قید 
ا صباح لهم صن یفهموا القرلن؛ ألن اآللة کانت متحصلة لهم، وکیان یصیّوب لهیم خطیأهم فیمیا کیانو 

یخطئون فیه، دون صن یلوم صحداز مینهم صو یؤاخیذه علیی فهمیه، کمیا فیي قصیة نیزول قولیه تعیالی: 
َِذيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إِيَم َنُهْم بُِظلْم  }
[، حیین شیقَّ ظاهرهیا علیی النیاس حتیی 82...{ ]األنعام: ال 

بین مسیعود رضیي اللیه  کشف لهم النبي صلی الله علیه وسلم عن معناها کما في حدیث عبد الله
ذق َ َذلِذَك َعلَذى [ 82{ ]األنعیام: لَم َ  نََزلَْ  }ال َِذيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا»عنه، َقیاَل:  َُ ذم  

إِيَمذ َنُهْم بُِظلْ
َُن  ل َ َيْظلُِم َنْفَسُه؟ َق َل:  ي 

َ
لَْم تَْسذَمُعوا لَيَْس َذلَِك إِن ََم  ُهَو ال»الُمْسلِِميَن، َفَق لُوا: يَ  َرُسوَل اهللِ، أ

َ
ْرُك أ ِ ش 

ْرَك لَُظلٌْم َعِظيمٌ }...  َم  َق َل لُْقَم ُن لِ بْنِهِ  ِ [««. 01{ ]لقمان: َوُهَو يَِعُظُه يَ  ُبَني َ ل َ تُْشرِْك بِ هللِ إِن َ الش 
 (024، رقم الحدیث: 004/، مسلم، 1429، رقم الحدیث: 4/011)بخاری، 

حابَة رضي الله عنهم کانوا یجتهیدوَن فیي َفهیم  القیرلن  الیذي إنَّ هذا الحدیَث َیُدلُّ علی صن الصَّ 
هم علی ما یفهموَنه منها، فإْن صشکَل علیهم منه شيٌء سیألوا رسیوَل اللیه  صیلی اللیه علییه  نزَل بلغت 
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هم،  لیم  عامیاز علیی میا یعرفونیه مین لغیت  هم جعلوا معنیی الظُّ ؛ ألنَّ وسلم، وهذا ظاهٌر من هذا الحدیث 
غويَّ فأرشَدهم ال َههم إلی صن المعنی اللُّ ، ونبَّ بُي صلی الله علیه وسلم إلی المعنی المراد  به في اآلیة  نَّ

هم، ولیو  روا القرلَن بلغیت  روا به اآلیَة غیُر مراٍد، ولم ینَههم صلی الله علیه وسلم عْن صْن یفسِّ الذي فسَّ
بَهُهم علیه، والله صعلم.  کان هذا الَمْسَلُك َخطأز لنَّ

ْبَيُض في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه عند نیزول: }... وکما 
َ
َحت َى يَتََبي ََن لَُكُم الَْخْيُط الْأ

ْسَوِد ِمَن الَْفْجرِ 
َ
یا َنَزَلیْت: }»[، حیث قال عیدي: 081...{ ]البقرة: ِمَن الَْخْيِط الْأ َحت َذى يَتََبذي ََن َلمَّ

ْسوَ 
َ
ْبَيُض ِمَن الَخْيِط الأ

َ
ْسَوَد، َوِإَلىی ِعَقىاٍل [ ع081{ ]البقیرة: دِ لَُكُم الَخْيُط الأ

َ
َمْدُت ِإَلی ِعَقاٍل أ ََ

ْیِل، َفاَل َیْسَتِبیُن ِلي، َفَغَدْوُت َعَلی َرُسىو  ْنُظُر ِفي اللَّ
َ
ْبَیَض، َفَجَعْلُتُهَما َتْحَت ِوَساَدِتي، َفَجَعْلُت أ

َ
ِل اللىِه أ

َم، َفَذَکْرُت َلُه َذِلَك  ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ َهىارِ » َفَقاَل: َصلَّ ْیىِل َوَبَیىاُض النَّ َما َذِلَك َسىَواُد اللَّ البخیاري،  «.)ِإنَّ
 (0901، رقم الحدیث: 1/28

هم؛  ُلوَن القیرلَن علیی میا یفهُموَنیه مین لغیت  حابَة رضي اللیه عینهم کیانوا یتیأوَّ وهذا یعني صنَّ الصَّ
 صلی الله علیه وسلم. لوضوح  ذلك عندهم، فإذا صشکَل علیهم منه شيٌء سألوا رسوَل الله  

وقد اختلف العلماء في مقدار التفسیر الذي بینه النبي صلی الله علیه وسیلم للصیحابة، فمینهم 
( ومنهم مین قیال: إنیه بیین 0/84م،  2111من قال: إنه فسر عدداز من اآلیات، )الطبري، التفسیر، 

 : م، 0981صصیول التفسییر، للصحابة معاني القرلن کما بین لهم صلفاظه، )ابن تیمیة، مقدمة في 
؛ ألن القرلن الکریم صنزل بلغة العیرب، وکیان لسیان 9 ( والخالف في هذه المسألة قد یکون لفظیاز

، فلم یحتاجوا إلی السؤال عن معاني کثیر من لیات القرلن، قیال  المخاطبین به من الصحابة عربیاز
...، فلیم یحیتج السیلف وال الیذین إنما صنزل القرلن بلسان عربی مبیین »هی(: 219صبو عبیدة )ت: 

صدرکوا وحیه إلی النبي صلی اللیه علییه وسیلم صن یسیألوا عین معانییه ألنهیم کیانوا عیرب األلسین، 
 (0/8هی ،  0180)صبو عبیدة، مجاز القرلن، «. فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانیه

وا رسیول اللیه صیلی اللیه علییه وما قاله صبو عبیدة ال یعني صن الصحابة رضي الله عنهم لم یسیأل
، فقید ثبیت صن رسیول  وسلم عن معنی شيء من القرلن، صو صنه لم یبین لهم من معاني القرلن شییئاز
الله صلی الله علیه وسلم بّین معاني کثیر من لیات القرلن، لکنه لم یبین معیاني جمییع لیاتیه؛ ألن 

العرب من لغاتها، وال شك في صنیه لیم یفسیر  من معاني القرلن ما استأثر الله بعلمه، ومنه ما تعّلمه
لهم ما یرجع فهمه إلی معرفة کالم العرب؛ ألن القرلن نزل بلغتهم، ولم یفسر لهم میا اسیتأثر اللیه 
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بعلمه، مما یجري مجری الغیب التي لم یطلع الله علیها نبیه، وإنما فسر لهیم الرسیول صیلی اللیه 
المیراد بیه، ممیا خصیه اللیه بمعرفتیه، وصطلعیه علییه. علیه وسلم ما خفي علیهم معنیاه، صو التیبس 

 (0/29)الذهبي، التفسیر والمفسرون، 
ولم ُیَدون شيء من التفسیر في حیاة رسول الله صلی الله علیه وسلم ؛ ألن التدوین کان موجهیاز 
إلی حفظ صلفام الوحي، وکان قد نهی صوالز عن کتابة شيء من کالمه غیر القرلن، خشییة اختالطیه 

ا َغْییَر »لقرلن، فقال صلی الله علیه وسلم: با یي َشیْیئز الَّ اْلُقْرلَن، َفَمْن َکَتیَب َعنِّ ا إ  ي َشْیئز اَل َتْکُتُبوا َعنِّ
 (00018، رقم الحدیث: 01/211م،  2110)صحمد بن حنبل، المسند، « اْلُقْرلن  َفْلَیْمُحهُ 

 :االستشعاد بالشعر لتبیین الداللة القرآنیة في عهد الصحابة
لما کان النبي صلی الله علیه وسلم بین صصحابه، قد کان میرجعهم فیي تبییین الداللیة القرلنییة 
وتوضی  غامضه، صما بعد وفاته صلی الله علیه وسلم فقد اتسعت البالد، ودخل النیاس فیي ادسیالم 

