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 یادښتونه

مقاله دې په رسمي ډول له ځانګړي ادرس څخه د نوم، تخلص، علميي رتېي ، د  -
تیلفون شمېرې او ایمېل ادرس په ذکير کوليو  د د علوميو اکياډما ادارې تيه را 

 واستول يش.
استول شوې مقاله بایي  علميي، څېړنیي د، باير او دعلميي مويل شيوو م یيارونو  را -

 مطابق وي.
 مقاله بای  مخا  په بل ځای ک  چاپ شوي نه وي. -
 د مقال   لیک بای  لوډ او له محتوا  د مطابقت ولري. -
کلميو وي او د ايليپ پونيتو   ۰۸۸څخه تر  ۰۸مقاله بای  د لوډی  لرونا  وي،  -

ي چ  مقاله هغ  ته ځواب ویوونا  دد. هم ارنګه لوډی  بایي  ځواب ویوونا  و 
 د یونساو له ژبو څخه په یوې ژباړل شوی وي.

مقاله بای  د  ی ې، مربمیت، ه ف، د څېړن  د پونتو ، د څېړن  د تګيررې،  -
الس ته راغلو پایلو او د مواب و د لړلیک لرونا  وي او هم په مي  کي  موېيه تيه 

 اشارد شوې وي.
ه بای  پرته د ټایپي تېروتويو، د ژبي  د ايليولو د ټوليو ناياتو پيه مراعتوليو او د مقال -

پيه  Wordپيه یيو مخیي ې پياو  او د   A4موضوعاتو پيه موطقيي تسلسيل  د د 
 پروګرام ک  برابرد يش.

فوني   ۵۱م یياري پياو  وي، پيه  ۵۱او ح  اکي   ۷د مقال  حجم بای  ح  اقل  -
وي او کاپي دې د هارډ  Singleدې فايلله   ک  دې ټايپ يش، د سطرونو ترموځ 
 او ساف  په بڼه را واستول يش.

د مجل  کتوپروی د رد، مولو او د مقالو د سمونو يلرحیت د علومو د اکاډما د  -
 نرشاتو د الیح  په نظر ک  نیولو  د لري.

ارايه شوي تحلیلونه او نظرونه د څېړوناي او لیايوناي پيورې اړد ليري او ال اميا  د  -
 ادارې موقف پورې اړد نه لري.

پيه   چیوي د نرش شوو مضامیوو او مقالو د کاپي حيق ووني ي دی، یيواځ  د  -
 توګه ترې په نرشاتو ک  ګټه اویستل کې ل  يش.

 رل شوې مقاله بېرته نه مسرتدېږي.سپا -



 اشتدیاد
مقاله رسام  از آدرس مشخص با ذکر نام، تخليص، رتېيه علمي ، تيرب تیلفيون، و ایمیيل  -

 آدرس نویسو د به ادارد اکادم  علوم فرستادد شود.
 باش . و مطابق م یارهای پذیرفته ش ۀ علم  بار ،تحقیق  –مقالۀ ارسال  بای   علم   -

 باش . ش ددیگری چاپ ن جایدر   مقاله بای  قېر  -

 عووان مقاله مخترص و با محتوا مطابقت داشته باش . -

گویيای پرسشي  و کلميه بيودد،    088ال   08ح  اقل حاوی  ۀمقاله بای  دارای وريل -
-همچوان وريله بای  به یا  از زبان ايلل  باش  که مقاله در پ  پاسخ ده  به آن است.

 های یونساو ترجمه ش د باش .

دسيت ه تحقیق، نتایج بي سؤال تحقیق، روشمربمیت، ه ف،  مقاله بای  دارای مق مه، -
 شارد ش د باش .آم د و فهرست موابه بودد و در م  به موېه ا

، تسلسيل موطقي  مقاله بای  بي ون اغيرت تيایپ  بيا رعایيت کيام نايا  دسيتور زبيان -
 ش د باش .توظیم   wordدر برنامۀ   A4کاغذ یک رویه در يلفحۀ موضوعا  

 ،تایيپ شيود 51بيودد، بيا فونيت  م یياریيليفحه 51و ح  اکي   7حجم مقاله ح  اقل  -
 و به شال هارد و سافت کاپ  فرستادد  شود. باش   (Single)فايلله بین سطر ها واح 

 اشيت الیحيۀد هیأ  تحریر مجله يليرحیت رد، قېيول و ايليرق مقياال  را بيا در نظير  -

 نرشات  اکادم  علوم دارد.

تحلیل ها و ان یشه های ارائه ش د بیانگر نظریا  محقق و نویسو د بودد، ال اما  ربطي   -
 .به موقف ادارد ن ارد

محفيو  بيودد، فقير در يليور  ذکير مأويذ از آن مضامینحق کاپ  مقاال  و  -
 استفادد نرشات  ش د م  توان .

 .گرددواردد دوبارد مسرتد ت  مقالۀ  -
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 رسمحقق دکتور محمدرشیف ځدران
 

 واکمنۍ پرمهال د افغانستاند احمدشاه بابا د 
 فرهنګي اوضاع

 
Cultural Circumstances of Afghanistan during 

the Reign of Ahmad Shah Baba 
 

Senior Research Fellow Sharif zadran 

 
Summary 

Ahmad Shah Baba was elected as the King of Afghanistan at 

the Sher Surkh Historical Loya Jirga on 15th of July, 1747, 273 

years ago. He ruled for 24 years, 5 and a half months and 7 

days. He was the founder of contemporary Afghanistan, a great 

national, military and cultural figure. 

Ahmad Shah Baba himself was a writer, poet, historian and 

cultural figure. During his reign, Pashto and Dari were the 

languages of literature and writing. At his court, scholars, poets 

and writers were revered and encouraged to enrich Afghan 

culture with their scholarly and literary talents. At that time, 

writing history and writing Shahnama and literary works was a 

tradition. 

Traditional education in the country continued as before in 

courts, mosques, madrassas and homes. 

Followers of all religions and faiths were given full freedom of 

worship and no prejudice was allowed, that is why the 
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Christians, Sikhs and Hindus, Shias and Sunnis of Afghanistan 

voluntarily joined the Ahmad Shahi army and supported 

Ahmad Shahi State. 

 

 لنډیز
م. کال د جوالی په پنځلسمه نېټه، د شېر ۱۷۴۷کاله وړاندې په  ۲۷۳احمدشاه بابا 

کاله  ۲۴رسخ په لویه تاریخي جرګه کې  د افغانستان د پاچا په توګه وټاکل شو،  
س، مؤس پنځه  نیمې میاشتې او اووه ورځې يې سلطنت وکړ، د معارص افغانستان 

 سرت ميل، پوځي او فرهنګي شخصیت و.
احمدشاه بابا په خپله یو ادیب، شاعر، مؤرخ او فرهنګپال شخصیت و، د ده د 
واکمنۍ پرمهال پښتو او دري ژبې د ادب او لیکنې ژبې وې، په دربار کې يې د پوهانو، 

پلو خشاعرانو او لیکوالو درنښت کېده او هغوی هڅول کېدل، چې افغاين فرهنګ په 
علمي او اديب پنځونو رسه بډای کړي، دغه مهال تاریخ لیکنه او د شاهنامو او اديب 

 اثارو لیکنه دود وه.
په هېواد کې عنعنوي ښوونه او روزنه د پخوا په څېر په دربار، جوماتونو، مدرسو  

رکړل و او کورونو کې روانه وه، د ټولو مذهبونو او عقایدو پیروانو ته د عباداتو پوره ازادي 
شوې وه او هېڅ ډول تعصب ته اجازه نه ورکول کېده، همدا دلیل و چې د افغانستان 
عیسویان، سکان او هندوان، شیعه او سني په احمدشاهي پوځ کې په خپله خوښه 

 شامل او له احمدشاهي دولت څخه یې مالتړ کاوه.

 

 رسیزه
 تر دغه وخته خپلاحمد شاه بابا په داسې وخت کې واک ته ورسېده چې افغانستان 

مادي او معنوي فرهنګ د چنګیزیانو، تېموریانو، شیبانیانو او بابریانو د تېري او جګړو 
په اور کې تر زیاتې کچې له السه ورکړی و. احمدشاه بابا نه یواځې د افغانستان 
سیايس خپلواکي، ميل حاکمیت او د خاورې متامیت بیا له رسه ژوندی کړ؛ بلکې د 

لرغوين او ميل فرهنګ بیا ژوندي کېدلو، ودې او پراختیا ته يې هم افغانستان  د 
 پاملرنه وکړه.
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 …ۍد احمدشاه بابا د واکمن

د احمدشاه بابا د واکمنۍ پرمهال د استقاللیت، یووايل او هېوادپالنې فرهنګ وده او 
پرمختیا وکړه او په پایله کې د دراين امپراتورۍ په نامه یوه پیاوړې سیاسې، اقتصادي 

ته  شوه چې بېال بيل فرهنګونه، دودونه، عقاید، ژبې، او فرهنګي واکمني رامنځ 
 ادبیات او علوم يې په خپله پراخه ملن کې وپالل او وروزل.

احمدشاه بابا چې په خپله یو ادیب، شاعر، عامل او مؤرخ و او د هېواد له فرهنګي 
 ېودې او پرمختیا رسه يې ژوره مینه  درلوده، پوهان، شاعران او لیکواالن يې په خپل

واکمنۍ کې ونازول او د افغاين فرهنګ بډاینې ته يې وهڅول، د تاریخ، شاهنامو، د 
علمي او اديب آثارو لیکنې ته پاملرنه وشوه، احمدشاه بابا د یوه کلک مسلامن په توګه 
له دیني علاموو او روحانیونو رسه ښې اړیکې وساتلې او هم يې هغه مهال په 

وره ازادي ورکړه چې له خپلو  عقایدو رسه سم مذهبي افغانستان کې نورو مذهبونو ته پ
 عبادات رسته ورسوي.

د احمدشاه بابا د واکمنۍ پرمهال د پخوا په څېر عنعنوي ښوونه او روزنه په دربار، 
جوماتونو، مدرسو او کورونو کې دود وه؛ خو له بده مرغه چې دغه مهال رسمي معارف 

معارف د رامنځ ته کولو لپاره لویه اړتیا  رامنځ ته نه شو او په  هېواد کې د رسمي
احساسېده، که څه هم هغه مهال په سیمه کې ټول هېوادونه له همدې برخلیک رسه 
مخامخ  وو؛ خو احمدشاه بابا د خپل لوړ فرهنګي شخصیت په رڼا کې کولی شول 

 چې دغه مهم کار پيل کړي چې پیل يې نه کړ.

 
 د موضوع مربمیت

دې کې دی چې دغه دوره د افغانستان په تاریخ کې یو  د دې لیکنې مربمیت په
نوی باب ګڼل کېږي؛ نو الزمه ده چې د دغې دورې پر فرهنګي اوضاع باندې پوه شو 

 او نوې زیاتونې ورباندې وکړو.

 د څېړنې موخې
د دې لیکنې غوره موخه داده چې د احمدشاه بابا فرهنګي شخصیت او فرهنګي 

پوه شو، دا لوی علمي کار یواځې د ژورې مطالعې، تجزيې، اوضاع وپېژنو او ور باندې 
 څېړنې او لیکنې په پایله کې تررسه کېدای يش.
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 د څېړنې مېتود
 په دې څېړنه او لیکنه کې له تحلیيل او توصیفي مېتوده ګټه اخیستل شوې ده.

 د احمد شاه بابا فرهنګي شخصیت
ېټه د شېر رسخ  په لویه جرګه م( کال د جوالی په پنځلسمه ن۱۷۴۷احمدشاه بابا  د )

م( کال په ۱۷۲۲دی په ) مخ(. ۴۲: ۱کې د افغانستان د پاچا په توګه  وټاکل شو )
 مخ(. ۱۲: ۲هرات کې زېږېدلی او هغه وخت د ده پالر زمان خان د هرات  واکمن و )

 مخ(. ۴۳۷: ۱نېټه  وفات شوی دی ) ۲۳م( کال د ډسمرب په  ۱۷۷۲د )
خوله دي چې احمدشاه بابا  یو نومیالی شاعر او مؤرخ و او افغاين مؤرخین په یوه 

آثار به يې وروسته در وپېژندل يش، ختیځپوهان هم احمدشاه بابا د یوه شاعر او مؤرخ 
 په توګه را پېژين چې دلته په لنډ ډول بحث ورباندې کوو:

د  (Friedrich Engele)جرمنی فیلسوف او سیاستوال ښاغلی فريدريک انګليس 
 م( کال په اګست کې د )افغانستان(  تر رسلیک الندې  مقاله کې لیکي: ۱۸۵۷)

احمدشاه ابدايل له خراسانه تر ډهيل پورې سیمه تر خپل فرمان الندې ساتله؛ خو  ))
 مخ. ۸۴: ۳د سولې له روشه بې برخې نه و،  دی یو شاعر او مؤرخ  هم و. 

ابا د سیايس وړتیاوو تر څنګ د ده دغه راز انګریز لیکوال الفنسټن د احمدشاه ب
 مخ(. ۲۶۷: ۴فرهنګي شخصیت ستايي او لیکي چې هغه یو مصنف او مؤرخ هم و )

امریکايي لیکوال آرنولډ فلېچر لیکي چې احمدشاه بابا د خپلې سیايس او پوځي 
وړتیا تر څنګ د یوه شاعر او مؤرخ په توګه وړتیا درلوده او د پوهې د فلسفې او ادبیاتو 

 مخ(. ۷۶: ۵ونکی و )روز 
رويس لیکوال ګانکوفسکي لیکي چې احمد شاه بابا د پوهانو او عاملانو غونډې 
درلودې، په مذهبي او علمي موضوعاتو باندې غږېدل، د ادبیاتو مالتړ يې لومړیتوب 

: ۶و او حتی د دربار منيش محمودالحسیني ته يې د دربار د مؤرخ  دنده وسپارله )
 مخونه(. ۴۹، ۴۱

ي لیکوال ګنډا سنګهـ لیکي چې احمدشاه بابا په مدرسه کې څه زده کړې هند
کړې وې؛ ځکه چې په پښتو او فاريس ژبو کې يې شعر ویلی او په دغه برخه کې يې 

جوړښت  کې عنعنوي ژبې له مخې ساده او په ډېر استعداد درلود، اشعار يې د 
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ه دي، د ده د اشعارو یوه برېښي؛ خو د احساس له مخې هغه ډېر پاخه او فوق العاد
هـ، ق( کال په کابل کې خپره شوې ده، چې رسلیک يې لوی ۱۳۱۹مجموعه په )

 مخونه(. ۴۴۶ -۴۴۵: ۶احمدشاه بابا دی )
په )دانشنامه ادب فارسی( درېم ټوک کې د احمدشاه بابا د فرهنګي شخصیت 

 په اړه داسې راغيل دي:
( بیتونه لري، په فاريس يې ۲۵۰۰) احمدشاه بابا په خپله شعر وایه او دېوان يې

هم شعر ویلی او د پښتو په دېوان کې يې  شپږ فاريس غزلې ثبت دي، په عريب يې 
هم ځینې نرثي موضوعات کښيل او مال محمدغوث په خپل اثر )رشح الشـرح( کې 

 مخ(. ۵۵: ۶د هغوی رشح په فاريس کړې ده )

 د احمدشاه بابا آثار
شاه بابا یو په زړه پورې شعري اثر دی چې تقریباً درې : دا د احمدپښتو دېوان( ۱ 

ـ ق( کال د پوهاند عبدالحی حبیبي په مقدمه  ۱۳۱۹زره بیتونه لري، لومړی وار په ) ه
او تصحیح د )لوی احمدشاه بابا( په نامه په کابل کې پښتو ټولنې له خوا چاپ  شوی 

خوا د  )دېوان احمدشاه م( کال د پېښور پښتو اکاډمۍ له ۱۹۶۳دی او دویم ځل په )
ابدايل(  په نامه چاپ شوی او درېم ځيل د ښاغيل محمدمعصوم هوتک له خوا د 

 )احمد شاه بابا دېوان(؛ یا دېوان هرا(  په نامه په کوټه کې چاپ شوی دی.
 احمدشاه بابا د خپل پښتو دېوان په اړه داسې وايي:

 کتاب ختم شو په دوشنبې
 تاسې دلېو  يارانو موږ خو

 په اخر ورځ کې د روژې
 سنه هزارو صد شصت وسې

بهرين پوه الفنسټن لیکيل دي چې: احمدشاه بابا په دري ژبه کې  دري دېوان: (۲
 هم څه شعرونه لري.

د پېښور په چاپ دېوان کې يې هم غزلې شته؛ نو ځکه یو شمېر پوهان وايي چې دري 
 دېوان يې هم درلود.
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ه یو څه عريب اشعار هم راپاتې دي چې ترجمه او له احمدشاه بابا ن عريب اشعار: (۳
رشح يې په  فاريس ژبې رسه د هامغې زمانې نامتو عامل خانعلوم مال محمدغوث کړې 

 ده،
دا د احمدشاه بابا یو شمېر عرفاين او تصويف مقولې دي، په دغې  علم ګنج: (۴

ه دغه رشح رسالې د احمدشاه بابا په ژوند خانعلوم مال محمدغوث رشحه لیکلې ده،
د )رشح الرشح(  په نامه یادېږي، درې سوه مخونه لري او یوه نسخه يې د کابل په 

 خطي کتابتون کې خوندي ده.
نوموړې رساله په پاړيس ژبه د تصوف په باب کښل  جامع الفواید احمدشاهي: (۵

شوې ده، یوه نیمګړې خطي نسخه يې د تاجکستان د علومو اکاډمۍ د ختیڅ 
 نګه کې خوندي ده.پېژندنې په څا

ښاغيل حافظ نورمحمد کهګدای د کابل مجلې د څلورم کال  د افغانستان تاریخ: (۶
( مخ کې لیکيل دي چې احمدشاه بابا )د افغانستان تاریخ(  ۵۰د دویمې ګڼې په )

 په نامه په پښتو ژبه تاریخ هم لیکلی دی.
په څو ژبو کې او  دا په معنوي لحاظ یو خاص ډول نظم دی، چې د نړۍ الفنامه: (۷

په ځانګړې توګه په رشقي ژبو کې ځانګړی دود و او شته، احمدشاه بابا هم د پخوانیو 
شاعرانو په څېر دوې الفنامې کښلې دي چې یوه يې په خفیف بحر کې بوللې ده او 

 ( مخونو کې ځای شوې ده.۱۹د پېښور چاپ دېوان په )
د پاين پت له تاریخي سوبې وروسته احمدشاه بابا دغه لیک  نامه احمدشاه بابا: (۸

د عثامين دولت درېم سلطان مصطفی ته ولېږه، په دغه لیک کې يې  هغه ته څرګنده 
( کسانو پر هندوستان پاچاهي کړې او زه د مسلامنانو ۲۹کړه چې د افغان جلیل قوم )

په غوښتنه هندوستان ته والړم او کفار مې وځپل او مسلامنان مې د هغوی له ظلمه 
 ژغورل.و

بې له شکه احمدشاه بابا یواځې د تورې او سیاست د ډګر اتل نه و؛ بلکې په علم او 
 قلم کې يې هم له ډېرو څخه میدان وړی و، لکه د خپلو آثارو په اړه وايي:

 
 یار  به متام نه وي وصف د

 مخ(. ۱۶: ۹)             احمد جوړ کړه کتابونه                                    
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 د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال فرهنګي وضع
احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانستان پاچا شو، چې افغانستان د چنګیزیانو 
او تېموریانو د دوو پېړیو له وحشت نه ډکه دوره  او د صفویانو، شیبانیانو او بابریانو 

ا ان متدن او فرهنګ پوپنکلونو سیايس تجزیه زغملې وه او د افغانست  ۲۵۰ترمنځ د 
 شوی و، د خاورې متامیت او سیايس استقالل يې له السه ورکړی و.

خو احمدشاه بابا وکولی شول چې د میرویس نیکه له خوا د افغانستان د بیا جوړولو 
نقشه په خپلو نه ستړې کېدونکو هلو ځلو رسه بشپړه کړي، هغه نه یواځې د افغانستان 

میت تأمین کړ؛ بلکې له خپلو زیاتو سیايس او پوځي استقالل او د خاورې متا
 رسه یې د نوي متدن او فرهنګ بنسټ ايښودلو ته پاملرنه وکړه. -بوختیاوو رسه

احمدشاه بابا د خپلې واکمنۍ پر نهم کال د اوسني کندهار ښار بنسټ کېښود چې 
، کال  هـ ق ۱۱۶۹په  ارشف البالد احمدشاهي کندهار باندې يې شهرت پيدا کړ. په 

کې د دې ښار له جوړولو څخه هدف د امپراتورۍ د مناسبې پالزمېنې او د نوي متدن 
 مخ(. ۱۲: ۱۰او فرهنګ د ودې او پرمختیا لپاره د ښو رشایطو  برابرول وو )

د غبار په وینا: په احمدشاهي جومات، د حرضت محمد صلی الله علیه وسلم د 
انۍ په شاهي بڼ کې يې جوړې کړې؛ سپېڅلې خرقې مبارکې او د احمدشاه قرب ود

تر ټولو ښکلې ودانۍ وې، احمدشاه بابا دغه راز د کابل  باالحصار پر شاوخوا دېوال 
را چاپېر کړ او د شاه شهید په نامه )شاه اسحاق ختالين(  زیارت ودانۍ يې ترمیم کړه 

اين فغاو د اوسني تاشقرغان او د حیدراباد د ښارونو بنسټ يې کېښود او هم يې د ا
 مخ(. ۹۲: ۱۱حاجیانو لپاره په مکه معظمه کې د استوګنې ودانۍ جوړه کړه )

د احمدشاه دراين په دوره کې د افغانستان پایتخت کندهار و چې رسمي نوم يې 
م، کال يې د جوړولو کار پيل شو او دغه ښار په شپږو کلونو  ۱۷۶۱احمدشاهي و، په 

ه د ارغنداب له سینده دوې د اوبو ویالې کې جوړ شو. احمدشاه د کندهار نوي ښار ت
راتېرې کړې، دغه دوې ویالې د ښار په وړو لښتیو وېشل شوې وې او کابو د ښار ټولو 
کوڅو ته اوبه رسېدې. د دراين امپراتورۍ په لومړیو لسو کلونو کې د ښارونو د 

ت عپرمختګ لپاره زیات امکانات برابرل شول؛ دا ځکه چې ښارونه د سوداګرۍ او صن
 مخونه(. ۵۹ - ۵۲: ۱۲مهم مرکزونه وو )
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احمدشاه بابا چې له تاریخي آثارو او ویاړونو رسه مینه درلوده او د هغوی په ارزښت 
م، کال د کندهار په ښار کې د )بیت االرشف( په نامه  ۱۷۵۴پوهېده؛ نو ځکه يې په 

درې  د یوه موزیم بنسټ کېښود. همدا راز احمدشاه د خپل سلطنت په دوران کې
غټې مدرسې په هرات، کندهار او پېښور کې جوړې کړې او ده په خپله د کندهار 

 مخ(. ۷۴: ۱۲مدرسې په درسونو کې برخه واخیسته )
روحانیون له احمدشاه بابا څخه خوښ وو؛ دا ځکه چې احمدشاه هغوی ته درناوی 

ولو کې کاوه او ټول جوماتونه او محکمې د همدوی په واک کې وې، هغه په سزا ورک
د انسان د بدن د غړو پرې کول منع کړل او په ترشیفاتو کې يې د مال  ټيټول هم 
تحریم کړل. احمدشاه د افغانستان په اداره کې د سیايس یووايل بنسټ کلک کړ او 
دغې موخې ته د رسېدو لپاره يې د افغانستان د خلکو ترمنځ حقوقي مساوات په پام 

 ، سیمې او قبیلې تر منځ  توپريونه يې راکم کړل.کې ونیوه او د مذهب، ژبې، نژاد
م. کال ۱۷۶۱په دولتي چارو کې يې د هر دین او قوم پیروان ګډ کړل، احمدشاه په 

د کندهار اوسنی ښار د افغانستان د پالزمېنې په توګه جوړ کړ چې په هغه کې د ده 
 ۴۲۱ -۴۱۸: ۱۴خپل زیارت د افغانستان د هغه مهال د معامرۍ یوه بشپړه بېلګه ده )

 مخونه(.
ښارونو وده وکړه، جوماتونه او مدرسې په ښارونو کې بیا د لرغونو علومو په تدریس 
بوختې شوې؛ خو فرهنګ د خپل بیا ژوندي کېدو په ترڅ کې یواځې هامغه د کړکېچ 

 مخ(. ۴۸۰: ۱۴د دوران یو یادګار و )
ل ه له کومې يې غوښتاعلیحرضت احمدشاه بابا چې د نوي افغانستان مؤسس و، د زړ  

چې د افغان شیعه ګانو لپاره د خپل پوځ په اډانه کې د چنداوالنو یوه پوځي قطعه او 
د هغوی قوماندان يې د چنداول بايش په نامه منظور کړل؛ ويل محمدخان د لطف 
عيل بېګ جوانشیر زوی، چې احمدشاهي دولت ته یو له صادقو او خدمتګارو کسانو 

الحصار په شا کې له خپلو قومیانو رسه اوسېده، د دې قطعې څخه و او د کابل با
قوماندان وټاکل شو، د دوی د اوسېدو ځای هم د چنداول د ناحیې په نامه د 

 مخونه(. ۲۰۲ – ۲۰۰: ۱۵احمدشاه له خوا د یوه فرمان په صادرولو رسه ونومول شو )
د احمدشاه بابا د واکمنۍ پرمهال عرصي معارف له بده مرغه رامنځ ته نه شو او د 
پخوا په څېر عنعنوي ښوونې او روزنې په کورونو، جوماتونو، مدرسو او دربار کې جریان 
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درلود. د احمدشاه بابا او د هغه د اوالدونو د واکمنۍ پرمهال معقول او منقول علوم 
علوم؛ لکه د حدیث  او فقهه، تفسیر، فلسفه، تصوف،  دود وو او په هغوی کې دیني

: ۱۶تاریخ، نجوم، طب او اديب علوم؛ لکه نظم او نرث او نور موضوعات شامل وو )
 مخ(.۱۲۷

احمدشاه بابا که څه هم عرصي معارف رامنځ ته نه کړ؛ خو خپل هېوادوال يې د شعر 
 طاب کې داسې وايي:په ژبه د علم او پوهې زده کړې ته راوبلل او دوی ته په خ

 علم ګوره څه څرګنده لوی دریاب دی
 بیا هم در رابهېدلی په څو باب دی

 دا د علم دریاب هر چېرې محیط دی
 علم زده کړه چې د علم لوړ جناب دی

روحانیونو د افغاين ټولنې قاضیان تربیه کول، دولتي خیریه کارونه هم د دوی په غاړه 
ټولې تعلیمي مؤسسې اداره کولې، دولت دوی ته وو او رسبېره پر دې يې د هېواد 

 مخ(. ۴۵: ۱۶ځمکې او مستمري معاشونه ورکول )
احمدشاه هر وخت ډوډۍ ته عاملان او پوهان رابلل، له دوی رسه يې په مذهبي او 
علمي موضوعاتو خربې اترې کولې، د رسم او رواج له مخې د دولت رئیس باید د 

م. کال کې احمدشاه دراين نظام الدین سیالکوټي ۱۷۶۲ادبیاتو مالتړ کړی وای. په 
ته په همدې وجه جایګیر ورکړ او هم يې په کشمیر کې د قضايي چارو آمر )مین( 
وټاکه، نظام الدین سیالکوټی یو له هغو شاعرانو څخه و چې د احمدشاه لوی کارونه 

 نه(.مخو  ۵۰ – ۴۹: ۱۲يې په شعر کې بیان کړل او شهنامه يې ورته ترتیب کړه )
احمدشاه درانی یو دینداره او مذهبي شخصیت و؛ له علاموو، منورینو او له روحانیونو 
رسه يې مینه درلوده، ټول لویان او لوړ رتبه مامورین به د ده په حضور کې په درنښت 
والړ وو؛ سیدانو او مالیانو  ته د ناستې اجازه ورکړل شوې وه، علام، فقرا او دینداره 

ې وربلل او له هغوی رسه يې د علومو او مذهبي مسایلو په اړه بحث ملنګان يې د شپ
 مخ(. ۴۴۱: ۱۲کاوه )

د لوی احمدشاه بابا که په یو الس کې توره وه؛ په بل الس کې يې قلم و، څومره چې 
ده د تورو د خاوندانو قدر کاوه؛ د قلم د خاوندانو قدر تر هغو کم نه و؛ د ده په دربار 
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ن، مالیان او بزرګان د پاچا ښي الس ته کېناستل او د تورې کې به د قلم خاوندا
 مخ(. ۵: ۱۷خاوندان به کيڼ الس ته )

د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د فرهنګي وضعې یوه څرګنده 
ځانګړتیا دا ده چې د احمدشاه په الرښوونه افغان تاریخ لیکنه پیل شوه، په دې اړه د 

انستان( کتاب لیکوال لیکي چې احمدشاه د شېراز له حاکم )تاریخ نویسی در افغ
محقق محمدتقي خان شېرازي رسه چې د ده له نږدې همکارانو څخه و؛ د افغانستان 
د تاریخ لیکنې موضوع رشیکه کړه او له ده يې وغوښتل چې یو داسې منيش پیدا 

رسه ولیکي کړي چې د ده د زمانې تاریخ او د حوادثو بیان په وضاحت او روڼتیا 
محمدتقي خان یو مطلوب تاریخ لیکونکی ژر پيدا نه کړای شو؛ خو کله چې په 

م، کال د احمدشاه لښکرو مشهد ونیو؛ نوموړي د یوه پخواين دوست ۱۷۵۳
محمودالحسیني بن ابراهیم الجامي په اړه پاچا ته خرب ورکړ او احمدشاه ته يې د هغه 

 په اړه وویل:
او د مهدي خان د تاریخ لیکنې له سبک رسه اشنا  دی یو ازمویل شوی منيش دی

دی او د هغه له شاګردانو څخه دی. محمودالحسیني مخکې له دې چې د احمدشاه 
خدمت پيل کړي؛ یوه ځانګړې ازموینه ترې واخیستل شوه او ده ته وویل شول چې یو 

یس خان  څه ولیکي او د پاچا  او د ده د دربار د پوهانو هر یو: مال رشیف، مال ادر
دولت شاهي، د دراين حکومت د شېخ االسالم او نورو په وړاندې يې ولويل؛ ازموینه 

 مخ(.۳۴۴: ۱۸په بري رسه تېره شوه او محمود الحسیني د دربار منيش شو )
( کاله د احمدشاه په پوځي سوقیاتو کې برخه وال و او ټولو ۲۰محمودالحسیني )

لود او په تاریخ کې یو جامع اثر د )تاریخ دولتي او رسمي اسنادو ته يې الرسسی در 
 – ۱۷۴۷احمد شاهي( په نامه په فاريس ژبه ولیکه چې  احمدشاه بابا د واکمني )

 جال توګه په کې کښل شوې دي. -،م( د هرکال پېښې په جال۱۷۷۲
محمودالحسیني د )تاریخ احمدشاهي( په رسیزه کې د کتاب څېړيل موضوعات په 

 لنډ ډول بیانوي چې:
 نادرشاه د فعالیتونو لنډ ګزارش، د وفات کیسه او د هغه د ځايناستي حکومت. د -

د پارس د مرشانو ترمنځ مخالفتونه، د خراسان بې رس او ساماين، د شاهرخ شاه  -
 او میرعامل خان عروج او سقوط.
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 د احمدشاه دراين نسب، واک ته رسېدل او د ده د واکمنۍ پرمهال پېښې. -

 ې د شاميل افغانستان او شاميل هند او د پارس پېښې.د احمدشاه په قلمرو  ک -

د ) تاریخ احمدشاهي( اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې لیکل شوی او 
د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیاميي کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو مهم او په زړه 

 مخونه(.۳۴۷ – ۳۴۵: ۱۸پورې مأخذ ګڼل کېږي )
م، کال د مشهد د سوبې پرمهال نه یواځې د ۱۷۵۳ا په همدا راز احمدشاه باب

)احمدشاهي تاریخ( لیکوال محمودالحسیني په الس راوړ؛ بلکې د خوشحالخان 
خټک کلیات د افغانستان  علاموو  او فضالوو له خوا ورته ډالۍ شو. افغان شاهنشاه 

قید او دا اديب، تاریخي او حاميس اثر د خپل دفرت د مسؤل خرم خان په جمع کې 
د کندهار دولتي کتابتون ته يې وسپاره. د انګرېزانو د یرغل پرمهال دغه خطي کتاب 

 ۸۶۶د استعامرګرو په الس ورغی او اوس د انګلستان  د کېمرج  په پوهنتون کې په 
 مخونه(.۲۳۵ – ۲۳۴: ۱۵شمېره ساتل کېږي )

نده وسپارله احمدشاه بابا دغه راز یو بل همعرص شاعر حافظ ګل محمد مرغزي ته د
چې د ده د سلطنت په اړه یو کتاب ولیکي؛ هامغه و چې حافظ مرغزي )احمدشاهي 

م( کې وکښله او دا شهنامه د احمدشاه بابا د دور ۱۷۶۳هـ ق ، ۱۱۷۶شهنامه( په 
 مخونه(. ۵: ب ،ا ، ج، ۱۹م( یو منظوم تاریخ دی )۱۷۷۲ – ۱۷۴۷)

 وټي ته چې کابل ته وررسه راغلیهمدارنګه احمدشاه بابا نظام الدین عرشت سیالیک
و؛ الرښوونه وکړه چې د ده د سلطنت په باب یو کتاب ولیکي؛ لکه چې شاعر په خپله 

 وايي:
 د احمد شاه له توصیې رسه سم يې دغه شهنامه وکښله.

 دغه مشهور اثر د )شهنامه احمدیه( په نامه احمدشاه دراين ته ډالۍ شو.
نو احمدشاه بابا ډېر تر اغېز الندې راوستی و؛ نو د شاهنامه نادري )نادرنامه( شعرو 

ځکه يې له نظام الدین څخه غوښتنه وکړه، چې د ده سلطنت بیان کړي هره شپه يې 
شاعر دربار ته غوښت او د ده له اشعارو يې ګټه اخیسته نظام الدین وغوښتل چې 

مسؤل  نوموړی اثر په خپل وطن کې بشپړ کړي؛ هامغه و چې احمدشاه د داراالنشا
میرزا محمود ته الرښوونه وکړه چې ټول اړین مدارک او اسناد د ده په واک کې ورکړي. 
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نوموړی له الزمو اسنادو او مدارکو رسه سيالکوټ ته ستون شو او هلته يې )شاهنامه 
 مخونه(. ۳۶۱  - ۳۶۰: ۱۸مخونو کې ولیکله ) ۶۱۴احمدیه( په 

 نظام الدین سیالکوټي په اړه لیکي،وکیيل پوپلزی د )شاهنامه احمدیه( د لیکوال 
چې نوموړی د چناب سیند پر غاړه د احمدشاه بابا حضور ته ورغی او ځان يې د یوه 
عامل، شاعر او لیکوال په توګه ور وپېژنده او د احمدشاه بابا له خوا په ډېر درنښت 

ه م( په میاشت کې  کابل ته وررس  ۱۷۵۷هـ ق ، کال  د جوزا ) ۱۱۷۰ومنل شو او د 
 هـ ق، کال پورې په کابل کې واوسېده. ۱۱۷۲راغی او تر 

هـ ق، کال  کې )نادرنامه(  نظم کړې وه او دغه مهال يې د ۱۱۶۲نظام الدین په 
احمدشاه په حضور کې ولوسته او په دې ډول يې د تاریخ په لیکلو کې خپل لیاقت، 

هیله وکړه چې ده ته استعداد او وړتیا پاچا ته وښوده او هم يې له افغان پاچا څخه 
اجازه ورکړي چې د ده د سلطنت تاریخ د )شاهنامه احمدیه( تر رسلیک الندې نظم 

 کړي.
اعلیحرضت احمدشاه بابا د ده هیله ومنله او د دربار منيش او مؤرخ  محمود الحسیني  
ته يې الرښوونه وکړه چې په کندهار او کابل کې د پېښو لیکنو په دفرتونو کې اسناد 

الدین سیالکوټي ته وسپاري، چې له هغه نه په ګټې  اخیستنې رسه د پېښو نظام 
 بیان ثبت کړي.

محمودالحسیني د سوبو مسودې او د حاالتو او واقعاتو اړوند اسناد نوموړي شاعر او 
مؤرخ ته په واک کې ورکړل. دغه راز میر عبدالهادي موسوي الري منيش بايش د 

ګار هم د شهزاده د دربار یادښتونه او مسودې شهزاده تېمورشاه د حضور وقایع ن
هـ ق، کال  کې چې ۱۱۸۶ورکړې، نظام الدین سیالکوټي د دغو اسنادو پر بنسټ په 

م( کېږي؛ د )شاهنامه احمدیه( منظوم تاریخ په ۱۷۷۲د احمدشاه بابا د وفات کال )
تابونه ک مخونه کې  وکاږه د دراين اصیل تاریخ هامغه فرمانونه، سکې، قبالې او ۶۱۴

 وو چې نظام الدین په خپله منظومه کې ور نه ګټه واخیسته.
پوپلزی زیاتوي چې د نظام الدین لومړنی لقب عرشت و چې  د خوشحاله ژوند او 
خوشدلۍ په معنا دی؛ خو وروسته يې دغه لقب په عشاري )د شعري صفت نوم دی( 
له دې امله واړاوه چې د میر عبدالهادي خان موسوي منيش بايش د شهزاده 
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: ۱۵ړو  ترمنځ توپیر ويش )تېمورشاه د دربار وقایع نګار تخلص هم عرشت و چې د دوا
 مخونه(. ۲۳۴ – ۲۳۱

ګنډا سنګهـ  په خپل اثر )درانی احمدشاه( کې لیکي چې د نظام الدین )شاهنامه 
م،( ۱۷۷۲احمدیه( د  احمدشاه د سلطنت یوه په زړه پورې شعري رشحه ده چې په )

کال کې يې بشپړه کړې ده، نظام الدین د احمدشاه په غوښتنه دغه شاهنامه په 
فاريس ژبه وکښله او د شاه په الرښوونه د دربار مؤرخ محمودالحسیني ده ته د لیکلو 

 مخ(. ۲۴۷: ۱لپاره مواد او مدارک هم ورکړل )
احمدشاه بابا د مجرمینو د هر ډول ګناه په مقابل کې د پزې او غوږ پرې کول بند 

افغاين فرهنګ کړل او د مريي د وژلو حق يې د هغه له باداره واخیسته. دغه راز ده 
کلوله؛ ځمکه به يې ښته په کتو رسه غالم ډوله دود چې یو بل ته به په مال ټيټېدل او 

يو ناوړه دود په توګه له منځه يووړ او امر يې وکړ چې د سالم لپاره دې يواځې په تندي 
 الس کېښودل يش.

ادي ورکړه از احمدشاه بابا د افغانستان ټولو مذهبونو ته د عباداتو په برخه کې پوره 
او الرښوونه يې وکړه، چې هېڅوک بايد مجبور نه يش چې د بل مذهب مراسم او 

 مخونه(. ۴۵۷ -۴۵۴، ۴۵: ۱اصول په زوره ورباندې ومنل يش )
احمدشاه بابا د خپلې واکمنۍ پرمهال د طالق نابرابره دود چې په هغه کې نارينه 

دي توګه د کونډو ودول منع کړل، تر ښځې زيات امتيازات لرل؛ له منځه يووړ، ده په ج
يواځې د کونډې نږدې خپلوان؛ لکه: پالر، زوی او سکه ورور کولی شول؛ هغه واده 

 مخ(. ۴۵۸: ۱کړي )
 د احمدشاه بابا د عرص ليکوال، پوهان او شاعران

د احمدشاه بابا په دوره او عرص کې ډېر زيات عاملان، پوهان او شاعران تېر شوي؛ 
 او پېژندل شوي دلته په لنډه توګه درپېژنو:موږ يې ځينې مهم 

محمودالحسيني، د احمدشاهي دربار منيش او مؤرخو د )تاريخ احمدشاهي( کتاب 
ليکوال. حافظ ګل محمد مرغزی، په پښتو ژبه د )شاهنامه احمدشاهي( منظوم تاريخ 

لی لليکوال او شاعر، واقف بټالوي الهوري، شاعر چې احمدشاه بابا خپل دربار ته راب
و. نظام الدين سيالکوټی، په فاريس ژبه د )شاهنامه احمديه( تاريخ ليکوال. شاه ويل 
الله دهلوي، عامل، پوه او ويل چې احمدشاه يې د مرهټانو پر ضد جګړې ته بللی و. 
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مرياوالد محمدذکا، حاجي هاشم سندي، الفتي کابلی، عبدالهادي موسوي الري، د 
ريالله جالل ابادي عامل، صويف او ليکوال، قايض شهزاده تېمورشاه منيش، ميا فق

ادريس، د احمدشاه بابا د لښکرو قايض او پاچا او هم د ده مريد و، مال دوست محمد، 
عامل او پوه، مال محمدغوث، عامل او ليکوال، سيد خواجه مريدرد، حافظ رحمت خان، 

ال افی، حرضت جي، متاريخپوه او ليکوال، مولوي هدايت الله، مال ابوالوفا، سامی، ص
پريمحمد کاکړ، نوموتی ليکوال او شاعر، کرم الله بابا، حيا، مري غياث الدين 
بدخشانی، عبدالرحيم هوتک، د پښتو او فاريس پياوړی شاعر، پښتو دېوان يې دوه 

 مخ(. ۱۲۸: ۱۶ځيل چاپ شوی دی، فيض الله کاکړ، اخندزاده او داسې نور... )
احمدشاه بابا دربار لومړی دربار دی چې د پښتو ژبې د پښتو ژبې په تاريخ کې د 

ګرامر، رصف او نحوه په کې ليکل شوي او منل شوې ده، احمدشاه خپلو زامنو ته هم 
پښتو ورښودله؛ نو ځکه يې د پښتو خوږژبی شاعر پريمحمد کاکړ دوی ته ښوونکی 

ه نامه االفغاين( پ وټاکه، پريمحمد کاکړ د پاچا په امر د شهزاده سليامن لپاره د )معرفة
د پښتو ګرامر وليکه او د هغې له مخې به يې درس ورکاوه، دا کتاب په افغانستان کې 
د پښتو لومړنی ګرامر دی، چې تر اوسه پورې زموږ په الس کې دی او وياړ يې د 

 مخونه(. ۱۰۱ -۱۰۰: ۲۰احمدشاه بابا د دربار په برخه دی )
هـ، ق( کال يې د پښتو  ۱۱۹۶ديب او په )پريمحمد کاکړ د پښتو ژبې يو ډېر ښه ا

اشعارو يو لوی دېوان وکاږه، د رحامن بابا او حميد مومند له سبکونو اغېزمن و، په 
 مخونه(. ۹۸ -۷۹: ۲۱کندهار کې وفات او خاورو ته وسپارل شو )

برهان خان د احمدشاه بابا د وخت شاعر او د پاين پت په جګړه کې د احمدشاه 
ې شامل و، ده د همدغې تاريخي جګړې بيان په يوه قصيده کې بابا په لښکرو ک

 داسې بيان کړی دی:
 احمدشاه پادشاه په جار وويله
 د غزا په نېت وځمه له کابله

 پښتنې مېرمنې الندې کړې کفارو
 دا خربه مې په زړه وګرځېدله

 يا به ننګ د پښتانه بېرته په ځای کړم
 يا به بايلم ککرۍ پرې باندې خپله
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 ن، وزيران واړه ترې چاپېر ووامريا
 د هندوستان په الرې تله واړه خوشدله
 د اټک په سيند يې دوه پوله تيار کړل

 پادشاه پرېوت په )مانځه( يې مېشته کړله
 هر سپاهي يې له بړېڅو نه کم نه و

 د )روتاس( کوټ يې بې جنګه واخيستله
 د باهو نه لکه پوځ ورپسې راغی

 له مزلهشپه او ورځ يې خايل نه وه 
 مخامخ شو جنګ يې وکړ په ميدان کې

 دو روخه يې توپخانه وچلوله
 سمندخان، مؤمن خان دواړه شهيدان شول

 احمدشاه د زړګي سنت ونړېدله
 اووه ورځې وه تياره؛ بيا رڼايي شوه

 د باهو تنه په مځکه لوغړېدله
 مرټي په لور د غم نارې سورې شوې

 پښتانه توره يې هاله ومنله
 ګ وګټه هر څوک پرې خوشحال شوپادشاه جن

 بيا برهان يې مدام ستايي له غزله
 

 مخ( ۸۱: ۲۱)                                                
 

 د احمدشاه بابا د وخت علمي او فرهنګي کورنۍ
: دا کورنۍ د کندهار له بارکزيو څخه وه، چې تر ( د علومي او خانعلوم کورنۍ۱
 قايض القضات پر څوکۍ يې کار کاوه.م( کال پورې د  ۱۹۱۹)

: عالمه مال مريزا د احمدشاه بابا له خوا ( د هرات د سلجوقيانو علمي کورنۍ۲
هرات ته راوستل شو او د ده په اوالده کې لوی پوهان پيدا شول، چې مرحوم عالمه 
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صالح الدين سلجوقي او مرحوم عبدالرؤف فکري سلجوقي له همدغې کورنۍ څخه 
 وو.
: دا کورنۍ د احمدشاه له وخته په کندهار کې مال اسامعيل الکوزي کورنۍ: د ۳

اوسېده او د مال اسامعيل الکوزي زوی مال احمد د احمدشاهي ښار قايض و چې په 
 معقولو او منقولو علومو کې استاد و.

هـ، ق( کې يې د  ۱۲۳۳د دغې کورنې يو بل علمي شخصيت پريمحمد و چې )
 لام( په نامه يو پنډ کتاب په عريب ژبه ليکلی و.)عقيدة املشايخ و الع

: د احمدشاه بابا له وخته يې د افغانستان په ( د پېښور د قايض خېلو کورنۍ۴
سياست او علم کې الس درلود، د کابل پاچاهانو په دربارو کې يې شهرت درلود؛ لکه 

ه پ چې قايض فيض الله د تېمورشاه په عرص کې او قايض محمدحسن د شاه شجاع
دربار کې د لوړ مقام څښنت وو، قايض عطاالله خان د خدايي خدمتګارو د غورځنګ 

: .... ۱۶فعال غړی، شاعر او ليکوال او د پښتو تاريخ مؤلف د همدغې کورنۍ غړی و )
 مخ(.

 

 پايله
احمدشاه بابا داسې مهال واک ته ورسېد، چې د چنګېزيانو او تېموريانو د څه کم 

ناورين او د صفويانو، شيبانيانو او بابريانو له خوا د افغانستان  درې سوه کلن وحشت او
د دوه نيم سوه کلنې سيايس تجزيې په بهري کې د افغانستان مادي او معنوي فرهنګ 
پوپنا شوی و، احمدشاه بابا نه يواځې د افغانستان خپلواکي، د خاورې متاميت او 

ت او هنګي، علمي، اديب شخصيسيايس حاکميت او يووالی ټينګ کړ؛ بلکې د يوه فر 
ليکوال په توګه يې د افغانستان د فرهنګي وضعې ودې او پرمختيا ته هم پاملرنه وکړه، 
ده د يوه اديب، شاعر او مؤرخ په توګه په پښتو، دري او عريب ژبو يو شمېر آثار وليکل 

 او راتلونکي نسل ته يې په مرياث پرېښودل.
پوهان او شاعران وروزل او وهڅول چې افغاين احمدشاه بابا دغه راز نور افغان 

فرهنګ ته غنا وروبخښي، په فرهنګي ډګر کې يې له ستونزو او تعصبونو رسه مجادله 
وکړه او په افغانستان کې يې مېشتو قومونو ته د قلم چلولو او د بېالبېلو عقايدو د پاللو 

 اجازه ورکړه.
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ونې او روزنې جريان درلود، تاريخ ليکنه دود شوه او په هېواد کې عنعنوي ښو 
 پښتو او دري ژبې د ادب او ليکنې ژبې وې.
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 افغانستان راه های کاهش آن در مالیاتی و فرار

 

Tax evasion and coping strategies in 

Afghanistan 
 

Senior Research Fellow Shir Ali Tazri 

Abstract 

Taxation is one of the major economic issues and requires 

comprehensive scientific and research studies. The positive and 

negative aspects of it are examined and analyzed, and the 

appropriate scientific and practical ways to attract, and utilize 

them are explored. The causes and resistance of tax evasion 

should be disclosed. Virtual problems to it should be 

highlighted and search is needed to be conducted for finding 

better solutions to meet tax collection goals. Therefore, this 

article is devoted to the tax evasion that has been defined for 

greater clarity on the first issue of taxation; problems with 

taxation in general and in Afghanistan as particularly has been 

highlighted, the reasons for tax evasion along with explaining 

the appropriate ways to reduce it have also been discussed in 

this article. It has also been tried to explain that at what time 

the high tax rate should be reduced and in which cases this rate 

should be lowered in order to make the tax collection more 

effective and productive. Likewise, the types of tax evasion and 

the short and long-term ways to combat it are explained. Issues 

that can reduce tax evasion and improve the tax status have 

been described, including raising the level of education, 
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enacting and enforcing tax laws, ensuring fairness in tax 

assessment has been identified as ways that can reduce tax 

evasion and improve the tax status.  

 

 خالصه
باتوجه به اینکه مالیات یکی از موضوعات مهم اقتصادی است ایجاب می مناید تا در 

مثبت و مورد آن مطالعات و تحقیقات همه جانبه و علمی صورت گیرد؛ جنبه های 
منفی آن بررسی و تحلیل گردیده، راه های مناسب علمی و عملی جمع آوری بهرت آن 
جستجو شود. این مقاله در تالش دریافت علل و عوامل مقاومت و فرار مالیاتی 

باشد تامشکالت عینی فرا راه آن را برجسته و راه حلهای بهرت و خوب  درافغانستان می
فیکه از جمع آوری مالیات در نظر است، برآورده شود. دراین تر به آن پیدا مناید تا اهدا

نبشته نخست مالیات تعریف شده و مشکالت فرا راه آن در کل ودر افغانستان به 
صورت خاص برمال گردیده، علل و عوامل فرار مالیاتی توأم با راه های مناسب کاهش 

نرخ مالیات بلند آن توضیح شده است.همچنان وضاحت داده شده که درکدام حاالت 
و درکدام حاالت پایین آورده شود تا از مؤثریت و مثمریت بیشرت برخودار باشد. به 
همین تر تیب، انواع فرار مالیاتی و راه های کوتاه مدت و دراز مدت مبارزه با آن 
توضیح شده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که  بلند بردن سطح تعلیم و 

یق قوانین، مراعات منودن عدالت در تعیین مقدار مالیات راه های تربیه، وضع و تطب
 اند که میتوانند فرار مالیاتی را کاهش داده و وضعیت مالیات را بهبود بخشند.

 مقدمه
مالیات یک منبع عمده و پایدارعایداتی دولت درکشورهای انکشاف یافته محسوب    

می شود ودر کشورهای روبه انکشاف نیز تالش می شود تا مالیات در نظام مالی این 
کشور ها این جای گاه را پیدا کند. هرگاه به پیشنۀ تاریخی مالیات نظرانداخته شود، 

ل از اشکال از مردم مالیه جمع آوری می دیده می شود که  در طول تاریخ به شک
گردیده است ومردم نیزاز بدو پیدایش مالیات در تالش بوده تا به هر نحوی ممکن از 
پرداخت آن شانه خالی منایند. این امرباعث شده تا عواید مالیاتی کشورها از آنچه 

یاتی الکه برآورد می شود کمرت باشد. درین مقاله مسئله اساسی، محو کامل فرار م
نیست، زیرا تا زمانیکه مالیات وجود دارد تالش برای فرار آن نیز وجود خواهد داشت. 
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بلکه موضوع، کاهش زمینه ها وعوامل فرار وتا حد امکان دریافت روشهای فرار 
مالیاتی و جستجوی راه های حل آن می باشد. مؤفقیت درین راستا مرتبط به اصل 

پردن کاربه اهل آن دردستگاه های مالی کشور مبارزۀ هامهنگ بافساد رسارسی وس
می باشد. در حال حارض متام کشورها تالش خود را برای کاهش این مشکل به کار 
می گیرند وراه های مناسب را که بتواند برای مبارزه با این پدیده مؤفقیت آمیزتر باشد، 

یاتی ر مالجستجو می منایند. به همین علت رضورت شناخت عوامل بروز وتشدید فرا
و ارائۀ راهکار های کاربردی امر رضوری خواهد بود. پیش ازینکه به توضیح علل و 
عوامل فرارمالیاتی پرداخته شود، الزم است تا مالیات تعریف و توضیح شود که به چه 
منظور جمع آوری می گردد و درکدام موارد به مرصف میرسد، تا دانسته شود که چرا 

لیات خویش را منظم و مکمل بپردازند و چه راه حل ها به مؤدیان حارض نیستند ما
این معضل وجود دارد تا دولت در بکارگیری آن از شدت این دشواری بکاهد وبتواند 

 اهداف مطروحۀ اقتصادی خویش را به صورت بهرت تحقق بخشد.
هدف تحریر این مقاله را توضیح اهمیت و جایگاه مالیات در عواید دولت و هدف: 

 ای بهبود جمع آوری و کاهش فرار مالیاتی در کشور تشکیل میدهد.راه ه
دررشایط فعلی که قسمت اعظم بودجۀ دولت ازطریق کمک های خارجی مربمیت: 

متویل می شود فرار مالیاتی یکی از دشواریهای حاد جامعه می باشد و مقابلۀ جدی 
رید درین اواخر طوریکه آگاهی دا با این پدیدۀ شوم اجتامعی رضورت اساسی است.

هفتۀ مالیات در کشور ما تجلیل گردید، درحالیکه بسیاری از مردم تا هنوز طور شاید 
و باید به اهمیت مالیات پی نربده و پیوسته تالش دارند به هر نحو ممکن از پرداخت 
آن شانه خالی کنند، لذا توضیح چیستی مالیات، علل و عوامل فرار مالیاتی و 

 هش فرارمالیاتی از مسایل مربم روز به حساب می آید.جستجوی راه های کا
این تحقیق بیشرت به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتب روش تحقیق: 

 صورت گرفته است.
: چرا مردم اکرثاً ازپرداخت مالیات گریز می منایند وچه راهکاری برای سوال تحقیق

 کاهش آن وجود دارد؟
مطرح شده نخست باید مالیات و فرار مالیاتی تعریف برای پیدا کردن جواب به سوال 

 و توضیح شود.
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: گرچه تعاریف متعددی از مالیات صورت گرفته است که هر یک ازآن تعریف مالیات
یک بخش از مالیات را در بر داشته است ولی در کل می توان گفت که "مالیه عبارت 

دارائی اشخاص و افراد از مقدار پولی است که بر اساس فیصدی مشخص از عاید و 
 (46:ص4اخذ میگردد". )

به عبارۀ دیگر "مالیات عبارت از پرداخت های انفرادی و اجباری بدون پاداش متقابل 
است که از ملکیت یا فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین 

 ( 100:ص 3اهداف و انجام فعالیت های دولت صورت میگیرد". )
هرنوع اقدام غیر قانونی برای نپرداخنت مالیات عبارت از فرار یست؟ فرارمالیاتی چ

مالیاتیست که منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسرتش فساد مالی واداری، 
: انرتنت( فرار مالیاتی از مصادیق 6کاهش رقابت اقتصادی ورشد رانت هامی شود. )

 مورد نیاز برای گسرتش ومظاهرفساد اقتصادی و امنیت اقتصادی بوده که امکانات
 فعالیت های اقتصادی و رسمایه گذاری را دچاراختالل می کند.

با توجه به تعاریف فوق، دیده می شود که مالیات در گام نخست  اهمیت مالیات:
یک پرداخت اجباری و حتمی بوده و هیچ استثنائی در آن وجود ندارد و هیچ گونه 

ت در عوض مالیات باید چی خدمتی را انجام وعدۀ هم برای مؤدی مبنی بر اینکه دول
دهد، داده منی شود، بلکه مالیه برای انجام فعالیت های دولت اخذ می گردد. 
مالیات عالوه از تأمین و متویل هزینه های دولت یکی از مهمرتین ابزار اعامل 
سیاست مالی نیز می باشد. دولت مالیات را برای تأمین اهداف و انجام مکلفیت های 
خویش جمع آوری منوده ومرصف می مناید. لذا هر چه سهم مالیات در تأمین مخارج 
دولت بیشرت باشد از آثار نامطلوب اقتصادی آن کاسته می شود. در کشور های 
پیرشفته اکرثیت مخارج دولت از طریق مالیات تأمین می شود. اهمیت مالیات در 

حیات دولت بدون اخذ مالیات یک کشور به اندازۀ است که  می توان گفت ادامۀ 
 ناممکن می باشد .

