سرآغاز

امنیـت و آرامش اجتمـاعی در گرو پیدایـش و پویایی دستآوردهای علـمی بشـر است.

دسـتآوردهای علمی بشر بر شانههای باغبانان آموزش و پژوهش به بار مینشیند .اگر آموزش
در زایش و افزایش دانش سهم بسزایی ایفا میکند ،پژوهش نیز در جوشش و گسترش آن

نقشافزایی میکند .پژوهش زمانی به نتایج مطلوب و دلخواه میرسد که به پرسشهای منطقی

چرایی ،چگونگی و چیستی از پدیدهها و موضوعات مورد نیاز پاسخ مناسب دهد .بر ایناساس،
هر پژوهشگر تالش میکند در پژوهشهای خود یا حقیقتشناسی کرده یا به نمودشناسی
میگذارد ،پرسش از «چگونگی» ،نمودشناسی و معناکاوی مسائل را به عهده دارد و به توصیف و

تحلیل آنها میپردازد ،و پرسش از «چرایی» ،علتکاوی نموده و راز آن مسأله را بر مال میسازد.

.1پرسش از چرایی حقوقی؛ تئوریها و نظریهها همواره از دامن مبانی هستیشناسی،

معرفتشناسی و انسانشناسی با اهداف خاص و روش ویژه برمیخیزند .بدینروی ،در عرصهی
مبانی حقوق نیز مکاتب گوناگون پدید آمدهاند که هرکدام مدعی و توجیهگر الزامآوری حقوق

هستند و هرکدام میکوشند تا پاسخی برای این پرسش پیدا کنند که حقوق و قانون افزون بر
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بپردازد ،و یا از علل و مبانی بحث کند؛ پرسش از «چیستی» ،حقیقت و ماهیت مسأله را به نمایش

داشتن ضمانت اجرای دولتی ،ضمانت اجرای درونی و پنهانی نیز دارند .برخی را بر این باور

است که این منبع پنهانی و نیرومند همان ارادۀ دولت ،عرف و رواج اجتماعی است که مقاله با

عنوان «مبانی حقوق پوزیتویستی در آینة نقد» به این مطلب میپردازد .از سوی دیگر حقوق
بشر به خودی خود نه شرقی است نه غربی ،بلکه متأثر از مبانی ،اصول و اهداف و آرمانهای
خویش است که آن را شرقی یا غربی ،اسالمی یا غیراسالمی میسازد .اگر چالشهای جدّ ی بر

سر پذیرش یا عدم پذیرش حقوق بشر پدید میآيد ،متأثر از مبانی عقلگرایی ،انسانگرایی و

طبیعتگرایی است که در تقابل با مبانی حقوق الهی قرار دارد .بدینروی ،در مقاله با عنوان «نقد
و بررسی مهمترین چالشهای نظری فراروی جهان اسالم در مقوله حقوق بشر» ،تعامل یا
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تقابل رویآورد حقوق بشر در جهان اسالم مورد مطالعه و تدقیق قرار میگیرد.

 .2پرسش از چرایی سیاسی ـ اداری؛ فساد سیاسی و اداری یکی از مواردی است که امروزه

ذهن هر پژوهشگری را به خود معطوف داشته است .هر فرهنگ و طرز تفکر اجتماعی متناسب
با خواستههای خویش نظام اداری ویژهای میطلبد .چالشهای اجتماعی و فرهنگی مثل فقدان

راهبرد کالن ،نبود اهداف و چشمانداز نوین ،بیبرنامهگی ،عدم بهرهبرداری درست از نیروهای
انسانی و امکانات مادی ،پیرو بودن و پیشرو نبودن ،فقدان انگیزه و خالقیت و تعامل و تعاون

نداشتن از آسیبها و چالشهای فرهنگی و اجتماعی است که در حیات اجتماعی ما پدید آمده
است و به میزان آن سیستم اداری نیز دچار آشفتگی و احیان ًا فساد شده است که با شناختن این

عوامل میتوان به درمان آنها پرداخت .مقاالت با عنوان «موانع اجتماعی و فرهنگي اصالحات
اداري در افغانستان» و « بیثباتی سیاسی و فساد سیاسی در افغانستان» به ناکارآمدی نظام
اداری و سیاسی پرداختهاند .به نظر میرسد تنها راه ّ
حل بحران سیاسی ،پدید آمدن وحدت ملی،
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هویت ملی ،پلورالیسم فرهنگی ،ملتسازی و همگونی اجتماعی است؛ زمانی این فرایند پدید
آمده و پویا میشود که جهانبینی و نوع نگرش ما تغییر کرده و عقالنیت سیاسی قومی و فرهنگ

سیاسی قبیلهای را متحول سازیم .و سرانجام زمانی به این هدف میرسیم که میان نظامهای

اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی بهگونهای هماهنگی و همکاری ایجاد شود .مقاله با عنوان «فرهنگ

سیاسی و فرایند دولت ـ ملتسازی در افغانستان» راهکارهایی برای رسیدن به هویت ملی،

وحدت ملی و ملتسازی ارائه میکند.

 .3پرسش از چگونگی؛ فعالیتهای سازمانهای غیردولتـی در افغانستان ضمن آنکه بسیار

مؤثر بودهاند ،چالشهایی را نیز فراروی نظام حقوقی افغانستان قرار دادهاند .نظام حقوقی افغانستان
به این دلیل که موضع شفـاف و روشنی در راستای قانونـیکردن فعالیتهای وسیـع سازمانهای

غیـردولتـی ندارد ،با چالشها و ناکارآمدیهای جدّی مواجه است که باید حقوقدانان و مراجع
ذیصالح تالش کنند رویّهای واحد و قوانینی متعادل ،پویا و پایدار پدید آورند تا از قبض و

بسط قوانین در این مورد جلوگیری شود .مقالهی «مکانيزم نظارت بر سازمانهاي غيردولتي
در قوانين افغانستان» میتواند در این مورد برای پژوهشگران و حقوقدانان راهکار ارائه کند.
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 .4پرسش از چیستی؛ بحث دربارهی چـیستی و چگونگی مفهـوم جهانی شدن از مسائل

بهروزی است که أذهان اندیشمندان را به خود مشغول داشته است .گفتمان جهانی شدن به مفهوم

«یک نظم فکری جدیدی است که چهره خاصی از سیاست را در زندگی صورتبندی میکند».
این مسأله را میتوان در مقالهای با نام «جهانی شدن در رویکردهای متفاوت» جستجو کرد.
مؤلف در آن جدال میان قدیم و جدید بودن مفهوم جهانی شدن ،فرصت یا تهدید بودن و پروژه
یا پروسه بودن آن را مورد بررسی قرار داده و طرح نوی برای ماهیت و حقیقت آن جهت فهم

درست درانداخته است.

سردبیر
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جهانی شدن در رویکردهای متفاوت
چکیده

دکتر سید عبدالقیوم سجادی

1

 .1پوهاند دکتر سید عبدالقیوم سجادی عضو علمی و رئیس دانشگاه خاتم النبین(ص)

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

جهانی شدن از مفاهیم نسبت ًا رایج و متداول علوم سیاسی و اجتماعی است که امروزه
بخش قابل توجهی از مباحث علوم سیاسی را بخود اختصاص داده است .از منظر جامعه
شناختی جهانی شدن با دگرگونی عمیق ساختارهای اجتماعی و تعامل انسانی همراه است
به گونهای که برخی از نظریهپردازان برجسته علوم سیاسی و اجتماعی ضرورت بازنگری
نظریههای رایج و متداول در این حوزه مطالعاتی را مطرح نمودهاند.
این پدیده مهم مناظرات دامنهداری وجود دارد که حکایت از ابهام مفهومی و ماهوی
این پدیده دارد .مفهوم جهانی شدن پیچیده ،مبهم و توسعه نیافته است .برداشتهای
متفاوت در مورد ماهیت جهانی شدن به تنوع معنایی در نشانه جهانی شدنی میانجامد
در این حالت یک مشکله روششناسی جدی سر در میآورد و آن اینکه؛ اگر هر یک
از رویکردهای موجود معنای متفاوت از دیگری برای جهانی شدن فرآیند طبیعی و
ناشی از توسعه تکنولوژی اطالعات ( )I.Tباشد ،سویههای مثبت و سازنده آن برجسته
خواهد شد .اما در صورتی که جهانی شدن پروژه غربی برای سلطه گفتمان غربی باشد
در این حالت پیامدهای مثبت آن در حاشیه رانده میشود و جنبههای منفی و ویرانگر آن
برجسته میشود .اما تحلیل گفتمانی جهانی شدن هر دو سویه مثبت  /منفی ،فرصت /
تهدید و ظرفیتهای زمانی  /محدودیتهای زمانی آن را مورد توجه قرار میدهد .تحلیل
گفتمانی ،جهانی شدن را فارغ از معنا و مدلول خاص مورد تحلیل قرار میدهد .جهانی
شدن هیچ رابطهای ذاتی با معنای خاص یا پروسه طبیعی ندارد بلکه معنای خود را در
درون گفتمانهای مختلف بدست میآورد .گفتمانها است که به دال جهانی شدن معنا
میبخشد و جهانی شدن فارغ از گفتمان به مدلول خاص داللت ندارد.
این نوشتار با نگاه متفاوت به تحلیل و تبیین مقوله جهانی شدن پرداخته و ضمن مرور
و طبقهبندی دیدگاههای موجود در زمینه در نهایت تحلیل گفتمانی جهانی شدن را در
جایگاه تبیین برتر قرار میدهد.
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 - 1طرح مساله

جهانی شدن از مفاهیم نسبت ًا رایج و متداول علوم سیاسی و اجتماعی است که امروزه بخش

قابل توجهی از مباحث علوم سیاسی را بخود اختصاص داده است .از منظر جامعهشناختی جهانی
شدن با دگرگونی عمیق ساختارهای اجتماعی و تعامل انسانی همراه است به گونهی که برخی از

نظریهپردازان برجسته علوم سیاسی و اجتماعی ضرورت بازنگری نظریههای رایج و متداول در
این حوزه مطالعاتی را مطرح نمودهاند (یان کالرک 1999 :گیدنز .)1379 :از منظر روششناسی،
جهانی شدن وجوه تمایز سنتی میان مفهوم داخلی /بینالمللی ،ارضی /غیرارضی و داخل  /خارج
را که در مفاهیم مرسوم سیاستهای بین دولتی و "سیاسی" اشاره دارد؛ مورد تردید قرار میدهد

و پیچیدگی و غنای پیوندهایی را که موجب فراروندگی دولتها و جوامع در نظام جهانی می

شود ،برجسته جلوه میدهد (دیوید هلواکوگرو )2002 :نظریههای روابط بینالملل که به گونهی
سنتی بر الیکاتومی داخل  /خارج و تقسیمبندی دوگانه سیاست عالی والنی استوارگشت ،با
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جهانی شدن دچار بیثباتی و دگرگونی گردید (یان کالرک  .)1999با این همه هنوز در مورد

معنا و مبانی این پدیده مهم مناظرات دامنه داری وجود دارد که حکایت از ابهام مفهومی و ماهوی
این پدیده دارد .مفهوم جهانی شدن پیچیده ،مبهم و توسعه نیافته است .برخی از جهانی شدن نام

میبرند و عدهای کار بست مفهوم جهانیسازی را ترجیح میدهند .از نظر ماهوی برخی آنرا در
چارچوب سیاست قدرت تحلیل میکند و همچنان بر نقش سازنده و مهم دولتها تاکید میکنند

(رئالیستها) در حالیکه عدهای آنرا کامال امر بدیع و دگرگون ساز تلقی نموده و از سیاست
زندگی جدید و صورتبندی تازهی در تعامل اجتماعی و سیاست بینالمللی سخن میگویند.

موافقان ضمن تأکید بر نظریههای مثبت و سازنده این پدیده ،آنرا در چارچوب فرآیند تاریخی

و طبیعی تحلیل میکنند ،در حالیکه مخالفان با برجسته ساختن ابعاد منفی آن چارچوب پروژهی

بودن را برای تحلیل زمینهها ،عوامل و پیامدهای آن بکار میگیرند.

1

ابهام و توسعه نیافتگی مفهوم جهانی شدن معلول سه نکته اساسی است :نخست آنکه ادبیات

جهانی شدن جوان و تازه است و از پیشینه تاریخی بلندی برخوردار نیست .به گفته رابرتسون
جهانی شدن برای اولین بار در دهه  1960وارد ادبیات سیاسی شد و تنها پس از  1975به طور
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جدی در دستور کار نویسندگان قرار گرفت.

2

دوم اینکه جهانی شدن فرآیند یا پدیدهی است که در حال شدن قرار دارد و هنوز به غایت و

انجام نرسیده است .از این منظر ما با پدیدهی تمام و کمال نیافته روبرو هستیم که هنوز نمیتوان

به راحتی در مورد سمت و سوی آینده و سرانجام آن اظهارنظر کرد .این نکته ما را به مسئله

ابهام زا در مفهوم جهانی شدن میرساند و آن اینکه در مورد ماهیت جهانی شدن رویکردها و

برداشتهای مختلفی وجود دارد .حداقل سه رویکرد نسبتا عمده از یک نظر قابل یادآوری است؛
رویکرد پروسهای ،رویکرد پروژهای و تلقی تلفیقی که از آن با رویکرد پدیدهای میتوان یاد کرد.

3

وجود رویکردهای مختلف در مورد ماهیت جهانی شدن در نشانهشناسی دال جهانی شدن نیز
بازتاب مییابد  ،زیرا جهانی شدن در چارچوب نگرش پروسهای به مدلول متفاوت از نگرش

پروژهای ارجاع میکند .معنای جهانی شدن تحت تأثیر رویکردهای نظری موجود قرار داشته و

هریک از نظریههای موجود به معنای خاصی از جهانی شدن تمایل دارد.

اگر جهانی شدن دال شناور و فاقد معنای ذاتی است "تحلیل گفتمانی جهانی شدن" بیش

از دیگر چارچوبهای تحلیلی ،ما را در فهم ماهیت و محتوای این پدیده کمک میکند .در
چارچوب تحلیل گفتمانی جهانی شدن دال تهی یا دال همراه با استغنای مفهومی است که در

شدن به ما کمک میکند تا فارغ از مناظرات مفهومی این پدیده را مورد تحلیل و بررسی قرار
دهیم .ما در صفحات آتی ضمن توضیح رویکردهای موجود بر ظرفیتهای تحلیل گفتمانی نیز
استدالل خواهیم کرد .آنچه در اینجا قابل یادآوری است اینکه اگر مفهوم جهانی شدن با ابهام

و پیچیدگی روبرو است و اگر رویکردهای مختلف به معانی متفاوت از جهانی شدن میرسند،

چگونه میتوان از این مفهوم سخن گفت ،آیا رویکرد پروسهای به جهانی شدن از این نشانه
همان معنایی را اراده میکند که مورد توجه رویکرد پروژهای است؟ آیا کسانی که جهانی شدن را

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

گفتمانهای متفاوت ،معانی متفاوتی را با خود حمل میکند .رویکرد گفتمانی به پدیده جهانی

با رویکرد پدیدهای تحلیل میکنند و تالش دارند تا میان پروسه ـ پروژه بودن جهانی شدن جمع
زنند  ،الزاماً همان معنای مورد نظر در دو رویکرد دیگر را مطرح میکنند؟ پاسخ این پرسشها

مطمئناً منفی است ،زیرا طرفداران رویکرد پروژهای ترجیح میدهند از واژه جهانیسازی استفاده

کنند ،چون اعتقاد بر "طرحواره" بودن مسئله دارند .اما در مقابل طرفداران رویکرد پروسهای

با تاکید بر طبیعی بودن ،اجتناب ناپذیر بودن و تاریخی بودن جهانی شدن به نفی عاملیت و
کارگزاران خاص حکم میکنند و معنای یکسره متفاوت از جهانی سازی را تأکید میکنند.

برداشتهای متفاوت در مورد ماهیت جهانی شدن به تنوع معنایی در نشانه جهانی شدنی

میانجامد در این حالت یک مشکله روششناسی جدی سر در میآورد و آن اینکه؛ اگر هر یک از

رویکردهای موجود معنای متفاوت از دیگری برای جهانی شدن فرآیند طبیعی و ناشی از توسعه

7

تکنولوژی اطالعات ( )I.Tباشد سویههای مثبت و سازنده آن برجسته خواهد شد .اما در صورتی
که جهانی شدن پروژه غربی برای سلطه گفتمان غربی باشد در این حالت پیامدهای مثبت آن در

حاشیه رانده میشود و جنبههای منفی و ویرانگر آن برجسته میشود .اما تحلیل گفتمانی جهانی
شدن هر دو سویه مثبت  /منفی ،فرصت /تهدید و ظرفیتهای زمانی  /محدودیتهای زمانی

آنرا مورد توجه قرار میدهد .تحلیل گفتمانی ،جهانی شدن را فارغ از معنا و مدلول خاص مورد

تحلیل قرار میدهد .جهانی شدن هیچ رابطهای ذاتی با معنای خاص (پروژه غربی جهانیسازی
= غربیسازی) یا پروسه طبیعی ندارد بلکه معنای خود را در درون گفتمانهای مختلف بدست

میآورد .گفتمانها است که به دال جهانی شدن معنا میبخشد و جهانی شدن فارغ از گفتمان به
مدلول خاص داللت ندارد.
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 -1مروری بر مباحث جهانی شدن (ادبیات بحث)
سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

در مورد پیشینه تاریخی جهانی شدن سه احتمال یا فرضیه قابل طرح است :دیدگاهی که
جهانی شدن را پدیدهای تاریخی و دامنهدار تلقی نموده و اساس ًا جدید بودن آن را مورد تردید

قرار میدهد .در این تلقی جهانی شدن ریشه در آغاز شکلگیری زندگی اجتماعی و ظهور
ایدئولوژی و ادیان دارد .گفته میشود ادیان ذاتاً دارای ماهیت جهان شمولاند و همواره در پی
جهانیسازی بودهاند .این برداشت ،جدید بودن جهانی شدن را نفی میکند و صرف ًا بر روند پر
شتاب جهانی شدن به عنوان ویژگی عصر جدید تاکید میکند .شکاکان و رئالیستها عمدت ًا در
این طبقه جای میگیرند .تحلیل گرانی که جهانی شدن را برحسب بینالمللی شدن یا آزادسازی

تعریف میکنند نیز بر تکراری و کهنه بودن این پدیده تأکید دارند .در این تلقی تأکید میشود

که میزان تجارت خارجی ،مهاجرت و سرمایهگذاری در اواخر قرن نوزدهم بطور نسبی باال رفته

و در سال  2000نیز افزایش یافته است .براساس چنین شواهدی هیچ چیز جدیدی در جهانی
شدن معاصر وجود ندارد.

گمانه دوم ،جهانی شدن را با انقالب صنعتی غرب آغاز میکند .رونالد رابرتسون پنج مرحله

را در تاریخ جهانی شدن بر میشمارد که براساس آن ،مرحله جوانه زدن این پدیده به اوایل قرن
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پانزدهم تا اواسط قرن هیجدههم برمیگردد و مرحله بلوغ و کمال آن در اواخر قرن نوزدهم .اما
ورود این بحث در ادبیات سیاسی عمر درازی ندارد و تنها به دهه  1960میالدی باز میگردد.
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دراین راستا از نظریه پردازانی چون مارتین آلبرو وانتونی گیدنز میتوان نام برد .از نظر آلبرو

جهانی شدن پدیدهای است که از مرزهای ملی فراتر میرود و مرزها و محدودیتهای کاذب

را ویران میکند .البرو از وحدت پولی اروپا بعنوان سرآغاز جهانی شدن واقعی یاد میکند .در

تلقی البرو انقالب ارتباطی که واکنشها را سرعت میبخشد ،تقسیم کار بینالمللی و عرضه کاال
بگونه مشابه در بازارهای اقتصادی از نمونههای جهانی شدن تلقی میشود 6.آنتونی گیدنز نیز
جهانی شدن را ذیل عنوان پیامدهای مدرنیت مورد تحلیل قرار میدهد .در تبین گیدنز مدرنیته پدیدهای

ذاتا جهان شمول است و جهانی شدن از تبعات و پیامدهای مولفههای مدرنیته است .گیدنز

پدید ههایی چون صنعتگرایی ،سرمایهداری ،نظارت ،جنگ تمام عیار ،قدرت سازماندهی و

باالخرهی پویایی و تحرک شدید را از مهمترین پیامدهای مدرنیت عنوان میکند .آخرین ویژگی
مورد نظر گیدنز ناظر به پدیده جهانی شدن است .پویایی و تحرک شدید مدرنیته که منجر به

ناپیوستگی تاریخی میشود از سه عنصر مهم تشکیل یافته که در عصر جهانی شدن از اهمیت

ویژهای برخوردار میگردد .پدیده مزبور روابط اجتماعی را از قید و بند ویژگیهای محلی رها
معتقد است که سازماندهی مجرد زمان و فضا عالوه بر ساختارهای تکه برداری ،خصوصیات

نهادین مدرنیته را ریشه دارتر و عامتر میسازد و محتوا و ماهیت زندگی روزمره را تغییر شکل
میدهد.
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گیدنز معتقد است که جهانی شدن مرز تفکیک میان غرب و غیر غرب را که در آوان ظهور

مدرنیزم شکل گرفت و مدرنیته را در محدوده جغرافیایی غربی محصور نمود از میان برداشت و
زمینه تحقق جهانی شد ِن "مدرنیتهای ذات ًا جهان شمول" را فراهم کرد.

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

میسازد و آنها را در فواصل زمانی ـ فضایی دور دست با زمینه اجتماعی دیگر ترکیب میکند .وی

گمانه سوم در مورد پیشینه تاریخی جهانی شدن ،آن را در چارچوب پست مدرنیزم مورد

مطالعه قرار میدهند .ظهور روایتهای محلی و بومی ،رشد جنبشهای مذهبی و زیست محیطی
و باالخرة پایان فرا روایتها و نظریههای کالن و جهان شمول با تنوع و ّ
تکون فرهنگها ،الگوها
و نظریههای بومی جایگزین میشود .کت نش از نظریه پردازانی است که جهانی شدن را ،با
چرخش پسا مدرن توضیح میدهد .وی میگوید :هرچند تعداد اندکی از نظریهپردازان جهانی
شدن،آشکارا اندیشههایشان را پسا ساختارگرا یا پسامدرن مینامند ،لیکن همانگونه که دیدیم
جهانی شدن با پسامدرنیته پیوند خورده و در رشته جامعهشناسی در چارچوب "چرخش پسا

مدرن" تئوریزه گردیده است 8.در چارچوب پسامدرنیته فرهنگ جهانی ،فرهنگ پاره پاره و از

هم گسیخته و نه یک پارچه است .عالوه بر ناهمگونی ،سیالیت و تلفیقی بودن فرهنگ جهانی
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در چارچوب پسامدرنیزم ،جهان شمولی و فراگیری فرهنگ غرب نیز کنار گذاشته میشود و در
حد صرفاً یکی از شیوههای نگاه به جهان تقلیل مییابد .فرهنگ غربی بوسیله جهانی شدن نسبی

شده است .ارزشهایی که زمانی بدون چون و چرا جهانشمول و عام و برای هر فردی در همه
زمانها و مکانها معتبر شمرده میشد اکنون در حال عقبنشینی هستند و این مسئله پذیرفته

شده است که ارزشهای غربی به شیوههای خاص ،بوسیله گروههای خاص با تجربیات تاریخی
و اجتماعی خاص شکل گرفتهاند».
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دیویدهاروی"لش" و یوری" از دیگر نویسندگانی است که جهانی شدن را در چارچوب پست
مدرن توضیح میدهند ،اما نگرش اینان عمدت ًا اقتصادی است و با رویکرد پسامدرن به ساختار
اقتصادی جهانی شدن را تحلیل میکند .هاروی درکتاب وضعیت پسا مدرنیته ( )1989از ظهور

شکل جدیدی از سرمایهداری سخن میگوید و از آن تحت عنوان "پسا مدرینته انعطاف پذیر"
بحث میکند .به عقیدهها روی جهانی شدن برای سرمایهداری امر جدیدی نیست لیکن پسامدرنیت ِه
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انعطافپذیر ،در بردارنده شدت یافتن تراکم و فشردگی زمانی ـ فضایی است که ویژگی این نوع
پسامدرنیته محسوب میشود .از نظر لش و یوری پسامدرنیته ذات ًا جهانی است و بازاندیشی را
برای باز تولید و کاالیی شدن فرآیندهای اجتماعی ـ اقتصادی پسامدرنیته امر محوری میدارند.

هر چند آنان جنبههای سیاسی و فرهنگی این بازاندیشی را مورد توجه و تحلیل قرار نمیدهند،
اما تحلیلشان از سرمایهداری بازاندیشانه پسامدرن به درک سیاست فرهنگی ناظر بر پیدایش و
ستیز هویتها و اعمال اجتماعی ،کمک میکند 10.مانویل کاستیلز نیز جهانی شدن را در چارچوب

سرمایهداری بازاندیشی شده و انعطافپذیر توضیح میدهد ،اما وی از مفهوم "جامعه شبکه
محور" بهره میبرد و معتقد است پیشرفتهترین مرحله فرآیند جهانی شدن ،شکلگیری و پیدایش
جامعه شبکه محور نامیده میشود که ویژگی آن در هم تنیدگی اقتصادهای ملی در سطح جهانی و

دگرگونی بنیادی در رابطه اقتصاد ،دولت و جامعه است .به بیان دیگر آنچه به این جامعه ویژگی
11
جدید میبخشد ،سرمایهداری کام ً
ال بازسازی شده ،انعطافپذیر و سیال است.
رویکردها و نظریههای جهانی شدن
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در باب جهانی شدن نظریههای متعدد و احیان ًا متناقض به تبین پرداختهاند .هرچند رویکرد

خاص این نظریات به پدیده جهانی شدن دستیابی به یک نظریه فراگیر و جامع را با دشواری

روبرو میکند .اما در اینجا تالش میشود ضمن گزارش دیدگاهها و نظریههای مطرح،

مناسبترین نظریه برای توضیح و درک این پدیده استخدام شود .ارائه طبقهبندی از نظریههای

موجود در باب جهانی شدن به ما کمک میکند تا از تداخل مباحث و پراکندگی اجتناب کنیم .به

این منظور قبل از همه ضروری است تا نظریههای مطرح را از دو منظر متفاوت طبقهبندی کنیم؛

جهتگیری در رویکرد نظریه و دوم ماهیت و محتوای نظریه با توجه به مسئله جهانی شدن.
الف) طبقهبندی نظریهها بر اساس جهتگیری

از این منظر ،نظریهها با توجه به جهتگیری و رویکرد خاص که نسبت به جهانی شدن دارند،

مورد توجه قرار میگیرد .نظریههایی که دارای جهتگیری اقتصادی است و جهانی شدن را با
رویکرد عمدتاً اقتصادی توضیح میدهند ،نظریههایی که جهانی شدن را با رویکرد سیاسی و از

منظر سیاست قدرت تحلیل میکند و باالخره نظریههایی که از منظر فرهنگی و جامعه شناختی
(بازاندیشی) به بحث میگذارد .تمایز میان سه دسته نظریه یاد شده کام ً
ال نسبی و براساس نقطه
ممکن است از منظر سیاسی ،مسائل اقتصادی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد ،اما مهم آن
است که این دسته نظریات ،سیاست را تعیین کننده و مهم تلقی میکند ،هر چند دو رویکرد دیگر
را نیز از نظر دور نمیدارد .هر دو نظریه سیاسی و فرهنگی با هم قرابت جدی دارند در حالی که
هر دو با نظریه اقتصادی که جهانی شدن را عمدت ًا با رویکرد اقتصادی و در چارچوب ساختار
جدید اقتصاد جهانی تحلیل میکند ،فاصله زیادی دارد.
ب) طبقهبندی نظریهها بر مبنای محتوا و ماهیت

از این منظر نظریههای مطرح در باب جهانی شدن با توجه به ماهیت و محتوای این پدیده،
مورد توجه قرار میگیرد .سه نظریهای نسبت ًا مطرح و متفاوت با سه برداشت متفاوت از ماهیت

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

تمرکز و تاکید اندیشمند و نظریهپرداز است و نه تفکیک کامل و خطکشی مطلق .از اینروی

جهانی شدن قابل طرح و بررسی است :رویکرد لیبرالیستی و خوشبینانه که جهانی شدن 12را ذیل
عنوان پروسه طبیعی و فرآیند تاریخی بحث میکند و بر جنبههای سودمندی و فرصتزائی آن

تاکید دارد؛ رویکرد رادیکال که با نگرش بدبینانه جهانی شدن را در چارچوب پروژه غربی تحلیل

میکند و عمدتاً بر جنبهها و ابعاد منفی و تهدیدزائی آن تاکید دارند؛ و باالخره رویکرد تلفیقی که
تالش دارد تا بین دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانهای مطلقگرا جمع زند؛ هم پیامدهای مثبت را
میبیند و هم جنبههای منفی را مورد توجه قرار دهد .در قبال دو رویکرد پروسهای و پروژهای،

از این دیدگه میتوان با عنوان رویکرد پدیدهای یاد کرد.
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طبقهبندی دوگانه (و یا به تعبیری شش گانه) فوق احتماالً با هم تداخل داشته باشد ،اما در

عین حال به ما کمک میکند تا مطالب و مباحث پراکنده را نظم بخشیم و راحتتر بتوانیم به نقد
و بررسی آن دست یابیم .طبقهبندی نخست به نوعی در درون طبقهبندی دوم نیز قابل ردیابی

است؛ بدین معنا که رویکرد سیاسی؛ فرهنگی یا اقتصادی به جهانی شدن از نظر درک و فهم

ماهیت جهانی شدن میتواند در یکی از سه دیدگاه یاد شده قرار گیرد ،اما از آنجاییکه برای
رویکرد اقتصادی جهانی شدن مث ً
ال اقتصاد و ظهور ساختار سرمایهداری جدید جهانی اهمیت
بیشتر دارد احتماالً به حوزههای سیاست و فرهنگ توجه نمیشود و یا به عنوان تابع و متغیر

وابسته مورد توجه قرار میگیرد.

در صفحات آینده ضمن توضیح دیدگاههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جهانی شدن از

منظر نویسندگان مختلف به تحلیل رویکردهای یاد شده و برداشتهای متفاوت از جهانی شدن

خواهیم پرداخت و در نهایت با بررسی جنبههای قوت و ضعف دیدگاههای مطرح ،به گزینش و
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تقویت رویکرد مورد نظر برای این نوشتار مبادرت خواهد شد.
1ـ رویکرد اقتصادی

رویکرد اقتصادی به جهانی شدن در مباحث سیاسی و اجتماعی و در رویکرد سیاسی و

فرهنگی کمتر مورد توجه قرار میگیرد در حالیکه از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل و از منظر
اقتصادی مهمترین سرچشمه جهانی شدن حوزه اقتصاد تلقی میشود و بنابراین جهانی شدن
اقتصاد سرآغاز روند جهانی شدن در حوزه سیاست و فرهنگ تلقی میشود .به نظر اینان

ریشههای اصلی نظریه جهانی شدن نه از آثار جامعهشناسان بلکه از نظریات نظریهپردازان بازار

کار سرچشمه گرفته است .جهانی شدن با رویکرد اقتصادی توسط نظریهپردازانی چون کر،
دانلوپ ،هاروی ،سان و مییزر ذیل عنوان نظریه ادغام جوامع مطرح گردیده است .اینان براین
عقیداند که جامعه صنعتی یک جامعه جهانی است ،زیرا علم و تکنولوژی که بنیان اصلی این

جوامع را تشکیل میدهند ،خود یک زبان مشترک جهانی دارد .فرآیند صنعتی شدن در جوامع

مختلف هر چند به گونهای متفاوت دنبال میشود اما در نهایت به همگونی فزایندهی جوامع
میانجامد ،زیرا این جوامع برای دسترسی به تکنولوژی کارآمد تولید برای دمساز نمودن هر چه
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بیشتر نظام اجتماعی خود با تکنولوژی و صنعت تالش مینماید.

تراکم زمان و مکان در تعریف غالب نویسندگان بکار گرفته شده ،در این میان دیوید هاروی

تراکم مکان و زمان را در حوزه اقتصاد بکار میگیرد و معتقد است حدود سال  1970انفجار
دیگری در تراکم زمان و مکان به وقوع پیوست .این تحول با بحران انباشت بیش از حد در نظام

تولید انبوه آغاز شد .تراکم و انباشت تولید با اشباع بازار و بهم خوردن موازنه میان عرضه و
تقاضا گردید و در نهایت به بحران اقتصادی منجر شد .این بحران آنچنان شوکی به نظام وارد
کرد که عم ً
ال به مهار قید و بندهای تولید انبوه پرداخت .نظام انباشت منعطف به وجود آمد که
درآن کارگران قراردادی با استفاده از تخصص چندگانهای خود محصوالت را با سلیقههای متغیر

مصرف کننده هماهنگ میکرد .به نظر هاروی به تدریج "پسا مدرنیته انعطاف پذیر" آنچنان

وسعت یافت که اقدامات و رفتارهای دولتهای ملی و شرکتهای فراملی را تحت اختیار
درآورد که نتیجه آن جهانی شدن واقعی است ،زیرا انباشت منعطف خود نشان دهندهی شکل

خاصی از تراکم و کوتاه شدن زمان است.
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در رویکرد اقتصادی ،جهانی شدن ،ساختار جدید اقتصاد جهانی است که جوهره و ماهیت

معاصر ،مناسبات سرمایهداری جایگزین تمام بقایای روابط تولیدی ما قبل سرمایهداری در همه
نقاط جهان شده است .جهانی شدن از دنیایی که در آن سرمایهداری شیوهای مسلط در نظامی

از شیوههای مختلف تولیدی بود ،جهان یکپارچهای متشکل از شیوهی تولید سرمایهداری را به
وجود آورد .ویلیام رابینسون از منظر اقتصادی چند فرضیه مهم را در باب جهانی شدن تاکید
میکند :نخست آنکه جهانی شدن دارای ماهیت سرمایه دارانه است .دوم آنکه ساختار اجتماعی

انباشت جدیدی که دارای ماهیت جهانی است در حال شکلگیری میباشد .ساختار جدید

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

آنرا شیوه تولید سرمایهداری تشکیل میدهد .گفته میشود برای نخستین بار در تاریخ جهان

سرمایهداری ساختار فراملی است و کم و بیش همه کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد و باالخره
روند جهانی شدن اقتصاد به دلیل اینکه به نفع اقلیت و زیان اکثریت است ،شکاف طبقاتی (فقر

و غنی) و تعارض را گسترش میدهد 14.لستر تارو نظریهپرداز اقتصاد سیاسی بینالملل جهانی
شدن را با رویکرد اقتصادی مورد تحلیل قرار داده و آنرا معلول رشد و توسعه تکنولوژی

جدید و سومین انقالب صنعتی عنوان میکند .وی میگوید “جهانی شدن از جستجوی جهانی

برای یافتن ارزانترین مکانهای تولید و سودآورترین مکانها برای فروش محصوالت به وسیله
فنآوریهای ارتباطی جدید ناشی از انقالب صنعتی سوم امکان پذیر شده است 15.تارو ضمن

آنکه جهانی شدن را شیوه جدیدی از مبادله کاال و خدمات در بازارهای جهانی میداند ،بر معلول
بودن این پدیده تاکید دارد و آنرا ناشی از توسعه فنآوریهای جدید تلقی میکند .کاربرد مفهوم
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و معنای جهانی شدن در بیان تارو روشن نیست .او صرفا از عنوان بنای اقتصاد جهانی یاد میکند

و بر این نکته تاکید دارد که برخی موافق و عدهای مخالف این پدیده است اما هیچکدام دقیقا
واقف بر ماهیت آن نیست .به همین دلیل جهانی شدن از منظر اشخاص گوناگون معانی متفاوتی

دارد و هرکس با زبان متفاوت از آن سخن میگوید.
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را معرفی میکند .وی
تارو با استفاده از بیان تمثیلی جالب ،موافقان و مخالفان جهانی شدن 

معتقد است جهانی شدن شبیه برج بابل در کتاب مقدس است که هرکس از آن تصویری دارد.

ثروتمندان و افراد موفق در باالی برج در مقایسه با افراد فقیری که تازه از پایین شروع به باال
رفتن از پلهها کردهاند؛ دید کامال متفاوتی دارند .کسانی که در دور دست و خارج از اقتصاد
جهانی ایستادهاند ،در مقایسه با کسانی که در داخل برج کار میکنند ،نماهای بسیار متفاوتی

از برج میبینند .بنابراین قدرتمندان و ثروتمندان از ساختمان برج کمتر میترسند تا کسانی که
کوچک و ضعیفاند.
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در رویکرد اقتصادی به جهانی شدن ،تجارت و گردش سرمایه (کاال و خدمات) در مرکز

بحث قرار دارد .نفوذ نمودن اقتصادهای ملی به اقتصاد جهانی ،جابجایی سرمایه در سطح جهانی

و بااالخرة بکارگیری الگوی اقتصادی همگن و نسبتا یکسان در اقتصادهای ملی و منطقهای
نمودهایی از جهانی شدن اقتصاد میباشد .دراین روند دولت نقش جدی ندارد بلکه شرکتها،
افراد و بنگاههای اقتصادی نقش یقین کننده دارد .گفته میشود اندیشمندان امریکایی کمتر از
دیگران دلنگراناند ،زیرا بر این باورند که اقتصاد جهانی اقتصاد بزرگ شدهی آمریکایی است،

اما آنگونه که تارو بیان میکند چنین برداشتی غیر واقع بینانه است ،زیرا اقتصاد جهانی نسخه

بزرگ شده اقتصاد آمریکایی نیست بلکه چیزی کامال متفاوت خواهد بود .اما واقعا این گفته
تارو از استناد کافی برخوردار نیست ،زیرا جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی و جابجایی سرمایه

جهانی (در حدود 33%تولید ناخالص جهان میباشد) بنا بر این از نظر اقتصادی آمریکا در جایگاه
فرادست و برتری قرار میگیرد 18.به گفته کریس مولرن گرچه ایاالت متحده در مقایسه با سایر

کشورها در دوره بعد از جنگ ترقی کندی داشت ،اما دورهای را آغاز کرد که در آن یک قدرت
عظیم و مطلق اقتصادی با بیش از نیمی از تولید ناخالص دنیا و دوسوم از ذخیره طالی جهان به
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شمار میرود .چنین مزیت عظیمی باعث حفظ موقعیت برتر آمریکا ،حتی با رشد درآمد محسوب

میشود.

در مجموع در رویکرد اقتصادی ،جهانی شدن با میزان درجه گسترش و توسعه اقتصاد صنعتی

و الگوی اقتصاد آنان در سایر کشورها و در درون اقتصادهای ملی مرتبط میگردد و جهانی شدن
اقتصاد با ویژگیهایی چون انسجام فزاینده بازارهای جهانی ،ظهور مؤسسات اقتصادی جهانی

برای نخستین بار ،ظهور تعداد زیادی از شرکتهای مالی و صنعتی با مرکزیت جهانی (فراملی)

همراه میباشد 19.در درون رویکرد اقتصادی دیدگاههای متنوع و مختلف در مورد ماهیت جهانی
شدن ،سودمندیها و زیانهای آن برای کشورها و بویژه جهان سوم و ملل در حال توسعه

مطرح است .در حالیکه دیدگاه چپ و مارکسیستی جهانی شدن،سرمایه داری را در بطن و

متن مسئله جهانی شدن مطرح میکند و تا حد استفاده از عنوان امپریالیسم فرانو و یا آخرین
مرحله امپریالیسم سرمایهداری به پیش میروند ،دیدگاه دیگر ،اقتصاد جهانی را خارج از اراده و
کنترل آمریکا و نظام سرمایهداری تلقی میکند.غیر قابل کنترل بودن جهانی شدن اقتصاد و بازار

جهانی توسط دولتهای سرمایه داری به دیدگاه دوم کمک میکند تا جهانی شدن اقتصاد را از
ماهیت و جوهره غربی یا آمریکایی آن خارج سازد .مهمترین کارگزاران جهانی شدن اقتصادی

از درون نیروهای اجتماعی (صاحبان ثروت) به وقوع میپیوندد و نه از باال و تحت هدایت و

حمایت دولتها (صاحبان قدرت).

دیدگاه اقتصادی در مورد تحوالت اقتصادی ناشی از جهانی شدن تا اندازه زیاد ،نکات

ارزشمندی را ارائه میکند ،اما تاکید اغراق آمیز بر جهانی شدن اقتصاد و شکل گیری یک
ساختار اقتصادی جهانی با تأمل و احیانا انتقاداتی همراه است .تردیدی نیست که جهانی شدن

ماهیت فعالیت اقتصادی را متحول نموده و اقتصاد مبتنی بر اطالعات ،دانش و نرم افزار را مطرح

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

در رویکرد خوش بینانه افراد ،شرکتها و سازمانها است و بنابراین جهانی شدن از پایین و

نموده است ،اما اینکه آیا حرکت این فرآیند به سوی جهانی شدن سرمایه داری است یا ظهور

ساختار اقتصادی متنوع و متکثر در عرصه جهانی ،هنوز به وضوح روشن نیست .نقطه اجماع
نظر در بحث جهانی شدن اقتصاد دگرگونی در ساختار اقتصادی حرکت از شیوه مدرنیستی به

پسا مدرنیسم و ظهور تقسیم کار جدید جهانی است .اما نگرش اقتصادی محض ابعاد سیاسی و
فرهنگی جهانی شدن را که از اهمیت جدی برخوردار است کمتر مورد توجه قرار میدهد .تنوع

و تکثر فرهنگهای بومی ،محلی و منطقهای در عرصه جهانی ،خیزشها و جنبشهای فرهنگی و
مذهبی و بااالخرة دگرگونی کار ویژههای سنتی دولت و کاهش خودمختاری و استقالل سیاسی
از مهمترین محورهای بحث جهانی شدن میباشد که در رویکرد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار

میگیرد.
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 -2رویکرد سیاسی

جهانی شدن شامل چرخش از یک سیاست کامال دولت محور به سوی شکل جدید و

پیچیدهای از سیاست جهانی چند الیه است .بحث مهم جهانی شدن برخی از اساسی ترین مسائل
دوران ما را مشخص میکند .این بحث پرسشهای مهمی را درباره سامان دهی مسائل انسانی و
روند تغییرات سیاسی واجتماعی جهانی را مطرح میکند.

جهانی شدن با رویکرد سیاسی از تنوع گسترده نظری و مباحث تئوریک برخوردار میباشد،

اما مسئله اصلی در کلیه رهیافتهای مطرح تبیین سیاسی جهانی شدن و توضیح آثار و پیامدهای
سیاسی این پدیده است .بر خالف رویکرد اقتصادی ،در رویکرد سیاسی تحول و دگرگونی در

روابط قدرت ،تغییر کارویژههای سنتی دولت ملی و باالخرة ظهور مسائل جدید جهانی نظیر
عدالت ،صلح و دموکراسی در زمره مهمترین مسائل جهانی شدن سیاسی است.

رونالد رابرتسون ( )1380آنتونی گیدنز ( )1990یان کالرک ( )1996یان شولت ()1381
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ری کیلی ،دیوید هلد ،رلک گرد ( )1382و دیگران ،مسائل سیاسی جهانی شدن را به بحث

گذاشته و این مقوله را از منظر سیاسی تحلیل نمودهاند .هریک از نظریهپردازان یاد شده از

منظرها و رهیافتهای مختلف به تبیین و مطالعه جهانی شدن پرداختهاند .مهمترین نکته در
رویکرد سیاسی ،سامانه و نظم جدید جهانی است که به تعبیر گیدنز صورتبندی جدیدی از

سیاست زندگی را پیش میکشد .کت نش در جامعهشناسی سیاسی معاصر نظریههای مطرح را
در پرتو مدل سیاست فرهنگی توضیح میدهد .طبقهبندی کت نش از نظریههای جهانی شدن
یک گونهشناسی سهگانه است؛ دیدگاه مارکسیستی که بر ماهیت سرمایه دارا نهای جهانی شدن
تاکید دارد نظیر دیوید هاروی ،والر اشتاین ،هرست و تامسون .دیدگاه مدرنیزاسیون که جهانی
شدن را در چارچوب مدرنیزم و ادامه آن یا شکل بزرگ شده آن میدانند؛ گیدنز ،اولریش بک

و مک گرو از این دسته هستند .دیدگاهی که جهانی شدن را چرخش پسامدرن تلقی میکند،

اسمیت و دیگران.
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در بیان گیدنز ،رابرتسون و کالرک ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری نظریههای سیاسی

و اجتماعی متاثر از جهانی شدن ،پیامدهای سیاسی و اجتماعی این پدیده نیز مورد بررسی
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قرار میگیرد .گیدنز سیاست زندگی باز اندیشانه را از مهمترین پیامدهای جهانی شدن تلقی

نموده و ضرورت مفهوم بندی جدید از سیاست زندگی را مطرح میکند .وی جهانی شدن را
مدرنیته رادیکال میداند و در مورد ویژگی مدرنیته رادیکال اعتقاد دارد که بشر با سرخوردگی و

افسونزدایی از مدلهای فرجام گرایانه روبرو است و بنابراین جهانی شدن عمیقا پروژه بازاندیشانه
«خود» است که بر استراتژیهای جهانی تأثیر میگذارد 21.رونالد رابرتسون نظریهپرداز برجسته

جهانی شدن نیز این پدیده را از منظر سیاسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد .وی
معتقد است که جهانی شدن صرفا یک تحول اقتصادی یا سیاسی نیست بلکه یک دگرگونی در
چارچوبهای نظری علوم اجتماعی است .میگوید :جهانی شدن صرفا یک چارچوب مفهومی

و یک مدخل مفهومی برای موضوع نظم جهانی در معنای کلی است ....جهانی شدن پدیدهای

است که در عین حال مستلزم رویکرد میان رشتهای است 22.یان شولت جهانی شدن را ازمنظر
قلمرو زدایی توضیح داده و آن را با دگرگونی جغرافیای اجتماعی از رهگذر گسترش فضاهای

مجازی و فوق قلمرویی پیوند مدهد .در تلقی شولت جهانی شدن شرایط جدید و تعیین کننده

جامعه معاصر است که همچنان در حال گسترش به درون جوامع ملی است.
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سیاست هویت بدلیل ظهور هویت دورگه یا چند رگه در تحلیل شولت ازمسائل مهم جهانی

اجتماعی را تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن به بحث میگذارد .میگوید جهانی شدن از رهگذر

طرح ضرورت صورتبندی جدید نظریههای اجتماعی و سیاسی و تاکید بر نظاموارگی و جهانی

بودگی این نظریهها ،مسائل و روششناسی پیشین را تحت تأثیر میگذارد.
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دیوید هلد و مک گرو از منظر سیاسی جهانی شدن را آرایش جدیدی از قدرت سیاسی

مید ا نند  .پیدایش سیاست جهانی بازتاب کنشهای سیاسی در گستره جهانی ،دگرگونی
تقسیمبندی کالسیک سیاست به داخل و خارج و باالخره دمکراسیسازی از مهمترین پیامدهای

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

شدنی محسوب میگردد .این نویسنده همچنین تحول در هستیشناسی و روششناسی علوم

جهانی شدن از منظر سیاسی است .در تحلیل هلد و مک گرو مخالفان جهانی شدن با این استدالل

مخالف جریان مزبور میباشد که سلطه سیاسی آمریکا را در درون آن مشاهده میکنند .آنان

معتقداند که جهانی شدن طرحی است که برگزیدگان سیاست و اقتصاد در جهت منافع اقلیت و

زیان اکثریت آنرا هدایت میکند .مرکز این جهان ساالری در آمریکا قرار دارد ،سازمانها ،نهادها
و شرکتهای اقتصادی از ابزارهای آن محسوب میگردد .مسیر و غایت این طرح بسط و توسعه
نظام لیبرال سرمایهداری در سایر کشورها است!

موافقان جهانی شدن ،آن را بستر جدیدی از بازی و رقابت قدرت ،ثروت و دانش تلقی

میکنند آنان فضای رقابتی برابر برای جوامع و بازیگران را مورد تأکید دارند .تسریع در مبادله
کاال و اطالعات ،انتقال دانش و اطالعات ،رشد افکار عمومی و نظارت شهروندی ،کاهش کنترل
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و اجبار دولتها و باالخره خرة گسترش دمکراسی از مهمترین محورهای مورد استناد موافقان

در حوزه سیاست است .دراین تلقی لیبرالیسم بدلیل کارایی ،جذابیت و اقناع کنندگی ،شایسته
جهانشمولی است و گفته میشود نظام لیبرال ذاتا جهانی است و حکومت جهانی نیز ذاتا لیبرال

است زیرا در آن بازارهای جهانی ،حاکمیت قوانین بین المللی ،دموکراسی لیبرال و حقوق بشر،
استانداردهای همگانی تمدن تلقی میشود.
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در رویکرد سیاسی همچنان که اشاره شد صورتبندی جدیدی از سیاست زندگی ،توضیح

مفاهیم و نشانههای سیاست در متن جهانی شدن قرار دارد .در صفحات آتی دیدگاههای مطرح

به تفصیل مورد مطالعه قرار میگیرد.
3ـ رویکرد فرهنگی

هر چند در رویکرد فرهنگی ،ابعاد سیاسی و اقتصادی جهانی شدن نیز مورد توجه قرار
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میگیرد ،اما نقطه مبنا و آغازین در حوزه فرهنگ قرار دارد .هر چند تعریف رابرتسون از جهانی
شدن تا اندازهای بیانگر بعد فرهنگی این پدیده است ،زیرا عالوه بر تراکم و فشردگی فضا و زمان

افزایش خودآگاهی یا تشدید آگاهی را نیز تصریح میکند ،اما مهمترین نظریهپرداز جهانی شدن از

منظر فرهنگی تامیلسون است ،زیرا در تلقی وی جهانی شدن در ذات فرهنگ مدرن نهفته است

و راه و رسمهای فرهنگی در ذات جهانی شدن.
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در این تلقی اقتصاد و سیاست نیز از ابعاد مهم جهانی شدن محسوب میگردد اما اعتقاد بر

این است که فرآیندهای دگرگون ساز عظیم دوران ما را که با جهانی شدن توصیف میشوند

نمیتوان به درستی فهمید مگر اینکه آنها را واژگان مفهومی فرهنگ دریابیم .دقیقا به همین جهت

نویسنده معتقد است که میخواهد عناصر اصلی جهانی شدن را بر بستری که میتوان آن را سیاق
فرهنگی نامید ،نشان دهد.

27

تامیلنسون رابطه دو سویه فرهنگ و جهانی شدن را به بحث میگذارد؛ از یکسو فرهنگ

برای جهانی شدن اهمیت دارد و آن را تحت تاثیر قرار میدهد و از جانب دیگر جهانی شدن

برای فرهنگ حائز اهمیت است .فرهنگ برای جهانی شدن اهمیت دارد ،زیرا فرهنگ جنبه
مهمی از کل فرآیند ارتباط پیچیده است که از آن تحت عنوان جهانی شدن یاد میکنیم .به تعبیر
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تامیلسون فرهنگ واقعا قوام بخش ارتباط پیچیده است ،زیرا کنشهای محلی الهام گرفته از

فرهنگ پیامدهای جهانیساز دارد .فرهنگ نشانه قلمروی نمادین از معنا سازی به عنوان عرصه

دخالتهای سیاسی جهانی است 28.این جمله تامیلسون سیاست جهانی را بر محوریت سیاست
هویت و معنا پردازی باز میگرداند و بیانگر آن است که معناسازی و صورتبندی حیات سیاسی
مهمترین مسئله در سیاست جهانی است که با جهانی شدن مطرح گردید.

اهمیت جهانی شدن برای فرهنگ نیز جدی و قابل توجه است .جهانی شدن ،مفهوم سازی ما

از فرهنگ را مختل میکند ،زیرا فرهنگ ذاتا به معانی ضمنی مربوط به ایده محلیت ثابت و گره

خورده است .ایده "فرهنگ" بطور ضمنی معنا سازی را به خصوصیت و نسبیت ربط میدهد.
پیدا است که جهانی شدن این مفهوم سازیهای فرهنگ را دچار دگرگونی و اختالل میکند .هم

از این منظر که سرایت برون مرزی تقیید معنی در مکان را در هم میشکند و هم اینکه اندیشه

ارتباط فرهنگ و ثبات نسبیت را فرو میریزد.
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رونالد رابرتسون با تاکید بر دیالیکیتک جهانی ـ محلی ،جهانی شدن را فرآیند برآمده از این

رابطه دیالیکیتکی تلقی میکند .امر محلی از ویژگیهای و خاستگاه فرهنگی خاصی برخوردار
خاصی را وارد فرهنگ بومی میسازد .از جانب دیگر تشدید خودآگاهی انسان از خود و دیگری
فضای ذهنی جدیدی را برای انسان ایجاد میکند که به بازنمایی روابط اجتماعی و تعامل با

دیگران میپردازد .پس جهانی شدن تنها به معنای شکسته شدن مرزها و تحول فضا بواسطه فن

آوریهای ارتباطی نیست ،بلکه جنبهی ذهنی هم دارد ،یعنی فرآیند نزدیک شدن و همسو شدن

من /دیگری در عرصهی ذهن به راه افتاده است.

گیدنز مفهوم بازاندیشی را در عصر جهانی شدن مورد تاکید قرار میدهد .انسان در عصر

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

است که جهانی شدن را تحت تاثر میگذارد .امر جهانی ویژگیهای فرهنگی و الگوهای زندگی

جدید صرفا گیرنده و وارد کننده پیامها و نشانهها نیستند بلکه نوعی ارتباط دو سویه پدید آمده

است که بر اساس آن دریافت کنندهگان پیام خود فعالاند و به بازاندیشی میپردازند این نکته
گیدنز را به جهانی شدن در حوزه فرهنگ باز میگرداند.

در تلقی کاستلز نیز جامعه شبکه ای یا اطالعات محور چارچوب عمدتا فرهنگی و ارتباطی

است که جهانی شدن را توضیح میدهد .بحث هویت در مرکز جامعه شبکهای قرار دارد و جهانی
شدن نیز رابطه جدی با این مسئله خواهد داشت .کاستلز سیاست جهانی را تالش برای بازنمایی

هویت تلقی میکند و بلوکبندی سیاسی را بر مبنای گونهشناسی هویت طبقهبندی مینماید .وی
از سه گونه هویت مشروعیت ،هویت مقاومت و هویت برنامه دار یاد میکند .مبنای تقسیمبندی

او عمدتا فرهنگی است زیرا در چارچوب بازنمایی خود و دیگری ،صورتبندی هویت مطرح
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میگردد.

30

در رویکرد فرهنگی جهانی شدن این پرسش بصورت جدی مطرح است که آیا جهانی شدن

سرانجام به همگن گرایی فرهنگهای بومی و محلی و ادغام آنان در یک فرهنگ فراگیر جهانی
میانجامد؟ یا تنوع و تکثر فرهنگی سازنده جهانی شدن فرهنگی است؟ سه فرضیه در این راستا

قابل طرح است:

 .1جهانی شدن فرهنگ به مفهوم فراگیر شدن یک فرهنگ جهانی و ادغام فرهنگهای محلی

و ملی در آن .در این فرضیه فرهنگ جهانی و فراگیر همانا فرهنگ ملل توسعه یافته و مبتنی بر

هنجارها و ارزشهای لیبرالیسم محسوب میشود.

 .2جهانی شدن فرهنگ به مفهوم ادغام فرهنگهای بومی و محلی در یک فرهنگ جهانی برتر

نیست ،بلکه به معنای فراهم آمدن زمینهها و شرایط بروز و ظهور فرهنگهای بومی و انعکاس
و بازتاب آنان در عرصه جهانی است .در این حالت جهانی شدن فرهنگ به مفهوم ،جهانی شدن
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الگوهای محلی و بومی است که در اثر آن جهان شاهد تنوع و تلون فرهنگی خواهد بود .این

معنی از جهانی شدن فرهنگ ،جهان آینده را جهان چند فرهنگی و چند مرکزی تلقی میکند .طبعا
شرایط جدید فرصتها و زمینههای الزم را برای آن دسته از فرهنگهایی که قدرت و توانمندی
انعکاس خود در سطح جهانی را نداشت فراهم آورده است.

 .3جهانی شدن فرهنگ همانند دو حوزه اقتصاد و سیاست ،خواه ناخواه تحت هدایت و

کنترل نظام سرمایه داری قرار دارد .بنابراین همچنانکه در حوزه سیاست و اقتصاد الگوی سیاسی
و اقتصادی لیبرالیسم تمایل به جهان شمولی دارد و از طریق جهانی شدن استراتژی توسعه قلمرو

و گسترش در درون جوامع جهان سوم و ملل در حال توسعه را دنبال میکند در عرصه فرهنگی

نیز ،این فرهنگ و ارزشهای لیبرال است که با شعار کارآمدی و جذابیت لیبرالیسم از فرهنگ
جهانی لیبرالیسم سخن میگوید.
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هر سه تفسیر یاد شده بیانگر رویکرد نظری خاص به پدیده جهانی شدن است که در مباحث

بعدی دنبال خواهیم کرد.