، ودخلت الُعْجَمُة علی األلسن، فاحتاج المسلمون لشرح ما لم یکن الصحابة في عه د النبي صفواجاز
صلی الله علیه وسلم بحاجة إلی شرحه من القرلن والسنة، ففزعوا إلی خلفاء النبي صلی الله علیه 
وسلم في العلم َمن بعَده من صصحابه، والذین صاروا صئمة الناس في شرائع الدین، وعنهم یصیدرون، 

عبید اللیه بین عبیاس، وبرز فیه منهم خلق کثیر، رسوسهم الخلفاء األربعة، وعبد الله بن مسعود،  و 
َبيُّ بن کعب، وزید بن ثابت، وصبو موسی األشعري، وعبد الله بن الزبیر وغیرهم رضي الله عینهم 

ُ
وص

م،  0914ادتقیان،  ، والسیوطي،41م،   : 0981ابن تیمیة، مقدمة في صصول التفسیر، صجمعین. )
4/211) 

ا ما روي من التفسیر النبوي فلم یکن فیه توثیق واستش هاد بالشعر وبالنثر، قیال ابین تیمییة فأمَّ
لَْف َظ الَْموُْعوَدَة فِي الُْقْرآِن َوالَْحِديِث إَذا ُعرَِف َتْفِسيُرَه  َوَم »هی(: 128)ت: 

َ
ن َ الْأ
َ
ْن ُيْعلََم أ

َ
رِيَد بَِه   َوِمم َ  يََِّْبِغي أ

ُ
أ

بِي ِ َرل َى اهلُل َعلَْيِه َوَسل ََم لَْم يَْحَتْج 
ْهِل الل َُغِة َولَ  َغْيرِِهمْ ِمْن ِعَهِة الن َ

َ
ْقَواِل أ

َ
)ابن تیمیة، «. فِي َذلَِك إلَى الِ ْستِْدلَ ِل بِأ

 (.1/281 م،0991الفتاوی، مجموع 
ل من تفاسیر الصحابة رضي الله عنهم فال یوجد بینها إال قلیل من الروایات التیي ورد  ا ما ُنق  وصمَّ

ریم، وذلك لقلة الحاجة للتفسییر وال سییما اللغیوي، فیها االستشهاد بالشعر في تفسیر القرلن الک
فقد کانوا صهل الفصاحة، وصصل العرب، من تلك الروایات التي رویت عین الصیحابة میا روي عین 

ُخَذُهْم َعلَى تََخو ُف  عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنه قرص علی المنبر، قوله تعالی: }
ْ
ْو يَأ
َ
{ ]النحیل: أ
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َخ 41 ، فقام رجٌل من قبیلة ُهذیٍل، وقال: "التخوف عنیدنا التینّق "، فلیم [، فسأل عن معنی التَّ ّوف 
م له عمر بجوابه، وإنمیا طلیب حجیةز وشیاهداز علیی صیحة قولیه کمیا هیي عادتیه فیي التحقیق  ُیسلِّ
واالستیثاق، فقال: هل تعرف العرب ذلك في صشعارها؟ قال: نعیم، قیال شیاعرنا صبیو کبییر یصیف 

 ناقته: ]البسیط[
َر ِمْنها تاِمكا َقرًِدا  َتَخوَّفَ  َعِة السَِّفنُ        السَّيـْ  كما َتَخوََّف ُعوَد النـَّبـْ

)هذا البیت في وصف ناقة، طالت بها األسفار، فنحل وبرها، وهزل جسمها. والتامك: السینام. 
والقرد: الذي تجعد شعره من الهزال والضیعف والنبیع: شیجر القسیي، والسیفن: صداة تنحیت بهیا 

 ها حتی تسوی وتصقل(العصی ونحو 
وا، قالوا: وما دیواننا؟ قال: شعر »فقال عمر رضي الله عنه:  ها الناس! علیکم بدیوانکم ال تضلُّ صیُّ

، والیرازي، مفیاتی  2/118هیی،  0411)الزمخشري، الکشیاف، «. الجاهلیة؛ فإنَّ فیه تفسیر کتابکم
 (21/201هی،  0421الغیب، 

هییی( وغیرهمییا میین 014ابیین عبییاس، ومجاهیید )ت: وهییذا التفسیییر للتخییّوف هییو المییروي عیین
، وصهیل اللغیة کیابن األعرابیي (019/ 01م،  0914القرطبیي، الجیامع ألحکیام القیرلن، ) المفسرین

ْو تنقصیه، َقیاَل اللیه تعیالی: }»هی( حیث قال: تخّوفت الشیيء: 201هی( واللحیانيُّ )ت: 210)ت:
َ
أ

ُخذَذُهْم َعلَذذى تََخذذو ُف  
ْ
م، 0921صبیو علییي القییالي، األمییالي، «.)َعَلییی تیینقّ   [: صي41{ ]النحییل: يَأ
0/202) 

ي مین حییث المعنیی، فقیال: 0191وفّرق ابن عاشور )ت:  َف" الیالزم والمتعیدِّ هی( بین: "َتَخیوَّ
ــنـَقََّو، َوَهــَذا  َوالتََّخــُوُف ِفــي الُلَغــِة يَــْأِتي َمْصــَدُر َتَخــوََّف اْلَقاِرــُر ِبَمْعَنــى َخــاَف َوَمْصــَدُر َتَخــوََّف اْلُمتـََعــدِ ي» ِبَمْعَنــى تـَ

 0984)ابن عاشیور، التحرییر والتنیویر، «. الثَّاِني لَُغُة ُهَذْيٍل، َوِهَي ِمَن الُلَغاِت اْلَفِصيَحِة الَِّتي َجـاَء ِبَهـا اْلُقـْرآنُ 
 (04/011م، 

وقد اختلف العلماء في نسبة الشاهد الشعري الذي یستدل به بعض المفسرین في قصیة عمیر 
طاب رضي الله عنه، وقد تقدم تخریجیه، وفیي القصیة میا ییرج  نسیبته لشیاعر مین شیعراء بن الخ

یي »هذیل، قد یکون صبو کبیر الهذلي وقد یکون غیره، ولذلك قال ابن عاشور:  ب ف  یاف»ُنس  « اْلَکشَّ
إِلَـى ابْـن مقبـل َولَـْيَس ابْـن ُمقبـل « لِ َسانال»َهَذا اْلبَـْيت إَِلى ُزَهْير وََكَذِلَك ِفي األساس َولَْيَس ُزَهْير بُهذلي. َونسبه َراحب 
ــْيخ اْلُهــذِلي  لعمــر قَــاَل َشــاِعرنَا فـَُهــَو ُهــذلي َوَوقــع ِفــي  ــْيخ اْلُهــذِلي  « تـَْفِســير اْلبَـْيَضــاِوي  »بُهــذلي وََكيــ  َوقــد قَــاَل الشَّ أَن الشَّ
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ْيت من قصيدة َلُه َمْذُكوَرة ِفي شعر ُهَذْيل فنسبة اْلبَـْيـت قَاَل َشاِعرنَا أَبُو َكِبير َوقَاَل الخفاجي اْلبَـ »أَجاب عمر بقوله نعم: 
 (04/011م،  0984)ابن عاشور، التحریر والتنویر، «. إَِلى أبي َكِبير أثبت

والظاهر صن هذه القصة قد وقعت فیي خالفیة عمیر رضیي اللیه عنیه، وال یوجید صقیدم مین هیذا 
العلماء یقرر صن الصحابة لم یکونوا ُیعَنیون التفسیر لهذه المفردة قبل هذه القصة، مما جعل بعض 

، وصن ذلیك  ناز وظیاهراز بالسؤال عن المعاني الدقیقة للمفردات القرلنیة إذا کان السیاق العام لآلیة بیِّ
ال تیری األلفیام تعبیدا عنید محافظتهیا علیی »هو معهود العرب في کالمها وخطابها، وصن العیرب 