مالیه هامن طور که گفته شد پدیدۀ است که در طول تاریخ برشی وجود داشته و به 
شکل از اشکال و به نام های مختلف از مردم جمع آوری می گردیده است، تا جاییکه 

تی و ح درکشورهای اسالمی مانند افغانستان مردم پرداخت آنرا یک وجیبۀ اجتامعی
 دینی و عقیدتی میدانند.
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عوامل فرار مالیاتی زیاد است، مگر در کشور ما نبود شفافیت،  عوامل فرارمالیاتی:
ضعف مدیریت و فرهنگ مالیه دهی ادارات مالی، عدم تطبیق بال استثنای قانون و 
موجودیت بیش از حد اقتصاد غیر رسمی سبب می شود تایک عده مردم ازپرداخت 

خالی منوده ومالیۀ خویش را به طور مکمل پرداخت ننامیند، چنانچه  مالیه شانه
ساالنه میلیونها افغانی مالیات پرداخت نشده و سبب آن می شود تا دولت در تطبیق 
سیاست های مالی و مکلفیت های خویش به مشکل مواجه شود. نه تنها مالیات بلکه 

خته منی شود؛ به گونۀ قیمت خدمات ارایه شده توسط دولت به وجه احسن پردا
مثال: ساالنه میلیون ها افغانی محصول برق، آب و صفایی از سوی زورمندان و قانون 
گریزان پرداخته منی شود که دولت را در ارایۀ خدمات عامه به مشکل مواجه می 
مناید. حتا قرضه های بانکی که به خاطر حل مشکالت مردم ورسمایه گذارها پرداخته 

به رشایط قرار داد و وقت معین آن بازپرداخت منی شود که در نتیجه می شود مطابق 
بانک های دولتی و خصوصی را به چالش می کشاند. درحالیکه دولت تالش می 
مناید تا خود را از قید کمک های خارجی نجات داده وبه سوی خود کفایی گام 

شکل و کاهش بردارد. با آن هم دولت سعی می کند تا تدابیر را برای حل این م
فرارمالیاتی روی دست گیرد، از جمله می کوشد تا شیوه های را برای مالیه گذاری 
بکار گیرد که جمع آوری مالیات آسان تر و جنبۀ عملی و تطبیقی بیشرت و بهرت داشته 
باشد. یکی ازاین تدابیراصالح نظام وقوانین مالیاتی می باشد، همچنان  انتخاب نام 

نیز میتواند از  تأثیرات منفی مالیه باالی مؤدی کاسته و باعث مناسب برای مالیه 
(به همین ترتیب تعیین وقت مناسب برای 718:ص 2کاهش فرار مالیاتی گردد. )

جمع آوری مالیات، در نظر گرفنت استطاعت مالیه دهنده مسایلی اند که دولت ها 
ورکه ف نظارت هامنطباید هنگام مالیه گذاری به آن توجه منایند. نبود شفافیت وضع

گفته شد انگیزۀ فرار مالیاتی را افزایش میدهد. چنانچه بسیاری از مالیاتهای که جمع 
آوری می شود به دست دولت منی رسد؛بگونۀ مثال: مالیۀ کریدیت کارتها به دلیل 
نبود یک سیستم دقیق و شفاف کنرتول و نظارت، قسمت اعظم آن دستخوش سوء 

رخی از طرف های ذیدخل شده  و پیگری منی گردد. عدم استفاده و حیف و میل ب
شفافیت درین خصوص سبب می شود تا  انگیزۀ فرار مالیاتی در سایر بخش ها 
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افزایش یابد، زیرا مؤدیان مالیات شفافیت جمع آوری مالیات سایر بخش ها را از روی 
 آن قیاس می کنند.

آوری بهرت آن باید در نظر در کل نکات را که برای مؤفقیت مالیه گذاری و جمع 
داشت، اینست که مالیه با در نظرداشت رشایط زمان و مکان ) رشایط منحرصهر 
کشور( وضع شود تا برای مؤدی قابل تحمل باشد. هر گاه مالیه قابل تحمل نباشد، 
مربهن است که مالیه دهنده به تقلب دست می زند و سعی می مناید به هر نحو 

ار مناید؛بطورمثال: اگر مالیات فیصدی بلند از عاید مردم را ممکن از پرداخت آن فر 
به خود اختصاص دهد، ممکن است انگیزه برای ادامۀ فعالیت اقتصادی متشبث از 
بین برود و رسمایه گذاراز ادامۀ رسمایه گذاری رصف نظر مناید که این کار نه به نفع 

ی اشد. از طرف دیگر پالیسمالیه دهنده و نه هم به نفع اقتصاد ملی یک کشور می ب
دولت هم این نیست که در جمع آوری مالیات تنها جنبۀ عایداتی خویش را در 
نظرداشته باشد، بلکه باید تأثیر مالیات را بر کل اقتصاد ملی در نظرداشته باشد. لذا 
بهرتین نظام مالیاتی نظام است که دارای مطلوب ترین آثار اقتصادی باشد ولوکاهش 

یاتی را در پی داشته باشد. به این اساس بردولت الزم است به نتیجۀ جمع عواید مال
آوری مالیات و تأثیر آن باالی کل اقتصاد توجه داشته باشد تا از مؤثریت بیشرت و بهرت 
برخوردار باشد، چون دولت به اندازۀ مقدار مالیات جمع آوری شده از فعالیت و 

ه مفیدیت کار و فعالیت خود می افزاید، مفیدیت کار اشخاص و افراد می کاهد و ب
بنابر آن مالیات زمانی مفید و مؤثر واقع خواهد شد که مفیدیت و دست آورد مالیات 
که توسط دولت بوجود می آید بیشرت و یا حد اقل مساوی به کاهش آن در فعالیت 

 تاشخاص و افراد باشد، در غیر آن جمع آوری مالیات نه تنها مفیدیتی نخواهد داش
(به همین ترتیب  مالیه نباید به 80:ص 1بلکه در کل به رضر اقتصاد ملی می باشد.)

اندازۀ باشد که رسمایه گذاری را محدود ساخته و یا مامنعتی برای رسمایه گذاری 
های عمومی باشد، هرگاه احساس شود که مالیه عامل محدودیت های رسمایه 

صورت گیرد. معنای این سخن اینست گذاری است، باید از جمع آوری آن خود داری 
که قبل از وضع منودن مالیات متام جنبه های مثبت و منفی آن توسط متخصصین 
مالی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و بعداً تصمیم اتخاذ گردد که چنین مالیۀ به 

 نفع و یا رضر اقتصاد ملی است. بناًء جمع آوری گردد یا ازاخذ آن رصف نظرشود. 
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نظرداشت موارد فوق واضح می شود که مالیات یکی از بخش های مهم اقتصاد با در 
بوده ونیاز است تا درجلب و جذب وچگونگی تعیین مقدار و وصول آن ازدقت و 
احتیاط بیشرت کارگرفته شود، زیرا کوچکرتین اشتباه اقتصاد را متأثر ساخته وبه 

رخ مالیات معیار  های علمی مشکل مواجه می مناید. مربهن است که اگر در تعیین ن
و اقتصادی حدود مالیه گذاری رعایت نگردد و مالیه مطابق به میل دولت تعیین و 
جمع آوری شود، مؤدی نیز تالش می کند تا به نحو از انحا از پرداخت و تأدیه آن 
فرارمناید. در این صورت دولت مجبوربه اتخاذ تدابیری برای مبارزه با فرار مالیاتی 

دد که این تدابیر مصارف جمع آوری مالیات را بلند برده و باعث کاهش عواید می گر 
خالص دولت می شود. ازطرف دیگراتخاذ تدابیر نیزکارآسانی نیست، زیرا فرار مالیاتی 

 از نظر خصوصیت و ویژه گی هایش به اشکال مختلف عرض وجود می مناید.
انشمندان فرارمالیاتی را به دو در کل دانواع فرار مالیاتی و راه های کاهش آن:  

دسته جنایی و قانونی تقسیم می منایند. دسته اول طوریکه از نامش پیداست به 
شیوۀ غیر قانونی اشخاص و افراد تالش می منایند که از پرداخت مالیات شانه خالی 
منوده و خود را  از پرداخت آن نجات دهند که به شکل فریب مالیاتی، پنهان منودن 

مالیاتی و غیره عرض وجود می مناید. در حقیقت چنین شیوۀ خود داری از  منابع
پرداخت مالیات پیگرد قانونی و جزائی را در قبال دارد و مرتکبین آن قابل مجازات 

دانسته می شوند؛ به طوری مثال: مؤدی مالیه موضوعات مکلف به مالیه را پنهان  
ی دهد. این اعامل بیشرت در گمرکات منوده و به سواالت مؤظفین مالیه پاسخ غلط م

و یا هم در اشیایی قاچاقی و غیر قانونی صورت میگیرد. چنانچه اگرصدور کاال های 
یک کشور به افغانستان از گمرکات افغانستان و گمرکات منبع صدور به طور جداگانه 
بررسی و احصائیه گیری شود، تفاوت چشم گیری به مشاهده می رسد، بدین معنا که 

دور کاالها از کشور صادر کننده به افغانستان به مراتب بیشرت از مقدار کاالیی ص
است که در گمرکات افغانستان به مثابۀ کاالی وارداتی از کشور مذکور ثبت می باشد. 
این امرگویای آنست که مقدار زیادی کاال بدون اینکه در دفرت گمرکات افغانستان 

ز گمرک خارج ساخته می شود، مرتکبین این ثبت شود و محصول آن گرفته شود، ا
اعامل چه تجار وچه مامورین مالیات که  آنها را کمک کرده اند مستحق جزا و باز 
پرس هستند. به همین ترتیب درمالیات بر جایداد هاییکه به کرایه داده می شود نیز 
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ه بعین برخورد صورت می گیرد؛بگونۀ مثال:تعمیر یک شخص به یکصد هزار افغانی 
کرایه داده می شود ولی به خاطرفرارمالیات دردفرت رهنامی معامالت این رقم سی 
هزار افغانی ثبت می گردد، هفتاد هزار افغانی دیگریکه تابع پرداخت مالیات می 

 باشد پنهان میگردد.
درچنین حاالت نخست باید علل آن جستجو و بعداً تدابیر الزم برای کاهش و از بین 

گردد. معلومات درین راستا نشان می دهد که یکی از علل فرار از  بردن آن اتخاذ
مالیات نرخ بلند آن می باشد. موجودیت محصول بلند گمرکی باعث بلند رفنت قیمت 
اشیای که تابع محصول می باشد  شده و تورید کننده را در برابر محصوالت که به 

ور های مانند طور قاچاق وارد شده به چالش می کشاند. به خصوص در کش
افغانستان که مرز های مستحکم و قابل کنرتول ندارند و از طرف دیگر موجودیت 
فساد سبب می شود تا به ساده گی افراد و اشخاص با پرداخت رشوت کاال های 
وارداتی خویش را بدون پرداخت محصول از گمرک خارج منایند.لذا با برخورد جدی 

این مشکل فایق آمد.الکن بعضاً  دولت به منظور در مقابل فساد پیشه ها می شود به 
حامیت از تولیدات داخلی محصول گمرکی را بلند می برد تا ازتورید محصوالت مشابۀ 
خارجی جلوگیری کرده باشد که در این صورت افزایش محصول گمرکی سبب تشدید 
و افزایش قاچاق می گردد ودولت را به چالش می کشاند، بدین معنا که  کاهش 
محصول گمرکی سیاست حامیوی را خدشه دار می سازد و محصول بلند گمرکی 
قاچاق را افزایش می دهد، در چنین حالت که تضاد بین اهداف واقع می شود چی 
باید کرد؟ در کشور ما که کنرتول مرز ها و جلوگیری از قاچاق مشکل است، بوجود 

دولت یک امر اجتناب  آمدن چنین تضاد ها  بین اهداف سیاست مالی و اقتصادی
ناپذیر است، اتخاذ تصمیم در چنین حاالت دشوار است ولی به همه حال رضور است 
تا در چنین وضع یک تصمیم به جا و به نفع اقتصاد ملی گرفته شود. در چنین حالت 
پالیسی سازان سیاست مالی دولت باید مزایا و نواقص هر یک از این اهداف متضاد 

مورد تحلیل و تجزیه قرار داده  و راهی را انتخاب منایند که بیشرت  را از نظر اقتصادی
به مفاد اقتصاد ملی باشد. اگر حامیت از تولیدات داخلی به اقتصاد مفید تر باشد 
محصول گمرکی را بلند نگهداشته ولی تدابیر جدی تر در مقابل فساد و قاچاق نیز 

ه باشد گریز مالیاتی نیز وجود دارد اتخاذ منایند، زیرا تازمانیکه قاچاق وجود داشت
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درین بخش قاچاق یعنی عدم پرداخت محصول وارداتی و صادراتی، ایجاب می مناید 
تا قوانین سخت جزایی درزمینه وضع وبال استثنا عملی گردد. برعکس اگر مبارزه با 
قاچاق و فساد مشکل باشد و از تولیدات داخلی حامیت صورت گرفته نتواند و 

لو قاچاق و فساد گرفته نشود، در این صورت تعرفه گمرکی کاهش داده همچنان ج
شود تا قاچاق چندان مفدیت اقتصادی برای مرتکبین آن نداشته باشد وقاچاقربان 
داوطلبانه از آن رصف نظر منایند. الکن این تدابیر آنی ودر کوتاه مدت کارآئی دارد، 

اشته باشد که در این صورت رضور اما سیاست های اقتصادی باید اهداف دراز مدت د
است تا تدابیر دیگری در زمینه گرفته شود. در گام نخست باید سطح تعلیم و تربیه و 
فرهنگ مالیه دهی مردم بلند برده شود. زیرا با آگاهی بیشرت مردم از اهمیت و اهداف 

م جمع آوری مالیات، اخالق مالیه دهی، ذهنیت مالیه دهی و فرهنگ مالیه دهی مرد
بلند رفته وبدون فشار دولت مبنی بر پرداخت مالیات هرشخص پرداخت مالیه را جزء 
مکلفیت خود دانسته و به وقت و زمان آن به طور کامل مالیه خویش را می پردازد و 
هیچ گونه عالقۀ به فرار مالیاتی از خود نشان منی دهد. با بلند رفنت سطح تعلیم و 

د مکلفیت ها و وجایب خویش را در مقابل دولت درک تربیه و فرهنک مالیه دهی افرا
منوده و خود را مکلف به اجرای آن میدانند. به همین خاطر هم هست که بیشرتین 
ذهنیت فرار مالیاتی در کشور های عقب مانده و کمرتین انکشاف یافته وجود دارد، 

ده و نکر دلیل آن اینست که در چنین کشور ها مردم هنوز مسئوولیت خویش را درک 
ذهنیت منفی در مقابل پرداخت مالیات دارند و فکر می کنند که مالیات برای منفعت 
فردی کارمندان دولت به مرصف میرسد) بعضاًچنین هم می شود(. از سوی دیگر 
پایین بودن سطح عاید نیز سبب می شود تا در کشور های عقب مانده مردم  در صدد 

ری موارد عاید شان تکافوی حد اقل نیازمندی های فرار مالیات برآیند، زیرا در بسیا
رضوری شان را منی کند. درین صورت الزم است تا دولت برای افزایش عاید مردم 
پالنهای انکشافی را طرح و به منصۀ اجرا درآورد. راه دیگر مبارزه با فرار مالیاتی 

ود در میتانتخاب میتود های بهرت مالیه گذاری است. معنای این سخن اینست که 
مالیه گذاری سعی به عمل آید تا حاالت شخصی و فامیلی مکلفین مالیه از قبیل 

نه گرفته شود و زمی، قرضداری و امثال آن در نظر حاالت مریضی، تعداد اعضای فامیل
برای تخفیف و معافیت مالیاتی چنین اشخاص مساعد ساخته شود. تا بار مالیات 
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مناید. در غیر آن به هر نحو ممکن شخصی مؤدی باالی  چنین افراد کمرت سنگینی 
تالش میکند تا از پرداخت مالیه فرار مناید. مثال دیگرآن به کرایه دادن خانۀ که خود 
مالک هم در آن زنده گی می کند مگر به اساس مجبوریت و مشکالت اقتصادی 

ات ز امکانقسمت از آنرا به کرایه میدهد ویا هم به طور مکمل خانۀ شخصی خود را که ا
نسبتاً خوب برخوردار است به خاطر کاهش مشکالت اقتصادی به کرایه داده و خانه 
ارزان فاقد هرنوع امکانات و سهولتهای زنده گی را به کرایه می گیرد ودرین حالت 
اگر معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد و باچنین افراد طور برخورد شود که با 

ر دارند ومکلف به پرداخت مالیه هستند، مربهن است کسانیکه چندین حویلی و تعمی
که در چنین حالت اوالً عدالت مراعات نشده و ثانیاً مؤدی نیز تالش می مناید از 
مالیه فرارمناید ویا برعکس شخص که چندین حویلی دارد با استفاده از امکانات 

یش را مالیه خو خویش از مالیه فرارمنوده وکسیکه جرباً تابع پرداخت مالیه می باشد
پرداخت منوده واین یک نوع بی عدالتی و ظلم در برابر چنین اشخاص می باشد. 
درحالیکه وصول مالیات هدف اصلی و معیار ارزیابی نظام مالیاتی نیست، بلکه 
حرکت به سوی انکشاف و تأمین عدالت اجتامعی است. بنا بر آن برای تحقق عدالت 

ه ثروت، عاید و مرصف افراد اخذ شود، چراکه با یک مالیاتی، مالیات باید متناسب ب
نظام مالیاتی کارآ وعادالنه میتوان انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشت، در 
حقیقت مالیات یکی از ابزار تأ مین عدالت در جامعه است و مالیات عادالنه منجر به 

نیز  رین مالیهافزایش متکین مؤدیان می شود. به همین ترتیب مهارت وصداقت مامو 
تا اندازۀ می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری مناید. هرگاه اشخاص مؤظف جمع آوری 
مالیات اشخاص مسلکی، صادق، متخصص و ماهر باشند، میتوانند با استفاده از 
دانش و مهارت تخصصی خویش علل و عوامل فرار را پیدا کرده و طوری برخورد منایند 

اهی برای عدم پرداخت مالیه داشته باشد، زیرا چنین اشخاص که مؤدی مالیه نتواند ر 
درصدد استفاده جویی و پیدا کردن راه برای سوء استفاده خویش نبوده، بلکه بر 
عکس تالش می منایند تا به هر نحو ممکن مالیه را جمع آوری و عواید دولت را 

 افزایش دهند.
درنهایت راه مبارزه علیه فرار مالیات، توسل به قانون است. هرگاه شخصی از مالیه 
فرارمی مناید مؤظفین جمع آوری مالیه مکلف اند تا وقتاً فوقتاً آنرا کنرتول منوده 
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درصورت کشف فرار مالیاتی مرتکبین را به پنجۀ قانون بسپارند و جزای سخت مالی 
فراراز مالیات گردد در قوانین پیش بینی وتطبیق گردد،  که بتواند در آینده مانع ادامۀ

زیرا فرار ازمالیه جرم می باشد و برای مرتکبین باید جزا های الزم داده شود تا در 
آینده از پرداخت مالیات ابا نورزند. از ایرنو اصالح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور 

اقتصاد ملی امر رضوری و الزمی به بویژه نظام جزای مالیاتی مبنظور بهبود وضعیت 
شامر می آید. به همین ترتیب تالش به عمل آید تا به هر نحو ممکن ازگسرتش فعایت 
های غیر رسمی کاسته شود، زیرا این فعالیت ها اکرثاً فعالیت های اقتصادی اند که 

 (49: ص5دور از چشم قانون گذار به منظور فرار از مالیه...انجام داده می شود.)
اقتصاد غیررسمی عواید مالیاتی دولت را از آنچه که باید باشد کمرت می سازد. زیرا 
تعداد زیاد از این فعالیتها محل مشخص و قابل شناسایی کاری ندارند و مالیه منی 
پردازند که در نتیجه باعث کاهش رسمایه گذاری درسکتورهای عمومی و زیربنایی 

 (56:ص5می گردد.)
رار مالیاتی هامن طور که گفته شد، فرار قانونی است، بدین معنا که نوع دیگر ف      

گریز از مالیات حالت قانونی داشته و مرتکبین آن قابل مجازات منی باشند. زیرا 
آنهاعمل غیر قانونی را انجام منی دهند، بهرت است آنرا خود داری مالیاتی نامید، زیرا 

ود بلکه تنها استفاده از خال های قانونی اساساً کدام عمل غیر قانونی انجام منی ش
برای نپرداخنت مالیات استفاده می شود. یعنی مؤدی مالیه با تغییر درکار شیوۀ 
اقتصادی خود از پرداخت مالیه خود را رها می مناید؛مثالً: اشخاص در طول سال و 
به صورت دوامدار از محصوالت خویش استفاده می منایند، این کار تثبیت عاید 
حقیقی شخص را مشکل ساخته و عاید که قابل پرداخت مالیه شناخته می شود به 
مراتب کمرت از مقدار است که شخص بدست آورده است. از سوی دیگر زمانیکه اخذ 
مالیه باعث بلند رفنت قیمت امتعه شود مستهلکین تقاضای خویش را به کاالی مذکور 

ا جانشین آن سازند تا از پرداخت کاهش میدهند و سعی می منایند کاالی دیگری ر 
مالیات رهائی یابند. همچنان انتقال رسمایه نیز یکی از راه های گریز از پرداخت 
مالیه می باشد،یعنی می کوشند تا رسمایه خویش را از کشور الف به کشور ب انتقال 
داده و در آنجا رسمایه گذاری کنند تا با پرداخت مالیه کمرت منفعت بیشرت بدست 
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ورند. این اعامل غیر قانونی نبوده ومرتکبین آن مجرم شناخته منی شود ولی در کل آ 
 باعث کاهش عواید مالیاتی دولت می گردد.

 
 نتیجه
می توان گفت که مالیات یکی از منابع عمدۀ عواید دولت بوده توجه به آن  رفته رویهم

یاری می دولت را درطرح و تطبیق سیاست گذاری مالی و انجام مکلفیت هایش 
رساند. کاهش عواید مالیاتی دولت باعث می گردد تاخدمات الزم برای جامعه و کمک 
های اجتامعی دولت به اشخاص بی بضاعت و دارای عاید کم که از جمله اهداف 
دولت می باشد کاهش یابد و بهبود در زنده گی افراد فقیر بوجود نیاید. لذا درزمینۀ 

آن باید متام معیار های علم مالی درنظر گرفته  مالیه گذاری وچگونگی جمع آوری
شود. دراستخدام کارکنان امور مالی تخصص، مهارت، صداقت و تجربه درنظر گرفته 
شود، درتطبیق و تعمیل قوانین هیچ گونه استثنا صورت نگیرد. درمرصف مالیات 

ست اولویت نیاز جامعه مشخص گردیده و هزینه گردد. با روی دست گرفنت چنین سیا
معقول مالی، دولت در انجام مکلفیت های خود در برابر مردم کامیاب خواهد بود و 
فاصلۀ دولت و ملت کاهش خواهد یافت، در غیرآن نه مالیات به صورت درست جمع 
آوری خواهد شد ونه هم دولت وظایف و مکلفیت های خود را طور شاید و باید انجام 

 داده خواهد توانست. 
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 گوهر شاد بیگم و فعالیت سیاسی

Gawharshad Begum and Political Activities 
 

Senior Research Fellow Farooq Ansari 

Summary 

In spite of the absence of women from the historical narrative 

and the vivid role of men in past developments, one of the 

women whose outstanding and influential role has been 

addressed in historical sources especially in political affairs and 

governance is Gawharshad Begum . Begum or Agha, was born 

and raised in a Turk’s aristocratic family in Herat. She learned 
politics from the very beginning of her life.  After marrying 

Shahrokh's youngest son; Amir Timur, she became a partner in 

social and political affairs. And following the establishment of 

Shahrokh's government in Khorasan, with the centralization of 

Herat she became an honest partner in ruling the country. At 

the same time, she started to build and create lasting works of 

art, especially in Herat and Mashhad. 
Gawharhad Begum had never left her husband Shahrokh alone 

in the administration of the country and even accompanied him 

on the trips. She continued her role in political arena after the 

death of Shahrokh, something that did not tolerate, and 

eventually cost her, her life. The killing of Begum in Herat is 

considered one of the political murders, and shortly afterwards, 

the demise of the Timurid government began. 
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 خالصه
به رغم غایب بودن زنان و دخرتان از صحنه روایت تاریخی و پر رنگ بودن نقش مردان 

حوالت و تطورات گذشته، یکی از زنانی که به نقش برجسته و نفوذ عالی وی به در ت
خصوص در امور سیاسی و حکومت داری در منابع تاریخی پرداخته شده است، گوهر 
شاد بیگم یا آغا است که در هرات در یک خانوادۀ ارشافی حکومتگِر ترک تبار تولد 

امعه را از هامن اوان زندگی در خانواده یافت و رشد کرد و دخالت در سیاست و اداره ج
آموخت و پس از ازدواج با شاهرخ کوچکرتین پرس امیر تیمور، همراهی و همسویی 
در امور سیاسی و حکومت داری را در کنار او ادامه داد و پس از استقرار حکومت 
شاهرخ در خراسان به مرکزیت هرات به حیث رشیک صادق، مملکت او را نیز اداره 

کرد. وی در همین زمان با گشاده دستی دست به اعامر و خلق آثار ماندگاری به می
 خصوص در هرات و مشهد زد.

را در اداره مملکت تنها نگذاشت و حتی در سفرها  -شاهرخ-گوهر شاد بیگم شوهرش
نیز او را همراهی منود. وی پس از مرگ شاهرخ نیز به نقش آفرینی خویش در صحنۀ 

و همین شیوه رفتارِ او را مخالفانش نتوانستند تحمل کنند و عاقبت سیاسی ادامه داد 
او را در هرات کشتند. به این ترتیب قتل گوهر شاد نیز در زمره قتل های سیاسی به 

 آید و در واقع کمی بعد از آن، زوال اقتدار دولت تیموری نیز آغاز یافت.حساب می
 ورۀ تیموری.گوهر شاد بیگم، شاهرخ، هرات د واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
شناختی و یا ناباوری زنان به ایفای نقش خویش و یا به هر شاید اقتضای ذاتی و روان

ا هدلیل دیگر، نقش زنان در امور سیاسی و اجتامعی در بیرون از خانه در بیشرت زمان
مغفول مانده و این نیمی از جمعیت یک جامعه، نتوانسته که نقش بارز و تعیین کننده 

های مربوط به امر حکومت، بازی کند و به ه خصوص در امور سیاسی و دگرگونیرا ب
هر میزان که به گذشته برگردیم درخواهیم یافت که شامر زنانی که مستقیم در کار 
سیاست و امور مملکتی دخالت داشتند بسیار اندک و ناچیز بوده است، اما در دورۀ 

فرینی تنی چند از زنانی هستیم که مغول و تیموری به صورت جالبی، شاهد نقش آ 
به صورت مستقیم و آشکاری در امور مختلف سیاسی، اجتامعی و آبادانی در جامعه 
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گیرند و بعضاً کارها و آثار ماندگاری را از خود به یادگار می گذارند. یکی از سهم می
های تاریخی، گوهرشاد بیگم هروی است که در عرص استیالی چنین شخصیت

ر های سیاسی و امو تیمور گورکان و به ویژه روزگار شاهرخ در تصمیم گیریفرزندان 
در التیام  -شاهرخ-مملکت داری دخالت و مشارکت کرد و همگام و همراه با شوهرش

های به جا مانده از تهاجامت تیموِر جهانگشا اهتامم ورزید و ها و ترمیم ویرانیزخم
کنندۀ بناها و آثار با عظمتی به اعامر های خویش،ها و گشاده دستیبا سخاومتندی

ویژه در مشهد و هرات گشت و نام و آوازۀ ماندگاری را از خود بر جا گذاشت. اینکه 
 تبار در هراتچگونه مجال چنین موقعیت مهمی در عرصۀ سیاسی برای این زِن ترک

د، قم ز و در دربار شاهرخ تیموری فراهم آمد و رسانجام چه رسنوشتی را برای ایشان ر 
 موضوعی است که در این مخترص نوشته بدان پرداخته شده است.

های دور و در عرصی مشارکت زنان در امور سیاسی به خصوص در گذشتهمربمیت: 
که حاکمیت سیاسی متعلق به یک تبار خاص بوده، موضوعی است که از حیث 

ی ده می شود و مهای اجتامعی جزء موارد استثنایی و نادر شمر تاثیرگذاری بر پدیده
تواند توجه و نظر پژوهشگر تاریخ را به خود معطوف دارد . مشارکت بانو گوهرشاد 

دیگر  ها وبیگم در امر سیاست و حکومت داری و ایفای نقش ایشان در تصمیم گیری
فعالیت های اجتامعی و سیاسی، اگر  از یک سو نشانگر استعداد و توامنندی سیاسی 

انب دیگر روحیه مشارکت پذیری، تسامح و تساهل تیموریان بانوی مزبور بود از ج
هرات و به خصوص همرس ایشان)شاهرخ( را نیز آشکار می سازد. بنابر این پرداخنت 
به این موضوع از آن حیث مربمیت می یابد که طی آن در مورد نقش سیاسی یک زن 

ند در امور در جامعه و عرصی صحبت می شود که به باور عموم، زنان منی توانست
 سیاسی و اجتامعی سهمی داشته باشند. 

هدف تحقیق تبیین نقش و سهم گوهرشاد بیگم در امر سیاست ورزی و هدف: 
اجتامعی در روزگار شاهرخ تیموری است، زیرا به گواهی تاریخ این بانوی دوره 

های سیاسی و نیز اقدامات حکومتی این روزگار دست تیموری در بیشرت تصمیم
 ست.داشته ا

روش برگزیده شده برای این تحقیق روش تاریخی با رویکرد تحلیلی روش تحقیق: 
است، زیرا موضوع مقاله، تاریخی است و بنابراین ایجاب می مناید تا با استفاده از 



  

35 

 

 ...گمیگوهر شاد ب

منابع تاریخی پیرامون آن اطالعات جمع آوری، سپس ارزشیابی، تجزیه و تحلیل گردد 
 تکاء به یافته های مزبور، تبیین شود.و بعداً ابعاد مختلف موضوع با ا

 منت
های میانه در کشورهای اسالمی غالباً زنان و با اینکه در منابع و متون تاریخی سده

دخرتان از صحنۀ روایت و ثبت نقش تاریخی خود به خصوص در عرصۀ سیاسی غایب 
اند و تهاند و بیشرت مردان بودند که هم برای خویش و هم برای زنان تاریخ نوشبوده

ند، اها و تحوالت تاریخی دست زدهبالطبع به پررنگ ساخنت نقش مردان در پدیده
اما با این وصف به نظر می رسد که به ویژه بعد از تهاجامت مغوالن و تیموریان در این 
وضعیت و حالت تغییر پدید آمده، در جامعۀ آن روز و به خصوص در میان ترکان و 

ند اعیت برجسته و غیر قابل مقایسه با ادوار پیش برخوردار شدهمغوالن زنان نیز از موق
-تا جائی که اهمیت و اعتبار ایشان به عنوان نیمی از جامعه در بیشرت سطوح و الیه

های اجتامعی آن عرص مطرح گردیده است. در همین ارتباط ابن بطوطه سیاح 
تیموریان از جوامع  مراکشی که در فاصلۀ انقراض ایلخانان مغولی و روی کار آمدن

 ها خیلی بلند وها و مغولمقام زن پیش ترک»آنان دیدن کرده است، می نویسد که: 
چیزی »نویسد: این موضوع موجب حیرت وی شده و در جای دیگر می«. محرتم است

که در این بالد مایۀ تعجب فراوان بود، احرتامی است که در بارۀ زنان خود داشتند. 
ها و این مردم بیشرت از مقام مرد است. زنان تیمور در متام جشنمقام زن در میان 

دادند که در آن ها ترتیب میمراسم پذیرائی دربار رشکت کرده، گاه خود میهامنی
-بزرگان مملکت، سفرای کشورهای دیگر و بانوان درباری و عامه مردم رشکت می

از نفوذ زنان درباری را در هائی (. در تاریخ دورۀ تیموری نیز منونه209: 6« )کردند
سیاست و در بعضی دیگر از امور می توان دید. در این میان اسامی چند تن از زنان 

در  های سیاسیها و تصمیم گیریبه عنوان کسانی که نقش مهمی در تصمیم سازی
شود مانند: رسای ملک خانم و تومان آغا همرسان تیمور، دربار داشتند مشاهده می

 سطان خلیل، گوهرشاد آغا همرس شاهرخ، فیروزه بیگم مادر و شاد ملک همرس
خدیجه بیگم زن سلطان حسین بایقرا. اما آنچه که در بین متامی ایشان نقش 

گامن مهد علیا گوهرشاد آغا برجسته و پررنگ و نفوذی در عرص خویش بازی کرد بی
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ی و حکومت افزون بر سایر امور در امر سیاس -شوهرش–است که در کنار شاهرخ 
 ئی ایفا کرد.داری نیز نقش مهم و تعیین کننده

ق. در هرات تولد یافت. پدرش امیر غیاث الدین  780گوهرشاد بیگم یا آغا در سال 
ترخان از امرای دولت تیموری به حساب می آمد. عنوان ترخان مرتادف عنوان آغاجی 

اءالنهر در روزگار است که منصب خاص در دستگاه شاهان و امیران خراسان و ماور 
سامانیان و غزنویان بوده است و دارندۀ این عنوان واسطۀ میان پادشاه و رعیت به 
حساب می آمد و به نوشتۀ بارتولد، غیاث الدین از نجیب زادگان چغتائی بود و یکی 

(. مادر گوهرشاد 840: 2از اجدادش چنگیز خان مغول را از مرگ نجات داده بود )
 814ه بیگم از ارشاف زادگان تیموری به حساب می آمد که در سال نیز بانو خان زاد

ق. وفات کرده و در جوار مرقد حرضت امام رضا )ع( در مشهد دفن گردیده است. 
برادرش امیر قره یوسف نام داشت. بنابراین گوهرشاد در فامیل یکی از رجال برجسته 

ر امور سیاسی و اجتامعی ها و تجارب مشارکت دتیموری تولد یافت و نخستین آموزه
 18ق. در سن 798را از هامن دوره زندگی در خانواده فرا گرفت و زمانی که در سال 

( به 2/149: 3سالگی به ازدواج شاهرخ کوچکرتین پرس امیر تیمور گورکان درآمد )
حدی از رشد و بلوغ سیاسی دست یافته بود که بتواند شاهرخ شوهرش را به خصوص 

اری و سیاست ورزی یاری و مساعدت مناید و همچون مشاوری دانا در امر حکومت د
ق. در مترصفات  807و فرزانه به خصوص در رشایطی که پس از فوت تیمور در سال 

 او ایجاد شد، شاهرخ را همراهی و یاری مناید.
های بازماندگان تیمور و با وجود آنکه پدرش او ها و خصومتشاهرخ به رغم مخالفت

خود نکرده بود، رسانجام خویش را حاکم یکی از ایاالت قلب امپراتوری را جانشین 
تیمور یعنی خراسان ساخت و از هرات به حکمرانی پرداخت و تا زمان مرگ خود در 

ق. از این شهر بر رس تا رس امپراتوری تیمور حکومت راند و به رغم منازعات  850سال 
 و بدبختی برای مردم نداشت، دولت پی در پی و خونینی که به ناگزیر چیزی جز فقر

شاهرخ به مدت چهار دهه از هرج و مرجی که پس از مرگ تیمور انتظار خطر آن 
رفت در امان ماند و در بعضی از نواحی امپراتوری از نظر معیارهای اقتصادی و می

های فرهنگی اصالحات صورت داد اما باید اذعان داشت که اعتبار این نیز پیرشفت
های فرهنگی، همه از آن شاهرخ نبود، زیرا با وجود و اصالحات و پیرشفتبهبودی 
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آنکه بعضی از وجوه شخصیت شاهرخ برجسته بود و در مقایسه با خشونت پدرش با 
کرد، ولی شواهد الزم در زمینۀ چیره دستی و مهارت او در مالیمت و نرمی رفتار می

مورخان دورۀ تیموری مورد چون امر سیاست وجود ندارد و حتی شخصیت او در میان 
هایی وجود داشتند و چراست. نکتۀ درخور دقت اینکه در دربار او در هرات شخصیت

یی در حکومت برخوردار بودند به خصوص که نسبت به خود شاهرخ از نفوذ مقتدرانه
اولین همرسش گوهرشاد بیگم که همراه با فرزندانش )میرزا ابراهیم و میرزا بایسنقر( 

ز تعدادی از ماموران همسو، نظم جالبی در امور دولتی به وجود آورد که در نتیجۀ و نی
( و همین رویه موجب شده است 113: 4آن رفاه بخش عظیمی از جامعه فراهم آمد )

تا شامری از محققان اذعان دارند که در حقیقت کشوِر شاهرخ را همرسش گوهرشاد 
 (.89: 6دند )بیگم یا آغا و رسداران بزرگ اداره می کر 

های مهمی در حیات فرهنگی به ویژه در حوزۀ در زمان سلطنت شاهرخ پیرشفت
هرنها و تحقیقات فکری صورت گرفت که شامل نقاشی به خصوص مینیاتوری و 
خوشنویسی، معامری، موسیقی، تاریخ نگاری، فقه و کالم اسالمی بود. شعر نیز در 

چون قاسم انوار و شاه نعمت الله ولی پیوند این دوره با نام شاعرانی عارف و برجسته 
خورد. در این دوره عالوه بر پیرشفت ادبیات فارسی دری، ادبیات ترکی رشقی رشوع 

( همچنین بعضی منابع از جزئیاتی در مورد 140: 4به جوانه زدن و شکوفائی کرد. )
سیستم ها و دهند که در آنها نظارت بر رودخانهتشویق زراعت و کشاورزی خرب می

 آبرسانی در هرات و مرو نیز ذکر گردیده  است.
گردد و در آن گوهرشاد بیگم و دورۀ مهم معامری خراسان نیز به همین عرص بر می

میرزا بایسنقر فرزند او نام خودشان را به دلیل سفارش کارهای برجسته جاودانه 
ناهای اد بساختند، به خصوص کرم و گشاده دستی گوهرشاد بیگم، باعث خلق و ایج

بسیار با عظمتی شد مانند مسجد گوهرشاد در کنار آرام گاه امام رضا )ع( در مشهد، 
مسجد جامع مهد علیا گوهرشاد بیگم در هرات، مدرسه و خانقاه مهد علیا گوهرشاد 
آغا در این شهر که در کنار آن کتابخانه، شفاخانه و مهامنرسا نیز احداث شده است، 

های زیاد و مساعی ت و چند بنای دیگر که با رصف هزینهمصالی گوهرشاد در هرا
( معامر معروف و کاردان او برای این کار قوام 116-117: 1فراوان به اکامل رسیدند )
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الدین شیرازی بود که در مهندسی و طراحی و معامری نظیر نداشت و در نجوم هم 
 (. 364: 4رسآمد روزگار بود )

دهائی با چین، مرص و هند برقرار شد و افزون بر در عرصۀ روابط خارجی نیز پیون
( بی گامن در 114: 4تبادلۀ سفرا، مبادالت کاالهای تجاری نیز صورت می گرفت. )

ها، بانوی خردمند و دانای تیموری )گوهرشاد بیگم( سهم ها و اقدامهمۀ این پیرشفت
 و دستی داشته است.

د و کر هرخ شوهرش را همراهی میاز سوی دیگر گوهرشاد بیگم در بیشرت سفرها، شا
داد از جمله در شاهرخ نیز برخی سفرها را با مشوره و پیشنهاد گوهرشاد انجام می

طان اش سلهای زندگانی خود لشکرکشی به عراق به منظور رسکوب نوهواپسین ماه
( افزون بر اینها 842: 2محمد بن بایسنقر به مشوره گوهرشاد آغا صورت گرفت )

فخرالدیِن وزیر که به تقصیری متهم شده بود و قتل گروهی از بزرگان رهائی سید 
 اش پشتیبانی کرده بودند و بسیاری ازاصفهان که از سلطان محمد بن بایسنقر نوه

( مرگ شاهرخ 209: 6امور دیگر این چنینی به توصیۀ گوهرشاد آغا انجام یافت.)
پایان نداد، زیرا با این ق. نیز به دخالت او در امر سیاست 850شوهرش در سال 

مرگ حوادث شبیه به بعد از مرگ تیمور تکرار شد و بار دیگر شخصیتی برجسته و 
قدرمتندی که بتواند خودش را در برابر القائات قدرت طلبانه شامری از شاهزادگان 

ها ترسی یافت و در آن مطرح مناید، وجود نداشت و بنابر این سؤظن و کشمکش
م پیوست، گوهرشاد بیگکه مشاجره بین شاهزادگان به وقوع میرشایط اکرث اوقات 
: انرتنت( و در واقع منزل 7و 5منود )پرداخت و مصالحه ایجاد میبه میانجیگری می

  او به محل حل منازعات و اختالفات سیاسی بزرگان ترک تیموری هرات تبدیل شد.
 فوذ و تدبیر سیاسیهای گوهرشاد در کارهای سیاسی و ترس مخالفانش از ندخالت

سالگی را نیز تحمل نتوانند و ابوسعید  80او باعث شد تا حضور و وجود او در سن 
 النهر و نیز عارف مشهورتیموری که سخت آدم مذهبی بود و زیر تاثیر روحانیون ماوراء

خواجه عبیدالله احرار قرار داشت، آن پیره زن را در هرات به قتل رسانید)نهم 
: 6به نیم قرن حیات پر فراز و نشیب سیاسی این زن خامته داد. ) ق.( و861رمضان

توان آخرین زمامدار قدرمتند تیموری دانست، ( ناگفته مناند که ابوسعید را می99
زیرا وی سعی منود امپراتوری تیموری را از بغداد تا نواحی فرغانه و ترکستان و از دیار 
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را به دوران تیمور و شاهرخ برساند. هند تا حدود خوارزم گسرتش دهد و عظمت آن 
( اما او 100: 6النهر و خراسان پادشاهی کرد )سال را در ماوراء 18وی در مجموع 

سال پس از قتل  12نیز رسانجام در اثر خصومت های داخلی شکست خورد و 
م.( یادگار محمد نوهء بزرگ شاهرخ، به 1469ق./ فربوری  873گوهرشاد )رجب 

( و به این ترتیب دورۀ سقوط و زوال 125: 4را با شکنجه کشت ) خاطر گوهرشاد او
 قطعی حکومت تیموری آغاز شد.

 نتیجه
به رغم محدودیت زمان و نیز طرز فکر حاکم بر آن روزگاران که عدم حضور زنان در 

های سیاسی و اجتامعی را تا حدی منطقی نشان میدهد، با ایفای نقش صحنه
توان این نتیجه گم در سدهء نهم هجری در هرات میسیاسی و عمرانی گوهرشاد بی

را گرفت که در یک مقطع خاص از تاریخ هرات جامعه و دربار به حدی از رشد و تعالی 
اند به آسانی شاهد نقش آفرینی یک زن مسلامن در توانستهدست یافته بودند که می

  عرصه سیاست ورزی و دیگر اقدامات اجتامعی باشند.
بیگم افزون بر انجام وظیفهء مادری و تقدیم فرزندان دانشمند و  ملکه گوهرشاد

هرنمندی مانند: میرزا ابراهیم و میرزا بایسنقر که صاحب کامالت ممتاز بودند، 
همچنین وی در جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری در ادارۀ مملکت و امپراتوری 

را به عنوان منایندۀ نیمی از توان او الواقع مینیز سهم ارزنده و بارزی داشته و فی
پیکر جامعه در عرصی دانست که بالندگی متدنی و فرهنگی هرات در آن رخ منود. 
هرات عرص تیموری اگر به شکوه و درخشندگی عالی و مثال زدنی دست یافت، نتیجۀ 
ایجاد چنین فضا و رشایطی نیز بود که در آن، زنان از صحنۀ اجتامع و سیاست غایب 

  های مختلف به نقش آفرینی پرداختند.مچون مردان در عرصهنبودند و ه

 

 :فهرست منابع
 .1390افضلی، محمد اسلم، هرات در عهد تیموریان، هرات: احراری،  .1
دانشنامۀ ادب فارسی، )ادب فارسی در افغانستان(، به رسپرستی حسن انوشه،  .2

 .1378تهران: سازمان چاپ و انتشارات، جلد سوم، 



 

40 

 

 آریانا

ریانا )دورهء دوم(، کابل، اکادمی علوم افغانستان، جلد ششم، دایرة املعارف آ  .3
1396. 

گروهی از دانشمندان، تاریخ ایران دورهء تیموریان، پژوهش از دانشگاه کمربیج،  .4
 .1382ترجمه یعقوب آژند، تهران: جامی، چاپ دوم، 

، 5/8/2019، تاریخ مشاهده  «گوهر شاد بیگم، بانوی هرنمند دربار تیموریان» .5
 dailies.gov.af/anisدسرتس به آدرس:  قابل

 .  1381میر جعفری، حسین، تیموریان و ترکامنان، تهران: سمت، چاپ سوم،  .6

، قابل 5/8/2019، تاریخ مشاهده «گوهرشاد بیگم»یزدی مطلق، محمود،  .7
   shad_bigam.htmhttps://zinati.eu/goharدسرتس به آدرس

 
 

https://zinati.eu/goharshad_bigam.htm


 
 

 

 
 رسمحقق عبدالجبار عابد

 
 بحثی پیرامون اندیشه از نظر ابن خلدون

 
A discussion of thought by Ibn Khaldun 

 
Senior Research Fellow Abdul jabar Abid 

 
Abstract 

Ibn Khaldun is one of the best-known scholars in the world 

of science and knowledge. While researching and 

sociologically evaluating the societies of countries around 

the world, he was also well versed in philosophical 

sciences and history. His views on human thought are 

important and relevant. 

In Ibn Khaldun's view, every human has an idea, and that is 

the idea that has made man separate from other animals. It 

is thought that, with the help of the senses, acquaint us with 

the objects and phenomena around and around, and has a 

hierarchy, one of which is the pure intellect which the good 

man has purified from the good, and profits from the loss 

of himself. Away. Another is the empirical wisdom we use 

to treat our fellow human beings, whether inherited from 

our past or new experience. The third step is theoretical 

reasoning, which is the notion that is regulated by 

particular conditions and guides us by acquiring 

information about the object in question 
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 خالصه
. او ضمن ابن خلدون یکی از علامی  متبحر در جهان علم و معرفت محسوب می شود

تحقیق و ارزیابی جامعه شناسانه از اوضاع و احوال جوامع کشور های جهان، 
همچنان در علوم فلسفی و تاریخ نیز معلومات کافی داشت.آراء او در باره اندیشۀ 

 انسانی قابل دقت و در خور اهمیت است. 

را  به نظر ابن خلدون هر انسان صاحب اندیشه است و همین اندیشه است که انسان
از سایر جانداران مجزا ساخته است. اندیشه است که به  کمک حواس، ما را با اشیا و 
پدیده اطراف و  ماحول آشنا می سازد و مراتبی دارد که یکی آن هامنا عقل متیزی 
است که انسان ذریعۀ آن خوب را از بد متیز داده سود آن را بدست می آورد و زیان آنرا 

تبۀ دیگر عقل تجربی است که ما به کمک آن در طرز رفتار از خود دور می کند. مر 
خویش با همنوعان به کار می بندیم خواه از گذشته های ما به ارث مانده باشد و یا 
هم تجربه تازه باشد. سومین مرتبه عقل نظری است و آن عبارت از تصوراتی است که 

رۀ شی مورد نظر در با رشایط خاص تنظیم می شود و ما را با کسب معلومات در با
 تصور و تصدیق رهربی می کند.

 

 مقدمه
. ق( از جمله اندیشمندانی است   ه 808ـ  237بن خلدون ) بن محمد  عبدالرحمن

که از خود افتخارات بزرگ را در عرصه مختلف علوم چون جامعه شناسی، فلسفه، 
شناسی،  انتاريخ، كالم، تفسري، جغرافيا، نجوم، اقتصاد، سياست، طب، هندسه، زب

شناسی، اخالق، و... به جا گذاشته است. این عامل نستوه با تحلیل و ارزیابی  مردم
های خردمندانۀ خویش و با درک وسیع از اوضاع و احوال کشورها فراز و فرود ها و 
چگونگی وضعیت سیاسی، اجتامعی و فرهنگی آن ماملک را مورد مطالعه قرار داده 

ه دستاوردهای  بزرگ این شخصیت بزرگ علمی است است. کتاب مقدمۀ او از جمل
که برای شیفته گان علم و معرفت تقدیم داشته است. اندیشه انسانی یکی از عناوین 

اینک از البالی آن کتاب و سایر   در خور اهمیت در این اثر معروف وی می باشد که
اندازی می آثار علمی اندیشمندان اجامآل پیرامون افکار وی اندرباب اندیشه نظر 

 منایم.
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در باره ابن خلدون بخصوص افکار و نظریات او تحقیقات زیاد : مربمیت موضوع
صورت گرفته است اما دیدگاه فلسفی او که یک بخش آن را اندیشۀ انسانی تشکیل 
می دهد،  طور جامع به بررسی گرفته نشده است. گذشته از آن ابن خلدون دارای 

اید و نظریات سایرین را کمرت به بررسی گرفته افکار منحرص به خودش است و عق
است ودرموضوع چون اندیشه انسانی نظریات مختص به خود را دارد که  با 
درنظرداشت همین ویژه گی ها خواستم موضوع را از دیدگاه این دانشمند متبحر به 

 ارزیابی بگیرم.
خصوص آنانی  هدف از نوشنت مقاله، عرضه معلومات برای عالقمندان علوم به: هدف

 که پیرامون افکار فلسفی ابن خلدون می خواهند کسب معلومات منایند، می باشد. 

 این مقاله بروی شیوۀ تحقیق تحلیلی و توصیفی استوار است.: شیوه تحقیق
ابن خلدون که نامش ولی الدین ابوزید عبدالرحمن محمد بن محمد بن خالد بن 

میالدی در تونس  2337ری مطابق هج 237خطاب است در اول ماه رمضان سال 
میالدی در قاهره زنده  2001هجری مطابق  808رمضان سال  72متولد گردیده و در 

 (8:ص2گی را پدرود گفته است. ) 
خلدون از سنتهای فرهنگی یونان و اسالم متآثراست و در محرض استادانی چون آبلی 

ی فلسفی دانست، اما این پرورش یافته است منی توان نظریات او را عاری از مزایا
واقعیت که اندیشۀ او موضع فلسفی تغییرناپذیر دارد به این معنی نیست که او را به 
مثابه یک فیلسوف محض تلقی کنیم که تنها برحسب مقتضیات تبیین نظری می 
اندیشد، بلکه وی هستی را پیچیده تر از آن می داند که عقل برشی به آن احاطه یابد 

فلسفۀ را که بر علم حسی و استدالل منطقی مبتنی است برای  و به همین سبب
گروهی از خردمندان نوع انسانی » شناخت جهان بسنده منی داند چنانچه می گوید: 

گامن کرده اند که ذوات و احوال کلیۀ عامل وجود، خواه حسی و خواه ماورای حسی 
ی ادراک می شود و با اسباب وعلل آن ها به وسیلۀ نظریات فکری و قیاس های عقل

تصحیح عقاید ایامنی نیز باید از ناحیۀ نظر و اندیشه باشد نه از طریق شنیدن " روایت 
 (38:ص3« )ونقل " زیرا شنیدن قسمتی از ادراکات عقلی است.

ابن خلدون از عقیدۀ ارسطو و ابن رشد پشتیبانی می کند که وجود ذوات روحانی را 
از راه تعقل درک کرد. بنا براین می توان نتیجه  منی توان بی واسطه و به طور کامل
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گرفت که وی نسبت به فلسفۀ مابعدالطبیعه بی اعتناست و شیوۀ نظری قدیمی 
فیلسوفان را که باعث می شد در بحث و مناقشه بی مثر مبانند را مردود می شامرد، 

نتایج  ولی نوعی دیگر از شیوۀ نظری را جایگزین آن می کند که مراحلش مطمنئ تر و
سودمندتری به دست می دهد، زیرا به طور مستقیم با واقعیات رسوکار دارد آن گرایش 
اصالت تجربه است که در توسل به معقوالت توضیح عقلی که مآخوذ فلسفه است 
تردیدی روا منی دارد. در واقع فلسفۀ اثباتی تازۀ است که ابن خلدون پیشنهاد می 

 کند.
ن را به سان کوهی تلقی می کند که قلۀ آن منایشگر ناصف نصار اندیشۀ ابن خلدو 

مسئله تاریخ و دامنه هایش منایانگر جامعه شناسی و فلسفه است، البته فلسفۀ که از 
 ( 212:ص0اندیشۀ سنتی دور می شود، ولی گاهی بدان پایبند می ماند.) 

مورخان سنتی، هرن بزرگ ابن خلدون در این است که وی با ارائه نقد تاریخی از روش 
پایه های عقلی مسائل اجتامعی را بنا می کند و در تجزیه و تحلیل تاریخی، مشی 
علمی را پیشۀ خود می سازد و اصل علیت را محور قرار می دهد. اما با متام این حرف 
ها از یک نظام فکری یک دست برخوردار نیست کام اینکه گاه اصل علیت را نادیده 

ا توجه به مشیت الهی توجیه می کند و یا درهمه جا قادر به می گیرد و حوادث را ب
ایجاد وحدت بین جهات علمی و معتقدات دینی اش نیست. اما این کار از ارزش کار 
ابن خلدون منی کاهد، چرا که وی به قول الگوست فاقد تجربیات تاریخی است که ما 

 ( 00:ص3امروز با گذشت زمان از آن برخوردار می شویم.) 
ن بود نگاه مخترص پیرامون اندیشه و جهت فکری عبدالرحمن ابن خلدون. حال ای

قبل از اینکه به بحث پیرامون اندیشه انسانی از دیدگاه این متفکر پرداخته شود، الزم 
 است تا انسان به طور گذرا از نظر ابن خلدون به بحث گرفته شود.