طبقهبندی نظریههای جهانی شدن
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با توجه به تنوع و تفاوت دیدگاهها و انظار در باب جهانی شدن ،طبقه بندی دیدگاهها و

نظریههای مطرح به ما کمک میکند تا بتوانیم نگرشها و رویکردهای موجود در تبین این پدیده

را اتخاذ نماییم .هر چند ادبیات جهانی شدن قدمت زیادی ندارد اما با تنوع و تکثر دیدگاهها

و رهیافتهای مختلف روبرو است .این امر حکایت از اهمیت این پدیده در زندگی سیاسی و

اجتماعی دوره جدید دارد .پیامدهای جدی و فراگیر جهانی شدن آن را در حد یکی از مهمترین
مسائل و پرسشهای سیاست بینالملل و علوم سیاسی و اجتماعی ارتقاء بخشیده است .از این
روی نویسندگان مختلف در تالش بر آمدهاند تا این پدیده را از نظر ماهیت و محتوا تبیین نمایند
سپس آثار و پیامدهای آن را توضیح دهد.

بررسی آثار و پیامدهای جهانی شدن برای ما مسبوق به طبقهبندی دیدگاهها و انظار موجود

درباره ماهیت این پدیده است .بدین منظور ارائه گزارش از نظریههای مطرح ضروری و راهگشا

است .دراین قسمت تالش میشود تا نظریههای مطرح مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد.
 .1طبقه بندی دیوید هلد

طبقهبندی هلد عمدتا ناظر به ماهیت جهانی شدن ،تازه بودن یا قدیمی بودن آن و باالخره

گسترش و حوزه تاثیرگزاری آن بر تحوالت زندگی جدید است .از این منظر وی از سه دسته
نظریه یاد میکند:
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الف) جهانگرایان افراطی :نویسندگانی چون کینجی امای ،ریچارد رایس و والتر ربیستون در

این طبقه قرار دارند .آنان بر این عقیدهاند که با ظهور جهانی شدن عصر دولت ـ ملت بعنوان

یک بازیگر مهم در سیاست جهانی به پایان رسیده است .ظهور بازار جهانی ،اقتصادها را غیر ملی
و راه را برای شبکههای فراملی تولید ،تجارت و امور مالی هموار نموده است و مرجع سیاسی

توافتم یاهدرکیور رد ندش یناهج

یکی از طبقهبندیهای رایج از نظریه جهانی شدن گونهشناسی سه گانه دیوید هلد است.

فوق ملی جایگزین ساختار قدرت پیشین گردیده است .جهان گرایان افراطی جهانی شدن را با

تحول و دگرگونی همه جانبه ساختار سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پیوند میزنند و از
ظهور جامعه جدید و روابط اجتماعی کامال متفاوت از گذشته سخن میگویند.

ب) شکاک گرایان :ینجامین باربر ،پل هرست و گراهام تامسون در زمره این دسته از نویسندگان

قرار دارد .به نظر اینان جهانی شدن یک افسانه و امر خیالی است .دولتها همچنان بازیگر اصلی
و مهم عرصه جهانی است .برخالف انتظار جهان گرایان ،روند سیاست و اقتصاد جهانی نه تنها
به سوی همگرایی بیشتر در حرکت نیست ،بلکه همگرایی اقتصادی و سیاسی نسبت به

دورههای قبل (اواخر قرن نوزدهم) کاهش یافته است .در این تلقی بر پدیده منطقهگرایی و ظهور

21

قدرتهای منطقهای اقتصادی تاکید میشود و جهانی شدن را الزاما فرآیند همگنسازی جهانی و

ظهور اقتصاد جهانی نمیداند بلکه آنرا فرآیند تاریخی و ادامه سیاست قدرت در اشکال و نماد
جدید ارزیابی میکند.

ج) تحول گرایان؛ کاستلز ،گیدنز ،جان راگی ،جیمز روزنا و رابرتسون در این طبقه جای

دارند .از نظر این دسته نویسندگان جهانی شدن نیروی محرکه اصلی در پشت تغییرات اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی است که در حال شکل دادن مجدد به جوامع مدرن و نظم جهانی است .در

این تلقی جهانی شدن یک فرآیند چند بعدی است که همراه با تهدیدها و فرصتهای جدید
میباشد .تحول گرایان نه دیدگاه جهان گرایان را دارند که جهانی شدن را عامل تحول دگرگونی

کامل صورتبندی حیات سیاسی و اجتماعی میداند و نه دیدگاه شکاکان را که جهانی شدن را

افسانه و امر خیالی میپردازند .به نظر اینان جهانی شدن تحول جدی و جدیدی در عرصه جهانی
و در حوزههای مختلف حیات بشری است اما این به معنای دگرگونی همه جانبه سیاست زندگی
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نیست ،بلکه دولتها همچنان بازیگر مهماند هر چند در انجام کارویژههای سنتی خود با دشواری

روبرو است و به تدریج با کاهش کنترل همراه است.
 .2طبقهبندی مارتین وایت

مارتین وایت نظریههای روابط بینالملل را بر اساس سه دیدگاه ساختارگرا ،واقعگرا و

رادیکال تقسیم میکند .با استناد به الگوی مزبور درنظریههای جهانی شدن نیز میتوان از سه

نظریه نسبتا مطرح یاد کرد.
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 .1دیدگاه واقعگرا؛ دیدگاه واقعگرایی جهانی شدن را در چوکات نظریه قدرت مورد تحلیل

قرار میدهد .در این نظریه جهانی شدن یک مقوله جدید محسوب نمیشود و چیزی در مناسبات
قدرت تغییر ننموده است.

 .2دیدگاه ساختارگرا؛ ايمانوئيل والراشتاين از پيشگامان و نظريهپرداز نظريه نظام جهانى

است .وى مقوله جهانى شدن را در چارچوب نظريه نظام جهانى تحليل مىكند .به نظر او،

مهمترين ويژگىهاى نظام جهانى عبارتاند از :پوياى داخلى نظام؛ خودكفايى مادى؛ تقسيم كار
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گسترده در آن و تنوع فرهنگى.

 .3دیدگاه رادیکالیستی؛ طرفداران دیدگاه رادیکال با استناد به آموزههای نئومارکیسیم دارای

نگرش انتقادی نسبت به جهانی شدن هستند .در این رویکرد جهانی شدن عمدتا دارای ماهیت

اقتصادی است و با منافع و اهداف نظام سرمایهداری همراه است .دیدگاه رادیکال جهانی شدن
را در چارچوب امپریالیسم و حتی به عنوان آخرین مرحله سیاست امپریالیستی مورد تحلیل قرار

میگیرد .مارتین آلبرو و شومان از جمله نظریهپردازان مطرح در این دیدگاه است.
 )3طبقهبندی رایج

آخرین طبقهبندی نظریههای جهانی شدن با نگرش مثبت ،منفی و میانه ماهیت و پیامدهای

جهانی شدن را مورد تحلیل قرار میدهد .از این منظر سه دسته نظریه قابل طرح است:

 -1دیدگاه پروژهای :در این دیدگاه که عمدتا دارای رویکرد بدبینانه به جهانی شدن است،

جهانی شدن پروژه و طرحوارهای غربی است که اهداف و انجام شخصی را دنبال میکند و تحت
کارگزاری جوامع غربی و نظام سرمایهداری قرار دارد .در این رویکرد جهانی شدن ابزار جدیدی

برای سیاست توسعه و قدرت نظام لیبرال در ورای مرزهای ملی و جوامع غربی است .طرفداران
آن را مورد تاکید قرار نمیدهند.

در دیدگاه پروژهای جهانی شدن اجتنابپذیر و قابل نفی و مواجه است و لذا به جهان سوم

و ملل در حال توسعه استراتژی مقاومت در برابر جهانی شدن توصیه میشود.

2ـ دیدگاه پروسهای :جهانی شدن بعنوان پروسه و فرآیند طبیعی عمدتا در دیدگاه نویسندگان

لیبرال مورد توجه قرار میگیرد .طرفداران این دیدگاه جهانی شدن را فرآیند طبیعی ،تاریخی و
تسری خواهد یافت .بر
اجتناب ناپذیر تلقی میکند که خواه ناخواه در درون همه مرزهای ملی ّ
خالف دیدگاه نخست در این تلقی جهانی شدن غایت و انجام شخصی را دنبال نمیکند و فاقد
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این دیدگاه عمدتا جنبههای منفی و زیانبار جهانی شدن را برجسته نموده و آثار و پیامدهای منفی

کارگزار خاص و ویژه است .دیدگاه پروسهای ظرفیت ،فرصت و جنبههای سازنده جهانی شدن را

بیش از ابعاد منفی آن مورد تأکید قرار میدهد .هر چند جهانی شدن با هر دو بعد فرصتسازی و
تهدید زایی همراه است اما برخالف دیدگاه پروژهای جنبههای مثبت و فرصتزایی آن برجستهتر
از ابعاد تهدید زایی مورد توجه قرارمیگیرد.

 .3دیدگاه پدیدهای؛ در این رویکرد جهانی شدن هم پروسه طبیعی است و هم پروژه غربی.

طرفداران این دیدگاه براین باورند که جهانی شدن دارای ماهیت دوگانه است؛ در آغاز یک پدیده

طبیعی و ناشی از رشد صنعت و تکنولوژی است ،اما از آنجایی که برخورداری همه جوامع از

تکنولوژی و فن آوری جدید یکسان نیست بنابراین برای یک عده فرصت زا و برای تعداد زیادی
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تهدید آفرین است .تلقی دوگانه از جهانی شدن اعتقاد دارد که هرچند در آغاز جهانی شدن را

میتوان یک پروسه طبیعی تلقی نمود اما به تدریج در کنترل و هدایت صاحبان ثروت ،قدرت و

تکنولوژی قرار گرفته و تبدیل به پروژه گردیده است.

دیدگاه سوم هرچند نسبت به هر دو رویکرد پیشین از فراگیری و شمول بیشتری برخوردار

است اما این مهم را توضیح نمیدهد که آیا واقعا جهانی شدن در آغاز پروسه طبیعی و عاری از

بار ایدئولوژیک بوده است؟ آیا جهانی شدن صرفا بیانگر جهان شمولی تکنولوژی مدرن است یا
رویه ایدئولوژیک نیز دارد؟ به اعتقاد نگارنده بعد تکنولوژیک جهانی شدن اساسا دارای ماهیت

غیر پروژهای است زیرا قابل کنترل و مهار نیست .تکنولوژی زمانی که در اختیار جوامع قرار
گرفت دیگران نمیتواند استفاده از آنرا کنترل و مهار کند .اما رویه ایدئولوژیک جهانی شدن
که عمدهترین چالش را برای جوامع ملی ،فرهنگها و بویژه فرهنگ اسالمی ایجاد میکند دارای

ماهیت پروژهای است.
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نقد وارزیابی:

هر یک از دیدگاههای مطرح از بعد خاص به تحلیل جهانی شدن میپردازد و صرفا بخشی

از این واقعیت را توضیح میدهد .دیدگاه رادیکال و انتقادی که در گونهشناسی اخیر با نگرش

پروژهای جهانی شدن همسویی و یا انطباق دارد نمیتواند جنبههای سازنده و مثبت جهانی شدن
را مورد توجه قرار دهد و در نهایت این مقوله را در حد جهانی شدن سرمایهداری تقلیل میدهد

و تنوعات درونی آن را از نظر دور میدارد .اگر جهانی شدن امریکاییسازی با غربیسازی جهان
است ،کارگزاران آن بطور منطقی از ظرفیت و توانمندی الزم برای مهار و کنترل آن برخوردار

خواهد بود .در حالی که امروزه آمریکا و طرفداران نظام سرمایه داری قادر به کنترل و مهار
جهانی شدن یا توقف دادن آن نیستند .از جانب دیگر فرصتها و زمینههای نسبتا مثبت و سازنده

ناشی از جهانی شدن برای ملل در حال توسعه و کشورهای اسالمی غیر قابل کتمان است که
دیدگاه پروژهای آنرا از نظر دور میدارد .آیا فرصتهای ناشی از تکنولوژی اطالعات ،دستیابی
به جریان آزاد اطالعات و برخورداری از قدرت انتقال پیام برای مخاطبان در دورترین نقاط دنیا

24

را نمیتوان از پیامدهای مثبت و سازنده جهانی شدن تلقی کرد؟

دیدگاه پروسهای نیز دارای رویکرد کامالً خوش بینانه است و از فرصتهای مطلق و یا

حداقل فرصتهای برجستهتر از تهدیدهای آن یاد میکند .این در حالی است که جهانی شدن

در بستر و شرایط کامال برابر جریان نمییابد .این پروسه طبیعی (بقول اینان) به گونهای نیست

که همگان بگونهای برابر از آن منتفع گردد .میگویند جهانی شدن به جهان شمولی اقتصاد آزاد و
دموکراسی لیبرال کمک میکند ،آیا این جریان به نفع همه کشورها است؟ آیا لیبرالیسم اقتصادی

و دموکراسی غربی مطلوبیت ذاتی برای بشریت دارد یا یک تجربه برآمده از درون جوامع غربی

است؟ در صورت دوم چگونه میتوان انتظار کارآمدی و سودمندی آن برای جوامع در حال
توسعه و کشورهای اسالمی را داشت؟

دیدگاه پدیدهای همچنان که اشاره شد هر چند از شمول و فراگیری نسبت به دو دیدگاه قبلی

برخوردار است ،اما نمیتواند ماهیت جهانی شدن را به گونه منطقی تبیین کند ،زیرا اگر امروزه
جهانی شدن پروژه است و دیروز پروسه بود اوال چگونه و چرا این تبدیل ماهیت صورت گرفت

و ثانیا چرا غرب و بخصوص آمریکا از کنترل و متوقف ساختن آن ناتوان است .بعالوه این که
در این دیدگاه معیار روشنی برای فرصت ساز بودن یا تهدید زا بودن این پدیده وجود ندارد،

دو روی یک سکه است که با توجه به ظرفیت توانمندی کشورها متفاوت خواهد بود .جهانی
شدن برای کشورهایی که ظرفیت و توان بهره برداری از جنبههای مثبت و سازنده آن را نداشته
باشد کامال به صورت و شکل تهدید تبارز میکند .اما برای کشورهای قدرتمند کامال فرصت

است زیرا توان بهره برداری مناسب از فرصتها و زمینههای آن وجود دارد.
تحلیل گفتمانی جهانی شدن

با توجه به کاستی نظریههای مطرح در باب جهانی شدن نمیتوان انتظار داشت که مفهوم
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زیرا به گونهای مطلق نمیتوان گفت جهانی شدن فرصت است یا تهدید بلکه فرصت و تهدید

دقیق و روشن برای این پدیده قابل طرح باشد و ماهیت آن به طور دقیق آشکار باشد .به نظر

میرسد تحلیل گفتمانی جهانی شدن به ما کمک میکند تا ابهام مفهومی و تنوع برداشت در مورد
ماهیت این پدیده را جمع زنیم .گفتمانی دیدن جهانی شدن به مفهوم تلقی آن به عنوان یک نظم

فکری جدیدی است که چهره خاصی از سیاست زندگی را صورتبندی میکند .این گفتمان هر

چند امروزه مسلط است اما هیچ گاه دائمی ،اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت نیست.

اگر جهانی شدن را بعنوان یک گفتمان تلقی نماییم در این حالت میتوانیم اشکاالت موجود

در دیدگاههای رایج راجع به این مقوله را برطرف نماییم .نظریه گفتمان برای تحلیل مقوله جهانی
شدن که جهانی شدن را نه بعنوان یک پروسه یا پروژه یا ترکیبی از هردو ،بلکه بعنوان یک گفتمان
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جدید در عرصه سیاست ،اقتصاد و فرهنگ جهانی عنوان میکند از جهات متعددی دارای نقاط

قوت و راهگشاه برای فهم ماهیت این مقوله است .در اینجا صرف به چند مورد از نقاط قوت

این نظریه اشاره میشود.

 .1منازعه بر سر قدیم بودن یا جدید بودن جهانی شدن و هم چنین اختالف نظر در مورد
ماهیت این مقوله در چارچوب نظریه گفتمان به راحتی قابل حل خواهد بود .زیرا در

نظریه گفتمان ،گفتمان جهانی شدن نه قطعی است و نه دایمی بلکه همانند هر گفتمان
دیگر احتمالی و نسبی است .

 .2دعوا بر سر تعریف جهانی شدن نیز در نظریه گفتمانی ،بی معنا خواهد بود .زیرا در نظریه
گفتمانی جهانی شدن دال تهی و یا همراه با استغنایی مفهومی است که در چارجوب

گفتمانهای کالن اسالمی ،لیبرالیستی و مارکسیستی به مدلول و معنای خاصی اشاره
میکند .از جانب دیگر خود این گفتمان نیز معانی خاصی را برای نشانگان و دالهای
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سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را مطرح مینماید.

 .3منازعه بر سر مفید بودن یا مضر بودن جهانی شدن و بحث بر سرفرصت سازی یا
تهدیدزایی جهانی شدن نیز در نظریه گفتمانی رخت بر میبندد .در تلقی گفتمانی ،نوش
و نیش ،فرصت و تهدید ،قوت و ضعف به راحتی در کنار مینیشند .در این تحلیل جهانی

شدن میتواند هم سازنده باشد و هم ویرانگر .بستگی به وضعیت و شرایط کشورها و

ملل دارد .برای برخی میتواند فرصت و برای عدهای دیگر میتواند تهدید باشد.

 .4نقطه مهمتر در قوت تحلیل گفتمانی این است که گفتمان جهانی شدن دارای ماهیت
محتمل ،نسبی و موقتی است .این گفتمان تا زمانی که در جایگاه گفتمان مسلط جهانی

بنشیند به صورتبندی هویت ،سیاست و فرهنگ جهانی با استناد به دال مرکزی
نئولیبرالیسم میپردازد .از این منظر جهانی شدن به معنادهی خاصی از نشانگان بر محور

نشانه مرکزی نئولیبرالیسیم میپـردازد و بطور طبیعی گفتمانهای رقیب را به چـالش
میطلبد .این سخن بدین معنی است که در بحث از جهانی شدن بلحاظ نظری

نمیتوان از جهانی شدن واحد آنهم با مدلول و معنای غربی آن سخن گفت ،بلکه ما
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با گفتما نها ی جهانی شدن بجای گفتمان واحد از این مقوله روبرو هستیم نهایت
اینکه میتوان در میان خرده گفتمانهای متعدد جهانی شدن از یک گفتمان کالن یا مسلط

سخن گفت .در این حالت میتوان گفت جهانی شدن با بن مایه غربی آن گفتمان مسلط

جهانی است اما بر اساس اصل همراه بودن قدرت با مقاومت ،در برابر گفتمان مسلط

جهانی شدن غربی از گفتمان جهانی شدن اسالمی با دال مرکزی اسالم میتوان یاد کرد.

در این نوشتار بر اساس این نظریه به تحلیل جهانی شدن ،آثار و پیامدهای مثبت ومنفی،

فرصتها و تهدیدات آن برای گفتمان اسالمی جهانی شدن و نیز تفاسیر متنوع از ماهیت
این گفتمان خواهیم پرداخت.

 .5نكته آخر و پاياني در اين قسمت آن است که نظريه گفتمان با پشت سرنهادن نظريههاي
زبانشناسي جديد ،ساختارگرايي و نظريههاي انتقادي ،در بردارندة همه جنبههاي مثبت

نظريههاي ياد شده است بيآنکه در تنگناههاي متدولوژيک نظريههاي مزبور گرفتار
شود .اين نظريه با پذيرش اصل امکاني بودن همه چيز ،راه را بر هر نوع جزمگرايي و

تصلب سد نموده و مسلط شدن يک گفتمان را نه معلول توانمندي ذاتي آن بلکه نتيجه
صورتبندي موجه آن در بين ديگر گفتمانها تلقي ميکند .بنا بر اين ،نظريه گفتمان
ميکند که نشانهها بسته به بافت اجتماعي و موقعيت گفتماني خود در درون گفتمانها

از معاني متفاوتي برخوردار بوده و آن معنايي از نشانهها پذيرفته ميشود که به تصور
جمعي جامعه تبديل گردد .بنابراين ،هرگفتماني که بتواند نظم سياسي موجه و معقولي

را بازنمايي کند که از بيشترين اعتبار نزد افکار عمومي برخوردار باشد و خواستهاي
بنيادين جامعه را مورد توجه قرار داده و از کارآمدي الزم برخوردار باشد ،در جايگاه

گفتمان مسلط خواهد نشست .در فرصت بعدی به تبیین تحلیل گفتمانی جهانی شدن و
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بيآنکه ما را در جدال بيحاصل معناي واقعي نشانهها گرفتار سازد بر اين نکته تاکيد

بیان عناصر و اجزای این تحلیل خواهیم پرداخت.
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فرهنگ سیاسی و فرایند دولت  -ملتسازی در افغانستان

محمد شفقخواتی

1

چکیده

واژگان کلیدی :عقالنیت سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،توسعه سیاسی ،هویت ملی ،قومیت،

دولتسازی ،ملتسازی ،وحدت ملی.

 .1پوهنمل محمد شفق خواتی عضو علمی دانشگاه خاتم النببین(ص) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ناتسناغفا رد یزاس تلم  -تلود دنیارف و یسایس گنهرف

در جامعهی افغانی هنوز در فرایند ملتسازی و دولتسازی با چالشهای زیادی
مواجه هستیم .چالشبنیادین توسعه سیاسی و حتی توفیق در امر دولت – ملتسازی
در افغانستان ،حاکمیت عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای است .پرسش این نوشتار نیز
ناظر به همین چالش و در باب راهکارهای عبور از عقالنیت و فرهنگ سیاسی قومی و
قبیلهای و چگونگی نیل به هویت واحد و توفیق در فرایند دولت – ملت سازی و نیل
به وحدت ملی در افغانستان است :چگونه میتوان برمشکالت رسیدن به هویت واحد
و فراگیر ملی فایق آمد و چگونه امر دولت – ملتسازی و تحقق عینی پدیده «ملت»
ممکن میگردد؟ در سطور ذیل ،با عنایت به ماهیت عواملی که سبب تداوم عقالنیت
و فرهنگ سیاسی قبیلهای گردیده و تحقق هویت و ملت شدن جامعه قومی و چندپاره
افغانی را به تأخیر انداخته است ،به بررسی راهکارهایی پرداخته ایم که عبور از
عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای را ممکن و چگونگی باز تعریف و بازسازی هویت
ملی و پدیدهی ملتسازی و دولتسازی را آسان میسازد .این راهکارها ،برخی مربوط
به تواناییهای نظام سیاسی ،برخی مرتبط با قابلیتهای نظام فرهنگی و برخی دیگر ناظر
به ظرفیتهای نهاد اقتصاد است .برای توفیق در تلفیق و اعمال این راهکارها ،همسویی
و همکاری بین سه مجموعه ضروری تلقی شده است .1 :نهاد سیاسی و حکمرانان،
 .2نهاد فرهنگ و عالمان و اندیشمندان ،و  .3نهاد اقتصاد و تولید گران و کارآفرینان.

31

درآمد

در نوشتار دیگری (در شماره قبلی همین نشریه) ،به بررسی آسیبشناسانهی فرهنگ سیاسی

در افغانستان پرداخته و از بحران هویت ،حاکمیت عقل قبیلهای و حیات جامعه در ذیل فرهنگ
سیاسی قومی و قبیلهای سخن گفتیم .در آن نوشتار اشاره شده که حاکمیت عقالنیت و فرهنگ

سیاسی قومی و قبیلهای ،چالش بنیادین تحقق هویت ملی و عامل اصلی ناکامی ما در امر
ملتسازی ،دولتسازی و مانع دستیابی به وحدت ملی به شمار میرود .همچنین در نوشتار
پیشین ،به عوامل تداوم عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای نیز پرداخته شد .نوشتار حاضر ،ناظر به
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همان عوامل تداوم عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای در افغانستان بوده و به بررسی راهکارهای
عبور از این عقالنیت و فرهنگ سیاسی خواهد پرداخت .عبور موفقیتآمیز از عقالنیت و فرهنگ
سیاسی قبیلهای ،شرط بنیادین توفیق در امر ملتسازی و دولتسازی به شمار میرود و زمینه
را برای تحقق هویت فراگیر ملی و امکان دستیابی به وحدت ملی فراهم خواهد نمود .بنابراین،

پرسش محوری این نوشتار آن است که :چگونه میتوان با عبور از عقالنیت و فرهنگ سیاسی
قبیلهای ،بر مشـکلهی رسیدن به هویت واحـد و فراگیر ملی فایـق آمد و چگـونه فرایند

دولت – ملتسازی قابلیت تحقق عینی مییابد؟

پیداست که از پیشزمینههای تحقق هویت ملی ،همگونی اجتماعی است و این همگونی،

از عوامل قدرت و توانایی یک نظام به شمار میرود .با توجه به بافت جمعیتی کشور ،وضعیت
اقتصادی گروههای جمعیتی و کارکرد ایدئولوژیک نظام ،همگونی اجتماعی قابل محاسبه

میباشد .جمعیت هر کشوری هرچه از نظر قومیمذهبی همگونی بیشتر و تنوع کمتری داشته

باشد و از نظر اقتصادی فاصله طبقاتی چشمگیر نباشد ،دسترسی به وحدت و انسجام ملی در
آن آسانتر خواهد بود .اگرچه هیچ کشوری نیست که به لحاظ جمعیتی از هر جهت ،کامال
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یکدست باشد ،با این حال ،دو نوع جامعه از هم قابل تشخیص است :نخست جوامعی که در
آن اکثریت گستردهای از زبان ،قومیت ،مذهب و تاریخ یکسانی برخوردارند؛ دوم جوامعی که
چونان موزائیکی رنگارنگ ،از اقوام ،مذاهب ،نیروها و گویشهای متفاوت تشکیل شده اند .به

گفتهی برتران بدیع ،برخی از جوامع در حال توسعه چیزی جز گروههای نژادی در کنار هم چیده
شده ولی منفک از هم نیستند که هرکدام سرزمین ،فرهنگ و نهادهای خاص خودشان را دارند.
طبیعی است که در این جوامع هیچ قاعده مشروعیتی مشترک برای ایجاد یک حکومت مرکزی

توانا وجود ندارد 1.ساختار فرهنگی و اجتماعی چنین جوامعی ،ساختار قبیلهای و پیشاتجدد
است .برای توسعه ،ملتسازی ،دولتسازی و رسیدن به مرزهای وحدت ملی در چنین جوامعی،

پژوهش در ابعاد جامعهشناختی و عرصهی جامعهشناسی سیاسی و کندوکاو در الیههای زیرین
عوامل تشکیلدهندهی فرهنگ و هویتهای متکثر قومی و قبیلهای ،از اهمیت زیادی برخوردار

است و ضروریترین عرصهی پژوهش به شمار میرود.

 .1عقالنیت ،قومیت و غیریت :عقالنیت توسعهگریز و فرهنگ وحدتستیز

حاکمیت عقالنیت و فرهنگ قبیلهای بر حیات اجتماعی و سیاسی آن به شمار میرود و «قومیت»
در این جامعه به مثابهی «غیریت» شناخته شده است .این عقالنیت ،مرزهای خودی و غیرخودی

را با مرزهای قومی و تباری مشخص میسازد و همگونی اجتماعی و همگرایی سیاسی را در

این جامعه ،به یک رؤیا و امر تخیلی تبدیل نموده است .فقدان همگونی اجتماعی ،ضعف در
قابلیتها و تواناهایی نظام سیاسی ،از همگسیختگی نظام اقتصادی و تشتت در نظام فرهنگی
آن ،از لوازم همان عقالنیت و فرهنگ سیاسی قومی و قبیلهای است که تحقق هویت ملی ،نیل

به وحدت ملی و دستیابی به توسعه (توسعه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی) را با دشواری زیادی
مواجه ساخته است .بدون تردید ،عبور از عقالنیت سیاسی و فرهنگ سیاسی قبیلهای ،به معنای
توسعهی همه جانبهی کشور (توسعه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی) است که تحقق هویت ملی
و نیل به وحدت ملی الزمهی این عبور موفقیتآمیز و الزمهی امر توسعه به شمار میرود .در
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جامعهی افغانی مصداق بارز جوامع نوع دوم (نامبرده در باال) است که مشخصهی آن

ارتباط با تحقق یک هویت تلفیقی نیرومند ،دکتر محمود سریعالقلم معتقد است که «برخورداری
از یک هویت قوی و یا حرکت در مسیری که به کسب هویت نیرومند منتهی شود ،تابع اجماع

نظر سه گروه است :آنهایی که حکومت میکنند ،آنهایی که فکر میکنند و آنهایی که صاحبان
امکانات و ثروت هستند» 2.البته به جای تعبیر به صاحبان ثروت ،سخن گفتن از نظام اقتصادی و

توجه به قابلیت کلیت این نظام مناسبتر به نظر میرسد .به هر حال ،در بر شمردن راهکارهای
عبور از عقالنیت سیاسی و فرهنگ سیاسی قبیلهای و نیل به هویت واحد یا وحدت ملی ،باید به
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چگونگی دسترسی به توسعهی همه جانبهی کشور و قابلیتهای هر سه نظام سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی ،توجه نمود.

 .1-1توسعه سیاسی و تواناییهای نظام سیاسی

در ارتباط با توسعه سیاسی و ارزیابی قابلیتهای توسعه نظام سیاسی ،جامعهشناسان و

اندیشمندان علم سیاست ،پنج نوع توانایی برای هر سیستم در نظر گرفتهاند:
 .1-1-1توانایی استخراجی

توانایی استخراجی به قابلیت دولت در مدیریت و بهرهگیری از منابع انسانی (مغزها،

متخصصین و نخبگان و نیز بسیج نیروها) و منابع مادی (مالیاتها ،عوارض ،معادن و )...اشاره
دارد .البته در عصر جهانی شدن ،عالوه بر تواناییهای درونی نظام سیاسی ،توانایی استخراجی
نظام در عرصهی بینالمللی نیز اهمیت ویژه دارد و دولت باید بتواند از فرصتهای جهانی در
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جذب سرمایهگذاری خارجی نیز به صورت مناسب بهره بگیرد.
 .1-1-2توانایی تنظیمی

توانایی تنظیمی دولت به قابلیتهای ذیل اشاره دارد:
الف) قابلیت تنظیم سیاسی؛

ب) قابلیت توزیع عادالنه ثروت و امکانات و منابع اقتصادی؛

ج) قابلیت هنجاری و ایجاد هماهنگی و هارمونی ارزشی و حل تضاد فرهنگی و دیگر

تضادها؛

د) قابلیت ایجاد نظم و امنیت.

نیز مهم است که بدانیم:

الف) روابط میان مردم با یکدیگر و یا کارگزاران حکومتی چگونه تنظیم میشود؟

ب) اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای دولت و متقابال رابطه میان دولت و ملت چگونه

تنظیم شده است؟
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ج) آیا نخبگان حاکم نسبت به تنظیم و تدوین استراتژیهای توسعه و تعریف مشترک از

منافع در سطح کالن دارای اجماع نظر کلی هستند یا خیر؟

به هر حال ،توانایی یک نظام سیاسی در برقراری ارتباط ،تعامل ،گفتگو و تنظیم روابط میان

نخبگان ،از قابلیتهای مهم برای ارزیابی توانایی و سطح توسعه یافتگی آن نظام محسوب

میشود.

 .1-1-3توانایی تطابق با محیط

یکی دیگر از تواناییهای الزم برای دولت ،توانایی سازگاری و تطابق با محیط داخلی و

بینالمللی است .برخی دولتهای ایدئولوژیک (خواه متکی به ایدئولوژی به مثابه مذهب یا
دین ،یا ایدئولوژی به مثابه ناسیونالیسم و یا مکتب فکری) ،با محیط داخلی و بین المللی سر

ناسازگاری دارند .دولتهای برآمده از چنین فرهنگها و جوامعی ،گویا با تمام دنیا یا اغلب

جوامع و فرهنگها مشکل دارند .در اغلب این نوع جوامع ،پدیدههایی مانند فقر ،محدودیت
آزادیها ،استبداد سیاسی ،سرکوب ،زندان و ،...در اساس بحث از توسعه را ناممکن میسازد.

هر نظامی بر اساس ارزشهاییکه مردم باید پذیرفته باشند ،استوار است .در نظامهای

ایدئولوژیک ،نقش سمبلها برجسته میشود .در نظامهای لیبرال ،سمبلها به صورت نامرئی عمل

میکنند .در بسیاری از کشورهای توسعهیافتهی غربی ،قانون اساسی نقش انجیل را ایفا میکند،

تقدس دارد و الگوی رفتاری در سطح ملی را تعیین میکند .البته امروز و در شرایط جهانی شدن،
دولتها توانایی سمبلیک خود را در مشروعیت بخشیدن به گرایشات ناسیونالیستی کالن و یا

انسجام جامعه بر محور ایدئولوژی ا زدست داده و با نوعی تکثر سمبلیک مواجه شدهاند.
 .1-1-5توانایی تلفیقی

توانایی تلفیقی نظام سیاسی بدین معناست که دولت بتواند بین اقوام ،خرده فرهنگها و
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 .1-1-4توانایی سمبلیک یا نمادین

گروههای متفاوت اجتماعی ادغام و تلقیق نماید .نظام سیاسی باید بتواند در حل بحرانها و
مدیریت کارآمد تعارضات و منازعات سیاسی با آشتی دادن بین گروهبندیهای متعارض و تضاد
منافع میان طبقات و اقشار مختلف ،قاعدهی بازی حاصل جمع جبری صفر را (که برنده شدن

یک طرف به معنای خسارت طرف دیگر به همان میزان است) به قاعدهی بازی با حاصل جمع
متغیر (که بازنده مطلق ندارد و هردو طرف در جهاتی برنده محسوب میشوند) تغییر بدهد.

امروز اگرچه فرایند جهانی شدن میتواند مشکل تعارضات و شکافهای درونی را در عین یک
پارچهسازی و همگرایی در سطح کالن تشدید نماید ،ولی این موفقیت به توانایی تلفیقی هر
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نظام سیاسی بستگی دارد که بتواند بین نیروهای همگرا و واگرا و بین عناصر ناهمگرا نوعی
تلفیق ایجاد نماید .از جمله مهمترین این شکافها و خطوط تعارض ممکن است بین نخبگان

و تودهها ،بین بخشهای سنتی و مدرن ،شکاف بین شهر و روستا ،تضاد منافع میان کارگران
و سرمایه داران ،شکافهای قومی و قبیلهای ،احساس تبعیض میان حقوق زنان و مردان و نیز
شکاف بین نسلهای قدیم و جدید بروز کند .هنر کارگزاران سیاسی آن است که بتوانند با قابلیت
تلفیقی خود ،پلی بین این شکافها برقرار نمایند.

 .1-2توسعه فرهنگی و قابلیتهای نظام فرهنگی

ارائهی راهکارها برای عبور از عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای ،متفرع بر باور به تغییرپذیر

بودن فرهنگ است .در صورتی میتوانیم از عبور سخن بگوییم که معتقد باشیم فرهنگ سیاسی،
یک پدیدار ایستا نیست ،بلکه قابل تغییر و تحول است .سخن گفتن از تغییر و بازسازی فرهنگ،
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همچنین مستلزم رویکردی است که کارگزار را کامال اسیر ساختار نبیند و حداقل به تعامل

ساختار و کارگزار معتقد باشد .بنابراین ،برای اندیشیدن در باب تغییر فرهنگ سیاسی ،ما نیازمند

یک رویکرد عملگرایانه هستیم .رویکرد عملگرایانه به اعتقاد جفری الیک« ،بدون اینکه در دامِ
ذهنیگراییِ سابق در تحلیل فرهنگ سیاسی بیفتد ،از ضعفهای ساختارگرایی که عوامل انسانی

را نادیده میگرفت و یا آنها را تا حد یک عروسک خیمه شب بازی پایین میآورد ،فاصله گرفت.
آثارِ اخیر تاکید بر فعالیتهایی دارد که از طریق آن افراد و گروهها در یک جامعهی مفروض،

خواستههای متعارض خود را در قبال یکدیگر و در قبال کل ،بیان نموده ،به مذاکره گذاشته،
اجرایی کرده و تقویت میکنند .در این معنا ،فرهنگ سیاسی ،مجموعهای از گفتمانها یا اعمال

نمادینی است که با تکیه بر آن ،این خواستههای متعارض ،ساخته و پرداخته میشوند».

3

باید تأکید نمود که تغییرات فرهنگی از جمله دگرگونی و تغییر در فرهنگ سیاسی ،اگرچه

ناممکن نیست ،اما همان گونه که شکلگیری یک فرهنگ امر تدریجی است ،دگرگونی آن نیز

یک امر تدریجی است  .اما همین تغییرات تدریجی نیز نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری
است .تغییرات عمدی فرهنگی معموال به آرامی و «از طریق جامعهپذیری نسلهای جدید تحقق

36

مییابد .اما در عین حال ،جامعهپذیری مجدد بزرگساالن نیز در آن نقش دارد .با این همه ،این
انتقال سخت و دردناک است» 4.مردم نسبت به رها کردن سنتها ،ارزشها و آداب و رسوم خود

و قبول سنتها ،ارزشها و رسوم تازه انعطاف ناپذیر و سختگیرند .با این وجود کمتر فرهنگی

است که در طول تاریخ دچار دگرگونی نشده باشد .روشها و میزان این دگرگونیها متفاوت

است« .هرجا که عناصر جدید و مجموعههاینو در فرهنگ ظاهر شود و محتوا و ساخت فرهنگ
را عوض کند ،دگرگونی فرهنگی رخ میدهد 5».فرهنگ ،نظامی است از نگرشها ارزشها و

دانشی که به طرز گستردهای در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
طبیعت انسانی از لحاظ زیست شناختی ،فطری و عمومی است ،اما فرهنگ فراگرفته میشود
و از یک جامعه به جامعهی دیگر تغییر میکند .جنبههای اصلی فرهنگ و آن جنبههایی از آن

که در مرحلههای اولیه زندگی آموخته میشوند ،در برابر دگرگونی مقاومت میکنند؛ زیرا :اوال:

به تالش زیادی برای تغییر عناصر اصلی ساختارشناختی بزرگساالن نیاز است؛ ثالثا :اصلیترین
ارزشهای شخص به حد افراط میرسند و دل کندن از آنها موجب تردید و اضطراب عمیق
اصلی یک فرهنگ نیز دچار دگرگونی شوند« ،اما آنها از طریق جایگزینی نسلها به مراتب بیشتر

قابل تغییر هستند تا جامعهپذیری مجدد بزرگساالنی که قبال اجتماعی شدهاند»« 6.به همین دلیل

دگرگونی فرهنگی تدریجی است ،و آن بازتاب دگرگونی در تجربههای سازندهای است که به
نسلهای مختلف شکل داده است ،از اینرو ارزشها و هنجارهای سنتی در میان نسلهای گذشته
کامال گستردهاند ،در حالیکه گرایشات جدید تا حد زیادی در میان نسلهای جوانتر نفوذ داشته،

با جانشین شدن نسلهای جوانتر به جای نسلهای پیشین ،جهانبینی متداول در این جوامع
دگرگون شده است».

7

رونالد اینگلهارت در نظریهی فرهنگی یادآوری میکند که میتوان فرمانروایان و قوانین

را تغییر داد ،اما تغییر فرهنگ سالها طول میکشد 8.اینگلهارت در پاسخ به این سؤال که چرا

فرهنگها دگرگون میشوند؟ معتقد است که هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیط

ناتسناغفا رد یزاس تلم  -تلود دنیارف و یسایس گنهرف

میشوند .حتی ممکن است در صورت تحوالت اساسی و پایدار در اوضاع اجتماعی ،بخشهای

نشان میدهد .به طورکلی در بلند مدت این رهیافتها به دگرگونیهای اقتصادی ،تکنولوژیکی
و سیاسی پاسخ میدهند .در صورت عدم پاسخگویی بعید است که گسترش یابند ،و جوامع
دیگر از آنها تقلید کنند 9.در واقع ،دگرگونی فرهنگی زمانی رخ میدهد که دگرگونیهایی به قدر

کفایت بزرگ در محیط اقتصادی و تکنولوژیکی و یا سیاسی و اجتماعی صورت گیرد .دگرگونی

فرهنگی میل ذاتی به آن دارد که از دگرگونیهای محیطی ،که سبب بروز آن هستند ،عقب بماند.
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 .1-3توسعه اقتصادی و قابلیتهای نظام اقتصادی

توسعه اقتصادی به گونهای که در تحقق هویت و استحکام وحدت ملی مؤثر باشد ،تا اندازهی

زیادی با دو قابلیت تنظیمی و قابلیت تلفیقی دولت وابسته است .اگرچه برای ایجاد و تحکیم
هویت و وحدت ،تمامی تواناییها و قابلیتهای ذکر شده برای دولت ضروری به نظر میرسد،

اما با توجه به مفروضهی این نوشتار و در خصوص جامعهای مانند افغانستان ،تواناییهای تلفیقی

دولت و نیز مسألهای که به هویت ،وحدت و اقتصاد مربوط میشود ،قابلیت توزیع عادالنه ثروت،
امکانات و منابع اقتصادی توسط دولت از اهمیت دوچندان برخوردار است .مکانیزمهایی که

معموال برای افزایش تواناییها و قابلیتهای تلفیقی دولت به کار میرود ،عمدتا موارد ذیل است

که همگی به نحوی وابسته به اقتصاد و به توسعه اقتصادی هستند:

الف) توسعه اقتصادی؛ اقتصاد چنان چسبی ،میتواند پارگیهای جامعه را به هم وصل نموده

و تفاوتها را به همانندی مبدل سازد .بسیاری از جوامع و ملل ،علیرغم تفاوتهای نژادی،
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مذهبی و دیگر ناهمانندیها ،بر محور منافع و مزایای اقتصادی گرد هم آمده و از این طریق،
یک ملت همگون و هماهنگ را تشکیل دادهاند .سوئیس یکی از نمونههای برجستهی این نوع

جوامع به شمار میرود.

ب) جامعهپذیری و توجه به نقش کار فرهنگی در ادغام و تلفیق .بدون تردید ،این مکانیزم

نیز بدون توجه به عامل اقتصاد ،نمیتواند توفیق زیادی داشته باشد.

ج) ایدئولوژی به معنای خاص؛ مصداق آن میتواند نژاد یا ناسیونالیسم باشد (مانند آلمان) یا

مذهب (همانند مذهب شیعه در ایران) .ایدئولوژی هم اگر کارکرد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
مناسب نداشته باشد ،در کوتاه مدت ممکن است قدرت بسیج و ...داشته باشد ،اما در دراز مدت،

نقش و کارکرد خود را از دست میدهد و خود به ضد وفاق تبدیل میشود .چنانکه ناسیونالیسم

نیز اگر کارکرد اقتصادی نداشته باشد ،کارآمدی خود را از دست خواهد داد .به عبارت دیگر،
منافع اقتصادی به سان سیمینت و مالطی میماند که حتی دیوار ناسیونالیسم هم بدون آن ترک

برداشته و فرو میریزد.
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 .2راهکارهای دولت  -ملتسازی در افغانستان

راهکارهایی که برای تحقق هویت واحد برای نیل به دولت  -ملت سازی و وحدت ملی

ارائه میگردد ،باید ناظر به چالشهای هویت و وحدت ،و مرتبط با قابلیتهای سه نظام سیاسی،

فرهنگی و اقتصادی در جامعه باشد؛ به عبارت دیگر ،این راهکارها باید بتواند ،راه عبور از

عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای و نیز شیوهی افزایش در تواناییها و قابلیتهای سه نظام
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی را نشان دهد.

 .2-1همسویی و همکاری نهاد سیاست ،اقتصاد و فرهنگ

اولین گام در غلبه بر چالشهای تحقق هویت و دستیابی به وحدت ،همکاری و همسویی

سه نهاد و توجه به افزایش قابلیتهای ارباب سیاست و کارگزاران حکومتی ،ارباب اندیشه و
کارگزاران عرصهی فرهنگی و افزایش قابلیتهای نظام اقتصادی است .به کارگیری راهکارهای
دیگری که در ذیل مورد اشاره قرار میگیرد ،برخی از عهدهی دولتمردان و ارباب سیاست بر
میآید که راهکارهای ناظر به عرصهی اقتصاد را نیز شامل میشود ،و برخی دیگر به صاحبان
سه گروه و مستلزم هماهنگی نهاد سیاست ،اقتصاد و فرهنگ در جامعه است .بنابراین ،مجددا باید
تأکید نمود که هارمونی و هماهنگی بین سه نهاد سیاست ،فرهنگ و اقتصاد ،شرط اولیهی نیل به

اهداف هویت ،وحدت و توسعه است و هیچ یک به تنهایی گام مؤثری برداشته نخواهند توانست.
 .2-2افزایش قابلیتهای نظام سیاسی

 .2-2-1تأکيد بر وجوه مشترک جامعه

برای ملتسازي و نیل به هويت ملي ،شناسایی عناصر و تشخیص عوامل تشکیلدهندهی

ملت ضروری است .دربارهي عامل اصلي تشکيلدهندهي ملت ،ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد.
يکي از اين ديدگاهها ،برداشت سياسي دارد.سنت فکري انقالب فرانسه سرچشمهي اصلي اين

برداشت است .بر حسب اين برداشت ،ويژگي اصلي ملت نه وحدت فرهنگي يا زباني يا قومي،
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اندیشه و فعاالن عرصهی فرهنگی مربوط میشود .اما اغلب این راهکارها ،منوط به همکاری هر

بلکه وحدت در سازمان سياسي است .بر این اساس« ،ملت مجموعه افرادي است که تحت
حکومت يک قانون به سر برند» 11.بنابراين ،تکوين ملت نيازمند تکوين دولت است و مفهوم

دولت و سازمان سياسيمنطقا و از نظر تاريخي بر ملت تقدم دارد .از اين رو مجموعه کساني که
در درون نظم سياسي واالتر ازقوم و قبيله زندگي ميکنند ،يک ملتاند .در نتيجهي وجود چنين

نظمي ،مصلحت مشترکي در بين آنهاپديد ميآيد و احساس وظيفه و وفاداري مشترکي نسبت

به آن نظم شکل ميگيرد .تجربهي قرن بيستم وپيدايش دولتهاي ملي پس از استعمار نيز مؤيد
اين برداشت سياسي است« .دست کم اينکه سازمان و تشکل سياسي به همان اندازه در ايجاد
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هويت ملي مؤثر است که قوميت ممکن است در ايجاد دولتمؤثر باشد».

12

برداشت دوم از ملت و مليت ،برداشت فرهنگياست .برخي نويسندگان آلماني مثل نوفاليس

و فيخته ،عوامل فرهنگي و زبان را عامل اصلي تشکيل دهندهي ملت ميدانستند .به نظر آنها،

بشريت به حکم طبيعت ،ميان ملتها تقسيم شده است نه به حکموجود دولتها .ويژگي اصلي

هويت ملي ،زبان است که دربرگيرندهي سنتها ،نمادها افسانهها و تاريخ وفرهنگ مشترک هر
قوم است .به عبارتي هويت ملي در اين برداشت طبيعي ،ذاتي و مستمر است« .البته دراينجا ملت

با قوم خلط شده و ممکن است در درون دولت واحدي چندين «ملت» وجود داشته باشد».

13

برداشت سومي نيز وجود دارد که برداشت جامعتري است و از حد دو نظريهي سياسي و

فرهنگي باال فراتر ميرود و درعين حال ويژگي آندو را هم حفظ ميکند .طبق برداشت سوم،

ويژگي ملت را نبايد در هويت قومي و فرهنگي يافت .براي تکوين هويت قومي ،ويژگيهاي
فرهنگي الزم است ،اما هويت ملي فراتر از هويت قومي -فرهنگي است و وجود چندين
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قوميت در درون يک دولت نبايد مانع تشکيل هويت ملي شود .در تعبير فرهنگي ،بسياري

از عوامل تاريخي مؤثر در تکوين ملتها ناديده ميمانند .ارنست رنان نويسندهي فرانسوي با
چنين ديدگاهي ،برداشت قومي -فرهنگي را مورد انتقاد قرار داد .به نظر او ،عاملتکوين هويت
ملي ،داشتن تاريخ مشترکي از دردها و رنجهاي همگاني و خاطرات مشترک تاريخياست .پس
هويت ملي صرفا بر اساس قوميت ،زبان ،سرزمين مشترک و سازمان سياسي دولت به وجود

نميآيد .از سوي ديگر ،شرط عمدهي تکوين هويت ملي پيدايش ارادهي با هم زيستن است« .در
صورتوجود چنان تاريخ و خاطرات عمومي و چنين ارادهي مشترکي ،مردم به رغم تفاوتهاي
فرهنگي ،قوميو زباني ،ملت واحدي را تشکيل ميدهند» .
14

بنيادهاي فرهنگي خاصي که در طول تاريخ با مشارکت تمامي گروههاي قومي افغانستان

شکل گرفته است ،ميتواند نوعي هويت ملي را به وجود آورد که ويژگي فراگير داشته باشد.
اين هويت ملي در برگيرنده عناصر و اجزاء مختلفي است که تنها درکليت خود ميتواند در

برگيرندهی تمامي گروههايمختلف مذهبي يا زباني جامعهی افغاني باشد .بدين ترتيب ،دولت
افغانستان نيز براساس تکيه بر يک چنين هويتي و مشارکت دادن همهی اقشار جامعه افغاني
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است که ميتواند يکدولت فراگير محسوب شود ،نه با تأکيد بر هويت قومی یا یک قوم خاص.

 .2-2-1-1پدیدهی دین :تعصب و افراط یا تساهل و اعتدال؟

یکی از وجوه مشترک در جامعهی افغانی ،دین اسالم است .بیش از  99درصد مردم افغانستان

پیرو این دین مبیناند .آنچه در ارتباط با نقش وحدتآفرینی پدیدهی دین در این نوشتار مورد
تأکید است ،سه نکته است :یکی دعوت به بازنگری ایمان و تعهد خود به آموزههای دینی ،دو،

تأکید بر اعتدال ،تساهل و پرهیز از تعصب مذهبی و افراطیگری ،و سه ،تأکید بر اخالق و
نهادینهسازی آموزههای اخالقی دین.

الف) بازنگری در میزان تعهد و ماهیت ایمان جامعه به آموزههای دینی

ممکن است گفته شود اسالم دین توحید است و مقتضای آن در زمین نیز وحدت جامعهی

اسالمی است و مسلمانان را به اتحاد و یگانگی فرا میخواند .علیرغم این حقیقت انکارنشدنی،
وحدت ملی در جامعهای که هم سیاست آن قبیلهای است و هم دین آن با ارزشها و هنجارهای

قومی و قبیلهای در هم آمیخته است ،کمتر کارساز به نظر میرسد .نه به این معنا که توصیههای
اخالقی یا آموزههای دینی دچار کاستی و نارسایی است ،بلکه بدان جهت که افراد یک جامعهی

قومی و قبیلهای تا از مرز قبیله و قومیت عبور ننموده و به اخالق و شریعت پایبندی عملی نشان
ندهند ،تکرار اصول اخالقی و تذکر قواعد قرآنی بی اثر خواهد بود .وگرنه روحانیت همین

جامعهی قومی و قبیلهای که در مسند رهبری سیاسی جامعه نیز قرار داشتهاند ،همواره از مساجد

و منابر با صدای رسا فریاد کشیدهاند که« :واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا .»15اما باز هم
همچنان بسیاری از همین رهبران در صف اول مصادیق «فتفشلوا »16بودهاند .حتی در روزگار

درگیریهای خونین ،همهی اطراف نزاع بارها ندا در داده اند که« :من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد

ناتسناغفا رد یزاس تلم  -تلود دنیارف و یسایس گنهرف

توصیههای اخالقی و تمسک به آموزههای دینی برای پرداختن به مباحث بنیادینی چون هویت و

فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا»17؛ اما همچنان به قتل و قتال قومی ادامه داده اند و اسمش را
جهاد و خدمت به دین خدا نامیدهاند .مشکل چنین جامعهای در آن است که ارزشهای اخالقی
و دینیِ جامعهی قبیلهای با قواعد قومیت و قبیله محک میخورد و مواجههذهنیت قبیلهای با

اصول اخالقی و آموزههای دینی ،مواجههی قبیلهای است ،و هیچگاه اصول اخالقی و ارزشهای
آسمانی دین ،بر اصول و قواعد زمینی عقالنیت قبیلهای ،غالب نیافته است.

بنابراین ،در چنین جامعهای باید از ابتدا به تسلیم شدن در برابر آموزههای دینی دعوت

نمود و آنگاه از ظرفیتهای دین برای وحدت و همگرایی سخن گفت .تا زمانیکه در برابر این
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آموزههای آسمانی با جان و دل سر فرود نیاورده باشیم ،تکرار آنها در برابر عقالنیت قومی و
قبیلهای ،سودی نخواهد داشت (قالت االعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا و ل ّما یدخل
االیمان فی قلوبکم.)18

ب) اعتدال و تساهل و پرهیز از تعصب و افراطیگری

به لحاظ دینی و ماهیتمذاهب و با توجه به جنبههای معرفتشناختی جریانهای مذهبی

در افغانستان ،بدون در نظر گرفتن خصایص محلی یا افغانیِ این جریانها ،جامعهی افغانی از

ظرفیت بسیار خوبی برای همگرایی برخوردار بوده است .اما به دلیل قوت عقالنیت قبیله و
بحرانهای ناشی از آن که این جریانهای مذهبی را به دین بومیِ قومی و قبیلهای تبدیل نموده
است ،ظرفیت ذاتی و معرفتشناختی این جریانها برای همگرایی کمرنگ شده است .مردمان

سرزمین کنونی افغانستان (خراسان در عصر ظهور اسالم) ،در همان نیمهی اول قرن اول هجری
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آغوش خود را به سوی اسالم گشودند و تا عصر خالفت علیبن ابیطالب(ع) مردمان مناطق قابل
توجهی از افغانستان کنونی به اسالم گرویده بودند .پس از ظهور مذاهب اسالمی ،در افغانستان
عمدتا دو جریان حنفی و شیعی نسبت به سایر مذاهب ،از پیروان بیشتری برخوردار بوده است.

عالوه بر جریان حنفی و شیعی ،باید از حضور چشمگیر جریان عرفان و تصوف در افغانستان

نام برد .طریقههای عرفانی و تصوف هرچند به لحاظ فقهی در افغانستان اغلب (یا حتی همه)
حنفی مذهب بودهاند ،اما به لحاظ معرفتشناختی و به جهت پیامدهای اجتماعی و سیاسی عرفان

و تصوف ،میتوان آن را یک جریان مستقلی به شمار آورد .این سه جریان هریک سرشار از

ظرفیتهای مثبت برای همگرایی بوده اند.

«مذهب حنفی که پیوندهای زیادی با سرزمین افغانستان دارد» ،19در ابتدا چهرهی اعتدالی

آن در خراسان ترویج شد .پيروان اوليهی امام ابوحنيفه(ره) را دو گروه تشكيل ميدادند :پيروان
عقلگرا و اعتقادي امام ابوحنيفه

(ره)

كه با عنوان «حنفيان كالمي و عدلگرا» شناخته ميشدند،

و پيروان فقهي وي كه با عنوان «حنفيان اهلسنت و جماعت» شناخته ميشدند و بيشتر داراي
تمايالت حديثگرايانه بودند .خراسان و به خصوص بلخ ،مقر اصلی حنفیان کالمی و عدلگرا
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بود که از روش معتدل و رویکرد بسیار عقلگرایانهای برخوردار بودهاند و یکی از شخصیتهای
تأثیرگذار این جریان ،حماد بن اسماعیل نوادهی امام ابوحنیفه بود .به لحاظ کالمی ،حنفیان
کالمی و عدلگرا معتزلی مذهب بوده و تعالیم کالمی خویش را سازگار با دیدگاههای شخص

امام ابوحنیفه

(ره)

تلقی میکردند .اما پس از افول جریان حنفی کالمی و عدلگرا در خراسان

و ماوراءالنهر ،تمامی حنفیان افغانستان و آسیای میانه به نحوی پیرو دیدگاههای کالمی امام

ابوحنیفه

(ره)

بودهاند ،اما دیگر نه با ماهیت حنفی اعتزالی ،بلکه با قرائت ابومنصور ماتريدي از

دیدگاههای امام ابوحنیفه(ره) .كالم ماتريدي اگرچه از میان حنفیان اهلسنت و جماعت و جریان
حدیثگرایانهبرخاست ،با این حال ،عقلگراترین مذهب کالمی اهلسنت (پس از معتزله) به

شمار میرود و با کالم شیعی قرابتهای زیادی دارد .اما عنصر عدلگرایی ،عقلگرایی ،تساهل،

اعتدال و میانهروی که از خصایص جریان حنفی عدلگرا بود ،در مذهب حنفی ماتریدی ،به
تدریج و در اثر عواملی در افغانستان دچار تحول شد و به سوی حدیثگرایی تمایل پیدا نمود و
در نهایت ،در عصر ما در مواردی به بنیادگرایی و افراط گرایی کشیده شد .دست سیاست همواره

حکام« ،اختالفات» ،برجستگی بیشتر یافته و از این تفاوتها ،برای اهداف کنشگران سیاسی

بهرهبرداری شده است«.آغازگر بهرهبرداری سیاسی از تفاوتهای مذهبی در منطقه ،سالطین
صفوی و عثمانی بودند که نزاع سیاسی و دعوای سرزمینی آنان ،پیامدهای بسیار منفی در روابط
حنفیان و شیعیان در کل منطقه بر جای گذاشت و اساسا در تغییر جمعیت و جغرافیای تشیع و

حنفیان در منطقه انجامید».