یس صحد األمرین عندها بملتزم، بیل قید تبنیي علیی صحیدهما المعاني، وإن کانت تراعیها صیضا، فل
)االشییاطبي، «. مییرة، وعلییی اآلخییر صخییری، وال یکییون ذلییك قادحییا فییي صییحة کالمهییا واسییتقامته

 (2/010م، 0991الموافقات، 
وهناك مثال لخر حول االستشهاد بالشعر في التفسیر عند الصحابة، فقد اختلف عبد اللیه بین 

ي سفیان وعمرو بن العا  وقیل عبد الله بن عمرو في قیراءة قولیه تعیالی: عباس مع معاویة بن صب
{، وکان ابن عباس 81{  ]الکهف: َتْغُرُب فِي َعْين  َحِمَئة  } َیةز [، فکان معاویة وعمرو یقرلن: }َحام 

َئٍة{، فطلبا من عبد الله بن عباس شیاهداز مین الشیعر علیی صیحة میا ذهیب إلییه، فلیم  یقرص: }َحم 
، غیر صنه بعد خروجه لقي نافع بن األزرق )ت: یستحضر ش هیی(، وکیان نیافع یحفیظ شیعر  11اهداز

ع، فأنشده قوله: ]الکامل[  ُتبَّ
ها  في َعین  ذي ُخُلٍب وَثأٍط َحرَمد   َفَرصی َمغیَب الشمس  عند ُغروب 

ْأط: الحْمَأة، والَحرَمد: األسود ْمَیَر، والثَّ بیة، غرییب القیرلن، )ابین قتی والُخُلب: الطین في ُلَغة  ح 
هیی،  0411، فأید هذا الشاهد الشعريُّ قراءَة ابن عباس )الزمخشري، الکشاف، (211م،  : 2111

2/144) 
َوَمذ  َعَعذَل وقد ُروي عن ابن عباس صنیه سیأل تالمییذه عین معنیی الَحیَرج فیي قولیه تعیالی: } 

يِن ِمْن َحَرج   ِ تم في شیيء مین القیرلن فیانظروا فیي [، وقال: إذا تعانی18{ ]الحج: َعلَْيُكْم فِي الد 
، فقال: ما الحرج؟ قال: الضیق، قال: صدقت. )الطبیري،  الشعر، فإن الشعر عربي، ثم دعا صعرابیاز

 (08/191م،  0914جامع البیان في تأویل القرلن، 
وهذان المثاالن اللذان تیذکرهما کتیب التفسییر مین استشیهاد الصیحابة بالشیعر علیی تفسییر 

هیی(  11فحسب، وکذلك جوابیات ابین عبیاس علیی صسیئلة نیافع  بین  األزرق  )ت: مفردات قرلنیة 
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یمکن اعتبارها بدایة لطریقة صصبحت فیما بعد من الطرق التیي اتبعهیا المفسیرون فیي تفسییرهم 
 للقرلن الکریم بلغة العرب.

:  مسائُل نافع  بن  األزرق 
، فهي صلفیام مین غرییب القیرلن، وصما ما روي عن ابن عباس ما ُیعرف بمسائُل نافع  بن  األ  زرق 

روي صنها صشکلت علی نافع بن األزرق الخارجي ، فجاء یسأل عنها عبد الله بن عبیاس رضیي اللیه 
عنهما، وهو في مکة، واشترط علی ابن عباس صن یأتیه علی کل جواب بشواهد من الشعر العربیي، 

ْزَرِق، َونَْجَدةُ ْبُن ُعَويِْمر  »تصدق ما فسر به ابن عباس تلك الکلمات، وکان من صمره صنه 
َ
َخَرَج نَ فُِع ْبُن الْأ
َة، َفذَِذا ُهْم بِعَ  َخَوارِِج لَِيْنُقُرواَ َعِن الِْعلِْم َويَْطلُُبونَُه، َحت َى َقِدمواَ َمك َ

ُؤوِس الْ ْبذِد اهللِ بْذِن َعب َذ س  َق ِعذًدا فِي َنَفر  ِمَن ر ُ
، َمذ  َتُقذوُل َقِريًب  ِمْن َزْمَزَم، َوَعلَْيِه رِ  لُونَُه َعِن الت َْفِسيِر، َيُقولُوَن: يَ  ابَن َعب َ س 

َ
ْحَمُر َوَقِميٌص، َوإَِذا نَ ٌس اَِي ٌم يَْسأ

َ
َداٌء أ

لََك، َق َل 
َ
ْسأ
َ
تَيُْتَك لِأ

َ
ْزَرِق: ... أ

َ
ْو َكَذا. َفَق َل لَُه نَ فُِع ْبُن الْأ

َ
ْزَرِق َفَسْل : َه فِي َكَذا َوَيَذا؟ َفَيُقوُل: ُهَو َكَذا أ

َ
، «ِت يَ  اْبَن الْأ

( 1/111م،  0994، والهیثمي، مجمیع الزوائید ومنبیع الفوائید، 01/248المعجم الکبیر، ، )الطبراني
 وکان نافع طلب من ابن عباس صن ال یجیبه بجواب، إال مستشهدا له بشاهد من شعرب العرب.

ُُ كتـِب األد ٌِكـرك فـي كتـِب والعجُب أنَّ هذه الر ِوايَة قد احتضنتها بعـ ِب والحـديِث، ولـم يكـْن لهـا 
َمِة وال في كتِب الُلغِة، مع أنها ألصُق بهذين الِعْلَميِن مْن غيرِهما.  التَّفسيِر المتقدِ 

، فقْد  ك ِ ، فضل ً عم  يدوُر حوَل كَرتِه  من الش َ وهذه المس  ل التي نقل  إلين ، قْد وردْت مْن طرق  غيِر َمْرِضي َة 
 تين وخمسين مسألًة؛ ولذا فذن َ هذه المس  َل، وإْن اسُتِفيَد منه  في الت َفسير، ل  يَِصح ُ نسبُته  إلى ابذِن ع وزْت الم 

حيِح الوارِد عنه ُغْنَيٌة عْن هذه الأسئلِة، ول  يبعُد أْن يكوَن لهذه الأسئلِة أرٌل، إل  َ أنه  لذم تكذن  ، ويف الص َ عب س 
واةُ، وهذه المس  ُل تحت ُج إلى نقِد المتوِن بعد نقِد الأس نيِد، للن َظذِر فذي هذِذ الأُذع رِ بهذه الكَرةِ التي أورَده  الر ُ 

التي ُزِعَم أن َ حبَر الأمِة قد استشهَد به ، ول  يبعُد أْن يكوَن منه  م  هو من ُعراء ك نوا بعده، أو م  هذو مختلذٌف 
 (110-111هی،  : 0412، في نسبتِه. )الطي ر، التفسير اللغوي للقرآن الكريم

وال شك صن هذه المسائل مهدت للمفسرین من بعیده لالستشیهاد بالشیعر فیي توضیی  معیاني 
القرلن، فبدص اللغویون والمفسرون یستشهدون في تألیفاتهم بالشعر، غیر صن صهل العربییة وضیعوا 

دِّ من التوسع في بعض المعاییر الدقیقة التي ُیقَبل الشاهد الشعري صو ُیرفض بناءز علیها، وذلك للح
قبول ما ال ُیطمَأّن إلیه منها، ولم یخرج المفسرون في کتبهم عن تلك المعاییر التي وضعها علمیاء 

 اللغة؛ للعالقة الوثیقة بین اللغة والتفسیر:
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 معاییر االستشهاد بالشعر لتوضیح معاني ألفاظ القرآن:
 وهي علی أنواع:

 أواًل: المعیار الزمني:
ع حدٌّ زمنيٌّ  َق علیی جعیل  منتصیف  ُوض  ف  ، فیاتُّ لما یص  االحتجاج به من صقوال العرب شعراز صو نثراز

القرن الثاني للهجرة نهایةز لعصر االحتجاج، وذکر صهل العربیة صنَّ لخر من ُیحیَتّج بشیعره إبیراهیم 
 (19م،  :  2111)السیوطي، االقتراح،  .هی( 011بن هرمة )ت: 