میکند که در رسیدن به اهداف ابن خلدون انسان را موجودی با شعور و هدفدار تلقی 
انسانی به تالش و کوشش بسیار نیاز دارد. او مانند دیگر متفکران مسلامن تفاوت و 

 :متایز انسان و حیوان را مورد بحث و مطالعه قرار داده است
انسان از دیگر جانوران به خواصی متامیز است که بدان ها اختصاص یافته است  -2

که نتیجۀ اندیشۀ اوست و بدان از جانوران دیگر بازشناخته مانند دانش ها و هرنهایی 
 .میشود و با اتصاف بدان، بر دیگر آفریده گان برتری و بزرگی می یابد
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دیگر از متایزات انسان عمران یا اجتامع است یعنی با هم سکونت گزیدن و فرود  -7
ردن نیازمندی آمدن در شهر یا کویی، برای انس گرفنت به جامعات و گروه ها و برآو 

های یکدیگر در واقع  انسان مدنی طبع و جامعه پذیر است وبه صورت طبیعی و بدون 
 .افراد دیگر منی تواند زنده گی کند و به حیات خود ادامه دهد

نیازمندی به فرمانروایی حاکم برای تامین نیازها و اداره انسان ها و جلوگیری از   -3
 (88:ص2است.)تجاوز ها احساسی طبیعی در انسان 

ای  گردد که انسان با مسئله  اندیشیدن یا تفکر کاری ذهنی است و زمانی مطرح می
بوده و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تالشی برای حل مسئله   مواجه

نامند. فعالیت برای حل   گردد که این تالش ذهنی را، تفکر یا اندیشه می آغاز می
طور شفاف، روشن و   ل شده ای است که از تعریف مسئله بهمسئله، از مراحلی تشکی

یابد و با  هایی برای حل مسئله ادامه می گردد و با پیدا کردن راه حل ملموس، آغاز می
رسد.  بناء دست  به کارگیری عملی بهرتین راه حل و یافنت جواب نهایی به پایان می

اندیشیدن، تالشی است  یافنت به هر کاری بدون اندیشه انسانی متصور نیست.
گویی صحیح و دقیق به سواالت ذهنی که به ابزاری چون منطق،   ذهنی، برای پاسخ

 خردورزی، دانش، تجربه و درک صحیح موضوع نیازمند است. 
در باره اندیشیدن چنین آورده است: « فلسفه نقادی» ایامنوئل کانت در کتاب خود 

های  منظور یافنت رابطه بین دریافت ترین عمل ذهن به اندیشیدن یا تفکر ساده 
باشد. و یا اندیشه عبارتست از؛ فعالیت ذهن جهت طرح سؤال و پرسش،  ذهنی می

) .راهکار ملزوم جهت نیل به مقصود است های مفروض، تعریف بررسی و تحلیل داده
 : انرتنت (1

تجارب نشان می دهد که اندیشیدن کار دشواری است. اندیشیدن نیازمند پیش 
مینه هایی است که اگر نباشد هرگز پرداخنت به آن شدنی نیست. سپس می پردازیم ز 

 به اینکه چگونه باید اندیشید؟
اندیشه هامن چالش و نگاه درونی است به پدیده های جهان. هامن چیزی که قابل  

دیدن، شنیدن و ملس نیست، خوردنی هم نیست، اما می دانیم که هست. کسانی 
که نگاه یک پارچه به انسان نداشته باشند منی توانند بیان درستی از اندیشه داشته 

. اگر انسان را تنها گوشت و پوست و باشند زیرا اندیشیدن، چکیده یکپارچگی ماست
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خون بدانیم و همۀ این ها را مواد شیمیایی، هرگز نخواهیم توانست به برداشت 
درستی از اندیشه برسیم جز آنکه اندیشه را واکنش های شیمیایی مغز بدانیم. در 
اینجا باید نگاهی دوباره به اندیشه و اندیشیدن انداخته شود تا شاید کمکی باشد بر 
گسستگی ها و آشفتگی های دوران ما. شاید همۀ ما این روزها از نیندیشیدن، از 
اندیشه های نادرست، از اندیشه های ناروا و اندیشه های پلید و ویرانگر می نالیم اما 
منی دانیم راه و چاره چیست. شاید هزاران واژه ، میلیون ها گفته و نوشته ، سخرنانی 

های گوناگون، هر یک بیانگر چیزی باشد که ما آن را  های فراوان، مکتب ها و سبک
اندیشه های گوناگون می نامیم. ولی آیا همۀ این ها از اندیشیدن ریشه می گیرد؟ 
اگر رفتار همۀ انسان های زمین را بر پایه اندیشه بدانیم به بیراهه رفته ایم. بسیاری از 

ند و این پندار در ناخودآگاه ما گامن می کنیم که همۀ انسان ها کم و بیش می اندیش
همۀ ما هست اما این بینش درست نیست. نه تنها همه انسانها پیوندی با اندیشه 

 : انرتنت ( 2ندارند بلکه باید گفت بیشرت انسان ها چیزی از اندیشیدن منی دانند. ) 

ابن خلدون در باب ششم کتاب خود ) مقدمۀ ابن خلدون( به بررسی ابعاد گوناگون 
ه های برشی می پردازد. قبل از ترشیح جزئیات به کلیاتی اشاره دارد که به اندیش

عنوان اصول و مبانی اندیشۀ علمی ابن خلدون  تلقی می شود که در قالب فصول 
 جداگانه ای عناوین ذیل و مباحث مورد نظر جمع بندی می شود:

 اندیشه برشی سطوح و مراتب آن. -2

 رشی.تآثیر اندیشه در زنده گی اجتامع ب -7

 ماهیت عقل تجربی. -3

 انسان ذاتآ جاهل و از راه اکتساب عامل است. -0

انسان صاحب اندیشه  است و همین اندیشه است که او را از سایر حیوانات مجزا  
ساخته و صاحب عقل و فراست است که ذریعۀ آن  قوت و نیروی خویش را به خرچ 

واند به خواست ها و می دهد و از راه همکاری  و تعاون با همنوعان خود می ت
 آرزوهایش نایل آید. 

از نظر ابن خلدون، اندیشه عبارت از نیرویی است که به کمک حواس انسان اشیا و 
پدیده های ماحول خویش را متیز منوده و با ذهن تغییر و دگرگونی هایی را در آن ها 

ا از خود اندیشه، دست را در ساخنت ابزارهایی که انسان با آن ه به میان می آورد.
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دفاع می کند یا ابزارهایی که با آنها برای تسلط و استفاده از طبیعت برای تآمین 
 معاش استفاده می کند، یاری می رساند.

 ابن خلدون اندیشه را به چند مراتب تقسیم منوده است :
تعقل اموری که در خارج مرتب اند خواه دارای ترتیب طبیعی و یا وضعی  -1

تعقل آهنگ ایجاد آن ها کند و این نوع اندیشه بیشرت  باشند. تا به قدرت آن
تصورات ) تصور در اصطالح منطق حصول صورت شی در عقل بغیر حکم 
است ( است. و آنرا عقل متییزی )حسی یا باز شناختی ( می نامند که بدان 
آدمی سودها و معاش خویش را بدست می آورد و زیان ها را از خود می راند. 

یین ترین مرتبه عقل است، تعقل و درک اموری که در خارج عقل متییزی پا
ترتیبی طبیعی یا وضعی دارند. شامل تصورات می شود .هدفش کسب 

 منافع و دفع زیان در زندگی.

اندیشه ای که بدان از عقاید و آداب زنده گی بهره مند می شویم و آن ها را  -2
م و بیشرت آن ها در طرز رفتار و سیاست با همنوعان خود به کار می بندی

تصدیق هایی است که اندک اندک به تجربه برای انسان حاصل می شود تا 
آن که از آن ها سودمند می شویم و آن را عقل تجربی می نامند. عقل 
تجربی بیان کننده آراء و آداب در رفتار انسان با همنوعان و اراده آن هاست. 

 تصدیقاتی است  که در اثرتجربه بدست می آید.

ندیشه که انسان را از علم یا گامن به مطلوبی برتر از عامل حس بهره مند ا -3
می کند چنانکه هیچ عملی بدان تعلق منی گیرد و آن را عقل نظری می 
نامند و عبارت از تصورات و تصدیق هایی است که به طرز و رشایط خاصی 

ا تنظیم می یابد و انسان را به معلومی دیگری از هامن جنس در تصور ی
تصدیق رهربی می کند، سپس با معلوم هایی به جز از جنس خود آن ها 
تنظیم می شود و همچنین ما را به فایدۀ علوم دیگری آشنا می کند و نهایت 
فایده ای که از آن بر می گیریم این است که وجود را چنانکه هست از راه 

یروی چون جنس ها و فصل ها و اسباب و علل آن تصور کنیم و در نتیجه به ن
اندیشه وجود را در کامل حقیقت آن در می یابیم و آن وقت این گونه 
اندیشه، عقل محض و نفس ادراک کننده می شود و معنی حقیقت انسانیت 
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( عقل نظری یا نفس درک کننده یا عقل 061و  068: 2همین است.) 
محض،  علم یا ظن به آنچه فرا حسی است و عمل به آنها تعلق منی گیرد 

)تصور اجناس و فصول و اسباب و علل وجود ( این مرتبه از فکر هامن عقل .
محض است و حقیقت انسان در یک نگاه، انسان دارای دو جنبه علم و عمل 
است. علم و اندیشه انسان را عقل نظری رهربی می مناید و عمل و انگیزه 

اس و انسان را عقل عملی، کنرتول طغیان های علمی مانند وهم، خیال، قی
گامن، با عقل نظری است، ولی رام کردن لغزش های شهوت و غضب، کار 
عقل عملی است. بنابراین، همه امور ادراکی انسان که از سنخ اندیشه و علم 
است، تحت رهربی عقل نظری است، ولی اجرای احکام الهی و امور 
تحریکی انسان که از سنخ عمل است، تحت رهنامیی عقل عملی است. مرز 

ایف عقل نظری و عقل عملی کامالً متفاوت است، ولی هر دو از شئون وظ
نفس انسان و زیر نظر نفس هستند. عقل نظری بسان قوۀ مقننه و عقل 
عملی بسان قوۀ مجریه است، ولی در حقیقت امام اصلی، عقل نظری است، 
چون عقل عملی از عقل نظری فرمان می گیرد؛ عقل نظری فتوا می دهد که 

 حرام، زشت و زیبا و حق و باطل کدام است.حالل و 

قابل ذکراست که از مجموع جانداران افعالی رس می زند وقوع این افعال شاید از روی 
قصد انجام شود چنانکه برخی از این افعال دارای نظم و ترتیب اند و برخی فاقد نظم 

ثه خواه طبیعی و ترتیب می باشند مانند افعال جانوران. و اما انسان با هر نوع حاد
باشد یا وضعی با نیروی  اندیشه و تعمق می تواند آن ها را درک کند و به آنها نظم و 
ترتیب دهد. از ایرنو هرگاه کسی بخواهد چیزی به وجود آورد به سبب نظم و ترتیبی 
که در میان حوادث برقرار است نا گزیر سبب، علت یا رشط آن را که به طور کلی 

ن می باشد دریابد، زیرا آن چیز به وجود منی آید مگر آن که در عبارت از مبادی آ 
مرحلۀ دوم و پس از مبادی مزبور باشد. و موخر آوردن چیزی که باید مقدم باشد یا 
برعکس مقدم داشنت چیزی که باید موخر آورده شود امکان پذیر نیست. و مبداء ) 

که ممکن نیست ایجاد سبب یا علت یا رشط( مزبور گاهی دارای مبداء دیگریست 
گردد  مگر آن که متآخر از مبداء نخستین واقع شود و گاهی از این مرتبه هم در می 
گذرد و سپس انجام می یابد. پس هرگاه به آخرین مبداء خواه دو یا سه مرتبه یا فزونرت 
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منتهی شود و کاری که مسبب ایجاد آن می باشد آغاز گردد، آن وقت باید آخرین 
ندیشه به آن منتهی شده است آغاز شود و بنا براین مبداء مزبود آغاز کار مبدئی که ا

خواهد بود و سپس مبداء پس از آن تا آخر مسبب ها و رشایطی که نخستین اندیشۀ او 
به شامر می رفتند. مثآل کسی که در بارۀ ایجاد سقفی باندیشد نخست ذهن او به 

یانی را در نظر می آورد که دیوار بر آن ساخنت دیوار منتقل می گردد و سپس پایه و بن
 «:رح»پایه گذاری می شود. به قول سعدی 

 اول اندیشـــــــه و انگهی گفتار                پای بست آمده است پس دیوار

پس پای بست آخرین اندیشۀ اوست آنگاه در عمل از پای بست آغاز می کند و سپس 
سقف را بنا می کند و بنا براین ساخنت سقف به ساخنت دیوار می پردازد و رسانجام 

آخرین عمل می باشد این است معنی گفتاری که گویند: آغاز کار پایان اندیشه و آغاز 
 (062:ص2اندیشه پایان کار است.) 

پس عمل انسان در خارج جز به یاری اندیشیدن در مرتبه های یاد کرده پایان منی 
دیگر متوقف می باشد و پس از اندیشیدن  پذیرد، زیرا هر یک از مراتب مزبور بر

درمرتبه های مزبور عمل آغاز می گردد و نخستین اندیشه آخرین مسبب است که در 
عمل آخرین همۀ مبادی است و نخستین عمل نخستین مسبب است که در اندیشه 
موخر از همه می باشد و به علت آگاهی بر این ترتیب در افعال برشی انتظام حاصل 

 . اما برعکس حیوان دارای چنین انتظامی نیست.می گردد
پس اندیشه ویژۀ برشیت است که نوع برش بدان از جانوران باز شناخته می شود و با 
اندازۀ حصول مراتب سبب ها و مسبب ها در اندیشه یک تن می توان به پایگاه 

یشند، انسانیت وی پی برد، چنانکه بعضی ها در بعضی موارد دو یا سه مرتبه می اند
بعضی های تا پنج یا شش مرتبه می اندیشند که چنین کسانی در باالترین مرحله 
تعمق و تعقل قرار دارند مثآل هرگاه بازی شطرنج را درنظر بگیریم می توان دقیقآ 
میزان اندیشه بازی کنان آنرا سنجید، زیرا بعضی ها شاید تا دو یا سه حرکت را 

که پنج حرکت را که ترتیب آن وضعی است می  بیاندیشند در حالیکه هستند کسانی
اندیشند و اما هستند کسانی که به علت کوتاهی ذهن اصآل حرکت را نا سنجیده 

 انجام می دهئد.
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هرچند این مثال شاید کاربرد دقیق نداشته باشد، زیرا بازی شطرنج به اساس مترین 
و آن را در تعقل و استوار است، لیکن مثال مذکور را می توان منونه ای فرض کرد 

 اندیشیدن قواعد و اصولی که بر ذهن انسان وارد می شود مورد سنجش قرار داد.
در زمینه تآثیر اندیشه در زنده گی اجتامع برشی، ابن خلدون تآکید داشته و استدالل 
می کند که افعال برشی بر اساس اندیشۀ او استوار است و اندیشه موجب نظم و 

شود و به علت آگاهی و اندیشه در افعال برشی انتظام می  ترتیب افعال برشی می
یابد و لیکن افعال جانوران دارای انتظام نیست و دریافت آنان تنها به  وسیلۀ حواس 
است و ادراکات آنان پراگنده و تهی از پیوند و رابطه است، زیرا ادراک منظم و به هم 

 پیوسته جز به نیروی اندیشه حاصل منی شود. 
لدون در رابطه به عقل تجربی و اثبات آن معتقد است که انسان ها باید یک با ابن خ

دیگر همکاری و معاونت منایند و در این همکاری ناچار باید نخست سازش و توافق و 
سپس مشارکت و خصوصیات پس از آن حاصل آید. و چه بسا که هنگام یکسان شدن 

یی منجر می گردد و میان آنان صفات آزمندی ها دادوستد شان به منازعه و ستیزه جو
متناقضی چون از هم رمیدن و همزیستی و دوستی و دشمنی به وجود می آید و کار 
به جنگ و صلح میان اقوام و ملت ها می کشد. و این کیفیات به هر صورتی دست 
دهد چنان نیست که در میان جانوران لجام گسیخته پدید می آید، بلکه حالت مزبور 

ه برش دارد چه به سبب آن که انسان با نیروی اندیشه خلق شده و از کردار اختصاص ب
و افعال منظم و مرتب بهره مند است. در میان انسان ها هر کاری دارای نظم 
وتشکیالتی است چنین تشکیالت منظم می تواند به روش های گوناگون سیاسی، 

اهی ها روی بگردانند و به فلسفی منجر گردد و به وسیلۀ این تشکیالت از مفاسد و تب
مصالح و امور شایسته رو آورد و از زشتی به نیکی متامیل شوند. پس از آنکه در نتیجه 
انجام دادن هرکاری تجربه درست می آموزند و عادات نیکی میان آنان متداول می 
شود، زشتی ها و مفسده ها را تشخیص می دهند و از رفتار های لگام گسیختگی 

ند و نتیجۀ اندیشه در کردار های منظم و اجتناب شان از مفاسد کامآل دوری می جوی
منودار می شود. پس می بینیم که تجربه است که انسان را به این همه صفات می 

 رساند. 
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تجربه است که در نتیجۀ مامرست باالخره به عادت تبدیل می شود و انسان در طرز  
ی که این شیوه را در جریان زنده گی و کس رفتار خود با همنوعانش بکار می بندد

خود پیروی کند به هر قضیۀ آگاهی می یابد. بعضآ افراد می توانند طی سالیان 
متامدی و با تجربه کردن به رس منزل مقصود برسند و بعضی ها امکان دارد زودتر به 
خواست های شان نایل آیند یعنی اینکه تجربه به نزدیکرتین زمان ممکن به آسانی 

خداوند » رس شود. در این مورد ابن خلدون موضوع را طوری دنبال می کند که : می
بدست آوردن تجربه را در نزدیک ترین زمان ها برای بسیاری از افراد برش به آسانی 
میرس می سازد و آن هنگامی است که از پدران و نیاکان خویش و بزرگان و مشایخ 

گیرد و تعالیم ایشان را بیاموزد، آن وقت نیازی قوم تقلید کند و تجارب را از آنان فرا 
نخواهد داشت که دیر زمانی در جستجوی وقایع مامرست کند و معانی مزبور را از 

 ( 812:ص7« ) میان آن ها برگزیند.
و در نهایت ابن خلدون در زمینه دانش برشی به این نکته اشاره می کند که انسان 

واما دانش برش عبارت از حصول » مل می شودذاتآ جاهل است و از طریق اکتساب عا
صورت معلوم در ذوات ایشان پس از مرحلۀ است که صورت مزبور در آن حاصل نباشد 

( پس ثابت گردید که برش   818: 7«)و بنابرین کلیه دانش های برشاکتسابی است.
عت به علت تردیدی که به دانش او راه می یابد طبیعتآ جاهل و از راه اکتساب و صنا

 عامل است زیرا مطلوب خویش را  به یاری اندیشه با رشایط صناعی بدست می آورد.
 

 نتیجه گیری
از دیدگاه ابن خلدون متایز انسان با جانوران در اندیشه است و آدمی به وسیلۀ 
اندیشه صاحب فضیلت و رشف شده است. جانوران به سبب رسشت خدادادی به 

خود را می شناسد، آدمی این شناخت را از  وسیلۀ حواس، موضوعات خارج از ذات
طریق اندیشه کسب می کند و عالوه بر احساس موضوعات، به انتزاع وتجرید اقدام 

 می کند.
از نظر ابن خلدون اندیشه دارای مرتبه هایی چون عقل متییزی است و آن عبارت از 

ی از طریق تعقل اموری است که در خارج مرتب اند خواه طبیعی باشد یا وضعی. آدم
عقل متییزی ) حسی( سود ومعاش خود را بدست می آورد و زیان ها را از خود می 
راند. مرتبه دیگر عقل تجربی است و آن اندیشه ای می باشد که بدان از عقاید و آداب 
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زنده گی بهره مند شده و آنها را در طرز رفتار با همنوعان خود به کار می بندد. و 
یشه ای است که انسان را از علم یا گامن به مطلوب برتر از باالخره عقل نظری اند

 عامل حس بهره مند می کند و هیچ عملی بدان تعلق منی گیرد.
ابن خلدون تآکید بر این دارد که آدمی در زنده گی تجربی خود باید از عقل تجربی 

ایی اش استفاده اعظمی مناید، زیرا انسان موجود اجتامعی است و قادر نیست به تنه
زنده گانی خود را به مرحلۀ کامل برساند. پس مواردی است که انسان به تنهایی در 
انجام آنها قادر نیست بناء باید از دیگران مدد گیرد تا بتواند به خواست های خویش 

 نایل آید.
کردار منظم که مبتنی بر اندیشه است، نشانه های آن در عقل تجربی به مشاهده می 

م در کردارها را از طریق تجربه بدست می آورد و آن گاه هر فرد برش رسد. آدمی انتظا
در میزانی که در عامل واقعیت برای او آموخنت تجاربی میرس می شود آن ها را در رفتار 
با دیگران به کار می بندد و تجربه مزبور برای آدمی در نتیجه مامرست به منزلۀ عادت 

 فتار خود انجام می دهد.و ملکه ای می شود که آن را در طرز ر 
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 څېړنیار وجیه الله ظهیر
د شاه امان الله خان د واکمنۍ ځینو بنسټيزو چارو ته یوه 

 لنډه کتنه

 
A brief review of some basics activities of Shah 

Amanullah Khan's reign  
 

Researcher Wajihullha Zaheer 

Abstract 

According to the research, Ghazi Amanullah Khan was a king 

who loved his country, independence and his nation.  He 

wanted Afghanistan to become an independent, developed and 

self-sufficient country, but on one hand, his quick actions and 

love for modernity led to emergency measures and on the other 

hand, ignorance and corruption of government officials 

weakened Amani State day by day and gave the foreign enemy 

(the British) chance to take advantage of this weakness who 

started to launch various conspiracies and plots against the 

patriotic and progressive king Amanullah that finally made him 

to leave the country.   

Although King Amanullah Khan, out of his deep love for the 

country, hastened to implement political, economic and 

cultural reforms, all foreign and domestic historians and writers 

unanimously have accepted Ghazi Amanullah Khan's high 

nationalism, patriotism, the idea of independence and progress 

and confirm that he is a source of pride for Afghans and a great 

lesson for freedom and development. 
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No one can ignore the fact that the insidious conspiratorial 

enemy took revenge on Ghazi Amanullah Khan for gaining 

independence and with the help of foreign and domestic spies, 

the enemy was able to be an obstacle and delay the political, 

economic and cultural plans of the young king and hampered a 

strong state by crumbling and falling off its feet. 

 

 لنډیز
غازي امان الله خان چې یو هېواد پال او خپلواکي خوښونکی ځوان پاچا و، د پالر له 

مه نېټه د ۲۳م.(کال د فربورۍ دمیاشتې په ۱۹۱۹وژل کېدلو څخه وروسته د )
مره انستان یو نیمه مستعافغانستان د پاچاهي پر تخت کېناست. دا چې هغه مهال افغ

هېواد و،نو شاه امان الله خان وغوښتل چې په ټوله معنا ګران هېواد خپلواک کړي. 
د همدې لپاره یې واک ته له رسېدلو رسه سم د خپلواکۍ لپاره هڅې پیل کړې. 
لومړی یې د هند وایرسای ته د یو نوي تړون وړاندیز وکړ، داسې تړون چې په هغه کې 

بشپړ استقالل او د دواړو هېوادونو او ملتونو ترمنځ د برابرو حقوقو  د افغانستان د
ضامنت شتون ولري. کله چې برتانیې د افغانستان خپلواکي په رسمیت ونه پېژندله 
او د افغان پیاوړي ملت د مرش غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونه وایه، نو غازي امان الله 

اد او د آزادۍ د سرت پاڅون اعالن وکړي خان اړ شو چې په وړاندې یې د وسله وال جه
چې له مخې یې انګرېزان مات، متارکې ته اړ او د افغانستان بشپړه خپلواکي ترالسه 
شوه. د افغانانو بریايل انقالب څخه وروسته شاه امان الله خان وغوښتل چې د قربانیو 

هر اړخیزې  دپه پایله کې اخیستل شوې خپلواکي البشپړه او غښتلې کړي، نو د هېواد 
ودې، پرمختیا او آبادۍ لپاره یې په ځینو بنسټیزو سمونونو او اقداماتو)سیايس، 
اجتامعي، فرهنګي او اقتصادي( الس پورې کړ او افغانستان ېې د یوه خپلواک او آزاد 

 دولت په توګه نړۍ ته ور وپېژنده.
 رسیزه

غازي امان الله خان په مرشۍ کابو یوه پېړۍ وړاندې په هېواد مینو او زړورو افغانانو د 
د یو سرت اروپایي او استعامري ځواک)انګرېزانو( پر وړاندې خپلې سینې سپر کړې او 
ويې کوالی شول چې د خپلو تېرو شوو مرشانو په څېر د درېم ځل لپاره دغه مکار 
دښمن په ګونډو کړي. خپله ایامين او وجداين دنده په پوره مېړانه تررسه کړي او 
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پردیو له منګولو وژغوري. له شک پرته د غازي امان الله خان مدبرانه رهربي  هېواد د
او مرشي وه چې د لویې برتانیې پر وړاندې وسله وال جهاد پیل شو او لر و بر افغانان 
یې د برتانوي استعامرګرو پر ضد یو او متحد کړل. د نورو بریاوو تر څنګ د خپلواکۍ 

ې افغانانو په پوره مېړانه له خپل ګران هېواد څخه دفاع د انقالب سرته بریا دا هم وه چ
 وکړه او هر ځای یې آزادي بخښونکي تحریکونه او ملتونه بیدار او ویښ کړل.

غازي امان الله خان په دې رمز پوه و چې پرته له خپلواکۍ هېڅ هېواد او ملت نه يش 
اده منځ ته او پیکوالی چې د ځان په ګټه سیايس، اقتصادي او کلتوري سمونونه را

کړي، نو ځکه یې پردیو پورې د تړلتیا پر ځای د خپلواکۍ انقالب منزل ته ورساوه او 
ذریعه وګرځوه چې په سیايس، اقتصادي او دغه بریالی پاڅون یې د دې سبب او 

فرهنګي ډګر کې خپل ملت او خاورې ته په پوره اخالص او ژمنتیا کار وکړي. د بریايل 
ې نه یواځې سیايس بدلونونه رامنځ ته شول چې ښې بریاوې يې پاڅون په پایله ک

درلودې، بلکې د هېواد اقتصادي او فرهنګي ودې او پرمختیا ته هم زمینه برابره شوه، 
کومه چې د اماين دولت زیار او بریاوې ګڼلی شو. په همدې اساس په دې مقاله کې 

یزې چارې)سیايس، هڅه شوې چې د غازي امان الله خان د واکمنۍ ځینې بنسټ
فرهنګي، اقتصادي( وڅېړل يش، له نړۍ رسه یې پر اړیکو او د اماين دولت د سقوط 

 پر عواملو چې کوم وو؟ بحث ويش او روښانه يش.
 هدف

د مقالې اصيل موخه دا ده چې د غازي امان الله خان په شخصیت، کړو وړو او په 
د  داسې بحث ويش څنګه چې یېځینو مهمو بنسټیزو فعالیتونو باندې په لنډ ډول 

 خپلې واکمنۍ په موده کې تررسه کړي.

 مربمیت
غازي امان الله خان چې یو هېواد پال او آزادي خوښوونکی افغان پاچا و، د خپلې 
واکمنۍ په جریان کې یې کوښښ وکړ چې په ټول توان رسه په بېال بېلو برخو کې د 

بنسټیز اقدامات تررسه کړي، اړتیا وه  هېواد د پرمختګ او ښېرازۍ لپاره هر اړخیز او
 چې دغه هر اړخیز او بنسټیز اقدامات تجزیه، تحلیل او وڅېړل يش.
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 میتود
په دې څېړنه کې  له تحلیيل،تاریخي او توصیفي میتود څخه ګټه اخیستل شوې او 

 هڅه شوې چې په څېړنه کې د تحقیق ټول اصول رعایت يش.
 

 ان الله خان هڅېواک ته د رسېدو لپاره د غازي ام
شاه امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی او د امیر عبدالرحامن خان ملسی 

م. کال د جون د میاشتې په لومړۍ نېټه د پغامن په دره زرګر )طاق ظفر( ۱۸۹۲و، په 
سیمه کې د ملکې رسور سلطان)رساج الخواتین( له ملنې څخه دې نړۍ ته سرتګې 

ان چې د پالر درېم زوی و، داسې مهال یې نړۍ ته سرتګې وغړولې. امان الله خ
پرانستې چې افغانستان په بهرين سیاست کې خپلواک نه و او یو نیمه مستعمره 

کلنۍ ته په رسېدلو رسه د عین الدوله په لقب ونومول شو او بیا وروسته  ۱۲هېواد و. 
آراء په ماڼۍ کې رسه د شهر « ثریا»م. کال کې د محمود طرزي له لور ۱۹۱۳یې په 

 واده وکړ.
م.کال کله چې محمود طرزي یو ځل بیا د رساج األخبار خپرونې پیل ۱۹۱۱په  

کړلې، د اصالح طلبانو او د دوهم مرشوطیت ترڅنګ د شهزاده امان الله خان الرښود 
او مريب هم شو، ځکه چې دغه اخبار د انګرېزانو د استعامري نفوذ پای او د ګران 

پلواکي غوښتله. امان الله خان چې یو زیارکښ، د نظر څښنت، آزادي هېواد بشپړه خ
غوښتونکی او متواضع ځوان و، په کم وخت کې یې وکولی شول چې په دربار کې 
ځان مطرح کړي او له افغان ځوانانو یا د دوهم مرشوطیت له غړو رسه ښې اړیکې 

 مخونه( ۶-۵ :۴وپايل، ځکه چې یاد غورځنګ رسه یې نه شلیدونکې رابطه وه.)
د رساج األخبار د خپرونو تر څنګ د امان الله خان په تربیه او روزنه کې د علیا حرضت 
رسور سلطان)امان الله خان مور( نقش هم ډاګیز دی، په دې اړه میرمن ریه ټايل 
لیکي: )) امان الله خان یوه داسې ارشايف مور درلوده چې ډېر صفات په کې را ټول 

و دا لیاقت یې درلود چې امیر حبیب الله خان ته مشوره ورکړي وو، کولی یې شول ا
او امان الله خان دې ته وهڅوي چې د خلکو په ټولنیزو مراسمو کې ونډه واخيل. علیا 
حرضتې له امان الله خان څخه ډېرې هیلې درلودې او یواځینی زوی یې و چې د هغه 

 په روزنه کې یې ډېر زیار وکاږه((.



  

57 

 

 …د شاه امان الله خان د

یب الله خان او ملکې ترمنځ کورنۍ شخړې زیاتې شوې، امیر کله چې د امیر حب
غوښتل چې ملکې ته طالق ورکړي، خو رسدار نرصالله خان یې مانع وګرځېد. په دې 
حالت کې شهزاده امان الله خان په کلکه د خپلې مور پلوي کوله او ملکې هم له دې 

ار پیل کړ چې هغه وروسته په ډېر جدیت او چټکتیا رسه د امان الله خان لپاره ک
سلطنت ته ورسوي. ملکې د همدې لپاره  د ټولنې له بېال بېلو قرشونو رسه خپل 
اړیکې پراخې کړې. په لومړي قدم کې یې عنایت الله خان او امان الله خان د طرزي 
له کورنۍ رسه په یوه رشته کې یو ځای کړل. د محمود طرزي مرشه لور)خیریه( یې 

کړه چې په دې ډول د نرصالله خان له اغېزې وژغورل شو او  عنایت الله ته په نکاح
دریمه لور)ثریا( یې امان الله خان ته واده کړه. په دوهم قدم کې یې د دربار 
مصاحبانو)د نادر خان کورنۍ( رسه نېکې اړیکې د خپلو لورګانو په ورکولو رسه جوړې 

 مخونه(۱۸، ۱۷: ۴کړې.)
یاشت کې له جالل آباد نه د لغامن د ښکار امیر حبیب الله خان چې د حوت په م 

سیمې )کله ګوش( ته والړ، نو؛ د سلطنت چارې يې خپل درېم زوی عین الدوله)امان 
الله خان( ته وسپارلې. دا چې امان الله خان د خپلې مور)علیا حرضت( له بابته امیر 

د  ېږي چېحبیب الله خان نه خوا بدی و، له هغو دریو فعالو ډلو له جملې یو ګڼل ک
امیر د قتل په تور متهم دي. په دې اړه میر قاسم خان لغامنی زیاتوي: )) په کومه 
تومانچه چې د شجاع الدوله خان له لوري امیر وژل شوی وه، هغه علیا حرضتې ورکړې 

 وه، ځکه چې ملکې ده ته زوی ویيل و((.
ار و، د هغه له میر غالم محمد غبار چې په هرات کې له شجاع الدوله رسه نږدې همک

خولې وایي چې امیر د دده له لوري وژل شوی دی.  میر محمد صدیق فرهنګ په 
زما یوه دوست چې د امان الله خان د واک » دې اړه پرته له کوم مأخذ څخه زیاتوي: 

پر مهال یې له څرخي غالم نبي خان رسه کار کاوه، وویل: امیر حبیب الله خان د 
خو د امیر په وژنه کې «. شجاع الدوله خان له خوا ووژل شو امان الله خان په اشاره د

کرنیل علیشاه له محاکمې نه وروسته ووژل شو، څوک چې د امیر د خېمې ساتونکی 
و. پر دې ټولو څرګندونو رسبېره امیر حبیب الله خان د ناڅرګند سړي له لوري چې 

 مخونه(۱۸۸، ۱۸۷: ۸تر دې دمه یې قاتل معلوم نه دی ووژل شو.)
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م.کال د فربورۍ په میاشت کې د دربار د یوې ۱۹۱۹په هر حال کله چې امیر د 
دسیيس په ترڅ کې ووژل شو، د امان الله خان او نرصالله خان تر منځ د یو لړ نښتو 
او ستونزو څخه وروسته امان الله خان وکولی شول چې له خپل تره )نرصالله خان( 

د امان الله خان د بري راز په دې کې و  څخه میدان وګټي او د پالر ځایناستی يش.
 چې:

دی امیر په کابل کې خپل ځایناستی ټاکلی و، هغه ځای چې حرم، دربار او  ـ ۱
 خزانه هلته وه. 

 وروسته د امیر له وژنې له امان الله خان څخه فوځ او لښکرو مالتړ وکړ. ـ ۲
 ـ اولس رسه یې له انګرېزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو ژمنه وکړه.  ۳

د همدغو دالیلو په سبب، حاالتو د امان الله خان په ګټه بدلون وموند او یوه اونۍ 
وروسته د جمعې په ورځ د کابل د عیدګاه په جامع جومات کې دی د خلکو په منځ 

 یې یوه وریښمینه پګړۍ پر رس کې ښکاره شو او د شور بازار حرضت)شېرآقا( له لوري
کېښودل شوه. په دې توګه شهزاده امان الله خان د امیر ځایناستی او د افغانستان 

 مخونه(۹۹، ۹۸: ۳پاچا شو.)
 سیايس اقدامات

د سیايس اقداماتو په برخه کې تر ټولو لومړی د خپلواکۍ د اعالن او ګټلو موضوع 
روښانه کولو لپاره پرې په لنډ ډول بحث مهمه ده، په کار ده چې د نورو موضوعاتو د 

 ويش.
شاه امان الله غازي د افغانستان هغه هېواد پال او آزادي خوښوونکی مرش و چې د 
برتانوي سرتواکۍ په وړاندې یې د هېواد ميل آزادي بخښونکی پاڅون رامنځ ته او په 

وره غانستان د پښه تدبیر او زړورتیا رسه یې تر وروستي پړاوه ورساوه. که څه هم د اف
خپلواکۍ په برخه کې د افغانستان غیور اولس، د لومړين مرشوطیت پلویانو او په 
ځانګړي توګه د ډیورنډ فرضیي کرښې هغه غاړې پښتنو او بلوڅو ورونو د انګریزي 
استعامر پر ضد د مبارزې سنګرونه ګرم ساتيل وو، خو د وخت رژیمونو د خپلو کمزورو 

نه شو کوالی چې د ګران هېواد د بشپړې خپلواکۍ په برخه  سیاستونو په پایله کې
کې عميل ګامونه پورته کړي. همدا المل و چې افغانستان د خپلواکۍ دمخه یو نیمه 
مستعمره هېواد و او بهرنۍ خپلواکي یې د انګریز له لوري سلب شوې وه. کله چې 
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له وژلو وروسته په ش. کال د حوت په نهمه نېټه د پالر ۱۲۹۷شاه امان الله خان د 
مه نېټه یې په یوه لوی دربار ۱۶کابل کې واک ته ورسېد، نو د همدغې میاشتې په 

 مخونه(۶، ۵: ۴کې د افغانستان بشپړ استقالل اعالن کړ.)
واک ته په رسېدلو رسه غازي امان الله خان د افغانستان ملت ته خپلې برنامې د یوې  

ای د » لنډیز يې په الندې ډول دی: اوږدې اعالمیې په ترڅ کې بیان کړې چې
افغانستان معظم ملته! ما د پالر د شهادت پر مهال په کابل کې د سلطنت وکالت په 
غاړه درلود او اوس مې نوموړی د امانت دروند پېټی، متوکالً او معتصامً بالله په غاړه 

اکو واخیست... ما ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت هم لکه د نړۍ د نورو خپلو 
قدرتونو په څېر، د هېواد په دننه او بهر کې آزاد او خپلواک وي. د افغانستان ملت د 
هېواد په دننه کې بشپړه آزادي ولري او له هر ډول ظلم او تیري څخه خوندي وي او 
خلک باید یوازې د قانون تابع وي او بس. په ټولو څانګو کې اجباري کار او بیګار منع 

ه افغانستان کې داسې اصالحات وکړي چې زموږ ملت او هېواد دی. زموږ حکومت به پ
په دې وتوانېږي چې د نړۍ د متمدنو اولسونو ترمنځ وړ مقام الس ته راوړي. زه به د 
هېواد په چارو کې سال او مشوره د )) شاورهم فی األمر (( د حکم پر بنسټ خپل 

 مخونه(۱۰۰، ۹۹: ۳«)الرښود ګرځوم او...
مه نېټه د ۲۴: وروسته له دې چې امان الله خان د فربوري په حسن کاکړ زیاتوي 

کابل د مراد خانۍ په ډګر کې د هېواد بشپړه خپلواکي، د ټولو خلکو آزادي او برابري 
اعالن کړه، خلکو یې تود هرکلی وکړ او ټولو والیتونو په لسو ورځو کې بیعت ور 

میر د وژل کېدلو او د ځان د واستاوه. بیا یې د مارج د میاشتې په درېمه نېټه د ا
پاچاهۍ په اړه د برتانوي هند وایرسای ته لیک واستاوه او څه باندې یوه میاشت 

مه نېټه یې په کابل کې په یوه عام دربار کې د وطن پوره ۱۳وروسته د اپرېل په 
ما خپل ځان او خپل هېواد پوره آزاد، په خپل » خپلواکي په دغو لفظونو څرګنده کړه:

او خپلواک اعالن کړ. له دې وروسته به زما هېواد هغسې خپلواک وي لکه د  اختیار
نړۍ نور دولتونه او قدرتونه چې دي. هېڅ باندنی هېواد به پرې نه ښودل يش چې 
یوه وېښته قدر حق ولري چې د افغانستان په دننیو او باندنیو چارو کې ګوتې ووهي 

یم چې په خپلې دغې تورې یې مرۍ او که کوم چا دغسې وکړل، زه تیار او اماده 
 « پرېکړم
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شاه امان الله د خپلې اوږدې وینا په پای کې د انګریز سفیر )حافظ سیف الله( ته 
مخ کړ، ورته یې وویل: )) اوه سفیره، ته پوه شوې چې ما څه وویل؟ هغه ځواب ورکړ 

الله خان د مه نېټه د شاه امان  ۱۵د هند وایرسای د اپرېل په «. چې هو، زه پوه شوم
لیک ځواب واستاوه، خو په لیک کې د خپلواکۍ په اړه څه نه و ویل شوي، بلکې په 
نورو مسایلو)سوداګرۍ( باندې خربې شوې وې، ځکه چې برتانیه تر دې دمه حارضه 
نه وه چې د افغانستان خپلواکي ومني. غازي امان الله خان چې پوه شو، نو د 

الر ونیوله او د برتانیې د حاکمیت پر ضد یې هم انګرېزانو په مقابل کې یې د جنګ 
 مخونه(۲۲، ۱۹: ۱۲دننه او هم بهر د مسلامنانو، هندوانو او سکانو په پارولو پیل وکړ.)

امان الله خان د هند د ویرسای)الرد چلمسفورد( له لیک رسېدلو څخه دوه اونۍ 
یمو فوځونه مختلفو سوروسته د درېو افغاين جرناالنو او قومندانانو په مرشۍ افغاين 

ته واستول. لوی درستیز صالح محمد خان د می په دریمه ډکې ته ورسېد، رسدار 
عبدالقدوس خان د می په پنځمه قالت ته ورسېد او یوه ورځ وروسته محمد نادر خان 
له یو منظم افغان فوځ او څو زره قبایيل خلکو رسه)چې زیاتره یې غلجیان وو( خوست 

 (مخ۹۱: ۱ته ورسېد.)
انګلیس درېیم جنګ پیل شو، په درېو واړو جبهو -مه نېته د افغان ۴کله چې د مۍ په 

کې اوليس خلکو د جنګ د معمول پر اساس له فوځ رسه ملګرتوب پیل کړ. د ټولو 
قومونو د جنګ جذبه غښتلې وه، په تېره بیا په جنويب محاذ کې پکتیاوالو، او د 

: ۱۲انګریزانو په وړاندې ښه مېړانه وښوده.)وزیرستان مسعودو او وزیرو له ځانه د 
 مخ(۲۳

غالم محمد غبار  د خپلواکۍ په جګړه کې د اوليس خلکو د جذبې او مېړانې په اړه  
زیاتوي: د ډېورنډ د کرښې د دواړو خواوو قومونو په دغه جنګ کې برخه واخیسته. د 

فغان ړې او یا له اانګریزانو قومي ملېشاوو هم خپلې دندې پرېښودلې، کورونو ته وال 
ځواکونو رسه یو ځای شوې. دغه ملېشاوې چې د ډېورنډ له هغې غاړې قومونو جوړې 
وې، افغاين فوځونو رسه یې یو ځای کېدل د دې سبب شول چې انګرېزان مورال له 
السه ورکړي او یا یې معنوي حال کمزوری يش. د خپلواکۍ په دغه جنګ کې دغو 

خوا په شان د افغانستان رښتیني پلویان او ساتونکي پښتنو ثابته کړه چې دوی د پ
دي. په اصل کې د دوی او د اوليس افغانانو له امله و چې په لندن کې د برتانیې 
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حکومت د هند د ګورنر دغه وړاندیز رد کړ چې ویل یې د هندوستان د ناکراریو د غيل 
ه د د هندوستان لپار کولو لپاره ښه الره داده چې جالل آباد ونیول يش. په لندن کې 

زه په دې ډاډه یم چې تا » دولت وزیر د هند د وایرسای وړاندیز په دې ډول ونه مانه:
به د تاریخ درسونه هېر کړي نه وي او هغه دا چې موږ د افغان له منظم فوځ نه دومره 
وېره نه لرو لکه چې د قومي ملېشاوو او زموږ په خورو کمپونو او د مخابرو په کرښو 

 مخونه(۹۱۷، ۹۱۶: ۱۱ې يې د هغوی له یرغلونو نه لرو.)باند
امیر امان الله خان لومړی حکومت جوړ کړ، عبدالقدوس خان یې صدراعظم او 
محمود طرزی یې د بهرنیو چارو وزیر کړ. بیا یې بخارا ته خپل استازی په ګوته کړ او 

برتانویانو  د له شوروی رسه یې اړیکې ټینګې کړې. شورویانو د افغانستان خپلواکي
م. کال ۱۹۱۹په وړاندې یو سرت بری ګاڼه، نو ځګه یې د یوې اعالمیې په ترڅ کې د 

مه نېټه د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله. دا په داسې حال ۲۷د مارچ په 
مه ۲۷کې ده چې له یوې خوا د شوروي مرش)لینن( محمد ويل خان دروازي د مۍ په 

مې( د  ۲۷زي په توګه مني او له بلې خوا په همدې نېټه)نیټه د افغانستان د استا
افغانستان مجاهد اولس پکتیا ته څېرمه د انګریزانو فوځي کالګانې له منځه وړي او 
د افغانستان بیرغ پورته کوي. د خپلواکۍ جنګ چې په درېو جبهو)خیرب، کندهار، 

و جرنال نادر خوست( کې د سپه ساالر صالح محمد خان، رسدار عبدالقدوس خان ا
خان په مرشۍ پیل شوی و، د ډېورنډ دواړو لورو ته پرتو اولسونو په کې د انګرېزانو په 
وړاندې له ځانه قوي مېړانه او همت وښود او د خدای )ج( په نرصت رسه یې د نړۍ 

مخ( دا په داسې حال کې و چې برتانیه ۱۹۳: ۸سرت استعامري قوت په ګونډو کړ.)
و فوځي پلوه له افغانستان څخه ډېره ځواکمنه وه، د نړۍ په له سیايس، اقتصادي ا

نورو برخو کې یې مستعمرې درلودې. هند، ایران، تر دې چې پر عشق آباد او بخارا 
زره( یې درلود. ریل  ۳۴۰یې واک چلېده. همدا راز مجرب جرناالن، غښتلی فوځ) 

م اک کې وې. که څه هالرې، عرصي مخابرې، زره پوشونه، ټانکونه او الوتکې یې په و 
افغان مېړين اولس دغه څېزونه لیديل هم نه و، خو بیا یې هم د خدای )ج( په نرصت 
انګرېزي قوتونو ته ماتې ورکړه او د افغانستان د خپلواکۍ بیرغ یې د تل لپاره په نړۍ 

 ورپاوه.
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د  هد انګرېز په وړاندې د افغان دولت او اولس مېړانه د دې سبب شوه چې لویه برتانی
جون د میاشتې په دوهمه نېټه متارکه اعالن کړي او په راولپنډۍ کې د افغان او 
انګلیس ترمنځ خربې پیل يش، چې د همدغو خربو په پایله کې بیا د اګست په امته 
نېټه د دواړو لورو ترمنځ یو تړون السلیک شو او د افغانستان بشپړ استقالل یې په 

م.کال ۱۹۱۹امان الله خان له خوا په کابل کې د  رسمیت وپېژنده. دغه تړون د غازي
مې نیټې رسه سمون ۲۸ش. کال د زمري له ۱۲۹۸مه نېټه چې د  ۸د اګسټ په 

خوري السلیک او تصدیق شو او د خپلواکۍ لومړی جشن یې په پغامن کې په شاندارو 
 مراسمو رسه ومنانځه.

او  خپلواکي هله بشپړه غازي امان الله خان په دې تاریخي اړتیا پوهېده چې سیايس
غښتلې کېدلی يش، څو په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې بنسټیز اصالحات 
او سمونونه نه وي رامنځ ته شوي، نو ځکه یې د آزادۍ د ال بشپړولو په ارمان سیايس، 

: ۴اقتصادي او فرهنګي اصالحات پیل کړل چې د خلکو له خوا یې تود هرکلی وشو.)
 ه(مخون۱۳۴، ۱۳۱

د خپلواکۍ د اعالن او ګټلو وروسته اماين دولت وکولی شول چې یو لړ سیايس 
اقدامات تررسه کړي، د یووايل او جمعي پرېکړو لپاره څو لویې جرګې جوړې کړي. د 

ش. کال د حوت په میاشت کې لويې جرګې د افغانستان لومړنی اسايس ۱۳۰۱
( مادو کې تصویب کړ. په دغه ۷۳قانون) د افغانستان د دولت اسايس نظامنامه( په )

قانون کې نه یواځې د افغانستان خپلواکي تسجیل وه، بلکې دغه قانون یوه لویه 
ش. کال کې ۱۳۰۱تاریخي وثیقه او ميل بریا وه. د اسايس قانون ترڅنګ یواځې په 

( بېال بېلې دولتي نظامنامې خپرې شوې، په داسې حال کې چې د خپلواکۍ ۳۱)
( ته ورسېد چې په سیايس، ۷۰لونو کې د دغو نظامنامو تعداد )په لومړیو لسو ک

اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د حکومت او ملت د ګټې وړ وګرځېدلې. همدارنګه 
اماين دولت هڅه وکړه چې درې ګونې قواوې رامنځ ته کړي چې په رس کې یې غازي 

په نامه یادېده او له « دولتي شورا» امان الله خان قرار درلود. مقننه قوه هغه مهال د 
دوو برخو څخه جوړه وه چې یوه برخه یې انتصايب او بله برخه یې انتخايب وه. محمد 

( نظامنامې تصویب شوې او د قوانینو او ۷۷د اسايس قانون ترڅنګ )» ويل لیکي:
نظامنامو د تطبیق په غرض په خپله شاه د هېواد والیتونو ته سفر کاوه او دهغوی د 
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رنګوايل یې کنرتول کاوه. له دولتي ادارو څخه د لیدنې پر مهال یې له تطبیق له څ
مسوولینو پوښتنې کولې، کاري نیمګړتیاوې یې پیداکولې او د الزمو توضیحاتو په ترڅ 

 مخونه(۳۶۱، ۳۶۰: ۵«.)کې یې مسوولین د هغوی په لرې کولو باندې ګامرل
یره پرته له دیني او مذهبي توپد همدغه اسايس قانون له مخې د افغانستان ټول اتباع 

افغانان وګڼل شول او هر راز اسارت، تبعیض او تعرض منع اعالن شول. دغه راز د 
افغانستان ټول اتباع د رشیعت او نظامنامې)قانون( له مخې د مملکت په وظایفو او 

 حقوقو کې مساوي وګڼل شول.
د ګټلو، د درې ګونو شاه امان الله خان د خپلې لومړنۍ ژمنې له مخې د خپلواکۍ 

( نظامنامو د لیکلو ۷۷قواوو د رامنځ ته کولو او د دولت د چارو د ښه تنظیم لپاره د )
او تصویب ترڅنګ په بېال بېلو سیمو او وختونو کې درې لویې جرګې چې د مرشقي) 

( ش. کلونو لویې جرګې یې ګڼلی ۱۳۰۷( او )۱۳۰۳ش.( کال او د پغامن د ) ۱۳۰۱
 مخ(۹: ۴حل او د نظام د پرمختګ لپاره را وبللې.)شو، د ستونزو د 

استازو  ۸۷۲ش.کال د جالل آباد په ښار کې جوړه او ۱۳۰۱لومړۍ لویه جرګه چې د 
په کې ګډون کړی و، ژمنه په کې وشوه چې دولتي چارې به د نظامنامو )قوانینو( له 

په کې ش.کال په پغامن کې دایره شوه، ۱۳۰۳مخې پرمخ ځي. دوهمه جرګه چې په 
استازو  ۱۰۵۴په آزاد ډول د نظامنامو په تړاو خربې وشوې. په دغه جرګه کې چې 

ګډون کړی و، د اجنډا بحث یې د هېواد کورنۍ او بهرنۍ مسئلې او همدارنګه مهمه 
موضوع یې د روسانو له لوري د پنجدې نیول و چې باید بېرته افغانستان ته وسپارل 

ش. کال د سنبلې په میاشت کې ۱۳۰۷ن کې په يش. دریمه لویه جرګه هم په پغام
تنو ته رسېده. دغه جرګه د یوه نوښت له ۱۱۰۰پرانستل شوه چې د استازو شمېر یې 

مخې رابلل شوې وه، په دې جرګه کې قومي مخورو مرشانو او دیني علاموو ګډون 
و ز کړی و. شاه امان الله خان د جرګې لومړۍ غونډه په دې وینا پرانستله چې دی استا

ته د واکمن په توګه نه غږیږي او څوک هم دې ته اړ نه بايس چې دده وړاندیزونه 
ومني. دغه جرګه چې شاوخوا یوه اونۍ وغځېده د یوه پرېکړه لیک له مخې په کې په 
ځینو مسایلو ټینګار وشو. په جرګه کې یو شمېر داسې وړاندیزونه هم وو چې پایلې 

ه یې الر پرانسته او هېواد يې له سیايس کړکیچ یې ډېرې ترخې او نورو غربګونونو ت
 مخونه(۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰: ۸رسه مخامخ کړ.)
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 فرهنګي اقدامات
اماين دولت د خپلواکۍ د بریايل انقالب په پایله کې په دې وتوانید چې د علم او 
فرهنګ په برخه کې هم وځلېږي او الزم اقدامات تررسه کړي. غازي امان الله خان 

هنګ رسه ځانګړې عالقه درلوده، د فرهنګ په برخه کې یې یو لړ مثبت چې علم او فر 
بدلونونه رامنځ ته کړل. یو تعداد ورځپاڼو او جریدو د هېواد په سطحه زیاتوالی وموند. 
هغه یو، دوه جریدې چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې له چاپه راوتلې)رساج 

جریدو ډک کړ. د امان افغان جریدې األخبار،رساج األطفال( ځای یې ډېرو مختلفو 
ترڅنګ ګڼو نورو جریدو، لکه: اتفاق اسالم، اتحاد او اتحاد مرشقي په نرشاتو پیل 

 مخ(۴۴: ۱۰وکړ.)
کې  «اسرتداد استقالل و اصالحات در افغانستان» څېړنپوه سیام رسويل په خپل اثر

کې منځ  انستانلیکي: د اماين دولت په پیل کې یو علمي او فرهنګي غورځنګ په افغ
ته راغی چې د هڅو او زیار په پایله کې یې د افغانستان فرهنګي اړیکو پراخوالی 
پیداکړ، تر دې چې نورې نړۍ ته وغځېدلې. لومړين)ابتدایي(، منځني او عايل 
مکتبونه په پراخه پیامنه تأسیس شول. لومړنۍ زده کړې اجباري او وړیا اعالن شوې. 

له خپل منظم تشکیل رسه د دولت په تشکیالتو کې شامل همدارنګه د معارف وزارت 
شو. دلومړي ځل لپاره د معارف انجمن رامنځ ته شو. د تألیف او ترجمې، د کتابونو 
او دريس موادو او د ښوونکو د روزنې لپاره لوایح او مقررات وضع شول. دغه راز  له 

نو وونکو او مشاو ریځینو بهرنیو هېوادونو رسه فرهنګي اړیکو پالل پیل شول. د ښ
استخدام ته پاملرنه زیاته شوه. په پالزمینه کې پر حبیبیې لېسې رسبېره داماين لېسه 
تأسیس شوه چې په کې فرانسوي او جرمني ښوونکو تدریس کاوه. د دې ترڅنګ نور 
لومړين مکتبونه لکه: مستورات، د جالل آباد، کندهار ، مزار، قطغن، غازي، استقالل 

څخه اوړي، په ټول  ۳۲۲دایي( ښوونځي چې په ټوله کې یې شمېر له لومړين )ابت
م.کال کې د دغو ټولو لومړنیو ښوونځیو د ۱۹۲۷هېواد کې تأسیس شول او په 

زرو ته رسېده چې د  ۳زرو ته او د لېسو د زده کوونکو شمېر  ۵۱شاګردانو شمېر 
سې، دونو، لکه: فرانهمدغه کال په جریان کې څو سوه افغاين زده کوونکي بهرنیو هېوا

جرمني، ایټالیا، شوروي اتحاد او ترکیې ته د بېال بېلو څانګو د زده کړو لپاره واستول 
 مخ(۲۵۱: ۶شول.)
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م. کال افغان ۱۹۲۳اثر لیکوال لیکي: اماين دولت په « افغانستان تر وروستي افغانه»د
الندې  ونه تر السمحصلین د لوړو زده کړو لپاره فرانسې هېواد ته واستول او پراخ پالن

وو چې ګڼ شمېر افغانان اروپایي فابريکو او تخنیکي مؤسساتو ته د عميل کار او 
حرفوي زده کړو لپاره ولېږل يش. د ښځو پوهنې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنې شتون 
درلود او د مېرمنو د دوو ښوونځیو پالنه ملکې ثریا او د غازی امان الله خان مور) ملکه 

کسیزه ډله  ۲۸م. کال د نجونو لومړنۍ ۱۹۲۸طان( په غاړه اخیستې وه. په رسور سل
ترکیې ته له نوموړي هېواد رسه د همدغه کال د دوستۍ او همکارۍ تړون له مخې د 
منځنیو زده کړو لپاره واستول شوه. کلتوري چارې چټکې او هم په کې ژور اصالحات 

خپرېدو پیل وکړ او ترڅنګ یې د  او سمونونه رامڼځته شول، زیات شمېر خپرونو په
جنګ وزارت په یو لړ دولتي خپرونو په فعالیت الس پورې کړ. تیاتر، اوپرا، موسیقي، 

م. کلونو کې پغامن د هېواد د اوپرا ۱۹۲۰فلم او نور په هېواد کې په عامېدو وو. په 
نې ړ م. کال کې لرغونپوهنه)ارکیولوژي( او په هغې باندې څې۱۹۲۳لومړی مرکز و. په 

په ټول توان پیل شوې.د فرانسې له حکومت رسه د تړون له مخې په افغانستان کې 
د هغه هېواد د لرغونپوهنې کارپوهانو او لرغونپوهانو کار او څېړنې پیل کړې او د 

 مخونه( ۹۱، ۹۰: ۷افغانستان لرغونپوهنې په نوم څانګه پرانستل شوه.)
وموندله، تر دې چې د پکتیا او خوست د فرهنګ په سطحه کې معارف دومره پراختیا  

زره افغانۍ اعانه دولت ته ورکړه چې ښوونځي ورته تأسیس کړي او په  ۷۰۰خلکو هم 
همدغه وخت کې په ګردیز، خوست، زرمت او څمکنیو کې څلور ښوونځي جوړ او زده 

 وکوونکو په زده کړو پیل وکړ. په نورو والیاتو کې هم له معارف رسه مینه په څپو وه ا
په کندهار او کابل کې هندوانو هم ښوونځي جوړ کړل او په وروستیو کې د مستوراتو 

: ۹ښوونځي تأسیس شول او بهر ته د لوړ تحصیل لپاره هلکان او نجونې ولېږل شوې.)
 مخ(۱۸۰

غازي امان الله خان چې د مطبوعاتو په مثبت رول باندې پوهېده، نو ځکه یې په 
انون کار پیل کړ، یاد قانون یې جوړ او بیا یې خپور ش. کال د مطبوعاتو په ق۱۳۰۳

کړ. د همدغه قانون په رڼا کې يې دغه ورځپانې او جریدې چاپ او خپرې کړلې چې 
د افغاين ټولنې په پرمختګ، تنویر، روزلو او بیدارولو کې خپل ميل رسالت ادا کړی: 

، غازی، ستاره افغان امان افغان، افغان، ابالغ، حقیقت، اتحاد مرشقي، اتفاق اسالم،
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اتحاد اسالم)بیدار(، اصالح، طلوع افغان، ارشاد النسوان، انیس، د معرف معارف 
 مجله، مجموعه عسکریه مجله، ثروت مجله، مجموعه صحیحه مجله او پښتون غږ.

