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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٨/٠٧/٢٠٠٩پاريس          نادرشاه سدوزی    
             

  عنظری در باره قوانين اهل تشي
  

 قسميکه شايد وبايد خود را هرکس تالش دارد تا عقايد. امروزدرباره قانون احوال شيعيان سروصداهای زياد بلند است
اين سنتی است که از ٠د  بايد اجازه بگيرشوهر خانه زن از  جهت بيرون رفتن از،مده استآدرقانون  ٠ابراز نمايند

   :نظر نمايم اميد است مورد پسند قرارگيرد باره ابراز من هم خواستم در٠ زمانهای دور بما ميراث رسيده است
 ما و ارزشهای وارداتی ۀبهرصورت مسله جالب است چونکه اين موضوع ارتباط مستقيم با ارزشهای سنتی جامع

ممکن نيست که  اين سادگی ها حل نمی شود و مگر موضوع به٠ مطلب هم همين استاصل ٠کشور های غير دارد
 .راه حل را به اين اسانی ها پيداکرد 

   : تاريخی موضوع مطرح بحث قرار گيردۀهرگاه جنب٠تاريخ استفاده نمود تنهابرای حل مشکل ميتوان از  
ايشان تحول ٠ ر غالم محمدغبار مراجعه نمودنجاست که بايد به کتاب افغانستان در مسير تاريخ نوشته مييهم 

به نظرايشان ابتدا ٠ سنت را درجامعه اوليه از ديدگاهی مادی و اقتصادی شرح ميدهد که خيلی آموزنده است 
 در ِ يراتيرشد زراعت و مالداری تغ مگر به مرورزمان با جامعه بطرف نظامی مادرشاهی روان بود،

کارهای داخل خانه  مالداری در بيرون خانه و زن در زراعت ومشغول کار  مرد٠ جامعه بروز نمود
 .مصروف گرديدند

درعين زمان پدر  ل شد و باعث بلند رفتن مقام وی نسبت به زن گرديد،ؤمس  مرد نان اور خانه گرديد،اً بن  
ً بعد شاهی مالکيت خصوصی را به تدريج جانشين مالکيت اشتراکی نمود و مت  با آمدن دين اسالم در قسا

 .مرد بر زن رجحان داده شد حقوقی احکام شريعت مقدم بر قانون شده و
نويسنده کتاب افغانستان در پنج قرن اخير اثر  برخالف فکرميکنم اين يک اشتباه بزرگ تاريخی از      

  محمدصديق 
 ت اجرا و درشد انظباط نظامی با دقت و  درقوم پشتون انظباط قومی مانندد،ميگويوی  .فرهنگ می باشد      
  داخل

 ديده د،اری ميکردندبالشرط فرمانبر مردان بطورمطلق و زنان از ساالن ازکالن ساالن و خانواده خرد      
   ميشود
پشتون دانسته مگرايشان متوجه نيستند  يا منحصر به قوم که نويسنده اين نظم فاميلی را تنها و تنها وابسته و      
  که 
  .ه درتبعيض قومی نداشته بلکه درسنت مروج استاينگونه مناسبات رشت     
اين سنت باالی تمام اقوام افغانستان  .پشتون رانمی شناسد ازبک و تاجک، سنت به هيچ صورت قوم هزاره، 

کرد در مقابل سنت؟ آيا سنت را تغير داد؟  چه بايد. تنها ارتباط به قوم پشتون ندارد از قديم قابل اجرابوده و
يکی از علت ناکامی ٠ رگ تاريخی ديگر است که کمونيست ها به آن محکوم هستنداين يک اشتباه بز

 افغانی ما درک درست نداشتند، آنها فکر ميکردند ۀکمونيست ها درجامعه ما همين بود که آنها از عمق جامع
 سوق اشتراکی می توانند جامعه را بطرف برابری کامل با پياده کردن ارزشهای کمونيستی يعنی الحا دی و

ديده شدکه هرتغيرنامناسب درقسمت نهادهای اجتماعی  خيال بيش نبود، مگراين يک خواب و دهند
ً مخصوص  مالکيت باعث بی نظمی و نابودی جامعه گرديده ايشان به آرزو های کمونيستی خويش نايل آ