غة، تصنیف الشعراء الذین ُیحَتجُّ بهم إلی طبقاٍت، وقد صنف فیي وقد حاول العلماء بالشعر والل
هی( في کتابه "فحول الشعراء" فقّسیم الشیعراء َطَبَقتیین: الفحیول، وغییر 201ذلك األصمعي )ت: 
(، فجاء بعده محمد بن ساّلم الجمحیي )ت: 01م،  :  0981فحولة الشعراء، الفحول، )األصمعي، 

صمعي، وحذا حذوه في تخیر طبقة الفحول من الشعراء، وقد قّسیم هی( واستفاد من تقسیم األ  212
الشعراء إلی طبقتین: األولی: طبقات فحیول الجاهلییة. والثانییة: طبقیات فحیول ادسیالم. وفیّرق 

 (24الجمحي، طبقات فحول الشعراء،  : الشعراء المخضرمین علی هاتین الطبقتین. )
. والذي استقّر علیه صمر تقسییم غیر صن تقسیمه هذا لم یحظ بالقبول لکونه  تقسیماز رصسیاز مغلقاز

 الشعراء حسب عصورهم الزمنیة، هو تقسیمهم إلی صربع طبقات:
طبقة الشعراء الجاهلیین، وهم من عاش قبل ادسیالم کیامرئ القییس بین ُحجیر  الطبقة األولی:

 ما.م(، وغیره119 -ق. هی01م(، وُزَهیر بن صبي ُسلمی )ت:  141 -ق. هی 81)ت: 
 40طبقة المخضرمین، وهم الذین صدرکوا الجاهلیة وادسالم کلَبید بن ربیعیة )ت: الطبقة الثانیة:

 هی( رضي الله عنهم. 14هی(، وحّسان بن ثابت )ت:
طبقة ادسالمیین، وهم الذین عاشوا في صدر ادسالم ولم یدرکوا الجاهلیة، کجریر  الطبقة الثالثة:

 ی(.ه 001هی(، والفرزدق )ت: 001)
دین، ویقال لهم الُمحدثون کبشار بن برد )ت:  الطبقة الرابعة: هیی( وصبیي ُنیواس  011طبقة الُمولَّ

 (0/012م، 2110بن رشیق، العمدة، هی(، وغیرهما. )ا 098)ت: 
م،  فأّما طبقُة الشعراء الجاهلیین، والُمخضَرمین، فقد صجمَع صهُل العربیة  علی االستشهاد بشعره 

ل ادْجماعُ   علی ذلك.  وُنق 
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ُبیو َعْمیرو بین اْلَعیاَلء 
َ
یَحة االستشیهاد بکالمهیا، َوقید َکیاَن ص ی  ص  ح  وصما طبقة ادسالمیین، َفالصَّ

ْسییَحاق )ت:  014)ت: يُّ )ت:  001هییی(، َوعبیید اللییه بیین صبییي إ  هییی(، یلحنییون  201هییی(، واأَلْصییَمع 
هیی( وصضیرابهم، وهیم مین  001هیی(، َوَذا الرمیة )ت:  021هیی(، والکمییت )ت:  001الفرزدق )ت:

 (1-0/1م،  0991البغدادي، خزانة األدب، شعراء ادسالم.)
جیج فمیا سیمعه َیحیَتجُّ ببییٍت  ویذکر األصمعي صّنه جلس إلیی صبیي عمیرو بین العیالء ثمیاني ح 

ق ابن رشیق )ت:  هیذا میذهب صبیي عمیرو وصصیحابه، »هی( علی ذلك، فیقول:  411إسالمي، وُیَعلِّ
هی(، صعني، صنَّ کّل واحید مینهم ییذهب فیي صهیل  عصیره  هیذا  210ألعرابّي )ت:کاألصمعيِّ وابن  ا

ة ثقتهم بما  لَّ المذهب، ویقدم َمن قبلهم، ولیس ذلك الشيء إال لحاجتهم في الشعر إلی الشاهد، وق 
 (0/81م، 2110بن رشیق، العمدة، )ا«. یأتي به المولدون، ثم صارت َلجاجةز 

دین فلم یستشهدوا بشعرهم، وقید نقیل السییوطي )ت:  وصما الطبقة الرابعة وهي طبقة  900المولَّ
ّي )ت:  َمْخَشیر  یْنُهم َواْخَتیاَرُه الزَّ یه  م  َکاَلم من یوثق ب   118هی( ادجماع علی ذلك، َوقیل یستشهد ب 

َبْیت من شیعر صبیي َتمیام )ت:  اف ب  ل اْلَبَقَرة من اْلَکشَّ َوائ 
َ
یر ص ي َتْفس   هیی(. 102هی(، َو قد اْستْشهَد ف 

 (18م،  :  2111، السیوطي، االقتراح، 0/1م،  0991)البغدادي، خزانة األدب، 

 ثانیًا: المعیار المکاني:
ی مقییاَس "البیداوة والتحضیر"، فبعید صن اسیتقر رصي العلمیاء علیی صیحة  وهو ما یمکین صن ُیسیمَّ

وقوف علیی بیداوة هیذا االستشهاد بشعر الطبقات الثالث األولی، قام اللغویون بمراجعة صشعارهم لل
الشاعر، وحضارة ذاك؛ ألن البداوة کانت شرطاز من شروط الفصاحة، فنتج عین هیذه المراجعیة صن 
یا ُیبعید شیعَرهم عین  حکموا علی قسم مین الشیعراء بالضیعف وعیدم الفصیاحة ولیین اللسیان، ممَّ

هم للحضر في المد  ن.االستشهاد واالحتجاج، وذلك بسبب بعدهم عن البداوة، ومخالطت 
قیوا  وقد کان لهذا العامل دور بارز في االستشهاد، فقد مّجد العلماُء البادیة، واتجهوا شیطرها، ووثَّ
یل صبناءهیا للبادییة  صهلها، فهي َمکَمن الفصاحة والبییان؛ ولیذلك کانیت العیرب فیي الحاضیرة ُترس 

صین صخذَت  (: من011( الخلیَل بن صحمد )ت:081للتربي علی الفصاحة، وقد سأل الکسائيُّ )ت:
القفطیي، إنبیاه الیرواة علیی صنبیاه النحیاة، ) «من بوادي الحجاز، ونجیٍد، وتهامیة»علمك هذا؟ قال: 
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هی( من تمام للیة الشیعر صن یکیون الشیاعر صعرابییاز 211، وجعل الجاحُظ )ت: (،2/218م، 0982
 (.0/91هی،  0421)الجاحظ، البیان والتبیین، 

یعر، صو الصیوف »ك بقوله: هی( علة ذل 119وذکر الفارابّي )ت:  ة في بییوت الشَّ ا کان سکان البریَّ ولمَّ
ینوا  ین بالعیادة فییهم، وصحیری صن یحصِّ والخیام واألحسیة من کل صمٍة، صجفی وصبعُد من صن یترکوا میا تمکَّ
ل حیروف سیائر األمیم، وصلفیاظهم، وصلسینتهم، عین النطیق بهیا، وصحیری صالَّ یخیالطهم  نفوسهم عن تخیُّ

ألمم، للتوحش والجفاء الذي فیهم، وکان سّکان المدن والقری وبییوت المیدر مینهم صطبیع، غیُرهم من ا
وکانت نفوسهم صشدَّ انقیاداز لتفّهم ما لم یتعودوه، ولتصوره, وتخّیله, وصلسنتهم للنطق بما لم یتعودوه، کیان 

، «الطائفتیان األفضل صن تؤخذ لغیات األّمیة عین سیکان البیراري مینهم، متیی کانیت األمیم فیهیا هاتیان
ظّنیة الخلیط  والّلحین، وقید 041م،  :  0991)الفارابي، کتاب الحروف،  ( بخالف الحاضرة التي کانت م 

َر بدویاز صقاَم بالَحَضر إالَّ فسد لساُنه َغییر ُرسبیَة )ت: »صشار إلی ذلك صبو عمرو بن العالء حینما قال: 
َ
لم ص