بې له شکه دغه ورځپاڼې، مجلې او جریدې د امانې دولت د څلورم رکن په توګه 
کې یې د دموکراسۍ جز ګڼو. د اماين دورې نومیايل یادولی شو او په اوس وخت 

لیکواالن او ژورنالستان مولوي عبدالروف کندهاری، عالمه محمود طرزی، عبدالهادي 
داوي)پرېشان(، عبدالرحامن لودي، غالم محی الدین افغان، مولوي صالح محمد 

ن الله هوتک، میر سید قاسم خان او میر غالم محمد غبار یادولی شو. د غازي اما
خان په مرشۍ د کابل په ښار کې کتابتونونه، راډیو، سینام او تیاتر رامنځ ته او په 
فعالیت یې پیل وکړ. دیارلس جریدې او مجلې د دولت له خوا خپرې شوې چې د 

م.کال په کابل کې د)الف.ري( او روح افزا د وطن ۱۹۲۲ارشاد النسوان جریده په 
رۍ رسه په اتو مخونو کې چاپ شوه او د مېرمنو دوستو مېرمنو په مدیریت او رسمحر 

په بیدارۍ کې یې مهمه ونډه درلوده. پښتو د افغانستان د معارف په نصاب کې شامله 
او دتعلیم ژبه وګرځېده. د پښتو ژبې د روزنې، پالنې او بډاینې په موخه په 

ش.کال پورې يې ۱۳۰۲ش.کال پښتو مرکه)مرکه د پښتو( جوړه شوه او تر ۱۳۰۱
وه کتابونه)یوازینۍ پښتو، پښتو پښویه( ولیکل او د افغانستان لومړنی د

قانون)نظامنامه( یې په پښتو وکښله او خپره یې کړه. همدارنګه شاه امان الله خان د 
م.کلونو په بهیر کې د نړۍ بېال بېلو هېوادونو ته سفر وکړ او د سفر په ۱۹۲۷-۱۹۲۸

: ۴یو شمېر هېوادونو رسه ټینګې کړې.)لړ کې یې د افغانستان فرهنګي اړیکې له 
 مخونه(۱۳، ۱۲

د ښوونې او روزنې په برخه کې د اماين دولت یو بل ښه او بنسټيز اقدام د معارف لپاره 
د یوې ځانګړې بودجې ټاکل و، هغه بودجه چې د امیر حبیب الله په وخت کې یې 

ته  ه د پاسه پنځه میلیونواندازه شپږ زره روپیو ته رسېده او شاه امان الله یې اندازه څ
ورسوله. په اماين دور کې وروسته د دربار او د دفاع له وزارتونو د معارف بودجه په 

 مخ(۱۱۰: ۳دریمه درجه کې شوه.)
 اقتصادي اقدامات 

د اماين دولت مؤسس شاه امان الله خان د افغانستان د سیايس آزادۍ د ټینګښت 
اقتصادي اقداماتو هم الس پورې کړ چې  لپاره د فرهنګي هڅو تر څنک په یو شمېر
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ګران هېواد نړۍ رسه په اقتصادي ډګر کې سیال کړي او د دې جوګه يش چې خپل 
بار په خپلو اوږو پورته کړي. محمد حسین خان چې د اماين عرص شاهد حال دی، 

کې لیکي: اعلیحرضت واک ته په رسېدو په لومړي کال د یو « افغان پاچا»په خپل اثر
له مخې درباري لګښتونه او بې خدمته معاشونه چې ارشافو به مفته اخیستل فرمان 

د بودجې د سپام لپاره بند کړل. د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یې هلې ځلې 
و باري رشکتونو کې  پیل کړې، په خپله یې د ملت د یو وګړي په توګه د دې لپاره کار

رالسه کولو ته را وبويل. غازي امان الله برخه واخیسته جې نور خلک هم عمالً ګټې ت
د شفاهي موعظو ترڅنګ په مجلو او جرایدو کې هم د اقتصاد د رشد، پرمختګ او د 
ټولنې د بډاینې لپاره مهم هدایات خپاره کړل. هغه اضايف او ارسايف لګښتونه چې 

په  یې په واده، کوژدن، ماتم او نورو رواجونو کې کېدل، یوه کورنۍ او آن څو نسلونه
پور کې ډوبول، منع اعالن کړل. شاه امان الله خان په تدبیر او مشورو رسه داسې 
سیستمونه را منځ ته کړل چې د ملت د آبادۍ او نېکمرغۍ المل شول. بیت املال ته 
یې پاملرنه وکړه، د پالزمینې بزګرانو ته یې مالیه له جنسه نقدو ته واړوله، د مالیې په 

ړ، په ختیځ سمت کې یې له مامورینو څخه په خپله ازموینه مامورینو یې پام وک
واخیسته او بریالیو ته یې زر روپۍ انعام ورکړ. همدارنګه یې د اقتصادي پالیسۍ له 

 مخونه(۱۷۵، ۱۷۱: ۱۳مخې د ملت او دولت ګټه یو ځای کړه.)
و،  یمیر غالم محمد غبار زیاتوي: امیر امان الله خان د سمونونو په تطبیق کې بریال

داسې چې د ملت د اکرثیت) بزګرانو، شپنو او کسبګرو( په وړاندې یې درانه بارونه 
سپک کړل. جنيس مالیات، د خریدارۍ د غلې حواله کول، لرې ځایونو ته د اجباري 
آذوقې رسول، د دولتي مالیاتو د راټولولو اجاره داري، د  مالیه ورکوونکي او مالیه 

و ملکانو واسطه، د قریه دارۍ تشکیل، اجباري کار او اخیستونکي ترمنځ د فیوډال ا
بیګار او له صنعتکارانو او کسبګرو څخه د بازار بېال بېل ټکسونه او نور  منع اعالن 
کړل. په کابل کې د مالیې د اداراتو د چارو د تنظیم په خاطر د )اصول دفرت( ښوونځی 

م. کې یو شمېر ۱۹۲۳پاره په پرانستل شو. د کرنې مامورینو او د مالیاتو د تحصیل ل
قوانین جوړ او وضع شول. سوداګري هم پراخه شوه، یو شمېر ګمرکونه د هېواد دننه 
کم شول، د سوداګریزو معامالتو لپاره رشعي محکمې جوړې او یو شمېر تجاريت 

 رشکتونه جوړ شول.
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پنې وسدا چې د هېواد اقتصاد په لومړي حالت کې او وروسته پاتې و، فابریکې او د ا
پټلۍ نه وې، اماين دولت په دې لټه کې شو چې افغانستان ته فابریکې او د اوسپنې 

م.کال له دوو فرانسوي او جرمني ۱۹۲۱پټلۍ راويل، نو په همدې سبب یې په 
رشکتونو رسه یو قرار داد السلیک کړ چې د لسو کلونو په جریان کې د وسپنې پټلۍ 

همدارنګه د تیلفون او تلګراف د لین د  له جنوب څخه تر شامل پورې وغځول يش.
غځولو چارې له مرکز څخه تر والیتونو پورې پیل شوې. په پغامن، جالل آباد او کندهار 
کې د برېښنا په سټېشنونو باندې کار پيل شو. د څرمن جوړولو، باروت جوړولو، سمنټو 

و، پرزو جوړولاو ګوګړ جوړولو فابریکو ته برېښنا ورسول شوه. د موټرو د ترمیم، د 
صابون، عطر، تار جوړولو او رخت او بدلو، ترکاڼۍ او یخ جوړولو فابریکې او د پنبې د 
غوړ ایستلو ماشینونه په کندهار، مزار او هرات کې جوړ او ودرول شول. په همدې 
ډول د قندسازۍ، نساجۍ، د تڼیو د جوړولو فابریکه، د میوې ساتنې فابریکه او د 

جوړې شوې. دغه راز د کابل، مزار، شوروي، ایران او د ترکیې خاکي تیلو فابریکې 
ترمنځ د هوایي ډاګونو چارې پیل شوې. د غزنې د رساج او بند غازي د اوبو بندونو 
کارونه پرمخ والړل او دولت جرمني هېواد څخه د سوداګریزو معاملو حق او د پولینډ 

 لین رسه یې د سوداګریزو قرارهېواد څخه یې د ترانزیت حق ترالسه او له مسکو او بر 
 مخونه(۹۵۰، ۹۴۹: ۱۱دادونو په اړه خربې پیل کړې.)

اقتصادي ودې او پرمختیا ته د زمینې برابرولو په ترڅ کې تر هر څه دمخه اماين دولت  
ش.کال د افغانستان لومړنۍ بودجه تصویب او ترتیب کړه او هم یې په ۱۳۰۱په 

استعامل فرمان صادر کړ. ورپسې یې د للمي  همدغه کال د افغانستان دمصنوعاتو د
ځمکو د کرنې، د سوداګریزو شخړو، د دولت د خزانو، د عمومي بودجې او د دولتي 
تعمیراتو په اړه نظامنامې خپرې کړې چې له مخې یې چارې اسانه او قانوين اړخ 

ش.کال د حمل ۱۳۰۳پیداکړي. د کابل ښار د پراختیا، جوړښت او سمون په خاطر د 
ش.کال مايل ۱۲۹۸ه میاشت کې د کابل ښاروالۍ جوړه او په کار یې پیل وکړ. د پ

ش. کال ۱۲۹۹میلیونه وه. د ۹میلیونه او ذخیره ۳۱میلیونه کابلۍ، مصارف ۴۰عواید 
ش.کال ۱۳۰۳میلیونه وه. د ۹میلیونه او ذخیره ۳۶میلیونه، مصارف۴۵دولتي عواید 

میلیونه وه. د ۷یونه، سپام میل۶۸میلیونه کابلۍ، مصارف ۷۵مايل عایدات 
میلیونه، سپام ۶۰میلیونه کابلۍ، مصارف ۸۴ش.کال ټول مايل عایدات ۱۳۰۴
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میلیونه، سپام ۵۰میلیونه، مصارف ۷۲ش.کال دولتي عواید ۱۳۰۵میلیونه وه. د ۲۴
میلیونه، ۶۴میلیونه افغانۍ، مصارف ۸۲ش.کال مايل عواید ۱۳۰۶میلیونه وه. د ۲۲

پورته ارقامو څخه پوهېږو چې د دولت عواید د هغه د مصارفو میلیونه وه. له ۱۸سپام 
په پرتله زیات و او هېواد د اقتصادي ودې پر لور روان و. په همدې ډول اماين دولت 

ش.کال د داراالمان د نوي ښار ۱۳۰۲ش.کال د کابل د هوایي میدان او په ۱۲۹۹په 
د پغامن او ده افغانانو  ش.کال د سنبلې په میاشت کې۱۳۰۰د جوړولو کار پیل کړ. د 

 مخونه(۱۴۲، ۱۴۱: ۴ترمنځ د اوبو د نلونو غځول بشپړ شول.)
د اوبو د دغو نلونو د تېرېدو او د نور وضعیت په اړه د اماين دورې یو شاهد محمد  

حسین خان لیکي: په کابل کې به هر دوهم او دریم کال وژونکې وباګانې راتللې، 
د حل لپاره له پغامنه د پاکو اوبو نلونه را تېر کړل،  شاه امان الله خان د دې ستونزې

د خوراکي توکو په دوکانونو یې روغتیایي څارنه پیل کړه او په کوڅو کې يې د چټلو 
اوبو وتلو لپاره ویالې واېستلې. د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې ښاروالۍ را منځ 

 مخ(۱۹: ۱۳ته شوې.)

م.کال کې کاغذي ۱۹۲۰ړې ورکړې په موخه په اماين دولت په هېواد کې د ښې راک
م.کال وضع کړ. له ۱۹۲۲پیسې له چاپه را وایستې، د مقیاساتو قانون یې په 

میلیونو فرانکو څخه تر ۵۰م. پورې د افغانستان صادرات له ۱۹۲۵م. څخه تر ۱۹۲۰
یو بلیون فرانکو پورې لوړ شول. دولت د لومړي ځل لپاره ارايض اصالحات پیل کړل، 

لتي ځمکې یې خلکو ته ووېشلې او د لومړي ځل لپاره یې اضايف غنم او وریجي او دو 
نور زراعتي تولیدات پر روسیه باندې وپلورل او بهرين اسعار یې په الس راوړل. 
همدارنګه په کندهار، هرات او مزار رشیف کې یو شمېر کارخانې او فابریکې جوړې 

 ګرامونه جوړ او بهرين کارپوهان په کار وګامرلشوې. د کانونو او نفتو ایستلو لپاره پرو 
 مخونه(۱۴۳، ۱۴۲: ۴شول.)

 سفرونه او له نړۍ رسه د اړیکو پالل
د اماين دولت مؤسس) غازي امان الله خان( له یو شمېر رغاونو وروسته و پتیله چې 
د افغانستان د ودې او ال پرمختګ لپاره ځینو بهرنیو هېوادونو ته سفر وکړي. شهسوار 

له مخې لیکي: شاه امان الله خان نیت وکړ چې « اڼېامان افغان ورځپ»ګروال د سن
د سمندر له الرې اروپا ته سفر وکړي او د وزیرانو د شورا په غونډه کې یې د خپل سفر 
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موږ افغانستان خپلواک کړ، سوله مو ټینګه کړه، اوس خلک له قانون نه » په اړه وویل:
اروپا ته سفر وکړو، هېواد د پرمختګ په لور روان کړو مالتړ کوي، غوره به دا وي چې 

م.کال د ډسمرب په میاشت کې د یوه لوړرتبه دولتي ۱۹۲۷افغان واکمن په «. او...
پالوي په ملتیا چې ملکه ثریا هم وررسه وه د سفر په نیت د چمن په لور وخوځېد. 

وروي، ن، بریتانیا، شپاچا د کوېټې له الرې هند، مرص، ايټالیا، فرانسې، بلجیم، املا
 مخونه(۲۲۸، ۲۲۷: ۸ترکیې او ایران ته سفرونه وکړل.)

مخکې له دې شاه امان الله خان بهر ته سفر پیل کړي د پاچا مشاوران په رس کې 
محمود طرزی د اروپا پر ښېګڼو ډېر غږېده او پاچا یې هغه لوري ته سفر ته هڅاوه. 

پورې او اړین ښکاره کېده، نو وزیرانو ته دغه سفر چې خپله افغان واکمن ته په زړه 
موږ د ننیو چارو د پرمختګ په اړه ډاډه یو او افغانستان » یې په یوې غونډه کې وویل:

په پوره آزادۍ او خپلواک ډول رسه ښه پر مخ ځي. د هېواد له یوه ګوټ نه تر بل ګوټ 
ر څرخي، نو پورې له قوانینو څخه اطاعت کېږي. هر څه په کرارۍ رسه پر خپل محو 

اوس ماته ښایي چې اروپا ته په سفر الړ شم او بېرته له ځان رسه د خپل ګران وطن 
د پرمختګ لپاره د څېزونو په بڼه د نړۍ د خلکو د چلندونو او رواجونو پوهه راوړم. زه 

.) «ډول څيزونو د جوړولو لپاره به فابریکې جوړې کړم-به تجربې ترالسه کړم او د ډول
 مخ(۷۴: ۱۲

لیحرضت امان الله خان اروپا ته له سفره مخکې هېوادوالو ته روښانه کړه چې زما اع
سفر دوه موخې لري، هغه دا چې افغانستان ته د اروپا د بریاوو او پرمختیاوو راوړل او 
اروپایانو ته دا ویل چې افغانستان هم د خدای پر ځمکه د یوه هېواد نوم دی. پاچا 

راز وپېژين، څه چې د هېواد په ګټه وي هغه راوړي او غوښتل چې د اروپا د پرمختګ 
 مخ(۲۶: ۲دلته ترې کار واخيل.)

ابراهیم عطایی لیکي: شاه امان الله د سفر د ملګرو په برخه کې ښه انتخاب کړی و 
او ملکه ثریا یې هم د ځینو مېرمنو رسه یو ځای بیولې وه البته ده دا کار د احتیاط له 

اد او ډلې ونه وایي چې د فرنګیانو ښځو رسه یې میلې مخې کړی و چې متعصب افر 
کولې، خو مکار دښمن چې په کمین کې و، له همدغه کاره یې د ده پر ضد ډېره ناوړه 

 مخ(۱۸۵: ۹ګټه واخیسته.)
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شاه امان الله خان چې د ایټالیې د دولت په بلنې او له نورې نړۍ رسه د اقتصادي، 
 پاره اروپا ته په سفر روان شوی و، د هغه سفر لهسیايس او کلتوري اړیکو د ټینګولو ل

کندهار څخه کراچۍ او مببئ ته و، په داسې حال کې چې د انګلیس دولت هغه ته 
په ډهيل کې په طمع و. پاچا د هند په ټولنو کې آزادانه خربې وکړې او په دې توګه 

ا ته یا ایټالییې د انګلیس دولت نور هم خفه کړ. ځوان پاچا له هند څخه مرص ته او ب
والړ. وروسته هند، فرانسې، بلجیم او بیا جرمني ته والړ. په انګلستان کې پاچا په دې 
باندې وپوهېد، که چېرې شوروي اتحاد ته له سفر کولو څخه ډده وکړي، نو برتانیه له 
افغانستان رسه هر ډول همکاري کولو ته چمتو ده، خو افغان واکمن ونه منله او بیا 

وي ته سفر وکړ. له هغه ځایه ترکیې او بیا ایران ته والړ او په پای کې بېرته یې هم شور 
هېواد ته راستون شو. د افغانستان پاچا ته په نږدې ختیځ کې د لویدیځ استعامر ضد 
د یوه ختیځوال اتل په توګه او په اروپا کې ورته د انګرېز د امپراطورۍ په وړاندې د 

 مخونه(۹۷۸، ۹۷۷: ۱۱شو.)یوه فاتح په توګه هرکلی وویل 
په دغو سفرونو کې غازي امان الله خان له اړوندو هېوادونو رسه په مختلفو 
برخو)سیايس، اقتصادي، تخنیکي او فرهنګي( کې قراردادونه السلیک کړل. که څه 
هم ځینې خلک دغه سفرونه منایيش او د لګښتونو څخه ډک ګڼي، خو برعکس دا 

د بنسټیزو اصالحاتو یوه برخه وه. دغو لویو سفرونو نه  سفرونه یو غیر سیايس عمل او
یواځې سیايس، اقتصادې او فرهنګي بریاوې درلودې، بلکې د نړۍ د دولتونو له خوا 
په لوړه کچه وویاړل شو. د بېلګې په توګه: د مرص پاچا غازی امان الله خان له لویدیځ 

ا افتخاري نښان ورکړ. له پاپ رسه په مبارزه کې د ختیځ اتل ونوماوه. د ایټالیا پاچ
 »فرمان ترالسه کړ. دغه راز یې له برلین پوهنتون څخه« اسپور طالیي»څخه یې د 

ترالسه کړه او د آکسفورد پوهنتون شاه امان الله او ملکه ثریا ته د « افتخاري دکتورا
 ملر او سپوږمۍ لقبونه ورکړل. 

کال د میزان په امته نېټه د خپل  ه.۱۳۰۷ځوان پاچا هېواد ته له راستنېدو وروسته د 
او  په ماڼۍ کې دولتي مامورینو« ستور»سفر ګزارش او د سفرونو لګښتونه  او عواید د 

له خریدارۍ پرته زموږ » د ښوونځیو مسوولینو ته په ډاګه او وړاندې کړل، ویې ویل:
و رسه ننور لګښتونه، لکه: د استقالل د عید، دعوتونه، له بلدیې، څانګو او روغتونو 

مرسته، له بېوزلو افغانانو رسه مرسته، ډالۍ،د هوټلونو خرڅ،د رېل کرایه، د هیأت 
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( کېدلې. کوم ۱۹۵۱۰۰۰جیب خرڅونه چې ټول نولس لکه یو پنځوس زره افغانۍ)
عواید چې په الس راغلل. لکه: ډالۍ، تحفې او هدایې ټولې یو کروړ اته ویشت لکه 

. د سفر د لګښت او ګټې په اړه زما مصاحب ( افغانۍ شوې۱۲۸۸۸۰۰۰اته اتیازره)
 «.محمد حسن خان د مالیې وزارت ته بشپړ حساب ورکړی دی

له شک پرته غازي امان الله خان په اوږدو او له کړاوونو ډکو سفرونو کې وکولی شول 
هېوادونو او دولتونو ته  ۱۲چې د یو خپلواک او آزاد هېواد د پاچا په توګه د نړۍ 

و خپلواک او آزاد هېواد په توګه ور وپېژين او په لسګونو سیايس او افغانستان د ی
دیپلوماتیک، اقتصادي او تخنیکي، فرهنګي او سوداګریز تړونونه، موافقه لیکونه او 

 مخونه(۱۰۷ــــــ ۱۰۵: ۴قراردادونه له دغو هېوادونو او دولتونو رسه السلیک کړي.)
 د اماين دولت سقوط

او پوه کسان د شاه امان الله خان د دولت د راپرځولو علت  که څه هم ځینې لیکواالن
له وخت نه مخکې اصالحات بويل او ځینې نور د افغانستان د خلکو وروسته پاتې 
والی د بغاوتونو او شورشونو اسايس عامل ګڼي، خو له بل لوري یوه ډله خلک د اماين 

ې او رېزانو تحرکات، دسیسرژیم پر ضد د فتنو او ستونزو په رامنځ ته کولو کې د انګ
توطیې له بنسټیزو علتونو څخه شمېري. البته دغه ټول الملونه د اماين رژیم په را 
پرځولو کې دخیل وو، خو د اماين دولت پر ضد او د شاه امان الله خان په کافر ګڼلو 
کې د انګرېزانو دسیيس چې د ځینو داخيل کسانو په همکارۍ او یارۍ یې د مذهبي 

 و پر بنسټ پیاده کړې، اغېزناک او بنیادي نقش درلود.تبلیغات
انګرېزانو د خپلو جاسوسانو او الوتکو په ذریعه د ملکې ثریا څېره او عکسونه چې د 
یوې مېرمنې پر تنه مونتاژ شوي و د قبایلو ترمنځ وشیندل. د انځورونو د خورولو 

مان الله خان او وروسته یې په ډېرې آسانۍ رسه وکولی شول چې قبایل د غازي ا
 مخونه(۲۴۹، ۲۴۱: ۴ملکې پر ضد را وپاروي.)

امان الله خان ال د هېواد څخه د باندې و چې انګرېزانو خپل جاسوسان قبایلو او 
ښارونو ته داخل کړي وو. دا آوازې یې هره ورځ خپرولې چې پاچا په خارج کې 

ملکې  انه توګه یې دمسلامين پرې ایښي او هره ورځ ګرجې)کلیسا( ته درومي. په خاین
ثریا مونتاژ شوي عکسونه د قبایلو ترمنځ تیت او خورول چې بغاوت رامنځ ته او عام 
اذهان مغشوش کړي. مشهور او ماهر جاسوس کرنیل الرنس یې سیمې ته را واستوه 
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ه پاچا هیله درلوده چې ل» چې پر لګیديل اور تېل وپايش . ابراهیم عطایي زیاتوی: 
یې ولس د سرتګو رانجه کړي، خو اولس پاچا رسه په دې شپږ میاشتې سفره وروسته به 

: ۹.)«غیابت کې نه یواځې بېګانه شوی و، بلکې د دښمنۍ په خشم کې ورته ایشیده
 مخ(۱۸۶

م.کال غوښتل چې د ولس د ۱۹۲۸که څه هم شاه امان الله له سفره وروسته په 
م.کال د ترخو ۱۹۲۴ړي او د نېکمرغۍ او هوساینې لپاره په لویو پروژو الس پورې ک

تجربو په رڼا کې په ډېر احتیاط مخکې الړ يش، مګر دا پروژې بشپړې نه شوې، ځکه 
چې مکار دښمن)انګرېز( د افغانستان د ساده اولس اذهان دومره زهرجن او کرکجن 
کړي وو چې په وړاندې یې کومې چارې ځای نه نیوه. همدغه سبب و چې په 

میاشت کې په شینوارو کې بغاوت پیل او په ډېره لنډه موده  م.کال د نوامرب په۱۹۲۸
م.کال د فربورۍ په میاشت کې ۱۹۲۹کې د افغانستان ټولو سیمو ته خپور شو. د 

حبیب الله کلکاين)د سقاو په زوی مشهور( کابل ته را ننوت او شاه امان الله خان 
ې شول چې خلک پر کندهار ته الړ. که څه هم اولس له ده څخه وغوښتل او کوالی ی

ځان را ټول کړي او د کابل په لور وخوځېږي، خو دا ورته څرګنده وه چې د دې کار 
یواځنۍ پایله وینه توېدنه ده او ده نه غوښتل چې وینه تویه يش. له دې کبله یې 
وطن پرېښود، ایټالیا ته والړ او د ژوند تر پایه پورې هلته پاتې شو. په دې ډول د 

س د ښېرازۍ لېوال او ترقي غوښتونکی مرش چې د اروپایي ښکیالک افغانستان د اول
پر ضد یې مبارزه کې وړتیا ښودلې وه او ځان یې ثابت کړی و او اسالمي نړۍ کې 
پېژندل شوې څېره وه، له منځه والړ، هېلې او سپېڅيل آرمانونه یې نیمګړي پاتې 

لوري د جوړې شوې شول. که غازي امان الله خان د انګرېز)حیله ګر دښمن( له 
دسیسې په پایله کې له منځه نه وای تللی، نو د افغانستان راتلونکی به بل څه و. په 
دې توګه د افغانستان اولس په بدمرغۍ او تورتم کې پاتې شو او  راتلونکي نیمې 

 مخونه(۱۱۳، ۱۱۲: ۷پېړۍ کې يې د خپلو پرهرونو دردونه زغمل.)
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 پایله
ویلی شو چې غازي امان الله خان په هېواد، خپلواکۍ او په د څېړنې په پایله کې 

خپل ملت یو مین پاچا و. هغه د زړه له تله غوښتل چې افغانستان یو خپلواک، 
پرمختللی او پر ځان بسیا هېواد يش، خو له یو لوري د ده کارونو او له سمسورتیا رسه 

ورینو ناپوهي او اداري د مینې په سبب بېړين اقدامات او له بل لوري د دولتي مام
فساد د دې المل شول چې اماين دولت ورځ تر بلې کمزوری يش او بهرنی 
دښمن)انګرېز( له دغو کمزوریو  ناوړه ګټه پورته کړي او پر ضد یې رنګا رنګ دسیسې 
او توطیې په کار واچوي او دغه وطن دوست او مرتقي پاچا تبعید او هېواد پرېښودلو 

 ته اړ بايس.
م شاه امان الله خان له هېواد رسه د ژورې مینې په سبب د سیايس، که څه ه

اقتصادي او کلتوري اصالحاتو د پيل کولو په برخه کې عجوالنه تصامیم او  ګامونه 
پورته کړل، خو اکرثیت بهرين او کورين مؤرخین او لیکواالن په یوه اتفاق د غازی امان 

پلواکۍ او ترقۍ غوښتنې مفکوره الله خان لوړ ميل شخصیت، هېواد پالنه، د خ
تائيدوي او وایي چې امان الله خان د ګران افغانستان د مدين کولو او عرصي کولو 
لپاره ژور سیايس، اقتصادي او فرهنګي اصالحات پیل کړل او په دې لړ کې 
افغانستان د لومړين اسايس قانون، د مطبوعاتو د قانون، دولتي بودجې، د عرصي 

ايل او ميل هویت څښنت شو. دا واقعیت هم مني چې شاه امان الله معارف او د یوو 
خان د افغانستان د خپلواکۍ ساالر، د سیايس اقتصادي او کلتوري اصالحاتو بنسټ 
ایښودونکی او د اسالمي نړۍ د خپلواکۍ خواخوږی و. داسې افغان واکمن و چې د 

سټیز لپاره یې یو شمېر بن افغاين ټولنې د بنیادي او هر اړخیزې پرمختیا او پراختیا
کارونه تررسه کړل. د افغانستان د صنعتي کېدلو، مدين کېدلو او په هېواد کې د 
عرصي ښوونې او روزنې د ودې لپاره یې د ستاینې وړ پروګرامونه په کار واچول او د 
دموکراسۍ په رڼا کې یې لومړنی اسايس قانون او نور ګڼ شمېر قوانین تصویب او 

چې له مخې یې ټولنیزې، فرهنګي او اقتصادي ودې او پرمختیا ته الره توشیح کړل 
 هواره شوه.

له دې حقیقت نه هم څوک سرتګې نه يش پټولی چې دسیسه جوړونکي مکار دښمن 
له غازي امان الله خان څخه د خپلواکۍ ګټلو غچ له څه ځنډ څخه وروسته واخیست 
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ه یې وکوالی شول چې د ځوان پاچا او د خپلو بهرنیو او کورنیو جاسوسانو په مرست
سیايس، اقتصاي او فرهنګي پالنونه له خنډ او ځنډ رسه مخامخ کړي او یو غښتلی 

 دولت کاواکه او بیا له پښو وغورځوي.
 وړاندیزونه 

د افغانستان د علومو اکاډمي دې د غازي امان الله خان د شخصیت او کړو وړو  ــ۱
په اړه یو علمي څېړنیز سمینار تر پالن الندې ونیيس چې د خپلواکۍ د اتل له 

 هڅو، خدمتونو او زیارونو څخه هېوادوال ال خرب او آګاه يش.
ـ که د افغانستان ميل بانک په خپلو بانکنوټونو کې د نورو ت۲  انځورونو اریخي او ميلـ

ترڅنګ د غازي امان الله خان انځور هم چاپ کړي، له یو لوري به د خپلواکۍ د 
اتل درناوی شوی وي او له بل لوري به نسلونو خپل رښتینی خدمتګار او مرش 

 پېژندلی وي.
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 نگاه حقوق بین امللل مداخله در امور کشورهای دیگر از

 
Interference in the affairs of other countries 

from the perspective of international law 
 

Research Fellow Bakht M. Bakhtyar 

 
Abstract 

Intervention in international relations is one of the most 

important issues and has been discussed in international public 

law for some time. History shows that while interference in the 

affairs of other countries has not only been a major factor in the 

changes of socio-political life of states and the international 

system, it has also caused irreparable financial and human 

devastation and consequences for human society. Interference 

in the internal affairs of a country, besides being considered as 

a humiliation of the people and the government of a victim 

country, disrupts international system, endangering world 

peace and stability. 

This article focuses more on the generality of the topic of 

intervention and emphasizes its current importance. Given the 

scope of the subject and its various dimensions, this article is a 

brief introduction to help the reader become familiar with the 

general concept of intervention in the internal affairs of other 

countries. The subject of this article is also related to the 

situation in Afghanistan. It is hoped that other scholars and 

researchers from various aspects will clarify the matter with 
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their professional and scientific research and provide satisfying 

answers to the ambiguous questions. 

Keywords: Intervention, Non-Intervention Principle, 

Humanitarian Intervention, Responsibility to Protect, Illegal 

Intervention, Aggression. 

 

 خالصه

مداخله در روابط بین املللی یکی از موضوعات مهم به شامر می آید و از گذشته ها 
حالی که  در حقوق بین امللل عمومی مطرح بوده است. تاریخ نشان میدهد در

مداخله در امور کشورهای دیگر نه تنها یکی از عوامل اساسی تغییرات در زندگی 
اجتامعی کشور ها و نظام بین املللی گردیده است،  بلکه ویرانی ها و  –سیاسی 

  پیامدهای جربان ناپذیر مالی و جانی را برای جامعۀ برشی نیز در پی داشته است.

، عالوه بر این که اهانت و تحقیر به مردم و دولت  مداخله در امور داخلی یک کشور
قربانی مداخله به حساب می آید، نظام بین امللل را مختل، صلح و ثبات جهانی را 

 به خطر مواجه میسازد.
در این مقاله بیشرت به کلیات موضوع مداخله پرداخته شده و باالی مربمیت و اهمیت 

عت موضوع و ابعاد مختلف آن، این مقاله آن تأکید بعمل آمده است. با توجه به وس
مقدمۀ اجاملی است که به کمک آن خواننده بتواند با مفهوم عام مداخله در امور 
داخلی دیگر کشورها آشنایی پیدا مناید. موضوع این مقاله  به نحو با مسایل و اوضاع 

لف تافغانستان نیز ارتباط دارد. امید است سایر دانشمندان و محققین جوانب مخ
موضوع را با تحقیقات مسلکی و علمی خود روشن سازند و به سواالت مبهم پاسخ 

 .های قناعت بخش را ارائیه منایند
مسؤلیت دفاع، واژگان کلیدی: مداخله، اصل عدم مداخله، مداخلۀ برشدوستانه، 

 مداخلۀ نامرشوع، تجاوز.

 مقدمه    
رگ به منظور تسلط و نفوذ بر مداخله در امور دیگر کشور ها از جانب قدرت های بز 

کشورهای ضعیف و ناتوان صورت می گیرد. از زمانه های بسیار دور، خشونت، توسل 
به زور و مداخله در امور دیگران به حیث یک پدیدۀ منفی در جامعۀ برشی مطرح بود. 
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در گذشته جنگ و خصومت اصل بوده، صلح، دوستی و همکاری استثناء. اما در 
وع برعکس آن است به این معنی که صلح و دوستی اصل است و جهان امروز موض

جنگ و خصومت استثناء. دردوره های مختلف تاریخی  و نظام های حاکم بین املللی 
بر آنها، مداخله دارای اشکال و انواع مختلف بوده ، علل و عوامل آنها از هم متفاوت 

 می باشد. 
دقیق و حساب شده ای گسرتده ، در گذشته، ملت ها در روابط با یکدیگر، مقررات 

مانند امروز نداشتند. قلمرو دولت ها به صورت مشخص از یکدیگر جدا نبود، مردم و 
افراد نیز مقید به قلمرو خاص نبودند، و به ارادۀ خود به هرجا که میخواستند، سفر 

شدند. اکرثاٌ با پرداخت مالیات اندک از  م میمیکردند و در هرجا به میل خود مقی
تعرض و مزاحمت حکومت ها و نیرو های انتظامی در امان بودند، هر چند از جهات 

  دیگر به خصوص امنیت حالت مطلوبی نداشتند.
پیچیدگی و گسرتش روابط میان جوامع مختلف و درهم آمیخنت ملت ها و حکومت 

و رضورت همکاری هرچه بیشرت  در عرصه های   های دارای عقاید و افکار گونه گون
مختلف اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی ، مستلزم وضع و اعامل اصول و مقررات دقیقرت 
در روابط داخلی و خارجی میان آنها گردید. به همین سبب  قلمرو و رسزمین کشورها 
 به صورت دقیقرتی مشخص و مرزها ی هر کشور  معین شد و مردم از یکدیگر به

وسیلۀ شناسنامه و غیره متامیز گردیدند؛ زیرا اهداف اجتامعی یک ملت بدون 
بازشناسی خود از ملت های دیگر و تعیین قلمرو دولت ها ممکن نبود. اصل عدم 
مداخله در امور داخلی یک کشور از سوی دولت های دیگر، نیز از همین زمان مورد 

أمین استقالل دولت ها، با موجودیت توجۀ دولت ها و حقوق دانان قرار گرفت؛ زیرا ت
مداخلۀ آنها در امور داخلی یکدیگر ممکن نبود و اهداف اجتامعی یک جامعه با 
دخالت دولت های بیگانه به خطر می افتاد. به این دلیل حقوق دانان و 
سیاستگذاران، دانشمندان امور بین امللل بر رضورت عدم مداخلۀ دولت ها در امور 

 أکید کرده اند.داخلی یکدیگر ت
م، اصل ۱۶۴۸یعنی مذاکرات وستفالیا و انعقاد معاهدات مربوطه در  ۱۷تا نیمۀ قرن 

عدم مداخله مفهوم و اهمیت نداشت و هر کشوری )کشور به مفهوم قبل از این 
رویداد( به خود  اجازه می داد که با توسل به زور و اجبار، در امور داخلی کشور دیگر 
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ت وستفالیا نقطۀ عطفی در نظم نوین جهانی و منع مداخله معاهدا مداخله کند.
محسوب میشود. زیرا برای اولین بار در آن اصولی چون برابری، استقالل، حاکمیت 
کشورها و حتی مفهوم کشور و عنارص تشکیل دهندۀ آن وضع گردید. این اصول بطور 

 بود. ضمنی تأیید بر ممنوعیت مداخله بود چرا که مداخله ناقض آن اصول
اهمیت بیشرت کسب کرد و بعد  ۱۹موضوع مداخله در امور داخلی کشورها در قرن 

و امضای عهدنامه های میان کشورهای های  ۱۹۱۹ملل در از تصویب میثاق جامعۀ
مجاز گسرتش یافت و خارج از  فاتح و مغلوب جنگ اول جهانی، موارد مداخلۀ

 ی می شد. تعهدات،  مداخله اصوالَ ممنوع و نامرشوع تلق
 ۲مادۀ  قرن بیستم با آنکه ۸۰-۷۰به خصوص در سالهای  بعد از جنگ جهانی دوم

منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور و تهدید توسط آن را منع قرار داد، اما 
مداخالت در امور دیگر کشورهای دیگر ادامه یافت. از جمله مداخلۀ بلژیک و بریتانیا 

(، هند در ۱۹۶۵حده امریکا در جمهوری دو مینیکن )(، ایاالت مت۱۹۶۴در کانگو )
، ۱۹۷۸(، بلژیک در زایر )۱۹۷۵(، اندونیزیا در تیمور رشقی )۱۹۷۱پاکستان رشقی )

(، قوای متحد شش کشور بحیرۀ کارابین و ایاالت ۱۹۷۹اتحاد شوروی در افغانستان )
نقض رصیح  (،۱۹۸۸(، ایاالت متحده امریکا در پاناما )۱۹۸۳متحده در گرینادا )

مواد منشور ملل متحد و اصول پذیرفته شدۀ حقوق بین امللل بود. عالقمندی حقوق 
بعد از مداخله قوای متحد در عراق و عملیات برای دفاع  ۹۰دانان از نیمۀ دوم دهۀ 

 ۱۹۲۹از کردها در شامل عراق و شیعیان در جنوب این کشور، مداخله در سومالی )
( و مداخله کشورهای غربی در یوگوسالویای ۱۹۹۳)(، حوادث  در رواندا ۱۹۹۳-

 به این موضوع را افزایش داد. توجه (، بار دیگر ۱۹۹۹سابق )

پایان جنگ رسد و فروپاشی بلوک سوسیالیستی، تشدید روند جهانی شدن و پیرشفت 
در تکنولوژی معلوماتی و سایر پدیده های جهانشمول فصل جدید را در مناسبات 

. یکی از ویژگی های این دوره، تحول و برداشت ها از مفاهیم جدید بین املللی گشود
در روابط بین امللل را تشکیل میدهد. از جمله این نوع مفاهیم و موضوعات ، تحول 
مفهوم مداخله توجۀ خاص را به خود جلب منوده و باعث رویکرد جدید در برابر انگیزه 

قرن  ۹۰گردیده است. تحوالت دهۀ  ها، علل و عوامل مداخله در امور سایر کشورها 
سیپتمرب و عملیات نظامی ائتالف بین املللی  ۱۱گذشته در اروپای رشقی، حوادث 
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، ( ۲۰۰۳و  عراق )( ۲۰۰۱تحت رهربی ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان )
انکشافات های اخیر در رشق میانه و آسیای مرکزی مسائل جدید را در برابر محققین 

ا با در نظرداشت ویژه گی ها و رشایط جدید در جهان و منطقه چگونگی قراردادند ت
 و ابعاد مختلف مداخله را به بررسی گیرند.

با اینکه به زبان های خارجی به خصوص انگلیسی و فرانسوی در بارۀ مربمیت: 
مداخله و اصل عدم مداخله آثار زیاد حقوقی و منابع غنی معلوماتی وجود دارد، و در 

ین املللی متعدد از جمله معاهدات مختلف و قطعه نامه های مجمع عمومی اسناد ب
سازمان ملل متحد انعکاس یافته است، اما در کشور ما تا هنوز این موضوع  مورد 
مطالعه و تحقیق همه جانبه قرار نه گرفته و ابعاد مختلف آن به خصوص در ارتباط با 

ور ما روشن نگردیده است. بناءً بررسی قضایا و انکشافات اخیر در جهان، منطقه و کش
 این موضوع در رشایط و اوضاع کنونی از مربمیت خاص برخوردار است. 

در جهان امروز کشورهای رو به انکشاف منجمله افغانستان با مشکالت متعدد هدف: 
باشد. در بسا موارد این مشکالت تهدید به امنیت و صلح بین املللی  مواجه می

ترشیک و هامهنگی مساعی کشورها را در  و حل و فصل آنها ایجاب قلمداد می شود 
جهان امروز می مناید. اکرثاً این اقدامات جامعۀ بین املللی دارای جنبۀ جمعی بوده 

هدف مقاله واضح ساخنت  و از طریق مداخله در امور کشورها صورت می گیرد.
 امللل می باشد.چگونگی مداخلۀ در امور داخلی کشور ها از نگاه حقوق بین 

تحلیلی است  و جمع آوری -این مقاله توصیفی میتود تحقیقمیتود تحقیق:  
معلومات و اطالعات به شیوه ایی کتابخانه ای صورت گرفته است. در روش کتابخانه 
ای بیشرت اسناد، مراجعه به کتاب های داخلی و خارجی، نرشیات و مطبوعات ، 

استفاده قرار گرفته  است. پس از جمع آوری،  مقاالت و سایت های انرتنیتی  مورد
 اطالعات تجزیه و تحلیل گردیده و  از آنها نتیجه گیری صورت گرفته است. 

 مفهوم مداخله
 تعریف و عنارص مداخله – ۱

مداخله در امور کشورهای دیگر یکی از پیچیده ترین مفاهیم در حقوق بین امللل 
ست زیرا تعیین حدود مفهوم آن  بسیار است. تعریف مداخله کار آسان و ساده نی

مشکل و همراه با ابهام است. با آنکه حقوق دانان از مداخله در امور داخلی دیگر 
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کشور ها تعریف های را ارائیه داده اند با آنهم این اصطالح بطور جامع و قابل قبول 
ا  برای همه هنوز هم تعریف نشده است. از طرف دیگر، مفهوم و تفسیر مداخله ب

مشکل عینی دیگر  یعنی با پیچیدگی مفهوم " امور داخلی کشور" ارتباط  پیدا می 
کند که یک مفهوم نسبی است و تعریف مشخص ندارد. ابراز نظر در بارۀ چگونگی 
پدیده های بین املللی در جهان باهم وابستۀ امروز که در آن بطور مداوم مهاجرت 

اید و افکار صورت می گیرد و وقایع در داخل ها، تبادلۀ اموال، خدمات، رسمایه ، عق
یک کشور همزمان و به رسعت مورد آگاهی و توجۀ سایر دولت ها قرار میگیرد، مشکل 

  می گردد.
حقوق دانان سعی کرده اند تا تعریف مورد قبول را از مداخله ارائیه دهند. از نگاه 

و سازمان های بین حقوق بین امللل مداخله معموالً از جانب یک دولت/دولت ها 
املللی صورت می گیرد و به عملی انفرادی یا جمعی  داللت میکند که به موجب آن 
دولت مستقل دولت دیگر را برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به سیاست داخلی 

مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، عملی است   .یا خارجی خود مجبور می سازد
از دولت ها یا سازمان بین املللی  از راه  زور و یا تهدید با آن، که توسط دولت/ گروه 

اعامل نفوذ به شیوه های مختلف صورت می گیرد . مداخله یک عمل گسسته یا مجزا 
است که آغاز و ختم دارد  و متوجۀ ساختار اقتدار دولت مورد نظر میباشد. وصف 

ع است  ولی مهم است به قانونی بودن یا غیر قانونی بودن مداخله یک جهت موضو 
 (۱۳:۱) یاد داشته باشیم که وقوع آن الگوی حاکم روابط بین املللی را برهم میزند.

با متام تفاوت ها در تفسیر و مشکالتی که در تعریف مداخله وجود دارد به نظر می 
رسد تعریف  ذیل مناسب و قابل  تأمل باشد: مداخله در حقوق بین امللل عمومی 

ن است که کشوری در امور داخلی یا خارجی کشور مستقل دیگر از طریق عبارت از ای
فشار نظامی، سیاسی، اقتصادی، روانی و غیره بطور مستقیم و غیر مستقیم، آشکار 

 ر این بنابیا پنهان، به منظور تحمیل ارادۀ خود، باالی کشور دیگر اعامل نفوذ کند.
 :چهار رشط الزم است برای آنکه اقدامی را بتوان مداخله نامید وجود

نفوذ در امور کشور دیگر بعضی از علامی حقوق فقط نفوذ در امور داخلی  .1
کشور دیگر را مداخله تلقی کرده اندلیکن امروزه نظر غالب و رایج آن است که 

 ورود در امور خارجی یک کشور نیز مداخله محسوب می شود.
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مستقل باشد. بنابر این کشوری که در امور آن مداخله می شود باید  کشور  .2
یک دولت فدرال می تواند در امور کشورهایی که به اساس قانون اساسی 

 فدرال عضو آن هستند، دخالت کند.

اجبار:  در مداخلهددهمواره کشوری کرش دیگر را از طریق نظامی یاسیاسی  .3
یا اقتصادی و یا از راه تبلیغات تحت فشار قرار دهد.دیوان بین امللل 

از این عنرص به اجبار تعبیر کرده  و آنرا عنرص اصلی مداخله به دادگسرتی 
شامر آورده است.مداخله برای تحمیل میل وارادۀ دخالت کننده/کنندگان به 

 عمل می آید. 

هدف مدالخ باید تحمیل اراره مداخله کننده باشد. بدین سان مداخله از  .۴
 : انرتنت(۲وساطت یا میانجیگری متامیز می شود. )

 صل عدم مداخلها – ۲
ل املل"اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین

اند. است که به موجب این اصل عام  کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده
رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقالل کشورها و  در نتیجه صلح و 

نوعیت مداخله برای اولین بار رصیحاً در عهدنامۀ مم املللی  می گردد.امنیت بین
درج گردید که به اساس آن مداخله در امور کشور  ۱۹۳۳بین املللی مونته ویدو در 

 ( ۱۲۰ – ۱۱۹:  ۳) .دیگر منع گردیده است
در حقوق بین امللل اصل عدم مداخله رابطۀ مستقیم با حاکمیت و اصل برابری 
کشورها دارد. طبق منشور سازمان ملل ، دولت ها در نظام بین امللل با هم برابرند، 
زیرا دارای حاکمیت  بوده و  تابع هیچ قدرت برتر نیستند . در اعالمیۀ اصول حقوق 

ی سازمان ملل متحد خاطر نشان گردیده مجمع عموم ۱۹۷۰اکتوبر  ۲۴بین امللل 
است که اصول  اساسی حقوق بین امللل دارای رابطه متقابل بوده و بایست  در  
روشنایی با هم دیگر مورد غور و بررسی قرار گیرد. تعداد این اصول طبق اعالمیه به 
هفت می رسد و شامل اصول: برابری دولت ها؛ عدم مداخله در امور داخلی کشورها؛ 
اجتناب از کاربرد و تهدید به زور؛ حل وفصل صلح آمیز منازعات؛ تساوی حاکمیت 
دولت ها و تعیین رسنوشت؛ حسن اجرای تعهدات بین املللی می شود. طوری که 
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به ترتیب اول و دوم آمده در این میان دیده می شود اصل برابری و اصل عدم مداخله 
 می گذارد.که رابطه و اهمیت این دو اصل را به منایش 

منشور سازمان  ۲مادۀ  ۷مفهوم و محتوای اصل عدم مداخله به شکل عام در فقرۀ 
ملل متحد ذکر شده و در سایر اسناد بین املللی از قبیل اعالمیۀ در بارۀ اصول حقوق 

 ۱۹۸۱دسمرب  ۹بین امللل، اعالمیۀ سازمان امنیت وهمکاری هلسنگی، اعالمیۀ 
ر بارۀ منع مداخله در امور کشورهای دیگر و غیره مجمع عمومی سازمان ملل متحد د

 .مشخص گردیده است
منشور دولتها و سازمان ملل متحد را از مداخله در امور داخلی کشورها منع می کند. 

( و اصل عدم توسل ۲مادۀ  ۱از یک سو منشور بر اصل تساوی حاکمیت اعضاء  )بند 
هر گونه »، ۲، مادۀ ۷یگر طبق بند ( تأکید میکند و از سوی د۲مادۀ  ۴به زور )بند 

مداخله ملل متحد در اموری که اساساً در قلمرو صالحیت ملی دولت ها قرار گرفته 
سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که حدود اما  .منع شده است« باشد

قلمرو ملی محفوظ از مداخله سازمان ملل و دولت ها کدام است؟ مسائل داخل در 
اساساً ملی، اصوالً آن مسائلی هستند که حقوق بین املللی حل و فصل  صالحیت

آنها را بر عهدۀ خود دولت ها گذاشته است. حقوق بین امللل در اینجا هم متضمن 
حقوق عرفی است و هم حقوق قراردادی که منشور ازجملۀ آن است. بنابراین قلمرو 

 یا بطور کلی صالحیت دولت،محفوظ از مداخله قلمروی است که فعالیت های دولتی 
قطعنامۀ انجمن حقوق بین  ۳در قالب حقوق بین امللل ملتزم نشده باشد. مادۀ 

ملی را در همین مفهوم تعریف کرده است. ، قلمرو اساساً ۱۹۵۴اپریل  ۲۹امللل در 
از این رو، قلمرو حاکمیت هر دولت با قلمرو حاکمیت دیگر تفاوت دارد، زیرا دولت ها 

شکلی معین در قبال مقررات بین امللل ملتزم شده اند. محکمه بین هر یک به 
أله پاسخ به این مس» املللی عدالت نیز با توجه به این مفهوم معتقد بوده است که 

 (۸۲:۴«. )فقط با توجه به اوضاع و احوال خاص روابط بین امللل میرس است
اره یری زور علیه دولتها اشقابل یادآوری است که در منشور به دو مورد استثناء بکارگ

هرگاه کشوری مورد تجاوز قرار گرفت، تا زمانی  ۵۱شده است. یکی بر اساس ماده 
تواند به عنوان دفاع مرشوع، که شورای امنیت در موضوع دخالت ننموده است می

علیه متجاوز متوسل به زور )نیروی نظامی( گردد،. مورد دوم، با آنکه منشور طبق بند 
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این سازمان را از دخالت در اموری که "اساساً" در قلمرو صالحیت داخلی  ،۲ماده  ۷
مناید مگر در مواقعی که شورای امنیت اجرای دولتها قرار گرفته است، منع می

اقدامات قهری در چهارچوب فصل هفتم را رضوری بداند. منشور سازمان ملل، وظیفه 
 ۳۴قرار داده است )ماده  حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده شوراری امنیت

منشور( و در این مورد شورا دارای صالحیت انحصاری بوده و صالحیت دارد در هر 
آن  املللی گردد و یا ادامهاختالف و یا وضعیتی که احتامل دارد منجر به مناقشه بین

منشور( لذا، در دو مورد ۳۹صلح و امنیت را دچار مخاطره مناید، اقدام مناید )ماده 
مرشوع و اقدامات اجرایی فصل هفتم، به منظور حفظ صلح، از سوی شورای  دفاع

 تواند حاکمیت دولتها را نادیده بگیرد. امنیت می
در بارۀ  ۱۹۷۰تفسیر معترب اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها  در اعالمیۀ 

 اصول حقوق بین امللل و سند نهایی کنفرانس پیرامون صلح و امنیت در اروپا در
و تعدادی از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار ذیل ۱۹۷۵هلسنگی در

 :بیان شده است
الف. منع مداخلۀ مسلحانه و سایر اشکال دخالت و یا تهدید به دخالت علیه حقوق 
یک دولت به مثابۀ شخصیت حقوق بین امللل و یا اساسات سیاسی، اقتصادی 

 .وفرهنگی نظام آن
تدابیر اقتصادی، سیاسی و غیره توسط یک دولت به منظور مطیع ب. منع استفاده از 

 .ساخنت دولت دیگر یا کسب برخی امتیازات از آن
ج. منع سازماندهی، ترغیب ، کمک و یا اجازه به فعالیت های مسلحانه خرابکارانه و 

 . تروریستی جهت تغیر نظام دولت دیگر از طریق زور
 .لت دیگرد. منع مداخله در مبارزات داخلی دو 

   .ه. منع استعامل زور به خاطر محروم ساخنت مردمان از اعامل حاکمیت ملی آن
و. حق هر دولت در گزینش نظام سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی آن بدون 

 مداخله سایر دولت ها.
 بنابر این مفهوم اساسی اصل عدم مداخله شامل موارد ذیل میشود. 

 : از کشورها حق ندارد که هیچ یکی از کشورها یا گروه
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. بطور مستقیم  یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی یکدیگر مداخله ۱
 منایند؛

. اقدامات و تدابیر اقتصادی، سیاسی و سایر تدابیر را غرض فرمان برداری یا ۲
 تبعیت کشور دیگر مبنظور کسب امتیازات را تشویق یا اتخاذ مناید؛

تخریبکارانه، تروریستی یا فعالیت های مسلحانه در کشور دیگر . فعالیت های ۳
را سازماندهی، تحریک متویل یا حامیت مناید و همچنین در کشمکش ها یا 

 مبارزات داخلی در کشور دیگر مبنظور رسنگونی نظام حاکم مداخله مناید؛
. برای محروم ساخنت ملت ها از هویت  اصلی اش، نقض کردن حقوق گسست ۴

 یر ملی آنها از زور استفاده مناید؛ناپذ
. در گزینش نظام سیاسی، اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی و حقوقی توسط ۵

 ( ۱۷۷-۱۷۶:  ۵دولت ها مداخله مناید. )
اصل عدم مداخله یکی از اصول مهم سیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان 

اساسی دولت جمهوری قانون   ۸به شامبر می آید و در ردیف سایر اصول در مادۀ 
اسالمی افغانستان چنین تسجیل گردیده است. " دولت سياست خارجي کشور را بر 
مبناى حفظ استقالل، منافع ملی و متاميت ارضی و عدم مداخله ، حسن همجوارى 

 ".، احرتام متقابل و تساوى حقوق تنظيم مي منايد
برد اصل عدم ر و کا امروز یکی از چالش های مهم فراروی کشورها چگونگی تفسیر

مداخله در حقوق بین امللل است. این چالش نتیجۀ گرایش ها و بینش های متفاوت 
و بعضاً متضاد نظریه پردازان داخلی و بین املللی، رویه های بین املللی اعم از رویه 

  .دولت ها وسازمان های بین املللی به خصوص سازمان ملل متحد است
ازمان یا ائتالف بین املللی مداخله کننده، دخالت خود معموالً هر کشور/کشورها، س

را مرشوع و قانونی تلقی کرده و در مقابل هر کشور هدف، عملیات مداخله گرانه را 
نامرشوع و غیر قانونی قلمداد میکند. و این یک دیدگاه چالش بر انگیز است. در 

ا بر ممنوعیت مجموع بر اساس موازین حقوق بین امللل معارص می توان ، اصل ر 
مداخله قرار داد و استثناء را مرشوع بودن مداخله دانست؛ مرشوعیتی که مبنای 
اصلی و اساسی آن از یک سو رضایت واقعی و درخواست قانونی کشور هدف است و 
از سوی دیگر، احرتام به حقوق و آزادی های بنیادین حقوق برش و حتی حقوق 
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ۀ انسانی شدن حقوق بین امللل است. حق برشدوستانه می باشد که این خود نتیج
تعیین رسنوشت، مداخله برشدوستانه، مسوولیت حامیت از شهروندان، کمک های 
انسان دوستانه همه و همه جلوه های بارزی از انسانی شدن حقوق بین امللل  و 
تحقق " امنیت برشی" است که باید تحت رشایط دقیق و مشخصی اعامل گرد. ) 

۱۹۷:۶) 
تشکیل ائتالف جهانی به رهربی امریکا و عملیات نظامی ، ۲۰۰۱سپتمرب  ۱۱بعد از 

علیه گروه طالبان و تروریزم بر اساس فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد 
شورای امنیت سازمان ملل،  ۲۰۰۱دسامرب  ۲۰مؤرخ  ۱۳۶۸صورت گرفت. قطعنامۀ 

در  ۲۰۰۱دسامرب  ۶ؤرخ م ۱۳۸۳و قطعنامۀ ۲۰۰۱نوامرب  ۱۴مؤرخ   ۱۳۷۸قطعنامۀ 
بارۀ حامیت از تالش های بین املللی برای ریشه کن ساخنت تروریزم و حق مردم 

و  ۲۰۰۱افغانستان برای تعیین آزادانۀ آینده سیاسی خود، توافقات بن در دسمرب 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بارۀ  ۲۰۰۱سپتمرب  ۲۸مؤرخ  ۱۳۷۳قطعنامه 

ویل مالی تروریستها  و پیگرد تروریست ها، را تأیید و همکاری کشورها در عدم مت
ترصیح کرد که حکومت امنیت، قانون و نظم را در رستارس کشور تأمین و برقرار مناید. 
در این قطعنامه بر توسعۀ افغانستان تأکید به عمل آمده و پیگیری توافقات بن به 

یتی بین املللی سازمان خصوص پاراگراف سوم ضمیمۀ اول آن در بارۀ نیرو های امن
 ملل برای افغانستان را تأیید منوده است. 