20

همچنین ،خراسان قديم در آغاز ،مهد تشيع و نقطهي اتکاي پيروان اهلبيت(ع) به شمار

میرفت «مردمان ساکن در مرکز افغانستان (هزارهجات) از همان آغاز تابيدن نور اسالم در اين

سرزمين بين سالهاي 30-40هجري اسالم و تشيع را پذيرفتند .اعزام فرماندار ،از سويعلي بن
ابیطالب(ع) به خراسان و رفتار انساني این فرماندار با مردم ،موجب عالقه و گرايش ساكنان غور

به اهلبيت گردید» 21.شیعیان خراسان (یا افغانستان کنونی ،مانند خاندان بنینوبخت ،ابومسلم

ناتسناغفا رد یزاس تلم  -تلود دنیارف و یسایس گنهرف

قرابتجریانهای مذهبی در افغانستان را به تحلیل برده و به اقتضای اهداف و انگیزههای سیاسی

خراسانی ،راویان حدیث و حامالن فقه از خطهی کابلستان ،بلخ ،غور و )...نقش مهمی در

تحوالت سیاسی و فرهنگی و تمدنسازی در جهان اسالم ایفا کردند که جای بسط آن در این

مقاله نیست.

خراسان همچنان از دیرزمان ،مهد عرفان بوده و عارفان برجستهای چون :موالنا جالالدین

بلخی ،سنایی غزنوی ،خواجه عبداهلل انصاری ،ناصر خسرو بلخی ،رابعه بلخی و هزاران عارف
نامدار دیگر از این خطه سربرآورده اند «.در تاریخ معاصر افغانستان نیز جریانها و طرق مختلف
(همانند طریقهی نقشبندیه ،قادریه ،چشتیه و )...ظهور کرده و تا امروز تداوم یافته اند» 22.عرفان
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و تصوف ،در ذات خود ،دعوتکننده به تساهل و مدارا است .این خصیصه ،به لحاظ سیاسی و
اجتماعی پیامدهای درخور توجهی دارد؛ زیرا عرفان و تصوف ،به جای طرد ،به جذب میاندیشد

و به جای تنازع و چندپارگی اجتماعی ،به همدیگرپذیری و صلح میانجامد .عرفان و تصوف از
مفهوم آسمانی وحدت عرفانی و فلسفی (توحید و نیز وحدت وجودی) ،به وحدت اجتماعی و

یگانگی انسانها در زمین میرسد ،و با حذف ،طرد و خشونت ،سازگاری کمتری دارد .اما آثار
عرفان ،در عقالنیت سیاسی افغانها مشهود نیست؛ زیرا عرفان سیاسی در افغانستان مجال بروز

نیافته و در مثنویها ،الهینامهها ،حدیقهها و کنج خانقاهها محصور مانده است .حتی خوانش

منابع عرفانی ما توسط دیگران صورت گرفته ،و جامعهی افغانی از محتوای آن به کلی غافل بوده

است.

بنابراین ،خراسان مهد تشیع اعتدالی و حنفیان عدلگرا بوده و در بدو گرایش مردم خراسان به

اسالم ،نه تشیع افراطی و متمایل به غلو ،در خاک خراسان ریشه دواند ،و نه درخت افراطیگری
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تسنن و متمایل به نصب در افغانستان غرص شده بود .در بطن آموزههای حنفی و تعالیم شیعی
در خراسان ،اعتدال و تعقل نهفته بود و سالها این دو جماعت با همین رویکرد زندگی کردهاند.

به همین جهت ،در افغانستان علیرغم وضعیت نابسامان سیاسی و تالش کنشگران سیاسی در

بهرهگیری از تفاوتهای مذهبی که میتوانست آبشخور بسیاری از منازعات مذهبی باشد ،این
منازعات نسبت به بسیاری از جوامع دیگر کمرنگ بوده و منازعات سیاسی در تاریخ سیاسی

افغانستان همواره ماهیت قومی و قبیلهای داشته است .دلیل این امر ،دو متغیر بوده است:

 .1گرایش اعتدالی در ماهیت مذهب حنفی رایج در خراسان و افغانستان امروزی ،قرابت

مواضع حنفیان افغانستان در بسیاری از مسائل کالمی با تشیع امامی.

« .2حضور عرفان و تصوف در این جامعه که عالوه بر ظرفیت برای مدارا و تساهل ،در

ارتباط با اهلبیت هم با تشیع قرابتهای زیادی دارد».

23

متأسفانه ،هرچه به عصر مدرن نزدیک میشویم ،افراط گری در هردو سو در حال تشدید

است .برخی جریانها در درون مذهب حنفی ،گرایش به سلفیگری ،وهابیت و افراطگری و

تندروی پیدا کردهاند .چنانکه گرایشهایی نیز در درون تشیع ،با نادیده گرفتن شرایط و وضعیت

44

کشور ،تمایل به افراطیگری و غلو دارند .آنچهشیرازهی اتحاد ملت افغانستان را از هم میگسلد،
تعصب ،فقدان تساهل و تسامح و افراطیگری در جریانهای مذهبی میباشد ،و آنچه هم سبب
همگرایی و خروج از بحران کنونی خواهد گردید ،ترویج تساهل ،تسامح ،اعتدال و احیای تعقل

در این جریانها خواهد بود .چنانکه چالشبنیادین سایر جوامع اسالمی نیز همین افراطگریهای
مذهبی ،تعصب و مطلقنگری و ذهنیت تکفیری در برخی جریانها در مذاهب گوناگون اسالمی

است.

ج) احیای آموزههای اخالقی و تمسک عملی به اخالق دینی

اخالق ،نه تنها آب حیاتی است که جامعهی افغانی طی سالهای متمادی به آن لب نرسانده

است ،بلکه یوسف گمشدهی تمام جوامع اسالمی امروز به شمار میرود .راز سیهروزی افراد
و جوامع در فقدان تنعم از نعمت اخالق و محرومیت از زندگی اخالقی است .امروز نه تنها

بخش عمدهی رفتارهای مان غیراخالقی است ،بلکه اعتقاد داشتنهای ما غیر اخالقی ،استداللها
و فلسفهبافیهای ما برای دفاع از برخی عقاید غیر اخالقی مان نیز غیراخالقی یا ضد اخالق
خداپنداری خود در میآوریم و آرامش فردی خود را نیز به هم میزنیم .ویژگیهای اخالق که
برای وفاق اجتماعی پیامدهای حیاتی دارد ،موارد ذیل است:

 .1اخالق ،نوشداروی آرامبخش و کلید سعادت فردی و ثرمایهی تمام نشدنی به شمار

میرود .انسانی که اخالقی زندگی میکند ،از چنان آرامش و وجدان سرخوشی برخوردار است

که حاکمان زر و زور ،کاخ نشینان و خداوندان ثروت هم این آرامش درونی را ندارند ،پیامد
این آرامش درونی و وجدان سالم ،امنیت و آرامش اجتماعی است؛ زیرا ،انسان اخالقی کمتر

آمادگی برای منازعه با انسانهای دیگر دارد و تمایلی به اختالف افروزی ،خشونت و خصومت

یا روحیهی وفاقشکنی در او وجود ندارد.

 .2اخالق ،گوهر دین و شهر با صفای دینمداران است و دو بخش دیگر (کالم و شریعت)،
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است .به همین جهت ،به جای خوش خلقی با خلق خدا ،سر از خرابآباد خشونت و خیال خام

جادهی رسیدن به این شهر آسمانی است (ان ّی بعثت التمم مکارم االخالق) .اما برای زاهدان ظاهر
پرست و مدعیان ریاکار تدین ،چگونگی مسح کردن و یا دو دقیقه تفاوت دیدگاه در باب افق،

هدف تلقی شده و بر سر آن خونها ریخته اند ،قلبها را پر از کینه ساختهاند و دهها قاعدهی

طالیی اخالقی را برای اثبات یا رد یک فرع فقهی زیر پا گذاشتهاند.

 .3بر خالف کالم و فقه ،مذاهب اسالمی در باب اصول و ارزشهای اخالقی دین اتفاق

نظر دارند .اخالق ،هیچ مسألهی مورد مناقشه ندارد .بر خالف مباحث کالمی و مسائل فقهی

که ظرفیت مناقشه و تنازع دارند ،باغ اخالق ،پر از میوههایی است که با طبع و سلیقهی ارباب
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تمامی مذاهب سازگار است .اگر کتب فقهی و کالمی ارباب مذاهب را ورق بزنیم ،در هر ورقی

تنازع ،نیش و کنایه یا حمله و ناسزا به کسانی که در جرگه مذهب او قرار ندارند یا دیدگاهی

بر خالف دیدگاه او دارند ،ممکن است مالحظه کنیم .فقیه و متکلم برای اثبات موضع خود،
به خصوص اگر اندیشه کالمیاش هم با اخالق همراه نباشد ،ممکن است به هر دری بزند ،تا
موضع خود را تثبیت و موضع خصم را تضعیف کند .اما اخالق بینیاز از این خون دل خوردنها
و عرق ریختنها برای سرکوب خصم است؛ چون اخالق اساس ًا خصمی نمیشناسد و همه برای
او شهروندان آشنای این شهر آسمانی هستند .هیچ کتاب اخالقی را نمیبینیم که بر علیه یک

عالم اخالق از مذهب دیگر حمله برده باشد ،دلیلی برای این تهاجم وجود ندارد؛ چون هیچ
یک نگفتهاند که دروغ ارزش اخالقی و صداقت ضد ارزش ،یا حسدورزی فضیلت و تواضع
رذیلت است .رذایل و فضایل اخالقی حداقل در میان تمامی مذاهب اسالمی امر مشترک است.

آیا اختالف نظری در نکات اخالقی صحیفه سجادیه ،غزالی ،ابن مسکویه ،ابن سینا ،و خواجه
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نصیر طوسی یا ...میتوانیم مشاهده کنیم؟ اما به منابع فقهی و کالمی مذاهب اگر مراجعه کنیم،
بدون تردید با اختالفات و تنازعات روبرو گردیده و به تفرقهافکنیها و چه بسا در مواردی ،به
اتهامزنیها و طرد دیگر مذاهب مواجه میشویم.

 .4بر خالف مباحث کالمی و فقهی ،اصول اخالقی چندان پیچیده و مبهم ،یا نیازمند جر و

بحث یا مناقشه و مجادله برای اثبات خود نیست ،این اصول چنان در وجدان انسان اخالقی (که
پاکی طینت برخوردار باشد) ریشه دارد که اگر با بت خودش هم خلوت کند ،به خوبی قضاوت

میکند که در کجا کدام رفتار و موضعگیری اخالقی و کدام یک غیراخالقی است .کافی است
کمی غبار و زنگار از قلب افگار بزداید و اختیار را در کف وجدان قرار دهد.

مشکل آناست که ما هنوز درگیر مقدمات هستیم و اساسأ مسیر زیباشهر اخالق ،و هدف

بعثت نبی گرامی را هم گم کردهایم .در بیابانی سرگردانیم که جادهی شهر اخالق هم از آنجا
عبور نکرده است .پیامهای «بعثت التمم مکارم االخالق» برای ما روشن نیست .به همین جهت،
با دو بار خم شدن و راست شدن به نام نماز و چند روز دهان بستن ،فخر میفروشیم که

ملکوت را فتح کردیم .سپس با خنج ِر کشیده و با قلب خدا ندیده ،به شکار صید مذهب و دنیا
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میرویم و دل خوش میداریم که رفتار دینی داریم .به خاطر وضو گرفتن از باالی دست یا

پایین دست ،فتوا به کفر همدیگر میدهیم ،و به خاطر واجب دانستن یا مباح دانستن افطار در
سفر ،یا تفاوت بیست درصدی در برداشت از یک آیه یا حدیث در باب فالن فرع فقهی ،گردن

همدیگر را میبریم ،اما به خاطر دروغ ،فریب و ...هیچ وقت ناراحت نمیشویم و به آن عادت
کردهایم .منظور این نیست که ضمانت اجرای اخالق را هم به دست قاضی غیراخالقی و گردن
زنندگان مدعی دیانت بسپاریم ،بلکه فکری برای نهادینه شدن این اصول و چگونگی تأثیر آن بر

قلمرو حقوق الاقل ضروری است .سیاست ما غیراخالقی ،رفتار اجتماعی ما غیراخالقی ،تعامل
خانوادگی ما غیراخالقی ،زندگی فردی ما غیراخالقی ،اعتقاد ما غیراخالقی ،علم و اندیشه ما

غیراخالقی ،پس با مفهوم بعثت التمم مکارم االخالق چه باید کرد؟ در باب جزئیات مسائل

کالمی و فروعات فقهی چهارده قرن بحث کردیم و ملیونها جلد کتاب پدید آوردیم ،اما تا کنون
در باب نظام اخالقی اسالم و چگونگی تبدیل اصول متعالی اخالقی به یک سیستم در سازمان

اجتماعی و نظام سیاسی جوامع اسالمی کسی هنری از خود نشان نداده است .هنر آن است که
است دسترسی ناپذیر.

 .2-2-1-2پدیدهی زبان :یک زبانی یا چند زبانی؟

یکی از چالشهای هویت و وحدت ملت افغانستان ،منازعات موجود بر سر زبان یا زبانهای

رسمی است .زبان فارسي ،زبان تاريخي اين کشور و نيز زبان ميانجي براي همهي اقوام ساکن

افغانستان بوده است .از اوایل قرن بیستم به بعد ،در نظامهای سیاسی گوناگون ،دری و پشتو
هردو به عنوان زبان رسمی کشور به رسمیت شناخته شدهاند .وضعیت به گونهای است که تالش

براي زدودن هریک از این زبانها ،بحران کشور را عميقتر خواهد ساخت .برخی شهروندان
پشتون کشور ،زبان دری را زبان بیگانه تلقی نموده و با استفاده از آن حساسیت نشان میدهند؛ در
حالیکه خاستگاه زبان دری یا فارسی ،بلخ بوده و از این سرزمین به مناطق همجوار (هند و ایران

امروزی) گسترش یافته است .حتي پس از تشکيل حکومت افغاني توسط احمدشاه ابدالي ،تا
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بدانیم چگونه میتوان اخالق را در جامعه نهادینه ساخت؛ که وحدت ،در غیاب اخالق ،امری

دوران محمدظاهرشاه ،زبان فارسي ،زبان رسمي کشور بوده و تا دوران ظاهرشاه حتييک نامهي

رسمي به زبان پشتو وجود ندارد .شاهان افغانستان حتي پس از احمدشاه ابدالي که همه پشتون

بودهاند ،حتي در درون خانوادهي خود و با اعضاي فاميل خود به زبان فارسي سخن ميگفتهاند
و در نامهنگاريهاي خصوصيشان نيز شواهد و مستندات بسيار زيادي وجود دارد که از زبان
فارسي استفادهميکردهاند .زبان دربار زبان فارسي بود و حتي خود شخص ظاهرشاه نيز به زبان

پشتو مسلط نبود و پس از گرفتن آموزگار خصوصی نیز بر این زبان مسلط نشد (چنانکهفرزندان
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وی و بسیاری دیگر از خانوادههای پشتون افغانستان ،حتی امروز به زبان پشتو تسلط ندارند).

شهروندان پشتون استداللشان این است که چون اکثريت را در افغانستان تشکيل داده اند؛

بنابراین ،زبانشان بايد زبان ملي باشد .در مقابل ،عدهی دیگر معتقداند که این ادعا با واقعيات

منطبق نيست؛ زیرا پشتونها اکثريت مطلق را در کشور ندارند .و همچنان ،زبان فارسي زبان

مادري چندين قوم در افغانستان است که مجموعهي اين اقوام به لحاظ جمعيتي ،دو برابر جمعيت
پشتونها هستند .عالوه بر این اقوام ديگر نيز از زبان فارسي به عنوان زبان ميانجي استفاده ميکنند

و حتي خودپشتونها نیز ،زبان دوم شان زبان فارسي است.

جدا از این مجاالت ،به نظر میرسد که نه پشتونها باید زبان برخاسته از بلخ (فارسی یا

دری) را به ایران امروزی نسبت داده و آنرا پدیدهی وارداتی و بیگانه بخوانند و از گسترش
آن جلوگیری کنند ،و نه دریزبانها باید با استعمال برخی کلمات رایج پشتو (مانند پوهنتون
و مشتقات آن یا سایر اصطالحات رایج) سر مخالفت بردارند .امروز بسیاری لغات دیگر از
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زبانهای عربی و انگلیسی وارد ادبیات دری و پشتو شده است که با آنها عادت کردهایم و

حساسیت از خود نشان نمیدهیم ،اما در تعامل با زبانهای ملی خود حساسیت بیشتر به خرج
میدهیم .پشتوزبان کاربرد زبان دری را بر نمیتابد و آن را بیگانه میخواند ،و دریزبان با استفاده

از چند اصطالح پشتو سر مخالفت بر میدارد .راه حل آن است که هردو زبان ،باید پاس داشته

شود و استفادهی نمادین از برخی اصطالحات پشتو نباید سبب رنجش دریزبانان گردد؛ چنانکه

نقش نمادین انحصاری زبان پشتو نیز صواب به نظر نمیرسد.
 .2-2-1-3نمادهای ملی یا نمادهای قومی؟

امروز نمادهای ملی در افغانستان همانند سرود ملی ،قهرمانان ملی و ...همه به نمادهای

قومی و قبیلهای بدل گردیده است .هر قوم برای خود قهرمانی دارد که از نظر افراد وابسته به

آن قوم ،قهرمان ملی تلقی میشود ،اما از نظر سایر اقوام ،نه تنها قهرمان پنداشته نمیشود ،بلکه
خائن یا دشمن قومی پنداشته میشود .با عبور از برخی خاطرات تلخ تاریخی و نادیده گرفتن

لغزشهای برخی افرادی که برای اقوام گوناگون جایگاه برجسته داشته و امروز سر به بالین خاک
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گذاشتهاند ،راه چاره جز این نیست که در مورد چند نفر از این برجستگان اقوام گوناگون ،توافق
رسمی صورت گرفته و به عنوان قهرمانهای ملی شناخته شوند و ساالنه در یک روز واحد ،از
این شخصیتهای مورد توافق ،تجلیل به عمل آید .همچنین از تصاویر این افراد مورد توافق ،به

«صورت جمعی» ،به عنوان نماد ملی (در تمبرها ،مراکز اداری و )...استفاده شود ،نه به صورت
انفرادی .اگر هر قومی بخواهد تنها خوبیهای خود و قهرمانیهای قهرمانان قوم خود را دیده و

در قاموس سایر اقوام تنها سیاهی را مشاهده نموده و هیچ فردی غیر از قوم خود را شایستهی
احترام نپندارد ،هیچگاه به وفاق ملی نخواهیم رسید .اقوام همچنان نه تنها به سان جزیرههای جدا
از هم ،بلکه با تمسک به نمادهای قومی خود ،در مقابل هم صف آراییخواهند کرد؛ چنانکه تا

کنون چنین بوده است.

به جز قهرمانان ملی ،نماد مهم دیگر ملی ،سرود ملی است که به نظر میرسد دو زبانه بودن

آن( ،تجلی نمادین دری و پشتو در آن) نقش مهمی در وفاق ملی خواهد داشت .امروز بسیاری
از دری زبانان ،این سرود را سرود قومی پنداشته و به عنوان سرود ملی به آن احترام الزم را

پرچم ملی باید جایگاه واالیی در ذهن و ضمیر افراد یک ملت داشته و با جان و دل به آن احترام
بگذارند.

 .2-2-2تدوين مدل مناسب براي حل بحران هويت و همبستگي

به جز پیشنهادات عملی فوق ،به نظر میرسد که براي حل بحران هويت و همبستگي ،بايد

مطالعهي کارشناسانه و به دور از اغراض سياسي صورت گيرد و مدل مناسبي براي آن طراحي
شود .کشورهاي ديگري نيز در دنيا هستند که با بحران قومي روبهرو بودهاند يا مسألهي قوميت
را به عنوان تهديدي عليه يکپارچگي ملت خود تلقي نموده و براي جلوگيري از اين مخاطره،

راهحلي جستوجو نموده اند .اياالت متحدهي آمريکا ،تنها کشور غربي است که بيش از همه
داراي اقوام گوناگون بوده و به عنوان يک جامعهي «مهاجر» بنا گرديده است .آنتوني گيدنز

ميگويد :بررسي مدلهاي تحوالت قومي احتمالي که در آن کشور پديد آمده است ،براي
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قائل نیستند؛ زیرا تنها نقش نمادین زبان پشتو در آن تجلی یافته است ،در حالیکه سرود ملی و

مسيرهاي دگرگوني احتمالي اروپا در آينده داراي اهميت آشکار است .سه نوع مدل به عنوان

مدلهاي مشخصکنندهي تحول روابط قومي در آمريکا طرح گرديدهاند :مدل همانندگردي ،مدل

درهمآميزي و مدل کثرتگرايي فرهنگي.

 .1مدل همانندگردي :مدل همانندگردي به اين مفهوم است که مهاجران عادات و رسوم

اوليهي خود را رها ميکنند ،و رفتارهايشان را در قالب ارزشها و هنجارهاي اکثريت شکل

ميدهند .نسلهاي مهاجران با فشارهايي در جهت «همانند شدن» به اين شيوه روبهرو گرديدند
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و در نتيجه ،بسياري از فرزندانشان کم و بيش به طور کامل «آمريکايي»شدند.

24

 .2مدل درهمآميزي :طبق مدل درهمآميزي ،به جاي اينکه سنتهاي مهاجران در ارزشهاي

مسلط جمعيتي که از قبل وجود داشته محو شود،همه با هم آميخته شده و الگوهاي فرهنگي جديد

و تکامليابندهاي را تشکيل ميدهند .بسياري عقيده دارند که اين مطلوبترين نتيجهي گوناگوني

قومي است .تقريبا تا حدي ،اين مدل بيان دقيق جنبههايي از تکامل فرهنگي آمريکاست .اگرچه
فرهنگ «آنگلو» به صورت فرهنگ برجسته باقي مانده است ،اما ويژگيهاي آن تا اندازهاي تأثير

گروههاي متعدد گوناگوني را که اکنون جمعيت آمريکا را تشکيل ميدهند ،منعکس ميکند.
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 .3مدل کثرتگرايي :در اين ديدگاه ،مناسبترين مسير ،کمک به توسعهي يک جامعهي

حقيقتا چند قومي است که در آن اعتبار مساوي خردهفرهنگهاي متعدد گوناگون به رسميت

شناخته شده است .اياالت متحده آمريکا زمان درازي است که جامعهاي کثرتگرا بوده است .اما
تفاوتهاي قومي بيشتر در ارتباط با نابرابريها بودهاند تا عضويت برابر اما مستقل در اجتماع
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ملي.
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اگر به اروپاي غربي نگاه کنيم ،ميتوانيم تنشهاي مشابه و راهحلهاي مشابهي را مشاهده

کنيم .گيدنز معتقد است که در آينده ،همانند گذشته ،محتملترين مسير ترکيبي از اين سه نوع

خواهد بود ،با تأکيد نيرومندتر از گذشته بر کثرتگرايي.
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به نظر ميرسد که براي افغانستان نيز که جامعهی ذاتا متکثر به لحاظ قومی است (و به سان

آمریکا جمعیت مهاجر ندارد) مدل کثرتگرايي در عین استفاده از برخی مزایای مدل درهمآمیزی،
مناسبترين مدل ترکیبی براي حل بحران قومي باشد .تعدد اقوام يک واقعيت است و به جاي
انکار و برخورد سطحي با اين پديده يا قومزدايي ،تکثر قومي بايد به نحو معقولي نهادينه شود

و راهي براي همزيستي مسالمتآميز نهادهاي قومي جستوجو شود .سياست حذف ،طرد يا
ادغام اقوام در تاريخ افغانستان بارها تجربه شده و نه تنها جواب مثبتي نداده است ،بلکه بر

بحرانهاي جامعه افزوده و مشکالت کشور را چند برابر کرده است .تنها راه استفاده از مدل
ترکیبی کثرتگرایی و درهمآمیزی است که مجال تفصیل این بحث در این نوشتار وجود ندارد.
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 .2-2-3تقويت جامعهي مدني و تشکيل احزاب فراقومي

از لوازم عقالنيت سياسي مدرن ،حضور قدرتمند جامعهي مدني و احزاب سياسي است.

در واقع احزاب به عنوان «چرخ دندهي دستگاهدموکراسي» به عنوان يک سيستم سياسي مدرن

معروف است .يکي از نقشها و کارکردهاي جدي احزاب و جامعهی مدنی ،آموزش سياسي مردم
است .در کشور ما پس از سقوط نظام طالبانیسم ،يکباره احزاب زيادي همانند قارچ روييدند و
امروز شمار اين احزاب به بيش از صد مورد رسيده است .البته تشکيل حزب پديدهي جديدي

نبوده و در گذشته تاريخ خود نيز تجربه تشکيل احزاب را داشتهايم .اما در هيچ دورهي تاريخي
مانند امروز با تکثر احزاب و تورم حزبنماها روبرو نبودهايم .مشکل آن است که فاکتورها و

عناصر يک حزب در هيچ يک از احزاب موجود مشاهده نمیشود .ما فقط با تورم گروهکهايي

روبر هستيم که به نام حزب قد برافراشته و هيچيک نقش و کارکرد حزب و جامعه مدني را ايفا
نميکنند .کارکرد احزاب ما نه جامعهپذير ساختن مردم و يا انتقال خواستهاي ايشان به حکومت

به سان حلقهی وصل مردم و حکمرانان ،بلکه منحصرا داللي سياسي براي کسب منافع محدود
دکانهاي چانهزني براي تأمين خواستهاي شخصي گرديده است .تمام هنر اين حزبنماها اين

است که اعضاي آن در هنگام انتخابات به اين کانديد و آن کانديد بپيوندند و در اثر تعامل با يکي
از نامزدان و يا اربابان قدرت ،به نان و نوايي برسند و جيب خود را از هدایای يکي از نامزدان پر
کنند .در اين منطق ،نه از انديشه خبري است و نه از طرح و تدبيري براي جامعه .جهتگيريها

در يک شب و پس از يک جلسه مهماني به راحتي تا يک صدو هشتاد درجه تغيير ميکند و

حزبي که تا ديروز منتقد جدي يک شخص است ،پس از يک پذيرايي مختصر ،مدافع جانبه
کف کسي ميشود که تا ديروز هيچ نقطهي مشترکي با او نداشت .در يک جامعه دموکراتيک،
سنگبناي احزاب انديشه ،و رويکرد فکري به پديدههاي اجتماعي است و احزاب همه بر پايهي

انديشههاي سياسي و ديدگاه خاصي در زمينهي اقتصاد و سياست شکل ميگيرد .در حاليکه
در جامعهي ما بنياد احزاب ،در درجه نخست تعلقات قومي و در درجه بعد ،علقههاي مذهبي
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چند نفر از اعضای حزب است .احزاب ما نه مولد و مبلغ يک انديشه سياسي و اقتصادي ،که

است .هرچند در قانون اساسي جديد ما ،تشکيل حزب بر مبناي قوميت و مذهب ممنوع اعالم
شده است و هريک از احزاب نيز مدعي ماهیت فراقومي و فرامذهبي است ،اما در عمل همه

در قفس تنگ قوميت و مذهب گرفتار آمدهاند .اگرچه در سالهای اخیر تا حدودی این مرزها

در هم ریخته است ،اما این اتحادها و گردآمدنهای افراد متعلق به اقوام گوناگون در یک حزب

یا اتحادیه ،شکننده به نظر میرسد .با این حال ،این روند میتواند تمرین و مشق مناسبی در

عرصهی فعالیتهای جمعی فراقومی باشد.

نکتهي ديگر آنکه تورم و تعدد احزاب که در جامعهي ما به اوج و افراطيترين نقطهي خود
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رسيده است ،خود نشانگر تعدد و تکثر شکافهاي اجتماعي در کشور است .زيرا احزاب بر پايه

شکافهاي موجود در جامعه شکل ميگيرد و هرچه تعدد حزب باال رود ،حاکي از آشفتگي و

نابساماني اجتماعي و شکافهاي کثير در سطح اجتماع است .اگر در کشوري دو حزب قدرتمند
وجود داشته باشد ،يعني اينکه دو جريان اصيل و پرقدرت فکري وجود دارد .اگر صد حزب
وجود داشته باشد ،به اين معناست که ما صد نوع گرايش و صد نوع اختالف ديد داريم.

با اين وضع آشفتهي فرهنگ حزبي و کمجان بودن جامعهي مدني ،اميد زيادي براي پديدآمدن

عقالنيت سياسي مدرن وجود ندارد .وضع ما نشان ميدهد که چرخدندهي ماشين دموکراسي و

عقالنيت مدرن در افغانستان نياز به تعمير دارد و تا به تعمير آن موفق نشده باشيم ،توفيقي در
رسيدن به عقالنيت مدرن نيز نخواهيم يافت .براي عبور احزاب از عقالنيت قومي و قبيلهاي ،به

نظر ميرسد که وزارت عدليه بايد تنها به مرامنامهو اساسنامهي احزاب ننگرد ،بلکه بايد هويت
اعضا را هم مالک قرار داده و مورد بررسي قرار دهد .اگر مؤسسان ،اعضاي شوراي مرکزي يا
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هيأت رهبري یک حزب همه متعلق به یک قوميت باشد ،نبايد اجازهي فعاليت پیدا کند .در اين
صورت ،هم تشکيل حزب بر مبناي قوميت ديگر ممکن نخواهد بود ،و هم از تورم احزاب کاسته
شده و از تشکيل حزب بر مبناي قوميت در آينده جلوگيري خواهد شد.
.2-2-4پرهيز از انحصار قدرت و گسترش مشارکت سياسي

بحران مشارکت از عواملی است که همواره سبب تقابل سران قومي و قبيلهاي با دولت

گرديده و از عنصر قوميت و قبيله به عنوان ابزار سياسي استفاده به عمل آمده است .تعامل
بین سران قومی در فضای پساطالبانی که از سوی دولت به یک فرهنگ تبدیل شد ،سبب شده

است که شایستهساالری به کناری گذاشته شود و حتی مشارکت قومی در حد زدوبندهای سران
سنتی اقوام با مرکز قدرت و مطابق سلیقهی این سران قومی باشد و تنها افرادی مجال مشارکت

سیاسی را بیابند که در حزب یا گروه آنان قرار داشته باشد .با توجه به وجود گروههاي زباني و
مذهبي در افغانستان ،گسترش مشارکت سياسي و گردش نخبگان يکمسئله حياتي براي پويايي

جامعه و دولت محسوب ميشود که باید بدون مالحظهی رهبران سنتی اقوام ،با معیار قرار دادن
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شایستهساالری ،محقق شود .کنترل دولت توسط گروه قومي يا قبيلهي خاص و یا در مشارکت با
چند شخص با نفوذ سنتی قومی و راه نيافتن سايرين در ساختارهاي قدرت ،به بيگانه شدن آنها

از مرکز کمک ميکند و وحدتملي را به مخاطره ميافکند .رعايت اين امر به ويژه در موردآن

دسته ازگروههاي قومي و زباني که حضور چنداني درساختارهاي قدرت و تشکيالت گوناگون
دولت و نهادهاي وابسته به آن ندارند ،يک ضرورت ملي به شمار ميرود .به جاي دامنزدن

به اختالفهاي حساسيت برانگيز و غفلت از آسيبپذيريهاي داخلي ،بايد بر مشارکت تمامي
گروههاي قومي به نحو عادالنه و نيز وجوه مشترک فرهنگي و تاريخي تأکيد نمود .آگاهي از
آسيب پذيريهاي داخلي و پرهيز از دامن زدن به حساسيتهاي اختالف برانگيز از يک سو

و تاکيد بر هويت فراگير و دربرگيرندهي همهي گروههاي جامعهي افغاني ،تنها در صورتي
امکانپذير است که دولت حاکم بر سرنوشت شهروندان کشور ،دولتيفراگير باشد و نه دولتي

اقتدارگرا و تحت سلطهي معدودي از خانوادهها يا سران قومی و قبیلهای .تنهامشارکت سياسي
مبتني بر وفاداري ملي است که ميتواند زمينههاي شکلگيري دولت فراگير را فراهم ساخته و

وحدت ملي ،توسعهي سياسي و اقتصادي و از ميان برداشتن فرصتها و زمينههاي مداخلهي

بیگانگان در مسائل داخلي کشور است.
 .2-2-5تغییر ساختار سیاسی

برخی پژوهشگران نیز از تاثیر ساختار سیاسی بر تحول فرهنگ سیاسی سخن میگویند .از

این دیدگاه تغییر در فرهنگ سیاسی تا اندازهای نتیجه تغییر در نظام سیاسی و ساختار قدرت
است .دیدگاهی که در مورد قدرت شکل میگیرد تا اندازه زیادی به وسیله نحوه عملکرد قدرت

سیاسی تعیین میشود .این تاثیر از طریق کانالهای ثانویه جامعهپذیری آشکار میشود ،که دستگاه

قدرت سیاسی خود یکی از مهمترین این مجاری است .به عنوان مثال ،پیدایش فرهنگ سیاسی

بیتفاوتی در نظامی سخت و پیچیده و بروکراتیک که در آن کسب اطالعات دشوار باشد ،طبیعی
است .از سوی دیگر ،فرهنگ سیاسی نیز ممکن است موجب دگرگونی در ساختارهای سیاسی
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نیز به اتخاذ سياستهاي داخلي و خارجي سنجيدهاي منجر شود که هدف نهايي آن گسترش

شود .و البته فرهنگ سیاسی در صورتی به پیدایش دگرگونی در نظام سیاسی کمک میکند که

خود دستخوش تغییر شده باشد .بدین ترتیب مساله هماهنگی یا ناهماهنگی میان فرهنگ و نظام
سیاسی به یکی از مسایل عمدهی توسعه سیاسی تبدیل میشود .به عبارتی دیگر اهمیت رابطه

فرهنگ و زندگی سیاسی از لحاظ توسعه وقتی عیان میشود که تعادل میان آن دو بههم بخورد،
یعنی یا حوزه روابط سیاسی بدون عملکرد فرهنگ متحول شود و فرهنگ متعادلی را بطلبد و

یا حوزه فرهنگی متحول شود و نیاز به تحول در ساختارهای سیاسی را اقتضا کند .در واقع
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هماهنگی میان فرهنگ و نظام سیاسی چه در وجه سنتی و چه به صورت مدرن آن موجب ثبات
سیاسی میشود ،اما ناهماهنگی از هرسو به معنای سرآغاز توسعه سیاسی است .پس میتوان

گفت که فرهنگ میتواند هم مانع و هم عاملی برای توسعه باشد و این بسته به آن است که تحول
در کدامیک از دو حوزه زودتر آغاز شود .بدین ترتیب ،میان ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی
یک رابطه تعادلی دوطرفه مشاهده میشود ،به طوریکه تحول در هریک موجب دگرگونی در

دیگری خواهد شد.

28

به هر حال ،تغییر در ساختار سیاسی ،در تغییر فرهنگ سیاسی ،تحرک و توسعهی سیاسی و

در نتیجه گسترش مشارکت سیاسی مؤثر خواهد بود .نظام ریاستی کنونی در افغانستان زمینهی

زیادی برای خودکامگی و تمامیتخواهی دارد و رئیس جمهور در چنین نظامی ریاستی که در
قانون اساسی زمینهی کنترل و نفوذ آن بر هر سه قوه فراهم شده است ،تفاوت چندانی با شاه
و سلطان در نظام سلطانی ندارد .دایرهی اختیارات ریاست قوهی مجریه چنان گسترده است که
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متولی این نهاد را به فعال مایشاء تبدیل نموده است .تفکیک قوا در نظام کنونی فقط جنبهی
صوری داشته و در واقع در این نظام یک قوه بیشتر وجود ندارد .دو قوهی قضائیه و مقننه در

نظام فعلی کامال تحت نفوذ و اشراف قوهی مجریه قرار دارد و کارآیی خود را از دست دادهاند.

تحول به نظام پارلمانی زمینه را برای تکثرگرایی ،فرهنگ دموکراتیک ،استقالل قوا ،قانونگرایی
و مسئولیتپذیری بیشتر فراهم نموده و از واگرایی سیاسی و اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
اگر به دنبال تغییر فرهنگ سیاسی و حرکت به سمت فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مشارکت
سیاسی هستیم ،روح دموکراسی که تضمینکنندهی وفاق سیاسی و اجتماعی باشد ،در سه ویژگی

خالصه میشود که بدون این سه ویژگی ،دموکراسی و مشارکت سیاسی فریبی بیش نخواهد بود:

مسئولیتپذیری ،قانونگرایی و استقالل قوهی قضائیه .در حالیکه در نظام ریاستی کنونی ،نه
پایبندی به قانون وجود دارد ،نه مسئولیتپذیری مشاهده میشود و نه قوهی قضائیه از استقالل

برخوردار است.

 .2-2-6اعتمادسازی سیاسی

54

در چه شرایطی فرهنگ اعتماد به وجود آمده و تقویت میشود؟ پیوتر زتومکا در کتاب

«اعتماد؛ نظریهی جامعهشناختی» به مطالعهی آماری و تجربی عوامل شکلگیری و تقویت اعتماد

در جامعهی پولند در پایان دههی نود (فضای پس از سقوط شوروی) میپردازد .زتومکا عوامل

به وجود آمدن و تقویت اعتماد در پولند را به چند دسته تقسیم میکند:

 .1تلقی مثبت نسبت به استمرار و موفقیت اصالحات دموکراتیک و بازار ،خیز چشمگیر

رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص ملی ،تغییر در پنداشت زندگی روزمره و کیفیت جدید پیدا

کردن زندگی و آرامتر ،جذابتر و شادتر شدن جهان اجتماعی؛  .2تثبیت دموکراسی
سیاسی و حاکمیت قانونگرایی؛  .3استقرار نظام سرمایهداری و مالکیت خصوصی؛  .4ورود به

اتحادیههای نظامی،سیاسی ،و اقتصادی غرب؛  .5گسترش سرمایهی اجتماعی و شخصی و رشد
توانایی بخشهای قابل توجهی از جمعیت  .6فرایند عام و اجتنابناپذیر انتقال و گردش نسلی.

فرهنگ بیاعتمادی ریشهی عمیقی در تاریخ دارد که حاصل بقایای مربوط به تجارب

سرخوردگی و یأس از اعتماد و نیز ترس و وحشت فزاینده ناشی از بیحرکتی و بیحالی
که حاصل دوره تاریخی معاصر بود و به وسیلهی نسلهایی درونی شده بود که زندگیشان را
در این دوره تاریخی برخوردار از فرهنگ بیاعتمادی سپری کرده بودند .ممکن است با ظهور

نسلهای جدید کنار زده شوند ،و با بروز شرایط مختلف نسلهای جدید هادی اعتماد شوند .و
این دقیقا در جوامع بعد از کمونیسم اتفاق افتاده است .جوانانی که از دانشگاهها فارغ التحصیل
و وارد فعالیتهای شغلی و حرفهای خود میشدند ،در عمل از نظام کمونیستی که تأثیر مخربی
روی اعتماد آنها داشت ،جدا میشدند .به نظر آنها عصر نظام کمونیسم پایان یافته است.
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 .2-2-7تصفیهی نهادهای غیرسیاسی از آلودگی سیاسی

به لحاظ جامعهشناختی ،برای جلوگیری از سیاسی شدن تمام فضای زندگی و عدم

آلودهشدن نهادهای غیر سیاسی به سیاست ،یکی از اقدامات الزم آن است که باید نهادهای
الزم برای رقابت سیاسی فراهم گردد .نهادهای الزم برای سیاست ورزی «سالمت نهادی» را
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میباشند .نسلها حامالن چنین سنتهایی میباشند .این بدین معناست که میراث قوی بیاعتمادی

برای جامعه به ارمغان خواهد آورد .سالمتی که در فقدان نهادهای سیاسی الزم ،سبب پیدایش

وگسترش «آلودگی» در نهادهای غیرسیاسی جامعه که عهدهدار وظایف دیگر هستند هم میشود.
قاعدهمندی سیاستورزی در چارچوب «رقابت سیاسی» و قانونگرایی مهمترین دستاورد سیاسی
ِ
تصدیق صرف این اصول ،مشکالت رقابت سیاسی و جلوگیری
عصر جدید است .البته تنها با
از ستیزه در رقابتهای سیاسی ،حل نمیشود ،بلکه باید به «الزامات نهادی» این تصمیم توجه

و اهتمام ویژه صورت پذیرد .بازی سیاسی در دنیای جدید ،اگر نخواهیم که به منازعه وستیزه

55

جویی منتهی شود ،نیازمند نگاه جامعه شناختی و توجه به گسترش نهادهای مربوط به آن است.
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 .2-2-8حل مسألهی دیورند و معضلهی پشتونستان

آشکار است که یکی از سرچشمههای اساسی بحران در چند دهه اخیر در کشور ،مسأله

دخالتهای پاکستان در امور افغانستان و حمایت از مخالفین مسلح دولت در سالهای اخیر
است .نیز همه نیک میدانیم که سیاستهای خصمانه پاکستان هم ریشه در مبحث خط دیورند
و مسأله پشتونستان دارد .بنابراین ،تا مسأله خط دیورند و قضیه پشتونستان حل نگردد ،پاکستان

هرگز از دخالت در امور افغانستان دست بر نخواهد داشت .تحلیلگران افغان هر چه بگویند،

دیپلماتهای کشور هرچه بسرایند و ملت هم اگر فریاد برکشد و همه و همه هزار بار هم اگر
پاکستان را متهم و محکوم بسازند ،چیزی تغییر نخواهد کرد .در برابر همه این فریادها ،پاکستان

یک سخن دارد و آن اینکه :چرا درک نمیکنید که به رسمیت شناختن خط دیورند ،کلید حل
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معماست! حرف ضمنی و سخن صریح پاکستان این است که اگر میخواهید دست از دامانتان
کوتاه کنم ،دست از دامانم بردارید (خط دیورند را به رسمیت بشناسید) .تا این مرز به رسمیت

شناخته نشود ،طبیعی است که پاکستان احساس خطر میکند و منافع ملی خود را در معرض فنا

میبیند و نمیتواند از دست رفتن بیش از نیمی از خاک کنونی کشور خود را بپذیرد .بنابراین،

به مداخالت سیاسی ،نظامی ،تفرقهافکنی ،تشدید بحران در افغانستان ادامه خواهد داد و نخواهد
گذاشت که افغانها در امور حیاتی کشور خویش متحد گردند .دولت افغانستان میتواند با به

رسمیت شناختن این مرز ،امتیازی از پاکستان مانند ایجاد یک راه آزاد به دریا درخواست نماید.
علی رغم آنکه پشتونهای آنسوی مرز به هیچ وجه خواهان پیوستن به افغانستان نیستند،

بسیاری از دولتمردان و نخبگان سیاسی ما در این سوی مرز ،هنوز خواب ادغام پشتونستان را در
سر میپرورانند .عدم پذیرش رسمیت خط دیورند از سوی این تعداد از هم وطنان ما نیز ریشه

در همان مبحث عقالنیت قومی و قبیلهای دارد .یعنی برای تأمین اکثریت مطلق پشتون و هویت
پشتونی کشور ،به ادغام پشتونستان نیازاست .اما برآورده شدن این خواست ،تا کنون شیرازهی
اتحاد ملت افغانستان را از هم گسسته و بحرانهای چندین دههی اخیر را سبب شده است و
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در آینده نیز اگر این خواست تعقیب شود ،جز فالکت بیشتر ،تداوم بحرانهای فراگیر و فقر و

سیهروزی مردم ،ره به جایی نخواهیم برد.

 .2-2-9حل معضلهی کوچیگری و اسکان کوچيها

پديدهي کوچيگري همواره سبب تنش اقوام و زمينهساز نزاع قومي در کشور شده است.

سیاست اسکان کوچيها اگر به صورت جدی پیگیری نشود و تا در یک سیستم مناسب حقوقی

این پدیده حل و فصل نهایی نشود ،هرساله و در هر بهار و تابستاني بايد شاهد جنگهاي خونيني
بين کوچيها و ديگر اقوام بود که خود تنور قوميت را بيش از پيش داغ نموده و در آینده نیز به
جای گام برداشتن به سمت وحدت ملی ،شاهد تنازع مداوم قومی خواهیم بود و حداقل سال

یک بار ،شیرازهی وحدت ملی با تهدید مواجه خواهد شد.
 .2-3افزایش قابلیتهای نظام فرهنگی
 .2-3-1ترويج فرهنگ گفتگو

بايد به نهادينهساختن فرهنگ گفتگو و نقد علمي و منطقي ،براي حاکميت عقالنيت مدرن همت

گمارد .نخبگان ما بايد عادت کنند که از راه هماندیشی و به دور از تعصب و کينهتوزي به حل

مشکالت خود بپردازند و راه خود را به سوي فضاي عقالنيت مدرن باز کنند .زمانی به وحدت
خواهیم رسید که ارزشهاي چون تساهل ،تسامح،تکثرگرايي و فرهنگ گفتگو جاي خشونت
گفتاری و رفتاری را بگيرد .بايد بپذيريم که با صرفهترين راه براي حل اختالفات و رسيدن به

يک اجما ِع حتي اجمالي دربارهي امهات مسائل مشترک کشور،تنها ترويج فرهنگ گفتگو است
و استقرار ارزشهاي مدرن تنها از اين مسير ميسور است.

 .2-3-2توسعه آموزشی و اصالح نهادهای جامعهپذیری

مراکز آموزشي و رسانههاي عمومي ،نقش اساسي در اصالح و تغيير فرهنگ جامعه دارند.
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سياست ادامهي جنگ است و با تدبیر و گفتگو پیوند دارد ،نه با نزاع و مجادله .بنابراین،

راه خوشبختي و نگون بختي يک جامعه از مکتب و دانشگاه ميگذرد و قبل از هر نوع اقدامي،

ابتدا بايد در فکر آموزش و تعليم و تربيت بود .عبور از قوميت و قبيلهگرايي ،از طريق آموزش
و از کانال مراکز تعليمي امکانپذير است و بايد از اين مراکز شروع شود .معلم چنانکه ميتواند

مبلغ ارزشهاي مدرن و مروج تجدد و عقالنيت مدرن باشد ،همچنین ميتواند با گفتار و رفتارش
تنديس قوميت و قبيلهپرستي باشد .افزون بر مراکز تعليمي ،رسانههاي عمومي نيز عين همان

وضعيت مراکز تعليمي را دارند .چنانکه رسانههاي عمومي ميتوانند سنگري براي دعواي قومي
و دامنزدن به تنازع قبيلهاي باشند ،اين امکان را نيز دارند که مروج انديشه و رويکرد عقالني
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مدرن باشند و به سان دانشگاهي براي آموزش ارزشهاي مدرن عمل کنند و به مردم درس
دموکراسي ارایه دهند.

بنابراين ،عالوه بر آموزش رسمي که در مراکز آموزشي انجام ميشود،فعاالن جامعهي مدني

و رسانههاي عمومي و فعالین گسترش ارزشهاي مدرن در جامعه ،بايد به رشد آگاهي عمومي

و عبور از فرهنگ و عقالنيت قومي و قبيلهاي تالش ورزند و باب تساهل ،تسامح ،دیگرپذيري و
رشد عقالنيت مدرن را در جامعه بگشايند .جامعهپذیری و فرایند آن ،در فراگیری فرهنگ سیاسی

و تأثیراتی که بر ثبات و یا بیثباتی سیاسی دارد ،حائز اهمیت است .سرمایهگذاری در عرصهی
تعلیم و تربیت ،آموزش خانواده و بهبود وضعیت نظام آموزشی و در مجموع توجه به کانالها و
کانونهای جامعهپذیری ،نقش بیبدیلی در تغییر فرهنگی جامعه و بالتبع نقش محوری در تغییر
فرهنگ سیاسی دارد .کوان تسو فيلسوف چيني قرن سوم قبل از ميالد در باب اهمیت تعلیم و

تربیت و طوالنی بودن فرایند تحول فرهنگی میگوید« :اگر براي يک سال نقشه ميکشيد ،به
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کشت گندم بپردازيد؛ اگر براي يک دهه برنامه ميريزيد ،به دنبال کشت درخت باشيد؛ اگر براي
يک عمر ميانديشيد ،در پي تعليم و تربيت مردمان برآييد».
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البته هماهنگی در امر آموزش و همسویی کانونها و عوامل جامعهپذیری از اهمیت فوقالعاده

برخوردار است .جامعهپذیری فرایندی است که دارای سطوح مختلف بوده و از همان آغاز حیات
فرد ،آغاز میشود .جامعهپذیری فرهنگ عمومی ،جامعهپذیری حیات سیاسی و جامعهپذیری
نقشی ،از عمدهترین سطوح در فرآیند جامعهپذیری هستند .ثبات سیاسی ،محصول هماهنگی
میان این سطوح است .تناقض بین سطوح یادگیری و جامعهپذیری اجتماعی و سیاسی ،تبعات

سیاسی مهمی دارد .مثال در بسیاری از جوامع در مراحل اولیه جامعه پذیری ـ دوران کودکی ـ

بر نگرش خوش بینانه به انسان و اعتماد به روابط انسانی تأکید میشود ،اما در سطوح بعدی بر
ظنین بودن نسبت به محیط به خصوص اعمال کنشگران سیاسی تأکید میشود .در این جوامع
فرهنگ سیاسی معموال ماهیتی دو احساسی ( )Ambivalnceپیدا میکند .تمایزات میان خرده
فرهنگهای سیاسی جامعه ،مانند قومی ،جنسی ،نخبگان و ...ناشی از تجربیات متفاوت در جامعه

پذیری سیاسی است و از این میان تأثیر تمایزات میان فرهنگ سیاسی نخبگان با توده بسیار مهم
58

است .در بسیاری از جوامع ،فرهنگ سیاسی نخبگان متأثر از نوعی ایدئولوژی سیاسی است که

با فرهنگ عمومی توده تمایز دارد و آثار آن را در برنامهریزیهای سیاسی برای توده ،میتوان

مشاهده کرد 32.آلموند و وربا معتقدند که کاربرد رسانههای جمعی به عنوان ابزاری برای تغییر

در الگوهای فرهنگی اساسی ،جدا از اطالعات شناختی ،ممکن است غیرمؤثر باشد .مگر اینکه
با دیگر عوامل جامعهپذیری ترکیب شود .طبیعی است که در صورت ترکیب و انسجام با دیگر

عوامل جامعهپذیری ،نقش نهایی رسانهها نقش تقویتکننده است.
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 .2-3-3تشکیل نهادهای آموزشی و رسانههای فراقومی

با ارجاع به عقالنیت قبیله و متأثر از غیریتسازیهای قومی ،حتی پس از روی کار آمدن

نظام به ظاهر دموکراتیک امروزی و حاکمیت نظام بازار آزاد در کشور ،بذر نهادهای آموزشی
و رسانههای جمعی هم که وظیفهی جامعهپذیری و رشد فرهنگی جامعه را به عهده دارند ،در
زمین قومیت و قبیله پاشیده شدند و تا کنون در قالبهای قومی و قبیلهای به رشد خود ادامه

داده اند .هیچ یک از نهادهای آموزشی به خصوص مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی که

مذهب خاص و گاه حتی به یک منطقه و محلهیا طایفهی خاصی محدود میشوند .در ارتباط با

رسانههای جمعی (اعم از رسانههای صوتی ،تصویری یا نوشتاری) نیز همین منطق حاکم است.

به جز چند رسانهی محدود ،همگی در دام قومیت و قبیله یا مذهب گرفتارند و برخی از این
رسانهها ،نه تنها مبلغ ارزشهای قومی و قبیلهای ،بلکه مبلغ یک فرد خاص و ابزاری برای تأمین

خواستههای شخصیتهای مشخص و فرماندهان معینی است .پیداست که این نهادها با ماهیت
قومی و قبیلهای و کارکرد ابزاری برای افراد خاص ،در تداوم عقالنیت و فرهنگ قومی و قبیلهای
نقش زیادی دارند و مانع توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور میگردند.

بنابراین ،به منظور نیل به هویت و وحدت ملی ،یکی از رسالتهای فرهنگیان کشور ،تالش

برای ایجاد نهادهای آموزشی و رسانههای فراقومی و فراقبیلهای است .نهادها و رسانههایی که از
بدو تأسیس فراقبیلهای بوده و افرادی از قومیتهای گوناگون در تأسیس و راهاندازی آن سهیم
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رسالت سنگینتری در تحول فرهنگی جامعه دارند ،فراقومی نبوده و مؤسسین آن به قومیت و

باشند و کدر علمی ،مدیریتی و کارگزاران این نهادها و رسانهها را افرادی از اقوام گوناگون

تشکیل دهند و از جبههگیری و گرایش برای تأمین منافع گروهی یا قومی خاص ،پرهیز و

جلوگیری نمایند .چنین اقدامی که از عرصهی فرهنگی کشور آغاز میشود ،برکات قابل توجهی

برای نسل آینده و تربیت نسلی با اندیشههای فراقومی و فراقبیلهای خواهد داشت.
 .2-3-4تشکيل نهاد نخبگان فکري کشور

رفتار نخبگان سیاسی برای بسیاری نقش الگو را ایفا میکند .تعهد نخبگان و فعاالن حزبی
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برای ملیاندیشی و رفتار ملی و خروج از دام قبیله و قومیت ،نقش مهمی در فرهنگ سازی و
تغییر فرهنگ سیاسی ایفا میکند .در این زمینه ،میتوان پیشنهادی برای تشکیل «خانهی احزاب»

مطرح نمود .با تشکیل چنین نهادی ،باید برای طرح مباحث ،مذاکره و دعوت از نخبگان فکری
برای ارایهی مباحث برنامهریزی گردد .این نهاد باید برای یادگیری نحوهی مبارزه و رقابت و
فعالیتهای سیاسی سالم راهبردهای مناسبی تدارک ببیند و کانونی باشد برای تعامل سالم احزاب
سیاسی و جهتدهی مبارزات سیاسی .این نهاد همچنین میتواند کانونی باشد برای گردهم آمدن

نخبگان فکري کشور که از هر قوم و تباري براي رايزنيهاي مداوم و به دور از سياسيکاري و

با هدف جلوگيري از اوجگيري مسائل قومي و قبيلهاي ،طرحهاي علمي و عملي ارايه دهند.
 .2-3-5تشکيل مجلس جوانان و نوجوانان

عقالنيت و فرهنگ نسل فعلي کشور که يک عمر در فرهنگ قبيله و قوميت زندگي نموده و
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ارزشهاي قومي و قبيلهاي در تکتک سلولهاي بدن شان حضور داشته و موي خود را در دامن

قبيله و قوميت سفيد نمودهاند ،به سختي قابل اصالح و تغيير است .اما نوجوانان و جوانان اين
زمينه را دارند که از عقالنيت پدران خود فاصله گرفته و به عقالنيت مدرن روي آورند .براي اين

منظور ،خيلي مفيد به نظر ميرسد که مجلسي تشکيل شود که در آن جوانان و نوجوانان کشور
با نظارت و راهنمايي برخي نخبگان جامعه ،براي دگرپذيري ،رشد عقالنيت مدرن و عبور از
عقالنيت قومي و قبيلهاي ،به مشق و تمرين بپردازند و با ارزشهاي مدرن و ملیاندیشی آشنايي
و عادت پيدا کنند.