 .ی باشدرات وتحوالت ميمگر درقسمت سياست جامعه، سياست هم مثل همه اموردست خوشی تغي ٠ نشدند
يک  پس مالحظه ميگردد که هرجامعه ازخود ٠بالخره پيرميشود جوان ميگردد و اوالد تولد ميشود، 

 پدرشاهی چه است؟ نظام شاهی و٠ ميگيرد پرسش قرار بحث و مورد عمل کرد اين ساختاراً  بن ساختاردارد
ه امورخانواده را اداره ميکند ک) پدر( يس فاميلئر آيا ارتباطی بين شاه که امور مملکت را اداره ميکند و

نها آو  وی اطاعت مينمودندۀاراد ديگران از پادشاه اداره ميشد ،  يکنفرۀبه اراد سابق کشور وجود دارد؟ در
 يک نفرتمکين می ۀهمه اعضای فاميل از اراد٠فاميل هم همين ساختار وجود داشت در٠ را رعيت ميناميدند

به همين سبب اين نظام را نظام پدرشاهی می . ومت می نمود درون فاميل هم حک نمود وهمين حکمت در
قسميکه در باال ذکرنمودم . اوراياغی ناميده تنبيه ميگرديد  سرپيچی می نمود اوامر نامند ؛ هرگاه کسی از

چه است جامعه . يا تجدد ميروند  رو تحول می باشند بطرف مدرنيتی ويجامعه ها به مرورزمان روبه تغي
يکی جامعه توسط قانون  آزادی   مدرن؟ درۀجامع سنتی وۀ جدد؟ چه است رابطه بين جامعيا مت مدرن و

   .هادرديگری جامعه توسط سنت اداره ميشود و
بوجودآورد؟ وقتيکه ما از جامعه مدرن  يک جامعه مطلوب ازآن دو آزادی متناسب ربط داد و آيا ميتوان سنت را با
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با  کشورهای غربی معلومدار. ما متصوراست همانا جامعه غرب است  نزدصحبت درميان می آوريم يگانه چيزيکه 
طريق همين قانون آزادی است که غربی ها به جامعه ليبرالی  از. ميباشند متيقن ارزشهای ليبرالی يعنی آزادی 

کا نبوده بايد امري مگر افغانستان به هيچ صورت اروپا و. دسترسی پيدا نموده اند مثال آن همان انقالب فرانسه است 
ملک ما  در.  انحراف کشانيده خواهد شدهگرنه جامعه دوباره ب سنتی خود پيروی کند و ارزشهای معنوی و که از

 فاميلی بطرف ۀگرنه جامع دارد و سرپرت وجود  س خانواده يک نفرأر در تشکيل ميدهد، خانواده اساس جامعه را
 قدرت مشروطه را ی آندرپهلو و ی قدرت مطلقه را نابودواقعيت دموکراس در. مرج سوق خواهد يافت  هرج و

قانون اساسی حکم . ما قانون اساسی داريم بايد مطابق آن رفتارنمايم .  آن قانون اساسی است ۀبوجود آورد که زاد
 مردم تحميل  که درسابق ازباال باالیینيانوميکند که هيچ قانونی نبايد مافوق ويا درتضاد باقانون اسالم باشد يعنی ق

 . کشورداردهای در مردم ربط مستقيم با سنتۀ مردم گرفته والبته ارادۀميگرديد جای آنرا اراد
 انحرافی داشته خطربی نظمی، ۀجنب جاهای ديگرمشاهده ميگردد برابری مطلق قسميکه در بدين لحاظ آزادی مطلق و

  .جهت بی عدالتی کامل سوق خواهد داد در وجامعه را يا انارشی را ببارمی آورد بی بندباری و تباهی،
. در رابطه باسنت اسالم ميتوان تبيين کرد  خانواده يک اصل سنتی بوده ، اين اصل را مفهوم اجازه گرفتن در
اصآل .  جوامع غربی  وابسته بهً قانون طبيعی بوده که هيچگونه ارتباطی با دين ندارد ۀبرخالف آزادی های زاد