 .(0/01 م، 0911 واهد المغني،، )السیوطي، شرح ش«هی( 001هی( والفرزدق )ت: 041
ل القبیلة في البداوة في وسط الجزیرة العربیة  هامیة  –فعلی قدر توغُّ  –کبیوادي نجید والحجیاز وت 

باب في ترك األخذ عن صهل »هی( فصالز بعنوان:  192تکون فصاحتها، ولذلك َعَقد ابُن جّني )ت: 
َذ عن صهل الَوَبر خ 

ُ
( وفي هیذا افتخیر بعیض 0/191م، 2111 ، ، )ابن جني، الخصائ«الَمَدر کما ص

َکَلیة  »البصریین بمرویاتهم علی الکوفیین، ویقولیون: 
َ
، وص یباب  إّنمیا صخیذنا اللغیة عین َحَرشیة  الضِّ

یز   یوار  َکَلیة  الشَّ
َ
یخ  وص واد  صصحاب  الَکیوام  ، وهؤالء  صخذوا اللغَة عن صهل  السَّ یع  َحَرَشیة: جمیع ، )الَیراب 

، والَیرابیع: جمُع یربوع، من حیوانات الصحراء، وهو یشییر حارش، وهو صائد الضِّ  باب جمع َضبٍّ
یراز وهو  ب، والشواریز: جمع ش  بهذا إلی بداوتهم، والکوامیخ: جمع کامخ، نوٌع من اددام، وهو معرَّ
ییرازة  ٌز صجزاسه مشدوٌد بعُضها إلی بعض من الش  اللَبن الرائب إذا اسُتخرج منه ماُسه وُمْصحف مشرَّ

 (.19 :  م، 0911)السیرافي، صخبار النحویین البصریین، « (ولیس بعربیة
فهذه األقوال وغیرها تدل علی صن العلماء کانوا یحرصون علی األخذ عن الشعراء الذین ینتمون 
فون ما عداهم، وال یلجأون إلی األخذ عن غیرهم إال فیي صضییق الحیدود، وهیذا  إلی البادیة، ویضعِّ

لعلماء ییذهبون إلیی صنیه ُیحیتج بشیعر الفصیحاء مین شیعراء الحضیر الجیاهلیین المعیار قد جعل ا
والمخضرمین وادسالمیین واألمویین والعباسییین حتیی نهاییة القیرن الثیاني الهجیري، وصمیا فیي 
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البادیة المنقطعة فُیحتج بشعر شعرائها حتی نهایة القرن الرابع الهجري، تقدیراز لبداوتهم، وُبعیدهم 
 (000هی،  :  0410الشاهد الشعري في تفسیر القرلن، ن. )الشهري، عن تأثیر اللح

:  ثالثًا: المعیار الَقَبليُّ
بمکیان وبیئیة واحیدة، وقید  –غالبیا  –لهذا المعیار عالقة وثیقة بالمعیار المکیاني؛ الرتبیاط القبیلیة 

القبائیل التیي  اشترط صهل العربیة فیمن تؤخذ عنه اللغة، ویجوز االحتجاج بأشعارهم صال یکونوا من
تسییکن صطییراف الجزیییرة العربیییة، مجییاورین بییذلك األعییاجم صو األحبییاش صو غیییرهم میین األمییم، 

 وحجتهم في ذلك الحر  الشدید علی سالمة اللغة، وخوفهم من تسرب اللحن إلیها.
نزل القرلن علی سبع لغات، منها خمیٌس بلغیة »روي عن ابن عباس رضي الله عنهما صنه قال: 

هوازن، وهم الذین یقال لهم: ُعْلیا هوازن، وهم خمس قبائل صو صربع، منها سعد بن بکر،  الَعُجز من
 (0/012م، 2111)السیوطي، المزهر في علوم اللغة، «. وُجَشم بن بکر، وَنْصر بن معاویة، وثقیف

یَروات، وهیّن »هی(:  014وقال صبو عمرو بن العالء )ت: صفص  الشعراء صلسنا، وصعذبهم صهُل السَّ
هامة، ثم  هامة مما یلي الیمن، فأولها ُهذیل: وهي تلي السهل من ت  ثالث: وهي الجبال المطلة علی ت 

یلة السراة الوسطی، وقد شرکتهم ثقیف في ناحیة منهیا، ثیم َسیَراُة األزد، صزد  َشیُنوءة ، وقیال صبیو «َبج 
 (0/11م، 2110بن رشیق، العمدة، )ا«. صفص  الناس علیا تمیم وسفلی قیس»عمرو صیضا: 

راة»( صنه قال: 011وروي عن الخلیل بن صحمد )ت: )المبیرد، الفاضیل، « صفصُ  الناس صزُد السَّ
 (.001هی،  :  0420

هیی(، یقیول:  119وهناك ن ٌّ ینقله کّل من کتب في هیذه المسیألة ألبیي نصیر الفیارابي )ت: 
طق، وصحسَنها  کانت قریٌش صجوَد العرب انتقاءز ل ْفص  من األلفام، وصسهَلها علی» اللسان عند النُّ

یَذ  خ 
ُ
ي، وعنهم ص لت اللغة العربیة، وبهم اْقُتد  مسموعا، وصبیَنها إبانةز عّما في النفس؛ والذین عنهم ُنق 

کثر میا  اللساُن العربيُّ من َبین قبائل العرب، هم: قیٌس، وَتمیٌم، وصسُد؛ فإّن هؤالء هم الذین عنهم ص
ک   ذ وُمعظُمه، وعلیهم اتُّ خ 

ُ
نانیة، ص ل في الغریب، وفیي ادعیراب والتّصیریف؛ ثیم: ُهیذیل، وبعیض ک 

وبعض الطائیین، ولم ُیؤَخذ عن غیرهم من سیائر قبیائلهم .... فإنیه لیم یؤخیذ ال مین َلْخیم، وال مین 
یْبط؛ وال مین ُقضیاعة، وغّسیان، وإییاد؛ لمجیاورتهم صهیل الشیام،  ُمجاورتهم صهیل مصیر والق  ُجذام؛ ل 

کثرهم نصاری یقرص بالعبرانیة، وال من َتغلب والیمن؛ فإنهم کانوا بالجزیرة مجاورین للیونیان،  ونوص
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وال من بکر؛ لمجاورتهم للقبط والفرس، وال من عبد القییس وصزد ُعمیان؛ ألنهیم کیانوا بیالبحرین، 
ُمخالطین للهند والُفرس، وال من صهل الییمن؛ لمخیالطتهم للهنید والحبشیة، وال مین بنیي حنیفیة، 

ار الیمن المقیمین عنیدهم، وال مین وُسکان الی مامة، وال من ثقیف، وصهل الطائف؛ لمخالطتهم تجَّ
؛ ألن الذین نقلوا اللغة صادفوهم حین ابتدصوا ینقلیون لغیة العیرب -)هي قریش( -حاضرة الحجاز 

م، 2111)السییوطي، المزهیر فیي علیوم اللغیة، « قد خالطوا غییرهم مین األمیم، وفسیدت صلسینتهم
0/012-011.) 