 .2-3-6بازخوانی سنت

لوسیون پای با تأکید بر نقش سنت در بازسازی و نوسازی فرهنگهای سیاسی ،معتقد است

که مشکالت توسعه از نگاه فرهنگ سیاسی ،کمتر با حذف آشکار الگوها و ارزشهای کهنه و

بیشتر با کشف موفقیتآمیز چگونگی مشارکت و سهم سنتها در تحقق اهداف ملی و نه میزان

ممانعت آنها ارتباط دارد .بنابراین توسعه سیاسی مؤثر ،مستلزم یافتن جایگاهی مناسب برای
بسیاری از مالحظات سنتی در طرح نوین امور است 34.الگوی بازسازی فرهنگی سیاسی در ژاپن
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و ترکیه نیز همواره بر باز تعریف کردن سنتهای گذشته استوار بوده است .روستو ،اظهار میدارد

که ترکها دایما برچسبهای کهنهای را بر فعالیتهای جدید زده و بدین ترتیب نوآوریها را

به عنوان احیای مجدد طرق قدیمی ارایه کردهاند .آتاتورک از همین استدالل برای مستقر کردن

دولت سکوالر به جای بنیادی دینی برای امور عمومی و اجتماعی استفاده کرد .چنانکه بسیاری از
افعال و نهادههای سنتی ژاپنی در حقیقت افعال و نهادههای نوینی بودهاند که در لباس کهنه پنهان

شدهاند 35.اندیشمندان ما نیز باید به بررسی دقیق سنتهای جامعهی افغانی پرداخته و مشخص
نمایند که چه عناصری از سنت حاکم در این جامعه (سنتهای ماقبل اسالمی و نیز سنت دینی

ما) برای تجدد و توسعه ظرفیت دارد و چه عناصری از آن تجددستیز و وحدت گریز است.
 .2-3-7تالش برای مواجههي تعاملي با فرهنگهاي ديگر

به جاي آنکه براي تأمين منافع قومي و گروهي به بيرون پناه ببريم ،براي تأمين منافع عام ملي

که يکي از اين منافع کالن ،اصالح فرهنگ عمومي و در پيآن اصالح فرهنگ سياسي ماست ،با
فرهنگهاي ديگر ،بايد مواجههي تعاملي داشت و از نقاط مثبت اين فرهنگها براي زدودن آثار

گرتهبرداری از مزایای سایر فرهنگها به رشد و ترقي دست يافته اند .بنابراين ،رويارويي با دنياي

خارج مفيد به نظر نميرسد .نفس مهاجرت شهروندان کشور در کشورهاي گوناگون ،پيامدهاي
مثبت قابل توجه داشته است .در یکدههی اخیر که تا حدودي مواجههي جامعهی افغانی با
جهانيان مواجههي تعاملي بوده است ،آثار مثبت آننيز قابل توجه بوده است .با توجه به حضور

جامعهی جهانی در افغانستان و همسایه شدن افغانستان با دنیا در ده سال اخیر ،ادبیات سیاسی ما
به صورت نسبی دچار تحول شده و در اثر ورود مفاهیمی چون حقوق بشر ،دموکراسی ،آزادی،

کرامت انسان ،جامعهی مدنی و ...و کاربرد روزمرهی این مفاهیم در ادبیات مطبوعاتی و رسانهای،
تا حدودی فرهنگ خشونت میل به تقلیل دارد .البته حساب مخالفان مسلح دولت و حامیان آنان

را که پادگفتمانی در برابر گفتمان حاکم به شمار میرود ،باید جدا نمود.
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مخرب فرهنگ خود استفاده نمود .فرهنگها و تمدنها همواره در اثر تعامل با يکديگر و در اثر

 .2-4افزایش قابلیتهای نظام اقتصادی

يکي از راههاي برون رفت از عقالنيت قومي و قبيلهاي و رسيدن به عقالنيت مدرن که زمینه

را برای نگرش فراقومی و فراقبیلهای به زندگی و امور جمعی فراهم میکند ،تالش براي توسعهي
اقتصاد صنعتي ،تولید و تجاري و گسترش شهرنشینی است .البته در زمینهی توسعه اقتصادی و

گسترش اقتصاد صنعتی و تولیدی و رابطهی آن با وحدت و عبور از عقالنیت و فرهنگ قبیلهای،
باید به دو نکته همزمان توجه داشت :نخست ،نفس توسعهی اقتصاد صنعتی و تولیدی و گسترش

شهرنشینی ،دوم ،توجه به تأمین عدالت و برابری در فرایند توسعهی اقتصادی.
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 .2-4-1گسترش شهرنشینی و توسعهی اقتصاد تولیدی و صنعتی

توسعه اقتصادی و اقتصاد صنعتی و تولیدی ،در ذات خود زمینه را برای تعامل بیشتر

افراد فراهم نموده و ارتباطات اجتماعی را از سطح خویشاوندی و قبیلهای ،به سطح فراتری
انتقال میدهد .این روند خود سبب تغییر در نگرشها و هنجارهای افراد گردیده و دگرگونی

فرهنگ سیاسی را در پی خواهد داشت .تاثیر صنعتی شدن ،نوسازی و همچنین ظهور رسانههای
ارتباطی تازه در دگرگونی فرهنگ سیاسی ،مورد تأکید بسیاری از اندیشمندان است .از جمله
گابریل آلموند ،معتقد است که «تجربه کار در شرکتها میتواند موجد نوعی آگاهی از امکان

سازماندهی ،تغییر و کنترل طبیعت باشد .به عبارت دیگر کار در کارخانه ،تحصیل و بهرهمندی از
رسانههای جمعی ،همگی از راههای مهم آگاه شدن افراد از موضوعات و رهبران ملی ،قرارگرفتن

در معرض تجربیات جدید ،کسب مهارتهای فنی ،آمادگی برای تغییر اجتماعی و اعتماد به نفس
شخصی و سیاسی است».
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اقتصاد بستهي سنتي ،عقالنيت متناسب با خود را به وجود ميآورد و ظرفيت شکوفايي

عقالنيت مدرن در آن وجود ندارد .پيداست که اقتصاد صنعتي نیز ارتباط تنگاتنگي با گسترش
و توسعهي شهرنشيني و فرهنگ شهري دارد .بنابراين ،تدابير خاصي براي گسترش شهرنشيني

و عبور از اقتصاد و فرهنگ دهاتي الزم مينمايد .صنعتی شدن و اقتصاد صنعتی ،زمینه را برای

تعامل بیشتر افراد فراهم نموده و ارتباطات اجتماعی را از سطح خویشاوندی و قبیلهای ،به سطح
فراتری انتقال میدهد .این روند خود موجد تغییر در نگرشها و هنجارهای افراد گردیده و

دگرگونی فرهنگ سیاسی را در پی خواهد داشت .البته بايد تأکيد نمود که شهرنشيني به سبک
کنونی آن در کشور ،نه شهرنشيني ،بلکه ادامهي همان زندگي و فرهنگ روستايي است .ما هنوز
با فرهنگ شهري نيز فاصلهي نسبتا زیادي داريم .نه شهر ما سيماي شهري دارد و نه فرهنگ
شهري در آن رسوخ کرده است .شهر ما در واقع همان دهي است که تعداد بيشتري از انسانها

را در خود جاي داده است ،با اين تفاوت که صفا و پاکي هواي ده را ندارد ،دود و غبارش بيشتر

از ده است و تعدادي موتر نيز در جادههاي آن در جنبش است .به هر حال ،به نظر میرسد که
تالش براي ترويج و آموزش فرهنگ شهريکه از پيشزمينههاي آن اقتصاد صنعتي و گسترش
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شهرنشيني است ،از پيششرطهاي اصلي به وجود آمدن عقالنيت مدرن و گسترش تعامالت

فراقومی و فراقبیلهای به شمار میرود.

 .2-4-2اهتمام به توسعه اقتصادیعدالت محور

تبعیض در توسعهی اقتصادی کشور ،خود از عوامل واگرایی جامعه و گسترش گرایشهای

قومی و قبیلهای است .امروز مردم با مطالبات قومي ،به دنبال رهبران و کارگزارانی هستند که خود
را سخنگو و مدافع حقوق گروهی و قومی آنان معرفی میکنند .اين مطالبات در حقيقت ريشه
در تبعیضها و محروميتهايي دارد که در گذشتهي تاريخی اين کشور نسبت به برخي مناطق

و اقوام روا داشته شده و با فراز و نشيبها و تفاوتهاي اندکي ،تا کنون ادامه يافته است .اگر
نگاه عدالتمحور در زمينهي توسعه وجود داشته باشد ،گرايش مردم به رهبران قومي هم کاسته
خواهد شد و مردم به صالحيت ،تخصص و شايستگي علمي و عملي افراد توجه خواهند کرد.
اما اگر محروميت از مزايا و منابع عمومي براي برخي مناطق همچنان ادامه داشته باشد و مناطق

در حرکت باشند که شعارهای قومی سر میدهند ،به این امید که مطالبات شان برآورده شود .این
فرایند خود قومیت و فرهنگ قبیلهای را تشدید میکند ،در حالیکه دولت میتواند با برآوردن

خواستههای به حق شهروندان محروم خود ،از موجسواری رهبران قومی جلوگیری نماید.

برآمد

آنچه سبب شده است که وحدت ملی در افغانستان به تأخیر افتاده و به یک رؤیا بدل شود،

فقدان هویت ملی و عدم توفیق در تلفیق هویتهای متکثر قومی در یک هویت فراگیر و ناکامی

در امر «ملتسازی» است ،و سخن گفتن از وحدت ملی در غیاب پدیده «ملت» ،بیمعنا خواهد
بود .این واقعیت که هنوز ما به همگونی اجتماعی دست نیافته ،هویت واحدی برای تمام ساکنان

این سرزمین تعریف نتوانسته و به یک ملت تبدیل نشدهایم ،ریشه در جهان بینی و نوع نگرش
ما و به عبارتی ،ریشه در حاکمیت عقالنیت سیاسی و فرهنگ سیاسی قبیلهای در جامعه ما دارد.
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کشور به صورت گزينشي به توسعه برسند ،مردم نفع خود را در اين ميبينند که به دنبال کسانی

بنابراین ،وحدت ملی متفرع بر «ملت شدن» و تحقق هویت واحد و فراگیر ملی ،و ملت شدن و
دستیابی به هویت فراگیر ملی نیز مستلزم عبور از عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای است .عبور

از این عقالنیت و فرهنگ نیز تنها با توصیههای اخالقی یا بر زبان آوردن آموزههای دینی ،ممکن

نخواهد بود .تا زمانی که ذهن افراد جامعه و ذهنیت نخبگان ما تحت تأثیر قوانین قبیله و قواعد
برد و باخت قومی باشد ،آموزههای اخالقی به راحتی نادیده گرفته شده و آموزههای دینی نیز

تفسیر به رأی و تأویلِ مطابق با منافع قومی و قبیلهای میگردد و آموزهها و ارزشهای دینی در
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نمکزار قومیت و قبیله ،به راحتی استحاله میشود .چنان که ارزشهای دموکراتیک نیز به راحتی
در مسیر اقتضائات قانون قبیله استحاله شده و دموکراسی ما نیز از قومکراسی سربرآورده است.

تأکید این نوشتار بر آن بود که برای عبور از عقالنیت قبیله و ساختار فرهنگی قوم محور،

به تالش برای افزایش تواناییها و قابلیتهای الزم در سه نظام سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
نیازمندیم که مستلزم تغییر نگرش کارگزاران و نخبگان فکری جامعه است .به همین جهت،
راهکارهایی که برای تحقق هویت و وحدت ملی ارایه میگردد ،باید ناظر به چالشهای هویت

و وحدت و مرتبط با قابلیتهای سه نظام سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در جامعه باشد و بتواند

راه عبور از عقالنیت و فرهنگ سیاسی قبیلهای و نیز شیوهی افزایش در تواناییها و قابلیتهای
سه نظام سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی را نشان دهد .با این نوع نگاه ،در این نوشتار به سه دسته

راهکار اشاره شده که هر دسته ناظر به یکی از سه نظام مذکور بوده و پیشنهادهای مشخصی را
در باب بهبود کارکردها وتقویت قابلیتهای هریک از نظامهای سه گانه در بردارد .عالوه براین،
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برای توفیق در افزایش قابلیتها و بهبود کارکردهای هر یک از نظامهای سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی ،به منظور نیل به اهداف توسعه و تحقق هویت و وحدت ملی ،باید تأکید نمود که

همسویی و همکاری سه نهاد سیاست ،اقتصاد و فرهنگ ضروری به نظر میرسد و نباید این سه
نظام جزیرههای جدا از هم پنداشته شوند .افزون بر اینکه نقش نخبگان فکری جامعه و میزان
اهتمام ایشان در این عرصه ،مقدم بر همه چیز و بسیار حیاتی است.
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بیثباتی سیاسی و فساد سیاسی در افغانستان
محمدزکی کریمی

1

چکیده:

ناتسناغفا رد یسایس داسف و یسایس یتابثیب

افغانستان از جمله کشورهای طراز اول دارای فساد در سطح جهان است .این امر
نویسنده را بر آن داشت تا به قلمی کردن این موضوع و با تأکید بر مسأله عوامل فساد
بهخصوص از نوع سیاسی آن مبادرت ورزد .فساد سیاسی در افغانستان ممکن است
معلول عوامل گوناگون باشد اما در این نوشتار تنها بر عامل بیثباتی سیاسی در تولید فساد
سیاسی تمرکز شده است .بیثباتی سیاسی به مفهوم تغییر و چالش ،نه تنها شامل حکومت
و نظام سیاسی بلکه جامعه سیاسی را نیز در افغانستان دربر گرفته است؛ به گونهای که
میتوان عدم ملت شدن یا ملت بودن را در این کشور ،علت اساسی فساد سیاسی دانست.
وقتی اراده همزیستی و یا اصل ملت وجود ندارد ،اصل منصب و جایگاه عمومی ،منافع
ملی و قانون و در نهایت خود سیاست نیز زیر سؤال است .برای تبیین دقیق و علمیتر
این موضوع ابتدا مفهوم فساد سیاسی توضیح داده شده و بعد مفهوم بیثباتی سیاسی را
از نظریه دیوید ساندرز با تکیه بر کتاب الگوهای بیثباتی سیاسی به بحث میگیریم،
ضمن برشمردن انوع بیثباتی سیاسی ،نقش آنها را در بروز فساد سیاسی افغانستان تحلیل
نمودهایم.

واژگان کلیدی :فساد ،فساد سیاسی و بیثباتی سیاسی.
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 .1پوهنیار محمد زکی کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) و معاونت داتشکده علوم سیاسی

 -1مفهوم فساد سیاسی

معنای لغوی فساد :فساد به عنوان یک مفهوم عام و کالن واژه ،دربر دارندۀ معانی ،ابعاد و

مصادیق متعددی است .به منظور نشان دادن سیر تح ّول مفهومی فساد ،معنای آن را از لغت نامهها

آغاز میکنیم؛ فساد به معنای ضدّ اصالح و صلح ،به زور گرفتن مال مردم ،لهو و لعب ،1تباه کردن
و فتنه برپا کردن ،2ظلم ،ستم ،شرارت ،بدكاري ،گزند و زیان رساندن ،تباهي ،فسق و فجور،

دشمنی و کینه ،فتنه و آشوب ،ياغي شدن ،لواط كردن ،زنا کردن ،نافرماني و گناه كردن ،نقيض

صالح ،اضمحالل و «تغيّر» است 3.فساد در مقابل درستکاری 4و مفسده خالف مصلحت است.5
ّ
مخل نظم و
فساد ،بی اعتدالی در جان ،بدن و اشیاء 6و ماده اصلی فساد در برابر صالح و
اعتدال در وجود خارجی(تصادم دو قوم) ،إعمال و إخالل در امور تکوینی یا تشریعی است.

7

در قرآن كريم ،فساد ،بیشتر ،در مقابل اصالح بوده و به تبهكاري و نافرماني خدا و رسول خدا

و به تمام گناهان صغيره و كبيره که مصداق نافرمانی خداوند است اطالق ميگردد .به قول استاد
سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

مطهری« :قرآن نام فساد اعمال و اخالق را ظلم به نفس میخواند ،علت این امر اینکه قسمتی از
وجود آدم بر قسمت دیگر از وجودش جور و اجحاف میکند و اینکه گناه ،به هم خوردن تعادل

فردی است و این یک وجه شبه بین فرد و جامعه است».

8

معنای اصطالحی فساد :معنای اصطالحی ،تعریف و قرارداد جمعی نخبگان یک رشته

علمی ،از یک واژه است .فساد هرچند که سابقه باستانی اصطالحی خود را در ادبیات دینی و

زبان دینداران میجوید ،اما به صورت اندک و گاهگاهی ،اصطالح و ابزاری در دست فیلسوفان
نیز بوده است .در فلسفه اصطالح فساد در مقابل َك ْون و زوال صورت به ماده ميباشد .طبیعت
دچار کون و فساد میشود اما عقل به دلیل مجرد بودن مستثنا است .9در علم «اصول فقه» اصطالح
فساد در مقابل صحت ،و صحت به معناي تا ّم و واجد آثار بودن و فساد به معناي ناقص و فاقد
آثار بودن است .در ابعاد مختلف فقه ،فساد معاني متفاوت مییابد .در مسایل عبادي كه قصد

قربت در آن مطرح است ،فساد به معناي بطالن عمل است؛ لذا نهي از انجام عمل ،موجب فساد
و عدم ترتب آثار بر آن ميشود .در معامالت ،فساد به معناي بطالن عقد واقع شده ميباشد .در
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فقه جزائي ،فساد به معناي عمل خالف شرع و از احکام عقوبتی معاصی برخوردار است .این

معنا تداعیگر فساد در اصطالح حقوقی نیز میباشد.

آنچه که ما نیازمند تعریف از مفهوم فساد در این تحقیق هستیم ،نه اصطالح فلسفی ،یا

اصولی و فقهی و یا لغوی صرف ،بلکه بنا به موضوع تحقیق ،به تعریف معطوف به اراده و تدبیر
عمومی جامعه نیازمندیم که این امر با تعریف عمومی فساد در سطح جهانی مرتبط است .در
ادبیات التین ،فساد " ”Rumpereبه معنای شکستن است .با تحقق فساد ،چیزی میشکند یا

نقض میشود؛ قاعدهای از قواعد نظام حکومتی نقض میشود و باعث آسیب و زیان سیستم
سیاسی میگردد.10

فساد به معنای شکستن قواعد و قوانین ،بخشی از تعریف ما است .اما قوانین ،رویهها و

ساختارهایی که بر اساس فساد شکل یافته و یا خود مصدر فساد هستند را در بر نمیگیرد.
برای این منظور ،چند مبنا و معیار را در توضیح مفهوم فساد در نظر میگیرند:

 -1مبنای حقوقی

 -2مبنای منصب عمومی
 -4مبنای افکار عمومی

در تعریف فساد بر اساس «مبنای قانونی» ،باید مصادیق موجود در قوانین موضوعه بر اساس

«افکار عمومی» و دیدگاههای مسلط و فراگیر در جامعه بر اساس «منافع ملی» ،صرف نظر از
مصادیق قانونی و افکار عمومی ،اقتضائات منافع و مصالح ملی و بر اساس «عرف» ،و بر حسب

مورد رویهها و دیدگاههای پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمانهای

اداری را برای چارچوب تعریف در نظر بگیریم.11

در این تحقیق ،آنچه که با موضوع فساد سیاسی تناسب بیشتر دارد ،تعریف فساد با مبانی
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 -3مبنای منفعت عمومی

منافع عمومی(ملی) ،منصب عمومی و هنجارهای قانونی است .اگر سیاستمداران و مقامات
عالیرتبه ،اعضای کابینه ،والیان و نمایندگان پارلمان از قوانین نافرمانی و یا از منصب ،استفاده

سوء یا تخریب منفعت عمومی کردند میگوییم فساد سیاسی صورت گرفته است.

به گفته ویتوتانزی با توجه به واژه فساد که در التین به معنای شکستن است ،وقوع فساد

نشانگر شکستن چیزی است؛ قاعدهای اخالقی یا اجتماعی یا اداری .این تعریف مفیدی است.
چون فساد در تمام سطوح مدیریت مخارج بخش عمومی مستلزم شکستن قانون ،اعتماد عمومی
یا قواعد رفتاری است.12

فساد سیاسی :همانگونه که اندیشمندان ،فساد را با مبانیی چون :هنجارهای حقوقی ،منصب
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عمومی ،منفعت عمومی ،عرف و هنجار اجتماعی ،افکار عمومی ،بازار و اهداف و غایات یک

نظام سیاسی تعریف نمودهاند ،فساد سیاسی نیز با همین مبانی قابل تعریف است.

 )1-3-1از منظر حقوقی ،آنچه برای تحقق فساد اهمیت دارد ،سوء استفاده از اختیارات

قانونی است .غیرقانونی بودن مالک کاربرد اصطالح فساد در بحثهای حقوقی است 13.بنابراین
جوهره فساد سیاسی نیز به نقض قوانین و ّ
تخطی از وظایف رسمی برمیگردد.
این مبنا به دلیل اینکه ناظر به قوانین رسمی است ،ضمن اینکه دارای نقاط قوت است اما

برخی از وجوه فساد یا فساد سیاسی در خود قانون را مغفول میگذارد یا با توجه به تفاوت رژیم

و قوانین کشورها ممکن است برخی از رژیمهای حقوقی ،بیشتر متأثر از عرف باشند ،برخی متأثر
از رویههای حقوقی و یا دینی ،و یا در مواردی اصوالً قانون ناکافی باشد و یا قانونی وضع نشده
باشد و حتی در مواردی ممکن است خود قانون سرمنشأ فساد باشد.

سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

 )2-3-1از منظر منصب دولتی ،توسط نای چنین بیان شده است« :فساد عبارت از رفتاری

است که از وظایف رسمی یک نقش عمومی به خاطر مالحظه خصوصی (شخصی ،خانوادگی،
باند خصوصی) به سودهای نقدی یا منزلتی منحرف شود؛ یا مقررات را به خاطر انواع ویژهای از

إعمال نفوذ خصوصی نقض نماید .رفتار مزبور من جمله شامل انتشار (استفاده از پاداش برای

منحرف کردن داوری شخص مورد اعتماد) ،آشناپروری (اعطای حمایت به دلیل رابطه نسبی و
نه شایستگی) و سوء تخصیص (تخصیص غیرقانونی منابع عمومی به استفادههای خصوصی)
است».

14

از دیدگاه مارک فلیپ ،دیدگاه منصب محورانه ،ناخواسته عناصر متشکله منفعت عمومی را

به دلیل این ـ که فساد را انحراف از وظایف رسمی یک نقش عمومی به خاطر توجه به سودهای
خصوصی میداند ـ وارد کرده است.15

 )3-3-1از منظرمنفعت عمومی ،کارل فردریس میگوید« :هر وقت دارندۀ قدرتی متهم شود
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که امور معینی را انجام میدهد؛ به عبارت دیگر کسی که کارمند یا دارای مسئولیتی میباشد
و توسط پاداشهای پولی و غیره و نه پاداشهای قانونی به انجام اقداماتی واداشته میشود که

هرکسی را که پاداش را تهیه میکند منتفع میسازد و به این وسیله به عموم و منافع آن آسیب

میرساند ،میتوان گفت فساد وجود دارد».

16

تعریف بر این مبنا نیز دچار ابهامهای ناشی از تعریف منفعت و ملت ،و اینکه چه کسی

منافع ملی را تعریف میکند ،میباشد .همچنین هم مبنای منصب عمومی و هم منفعت عمومی
این مشکل را دارند که کدام جنبههای آن پذیرفته میشود و چه هنجارها و مالکهایی برای تبیین
و پذیرش اینها وجود دارد .هرچند سه منبع بالقوه همانند افکار عمومی و هنجارهای حقوقی و

معیارهای برگرفته از نظامهای دموکراتیک مدرن غربی در این زمینه وجود دارد.

 )4-3-1از منظر هنجار وضوابط :ساموئل هانتینگتون معتقد است که فساد رفتار کارمندان

عمومی است که برای منافع خصوصیشان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا میگذارند.17.

 )5-3-1از منظرعرف و افکار عمومی :فساد سیاسی زمانی است که ارزشهای فرهنگی و

مهم است این مطلب که افکار چه کسانی اهمیت بیشتر دارد .نخبگان یا مردم عادی شهرها و

یا روستاها ،مردم پایتخت ،و یا اطراف ،و حتی ممکن است بین بخشهایی از مردم پایتخت نیز
اختالف وجود داشته باشد و همچنین افکار عمومی حاکمان و دولتمردان و یا عوام و یا مالیات
دهندگان و ...

 )6-3-1از منظر غایات و اهداف نظام سیاسی :فساد سیاسی هنگامی است که اهداف و

غایات نظام سیاسی مثل عدالت ،امنیت ،رفاه و سعادت آسیب ببیند .این تعریف نیز از مشکالت
نسبیت برخوردار است .مث ً
ال فساد سیاسی در دولتهای مدرن با فساد سیاسی در دولتهای
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اخالقی یک جامعه ،رفتار و اعمالی را غیراخالقی بداند .در فساد سیاسی بر مبنای افکار عمومی

قبیلهای ،امپراتوریهای جهانی و ساختارهای شاهی ـ سلطنتی و نظامهای مطلقه متفاوت است.
اگر ّ
تخطی از قانون و منافع ملی و منصب دولتی و افکار عمومی امروزه فساد سیاسی تلقی
میشود ،در نظامهای قبیلهای و یا سلطنتهای موروثی و یا دولتهای مطلقه فساد سیاسی نامیده
نمیشود .چون در آنجا خود شاه و یا رئیس قبیله عین قانون است و اعمال و رفتار و گفتار اوست

که معیار تعیین میکند و قانونساز است .و بقای او هدف و غایت تلقی میشود.

بنابراین ،بر اساس هر یک از مبانی مذکور ،تعریف واحد و فراگیری از فساد وجود ندارد.

تعریفهایی هم که هستند هر یک با مشکالت حقوقی ،جرم شناختی ،نسبیّت و در بسیاری از
کشورها با مسایل سیاسی مواجهاند 18.البته که این مبانی باهم متعارض نیستند و قابلیت تلفیق
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با همدیگر را دارند .چنانکه در کتاب مرجع سازمان بینالمللی بهشفافیت آمده است :فساد در

برگیرندۀ رفتار مسؤوالن بخش عمومی – مانند دولتمردان و کارمندان عادی – است که از راه
آن ،خود یا نزدیکانشان ،به طور غیرقانونی به پول دست پیدا میکنند (مبنای حقوقی) و از قدرت
دولتی که در اختیار آنان گذاشته شده است ،سوء استفاده میکنند (مبنای منصب) .فساد از لحاظ

دیگر ،تخریب ابزار و اهداف فعالیتهای بخش دولتی است (مبنای منافع عمومی) .فساد باعث
نادیده گرفتن اهداف قدرت و مافوق و نابودی آن است.

19

با توجه به مباحث پیشین در باره مفهوم فساد ،سیاست و فساد سیاسی ،معنای سیاست را در

پارادایم «دولت – ملت» و مفهوم فساد را با مبانی منافع ملی در نظر میگیریم .از آنجا که قانون
اساسی یک کشور ،تج ّلی مناسبات ملی و سایر قوانین در خدمت این مناسبات است ،هنجارهای
حقوقی و قانونی و همچنین منصب عمومی به دلیل به عهده داشتن اجرای قوانین و تأمین منافع

ملی ،در درون مبنای منافع ملی قرار میگیرد .بنابراین فساد سیاسی در حقیقت حیف و میل
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حقوق همگانی و صدمه زدن به منافع ملی است که با سوء استفاده از منصب عمومی و زیر پا

گذاشتن هنجارهای قانونی از سوی سیاستمداران و مقامات عالی رتبه حکومت نیز همراه است.

بنابراین وقتی فساد سیاسی میگوییم ،کلمه سیاسی به عنوان پسوند فساد ،بیانگر صفت و نوعیت
فساد است .فساد سیاسی ،یعنی فساد در دولت و حکومت و یا نظام سیاسی .فساد سیاسی مربوط

به حوزه عمومی فعالیت بازیگران سیاسی است.

فساد سیاسی فعالیتهای فسادآلودی است که یا ک ً
ال در درون حوزه عمومی یا در برخورد

حوزههای عمومی و خصوصی روی میدهند؛ مانند زمانی که سیاستمداران یا کارمندان از

دسترسـی محرمانه خود به منابع ( به هر شکل) به طور نامشروع برای سودرسانی به خود یا
دیگران استفاده میبرند .فساد مالی و حرفهای در بخش خصوصی (که فراوان هستند) خارج از
حوزه عالیق تحلیلی فساد سیاسی قرار میگیرند.20

بنا به تعریف بانک جهانی از فساد ،فساد سیاسی نیز ،سوء استفاده از قدرت و اختیارهای

دولتی توسط حاکمان و مقامات سیاسی ،نه تنها به منظور تأمین منافع شخصی ،بلکه در بسیاری

موارد ،هدف آنها تأمین منافع حزبی ،طبقه اجتماعی ،طایفهای ،قبیلهای ،خانوادگی و ...است.21
72

سوزان رزا کر من ،فساد در مرحله تهیه بودجه که تصمیمهای سیاسی حاکم است (هنگام

قانون گذاری) صورت میگیرد ،تصمیمگیران سیاسی ،به طور مستقل یا از راه تبانی با مقامهای

فاسد ،به نحوی مسیر منابع و تخصیصهای دولتی را تغییر میدهند.22

فساد سیاسی یا فساد کالن در باالترین سطوح دستگاه سیاسی رخ میدهد و این وقتی است

که سیاستمداران و تصمیمگیران سیاسی (رؤسای دولت ،وزیران و سایر مقامهای ارشد) که
میتوانند تدوین ،تصویب و اجرای قوانین و مقررات را به نام مردم انجام دهند ،خودشان آلوده به
فساد باشند .منظور از فساد کالن ،معامله با افراد بلند پایهای است که از سمت و مقام خود برای به

دست آوردن «رشوه»های کالن از شرکتهای ملی و بینالمللی یا داوطلبان پروژهها و قراردادها
استفاده کرده و یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی را به نفع خود «اختالس» و به حسابهای

بانکی خود – که اغلب در خارج از کشور قرار دارد – واریز میکنند .فساد سیاسی یا فساد کالن
هنگامی رخ میدهد که تدوین سیاستها و قوانین در راستای منافع سیاستمداران
و قانو نگذاران باشد 23.فساد سیاسی شامل «سوء تخصیص» و «انتقال تخصیص» به منظور

جستجوی «منافع سیاسی» از طریق ساخت جاده یا پل در بخش خاصی از کشور« ،کسب وجهه
است .تکیۀ فساد سیاسی بر تخصیص منابع است که شامل استفاده از اشتغال دولتی به عنوان

پاداش وفاداری سیاسی و استفاده از بودجه برای یارانه به شرکتهای دولتی ،جهت ایجاد اشتغال
متحدان سیاسی میشود.

شدیدترین حالت فساد سیاسی زمانی رخ میدهد که یک گروه سیاسی دستگاه دولتی را

قبضه کرده و با استفاده از کارکرد توزیعی آن ،منابع عمومی را به سوی اعضای گروه هدایت

میکند .گروه سیاسی حاکم میتواند با به دست گرفتن دستگاه قانونگذاری ،گروههای رقیب را

منزوی کند .در نتیجه ،کسانی که از ساختار قدرت بیرون ماندهاند ،برای آنکه امکان دسترسی

به فعالیتهای اقتصادی دولتی را – که با استفاده از قوانین محدود شده است – داشته باشند ،به
پرداخت رشوه روی میآورند .در نتیجه ،فساد سیاسی فساد اداری نیز تولید میکند.
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سیاسی» با راهاندازی طرحهای عمرانی نادرست یا «کسب پاداش» از سوی عدهای پیمانکاران

24

فساد سیاسی میتواند متمایز از فساد اداری باشد .فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای

طیف اجرایی سیاست اتفاق میافتد که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته
میشود .تفاوت فساد سیاسی و فساد اداری تا حدودی مبهم و نامشخص است .فساد سیاسی

چیزی بیش از انحراف از هنجارهای رسمی و مکتوب قانونی ،یا الگوهای اخالق حرفهای و
احکام دادگاهی است .فساد سیاسی هنگامی است که حاکمان از قوانین و مقررات سوء استفاده

میکنند ،آن را دور میزنند یا نادیده میگیرند یا قوانین و مقررات را در جهت منافع خصوصی
خود تغییر میدهند.
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در بعضی موارد ،فساد سیاسی در عرصههایی که عموم مردم در زندگی روزانه با آن رو برو

نمیشوند یا حتی نسبت به آن آگاهی ندارند ،رخ میدهد.

فساد سیاسی ممکن است اتفاقی ،کنترل شده یا مخفیانه باشد و این حالتی است که در اکثر

نظامهای مردمساالر تثبیت شده ،رخ میدهد .همین طور ،فساد اداری ممکن است در انتهای
طیف اجرایی مدیریت عمومی روی دهد ،بدون اینکه لزوم ًا بخشی از نظام سیاسی باشد یا
پیامدهای سیاسی داشته باشد.

در همین حال ،فساد اداری و فساد سیاسی با هم همراهی و متقاب ً
ال یکدیگر را تقویت
میکنند .فساد سیاسی معموالً به وسیله فساد اداری گسترده یا جزیی در یک هرم أخاذی تصاعدی
پشتیبانی میشود و فساد ردههای عالی به مقامهای سطح پایین نیز سرایت میکند و این هنگامی

است که مقامهای پایینتر از الگوی رؤسای خود پیروی میکنند یا حتی از سوی آنها در این باره

آموزش میبینند.
سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

به همین دلیل است که تعریف فساد مالی به عنوان انحراف از قواعد رسمی و تأکید خاص

بر فساد اداریِ تنها ممکن است گمراه کننده باشد .فساد سیاسی نظامیافته و گسترده میتواند یک
شیوه اصلی عملیاتی برای بعضی از رژیمها باشد.25

 -2مفهوم بیثباتی:
کلمه «ثبات» در زبان فارسی از نظر لغوی دارای چهار تلفظ است که هر یک معنای خاص
خود را دارد )1 :ثُبات :دردی است که انسان را از پا میاندازد )2 .26ثِبات :بند برقع ،تسمه و طنابی
که پاالن را با آن میبندند )3 .27ثَبّات :کارمند اداره یا بنگاه که نامهها را در دفتر ثبت میکند ،ثبت
کننده )4 28 .ثَبات :دوام یافتن ،پایدار ماندن ،پا برجایی ،استقرار ،ثبوت ،قرار گرفتن و استوار
ماندن.

29

ثبات به عنوان یک اصطالح با تلفظ و معنای اخیر مرتبط است.

در ادبیات سیاسی غرب بحث ثبات و بیثباتی در دو سطح «روابط بینالملل» به منظور مطالعه

ثبات راهبـردی و حفظ نظام حاکم بر روابط بیـنالملل ،و «مسایل داخلـی -ملـی» جهت مطالعه

و شناخت عناصر بیثباتساز و باثبات ساز و دیرپاسازی نظام سیاسی مطرح شده است.
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30

مایکل برچر و جاناتان ویلکنفلد در کتاب «بحران ،تعارض و بیثباتی» با نگاه به روابط و نظام

بینالملل ،تعاریف متعددی از ثبات و بیثباتی آورده است .ریچارد سون بیثباتی را وضعیتی
میداند که تا رسیدن به یک حد یا نقطه واژگونی نظام مستمرا ً تغییر کند .هافمن نظامی را

باثبات میداند که خطر تعارض در آن محدود است و بازیگران بر سر «قواعد رقابت» با یکدیگر
توافق دارند .اما در نظام بیثبات و انقالبی ،ناسازگاری اهداف ،مانع چنین توافقی است .دوویچ

و سینگر ثبات و بیثباتی را حفظ یا تغییر ویژگیهای بنیادین نظام دانسته است .31یانگ ثبات
را تداوم متغیرهای اساسی نظام (بازیگران و ساختارها ،فرایندها و شرایط) دانسته است .والتز

ثبات را به معنای حفظ ساختار یک سیستم یعنی توزیع قدرت بدون خشونت زیاد گفته است و
م .هاس بیثباتی را به معنای وقوع جنگهای متنوع در نظر گرفته است .میدالسکی بیثباتی را

تمایل به فروپاشی در نظام تعبیر نموده که با خارج شدن نظام از حالت تعادل سنجیده میشود
و شدت آن با آغاز جنگ در نظام مشخص میشود .لوی ثبات را حفظ وضع موجود و فقدان
نسبی جنگ قلمداد کرده است.32

ثبات و بیثباتی در سطح ملی نیز تعاریف گوناگون دارد؛ همانند تعریف لرنر برای کشورهای

سنتی ،در حال گذار و مدرن .33یا تعریف روستو و لوسین پای مبنی بر مشروعیت و عدم

مشروعیت.

34

دیوید ساندرز در کتاب «الگوهای بیثباتی سیاسی» ضمن نقل و نقد و بررسی دیدگاههای

جامعهشناسان ،تجربهگرایان و روزنامهنگاران در مورد تعریف بیثباتی سیاسی ،خود به ترکیب

و تدوین جدیـدی از تعریف بیثباتی سیاسی رسیده است .در این قسمت نوشتار با تکیه بر
دیدگاههای ساندرز ،بیثباتی سیاسی در افغانستان را توضیح و رابطه آن را با فساد سیاسی نشان

خواهیم داد .خالصهای از سه تعریف مذکور در مورد بیثباتی سیاسی از این قرار است:

 -1جامعهشناسان سیاسی :بیثباتی= عدم پایایی نظامها  /حکومتها( .مکتب استمرار)
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جهان سومی ،مبنی بر میزان هماهنگی ،تعارض یا فاصله و عدم فاصله میان سه طیف نخبگان

 -2تجربهگرایان سیاسی :بیثباتی= میزان وقوع حوادث بیثباتکننده مثل کودتا ،جنگ ،تغییر

حکومت ،آشوب و( ...مکتب فراوانی یا ابعادی).

 -3روزنامهنگاران سیاسی :بیثباتی = عدم قطعیت /وضعیتهای سیاسی نامطمئن.
بررسی و نقد این دیدگاهها:

به اعتقاد ساندرز ،سرآغاز دیدگاهها در مورد بیثباتی سیاسی ،کتاب «انسان سیاسی» سیمور

لیپیست است .لیپیست از دو گونه نظامهای دموکراتیک و توتالیتـر نام مـیبرد و ثبات را مبتنـی
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بر استمرار این نوع نظامها میداند .35نکتـه اصلی در تحلیـل لیپست ،وضعیت مجزای ثبات و

بیثباتـی است .واحدهای سیاسـی یا کامالً باثـبات و یا کامـالً بیثباتاند .بنابراین ثبات و بیثباتی هیچ

وقت نسبی نخواهند بود 36.آلموند و وربا دیگر جامعهشناسان سیاسی با نظر لیپیست همراهی
کردند .أخیرا ً فیلد و کاسلز ،ایده پایایی یا عدم پایایی لیپست را به ساختارهای کلی توسعه داده
و یک واحد سیاسی پایدار را واحدی میدانستند که در طول زمان ساختار نهادی کلی خاص

خود را حفظ نموده باشد.

37

تجربهگرایان سیاسی ،فراتر از نوسانات بین نظام دموکراتیک و غیردموکراتیک رفته و بیثباتی

را عدم تداوم نظام به عالوۀ وقوع و تکرار حوادث بیثباتکننده دانستهاند .شاخصهای بیثباتی،

میزان وقوع حوادث بیثبات کننده است همانند کودتاها ،تغییرات حکومتی ،شورش ،خشونت و...

38

اهمیت دیدگاه روزنامهنگاری ،در تأکید بر «وضعیتهای سیاسی کوتاه مدت» سال ،ماه ،هفته
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و یا روز است .اما واحد مطالعه مکاتب تداوم و فراوانی دورههای طوالنی مثل دهه است .مزیّت
دیگر این رویکرد ،همسانانگاری «بیثباتی» با «عدم قطعیت» است .انتظار تحوّل و نااطمینانی در
مورد جریان وقایع سیاسی ،اساس برداشت و حدس روزنامهنگارانه از بیثباتی است.

ساندرز ،هر یک از این تعاریف را دارای امتیاز خاص خودش میداند :تعریف مبتنی بر تداوم،

ساده ،تعریف مبتنی بر فراوانی از دقت و گستردگی تجربی بیشتر ،و تعریف روزنامهنگارانه دارای
انعطاف زیادی است .اما همین نقطههای مابهاالمتیاز ،نقطههای مابهاالنتقاد نیز هستند .همانند
نادیده گرفتن تنوّع نظامهای سیاسی و ناتوانی در نشان دادن انواع بیثباتی در مکتب تداوم،
یکسانسازی اهمیت و جایگاه انواع بیثباتی و عدم مکانیزم منطقی در دستهبندی دادهها در

مکتب تجربی و همچنین انعطاف گسترده در نگاه روزنامهنگارانه.39

با این وجود ،ساندرز معتقد است که هر یک از این تعاریف ،برخی عناصر الزم جهت تعریف

بیثباتی سیاسی را دارند و باید آن را غنیمت شمرد ،همانند:

الفـ عنصر«استمرار» از مکتب تداوم ،با پرهیز از تفکیک ثبات و بیثباتی به عنوان وضعیتهای
کام ً
«مستمر و نسبی» (دو سر یک تداوم نامعیّن).
ال مجزا ،بلکه به صورت
ّ
بـ عنصر «وضعیتهای سیاسی کوتاه مدت» و عنصر «عدم قطعیت» از روزنامهنگاری.
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مفهوم عدم قطعیت /پیشبینی ناپذیری به میزان محدودی به تعریف بیثباتی سیاسی مربوط است.

جـ عنصر مهم ،وجود «انواع بیثباتی» است که مکتب فراوانی با همین فرض به تحلیل عاملی

روی آورده است؛ هرچند مطالعات تجربی آنها به نتایج ضد و نقیضی منجر گردیده است.40
تعریف ساندرز از بیثباتی سیاسی:

به اعتقاد ساندرز ،تعریف جامع از بیثباتی سیاسی باید حداقل پنج نوع از بیثباتی را تحت

پوشش خود قرار دهد :تغییرات حکومت ،تغییرات رژیم و تغییرت جامعه ،چالشهای

مسالمتآمیز و چالشهای خشونت آمیز نسبت به هر یک از حکومت ،رژیم و جامعه.

41

معیاری که بتوان با آن ،هر مقطع و لحظهای از زمان خاص یک نظام سیاسی را به لحاظ ثبات

و بیثباتی در نظر گرفت ،معیاری است که نخست در پیوند مستقیم با وقوع یا عدم وقوع تغییرها
و چالشها در هر حکومت ،رژیم یا جامعه است و بعد بیان کند که این تغییرها و چالشها ،تا چه

حد ،الگوی معمولی یک سیستم خاص حکومتی ،رژیم یا جامعهای را تغییر داده و یا تا چه میزان
باعث ایجاد چالش شدهاند .این الگو ،خود با گذشت زمان دستخوش تغییر میشود .بنابراین،

چنین باشد« :کامالً باثبات» یا «کامالً بیثبات» دانستن یک نظام در یک زمان خاص معنایی ندارد.42

 -2عنصر «هر زمان خاص» یک نظام سیاسی ،زمینه مطالعه و مقایسههای سالیانه ،ماهیانه،

هفته به هفته و حتی کمتر از هفته را به لحاظ ثبات و بیثباتی فراهم میکند.

 -3بیثباتی سیاسی با وقوع تغییرات و چالشها نسبت به حکومت ،رژیم یا جامعه تغییر

میکند.

 -4انحراف از وضعیت عادی که عبارت است از« :میزان انحرافی که در وقوع یا عدم وقوع

تغییرات و چالشها نسبت به الگوی خاص تغییرات و چالشها در نظام پیشین پدید میآید».
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 -1بیثباتی سیاسی اصوالً یک مفهوم تطبیقی یا مقایسهای و نسبی است یا حداقل بایستی

این عبارت ،مهمترین تمایز بین تعریف ساندرز و تعاریف پیشین از مفهوم بیثباتی است .مفهوم
«انحراف» از الگوهای خاص پیشین نظام ،هم زمان دربردارنده دو نوآوری است )1 :پرهیز از
فرضهای کاذب و قوممحورانه در خصوص اینکه فراوانی(وقوع تغییر /چالش) لزوم ًا به معنای

بیثباتی بیشتر است )2 .حفظ ایده روزنامهنگارانه حالت عدم قطعیت در معنای بیثباتی است .بر
اساس ایده عدم قطعیت ،تغییر و چالش فقط موقعی بیثباتی نامیده میشود که بر اساس الگوی

خاص پیشین (الگوی متعارف) در زمینه بیثباتی ،قابل پیشبینی نباشد .و اگر بر اساس الگوی
متعارف (پیشین) قابل پیشبینی باشد ،در این صورت به معنای ثبات نسبی خواهد بود 43.همچنین

شدت انحرافها از الگوی متعارف ،گویای سطح ثبات یا بیثباتی در هر زمان است .به طور

77

خالصه ،بیثباتی عبارت است از «انحراف از هنجار».

44

هرچند تعریف ساندرز جامعتر و کاملتر مینماید ،اما به دلیل تأکیدات گستردۀ آن بر

وضعیتهای کوتاه مدت ،کاربست این تعریف در توضیح بیثباتی سیاسی افغانستان دچار
محدودیت میشود .چون مطالعه بیثباتی سیاسی در این پژوهش با واحد زمانی نسبت ًا طوالنی
مدت (افغانستان معاصر) در نظر گرفته شده است؛ هرچند وضعیتهای کوتاه مدت نیز عنصر

الزم است ،اما کافی نیست .بنابراین ضمن حفظ تعریف ساندرز ،به وضعیتهای دراز مدت

مکاتب تداوم و فراوانی نیازمندیم .ترکیب وضعیتهای کوتاه مدت و درازمدت ،ضمن اینکه

چشم انداز جامعتری از تأکید صرف بر یک وضعیت را دارد ،به این معناست که بیثباتی داخل
رژیمها بر اساس وضعیتهای کوتاه مدت و بیثباتی بر رژیمها بر اساس وضعیتهای دراز مدت

مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .فساد سیاسی عصر پساطالبان را با بیثباتی سیاسی بر اساس
وضعیت کوتاه مدت و فساد سیاسی پیش از آن را با بیثباتی بر اساس زمانهای طوالنی مدت
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تحلیل میکنیم.

 -2گونههای بیثباتی ساختار سیاسی:
ساندرز گونهشناسی بیثباتی سیاسی را با طرح مطلب «بیثباتی چه چیزی؟» آغاز میکند.

اگر پاسخ ،ثبات یا بیثباتی نظامهای سیاسی باشد ،معنای نظام چیست؟ با استفاده از بحثهای

ایستون به عنوان پدر تحلیل سیستمها ،به جای نظام از مفهوم سیستم استفاده میکنیم .عناصر
داخل سیستم م ّلی به دلیل تن ّوع و گستردگی و گوناگونی ،نیازمند طبقهبندی خاصی است که به

نحوی تمام گروهها و عناصر داخل سیستم را در بر گیرد .به همین خاطر ایستون مجموعه عناصر
سیستم سیاسی ملی را در سه دسته طبقهبندی نموده است:

 -1مقامات سیاسی :تصمیمگیران و تعیینکنندگان اصلی سیاستها در مقطع زمانی خاص.
 -2رژیم :قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی حاکم بر ّ
حل مناقشات در درون نظام.45

 -3جامعه سیاسی :آن بخش از نظام سیاسی که شامل اعضایی است که به صورت گروهی از

افراد بر پایه تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند.
78

کانون توجه در بیثباتی سیاسی ،بیثباتی حکومتها (مقامات) ،رژیمها و جوامع سیاسی

است .رفتارهای بیثباتکننده یا به صورت «تغییر» هستند یا به صورت «چالش» .بنابراین بر
اساس روش تقسیم بندی ایستون ،بیثباتی سیاسی از شش گونه و ابعاد برخوردار میشود:

مفهوم تغییر در حکومت ،رژیم یا جامعه نسبت ًا ساده است .تغییر حکومت (مقامات)

با شکلگیری حکومت پس از انتخابات ،تغییر نخستوزیر ،تغییر حزبی در کابینه ،استعفاء یا

تشکیل مجدد حکومت ،انتقال منظم قوه مجریه در نظامهای انتخاباتساالر صورت میگیرد.

تغییر رژیم با توجه به تعریف بلوندل از نوع رژیم و حرکت نظام در یک یا چند محور از فضای
میزان تغییرات جامعه سیاسی با توجه به ماهیت آن کمتر از تغییرات حکومت و رژیم است.

همانگونه که ایستون میگوید :جوامع فقط موقعی تغییر میکنند که مرزهای جغرافیایی تغییر

نماید .مقامات در کل میآیند و میروند .رژیمها یا قانون اساسی ممکن است دچار تغییر شوند
اما در هر دو مورد ممکن است جامعه (سیاسی) کام ً
ال پایدار بماند .جوامع سیاسی وقتی تغییر

میکنند که اعضای آن دچار تشتّت ،و کل گروهها از تقسیم کار سیاسی موجود حمایت نکنند.

عالوه بر تغییر ،چالشها نیز ـ که هدفشان تغییـر حکومت ،رژیم و جامعه سیاسی است

ـ تولید کننده بیثباتی هستند .برای نمونه در رژیم غیر نظامی ،هر کودتای ناموفقی گویای
چالشی نسبت به حکومت و رژیم است .ساندرز میگوید :به دلیل وسعت رفتارهای چالشزای
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سه بعدی است.

حکومتی ،رژیمی و جامعهای ،نمیتوان یک قاعده عمومی برای طبقهبندی چالشها ارایه داد .اما

با یک معیار اخالقی که آیا هدف وسیله را توجیه میکند یا خیر ،میتوان چالشها را به صورت

خشونتآمیز و مسالمتآمیز تقسیم کرد.

46

با توجه به تعریف و ابعاد و گونههای بیثباتی سیاسی به دو صورت «تغییر» و «چالش» ،انواع

بیثباتی سیاسی را در افغانستان شاهد هستیم:

 )1-2افغانستان و بیثباتی جامعه سیاسی:

جامعه سیاسی مجموعه روابطی ناشی از تقسیم قدرت است که افراد گروهها از حقوق و

79

وظایفی برخوردار میشوند .به عبارت واضحتر ،جامعه سیاسی آن بخش از ساختار و نظام
سیاسی است که افراد و اعضا را بر پایه تقسیم کار سیاسی در یک جمع و گروه (جامعه) با هم

مرتبط میسازد.

47

با اینکه اندیشمندان ،احتمال وقوع بیثباتی از نوع تغییر جامعه سیاسی را کمتر از تغییرات

رژیمی و حکومتی دانستهاند و حتی به این دلیل ،نویسنده« ،الگوهای بیثباتی سیاسی» آن را از
مدار بحث خارج نموده است ،اما همین نوادر در افغانستان همیشه قاعده بوده است .شکست
پروژه ملت سازی در افغانستان حکایت روشنی از عمق بیثباتی جامعه سیاسی است.

شاخص اصلی بیثباتی در تغییر جامعه سیاسی ،اقدامات موفق تجزیهطلبانه است تغییر جوامع

سیاسی موقعی رخ میدهد که اعضای آن دچار تشتت شده و کل گروهها از تقسیم کار سیاسی
موجود حمایت نکنند.48

این شاخص بیانگر آن است که با تجزیه ،هم مرزهای جغرافیایی و هم مرزهای سیاسی که
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دربردارنده گروههای انسانی است تغییر میکنند و مهمتر آن که اراده زیست مشترک و رابطه

مشترک سیاسی افراد با یکدیگر دچار اخالل میشود و الگوها و نمادهای تاریخی نیز شکاف و
گسست بر میدارد.

با همین مالحظات ،برخی از دستاندرکاران مبارزه با فساد در افغانستان ،اصل کشور و وجود

جامعهای به نام افغانستان را مورد تردید دانسته و معتقدند :جامعه و کشوری که هنوز نمیداند
حاکمیت آن تا اتک است یا متک ،هرگونه بحث و اظهار نظر در مورد فساد بیهوده است .کشور

و جامعهای وجود ندارد تا سالم بودن و فاسد بودن سیاست در آن بحث شود ،کشوری به نام
افغانستان فقط یک دروغ است و خودفریبی .بنابراین دشواری مبارزه با فساد همانند آن میماند
که جوانه یک گیاه را در وسط یک بزرگراه و اتوبان پر رفت و آمد بکاریم و بعد بخواهیم حفظ

کنیم و در نهایت پرورش دهیم و این یعنی یک امر تقریباً ناممکن.49

مونت استوارت الفنستون ،فرستاده سیاسی بریتانیا ،در دربار شاهشجاع نیز گفته بود که «این
مردم نامی برای کشور خود ندارند» 50و در کتاب «افغانان .جای ،فرهنگ ،نژاد» باز هم تقریب ًا عین

عبارت را آورده است که «آنان نام عمومی برای کشور خویش ندارند؛ ولی گاهی نام افغانستان

80

را به کار میبرند ...گاهی هم کلمه سرحد یاد شده است ...نامی که توسط ساکنان سرزمین بر

تمام کشور اطالق میشود خراسان است» .51مطلبی را که الفنستون در ابتدای قرن نوزدهم (1809
میالدی) اشاره کرده است ،هنوز هم پس از دو قرن کشمکش در مورد نام افغانستان ادامه دارد.52

بنابراین «اختالفات در طرز حکومت ،رفتار ،پوشاک و رسم و رواج قبایل مختلف کار گزینش

وجوه مشترکی را که با آن بتوان برای همۀ افغانان یک ساختار ملی ارایه کرد دشوار میسازد».53
همانگونه که نام افغانستان برای خیلیها نامفهوم است ،نام یک نهاد علمی که پوهنتون باشد یا
دانشگاه و یا یک مرکز هنری که گالری نامیده شود یا نگارستان ،حتی در سطح مقامات باالی

حکومتی جنجالآفرین و مسألهساز است (قومیت و زبان).

هرچند جناب اعظم سیستانی در کتاب «آیا افغانستان یک نام جعلی است؟» تالش زیاد

نموده تا هرگونه بحث در مورد نام افغانستان و حتی طرح حکومت فدرالی را توطیه و محصول

دستهای پنهان و نابکار پشت پرده جهت آسیب زدن به وحدت ملی معرفی کند .البته تا این

حد میپذیرد که از «دو سه دهه بدین سو جنجال بر سر تغییر نام افغانستان و تغییر هویت ملی

در برخی حلقات روشنفکری غیر پشتون به راه افتاده» و یا اینکه در مورد سرود ملی افغانستان
و اسم سایر اقوام بازتاب نیافته است ،بر آن اعتراض کردند .اعظم سیستانی از افراد ،نشریات

و کتب ذیل به عنوان کسانی یاد میکند که تفرقه ملی را دامن زده و نسبت به نام افغانستان و

هویت ملی افغانستان اعتراض دارند :لطیف پدرام نامزد ریاست جمهوری افغانستان ،قوی کوشان
مدیر مسئول هفته نامه امید در آمریکا ،پوهنیار کهگدای ،نجیب مایل هروی ،پوهاند جاللالدین
صدیقی ،داکتر جاوید ،میر محمد صدیق فرهنگ ،چنگیز پهلوان ایرانی و  ....همچنین نشریاتی

چون هفته نامه امید ،پیام مجاهد ،جریده فروغ ،ماهنامه کاروان ،و کتابهایی چون تاریخ و زبان

دری در افغانستان ،افغانستان ،عصر مجاهدین و برآمدن طالبان ،قبیله ساالری ،اوستا ،افغانستان
در پنج قرن اخیر و حواشی بر کتاب افغانستان در دایرةالمعارف تاجیک.

54
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در عصر ریاست جمهوری داوود ،برخیها به خاطر اینکه چرا در آن کلمه افغان به کار رفته

مسایل تاریخی چون خط دیورند ،تونستان ،کوچیگری ،ادعای اصالت – مالکیت و،...

همیشه مرزهای سرزمینی و انسانی افغانستان را به عنوان یک جامعه سیاسی دچار ابهام نموده و

به بیثباتیها و واگراییها در آن دامن زده است.