 ۱۱۹۳سپتمرب، شورای امنیت طی قطعنامه متعدد به خصوص قطعنامه   ۱۱قبل از 
اکتوبر  ۲۲مؤرخ  ۱۰۷۶با یادآوری پیش نویس قطعنامه  ۱۹۹۸اگست  ۲۸مؤرخ 

مع مج ۱۹۹۸فربوری  ۲۷مؤرخ  ۵۲/۲۱۱و همچنین یادآوری قطعنامه  ۱۹۹۶
عمومی، کشته شدن دیپلومات های ایران، انجام فعالیت های تروریستی و نقض 

دسمرب  ۸مؤرخ  ۱۲۱۴حقوق برش را محکوم منود. شورا همچنین طی قطعنامه 
از رسمنشی سازمان ملل تقاضا منود هیئت حقیقت یاب را به افغانستان اعزام  ۱۹۹۸
 مناید.

پناه دادن به تروریستها را  ۱۹۹۹وبر اکت ۱۵مؤرخ  ۱۲۶۷شورای امنیت در قطعنامه 
در افغانستان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین املللی قلمداد کرد. در قطعنامه 

، فعلیت های تروریستی را در افغانستان مجدداً ۲۰۰۰دسمرب  ۱۹مضوب  ۱۳۳۳
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تهدیدی علیه صلح و امنیت بین املللی توصیف کرد. به همین ترتیب طی قطعنامه 
 عیت افغانستان را تهدید علیه صلح و امنیت بین املللی معرفی کرد. شورا وض ۱۳۶۳

  ۱۳۷۳و  ۱۳۶۸با در نظرداشت موارد فوق به خصوص قطعنامه های شامره های 
و به   شورای امنیت سازمان ملل حق دفاع از خود برای ایاالت متحده مجاز دانست

و رژیم طالب ها در  "القاعده"این کشور اقدام به عملیات نظامی علیه  اساساین 
این فیصله به این معنی بود که شورای امنیت مفهوم "هجوم نظامی" افغانستان منود. 

بطور موسع تفسیر منود و آنرا به اعامل تروریستی سطوح  بزرګرت که نه تنها توسط 
بلکه توسط سازمان های تروریستی بین املللی تحت حامیت دولت ها علیه  ،دولت ها

 ، گسرتش داد.کشورهای دیګر
صورت گرفته که به " دفاع از خود" تفسیر موسع در قطعنامه های یاد شده از مفهوم 

اساس آن دولت ها نه تنها حق کاربرد زور در دفاع از خود علیه دولت های مهاجم 
دارند، بلکه می علیه سازمانهای بزرگ تروریستی تحت حامیت دولت ها نیز اقدام به 

انند.  اعزام و عملیات نیروهای ائتالف بین املللی به رهربی چنین کار  کرده می تو 
امریکا به افغانستان به  اساس همین فیصله های سازمان ملل که افغانستان نیز 
عضویت آنرا دارد صورت گرفته و برای ماموریت مشخص مبارزه با تروریزم بین املللی 

 ، در افغانستان حضور دارد.

  

 انواع و اشکال مداخله 
 انواع مداخله  -۱

مداخله در امور کشور ها انواع و اشکال مختلف دارد. عالوه بر این که مداخله به 
صورت انفرادی و جمعی صورت می گیرد، از لحاظ شیوه به مستقیم و غیر مستقیم 
طبقه بندی می شود. مداخله مستقیم به اقدامات و فعالیت ها داللت دارد که یک 

سازمانهای بین املللی علیه یک کشور دیگر بالواسطه از  کشور یا کشورها و یا هم
طریق اجبار نظامی، اقتصادی، مالی ، سیاسی یا طور دیگر به انجام یا عدم انجام 
کاری که جز از صالحیت ملی وی می باشد، مناید. مداخله غیر مستقیم عبارت از 

و لت دیگر در قلمر اعامل فشار های یادشده توسط سازمان ها یا افراد زیر کنرتول دو 
 کشور مطلوب می باشد.
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مداخله را از لحاظ حقوقی به دو نوع یعنی مداخله قانونی یا در تقسیم بندی دیگر 
مرشوع  و مداخله غیرقانونی یا تجاوز تقسییم می کنند که در ذیل به آن اشاره می 

 شود:
یا  مداخله زمانی مرشوع است که متکی بر تعهداتمداخلۀ قانونی یا مرشوع: 

معاهدات و توافق بین املللی باشد و یا به تقاضای رصیح حکومت قانونی یک دولت 
این نوع مداخله به نام مداخلۀ قراردادی و  مداخله انجام گیرد. در متون حقوقی از 

 به اساس دعوت،  نیز یادشده است. 
 :طبق حقوق بین امللل مداخله در موارد زیر قانوناٌ موجه شناخته شود

  تی که کشور مداخله کننده بر اساس یک قرارداد از چنین حقی در صور
 برخوردار باشد،

  در صورتی که کشوری دست به اقدامی یکجانبه بزند و اصول یک قرارداد
 مبتنی بر تصمیم گیری  سیاسی مشرتک را نقض کند،

 ،در صورتی که مداخله برای حامیت از شهروندان یک کشور رضور باشد 
  مداخله برای دفاع از خود رضورت داشته باشد،در صورتی که 
 (۲۵۰:۷) .درصورتی که یک دولت به حقوق بین امللل تجاوز کند 

به نظر بعضی از علامی حقوق بین امللل، اقدام یک دولت برای حفظ مصالح جامعۀ 
بین املللی و احرتام به کرامت و شخصیت انسانی، را می توان به عنوان دخالت 

به عبارت دیگر طبق منشور سازمان ملل، اقدام جمعی از طرف  .مرشوع تلقی کرد
جامعۀ بین املللی علیه کشوری که صلح را تهدید یا نقض می کند و یا عمل 

 تجاوزگرانه ای را مرتکب شده می شود،  موجه شناخته می شود . 
 کمداخله غیر قانونی یا تجاوز عبارت از آن است که یمداخله غیر قانونی یا تجاوز: 

دولت/دولت ها برخالف قواعد بین امللل غرض برآورده شدن اهداف خود دست به 
اقداماتی بزند و برای رسیدن به اهداف خود، دولت دیگر را تحت فشار قرار دهد. 
تاریخ نشان میدهد که مداخله های نامرشوع متعددی تحت پوشش دخالت مرشوع 

 (۳۴۰:۸توسط دولت های سلطه گر نیز انجام گرفته است. )
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تجاوز یکی از مفاهیم بسیار پیچیده و سابقه دار در حقوق بین امللل است. با آنکه 
بعضاٌ این دو اصطالح بطور مرتادف بکار برده می شود، ولی از لحاظ محتوا با هم 

که برای اولین بار موضوع تجاوز مطرح شد، مدت چند  ۱۹۲۳تفاوت دارد.از سال 
و سازمان های بین املللی به خصوص سازمان دهه تالش و مساعی مشرتک کشورها 

ملل متحد نیاز بود تا تعریف قابل قبول برای این مفهوم وضع گردد. تعریفی که .در 
در بارۀ  ۳۳۱۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامۀ شامره    ۱۹۷۴سال 

ست ماده میباشد.  در مادۀ یک این قطعنامه آمده ا ۸تجاوز را تصویب منود ، دارای 
که:" استفاده از نیروهای مسلح کشور علیه حاکمیت، متامیت ارضی و استقالل 
سیاسی کشور دیگر و یا به هر شکلی دیگری که با منشور ملل متحد مغایرت داشته 

 تجاوز قرار میگیرد: باشد". تجاوز میباشد. بنابراین اقدامات ذیل در مفهوم
می آن و یا هرگونه انضامم رسزمین حمله به کشور دیگر یا اشغال نظاتهاجم یا . ۱

 آن به خود از طریق زور.

. مبباردمان رس زمین کشور دیگر و یا استفاده از هر گونه سالح از سوی یک ۲
 دولت علیه رسزمین دولت دیگر.

 . محارصۀ بنادر  یا سواحل کشور دیگر از طرف نیروهای مسلح دولت دیگر.۳

 ی زمینی، دریایی یا هوایی دولت دیگر.. حمله نیروهای مسلح یک دولت بر نیرو ۴

. استفاده از نیروی مسلح یک دولت که با موافقت دولت پذیرنده در رسزمین ۵
دولت دیگر مستقرند، برخالف رشایط مقرر در توافقنامه و یا هر گونه متدید 

 حضور آنها درآ رسزمین، فراتر از مدت پایان توافقنامه.
ینکه رسزمینش، که در اختیار دولتی دیگر . اقدام یک دولت در اجازه به ا۶

گذاشته شده است، برای ارتکاب عمل تجاوز کارانه علیه دولت ثالث مورد 
 استفاده قرار گیرد. 

. فرستادن دسته ها،گروه های مسلح، جنگاوران نامنظم یا مزدوران از سوی ۷
یگر ددولت یا به منایندگی از سوی آن، که اعامل نیروی مسلح را علیه دولتی 

به چنان شدتی انجام دهند که به اعامل مذکور در باال و یا مداخله اساسی 
 (۶۷۰ – ۶۶۹: ۹آن در آنجا منجر شود. )
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در این قطعنامه جنگ به عنوان یک عمل نامرشوع شناخته شده و هیچ انگیزه  چه 
سیاسی و اقتصادی باشد و یا هم نظامی توجیه کننده آن منی باشد. به همین ترتیب 

منشور سازمان ملل متحد کاربرد زور علیه متامیت ارضی، استقالل  ۲مادۀ  ۴د بن
سیاسی و یا به هرگونۀ دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل متحد باشد، ممنوع 

منشور پیش بینی گردیده که اگر شورای امنیت  ۴۲و  ۳۹منوده است و در ماده های 
تشخیص دهد، می تواند هر نوع تصمیم  تهدیدی علیه صلح یا عمل تجاوزکارانه ای را

اکتوبر  ۲۴مؤرخ  ۲۶۲۵به شمول کاربرد زور را اتخاذ مناید. در همین رابطه قطعنامه 
مجمع عمومی، دخالت نظامی یا هرنوع دخالت دیگر و یا تهدید علیه دولت  ۱۹۷۰

و یا نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، تجاوز را به حقوق بین امللل تلقی 
 وده است. من

باوجود قطعنامه های سازمان ملل و منشور آن  توان گفت که ممنوعیت تجاوز به 
حیث یک قاعدۀ موضوعۀ حقوق بین امللل پذیرفته شده است. با این هم در مواردی 
توصل به آن در حقوق بین امللل تجویز شده است. این موارد عبارت اند از دفاع 

نیت دسته  جمعی که در چارچوب منشور سازمان منشور( و نظام ام ۵۱مشورع )مادۀ 
 ملل متحد پیش بینی شده است.

بنابر این گفته میتوانیم که مداخله نسبت به تجاوز مفهوم گسرتده تر و عام است. اگر 
مداخله بر اساس قرارداد یا درخواست رسمی دولت و یا مجوز سازمان ملل متحد 

بارت به عی شود در غیر آن تجاوز است. باشد در این صورت مداخله مرشوع پنداشته م
دیگر، هر نوع دخالت تجاوز به شامر منی آید. مواردی که در بارۀ مداخلۀ )نامرشوع( 
ذکر شد دو مورد آن یعنی مبنای قراردادی و درخواست رسمی دولت، مجاز و غیر 
 قابل ایراد است. اما مواردی دیگر منجمله حامیت از اتباع و مداخلۀ برشدوستانه

 (۱۱۸:۱۰مسایل قابل بحث هستند و مستلزم احتیاط و تدبیر است. )
دولت ها در برابر نقض حقوق بنیادین برش مسؤلیت اخالقی :  مداخلۀ برشدوستانه

دارند. بدون تردید هر گاه حقوق برش به طور سیستامتیک، فاحش و در سطح گسرتده 
کوت جامعه جهانی از نقض شود، به گونه ای که وجدان برشیت را متأثر سازد، س

لحاظ اخالقی و انسانی موجه نیست. هنگامی که یک دولت  با رفتار بی رحامنه علیه 
اتباع خود، حقوق اساسی آنها را به نوعی زیرپا کند که موجب جریحه دار شدن 
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سخن از مداخله برشدوستانه به میان می آید. مداخله وجدان برشیت شود، 
لی دارای مخالفان و موافقان بوده و نظرات متضاد  در برشدوستانه در سطح بین املل

بارۀ آن ابراز شده است. موضوع اساسی در این باره چگونگی توجیه مداخله برش 
دوستانه با توجه به اصل حاکمیت ملی که یکی از قواعد آمره بین املللی است، می 

 باشد.
 و نیم ، یکی از مفاهیمیمداخلۀ برشدوستانه با وجود دارا بودن سابقه ای حدوداً یک 

حقوق  بین امللل است که تنها در دو دهۀ اخیر مورد توجه مجامع بین املللی، 
محافل علمی و حقوقی در جهان قرار گرفته است . دلیل این امر افزایش توجه به 
حقوق بنیادین برش از یک طرف، و نقض متواتر و شدید این حقوق از طرف دیگر بوده 

دوستانه به عملی اطالق می شود که در آن یک کشور یا گروهی است. مداخلۀ برش 
از کشورها از نیروهای مسلح خود جهت حامیت از ساکنین کشور دیگر در برابر نقض 
حقوق برش توسط آنها، استفا ده میکنند. انگیزۀ مداخله برشدوستانه، تحت عنوان 

 (۲۵۲:۱۱حامیت از مردم در دیگر کشورها توجیه می شود. )
کرد جدید به مفهوم مداخله برشدوستانه در دوسطح موازی با یکدیگر رشد منوده روی

است. در یک سطح و در چارچوب سازمان ملل متحد و منشور آن، شورای امنیت 
موارد نقض شدید حقوق  بنیادین برش را تهدید علیه صلح قلمداد منوده و در برابر آن 

شورا به دلیل الزامیت فیصله ها و  وارد عمل گردیده است که در این سطح، اقدام
 مجاز بودن اقدامات آن با حساسیت های زیادی مواجه نه گردیده است. 

اما در سطح دیگر و خارج از منشور و چوکات سازمان ملل متحد، اقداماتی که اغلب  
از طرف سازمانهای منطقوی با هامن اهداف صورت می گیرد تأیید تعدادی از اعضای 

للی و انتقاد تعدادی دیگری را به همراه داشته است. با  این همه و به جامعۀ بین امل
دلیل جلوگیری از نقض گسرتدۀ حقوق برش از یک طرف، و نقص سیستم امنیت دسته 
جمعی ملل متحد ، از طرف دیگر باعث گردیده که اکرثیت کشورهای غربی در اساس 

را غرض جلوگیری از نقض امکان مداخلۀ نظامی خارج از چارچوب نظام ملل متحد 
 جدی و گسرتدۀ حقوق برش را بپذیزند. 

مداخلۀ برش دوستانه مداخلۀ است که با استفاده از زور و برای جلوگیری از نقض 
حقوق افراد صورت می گیرد.  بین مداخلۀ برشدوستانه به منظور حامیت از اتباع 
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ازجمله اتباع کشوری  کشور مداخله کننده و مداخله برای حامیت از اتباع خارجی )
که مداخله در آن واقع می شود( بارها متایز ملحوظ شده است. مداخلۀ اخیر بعضی 
اوقات " مداخله برش دوستانه" به مفهوم مطلق آن نامیده می شود. ولی هر دو نوع 
مداخله مسئلۀ بسیار بحث برانگیزی در حقوق بین امللل می باشد. کشور های جهان 

داخله برش دوستانه را نقض اصل حاکمیت رس زمینی خود می دانند سوم متام انواع م
. نظریات علامی حقوق در بارۀ مداخله  متفاوت است. دیدگاه تعدا از آنها مداخله 
همراه با زور به منظور حامیت از اتباع در برخی از موارد استثنایی را مجاز می دانند، 

له برای حامیت از اتباع تا قبل از در حالیکه مخالفني آن می گویند، اگر چه مداخ
منشور که توسل به  ۲ماده  ۴منشور سازمان ملل قانونی بود اما دیگر به موجب بند 

زور در روابط بین املللی را منع می کند، غیر قانونی تلقی می گردد .بعالوه ادعا می 
 شود که چنین مداخله می تواند یک بهانه حقوقی برای پیشربد منافع ملی کشور

 (. ۵۳۷:  ۱۲مداخله کننده باشد، نه منافع برش دوستانه. )
با در نظرداشت موارد فوق الذکر، مداخلۀ برشدوستانه بطور عام در موجودیت رشایط 

( حالت فوق العادۀ برشی،فاجعۀ برشي، بحران و یا ۱ذیل مجاز دانسته می شود: 
ای مبارزه با پیامد های ( عدم توانایی یا ارادۀ دولت بر ۲تراژيدی برشی در یک کشور،

( بکار گیری متام سایر اقدامات صلح ۳فاجعه بار برشي و بهبود وضعیت موجود ، 
( مداخله برای دفاع و تأمین حقوق ۴آمیز )غیر خشونت بار( برای حل و فصل معضل، 

 ( مداخله بطور دسته جمعي باشد.۵بوده و بديل دیگر نداشته باشد، و  برش رضوري
بآ انکه مفهوم و اصطالح مداخله برشدوستانه در چند دهۀ اخیر عمومیت زیاد را کسب 
منوده است، ولی هنوز هم در اسناد بین املللی اعم از عمومی، منطقوی و معاهدات 
دولتی دو جانبه تثبیت نگردیده است.  به عبارت دیگر این اصطالح به حیث یک 

 ”مداخلۀ برشدوستانه“بنابر این مفهوم  اصطالح حقوق بین امللل شمرده منی شود.
هنوز مبهم باقی مانده و تعریف آن بدون دقیق ساخنت محتوا، چند گونه است. در 

به نسبت عدم تعیین “مداخله برشدوستانه“  واقعیت امر استناد سیاستمداران به حق
 : انرتنت( ۱۳جایگاه این پدیده، صحت ندارد. )

المیۀ جهانی حقوق برش، دیگر این امر به خوبی پس از گذشت چند دهه از تصویب اع
مورد شناسایی در جامعۀ بین املللی قرار گرفته است که بنیادی ترین قواعد حقوق 
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برشمندرج در اعالمیۀ مذکور، در زمرۀ مهمرتین قواعد حقوق بین امللل یعنی قواعد 
ب ر سلسله مراتآمره قرار دارند. از این واقعیت دو نتیجه حاصل می شود: اول اینکه د

قواعد حقوق بین امللل رعایت حقوق بنیادین برش در سطح تعهدات ناشی از دیگر 
قواعد آمره مثل منع استفاده از زور یا تهدید به آن در روابط بین املللی قرار دارد و 
دوم آنکه، تعهدات ناشی از چنین قاعده تعهدی در برابر همه است؛ بدین معنا که هر 

 حقوق برش و تضمین رعایت آن متعهد و ذینفع است. کشوری در رعایت
مفهوم مداخلۀ برشدوستانه بحث چالش برانگیز در حقوق بین امللل است و به نظر 
اولی با مفاهیمی مانند اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور، اصل حاکمیت و برابری 

ض رصیح قرن گذشته در نتیجه نق ۹۰دولت ها در تعارض قرار می گیرد. در دهه 
و قتل عام در  ۱۹۹۴حقوق بین امللل به خصوص نسل کشی در رواندا در سال 

و سایر کشورها، چگونگی مداخلۀ برش دوستانه توجۀ  ۱۹۹۵سیریربینیتسا در سال 
بیشرت متخصصین حقوق بین امللل را به خود جلب منود  و جامعۀ بین املللی را بر 

رویکردی جدید غرض جلوگیری از وقوع  آن داشت تا در این زمینه تدبیری بسنجد و
 چنین حوادث در آینده اتخاذ مناید.

رسمنشی سازمان ملل کوفی عنان در خطاب به منایندگان دولت ها  ۲۰۰۰در سال 
اگر مداخله » در  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه به مداخله گفت که 

ۀ صورت چگونه باید جامعتجاوز به حاکمیت دولت هاست، پس در این  –برشدوستانه 
بین املللی در مقابل نقض قبیح حقوق برش که خالف متام قوانین موجود برشیت 

کمیسیون بین  ۲۰۰۰بنا بر این در ماه سیپتمرب « است، عکس العمل نشان دهد؟
املللی برای بررسی موضوع مرشوعیت مداخله و حاکمیت دولتی ایجاد گردید. 

ا تحت عنوان مسؤلیت حامیت گزارشی ر  ۲۰۰۱کمیسیون در سال 
(Responsibility to Protect)  که اختصار آن به انگلیسیR2P  یاRtoP  می باشد به

رسمنشی و مجمع عمومی ارائه منود. در گزارش از مداخله برشدوستانه تحت نام 
مسؤلیت دفاع حامیت شده به عمل آمده است و توجۀ خود را از منافع دیگر دولت ها 

آن مبذول داشته و یا  آنها، به دفاع از منافع افراد ملکی آسیب دیده درو حق مداخله 
در صورتی که دولت به سبب عدم توانایی منی تواند و یا منی خواهد این کار را انجام 

 دهد، جامعه بین املللی مکلف به تعمیل آن می باشد.
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دولت دولت  توافقی را اعالم منودند که هر  ۱۹۰، ۲۰۰۵در اجالس رسان سال 
مسؤلیت محافظت از شهروندان خود و جلوگیری از جنایات نسل کشی جنگ، 
پاکسازی قومی و جنایت علیه برشیت را بر عهده دارد. ضمناً دولت هایی که منی 
توانند این حکم را رعایت منایند، جامعه بین املللی مسؤلیت برای استفاده از ابزار 

جمعیت غیر نظامی را دارد. در صورتی  دیپلوماتیک و صلح آمیز مناسب برای حفاظت
طابق م« به موقع  و قاطع»عدم کافی بودن این ابزار، شورای امنیت باید آماده به اقدام 

با فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای اجرای این تعهدات باشد. این توافق از 
تأیید  ۲۰۰۹و توسط مجمع عمومی در سال  ۲۰۰۶سوی شورای امنیت در سال 

 ۶۰شورای امنیت سازمان ملل متحد   ۲۰۱۷الی اواخر  ۲۰۰۵( از ۵۶۲:  ۱۲د. )ش
قطعنامه و بیست اعالمیه رئیس آن پیرامون نظریۀ مسؤلیت دفاع به نرش رسانده است. 
با این همه باید گفت که سیاست قدرت های بزرگ بعد از پایان جنگ رسد، به 

در بارۀ مداخلۀ مسلحانه ارائه خصوص در دهۀ اخیر وضاحت و پیش بینی اندکی را 
 : انرتنت(۱۴کرده اند. )

باید گفت که مداخله برشدوستانه به خصوص نظریۀ مسؤلیت دفاع عالوه بر پیچیدگی 
نظریاتی، مخالفین نیز دارد. مخالفین این نظریه بر آن است که اول، تفسیر حاکمیت 

غربی است که جهان به مثابۀ مسؤلیت دفاع از حقوق برش انعکاس دهندۀ ارزش های 
تقسیم می کند  و سبب سیاست های نیمه « غیر متمدن»و « متمدن»را به کشور های 

استعامری در برابر کشورهای ناقض حقوق برش می شود.دوم، ناقدین مسؤلیت دفاع 
به خصوصیت اجباری مسئله اشاره می کنند و به این اساس مرشوعیت آن را زیر 

مداخلۀ برش دوستانه ضمن اشاره به غیر کافی یا سوال می برند. سوم، مخالفین 
نارسابودن منابع برای مداخلۀ مؤثر، می افزایند که با در نظرداشت مربمیت رسیدگی 
به سایر پرابلم های جهانی و نوسانات در اقتصاد جهانی، تخصیص وسایل و منابع 

 الزم برای عملیات مسؤلیت دفاع مطمنئ به نظر منی رسد. 
برشدوستانه، درباۀ  اصل مسؤلیت دفاع هم ديدگاه ها همسان نيست  مانند مداخلۀ

و مفهومي مشرتك ميان حقوق بني امللل و روابط بني امللل به شامر مي آيد. 
منتقدان اصل مسئوليت دفاع، آنرا سيايس مي دانند و مي گويند اين اصل، از جملۀ 

ن ندارد. در برابر، موافقاآموزه هاي حقوقي نيست و جايگاه عريف در حقوق بین امللل 
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برآنند كه اصل مسئوليت پشتيباين، پيش از اين هم بخيش از حقوق بني امللل بوده 
است و در اين زمينه بطور مثال بر كنوانسيون ژنوسايد ناظر به تعهدات دولتها در 
قبال مردمان خود و ديگران اشاره می کنند. به عبارت ديگر، مسئوليت دفاع یا 

هوم تازه اي نيست و چيزي را در زمينه تأمني صلح و امنيت بني املليل پشتيباين مف
 : انرتنیت(۱۵و كاربرد زور تغيري نداده است. )

با آنکه نظریۀ مسؤلیت دفاع هنوز یک ابتکار یا طرح جدید و فاقد میکانیزم تطبیق 
عام بین املللی است، ولی بطور فزاینده مورد حامیت جامعۀ بین املللی قرار می 
گیرد.از این نظریه جدید مکرراً در قطعنامه های شورای امنیت مانند قطعنامه در بارۀ 

شم می خورد. بدون شک هنوز این نظریه باید راه لیبیا، سودان جنوبی ، یمن به چ
طوالنی را طی مناید تا به حیث یک قاعدۀ قابل قبول در حقوق بین امللل تثبیت 
گردد. قابل یادآوری است که انکشافات اخیر در این خصوص مؤید داللت بر تحکیم 

 تدریجی جایگاه آن در جهان است. 
 اشکال مداخله

داخله در امور دیگر کشور ها مختلف است و می تواند طوری که اشاره شد اشکال م
از طریق نظامی، اخالل امنیت و ثبات، تهدیدات اقتصادی و حتی وسایل 

 دیپلوماتیک صورت گیرد.
مداخلۀ نظامی شکل کالسیک و اساسی آن می باشد که با قوه یا  مداخلۀ نظامی:

 سامً یا کالً اشغال میزور همراه است و رسزمین یا قلمرو یک کشور توسط دیگران ق
گردد. مداخلۀ نظامی شامل مترینات قوای نظامی اعم از بحری و زمینی، محارصۀ ، 
ترصف و مصادرۀ اموال کشور یا اتباع خارجی، وضع تحریم ها، باز داشت و توقیف 

 بیگانگان و اخراج دیپلومات های خارجی می شود. 

این نوع مداخله پروپاگند یا سایر فعالیت های تبلیغاتی را که بر اعامل خرابکارانه: 
اوضاع کشور دیگر اثر منفی می گذارد، در بر می گیرد. این نوع فعالیت اکرثاً از طریق 
رسانه ها به خصوص  رسانه های الیکرتونیکی مانند رادیو، تلویزیون و در رشایط امروز 

ها در صورتی که متوجۀ تحریک یا کمک  انرتنیت صورت می گیرد. این نوع فعالیت
به شورشیان و یا ایجاد بی نظمی ها در کشور دیگر باشد،  از نظر حقوق بین امللل 
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جواز ندارد. تشخیص و پیگیری این نوع فعالیت ها در رشایط امروز بسیار دشوار 
 است، زیرا اکرثاً توسط افراد صورت می پذیرد. 

دی موضوع  بحث بر انگیز است زیرا تشخیص مداخلۀ اقتصا تهدیدات اقتصادی :
منافع مرشوع و نامرشوع دولت ها در برابر یکدیگر مشکل و مبهم است. برای فهمیدن 
علل و عوامل مداخلۀ اقتصادی، مهم است انگیزۀ و هدف دولت مداخله کننده  معلوم 

آن،  گردد. در عین حال معیار های  از قبیل شدت اقدامات اتخاذ شده و پیامد های
 و رابط بین وسیله و هدف نیز در آن نقش دارد. 

هر چند وسیله های دیپلوماتیک مداخلۀ غیر مرشوع شمرده  مداخلۀ دیپلوماتیک :
منی شود، با آنهم می تواند شکل مداخلۀ ممنوع شده را به خود بگیرد و در طی آن 

وه و سایر شیارتباطات به لحن تهدید کننده اظهار شود به طوری که اقدام  نظامی 
در این رابطه می توان به اظهارات عمران خان  (۸:۱۶های قهرآمیز را تشویق مناید. ) 

در گردهامیی در منطقه  ۱۳۹۸حمل  ۹نخست وزیر پاکستان اشاره کرد که به تاریخ 
باجور گفت که صلح به زودی در افغانستان برقرار می شود و این کشور در آینده 

د داشت این اظهارات اعرتاض شدید حکومت خواه«حکومت خوب»نزدیک 
 افغانستان را در پی داشت و آنرا مداخله رصیح در امور داخلی خویش دانست. 

 

 نتیجه
ت. املللی نیسمداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر پدیدة جدیدی در روابط بین

ر گاین موضوع  یکی از موضوعات مهم حقوق بین امللل به شامر می آیدو مانند دی
اقتصادی و امنیتی  محتوای  –مفاهیم اجتامعی،  در نتیجۀ عوامل سیاسی، اجتامعی 

آن دستخوش تغییرات گردیده است. قبل از ایجاد سازمان ملل به خصوص جامعۀ 
ملل مداخله در امور کشور های دیگر به نحوه قابل توجیه بود و  قدرت تعیین کنندۀ 

گردید. از نگاه حقوق بین امللل مداخله جایگاه دولت ها در جهان محسوب می می 
معموالً از جانب یک دولت/دولت ها و سازمان های بین املللی صورت می گیرد و به 
عملی انفرادی یا جمعی  داللت میکند که به موجب آن دولت مستقل دولت دیگر را 
برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به سیاست داخلی یا خارجی خود مجبور می 

 ازد.  س
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انواع و اشکال مداخله مختلف است و  از دیدگاه های مختلف یعنی تعداد مداخله 
کننده گان، چگونگی انجام عملیات مداخله گرانه، اصول حقوق بین امللل و غیره 
صورت می گیرد. عالوه بر خصوصیت فردی و جمعی ، مداخله به مستقیم و غیر 

و غیر مرشوع یا تجاوز  تقسیم می شود.  مستقیم و از لحاظ حقوقی به مداخله مرشوع
آنچه که در حال حارض مورد توجه بیشرت حقوق دانان و جامعۀ بین املللی گردیده 
است، انواع و اشکال جدید مداخله به خصوص مداخله تحت عنوان برشدوستانه و یا 
مسؤلیت دفاع می باشد. اکرثیت کشورهای جهان سوم متامی انواع مداخله 

را نقض اصل حاکمیت خود می دانند. در کشورهای غربی نظریات  برشدوستانه
علامی حقوق و دولت در این زمینه از هم متفاوت اند. از یگ دیدگاه، مداخله همراه 
با زور به منظور حامیت از اتباع در برخی موارد استثنایی مجاز است. طبق نظریه 

پنداشته می شد اما طبق بند مخالف آن، اگرچه مداخله قبل از ایجاد سازمان قانونی 
منشور آن مبنی بر منع کار برد زور در روابط بین امللل ، غیر قانونی تلقی  ۲ماده  ۴

 می گردد.
، محتوای مداخله ابعاد جدید را کسب کرد و  جایگاه اصل ۲۰۰۱سپتمرب  ۱۱بعد از 

رنگ گردید. در حال حارض این موضوع در چارچوب  عملکرد  "عدم مداخله" کم
ای و املللی و منطقهبین ورای امنیت در بحرانهای داخلی، اقدامات سازمانهایش

رویکرد دولت آمریکا ب حیث ابر قدرت در جهان که برای خودرسالتی در حل 
 .بحرانهای داخلی قائل است ، قابل بررسی  می باشد

یت ناملللی بطور گسرتده توسط شورای امبعد از جنگ رسد، مفهوم صلح و امنیت بین
تبیین گردیده و مواردی تهدید علیه صلح در حوزه صالحیت این رکن قرار گرفت که 
در دوران جنگ رسد  شورا قائل به "عدم مداخله" در آن مسائل بود. شورای امنیت 

نقض "حقوق برش"، "تخریب محیط زیست"، "تروریزم بین املللی". در مواردی چون 
املللی را گسرتش داده و وارد حریم له بین"ماهیت حکومت و انتخابات" مفهوم مداخ

 املللی در مواردداخلی دولتها گردید و اینگونه توجیه منود که منافع جامعه بین
مذکور با صلح و امنیت جهانی مرتبط بوده و لذا برای حل و فصل آنها بایستی به زور 

می نظا بود که نیروهای شورای امنیتو مجوز بنابر این رویکرد جمعی متوسل شد.
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خارجی در افغانستان مداخله کرد و علیه حکومت طالبان و تروریزم بین املللی اقدام 
 به انجام عملیات نظامی زدند.

مداخله میتواند پیامدهای مثبت یا منفی برای کشور اشغال شده را به همراه داشته 
سی، اباشد. نیروی مداخله کننده می تواند تغییراتی بنیادی را در ساختار های سی

اقتصادی بوجود آورد که باعث پیرشفت اقتصادی، بهبود وضعیت در جامعه یا نهادینه 
شدن اصول دموکراسی در آن شود. مداخله میتواند پیامدهای منفی را نیز در پی 
داشته باشد. باید گفت که در بسا موارد این نوع پیامدها در نتیجۀ مداخالت غیر 

 ر تاریخ منونه های آن زیاد است.قانونی یا تجاوز صورت گرفته که د
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 څېړنوال عبدالضابط ځدران

 

 د الیب نیتس په فلسفه کې جوهر او د وجود حقیقت

 

The truth of existence and essence in Leibniz’s 

philosophy 

 
Research Fellow Zabit khan Zadran 

 

Abstract:   

In the history of Philosophy, the philosophers have always 

attempted to ask different questions about the universe and they 

have tried to find a solution for the same, Each philosopher has 

chosen different bases for answering, and they said we solved 

the problems but it was according their own opinion, but 

absolutely, we can say that all philosophers justification or 

solution for problems were affected, in some way, by the 

thoughts of previous philosophers of their time and prevailing 

social,  economic, academic and other situations of the time. 

In the era of Leibniz and before the Leibniz era, there was a 

different belief on about different issues; some people had 

dualism idea about justification of the universe and human 

being, for example, Descartes introduces two types of 

substances, physical and spiritual, while the Leibniz dualism 

justification is completely against the Descartes explanation, 

while Leibniz explanation is not against the Aristotle’s 
explanation. 

Leibniz is also one of those philosophers who wanted to 

explain, with his philosophy, the natural and metaphysical 
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world. In this part Leibniz has his own special philosophy ideas 

and focus mainly on rationalism, and he has tried to explain 

these issues by using different Monadologie.  

 

 لنډیز

د فلسفې په تاریخ کې فیلسوفانو تل هڅې کړي، چې د ځان او نړۍ په اړه بېالبېلې 
پوښتنې طرحه او د ځوابونو پیدا کولو په لټه کې یې يش، هر متفکر د ځوابونو لپاره 
جال جال قاعدې خپلې کړې دي، په خپل اند یې مسایل حل بليل دي. دا ویلی شو 

وجیهاتو کې د دوی څخه د وړاندې متفکرینو چې له شک پرته د ټولو فیلسوفانو په ت
نظریاتو او د وخت ټولنیزو، اقتصادي، علمي او نورو  حاالتو خپل اثر لرالی دی او د 
 دوی نظریات له ډولونو څخه په یو ډول رسه له هغو حاالتو څخه اغېزمن لیدل کېږي. 

و په اړه د و مسایلد الیب نیتس په زمانه کې او له هغه نه په پخوا زمانه کې د بېالبېل
وخت له حاالتو رسه سم بېالبېل دریځونه موجود وو، ځینو به د نړۍ او ځان د توجیه 
او توضیح په اړه  دوالیستي نظرونه درلودل، د مثال په ډول د کارت دوه ډوله جوهرونه 
مادي او معنوي مطرح کړي دي، چې د الیب نیتس مونادولوژي د د کارت د دا ډول 

 ده، په داسې حال کې چې له ارسطو رسه مخالفت نه لري.دریځ مخالفه 
الیب نیتس هم له هغو کسانو څخه دی چې غواړي په خپلې فلسفې رسه طبیعي او 
متافیزیکي دنیا توجیه او ترشیح کړي. الیب نیتس په دې اړه ځانګړي فلسفي نظریات 

رولو له د کا لري او اسايس تکیه ځای یې عقل پالنه ده. دی د بیالبیلو اصطالحاتو
 الرې څخه غواړي دا مسایل روښانه کړي.

 

 رسیزه
په دې لیکنه کې د الیب نیتس په نظریاتو کې بېالبېل مفهومونه مطرح او د هغو د 
وجود حقیقت څېړل شوی او د فرد د جوهر د اړیکې څرنګوالی له نورو جوهرونو رسه 

له نظره خربې شوي او دا په ګوته شوی دی. د شیانو د جوهر او اعراضو په اړه د ده 
مسئله روښانه شوې ده چې څرنګه د یو يش جوهر د هغه په کيُل وده کې ثابت پاتې 
کېږي، په دې مسئلې باندې مترکز شوی دی، چې الیب نیتس د شیانو جوهر او 
عرض په کومې قاعدې رسه له بنسټیزې هستۍ رسه نښلوي او څرنګه توجیه یې 
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ين توب ته په کومه سرتګه ګوري؟ آیا نړۍ دوه ګونې وړاندې کړې ده؟ د نړۍ دوه ګو 
راپېژين؟ که یې د وحدت خوا ته بیایي؟ د نړۍ تناقضاتو ته یې څه ډول کتيل او 
څرنګه یې بیانوي؟ د مادې، روح، جوهر او نورو د اړیکو څه ډول ارزونه کوي او د شیانو 

یب یکنه کې د التر منځ همغږي  یې په کومې قاعدې رسه توضیح کړې ده؟، په دې ل
نیتس نظر د اړوندو مسایلو په اړه څېړل شوی دی او په بېالبېلو مفهومونو،  لکه: ماده، 

 روح، جوهر او نورو مسایلو باندې خربې شوي دي.
 

په فلسفي مسایلو کې تل انسان د موضوعاتو اصيل محور پاتې  د موضوع مربمیت:
یقت، عرض او نورو اړوندو مسایلو شوی دی، په دې اړه فیلسوفانو د هغه په جوهر، حق

باندې بېالبېل بحثونه کړي دي، الیب نیتس د خپل وخت یو ډېر ښه مطرح متفکر ؤ 
او د یادو شوو موضوعګانو په اړه یې نظریې مطرح او ورباندې یې بحثونه کړي دي،  
ویلی  شو چې  بېالبېل مسایل یې د خپلې زمانې په نظر کې نیولو رسه په ښه توګه 

کړي دي،  نو په همدې اساس ددې اړتیا لیدل کېږي، چې دغه مسایل د ده  مطرح
په فلسفه کې ال زیات روښانه يش، د ده په نظریاتو باندې په ښه پوهېدو رسه کوالی 
شو چې له ده نه د وړاندې او راوروسته فیلسوفانو په نظریاتو باندې په ژوره توګه 

 وپوهېږو.
 

موخه دا ده چې د الیب نیتس دریځ د یادو شوو  له دې لیکنې څخه :د څېړنې موخه
 فلسفي مفهومونو په اړه په ښه توګه روښانه يش.

 

په دې لیکنه کې د اکاډمیکو اصولو په نظر کې نیولو رسه له تحلیيل  د څېړنې میتود:
 او ترشیحي میتوده  ګټه اخیستل شوې ده.

کلم، م( جرمني عقل پال فیلسوف، مسیحي مت۱۷۱۶ -۱۶۴۶الیب نیتس )
ریاضیپوه، سیاستوال او د منطق عامل ؤ. اخالق او کالم یې د تفکر حقیقي اجزا ګڼل 

 Truths( او واقع حقایقو )Truths Of Reasonکېږي. الیب نیتس د عقيل حقایقو )

Of Fact:ترمنځ توپیر څرګندوي، د ده له نظره دوه ډوله حقیقتونه وجود لري ) 

یو یې عقيل حقایق دي او بل ډول یې واقعي حقایق دي.   عقيل حقایق اړین 
دي او له هغو رسه مخالفت ناشونی ګڼي،  خو د واقع ممکنو حقایقو « رضوري»

مخالفت په ځانګړي امکان رسه شونی دی. الیب نیتس عقيل حقایقو ته د رسېدو الر 
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د بحث او خربو اترو دروازه عقيل او رضوري ګڼلې ده، خو د واقعي حقایقو په اړه 
پرانیستي پرېږدي، د الیب نیتس له نظره په فلسفه کې یو له مهمو او غوره ټکو څخه 

 (۳۵۷-۳۵۶:صص. ۱. )د جوهر د مفهوم کارول دي
الیب نیتس خپله فلسفه د جوهر د مفهوم په اساس جوړه کړه، هغه باور درلود چې 

څخه وي، دلیل یې دا دی چې پراخوالی نه يش کوالی د یو جوهر له صفتونو 
پراخوالی د تکرث مستلزم دی او په دې اساس یوازې کېدای يش د جوهرونو ټولګي 

 ته نسبت ورکړل يش.
د جوهر مفهوم چې د الیب نیتس په فلسفه کې اسايس مقام لري،  د موضوع او 
محمول له منطقي مقولې څخه اخیستل شوی دی. هغه خپله فلسفه د دوو منطقي 

ه اساس جوړه کړه،  د تناقض قانون او د فاعله علت قانون )هغه امر چې د مقدمو پ
يش د وجود لپاره مفید او د معلول د ذات څخه د باندې وي( چې دا دواړه د تحلیيل 
قضیې په مفهوم باندې والړ دي او هغه داسې قضیه ده چې په هغه کې محمول په 

په یو بل کې تأثیر نه کوي، له موضوع کې پټ وي. د الیب نیتس له نظره جوهرونه 
دې امله چې هر یو له خپل نظره نړۍ په خپل ځان کې منعکسوي او له یو بل رسه 
توافق کوي. د دوی ترمنځ نه يش کېدای چې فعل او انفعال وجود ولري،  ځکه هغه 
پېښې چې په هر یو جوهر باندې تیرېږي د هغه جوهر د مفهوم جز دی، که چېرې 

: ۲) .وي،  هغه پېښې به هم تر ابده پورې ټاکلې او ځانګړې ويهغه جوهر موجود 
 (۱۸۱-۱۸۰صص. 

الیب نیتس د مخلوقاتو کامل له خدایه ګڼي،  خو د هغوي نقصانونه د هغوي له 
ځانګړي طبیعته بويل چې د بې پایه او نامحدود لپاره وړ نه دی او همدا یې د خدای 

 (۳۵: ص. ۳).تعالی جل جال له رسه فرق دی
د الیب نیتس په فلسفه کې د هر  جوهر اعامل او احوال بالقوه په هغه جوهر کې 
وجود لري. د ده له نظره د فرد د طبیعت جوهر یا تام موجود دا دی چې د داسې کيل 
مفهوم لرونکی وي، چې دغه مفهوم د ده د ذات د درک لپاره کايف وي او هم د ټولو 

ې دغه مفهوم و هغه ته نسبت ورکول کېږي محموالتو استنتاج له هغې موضوع څخه چ
ممکن کوي. جوهر داسې موضوع ده چې په بالقوه توګه د ټولو هغو محموالتو لرونکی 

 دی چې په هغه کې به تل وجود ولري. 
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الیب نیتس په دې باور درلود چې د جسم حقیقت بُعد نه يش کېدای، که چیرې بُعد 
ه چې جوهر باید خالص او بې ترکیبه یې حقیقت وي،  نو جوهر نه يش کېدای،  ځک

وي او بُعد بسیط نه دی،  ځکه چې د وېشلو وړ دی. دی د شیانو د دروندوايل او 
مقاومت او هم د دوی د چټکتیا او نورو ځانګړتیاوو په اړه سوالونه مطرح کوي او داسې 

 تپایله ور څخه اخيل چې په جسم کې له بُعده پرته نور څه هم شته چې د هغه حقیق
جوړوي او بُعد چې خود په خوده کومه اغېزه نه لري،   حقیقت نه دی او بل څه الزم 
دي چې بُعد له هغه رسه تعلق پیدا کړي. دا معقوله نه ده چې جسم دې له جسامين 
نه وېشونکو اجزاوو څخه مرکب وي،  ځکه چې که اجزا  هر څومره کوچني هم وي د 

کوم حد نه شو ټاکلی. د الیب نیتس په فلسفه  وېشلو وړ دي او د دوی د وېشلو لپاره
کې جوهر د هغه د مطلقیت له حیثه نه مطرح کېږي،  بلکې جوهرونه د داسې عامل 
له بنیادي او نهایي عنارصو څخه دي چې خدای تعالی جل جالله خلق کړي دي. د 

کې  یگالیب نیتس فلسفه خدای محوره ده. الیب نیتس په خپله وړاند بنسټه هامهن
 : انټرنیټ(۴.)اشینی علیت د غایی علت الندي راويلم

د الیب نیتس په فلسفه کې فردي جوهرونه بې شمېره دي او هغه قوت چې د دوی 
 په هر یو کې شته،  دوې جنبې لري:

د فعل او تأثیر جنبه او د بل فعل په وړاندې د مقاومت جنبه،  ځکه چې د هر فرد 
دی او قوت یې نه يش کولی چې کامل او جوهر مخلوق دی او په دې اساس محدود 

تأثیر یې بې پایه او نامحدود وي،  نو له همدې امله د فرد د جوهر د فعل جنبه محدوده 
او ناقصه ده او دغه محدودیت او نقصان چې د مقاومت په توګه اوړي،  هم د هغه ذات 

صیت یې د دی او هم یې له نورو افرادو رسه د مناسبت پایله ده چې د نه تداخل خا
څرګندېدو المل کېږي او الیب نیتس هغه لومړنۍ ماده بويل چې دا ماده د بُعد لرلو 
اقتضا لري،  نو په دې اساس بُعد د جوهر د وجود پایله ده، نه یې حقیقت،  یعنې 
فردي جوهرونه که څه هم هر یو یې په یوازې توګه بُعد نه لري،  همدا چې تکرار او 

په ذهن کې بُعد متصور کوي، د مثال په توګه لکه څرنګه  رسه راټول يش، د انسان
چې عددي واحدونه هر یو په یوازېتوب رسه کرثت نه دی،  همدا چې راټول يش،  

 کرثت یې په نظر کې څرګندېږي.



 

106 

 

 آریانا

په هر حال لومړنۍ ماده چې فعيل جنبه نه لري او په واقعیت کې عدمي امر دی، 
له هغه رسه منظم او یو ځای يش،  کامل کله چې فعيل جنبه چې وجودي امر دی،  

 جوهر ور څخه جوړېږي.
د الیب نیتس له نظره بسیط جوهرونه باید موجود وي،  ځکه چې مرکب جوهرونه 
وجود لري، هر مرکب یوازې د بسیطو جوهرونو مجموعه یا ټولګه ده. الیب نیتس دغه 

یا فردي « دمونا»بسیط جوهرونه چې تجريب امور له هغو نه ترکیب شوي دي،  
جوهرونه بويل، موناد د طبیعت حقیقي الیتجزا اجزاء او په لنډه توګه د شیانو عنارص 

ء نه لري،  یعنې د امتداد او دي، الیتجزا  اجزاء په دې معنا دي چې د فرد جوهر اجزا
شکل نه درلودونکي او نه وېشونکي دي، بسیط  شی ممتد نه وي. الیب نیتس د فرد 

رسه شبیه تصور کړی دی،  ځکه چې هر یو، هم د فرد جوهر او  خپل جوهر له نفس
 هم نفس په یو ډول رسه روحاين جوهر دی. 

نظر په واحدې معنا رسه یا هغه څه چې فرد « موناد»الیب نیتس د لومړي ځل لپاره د 
وي،  کارولی دی او په دې باور ؤ،  چې لومړنی اصل په خپلو ټولو صفتونو کې 

د یوناين لفظ دی چې د واحد معنا ورکوي،  د ده موخه له موناد نامتناهي دی. مونا
ء نه لري او په مرکباتو کې واردېږي، دی موناداوې څخه هغه بسیط جوهر دی چې اجزا

د طبیعت حقیقي اتومونه ګڼي او باور لري هغه څه چې یوازې مادي دي،  نه يش 
 کېدای چې نه وېشونکي دې وي. 

جوهر په لومړي پړاو کې د مطلقیت له حیثه په نظر کې د الیب نیتس په فلسفه کې 
نه دي،  بلکې جوهرونه د داسې عامل وروستي بنسټیز عنارص دي چې خدای جل 

 جالله خلق کړي دي.
ره بويل، د ده له نظ« موناد»یا « فرد جوهر»د « بسیط جوهرونه»الیب نیتس دغه عنارص 

مادې په ځای د قوې او انرژي د  د موناداوو وحدت کاماًل حقیقي دی. الیب نیتس د
« فرد»یا له « یو»څخه د « موناد»واحدونو موجودیت تایید کړ. د الیب نیتس مطلب له 

څخه شخص نه دی،  بلکې داسې واحده ذره یې مطلب دی چې په پای کې قوه او 
 (۴۹۳: ص. ۵.)انرژي کېږي

واردېږي. د الیب موناداوې له امتداده پرته د تصوراتو په شان دي چې مرکباتو ته 
نیتس په فلسفه کې جوهر د خپلو اعراضو په نسبت د فعالې مولدې قوې لرونکی 
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دی. هغه اعراض چې د یو بل په وړاندې بې توپیره نه دي،  بلکې په خپل پیوند رسه 
د جوهر په وحدت پورې تعلق لري، دغه وحدت الیب نیتس د انسان له آګاه نفس 

 یا نه« بسیط جوهر»غه د تصوراتو له کرثت رسه رسه په قیاس او اړیکې یې د ه
وېشونکی ګڼلی دی. د ده په فلسفه کې هر بسیط جوهر د یو ټاکيل فرد د موناد په 
توګه له نورو جوهرونو رسه د متفاوت څرنګوالی او هم د خپل کامل په متفاويت درجې 

بیان  عامل رسه په تول عامل پورې تړل کېږي او ته به وايې چې له خپلې موضوع څخه
 کوي، هر مخلوق موناد ټول عامل ښکاره کوي.

هغه تن چې ځانګړی په هغه پورې متعلق دی،  موناد یې لومړی کامل دی چې بېل 
او جال تصور کوي او بیا نوموړی تن په مالء کې د ټولې مادې د اتصال په واسطه د 

ګړې ې په ځانټولې نړۍ ښکارندوی دی. نفس هم د نوموړي تن په ښکاره کولو رسه چ
توګه په هغه پورې متعلق دی،  ټوله نړۍ څرګندوي، په پایله کې موناد د دنیا ژوندۍ 
آیینه ده، هر موناد په خپلې شېوې رسه نړۍ ښکاره کوونکې آیینه ده، دا چې نړۍ په 
کامل نظم رسه مرتب شوې ده،  باید په مناینده کې، یعنې د نفس په ادراکاتو کې او 

تن کې چې د هغه په اساس نړۍ ته په نفس کې منایش ورکړل شوی په پایله کې په 
 دی،  هم نظم موجود دی. 

الیب نیتس حقیقت واحد ګڼي، خو کرثت هم توجیه کوي، د ده له نظره واحد حقیقت 
د ډېرو اجزاوو په توګه اوښتی چې ټوله نړۍ له هغو اجزاوو څخه جوړه شوې ده. داسې 

اجزاء معقول دي او حقیقت لري،  ځکه چې د هغوی اجزاء چې ابعاد نه لري او هغه 
هر یو قوت دی او د آثارو منشأ ده، روح لري او داسې نړۍ جوړوي چې قوت او د فعل 
قوه یې له خپل ځانه ده، دغه اجزاء الیب نیتس جوهر او بسیط وجود ګڼي او هغوی 

 (۵۷: ص. ۶. )( بويلMonadeموناد )
لفظ په واحدې معنا رسه یا هغه څه چې فرد « نادمو »الیب نیتس د لومړي ځل لپاره د 

وي،  کارولی دی او په دې باور دی چې لومړنی اصل په خپلو ټولو صفتونو کې 
څخه هغه بسیط جوهر دی چې اجزاء نه لري « موناد»نامتناهي دی. د ده مقصد له 

ري،  ل او په مرکباتو کې واردېږي، موناد د طبیعت لومړين حقیقي اتومونه دي. دی باور
هغه څه چې یوازې مادي دي،  نه يش کېدای چې نه وېشونکي وي، له دې امله 
موناداوې د مادي شیانو په شان نه دي. د الیب نیتس په فلسفه کې د جوهرونو توپیر 
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د هغه ادراک، رغبت، میل او شوق په وجه دي چې هغوی یې لري، هر یو فردي جوهر 
ه رسه دغ–وهرونو رسه توپیر لري، له دې رسه د کمي او ذايت لحاظه له نورو فردي ج

عامل سازمان ورکړل شوی او همغږی نظام دی، چې په هغه کې د جوهرونو نامتناهي 
ډولونه رسه ترکیب شوي دي، چې کامله همغږي یې رامنځ ته کړې ده. په فلسفه کې 

 وهر فردي جوهر په باطني قوام یا ټینګښت او په خپل ځانګړي قانون رسه تکامل ا
وده کوي او د نورو فردي جوهرونو د فعالیت په سبب د زیاتوايل او نقصان وړ نه دی،  
ځکه چې هغه بسیط یا خالص دی او ممکن نه ده چې اجزاء ولري چې څه ورباندې 
زیات یا څه ورڅخه کم يش. د الیب نیتس په فلسفه کې هر جوهر یا فردي جوهر د 

کاره او بې حرکته نه دی،  بلکې ذايت خپلو ټولو افعالو اصل یا بنسټ دی، بې 
استکامل ته باطني میل او فعل لري، قوه، فعالیت او کوښښ د جوهر  په ذات پورې 
تعلق لري، په حقیقت کې جوهر د داسې موجود په توګه تعریفولی شو چې د فعل 
وس لري، جوهر یوازې خپله فعالیت او کوښښ نه دی، هر فعالیت د جوهر یو فعالیت 

ښ دی، دا امر په دې معنا دی چې د فرد په جوهر کې د فعل یو بنسټ یا یا کوښ
لومړنی قوت وجود لري چې د فرد د جوهر د بالفعله او پر له پسې فعالیتونو یا هڅو 
څخه توپیر لري، د الیب نیتس په فلسفه کې د جوهر فعل د ما بعد الطبیعت له 

 رضورته نايش یا پیدا شوی دی. 
امورو نسبت خدای تعالی ته کوي، د ده له نظره ژوندي موجودات الیب نیتس د ټولو 

تل په بدلون او اوښتون کې دي او د خپل تن اجزاء تل بدلوي، په داسې حال کې 
چې د هغوی صورت په خپل ځای والړ دی، مرکب موجودات هر یو، یوه اصيل هسته 

ځي،  په خپل  له منځه« اعضا»لري چې دا هسته له هغې وروسته چې د تن ټول غړي 
 حال پاتې کېږي او د هغه تن روح په ځان کې رانغاړي. 

د الیب نیتس په باور هېڅ شی هم په نړۍ کې بې ځایه او بې ګټې نه دی،  حتی د 
: ۷).رش په پدیدو؛لکه زلزله، لوږه او سېالب کې هم د خیر مسایل نغښتل شوي دي

 (۱۶۱ص. 
دده په فلسفه کې هر فردي جوهر داسې کوچنی عامل دی چې د لوی عامل هر څه 
په ځان کې لري، ځینې یې په بالقوه او مبهمه توګه او ځینې یې به بالفعله او روښانه 

 توګه. 
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د الیب نیتس په فلسفه کې هر جوهر یوه اندازه حقیقت په بالقوه توګه او یوه اندازه 
ې لري. هغه اندازه حقیقت چې به بالفعله توګه په هغه کې په بالفعله توګه په ځان ک

منعکس شوی دی،  د هغه ادراک دی او دا په هر فرد کې توپیر لري. هر فردي جوهر 
 داسې لیدلوری دی چې له هغه لیدلوري څخه نړۍ او دنیا لیدل کېږي. 