وما ذهب إلیه الفارابي ُیمثل مذهب البصریین الذین تشددوا في فصیاحة العربیي الیذي تؤخیذ عنیه 
اللغة والشعر، وصما الکوفیون فقد توسعوا في األخذ عن القبائل العربیة ذاهبین إلی صّن ادجماَع قائٌم علی 

ه لم یثبت فساد صلسنتها بالم ، وإنما هیو االفتیراض صنَّ جمیع قبائل العرب تتکلم العربیَة، وصنَّ خالطة فعالز
المحض، وعلیه فیجب األخذ عنهم جمیعا دون االقتصار علی بعضها، وما ذهب إلیه الکوفیون هیو میا 
سار علیه المفسرون جمیعاز في کتبهم، وصصحاب معاني القرلن والغریب، فقد استشیهدوا بشیعر جمییع 

 . قبیلة وقبیلة الشعراء الذین ینتمون إلی عصر االحتجاج دون تفریق بین
وما ذکره الفارابي نظرة فلسفیة لم یعضدها واقع االحتجاج؛ فإن العلماء الیذین حفظیت صقیوالهم 
ومؤلفاتهم منذ الخلیل بن صحمد وسیبویه وحتی الیوم یستشهدون بأشعار کل القبائل العربیة التیي 

کتب اللغة والنحو، فلم  ذهب الفارابي إلی صّنه لم یؤخذ عنها، ولم تخرج کتب التفسیر في ذلك عن
ظیْت صشیعارها،  یلتزم المفسرون باألخذ عن قبائل بعینها، وإنمیا صخیذوا عین کیل القبائیل التیي ُحف 

الشاهد الشعري في تفسیر القیرلن، ومنها القبائل التي ذکر الفارابيُّ صّنه لم یؤخذ عنها. )الشهري، 
 (001هی،  :  0410

هیی( 191قریش، یتناقض مع ما نقله ابن فیارس )ت:  وما ذکره من عدم استشهاد العلماء بشعر
من إجماع العلماء علی صنَّ لغة قریش هي صفص  اللغات، )ابن فیارس الیرازي، الّصیاحبيُّ فیي فقیه  

 ، ( بل إن سیبویه في کتابیه قید اعتبیر لغیة قیریش صفصی  اللغیات، وصقواهیا، 28م،  : 0991اللغة 
 (1/218م،  0988یه، الکتاب، وصعالها، وهي اللغة األولی القدمی. )سیبو 

وهذا المعیاُر الَقَبليُّ لم یکن له صثٌر في عملیة االستشهاد بالشواهد الشعریة في کتیب التفسییر، 
َظْت صشعاُرها، وترجع  بل استشهد المفسرون بشعر  کافة الشعراء  من جمیع القبائل العربیة التي ُحف 

یَظ مین صشیعارها، ورواه کثرة األخذ عن بعض القبائل، وقلة األخذ عن صخر ی إلیی القیدر الیذي ُحف 
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الرواُة الثقات، ولیس لعدم صحة األخذ عن هذه القبیلة صو تلك، وإن کان هناك قبائیل کُثیر األخیذ 
الشیاهد الشیعري فیي تفسییر عنها لوفرة شعرها، وقبائل قیل األخیذ عنهیا لقلیة شعرها)الشیهري، 

 (.001هی،  :  0410القرلن، 

 عر في تفسیر معاني ألفاظ القرآن:حکم االستشهاد بالش
ل عن ادمام صحمد بن حنبل )ت:  هیی( 240وصما حکم االستشهاد بالشعر في تفسیر القرلن، فقد ُنق 

ل له الرجُل بشيٍء من الشعر، فقال  َل عن القرلن َیتمثَّ ُبني»صنه ُسئ  بین تیمییة، المسیودة ، )ا«ما ُیْعج 
عض العلماء النحیویین؛ الستشیهادهم بالشیعر فیي (، وقد انتقد ب011-011في صصول الفقه،  : 
إیضیاح الوقیف )األنبیاري، «. إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر صصالز للقیرلن...»تفسیر القرلن، وقالوا: 

 (0/011م، 0910واالبتداء، 
فأّما قول ادمام صحمد فظاهره المنع من ذلك، غیر صنَّ بعض صصحابه قد ذهب به إلی الکراهیة، 

ها إلی معاٍن صالحٍة محتملٍة ییدلُّ علیهیا القلییُل میْن  صو صن المقصود به َمن یصرُف اآلیة عن ظاهر 
ه، ویکوُن المتبادُر خالَفُه. ْعر  ونحو  ، وال ُیوَجُد غالباز إال في الشِّ  کالم  العرب 

هما ال »هی( في ذلك روایتیین عین ادمیام صحمید، وقیال:  121وذکر الفراء الحنبلي )ت:  صصیحُّ
... وفیه روایٌة صخری: یجوز؛ ألنَّ القرلن عربٌي نزل یجوز؛ ألن  تفسیَر القرلن یجب صن یؤخذ توقیفاز

 (011-0/011هی،  0404کتاب التمام، )صبو العلي الفراء، « بلغتهم، فجاز تفسیره علی معاني کالمهم
کثر من وجه من الکراهة وما فوقها، َغیَر صنَّ  عمیل  وقول ادمام صحمد: "ما ُیعجبني" محتمل أل

لف من لدن ابن عباس وحتی عصر ادمام صحمد وبعده موافق للروایة الثانیة لإلمام صحمد، فقد  السَّ
استشهدوا بالشعر علی تفسیر القرلن، ولم ینقل عن صحد منهم إنکاٌر علی من فعل ذلك، )الطییار، 

 (.011هی،  : 0412التفسیر اللغوي للقرلن الکریم، 
ـْعِر، فَِِنَـُّه ِديـَواُن اْلَعـَربِ »بل ُنقل عن ابن عبیاس قولیه:  ٌَا َخِفـي َعَلـْيُكْم َشـْيءك ِمـَن اْلُقـْرآِن فَـابـْتـَُغوُه ِفـي الشِ  « ِإ

کم، المستدرك علی الصحیحین، ) یة  »(، و2/142م، 0991الحا یَّ یْن َعَرب  یْيء  م  َل َعین  الشَّ َذا ُسئ  َکاَن إ 
ْعَر  ُد الشِّ ، ُیْنش   (.2/911م، 0981حابة، )ابن حنبل، فضائل الص« اْلُقْرلن 
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، وإن کان بعُض العلماء  هم یرونه جائزاز وکتب التفسیر حافلٌة بالشواهد الشعریة، مما یدلُّ علی صنَّ
هی(  1هی( عندما استشهد ببیٍت ل عشی )ت:  191یتورع عن مثل هذا، کما فعل ابن فارس )ت: 

یع[ ر   وهو قوله: ]السَّ
َلی َنْحر   ا إ 

تز ْسَنَدْت َمیِّ
َ
ر  َلْو ص َلی َقاب   َها ... َعاَش َوَلْم ُیْنَقْل إ 

ْاَبرَهُ ثمَّ استشهد بعَده بقوله تعالی: }
َ
َم تَُه َفأ

َ
ُزوا »[، حیث قال: 20{ ]عبس: أ ن َ الُْعلََمذ َء تََجذو َ

َ
َولَْولَ  أ

 ، ْعِر فِي كَِت ب  ِ
ْن يُْجَمَع َبْيَن َقْوِل اهللِ، َوَوْيَن الش 

َ
ْيَن  أ
َ
، َولَُكن َ  اْاَتذَدْيَن  بِِهذْم، فِي َهَذا لََم  َرأ ْو َرْفَحة 

َ
، أ َفَكْيَف فِي َوَرَقة 

، 1/48م، 0919، )ابن فیارس الیرازي، معجیم مقیاییس اللغیة، «َواهلُل َتَع لَى َيْغِفُر لََن ، َويَْعُفو َعن َ  وََعْنُهمْ 
 (019هی،  :  0402األعشی، الدیوان، 

علماء عن الجمع في االستشهاد بین الشعر والقیرلن، وغایة ما یدل علیه هذا الن  ورُع بعض  ال
 مع إشارة ابن فارس إلی صنَّ العلماء قد تواردوا علی العمل بهذا في کتبهم وروایاتهم.