قبل از شکلگیری پاکستان ،حکومت استعماری انگلیس که هندوستان را در اختیار داشت،

همیشه با دسیسه و معامله با سران قبایل و حاکمان افغانی ،قبض و بسط مرزها را بدون در نظر
داشت مسایل قومی ،اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی به شکل یک امر عادی در آورده بود .از

زمان شکلگیری پاکستان به عنوان یک واحد سیاسی در عرصه بینالملل ،همین مشکالت به
عنوان میراث استعماری به نام خط دیورند باز هم ادامه یافت .نظامهای سیاسی افغانستان همواره

81

هزینههای سنگین اقتصادی ،نظامی و فرهنگی و بینالمللی را از این لحاظ ،بر مردم ساکن
افغانستان تحمیل نموده است .اکثر حاکمان افغانستان به دلیل روابط قومی و زبانی بیش از آن

که متوجه مسؤولیتهای خود در قبال مردم ساکن افغانستان باشند ،خود را در برابر قبایل آن
سوی خط دیورند مسئولتر دانستهاند .با یک روحیه اصیل بودن و مالک بودن در افغانستان ،آنان

را خودیتر از دیگر ساکنان افغانستان تلقی نمودهاند .ادامۀ این وضع ،سرچشمه اصلی بیثباتی

در افغانستان بوده است .چون در چنین شرایطی مردم افغانستان نسبت به حدود و ثغور جامعه
سیاسیشان سردرگماند و نمیدانند که روابط سیاسیشان با چه معیاری و با چه تعداد و کسانی

برقرار است .روحیه اصالت – مالکیت ،همیشه مدعیان ملکیت افغانستان را در موقعیت برتر
قرار داده و سعی کردهاند که جامعه سیاسی را با اضافه کردن قبایل سرحد و حذف دیگران از
روابط سیاسی سامان دهند .بنابراین در تاریخ افغانستان به اصطالح مالکان افغانستان هیچ وقت

نخواستهاند که با غیرمالکان ،جامعه سیاسی تشکیل دهند.
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کوچیگری عامل دیگری است که جامعه سیاسی را دچار بیثباتی نموده است .کوچیها نه

خود را تابع دولت افغانستان و نه تابع دولت پاکستان میدانند و همیشه از این وضعیت دوگانه،
به منافع سیاسی و اقتصادی نظر داشته و در هر دو کشور افغانستان و پاکستان از حقوق و
امتیازاتی همانند حق تأمین امنیت ،حق حمل سالح ،حق رأی و داشتن نماینده در پارلمان
و ...برخورداراند .اما نسبت به تکالیف و وظایف ملی همانند مالیات و سربازی معافیـت دارنـد.

کوچـیگـری هم بـه خاطر زیـر پا گذاشتــن مرزها و هم به دلیل مسؤولیتناپذیریهای ملی و

هم به خاطر تبدیل شدن به ابزارهای سیاسی و روحیات قومی ،جامعه سیاسی را دچار بیثباتی
نموده است.

عدم کنترل رفت و آمد کوچیها از پاکستان به افغانستان و عدم تثبیت صحیح هویت آنان،

مشکالت جدی و حادی را در افغانستان مانند غصب زمین ،کشتار مردم و چپاول داراییهای
آنان به وجود آورده است .کوچیگری که در دو دهه اخیر با طالبانیزم نیز پیوند خورده ،به راحتی

امکان قاچاق اسلحه ،قاچاق مواد مخدر و قاچاق اشیای تاریخی و قیمتی را نیز به وجود آورده

است .حمایتهای حکومتهای جابر و اعطای امتیازات غیر عادالنه مانند ده کرسی پارلمان ،به
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کوچیگری و ادامه زندگی بدوی رونق خاصی داده است.55

کوچیگری کنونی که مختص به تعدادی از طوایف درانیها و غلزاییهای افغانستان ،بنگله

دیش ،هند ،پاکستان و ...میباشد ،یک «پدیده سیاسی» مهلک و فاجعه آفرین است که توسط

زمامداران قوم گرا و دولتهای خودکامه افغانستان ایجاد گردیدهاند .به خصوص  130سال قبل

توسط عبدالرحمن خان پادشاه دست نشانده و خون خوار افغانستان پس از قتل عام همه اقوام
پشتون و غیر پشتون و به ویژه بعد از نسل کشی مردم هزارستان پدیده «کوچیگری سیاسی» در

این کشور ایجاد گردید.
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همچنین بیثباتی جامعه سیاسی وقتی است که خود حاکمیت ،برخی اقوام و گروههای انسانی

را از روابط سیاسی جامعه حذف و یا تجزیه کند .هم امیر عبدالرحمن و هم طالبان ،با شجاعت و

صراحت اظهار کردند که بخشی از مردم ساکن در جغرافیای فعلی افغانستان و به طور مشخص
هزارهها از مردمان اصلی این سرزمین نبوده و به همین دلیل آنها باید از سه گزینه مسلمان شدن،
کشته شدن و ترک کردن خاک افغانستان ،یکی را انتخاب کنند.

امیر عبدالرحمانخان قوم درانی را تشویق به اعزام لشکر پنجاه هزار نفری به هزارهجات نمود

میکردند» .57امیر عبدالرحمان هر سه گزینه را در مورد هزارهها به اجرا گذاشت .اکثر هزارهها را
قتل عام کرد و تعداد زیادی را ترک مملکت داد و زنان و اطفال اسیر را به سرداران و سپاهیانش

هدیه نمود تا حکومت یکدست و مسلمان داشته باشد .کار امیر عالی و ماهرانه بود چون تا صد
سال بعد هم به رغم تالشهای حکومت امانی در بازگرداندن مجدّ د هزارهها در جامعه سیاسی،

چندان خبر و اثری از هزارهها نشد و بنیانی را که امیر در مسلمان بودن و یک دست ساختن

جامعه و حاکمیت خویش گذاشته بود ،همچنان مستحکم و پا برجا باقی ماند.

در زمان حکومت طالبان ،مال نیازی فرمانده مشهوری که دستور قتل دکتر نجیب [رئیس

جمهور افغانستان] را داد ،به عنوان فرماندار مزار شریف در مسجد مرکزی شهر به صورت علنی
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تا «که دمار از روزگار اشرار هزاره کشیده ،وجود ایشان را از مملکت افغانستان نیست و نابود

اظهار کرد« :هزارهها مسلمان نیستند و ما باید آنها را بکشیم .یا شما [خطاب به هزارهها] قبول
کنید که مسلمان شوید یا افغانستان را ترک کنید».58

تجزیه جامعه سیاسی وقتی بیشتر زمینه مییابد که نفرتهای سیاسی از سوی روشنفکران یک

بخش جامعه علیه بخشهای دیگر ،حمایتهای تئوریک شوند .همزمان با تسلط طالبان بر کابل
مدتی بعد کتابی به نام سقاوی دوم از نویسندهای به نام مستعار سمسور افغان در اروپا منتشر شد.
ب و لباب کتاب بر این امر متمرکز بود که جز «اقوام اصلی و اساسی »59یعنی قوم پشتون ،هیچ
لُ ّ
یک از اقوام دیگر قابل اعتماد و لیاقت برای حکومت نیستند و اقوام هزاره و تاجیک هر دو ضد
وحدت ملی بوده و به دنبال تجزیه افغانستان هستند .60او نه تنها به همین حد بسنده نکرد که
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حتی در همان اوایل کتاب از وجود دو حکومت متوازی و همزمان سخن گفت و با بیصبری

تمام نوشت که برخالف باورهای عامه مبنی حاکمیت یگانه پشتونها در افغانستان« ،در حقیقت

در یک وقت دو حکومت متوازی به نام یک حکومت ،حاکمیت کردهاند ».یکی حکومت سیاسی،
دفاعی و اجتماعی مربوط به پشتونها و دیگری حکومت اداری و دفتری مربوط به فارسی
ِ
حاکمیت عصر (طالبان) باید دو کار انجام دهد :اول اینکه حاکمیت
زبانها .61از دید نویسنده،

یک دست شود و بخشهای اداری و دفتری هم در اختیار پشتونها قرار گیرد و دوم اینکه زبان
پشتو باید جای زبان فارسی را بگیرد .این پیشنهاد بیانگر آن است که قومیت و زبان عناصر

بیثباتساز جامعه سیاسی است.

بحث اصالت  -مالکیت متأسفانه در دوره بعد از طالبان حتی در داخل پارلمان افغانستان

نیز به صورت عریان مطرح شد و یکی از نمایندگان کوچی در تاریخ  1387/1/19به صراحت
افغانستان را فقط مال کوچیها دانست و دیگران را مهاجران و بیگانگانی قلمداد کرد که به طور
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ضمنی باید دیر یا زود به فکر تخلیه و ترک افغانستان باشند.62

نحوۀ آمار و اعالم میزان جمعیت از سوی خود گروههای قومی افغانستان ،در خور مطالعات

روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی سیاسی است .به دلیل نگرانی از برمال شدن وزنه و جایگاه

واقعی برخی اقوام ،هنوز هم دولت مردانِ بهظاهر دموکراتیک افغانستان نمیخواهند که جامعه
سیاسی افغانستان از حدود و ثغور مشخص برخوردار شود .تع ّلل در امر سرشماری جمعیت و
نفوس و جلوگیری از توزیع تذکره های الکترونیکی گویای آن است که جامعه سیاسی با بیثباتی

و تغییر در مرزهای انسانی روبرو است .برخی گزارشها از سوی گروههای قومی ،حکایت از آن
دارد که در طول سالیان اخیر هزاران نفر غیرافغانستانی از آن سوی خط دیورند در نقاط مختلف
افغانستان جا بجا شدهاند تا ترکیب قومی و جمعیتی را تغییر دهند.

حکومتهای قبیلهای افغانستان در کنار سرکوب باشندگان اصلی این تکهی جغرافیایی،

هر ساله دهها هزار پاکستانی را وارد افغانستان کرده و به آنان مدارک تابعیت افغانستان را اعطا
میکنند .برخی گزارشها حاکی از آن است که در سال جاری ،به شکل بیسابقهای اتباع پاکستان
وارد افغانستان شده و برای آنان مدارک هویت افغانستان ترتیب داده شده است .از سویی
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حکومتهای قبیلهای با کاربرد کلمه افغان برای همهی باشندگان این تکهی جغرافیایی ،تالش
در جعل ،مسخ و نابودی هویت تاریخی مردم افغانستان دارند و از سوی دیگر با وارد کردن

شهروندان پاکستان به افغانستان ،سعی در تغییر توازن قومی دارند .این اقدامات از زمان جنایتکار

معروف افغان ،عبدالرحمان ،تا اکنون به عنوان یکی از سیاستهای اصلی حکومتهای قبیلهای
افغانستان ادامه دارد.63

از مجموع این نکتهها و مثالها به این نتیجه میرسیم که بیثباتی نسبت به جامعه سیاسی

حداقل از نوع چالش در افغانستان وجود داشته و دارد .حتی اگر حاکمانی همانند عبدالرحمن

هم میخواستند به قول گریگوریان دولت مدرن بنا کنند اما چون این کار در جامعهای صورت

گرفت که متکی بر نیروی قبایل بود ،در نتیجۀ آن ،دولت قبیلهای متولد شد نه مدرن.
 )2-2افغانستان و بیثباتی رژیم سیاسی:

دومین بعد بیثباتی سیاسی ،تغییر و بیثباتی رژیمهای سیاسی است .رژیم ،قواعد رسمی و
غیر رسمی در یک نظام سیاسی است که حاکم بر ّ
حل مناقشات آن نظام میباشد .64با این تعریف
تعدّد و تکثّر قوانین اساسی افغانستان ،از زمان شکلگیری اولین قانون اساسی ( 1301ش) تاکنون،

نشان میدهد که قانون اساسی به عنوان قواعد رسمی و مکتوب که وظیفه تنظیم مناسبات دولت
و جامعه و روابط قوای سهگانه و همچنین مناسبات افراد جامعه با یکدیگر را دارد ،چقدر در

معرض تفسیر ،اصالح و تغییر بوده است .در افغانستان رسم بر این است که پس از تغییر رژیم،
در همان بحبوحه تحوالت ،اولین اقدام رژیم جدید ،لغو قانون اساسی گذشته و آوردن قانون

اساسی جدید است و این در تاریخ سیاسی جهان بیسابقه است .در زمان کمتر از نود سال،

هشت بار قانون اساسی یک کشور ،از بنیاد دگرگون میشود و به صورت میانگین ،حدود هر ده

ناتسناغفا رد یسایس داسف و یسایس یتابثیب

از رژیم ،قانون اساسی افغانستان مظهر اصلی آن است .

سال یک قانون اساسی جدید جای قانون اساسی قبلی را میگیرد .شاید در جغرافیای سیاسی
جهان ،نتوان کشوری را یافت که اینگونه شتابزده دچار بحران و تحوّل و بیثباتی در عرصه

قانونگذاری شده باشد؛ در صورتی که ثبات و دوام از ویژگیهای هر قانون اساسی است.

اولین قانون اساسی :تدوین اولین قانون اساسی پس از استقالل افغانستان توسط شاه اماناهلل

خان در 28اسد 1298ش1919 /م فراهم گردید  .در  20حمل  1302ش (19آوریل 1923م ) با

عنوان نظامنامه اساسی دولت علیّۀ افغانستان در  73ماده ،از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت
و سران قبایل در لویه جرگه جاللآباد به تصویب رسید .برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت

85

شاهی توسط قانون و مؤسسات سیاسی مثل هیئت وزرا ،شورای دولت و محاکم محدود گردید

و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان ،مصونیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین
شد.65

دومین قانون اساسی :وقتی نادرخان به حکومت رسید ،در ماه میزان 1309ش برابر با سپتامبر

1931م توسط لویه جرگه ،پادشاه شد و هیئتی مرکب از  105نفر از بین اعضای این لوی جرگه

جهت تصویب قانون اساسی که شورای ملی نامیده شد ،در ماه اکتبر قانون اساسی جدید را

به عنوان "اصول دولت علیّۀ افغانستان " مرکب از  110ماده به تصویب رساندند .این قانون
تفاوتهای آشکاری با قانون اساسی اماناهللخان داشت و تمام دستاوردهای دولت اماناهلل خان
را نابود کرد.66

سومین قانون اساسی :محمدظاهر شاه پس از مرگ پدر در خزان 1312ش به پادشاهی
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رسید و طبق همان اصول اساسی والد مرحومش ،سی سال تمام حکومت نمود .اما با استعفای

داوودخان از صدارت در  11حوت 1341ش مطابق سوم مارس 1962م ،ظاهر شاه داکتر یوسف
را به حیث صدر اعظم تعیین نمود .مهمترین اقدام تاریخی داکتر یوسف ،تعیین هیأت  7نفره برای
تدوین قانون اساسی کشور بود که به تاریخ  28مارس برابر با حمل  1342ش اعالم شد .و اولین

جلسه کمیته تدوین در  11حمل در وزارت عدلیه دایر گردید و یک نفر کارشناس فرانسوی به
نام لوی فوزیر به عنوان همکار در این کمیته کار مینمود و باألخره پس از بحث و جدلهای
فراوان و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی تدوین شده ،دوباره پیشنویس تهیه شده و به کمیته

سپرده شد .و سر انجام لویه جرگه تاریخی در  18سنبله 1343ش در عمارت سالمخانه ارگ

دایر شد و پس از ده روز بحث و جدل علنی و اعتراضات و برخی تعدیالت جزیی به تاریخ 29

سنبله 1343ش برابر با  20سپتامبر 1964م ،قانون اساسی در متن جدید ،توسط  454نماینده به
تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ  9میزان 1343ش برابر با اول اکتبر 1964م این قانون از
سوی ظاهر شاه توشیح شده و رسم ًا به مرحله اجرا گذاشته شد .
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چهارمین قانون اساسی :با کودتای  26سرطان 1352ش ،نظام شاهی و قانون اساسی مصوب

1343ش ُملغی گردید و داوودخان با تأسیس نظام جمهوری ،در بیانیه مورخ  23اگوست سال
1973م برابر با اول سنبله 1352ش ،تصویب قانون اساسی جدیدی را بر مبنای دموکراسی حقیقی

وعده داد .اما چهار سال بعد ،یعنی در سال 1976م هیئتی را به تهیه مس ّوده قانون اساسی موظف
ساخت .در  26ژانویه سال 1977م برابر با دلو سال  1355ش ،مس ّودۀ قانون اساسی جدید در

جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعالن شد .انتخابات
دستوری با رأی علنی در زیر نظر مقامات دولتی و پولیس محلی صورت گرفته و اشخاص

مطلوب به تعداد  219نفر به نام اعضای منتخب لویه جرگه به مرکز آمدند .و یکصد و سی تن
هم از جانب رئیس جمهور به نمایندگی از اقشار مختلف مثل دهقانان ،کارگران ،روشنفکران و

زنان تعیین شدند .اعضای مزبور در کابل گرد هم آمده و در مدت  13روز از  31ژانویه تا 13
فوریه ،قانون اساسی جدید را در یک صد و سی و شش ماده به تصویب رساندند.

پنجمین قانون اساسی :کودتاگران مارکسیست در  7ثور 1357ش قدرت را به دست گرفتند.

سومین فرمان حکومت ترهکی که به تاریخ  24ثور 1357ش برابر با  14می 1978م صادر شد،
اساسی افغانستان به نام " اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان " در  25حمل 1359ش

توسط شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در  68ماده به طور موقت تصویب گردیده

و از اول ثور به اجرا گذاشته شد.

ششمین قانون اساسی :با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365ش ،داکتر نجیب برای

پیشبرد طرحهای خود که همان مصالحه ملی بود ،مسئله قانون اساسی را پیش کشید که باید سر از

نو طرح و تدوین گردد .قانون آن دوره از قانون اساسی 1343ش دوران ظاهر شاه و قانون اساسی
1356ش دورۀ داوود خان استخراج شده بود .داکتر نجیباهلل طبق سیاست سنتی افغانستان برای
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درباره لغو قانون اساسی زمان داوودخان و تعیین محاکم ملکی و نظامی جدید بود .پنجمین قانون

تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود ،لویه جرگه سال 1366ش را دایر نمود که

به تاریخ  8و 9قوس 1366ش لویه جرگه مذکور ،قانون اساسی را در  13فصل و  149ماده به

تصویب رسانید .همچنان لویه جرگه ،نجیباهلل را به حیث رئیس جمهوری افغانستان تعیین کرد.

هفتمین قانون اساسی :با سقوط رژیم نجیباهلل در  8ثور 1371ش و روی کار آمدن دولت
مجاهدین ،قانون نجیباهلل نیز م ُلغی اعالم شد .با روی کار آمدن آقای ربانی جنگها نیز شدت

گرفت .اما دولت آقای ربانی در کنار دیگر فعالیتها ،کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکیل
داد .این کمیسیون قانونی را در 10فصل و 114ماده تدوین نمود و یک کمیسیون  50نفره در ماه
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میزان 1372ش ،آنرا به تصویب رسانید .اما نه این قانون رسمیت یافت و نه حکومت آقای ربانی
توانست مقبولیت پیدا کند.
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هشتمین قانون اساسی :پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال 1381ش ،طبق موافقتنامه

بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی ،رئیس دولت انتقالی افغانستان ،یک هیئت  9نفره به

ریاست آقای شهرانی در  13میزان 1381ش تشکیل شد .اولین سمینار علمی و پژوهشی قانون
اساسی روز  17میزان از سوی شورای مدافعان صلح و دموکراسی در کابل دایر شد .تعداد زیادی

از حقوقدانان ،شخصیتهای علمی و سیاسی در آن شرکت کردند و به این ترتیب کار تدوین
قانون اساسی از آن تاریخ شروع شد.

قانون اساسی جدید توسط لویه جرگه تاریخی  22قوس الی  14جدی 1382ش منعقدۀ شهر

کابل در  12فصل و 162ماده به اتفاق آرا تصویب گردید و به تاریخ  6دلو 1382ش از طرف
سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

حامد کرزی ،رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان ،توشیح و انفاذ آن اعالم گردید. 68

بر اساس دیدگاه ساندرز ،رژیم متشکل از هنجارهای بلوندل (نوع رژیم شامل :اهداف،

روشها و درجه مشارکت) و نوع ساختار اقتدار (دیوید ایستون) است .شاخصهای ساختار
اقتدار با دو متغیر نظام حزبی و وضعیت رژیم از لحاظ نظامی و غیرنظامی بیان شده است.

بلوندل عناصر هنجارها را در ردیف هم دانسته و تغییر در نوع رژیم را باعث تغییر در اهداف،
تغییر اهداف را باعث تغییر روش ،و تغییر روش را باعث تغییر مشارکت میداند .اما ایستون نوع

رژیم و اهداف را قبول دارد و به جای عنصر مشارکت ،ساختار اقتدار را مطرح میکند .اما همه

این عناصر را با ساختار اقتدار یکی میداند و از آن به عنوان روش کلی که اقتدار را از طریق آن
سازمان دهی میکند یاد کرده است .تغییر در نظام حزبی و وضعیت نظامی باعث تغییر در ساختار
اقتدار یک نظام سیاسی میشود.

میتوان تص ّور کرد که هرکدام از این تغییرات یا ترکیبی از انواع این پنج تغییر در مقطع زمانی

خاصی رخ میدهد .همچنین وقتی که همه پنج نوع تغییر با هم و به طور همزمان صورت گیرند،
شدّ ت تغییر در رژیم بیشتر از حالتی است که یک تغییر به وقوع بپیوندد.
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تغییر رژیم= ( 2xتغییر در هنجارها)  +تغییر در نظام حزبی  +تغییر در وضعیت نظامی.
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بر این اساس ،پیشنهاد ساندرز برای تغییر رژیم عبارت است از )1 :تغییر در هنجارهای

رژیم (نوع ،هدف ،روش و درجه مشارکت در رژیم)  )2تغییر در نوع نظام حزبی و  )3تغییر در

وضعیت نظامی – غیر نظامی .شدت تغییر هنگامی است که هر سه شاخص باهم در یک زمان
تغییر کنند.

در افغانستان تغییر رژیم با شاخص هنجارها به صورت گسترده مطرح بوده

است .از دید بلوندل تغییر نوع رژیم بر اساس یک فضای سه بعدی صورت میگیرد )1 :اهداف
رادیکال -محافظ ه کارانه  )2شیوههای لیبرالی – خودکامه و  )3درجه مشارکت اُلیگارشیک– 70
دموکراتیک .و در نتیجۀ آن این تغییر حداقل به هفت نوع تقسیم میشود :اقتدارطلب محافظهکار،

اقتدارطلب رادیکال ،محافظهکار سنتی ،لیبرال دموکراتیک ،راست مردمی ،چپ مردمی و میانهرو

مردمی.

تغییر رژیمها در افغانستان با شاخص هنجاری از این منظر قابل توجه است؛ امیر عبدالرحمانخان

بدون مشارکت (استبدادی) ،دارای رژیم اقتدارطلب محافظهکار و سلطنت مطلقه است .اماناهلل

خان با اهداف سیاسی رادیکال (برابریخواهی اقوام و توجه به جایگاه زنان) ،روش لیبرالی و
مشارکت دموکراتیک تغییر را در هرسه بعد شکل داده است و به رژیم لیبرال دموکراتیک نزدیک
شده است .متعاقب آن واکنش حبیباهلل کلکانی است که در فضای محافظهکاری ،خودکامگی

و اُلیگارشیک برگشته است و رژیم کوتاه مدتش به محافظهکار اقتدارطلب نزدیک شده است.

پس از آن حکومت نادرخان است که نوع محافظهکار اقتدارطلب (سلطنت مطلقه) را تداوم
بخشیده است .بیست سال اول سلطنت ظاهرشاه به رژیم سنتی محافظهکار نزدیک است ،اما

ناتسناغفا رد یسایس داسف و یسایس یتابثیب

دارای حکومت نظامی و اهداف محافظهکار (حفظ وضع موجود اقتصادی) و روش خودکامه و

سالهای اواخر حکومت به مدل لیبرال دموکراتیک روی میآورد .دولت جمهوری داوود اهداف

رادیکال ،شیوه خودکامه و از مشارکت اُلیگارشیک برخوردار است و رژیم آن باید اقتدارطلب
رادیکال باشد .رژیم کمونیستی اهداف رادیکال ،شیوۀ خودکامه و مشارکت اُلیگارشیک دارد و به

ظاهـر نظام دوحزبـی دارد .حکومت مجاهدیـن اهداف محافظهکارانه ،شیوۀ خودکامه و مشارکت
اُلیگارشیک دارد و کابینه و نظام چند حزبی دارد و ساختار اقتدار چندان متمرکز نیست.
حکومت طالبان ،اهداف رادیکال ،شیوه خودکامه و مشارکت اُلیگارشیک که رژیم اقتدارطلب

رادیکال را دربرداشت .حکومت کرزی اهداف محافظهکارانه ،شیوۀ لیبرالی و درجه مشارکت

دموکراتیک دارد که رژیم لیبرال دموکراتیک را تمثیل نموده است.
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تحلیل نهایی آن است که بیثباتی رژیمها در افغانستان بسیار گسترده و به لحاظ ماهیت و

اهداف و روش متنوع و گوناگون بوده است و شدت این تغییرات در رژیمهای مارکسیستی،
مجاهدین ،طالبان و دوران جدید است .چون در هر چهار رژیم فوق ،ضمن تغییر در هنجارها

(اهداف ،ماهیت و روش) ،شاهد تغییر همزمان در وضعیت ارتش و نیروی نظامی افغانستان و

همچنین تغییر در آرایش گروههای سیاسی هستیم.

یکی از مشکالت این کشور و از دالیل عدم اجرای عدالت ،قانون اساسی ظالمانه آن است
که رسم ًا حقوق یک سوم از جامعه افغانستان(شیعیان) را نادیده گرفته است .در قانون اساسی
دوره ربانی ،مذهب حنفی مذهب رسمی افغانستان اعالم گردید و متعاقب آن باید رئیس دولت و

حکومت مردم مسلمان ،از پدر و مادر مسلمان متولد شده و پیرو مذهب حنفی باشد.71
 )3-2افغانستان و بیثباتی حکومتها

سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

هرچند با بیان بیثباتیها در جامعه و رژیم سیاسی ،دیگر نیازی به توضیح بیثباتی و تغییر

حکومتها و مقامات .نیست اما بهطور اشاره ،از عصر عبدالرحمنخان تاکنون حدود بیست نفر

شاه ،صدر اعظم ،رئیس جمهور یا امیر شدهاند .امیر عبدالرحمن ،امیر حبیباهلل خان ،اماناهلل ،امیر
نصراهلل ،حبیباهلل کلکانی ،نادرخان ،ظاهرشاه (هاشمخان ،شاه محمودخان ،داوودخان و داکتر
یوسف) ،داوودخان ،ترهکی ،امین ،کارمل ،نجیب ،مجددی ،ربانی ،مال عمر و کرزی .چیزی که در

این میان مهم است ،این است که برخی از این افراد مثل ظاهر شاه چهل سال ،امیر عبدالرحمن

و امیرحبیب اهلل خان هرکدام بیست سال حکومت داشتهاند و امیر نصراهلل خان سه روز و ترهکی
و امین و حبیباهلل کلکانی جمع ًا کمتر از دو سال ،و مال عمر و ربانی هر کدام حکومت موازی
داشتهاند .عم ً
ال مال عمر بر بیشتر خاک افغانستان حاکم بود اما به لحاظ رسمی و بینالمللی آقای
ربانی حاکم تلقی میشد.

این تغییرات فقط مربوط به حکومتها میشد اما اینکه در داخل حکومتها چه قدر
تغییرات و بیثباتی در کابینه ،پستها و مقامات وجود داشته خود بحث مفصلی است که
از حوصلۀ این جستار خارج است.
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 )4-2بیثباتی سیاسی و فساد سیاسی در افغانستان:

بیثباتی در افغانستان ابعاد ذیل را دامن زده است :در قدم اول هیچ رژیم و هنجار حقوقی-

سیاسی و اجتماعی در افغانستان شکل نگیرد .در قدم دوم بر فرض شکلگیری ،بیثباتی از نهادینه
شدن هنجارها و رویههای سالم حقوقی و سیاسی و نهادهایی چون دولت جلوگیری نموده است.

در قدم سوم کثرت و تعدد رژیمهای برآمده از بیثباتی ،به آشفتگی ،تداخل و سردرگمی میان

هنجارها و قوانین انجامیده است .و در قدم چهارم بیثباتی باعث شده است که حجم اصلی منابع
در بخشهای نظامی و امنیتی که نوع ًا در فضای پنهان کاری است هزینه شوند و سیاستمداران،

جامعه را به سمت اقتدار گرایی بیشتر سوق داده و زمینه دستکاری در قوانین را فراهم ساخته تا
جامعه هر چه بیشتر به اعمال خودسرانه دست زنند .در قدم پنجم بیثباتیهای طوالنی مدت ،بی
قانونی و قانون شکنی و تخریب منابع و سوء استفاده از منصب را به صورت فرهنگ و عادت
سیاسی اجتماعی در آورده است که الفنستون آن را خودمختاری و آزاد زیستن قبایل تص ّور نموده

است .در قدم ششم به تضعیف نظام سیاسی و ناتوانی در إعمال حاکمیت ،اجرای برنامهها و
به تضعیف و نابودی کنترل سیاسی در افغانستان انجامیده است .ضعف یا نبود کنترل ،عاملی

است که سیاستمداران و مقامات عالی رتبه را به سوء استفاده از موقعیت و جایگاه قانونیشان
واداشته است.

فرض نظریههای کنترل این است که افراد ذات ًا رفتار ضد اجتماعی دارند مگر این که کنترل

اجتماعی به طور کافی قوت داشته باشد .در این جا سخن از کنترلهای درونی و بیرونی نیز

مطرح است .فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی ،علت اصلی کجرفتاری است .کنترل درونی مربوط
به اعتقادات ،اخالقیات و روحیات و باورهای دینی و فرهنگی خود فرد و جامعه است که رفتار
فرد یا جامعه را از درون کنترل میکند .اما کنترلهای بیرونی در قالب قوانین ،نهادها ،سازمانها و

ناتسناغفا رد یسایس داسف و یسایس یتابثیب

انجام اصالحات منجر شده است .نتیجۀ این نکات را میتوان در یک جمله خالصه کرد :بیثباتی

نیروهای نظامی و انتظامی است که فرد و جامعه را از بیرون کنترل میکند .مهمترین کنترلکنندۀ

بیرونی نظام سیاسی است که دارای قدرت فایقه در امر کنترل محسوب میشود و سه نهاد مقننه
و هنجار ساز ،قضائیه و اجرائیه را در بر دارد.

در زمان شاه شجاع« ،جنگ داخلی دوازده ساله وضع حکومت را دگرگون ساخته و احوال از

آنچه در باال گزارش یافت نیز بدتر شده است .شاه اکنون بیش از پیش وابسته به اشراف درانی
است و در نتیجه از هر اختیاری در انتصاب وزیرانش و تقریب ًا از هرگونه نظارتی بر اعمال آنان
محروم است».72

«سپاهیان دولت درگیر جنگ با یکدیگرند و در نتیجه بسیاری از قبایل و والیات سر به
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شورش برداشته و یا خودمختار شدهاند و بسیاری از منابع درآمد از دست رفته است و بیشتر آنچه

مانده است صرف تیول اشراف میشود و مابقی طعمه دستبرد فرمانداران و وزیرانی میگردد که
شاه قدرت اصالح آنان را ندارد و اگر کوشش در حفظ انضباط آنان بنماید شاید از هواداریشان

محروم بماند».73

«شاه چون نمیتواند قبایل را مجبور به اعزام یگانهای نظامی مورد تعهدشان بنماید ،افواج
ّ
متشکل از افرادی است که در بدل حقوق یا با وابستگی اربابانشان خدمت
ارتش او اکنون

میکنند .طبع ًا کمبود درآمدها باعث کمی سپاهیان است و سپاهیان موجود بیش از آن که به شاه
خدمت کنند ،در خدمت فرماندهان خویشند».74

مهمترین وجه بیثباتی نااطمینانی از وضعیت سیاسی است و این وضع به بیاعتمادی گسترده

مقامات سیاسی نسبت به جایگاه و موقعیتشان منجر میشود .نااطمینانی از جایگاه در صورتی
سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

که کنترل هم تضعیف شده باشد ،زمینه بیشتر را برای سیاستمداران جهت اعمال غیرمشروع و

منافی منصب و منافع عمومی فراهم میکند .پادشاهان و حاکمان افغانستان حکومت را غنیمتی
میدانستند که تا وقتی باقی است ،باید از آن بیشترین بهره را برد .نقل قولی از حبیباهلل کلکانی
موجود است که با صداقت اظهار کرده« :پادشاهی افغانستان اعتبار ندارد ،چنانکه سردار عنایت

اهللخان سه روز پادشاه بود .در زمان دوستمحمدخان پسران او والیات را مانند حق مهر بین
خود تقسیم کردند و دلیل آن را چنین گفتهاند که چون کار افغانستان اعتبار ندارد ،ما برادران ،این

کشور را بین خود تقسیم میکنیم ».75این امر بیشتر در نظام سیاسی جدید بعد از طالبان ،قابل
ردیابی است .در نامطمئن بودن از وضعیت سیاسی ،ذکر همین نکته کافی است که بدانیم چرا

زندگی و خانوادۀ اکثر مقامات بلندپایه سیاسی همانند برخی اعضای کابینه ،والیان و نمایندگان
پارلمان کشور در خارج از کشور قرار دارد .بیاطمینانی سیاسی باعث میشود که مقامات جایگاه

سیاسیشان را برای اولین بار و آخرین بار تصور نموده و در حداقل فرصت بیشترین درآمد را

کسب کنند .و یا از طریق خویشگماری و نوچهپروری و پارتیبازی و سفارشات از باال ،مدت

فرصت حداقل را بیشتر کنند .در هر صورت نتیجه یک چیز است.

در مورد فساد رژیمهای سیاسی بهراستی ،همین سؤال کافی است که بدانیم چرا در این
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کشور قانون اساسی به چنین سرنوشتی دچار گشته است؟ عوامل متعددی ممکن است در رقم
زدن چنین سرنوشتی دخالت داشته باشد .در این میان ،به نظر میرسد سه عامل نقش تعیینکننده

دارند :عدم جامعیت قانون اساسی ،فقدان ثبات سیاسی ،و نادیده گرفتن حق مشارکت سیاسی

مردم .در افغانستان ،هر سه عامل به طور برجسته وجود داشتهاند .76زیرا:

او ً
ال :قوانین اساسی گذشته ،بیتوجه به مصالح و منافع م ّلی ،بر اساس خواست هیأت حاکم

و فقط برای دورهای خاص تدوین شد و به تصویب رسید ،در صورتی که قانونگذار باید نوع
وضعیت و روابط اجتماعی و مصالح م ّلی را در نظر بگیرد و بر اساس آن ،قانون وضع کند.

زیرا کلیّت از صفات یک قانون و قاعده حقوقی است .کلی بودن قانون به این معنا ،حافظ منافع
عمومی است ،نه سودجویی شخصی و فردی .این ویژگی سبب میشود همه مردم قانون را
عادالنه بپندارند و از آن پیروی نمایند.
الزمه ک ّلیت قانون ،دوام و ماندگاری آن است .قاعده حقوقی به طور طبیعی ،مقیّد به زمان

خاصی نیست .قانونی که در جهت تأمین منافع و مصالح عا ّمه وضع شود ،پس از تصویب،

افغانستان را فراهم ساخته است.

ثانی ًا :طی چند دهه (1301ـ 1382ش) بیش از دوازده بار در این کشور ،حکومت تغییر کرده

است .هر دولتی که روی کار آمده ،در نخستین اقدام خود ،قانون اساسی دولت پیشین را ملغی
اعالم داشته و تا فراهم آمدن فرصت قانوننویسی مجدّ د ،با فرمانهای موقّت ،حکمرانی کرده

است.

ثالثا :مهمتر از همه ،مردم افغانستان در وضع و تصویب قوانین اساسی گذشته ،هیچ نقشی

ناتسناغفا رد یسایس داسف و یسایس یتابثیب

وجودی مستقل پیدا میکند و از اراده قانونگذار جدا میشود .چنین قانونی با زوال حکومت ،از
بین نمیرود« .عدم ک ّلیت» از عواملی است که زمینه تغییر و جایگزینی سریع قانون اساسی در

نداشتهاند .همه قوانین اساسی کشور حالت اعطایی داشته و توسط کمیسیون منصوب از سوی
دولتهای وقت تدوین شدهاند .برخی از آنها ،که توسط «لویه جرگه» به تصویب رسیدهاند ،نیز
جای تأ ّمل دارند؛ لویه جرگههای آن زمان را نمیتوان نماد اراده م ّلی به شمار آورد .زیرا تشکیل
آنها فقط جنبه تشریفاتی داشته است.

بدین روی ،عدم ثبات سیاسی و فقدان قانون اساسی جامع از یکسو ،و محرومیت مردم از
حق مشارکت سیاسیشان از سوی دیگر ،زمینه عینیت یافتن وحدت م ّلی در کشور را از بین

برده و احساس عدم تعلق به منافع عموم و کالن ،باعث شده است که سرمایه و امکانات ملی
صدمه ببیند.
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از آثار ویرانگر جنگ و بیثباتی ،عادت شدن برخی رفتارهای قانون شکنانه و مجرمانه است.

و برخی نیز با استفاده از بینظمی برای جبران کمبودهای زمان جنگ مرتکب جرم میشوند.
پس از پایان جنگ که آن هم یک دوره بیثباتی اجتماعی به شمار میرود ،این وضع ادامه
دارد .77در مدت سه دهه جنگ در افغانستان ،این جامعه مدت طوالنی را در خأل قانون و خأل
قدرت سیاسـی به سر برده است .در آن زمان نظر یک قوماندان بیسواد که در جنگ زاده شده

و یا رشد نموده و کالن شده است ،حیثیت قانون را داشت و نظریات قوماندان مذکور بدون

کوچکترین کاستی به شکل وحشیانه آن بر مردم تطبیق میشد .78بنابراین بیثباتی باعث بیقانونی،
قانونشکنی ،حیف و اموال امکانات عمومی و ...شده است.
جمع بندی:
در این تحقیق ضمن اشاره به ضرورت بحث ،فساد سیاسی را در نتیجه بیثباتی سیاسی در سه
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بخش جامعه ،نظام و حکومت مورد بررسی قرار دادیم .از آن جا که در این کشور جامعه سیاسی

دچار بیثباتی است ،نظام سیاسی و حکومت نیز همیشه بیثبات بودهاند .این بیثباتیها باعث
شده است که اصل منفعت ملی و جایگاه و موقعیت عمومی ،هیچگاه از سایه اقتدار شخصی و
طایفهای فراتر نرود و قانون جامع نیز به دلیل همین شرایط هیچگاه شکل نگیرد .همچنین

بیثباتی سیاسی باعث شده است که نهاد سیاسی و جریان اداری و نهادهای قانونی در این کشور
آسیب جدی ببیند و جامعه و مردم در شرایط بیقانونی و هرج و مرج عادت نموده و امورات

زندگی خود را از طریق أخاذی ،رشوه و  ...بگذرانند .همچنین بیثباتی سیاسی در این کشور

باعث شکلگیری قوانین گوناگون و در نتیجه با عث سردرگمـی و یا ایجاد راههای فرار از قوانین
موجود و نیمبند شود .مجمـوع ایـن امور باعث شــده است که فرهنگ فساد در سیاستمداران

امروز افغانستان به دلیـل نااطمینانی از جایگاه و موقعیتشان به یک امر عادی تبدیل شود و فساد
ی های اداری و اجتماعی به صورت گسترده منتشر شود.
از این منبع به سرازیر 
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پینوشتها
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 . 1معلوف ،لوییس؛ المنجد فی ال ّلغة و االعالم ،بیروت ،دارالمشرق ،چاپ سی و سوم ،1992 ،ص .583
 -2عمید ،حسن؛ فرهنگ عمید ،تهران :انتشارات امیر کبیر ،ذیل کلمه فساد.
 -3دهخدا ،علیاکبر؛ لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران ،دیماه ،1341جلد  ،35ش مسلسل ،79:حرف ف،
ص .247 – 248
 -4الخلیل احمد ابن فراهیدی ،العین ،ج  ،7ص .231
 - 5ابن منظور ،محمد؛ لسان العرب ،قم :نشر ادب حوزه 1405 ،هجری قمری 14 ،جلد ،ج  ،3ص 335
 -6اصفهانی ،راغب؛ مفردات الفاظ القرآن ،چاپ سوم ،قم ،ذوی القربی1424 ،ه-ق1382 ،ه-ش.
 -7حسن مصطفوی،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،8چاپ اول 1360 ،ص  .33و ص .84-85
 -8مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار ،ج  ،6ص  41و عدل الهی ص .202
 -9مطهری ،مرتضی؛ درسهایی از الهیات شفاء ،چاپ اول ،تهران :انتشارات حکمت ،زمستان  ،1370ج،2
ص  347و .348
 -10همدمی؛ ابوالفضل؛ خطبهسرا ،فساد مالی ،چاپ اول ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تابستان
 ،1383ص .35
 -11همان ،ص .38
 -12رهبر ،فرهاد ،فضل اهلل میرزاوند و غالم رضا زال پور ،بازشناسی عارضه فساد ملی ،تهران ،جهاد
دانشگاه ،1385 ،چاپ اول ،ص .137
 -13النگیست ،پیتر ،و دیگران ،برنامههای جهانی مبارزه با فساد ،ترجمه امیرحسین جاللی فراهانی و
حمید بهرهمند بکنظر ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،پاییز  ،1387ص ( 1سخن
ناشر).
 -14هیوود ،پل؛ فساد سیاسی،ترجمۀ محمد طاهری و میرقاسم بنیهاشمی ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات
راهبردی ،چاپ اول ،1381 ،ص .63
 -15همان.
 -16همان ،ص .63
 -17هانتینگتون ،ساموئل؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران:
نشرعلم ،چاپ اول ،1371 ،ص .90-91
 -18النگیست ،پیتر و دیگران ،ص .15
 -19رهبر ،فرهاد ،میرزاوند ،فضلاهلل و زال پور ،غالمرضا ص .137
 -20پل هیوود ،ص .22-23
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 -21رهبر ،فرهاد ،میرزاوند ،فضلاهلل و زال پور ،غالمرضا ،ص .102
 -22همان  ،ص 153
 -23همان ،ص .15 – 14
 -24همان ،صص .153 154-
 -25همان ،صص  15و .16
 -26معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (متوسط) ،تهران :امیر کبیر ،ج ،1چاپ هشتم ،1371 ،ص .1186
 -27همان ،ص .1186
 -28عمید ،حسن ،فرهنگ عمید( ،یک جلدی) تهران :امیر کبیر ،چاپ دهم 2535 ،شاهنشاهی ،ص .360
 -29معین ،محمد ،ص .1186و حسن عمید ،ص.360
 -30خواجه سروی ،غالمرضا ،رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،1382 ،ص .76
 -31برچر ،مایکل و جاناتان ویلکنفلد ،بحران ،تعارض و بیثباتی ،ترجمه علی صبحدل ،چاپ اول،
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ اول ،1382 ،ص .95
 -32همان ،ص .96
 -33خواجه سروی ،غالمرضا ،صص .84-82
 -34همان ،ص .85
 -35ساندرز ،دیوید ،الگوهای بیثباتی سیاسی ،ص .106
 -36همان ،ص .28
 -37همان ،صص .108 106-
 -38همان ،صص .107 106-
 -39همان ،صص  114 107-و .364
 -40همان ،صص  118 117-و .137
 -41همان ،ص .126
 -42همان ،ص .134
 -43همان ،ص .143
 -44همان ،صص .172-171
 -45همان ،صص .120 119-
 -46همان ،صص.124 119-
 -47همان ،ص .120 119-
 -48همان  ،ص.122

 -62سایت بیبیسی فارسی ،صفحه افغانستان www.bbc.co.uk/persian/afghanistan ،تاریخ مراجعه:
.1387/2/22

 -63سایت کابل پرس 12 ،فوریه « 2011کوچیگری طالبان سال آینده نقاط مختلف افغانستان را
دستخوش بحران میکند»
 -64ساندرز ،دیوید ،ص .137
 -65فرهنگ ،محمدصدیق ،ص .593
 -66همان  ،ص .654 653-
 -67احمدی ،عیدمحمد و قاسمعلی صداقت ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،قم :انتشارات
بینالمللی المصطفی ،چاپ اول ،1388 ،ص .37 36-
 -68نادری ،پرتو« ،سرگذشت قانون اساسی در افغانستان» ،سایت مجما (مجمع جامعه مدنی افغانستان)1390/11/15،
 -69ساندرز ،دیوید ،ص .140 138-
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 -49صدیقی ،محمدصابر ،مشاور اداره عالی استراتژی تطبیق و نظارت بر فساد اداری ،در مصاحبه با
نگارنده در تاریخ  1389/7/7در کابل  -منطقه پروان .3
 -50روا ،الیور ،افغانستان ،اسالم و نوگرایی سیاسی ،ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم ،مشهد :آستان قدس
رضوی ، 1369 ،چاپ اول ،ص .35
 -51الفنستون ،مونت استوارت ،افغانان .جای ،فرهنگ ،نژاد ،ترجمه محمد آصف فکرت ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،چاپ اول ،1376 ،ص .158
 -52موسوی ،سیدعسکر ،هزارههای افغانستان ،ترجمۀ اسداهلل شفایی ،تهران :نقش سیمرغ ،چاپ اول1379 ،
 -53مونت استوارت الفنستون ،ص .155
 -54سیستانی (بارکزی) ،اعظم ،آیا افغانستان یک نام جعلی است؟ ،پشاور :مؤلف ،چاپ اول،1386 ،
صص  4-2و .10
 -55سایت کابل پرس 12 ،فوریه « 2011کوچیگری طالبان سال آینده نقاط مختلف افغانستان را
دستخوش بحران میکند»
 -56ارزگانی ،سخی ،سایت
 -57کاتب هزاره ،فیض محمد ،سراج التواریخ ،ج  ،3ص .738-737
 -58رشید ،احمد ،همان ص .161
 -59سمسور افغان ،سقاوی دوم ،ترجمه خلیلاهلل وداد بارش ،اداره دارالنّشر افغانستان ،بی جا ،چاپ اول،
 ،1377ص .152
 -60همان ،صص  148و .154
 -61همان ،ص .13
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 -70اُلیگارشی  oligarchyحکومت توسط تعداد اندک است که به نفع خود کار میکنند و در مقابل
اریستوکراسی که حکومت با تعدادی اندک است اما به نفع عموم کار میکنند (.ایان مک لین ،فرهنگ
علوم سیاسی آکسفورد ،ترجمه حمید احمدی ،تهران :نشر میزان ،1381 ،ص .)570
 -71دولت آبادی ،بصیراحمد ،شناسنامۀ افغانستان(ویرایش سوم) ،تهران :نشر عرفان ،چاپ چهارم،
 ،1387ص .523
 -72الفنستون ،مونت استوارت ،ص .458
 -73همان ،ص .458
 -74همان ،ص .459
 -75بینش ،وحید ،افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی ،کابل :مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی
افغانستان ،چاپ اول ،1388 ،ص  .123و شاهآقا مجددی ،حبیباهلل خادم دین رسولاهلل ،کابل :میوند،
 ،1380ص .95
 -76نادری ،پرتو  ،همان.
 - 7فیضی ،نبی ،پولیس ملی و کشف علمی جرم ،کابل :انتشارات عالمه عبدالحی حبیبی ،چاپ اول،
خزان  ،1387ص .21
 -78فیضی ،نبی  ،ص .22

مکانيزم نظارت بر سازمانهاي غيردولتي در قوانين افغانستان

دکتر عبدالعلي محمدي

1

چکيده

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

موضوع نظارت بر سازمانهای غيردولتی از اين رو دارای اهميت دانسته میشود که
فعاليت وسيع و فراگير آنها برای دولت و حاکميتها با مخاطراتی همراه است .افغانستان
بنا به داليل و مالحظاتی ,به طور غيرعادی گرفتار سازمانهای غيردولتی است که در تمام
عرصهها و زمينهها فعاليت دارند و ميزان قابل توجهی از وجوه امدادی از سوی کشورهای
کمک کننده را به خود اختصاص میدهند.
قوانين و نظام حقوقی افغانستان در اين زمينه موقف منسجم و روشنی ندارد؛ قانون
مدنی ،قانون سازمانهای اجتماعی و قانون سازمانهای غيردولتی اسناد حقوقی را تشکيل
میدهند که هرکدام به گونة نسبتا متفاوت با پديده سازمانهای غيردولتی برخورد میکنند.
نظارت بر سازمانهای غيردولتی در قانون مدنی چنان شديد و سختگيرانه است که مجال
فعاليت آزادانه را از آنها باز میستاند؛ قانون سازمانهای اجتماعی چنان منفعل برخورد
میکند که هيچ مکانيزمی برای نظارت بر آنها منظور نمیکند .در اين ميان تاحدودی
میتوان به قانون سازمانهای غيردولتی اعتماد نمود .عالوه بر آن ,ابهام در تعريف و
تعيين وضعيت اين سازمانها نيز از مسائلی است که نظام حقوقی کشور از آن رنج میبرد.

واژگان کلیدی :نظارت ،سازمانهای غيردولتی ،قانون ،نظام حقوقی
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 .1پوهندوی دکتر عبد العلی محمدی عضو علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) و معاونت علمی -تدریسی

مقدمه

امروزه سازمانهاي دولتي از فعاالن بسيار مهم و بازيگران موثر و تعيين کننده در عرصههاي

مختلف داخلي و بينالمللي محسوب ميشوند .هرچند ورود اين بازيگران به صحنه ،پيشينه
زيادي ندارد اما طي همين مدت کوتاه ،توانستهاند در نقش يک رقيب نسبتا قوي و جدي

براي دولتها ظهور نمايند .سازمانهاي غيردولتي که نوعا با همين نام(Nongovernmental

 )Organizationsخوانده ميشوند ,عرصههاي فرهنگ ,اقتصاد و سياست را در حد زيادي

متاثر نموده و دولت و کارکردهاي آن را به چالش ميکشند.

از سوي ديگر ،فعاليتهاي اين سازمانها؛ به خصوص سازمانهاي بينالمللي ,نوعا در قالب
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نوعدوستي و از روي احساس بشردوستانه صورت ميگيرد و اين چيزي نيست که به سادگي
بتوان آن را زير سوال برد و مانع آن شد اما در عين حال ،از ديد سياسي و فرهنگي ،اين
فعاليتها به همان اندازه که با ظاهر آراسته و موجه انجام مييابند ,در واقع ,ممکن است براي
بنيادهاي ارزشي و سياست جامعه خطرآفرين و تهديد برانگيز باشند؛ اين ترديد در مورد تمام

اين سازمانها قابل طرح است .از اين جهت ,دولتها نميتوانند در قبال فعاليتها و عملکردهاي

اين سازمانها بيتفاوت باشند .ممکن است بيتوجهي و بيتفاوتي در اين رابطه ,تاوان سنگيني

بر يک دولت تحميل کند و ارزشهاي اجتماعي يک جامعه را با آسيبهاي جدي و سهمگيني

روبرو نمايد .از اين رو ,مسئله نظارت بر فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي به خصوص سازمان

هاي بينالمللي ،ضرورت جدي و اهميت چشمگيري مييابد.

افغانستان کشوري است که ميتوان آن را جوالنگاه سازمانهاي غيردولتي دانست؛ حضور

پرشمار اين سازمانها در افغانستان به خصوص بدنبال تحوالت سال  2001به بعد ,اين کشور را

به عرصه رقابت و بازار درآمد براي سازمانهاي غيردولتي تبديل کرده است .از مجموع بودجه
کمکي تخصيص يافته براي بازسازي افغانستا ِن پس از جنگ در اجالس توکيو ,هشتاد درصد آن
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به سازمانهاي غيردولتي و فقط بيست درصد آن به دولت افغانستان پرداخت ميشد؛ بسياري از
پروژههاي بازسازي نيز توسط آنها تعريف و اجرا ميگرديد .اين درحالي بود که اين سازمانها

نسبت به کارکرد شان در برابر هيچ نهاد داخلي يا بينالمللي پاسخگو نبودند و اصال معلوم نشد

که اين بودجه هنگفت که به نام ملت و مردم افغانستان به اين کشور سرازير گرديد ,کجا و

چگونه مصرف شد .به همين جهت و به منظور رهايي از اتهام ناکارآمدي بود که دولت افغانستان

مجبور شد اعالم کند اگر کمکهاي مالي به طور مستقيم در اختيار حکومت قرار نگيرد ،نسبت
به مصرف آن به هيچ کس و مرجعي پاسخگو نخواهد بود و در يک رايزني و مذاکره سياسي,

مصرانه از کشورهاي کمک دهنده و دونرها خواست که حداقل ,به ميزان پنجاه درصد بودجه
کمکي بايد در اختيار حکومت افغانستان قرار گيرد .سرانجام اين خواست حکومت افغانستان

در اجالس لندن در سال  ,2006مورد اجابت دونرها و کشورهاي کمک کننده قرار گرفت.

همچنين ,دولت افغانستان در رابطه با سازمانهاي غيردولتي موضع نسبتا فعالي اتخاذ نمود و با
همکاري مراجع کمک دهنده ,سازوکارهاي نظارتي را تعريف و به اجرا نهاد تا بتواند با نظارت
افغانستان ,به تدريج ,به انجيوساالري نيز خاتمه دهد.

پژوهش حاضر بر آن است مسئله نظارت بر سازمانهاي غيردولتي را با توجه به قوانين

افغانستان و از منظر حقوق عمومي ,در سه مبحث مورد بررسي و مطالعه قرار دهد؛ در مبحث
نخست ,وضعيت حقوقي و جايگاه قانوني سازمانهاي غيردولتي مطرح ميگردد؛ در مبحث دوم,

ضرورت نظارت و در مبحث سوم ,گستره نظارت بر اين سازمانها بررسي ميشود.
مبحث اول :وضعيت حقوقي سازمانهاي غيردولتي

در اين مبحث ,ديدگاه و موقف قانون و اسناد حقوقي کشور در رابطه با نقش و جايگاه

سازمانهاي غيردولتي مورد بررسي قرار ميگيرد تا روشن گردد که از منظر حقوقي ,اين سازمان

ها داراي چه نشانها و خصوصياتي هستند و اصال به لحاظ حقوقي ,چه وضعيتي دارند و قانون
آنها را با چه ويژگيهايي ميشناسد .از اين رو ,اين موضوع با توجه به قانون اساسي ,قانون مدني,

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

بر اين سازمانها ,ضمن بررسي عملکرد آنها و اطالع از ميزان و موارد مصرف بودجه کمکي به

قانون سازمانهاي اجتماعي و قانون موسسات غيردولتي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
قانون اساسي

حضور رسمي سازمانهاي اجتماعي با عنوان «جمعيت» به دهه دموکراسي در افغانستان يا

دوران مشروطه باز ميگردد .قانون اساسي مشروطه از جمعيتها و احزاب سياسي ياد ميکند و

تشکيل اين گونه سازمانها را حق مدني مردم ميشناسد 1.اما در عين حال ,اثر و نشان مشخصي
از فعاليت اين سازمانها يا جمعيتها در متون تاريخي افغانستان به چشم نميخورد .قطع نظر
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از هيئتهاي مذهبي ,وقف و امور ديني ديگر که احتماال در جمع اين موسسات و سازمانها
جاي ميگيرند ,آنچه از متون تاريخي در خصوص فعاليت و کارکرد اين تشکلها ميتوان

بدست آورد آن است که اين سازمانها عمدتا در قالب گروههاي فشار و يا در راستاي تامين
اهداف احزاب و فعاليتهاي سياسي يا مطبوعاتي ظهور و بروز داشتهاند 2.اين در حالي است
که نمونههايي از سازمانهاي اجتماعي همانند چاندهَ ,ح َشر و غير آن در سطوح متفاوت به
لحاظ اجتماعي و جغرافيايي در نقاط مختلف افغانستان وجود دارند .قانون اساسي جمهوري

اسالمي افغانستان( )1382نيز با الگو پذيري از قانون اساسي مشروطه و بنا بر اقتضاي دموکراسي,
در شمار حقوق و آزاديهاي عمومي ,يک حکم کلي را در ماده سی و پنجم در رابطه با
سازمانهاي اجتماعي مقرر ميدارد و طبق قاعده ،جزئيات قضيه را به قانون عادي موکول ميکند:

«اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي ,مطابق به احکام قانون,

جمعيتها تاسيس نمايند»....
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قانون مدني

قانون مدني ،سازمانهاي اجتماعي را با دو عنوان جمعيت و موسسه و با وضعيتهاي

متفاوت ,در مبحث مربوط به اشخاص(حقيقي/حقوقي) مورد توجه قرار داده و احکام و مقرراتي

دربارة آنها بيان ميکند .از منظر قانون مدني ،شخصيت حکمي/حقوقي را به دو نوع عام و خاص

تقسيم 3و براي دستهبندي اشخاص حکمي ،از دو معيار بهره ميگيرد :بنا بر يک معيار ،حوزه
ايجاد اشخاص حقوقي مورد توجه واقع شده و بنابراين ،اگر يک شخص حقوقي از سوي مراجع
داخل در قلمرو عمومي شکل بگيرد ،جزء اشخاص حقوقي عمومي محسوب ميگردد و اگر از

سوي فرد يا گروهي از افراد و در حوزه خصوصي شکل بگيرد ،شخص حقوقي خصوصي قلمداد

ميشود .اما براساس معيار ديگر که از استثناي ذيل ماده  338قانون مدنی استفاده ميگردد ،اراده
قانونگذار تعيين کننده نوعيت اشخاص حکمي است .براين اساس ،هر شخص حکمي را که

قانون در يک دسته قرار دهد ،از همان نوع به شمار ميرود.