لوري څخه  لهد الیب په فلسفه کې افراد د جوهر،  یعنې د قوتوايل، فعل او تأثیر لرلو 
واحد حقیقت دی. جوهرونه له دې رسه رسه چې بې حسابه دي،  ټول له یو بل رسه 
توپیر لري. الیب نیتس څرنګه چې ځان د روح لرونکی موندلی،  همداسې یې نړۍ 
له روحه ډکه بیا موندله او له روح څخه پرته یې هېڅ وجود په عامل کې نه دی منلی، 

د ګڼلی او هغه یې د فرد جوهر بللی دی.  نو په دې هر روح یې اصیل او بسیط وجو 
اساس هر فرد روح دی او ادراک لري،  خو د الیب نیتس په نظریاتو کې د ادراک لفظ 
ځانګړې معنا لري چې د تام او کامل حس او شعور مستلزم نه دی. د ادراک لپاره 

دی  ه شانالیب نیتس بې حسابه درجې مني، له کمزوري ادراکه چې د بې ادراکۍ پ
نیولی، بیا تر کامل او مطلق ادراک پورې چې ځانګړی د باري ذات دی، وجود لري، 
دا په دې معنا ده چې فردي جوهر د ځان لپاره یوه دنیا ده،  یعنې هغه څه چې د 
نړۍ او دنیا په ټولو جوهرونو کې شته،  په هر جوهر کې وجود لري، هر یو د جوهرونو 

آیینه ده،  په دغه ډول رسه لکه چې ټوله نړۍ په هغه کې د ټولې نړۍ د ښکاره کېدو 
منعکسه وي. د الیب نیتس په فلسفه کې هرموناد، هغه کوچنی دنیا ده چې ټوله لویه 

 (۶۲: ص. ۸. )دنیا روښانه کوی
د الیب نیتس فلسفې د مونادلوژي نظریه په تجربه کې تکیه ځای لري. ده د جوهرونو 

آګاهۍ رسه تړلې ګڼله. د ده په فلسفه کې دا چې نور نفساين تصور رسچینه له خود 
موجودات هم کولی يش چې د )من، زه( ویلو حق ولري او یا دا چې کولی شو د دوی 
په باره کې داسې څه ووایو،  نو له دې طریقه چې انسان کولی يش هغه څه چې په 

ظه ده چې کُيل توګه جوهر نومېږي،  تصور کړي. همداسې دا خپله د )من، زه( مالح
نور مابعدالطبیعت مفهومونه،  لکه: علت، معلول، فعل، تشابه او داسې نور او حتی 
منطقي او اخالقي مفهومونه جوړوي، د الیب په فلسفه کې انسان په خپل وجود لرلو 
باندې ډاډمنتیا لري او له دې جهته د کُيل جوهر تصور د یو وحدت په توګه اخيل او 

 اعتبار ورباندې کوي. 
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ده له نظره مونادا یا فردي جوهرونه د فاعله قوې مرکز دی او لومړنی کامل هامغه  د
فاعله قوت دی چې د باطني او دروين افعالو رسچینه او د مونادا تحرک دی. مونادا 
فاعل جوهر دی چې متثیل، تصویر او ادراک یې دوه ممیزه صفتونه دي او ذات یې 

ر لرونکی یا متامیز یا مشخص ادراک ته بدلون هامغه له مبهم ادراک څخه میل و توپی
دی. موناداوي روحاين اتومونه دي، هر جوهر یې فعاله هستي ده، چې کوښښ یې 
د څرګندېدو یا د الیب نیتس په وینا په ادراکي صورت رسه څرګندېږي، موناداوې د 

 داسې موجوداتو په توګه دي چې د حقیقي وحدت له بخششه برخمنې دي. 
خال هم نه مني،  ځکه چې هغه د کامل علت منايف ګڼي، د ده په فلسفه  الیب نیتس

کې علم او فکر د روح آثار دي،  خو د هغه حقیقت نه دی، تن او روح دوه حقیقتونه 
نه دي،  یو حقیقت دی،  ځکه چې حقیقت نه شو ورته ویالی،  مګر هغه څه ته چې 

ي،  قوت او کوښښ دی او قوت که فعل او تأثیر ولري او هغه څه چې فعل او تأثیر لر 
فعل یې په حرکت او د هغه په اشباه کې وي،  تن دی او که د علم او ادراک په توګه 

 واوړي، روح دی. 
د الیب نیتس په فلسفه کې بسیط جوهر چې په رضوري توګه اجزاء نه لري،  مرکباتو 
ته واردېږي، خدای تعالی یو، کايف او مطلقاً کامل ذات دی، د ټولو موناداوو خالق 
دی. د الیب نیتس له نظره واجب جوهر خدای تعالی دی، له یو خدایه زیات نشته او 

ده په فلسفه کې مراتب لري، موناداوي  دا خدای جل جالله کايف دی. جوهر د
دینامیکي دی، د موناداوو کامالت د خدای تعالی جل جالله مرهون دی،  خو وړ او 
بې پایه نه دی او نقص یې له خپل ځانګړي طبیعته دی، د ده له نظره خدای تعالی 
جل جالله متعال جوهر دی چې یو، کيل او واجب دی، د ده څخه د باندې داسې 

ته چې له هغه نه خپلواک وي. خدای تعالی جل جالله حد منونکی نه دی، امر نش
 نامتناهي او بې پایه ذات دی. 

د موناد مفهوم د الیب نیتس په فلسفه کې د فرد د جوهر په نامه هم بلل شوی دی. 
الیب نیتس د فرد د جوهرونو وجود ته له نفسه په قیاس رسېدلی دی،  یعنې دا یې 

انسان کې داسې روح شته چې بُعد نه لري،  خو منشأ یې آثار لیدلی دی، چې په 
دي او قوت لري او هم یې لیدلی دی چې هر موجود له خپل حال رسه سم فعل او 
تأثیر لري،  نو په دې باوري شوی دی چې هغه څه چې په انسان کې روح یا نفس 
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ی او هآمغه د نومېږي،  په ټولو موجوداتو کې په بېالبېلو درجو رسه شته او حقیقت
هغه یې د فرد جوهر بللی دی او د هغه حقیقت یې قوت ګڼلی دی او هغه څه چې په 
عامل کې ثابت دي، هآمغه دي او نورې ټولې پېښې، محسوسات او حاالت څه په 
محسوساتو کې او څه په معقوالتو کې د هغه څرګندونې دي. همدا د الیب نیتس 

چې په پای کې ورڅخه محسوس رامنځ ته محاسبه په ډېرو کوچنیو ادراکاتو کې 
 کېږي،  لویه السته راوړنه ده او د علم او حکمت بنسټ او مدار جوړوي. 

قوت داسې څه دی چې آثار یې څرګند دي، خو خپله محسوس نه دي،  یعنې غیر 
مادي دي، نو په واقعیت کې د تن حقیقت هم غیر مادي دی او د فرد جوهر چون 

وجود دی او همدارنګه د خالق له ارادې پرته له منځه نه يش بسیط دی، فلهذا اصیل 
 تالی. 

 پایله
په پای کې ویالی شو چې الیب نیتس په موناد رسه توانېدلی چې په متامیز ډول رسه 
نړۍ تبیین کړي، کولی شو چې د مونادولوژي یا د فرد د جوهر اصالت ته د صیرورت 

ووایو، د ده وړاند بنسټه هآمهنګي د  او د یو حال څخه بل حال ته د اوښتلو فلسفه
موجبیت د اصل لرونکې ده او هېڅ شی له علت پرته نه رامنځ ته کېږي. د ده په 
نظریاتو کې ټوپ وهل وجود نه لري، دغه د حکمت لوی اصل الیب نیتس د اتصال 
قانون بويل. دغه قانون نه یوازې له یوځای نه بل ځای ته د انتقال په اړه صادق دی 

له یوه صورته بل صورت ته او له یوه حالته بل حالت ته د انتقال په اړه هم صدق  بلکې
 کوي. 
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 برېښنايي ټاکنې

E-election 
 

Assistant research Abdul Qahar Azizi  

Abstract 
 

E-election is a new innovation of the 21st century and supplies 

a crucial need and facility for humanity. Although this type of 

election was mainstreamed originally in the late of the 20th 

century, it was strengthened in the 21st century. There are 

different types of E-election globally. Some of them provide 

remote areas and rural people with this opportunity via internet, 

and make it possible to take advantage of their basic rights. 

E-election is the only best way to resolve electoral disputes.  

There are different methods to resolve the electoral disputes, 

however, the most effective and efficient method is e-election, 

which gets rid of fraud, ensures public trust, and facilitates the 

voting. Hence, this alternative is crucial to be applied. 

 

 لنډیز
برشیت یو له مهمو غوښتنو مې پېړۍ تر ټولو نوی نوښت او د ۲۱برېښنايي ټاکنې د 

او اسانتیاوو څخه دي. دا ډول ټاکنې که څه هم د شلمې پېړۍ په وروستیو کې دود 
مه پېړۍ کې یې ال زور واخیست. په نړۍ کې ډول ډول برېښنايي ۲۱شوې، خو په 

ټاکنې تررسه کېږي چې آن ځینو یې د انټرنېټ په ذریعه هم د لرې پرتو سیمو خلکو 
کړی او له ټاکنیز حق څخه د ګټنې الرې چارې یې ورته برابرې ته دګډون فرصت ور 

 کړي دي.
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برېښنايي ټاکنې د ټاکنیزو ستونزو د حل غوره الره ده. د ټاکنیزو ننګونو او ستونزو د 
حل کولو له پاره ښايي بېالبېلې الرې وي، خو تر ټولو اغېزناکه او ګټوره الره یې 

 ته کوي، د ولس باور ګټي اوتیا رامنځبرېښنايي ټاکنې دي چې فساد ختموي، روڼ
 خلکو ته غوره اسانتیا برابروي. په همدې خاطر باید دا انتخاب په غوره ډول پلی يش.

 

 رسیزه
برېښنايي ټاکنې، لکه څرنګه چې له نوم څخه یې ښکاري، د الکټرونیکي وسایلو 

دونکې او ه کېټاپ او  نورو ماشینونو( په واسطه تررس )موبایل، کمپیوټر، برېښنا، لپ
، پاره یې د پخواين سیسټم پرخالف، له ستونزوډیجیټيل ټاکنې دي چې د برشیت له

ته کړي دي. په دې څېړنه کې ننګونو او خنډونو رسه رسه ډېرې اسانتیاوې هم رامنځ
 برېښنايي ټاکنې پېژندل شوي او نور موضوعات یې روښانه شوي دي.

تان کې یوه لویه جنجايل او ستونزمنه د ټاکنو موضوع په افغانس د موضوع هدف:
مسئله ده او تر دې مهاله هر ډول تررسه شوې ټاکنې، له شخړې پرته نه وې، نو اړینه 

پاره هڅې ويش چې د ټولو خواوو د خوښې او کېدو لهده چې د داسې ټاکنو د تررسه
و اړتیا ده ا الرهپاره غوره حلقناعت وړ وي. برېښنايي ټاکنې د ورته ستونزو د هواري له

 لیدل کېږي د افغانستان رشایطو ته په کتو، باید کار پرې ويش او وڅېړل يش.

ددې څېړنې  په برکت به لږ تر لږه د برېښنايي ټاکنو په اړه عامه  :د موضوع مربمیت
پاره فرصتونه الپسې پراخ يش؛ ځکه د عامه ذهنیت جوړ او د ټاکنو ډیجیټيل کولو له

 پاره ښه فرصت ګڼل کېږي.تګ لهد وړاندې اذهانو جوړول په خپله
په دې مقاله کې له تحلیيل میټود څخه کار اخیستل شوی،  د څېړنې تګالره:

معلومات راټول او تجزیه شوي دي. په دې مقاله کې هڅه شوې چې لوستونکو ته د 
برېښنايي ټاکنو په اړه عمومي او لومړين معلومات وړاندې يش، که څه هم په یوه 

کې د برېښنايي ټاکنو اړوند موضوعات رانغاړل خورا ستونزمن کار دی، خو دلته مقاله 
بیا هم هڅه شوې چې لوستونکو ته اړین معلومات ورکړل يش. په دې مقاله کې د 
برېښنايي ټاکنو پر پېژندنې رسبېره په لګښتونو، ډولونو، د څارنې د ډولونو، له ټاکنو 

د  و، د برېښنايي ټاکنو په ښېګڼو او دغه رازڅخه د افرادو تشخیصولو یا نه تشخیصول
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برېښنايي ټاکنو په نیمګړتیاوو بحث شوی دی. ددې ترڅنګ مقاله پایله او وړاندیزونه 
 لري او په مأخذونو باندې پای ته رسېږي. هیله ده لوستونکو ته ګټوره متامه  يش.

 د برېښنايي ټاکنو پېژندنه
ې دي څخه یو مهم نوښت، برېښنايي ټاکند یوویشتمې پېړۍ د ټکنالوجیکي نوښتونو 

کولو کې یې ګټور نقش لوبولی دی. دا ټاکنې د چې د ټاکنو په عرصي او ماډرن
کالسیکو ټاکنو په خالف، چټکې، اسانه او ساده دي. د برېښنايي ټاکنو د اړوندو 
 موضوعاتو د پوهېدو له پاره اړینه ده چې د برېښنايي ټاکنو نوښت له بېالبېلو اړخونو

 څخه وڅېړل يش.
برېښنايي ټاکنیز سیسټمونه په نړیواله کچه کارول کیږي، خو د هېوادونو له لوري 
د دا ډول سیسټم منل، لوی زړه غواړي. ځینو هېوادونو دغه سیسټمونه ازمایيل او 
منيل دي، ځینو نورو له ازمایلو وروسته وررسه مخه ښه کړې ده، خو یو شمېر نور 

: ۴دغه سیسټمونه و ازمایي او په راتلونکي کې یې وکاروي.)هېوادونه پالن لري چې 
 انټرنیټ(

په هر حال، برېښنايي ټاکنې هغه ټاکنې دي چې رایه ورکوونکي د کمپیوټر په 
ذریعه یا په سافټ بڼه رایه ورکوي او د خپلې خوښې نوماند انتخابوي. معمواًل په دې 

یږي، ر څخه ګټه اخیستل کډول ټاکنو کې له ملس کېدونکي )ټچ لرونکي( کمپیوټ
خو د سرتګو معلولیت لرونکو اشخاصو له پاره د غږیزو وسیلو څخه ګټه اخیستل کیږي؛ 
یعنې په دې ډول ټاکنو کې نه یوازې د روغو وګړو، بلکې د معیوبو او معلولیت لرونکو 
اشخاصو د حق د ضیاع د مخنیوي په خاطر هم له ځینو وسایلو ګټه اخیستل کېږي 

وګړو حقوق خوندي يش. دا ډول ټاکنې څلور پړاوه لري؛ لومړی رایپاڼې  چې د ټولو
ترتیبیږي، دوهم د رایه ورکونکو له لوري انتخاب، دریم رایه پاڼې سیسټم ته سپارل 
کیږي او په څلورم پړاو کې بیا رایې راټولیږي او جدول ته رسول کیږي چې د هر 

ه رېښنايي ټاکنې په دوه ډوله تررس نوماند رایې محاسبه او ثبتیږي. په عمومي ډول ب
( I-votingکیږي؛ لومړی هغه چې د انټرنیټ له الرې تررسه کیږي او انټرنیټي ټاکنې )

 بلل کیږي، دوهم ډول یې له انټرنیټ پرته ساده برېښنايي ټاکنې دي.

معموالً برېښنايي ټاکنې په لویو ډیموکراټيکو هېوادونو کې  تررسه کیږي، په داسې 
لومړنی ډول یې یعنې انټرنیټي ټاکنې په هغو هېوادونو کې تررسه کیږي  حال کې چې
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چې کوچني وي او له جنګ جګړو لرې وي. برېښنايي ټاکنې تر ډېره حده د 
ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، په ټاکنیز سیسټم د باور جوړولو، ټاکنیزو پایلو ته د اعتبار 

ڼل یت یوه بنسټیزه وسیله ګورکولو او د ټاکنیزې پروسې د ټولیز مؤثریت او مثمر
 کیږي.

که چېرته برېښنايي ټاکنې په غوره ډول تررسه يش، نو د بډو او رشوت د مخنیوي، 
د پایلو د ژر اعالنېدو، الرسيس ډېرښت او په ټاکنیز بهیر باندې د عامو خلکو د اعتبار 

 د ډېرېدو المل ګرځي. 
وي ډولونه په دې نه دي بریايل شپه هر صورت، له بده مرغه د برېښنايي ټاکنو ټول 

چې خپلې موخې په سم شکل تعقیب کړي او تررسه کړې ژمنې عميل کړی يش. په 
همدې خاطر اوسنۍ برېښنايي ټاکنې یو لړ ستونزې هم لري. په ځينو برخو کې 
تقنیني او تخنیکي ستونزې راوالړیږي؛ په ځینو ځایونو کې د یادې پروسې په 

 ا برسېره کېږي او ځیني مهال له نویو ټکنالوجیو رسه د وګړورښتینولۍ باندې شکونه ر 
یا ډلو مخالفتونه هغه لویې ننګونې دي چې د برېښنايي ټاکنو پروسې یې ستونزمنې 
کړي دي. دغه راز، د برېښنايي سیسټمونو پېچلتیا او د کړنالرو اړوندې ننګونې یې دا 

یزو ونو د عامو وګړو او آن د ټاکنستونزې ال ډېروي. ځیني وختونه پر دغو ټاکنیزو بهیر 
ادارو نه باور هم یو لړ ننګونې ګڼل کیږي، ځکه پر یو لړ برېښنايي ټاکنیزو سیسټمونو 
یوازې محدود شمېر متخصصین پوهیږي او عام وګړي خو ال پرېږده چې آن زیاتره 
ټاکنیز کارکونکي هم له دغو سیسټمونو رسه بلد نه وي. که چېرته برېښنايي ټاکنیز 
سیسټمونه په سم ډول پالن او پيل نه يش، نو ښايي له ګټو یې زیانونه ډېر وي. په 
همدې خاطر، اړینه ده چې د پالن او پيل کېدو له پاره یې باید پاملرنه ويش، چې 

 دغه سیسټمونه بریايل او کارنده فعالیت وکړای يش.

 د برېښنايي ټاکنو لګښتونه
مه ګډون ترڅنګ، دا ډول ټاکنې خورا ډېرو د روڼتیا، د درغلۍ د نشتوايل او د عا

 لګښتونو ته اړتیا لري. دلته یې د لګښتونو ځينې بېلګې ذکر کیږي:
یورو لګښت راغلی  ۳.۸په اسټرالیا کې په  انټرنیټي ټاکنو کې په یوه رای ورکونکي  

په برازیل کې د رایه ورکولو ماشینونه نصب شوي چې د هر رای ورکونکي په رس  دی؛
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ته په اِسټونیا کې د انټرنيټي ټاکنو رامنځ ډالرو پورې لګښت راغلی؛  ۵خه تر څ ۳له 
 ډالرو پورې لګښت راغلی؛ ۱-۵کولو له پاره د سړي رس له 

 ډالر لګښت راغلی؛ ۰.۶په هند کې د رأی اچولو ماشین پر نصبولو د سړي رس 
لګښت راغلی، یورو  ۲۱په ایرلینډ کې بیا د رای اچولو ماشین پر نصبولو د سړي رس 

میلیونه یورو ماشینونه پېرل  ۵۳میلیونه رای اچونکو له پاره په  ۲.۵چې په دې ترتیب 
 شوي دي؛

امریکایي ډالر  ۳په فلیپین کې د رای اچونکو ماشینونو پر نصبولو، د سړي رس 
 لګښت راغلی؛

 یورو لګښت راغلی؛ ۰.۳په سویس کې د انټرنیټي ټاکنو له پاره د سړي رس 
امریکايي  ۳ایاالتو کې د رای اچونې ماشیونو په  نصبولو، د سړي رس  په متحده

 ډالره لګښت راغلی؛ او
امریکايي ډالره  ۴په وینزویال کې د رای اچونې ماشیونو په  نصبولو، د سړي رس 

 مخونه( ۳۴-۳۳:  ۳لګښت راغلی. )
ه رس په افغانستان کې په وروستیو ولسمرشیزو ټاکنو کې، چې په  دودیزه  بڼه تر 

 ډالره لګښت راغلی دی. ۶.۴رس شوي؛ د سړي

میلیونه ډالره لګښت  ۱۲۰دې ږ ټاکنو پر لومړي پړاو ن یزوولسمرش د افغانستان
دا لګښت د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې اته برابره کم  .: انټرنیټ(۱) راغلی

میلیون  ۱۹۲پاره کال د ولسمرشیزو ټاکنو له ۱۳۹۸په داسې حال کې چې د .دی
 ډالره بودیجه ځانګړې شوې وه.

 د برېښنايي ټاکنو ډولونه
برېښنايي ټاکنې په نړیواله کچه بېالبېل ډولونه لري او هر هېواد د خپلې جغرافیې، 
نفوسو، ټولنیز وضعیت او افرادو وضعیت ته په کتو ځان ته ځانګړې ډول ټاکنې کړي 

 دي چې له دې امله ټاکنې هم بېالبېل ډولونه لري.
( برېښنايي ټاکنې په الندې برخو وېيش: Jeremy Laukkonenنن )جرمي لک

 : انټرنیټ(۴نوري سکیرنونه، مستقیم ثبت کوونکي وسایل، او انټرنیټي رای اچونې. )

په دغو سیسټمونو کې لومړی هغه یې پخوانی او ډېر عام دی، دوهم هغه یې بیا نوی 
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ني ټولو نوی ګڼل کیږي. ځی او لږ عام دی، په داسې حال کې چې دریم سیسټم بیا تر
هېوادونه له پورته یوه څخه ګټه اخيل، خو ځینې نور هېوادونه شته چې د پورته دریو 
سیسټمونو له ډلې، له څو څخه یې ګټه پورته کوي او آن ځینې یې له یو شمېر نورو 

 تخنیکونو رسه ګډ کړي هم دي.
 ه نړیواله اداره ده؛ د( له لوري، چې د ډیموکراسۍ او برېښنايي ټاکنو یو IDEAد )

 برېښنايي ټاکنو څلور ډوله ذکر شوي دي. دا سیسټمونه په الندې ډول دي.
دا ماشینونه کېدای يش  :(DRIکولو برېښنايي ټاکنیز ماشینونه )د مستقیم ثبت

کاغذ ولري یا دا چې له کاغذ پرته وي. کاغذ لرونکي سیسټمونه یې د رای ورکونکو 
 اطمیناين پاڼه صادروي؛

OMR چې سکیرنونه او د رای پاڼو د پېژندنې ځانګړي ماشینونه لري  :سیسټمونه
چې د رای ورکونکي انتخاب معلوموي. دا سیسټمونه کېدای يش مرکزي محاسبايت 
سیسټمونه وي )چې رای پاڼې په ځانګړو محاسبايت مراکزو کې سکین او ګڼي( یا 

وي )چې سکن کول او ( PCOSحوزوي محاسبايت نوري سکین کونکي سیسټمونه )
ګڼل په رای مرکزونو کې تررسه کوي او څرنګه چې رای ورکونکی رای استعامل کړي، 

 مستقیامً یې ګڼي(؛
دا آلې مستقیم ثبتوونکي برېښنايي ماشین  (:EBPsد رای پاڼو برېښنايي پرنټرونه )

ته ورته والی لري چې د رای ورکونکي د انتخاب درلودونکی برېښنايي ټوکن یا د 
ماشین له لوري پېژندل کېدونکې پاڼه تولیدوي. دا ټوکن یا پاڼه د رایپاڼې ځانګړي 

 سکیرن ته داخلیږي چې په اټوماټیک ډول ګڼل کیږي.
داسې سیسټمونه دي چې د انټرنیټ له الرې  د انټرنیټي رای اچونې سیسټمونه:

خيص ش مرکزي ګڼیز یا محاسبايت مرکز ته رایې انتقالوي. په دې سیسټمونو کې د
کمپیوټرونو له الرې رایې اچول کیږي او هم کېدای يش چې د رای ورکولو په مرکزونو 

 کې د هر هغه کمپیوټرونو له الرې رایې واچول يش، چې انټرنیټ رسه نښتی وي.

وه الرو کول په دلکه څرنګه چې وړاندې ورته اشاره وشوه، د برېښنايي ټاکنو تررسه
ي ټاکنې دي او بل ډول یې ساده برېښنايي ټاکنې ممکن دي چې یو ډول یې انټرنیټ

 دي چې دلته یې دواړه ډوله څېړل کېږي.
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 لومړی: ساده برېښنايي ټاکنې
د امنیتي او الرسيس د ستونزو له امله، په یوه ځانګړې ساحه کې د ټاکنو له پاره 

ارول کځانګړي لوی ماشینونه نصبیږي. په دې ډول ټاکنو کې معموالً دوه ډوله وسیلې 
( او مستقیم ثبتونکی ماشین optical scanning machinesکیږي؛ نوري سکیرنونه )

[direct recording electronic (DRE) machines.] 
 الف: نوري سکیرنونه

دا ماشینونه یو ډول سکیرنونه دي چې د رای اچونې کالسیک یا پخواين سیسټم ته 
ینونو کې د رای اچونکي له لوري ورته سیسټم پر بنسټ جوړ شوي دي. په دغو ماش

په نخښه شوې رایپاڼه سکین کیږي او په ډېر لنډ وخت کې، د رایه اچونې له پای ته 
رسېدو وروسته؛ پایله په ډاګه کوي. ددې سیسټم ښه والی په دې کې دی چې رایه 
ورکونکی په اليس شکل له خپل انتخاب څخه په بشپړه توګه ډاډمن وي او په ډاډه 

پل الس له انتخاب وروسته رایپاڼه ماشین ته د سکین په موخه ورننبايس او زړه په خ
 د ماشین له لوري د اړوند کاندید په رایو کې محاسبه کیږي.

په نوري سکیرنونو کې رایه اچونکی رای پاڼه ډکوي او د خپلې خوښې کاندید ته 
یرن له سک یې استعاملوي. له دې وروسته یې بیا یاد شوي سکیرن ته داخلوي چې د

لوري یې انځور اخیستنه کیږي. نوموړی سکیرن ددې صالحیت هم لري چې ناسمه 
ډکه شوې رایه پاڼه رد کړي او له رایه اچونکي وغواړي چې بیا ځيل د خوښې کاندید 

 ته رایه ورکړي ترڅو یې رایه معتربه وګڼله يش.
خپله رای  رېپه ځینو نورو سکیرني سیسټمونو کې، رایه اچونکی د کمپیوټر له ال 

کاروي او د خوښې کاندید غوره کوي. دغه رایه پاڼه د کمپیوټر له الرې پرنټ کیږي، 
رایه ورکونکی یاده پاڼه تصدیق/السلیک کوي او سکیرن ماشین ته یې داخلوي. سکیرن 
رای پاڼه اخيل او محاسبه کوي یې. پورتني دواړه سیسټمونه د برېښنايي ټاکنو 

 سیسټمونه دي.
م پخوانی او مخکینی سیسټم دی، نو د نړۍ زیاترو هېوادونو منلی، دغه سیسټ

ځینو بیا له ازمایښت وروسته پرېښی، مګر داسې هېوادونه هم شته چې د کاغذي 
رایو څخه ګټنه کوي او دا سیسټم یې ورته اړین او اسايس ګڼلی دی. الندې به د 

 ځینو هېوادونو نومونه ذکر کړو چې دا ټکنالوجي کاروي.
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ې هېوادونو د ښاروالیو له لوري پورته سیسټم کارول کیږي: کاناډا، متحده د د
 ایاالت، فلیپین او جنويب کوریا؛

: ۴په دې هېوادونو کې سکیرن سیسټم پرېښودل شوی دی: جرمني او بریټانیا. )
 انټرنیټ(

 ب: مستقیم ثبتوونکي برېښنايي سیسټمونه
ې غذ نه کارول کيږي. په دپه مستقیمو ثبتونکو برېښنايي سیسټمونو کې کا

سیسټمونو کې ټچ لرونکی )ملس کېدونکي( کمپیوټرونه کارول کیږي او د ټچ پردې 
په واسطه رای اچونکي د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکوي. په دې سیسټم کې په 
مستقیم ډول رایې شمېرل کيږي او لومړنی غوره ټکنالوجیک سیسټم دی. برازیل او 

ي چې دغه سیسټمونه یې په ټول هېواد کې دود کړي او ګټنه هندهغه هېوادونه د
 : انټرنیټ(۴ترې کوي. )

مستقیم ثبتوونکي ماشینونه ټچ یا ملس کېدونکې پردې )سکرین( لري چې له 
کمپیوټر رسه وصل وي. دا ډول آلې رایه ورکونکي ته رای پاڼه خالصوي او رای 

، ایه ورکوي. له رای ورکولو وروستهاچونکی د ګوتې له الرې د خپلې خوښې نوماند ته ر 
رای پاڼه تړل کیږي او رایه ورکونکی له څو ګونو رایه ورکولو څخه منع کوي. مستقیم 
ثبتوونکي ماشینونه مستقیامً رایې رسه جمع کوي، په دې ترتیب یو ځانګړی ماشین 

 ېرلڅو دندې اجراء کوي چې د رای پاڼو ترتیب، رایه اچول او جمع کول او دغه راز شم
ګڼل کیږي. د دغو ماشینونو بله ځانګړنه دا ده چې رایه ورکونکي ته سماليس د رایو 
میزان یا د کاندیدانو رایې نه ښيي او د رایو تر اعالن پورې یې پټې سايت. دا ډول 
ماشینونه زیاتره وختونه د کمپیوټري وایرسونو له امله تر ګواښ الندې راځي. د 

( Cryptographicله پاره ښه الره د کریپټوګرافیکي ) کمپيوټري وایرسونو د مخنیوي
تخنیکونو کارول دي. د دغو تخنیکونو له الرې لومړی د ټاکنو له پاره جوړېدونکي 
سافټویرونه ارزول او تصدیق کیږي. له دې وروسته بیا دغه سافټویرونه له ټاکنو 

ر دا تخنیکونه توړاندې ازمایل کیږي او د ټاکنو پر ورځ ورڅخه کار اخیستل کیږي. 
یوه مهاله د وایرسونو پر وړاندې  د سافټویرونو ساتنه او محافظت کوي. وایرسونه د 
ټاکنو پر مهال پورته ذکر شوي ماشینونه ویجاړوي، خو دا هغه مهال امکان لري چې 
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دغه ماشینونه له انټرنیټ رسه نښتي وي. له همدې امله یاد ماشینونه له انټرنیټ څخه 
 ږي.ګوښه ساتل کی

په دې ډول سیسټمونو کې، ځینې داسې ماشینونه دي چې رایپاڼې ورته د 
ځانګړې الرې څخه داخلیږي او بیا انتخابونکي هامغه داخل کړل شوې پاڼه ښيي 
چې کوم کاندید ته رایه ورکوي. ځینې نور بیا پرمختليل ماشینونه دي چې عادي د 

نکی په پاڼې ښودل کیږي او رای اچو کمپیوټرونو، آیپیډونو او ټابلیټونو پر سکرین رای
کې د خوښې وړ کاندید ته رایه استعاملوي. خو باید په یاد ولرو چې رای ورکونکی په 
هیڅ صورت له کاغذ څخه کار نه اخيل، بلکې ټول کار د سکرین پر مخ وي او له هغې 
الرې کاندید ته رایې اچول کیږي. ددې ترڅنګ، په ځینو ماشینونو کې د رسید 

یا وړه پاڼه رای اچونکي ته ورکوي چې مطمئین يش رایه یې فالنکي کس ته  چیټۍ
 استعامل  شوې او رسېدلې ده.

 دوهم: انټرنیټي ټاکنې
انټرنیټي ټاکنې بیا هغه ډول ټاکنې دي چې رای اچونکي په کې د انټرنیټ له الرې 

ې چ د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي. دا سیسټم تر ټولو هغو نوی سیسټم دی
اوسمهال په نړۍ کې دود شوي دي. دا سیسټم کارونکو ته ددې اجازه ورکوي چې 
یا دې خپله رایه، دمخه مشخص شوي مرکز کې وکاروي یا دا چې له کوره دې د خپلو 
وسایلو په ذریعه د انټرنېټ له الرې رایه اچونه کې ګډون وکړي. اِسټونیا لومړنی هېواد 

: انټرنیټ(؛ خو په نړیواله کچه نور ۴ټاکلی دی )دی چې دا ډول سیسټم یې ځان ته 
 هېوادونه هم شته چې له یاد سیسټم څخه یې ګټه اخیستې ده.

برازیل، اِسټونیا، هند او وینزویال هېوادونه دا ډول سیسټم کاروي؛ کاناډا، متحده 
، اایاالت، پیرو او ارجنټاین یې بیا په خپلو یو شمېر سیمو کې کاروي؛ په بوتان، بریټانی

ناروې، قزاقستان، اسټرالیا، نیپال، فلیپین، ګواټیامال، کوسټاریکا، ایکواډور، روسیه، 
منګولیا، بنګلدېش، انډونیشیا، فینلینډ، سومالیا او سویس کې اوسمهال د ازمایښت 
په حال کې دی او بلجیم، فرانسې، هالنډ، جرمني، پاراګوای او جاپان بیا له یو څه 

 ه سیسټم پریښی دی.مودې کارولو وروسته دغ
په نوییمه لسیزه کې د انټرنېټ له دود کېدو را پدې خوا هڅه کیږي چې د نورو 
برخو ترڅنګ ټاکنیز بهیر ته هم انټرنېټ ننویستل يش. په ټاکنو کې د انټرنېټ په 
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استعامل رسه رایه ورکونکي د انټرنېټ رسه نښيل، د کمپیوټر له الرې د خوښې وړ 
ورکوي؛ آن تر دې چې یو کس په خپل کور کې له خپل شخيص نوماند ټاکي او رایه 

کمپیوټر څخه هم له یاد شوي حق څخه ګټه اخیستی يش. که څه هم هېوادونه 
غواړي چې د دې ډول ټاکنو له الرې لرې پرتو سیمو ته په مهمو پرېکړو کې د ګډون 

ادونه د ېو حق ورکړي او ډیموکرايس په  رښتینې معنی پلې کړي، خو بیا هم زیاتره ه
انټرنېټ په خوندیتوب باور نه لري. د همدې وېرې له امله، په یو شمېر هېوادونو لکه 

: ۵اِسټونیا، فرانسه، سویس او فلیپین کې محدودې انټرنېټې ټاکنې تررسه شوې دي.)
انټرنیټ( په اِسټونیا کې له دې ډول ټاکنو څخه په لوړه کچه کار واخیستل شو، خو 

ته د نوموړي هېواد انټرنیټي سیسټم له یرغلونو رسه مخامخ شو؛ له لږ کارېدلو وروس
هامغه و چې دغه هېواد بېرته خپل پخواين ساده سیسټم ته وروګرځېد. په دې ډول 
یرغلونو کې خورا ګواښوونکي وایرسونه شامل و چې شخيص کمپیوټرونه او نور 

رونو په د کمپیوټ کمپیوټرونه یې ګواښل او زیاته صدمه یې ورته رسوله. ددې ترڅنګ
ټپه درېدل یې بله ستونزه وه چې په نوموړي هېواد کې یې کمپیوټرونه له خنډ رسه 
مخامخ کړي وو. دغه راز بله ستونزه یا ننګونه چې په انټرنیټي ټاکنو کې لیدل کیږي، 
هغه په ټاکنو کې د زور استعامل یا د رایې پلورل دي. په انټرنیټي ټاکنو کې، په 

ه چاپیریال خوندي نه وي، رایه اچونکي په زور یوه نوماند ته په رایه ځانګړي ډول ک
ورکولو مجبورېدای يش او دغه راز کېدای يش چې په اسانۍ رسه خپله رایه یا ووټ 

 وپلوري.
الندې به د ځینو هېوادونو له لوري د ټاکنو په برېښنايي کولو، وخت او ډول باندې 

 په لنډ ډول رڼا واچول يش.
 ارجنټاین

ز. کال کې له یو لړ محدودیتونو رسه ۲۰۰۴په ارجنټاین کې برېښنايي ټاکنې په 
ز. کال کې ۲۰۱۶وشوې. ددې ترڅنګ نور ممد ټاکنیز اصالحي تقنیني اسناد په 

ز. کال ټاکنو له پاره له جنويب کوریا څخه د ۲۰۱۷تصویب شول. ارجنټاین د 
ې په ټول ننګونو له امله ی مستقیمې ثبتونې برېښنايي آلې راونیولې، خو د امنیتي

: ۴هېواد کې په سم ډول ونشوای کاروالی، خو په ځینو سیمو کې یې وکارولې.)
 انټرنیټ(
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 په  برازیل کې برېښنايي ټاکنې
ز. کال کې د مستقیمو ثبتونکو برېښنايي سیسټمونو له الرې ۱۹۹۶برازیل په 

اد ته وغځول شوې ز. کال کې ټول هېو ۲۰۰۰برېښنايي ټاکنې پیل کړې. دا آلې په 
ز. کال کې کاغذي رایپاڼې پای ته ۲۰۱۸او په ټول هېواد کې وکارول شوې. په 

 ( : انټرنیټ۴ورسېدې.)
 په کاناډا کې برېښنايي ټاکنې

په کاناډا کې فډرايل ټاکنې د کاغذي رایپاڼو په واسطه تررسه کیږي. په ځینو ښاروالیو 
ار اخیستل برېښنايي سیسټمونو څخه ککې بیا له نوري سکیرننو او مستقیمو ثبتونکو 

کیږي، خو انټرنیټي ټاکنې بیا په یو شمېر محدودو سیمو کې موجودې دي. برېښنايي 
ټاکنې  یوازې په ښاروالیو کې استعاملیږي، خو په فډرايل کچه بیا دا ډول ټاکنې 

 ( : انټرنیټ۴مستعملې نه دي. )
 په اِسټونیا کې برېښنايي ټاکنې

ز. کال کې له انټرنيټې ۲۰۰۵یا ځایي کچه د لومړي ځل له پاره په  اِسټونیا په محيل
ز. کال کې ټول هېواد ته وغځول ۲۰۰۷ټاکنو څخه ګټه واخیسته. دا ډول ټاکنې په 

شوې. که څه هم د کاغذي رای اچونې سیسټمونه تر دې مهاله په دغه هېواد کې 
ي رول کیږي. بهر میشتشته، خو د ټولو رایو دریمه برخه بیا له انټرنیټي الرې کا

: ۴اِسټونیایان هم کوالی يش چې د انټرنیټي ټاکنو له الرې خپلې رایې وکاروي.)
 ( انټرنیټ

 په هند کې برېښنايي ټاکنې
ز. کال کې ۱۹۸۲په  هند کې د لومړي ځل له پاره د برېښنايي ټاکنو ماشینونه په 

. کال کې په نسبي ز۱۹۹۹وکارول شول، خو تر ډېره وخته پورې منل شوي نه و. په 
ز. کال کې بیا په ټول هېواد کې برېښنايي ټاکنیز ۲۰۰۲توګه ومنل شول، خو په 

 ( : انټرنیټ۴سیسټمونه د قبول او ګټه اخیستنې وړ وګرځېدل. .)
په هند کې بیا تر ټولو ښه او غوره  ماشینونه شته چې کېدای يش په افغانستان 
کې هم وکارول يش. د هند مستقیم ثبتوونکي برېښنايي ماشینونه لېږدېدونکي 

ولټه برېښنا یا بیټرۍ باندې هم چلیږي. دوی د همدې  ۱۲ماشینونه دي چې په  
ورکونکي د اطمینان په خاطر  پاره له بیټرۍ څخه کار اخيل او ترڅنګ یې رایهله
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چیټۍ یا رسید کاغذونه هم کاروي. دغه راز د هند په ځینو سیمو کې انټرنیټي ټاکنې 
 هم کارول کیږي.

 په پیرو کې برېښنايي ټاکنې
ز. کال کې د برېښنايي ټاکنو ماشینونه په کار واچول او ۲۰۱۳پیرو په لومړي ځل په 

ه اوسېدونکي تر پوښښ الندې  راوستل. سلن ۱۴په ورپسې څو کلونو کې یې نږدې  
په نوموړي هېواد کې ټچ سکرین )ملس کېدونکې پردې( لرونکي مستقیم ثبتوونکي 

 ( : انټرنیټ۴برېښنايي ټاکنیز ماشینونه کارول کيږي. .)
 متحده ایاالت

د متحده ایاالتو په هر ایالت کې بیا نوري سکیرني ماشینونه کارول کيږي. ځیني 
ره ټاکنیزه حوزه کې مستقیم ثبتوونکي برېښنايي ماشین لري او ځیني ایالتونه په ه

نور ایالتونه بیا د کاغذي رايپاڼو او مستقیمو ثبتونکو برېښنايي ماشینونو ګډوله یا 
مخلوط کاروي. انټرنیټي، برېښنالیکي، او فکيس رای اچونه یوازې په ځینو پوځي 

 ( : انټرنیټ۴ځایونو پورې محدوده ده.)
ویال کې مستقیم ثبتوونکي برېښنايي ماشینونه کارول کیږي. دا ماشینونه په وینز 

رای اچونکو ته د هغوی د اطمینان په موخه چیټۍ هم ورکوي او ترڅنګ یې بله 
ښېګڼه دا ده چې دغه ماشینونه په برېښنايي توګه مرکزي ماشینونو ته د رایو حساب 

 ج په فزیکي الرو لېږدوي.لېږدوي، خو نور پورته ذکر شوي ماشینونه بیا نتای
 د برېښنايي ټاکنو ګټې

. د پایلو شفافیت او روڼتیا چې د انساين تېروتنو او غلطیو ۲. د رای اچولو چټکتیا ۱
. د اوږدمهاله سپام ډېر احتامل ۴. د رایپاڼو د ضایع کېدو مخنیوی؛ ۳مخنیوی کوي؛ 

ید ته کیږي او د رایپاڼو د تولشته، ځکه د ټاکنیزو مامورینو په وخت کې سپام رامنځ
. د رای ورکونکو ۶. د رای ورکونکو قناعت ډېروي؛ ۵میږي؛ او توزیع اړوند مصارف راک

. د انټرنیټي ټاکنو له امله په ۷ګډون ډېروي په ځانګړي ډول په انټرنیټي ټاکنو کې؛ 
و د ته کیږي ځکه لوجسټیکي، ټرانسپورټي اټاکنیزو لګښتونو کې ډېره سپام رامنځ

کیږي؛  تهکې ځنډ نه رامنځ حمل او نقل لګښتونه نه وي او د وسایلو په لېږد را لېږد
. په رای مرکزونو او د وسایلو په لېږد کې د فساد مخنیوی کوي ځکه انساين السوهنه ۸

. ړندو انسانانو ته د غږیزو رایپاڼو اسانتیا او دغه راز په هېواد کې دننه ۹په کې نه وي؛ 
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رکولو د و د رأیالرې او له هېواده بهر رای ورکونکو ته د انټرنیټي ټاکنو د اسانتیا له
. برېښنايي ټاکنې په یوه وخت د څو ژبو لرونکو له پاره د ۱۰الرسيس کچه ډېروي؛ 

ته کوي، خو په کاغذي رایو کې له یوې یا دوه د ډېرو ژبو رای ورکولو اسانتیا رامنځ
 مخ(۱۰: ۳ځایول ستونزمنه ده.)

 د برېښنايي ټاکنو نیمګړتیاوې
 د انټرنیټي بریدونو احتامل روڼتیا تر پوښتنې . د شفافیت او روڼتیا لږوالی، ځکه۱

. تر ټاکنو وړاندې، د ټاکنو ۳. غیر متخصصو افرادو له پاره نا اشنایي؛ ۲الندې راويل؛ 
پر مهال او تر ټاکنو وروسته د ټاکنیزو سیسټمونو په لېږد، زېرمه کولو او ساتلو کې 

اکنو اړوندو سیسټمونو په تړاو . د برېښنايي ټ۴کلکو او جدي امنیتي ترتیباتو ته اړتیا؛ 
. د ټاکنیزو ادارو له لوري د کنټرول او څار ۵د ټاکنیزو ټيمونو د موافقو نشتوالی؛ 

کمښت ځکه تر ډېره حده د سیسټم جوړونکو او د ټکنالوجۍ اړوندو کسانو له لوري 
. د رای ۷. د بیا ځيل ګڼلو یا شامرلو محدودیت؛ ۶د دقیق څار امکان موجود وي؛ 

. د رایو د رسیتوب او محرمیت له ۸نکو له پاره اضايف عامه پوهاوي ته اړتیا وي؛ ورکو 
اصل څخه د رسغړنې امکان موجود وي، په ځانګړې توګه د رای ورکونکي تشخیص 
او د رای اچولو په بهیر کې )کله چې رایه اچونکی وغواړي رایه استعامل کړي، لومړی 

 پېژندنې وروسته بل پړاو د رای استعامل دیباید د سیسټم له لوري وپېژندل يش، له 
چې رای ورکونکی د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه ورکوي، په دې پړاو کې ښایي د 

. له شته قانوين اسنادو رسه د ټکر ۹رای ورکونکي هویت ټریک یا وموندل يش(؛ 
يس .  د بهرنیو هیکرانو )برښنایي برېدګرو( او سیسټم ته د کورنیو الرس ۱۰احتامل؛ 

. سیسټم ته ۱۱لرونکو کسانو له لوري د هیک کولو )شنډولو( او ناوړه استعامل وېره؛ 
. د برېښنايي ۱۲د کورنیو الرسيس لرونکو کسانو له لوري د پراخ فساد احتامل؛ 

 مخ(۱۱: ۳ټاکنیزو سیسټمونو د پېر او ساتنې د مصارفو ډېروالی. )

کېدو موضوع ده چې د ټاکنو  د تررسهکولو څار بله مهمه د برېښنايي ټاکنو د تررسه
څارنه کوي. د څارنې له مخې برېښنايي ټاکنې په دوه ډوله وېشل شوي دي چې په 

 الندې رسلیک کې روښانه کېږي.
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 تر څار الندې او بې څاره برېښنايي ټاکنې
برېښنايي ټاکنې کېدای يش په دوو بڼو تررسه يش چې یو ډول یې تر څار الندې او 

بې څاره ډول دی. تر څار الندې برېښنايي ټاکنې د رای ورکولو په ځانګړو  بل ډول یې
مراکزو او غرفو او دغه راز په مشخصو شویو حوزو او سیمو کې تررسه کیږي چې د 
ټاکنیزو ادارو د مامورینو تر نېغې څارنې الندې وي. دا ډول ټاکنې پخوانیو ټاکنو ته 

ه کېدای يش. په دې ډول سیسټم کې د بډو، ورته دي او په کلکه بڼه یې څارنه  تررس 
فساد، رای پلورنې او د رایو محرمیت د له منځه تللو امکانات ډېر کم دي. په بې څاره 
برېښنايي ټاکنیز سیسټم کې رایه له ځانګړو مراکزو او غرفو پرته اچول کیږي او رای 

اچونه  په رایهکیفۍ، کور او هر ځای څخه ورکونکی کوالی يش له دفرت، کارځای، نېټ
کې ګډون وکړي. ددې ډول سیسټم څارنه ستونزمنه ده او په اسانۍ د ټاکنیزو 
مامورینو له لوري نه يش څارل کېدای، ځکه د مامورینو څخه لرې وي. په دې ډول 
بې څارنې ټاکنو کې د بډو، رای پلورنې، فساد او درغلیو شونتیاوې ډېرې زیاتې وي. 

ښنايي ټاکنو په برخه کې پرمختليل ګامونه اخیستي که څه هم نړۍ اوسمهال د برې
او ال هم مخ پورته روانه ده، خو پورته ننګونو او ستونزو ته یې کومه وړ حلالره نه ده پیدا 

 کړې.
( دی چې Privacyد برېښنايي ټاکنو په تړاو بله مهمه مسئله خصويص حریم )

ې ې بحث باندې په الندځیني سیسټمونه د افرادو معلومات له ځان رسه سايت. په د
 رسلیک کې بحث کېږي.

 د رای ورکونکي تشخیيص او ناتشخیيص سیسټمونه
د رای ورکولو ځیني برېښنايي سیسټمونه یوازې د رای اچولو له پاره کارول کیږي او 
د رای او رای ورکونکي پېژندنه په کې اړینه نه وي او نه هم ورباندې کوم ځانګړي 

حال کې چې ځینې سیسټمونه بیا د رای ورکونکي له  قواعد وضع کیږي. په داسې
تشخیص وروسته د هغه استعامل کړې رایې تشخیص هم کوي او د برېښنايي رای 
ځانګړی کتاب لري. دا ډول سیسټم معموالً په انټرنیټي ټاکنیزو سیسټمونو کې کارول 

 کیږي، ځکه هلته د شخص تشخیص او پېژندنه اړینه ده.
ومت کولو رسه کېدای يش د حکیا ډیجیټيل ټاکنو په تررسهد ټاکنیزو اصالحاتو 

سیايس مخالفین، مخالفت څرګندی کړي. دوی له حاکمې طبقې ویریږي چې 
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ګواکې ټاکنې له تخنیکي پلوه په خپله ګټه وڅرخوي او بیا ځيل بریايل يش او واګې 
په خپل الس کې ونیيس. ددې ترڅنګ دوی نه غواړي د حاکمې ډلې د حکومت پر 

ته يش او ټول اعتبار او کریډیټ دې د دوی مهال دې ټاکنیز اصالحات رامنځ
مخالفینو ته محاسبه کړل يش. همدا راز، دوی تل مخالفتونه کړي وي، له همدې 
امله د ښه او بد کار د تفکیک پرته هر وخت مخالفتونه کوي او موافق دریځ یې اصاًل 

يل کولو پر وړاندې د پرتو خنډونو نه خوښیږي. نو په همدې خاطر، د ټاکنو ډیجیټ
 لرې کول ستونزمن یا آن ځینې وختونه له امکانه لرې وي.

 
 پایله

پل ته شوي او ال هم د خبرېښنايي ټاکنې له څلورو لسیزو ډېر وخت کېږي چې رامنځ
تکامل په بهیر کې دي او هڅه کېږي چې په نړۍ کې داسې غښتلې او پیاوړې 

چې له مخې یې ټاکنې ال پسې رڼې، باوري، چټکې  برېښنايي ټاکنې دود کړل يش
 ګډونه وي.او ټول

برېښنايي ټاکنې، لکه څرنګه چې دمخه ورته اشاره وشوه، خپل تکامل ته نه دي 
رسېديل او پر وړاندې یې یو لړ خنډونه پراته دي. په دغو خنډونو کې د ټاکنیز بهیر 

 ري فساد، زور او تر  تیري پورېکولو( نیولې بیا تر بډو اخیستو، اداله شنډولو )هک
 هرڅه په ځان کې رانغاړي.

دغه راز برېښنايي ټاکنې رسه له خپلو نیمګړتیاوو او پر وړاندې یې د پرتو خنډونو، 
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دود او د دود کېدو په حال کې دي او هڅه کېږي چې د 

 ابرې کړي.نړۍ هر هېواد ورڅخه ګټه واخيل او خپلو خلکو ته اسانتیاوې بر 
برخې دی. که څه هم په تېرو پارملاين افغانستان له دې ډول ټاکنو څخه ال هم بې

او ولسمرشیزو ټاکنو کې د بایومټریک آلو په کارولو رسه هڅه وشوه چې له برېښنايي 
ټاکنیزو سیسټمونو رسه خلک بلد او د دغو سیسټمونو دود کېدو ته الره هواره يش، 

 ت حساب دي چې کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې.خو بیا هم دا هڅې په نش
 وړاندیزونه

د افغانستان وضعیت له نړۍ رسه پرتله کول یو څه ستونزمن دي. ځکه دلته څو 
پسې لسیزې جګړې  روانې دي او ویني تویېږي. په داسې رشایطو کې ټاکنو خپل پرله
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اهمیت ال پسې ډېرېږي. السه ورکړی  نه دی او ورځ تر بلې یې اهمیت او ارزښت له
همدې ته په پام رسه دلته اړینه بریښي چې ځینې وړاندیزونه اړوندو ادارو ته وړاندې 

 يش.
. د ټاکنو کمیسیون چارواکي باید د خلکو د اعتامد او باور د ترالسه کولو له پاره ۱

د پرمختليل برېښنايي سیسټم په کار اچولو الس پورې کړي. که نن نه وي، نو لس 
کاله وروسته باید داسې سیسټم ولرو. بیړه اړینه نه ده، خو احتیاط او دقت غوره نتیجه 

ز. کال کې څېړنې او ۱۹۸۶ورکوي. په برازیل کې د برېښنايي ټاکنو له پاره په 
 ز. کال کې تررسه شوې.۲۰۰۹لوستنې پیل شوې او په 

له چې هیڅک. د نړیوالو له تجاربو دې ګټنه ويش. دا یو منل شوی حقیقت دی ۲
هم یو نوی سیسټم په اسانۍ له هامغه لومړي رسه بشپړ نه وي او نه یې هم څوک یا 
ډله کولی يش چې په لومړي ځل پیاوړی شکل وازمایي. همدې اړتیا ته په پام رسه 
الزمه ده چې د هر سیسټم په الر اچولو کې باید د نورو نسلونو، ملتونو او هېوادونو له 

چې ستونزې کمې او د سیسټم د بریا چانس تضمین کړل تجربو څخه ګټنه ويش 
يش. د برېښنايي ټاکنو پر مهال باید د نورو هېوادونو له تجاربو څخه ګټه واخیستل 

 يش چې غوره برېښنايي ټاکنې دود کړل يش.
. ددې ترڅنګ باید د برېښنايي سیسټم په جوړولو او پېرلو کې دې اړوند رشیکان ۳

ولري. ځکه دوی کوالی يش چې د یادو سیسټمونو او سیايس مخالفین برخه 
نیمګړتیاوې را برسېره کړي او له همدغو نیمګړتیاوو څخه په ګټه اخیستنه، وکړای يش 
چې پر یاد ټاکنیز سیسټم د خلکو باور او اعتامد صفر کړي. هغه مهال به بیا د یاد 

 سیسټم ګټورتیا او اغېزناکي هیڅ ګټه ونه رسوي.

 
 مأخذونه

[، 1393غربګولی  21« ]د ټاکنو لګښتونه له کومه کېږي؟»يس پښتو.  يب يب -۱
، [۱۳۹۹/۰۳/۱۲] الرسسی:
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 معاون رس محقق قند آقا صاحبزاده
 

 بررسی رئالیسم در فلسفه
 

A study of realism in philosophy 

 
 Research Fellow Qandagha Sahabzada  

Summary  

Realism is the tendency to pay attention to facts and avoid 

fantasies, and, loyalty to nature or real life and its precise 

expression without fantasy, realism actually means the school 

of Originality. Realism in Persian is called "reality" and "real 

originality", and, those who believed general concepts had an 

external basis, that is, that they had a real existence, were called 

realists. The main teachings of realism are that we live in a 

world of real things. Realist philosophy has two basic 

principles. First, the principle of independence, that is, the 

existence of the world, objects and events in the relationship 

between objects and events, does not depend on man. Second,  

the principle of recognizability, that is, the world can be known 

as it is. There is also realism in philosophy, which has an 

artistic, moral, and … literary course. How realism is 
crystallized in philosophy, especially in art, ethics and 

literature, so in this research, it is investigated by descriptive-

analytical method. Finally, I come to the conclusion that 

realism has existed in philosophy for a long time in moral, 

artistic and literary dimensions. Realism in art means the 

commitment to reflect external reality in the scene of artistic 
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imagery and drama. Realism in ethics means believing in the 

existence of facts and values independent of minds and 

cultures. Moral realism is the opposite of moral idealism. 

 

 خالصه
مچنان ه ، رئالیسم عبارت از گرایش و توجه به واقعیت ها و پرهیز از خیال بافی است

 آن بدون خیال پردازی. رئالیسم وفاداری به طبیعت یا زنده گی واقعی و بیان دقیق
و  «گراییواقع»در واقع به معنای مکتب اصالت واقع است، این اصطالح در فارسی 

شود، و کسانی که معتقد بودند مفاهیم کلی، وجود واقعی نامیده می« اصالت واقع»
دارند، واقع گرا یا رئآلیست خوانده می شدند. آموزه های عمده رئالیسم مشتمل بر 

بوده که ما در جهانی متشکل از امور حقیقی زنده گی  میکنیم. فلسفۀ رئالیستی این 
دو اصل بنیادی دارد. نخست اصل استقالل)ناپیوستگی(، یعنی وجود جهان، اشیاء 
و حوادث در روابط بین اشیاء و حوادث به انسان بستگی ندارد. دوم، اصل قابلیت 

 توان شناخت. ارد، میچنان که وجود دشناسایی، یعنی جهان را آن 
رئالیسم در فلسفه نیز وجود دارد و سیر اخالقی، سیاسی، هرنی ... دارد، اینکه 
رئالیسم چگونه در فلسفه به خصوص هرن، اخالق و ادب متبلور شده، در این تحقیق 

گردد، خالصه اینکه که رئالیسم در فلسفه در ابعاد اخالقی، سیاسی بررسی می
بازمنایی بدون »ا حاال وجود دارد. واقع گرایی در هرن به مفهوم وهرنی از دیر زمان ت

و به معنای التزام به انعکاس واقعیت بیرونی در صحنه تصویر و منایش « آرمانگرایی
باشد. رئالیسم)واقع گرایی( در اخالق، به معنای قائل شدن به وجود هرنی می

همچنان واقع گرایی  واقعیات و ارزش های مستقل از اذهان و فرهنگ ها است. 
 اخالقی در مقابل آرمان گرایی اخالقی، قرار دارد.