ا ما نقل عن بعض العلماء من إنکارهم علی النحویین استشهادهم بالشعر في التفسیر، فقد  وصمَّ
هم جعلوا »ل فقال: هی( هذا القو 128ردَّ صبو بکر األنباري )ت:  ن صنَّ حویین م  عوه علی النَّ ا ما ادَّ فأمَّ

یعر؛ ألن  ن القیرلن  بالشِّ ُنوا الحرَف الغریَب م  ما صرادوا صن َیَتَبیَّ عر صصالز للقرلن، فلیس کذلك، إنَّ الشِّ
ً الله تعالی قال: } { ]الشیعراء:  ُمبِين  بِلَِس ن  َعَرِب   [، وقیال: }1{ ]الزخرف: إِن َ  َعَعلَْن هُ قُْرآنً  َعَروِي 

ن القرلن  الذي صنزَله اللُه »[، وقال ابن عباس: 091 ي علیهم الحرُف م  الشعر دیوان العرب، فإذا َخف 
ها فالتمُسوا معرفَة ذلیك منیه )األنبیاري، إیضیاح الوقیف واالبتیداء، «. بلغة  العرب، رجعوا إلی دیوان 

 (.010-0/011م، 0910
از االستشهاد بالشعر في تفسیر القرلن الکریم، وعیدم وجیود دلییٍل یمنیع والذي علیه العلماء، هو جو 

ه إلی االستشهاد بالشیعر علیی  من ذلك، بل إن البحث یذهب إلی صن القرلن الکریم نفسه هو الذي وجَّ
لتیي [، وصمثالهیا مین اآلییات ا091{ ]الشیعراء: بِلَِس ن  َعَرِب   ُمبِين  التفسیر، وهذا ُیفهم من قوله تعالی: }

 (.11هی،  :  0410 الشاهد الشعري في تفسیر القرلن،وصفت القرلن بأنه عربي مبین )الشهري، 
وصما إذا نظرنا إلی األمر فیي نفسیه؛ فاالستشیهاد بیالمعنی، فیإن »هی(: 191یقول الشاطبي )ت: 

 (0/001م، 0991)االشاطبي، الموافقات، «.  کان شرعیا؛ فمقبول، وإال فال
اب  صمَر االستشهاد علی تفسیر القرلن بالشعر علی غیر وجهه، کما ذکر ابن وقد فهم بعض الُکتَّ 

عَر صصالز للقرلن، ونحو ذلك، ودیضاح األمر، فإن فیي القیرلن الکیریم  هم جعلوا الشِّ ن صنَّ األنباري م 
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کلمات ذات معاٍن ظاهرة یعرفها الناس کلهم، وهذه الکلمات ال یحتاج مفسر اآلیة إلی االستشیهاد 
 یها بشيء من الشعر صو النثر، وهذه کثیرة جدا في القرلن.عل

وفي القرلن کلمات ذات معاٍن متعددة، ومن هذه المعاني ما هیو معیروف متیداول علیی صلسینة 
العرب، ومنها ما لیس کذلك. فإذا اقتضت البالغة في نظر المفسر صن یحمل مثل هیذه الکلمیات 

من العرب، احتاج إلی االستشهاد بشعر العرب صو  علی معنی غیر المعنی المعروف لدی الجمهور
 ، نثرها، بحیث تکون داللته علی هذا المعنی الیذي ذهیب باآلییة صو اللفظیة المفیردة إلییه واضیحةز
حتی ال یتردد في قبول التفسیر َمن لم یقف علی صن هذه الکلمة قد تستعمل عند العرب في غیر 

 المعنی المشهور الذي یعرفه غالب العرب.
ي القرلن کلمات غریبة، یحتاج المفسر عند بییان معناهیا إلیی االستشیهاد بشیيء مین کیالم وف

العرب، حتی یعلم طالب العلم صن التفسیر لم یخرج عن حدود اللسان العربي، فیطمئن إلی صیحة 
 التفسیر ال إلی صن القرلن عربي، فإن هذا ال یشك فیه مؤمن عرف القرلن، ومارس العلم.

ریم لیات تحتمل صوجهیاز مین ادعیراب، ومین الواضی  صن معنیی اآلییة یختلیف وفي القرلن الک
باختالف وجه إعرابها، فقد یختار المفسر من ادعراب وجهاز یراه صلیق بالبالغة، صو صثبیت بحکمیة 
المعنی، ویکون هذا الوجه من ادعراب یستند إلی حکم عربیي غییر معهیود لیبعض صهیل العلیم، 

، فیعمد إلی دفع هذا ادنکار بإقامة شاهد من  فیخشی إنکارهم ألن یکون هذا الوجه صحیحاز عربیاز
 لسان العرب علی صحة ما ذهب إلیه من ادعراب.

فاالستشهاد بالشعر علی صحة تفسیر لفظٍة صو جملٍة من القرلن الکریم قائم علی دواٍع معقولة، 
االستشهاد مذهباز یوافق علیه، وقد یصیُب المفسر الذي یستشهد بالشعر صو ُیخطُئ، وقد یذهب في 

 صو یعارض فیه.
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 المصادر والمراجع
 القرلن الکریم -
 ابن تیمیة، تقي الدین صبو العباس صحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني،  -
مجموع الفتاوی، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بین قاسیم، لمجمیع الملیك فهید لطباعیة  -

 -هیی 0401کیة العربییة السیعودیة عیام النشیر: )المصحف الشریف، المدینة النبویة، الممل
 م(.0991

المسودة في صصول الفقه ]بیدص بتصینیفها الجیّد: مجید الیدین عبید السیالم بین تیمییة )ت:  -
کملهیا االبین 182هی(، وصضاف إلیهیا األب، : عبید الحلییم بین تیمییة )ت: 112 هیی( ، ثیم ص

حمید محییي الیدین عبید ، تحقییق: م011-011هی( [،  : 128الحفید: صحمد بن تیمیة )
 الحمید، دار الکتاب العربي، بال رقم الطبعة وتاریخها.

 م(.0981 -هی 0491مقدمة في صصول التفسیر، دار مکتبة الحیاة، بیروت، لبنان، الطبعة: ) -
ابن جني، صبو الفت  عثمان بن جني، الخصائ  تحقیق: الیدکتور عبید الحمیید الهنیداوي،  -

 هی(.0424-م2111نان، الطبعة الثانیة )لب-دار الکتب العلمیة، بیروت
 ابن حنبل، ألبي عبد الله صحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن صسد الشیباني،  -
بییروت،  –فضائل الصیحابة، تحقییق: الیدکتور وصیي اللیه محمید عبیاس، مؤسسیة الرسیالة  -

 (.0981 – 0411الطبعة: األولی، )
خرون، إشراف: الیدکتور عبید اللیه بین عادل مرشد، ول -المسند، تحقیق: شعیب األرناسوط  -

 م(. 2110 -هی  0420عبد المحسن الترکي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولی، )
ابن رشیق، صبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة فیي محاسین الشیعر ولدابیه ونقیده،  -

لیی بییروت، الطبعیة األو -تحقیق: الدکتور عبد الحمید هنیداوي، المکتبیة العصیریة، صییدا
 م(.2110-هی0422)

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي التحریر والتنیویر  -
، الیدار التونسییة «تحریر المعنی السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الکتیاب المجیید»

 هی(. 0984تونس، ) –للنشر 
 ي الرازي، ابن فارس، صبو الحسین صحمد بن فارس بن زکریاء القزوین -
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هیا، التعلییق: صحمید حسین  - لها وُسنن  العرب  في کالم  الّصاحبيُّ في فقه  اللغة  العربیة  ومسائ 
 م(.0991 -هی 0408لبنان، الطبعة: األولی )-بسج، دار الکتب العلمیة، بیروت

 م(،0919 -هی 0199معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار الفکر، ) -
ة، صبو محمد عبید اللیه بین مسیلم،  غرییب القیرلن، تحقییق: السیید صحمید صیقر، ابن قتیب -

 م(.2111 -هی 0428المکتبة العلمیة، بیروت، )
صبو عبیدة، معمر بن المثنی التیمی البصري، مجاز القیرلن، تحقییق: محمید فیواد سیزکین،  -

 هی(. 0180الناشر: مکتبة الخانجی، القاهرة، الطبعة: )
ماعیل بین القاسیم بین عییذون، األمیالي، ترتییب: محمید عبید الجیواد صبو علي القالي، إسی -

 م.0921 -هی  0144األصمعي، دار الکتب المصریة، الطبعة: الثانیة، 
األصمعي، صبو سعید عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء، تحقیق: المستشرق ش. تیوّري،  -

لبنان، الطبعة: الثانییة،  –وت التقدیم: الدکتور صالح الدین المنجد، دار الکتاب الجدید، بیر 
 م(. 0981 -هی  0411)