به طور کلي اشخاص حکمي خصوصي را ميتوان در سه دسته جاي داد :شرکتهاي تجاري،

موسسات غيرتجاري و موقوفات .شرکتهای تجاری داراي اقسامي است که در اصولنامه تجارت
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و قانون مربوط بيان شده است؛ شرکتهاي تجارتي ،از زمان ايجاد ،داراي شخصيت حقوقي

ميشوند که با ثبت و اعالن آنها در مراجع رسمي ،تکميل ميگردند .از آنجا که هدف شرکتهاي

تجارتي ،کسب سود و منفعت مادي است ،لزوما انتفاعي خواهند بود و از اين رو ،بحث از اين

شرکتها ،انواع و مسائل آن در حقوق تجارت مطرح و از نظر مقررات ،تابع حقوق خصوصي و

قواعد مربوط به اين عرصه ميباشند.

نوع ديگر اشخاص حکمي خصوصي ،موسسات غيرتجاري هستند که از گروهي افراد براي

مقاصد خاص و به گونه غيرانتفاعي ،ايجاد ميشوند .قانون مدني از اينگونه موسسات با عنوان

جمعيت و موسسه ياد ميکند و در تعريف جمعيت مقرر ميدارد« :جمعيت عبارت است از

مجموع اشخاص حقيقي يا حکمي که براي مدت معين يا غيرمعين به منظور تامين اهداف خيريه
عامالمنفعة اجتماعي ,علمي ,ادبي ,فني و هنري {که به طور} غيرانتفاعي مطابق به احکام قانون

تشکيل شده باشد 4».از ديد قانون مدني ,جمعيتها با توجه به اهدافشان به سه نوع تقسيم
جمعيت فرهنگي ,انکشاف امور علمي ,فني ,ادبي و هنري است؛ هدف جمعيت خيريه هم انجام

امور خيريه و تامين رفاه اجتماعي اعضا يا سايرين و هدف جمعيت عامالمنفعه نيز تامين منافع
عمومي و همگاني بيان شده است.

5

قانون مدني راجع به موسسه نيز احکام و مقرراتي جدا از جمعيت پيشبيني ميکند و در

تعريف آن ميگويد« :موسسه عبارت از شخصيت حکمي است که براي انجام خدمات بشري,
ديني ,علمي ,فني و يا سپورتي از طريق تخصيص اموال براي مدت غيرمعين تاسيس يافته و

به روي اهداف غيرانتفاعي فعاليت مينمايد 6».همانگونه که مالحظه ميشود قانون مدني ميان
جمعيت و موسسه؛ هرچند بدون يک مبناي معتبر ,تفاوت مينهد و سازوکار تاسيسي نسبتا

متفاوتي براي آنها بيان ميکند؛ اينکه اين تفاوتها تاچه اندازه ميتوانند شاخص تفکيک ميان

موسسه و جمعيت باشند ,بحث ديگري است اما بر اساس قانون مدني ,مهمترين محورهاي

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

ميشوند که عبارتند از :جمعيت فرهنگي ,خيريه و عامالمنفعه؛ بر اين اساس ,هدف اصلي

تفاوت موسسه و جمعيت به اين قرار است:

 .1در تاسيس جمعيت ,ممکن است اشخاص متعدد حقيقي يا حقوقي مشارکت داشته
باشند اما موسسه توسط يک شخص حقيقي/حقوقي هم ايجاد ميگردد؛

 .2جمعيت ممکن است براي مدت معين يا غيرمعين ايجاد گردد اما موسسه لزوما براي
مدت نامعين بايد ايجاد شود؛

 .3در ايجاد جمعيت ,تخصيص مقداري دارايي و اموال ضرورت ندارد اما در ايجاد
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موسسه ,تخصيص مقداري اموال و دارايي اوليه الزم دانسته ميشود؛
 .4جمعيت ,ساختار تشکيالتي و سازماني نسبتا وسيع و مفصلي دارد که هيئت مديره و
مجمع عمومي از اهم آنهاست اما موسسه تنها توسط يک رئيس اداره ميشود.

اما موارد اشتراک جمعيت و موسسه ,در چهار محور اصلي و اساسي قابل بيان است که

عبارتند از :غيردولتي بودن ,غيرسياسي بودن ,غيرانتفاعي بودن و قانوني بودن .البته از اين ميان,
تنها شرط غيردولتي بودن به سختي از مواد قانون قابل فهم است؛ زيرا ساير شروط و ويژگيها

به صورت روشن و آشکار مورد توجه قانون مدني قرار گرفته و بر آنها تصريح شده است اما
شرط غيردولتي بودن از البالي بيانهاي مختلف قانون مدني ،استنباط ميگردد .از اين جهت,

احتمال دولتي بودن جمعيتها و موسسات خيلي بعيد از ذهن نخواهد بود .اينکه قانون مدني

بدون درنظر داشت يک معيار و مبناي علمي ,موسسات غيرتجاري را به دو دسته (جمعيت و
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موسسه) تقسيم نموده و تفاوت آنها را عمدتا در امور شکلي و صوري تعريف شده در همين

قانون ميداند ,ميتواند قرينهاي بر اين باشد که برخي از اين موسسات ممکن است دولتي باشند.
قانون سازمانهاي اجتماعي

اولين قانون در مورد سازمانهاي اجتماعي در سال  1368در چهار فصل و بيست وپنج ماده

توسط شوراي وزيران به تصويب رسيد .وضع و تصويب اين قانون بيش از آنکه ارزش حقوقي

و فني داشته و در پاسخ به يک نياز مبرم اجتماعي صورت گرفته باشد ,به منظور تامين اغراض
سياسي دستگاه حاکم در شرايط خاص آن زمان(حفظ بقاي رژيم دست نشانده روسها) انجام
شد .روشنترين دليل آن ,فقدان نوآوري و تعريف وضعيتهاي جديد در زمينه سازمانهاي

اجتماعي به گونة متفاوت نسبت به قانون مدني است.

اين قانون در تعريف سازمانهاي اجتماعي مقرر ميدارد« :سازمان اجتماعي عبارت از اتحاد

داوطلبانه جمعي از اتباع کشور است که سن هجده سالگي را تکميل نموده و به منظور تامين
اهداف اجتماعي ,اقتصادي ,فرهنگي ,علمي ,حقوقي ,ادبي ,هنري و حرفوي مطابق احکام اين
قانون تشکيل ميگردد 7».در اين قانون به منظور تامين اغراض سياسي و برقراري کنترول شديد
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بر فعاليت سازمانهاي اجتماعي ,ايجاد و تاسيس اين سازمانها ،منوط به اجازه خاص از سوی

رئيس جمهور بود؛ به طوري که مرجع رسمي ثبت و بررسي درخواست تاسيس و تاييد اساسنامه
ارائه شده از سوي موسسان ,دفتر رئيس جمهور و شخص وي معرفی شده 8و بعد از طي اين

مراحل اداري و قانوني ,شخصيت حقوقي يک سازمان اجتماعي؛ شکل گرفته و تثبيت ميگرديد.

9

قانون دوم در مورد سازمانهاي اجتماعي ,توسط شوراي وزيران حکومت انتقالي در تابستان

سال  1381بر مبناي ماده  32قانون اساسي مشروطه( )1343در چهار فصل و بيست وپنج ماده

تصويب شد .با آنکه اين قانون ,در زمينه ايجاد و فعاليت سازمانهاي اجتماعي فاقد ابتکار
ارزيابي ميشود اما در عين حال ,تغييرات نسبتا جزئي در مواد و محتواي قانون قبلي به وجود
آورد .در اين قانون عرصه اقتصادي از شمول اين قانون خارج گرديده است؛ مرجع بررسي
درخواست ايجاد سازمان اجتماعي و ثبت و انتشار اساسنامه آن ,وزارت عدليه معرفي شده
است؛ اعضاي موسسان از پنجاه تن به ده تن ,کاهش يافته است؛ در موارد سکوت ،نقص و

فقدان حکم در اين قانون ,مواد  403تا  439قانون مدني ،مدار اعتبار اعالم گرديده است؛ زمان
جزئي ديگر که اغلب ,اثر محسوس و ملموسي به لحاظ ماهوي در مورد سازمانهاي اجتماعي

نخواهند داشت 10.مطابق اين قانون «سازمانهاي اجتماعي(جمعيتها و انجمنها) عبارت از
اتحاد داوطلبانه اشخاص حقيقي است که به منظور تامين اهداف اجتماعي ,فرهنگي ,علمي,

حقوقي ,هنري و حرفهيي مطابق احکام اين قانون تشکيل ميگردد 11».بنابراين ,از منظر اين قانون,
سازمانهاي اجتماعي داراي خصوصياتي همچون :غيردولتي بودن ,غيرانتفاعي بودن ,غيرسياسي

بودن و قانوني بودن هستند که بازهم ميتوان گفت شرط غيردولتي بودن همچنان در ابهام است و
مانند ساير شرايط ,صراحت و وضوح الزم را ندارد .هرچند قانون  1368تالش داشت با تعريف
زمينه تعامل ميان ادارات دولتي و سازمانهاي اجتماعي ,اينگونه وانمود کند که اين سازمانها

دولتي نيستند و نبايد باشند 12اما ,قطع نظر از فضاي سياسي حاکم بر آن زمان ,استثناي اکثري که
در ماده سوم اين قانون نسبت به سن اعضاي سازمان جوانان ,پيشاهنگان ,شوراي زنان(دولتي) و

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

پاسخگويي به درخواست موسسان از شصت به سي روز کاهش يافته است و برخي موارد

اتحاديههاي صنفي(غيردولتي) پيشبيني شده بود؛ همچنين ذکر سازمانهاي اجتماعي در رديف
ادارات دولتي در مواد چهل وششم و پنجاويکم قانون اساسي  1366که مبناي وضع و تصويب

اين قانون بود ,قرينه روشن و مويد خوبي براي دولتي بودن و حداقل متاثر بودن اين سازمانها از
سياستها و اهداف رژيم وقت به شمار ميآمد .براين اساس ,تنها تفاوت مهم و چشمگير اين دو
قانون در اين است که براساس قانون  1381بدليل تغيير محيط و ايجاد فضاي باز سياسي ,زمينه

ايجاد سازمانهاي اجتماعي براي شهروندان به گونة آزاد و دموکراتيک فراهم شد و همچنان

که در آينده خواهيم ديد در وضعيت کنوني با توجه به فقدان نظارت بر اين سازمانها از سوي
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دولت ,شائبه دولتي بودن اين سازمانها در حد بسيار زيادي تنزل پيدا کرده و احتمال آن کاهش
يافته است.

قانون موسسات غيردولتي()NGO

پاي موسسات غيردولتي يا همان  NGOزماني به افغانستان باز شد که اين کشور درگير

جهاد در برابر قشون اشغالگر شوروي سابق بود .اين موسسات که به مرور زمان به لحاظ کمي و
تاحدودي ,کيفي توسعه و رشد يافتند ,به فعاليتهايشان در افغانستان تاکنون ادامه ميدهند .در

زمان حاضر ,آمارهاي نسبتا چشمگيري از حضور موسسات غيردولتي در افغانستان ارائه ميشود

که رقمي بالغ بر  294موسسه خارجي و  1473موسسه داخلي را نشان ميدهد؛ اين در حالي
است که مطابق آمار اعالم شده تنها در سال  1389در دو مرحله جمعا  279موسسه داخلي و 25

موسسه خارجي ،بداليلي از سوي وزارت اقتصاد منحل گرديده است.
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قانون موسسات غيردولتي نيز محصول دوره حضور و فعاليت اين موسسات در کشور

است؛ چنانکه اولين سند مدون در اين رابطه با عنوان «مقرره فعاليت موسسات غير حکومتي
داخلي و خارجي در افغانستان» در سال  1374در چهار فصل و سي و سه ماده از سوي شوراي

وزيران تصويب گرديد که بعدا در سال 1421ق(1379ش) با تغييرات جزئي عمدتا ناظر بر
نامها و عناوين ,همراه شد .موسسه مطابق تعريف اين مقرره عبارت بود از« :سازمان غيرانتفاعي,

غيرحکومتي و غيرسياسي که مطابق احکام اين مقرره با همکاري و راهنمايي ارگانهاي دولتي

کمکهاي بشري و اقتصادي را بدون هرنوع تبعيض قومي ,مذهبي ,لساني و منطقوي در افغانستان
عرضه و تامين مينمايد».

14

همانگونه که مالحظه ميگردد مقرره مورد اشاره به طور صريح بر شرايط الزم براي

موسسات غيردولتي تاکيد نموده و اين موسسات را با همان خصوصيات چهارگانه مورد توجه

قرار ميدهد .منتها نکته مهم و قابل توجه در اين رابطه آن است که از منظر اين مقرره ,فعاليت

موسسات غيردولتي تنها به عرضه و تامين کمکهاي بشري و اقتصادي محدود ميگردد؛ در

حالي که از بررسي و مطالعه محتوا و مواد مختلف آن بدست ميآيد که کار اين موسسات تنها
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به عرضه و تامين کمکهاي مورد نظر محدود نيست بلکه ميتوانند پروژههاي عمراني را نيز به
انجام برسانند 15.بنابراين ,تعريف مقرره از موسسه غيردولتي با کارکردهاي پيشبيني شده براي

آنها منافات دارد و خيلي دشوار است که بتوان از مفهوم «کمکهاي بشري و اقتصادي» انجام

پروژههاي عمراني را فهميد.

آخرين سند مدون در اين زمينه ،قانون موسسات غيردولتي است که توسط شوراي وزيران در

هفت فصل و چهل و هشت ماده در بهار  1384به تصويب رسيده است .در اين قانون ,مراد از

موسسه «سازمان غيردولتي ,غيرسياسي و غيرانتفاعي است که شامل موسسات داخلي و خارجي
ميگردد ».موسسه داخلي غيردولتي هدف يا اهدف معيني خواهد داشت؛ موسسه خارجي در

اين قانون ,به خارجي صرف و بينالمللي تقسيم شده است که به نظر ميرسد يک تقسيم بيپايه
و کامال ناموجه است .موسسه خارجي آن است که در کشور ديگري مطابق قانون ,ايجاد شده و

شرايط قانون موسسات غيردولتي افغانستان را بپذيرد اما موسسه خارجي بينالمللي (به استثناي

موسسات ملل متحد وارگانهاي فرعي آنها) آن است که عالوه بر ايجاد در کشور ديگر ,در بيش
قطع نظر از ايرادی که در تعريف مبهم اين قانون از سازمانهای غيردولتی وجود دارد ،پرسش

قابل طرح ديگر اين است که دستهبندي موسسه خارجی به خارجی صرف و بينالمللی بر چه
مبنا صورت گرفته است؟ به نظر ميرسد اين امر ,حاکي از نا آگاهي تدوين کنندگان قانون از

مسئله است .تصور شده است که موسسه در صورتي بينالمللي است که در چندين کشور,
حضور و فعاليت داشته باشد؛ در حالي که اصوال هرگونه رابطه ميان دو جامعهاي که با مرزهاي

شناخته شده بينالمللي از همديگر جدا ميشوند؛ اعم از اينکه ميان دولتها يا شهروندان آنها

باشد ,يک رابطه بينالمللي است و مسائل آن حسب مورد ,بر اساس موازين حقوق بينالملل

عمومي يا خصوصي ,عليرغم تفاوتهايي که دارند ,بايد رسيدگي شود .چنانکه مثال در تعريف
معاهده بينالمللي گفته ميشود« :موافقتنامهايست كه ميان دو كشور مستقل يا خودمختار به طور
رسمي امضاء و تصويب شده است 17».اصال نفس همين که قانون موسسات غيردولتي ميگويد:

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

از يک کشور فعاليت نمايد.
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موسسه خارجي آن است که مطابق قانون دولت ديگر ,ايجاد شده و قانون افغانستان را بپذيرد,
به اين معناست که نسبت به آن موسسه قانون دو کشور حاکم است .عالوه بر آن ,مستثنا کردن
موسسات ملل متحد ,دليل ديگري بر ناآگاهي تدوين کنندگان قانون از مسئله است؛ همه ميدانند

که ملل متحد يک سازمان بينالدولي است که توسط دولتها و از طريق يک معاهده بينالمللي
ايجاد شده است .در حالي که موضوع اين قانون ,موسسات و سازمانهاي غيردولتي است که يا

داخلي هستند و يا خارجي/بينالمللي؛ نه اينکه بينالمللي نوع سومي در کنار داخلي و خارجي باشد.
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غيرانتفاعي بودن هم بر اساس اين قانون ,به معناي آن است که موسسه نميتواند دارايي,

عايدات و منافع حاصله را به جز اهداف کاري به هيچ شخصي توزيع نمايد؛ موسسه نميتواند

از دارايي ,عايدات و منافع حاصله براي مقاصد و منافع شخصي موسسان ,اعضا ,هيئت مديره,
مسئوالن ,کارکنان ,کمک دهندگان يا اقارب آنها؛ مستقيم يا غيرمستقيم ,استفاده نمايد 18.بنابر اين,

روشن ميگردد که از ديد اين قانون ,سازمانهاي مورد بحث داراي همان خصوصيات چهارگانه
هستند که بارها به آن اشاره شد.

اما آنچه بيش از هر چيزی جاي بحث و تامل دارد اين است که چرا قانونگذار براي يک

موضوع؛ يعني سازمانهاي اجتماعي يا غيردولتي ,عالوه بر آنچه در قانون مدني راجع به اين
موضوع مقرر شده است ,دو قانون جداگانه ديگر وضع کرده است؟ در پاسخ به اين پرسش
ميتوان به نکاتي اشاره نمود:
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 .1تنها تفاوتي که ميان سازمانهاي اجتماعي و موسسات غيردولتي وجود دارد ,آن است
که مطابق قانون ,سازمانهاي اجتماعي صرفا از سوي شهروندان داخلي تاسيس ميشوند
و مرجع ثبت و صدور جواز آنها ,وزارت عدليه است اما موسسات غيردولتي ممکن

است داخلي يا خارجي باشند؛ مرجع ثبت و صدور جواز و ناظر بر فعاليتهايشان هم
وزارت اقتصاد است .آيا با وجود دهها مورد اشتراک و مهمتر از همه ,با وجود اهداف

مشابه ,ماهيت واحد و کارکرد همگون ,همين تفاوت شکلي براي وضع قانون جداگانه
کفايت ميکند؟ به طور مثال در نگاه ابتدايي به ليست اين سازمانها که در وزارتهاي
عدليه و اقتصاد به ثبت رسيدهاند ,روشن ميگردد که به استثناي اتحاديههاي صنفي,

ميان اين سازمانها عالوه بر تداخل ناموجه و غيرمنطقي ,معيار درستي براي دستهبندي

با عنوان سازمان اجتماعي يا موسسه غيردولتي وجود ندارد؛ مثال «انجمن حمايت از
حقوق جوانان ,بنياد فعالين حقوق بشر ,شبکه جامعه مدني و حقوق بشر ,سازمان دفاع
از حقوق مهاجرين و جمعيت دفاع از حقوق زندانيان» از جمله سازمانهاي اجتماعي

ثبت شده در وزارت عدليه هستند 19اما «اداره خيريه زنان افغانستان ,مرکز آموزشي و

حرفوي زنان ,کانون فرهنگي و هنري صباح ,موسسه انکشاف فرهنگي زن و خانواده,
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موسسه داوطلبان خدمات صحي و موسسه حمايت از جوانان» جزء موسسات غيردولتي

داراي جواز فعاليت از سوي وزارت اقتصاد بودند که در حال حاضر منحل گرديدهاند.
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 .2همانگونه که اشاره شد ,سازمانهاي غيردولتي از جهات گوناگون قابل تقسيم
ودستهبندي ميباشند؛ مثال بانک جهاني آن را به دو دسته عملياتي و حمايتي تقسيم

نموده است؛ هدف اوليه سازمانهاي عملياتي ,تنظيم و اجراي پروژههاي توسعهاي
است اما هدف اوليه سازمانهاي حمايتي ,دفاع و حمايت از عامل خاصي است و

ميکوشند آگاهي ,دانش و پذيرش شهروندان را از طريق البيگري ,مطبوعات و حضور
فعال در رويدادها افزايش دهند .همچنين ,اين سازمانها بر اساس جهتگيري رفاهي/

توسعهاي ,خدماتي/مشارکتي ,ديني/سکوالر ,همگاني/محدود و غير آن قابل دستهبندي
هستند 21.به اين ترتيب ,قطع نظر از نامگذاريهاي متفاوت ,تعريفهاي قانون مدني,
قانون سازمانهاي اجتماعي و قانون موسسات غيردولتي براي اين موسسات و سازمانها,
مدني در اين رابطه ,از ظرفيت و توان پاسخگويي نسبتا بااليي برخودار است؛ آنچه

در افغانستان نوپديد مينمايد ,ورود سازمانهاي غيردولتي خارجي است که مقررات

خاصي را ايجاب ميکنند .از اين رو ,مناسبتر آن بود که بجاي مبادرت به وضع قوانين

مشابه با نامها و عناوين متفاوت ,کاستيهاي موجود در مقررات قانون مدني با مالحظه
شرايط و نيازهاي جديد ,تکميل و جبران ميگرديد .پس میتوان گفت تفاوت اساسي
و ماهوي ميان عناوين مورد استفاده در اين قوانين وجود ندارد.

 .3در نتيجه ,قانونگذاري در مورد سازمانهاي غيردولتي در افغانستان ,دچار ايراد فني
و اساسي است؛ وضع قوانين متعدد براي يک موضوع ,تنها با تغيير نام و عنوان از

خطاهاي فاحش در اين زمينه است که پيامدهاي منفي آن بسيار بيشتر از آثار مثبت آن
است .تنها ثمره عملي اما ناموجه اين تفاوت گذاري آن است که موسسات غيردولتي

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

بيانگر همساني و يکساني اين دو دستة به ظاهر متفاوت هستند .به نظر ميرسد قانون

ثبت شده در وزارت اقتصاد از کمکهاي خارجي براي بازسازي افغانستان ,بيشترين
بهره را ميبرند اما سازمانهاي اجتماعي ثبت شده در وزارت عدليه ,از اين کمکها

محرومند.

مبحث دوم :ضرورت نظارت بر سازمانهاي غيردولتي

همانگونه که يادآوري شد ,ظهور قارچگونه موسسات غيردولتي داخلي و هجوم سيلآساي

موسسات خارجي به افغانستان ,وضعيتي را پديد آورد که مهار آنها را نا ممکن ميساخت؛ دولت
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افغانستان هم بنا بر اقتضاي وضعيت و مشکالت خاص به خود ,در برابر اين سازمانها در يک

موضع کامال انفعالي قرار گرفت؛ اقدامات نظارتي و تالش براي جلوگيري از خودسري اينها

به نتيجه چشمگيري نرسيد و حتي آقاي رمضان بشردوست مجبور شد بخاطر همين مسئله از
وزارت پالن استعفا دهد؛ خروج از کابينه براي وي گواراتر از آن بود که در مقام وزارت ,مامور

اجراي خواستهاي سازمانهاي غيردولتي باشد .توجه و حمايت نسبتا شديد جامعه جهاني,
کشورهاي کمک کننده و مجامع همکار دولت نوپاي افغانستان به اين موسسات در امر بازسازي,
نقش آنها را بيشتر از پيش استحکام بخشيد و افغانستان در عمل ,گرفتار انجيوساالري شد.

گذشته از نقش فزاينده و چشمگير سازمانهاي غيردولتي که در فرازهاي پيشين به آن اشاره

شد ,به نظر ميرسد جامعه جهاني و کشورهايي که متعهد به کمک مالي براي افغانستان شدهاند,

با تقويت نقش و جايگاه سازمانهاي غيردولتي از تاکتيک يک تير و چند نشان بهره ميگيرند؛ از

يکسو به ظاهر به تعهدات مثال انساندوستانه شان وفا نموده و ملت افغانستان را ممنون احسان
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شان ميکنند؛ از سوي ديگر ,با حضور در نشستها ,کنفرانسها و مسائل مربوط به افغانستان,
جايگاه بينالمللي خود را در کنار ساير رقبا تثبيت مينمايند؛ از جانب سوم ,پول پرداختي به نام
افغانستان را از طريق سازمانهاي غيردولتي وابسته ,دوباره به جيب خود باز ميگردانند.

نکته جالبتر اين است که وجوه نقدي در قدم اول در اختيار موسسات خارجي قرار ميگيرد؛

نقش اصلي موسسات داخلي ,نقش واسطه و حتي چندمين واسطه است؛ يعني اين موسسات

با تعريف پروژه ،بدنبال جذب وجوه نقدي از منابعي هستند که در اصل ,در اختيار موسسات
خارجي است .از اين جهت ,موسسات داخلي ,قادر به دريافت وجه نقدي به طور مستقيم از
دونرها و کشورهاي کمک کننده نيستند مگر اينکه با توان رايزني باال و قوت ارتباطات غيررسمي,

پروژههاي کوچک بازسازي و انکشافي را از منابع اصلي بگيرند که اين موارد هم بسيار نادر
است .اين وضعيت ،امر نظارت بر اين موسسات را در افغانستان به مراتب دشوارتر میگرداند؛

دولت افغانستان يا بايد به حاکميت خويش احترام بگذارد يا به خواست سازمانهای نسبتا
قدرتمند غيردولتی فعال در عرصه بازسازی کشور.

به اين ترتيب ,برای نظارت بر سازمانهاي غيردولتي بايد به سراغ قانون رفت و ديد که در

110

قوانين ,در مورد نظارت بر اين سازمانها و ضرورت آن چه چيزي پيشبيني شده است .بنا براين,
ابتدا قانون اساسي و سپس ,ساير قوانين مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

قانون اساسي

قانون اساسي در مقام بيان اصول و قواعد اعمال حاکميت است و موارد جزئي و تفصيلي ,به

قوانين عادي حوالت ميگردد .از اين جهت ,مسئله نظارت بر سازمانها و موسسات غيردولتي
چيزي نيست که انتظار داشته باشيم قانون اساسي در مورد آن حکمي بيان نمايد .به اين ترتيب,
نظارت بر اين موسسات را بايستي از اصول و قواعد عام قانون اساسي بدست آورد .بنابراين,

عالوه بر احکام و قواعد کلي قانون اساسي در مورد سياستهاي انکشافي دولت ,و افزون بر
نظارت پارلماني نسبت به اعمال و کارکردهاي حکومت و قوه اجرائيه ,از مواد مختلف قانون
اساسي ,ميتوان مسئله نظارت بر سازمانهاي غيردولتي را بدست آورد:

 .1برخي از مواد قانون اساسي دولت را موظف به تدوين برنامههايي در راستاي رشد
ارتقاي آموزش همگاني ,24محو بيسوادي 25,پيشرفت علم ,فرهنگ ,ادب و هنر 26,تنظيم

خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدا و مفقودين و بازتواني معلوالن

27

و مواردي از اين قبيل مينمايد .مطابق اين الزامات قانون اساسي ،دولت موظف به

طرح و تدوين برنامههايي موثر و اتخاذ تدابير مناسب در اين زمينهها ميباشد .بنابراين,
دولت ميتواند در چارچوب سياستهاي کلي و برنامههاي کالن بازسازي و توسعه,
در راستاي خصوصي سازي ,اين امور را از طريق سازمانها و موسسات غيردولتي

انجام دهد؛ چنانکه استراتيژي توسعه ملي ,به دليل نقش موثر اين سازمانها در ارائه
خدمات و تعيين اولويتها ,حکومت را در موضوع توسعه اقتصادي و اجتماعي ,به

مشارکت جدي با آنها موظف ميکند 28 .در اين صورت ,دولت بر اساس حق نظارت
بر تنظيم بازار و با توجه به مکانيزم مقررات گذاري( )Regulationميتواند کارکرد

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

صنايع ,توليد ,سطح زندگي مردم ,حمايت از پيشه وران 22,حفظ محيط زيست,

23

اين موسسات را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد و اگر تخلف و تخطي مشاهده نمايد,
مطابق قانون به آن رسيدگي کند.

 .2برخي ديگر از مواد قانون اساسي ,دولت و به طور خاص؛ حکومت و قوه قضائيه
افغانستان را موظف به اجراي قانون اساسي و قوانين عادي مينمايد 29.به طور منطقي,
اجرا و تطبيق قانون مستلزم نظارت است و تا نظارت ,صورت نگيرد از اجرا و تطبيق,
اطمينان حاصل نخواهد شد.

111

 .3دسته سوم از مواد قانون اساسي ,تمام مردم افغانستان را ملزم به رعايت قانون دانسته,

30

حقوق و آزاديهاي اتباع خارجي را در حدود مقرر در قانون و موازين حقوق بينالملل

ميپذيرد 31و تمام اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را از سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاي
مندرج در قانون اساسي ,برحذر ميدارد 32.روشن است که احراز موارد فوق ,منوط

به نظارت مستمر و مداوم است و بدون نظارت بر عملکرد اشخاص و افراد ,هيچگاه
رعايت قانون از سوي افراد يا سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مشروع و قانوني

توسط اشخاص ,مشخص نخواهد گرديد.
قانون مدني

قانون مدني به نحوی ،بر حق نظارت دولت بر سازمانهاي غيردولتي ,تصريح و تاکيد

مينمايد که به دخالت منتهی ميگردد؛ اين قانون بدون هيچ تعريفی ,از مرجع ناظر دولتي
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با عنوان «مرجع صالحيتدار» ياد ميکند .بر اين اساس ,مرجع صالحيتدار ,تمام اجرائات

جمعيتها را از رهگذر تطابق آن با قوانين ,مقررات و اساسنامه مراقبت مينمايد؛ 33بودجه

جمعيت بايد به اطالع مرجع صالحيتدار برسد؛ 34اشخاص خارجي تنها در صورتي ميتوانند
عضويت يک جمعيت(فقط) فرهنگي را بدست آورند که مرجع صالحيتدار چنين چيزي را
اجازه دهد.

35

همچنان نظارت بر جمعيتهاي عامالمنفعه به حدي است که حتي اعطاي عنوان «عامالمنفعه»

يا سلب آن در اختيار مرجع صالحيتدار و از طريق فرمان دولت ممکن است 36.با توجه به

همين نکته است که اجرائات جمعيت عامالمنفعه از نظر تطابق با قوانين ,اساسنامه و تصاويب
مجمع عمومي توسط مرجع صالحيتدار ,نه تنها مورد نظارت بلکه مورد تفتيش و تحقيق
قرار ميگيرد 37.بنابراين ,تصميم و اراده موسس/موسسان در جهت گيري جمعيت به عنوان
عامالمنفعه ,اثري ندارد .به همين ترتيب ,اعالن موجوديت يک موسسه در يک فرض ,مطابق

خواست مرجع صالحيتداري انجام خواهد شد که موسسه تحت نظارت آن قرار دارد 38.نهايت
اينکه مطابق قانون مدني ،دولت بر تمام سازمانهاي غيردولتي که از آن با نام جمعيت و موسسه

ياد ميکند ,نظارت و حتی در امور آن ,حق دخالت دارد و از اين رو ,عملکرد آنها را بر اساس
112

قوانين و مقررات و حتي اسناد داخلي همانند اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي ,مورد بررسي

قرار خواهد داد .به عبارت ديگر ,نظارت دولت بر اين سازمانها ,نظارت تصويبي است و

همچنانکه در مبحث بعدی خواهد آمد ,دولت بر اساس اين حق نظارت ميتواند تصميمات و
اقدامات سازمانهاي غيردولتي مورد نظارت را باطل و فاقد اثر اعالم کند.
قانون سازمانهاي اجتماعي

از مطالعه و بررسي اين قانون فهميده ميشود که نظارت بر سازمانهاي اجتماعي موضوع آن,

مورد توجه جدي قرار نگرفته است .آنچه از اين قانون بدست ميآيد آن است که:

 .1سازمانهاي اجتماعي ملزم به رعايت احکام ديني ,قانون اساسي و اين قانون هستند؛

39

 .2وزارت عدليه مرجع بررسي درخواست ايجاد و اساسنامه تنظيمی ,ثبت و صدور جواز
فعاليت براي سازمان اجتماعي است؛

40

 .3سازمان اجتماعي بايد منابع مالي روشن و شفاف و دفاتر منظم حسابي داشته باشد؛
 .4در صورتي که يک سازمان اجتماعي نتواند مطابق اساسنامه به تعهدات خود عمل نمايد
41

انحالل ميکند؛

42

 .5اتباع خارجي با اجازه وزارت عدليه ميتوانند عضو افتخاري يک سازمان اجتماعي
شوند.

43

در نتيجه ,در اين قانون مسئله نظارت بر سازمانهاي اجتماعي به صراحت مورد توجه قرار

نگرفته و از آن ذکري به عمل نيامده است .تنها چيزي که دال بر نظارت اطالعي دولت است,
اينکه وزارت عدليه مسئول بررسي درخواست تاسيس و اساسنامه سازمان اجتماعي ,و مرجع

صدور جواز فعاليت براي آن پيشبيني گرديده است .بنابراين ,در عمل ,نظارت اطالعي دولت
به مرحله تاسيس و ثبت سازمان اجتماعي محدود ميگردد و نظارت بر فعاليت و عملکرد آنها

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

يا به اعمالي مغاير با اساسنامه مبادرت کند ,سارنوالي(دادستاني) عليه آن اقامه دعوای

در اين قانون مسکوت مانده است .رويه عملي وزارت عدليه نسبت به عملکرد اين سازمانها نيز
حاکی از نبود نظارت است؛ انبوه سازمانهاي اجتماعي که در اين وزارت به ثبت رسيده 44و بعد

از مرحله ثبت ,ديگر نه آنها از وزارت خبر دارند و نه وزارت از آنها ,دليل خوبی بر فقدان نظارت

بر اين سازمانهاست .از اين جهت ,طرح دعواي انحالل يک سازمان اجتماعي نزد محکمه از
سوي سارنوالی مورد سوال است؛ اگر نسبت به اعمال سازمانها نظارت تصويبي وجود دارد که
اين صالحيت ذاتا به مرجع صدور جواز فعاليت مربوط ميشود و اگر وجود ندارد ,سارنوالي,

آنهم بر بنياد عدم ايفاي تعهدات يا نقض اساسنامه ,چگونه ميتواند دعواي انحالل را مطرح

113

نمايد؟ مگر عدم ايفاي تعهدات يا نقض اساسنامه يک سازمان توسط اعضا ,جرم است که به
سارنوالي حق دخالت و طرح دعوا ميدهد؟ سکوت قانون و رويه مرجع ثبت و صدور جواز
فعاليت ,نافي اين حق است اما بيان معنادار آن در مبحث انحالل و به ميان کشيدن پاي سارنوالي,
مفيد محفوظ بودن آن است؛ به هر حال ,اين تجويز ,مبهم و فاقد اثر عملي است؛ مگر اينکه اين

پيشبيني از باب احتياط قانوني و در اصل ،دارای انگيزه سياسی باشد.
قانون موسسات غيردولتي

نظارت دولت بر موسسات غيردولتي بر اساس اين قانون ,همانند قانون مدنی از قوت نسبتا

بااليي برخوردار است؛ مطابق اين قانون محورهايي که مفيد و مبين نظارت تصويبي دولتند ,از
اين قرار ميباشند:

 .1تعريف و تعيين مرجع خاص نظارتي بر موسسات غيردولتي از مرحله تاسيس تا انحالل
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تهاي اقتصاد ,امور
با نام کميسيون عالي ارزيابي ,متشکل از نمايندگان با صالحيت وزار 
خارجه ,عدليه ,ماليه و کار و امور اجتماعي؛

45

 .2بررسي اسناد تاسيس و احراز شرايط فعاليت موسسان از سوي وزارت اقتصاد و
کميسيون مزبور؛

46

 .3مراقبت مستمر بر فعاليتها و کارکردهاي موسسات غيردولتي همانند :بررسي و تاييد
مسوده اسناد مربوط به پروژههايي که قرار است موسسات به انجام برسانند؛ الزام به
ارائه گزارش هر شش ماه يکبار به وزارت اقتصاد و ادارات سکتوري مربوط؛ تحليل و
ارزيابي اين گزارشها از سوي وزارت اقتصاد و اقدام مقتضي حسب مورد؛

47

 .4اعمال نظارت مالي بر موسسات فعال از سوي وزارت اقتصاد و الزام به ثبت اموال
منقول و غيرمنقول موسسات و حفظ يک نسخه از اسناد ثبت اموال در وزارت اقتصاد؛

48

 .5پيشبيني امکان انحالل موسسه متخلف از سوي وزارت اقتصاد و تعريف زمينه دخالت
در کار موسسات غيردولتي از سوي ادارات ذيربط سکتوري.

49

بنابراين ,روشن ميگردد که برخالف قانون سازمانهاي اجتماعي ,اين قانون نظارت نسبتا

114

شديد ,جدي و تصويبي را نسبت به موسسات غيردولتي از نقطه آغاز فعاليت تا نقطه پايان آن

تعريف و پيشبيني کرده است .در اثر همين نظارت منسجم و تا حدودي متمرکز بود که وزارت

اقتصاد توانست پس از بررسيهاي الزم به انحالل برخي موسسات داخلي و خارجي مبادرت

نمايد و امکان فعاليت را از موسسات غيرفعال يا متخلف بگيرد .مطابق آمار اعالم شده از سوي
اين وزارت تاکنون جمعا به تعداد  769موسسه داخلي و  74موسسه خارجي ,منحل شده است.

50

در نتيجه ,عليرغم تسامحي که در قانون سازمانهاي اجتماعي در خصوص نظارت بر

اين سازمانها ديده ميشود ,اما بنا بر قانون مدني و قانون موسسات غيردولتي ,نظارت دولت
بر موسسات غيردولتي داخلي و خارجي ,محفوظ و با ضمانتهاي اجرايي نسبتا جدي و

شديد همراه است و همچنان که اشاره شد ,نظارت دولت در قانون مدنی ,چنان شدت دارد

که به دخالت منتهی ميگردد .همچنان مطابق قانون جزا ,تمام اشخاص حکمي/حقوقي ,به
استثناي دولت و موسسات وابسته ,داراي مسئوليت جزايي هستند 51.بنابراين ,موسسات غيردولتي

در صورت ارتکاب تخلفی که به مسئوليت جزايي بينجامد ,عالوه بر الزامات ناشي از قانون
بر موسسات غيردولتی ,به لحاظ حقوقی وضوح کافی ندارد.
مبحث سوم :گستره نظارت بر سازمانهاي غيردولتي

يکي از مباحث مهم مربوط به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي ,به خصوص در نوع تصويبي,

ميزان و گستره نظارت است .به طور کلي ,گستره و دامنه نظارت بر موسسات غيردولتي ,امور

داخلي و کارکرد آنها را در بر ميگيرد که در اين مبحث در دو قسمت مورد بررسي و مطالعه

واقع ميگردد.

الف .نظارت بر امور داخلي

نظارت بر امور داخلي دربرگيرنده فرايند تاسيس و انحالل ,و ساختار و تشکيالت سازماني

است.

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

موسسات غيردولتي ,با الزامات قانون جزا نيز روبرو خواهند بود .اما در عين حال ,وضع نظارت

 .1فرايند تاسيس و انحالل

سازمانهاي غيردولتي با آنکه در قوانين افغانستان ,نامهاي گوناگوني دارند ,اما داراي فرايند

تاسيس و انحالل نسبتا همساني هستند و از آنجا که عناوين و قوانين اين سازمانها در افغانستان
متفاوتند ,ناگزير ,فرايند تاسيس و انحالل هريک را جداگانه مطابق قانون مربوط ,مورد بررسي

قرار خواهيم داد.

115

الف .تاسيس و انحالل جمعيت/موسسه

جمعيت با تمام انواع سهگانه آن در قانون مدني(عامالمنفعه ,خيريه ,فرهنگي) زماني ايجاد

ميگردد که سند تاسيس يا اساسنامه آن از سوي موسسان ,منظور و براي ارزيابي و تاييد به مرجع

صالحيتدار ارائه گردد .اساسنامه جمعيت بايد متضمن اين نکات باشد:

 .1عنوان جمعيت ,هدف تاسيس و مرکز اداره آن (اداره مرکزي نبايد در خارج از کشور باشد).
 .2شهرت [مشخصات فردي] اعضاي موسس؛

 .3عوايد جمعيت و نحوة استفاده از آن؛
 .4هيئتهايي که از جمعيت نمايندگي ميکنند [هيئت مديره و  ]...همراه با تعيين اعضا,
وظايف و طرق عزل آنها؛

 .5حقوق و تکاليف اعضاي موسس؛
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 .6طرز نظارت بر اموال جمعيت؛
 .7طرز تعديل اساسنامه ,الحاق ,تقسيم و تاسيس نمايندگي؛

 .8انحالل و تصفيه امور مالي و تعيين مرجع انتقال اموال پس از انحالل.

52

مرجع صالحيتدار ,که متاسفانه در قانون مدني مشخص نگشته و نامي از آن برده نشده

است ,وظيفه دارد طي مدت شصت روز ,نظر خود را در مورد اساسنامه اظهار نمايد؛ در غير آن,

جمعيت اعالن شده و رسمي شناخته ميشود .بدنبال آن ,موسسان بايد براي ثبت جمعيت در
دفتر مربوط با پرداخت محصول(حق ثبت) و نشر اساسنامه در جريده رسمي اقدام کنند؛ با نشر

اساسنامه ,شخصيت حکمي/حقوقي جمعيت تثبيت ميگردد 53.و به اين طريق ,فرايند تاسيس

جمعيت يا همان سازمان غيردولتي به پايان ميرسد .به همين ترتيب ,فرايند ايجاد موسسه ,که
در قانون مدني نوع ديگري از سازمان غيردولتي شمرده ميشود ,با ارائه سند تاسيس به مرجع

صالحيتدار ,آغاز ميگردد و همان فرايند تاسيس ,جمعيت را طي مينمايد 54.اساسنامه موسسه

که همانند اساسنامه جمعيت ,ثبت و نشر ميگردد 55,شامل موارد آتي است:

 .1عنوان و مرکز اداره موسسه(اداره مرکزي موسسه نبايد در خارج باشد).؛
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 .2هدف و مرام؛

 .3مشخصات موسس/موسسان؛
 .4دارايي تخصيص يافته اوليه؛

 .5تشکيالت اداري همراه با نام رئيس موسسه؛
 .6طرز نظارت و تفتيش امور مالي؛

 .7طرز تعديل اساسنامه ,الحاق ,تجزيه و ايجاد نمايندگي؛
 .8طرز تصفيه امور مالي و تعيين مرجع انتقال اموال.

56

سرانجام ,با نشر اساسنامه و ثبت آن در دفتر مربوط ,شخصيت حکمي/حقوقي موسسه هم

تثبيت ميگردد 57.موارد انحالل جمعيت/موسسه نيز در قانون مدني به اين قرار پيشبيني شده

است:

 .1در حالتي که نتواند به تعهدات خود وفا کند؛

 .2در حالتي که اموال يا منافع خود را خارج از اهداف مندرج در اساسنامه ,به کار گيرد؛
دعواي انحالل ,حسب مورد ,از سوي هريک از اعضاي سازمان(جمعيت/موسسه) ,شخص

ذينفع و يا سارنوال(دادستان) نزد محکمهاي که اداره مرکزي جمعيت/موسسه در حوزه صالحيت

آن قرار دارد ,اقامه ميگردد 59.در صورتي که محکمه داليل ارائه شده براي انحالل را کافي بداند,
حکم به انحالل داده و فرد يا افرادي را براي تصفيه امور مالي و حسابي جمعيت ,تعيين ميکند

تا دارايي آن را مطابق آنچه در اساسنامه پيشبيني شده است ,توزيع نمايد .در غيرآن ,محکمه

اموال و دارايي را به نهادهاي مماثل که اهداف مشابه با جمعيت منحله دارند ,منتقل ميکند.

60

ب .تاسيس و انحالل سازمان اجتماعي

بر اساس قانون مربوط ,درخواست ايجاد سازمان اجتماعي از سوي موسسان که حداقل ,بايد

ده نفر باشند ,همراه با اساسنامه به وزارت عدليه ارائه میگردد؛ وزارت عدليه بايد حداکثر ظرف

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

 .3در حالت مبادرت به تخلف از اساسنامه ,قانون ,اهداف تاسيس و نظام و آداب عامه.

58

مدت سي روز ,نظر خود را در مورد درخواست و اساسنامه تقديمي ,به موسسان ابالغ کند .در

صورت تاييد و موافقت ,جواز فعاليت سازمان اجتماعي از سوي اين وزارت صادر ,و در صورت

رد درخواست ,دليل آن بيان ميگردد؛ هرگاه موسسان رد درخواست شان را مغاير قانون تشخيص
دهند ,ميتوانند به محکمه مراجعه نمايند.

61

مطابق قانون ،اساسنامه سازمان اجتماعي بايد مشتمل بر نکات آتي باشد:
 .1عنوان سازمان اجتماعي و اهداف آن.
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 .2ساحه فعاليت ،وظايف و طرز کار آن

 .3شرايط عضويت ،حقوق و وجايب اعضاي آن.

 .4شرايط اخراج از عضويت و تطبيق ساير مويدات دسپليني.
 .5ساختار تشکيالتي.

 .6تعيين ميعاد و طرز دعوت کنگره يا مجمع عمومي و صالحيتهاي آن.
 .7طرز انتخاب ارگانهاي رهبري کننده و صالحيتهاي آنها.
 .8ذکر اسماي هيئت مديره يا رئيسة آن.

 .9طرز کنترول از اجراي فعاليت داخلي سازمان.
 10ذکر منبع تمويل و طرز نظارت بر آن.

 .11ذکر اسماي سه تن مسئولين امور مالي.

 .12طرز تعديل و تغيير در اساسنامه يا الحاق سازمان با سازمانهاي مماثل داخلي.
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 .13تعيين مقر اصلي فعاليت و ادارة سازمان اجتماعي و تأسيس نمايندگيها.
 .14موارد انحالل و تصفيه امور مالي سازمان اجتماعي.

62

به همين منوال ,انحالل سازمان اجتماعي در يک فرض با تصميم کنگره يا مجمع عمومي,

مطابق اساسنامه صورت ميگيرد؛ 63و در فرض ديگر ,در صورت عدم ايفاي تعهدات مندرج در
اساسنامه يا مبادرت به اعمال مخالف اساسنامه ,از سوي سارنوالي(دادستاني) نسبت به انحالل آن,
اقدام مقتضي صورت خواهد گرفت 64.دعواي انحالل در فرض اخير عليرغم اينکه ناموجه به

نظر ميرسد ،براساس مطالبة کتبي سارنوال ،از طريق محکمة مربوط مطابق به احکام قانون حل
و فصل ميگردد؛ 65هرگاه محکمه به انحالل سازمان اجتماعي حکم نمايد ،يک يا چند شخص را

براي تصفية امور حسابي و توزيع دارايي سازمان اجتماعي مطابق اساسنامه ,تعيين مينمايد .در
صورتيکه در اساسنامه در اين خصوص حکمي موجود نباشد محکمه اين دارايي را به مؤسسة
ديگري که با جمعيت منحله اهداف نزديک داشته باشد ،انتقال ميدهد.

66

ج .تاسيس و انحالل موسسه غيردولتي

118

مطابق قانون ,مؤسسه با حداقل دو شخص حقيقي يا حکمي داخلي و يا خارجي که يکي از

آنها در داخل افغانستان سکونت و آدرس معين داشته و شخص حقيقي سن قانوني را تکميل

نموده باشد ،با تکميل سند تأسيس و اساسنامه توسط مؤسسين تأسيس ميگردد 67.موسسان عالوه

بر اساسنامه ,ورق درخواست را که متضمن موارد آتي باشد ,بايد به مرجع دولتي ارائه نمايند:
 .1نام رسمي و اختصاري مؤسسه.
 .2آدرس و شهرت مؤسسين.
 .3ساختار تشکيالتي.

 .4ميعاد فعاليت مؤسسه.

 .5اهداف و نوع فعاليت مؤسسه.

 .6داشتن پست الکترونيکي جهت تأمين ارتباط در صورت امکان.

68

همچنين ,اساسنامة مؤسسه نيز بايد مشتمل بر معلومات ذيل باشد:
 .2اهداف و ساحة فعاليت.
 .3طرز انتخاب و عزل هيئت مديره.
 .4طرزالعمل تدوير جلسات.
 .5صالحيتها و مکلفيتهاي مجمع عمومي و هيئت مديره.
 .6طرز گزارش دهي به هيئت مديره و مجمع عمومي.
 .7صالحيتها و مکلفيتهاي مسئولين و اعضاء.
 .8طرز استفاده از دارائي مؤسسه.
 .9تعديل اساسنامه ،ادغام ،انفصال ،تغيير شکل و انحالل مؤسسه.
 .10طرزالعمل استفاده و توزيع داراييهاي مؤسسه که بعد از انحالل يا پايان کار باقي ميماند.

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

 .1نام و آدرس رسمي.

 .11طرز نظارت داخلي از اجراي فعاليتهاي مؤسسه.
 .12آغاز و ختم سال کاري مؤسسه.

69

ورق درخواست و اساسنامه به وزارت اقتصاد يا در واليات به نمايندگيهاي آن وزارت,

ارائه ميگردد؛ اداره موظف در وزارت مزبور ,پس از دريافت اسناد و مدارک و ثبت اوليه ,آن
را به کميسيون عالي ارزيابي که به همين منظور تشکيل شده است ,ارائه مينمايد .کميسيون بعد

از مطالعه و بررسيهاي الزم ,در صورت موافقت با ايجاد موسسه و تصويب آن ,وضعيت را به

119

وزارت اقتصاد گزارش ميکند؛ وزارت مزبور موظف است جواز فعاليت موسسه تصويب شده را
صادر نمايد؛ همچنين ,اين وزارت موظف است يک نسخه از جواز فعاليت و تمام اسناد مربوط

به موسسه تصويب شده خارجي را به وزارت امور خارجه و وزارت سکتوري ارسال نمايد
که موسسه مورد اشاره در قلمرو کاري آن فعاليت ميکند 70.با صدور جواز فعاليت ,شخصيت
حقوقي موسسه تثبيت ميگردد 71.اما در صورت عدم موافقت کميسيون با درخواست ايجاد يک
موسسه ,مراتب به متقاضي با ذکر داليل ,ابالغ ميگردد تا در صورت امکان ,به رفع نواقص و

اشکاالت موجود بپردازد.

72

به همين منوال ,موارد انحالل موسسه به اين قرار بيان شده است:
 .1در صورتيکه ميعاد تأسيس آن ختم گردد .اما در صورت تقاضا و تداوم فعاليت ،اين
ميعاد قابل تجديد ميباشد.
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 .2در صورتي که عاليترين مرجع تصميمگيري مؤسسه به طور داوطلبانه مطابق اساسنامة
مربوط به انحالل آن تصميم اتخاذ نمايد.

 .3در صورتي که مؤسسه در ظرف يک سال بعد از پايان سال مالي ،گزارش ساالنة فعاليت
خويش را به وزارت اقتصاد ارائه ننمايد.

 .4در صورتي که مطابق حکم فقرۀ ( )1مادة چهل و هفتم اين قانون در خالل مدت
ششماه به ثبت مجدد اقدام ننمايد.

 .5در صورتي که فعاليت مؤسسه از جانب کميسيون عالي ارزيابي در مغايرت با منافع
عامه ،نقض احکام اين قانون يا ساير قوانين نافذه تثبيت گردد.

73

البته توجه به اين نکته الزم است که موارد اول ,سوم و چهارم در صورتي منجر به انحالل

ميگردد که مراتب به طور رسمي از سوي وزارت اقتصاد به موسسه ابالغ گردد اما موسسه در

مدت معين(سي روز) اقدام به رفع اشکال نکند 74.همچنين ,موسسه ميتواند براي رسيدگي بهتر

به قضيه انحالل ,به کميسيون حل اختالف 75که به همين منظور در قانون مربوط پيشبيني شده
120

است ,مراجعه نمايد76.در صورت قطعي شدن انحالل يک موسسه يا تغيير شکل آن از غيرانتفاعي
به انتفاعي ,اموال و دارايي آن به موسسه مماثل و در فرض فقدان آن ,به دولت واگذار ميگردد.

77

 .2ساختار تشکيالتي

از مطالعه و بررسي قوانين سه گانه در خصوص سازمانهاي غيردولتي به اين نتيجه ميرسيم

که در مورد ساختار و تشکيالت سازماني موسسات ,ميان اين قوانين ,اختالف چشمگيري ديده

نميشود .قانون مدني با صراحت از سه رکن اساسي براي جمعيت نام ميبرد که عبارتند از:
موسسان ,هيئت مديره و مجمع عمومي 78.اما موسسه مورد بحث قانون مدني ,عالوه بر موسس/

موسسان ,فقط يک رئيس دارد که مسئول تمام امور اداري و مالي موسسه است 79.قانون مدني،

همچنانکه قبال اشاره شد ,نسبت به سازمانهاي غيردولتي ,نظارت نسبتا شديدي را تجويز
ميکند؛ اين نظارت به طور خاص نسبت به جمعيت عامالمنفعه اعمال ميگردد تا انواع ديگر؛

مثال مرجع صالحيتدار اجازه دارد تا جلو شمول اشخاص داوطلب عضويت در هيئت عامل را
داشته و در صورت تخلف ,آن را ابطال نمايد؛ از عضويت مجدد افراد متخلف در هيئت مديره

جلوگيري کند و در صورت ضرورت ,هيئت مديره و رئيس موقت براي جمعيت عامالمنفعه
تعيين نمايد 80.همچنان قانون مدني با بياعتبار دانستن مصوبات خارج از اجنداي مجمع عمومي,

به نحوي نظارت مرجع صالحيتدار را بر مباحث و مصوبات اين مجمع نيز تثبيت کرده است.

81

اما قانون سازمانهاي اجتماعي و قانون موسسات غيردولتي ,از موسسان به صراحت و

از هيئت مديره و مجمع عمومي به اشاره و به طور ضمني در البالي محتويات اساسنامه ياد

ميکنند .اين اشاره ضمني نشان ميدهد که ارکان اصلي سازمانهاي غيردولتي از ديد اين قوانين

همان ارکاني است که در قانون مدني بيان شده است اما نظارت بر هيئت مديره يا مجمع عمومي
در اين قوانين ,کامال مسکوت مانده است .در نتيجه ,از منظر اين قوانين فرقي ندارد که چه

کسي يا کساني به عنوان اعضاي هيئت مديره موسسات و سازما نهاي اجتماعي انتخاب

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

رأسا بگيرد؛ بر انتخابات داخلي جمعيت عامالمنفعه براي انتخاب اعضاي هيئت مديره نظارت

ميشوند و در مجمع عمومي آنها ,چه مسائلي طرح و تصويب ميگردد .آنچه داراي اهميت
دانسته ميشود رعايت همان اصول شکلي و ماهوي مقرر در اين قوانين است که اين اصول نيز

نسبت به اين مسائل ,ساکتند .الزم به يادآوري است که ايجاد نمايندگي و شعبات فرعي در مرکز
يا واليات از سوي سازمانهاي اجتماعي و نه موسسات ,مورد پذيرش قانون است و بنابر قانون
مدني ,نمايندگي بعد از اعالن ,شخص حقوقي مستقل محسوب ميگردد 82.در اين صورت اين

سوال مطرح ميشود که در اين فرض ,آيا احکام و مقررات قانون مدني در مورد ممنوعيت نام

121

مشابه و يکسان براي دو جمعيت ,نقض نميگردد؟ وقتي نمايندگي يک سازمان اجتماعي ,داراي

شخصيت حقوقي مستقل باشد ,چه چيزي آن را به اداره مرکزي وابسته نگه ميدارد که حيثيت
نمايندگي آن را نشان دهد؟

ب .نظارت بر عملکردها و فعاليتها

نظارت بر عملکردهاي موسسات غيردولتي در دو بخش :اقدامات پيشگيرانه و اقدامات

پيگيرانه قابل طرح و بررسي ميباشد.
اقدامات پيشگيرانه

اين اقدامات دربرگيرنده احکام و مقرراتي است که قلمرو کاري و ساحه فعاليت سازمانهاي

غيردولتي را به نحو اثباتي يا سلبي مشخص ميکنند .مثال قانون مدني نسبت به عرصه عمل

جمعيتها و موسسات تعريف شده ,موارد آتي را مقرر ميدارد:
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 .1در صورتي که سازمان اجتماعي/جمعيت فعاليتي مخالف قانون ,آداب عامه ,منافع ملي
يا اهداف تاسيس داشته باشد ,اين فعاليت باطل و فاقد اثر دانسته ميشود؛

83

 .2داشتن اموال غيرمنقول ,تنها براي انجام وظايف اساسي سازمانها مجاز است؛

84

 .3بودجه ساالنه جمعيت بايد به اطالع مرجع صالحيتدار برسد؛

 .4جمعيت/سازمان اجتماعي حق ندارد خارج از چارچوب اساسنامه فعاليت کند؛

 .5جمعيت/سازمان اجتماعي مجاز به انجام مضاربت مالي نميباشد؛
 .6برقراري ارتباط با خارج از کشور در اشکال :انتساب ,اشتراک و انضمام به موسسات,
85

مطلقا ممنوع؛ بدست آوردن اموال و فرستادن چيزي به اشخاص و موسسات خارجي
تنها با موافقت مرجع صالحيتدار مجاز است؛

86

 .7موسسه نميتواند بدون اجازه مرجع صالحيتدار ,وصيت يا هبه را قبول کند.