روسو وهيوم دراين قسمت تالش  هابز، دانشمندانی چون الک،.  همينً قانون طبيعی ميباشد ۀدزا احترام به حقوق بشر
مگر  قراردهند ،ا با همين قانون طبيعی والئيک درمعرض اجر را قانون بشر توانسته اندداده فلسفی بخرج  های زياد
 . يک جامعه دينی پياده نمود الئيک آن دربا ارزشهای   رای قوانين طبيعهتا اينگون بود خواهد  خيلی دشواراً متعاقب
اين نظم خانواده به مثل نظم مالکيت که  اگر. دارد  ما نظمی در درون خانواده ها وجود ۀجامع کرد؟ در چه بايد

هرطرف مورد حمله  از دومحور مهم نهاد های اجتماعی تلقی ميشوند برهم بخورد، خانواده به مثل مالکيت هردو
يا نظام  جای آنرا انارشی و نيستی سوق خواهد يافت و ت که جامعه بطور کل بطرف نابودی ونجاسايگرفته  قرار

  .گرفت که به نفع هيچ کس نيست اشتراکی خواهد
( که آنارشيست هامطالبه دارند کسانی هستند که نه به خدا آزادی را. ولی آزادی تا آزاديست. است آزادی خوب چيز

آيا . بس يگانه چيزيکه برايشان مطرح است همان آزادی مطلق است و. پابندی دارند اد ونه به دولت اعتق نه بدين و) ج
روابط خارجی " يک آدمک نويسنده کتاب و سنتی ما رواج داد؟ بقول لودۀميتوان اين گونه آزادی را درجامع

 آزادی مطلق پيروي می  ازهمينهاناديده گرفتن سنت اعلحظرت امان اهللا خان با"  اول قرن بيستۀنيم افغانستان در
اين .  شد ايشانبه عوض آن اميرحبيب اهللا مشهور به بچه سقاء جانشين دست داد و تاج را از تا اينکه تخت و نمودند

که   شنيده ميشودآً عالوت .اميد است که اينگونه اشتباهات دوباره درتاريخ تکرار نگردد .يک مشت نمونه خروار است 
زيرا مردم . اين يک اشتباه بزرگ است  .قطع خواهند نمود غربی ها کمک های خود را هرگاه اين قانون نافذ شود

  .افغانستان به ارزشهای معنوی خويش ارج بزرگی قايل هستند
چنگ قشله  را از تا مردم افغانستان خود است روزی رسد اميد. سف استأجای ت شود هرگاه مسله اين رقم تعبير

ً اخير. مطابق ارزشهای معنوی خويش دموکراسی را درجامعه پياده نمايند وعسکری بين المللی نجات داده   قابل ا
 ديگرهيچ ۀبه عبار.  ميباشند جداهم تذکرمی دانم که خانواده به هيچ صورت جز مالکيت نبوده هردو نهاد ها کامآل از

نه بوده که ازطرف غربی ها احمقاً  يک نظر کامال" زمين و زر زن،" دارائی مرد نبوده مفکوره پوچ ء گاه زن جز
افغانستان گذر گاهی " جارج آرنی .  ما ندارد ۀارزش های جامع استدالل ميگردد هيچ کدام ربطی با سنت و

 واضع است که زن و ر شرايط زمانی قسميکه قدرت مطلقه به قدرت مشروطه تبديل شديتغي حال با" . کشورگشايان
حترام به کرامت ۀ ارابط در خوشبختی هردو حقوق مساوي ميباشند،يک ديگربوده نظربه قانون دارای ء مرد جز

 اين راهمه ميدانند که انسان انسان است، چه او.  آن همان احترام به حقوق بشراستۀانسانی دوجانبه است که منش
 يک کرامت انسانی احترام به حقوق و. بازهم يک انسان است  درجامعه شرقی ، يا و غربی تولدشده باشدۀ درجامع
 درجهت ع قوانين احوال شخصيه اهل تشياً اخير. سنت شامل آن ميباشد آزادی و  انسانی است که دموکراسی،ۀوجيب

تجاوزجنسی،  مقابل زنان، خوشبختانه دراين قانون خشونت در. دوم تصويب گرديد جلوگيری خشونت عليه زنان بار
اخيرمی  در. خود  مجازات دارد ساير جنايات از انندحتمآ جرم م آموزش همه جرم محسوب شده و مانع شدن زنان از
مقابل  جمهوری درمعنای صحيح حاکميت عدالت است در  تام پين خاتمه دهم که ميگويدۀرا باجمل خواهم مطلب خود

 .حاکميت اراده
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