األعشی الکبیر، میمون بن قیس بن جندل، صبو بصیر، دیوان األعشیی، تحقییق: حنیا نصیر  -
 هی(. 0402الحتي، دار الکتاب العربي، الطبعة األولی، )

: األنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، صبو بکر، إیضیاح الوقیف واالبتیداء، تحقییق -
محیي الدین عبد الرحمن رمضان، مطبوعیات مجمیع اللغیة العربییة بدمشیق، عیام النشیر: 

 م(.0910 -هی 0191)
البخاري، محمد بن إسماعیل صبیو عبید اللیه البخیاري الجعفیي، الجیامع المسیند الصیحی ،  -

 هی(.0422المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: األولی، )
عبد القادر بن عمر، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق وشیرح: عبید البغدادي،  -

 م(. 0991 -هی  0408السالم محمد هارون، مکتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، )
الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الکناني اللیثي، صبو عثمان، البیان والتبیین بیالوالء، دار  -

 هی(. 0421ام النشر: )ومکتبة الهالل، بیروت، ع
الجمحي، صبو عبد الله، محمید بین سیاّلم بین عبیید اللیه، طبقیات فحیول الشیعراء تحقییق:  -

کر، دار المدني   جدة، بال رقم الطبعة وتاریخها. –محمود محمد شا
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کم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوییه الضیبي الطهمیاني  - کم، ألبي عبد الله الحا الحا
ابن البیع، المستدرك علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبد القادر النیسابوري المعروف ب

 م(.0991 –هی  0400بیروت، الطبعة: األولی، ) –عطا، دار الکتب العلمیة 
الذهبي، الدکتور محمد السید حسین، التفسیر والمفسرون، مکتبة وهبة، القاهرة، بیال رقیم  -

 الطبعة وتاریخها.
و بن صحمید، الزمخشیري جیار اللیه، الکشیاف عین الزمخشري، صبو القاسم محمود بن عمر  -

 هی(،  0411بیروت، الطبعة: الثالثة ) –حقائق غوامض التنزیل، دار الکتاب العربي 
سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر، صبو بشر، الکتاب، تحقییق وشیرح: عبید السیالم محمید  -

 م(. 0988 -هی  0418هارون، مکتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، )
السیرافي، الحسن بن عبد الله بن المرزبان، صبو سعید، صخبار النحویین البصیریین،تحقیق:  -

طه محمد الزیني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، الناشیر: مصیطفی البیابي الحلبیي، الطبعیة: 
 م(. 0911 -هی  0111)

 السیوطي، عبد الرحمن بن صبو بکر، جالل الدین -
محمید صبیو الفضیل إبیراهیم، الهیئیة المصیریة العامییة  ادتقیان فیي علیوم القیرلن، تحقییق: -

 م(. 0914 -هی 0194للکتاب، الطبعة )
االقتراح في صصول النحو، الضبط والتعلییق: عبید الحکییم عطییة، المراجعیة: عیالء الیدین  -

 م(. 2111 -هی  0421عطیة، دار البیروتي، دمشق، الطبعة الثانیة، )
جیان، وتعلیقیات: الشییخ محمید محمیود ابین شرح شواهد المغنیي طبعیه: صحمید ظیافر کو  -

 م(. 0911 -هی  0181التالمید، لجنة التراث العربي، بال رقم الطبعة وتاریخها )
المزهر في علوم اللغة وصنواعها تعلیق: محمد صبو الفصل إبراهیم، محمد جاد المیولی، علیی  -

 هی(.0428 -م 2111لبنان، تاریخ النشر )-محمد البجاوي، المکتبة العصریة، بیروت
الموافقات دبراهیم بن موسی بن محمد اللخمیي الغرنیاطي، تحقییق: صبیو عبییدة  الشاطبي، -

 م(.0991هی/ 0401مشهور بن حسن لل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة األولی )
الشهري، للدکتور عبد الرحمن بن معاضة، الشاهد الشعري في تفسیر القیرلن، مکتبیة دار  -

 هی(. 0410 –ض، الطبعة األولی: )ذو القعدة المنهاج، الریا
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الطبراني، سلیمان بن صحمد بن صیوب بن مطیر اللخمي الشامي، صبو القاسم، المعجم الکبیر،  -
 القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مکتبة ابن تیمیة 

صبي جعفیر، جیامع البییان فیي الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب اآلملي،  -
کر، مؤسسیة الرسیالة، الطبعیة:  تأویل القرلن )تفسییر الطبیري( تحقییق: صحمید محمید شیا

 م(. 2111 -هی  0421األولی، )
الطیار، التفسیر اللغوي للقیرلن الکیریم للیدکتور مسیاعد بین سیلیمان بین ناصیر، دار ابین  -

 هی(.0412الجوزي، الطبعة: األولی، )
محمد بن محمد بن طرخان بین صوزلیغ، المعلیم الثیاني، کتیاب الحیروف،  الفارابي، صبو نصر -

 م(. 0991تحقیق: محسن مهدي، دار المشرق، بیروت، الطبعة الثانیة )
الفراء، صبو یعلی محمد بن محمد بن الحسین، کتاب التمام لما ص  فیي الیروایتین والیثالث  -

انین الکیرام )صي: صحمید بین واألربع عن ادمام والمختار مین الیوجهین عین صصیحابه العیر 
حنبل(، تحقیق: الدکتور عبد الله الطیار، وعبید العزییز المیدَّ اللیه، دار العاصیمة، الرییاض، 

 هی(. 0404الطبعة األولی )
القرطبي، صبو عبد الله محمد بن صحمد بن صبو بکیر بین فیرح األنصیاري الخزرجیي شیمس  -

تحقیییق: صحمیید البردونییي وإبییراهیم الیدین ، الجییامع ألحکییام القییرلن )تفسیییر القرطبیي(،  
 م(. 0914 -هی 0184القاهرة، الطبعة: الثانیة، ) –صطفیش، دار الکتب المصریة 

القفطي، جمال الدین صبو الحسن علي بن یوسف، إنبیاه الیرواة علیی صنبیاه النحیاة، تحقییق:  -
بییروت،  –القاهرة، ومؤسسة الکتب الثقافیة  -محمد صبو الفضل إبراهیم، دار الفکر العربي 

 م(.0982 -هی  0411الطبعة: األولی، )
کبر الثمالی األزدي، صبیو العبیاس، الفاضیل، دار الکتیب  - المبرد، محمد بن یزید بن عبد األ

 هی(. 0420المصریة، القاهرة، الطبعة: الثالثة، )
مسلم، مسلم بن الحجاج صبو الحسین القشییري النیسیابوري، المسیند الصیحی ، المحقیق:  -

 بیروت -بد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي محمد فؤاد ع
الهیثمي، صبو الحسن نور الدین علي بن صبو بکر بن سلیمان، مجمع الزوائید ومنبیع الفوائید،  -

 م(. 0994 -هی 0404تحقیق: حسام الدین القدسي، مکتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: )



 

 

 
Usage of poetry for interpreting (exegesis) of the 

meaning of the words of Holy  Quran , 
its measures and the verdicts  of sharia in this regard 

Dr.izharul Haq Aziz 

Abstract: 
This article discusses the role of quoting poetry for the Quranic semantics. 
The companions of the Holy Prophet tried their level best to understand the 
Holy Quran in the light of their being native speakes of Arabic. 

However، when they found any difficulty، they asked the Holy Prophet to 
remove their difficulties. The Holy Prophet did not quote any poetry or prose. 
Then the companions، Umar and Ibn Abbas (May Allah be pleased with them) 
among them، came across some situations which required of them to quote the 
poetry for the difficult words of the Holy Quran .Accordingly Umar (RA) 
expressed the importance of the poetry for the exegesis of the Holy Quran. 

Then the article puts forward accurate standards for the quotation of poetry 
concerning the explanation of the difficult words of the Holy Quran. These 
standards have been formulated by linguistic scholars. They are time، place 
and tribal standards .They are followed by the legal status of such 
phenomenon in Islam، according to which it is allowed because nothing is 
against it in our religion. 
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