87

همچنين قانون سازمانهاي اجتماعي در اين رابطه مقرر ميدارد:
 .1سازمانها موظف به رعايت احکام شرعي ,قانون اساسي و اين قانون هستند؛
122

 .2سازمانها مجاز به اعمالي خارج از آنچه در اساسنامه آنها بيان شده ,نيستند؛

88

89

 .3موسسان نميتوانند در اساسنامه ذکر کنند که درصورت انحالل ,دارايي سازمان به خود
آنها ,ورثه ,خانواده و اقاربشان منتقل گردد؛

90

 .4سازمانها موظف به داشتن دفتر منظم حسابي ميباشند؛
 .5منابع مالي سازمانها بايد علني بوده و از دارايي آنها صرفا در راستاي اهداف معين
91

استفاده به عمل آيد.

92

با نگاهي به قانون موسسات غيردولتي نيز مشخص ميگردد که اقدامات پيشگيرانه در زمينه

فعاليتهاي اين موسسات به اين قرار قابل جمعبندي هستند:

 .1موسسات ملزم به رعايت قانون اساسي و ساير قوانين هستند؛

93

 .2دارايي موسسه صرفا در اهداف غيرانتفاعي موسسه مصرف گردد؛
 .3موسسات مجاز به فعاليت اقتصادي ,مگر براي تحقق اهداف غيرانتفاعي ,نيستند؛.95
 .4موسسه بايد قبل از آغاز به کار ,ابتدا مسوده اسناد مربوط به هر پروژه ,بجز موارد
94

بررسي و تاييد ارائه کند؛

96

 .5موسسه در استخدام کارکنان بايد به افغانها اولويت دهد؛ اصل شايستگي را رعايت و
شرايط ايمني را فراهم کند ,در استخدام اتباع خارجي ,موافقت ادارات ذيربط را بدست
آورد و مقررات قانون کار را رعايت نمايد؛

97

 .6منابع مالي موسسات عبارتند از :اعانات و هدايا؛ ترکه ,عطايا و وصيت؛ حق عضويت؛
دارايي منقول و غيرمنقول؛ عوايد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي؛

98

 .7موسسه بايد صورت حساب مالي ساالنه را تهيه و به وزارت اقتصاد ,ماليه و مرجع
تمويل کننده ارائه کند؛

99

 .8مسئولين و اعضای موسسه مجاز نيستند اسرار پروژهها و اسناد محرمانه ,آرشيف آبدات

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

اضطراري بشري را بعد از موافقت ادارات سکتوري مربوط به وزارت اقتصاد جهت

تاريخی و فرهنگی و مناطق نظامی را به مقصد شخصی و انتفاعی به خارج يا داخل
کشور انتقال دهند؛

100

 .9تغيير شخصيت موسسه به انتفاعی يا انضمام به موسسه انتفاعی ممنوع است؛ اما ساير
تغييرات از قبيل انفصال و ادغام بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد ممکن است؛

101

 .10موسسه موظف است وسايل مورد نياز را از داخل کشور تهيه نمايد مگر در صورت
نايابي يا تفاوت فاحش قيمت؛ در اين صورت ,براي وارد کردن هرگونه وسايل و

تجهيزات بايد موافقت ادارات ذيربط دولتي را بدست آورد؛ موسسه مجاز به فروش

123

تجهيزات خود نميباشد مگر بخاطر تامين اهداف غيرانتفاعي که در آن صورت هم
بايد از طريق مزايده و با حضور نماينده وزارت اقتصاد و وزارت ماليه انجام شود؛

 .11موسسه موظف است حساب بانکي معيني داشته باشد؛
 .12موسسات مجاز به انجام اين فعاليتها نيستند:

102

103

 اشتراک در فعاليتها و مبارزات سياسي. -پرداخت و تدارک وجوه مالي براي احزاب و نامزدهاي سياسي.

 ايجاد خشونت و درگيرشدن در فعاليتهاي نظامي. توليد ،توريد ،خريد و فروش سالح و مهمات و تربيت اشخاص در رشتههاي نظامي. -اشتراک در فعاليتهاي تروريستي ،حمايت ،تشويق يا تمويل تروريزم.

 مساعدت به زرع ،توليد ،پروسس ،خريد و فروش ،توريد ،صدور ،عرضه ،نگهداشت،حمل و نقل ،تمليک و استعمال مواد مخدر يا فراهم آوري تسهيالت در زمينه.
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 استفاده از امکانات مالي دست داشته عليه منافع ملي ،شعاير مذهبي و تبليغات ديني. اشتراک در پروژهها و قراردادهاي ساختماني« .در موارد استثنايي به درخواسترئيس نمايندگي ديپلوماتيک کشور تمويل کننده ،وزير اقتصاد ميتواند اجازه خاص

صادر نمايد».

 انجام فعاليتهاي تجارتي صادرات و واردات. -انجام ساير فعاليتهاي مغاير قانون.

104

اقدامات پيگيرانه

اين اقدامات به منظور وارسی و بررسی کارکردهای سازمانها و موسسات بر اساس تدابير

پيشگيرانه و محدوديتهای وضع شده در قوانين ,صورت ميگيرد .در واقع ,اين اقدامات
ضمانتهای اجرايی مقررات قانونی برای فعاليت اين سازمانها محسوب میشوند و به دولت
امکان میدهند تا بر اساس آنها ,عملکرد موسسات را مورد تحقيق ,بررسی و ارزيابی قرار داده و

در صورت نارضايتی و يا مشاهده تخلف ,به اقدام مقتضی مبادرت نمايد .بر اساس قانون مدنی
124

اين اقدامات از اين قرارند:

 .1سارنوالي ميتواند از محکمه نسبت به مصوبات مخالف قانون و اساسنامه از سوي
نهادهاي تصميم گيرنده جمعيت ,تقاضاي ابطال نمايد؛

105

 .2مرجع صالحيتدار ميتواند اجراي مصوبات خالف قانون و آداب عامه را رأسا متوقف
کند و در خالل سي روز ,نسبت به ابطال آن از طريق محکمه اقدام کند.

106

 .3اجرائات جمعيت از نظر تطابق با قوانين ,اساسنامه و تصاويب مجمع عمومي توسط
مرجع صالحيتدار با توظيف هيئت ,مورد تفتيش و تحقيق قرار ميگيرد؛

107

 .4در صورتي که رئيس و هيئت مديره انتخابي جمعيت به تخلفاتي دست بزنند که دوام
کار آنان به مصلحت جمعيت نباشد و با وجود اخطار نسبت به رفع تخلف و گذشت
 15روز از آن ,اگر نسبت به رفع تخلف اقدامي نشود ,مرجع صالحيتدار ميتواند

رئيس و هيئت مديره موقت تعيين کند؛

108

 .5مرجع صالحيتدار ميتواند عضو متخـلف هيئت مديره را براي مدت سه سال از
 .6مرجع صالحيتدار ميتواند ضمن اقامه دعوا در محکمه ,خواستار عزل موظفين و
کارکناني شود که مرتکب تخلف از قانون و مقررات گرديدهاند؛ اهمال و قصور فاحش

در انجام وظيفه نمودهاند و يا از اموال موسسه به گونة نادرست استفاده کردهاند.

110

همچنان قانون سازمانهای اجتماعی در اين رابطه مقرر میدارد :در صورت عدم ايفاي

تعهدات اساسنامهاي و نقض اساسنامه ,سارنوالي ميتواند تقاضاي انحالل سازمان را نزد محکمه

مطرح کند.

111

به همين ترتيب ,قانون موسسات غيردولتی نيز اقدامات آتی را برای ارزيابی و

رسيدگی به وضعيت کاری موسسات ,منظور میکند:

 .1موسسه مکلف به ارائه گزارش فعاليتهای انجام يافته؛ حداکثر تا سه ماه بعد از ختم
سال مالی به وزارت اقتصاد میباشد؛ همچنين موسسه بايستی گزارش کار خود را

مطابق فرم مخصوص؛ هر شش ماه يکبار به ادارات سکتوری و وزارت اقتصاد ارائه

نمايد؛

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

داوطلبي عضويت در آن ,محروم نمايد؛

109

112

 .2وزارت اقتصاد وظيفه دارد گزارش دريافتی را حداکثر ظرف مدت نود روز ,تحليل و
ارزيابی کند و نتيجه را به موسسه مربوط و اگر موسسه ,خارجی باشد ,نسخهای از آن

را به وزارت امور خارجه نيز ابالغ نمايد؛

113

 .3نظارت بر پروژهها مطابق قرارداد منعقده ميان موسسه و ادارات سکتوری ,انجام
میگيرد؛ موسسه موظف به فراهم آوری تسهيالت برای بازديد هيئتهای بازرسی

125

وزارت اقتصاد از پروژههای در حال انجام میباشد؛ ادارات سکتوری نيز موظف به
بررسی مداوم پروژه و ارائه گزارش آن به وزارت اقتصاد میباشند؛ بعد از تکميل پروژه,
ارائه اسناد و گزارش تسليم دهی آن به طرف قرارداد ,به وزارت اقتصاد الزامی است.

114

 .4موسسه در حاالت ذيل به جريمه نقدی از يک هزار تا پنجصدهزار افغانی محکوم
میگردد:

 -در صورتی که گزارش ساالنه را نادرست ارائه کند؛

 -در صورتی که گزارش ساالنه را در موعد معين ارائه نکند؛

 -در صورتی که برای انجام بررسی و نظارت مراجع مربوط ,تسهيالت الزم را فراهم نکند.

115

در يک ارزيابی مختصر از قانون موسسات غيردولتی به اين جمعبندی میرسيم که اين قانون

از جهات متعدد و مختلف و در حد نسبتا بااليی توان پوشش موضوع را دارد و درحد امکان

اغلب جوانب قضيه ,در آن مورد توجه قرار گرفته اما تنها ايراد اساسی و جدی که بر آن وارد
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است اينکه نسبت به تخلفات موسسات از مفاد مواد هشتم و چهل وپنجم ,ضمانت اجرای موثر
و قابل دفاعی منظور نکرده است؛ باالترين اقدام تاديبی و تنبيهی عليه موسسات خاطی ,انحالل

است؛ انحالل هم برای موسسهای که در موعد معين ,گزارش فعاليت خويش را به مرجع مربوط
نداده ,پيشبينی شده و هم برای موسسهای که کارکرد آن از ديد کميسيون ارزيابی ,در مغايرت
با قانون و منافع ملی و آداب عامه تشخيص گرديده است .درحالی که مندرجات مواد هشتم و
چهل وپنجم ,بار کيفری دارند و مستلزم مجازات شديدتر از انحالل نسبت به موسسه متخلف و
کارکنان دخيل در ارتکاب جرم میباشد .مگر اينکه ماده نودوششم قانون جزا را که قبال يادآوری

شد ،به عنوان قاعده برتر ،حاکم بدانيم .اما پيشبينی کميسيون حل اختالف در اين قانون،مانع از
آن است که رجوع به قانون جزا ،راه حل قرار گيرد .به عالوه ,قانون موسسات غيردولتی مقامات

امنيتی کشور را ملزم نموده است که برای کسب هرگونه معلومات الزم در مورد اين موسسات,
صرفا از طريق وزارت اقتصاد اقدام نمايند.

116

اگر احتمال سوءنيت برخی موسسات را که چندان بعيد هم نيست ,در کنار سکوت قانون

نسبت به مجازات متهم به تخلف از مواد متذکره ,بگذاريم و محدود کردن طرق کسب اطالعات
126

مراجع امنيتی را در مورد فعاليت اين موسسات به آن بيفزاييم ,اين گمانه تقويت میگردد که در

اين زمينه ,دست نامرئی اما قدرتمند سازمانهای غيردولتی دخيل بوده و ذهن تدوين کنندگان
قانون را به نحوی از پرداختن به اين نکته مهم و حياتی ,باز داشته است .در حالی که همين قانون,

وزارت اقتصاد را موظف به اطالع مقامات امنيتی از محل فعاليت موسسات نموده و موسسات

را موظف نموده است تا در مورد وارد کردن وسايل و تجهيزات و استخدام کارکنان خارجی از
مقامات امنيتی کسب اجازه نمايند 117.با اين حال،چگونه میتوان ميان اين دو تجويز تقريبا متضاد

جمع نمود؟

جمع بندینهايی و نتيجه

از آنچه در مورد مکانيزم نظارت بر سازمانهای غيردولتی در قوانين افغانستان طی سه مبحث

جداگانه مطرح شد ,به اين نتيجه میرسيم که:

 .1نظام حقوقی افغانستان در خصوص برخورد با سازمانهای غيردولتی ,دچار آشفتگی
عرض و به لحاظ حقوقی معتبر به طور همزمان ,دليل روشنی بر اين ادعاست .آنچه در

اين قوانين ديده میشود ,تفاوت عناوين است و اين چيزی نيست که بتواند ماهيت و
هويت سازمانهای غيردولتی را تغيير دهد .قانون مدنی از جمعيت/موسسه ياد میکند؛
قانون سازمانهای اجتماعی از همان جمعيت و موسسه مورد نظر قانون مدنی با عنوان
سازمانهای اجتماعی نام میبرد و قانون موسسات غيردولتی بدون توجه به ماهيت

واحد اين سازمانها ,به دستهبندی جغرافيايی دل خوش میکند و دلمشغول کارکرد
سازمانهای غيردولتی زير عنوان موسسات غيردولتی میگردد.

 .2آنچه از لحن قانون مدنی و قانون سازمانهای اجتماعی مستفاد میگردد اين است
که اين قوانين ,بر سازمانهای داخلی متمرکز هستند؛ اين تمرکز و توجه از سوی
قانون مدنی تا حدودی پذيرفته است .زيرا در زمان تدوين و تصويب آن ,خبر و اثری

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

است و موضع واحدی در قبال حضور و فعاليت اين سازمانها ندارد؛ وجود قوانين هم

از سازمانهای غيردولتی بينالمللی همانند امروز ,نبود اما تمرکز قانون سازمانهای
اجتماعی ناموجه است .استثای عجيبی که در قانون موسسات غيردولتی در مورد عدم

شمول مقررات اين قانون نسبت به برخی مجامع از جمله سازمانهای اجتماعی ,ذکر

شده است 118,نيز اين برداشت را تقويت و آشفتگی حقوقی را مضاعف میکند.

 .3آشفتگی زمانی بيشتر احساس میگردد که قانون مدنی از يکسو ,به عنوان يکی از
مهمترين قوانين معتبر کشور ,نسبت به تخلفات سازمانهای اجتماعی واکنشهای
شديدی نشان میدهد و همانگونه که در مباحث قبلی توضيح داده شد ,با تعريف

127

سازوکار نظارتی قوی بر آن است تا با تخلفات و تخطیهای آنها برخورد جدی و

حاکميتی نمايد؛ به طوريکه اينگونه نظارت ,آشکارا نشان دخالت دولت در امور
سازمانهای غيردولتی است .هرچند ,منظور نمودن چنين تدابير مداخله جويانه در
قانون مدنی ,در اصل ناشی از خوی استبدادی است ولی به هرحال ,اين قانون در حال

حاضر نيز نافذ و معتبر است .اما در سوی ديگر ,قانون سازمانهای اجتماعی با سکوت

از کنار قضيه گذشته و تنها در يک فرض ,راه را برای ورود سارنوال (دادستان) در

مسئله باز میگذارد که آن هم بسيار مبهم ,محل مناقشه و در حاالت عادی ,غيرقابل
اجراست .قانون موسسات غيردولتی نيز در يک موضع تقريبا انفعالی ,اوال در مورد
جرايم مسئوالن و کارکنان موسسات غيردولتی با توجه به مواد هشتم و چهل و پنجم,
سکوت ميکند و ثانيا؛ به موسسات حق میدهد نسبت به تصميم مراجع ذيصالح

در مورد انحالل موسسه خاطی ,خواهان تجديد نظر شوند و به اين منظور ,تشکيل
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کميسيون حل اختالف را پيشبينی میکند و باالتر اينکه به طرفين اجازه میدهد در
صورت عدم قناعت از رأی کميسيون حل اختالف ,به محکمه مراجعه کنند.

119

اين

فرايند فرسايشی ،آشکارا مانع اعمال حاکميت دولت به نحو موثر است و راه فراری

برای موسسات غيرمسئول باز میکند.

 .4علیرغم اين اشکاالت که در جای خود ,مهم و قابل مطالعه هستند ,اما سازوکارهای
نظارتی بر سازمانهای غيردولتی در قوانين مدنی و موسسات غيردولتی ,نسبتا قابل

قبول و موثر ارزيابی میگردند ولی اشکال اساسی آن در عرصه اجراست؛ ظرفيت باالی

قانون اگر با قدرت موثر اجرا همراه نگردد ,کاری از پيش نمیتوان برد .فساد اداری
آفتی است که تمام دستگاههای اداری ,قضايی و اجرايی افغانستان را فرا گرفته و حتی

به سازمانهای غيردولتی خارجی نيز سرايت کرده است؛ به طوريکه برخی معتقدند
اصال وجود همين موسسات خارجی از عوامل مهم فساد اداری محسوب میشوند.

مسئله فساد اداری زمانی بيشتر محسوس و ملموس میگردد که موسسات غيردولتی
خود دارای بودجه مستقلی هستند که مستقيم و بدون نظارت دولت از منابع حمايت
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کننده دريافت مینمايند.

 .5ظاهرا در افغانستان ميان خصوصیسازی که مقتضای نظام اقتصادی کشور است ,و
موسسهگرائی که معلول تحوالت ناخواسته کشور است ,تفاوت روشن و مرز تعريف

شدهای وجود ندارد؛ وزارتهای سکتوری بر اساس اقتضائات نظام بازار و بنابر مفاد
استراتژی توسعه ملی ,موظفند برنامههای توسعه و پروژههای بازسازی و نوسازیشان

را از طريق شرکتها و موسسات خصوصی که در اين زمينهها فعال هستند ,به اجرا
بگذارند .از سوی ديگر ,در بعضی موارد روشن نيست که موسسه طرف قرارداد؛ به

ويژه خارجی ,يک موسسه انتفاعی خصوصی است يا يک موسسه غيردولتی غيرانتفاعی.
برخی موسسات بزرگ خارجی ،عالوه بر بودجه بادآورده به نام افغانستان ،از نيروی

مسلح امنيتی ويژه نيز برخوردارند و مطابق آمار اعالم شده ،حدود  ٪15بودجه شان به
تجهيز و حمايت اين نيروها اختصاص دارد.
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 .6سرانجام اينکه دولت افغانستان همانند بسياری از کشورهای ديگر ,نتوانسته در برابر
مقاومت نمايد و ناگزير در موارد زيادی تسليم خواست همين بازيگران قدرتمندی

میشود که روز به روز بر اقتدار و نفوذشان افزوده میگردد .آنچه دولت افغانستان
توانست انجام دهد ,ربودن ميزان سی درصد از کمکهای مالی برای بازسازی از چنگ

اين مدعيان جديد خدمترسانی بود و افزون بر آن ,تا حدی هم هرچند اندک ,موفق
شد نسبت به گذشته ,نظارتی بيشتر و بهتر بر عملکرد اين موسسات اعمال نمايد و با
تمسک به حق نظارت و حاکميت ,برخی موسسات خاطی و متخلف را منحل نمود که

هردوی اين پديده در جای خود ارزشمند شمرده میشود.

ناتسناغفا نیناوق رد یتلود ریغ یاهنامزاس رب تراظن مزیناکم

چالشهايی که از سوی سازمانهای غيردولتی نسبت به حاکميت آن مطرح شده است,
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پینوشتها
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موانع اجتماعی و فرهنگي اصالحات اداري در افغانستان
علیشاه حسنی

1

چکیده

واژگان کلیدی :اصالحات اداری ،فساد اداری ،نیروی انسانی ،فرهنگ ،و اجتماع.

اتسناغفا رد یرادا تاحالصا یگنهرف و یعامتجا عناوم

افغانستا ِن امروز ،به عنوان کشوری که در ابتدای مسیر ترقی و انکشاف قرار دارد،
نیازمند بازبینی و بازنگری در ابعاد مختلف حیات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حکومتی
خود میباشد که یکی از مهمترین محورها ،نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی حکومت
و دولت است .تحول در نظام اداری کشور ،نیازمند بازشناسی موانع و چالشهای موجود
و بالقوه است که سد راه حرکت کاروان اصالحات اداری شده و موانعی جدی فراروی
آن بوجود آورده است .یک دسته از این موانع  ،موانع اجتماعی و فرهنگی است که مقاله
حاضر کوشیده است این موانع و چالشها را به بحث و بررسی گیرد .این موانع طیف
وسیعی را شامل میشود؛ همانند بافت سنتی داشتن جامعه و نگرش سنتی به زندگی و
کار ،وجود روحیه تقلید ،وجود فرهنگ سخنگویی به جای عملگرایی ،و تعارضات
قومی و عدم مسئولیت پذیری اجتماعی.
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 .1پوهنیار علیشاه حسنی عضو کدر علمی و آمر برنامهریزی دانشگاه خاتم النبیین

(ص)

مقدمه

یکی از مسایل و چالشهایی که در برابر نظام حکومتی افغانستان وجود دارد و بصورت جدی

سد راه پیشرفت و ترقی کشور گردیده ،کهنگی و ناکارامدی سیستم اداری آن است؛ مسئلهای

که پس از روی کارآمدن نظام حکومتی جدید به وضوح خود را نشان داد و دستاندرکاران امر
را به فکر چارهجویی انداخت .پروسه اصالحات اداری که چند سالی است روی دست گرفته
شده و تالش دارد تحوالتی در ابعاد مختلف نظام اداری کشور بوجود آورد ،در واکنش به چنین
چالشی شکل گرفته است .اکنون و پس از گذشت چندسال از آغاز این پروسه ،سئوالی جدی
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مطرح است و آناینکه اصالحات اداری در کشور چه دستاوردی را برای نظام اداری ما بهمراه
داشته است و آیا این پروسه با موفقیت به پیشمیرود؟ چه موانع و مشکالتی فراروی اصالحات

اداری در کشور وجود دارد؟

مقاله حاضر میکوشد شمای روشنی از وضعیت حاکم بر نظام اداری کشور با تمرکز بر

مولفههای فرهنگی و اجتماعی ارایه کند .فرض اصلی محقق این است که برنامهاصالحی صورت
گرفته در نظام اداری کشور ،چندان با موفقیت همراه نبوده است و این عدم توفیق به مسایل

متفاوتی بر میگردد که در مراحل مختلف قبل از تدوین تا اجرای برنامه اصالحات اداری وجود
دارد .برخی از مهمترین این عوامل ،به وضعیت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی حاکم بر
جامعه مربوط میشود؛ چیزی که در تدوین برنامههای اصالحی دولت جهت انجام اصالحات
در نظام اداری چندان مدنظر و توجه قرار نگرفته است و همین ،کارآمدی و اثربخشی این فرایند

را با مشکل مواجه ساخته است.

قبل از تحلیل ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور ،الزم است به این نکته اشاره کنم که در

نوشته حاضر ،منحصرا به ويژگيهاي فرهنگي و تنگناهایی توجه شده که به نوعي در تعارض با
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نيازهاي کنوني و مقتضيات محيطي جامعه ما است و سد راه ايجاد تحول در نظام اداري و ترقي

و انکشاف کشور تشخيص داده ميشوند .اين به هيچ وجه به اين معني نيست که در جامعه ما
ارزشهاي فرهنگي مثبتي وجود نداشته باشد .بلکه ويژگيهاي فرهنگي مثبت و محرک تحول

و پويايي در کشور و مشوق خالقيت ،نوآوري ،کار ،تالش و پيشرفت فراوان است و برماست

که همچنان که در انديشه تحول و تغيير ارزشهاي فرهنگي مانع ترقي و پيشرفت کشور هستيم،
با تالشها و برنامهريزيهاي درست ،به حفظ ،تقويت و ترويج ارزشهاي مثبت فرهنگي که از

سرمايهها و ميراثهاي ارجمند به جا مانده از گذشته پربار فرهنگي ماست ،بپردازيم.

ویژگیهای نظام اجتماعی و اداری کشور که سد راه تحول در نظام اداری آن گردیده است،

فراتر از آن است که بتوان در یک چنین مقالهای به تحلیل ،بررسی و آسیب شناسی آن پرداخته
شود؛ اما تا جایی که ظرفیت این نوشتار و بضاعت و توان نویسنده یاری میدهد ،تالش میشود

تصویری هرچند ناکامل ارایه گردد.

 .1تقليدي بودن ساختار اداری کشور

در ردیف کشورهای جهان سومی قرار داد) ،تقليدي بودن ساختار اداري آن است که موجد

مشکالت بسيار است .الگوي اوليه اين ساختارها ،از نظامهاي اداري کشورهاي پيشرفته صنعتي

بدون درنظر گرفتن تناسب فرهنگي ،جغرافيايي ،اقتصادي و غيره تقليد شده است .مبنای اصلی

این تقلید ،چنین است که اگر کشورهاي پيشرفته توانستهاند با چنين الگويي پيشرفت کنند ،ما
نيز به مدد اين ساختارهاي عاريتي ميتوانيم شاهد رشد و توسعه باشيم .اين الگوهاي اداري در
کشورهايي که تحت سلطه غربيها بودهاند ،بيشتر مشاهده ميشود .از جمله کشور ما ،خصوصا
اينکه نظام اداري فعلي ما بيشتر حاصل تالشهايي است که اماناهللخان بعد از بازگشت از فرنگ

در فکر آن افتاد و جزو پروسهاي است که تحت عنوان اصالحات اماني ياد ميشود .ويژگيهاي

غالب اين نظامهاي اداري وارداتي ،آمرانه و توءم با استبداد به رأي بودن ،نخبهگرايي ،نامردمي،

اتسناغفا رد یرادا تاحالصا یگنهرف و یعامتجا عناوم

يکي از خصوصيات نظام اداري در جهان سوم ،از جمله کشور افغانستان(اگر بتوان آن را

و قيم وارگي است .1اين ويژگيها نشانگر نفوذ تشکيالت و مديريت استعمارگران است .به هر
حال ،فقدان اصالت تشکيالت و تقليدي بودن نظام اداري ،يکي از خصوصيات بارز نظام اداري

ما است و اين به خاطر عدم انطباق با بسياري از شرايط فکري وفرهنگي و اقليمي جامعه ما،
پايه بروز مشکالت فراواني شده است؛ در حالیکه بررسیهای گسترده دانشمندان مدیریت ،از
جمله هافستد،گویای این واقعیّت است که مدیریت و سازمان ،به شدت زیر نفوذ فرهنگ است

و سبکهای مدیریتی و اهداف جمعی ،از تفاوتهای بینالمللی ارزشهای مربوط به کار ،تأثیر

بسیار میپذیرد .2یکی از مسایل اساسی که باید در انتقال الگوهای غربی مورد توجه کشورهای
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در حال توسعه و یا در شروع توسعه قرار گیرد ،این است که این انتقال در چارچوب فرهنگ

بومی آنها صورت گیرد.3

نظام اداری موجود ،در تمامی ابعادی محتوایی و ساختاری ،نظامی است مبتنی بر الگوی

بوروکراسی ماشینی که در طول سالیان متمادی ،هیچگونه تغییر و تحولی را در خود نپذیرفته
است .از خصوصیات چنین ساختاری ،ماندگاری و عدم تمایل به تغییر و پویایی است که آن را

به سیستمی خود تقویت کننده تبدیل نموده است و همین باعث مشکل و طوالنی شدن دوره
تغییر آن میشود.

 .2تنشهای قومی و ستيزه ستیزهجویی

وجود اقوام و مليتهاي مختلف ،چيزي نيست که مختص کشور ما باشد و يا به خودي خود،

موجب بروز کشمکش و تعارض شود .ريشه اصلي تعارضات دروني ،سبک سنتي زندگي مردم
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ما است که برخورداري از مزايا و حقوق خود را در مبارزه و جدال با ديگري جستوجو ميکند.
سر سپردگي قومي و پايبندي به هويت نژادي و مذهبي به جاي هويت ملي ،يکي از ويژگيهاي
اساسي روحي و رواني مردم در کشور ما ميباشد که موجب بروز بسياري از نابسامانيها ميشود

و در حقيقت ،يکي از علل اصلي عقبماندگي و توسعه نيافتگي کشور به شمار ميآيد .در جامعه
ما غالبا معيارها و مالکهاي پيوند دهنده انسانها نه ارزشهاي انساني و ملي بوده است و نه

مصالح کشوري و ميهني ،بلکه پيوندهاي خوني و ارزشهاي قبيلهاي و قومي ،جهان بيني و بينش
اجتماعي افراد را تشکيل ميدهد .این معیارها و مالکها در الیههای مختلف حکومتی و اداری

کشور چنان رسوخ کرده که هر نوع تغییر و تحول را با چالش مواجه ساخته است.
. 3نگرش سنتي به زندگي و کار

همان طور که در بحث قبل ذکر شد ،بافت اجتماعي کشور ما ،بافتي قومي و قبيلهاي و

روشزندگي در جامعه افغانستان ،روشی سنتي است .در جوامعي اين چنين سنتي و بسته،
نيازهاي انسانها همانند افکارشان رشد نيافته و سطحي است .در اين جوامع ،به ميزاني انگيزه

براي کار و فعاليت وجود دارد که نيازهاي اساسي و ابتدايي افراد برطرف گردد .بيشتر از آن
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مردم انگيزهاي براي کار و فعاليت ندارند .همانطور که تفکر تصميمگيري و برنامه ريزي مبتني
بر تفکر آينده نگري است ،خاصيت پس انداز و سرمايهگذاري و تالش براي آيندهاي بهتر نيز بر

اين بينش و تفکر متکي ميباشد .در جوامع سنتي انگيزهاي براي پس انداز و توسعه در امکانات

زندگي براي مردم کم است .اصوال با مفاهيمی چون رفاه و آسايش ،توسعه و پيشرفت ،صنعت و
تکنولوژي نا آشنا و غريب هستند .نگرشي بسيار ساده به زندگي دارند و از جهانبيني محدودي

برخوردار ميباشند.

در جوامعی اینچنین که میل به تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی وجود ندارد ،تحول در

نظام حکومتی و افزایش اثربخشی آن بسیار سخت و دشوار است .عادت مردم به سبک زندگی

موجود ،مانعی جدی در برابر اصالحات و تحولخواهی به حساب میآید.
 .4تقدم اهداف فردي بر اهداف جمعي

در کشور ما پستها و مقامهاي اداري همواره به صورت يک فرصت منحصر به فرد و موقت

براي افراد تلقي شده است که ميتواند و بايد از آن براي نيل به اهداف فردي خود بهرهگيرد.

ميگيرد .آنچه که در سازمانهاي اداري به عنوان شرح شغل و وظايف وجود دارد ،همه شکل
صوري دارند .در عمل تمام درآمدهاي ادارات بر طبق ميل و خواسته شخص صاحب مقام به
مصرف ميرسد بدون اينکه هيچگونه سيستم حسابرسي هم وجود داشته باشد .حفظ مقام و

منصب از عمدهترين مسايل هر مدير است و او در ارتباطات و فعاليتهايش بيشترين تالش را در
تحقق اين هدف دارد .از نظر وي مسايل سازماني در درجات بعدي اهميت قرار دارند .جابجايي
اهداف فردي و سازماني مديران ،گاهي به صورت احساس مالکيت بر سازمان و مشاغل آن نيز

تظاهر ميکند؛ بدين ترتيب که مديران گاه فکر ميکنند که مشاغل و منابع سازمان جزو مايملک
آنها است و با نظر و سليقه و قضاوت شخصي آنها قابل تقسيم به دوستان و اطرافيان است.4

یکی از عوامل اساسی تقدم اهداف فردی بر اهداف سازمانی ،وجود احساس خودبیگانگی

اتسناغفا رد یرادا تاحالصا یگنهرف و یعامتجا عناوم

مقامهاي دولتي عمال به عنوان کااليي تجاري مورد معامله و خريد و فروش قرار گرفته است و

نسبت به منابع و منافع عمومی است .منابع و داراییهای عمومی به مثابه مال و داراییهای بی
صاحب تلقی میشوند که هر کس میتواند به فراخور توان و موقعیت خود ،از آنها بهرهبرداری
نماید .در جامعه ما تمایز میان مالکیت فردی و جمعی در رفتار افراد وجود ندارد و از طرفی

حس مسئولیت و حساسیت نسبت به محافظت از سرمایههای عمومی نیز شکل نگرفته است.
.5نظام ناشايستگي 5در مديريت نيروي انساني

در نظام شايسته ساالري ،تطبيق دانش،تواناييها ،مهارتها و نگرشهاي شاغل با شرح شغل

مورد نظر و رعايت قوانين و ضوابط استخدامي ،از اساسات به خدمت گيري نيروي انساني است.
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اما در نظام ناشايستگي ،سازمانها در انتصاب و ارتقاء ،پايبند ضوابط و مقررات نيستند و عواملي

از قبيل خويشاوندي و آشنايي ،توصيهي افراد و مقامات با نفوذ ،وابستگي به مراکز قدرت ،و

روابط شخصي اساس استخدام قرار ميگيرند .6در نظام ناشايستگي ،اگر هم بر اجراي مقررات
استخدامي تاکيد ميشود ،امري ظاهري و براي راندن متقاضياني است که تمايل به استخدام آنها
وجود ندارد .اين مقررات ،بخشي از موانع در پيش روي متصديان را بر ميدارد .يعني در اين

نظام ،مقررات و ضوابط خود وسيله و ابزاري است براي کمک به ناشايست ساالران.

بررسیها حاکی از آن است که وضعیت نظام استخدامی کشور در حال حاضر بگونهای است

که میتوان به جرءت ادعا کرد در  95درصد موارد ،استخدامها ،ارتقاءها و انتصابها از طریق
معرفی واسطههای مختلف و بدون در نظر گرفتن توانمندی ،تخصص و شایستگی انجام میگیرد.
مقامها و مناصب دولتی و اداری ،امروزه به یکی از کاالهای مبادالتی و داللی میان بازیگران
قدرت و سیاست در نهادهای مقننه ،اجرائیه و قضائیه تبدیل گشته است.
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 .6فساد اداري

فساد اداري ،به طور کلي به هر نوع استفاده نا مشروع ا زمقام و موقعيت شغلي اطالق

ميشود و منحصر به انحراف از شيوههاي قانوني انجام وظايف نميباشد .فساد ،يکي از مسايلي
است که نظام اداري ما بطور حادي به آن مبتال است و به عنوان رويهاي عادي در تعامالت

ارباب رجوع و مستخدم دولتي در آمده است .7به طوري که مردم آن را به عنوان امري عادي و
حتي حق تلقي ميکنند .پيچيدگي قوانين و بوروکراسيهاي عريض و طويل ،نا آگاهي عامهي

مردم از حقوق خود در برابر قانون ،ضعف ايمان ،فقر مادي و عدم همپايي حقوق کارکنان با

هزينهها ،روحيه فردگرايي و به دنبال راهحلهاي ساده و سريع بودن ،از زمره داليلي است که

موجب ميشود رشوه و فساد به عنوان ابزاري براي فرار از اين مشکالت کاري متداول شوند و
وجود خود را توجيه کنند.8

افغانستان در ردهبندی سال 2012سازمان شفافیت بین الملل ،رتبه نخست در فساد اداری را

کسب کرده است؛ 9یعنی پایینترین درجه پاسخگویی و شفافیت و باالترین درجه آلودگی و فساد
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را در کشور ما شاهد هستیم .وجود فساد اداری به این پیمانه ،خود یکی از موانع اصلی اصالح
و ایجاد تحول در نظام اداری میباشد .یکی از مولفههای اصلی نظام اداری خوب ،شفافیت در

قوانین و مقررات و رویههای اداری و سادگی پروسههای کاری میباشد .از طرف دیگر ،آن هایی

که به دنبال سوء استفاده از منابع و امکانات عمومی در سیستم حکومتی هستند ،وجود ابهام و

عدم شفافیت و نیز پیچیدگی و کندی در انجام کارها را به عنوان بهترین بستر تالش میکنند
که حفظ نمایند .این است که جلوی هر گونه تغییر و اصالح را میگیرند و در برابر آن ازخود

مقاومت نشان میدهند.

 .7سخنگويي به جاي عمل

یکی از ویژگیهای فرهنگی جامعه ما ،این است که دستاندرکاران و مسئولین حکومتی،

بیشتر سخندان هستند تا کاردان .بهترین و شایستهترین افراد در این جامعه کسانی اند که بیان
جذاب و گیرایی دارند و میتوانند با قدرت کالم دیگران را قانع بسازند ،هرچند در عمل هیچ

کاربردی و کارکرد مفیدی نتوان در کارنامه آنها سراغ گرفت .يک جامعه شناس هندي اين عارضه
است که اين قدر به فيلمهاي هندي عالقه داريم! او ميگويد:

«انسان هندي در قدرت کالم و سخن راه اغراق ميپيمايد و آن را ابزاري براي حل مسايل

و مشکالت ميداند .سايرين از زبان به عنوان ارتباط و بيان مسايل استفاده ميکنند ،ولي براي

هنديان زبان وسيله حل مشکالت است .کوشش ،فداکاري ،رشادت همه در الفاظ و شعارها
به چشم ميخورند .کميتهها و کمسيونهاي مختلف براي تهيه گزارشها تشکيل ميشوند و

اعالنات پر طمطراق انتخاباتي انتشار مييابند ،دولت اطالعيههاي بلند باال پخش ميکند ...و همه

اينها ،نه براي آن است که اجرا شوند بلکه براي آنست که شايد مسايل را حل کنند .و راه حلي

براي مشکالت باشند ،و بدين ترتيب است که عمل براي حل مشکالت جاي خود را به شعار و
سخن ميدهد .بجاي آنکه افراد سخت بکوشند و کارکنند ،شعار سختکوشي سر داده ميشود،

اتسناغفا رد یرادا تاحالصا یگنهرف و یعامتجا عناوم

را در مورد هند به گونه اي توصيف کرده که عينا منطبق بر جامعه ما است .شايد به همين خاطر

و اغلب امور در قالب الفاظ زندگي ميکنند و در دنياي واقعي از آنها خبري نيست .صداقت در
کالم ارزشمند است ،ولي در جامعه بي صداقتي شايع است .محبت و صفا ستايش ميشود ،ولي

روابط انسانها خالي از احساس و عاطفه است.10

در جامعهای که فرهنگ سخنگویی حاکم است ،برنامهریزی ،عمل و اقدام جایگاهی ندارد

یا بسیار ناچیز انگاشته میشود .در این چنین جامعهای ،به عملکرد افراد توجه نمیشود .همیشه
استنادها به گفتهها و شعارها است نه عملکردها .مدیریت خوب در چنین جوامعی ،با قدرت

لفاظی و حرافی متولیان امور سنجش میگردد.
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.8روحيه تقديرگرايي

يکي از ويژگيهاي فرهنگي جامعه ما تقديرگرايي و اعتقاد به سرنوشتي محترم است؛ اعتقاد

به اینکه روزی انسانها تقسیم شده است و هیچکس نمیتواند بیشتر از آنچه که برایش مقدر
شده است ،بدست آورد .طبیعی است که اگر مردم جامعهای چنین روحيهاي انفعالي داشته باشند،
نمیتوانند به پیشرفت و جایگاه الزم خود را برسانند .زیرا وجود چنین نگرشی ،انگیزه هر نوع

تحرک و تالش را از افراد میگیرد و در راه انجام وظايف مختلف مديريت مشکل ايجاد ميکند.
کسي که معتقد باشد سرنوشت انسان هرچه باشد همان رخ خواهد داد ،لزومي به تحرک و تالش

نميبيند و در انتظار وقوع حوادث ميماند .چنين فردي سعي در ايجاد تغيير و تحول ،بهبود و
اصالح ،توسعه و پيشرفت ندارد و برنامهريزي را کاري عبث و بيفايده ميپندارد ،زيرا با چنين

تلقي از آينده ،انگيزه تعالي و کمال طلبي نيز دچار وقفه و رکود ميشود و افراد به وضع موجود
بسنده ميکنند و به آنچه که رخ ميدهد رضايت ميدهند .روحيه تقديرگرايي ،راه ترقي و
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پيشرفت نظام اداري را سد کرده و تحقق اهداف توسعهاي را با مشکل مواجه ساخته میسازد.11
.10داشتن روحيه تقليد و عدم برخورداري از روحيه نوآوري و کارآفريني

نگرش تقليدي از بنمايههاي فرهنگي ما به شمار ميرود .واقعيت اين است که تقليد ممکن

است در موارد نادري درست و به جا باشد .ولي در غالب موارد ،فاجعه آفرين است .دليل مسئله

هم کامال روشن است .در بيشتر موارد ،همانگونه که ماهيت ،نوع و سطح نيازهاي ما با ديگران
متفاوت است ،ابزارها ،منابع ،شرايط و مقتضيات محيطي ما نيز متفاوت است .تاثير پذيري

انديشهها ،نظريات و الگوهاي مديريتي از فرهنگ و مباني ارزشي حاکم بر جوامع ،امروزه ثابت
شده است .بحث نقش فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي در اصول ،روشها و شيوههاي مديريتي،
حجم زيادي از مباحث در عرصه مديريت را به خود اختصاص میدهد .روشها والگوهاي

مديريتي متأثر از نظام ارزشي و فرهنگي جوامع ميباشند .به دليل وجود نظامهاي ارزشي و
فرهنگي متفاوت ،تقليد کورکورانه و گرتهبرداري از روشهاي مديريتي جوامع ديگر ،تنها به
دامن زدن نابهنجاريها و ناهماهنگيها ميان تالش و عملکرد ما با اهداف و نيازها کمک خواهد
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کرد .البته برخورداري از روحيه نوآوري و کارآفريني ،خود ريشه در ارزشها و خصوصيتهايي
دارد که در ما کمياب و يا ناياب است .اين خصايص عبارتند از شجاعت ،ريسکپذيري ،داشتن
ذهن خالق ،پشتکار ،دلسرد نشدن از شکست ،پذيرش شکست به عنوان يک تجربه و گامي

براي کسب تجربيات تازه و کاميابي بيشتر ،پذيرش خطا و محترم شمردن آن به عنوان وسيلهاي
براي رسيدن به حقيقت.

 .11سايه گستري حوزه سياست کالن کشور در نظام اداري

در نظامهای اداری مدرن ،دنیای سیاستمداران از مقامات اداری جداست .سیاستمداران

قانون و ضع میکنند و مقامات اداری آن را اجرا مینمایند .مناصب سیاسی در اثر رقابت

در صحنه سیاسی بدست میآید؛ مناصب اداری در اثر رقابت در صحنه اداری و بر مبنای
تخصص و شایستگی علمی ،اجرایی و مدیریتی حاصل میشود .معیارهای شایستگی سیاسی
و شایستگیاداری کامال جدا و از هم تفکیک شده است .12این ارزشها در جامعه افغانستان

برعکس هستند .در نظام حکومتی ما سطح اداره و سطح سیاست تفکیک شده نیست .سیاست و
سیستمی ،عدم ثبات و نهادینه نشدن ارزشهای علمی مدیریت در جامعه است .در سیستمی این
چنین ،بنیاد اداره قایم به سیاست و سیاستمداران است و با تحول در ارکان سیاسی حکومت،

همه نظام و از جمله سرمایههای انسانی احتماال تازه پا گرفته آن نیز دستخوش تغییر و تحول
میگردد.

نتیجهگیری

باتوجه به آنچه در باب ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی کشور ما بیان شد ،ميتوان گلوگاههاي

مشکالت فراروي نظام اداري کشور را شناسايي و معرفي نمود .وجود روحيات و ويژگيهاي

ذکرشده ،باعث بروز ذهنيات ،مسايل و مشکالتي در تفکر اداري و راهبردي متوليان امور کشوري

شده است .مسايلي چون ،نبود تفکر استرتژيک و بصيرت نسبت به آينده ،عدم توجه به هدف

اتسناغفا رد یرادا تاحالصا یگنهرف و یعامتجا عناوم

معیارها و شاخصهای سیاسی بر تمام حوزه عمل دولتی سایه افکنده است .ویژگی بارز چنین

گذاريهاي کالن ملي و کشوري و تعيين خط مشيهاي اساسي دولتي براي رسيدن به اين

اهداف ،نبود تفکر برنامه ريزي و استفاده متناسب از منابع و امکانات انساني و مادي ،برخوردي
مقلدانه با مسايل و عدم تمايل و توانايي ايجاد افکار خالقانه و نوآروي در روشها ،راهحل

ها  ،استفاده از منابع و امکانات ،برنامه ريزي و ساماندهي فعاليتها ،نبود انگيزه براي تالش
و پيشرفت کشور و توسعه امکانات و بهبود وضعيت زندگي فردي و جمعي ،فقدان روحيه
مشارکت و همکاري و تعاون در ميان نيروي انساني فعال کشور و مسايل زياد ديگر که از

ویژگیهای فکری فرهنگی حاکم بر جامعه ناشی میشوند.
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البته همانطور که قبال تذکر داده شد ،در کنار ويژگيها و خصوصيات فرهنگي نامطلوب

و ناکارآمد ،ارزشها و خصوصيات فرهنگي مطلوب و قابل توجه زيادي نيز ميتوان يافت که
میتواند مایه مباهات باشد .همانطور که بايد تمام همت و توان خود را در زمينه ايجاد يک

انقالب فرهنگي در ابعاد فوق الذکر براي تغيير آنها به عواملي مثبت به کار گيريم ،از وظايف
اساسي ما تالشي مضاعف در حفظ ،توسعه ،و تثبيت ارزشهاي مثبت فرهنگي جامعه ما ميباشد.
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مبانی حقوق پوزیتویستی در آینه نقد

دکتر محمد قاسم الیاسی

1

چکیده

واژگان کلیدی :حقوق ،مبانی حقوق پوزیتویستی ،مکتب تاریخی ،مکتب فایدهگرایی.
 .1پوهندوی دکتر محمد قاسم الیاسی عضو علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) و آمریت تحقیقات علمی

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

از دیرباز حقوق طبیعی و حقوق الهی در اندیشه و زندگی جوامع بشری حاکمیت
داشت تا اینکه پوزیتویسم منطقی و حقوق پوزیتویستی در واکنش با حقوق طبیعی و
حقوق مابعدالطبیعی به میدان آمد.در این پژوهش پرسشهای ذیل مطرح است :آیا حقوق
پوزیتویستی میتواند پاسخگوی نیازهای حقوقی مردم باشد؟ آیاعیبها و ایرادهای حقوق
طبیعی را میتواند جبران کند و خود به عنوان مهمترین مبانی برای حقوق ،شایستگی آن
را دارد؟ مبنا و مالک مشروعیت حقوق چیست؟
اندیشههای پوزیتویستی آینهدار معرفت و دانش قرن نوزدهم و بیستم به شمار
میرود که روش علوم طبیعی و تجربی را در علوم انسانی نیز سرایت داده و اختیار
عاقالنه و انتخاب آگاهانۀ آدمی را همچون طبیعت مورد مطالعه قرار میدهد .بدینروی،
مبانی حقوق عرف ،رواج اجتماعی و ارادۀ دولت است .در این پژوهش تالش میکنیم
تا به پرسشهای فوق پاسخ داده و مبانی حقوق پوزیتویستی و دیدگاههای فیلسوفان و
اندیشمندان این مکاتب را ارزیابی و بررسی کنیم .در آغاز به مؤلفههای مشترک حقوق
پوزیتویستها میپردازیم ،آنگاه نقدهای اساسی را در این حوزه بیان میکنیم ،سپس
به بررسی و ارزیابی مکتب تاریخی و مکتب فایدهگرایی خواهیم پرداخت .سرانجام به
این نتیجه خواهیم رسید که مبانی حقوق پوزیتویستی تکیهگاه پایداری برای ارزشهای
حقوقی نخواهد بود.
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.1درآمد و ضرورت

از دیرباز این باور میان اندیشمندان و فیلسوفان پدید آمده است که آدمیان از برخی حقوقی

برخوردارند که ضمانت اجرایی درونی و جنبه الزامآوری قواعد حقوقی را فراهم میسازند؛

یعنی همانگونه که دولتها ضمانت اجرایی بیرونی قوانین و مقررات را به عهده دارند ،برخی
حقوق بنیادین وجود دارد که ضمانت اجرای درونی قواعد و مقررات را به عهده دارند .در
ارتباط با اینکه ایندسته از حقوق بنیادین ،کدامین حقوقاند ،رویکردهای گوناگونی وجود دارد:

اندیشمندان حقوق طبیعی این مبانی را ثابت ،پایدار ،فرازمانی و فرامکانی میدانند که عاری از

هرگونه عالیق ،باورها و سالیق میباشد .ولی پوزیتویستهایی که باور به «تعارض علم و دین»
دارند ،این مبانی را عرف ،رواج اجتماعی ،ارادۀ دولت و ملت میدانند .این قوانین مبتنی بر رواج
اجتماعی و عرف مردم است که آشکارا سیر تکاملی خویش را میپیماید و باعث برقراری نظم،

استقرار عدالت ،امنیت و آرامش در اجتماع میشود .به بیان دیگر این قوانین نامرئی ،ضمانت
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اجرایی پنهانی قوانین مکتوب و نامکتوب را به عهده دارند؛ اگر قوانین را در بستر زمانی خاص،

از نوع عادالنه و عاقالنه به عنوان بهترین راهحلهای حقوقی به نمایش بگذاریم ،تنها در صورتی
پسندیده و شایسته است که مبانی و معیارهای سنجش برای ارزیابی آن را داشته باشیم و این

معیارها را عرف ،رواج اجتماعی و ارادۀ دولت و ملت تشکیل میدهد .اکنون در این پژوهش

بررسی و ارزیابی خواهیم کرد که آیا به راستی عرف ،رواج اجتماعی و ارادۀ دولت شایستگی
معیار و مبنا بودن را برای الزامآوری قواعد حقوقی دارند یا از ایرادهایی برخوردارند که نیازمند

بازنگری میباشند.

.2تعریف مبانی

مبانی جمع مبنا به معنای زیرساخت ،بنیاد ،شالوده ،اساس و پایه است 1.در فلسفه ،اصول

بنیادین که جریان فلسفی معیّن را شکل میدهد و متناسب با آن دیدگاهها و نیازهای زمان

دگرگون میشوند ،مبانی قلمداد میشوند.

2

بنابراین مبادی و مبانی از اصول ثابت است که از دیر باز میان دانشمندان و حکیمان مطرح
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بوده که سایر مسائل علوم ،قواعد و قوانین بر اساس آن مبتنی بوده است .این مبادی در زبان
دانشمندان و حکیمان معاصر همان مبانیی است که یا خود بدیهی است یا در علوم دیگر به

ویژه فلسفه اثبات میشود و آ ن گاه نظریههای دیگر بر اساس آن تولید می شود .همان گونه که

هر استداللی مبتنی بر مقدمات و مبانی است و یا در معرفت شناسی ،قضایای بدیهی و یقینی
ی شود ،در سطح کالن یک علم نیز ،همین مبادی
وجود دارد که بر اساس آن شناخت حاصل م 

و مبانی هستند که تولید نظریه و اثبات مسائل ،قواعد و قوانین متوقف بر آنها است .براین اساس
در فلسفه حقوق و سیاست نیز وقتی از مبانی سیاست و حقوق سخن به میان می آید ،آن را

ی دانند که توجیهگر الزامآوری قوانین و مقررات سیاســی و قواعد
منبع پنهان و نیرومندی م 
حقوقــی می باشد 3.مانند اراده تشریعی خداوند ،یا نظم و عدالت حاکم در متن طبیعت ،یا
قوانینی که در فطرت آدمیان تعبیه شده است.
.3تعریف حقوق

واژه حقوق در اصل لغت عربی است و جمع حق است؛ اما در ادبیات حقوقی فارسی با همین

قالب در معانی گوناگون به کار می رود که مجال بررسی تمام معانی آن در این تحقیق وجود
 .1مجموعه بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و

دولت ضمانت اجرای آنها را به عهده دارد.

4

« .2حقوق عبارت است از مجموع قواعد الزام آور که بر رفتار اجتماعی انسان

حکومت می کند و قدرت حاکم بر جامعه اجرای آن را تضمین می کند» این تعریف

بیانگــر قواعد حقوقــی نیز می باشد که تمام اوصاف و ویژگی های قواعد حقوقی را
دارا است؛ از این رو ،نسبت به تعریف اول بهتر است؛ زیرا اوالً در تعریف اول «بایدها و
نبایدها» عام و فراگیر است که هم بایدها و نبایدهای اخالقی را شامل می شود وهم بایدها

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

ندارد ،لذا به چند تعریف مهم اشاره میکنیم:

و نبایدهای حقوقی را .در حالی که در این تعریف قواعد الزامآور حقوقی اشاره به بایدها
و نبایدهای الزامآور و حقوقی دارد .ثانی ًا عبارت «حاکم بر رفتار اجتماعی انسان» اشاره به
موضوع حقوق دارد .ثالثاً این تعریف بیانگر تمام اوصاف حقوقی میباشد.

5

 .3آخرین تعریف حقوق که بیانگر فلسفه حقوق نیز میباشد یا به تعبیر بهتر نزدیک

ترین تعریف به مبانی حقوق میباشد« .مجموعهای از قواعد الزامآور و کلی است که به
منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای
6
آن از طرف دولت تضمین میشود».
این تعریف نسبت به تعریف پیشین امتیازاتی دارد؛ زیرا در تعریف پیشین به اوصاف
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قواعد حقوقی اشاره داشت .در این تعریف از مبانی و منابع ،اهداف ،موضوع و معیار

تعریف کمک میگیرد:

الف .قواعد الزامآور وکلی؛ اشاره به جنبۀ الزامآوری قواعد حقوقی دارد .همه ما آدمیان می

دانیم که قواعد حقوقـی الزامآور است ،لیکن نمیدانیم که این الزامآوری از کجا ناشی میشود.
آیا از اراده دولت ناشـی میشود؟ از عرف ناشی میشود؟ از وجدان جمعی ناشی میشود یا از

اخالق ناشی میشود؟ از ارادهی تشریعی خداوند ناشی میشود یا از طبیعت و عقل؟ به هرحال
آنچه که میدانیم این است که این قواعد الزامآور است .واژهی «کلی» به عمومیت و شمول اشاره
دارد ضمنا بیانگر اصول کلی است که ما را از تعریف «مبانی حقوق» نیز بی نیاز میکند.

ب .برقراری نظم و استقرار عدالت ،اشاره به هدف موضوع حقوق دارد .هدف موضوع حقوق

هم برقراری نظم و هم استقرار عدالت است .زیرا در دنیای بیرون از ذهن ،نظم بدون تحقق
عدالت و عدالتی بدون برقراری نظم معنا ندارد .نمیتوان دنیای ناامن و بینظم داشت و در عین
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حال ادعا کرد که عدالت تحقق یافته است .از سوی دیگر نمیتوان جهانی پر از ظلم و ستم داشت
که در عین حال ،با نظم و انضباط باشد.

ج .زندگی اجتماعی انسان ،بیانگر موضوع حقوق است .موضوع حقوق رفتار انسانی و

اجتماعی آدمیان است که در ارتباط با یکدیگر مطرح میباشد.