 

 مقدمه
احث، ترین مبالیسم همواره یکی از مهمهای ایدهدر تاریخ، فلسفه بالخصوص نظریه

جهان خارج و اثبات وجود و واقعیت آن بوده است، در سیر تاریخ فلسفه همیشه 
ای گرایش نسبت به واقعیت جهان خارج وجود دانشمندان و فالسفه به طور گسرتده
یا مکتب اصالت واقع، هم در فلسفه قدیم  گراییدارد. در مقابل این بحث تیوری واقع
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که واقعیت موضوعی، یا جهان مادی، وهم در فلسفه جدید عقیدۀ  بود، قائل به این 
ست ای امستقل از آگاهی ذهن وجود ندارد. در فلسفه قدیم و قرون وسطی نیز نظریه

کند. یعنی اشیاء، وجود که حقیقت جهان مادی را از ادراک برشی، مستقل می
 کننده بستگی ندارد.ستقل دارند و وجودشان، به ادراکم

رئالیسم تقریبا نقطه مقابل ایده آلیسم بوده و برای اشیاء، به مفهوم مستقل از 
ذهن و فكرما واقعیت قائل است. رئالیسم اشیاء را آن چنان كه هستند قبول دارد و 

رئالیسم به  .ندكهای شخصی خوداری میاز تعبیر و تفسیر جهان خارج طبق تجربه
شد. باها ازقبیل واقع گرایی، اصا لت واقع، اصالت گرایی نیز مسمی میسایر نام

زمانی که بحث از رئالیسم)واقع گرایی( در فلسفه به میان می آید، شامل اصول و 
ی قرون وسطی و جدید بر شود. برخی فالسفهها میپدیده مبانی مکتب اصالت واقع

شکال نقد کرده اند، از منظر کانت جای اایی را به شکل از گر مباحث فکری، آرمان
تأسف برای فلسفه است که هنوز نتوانسته وجود جهان خارج را اثبات کند. هایدگر 

د خواهنو رشم آورتر این است که فالسفه هنوز هم می:»گوید در پاسخ به کانت می
 (۴۷: ص ۹«)جهان خارج را اثبات کنند

به نظر فالسفۀ رئالیست این اعتقاد که اشیای واقعی مستقل از ما وجود دارند، به  
عنوان جزئی از تفکر انسان درآمده است. اعتقاد به وجود جهانی خارج از ما، خیلی 

ها معتقد هستند، که رئالیسم، راحت تر از اعتقادات دیگر است. ازین رو رئالیست
رویکردی  گراییکرد رئالیستی، مطابق اصول واقع عقل سلیم، علم و دانایی است. روی

وص گرایی( در فلسفه بالخصعقلی و مطابق با عقل سلیم است. بحث رئالیسم)واقع
میباشد. که با  اخالق، هرن و سیاست یکی از مباحث بنیادی رئالیسم در فلسفه

 د.فلسفی در ساحات مذکور روشن میگرد-بررسی منودن این مسئله، عقاید رئالیستی
موضوعات و مسائل مهم رئالیستی در فلسفه همواره یکی از مباحث مهم و قابل بحث 

باشد، که تحقیق حارض به منظور بررسی مسائل رئالیسم را  در رئالیستی  میفلسفۀ 
 فلسفه بررسی می مناید. 
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مربمیت موضوع این است که رئالیسم یا ) واقع گرایی( از مباحث  :مربمیت موضوع
ارزش در فلسفه است، و بررسی آن در حوزه های اخالق، سیاست و هرن یکی مهم و با 

از نیاز ها اکادمیک عرص حارض به حساب می آید، که بررسی همچو مسائل میتواند 
 راهگشا و ممد برای تحقیقات مرتبط باشد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی و ارائه مبانی رئالیسم در فلسفه به خصوص  هدف:
های ریالستی مبنی بر نظریات گاهباشد. و دیدای اخالق، هرن و ادبیات میدر حوزه
 های مذکور  مورد بررسی قرار میگیرد.  در عرصه فالسفه

آوری  و فن جمعتوصیفی استفاده شده  -در این مقاله از روش تحلیلی روش تحقیق:
اطالعات، متناسب با ماهیت موضوع روش غیرمستقیم و کتابخانه ای بوده و در حد 

 امکان از منابع معترب عملی در این عرصه استفاده به عمل آمده است.
 

قبل از اینکه رئالیسم در فلسفه را در حوزه ها مختلف مورد بررسی قرارد دهیم، نخست 
های مربوط فلسفه، رئالیسم، و سیر تاریخی رئالیسم به تعریف و مفهوم شناسی واژه 
 بسیار به طور فرشده میپردازیم:

 

 الف فلسفه
یا فیلوسوفیا که کلمۀ یونانی است، از دو بخش تشکیل   (philosophy)لغت فلسفه

اولین کسی که این  .شده است. فیلو به معنی دوستداری و سوفیا به معنی دانایی
کلمه را به کار برد، فیثاغورس بود. بنابراین فلسفه از اولین روز پیدایش به معنی عشق 

 (۲۵۰: ص ۱۱) .ورزیدن به دانایی، تفکر و فرزانگی بوده است
ارائه کرده اند که  فلسفه و متفکران، تعاریف مختلفی از فالسفه ،تاریخ در طول

 های مختلف فالسفه هر کداممعانی اصطالحی متعدد و گوناگونی یافته است. گروه
عریف و تعبیر مربوط به یک اند ولی این اختالف تتعریف خاصی از فلسفه کرده

اند، و هامن معنی حقیقت نیست. هر گروهی این لفظ را در معنی خاص بکار برده
فیثاغورس فلسفه را به معنی دوستداری  .اندخاص منظور خویش را تعریف کرده 

فلسفه علم به موجودات است از آن جنبۀ  ارسطودانایی تعریف منوده. به نظر 
دارند. سیرسون فلسفه را علم پیدا کردن به رشیف ترین امور و توانایی  وجود که

(  ابن ۴۰: ص۱۳استفاده از آن به هر وسیلۀ ، که ممکن شود تعریف منوده است. )

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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سینا فلسفه را چنین تعریف منوده است: فلسفه، آگاهی بر حقایق متام اشیا است، 
، کانت( ۲۵۱به قدری که برای انسان ممکن است بر آن ها آگاهی یابد.)هامن: 

 (۴۷: ص ۹) داند.را شناسایی عقالنی از راه مفاهیم حاصل شده میفلسفه 
 ب ـ رئالیسم)واقع گرایی(

 مأخوذ است که آن واژه از  «real»، از لغت«واقع گرایی»، به معنای «رئالیسم»واژه 

«res»  است، و« شیء»التینی مشتق است که به معنای«reality»   از همین کلمه
(. ۳۰۳: ص ۲۰اشیای واقعی یا واقعیت است )مشتق شده است که به معنای 

رئالیسم در فلسفه با رئالیسم هرنی، حقوقی، اخالقی و سیاسی متفاوت است. هم 
 چنین رئالیسم در فلسفه و معرفت شناسی گونه های چند دارد.

ها و پرهیز از تخیل و تصورات ذهنی، و وفاداری رئالیسم عبارت از توجه به واقعیت
 .: ص۲۰ه گی  واقعی و بیان دقیق آن بدون خیال پردازی است )به طبیعت یا زند

رئالیسم به معنای مکتب اصالت واقع است. رئالیسم در زبان فارسی  (۳۰۴
مسمی است، و اشخاصی معتقد به مفاهیم کلی، که « اصالت واقع»و « گراییواقع»به

ت خوانده می دارای وجود خارجی اند یعنی وجود واقعی دارند، واقع گرا یا رئالیس
 شدند.

آموزه های عمده رئالیسم این است که، ما در جهانی متشکل از امور حقیقی زنده 
گی  میکنیم. که در آن امور گوناگونی همچون اشخاص و اشیاء وجود دارند، اعیان 
جهان واقع، قطع نظر از کاربرد آنها به دست ما وجود دارند، و با بهره گیری از عقل 

در باره این اعیان به دست آورد. معرفت در باره این اشیاء،  ممکن است شناختی
قوانینی که بر آنها حاکم است؛ و روابط آنها با یکدیگر مطمنئ ترین راهنامی سلوک 

 ی رئالیستی دو اصل بنیادی دارد: فلسفه (۴۸: ص ۱۷آدمی است. )

بین  وابطاول، اصل استقالل)ناپیوستگی(: یعنی وجود جهان، اشیاء و حوادث در ر 
اشیاء و حوادث به انسان بستگی ندارد. به عبارت دیگر، جهان، مستقل از ذهن و 

 عقل انسان وجود دارد، اگرچه انسانی نباشد که آن را درک کند.

شدن  چنان که هست، قابلیت شناختهدوم، اصل قابلیت شناسایی: یعنی جهان آن
: ص ۸توان شناخت. )دارد، میچنان که وجود را دارد. به بیان دیگر، جهان را آن

۴۰۴) 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
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اندیشه های واقع گرایانه از زمان ارسطو تاکنون برگسرتۀ تفکرات رئالیستی افزوده 
می شود، عمده ترین معیاررئالیسم از ایده الیسم)پذیرش جهان مادی و طبیعی به 

مستقل از ذهن انسان  وارزش ها دانش ها و عنوان یک واقعیت غیر کتامن است(
رند. با این حال بعضی از دانشمندان رئالیسم عالوه بر عامل مادی به عامل وجود دا

ها به دو گروه تقسیم شده اند، واقع گرایان غیر مادی باور دارند. از این رو رئالیست
طبیعی یا علمی  و واقع گرایان عقالنی یا قدیمی. این گروه جهان را مستقل از ذهن 

ه این است که ب وظیفه علم ند و اعتقاد دارندمی دان و زیر سیطرۀ قوانین طبیعی
شناخت هستی طبیعی بپردازد. فالسفه معروف مكتب رئالیسم ارسطو، جان الك، 

 باشند. هربرت اسپنرس، راسل و غیره می
 گرایی( رئالیسم)واقع سیر تاریخی -ج 

ا پدر ر  گرایانه، رئالیسم تاریخ طوالنی دارد. معموالً ارسطوهای واقعبه نظر اندیشه
گرا، هر دانند. از زمان وی تاكنون فیلسوفان واقعگرایی( میی رئالیسم )واقعفلسفه

شویم، بر گسرتۀ تر میاند و هرچه به زمان حال نزدیك كدام تفكرات متفاوت داشته
شود. ارسطو شاگرد افالطون بود و افالطون شاگرد تفكرات رئالیستی افزوده می

هی که سقراط گشوده بود پی گرفته و اندیشه استاد را به سقراط. افالطون هامن را
اوج رسانده بود. ولی کار ارسطو با تحلیل حتی با کالبد شکافی فلسفه زنده و رسشار 
افالطون آغاز شد. ارسطو از این راه یعنی تحلیل و سنجش منطقی فلسفه افالطون و 

. رئالیست های (۳۰ص : ۲۱فیلسوفان پیش از او، به اندیشه های خاص خود رسید. )
عنوان دقیق ترین و مفید ترین شیوۀ تشکل معرفت انسان   بعدی طبقه بندی را به

درباره اعیانی که در واقعیت طبیعی یافت می شود؛ تلقی می کردند و به این متایل 
تداوم بخشیدند در اخالق نیکوماخوس، ارسطو آرمانهای یونانی میانه روی هامهنگی 

تاکید قرار داد و معتقد بود شخصی که براستی تربیت یافته باشد؛ در و توازن را مورد 
 هدف زنده  هدایت فعل اخالقی و رفتار سیاسی خویش عقل خود را بکار می اندازد.

که به معنی فعلیت یافنت همه استعدادهای   گی  انسان نیل به خوشبختی است
این است که ماده اصل اساسی واقع گرایی فلسفی  (۵۷-۴۹: صص۱۷انسان است. )

واقعیت نهایی است. تپه ها، درختان، شهرها و ستارگان تصوراتی رصف نیستند که 
در ذهن افراد شاهد و یا حتی در ذهن ناظر رسمدی وجود داشته باشند. آنها فی 
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نفسه و قائم به ذات و مستقل از ذهن وجود دارند. گرچه واقع گرایان در مورد واقعیت 
د؛ از جهات دیگر اختالف نظر پیدا می کنند. و از این لحاظ به ماده توافق نظر دارن

 (۲۲:ص ۲۲مکاتب فرعی مختلفی تقسیم میشوند. )

به همین منوال در قرن چهاردهم میالدی در اروپا تحول فرهنگی و دگرگونی 
یا « رنسانس»بنیادی در باورها و ارزش ها به وجود آمد و به همین جهت به نام عرص 

زایش( نامگذاری شده است. این دگرگونی ها منجر به پیدایش نظریات تولد جدید )نو 
های مختلف فلسفی، اجتامعی و تاریخی شد، که در رشد و مكاتب مختلف در حوزه

 (۲۵۹: ص ۷رئالیسم تأثیر بسزای داشت. )
الیسم، در حوزۀ اخالق نیز در مقابل مبنی بر اختالف واقعگرایی در مقابل آیده

آلیسم اخالقی است و به معنای اصالت دادن به واقعیات و كنار نظریه مكتب ایده
آمدن با وضع موجود و تحصیل بهرتین مثرۀ عملی ممكن از آنهاست. واقعیت در این 

دهد. در مقابل جا به معنای چیزی است كه مثرۀ عملی و ملموس از خود نشان می 
نوی های معلی و دلبستگیگرایی بر اهتامم به امور متعاآلیسم یا آرمانمكتب ایده
گرا معموالً امور زودگذر و لذات حسی و واقع كند. در نگاه انسان آرمانتأكید می

گرا از چندان جذابیتی برخوردار نیستند. نظر به های مردم پیش پانگر و عمل بینی
نه و شود. رفتار عاقال اختالفات، اساس تفكر رئالیسم سیاسی، بر منافع قلمداد می

گرایان رایانه، رفتاری است كه برای كسب قدرت و منافع باشد. در مقابل، آرمانگواقع
ای باالتر از قدرت و ها اصول اخالقی و متعالی انسانی را در مرتبهئالیستیا ایده

 (۲۸۹: ص ۱نشانند. )سیاست می 
ان تاریخچه تصور واقعیت را با نظر پارمنیدس آغاز کرد، که رصیحاً قلمرو تومی

. در نظریه ُمثُل (۲۶: ص ۱۰قعیت را مقابل عرضگاه ظاهر و منود دانسته است )وا
ترند تا موجودات فردی و محسوس؛ که ها(، واقعیافالطون نیز بر اینکه ُمثُل)ایده

گرایی به های واقعریشه (۶۷۲: ص ۱۸چیزی جز انعکاس و تصویر آن ُمثُل نیستند )
س ناپذیر بودن زنده گی  و تفکر و فرانسییک دکارت نیز در نظریه تفک .خوردچشم می

کرد، بیکن که در حصول شناخت جهان، توجه خود را به اهمیت تجربه معطوف می
اندیشه علمی را دستخوش تحول کیفی منوده و راه را برای نفوذ در طبیعت اشیاء 

 (۱۳وامور جهان باز کردند )هامن: 
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 گرایی( در فلسفهرئالیسم)واقع
محصول عمدۀ قرن نوزدهم بوده و این قرن، قرن شگفتی است. رئالیسم یکی رئالیسم 

های فراوانی علمی از آن منشاء گرفته است. در از مکاتب فلسفی است که اندیشه
های علمی در چارچوب رئالیستی مورد تحقیق این میان مباحث زیاد در مورد پدیده

ق، سیاست و هرن در رئالیسم گیرد. موضوع تحقیق  پیرامون اخال  و بررسی قرار می
گرایی دارد. چون در است که نیاز به جستجو و تحقیق در نظریات واقع از مباحث

شناسی حقایق اخالقی و تحقیق از این که آیا حقایق اخالقی در عامل بحث از هستی
رود. ی اخالق به شامر میوجود دارند یا خیر، مهم ترین مسأله در قلمرو فلسفه

ی اخالق در کهن ترین مباحث فلسفی ریشه ی و غیر واقع گرایی در حوزهگرایواقع
های فراوانی مواجه بوده و اندیشمندان رویکردهای مختلفی دارد، ولی با فراز و نشیب

سفی اخالق با نگاهی فلرا در این بحث انتخاب کرده اند. فیلسوفان اخالق در فلسفه
اند. که یکی از این مسائل مهم این است به بررسی مسائل مرتبط با اخالق پرداخته 

 اند یا رصفاً ابداع انسان اند؟های اخالقی دارای واقعیتکه آیا ارزش
واقع گرایی در هرن به معنای التزام به انعکاس بیرونی در صحنۀ تصویر و منایش  

هرنی مطرح گردیده است، خواه واقعیت منایش داده شده زشت باشد یا زیبا. 
ع گرایی در هرن به معنای تخیلی نبودن در هرن و عمل هرنی است. بنابراین واق

فلسفة هرن به تبیین مبادی و مبانی غیرهرنی هرن یا به تعبیر دیگر به تبیین مبادی 
 فلسفی هرن می پردازد.

مفهوم رئالیسم در فلسفه دو معنا استقاده شده است. یکی از این دو اصطالح 
« یسمرئال»بوط به عرص جدید. در قرون وسطا واژه مربوط به گذشته است، و دیگری مر 

قرار می دادند، و آن را آموزۀ می « اصالت تسمیه»، یا «نومینالیسم»را در مقابل 
، وجود عینی و واقعی دارند، و رصفاً اشرتاک در «کلیات»دانستند که معتقد است 

شته به ذرا تشکیل می دهد. بنابراین، رئالیسم در گ« کلی»اسم نیست که حقیقت 
یا اصالت تسمیه  (Nominalismمعنای مکتبی بوده است که در مقابل نومینالیسم )

در فلسفه به معنای مکتبی است که در مقابل مکتب « رئالیسم»قرار دارد. ولی امروزه 
قرار می گیرد. پس اینک رئالیسم فلسفی به معنای اعتقاد به تحقق « ایدئالیسم»

حقایق خارجی، رصف نظر از ادراک انسان، و با قطع نظر از وجود مدرک انسانی 



 

138 

 

 آریانا

لیسم قرار دارد و بر آن است که اشیای مادی و واقعیت های است. در مقابل آن ایدئا
همچنین رئالیسم با  (۱۴ص : ۱۵) خارجی جدا از معرفت یا ادراک ما وجود ندارد.

رسسازگاری ندارد، زیرا پدیدارشناسی با متافیزیک  (Phenomenalismپدیدارشناسی)
یک  عنوان توالیایدئالیستی موافق نیست، ولی این مکتب، اشیای مادی را جز به 

 امر حسی قبول ندارد. 
مفهوم رئالیسم در فلسفه با هرن و ادبیات متفاوت است. در فلسفه مفهوم رئالیسم 

شود، تا آنجا که از نظر اسم که ها میبه طور کلی شامل اعتقاد به واقعیت اندیشه
 .افکار چیزی جز نام ها و مجردات آن نیست در تعارض است

آلیسم و ایده»م. درباره اینکه  ۱۷۹۰در سال « عقل نابنقد »کانت در کتاب 
آلیسمی ما را در برابر رئالیسم فلسفی و اینکه ایده« رئالیسم اهداف طبیعی هستند

« شلینگ»طور که  دهد. هامنگردد قرار میاست که همه چیز به وجود ذات باز می
واقعیت »دهد، ما می تعریفی از واقعیت ناب به ۱۷۹۵در یکی از مقاالت خود به سال 

« .کند، یعنی هر آنچه که خارج از ذات استچیزی است که بر نه من بودن تأکید می
ه آلیسم را بو از آن پس تا کنون این اصطالح رئالیسم معارض با ایده (۱۴: ص ۱۵)

دقتی در جدایی بین این دو دیدگاه برند و این اولین نشانه سوء تفاهم و بیکار می
صحیح و سامل به  و این شبهه در اذهان از مفهوم واقعیت اساس و پایهمختلف است 

 .اندوجود آورده است، آنها به اشتباه آن را معارض با قانون و ارزش ها دانسته
ای بود که تعبیری از طبیعت بود، سپس تبدیل به رئالیسم در آغاز تنها واژه

اصطالحی دقیق و شعاری برای نویسندگان بزرگ نسل اول چون استاندال و بالزاک 
به طرف این اصطالح، دید که احساس خود را هل داد گردید. سپس نسل دوم آمد و 

حالی  کرد، دررا بودن خود را انکار میکه او واقعگ« فلوبر»کند مانند راحتی کامل منی
که نوعی از وحدت گروهی حول ویژگیهای اساسی رئالیسم را به وجود آورد و این 
نفس ویژگیهایی بود که دشمنان این مکتب به آن حمله کردند و آن را مکتبی سلبی 

روی در به کارگیری تفصیالت زیاده ُمثُلنامیدند، به خصوص در شکل افراطی آن 
جی کوچک و کم پرداخنت به ارزشها و ُمثُل اعالی تقلید بود، به طوری که خار 

های شخصی نزد رئالیست های آن عرص مشاهده ادعاهای موضوعی و تجرد از انگیزه
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پرده  پرداختند وبندوباری میگری و بیتر به الابالیکردند که با وسعت هر چه متام
 .گذاشتندهای اخالقی میبر انگیزه

« میلیو»نقشی بسزا در پیروزی رئالیسم داشت. او کسی بود که اصطالح  بالزاک
(Milieu ) اش در ادبیات گشترا وارد زبان کرد که حالت یا میانه در آثار به هم تنیده 

اند. از آن یاد کرده« زوال»و « هیپولیت تین»و بزرگان علوم اجتامعی و منتقدانی چون 
نوشت برای اولین بار « کمدی انسانی»بر  ۴۲۱۸ای که به سال بالزاک در مقدمه

اصطالح رئالیسم را به کار برد، که به مثابه اعالن مکتب رئالیسم گردید. همچنان در 
ایالت متحده آمریکا رئالیسم فرانسوی به رسعت رواج یافت تا آنجا که بعضی از 

 سیستم»، به تحقیق درباره ۱۸۶۴حوالی سال « هرن جیمس»منتقدان به رهربی 
پردازان جوان بود که به قدر پرداخت که شامل موجی نوین از قصه« رئالیسم مشهور

کردند و از همین جا این نویسنده به عنوان کافی درباره تلقی رئالیسم دقت منی
 (.۲۳: ص ۱۴هامن: پرچمدار مدرسه رئالیسم آمریکا شد )

شده به همین منوال این اصطالح به ادبیات آملان راه یافت، ولی شکلی مرزبندی
ی انگلس در تعلیق«. انگلس»و « مارکس»های و محکم به خود نگرفت مگر در نوشته

این قصه به قدر کافی رئالیسم نیست. چرا »نویسد: می ۱۸۸۸بر یک قصه در سال 
تا با تفاصیل جزئی به طور صادقانه،  که واقعیت از نظر من نیاز به اضافاتی دارد

های تصویری حقیقی برای پوشش ها و رشایط منونه بدهد. سپس بر اهمیت منونه
 (.۲۴)هامن: ص   «.ورزدتأکید می Ten« تین»بالزاک و تأثیر نظریات 

اصطالح رئالیسم در سال های شصت قرن گذشته در روسیه رایج گردید تا آنجا که 
نویسنده »ان تبدیل به شعار شد که بیانگر نقد و بررسی است: نزد بعضی از منتقد

داستایوفسکی ناتورالیسم  ۱۸۶۳در سال « اندیشد.رئالیست کارگری است که می
ستوی خیزد. تولهمتا بر میکند و به دفاع از عنارص تخیلی بیفتوگرافیک را رد می

« لوبرف»او از شیوه نگارش رغم اینکه نیز همین اختالف نظر را با منتقدان دارد و به
 ای بر کارهای ترجمهپردازد و مقدمهمی« موپاسان»آید، به ستایش زیاد خوشش منی

م او اثری از رئالیس« هرن چیست؟»نویسد. خواننده در کتاب شده او به زبان روسی می
بیند، بلکه فقط تحلیلی صادقانه است، به ویژه در صداقت عواطف و رضورت منی

ه رسد. این مسئله تاکنون نتوانسته است مسئلدرباره هرن و ادبیات به نظر میمطلق او 
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جهانی  های رئالیسمبین منتقدان امروز رئالیست و آثار تولستوی، که بهرتین منونه
: ص ۱۲آید و بازتاب ویژگی های هرنی رئالیسم است، آشتی ایجاد کند )به شامر می

۷) 
در فلسفه است، بناً الزم است تا رئالیسم در چون موضوع تحقیق در مورد رئالیسم 

 ابعاد مختلف فلسفی همچون اخالق سیاست و هرن مورد ارزیابی قرار گیرد.
 الف( رئالیسم در اخالق

واقع گرایی اخالقی تا پیش از آغاز قرن بیستم یگانه رویکرد اساسی در حوزه فلسفه 
ودند که ارزش ها و حقایق اخالق به شامر می رفت. اغلب فلیسوفان بر این عقیده ب

اخالقی هامنند حقایق و اوصاف طبیعی اند به گونۀ که از هامن ابزاری که برای 
شناخت حقایق طبیعی بهره می بریم می توانیم برای شناخت حقایق اخالقی نیز 
مدد جوییم. در اوایل قرن بیستم، جی. ای. مور با استفاده از برهان سوال گشوده و 

ه گرایانه تقریر طبیعت گرایانه، در حقیقت رئالسیم اخالقی را زیر مطرح کردن مغالط
سوال برد و در عوض نظریه شهودگرایی اخالقی را که خود نیز رویکردی واقع گرایانه 
محسوب می گردید، ارائه منود که در حقیقت صالبت و استحکام واقع گرایی را تا حد 

 زیادی تحلیل کرد. 
دائرة املعارف فلسفه اخالق آورده « اقع گرایی اخالقیو »در مقاله « ریچارد میلر»

واقع گرایان اخالقی بر این باورند که احکام اخالقی، گزاره هایی صادقند و »است: 
به عالوه آن ها این  .مدعی اند که مردمان اغلب در صدد ایجاد آن احکام اخالقی اند

ها و احساسات گوینده و اظهار مطلب را که این گزاره ها با توجیحات آنها ابتدا به باور 
کننده آن احکام و نیز به آداب و رسوم جاری در فرهنگ آنان وابسته اند، منی پذیرند. 

 (۱۶۳: ص ۳)
اد به واقع گرایی یعنی اعتق»واقع گرایی را اینگونه تعریف می کند: « مایکل دامت»

 ابزار شناختاینکه گزاره های رشته مورد بحث، دارای ارزش صدق عینی مستقل از 
آن گزاره ها می باشند: یعنی صدق و کذب آنها بر حسب وجود واقعی که مستقل از 

( بر این اساس واقع گرایی اخالقی یعنی ۱۶۳)هامن: ص« ما دارند تعیین می شود.
دارند که از ابراز شناخت آن  اعتقاد به اینکه گزاره های اخالقی ارزش صدق عینی
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ها بر اساس وجود واقعی که آنها و کذب آن گزارهگزاره ها مستقل است و صدق 
 .مستقل از ما دارند، معین می شود

 «واقع گرایی اخالقی» در کتاب بصیرت اخالقی می نویسد: « دیوید مک ناوتن»
ارصار می ورزد که واقعیت اخالقی، به طور مستقل از باورهای اخالقی ما وجود دارد 

یا کاذب. این دیدگاه قایل است که صفات  و تعیین می کند که آن باورها صادقند
اخالقی، صفات اصیل و حقیقی چیزها یا کارها هستند؛ به تعبیری مجازی این صفات 
جزء اثاثیه و اجزای عاملند. ممکن است ما نسبت به برخی صفات اخالقی حساس 
باشیم یا حساس نباشیم، اما وجود و عدم آن صفات بستگی به این ندارد که ما چه 

 (۱۶۴می کنیم.)هامن: ص فکر
عی واقع گرایی اخالقی مد»نیز در تعریف این دیدگاه می گوید: « پانایوت بوچورف»

است که حقایق اخالقی و به تبع آن، اوصافی نظیر خوب، بد، درست، نادرست، 
فضیلت و رذیلت که با حقایق یا اوصاف غیر اخالقی تحول پذیر نیستند در عامل وجود 

این نظریه، این حقایق و اوصاف از آگاهی ما، از حالتی که در آن دارد. بر اساس 
حالت می اندیشیم و صحبت می کنیم. از باورها و گرایش های ما و از احساسات و 
امیال ما مستقلند، اوصاف اخالق می توانند از طریق اشخاص، اعامل، نهادها و 

ه ایق اخالقی هستند کمانند اینها تحقق یابند؛ با متثیل و تحقق این اوصاف، حق
 تطابق با آنها سبب صدق احکام اخالقی می شود.

رئالیسم در اخالق به معنای قایل شدن به وجود واقعیات و ارزش های اخالقی 
است. رئالیسم اخالقی در مقابل آرمان گرایی اخالقی قرار دارد. رئالیسم در سیاست 

تفاده از امکانات موجود است. به معنای ارزیابی واقعیت در انجام عمل سیاسی با اس
سیاست مدار رئالیست کسی است که سیاست را عرصه تالش و رقابت بر رس تحصیل 
قدرت می داند. در مقابل، سیاست مدار ایدئالیست یا آرمان گرا کسی است که معتقد 
است سیاست باید تابع غایت آمال یا ایده آل های انسانی باشد. فیلسوفانی مانند 

گوستین و تامس مور از شخصیت های دانسته شده اند که در سیاست، افالطون، آ 
آرمان گرا بوده اند. افالطون جامعه آرمانی خود را در کتاب جمهوری بیان داشته، و 
آگوستین در کتاب شهر خدا، شهر دنیا، و تامس مور در کتاب  جامعه آرمان شهر. از 

نامیده اند. یوتوپیا نام  (opianismUtاین رو، ایدئالیسم سیاسی را آرمان شهرگرایی )
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 .جزیره خیالی است که تامس مور جامعه آرمانی خودش را در آن تصویر کرده است
رئالیسم در فلسفه، به ویژه در معرفت شناسی،گونه خاصی از رئالیسم است که با 

 رئالیسم هایی که در عرصه های دیگر مطرح است، متفاوت است.
س اختالف نظرشان در پاسخ به این پرسش، که آیا مکاتب اخالقی مختلف براسا

غیر »و « واقع گرا»احکام اخالقی نشان از واقعیتی دارند یا خیر؟ به مکاتب اخالقی 
شوند. مکاتبی که معتقدند ارزش و لزوم اخالقی، واقعیت عینی تقسیم می« واقع گرا

 قرار« گرایانواقع »دارد و جمله های اخالقی، شبیه جمله نخستین است، در گروه 
 گیرند، در غیر این صورت به مکتب اخالقی غیر واقع گرایان تعلق میگیرند.می
. بر اساس تعاریف و نیز نظریات که برای اختصار به قلم (۱۶۵-۱۶۴:صص ۳)

 نیامد دیدگاهی واقع گرایانه بطور ذیل است:
 د، ها اوصافی نظیر خوب، بحقایق اخالقی در عامل وجود دارند و به تبع آن

درست، نادرست، فضیلت و رذیلت که به حقایق غیر اخالقی نیز تحویل پذیر 
 .اندباشد، محققمنی

 اندیشیم و صحبت )حالتی که در آن حالت می این حقایق از آگاهی ما
 .اندها و احساسات ما مستقلگرایش کنیم( و از امیال،می

 دیگر گزاره های های اخالقی قابلیت صدق و کذب دارند و به بیان گزاره
 .تواند صادق یا کاذب باشنددهند که میاند که خرب از واقعیتی میاخباری

 اندها و ادعاهای اخالقی صادقدست کم برخی از گزاره. 

چیز  کند: هیچرا با این جمله آغاز می« بنیادهای مابعدالطبیعه اخالق » کانت کتاب 
آورد که بی قید و رشط، خوب دانسته توان به اندیشه در جهان و بیرون از جهان منی

. کانت در جای دیگری رصیحاً (۱۴:ص ۱۵) شود، مگر )نیت( یا خواست خوب
گوید منظور او از خواست خوب یا اراده خیر، اراده نیک یا مهربانی طبیعی نیست، می

بلکه به نظر او نیکی اراده نیک، نه به دلیل پیامدش و نه حتی به دلیل نتیجه خاصی 
اراده . (۱۲۹: ص ۵شود مستعد آن است، بلکه بواسطه طبیعت آن است )ض میکه فر 

چیزی نیست جز عقل عملی و عبارتست از توانایی برگزیدن تنها آن چیز که عقل 
تنها . (۴۶: ص ۱۴ مستقل از متایل از لحاظ عملی رضوری، یعنی نیکو بشناسد )
ود ود قانون. تصور خچیزی که عقل عملی نیکو می شناسد چیزی نیست جز تصور خ
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ه تواند بو می –صوری محض است  –قانون که مربی از هر گونه متایل و تجربه است 
عنوان یک اصل صوری اراده را متعین سازد. این اراده متعین شده بوسیله رصف تصور 

 .قانون هامن اراده خیر است

نی عنی به میزااز نظر کانت آزادی و استقالل اراده نیز در همین امر نهفته است. ی
که انسان خود را بیشرت با قوانین متعین شده اراده وفق بدهد، آزادتر است. و هر چه 

تر است. از همین رو مفهوم آزادی و بیشرت آزادی خود را به منصه ظهور برساند انسان
به منصه ظهور رساندن آن در معنای مورد نظر کانت، نسبتی با جهان پیرامون 

استعالیی و متعلق به حوزه اخالق است که بیرون از جهان پدیداری ای نداشته، مقوله
 (۲۴ -۲۳: صص ۱۴) واقع شده است

اما موجودات انسانی در امور عملی لزوماً با ذهن به خصوص با قوه میل آن رس و 
شود و در چنین موجودی عقل تنها مبدا ها میکار دارند. و این امر باعث انواع تعدیل

ت و بنابراین این قواعد نوعی امر است. یعنی قاعده ای که با وصف ایجاب اراده نیس
این باید نشانه نوعی تکلیف باشد و این تکلیف . (۳۵: ص ۱۶نوعی باید همراه است )

در موجوداتی که درونشان صحنه تعارض نفس و عقل است معنی دارد وگرنه به نظر 
 .نداردکانت تکلیف برای موجودی که یکرسه عقل است معنی 

 بایسته»برد از نوع بایدی که کانت برای موجودات خردمند متناهی به کار می
باشد. این بایسته نه به موضوع کار و نه به ( میCategorical Imperative« )تاکیدی

نتیجه خواسته شده از آن بلکه به صورت و اصلی که خود نتیجه آن است مربوط می 
یدی که هنجار نهایی اخالق می باشد و از آن به این بایسته تاک(. ۵۲ : ص۱۴شود )

شود سلسله جنبان احکام اخالقی است که از اراده متعین شده امر مطلق نیز یاد می
گیرد. چنین هنجاری یکتاست و وجود بیش از یکی از آن ممکن نیست، نشأت می

ل دهد که هر یک دارای محولی کانت سه صورت از آن به شکل سه فرمول ارائه می
دهد، اما معتقد است که تعبیرهای تاکید خاص خود است. او صورت اول را ترجیح می

منایند و برای ما که خوانندگان او باشیم، لفظی بدیل احیاناً معنای آن را روشنرت می
 .باشندتر میمتقاعدکننده

مل ای عهرگز نباید به شیوه» فرمول خودآیینی یا فرمول قانون عام:  -صورت اول
 «م که نتوانم همچنین اراده کنم که ضابطه رفتاری من به صورت قانون عام در آید.کن
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چنان عمل کن که انسان را، خواه »فرمول احرتام به کرامت اشخاص:  –صورت دوم 
 «شخص خودت و خواه دیگران، همواره غایت بدانی، نه هرگز رصفاً وسیله.

همه ضابطه های ناشی از »  فرمول قانونگذاری برای جامعه اخالقی: -صورت سوم
قانونگذاری خود ما باید با یک ملکوت غایات چنان هامهنگ باشند که گویی آن 

 (.۶۲: ص ۶« )ملکوت ُملک طبیعت است. 

 گیرد وکانت از طریق قانون اخالقی، قوه ای بنام اختیار را در درون ما فرض می
معقول راه یابیم. ما توانیم به نظامی فوق محسوس و جهانی ما از این طریق می

توانیم به این نظام الاقل از دیدگاه عملی به آن واقعیت عینی بدهیم. زیرا آن را می
(. ۷۵ : ص۱۶انگاریم )موضوع اراده خویش به عنوان موجودات متعقل محض می

البته کانت تاکید می کند این امر به هیچ وجه مؤید توسعه شناخت نظری عقل 
ون اخالق را از طریق هیچ گونه استنتاج با مدد تالش های نیست. واقعیت عینی قان

توان نشان عقل نظری، خواه عقل نظری محض، خواه عقل نظری مؤید تجربه منی
کانت راه هرگونه امر مستقل از خرد آدمی رابرای ورود به (. ۸۰ص  هامن:داد )

طبق طرح  خرد فقط آن چیزی را می بیند که خود» بندد. اش را میمنظومۀ اخالقی
 (.۲۷ : ص۱۵« )های خود خلق می کند 

 رئالیسم در سیاست -ب
در عرصۀ سیاسی و اجتامعی نیز رئالیسم نزدیکی با معنای اخالقی آن دارد. و به 
معنای ارزیابی و عمل همراه با واقع بین و استفاده از امکانات موجود است. معمواًل 

را عرصۀ تالش  در رقابت بر رس سیاسون واقع گرا را کسانی می دانند که سیاست 
تحصیل قدرت می دانند. بر این مبنا اساس تفکر رئالیسم سیاسی بر منافع قلمداد 
می شود. رفتار عاقالنه  و واقع گرایانه رفتار است که برای کسب قدرت و منافع باشد. 
به نظر واقع گرایان ، کوشش برای دستیابی به قدرت، از قانون طبیعت رسچشمه می 

رد. معموالً ریالیست های سیاسی در برابر آرمان گرایان قرار می گیرند.  آرمان گی
گرایان یا ایدیالیست ها اصول اخالقی ومتعالی انسان را در مرتبۀ باالتر از قدرت و 
سیاست می نشانند. در نگاه واقع گرایان انسان معقول سیاسی، یک عمل گرای متام 

چانه زنی، بده بگیر بر محور منفعت کار آمد تر عیار است. در این نگاه شیوه های 
 است تا پاپندی به ارزشها و اصول اخالقی.
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بیشرت سیاستمداران و دولتمردان بر طبق اصول او اندیشه های واقع گرایانه عمل 
می کنند و میدان پر رقابت و  مسیر پر خم و پیچ سیاست را به جای مواعظه اخالقی 

یاولی را میتوان یک ریالیست به معنای فوق به حساب و آرمانی منی دانند که ماک
 (.۳۹۴-۲۹۳: صص 1آورد. )

با ماکیاولی، دوران جدید در تاریخ اندیشۀ اروپایی آغاز میشود که آنرا مدرنیته می 
خواند. بدیهی است که اشرتاوس آنرا رصف نو شدن یا مدرنیته منی داند ، بلکه انقالب 

به عامل و آدم است که در فلسفۀ فرانسیس بیکن در ساختار اندیشیدن و رویکردی 
وباالخاصه رنه دکارت فرانسوی و به این گفته او که انسان را موجودی می دانست که 

 در طبعیت ترصف می کند، اغاز شد.
در یک نگاه کلی گسست رادیکال ماکیاولی در جهان سیاست بر هامن شکافی 

نس را از همدیگر جدا می کرد. کاسیرر بنا یافته است که دو جهان قرون وسطی و رنسا
در توضیح انگاره های فرد و کیهان در فلسفه رنسانس تاکید کرده که روح کلی قرون 
وسطی در جستجوی اصول الهی بر کاینات بوده است. در حالیکه روح کلی رنسانس 

 در جستجوی اصول عقالنی حاکم بر اشیاء بوده است.
حث اصلی ب« اید شناخت و نه این که تخیل کرد.سیاست را ب» ماکیاولی می گویند:

بر رس شناخت امور بود. در جهان قدیم امر خیالی بود، اما علم سیاست به تبع نوین 
خواهان شناخت مناسبات موجود بود و منی توانست با چشم دوخنت با آسامن ها 

ین ا ایده های در چاله های بیافتندکه دقیقاً پیش پایش، روی زمین قرار داشت که
یکی از اساس ریالیسم است . در عبارت کلیدی ماکیاولی این واژه این وجود دارد که 
محل تأمل بسیار است" بر آنم که به جای خیال پردازی سیاسی به واقعیت روم باید 
کرد" که این نظر تجویزی رادیکال ایجاد می کند . که یکی از امواج مدرنیته را می 

 (۲۱۴: ص ۲۳سازد.)
 رئالیسم در هرن( ج

گرایی یا رئالیسم در هرنهای تصویری و ادبیات، منایش چیزها به شکلی است واقع
که در زنده گی  روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون. این واژه همچنین 
برای رشح کارهای هرنی که برای آشکار کردن راستی، چیزهایی چون زشتی و پستی 

 رود.نیز به کار میاند را تأیید کرده
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در اوایل قرن نوزدهم هنگامی که نوکالسیک در اوج فرمانروایی خود بود نه تنها 
بلکه متایالت عمده دو مکتب آثار خود را در عرصه هرن عرضه می داشتند، « آزادرسان»

رمانتیک و واقع گرایی نیز در آثار برخی از هرنمندان بازتاب می یافت. آنگاه چون به 
ده نوزدهم برسیم مشاهده می کنیم در هامن احوال که شیوۀ واقع گرایی میانه س

مکاتب هرنی دیگر چون بساط برتری و پیشوایی خود را در عامل هرن می گسرتد، 
احیای کالسیک و باربیزون و رمانتیک نیز با وجود اختالفات و حتی تضادهایشان به 

رسان نیز به پیروی از قریحه همزیستی با یکدیگر ادامه می دهند؛ ضمن آنکه آزاد
 .فردی در مسیر خویش پیش می روند

واژه واقع گرایی در هرن نیز نیاز به رشح و تعریفی مقدماتی دارد تا به قالبی محدود 
روشن درآید. این واژه در چارچوب هرن بدون ذکر کاربردهایش در  و معنایی نسبتاً 

ازمنایی ب»گرایی در هرن را چنینالً واقعادب و فلسفه معنایی مبهم و چندگونه دارد. ُمثُ 
بازمنایی طبیعت بدون گزینش و »و ، «واقعیت بدون رعایت زیبایی های قراردادی

ک واکنش علیه شیوه رمانتی»، و «شبیه سازی با نگرشی علمی و عقالنی»، و «اصالح
و وصف زشتی های زنده گی  آنچنان که بر طبقات « با خالی کردن مضمون از عواطف

« واقع گرایی اجتامعی»تعریف منود. که در تعریف آخری اصطالح «زیردست می گذرد
با محتوای آگاهی سیاسی و نگرش انتقادی بر رشایط اجتامعی معنای خود را تثبیت 

گرایی درهرن را تفسیر می کرده است؛ و این همه تنها بخشی از مفهوم کلی واژه واقع
 (۲۹۴: ص ۱کند. )

معنای التزام به انعکاس واقعیت بیرونی در صحنه تصویر و رئالیسم در هرن به 
منایشی هرنی است، خواه واقعیت منایش داده شده زشت باشد یا زیبا، خوب باشد 
یا بد. بنابراین رئالیسم در هرن به معنای تخیلی نبودن در هرن و عمل هرنی است. 

تغییر  د، و در پیهرنمند رئالیست کسی است که واقعیت را در هرن به تصویر می کش
واقعیت بیرونی در آینه هرنی نیست. رئالیسم هرنی در مقابل ایدئالیسم هرنی قرار 
دارد. هرنمند ایدئالیست در پی آرمان ها، اهداف، و احیاناً احساسات و تخیالت در 

(، یا فرا واقع گرایی، شکل افراطی ایدئالیسم  Surrealismهرن است.) سورئالیسم)
پی بیان احساس و ارائه تخیالت بی قید و بند اخالقی و غیره است  هرنی است که در

. این مکتب یک شیوه ادبی و هرنی است که ابتدا به شکل یک (۲۴۲هامن: ص )
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میالدی با انتشار بیانیه ای رشوع شد و سپس در  ۱۹۲۴جنبش در فرانسه در سال 
(،  Balzacنویسندگان، بالزاک ) (.۳۴۳-۳۴۲:صص ۱جاهای دیگر گسرتش یافت )

، را از پیروان رئالیسم قرن نوزدهم دانسته اند (Tolstoy، و تولستوی)(Dickensدیکنز)
(۲ :۱۰۶۷.) 

شیوه ای مبتنی بر بازمنایی »همچنان واقع گرایی در عامل هرنهای تجسمی 
مشهودات با دیدی دقیق و برداشتی بیطرفانه و بدون کاهش و افزایش ارادی یا 

یف گردیده. گرچه واقع گرایی نخست به شیوه ادبی و هرنی تعر« کاملبخشی آرمانی
و فکری میانه قرن نوزدهم اطالق شد، لیکن شک نیست که واقع گرایی از دیرباز به 

و درجات و مقیاسات متفاوت در مسیر تحوالت هرن بروز و ظهور یافته بوده است، 
وان تنی اظهار می تهمین است که امروزه در نقد هرنی نظریاتی چنین معترب و پذیرف

و در هرن روم چهره سازی در هرن یونان باستان خاصیت آرمان گرایی داشت، »کرد:
بیشرت به انتزاع گرایی  (Cezanneباستانی جنبه واقع گرایی. یا سیب های سزان)

یا  (Chardinنزدیک و از واقع گرایی به دورند، تا سیب های شاردن)
(  Courbetبه رصاحت اعالم می شود که کوربه)؛ و در آخر ( « Zurbaranسورباران)

پرده سنگ شکنان را به شیوه واقع گرایی نقاشی کرده است. رشح شیوه واقع گرایی 
که پیشوای آن مکتب شناخته شده نیز با همین نام گوستاو کوربه آغاز می شود، 

 است.
کتب ها و مهرن مکتب خانه « شیوه فاخر»در آملان نیز نقاشانی با پرهیز جسنت از  

، و بیان واقعیت مشهود بدون آغشنت «هوای آزاد»خانه یی، و روی آوردن به طبیعت و 
و انباشنت آن به احساسات و عواطف شخصی، و چه بسا هم با انگشت گذاردن بر 
مسائل روز و انتقاد از رشایط نامطلوب زمان به بیانی رصیح و خودمانی، مکتب واقع 

 گرایی را بنیان نهادند. 
عامری برخالف پیکرتراشی در عرصه واقع گرایی موقعیت مناسب یافت و بارور م

شد. در میانه سده نوزدهم جامعه صنعتی اروپا نیاز به قالب های معامری نوینی پیدا 
کرد که سابقه تاریخی نداشتند. بر اثر پیرشفت صنایع و تولید مصالح نوظهور و دایر 

ازه و محاسبات علمی جدید در به کارگیری شدن مراکز آموزشی برای تعلیم فنون ت
آن مصالح، اصول برپاسازی بنا از پایه تا سقف دستخوش تغییرات عمده قرار گرفت. 
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از آن جهت در تاریخ معامری حایز اهمیت  ۱۸۵۱تأسیس منایشگاه بزرگ لندن در 
 ( کاخ بلورین یا جایگاه برگزاری منایشگاه راJoseph Paxtonاست که جوزف پکسنُت)

 برای نخستین بار با مصالح پیش ساخته طرح افگند. 
دو معامر فرانسوی تاالر بزرگ برای  ۱۸۸۹ در منایشگاه صنعتی پاریس به سال 

دستگاه های صنعتی را به شیوه ای طرح افگنی کردند که استخوان بندی آن برهنه 
معامر معروف فرانسوی کتابخانه سنت ژنویو را در  (Labrousteو آشکار بود. البروست)

پاریس با منایی به شیوۀ کالسیک رنسانس و درونخانه ای به شیوه نوین از شیشه و 
 (.۲۱۱: ص ۱۹آهن ریخته گری برپا ساخت. )

در پایان کالم میتوان چنین خالصه کرد که رئالیسم در فلسفه بالخصوص در هرن 
است که در زنده گی  روزانه هستند، بدون هرگونه و ادب، منایش اشیاء به شکلی 

رئالیسم در هرن و ادب مشتمل  دستخوردگی یا افزایش تعبیر به آن اشیاء. خالصه
است بر رشح کارهای هرنی و ادبی که برای آشکار کردن راستی، چیزهایی که زشتی 

 دارای رئالیسمباشد. همچنان در ساحۀ اخالق نیز اند میو پستی را تأیید کرده
های اخالقی وجود ای از واقعیتی است که مستقل از باورهای افراد، مجموعهدیدگاه

ها، اصول اخالقی و ...(. پس مطابق رئالیسم اخالقی دارند )اعامل درست، ارزش
 گرایی با رئالیسم اخالقیممکن است باورهای اخالقی افراد اشتباه باشد. نسبی

داند و امکان ها میتنها باورهای افراد یا گروه مخالف است، چون مبنای اخالق را
کند، زیرا به وجود معیاری مستقل از باورهای اشتباه بودن باورهای اخالقی را رد می

های اخالقی قائل نیست. اگر تعریفی حداقلی از فردی و گروهی برای ارزیابی
دانیم که کسی ب گرای اخالقی راگرایی اخالقی در فلسفه را بپذیریم یعنی واقعواقع

های اخالقی را صدق و کذب پذیر بدانیم و ثانیاً بعضی از آنها را واقعاً صادق اوالً گزاره
توان واقع گرایی اخالقی را مطابق اصول اخالقی رئالیستی در فلسفه باشد. آنگاه می

گرایی اخالقی که به استقالل از ذهن و هایی از واقعتلقی منود. و اگر به تعریف
از  دهند، رجوع کنیم آنگاه برخی تعاریفد بودن در عامل خارج بها میموجو 
گرایان ثابت خواهند شد. بنظر بنده اگر اخالق را خارج از گرایان را ضد واقعواقع

حوزه جهان طبیعی فرض مناییم؛ و هرچه در جهان است طبق قوانین فیزیکی جهان 
تواند داخل در ن لحاظ اخالق منیفرض گردد، اختیاری در جهان وجود ندارد و از ای
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رای گجهان طبیعی باشد؛ دیگر اخالق استعالیی است و از این حیث یک ضدواقع
 اخالقی به وجود خواهد آمد.

 گیری نتیجه
جود های رئالیستی مو بعد از بررسی مباحث رئالیسم در فلسفه، نظر به اصول و ادعا

هرن،  خود، اصطالحی در تاریخ فلسفه،به چنین نتیجه میرسیم که رئالیسم در کلیت 
ان ی انسان ها در زمها است که به بازمنایی واقعیت مورد تجربهادبیات و سایر پدیده

و مکان معین اشاره می کند. و تقریباً رئالیسم مفهومی متضاد با آرمانگرایی، انتزاع 
 سم، مرتادفگرایی، چکیده نگاری و رمانتیسم دارد و از این رو با معنای ناتورالی

انگاشته می شود. همچنان گاه واقع گرایی را در معنای "واقع منایی" بکار می برند. 
که در این صورت مفهومی متضاد با کژمنایی است. رئالیسم به مثابه یک روش 
فلسفی، هرنی و ادبی قابل تعمیم به بسیاری از آثار هرنی، رصف نظر از سبک یا 

ی نوزدهم بر تفسیر همه سم)واقعگرایی( سدهاسلوب معین است. همچنان رئالی
  جانبه ی زنده گی  اجتامعی و تجسم دقیق سیامی زمانه ظهور یافته است.

به همین سلسله رئالیسم در اخالق نیز یک ماهیت مستقل از ذهن را ایجاب 
مناید. که یکی از مناسبرتین تبیین هایی که برای واقع گرایی اخالقی صورت می

گرفته است این مسئله را در دو محور مفاهیم اخالقی و سپس احکام و گزاره های 
مفاهیمی که در موضوع در اخالقی مورد بررسی قرار داده است. در این تبیین 

روند و معموالً فعلی از افعال اختیاری انسان یا وصفی از جمالت اخالقی به کار می
ت اند؛ همچنین اسافعال اختیاری اویند از نوع مقوالت ثانوی فلسفی دانسته شده
شوند مانند مفاهیم مفاهیمی که در محمول احکام و گزاره های اخالقی استفاده می

درست، نادرست، الزام، بایسته و نبایسته. این مفاهیم مانند مفهوم علت خوب، بد، 
باشند که از یک جهت مصداق خارجی  ندارد و از جهتی دارای منشا انتزاعی می

خارجی است؛ مفاهیمی مانند خوبی و بدی نیز مانند مفهوم علت به واسطۀ چیزی 
 این مفاهیم با فعالیت ذهنشوند. که از آن گرفته شده است در عامل عینی محقق می

اگر  شوند.و مقایسه رابطه میان فعل و یا صفتی اختیاری با هدف اخالق انتزاع می
ن هدف ای با ایهدف اخالق را ُمثاُل قرب الهی بدانیم چنانچه رفتاری یا صفت نفسانی

گوییم این کار یا صفت خوب است و اگر رابطه میان رابطه مثبتی داشته باشد، می
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گوییم این کار از نظر اخالقی بد است و در صورتی که هیچ منفی باشد می آن ها
 گوییم این کار از نظرای میان آن عمل یا صفت و هدف اخالق برقرار نباشد میرابطه

 اخالقی نه خوب است و نه بد. 
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تعریف جدید از زن  طرح دیدگاهها و ارشاد النسوان و
 افغانستان در

Ershad al-Nuswan's vision and new definition 

of women in Afghanistan 
 

Senior Research Fellow Sima Rasooli 
 

Abstract 

Tarzi was the founder of the women's visionary movement in 

Afghanistan who first raised the women’s equality and rights 
in society. He considered education as firs priority for the girls 

and women and placed women and girls' education at the top 

of these rights and give priority to this issue. After the 

independence of Afghanistan and during the reign of King 

Amanullah Khan, that was the beginning of his practical stage 

of his modernization ideas, he took fundamental steps to 

materialize the women's rights. Importantly, Tarzi was not 

preaching for women's rights in society to be only in 

contradiction with Islam and the Islamic believes of the people, 

rather women's access to these rights was considered as a part 

of Islamic teachings as well. He was pointing out to the role 

and participation of women in political and social life in earlier 

periods of Islamic history: “Muslim women held important 
positions as poets and artisans and even worked in official 

positions”. For the first time, the Ershad Al-Answan Magazine 

official name, published by Ms. Tarzi. On the other hand, Lady 

Soraya Tarzi, wife of king Amanullah, founded the 
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“Association for Women Protection”. The women's movement 
in Afghanistan has undoubtedly developed with its ups and 

down history and presented a new generation of educated 

women in the society. This idea was introduced by Tarzi family 

in the early twentieth century 

 

 هخالص
ان بود که برای نخستین بار طرزی بینان گذار اندیشه ای نهضت زن در افغانست

دخرتان را از تعلیم  کرد . او بر خود داری زنان و ی حقوق زن را در جامعه مطرحبرابر 
در فهرست اولویت های نهضت زنان قرار داد وپس از  تحصیل در صدر این حقوق و و

، که آغاز مرحله ای عملی دوران سلطنت شاه امان الله خان استقالل افغانستان و
ت حقوق زنان برداشبود گامی اساسی را در راه تامین  نوگرایی او اندیشه های تجدد و

 نکته مهم اینکه طرزی تامین حقوق زنان را در جامعه نه تنها در تعارض با اسالم و
ز ی زنان رابه این حقوق بخشی اسرتس متعقدات اسالمی مردم مطرح منیکرد ، بلکه د

ات مشارکت زنان در حی معارف اسالمی تلقی مینمود او در این مورد به نقش و لیم وتع
ن : زنااسالم اشاره میکرد ومیگفتعی در دوره های پشین تاری  اجتام سیاسی و

حتی در مقام های اداری  هرن مند داشتند و مسلامن موقف های مهم به حیث شاعر و
 کردند.یکار م

، برای نخستین بار مجله ارشاد النسوان را منترش کرد ، اسام رسمیه خانم طرزی
ان الله خان بود ، انجمن حامیت نسوان بانو ثریا طرزی دخرت موصوف که خانم شاه ام

را اساس گذاشت وبدون تردید نهضت زنان در افغانستان با تاری  پر فراز ونشیب اش 
تکامل کرد ونسل نوی از زنان تعلیم یافته وروشن را در جامعه تقدیم کرد ، که در اوایل 

 قرن بیست با فکر وابتکار طرزی وخانواده ای اواساس گذاشته شد . 
 ترشیحی استفاده به عمل آمده است در این مقاله از روش تحلیلی و  :تحقیق روش

جنبش زنان که در زمان شاه امان الله خان شکل گرفته بود محور های  :مربیت
 ورنج های گوناگون تشکیل میداد اصلی آنرا پیرشفت وترقی ونجات زن از محرومیت

تربیه ، حق تحصیل ، حق واین تشکیل حقوق در متام عرصه ها به خصوص تعلیم و 
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، آزادی گفتار وبیان ، فعالیت های مدنی ، سفرهای تحصیلی به خارج تامین کار
 میکرد . 

آشنایی بانوان نوجوان وجوان ومتام اقشار جامعه به ابتکار یک قرن پیش زنان  : هدف
 " انتشار جریده به نام ارشاد النسوان " است .

 

 مقدمه

م ، در  1865اگست  24خورشیدی ، برابر با  1244سنبله محمود طرزی در دوم 
جوار مقربه سلطان محمود غزنوی در شهر باستانی غزنه تولد یافت از این رو پدرش 

 نام اورا محمود گذاشت .
طرزی آنچه از معلم اول پدر دانا وشاعر وطن دوست خود ، رسدار غالم محمد خان 

، بزرگ مرد صاحب دانش سیاسی ، طرزی آموخت  ،طرزی را شخصیت عالی مقام 
مرد آدیخواه ، صاحب قلم که راه نجات وطن را از رش استعامر وغربت در تعمیم سواد 

 واعتالی دانش وفرهنگ می دید ، بار آورد .
م، 1919مرگ امیرحبیب الله خان وبه قدرت رسیدن امیر امان الله خان در سال 

ش موفقانه ای بود برای استفاده از در واقع پاس  افغانستان به وضعیت جدید وتال 
م، ناسونالیست های افغانستان  1919امکانات که تاری  فراهم کرده بود . در سال 

از جمله پادشاه جدید شاه امان الله خان ، محمود طرزی ، محمد ولی خان دروازی 
 ودوستان آنها در قلب حاکمیت جدید قرار گرفتند.

ستا ن را از فقر وبیسوادی وپس ماندگی شاه امان الله خان که نجات افغان
اقتصادی واجتامعی در ارتقای فرهنگ ، دانش ، تعلیم وپذیرش متدن ونوآوری می 

 رد می وفرهنگی دولت خود انتخاب کدید .تعلیم وتربیه را از اولویت های اساسی تعلی
، فغان درارتقا وتوسعه امور فرهنگیمحمود طرزی با عقیده سهم گیری زنان ا

می واجتامعی جامعه افغانستان وتثبیت حقوق زنان ، خانواده خود را تشویق تعلی
منود که از دانش خود استفاده منوده ودراین راه رهربی نهضت نسوان افغان را از 

در زمان سلطنت شاه امان الله خان «ارشاد النسوان » طریق ایجاد اولین نرشیه بنام 
نم محمود طرزی وسهم گیری هر دو دخرت به عهده بگیرند این نرشیه به مدیریت خا

به چاپ ونرش رشوع کرد « همرسان شاه امان الله وعنایت الله خان » محمود طرزی 
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وپرچم آذادی ونرش عقاید زنان را از طریق این نرشیه بلند منودند ودر این  راه مصدر 
 خدمات قابل قدری شدند.

 منت
هامنند جهان مرتقی ومتمدن به اعلیرضت امان الله خان در نظر داشت تا کشورش 

ارسع وقت پیرشفته وصنعتی گرددوتالش میکرد که موانع تکامل وپیرشفت کشور را 
از میرس کاروان ترقی بردارد به همین جهت بود که هامنند شخصیت های ملی گرا 
ی عرص خویش ، دو عامل عمده را باعث پسامنی افغانستان میدانست وتالش میکرد 

 مانع پیرشقت از رس راه کشورش بر داشته شود.تا این دو عامل 
 مستعمره بودن کشور»  -1
 بیسوادی توده ها  -2

به همین خاطر بود که بر عکس پدرانش مثل روشنفکران وطن دوست درجهبه ضد 
انگلیس قرار گرفت وبا اینکه گذشتگانش در همکاری با انگلیس بودند ، او در روزهای 

از انگلیس شد ه ورسآم آذادی افغانستان را اعالم  نخست حکومتش خواستار استقالل
 (۳14:ص. 6)کرد. 

در قسمت دوم که میتوان از تعلیم وتربیه نام گرفت ، امان الله خان مثل محمود 
طرزی وثریا می اندیشید که پیرشفت کشور ، بدون تعلیم وتربیه توده های مردم به 

 خصوص زنان ممکن نیست .
))این جستار سپاسنامه است برای یادمان طرزی وخانواده آن شکوه مند نامورانی  

که مردان وزنانش همسان وهمسنگ به فرا اندوزی دانش واندیشه شتافتند وبه 
روشنگری میدان های تاریک ذهنیت های جامعه عقب مانده که شقاوت تاری  

تنهایی در هم پیچیده بود ، جغرافیایی آنرا مثله ساخته ومردمان آنرا در حصارهای 
 ( 125 .ص:4پرداختند (( )

محمود طرزی ، اسام رسمیه، ملکه ثریا وروح افزا طرزی که از متدن وفرهنگ ترک 
بهره برده بودند )) سنگواره های جاهلیت عرص را شکستند، بی گامن اثر گذاری این 

ستان از این فرگرد شخصیت ها ، بر شاه امان الله خان وحامیت او در مقام شاه افغان
 (  59:ص.  10ها رس نوشتی را برای این رسزمین رقم می زد . (( )
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محمود طرزی خالف جریان مسلط تاریخی کشور ما در آن زمان به عنوان شخصیت 
 سیاسی خواستار تحول بنیادی زندگی زن وباورمند به تحقق حقوق وبه سازی رشای

یث عنرص فعال اجتامعی حضور داشته اجتامعی شان بود تا بتواند در جامعه به ح
 باشند.

از بردن نام زن در اجتامع حذر میشد ، بر مبنای آیه » محمود طرزی در رشایط که 
مبارکه ای که خداوند بزرگ مردان وزنان را لباسی یکدیگر خطاب کرده است  
استدالل میکرد که بدون رشد وانکشاف این نیمه ، نیمه ای دیگر را به طور کامل 
منیتوان توسعه داد ، چون باور داشت که دین اسالم بر اساس اصول مساوات وبرابری 

 (121:ص.  7.«)استوار است 

محمود طرزی به رغم باورهای سنت گرایانه اعتقاد داشت که احقاق زن ونقش فعال 
آنها را در جامعه ، هرگز خالف اصول ومبادی اسالم نیست واما با وجود متاثر بودن از 

مرتقی ومسلط کشورهای پیرشفته جهان متعقد به تقلید کور کورانه زنان  افکار
 کشورش از غرب نیز نبود .

اندیشه ها ، افکار وطرح های را که محمود طرزی برای تعلیم سواد وکسب دانش 
درافغانستان درزمان سلطنت امیر حبیب الله خان پیشنهاد می کرد ، همه تازه بود ، 

خبار افغانیه به هموطنانش معرفی میکرد .)) طرزی از طریق صفحات رساج اال 
تاسیس مکاتب ، توسعه معارف ، نرش اخبار وبدست آوردن استقالل را ممد یکدیگر 
واجزای جدا ناشدنی حساب میکرد او متعقد بود که معارف ، سواد ودانش را تعمیم 

نه تنها  دین وسیلهمی مناید وتنها افراد با سواد میتوانند اخبار ونرشات را بخوانند وب
از احوال دنیا با خرب میشوند ، بلکه در کسب استقالل باقوت عقل ودانش مجادله 

 ( ۳65:ص.  11می کنند وتوانایی حفظ آذادی کسب میدارند . (( )

خانواده طرزی نیز همگام با سیر نوپای جنبش روشنفکری به عنوان پیرو وحامی 
با شور وتالش پیگیر دنبال منودند ،  حقوق وآذادی زن از آنچه در توان داشتند

همرسش برای ملکه ثریا وخیریه نیز حیثیت یک مکتب فکری را داشت وجریده را 
 اداره میکرد .

محمود طرزی )) کسب تعلیم وتربیه را نه تنها برای مردان میخواست ، بلکه بصورت 
ن ومرد ز جدی توصیه می منود که کسب تعلیم وتربیه ، برای متام ملت افغانستان 
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فرض  است اومتعقد بود که تعلیم وتربیه به حیث وسیله اساسی وموثر برای انکشاف  
ارزش های معنوی ، استعداد های فکری ، علمی وهرنی یکی از آن فرایض است که »

زنان ودخرتان افغان نیز برای بقاءتوسعه شخصیت ، بهبود کیفیت زندگی ، اتخاذ 
 فردی واجتامعی به آن رضورت دارند.تصامیم آگانه ، درک مسولیت های 

طرزی نه تنها در اندیشه ونظر ، هوا خواه حقوق وآذادی زنان بود ،بلکه در عمل نیز 
در این راه گامهای استواری برداشت واین عمل را از خانواده اش به عنوان رس مشق 

 (121:ص.  7آغاز کرد .((  )

وهر ش اندوخته های بسیاری )) همرس طرزی اسام رسمیه که زن منوری بود واز ش
داشت اینهابودند که رضورت ها ونیاز مندیهای فرهنگی را بسیار جدی مطرح 
میکردند پس پیشنهاد انتشار نرشیه مستقل برای زنان  از طرف این ها به شاه امان 
الله خان داده شد . شاه امان الله خان آنرا پذیرفت وجریده ارشاد النسوان به نرشات 

خورشیدی ، به نرشات آغاز کرد وراهگشای بود برای زنان  1۳00ر سال هفتگی اش د
 (249:ص. 5در بند کشورش . (( )

نام این جریده ارشاد النسوان بود واز نام آن بر می آمد که در جامعه عقب نگهداشته 
شده که بالتبع در گیر مصبیت بیسوادی نیز بود وآگاهی زنان از حقوق وآذادی های 

 چ شمرده میشد، وجود جنین جریده را الزامی می پنداشت .شان در حکم هی

)) این جریده روزهای پنجشنبه انتشار میافت مدیریت آنرا اسام رسمیه همرس محمود  
طرزی ومنشی آن )ر، الف ((یعنی روح افزا دخرت محمد زمان خان خازن الکتب 

 ( 125:ص. 4وخواهر حبیب الله طرزی به عهده داشت .(() 

 1۳00د شد که)) اولین شامره ارشادالنسوان ، روز پنجشنبه اول حمل سال متذکر بای
خورشیدی ، مصادف با سومین سال پادشاهی امان الله خان در کابل انتشار یافت 
واین جریده در جهت تنویر ، اذهان وافکار توده ها یمردم به خصوص زنان مظلوم 

پر آوازه به این رشح است  افغانستان سخت تاثیر داشت . صورت ظاهری این جریده
: در صفحه اول عنوان اخبار به حاشیه راست نوشته شده ومقابل آن به حاشیه چپ 
نام مدیر ورس محرر آن آمده است ، سپس رس مقاله وطور معمول روز ، ماه وسال هامن 

 شامره وتزیید این بیت درج شده است :

 ( 264:ص.  8رفان میکند .(() خامه ام ارشاد النسوان میکند     این قدر ها وصف ع
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این جریده درکاغذ نازک پسته ای رنگ در چاپخانه سنگی در کاروان رسای ده 
افغانان " دارالتحریر شاهی "  به طبع میرسید . نام جریده در بین کلیشه ، دیوات 
وخوشه های گندم را داشت ، نوشته شده بود .ارشاد النسوان در ابتدا در چهار صفحه 

 (602:ص. 9نرش شامره دوازدهم در هشت صفحه نرش میشد . (( )وبعد از 

موضوعات مهم آنرا صحت زنان ، اخالق ، اشپزی ، خیاطی وتربیه اطفال تشکیل 
میداد وهم این جریده از پیرشفت وانکشاف فرهنگی زنان جهان وکشورهای مسلامن 

انستان مثل وهمسایگان بحث میراند وهمین طور خرب های مربوط به امور زنان افغ
میله ها ورس گرمی ها را نیز نرش میکرد .مثآل)) در شامره سوم سال اول پنجشنبه 

خورشیدی، درمورد میله زنان در باغ بابر چنین مینویسد : بنابر  1۳00یازده حمل 
اعالنی که یک روز قبل شده بود ، جمله قرش نسوان کابل جنت نشان از وقت شش 

فوج به سوی باغ بابر شاه که از باغ های تاریخی کشور بجه صبح ، جوقه جوقه وفوج ، 
است رهسپار گردیده بودندوباغ را که مشاطه باد بهاری به شگوفه وسبزههای تروتازه 
آراسته وپیراسته گردیده بود ، پر منودند ، در چهار اطراف باغ ها ، دکانها ، بازار های 

شندگان همگی نسوان وخرید زنانه از هر صنف واز هرطبقه ترتیب شده بود که فرو 
 (289:ص. ۳داران نیز از هامن جنس لطیف نسوان بودند.(()

ارشاد النسوان معموآل به شکل منظم نرش میشد وزمانی بی نظمی در شامره های آن 
 1۳00رخ میداد، به گونه مثال )) شامره پانزدهم سال اول آن که در دوم ماه رسطان 

خورشیدی  1۳00سنبله  2۳انزدهم به تاری  خورشیدی ، چاپ شده ، ولی شامره ش
، به طبع رسیده است ودر آن معذرتی مبنی بر معطل ماندن نرش جریده به نرش رسیده 
گفته شده است که ارشاد النسوان شاید پیش از پنج یا شش ماه نرش نشده باشد در 

ص. :1دایره العارف آریانا آمده است نرش آن برای شش ماه دوام منوده است .(( )
999) 
م ، برای نخستین بار در تاری  افغانستان ، مکتبی برای دخرتان گشوده  1921در 

نفر در  40شد که مکتب مستورات بود ودر شهر آرا کابل موقعیت داشت وبه تعداد 
 آن اموزش را آغاز کردند.

خورشیدی ، به تصویب  1۳4۳))در نخستین قانون اساسی افغانستان که در سال 
ش گسرتده امان الله خان وزنان خانواده طرزی آذادی های برای زنان رسید به کوش
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این قانون ،  68، از جمله تحصیالت ابتدایی برای دخرتان مطابق ماده جاگرفت
اجباری گردید .لغو نکاح صغیره ، محدود کردن طویانه ، تعیین سن ازدواج برای 

ست اندکه متاسفانه در سال ، مثال های از این د 18سال وبرای دخرتان  22مردان 
م ، در اثر نفوذی گروهی ، متام ریفورم های یاد شده که توجه  1924لویه جرگه 

فراوان به ابعاد انسانی واجتامعی مردم افغانستان به خصوص زنان داشت تعدیل 
 (۳87:ص. 2گردید .(( )

 یبدین سان طرزی وخانواده اش برای روشن شدن ذهنیت زنان نقش ارزنده ای را باز 
کرده وبه عنوان طالیه دار جنبش روشنفکری در میان قرش اناث افغانستان نام خویش 
را ثبت ت تا ری  منودند .تحوالتی که درزمان شاه امان الله در عرصه های مختلف 
اجتامعی از جمله درعرصه زنذگی زنان صورت پذیرفت ، از اندیشه های ترقیخواهانه 

ارشادالنسوان ، گشایش مکتب مستورات برای  طرزی مایه گرفت .)) انتشار جریده
 تعلیم وتربیه زنان ، رفع روپوش وحضور اجتامعی زنان

اعزام گروهی از دخرتان برای تحصیل به ترکیه به منظور آشنا شدن به دنیای جدید 
ت اساسی در زندگی زنان کشور ونحوه آموزشی طب وپرستاری از شامری همین تغییرا

که هیچگونه سابقه ای در گذشته نداشت . ولی به اساس ( 290:ص.  ۳(( ).ماست
افکار ونظریه های روشنفکرانه این مرد وبه یاری وتالش او وخانواده اش این قافله به 

 حرکت افتاد .
در اثر اندیشه های طرزی بود که ملکه ثریا وشاه امان الله ضمن اینکه از مکاتب 

دند، اسپ سواری وهرنهای ظریفه را دخرتان دیدن میکردند، به آنها تاکید می منو 
بیاموزند واگر فرصت مناسب پیش آید فن هوا پیامیی را یاد بگیرند . شاه اضافه منود 
که رسم روپوش افغانستان به نحو مبالغه آمیزی بر زنان تحمیل شده است ، روپوش 
در صورتیکه به حد اعتدال رعایت شود رسم بسیار خوبی است . تنها روپوش واقعی 

 ر قلب وروح زن است نباید اجازه دادکه روپوش ظاهری مانع ترقی ملی گردد.د
 

 نتیجه
پس به رصاحت متام میتوان گفت که : مطالب ارشاد النسوان ، مقاله ها ورسمقاله 
های آن همه راجع به امور زنان پرداخته وقسمت اعظم آن شکل انتقادی داشته است 
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تاثیر گذار ترین نرشیه در عرص خود بوده .به همین خاطر این جریده موفق ترین و 
ودر این نرشیه راجع به آذادی واستقالل زن ولغو اسارت زن ، نوشته های دیده 
میشدونظر اسالم را در رابطه به آذادی انسان به این صورت آورده است .هر که کلمه 

تفکر  اینرا بدل بخواند وبه آن ایامن داشته باشد از هر گونه قید وبند آذاد است .((ب
عالی ارشادالنسوان منترش میگردید ودر بین منورین وروشنفکران جایگاهی رفیع 

 کامیی کرده بود ، خوش در خشید ولی به زودی خاموش شد
پس طرزی در کنار اندیشه های تازه وبکر برای خدمت به استقالل ، تحول اجتامعی 

ته را انجام دادودر ،در مورد حقوق وبیداری وآذادی زنان کشورش ، کارهای شایس
تاری  معارص افغانستان طرزی را میتوان نخستین اندیشمند دانست که صدای حقوق 

 وقانومنند گردانیدن حق وآذادی را برای زن افغان بلند کرده بود.
اما در جامعه مرد ساالر ما مساله زن هیچگاه جریان تکاملی خود را بطور شاید وباید 

ول اجتامعی  نظم روزمره زندگی را دستخوش دگر گونی نتوانست بپامید . چون در تح
 میسازد .در کشور ما اگر زمانی گامی در سمت سوی  تحول زنان بر

داشته شده است به دنبال آن حکمرانان دیگری آمدندوبرای رسیدن به مقاصد 
سیاسی معین خود بار دیگر سدی در برابر پیرشفت زن در جامعه خود ایجاد کردند ، 

تفاده از ابزارها وباورها مردم آنها را آرام ومطیع خود ساخته وبدون چون وچرا    تا با اس
به حکم روایی خویش ادامه دهند . چنانچه اگر اندیشه های بالنده طرزی با جدال 
عنعنه پرستانه سنت گرایان مواجه منی گشت ، وضعیت زندگی زن افغانستان از 

وتر می بود واز حقوق شایسته شان آنچنان وضعیت زنان بسا از کشورها ی همجوار نیک
 که الزم بود بهرمند گردیده ودر پیرشفت جامعه سهم شایسته خویش را ادا میکردند.

 

 مآخذ
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آرین فر ، عزیز .مجموعه مقاالت قانون اساسی میثاق ملی ، کانون مطالعات -2

 ،200۳پژوهش های افغانستان ، لندن ، 
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 د رسنیو او ټولنیزو بدلونونو ترمنځ اړیکې

 

Analyzing the relationships between media and 

social changes 

 
Assistant research Abdu Rahman Alokozy 

Abstract  
Society, of which man is main factor, is not always in one state, 

but it changes or develop during different phases. In some 

societies, these developments or changes are fast and are slow 

in other societies. But these changes do not happen suddenly, it 

takes place over time and due to certain events, which play a 

key role in changing the custom and tradition in a society. 

Media is the medium that has emerged as a result of these 

changes. So media crates changes and it lead to new changes 

and development. 

This article discusses social changes, effects of these changes 

and media and the effect of media on/ in society. 

 

 لنډيز
ټولنه چې انساا ي  ې ا ااټ ر دو، تل  ه  وه او   ل  هې نه و هې ه تح  هاو  ا  
بدلوي هوح. ځينې  خ  هاولونه وه ځینو ټولنو هې وه چد ۍ رسه ،امنځ هه ه تح 
ا  هله ډېر سااساا   ح. خو تحه هاولونه وه خ   رس ا  وه ن   ول ډ   بې له هومې 

ښو وه ،امنویښې نه ،امنځ هه ه تح بل ې ت  خ  وه ه رېد شم ر وی ځ   ا  ا  هم ت او 
هه ه دلو رسه منځ هه ،اځل. همدا،نګه ت تحو ت ام ا  ا  هم ت نو  هاولونو ،اهګ خ له 
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تاسې  س ا  منځ هه ،ا ړح چې هوالل يش نوح بدلونونه منځ هه ،ا ړح. ا  ت ټولنې 
سرت ،    لوبوح. ،سنۍ هم ت هغو  سیلو له ډلې خه   ت ،سم ا  ، اج وه هغییر هې 

تح چې ت همدحو هاولونو وه  سااایله منځ هه ،احټ تح ا  ب رهه همدحو ،سااانیو ډېر 
تاسااې بدلونونه منځ هه ،ا ړح چې هغه ت هاو  ساارځ .رځل.  ،ساانۍ ا   خ له ت 
هاو  ا  بدلوي ا اااټ ر دو، تل ا  هوالل يش چې وه لنه مه له ا  ا هتمه له ډ   

وه ت هه ،ا ړح.  وه وه ټولنو هې هاولونه منځ  بدلونونو   ق لې هې هم ت ټولنیز   ې م
،سنیو ب ندې ت بدلوي ت اح ز  ا  همدا،نګه وه ټولنیز  بدلونونو هې ت ،سنیو ت ،   ا  
اح ز  وه اړه باث شااول تل. تحه مق له وه و الو   ړانداز نو ا  ت مدخد نو وه رهرساا  

 و ل هه ،س دلې ته.
 رسیزه

ه ه ل ټولنیز مخلو  تل ا   له نو،  رسه انساااا ن ي چې ًا وه تې هڅه هې  ح چې    
اړا ې ټینګې هړح  هغه  ه چې له ت ل رسه  ح نو،  هه  ،ساااوح ا  هغه  ه چې 

  ،هه اړهی  لرح له نو،   خه هرالسه هړح. 
الرته اړهی  خ له ت انساا ي ت ټولنیز ه د  او ساارت الم  تل ځ ه انساا ي وه اوا ې 

هله چې انساااا ن ي او له ب  رسه ځ ي نه يش هوالل چې خ لې اړهی  ې وو،ه هړح. 
له م تح ا  معنوح امتی  اهو  خه .ده اخټ  ټولنې هم  اړا ل ټينګوح ا  ت هغول 
ه ،اخل  ررهنګل ا   ی ،   همداساااې رسه نښااالو  ه تح. هر هاو  ت او لړ سااا
اقتصاااا تح ویښاااو له بهیر  خه منځ هه ،اځل. الرته ت هر هاو  وه ،اهګ هې ډېر 

هه ډېره ا  ت ځینو همه ا  هله له و مه حو،ځو  ه تح. خو عوام  شاااته خو ت ځینو  ن
تا ث بته شاااوې چې وه م رت ډ   او ر دو، نه يش هوالل چې او ټولنیز هاو  ،امنځ 
هه هړح  بل ې مختلف علتونه ت هاو  الم  ه تح. همدا،نګه ت هر هاو  ت ر دو، نو 

ې وع هو وه ه ،اخ ههر شااا  نو، ر دو، نه شاااته تح. ت ب لګې وه ډ    ت ه وات ت م ر
م ه   هې ت امیر شاا رعټ  ۱۸۷۰لومړنۍ ،ساانۍ ت شاامن النه ، هراده  ه چې وه 

سرت  ش   شوه خو تتحې هرېدې ت چ پ هر  خ ي ت و چ هۍ وه ت امه ت ،ه هې چ پ 
ش رعټ  سید هام  الدان ارغ ي   چې له ه وات  خه هر  هلو مخ ې اې امیر  عل  

 ت نه هړې  ه. همدا،نګه هه وه نړۍ هې ت خ ي هه ت اوې تاساااې هرادې ت چ پ ا
سرت عل  اې وه  میالتح و ړۍ هې ت  ۱۵،سنیو وه ه ،اخ هې هاو  هه نظر  اچو  نو 
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شین اخرتاع  ه. ا  وه ا سنل  خ  هې ت ،سنیو  امل ين هوهنربګ له لو،ح ت چ پ م 
 وه بدلوي هې ت اندرن  ا ت نه هوالل شو.

 

 

 د موضوع مربمیت
ښ نولو  ت ،سنیو وه وه ټولنیز  بدلونو  نو هې ت ،سنیو ت  نهې ا  ا، ښ  ت هچې ت ، 

 ورمختګ هې ت تخیلو ر دو، نو ت و ژندنې ا    ړنې اړهی  ت موضوع مربمی  هوهوح.
 د موضوع موخه

بدلونونو ا  ،سااانیو هرمنځ ت اړا و ا  متر تلو اح ز  ، ښاااا نو  ا  ت هغو ت  ت ټولنیز  
 ال،  و ژند  تح.. عواملو ا  ستونز  وه  و،ت هې ت   

رشاال د څېړنې میتود: وت  خه هالیلی میت -ت تې   ړنې ت هررسه هولو ل  ،ه له ه
 ه ، اخیست  شول.
 د څېړنې پوښتنې

 ت ه ا ټ ووښتنې م رح ه تح؛
 ت ،سنیو وه ورمختګ ا  وراختی  هې ټولنیز بدلونونه  ه  نهه لرح؟ – ۱
 ح؟،سنۍ وه ټولنیز  بدلونونو هې  ه  نهه لر  – ۲
 د ټولنیز بدلون پېژندنه -الف 

س ن نو له ژ ند رسه  س ي ت  خ  وه ه راد  ا  ت هاو  ا  بدلوي ت ان هړلې وداده ته. ان
خ لو هڅو واه نتی اه هې هوان ادلی چې لاه ډېر ابتاداای ژ ناد  خاه ت او نوح ا  
ورمختلټ ژ ند وه لو، . مونه  اخټ. ت ح ، ا  حر نو له ژ ند  خه ت ښ ،ح ژ ند ور لو، 

ې ت ا ره   هړح. ساااخ  ه ، نه چې وخوا به وه می شاااتو ا  هلونو هې ه د  ا   
س عتونو هې هررسه هوح. ا هته  انس ي وه ال  ت هوړ شوح م شین وه  سیله وه  و 
مس ررهونه ا  ت هلونو ا  می شتو مز  ا   اوا ې وه  ،ځو هې ه تح. ت اره م ا  هفهیم 
س نۍ رسه هررسه ه تح.  سه ا   ت مختلفو ژبو ت  اون و هرمنځ وه ډېرې ا سخته ور 

موه وه خو،اک   ښ ک ا  ووښ ک هې هم هرسرت.و ه تح تا بدلونونه ا  هاولونه اي   
هه نه  له لو،ح منځ  وه او ځ ل هې ا  ت او هن  ا  ال ت ام لرح. خو تا هر ه ت نړۍ 
تح ،احټ  بل ې وه ب الب لو ساایمو هې ت مختلفو ووه نو وه  ساایله اخرتاع شااوح ا  
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حه ه ،ساا دد تح. تهمدا بدلونونه بی  ت نو،  انساا ن نو وه  ساایله ت نړۍ نو،  برخو ه
ټو  ه ، نه ت هغو  س الو له ال،ې هررسه ه تح چې انس ي هوړ هړح تح. خو ووښتنه 

 تا ته چې ټولنیز بدلوي  ه هه  اال؟ ا  ت ټولنیز بدلوي ودېدې  ه تح؟
ولنیز ټ» ت ه ن ډ ت مونرا  ووهنتوي اساات ت  .ل ، شااه ټولنیز بدلوي تاسااې هعرافوح

ه ښ  ،ه ا  ت لیدنې  ړ بدلوي هه  اال چې لنهمه له بدلوي ت  خ  وه چوه ټ هې هغ
ه ،اخل  نه  ح ا  ت اوې ټولنې ت ټولنیز ساااا  م ي ور هوړ نه ا  تند  اح ز  هړح ا  

.هه  ډه هړح خه هوه تح چې ټولنیز ۳۷: ۷«)هګال،ه اې  هه هعراف   له وو، مخ(. 
ظ ه وداد  هې  وه ځینو  له هغییر تل چې  نه هې او ا هت مه  وه ټول ا   رېتحبدلوي 

خ   وخوانی شاا   بدلوح ا  وه نوې ب ه ،ا  ر.ندېتح. هه همدا هعراف ه زاه يش 
 نو هغه ودېدې به  ويژنو چې ټولنیز بدلونونه .   ه تح؛

ټولنیز بدلوي اوه ټولیزه ا  هټ وداده ته چې ت اوې ټولنې لواه برخه وه ځ ي  – ۱
   هې ب اد بدلوي ،ايش.هې ،انغ ړح. اعنې ت ټولنې ت ډېر   .ړ  ت ژ ند وه ډ  

تحه بدلوي ب اد هوړښااتل بدلوي  ح ا  ت ټولنیز ساا  م ي ت هواا یلو ن و برخو  – ۲
 هغه عن رص چې بدلوي اې موندلی  و ژند  يش.

وه او  م ين چوه ټ هې  و ژند  يش. اعنې او معینه ت ،ه  – ۳ ب اد  تحه بدلوي 
م  خ   خه هر هوم  ،هه  ټ ه  يش ا  تحه بدلوي وه هې    ړ  يش چې له هو 

  خ  وو،ې هومو عن رص   ومره بدلوي هړل.
 مخونه( ۳۷-۳۶بدلوي ب اد س ال نه  ح بل ې ا هت مه له  ح.)هامحه اثر: – ۴

ت ب لګې وه ډ    هه موه ت ارغ نساات ي وه لرې ورهو ساایمو هې ت ن ونو ت  ته هړ  وه 
اړه ت بدلوي وه اړه باث هو   ب اد ووه شاااو چې تحه بدلوي ب اد وه ډېر  سااایمو هې 
ب اد  و ژند  يش چې تحه  ا   و هلیو هې. همدا،نګه  وه او  نه  هه ،احلی  ح  منځ 

و،نۍ خ لې لوڼې م ترونو هه لیتح؟ ا  ت بدلوي هر هومې هچې تل؟ اعنې  ومره ه
له هوم  وه اړه ت ت ل ر ر  ومره بدلوي هړل؟ همدا،نګه تحه بدلوي  ن ونو ت هعلیم 
شول تل؟ تلته حواړم اوه بله ب لګه  ړاندې هړم؛ هله چې ت ط لر نو   خ   خه وی  

ت  ه،ژام ړنګ شاااو ا  نول نظ م منځ هه ،احی نو وه لرې ورهو سااایمو هې  ته هو ن و ه
خو،اهل موات   اش وی  شاااو چې ډېر  هو،نیو خ لې لوڼې وه م ترونو هې شااا ملې 
له  ا ت  هو،نیو خ لې لوڼې  هړې  خو هله چې ت تحو موات  ت  اش لړۍ  ت،ېده نو 
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نه شاااو  االل. نو ټولنیز  بدلوي  هه موه ټولنیز  م ترونو  خه ب رهه منع هړې  تې 
ه وي وه او ټ هټ  خ  هې ت اوې ودېدې وبدلوي وه الندې ډ   هعرافو ؛ ټولنیز بدل

ا  منفل  ح ا   اړه ت ټولنې ت اهرثا  حړ  ر رح بدلوي تل چې ه دال يش مثر  
 تا بدلوي اې وه هړنو هې ښ  ،ه يش.

 په رسنیو باندې د بدلونونو اغېزې -ب 
هه وه ځم ه ت انسااا ي ه ،اخ له وی  نه هر ا ساااه    ړ  نو  به مومو چې هر بدلوي ا  

و ښااه خ لې شاا  هه او ا   و عوام  لرح. ه دال يش چې تحه عوام  ساای ،  هره 
ص تح  طریعل ا  ا  هم ررهنګل  ح. وه نړۍ هې ت ،سنیو منځ هه ،اهګ ا  بی  وه  اقت
ا ساانل شاا   رسه ت ،ساانیو هوړښاا  تا هر ه ت او شاام ر نو،  عواملو  هاولونو ا  

لنو ورمختګ هړل نو هر نګ بدلونونو وه اس   شوح تح ا  هر  ومره چې برشح ټو 
  اې ،سنیو هم ورمختګ هړل تل.

 هغه تا تح؛  انس ن ي وه ر رح ډ   ځینې مت االت لرح چې   
 قد،ت هه می  – ۱ 

 علم هه می  – ۲
 ښ ال هه می  – ۳
 عدال  هه می  – ۴
 ل ف هه می  – ۵
 مخ(۱۱۰: ۵خالقی  هه می ) – ۶

ه  هړح ا نوح شاای ي ال  هه همدحه مت االت تتې ب عث شااوح تح چې انساا ي هڅ
،ا ړح. همدحه ال  هه ،ا ړنې بی  وه هد،اج رسه ت نوېو اخرتاع هو ا   سااایلو ت منځ هه 

 ،اهګ سرځ شو . 
م ه   ت چ پ م شااین اخرتاع شااو چې  ۱۴۵۶ت امل ين ع مل .وهنربګ له خوا وه 

هلده ان ی  هت بونه چ پ هړ  ا  ډېر ژ، له تحه  ااانع   ۳۰۰وه لومړح ځ  اې 
خه وه م روع هو هې .ده اخیساات  وی  شااو  ا  ت م روع ر ه ،اخ او نول هاو   

 مخ(  ۶: ۳منځ هه ،احی)
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وه  ړاندې نوح  وه ه رېد  رسه ت م لې   ،ځ  ڼې ا  نو،  چ ول ،سااانیو  ت  خ  
،قیر ي منځ هه ،احل . ت ،اډېو  هلوازاوي ا   ،وساااې ت اندرندل ،سااانیو منځ هه ،اهګ 

 بدله هړې ټو  ت او شم ر ټولنیز  بدلونونو و اله بللی شو.  چې نړۍ اې وه اوه هټ

اساات ت هداا  الله  ر  هم ت م روع هو ورمختګ ت نو،  ر دو، نو ه بع . ل ا  تاسااې 
 اای: ت ډله ایز  اړا و  سااا ا   ا  ژ ،ن لساااتی ل م  لرو وراختی  ا  ورمختګ ه  ت 

    ت سااای ، نظ م  ټولنیزځينو اسااا ، ر تو، نو ه بع    ا  تح.  ت ب لګې وه ډ  
اقتصاا تح  تانل مساا ا  ا  هغه   همې هیو،ح چې ت م روع هو وه اړه  ضااع شااوح 
تح  حريب ورمختلټ ه وات نه  مخ ور  تې ه وات نه ا  وه لساااګونه نو، ر دو، نه وه 

  مخ( ۲۹: ۱۱تې برخه هې خ   مؤثرا  لرح. )
ړح تح ا  ت شااا    همدا،نګه هرې ،سااانۍ هم ت ه  م  مختلف وړا  نه ه ر ه

ماتوا ا  هیفی  له ولوه هغییرات وه هې ،احټ تح. هه ت ا    خ  ت ،ساانیو ډ لونو 
هه و م  هړ  نو مومو چې ټولې ،سنۍ  ل ه  ،ځ  ڼه  م لې  ،اډاو  هلوازاوي  ټولنیزې 
،سااانۍ) چې اندرندل ،سااانۍ اې هم بود( ا  نو،ې ټولې ت هغو هغییر نو ا  هاولونو 

ته چې ت انساا ن نو وه  ساایله منځ هه ،احټ تح. همدا،نګه ،ساانۍ هم ال  هه ،ا ړنه 
له هغه اناص ،  خه ،ا ر تح چې وه لومړاو  ختونو هې اوا ې ت ن ر    وه خدم  
هې  ې. هه وه ه وات هې هم ت م روع هو ه ،اخ هه نظر  اچو  يش نو   به مومو چې 

سته  اد هې م هم ،   لوبولی تل چې او له نو،  عواملو ت ،سنیو وه ورمختګ ا   ، 
هغې  خه ت سی ، نظ مونو هغییر تل. له شمن النه ، خ ر نې  خه نیولې بی  هر 
نن  ،ځې وو،ې ،سااانیو ت  اااعوت ا  ،هوت مختلفې ت ،ې  هلې تح. هله چې ح  ح 
ام ي الله خ ي ت و چ هل وه هخ  هین سااا  نو ت ه وات ت م روع هو وه ه ،اخ هې او 

  شاااو ا  ت همی  ا  هیفی  له ولوه ت م روع هو وه برخه هې نول   رهی ورانیسااات
سنۍ  سی ، بدلوي  . بله ب لګه اې ت ،سنیو ا  وراخ بدلوي ،احی چې عل  اې هم 
ت ،ه ته. ت ط لر نو ت ،ژام له نساا و،ېد   خه  ، سااته ت ساای ، نظ م بدلوي هم ت 

خيصاا  نګ شاا ،ساانیو ت ورمختګ ل  ،ه لواه هړهۍ ور انیسااته. ت ت لتل ،ساانیو هر
،سااانیو هم وراخ رع لی  وی  هړ. ت  ،ځ  ڼو هر  نګ وه لساااګونو م لو  ،اډاو. نو  
هلوازاونونو  هیرټ شااار و ا  خربح نژانساااونو ت رع لی  هوا  نه هرالساااه هړ . تحه 

 هاولونه اوا ې هر مرهز وو،ې ماد ت و هې نه شو  ا   الاتونو هه هم  حځ د .
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وه ډا.ه  االل شاااو چې ت م ر وه ورمختګ ا  وراختی  هې  سااای ،  نو  وع هو 
 اقتص تح  ټولنیز   ټ ن لوژا ل بدلونونو اس ، ا  ،حنده ،   لوبولی ا  لوبوح اې.

 

 په ټولنیزو بدلونونو کې د رسنیو نقش -ج 
شوه چې ،سنۍ ت ټولنیز  بدلونونو ا  هاولونو وه نتی ه هې  ل ه چې  ړاندې ، ښ نه 

،احلې همدحه شاا ي ت ،ساانیو نقش وه ټولنیز  بدلونونو ا  وه ننل شاا   رسه منځ هه 
هاولونو هې له و مه نه شو حو،ځوالل. ت ،سنیو هر نول ش   چې منځ هه ،احی نو وه 
ټولنه هې  ،رسه نوح هاولونه منځ هه ،احټ تح ا  هر هاو  ب  هاو  هه ال،ه هوا،ه 

ب ا ت نې  ړ ته چې هر هغییر ا   ته اوه خربه ت  نه هړې ته. الر دلوي مختلف ر دو، 
لرح  چې هر ر دو، ت خ لې برخې وه اندا ه وه هغه هې نقش لوبوح. ،سااانۍ هم وه 
نده نقش لرح. ت  نګ مهم ا  ،ح بدلونونو ا هاولونو هې ت نو،  ر دو، نو هر  ځینو 
مه ار  ،  چمتو هو  اړان تح. هغه  خ  چې ،سااانۍ  ع  بدلوي ا  هاو  ل  ،ه ت 

 ې  ووه نو ت ،ساانیو  نهه ت ټولنې وه هارک ا  نو واد  اوا ې وه چ ول ب ه موهوتې
 هې ډېره مهمه . له.

.وساات  لوبوي م روع ت ت ټولنې ت ښااو نې ا  ،  نې ا ااټ مارک بود چې وه     
س    ض ت عق اد او هر بله ،سوح ا  وه تې ا خ    ا هواد ا  وراختی  رسه ت ټولنو مت

 مخ(۱۱۸:  ۴عق اد  عمر لنه ح. )وخواين ب  ، نه همرنګه هوح ا  ت  ړ  
هه ت .وساات  لوبوي نظراه    ړ  نو ت ه اساا ، ټ ل وه هې  اضااد شااوح تح ت 
،سنیو وه  سیله ت ښو نې ا  ،  نې ،شد ا  ت متض ت  عق اد  انع    چې تا ت اړه ت 
ټولنو وه بدلوي ا  هاو  هې اساا ، ،   لرح. ځ ه هر  ومره چې ووهه  ا ه تح وه 

س ين ورمختګونو هامحه اندا   ه وه ټولنه هې هغه ب  ، نه ا  عق اد چې بې معنی ا  تان
مخه اې نیود  ح له منځه ځل   ومره چې انسااا ي ر رح ا  علمل ،شاااد هوح وه 
س ي ر رح ،شد خ له  هامحه اندا ه ت مثرتو هاولونو ا  هغییر نو وه اړه ر ر هوح. ت ان

 او هغییر تل. 
مد تا ت ن ظم  اای: ،سااانۍ ت ټولنې رع   ا  ت علومو اه ډمل حړل   ړند ل ما

لرلید ن ل  وا  تح چې ب اد تا  ړ ا  لوړ ت،اا  ا  بصااایرت  لرح چې .دو،ې ا  
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ښو هغو اې مالهړ ا  ت بد   ښ  ،ندې)ودېدې( ا  بدلونونه ژ،  و ژين  ت   ا ي لر ن ې 
 (۱۳ه   ت  هح ۱۳۹۹اې مخنیوح  هړح. ) مامد تا ت  مرهه  

ند هونین  ن  مل ين ټولن وه ا  متف ر هم م روع ت ت عمومل ار  ،   اقعل ررتا ا
،هن بود چې ت ځینو اړخونو وه اس   ت هغو م تح قد،هونو رسه برابر ا  هم لوړ تح 
چې ت ل  اې ت ووځ  بوتهې ا  اتا،ح مؤساااسااا هو وه شااا   وه ال  هې لرح ځ ه 

ه هې تح چې م روع ت ت ه وات نو وه رس د نو وو،ې ماد ت نه تح ا  وه تې هڅ
ت مف رانو  ووه نو ا  لی واالنو وه  ساایله تاسااې نړاواله ټولنه هوړه هړح چې وه هغه 
هې ت   ، طراقه چې ت ا، ا ووهنې اړخ هه وه هې و ملرنه نه ه تح  له منځه او،. 

 مخ(. ۱۱۹: ۳)
ا  هم منلو ل  ،ه تلی  ،ا ړ  ه تح چې  ځینې  خ  ت اوې موضاااوع ت ،ت لو ا  

یر هړل ا  خلک   رض نه تح چې ا ته موضوع  من  يش ا  ا  هم ،ت ا    خ  هغی
يش. تا ت  خ  هغییر وه ا اا  هې هامحه ت ټولنې ت  .ړ  ت ار  ،  هغییر تل ا  هغه 
 ه چې وه ه ر   ختونو هې اې من   ا   اې نه منل ا  هغه  ه چې مخ ې  ې نه 

نو ې وه بد  هې ت ن و من  ا   اې قرلوح. ت ب لګې وه ډ    وه لر  ورهو سااایمو ه
 ،هو  چې  ا هره  خ  به تحه ه ، ت ماټ مرشاااانو له لو،ح هررسه ه ده وه ا   
له او مثر  ټولنیز  وه خ  له منځه هللی تل چې تا  وه ډېر  سااایمو هې   خ  هې 
بدلوي تل. ا  هم ښاااو نځیو هه ت ان ونو ا   تی ت هل  نو ل ت  ګم .   ه ده خو 

  ل  هغییر هړل تل.ا   وه ډېر  سیمو هې تې  
،سااانۍ ت نرم قوت وه هو.ه هوالل يش چې ت اوې نوې .دو،ې ودېدې ت قرلولو  

ل  ،ه هرلیغ ت  هړح ا  ت خل و ًهنونه چمتو هړح هر  و هغه  منل ا  ا  برع ن. ت 
وه ب  ،؛ نرم قوت  ت قوې له استعام  « هو ف ن ل»امرا   ت ه ، ا،ت ووهنتوي ت است ت

 مخ(.۲: ۱۰هذبولو ا  مدحم هولو ت هواي وه مفهوم تل. ) خه ورهه ت اررات  
م ه   هې له ډېر  ارغ ن نو ا  وه ځ نګړح ډ   له ښځینه قرش  خه  ۲۰۰۰هه وه  

صدح خل و به وه هغه ت نه ووه دلو  شوح  ال نو ډېره لواه ری ښت   ت ټ هنو وه اړه وو
وه ډېر  لر  ورهو ځواب  ،هړل  ال  خو ت ،سااانیو ت ع مه ووه  ح وه نتی ه هې ا   

سیمو هې خلک  وه تې ووه تح چې ټ هنې  ه هه  اای. هه وه  ، ستۍ نیمه و ړۍ 
هې وه ټولنه هې ت ،سااانیو اح زې    ړ  نو مومو چې موه ت خ   ژ ند لواه برخه وه 
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اوااتمې ت او » ،ساانیو) وه ځ نګړح ډ   هلوازاوي ا  اندرندل ،ساانۍ( وسااې هړلې ته.
ی  رسه هلوازاو  له و ل  ه تح  ځ ه ت  ،ځې بې و ړۍ  نه ،سااانۍ ب ي هر ټولو اح زم

شم ره انځو، نه ا  اعالنونه ت خ لې ورتې له ال،ې موه هه  ړاندې هوح. تحه انځو، نه 
ا  ور .رامونه ،ا  ،ا  منځ  نګې لرح  ل ه رلمل ساتو،ح  رسا لونه  ه  هراخوالی ا  هر 

: ۸.)«لرې ا  هم مثرتېسی ن وو،ې  چې تا ټو  وه ټولنې ب ندې هم منفل اح زې 
   مخ( ۳۰۳
به ت تې ورځ ل   بدلوي  نه  ح نو هغه  هه چمتو  بدلوي  ع مه ار  ، او  هه چ رې 

ل  تل چې اهرثه  مدا ع به اې ډېرې منفل  ح. ه و الې  لرح اح زې  چې مثرتې 
 خ    ومتونه ت تې ل  ،ه چې خ   خلک ت اوې ودېدح منلو هه هی ، هړح ت ،سنیو 

صوالتله ال،ې هرلیغ ت  سوي وه تې اړه  اال:  متلک مالی ما  هوح. ه ي ب. ه م 
هه نی ،ساااا نه ه ب منرع هنش   ساااتیز ب لقوه نیز هساااا . اان متلک ه   د تل 
رسچومۀ هنش اس ب  ارا ماصوالت ،س نه ال می هواند هص  ار   وی مه ای ،ا انتق   

سنتی  نده گی برخو،ت هع ،ضی ت شیوۀ  شدتهد هه ب  ا، شه ل مال م ب   شته ب  ا   ا
د اان ن  هامنگی می هوان ه مآل ا  ني ا، شااه  ووااتیر نی ن ند. ت، بعضاای ا   مینه ه 

شد. اان ماصوالت به اررات همک می  بخوی ا  خوت ه ًبۀ ماصوالت ،س نه ال ب 
ندب   ت، نتی ه  ه ای ،ا هصاااو، هن بدال ی ، هرتهب  له ال اخت ر  ااا ا   هه ت ،ل  هند 

ؤا  بربند. بن  براانب به عنواي مث   به نظر می ،سااد ه ،بسااته ل ساانتی ،ا به  ار ساا
هه م موعه ه ل ملو ت،ام مرصااال برال  ن ي هواي بد  ت،  اااارال حربی ه لځ 

مث  ام  ي ا ت اج بر اس    -اس ب  ارا ا،ائه هنندۀ م موعه ال ا  شیوه ه ل  ندگی
سن -عوق    ندگی م زا ا  خ نواتۀ گسرتته س  هه ب  م موعۀ گزانوه ل  ، تی تا

مخونه(. ،سنیو هم ت  خ  وه ه راد  رسه  ۲۱۹ -۲۱۸: ۲ تسرت  ننه  هر ان تا،ت. )
ت ش    ماتوا ا  هیفی  له ولوه مختلف وړا  نه رسهه ،سود تح. ت ب لګې وه هو.ه؛ 
هله چې هلوازاوي وه لومړاو  ختونو هې وه خ ر نو وی   هړ نو هصااوار ساا ین ا  هو،   

،نګه انځو، نه ت هلوازاوي له ورت   خه  لید  شاااو  ا  بی  خو ت  خ  وه ه رېد  رسه 
ت لوړ هیفی  لر ن و همر  وه منځ هه ،اهګ رسه ت هصاااوار نو ا   ېهاو . نو هیفی  هر 

 وخوا ډېر لوړ شو ا  تا هرا ي ال اتامه لرح.
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ت ،ساانیو وه ډله هې ت ټولنیز  ،ساانیو منځ هه ،اهګ تاسااې هاو  منځ هه ،ا ړ چې 
غو وه  سااایله ت  ،ځ  ڼې  ،اډاو ا  هلوازاوي تندې هر رسه هړح. ځ ه هوالل يش ت ه

تا ،ساانۍ  ت حت  هصااوار    هاو ا  لی نې ت لیتت ا  خ ر لو  ړهی  لرح. رسع  ت ا ت  
،سنیو له هغو ځ نګړهی     خه تل چې نو،ې ،سنۍ اې هر ش ه وراښوتې تح. اس نه 

 له مهمو ځ نګړهی     خه تح. الرس، ا  وه اس نه هو.ه ت م  لرو خ ر   اې هم 
وه .وټ .وټ هې  ا ت  ،سااانیو ت نړۍ  وه ډېر هم  خ  هې  همدا علتونه تل چې 
مینوا  ویداهړ .  تی هر تې چې نو،ې ،سااانۍ ،اډ و  هلوازاوي ا   ،ځ  ڼې تې هه 
م رو،ې شوې چې خ   م  لځ ت ټولنیز  ،سنیو له ال،ې له خل و رسه ګاک هړح. 

م ه   ا  اوټوب وه  ۲۰۰۶م ه    ټوادر وه  ۲۰۰۴وک وه ت ب لګې وه ډ  ؛ ریسااار
م ه   هې ت ریسروک ت استف ته هو ن و  ۲۰۱۶م ه   هې هوړ شو   خو وه  ۲۰۰۵

ش ت  هلونو هې ت  سوه میلونه خل و ا ښتی   ا  وه لومړاو  ش ت  شم ر له او ملی ،ت ا  
 ۴۲  ۴۱  ۲۴: ۶میلونو وو،ې ،سااا ده) ۵۱۷ټوادر ت اساااتف ته هو ن و شااام ر هم هر 

  مخونه(

وه ا    خ  هې ډله ایزې ا  ټولنیزې ،سنۍ وه ټولنیز  چ ،  هې ل ه ت ښو نځل 
وه   ر ،   لوبوح چې ت اعالنونو ا  نو،  خ ر نو وه  سیله خل و هه ت اوې موضوع وه 

ت ډله ایز  اړا و » وه تې اړه تاساااې  اال« تانی  لرنر» اړه معلوم ت  ړاندې هوح.
  ره ( هر عنواي الندې ودېد  ت  ا هواد الم  .رځل ا  همدا،نګه  ساا ا  ت )، اين

هه ه د  الم  .رځل چې  ت ع طفل او اد هر عنواي الندې ت بلې ودادې ت ،امنځ 
ی  ،حونه هې اح زن ک بود وه ب وه هو.ه   ۲۲۱: ۷«.) نوموړل هغه ت ، اين هړنال،ې 

 .  مخ(
ت ب الب لو  ضااعیتونو ت ښااو نې ا  له همدې امله ت ډله ایز  اړا و  ساا ا  لومړل 

ووهنې الم  ه تح ا  بی  ت خی   وه ه  ه هولو رسه  .ړح ت هغو هساا نو ورځ ل ،ا د 
چې ت قضیو ه ،هو ن ل تح. همدا،نګه تا  س ا  ت نواو ا  ب الب لو ه ربو ت ،امنځ هه 

 ه د  الم  ه تح چې ت ، اين  ره  ت ډېرېد  الم  اې بود. 
اوه وداده ت خل و وه  ړاندې ډېره مهمه ا  مثرته  ښیل ا   ،سنۍ هوالل يش چې

قدام  هړح. نن  ،ځ  هه چمتو هړح چې ت هغې ت خ لولو ل  ،ه ا ت خل و اًه ي تې 
وه اړه ت  وه خل و  ه ل نو لومړل ت هغه  وداده  ا هره ت لتونه چې حواړح اوه نوې   
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هر هغې چې ع مه خل و حرب.وي معلوموح ا  له هغې  ، ساااته  ،هه هرلیغ ت ه تح 
ار  ،  ل منلو هه هی ، يش. ت ا ت نې  ړ تح چې ځینې  خ  همدحه ،ساانۍ تاسااې 
هه ت .دې ،ساااونې ور ځ ل  ا ي ډېر لرح ا  تا چ ،ه ت  م  لځ خ ر ح چې ټولنې 
وراخ د  وه     هې ته وه ځ ن ړح ډ   وه ټولنیز  ،سااانیو هې ت خل و خصاااو  

ر ع م شااوح تح ا   تی هر تې چې ت ،ساانیو  رام هه ننوه  ا  ت شاا اع هو خ ر   ډې
 مخ( ۳۸: ۱ژ ،ن لست ي هم ت ش اع هو وه خ ر لو هې  نهه لرح.) 

ت ،سنیو ا  ټولنیز  بدلونونو هرمنځ ت اړا و له   ړنې  خه تا هوه تح چې ،سنۍ 
ا  ټولنیز بدلونونه ا سااامه   او ت ب  ال م ا  ملز م تح. همدحه ټولنیز بدلونونه تتې 

چې انساا ن ي ت ورمختګ ا  نو  برا    ل  ،ه هڅه ا  هالو  هړح. برع ن الم  شااوح 
لتوب  لوبولی تل. ت نړاوا ټولنیز  باادلونونو هې ساااارت نقش  ،ساااانیو هم وااه 

(Globalization ب عث .رځ دد تح. ت نړۍ تاوې برخې ا ه   ا  سی ، هف رات )
و هې هاواله هر بلې برخې ت سرت.و وه ،پ هې ،سوح ا  همداسې ت نړۍ وه سی ،

سااارته  نهه لرح. وه هونن هې ت او ځواي ځ ي ساااو  نه ا  وه ټولنیز  ،سااانیو هې ت 
هغې انع    وه او شم ر عريب ه وات نو هې ت عربو ورسد ت منځ هه ،اهګ الم  شو 
وه  وه هرهیه هې هوته  ا  ت هوته چی نو  چې  اړه نظ مونه اې ړنګ هړ . همدا،نګه 

 حټ ،هځ طیځ ا،ت ح ي ویغ م چې ت ټولنیز  ،سنیو  ړاندې ت  خ  ت  د،اعظم ښ
 خه خ و، شو تتې الم  شو چې خلک ال،  هو و هه ،ا  ځل ا  هوته  ن ه مه هړح. 
تا ټو  ا  تې هه  ،هه نو، سااارت ټولنیز بدلونونه تح چې ت ،سااانیو نقش ا  اح زې وه 

 هې ښې اثر ه تح.
 

 پایله
 هاولونو هولید ن ې تح.،سنۍ ت سی ،  اقتص تح ا  ر رح  – ۱
،ساانۍ خ له وه ټولنه هې ت ټولنیز   ساای ،  ا  اقتصاا تح بدلونونو ساارته  – ۲

  سیله بلالل شو.
،ساانۍ هوالل يش چې ت نواو هاولونو ا  بدلونو ت ،امنځ هه هولو ل  ،ه ت ع مه  -۳ 

 ار  ،  ت چمتو هولو ل  ،ه مهم ،    لوبوح.
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 وړاندیزونه:
وه ه وات هې شته ،سنۍ تې تاسې خ ر نې  هړح چې وه ټولنه هې منفل ، اهونه  – ۱

 بدلونونه ضعیف ا  مثر  بدلونونه وی  ړح هړح.
تا چې ،سانۍ ت ع مه ار  ،  وه ال،ښاو نه ا  هارک هې سارته  نهه لرح نو ال مه ته  – ۲

 وح.لو هه  هڅچې ځوان ي ا   ته هو ن ل ت مثرتو نوښتونو  برا    ا  ورمختګونو من
 مأخذ:
ن چ پ  ت  -۱ ا نونه   وه ه وات هې ت هغو ررهنګل   ال و ل  عردالر من. ،سااانۍ ا  

 .۱۳۹۸  ه ب   ۷۹۲ارغ نست ي ت علومو اه ډمل  ت ثر  شم ره 
ه ي ب. ه م ساااوي. ،سااا نه ه    مد،نیته  مرتهم: مساااعوت ا  دل  چ پ چه ،م.  -۲

 .۱۳۹۳انتو ،ات رس و: ههراي  
ب ت   ریځ   -۳ لد ا مد. ت ژ ،ن لیزم بنسااادونه  ت مومند خ رند اه ټولنه: هال  ا خ 

۱۳۹۳. 
چ پ ا    طرح نو: ههراي   -۴ ع ت   مدين   م رو عه  ه م قد،ت   ه تل.  خ نی ل  

۱۳۸۱. 
  ،   مامد ساان. ا،هر ط ت   ا. هی ع مه  چ پ ت م  انتواا ،ات رس و: ههراي   -۵

۱۳۹۲. 
ګ ،ل  رره ای   ،  ن مه نګ ،ل شااهر ندل  نرشاا ورند: رس ،ل  عردالقه ،. ،  ن مه ن -۶

 .۱۳۹۵ه ب   
.ی  ، شااه. ټولنیز بدلونونه  مرتهم اشاان   مامد اسااامعی   سااوله خ رند اه ټولنه:  -۷

۱۳۹۷ .  
ه ډمل   -۸ ی   ت علومو ا ظ م هال ت ي هې ت هو،ين ن غ نسااا وه ار لوتح  میر امامد. 

 .۱۳۹۶شمو ت م رعه: ه ب   

مثر  بدلوي ا  » هلن  م سااادر ۳۸تا ت  ت علومو اه ډمل علمل حړل  ن ظم  مامد  -۹
 .۱۳/۶/۱۳۹۹عردالر من ال و ل  ت علومو اه ډمل  ت ه ب  نول ښ ،  « ،سنۍ

  .هیځ مه لنۍ  لومړل ه    «،ساا نه ه  به عنواي نیر ل نرم» نوادل  نصاایرا مد. -۱۰
 مخ. ۲. ۱۳۹۷سنرله   ۳۱لومړۍ . ه  

نقش م روع ت ت،هو   ار  ، ع مه  چ پ ا    انتو ،ات سیرت:   ر   هداا  الله. -۱۱
 .۱۳۸۸ه ب   
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