گونهای
د .ضمانت اجرای دولتی بیانگر اوصاف قواعد حقوقی است .در هر تعریف عناصر به 

چیده میشود که از جنس شروع میشود ،سپس به فصل عام ،آنگاه به فصل خاص و در اخیر

به فصل اخص میپردازد تا تمام حدود و زوایای تعریف به گونهای جامع و مانع روشن شود.
ضمانت اجرایی دولتی در این تعریف آخرین عنصر از اوصاف قواعد حقوقی و آخرین فصل این

تعریف است که حدود آن را روشن میکند .بنابر این تعریف مزبور به لحاظ منطقی هم شرایط
تعریف خوب را دارد و هم به لحاظ «موضوع و هدف» خوب تعریف شده است .پس جامعترین

تعریف حقوق نظر به ماهیت و حقیقت آن است.
.4تعریف مبانی حقوق پوزیتویستی
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مباني منبع پنهان و نيرومندی است كه پايه همه قواعد حقوقی وتوجیه كننده الزامآوري آن

هاست 7.بديهيترين مفهومي كه از حقوق داريم اجباري بودن آن است ونخستين پرسش كه به
ذهن هر انديشمند میآید اين است كه نيروي الزامآور حقوق از كجا سرچشمه ميگيرد وچه

مفاهیمي ارزش قواعد آن را تأمين ميكند.چرا بايد از حقوق اطاعت كرد؟

اين منبع نامرئی و نيرومند الزامآور حقوقی را دراصطالح مبناي حقوق ميگويند .انديشمندان

مكاتب پوزیتویستی كوشش كردند تا به پرسش فوق پاسخ بدهند.ما تالش میکنیم به طور
اختصار جوابهاي آن مكاتب را همرا با نقد و بررسی بيان کنیم .اما پیش از آن درباره این منبع

پنهان توضیح میدهیم :تمام دغدغه پوزیتویستها در عرصۀ حقوق بر این معادله استوار است که

مالک و مبانی را با جواز حقوقی و اخالقی یکسان میدانند که برخاسته از ارادۀ دولت و عرف
است .در اندیشه پوزیتویستی ،اصل نخستین« ،تعارض علم و دین» است 8نه «تمایز یا تعامل علم
و دین»؛ هرگاه میان علم و دین تعارض فرض شود ،نمیتوان میان علم و دین به هیچ وجه آشتی

برقرار کرد .بنابراین در این «جدال علم و دین» یا باید جانب علم را گرفت یا جانب دین را .اگر
جانب دین را بگیریم ،به ایمانگرایی و شریعتگرایی بنیادگرا رسیدهایم و اگر از علم جانب

ی کنیم به عقلگرایی وعلمگرایی پوزیتویستی پایبند شدهایم .تفاوت اصلی میان سکوالرها و
دار 
تا حدودی میپذیرند و نقش آن را در عرصه زندگی فردی و معنوی نادیده نمیانگارند .ولی

پوزیتویستها هیچ نقشی برای دین در تمام ابعاد زندگی قائل نیستند .به همین دلیل از روی
ناچاری نه حقوق طبیعی را میپذیرند تا سر از اراده تکوینی خداوند درآورد .زیرا خداوند برای
آدمیان دو کتاب قانون فرستاده است :یکی نظم ،قانون و عدالت را که در متن طبیعت با اراده

حکمیانه خویش تعبیه کرده است و دیگری ،وحی که بر پیامبران نازل میشود و نه حقوق دینی
را که با اراده تشریعی خداوند نسبت دارد .پس ناگزیر راه دیگری را به عنوان تکیهگاه حقوق در

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

پوزیتویستها در این است که سکوالرها حداقل دین را برای سعادت معنوی و اخروی آدمیان

نظر گرفتهاند و آن منبع پنهان و نیرومند را در عرف و اراده دولت جستجو میکنند.
مکاتب حقوقی پوزیتویستی

اندیشههای حقوق پوزیتویستی در عرصه حقوق پدیدآمد .پوزیتویستها ادعا دارند مبانی

حقوقی آنها ضمن آنکه میتواند نقایص و ابهامات حقوق طبیعی را بر طرف سازد ،میتواند

نقشة جدیدی را فراروی قانونمداری و ضمانت اجرایــی آن قرار دهد .اکنون این پرسش

ها مطرح میشود که چرا و چگونـه اندیشههای پوزیتویستی در عرصۀ حقوق پدیدآمد؟ آیا
رویکردهای جدید پوزیتویستی میتوانند نقایص و عیبهای مکتب حقوق طبیعی را جبران
کنند؟ ویژگیهای مشترک دیدگاههای پوزیتویستها کدام اند؟
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.1چگونگی پیدایش اندیشههای حقوقی پوزیتویستی

پوزیتویستها ،حداقل به سه دسته تقسیم میشوند :اندیشۀ اثباتگرایی اجتماعی مانند

آگوست کنت ،سن سیمون ،بنتام و میل .اندیشۀ اثباتگرایی تکاملی مانند داروین ارنست ماخ
و پیرسون و باألخره پوزیتویسم منطقی حلقۀ وین .هرچند پوزیتویسم حقوقی و غیره نیز وجود

دارند اما به لحاظ فلسفی سه دستۀ فوق مهمترین مکاتب حقوقی پوزیتویستی هستند .در میان

اینها ،پوزیتویسم منطقی در روششناسی اهمیت بیشتر دارد.
مبانی و اصول معرفت شناسی این رویکرد عبارتند از :اوالً در تقابل با اندیشة سوفسطائیان بر
این باورند که دنیای عینی و عالم خارج وجود دارد و قابل شناخت است؛ ما میتوانیم پدیدههای

بیرونی را با یگانه منبع شناخت یعنی حس و تجربه بشناسیم .بدینروی معیار علمی بودن گزارهها

یا «تحقیقپذیری و تجربهپذیری» آنها است مانند گزارههای فیزیک ،یا «تحلیلپذیری» آنها مانند
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گزارههای ریاضی .بر این اساس ،متافیزیک چون فراسوی ادراک حسی و تجربی است ،یک سره
مهمل و بیمعنا است 9..ثانی ًا شناخت ،بازتاب خارج است و در این شناخت ذهن ما یک سره
منفعل است .ذهن نمیتواند باورهای خود را بر خارج تحمیل کند ،بلکه ذهن همانند لوحی سفید

است که مرتباً صورتهای حسی و تجربی دریافت میکند.

10

همانگونه که به اصول اندیشههای پوزیتویستها اشاره شد،این فرضیه تقویت میشود که

آنان به لحاظ هدف مادیگرا و دنیاگرای لذتگرا و به لحاظ موضوع طبیعتگرا و از جهت
معرفتی و روشی رئالیسم و تجربهاندیشاند .بدینصورت به نظر میرسد که پوزیتویسم حقوقی

و اخالقی نیز ریشه در پوزیتویسیم فلسفی دارند .پوزیتویسم فلسفی دینگریز و مابعدالطبیعهستیز
قلمداد میشد .زیرا مکاتب اخالقی و حقوقی «غیر واقعگرایی»(احساسگرایی ،توصیهگرایی و

جامعهگرایی) و مکاتب اخالقی و حقوقی «واقعگرایی طبیعی» (لذتگرا ،منفعتگر و قدرتگرا)

به گونهای آبشخور پوزیتویسم فلسفی میباشند.

باتوجه به فرضیهی فوق میتوان به دیدگاه آگوست کنت اشاره کرد.آگوست کنت تحلیل

میکند که آدمیان یک دوره «کودکی= ربانی» ،یک دوره «بلوغ فکـری=مابعدالطبیعی» ویک دوره

«پختگی=علمی» داشتهاند 11.بدین معنا که هرگاه ما دورۀ کودکی را در نظر بگیریم ،میبینیم که
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کودکان معموالً وقتی با اسباب بازیهای خود بازی میکنند با آنها حرف میزنند و گویی که به
حرف آنها گوش میدهند .این مطلب حکایت از این دارد که کودکان آنها را جاندار میپندارند

و در دورهی جاندارانگاری تصور میکردند که تمام پدیدهها روح دارند .ولی وقتی انسانها

کمی بزرگتر میشوند حس کنجکاوی و روح جستجوگرشان آنها را وادار میکند تا راز و رمز

پدیدهها ،علل و عوامل آنها و علتالعلل همه اشیاء را بشناسند و چون میدانند که اشیاء و

پدیدهها خود جاندار نیستند ،در جستجوی نیرویی هستند که آنان را به وجود آورده و در وراء
آنها و در دنیایی دیگر است .متناسب با این فهم دوره دوم بشر ،دوره مابعدالطبیعی نام دارد که
پادشاهان و حاکمان نیز مابعدالطبیعی فکر میکنند و خود را فرستادگان و نمایندگان جهان غیب

و نیروهای ماورائی معرفی میکنند .در این دوره همانگونــه که آدمیان مبدأ آفرینش را نیروی

غیبی و مابعدالطبیعی میدانند ،قوانین و مقررات ،حاکمان و روحانیان را مقدس ،مشروع و
مابعدالطبیعی میپندارند .دوره سوم ،دوره پختگی و رشد عقلی و علمی آدمی است که به لحاظ
تاریخی اکنون تمام آدمیان در این مرحله قرار دارند .متناسب باعلم و فهم پوزیتویستی ،قدرتهای
حقوقی و سیاسی جدیدی پدیدآمده است .روشنفکران یعنی دانشمندان طبیعی و مدرن جای

روحانیون و پادشاهان مابعدالطبیعیاندیش را گرفتهاند .به جای پادشاهان ،رؤسای جمهور منتخب
و پوزیتویستــی باشد .بدین صورت پوزیتویست فلسفی قلمرو خویش را در عرصههای حقوق

نیز گسترش داد.

 .2اصول مشترک حقوق پوزیتویستی
2ـ .1ناکارآمدی حقوق طبیعی

پوزیتویستها مدعیاند که حقوق طبیعی به خاطر عدم شفافیت و غیر مدون بودن ،پاسخگوی

نیازهای حقوقی و اخالقی آدمیان نمیباشد و حاکمان به راحتی میتوانند از آنها سوء استفاده

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

مردم و به جای کشیشان ،دانشمندان نشستهاند .بنابراین حقوق و سیاست نیز باید تجربـی ،علمی

کنند؛12بر این اساس حقوق طبیعی اوالً معیّن و مشخص نیست .ثانیاً به خاطر ابهام و پیچیدگی
مانند مفهوم وضع طبیعی و میل طبیعی یا مفاهیم دیگر هم باعث سوء فهم اندیشمندان شده است

و هم موجب سوء استفاده حاکمان ستمگر گردیده است.
2ـ .2نسبیگرایی

گرچه پیروان مکتب پوزیتویسم فلسفی ،رئالیسم طبیعتگرا هستند ولی خود را پیرو رئالیسم

نمیدانند .به همین دلیل گاهی در عرصه معرفت شناسی -و به پیروی از آن در عرصۀ حقوق -به

خاطر اهمیت دادن به ادراکات حسی و تجربی گرفتار نسبیگرایی میشوند .همۀ بنای مکتب

پوزیتویسم اخالقی و حقوقی بر این معادله استوار است که رواج اجتماعی (عرف رایج جامعه)
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مساوی با جواز اخالقی و حقوقی است؛ چنان که دورکیم میگوید :باورها و اعتقادات میانگین
جامعه واحد ،شخصیت مستقلی از افراد دارند که انسانیت ،دین ،اخالق و حقوق زائیدهای آن
است .اخالق و حقوق از جایی بر میخیزد که جامعه و گروهها در آنجا تشکیل یافته است».

13

خوبی ،آن است که در اجتماع مورد پسند قرار گیرد و بدی آن است که نزد مردم مورد ستایش
قرار نگیرد14.این رواج اجتماعی در واقع مبانی قواعد حقوقی را تشکیل میدهد .از باب نمونه
حق مالکیت مادی و معنوی در کشورهایی که آن را به رسمیت شناختهاند ،به همان میزان
ارزشمند است که در جوامع دیگر این حقوق را نادیده انگاشتهاند .مثالً در کشورهای غربی

معامله ربوی حرام نیست اما در کشورهای اسالمی این نوع معامله حرام میباشد .پس حقوق
متناسب با اقتضائات جوامع ،نسبی است.

نسبیگرایان معتقدند که زیر خورشید عالمتاب هیچ چیز ثابت نیست و همه چیز هر روز

رنگ میپذیرند و دگرگون میشوند ،گیاهان رشد میکنند ،حیوانات بزرگ میشوند و انسان
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تکامل پیدا میکند ،حکومتها نو به نو پدید میآیند ،قوانین جدید قوانین قدیم را نسخ میکنند،

معرفتها روز به روز دگرگون شده و تکامل می یابند .این امر نشانگر آن است که هیچ معیار
واحد ،ثابت و یکنواختی سراغ نداریم .بنابراین نه تنها معرفت نسبی است ،بلکه اخالق و حقوق

نیز نسبی است.

2ـ .3قوانین عصری و عصری بودن قوانین

قوانین عصری متناسب با افکار و اندیشههای نو پدید میآیند؛ هر بُرهه از زمان در هر جامعه

قوانین خاص خودش را متناسب با اقتضائات و نیازهای آن جامعه میطلبد15.به تعبیر دیگر وقتی
تاریخ بشری را ورق میزنیم که غار نشینان به کاخ نشینی رسیدهاند ،متناسب با این تکامل هم

فرهنگ ،هنر ،ادبیات ،فلسفه ،آداب و رسوم تغییر و تکامل پیدا میکنند و هم حقوق ،عرف،

سنتها و رواج های اجتماعیشان .مثالً نظام بردهداری امروزه در دنیا به پایان میرسد .از تساوی
حقوق زن و مرد دم می زنند .پس هر جامعه به میزان نیازها و ضرورتهای عصری ،قوانین

جدیدی را اقتضاء میکنند .از باب نمونه ،ما در افغانستان هشت قوانین اساسی را با توجه به
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شرایط تجربه کردیم.

2ـ .4عینیت اخالق و حقوق یا دوگانگی

قوانین ناشی از ارادۀ دولت است و دولت می تواند ضمانت اجرای آنها را فراهم بسازد.

اخالق نمی تواند ضمانت اجرای درونی قواعد حقوقی را فراهم بسازد.

16

به بیان دیگر هرگاه معرفت ،حقوق و اخالق ،نسبی و عصری شد ،در گام نخست ما حقوق

منهای اخالق و اخالق منهای حقوق نداریم .زیرا در فرهنگ نسبیگرایی ،اخالق هر کسی برای

خودش معتبر است و چون اخالق امری شخصی است و هر امر شخصی انفسی است ،هر امر
انفسی برای خودش معتبر است .پس معیار واحد ،ثابت و یکنواخت نداریم تا میان اخالق خوب
و بد تفکیک کرده و یکی را برتر از دیگری بنشاند؛ سرانجام وجدان آدمی ضمانت اجرای اخالق

نبوده و اخالق ضمانت اجرای درونی را نخواهد داشت .در نهایت اخالق منهای حقوق معنا
ندارد .از سوی دیگر ما نیاز به اخالق نداریم .حقوق عینی و همگانی که برخاسته از اراده دولت

یا رواج اجتماعی است همگان را کافی است .زیرا از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است در
حالی که اخالق سیال هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.

 .1شناخت واقعیتهای جهان بیرونی تنها از طریق حس و تجربه غیر قابل پذیرش و ادعای
حس ًا ،فقد علم ًا»؛ کسی که
بدون دلیل است  .گرچه ارسطو برای نخستین بار بیان کردکه «من فقد ّ
حسی از حواس را نداشته باشد ،به میزان آن علم مربوط به آن را ندارد؛ اما این به معنای نادیده
انگاشتن سایر منابع معرفتی مانند وحی ،قلب و عقل نبوده و به معنای انحصار معرفت در قلمرو

حواس ظاهری نخواهد بود .آیا اگر کسی چشم نداشته باشد حق دارد که بگوید که این منظره

های زیبا ،گلهای رنگارنگ و تابلوهای قشنگ وجود ندارد .ندیدن و نشنیدن ،دلیل بر نبودن

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

 .3ارزیابی

نیست .این تفکر پوزیتویستی ریشه در نظریات جان الک تجربهگرا ،بعد برکلی دارد که منکر
جوهری به نام جسم شد و آبشخور اندیشۀ هیوم است که منکر جوهری به نام نفس گردید17،یا

ریشه در «نومن و فنومن» و پدیدار شناسی کانت دارد که مدعی شدند گوهر اشیاء قابل شناخت
نیستند .طبیعی است که تجربه و احساسات فراتر از عرضیات ،قشر ،پوسته و پدیدارها را نمی

بیند .در حالی که برای هرشیء ظاهری است و باطنی ،روحی است وجسدی ،لبی است و قشری،
گوهری است و صدفی ،حقیقتی است و رقیقتی ،غیبی است و شهودی ،دنیایی است و آخرتی

که باید گوهرها ،باطنها ،غیبها و حقیقتها را با عقل ،شهود و وحی شناخت .بعضی چیزها

را نمیتوان با حس و تجربه شناخت.

.2اگر اراده دولت مبنای حقوق باشد هیئت حاکمه میتواند ظالمانهترین قواعد را وضع کند.
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و چنین توجیه کنند که این قواعد حقوقی برخاسته از شرایط و اقتضاء جامعه و زمان است .به

بیان دیگر حاکمانی فرصت طلب همانگونه که از ابهام و پیچیدگی حقوق طبیعی میتوانند سوء
استفاده کنند ،از حقوق عرفی و رواج اجتماعی نیز میتوانند به راحتی بهرۀ شخصی ببرند .اکنون

این پرسش مطرح میشود که اراده دولت فوق قانون است یا تابع قانون؟ آیا دولت قانون را پدید
میآورد یا قانون دولت را پدید میآورد؟ اندیشه تفکیک قوا و حاکمیت مردم می رساند که دولت
تابع قانون است .اما حاکمیت مردم به معنای پذیرفتن حقوق و آزادیهای طبیعی است که ریشه

در کرامت و شرافت انسانی دارد.

 .3بر این اساس ،فیلسوف لئواشتراوس میگوید « :اگر مبنای مشروعیت اصول حقوقی را در

این بدانیم که هر اصل در جامعه خودش پذیرفته است ،پس باید گفت که اصول حقوقی جوامع

آدمخوار به همان میزان درست است که اصول حقوقی جوامع متمدن؛» 18زیرا در این صورت

اگر مالک ارزیابی صحت و سقم قواعد خوب از بد وجود نداشته باشد ،هر کسی قواعد خود
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را برتر و بهتر خواهد دانست .آیا میان قوانین اساسی قبلی و قوانین بعدی به ویژه قانون اساسی

 1382افغانستان تفاوتی وجود دارد یا ندارد؟ اگر تفاوت وجود دارد به معنای آن است که قانون
اساسی قبلی متناسب با خواستههای جامعۀ آن روز است ؟! آیا ما مالک ارزشیابی قوانین خوب
از بد را داریم یا نداریم؟ اگر مالک ثابت سنجشگر نداشته باشیم و تنها و تنها مالک را جامعه،

عرف و ارادۀ دولت بدانیم ،پس قوانین امروز نباید نسبت به قوانین گذشته برتری داشته باشد .به
بیان دیگر در برخی جوامع غربی که همجنسبازی قانونی شده است ،ریشه در همین مبنای رواج
اجتماعی و عرف دارد که مشروعیت طبیعی و تشریعی ندارد .زیرا نه حقوق طبیعی حیوانات

که کرامت ذاتی ندارند ،آن را میپذیرد و نه حقوق طبیعی انسانی که شرافت و کرامت دارد و نه
حقوق الهی آن را می پذیرد.

 .4مقبولیت به معنای مشروعیت نیست :پذیرش قانون به معنای ستایش آن نیست؛ پسند

مردم ،افکار عمومی ،اراده دولت و عرف به لحاظ منطقی نمیتواند الزامآوری قوانین را توجیه
کند .چون هنوز جای این پرسش باقی است که چرا از افکار عمومی که به طور نادرست رایج

میشود پیروی میکنیم؟ آیا هر واقعیت داللت بر مشروعیت یا انطباق آنها با ارزشهای انسانی
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دارد؟ ازدواجهای اجباری ،نادیده انگاشتن حقوق زنان ،نظام بردهداری ،قانونی شدن برخی اعمال

خالف اخالق حسنه تماماً واقعیتهای اجتماعی بوده ولی مشروعیت نداشته و ندارند .پس

مقبولیت دلیلی بر حقانیت و مشروعیت نیست.

 .5نادیده انگاشتن ارزشهای اخالقی :اگر روح اخالقی را از حقوق بگیریم ،دیگر تفاوتی

میان صفات خوب و بد نخواهد بود .افزون بر آن که موضوع هردو ،رفتار اختیاری آدمیان است
از این رو ،می توان پیوند عمیق را میانشان مشاهدهکرد .در بیشتر نظامهای حقوقی رابطۀ میان

اخالق و حقوق ناگسستنی تلقی میشود .به نظر میرسد میان حقوق و اخالق از نظر منطقی
نسبت عموم و خصوص مِن وجه است .زیرا هر دو در موارد متعدد مانند وفاء به عهد و عدم
خیانت در امانت بیانگر حقوق فردی و اجتماعیاند و در موارد دیگر از همدیگر متمایز میشوند.
اخالق از ضمانت اجرایی درونی مانند وجدان برخوردار است و حقوق از ضمانت اجرایی

بیرونی .اخالق برای تزکیۀ نفس و تهذیب باطن و آراسته شدن به فضایل اخالقی به میدان میآید و
حقوق برای برقراری نظم و استقرار عدالت.
 .4مکاتب حقوقی پوزیتویستی
هرمنوتیک از نظر شالیر ماخر عبارت است از فن فهم صحیح افکار دیگران .از این رو ،هر

تفسیری مرکب از دو چیز است :فهم اندیشهای که در قالب الفاظ بیان میشود و تبیین مناسب
آن 19.ولی از نظر دیلتای سه هرمنوتیک روشی خاص علوم انسانی است که مرکب از تجربه،

بیان و فهم است .تجربه ،تجربۀ زندگی است که در بستر زمان با اراده تکرار میشود .بیان ،بیان
زندگی است که تجربیات را به دیگران منتقل میکنیم و فهم عمل ذهنی است که به وسیلۀ آن

تجربه انسان زنده را درک میکنیم20.دیلتای برخالف شالیر ماخر هرمنوتیک را در بستر تجربۀ
زندگی حاصل تعامل افق ذهنی مؤلف و مفسّر به گونۀ تکامل یافته آن میدانست .این باعث شد

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

4ـ.1مکتب تاریخی

که تا حدودی مکتب تاریخی نیز پدید آید .مکتب تاریخی ،مدعی است که اندیشههای بشری از

جمله اندیشههای حقوقی رنگ و روی تاریخی دارند .از این رو ،قواعد حقوقی ثابت و سرمدی

نیست .از باب نمونه ساوینی ،حقوقدان آلمانی ،معتقد بود که حقوق هر قومی مخصوص همان
قوم است ،و این نظام حقوقی در فرایند زمان همراه با رشد و تکامل فرهنگ و تمدن بشری

هر قوم رشد یافته است و در آینده نیز همین روند تکاملی ادامه خواهد یافت 21.به بیان دیگر،

حقوق مانند زبان ،عادت ،رسوم اجتماعی وغیره محصول وجدان عمومی و نتیجه قهری زندگی
اجتماعی است و ضمیر ناخودآگاه مردم معیار صحت و سقم (درستی و نادرستی) قوانین و

مقررات حقوقی است که بصورت عرف تجلی یافته است .قانونگذار تا حدودی میتواند در
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حقوق آدمی دخالت کند که به عرف بودن قوانین لطمهای وارد نشود.

بنابراین میتوان این رویکرد حقوقی را با برشمردن برخی مصادیق عینی که در بستر تاریخ

رخ داده است به گونهای توجیه عقالنی کرد:

یک)همانگونه که «آتن» یادآور فلسفه و تعقل است« ،اورشلیم» یادوارۀ دیانت و قداست

است .وقتی واژۀ «یونان» را میشنویم ،میبینیم که فلسفه و ادبیات با نام یونان گره خورده است.

هرگاه یاد از «مکۀ مبارک» به میان میآوریم ،مهمترین واقعۀ تاریخی ،یعنی طلوع خورشید
نجاتبخش دین اسالم در ذهن ما متبادر میشود و زمانیکه با«قرون وسطی» رو به رو میشویم،
به یاد زر و زور و تزویر میافتیم که خواب غفلت هزار ساله را به عالم انسانیت عرضه کرد و

وقتی که«رنسانس» را در نظر میآوریم ،عصر فریاد و بیداری غربیها را به نمایش میگذارد.

استقالل آمریکا ،انقالب انگلستان ،اعالمیه شهروندی فرانسه ،منشور سازمان ملل متحد ،اعالمیه

جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی هر کدام بیانگـر تحول وتکامل اندیشهها و رویکردهای
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حقوقی در بستر تاریخ میباشند.نمونههای یاد شده حوادث تاریخی است که به لحاظ زمانی و
مکانی شهرتی خاص دارد و هرکدام بیانگر یک داستانی است که نهایت ًا به نفع بشریت بوده است.
دوم) فرانسیس بیکن فیلسوف تجربهگرای انگلیسی ادعا کرد که روش استقراء و تجربه که

من به بار آوردهام ،میتواند مردم را از کوخ نشینی به کاخ نشینی برساند .این سلسلۀ تجربهگرایی
توسط جان الک ،برکلی و هیوم به دست پوزیتویستها و آگوست کنت قرار گرفت که جهان را

گذرگاه جاندارانگاری به سمت دوره فلسفی و سرانجام دوره پوزیتویسم میداند و تاریخ حقوق
را نیز پویایی حقوق تاریخی قلمداد میکند .مطابق با این تفکر تاریخی در اروپا از قرن  18به
این طرف نقاط عطف تاریخی وجود دارد که وضعیت زندگانی انسانها را کام ً
ال دگرگون و
متغیر ساخته است .آن تحول عبارت است از زمانی که امریکا استقالل خود را از بریتانیا به

دست میگیرد .از باب نمونه منشور حقوقی انقالب انگلستان و اعالمیه استقالل امریکا ،اعالمیه

شهروندی فرانسه و اعالمیه و میثاقهای بین المللی حقوق بشر است که در بستر تاریخ رخ داده
است .این اسناد حقوق بشر و آزادیهای اساسی انسان آبشخور حقوق پوزیتویستی نبوده ،بلکه
ریشه در اندیشههای حقوق طبیعی دارند ،لیکن در بستر تاریخ شکل گرفتهاند و تحول تاریخی
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عامل ایجاد آنها بوده است .جملۀ زیبا و مواردی را که توماس جفرسون برای استقالل آمریکا بیان

میکند ،اندیشه تکامل یافتهی جان الک در بستر تاریخ است؛ چنان که میگوید:

ما حقایق این جهان را از بدیهیات میدانیم که تمام مردم مساوی خلق شدهاند .خالق انسان

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

حقوق غیر قابل انتقالی به افراد بشر ارزانی داشته ،برای حفظ و تأمین این حقوق ،دولت ها از
میان اقوام و ملل برخاسته اند و نیرو و اختیار خود را با رضایت مردمی که بر آنان حکومت می
22
کنند به دست آوردهاند»...
.1آزادی عقیده ،مذهب ،بیان و مطبوعات؛  .2برخورداری از حقوق ،آزادیها و امتیازات برابر؛ .3
حق مالکیت و برخورداری از نعمتهای حیاتی؛  .4آزادی اجتماعات در جهت مصالح و منافع
عموم؛  .5امنیت جان و عالیق مادی و معنوی؛  .6امنیت قضایی در جریان اتهامات ،محاکمات و
23
صدور احکام براساس قانون؛  .7عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری با مجازاتهای شدیدتر.
بنابراین قوانین و فریادهای استقاللطلبانه ،آزادیخواهانه و عدالتجویانه بوده اند که حقوق را
در بستر تایخ پویا ساخته اند.
سوم) زنان چگونه و از چه زمانی به حقوق خود رسیدهاند؟ حدود و قلمرو خواستههای آنان
تا چه میزان است؟
واقع ًا حقوقدانان و فیلسوفان در طول تاریخ برای پیدایش ،افزایش و گسترش حق و حقوق
زنان زیاد کوشیدهاند .و برای احقاق حقوق آنها سه موج در بستر تاریخ پدید آمده است .اکنون
این پرسش مطرح میشود که این امواج سه گانه از چه زمانی شروع شده و پایان و سرانجامش
چه خواهد بود؟ موج اول از قرن  18به بعد شروع میشود .تاریخی که انسانها به رشد عقل
و بلوغ فکری رسیده بودند ،اما نتیجه این جنبش در سال  1920آشکار میشود .آنگاه که دولت
آمریکا برای نخستین بار حق مشارکت سیاسی به زنان را میدهد .در این دوره زنان فقط خواهان
مشارکت ملـی و سیاسی بودند .در موج دوم ،زنان در تمام عرصههای اجتماعی میخواستند سهم
داشته باشند و چون یک پیکرهای از اجتماع را تشکیلدهند .موج سوم که موج افراطی است،
میگفتند :نباید هستیشناسی ،معرفتشناسی،انسانشناسی و تمام علوم پایه را تنها از زاویۀ دید
مردان ببینیم .چون تحوالت اساسی و بنیادین در عرصههای مزبور پیش میآید ،بنابراین زنان در
آن حوزهها باید سهم داشته باشند ».این جنبشهای تاریخی بودندکه سرانجام کنوانسیون رفع
تبعیض علیه زنان را پدید آورد و تساوی زنان با مردان در اشکال مختلف آن را بیان کرد :تساوی
در زندگی سیاسی و عمومی ،در سطح ملی و بین المللی(ماده 7و  ،)8تساوی مربوط به حقوق
تابعیت مانند کسب ،تغییر و حفظ تابعیت(ماده  ،)9تساوی در تعلیم و تربیت و امکانات تحصیلی،
شغلی و حرفه ای مربوط به آن(ماده  ،)10تساوی در اشتغال و حقوق کار(در ماده  ،)11تساوی در
دستیابی به تسهیالت بهداشتی و پزشکی(ماده  ،)12تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی مانند
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مزایای خانوادگی ،وامهای بانکی ،رهنی ،تفریحی و ورزشی(ماده  ،)13تساوی در امور مدنی و

اهلیت قانونی ،برابری در مقابل قانون و دادگاه(مادۀ ،)15تساوی در حقوق خانواده ،حق یکسانی
ازدواج ،انتخاب همسر ،انحالل و موارد دیگر(مادۀ  .)16به پیروی از آن و دین مقدس اسالم ،ماده

 22قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان برای نخستین بار از تساوی حقوق و تکالیف مردان
و زنان دم میزند و در ماده  33حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای هر دو مجاز میداند.

چهارم) بردهداری هم به لحاظ فرهنگی و هم در اندیشههای فیلسوفان و اندیشمندان به

گونهای پذیرفته شده بود .دین اسالم برای نخستین بار علیه بردهداری مبارزه کرد .بزرگان دین
فرمودند« :خداوند شما را آزاد آفریده است .آیا خود میخواهید برده شوید ».دین به گونهها

و بهانههای مختلف برای نابودی بردهداری راهکارهایی معرفـی کرده است .از باب نمونه در
کفارههای روزه ،قسم و غیره علیه آن مبارزه کرده است .ولی بردهداری تاکنون کام ً
ال نابود نشده

است و به گونه مدرنتر دیده میشود.
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همان گونه که بیان گردید ،در تمام جهان و در طول تاریخ ،امر بردگی و بندگی در فرهنگها نه

تنها پذیرفته شده بود ،بلکه خود بردگان نیز بر این باور بودند که این امر پسندیده است .از منظر
فرهنگها و دینداران ،بردهداری غیر قابل انکار بود .تا این که عصر روشنگری در تمام کشورها

خیزش و خروش به پا کرد و زمینههای لغو آن را به وجود آورد .امروزه از نظر اندیشمندان و
روشنفکران دینی ،بردگی از منفورترین و ناپسندترین امور شمرده میشود .دین مقدس اسالم

در مبارزه با الغاء آن پیشگام بود؛ در آغاز احترام جامعه به آنان و این که آنان را مانند عضو
خانوادۀ خویش پندارند ،به آنان بنده و کنیز خطاب نکنند ،روحانیون ،کشیشان ،پاپها ،پادشاهان
و پولداران را به اربابی نگیرند ،خداوند آنان را آزاد آفریده باید آزادانه زندگی کنند .اسالم با این
عبارات به تشویق و ترغیب لغو بردهداری توصیه میکرد و در این راستا عم ً
ال پیشگام بود تا اینکه

بردهداری را از جوامع مسلمین ریشهکن کرد .مطمئن ًا دین اسالم در این زمینه اگر نسبت به دیگران
پیشگام نباشد ،قطع ًا پیرو هم نیست .زیرا همواره اسالم به تناسب نیازهای زمانه ،عاقالنهترین،
عادالنهترین و کاملترین قوانین و بهترین راه حل را در میان احتماالت دیگر داشته است و از این

به بعد هم خواهد داشت .خوشبختانه در تاریخ تفکر بشری ،پدیده بردهداری توسط کنوانسیون
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های بینالمللی محو شده است.

بنابراین ،مکتب تاریخی مدعی است که اندیشههای بشری ،از جمله اندیشههای حقوقی رنگ

تاریخی دارد .از این رو قواعد حقوقی پابرجا و ثابت نیستو مطابق تاریخ رشد کرده است .همان

گونه که بیان گردید در این پژوهش تالش کردیم تا نمونههای عینی را در بستر تاریخ بویژه
در چند قرن اخیر نشان دهیم که ادعای پیروان این مکتب تا حدودی میتواند از استداللهایی

برخوردار باشد؛ زیرا عرف و رواج اجتماعی در بستر تاریخ پدید میآید و عیناً مشاهده میشود
که پدید آمده است.

4ـ .2نقد مکتب تاریخی

این مطلب را با یک پرسش شروع میکنیم :آیا این انسان است که تاریخ را تغییر میدهد و یا

تاریخ است که انسان را تغییر میدهد؟به بیان بهتر ،آیا تاریخ در فرایند تکاملــی خود ،به تحول

و تکامل انسان میانجامد یا انسان در این بستر باعث تکامل تاریخ میشود؟
یکم) نادیده انگاشتن اختیار عاقالنه و انتخاب آگاهانۀ انسان:

در فلسفه ،بحثی مطرح است که اگر شخصی بخواهد یک عمل را انجام بدهد ،باید چهار

خوبی و بدی ،زیبایی و زشتی ،سود و زیان(تصدیق) ،سوم) مرحله رضایت باطنی ،میل طبیعی
و تمایل عقلی (شوق ،نیت ،انگیزه و علت غایی یا علت علمی) و چهارم مرحله تصمیم و اراده

(علت فاعلی) .پس اراده انسانی با سپری کردن فرایند تصمیمگیری می تواند نقش و تأثیراتی
بیرونی به نام رفتار ،گفتار ،عادات ،هویت ،شخصیت و سرنوشت داشته باشد .اگر ما نقش عقل و

اراده انسانی را نادیده انگاریم ،گرفتار جبرگرایـی میشویم .همانگونه که در مقیاس کوچک ،داد
و ستدهای اکراهی را غیرنافذ و قراردادهایی را که اراده در آن نقشی ندارد ،جبری و باطل می

دانند ،در سطح کالن نیز نادیده انگاشتن اراده و عقل بر تکرار و واپسگرایی تاریخ خواهد انجامید،

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

مرحله را در عالم ذهن خود سپری کند :یکم) مرحله تصویر برداری(تصور) ،دوم) سنجش میان

نه بر تکامل تاریخ .نمونههای عینی که در باره اعالمیهها ،میثاقها ،کنوانسیونها و تحوالت اشاره
شد ،دلیلی بر دگرگونی تاریخ ،انقالب علیه جریان جبرگرایی تاریخ بود که چهرۀ نامطلوب تاریخ

را دم به دم به سوی وضعیت مطلوب تغییر میداد .زیرا برخی اندیشمندان و مصلحان چون بر
خالف جریان تاریخ شنا میکنند ،چهرۀ تاریخ را تغییر داده و خط بطالن بر این تاریکی میکشند.

به راستی اگر ما این نظریه را بپذیریم که حقوق ،قوانین و مقررات برگرفته شده از جبر تاریخ

است و بگوییم :همین تاریخ است که یک سلسله عرف و عادات اجتماعی را به وجود میآورد

و این عرف و عادات اجتماعی باعث به وجود آمدن حقوق میگردد ،به نظر میرسد که عقل و
ارادۀ انسانی را نادیده میانگاریم .در حالیکه عقل انسان میتواند تاریخ را تغییر دهد .عقل انسان
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میتواند تئوری و نقشههایی را طراحی کند که زندگی پنجاه سالۀ ما را تضمین نماید و بسیاری
از بزرگان مانند پیامبران(ع) و مصلحان بودند که جریان تاریخ را تغییر داده و به نفع بشریت و
ارزشهای انسانی آن را تکامل بخشیدند.

به تعبیر دیگر ،پوزیتویستها روش علوم طبیعی را که تجربه باشد به علوم انسانی نیز

سرایت دادند ،اما غافل از اینکه انسان رفتار توأم با اختیار عاقالنه دارد که البته روش متناسب با

خود را میطلبد .سیر تاریخ و تکامل جامعۀ انسانی را نمیتوانیم همانند طبیعت ناآگاه و بیاراده

فرض کنیم ،در رفتار انسانی گزینش و انتخابگری دخالت دارد که گاهی ریشه در تمایالت و

حس خودخواهی و منفعتطلبی آدمیان دارد و گاهی هم ریشه در نوعدوستی ،خدادوستی و....
جامعهنگری باعث میشود که اراده فردی با اراده جمعی پیوند خورده و عقل فردی در مسیر عقل

جمعی قرار گیرد؛ بدین صورت هم میتواند راه سعادت تمام آدمیان را نشان دهد و هم سعادت
ابدی آنان را معرفی کند .این نوع نگرش ممکن است در مسیر جاری تاریخ حرکت کند و یا
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میتواند بر خالف تاریخ سیر کند .آنگاه که روشنفکران ،تاریخسازان و فرهنگسازان میخواهند
جامعه خویش را به تناسب اقتضائات زمان ،و در فرایند تکامل و سعادت حقیقیشان ،از وضعیت

نابسامان نجات داده و به وضعیت پسندیده راهبری و راهنماییکنند.
دوم)تفاوت میان واقعیت و حقیقت

تفاوت میان واقعیت و ارزشهای حقوقی وجود دارد؛ هر واقعیتی حکایت از حقیقت و

ارزشهای راستین اخالقی و حقوقی نمیکند .زیرا قلمرو واقعیتها وسیعتر از مرزهای حقیقت
است .به نظر میرسد از نظر منطقی میان واقعیت و حقیقت رابطۀ عموم و خصوص مطلق است.
ما خیلی چیزها را می بینیم که واقعیت دارد ولی آیا همه واقعیتها مشروعیت هم دارند؟ مثال

امروزه خیلی از سنتهای خرافاتی وجود دارد ،مثل ازدواجهای اجباری که واقعیت دارد ولی
واقعاً مشمول ارزشهای انسانی و اخالقی است و مشروعیت هم دارد؟ پس مشروعیت و حقیقت

غیر از واقعیت است .بنابراین ما نمیتوانیم واقعیتهای تاریخ را مرتب به عنوان قواعد حقوقی
ارزشمند و مطابق با فطرت انسان قبول نماییم .بنابراین ،این دو(واقعیت و حقیقت) را باید از

هم تفکیک کرد .آن که حقیقت دارد درست و بر حق است ولی آنکه حقیقت ندارد و مطابق
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ارزشهای انسانی نیست خواستههای حیوانی است و ما نمیپذیریم.
سوم) تناقض درونی:

زمانیکه فرایند تاریخ را بررسی نمائیم تناقضهای فراوانی در درون آن آشکار میگردد،

دیدگاههای مختلف حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و فلسفی گواه بر این قضیه است .کدام یک از این

دیدگاهها را بپذیریم؟ سرانجام بین تناقضها یکی حق است و یکی باطل.اگر دو دیدگاه حقوقی
رو در روی همدیگر به صورت پارادوکسیکال قرار دارند ،نمیتوانند هر دو بر حق باشند و هر

دو نمی توانند باطل نیز باشند .بنابراین باید یکی درست و دیگری نادرست باشد .پس تاریخ
که جوالنگاه اندیشههای گوناگون است و از یکنواختی برخوردار نیست ،چگونه میتواند مبنای

بستر زایش قواعد حقوقی توأم با صواب باشد24.پس پذیرش تناقض درونی در تاریخ ،خود گواه
بر عدم پذیرش فرایند تاریخ به عنوان مبنای قواعد حقوقی خواهد بود.
چهارم) ناپایداری حقوق:

همانگونه که هر ایدئولوژی از سرزمین جهانبینی برمیخیزد ،تمام بایدها و نبایدهای حقوقی

نیز از بستر حقیقتهای ثابت ناشی میشود .اگر حقوق را برگرفته از عرف اجتماع و فرایند
تاریخی یا تحوالت تاریخی بدانیم  ،این حقوق نیز تغییر کرده و دگرگون میشوند ،و چیزی که

چیزی مبنای ثابت الزم است .در این که بعضی قوانین منسوخ شده و بعضی قوانین جدید آمده
و جای آن را گرفته جای تردید نیست .ولی سؤال این است که آیا تمام قوانینی که از بین رفته،

بدتر از قوانین جایگزین شده بوده است و آیا قوانین جایگزین شده ،از آن بهتر بوده است؟ به
نظر میرسد که جواب منفی است .پس با کدام معیار میتوانیم قوانین خوب را از بد تشخیص
بدهیم .اکنون ما انتظار داریم که در قدم اول ،این معیار را روشن کنیم و بعد قواعدی که ثابت
باشد ،و قوانینی که میتواند با ارزشهای انسانی تطابق داشته باشد ،روشن و آشکار شود .پس

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

خود ثبات و پایداری ندارد نمیتواند مبنای ثابت و الزامآور حقوقی باشد ،درحالی که برای هر

تاریخ به ما میآموزد که بعضی قوانین از بین رفته و بعضی قوانین جدید جایگزین آن شده است.
ولی تاریخ به ما نمیآموزد که هر قانونی که به وجود آمده ،مطابق ارزشهای انسانی است .در

دوره مدرن علیرغم آنکه علم و دانش به خوبی پیشرفت کرده ،قوانینی دیده میشوند که با
ارزشهای انسانی سازگاری ندارند.

پنج) خودشکن بودن اندیشۀ تاریخی:

اگر فرض کنیم تمام اندیشههای بشری از جمله اندیشههای حقوقی تاریخی هستند ،و این

اندیشههای تاریخی در طول تاریخ رشد و نمو میکنند ،با توجــه به اینکه تمام اندیشههای
تاریخــی روزی از بین میروند ،پس خود این اندیشه ـ که تمام اندیشههای بشری از جمله

اندیشههای حقوقی تاریخی است ـ باید روزی از بین برود.
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4ـ.3مکتب فایدهگرائی (لذتگرائی ،سودگرایی و منفعتگرایی)

حب ذات و خوددوستی دارند منفعت طلب اند .و به این خاطر
آدمیان به این خاطر که ّ
که اختیار و آزادی دارند نسبت به ترجیح برخی منافع گزینشگرند .و چون گرایش فطری به
خوبیها دارند ،بهترین را انتخاب میکنند .و از آن جاییکه اجتماعی هستند تا حدودی از میزان

خودخواهی و آزادی مطلق خود را میکاهند .انگیزهها و نیتهای آدمی نسبت به رفتار و گفتار
او تأثیرات گوناگونی میگذارند .حقوق و اخالق غایت انگارانه ،حقوقی معطوف به هدفی است

که انگیزه ،علت غایی آن را تشکیل میدهد .پس آدمیان هر کاری را به خاطر برخی مصالح و
منافع انجام میدهند« .فایده و منفعت اعم از نفع مادی ،معنوی ،فردی و اجتماعی در عرصههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،ملی و اخالقی است».

25

از جمله مکاتب حقوقی پوزیتویستی ،مکتب فایدهگرایی است که در قرن هجدهم شکل

گرفت .در این مکتب ،مالک حقانیت قوانین و جهتگیری مقررات ،فایدهمندی ،اصالت سود و
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لذتگرایی است.

غم مردم را دنیاگرایی،
هم و ّ
قرن هجدهم را عصر روشنگری نامیدند .در این عصر ،تمام ّ
علمگرایی و انسانمحوری تشکیل میداد .آدمیان تالش میکردند تا در عرصۀ دنیا به پیشرفت،
رونق و تکامل برسند؛ در این راستا مکاتب گوناگونی در تمام حوزههای دانش و ارزش از جمله

در رشتۀ حقوق پدید آمد که مدعی بود هراندیشه،طرح و نقشهای که به عنوان یک تئوری و
نظری ه مطرح میشود تا در شکوفایی زندگی مادی و پویایی حیات روز به روز رونق ببخشــد،
آن بهترین و مفیدترین و سودمندترین نظریه خواهد بود .لذتگرایی ،سودگرایی و فایدهگرایی در

حقیقت آبشخور حواس پنجگانه میباشد ،مثل خوردنیها ،نوشیدنیها ،بوییدنیها ،دیدنیها و ....
پیروان این رویکرد مهمترین روش پژوهش و دانش را تجربه و احساس میپندارند .ولی وقتی
ما حدود و قلمروهای فایدهگرایی را در ابعاد گوناگون مادی و معنوی گسترش میدهیم ،طبیعی

است تنها قدرت ،ثروت و موقعیت میتوانند در دایرۀشناخت و تمایالت همین حواس مطرح
شوند .زیرا طبیعت ،دنیا و مادیات با حواس ظاهری ،لذتها و خوشیهای آن ارتباط و پیوندی

عمیق دارند .از این رو ،فایدۀ بیشتر را می توان به ثروت زیادتر ،قدرت بزرگتر و موقعیت برتر
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تفسیر کرد .اما برخی از اندیشمندان ،علم بیشتــر ،کماالت معنوی باالترو جامعــۀ متکاملتررا نیز
در «فایدهگرایی» در نظر میگیرند.

4ـ.4ویژگیهای مشترک فایدهگرایان

در آغاز به گونۀ اختصار به دیدگاه بنتام اشاره میشود ،آنگاه ویژگیهای آن را به تفصیل

تبیین میکنیم.

 .1نیکی یا بدی رفتار انسان بر حسب نتایجی که برای خود و دیگران به بار میآورد

سنجیده میشود .یعنی هر فکری ،هر گفتاری ،هر کرداری و هر رفتاری که بیشترین لذت
و سود را برای خود و دیگران در پی دارد مفید است.

 .2خوبی یا بدی هر قانون ،بر حسب آثار و نتایج آن برای جامعه امروز یا در آینده

استوار است .قانونــی خوب است که بیشترین سعادت را برای مردم تأمین میکند و از

رنجهای مردم میکاهد.

 .3نتایج امور مربرط به کار ،رفتار انسان و قوانین با معیارهای لذت و رنج محاسبه

میشود.

کالم بیشترین سعادت برای بیشترین مردم.

26

برای روشن شدن مطلب به سه ویژگی اشاره میشود:

یک) در بحثهای حقوق طبیعی و الهی ،ما رفتار هر انسان را بر اساس حسن و قبح عقلی،

وجدان و خواستههای اصیل فطری بررسی میکنیم .ولی مکتب فایدهگرایی میگوید رفتار و

کردار انسان بر حسب فایدهمندی و سودگرایی بررسی میگردد .شخصی که فایده زیاد به مردم

برساند و سرمایه خود را در مسیر منفعت جامعه بهکار گیرد ،رفتار او مفیدتر است یا اینکه در

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

 .4در این داوری ،منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع افراد جامعه ندارد .در یک

جامعه ،هر کسی به هر طریقی  -اخالقی ،حقوقی ،اقتصادی و  - ...سود بیشتر برساند برای

مردم سودمندتر است؟ مالک رفتار هر آدمی را باید با فایدۀ بیشتر در نظر بگیریم.
دو) با کدام معیار میتوان خوبی و بدی قوانین را سنجید؟

در پاسخ میتوان گفت همانطور که رفتار آدمیان را نظر به سود و فایدۀ آن بررسی میکنیم،

قانون را نیز با معیار سود میسنجیم؛ یعنی قانونی بهتر است که بیشترین سود را در پی داشته
باشد و بهترین راه حل را ارائه داده ونیکوترین آثار را به جامعه و برای مردم به ارمغان آورد.

چنین قوانینی می تواند سرنوشت فعلی و آینده مردم را تضمینکند؛ یعنی قانون مثمر ثمر باشد.

در زندگی آدمیان عوامل گوناگونی موجبات رنج و لذت را پدید میآورند ،و از سوی دیگر

علل مختلفی وجود دارد که حیات آدمی را سرشار از زیبایی و معنا میسازند .باید گفت که این
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دو کام ً
ال در مقابل همدیگر قرار دارد .هنگامی که زندگی انسان به طرف رنج نزدیک شود ،زندگی

انسان پوچ و بی معنا شده و از فایده ،سود و لذت دور میشود .ولی به هر میزانی که انسان به
فایده و سود نزدیک شود ،زندگی معنیدار و لذتبخش میگردد.

سه) نتایجـی که از رفتار انسانها و قوانیـن به دست میآید ،با معیارهای لذت ،فایده ،سود و

کاهش رنجها ،ضررها و زیانها محاسبه میشود .پس بیشترین لذت و سود برای بیشترین مردم،
و کمترین ضرر و به حداقل رسانیدن رنجهای مردم.

ریشههای این اندیشه در افکار جان الک ،هیوم ،جرمی بنتام ،جان استوارت میل ،چارلیز

داروین ،رودلف فن ایرینک ،و هربرت اسپنسر قرار دارد .به نظر اینان معیار تمیز خوب و بد،

سود و زیانی است که نصیب افراد و جامعه میشود .اینک جای دارد که بعد از بررسی ویژگی

های مشترک به دیدگاههای پوزیتویستهای حقوقی نیز اشاره شود.
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4ـ.5دیدگاههای فایدهگرایان و لذتگرایان
اِپیکوریان

اپیکور از نخستین فیلسوفان بود که دو مفهوم خوب وبد را با معیارهای لذت و رنج میسنجید.

زندگی نیک در پی کسب لذتهای بیشتر و رهایی از رنجها است .با وجود اینکه احساسگرایان

و لذتگرایان پیش از اپیکور همانند آریستیپوس و سوفسطائیان مادی میاندیشیدند ،ولی اپیکور

در جستجوی لذت معنوی بود؛ یعنی باید رفتاری کرد ،قانونی را پیاده کرد و اصول اخالقیی
را رعایت کرد که نشاط باطنی و شادابی درونی را برای انسان فراهم کند .پیروان اپیکور معتقد

بودند که قدرت ،ثروت و موقعیت نه تنها عامل کاهش دردها و رنجها نیستند ،بلکه علل پیدایش،
افزایش و گسترش دردها و رنجهای آدمی است .هر آنچه که برای انسان لذتآور است و انسان

را به سعادت میرساند ،در حقیقت همان نشاط درونی و شادابی باطنی است؛ 27براین اساس
اپیکور به قناعتپیشگی و محاسبه و مراقبت توصیه میکند .زیرا ما موظفیم تنها نیازهای ضروری
و طبیعی آدمی را برآورده سازیم .برخی نیازها نه ضروریاند و نه طبیعی ،مثل :ثروت ،قدرت

166

و شهرت .چون در گام نخست به دست آوردن قدرت ،ثروت و موقعیت دشوار و مشکل است
و در گام دوم ،نگهداشتنش رنجآور است و سرانجام از دست دادنش توانفرسا خواهد بود .مث ً
ال
ی که در صدد به دست آوردن چوکــیهای خاص دولتــی هستند ،در قدم اول برای به
اشخاص 

دست آوردن آن زحمت میکشند ،آنگاه تالشی مضاعف برای نگهداری آن و سرانجام از دست

دادن آن موقعیت خاص ناراحتکننده خواهد بود.

از نظر اینان ،باید این خواسته را کنار گذاشت .باید فقط به دنبال خوشحالی درونی و نشاط

باطنی باشیم.دیدگاه اپیکوریان ارتباط مستقیم نه با فلسفۀ حقوق و نه با فلسفۀ سیاسی دارد ،لیکن

به پندار برخی پژوهشگران پیوندی میان لذتگرایی بنتام با لذتگرایی اپیکوریان وجود دارد.
در حالی که میبینیم یکی از لذتهای مادی دم میزند و دیگری در پی نشاط باطنی میباشد.
جرمی بنتام

بنتام معتقد است هر چیزی که لذتبخشتر باشد ،نیکوتر است( .هر چه فایده ،نفع و سود

بیشتر داشته باشد ،مفیدتر است ).طبیعت ،انسانها را در تحکم و سلطه لذت و رنج قرار داده
است و همه هدفهای زندگیمان ،جلب منفعت و دوری از رنج است .اگر قرار باشد هر کس
در پی سود خود باشد و دیگران را فراموش کند ،همه از لذت و منفعت محروم خواهند شد .پس
برای بیشترین مردم است.

28

به بیان دیگر ،بنتام هدف هر قانونگذار را سعادت مردم میداند و اصل سودمندی همگانی

را در امر قانونگذاری ،راهنمای قانونگذاران به شمار میآورد؛ سودمندی ویژگی یا تمایل هر

چیزی است به این که خود را از شرور و رنجها رهانیده و به خیر و خوشبختیها برساند .هدف
زندگی ما تحصیل لذتها و مراقبت و افزایش منافع و زدودن و کاهش رنجها است .کسانی که

پیرو سودگرایی میباشند ،فضیلت را علت لذتها و رذیلت را عامل رنجها قلمداد میکنند .لذت

اعم از لذت و رنج قلبی ،ذهنی و حواس است.
ها و رنجهای جسمی در مکتب بنتام ّ

29

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

هدف حقوق و اخالق ،تنها سعادت فردی نیست بلکه به دست آوردن حداکثر سعادت و منافع

حب ذات و خودمداری ،اختیار
شاید بتوان برای توضیح دیدگاه بنتام از سه اصل فلسفی به نام ّ

وآزادی ،اجتماعی و مدنی بودن انسان بهره گرفت:

.1اصل حبّ ذات ،مهمترین اصل فلسفی است که تمام موجودات از آن برخوردارند .یکی از

ویژگیهای آن جلب منافع است؛ کســی که خود را دوست دارد ،چون خود را مـیخواهد پس

هر چیــز را برای خود میخواهد ،در این صورت انسان خودخواه و خودمحور است.

حب ذات
.2اصل آزادی و اختیار انسان؛ با این اصل آدمی میخواهد خواسته های مبتنی بر ّ

را إعمال کند .اگر خواستههای خودمداری را بر دیگران تحمیل کند ،در این صورت انسانی

دیکتاتور است .هرگاه اصل آزادی و اختیار با حبّ ذات آدمیان جمع شود ،انسانها دیکتاتور و
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خودخواه میشوند ،ولی وقتی اصل سوم(اجتماعی بودن انسان) به میان میآید ،دو اصل اول را
تا مقداری تعدیل میکند.

.3اصل اجتماعی بودن انسان؛ در این مرحله انسان نه خودخواه است و نه دیکتاتور ،بلکه

هرچه را می خواهد برای اجتماع میخواهد نه فقط برای خودش .بنابراین بیشترین سود برای

بیشترین مردم و کمترین ضرر برای کمترین مردم تحقق پیدا میکند.

هابز میگفت اگر گفتار ،رفتار و کردار آدمیان با اراده و افکار آنان سازگاری و هماهنگی

داشت رغبت است و اگر ناسازگار بود نفرت خواهد بود .خوبی و بدی ،را دایر مدار رغبت
و نفرت قلمداد میکرد .صلح و برابری را ناشی از حبّ ذات میدانست که بیم از مرگ آن را
ایجاب میکند .وضعیت جنگ ،بیاعتمادی ،برتریجویی و خودمداری را مقدّ م بر همه چیز
میپنداشت؛  30عالمه طباطبایی طبیعت آدمی را استخدامگر میداند 31،لیکن پیش از آن اعتقاد دارد

که فطرت آدمی میل و کشش به سوی خوبیها ،حقیقتجویی ،آزادیخواهی و صلح طلبی دارد،
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ولی استخدامگری و اختالف را نیز امر طبیعی در اجتماع میدانست .به همین خاطر جامعۀ بشری

را اول نیازمند قانون و ثانیاً نیازمند قانون الهی میدانست 32.اما بنتام خواستههای مادی آدمیان را

دایر مدار لذتها و گریز از رنج قرار داده است .هدف حکومت را تأمین و تضمین لذتها و
کاهش دردها برای بیشترین مردم میدانست .تمام این دیدگاهها با وجود نزدیکی و تفاوتهای
حب ذات ،آزادی و اجتماعی بودن
ظریفی که با همدیگر دارند ،در چارچوب همان سه اصل ّ
حب ذات
انسان قابل تحلیل و تبیین می باشند .لذتها یا مادی اند یا معنوی .هرکدام باشند ،از ّ

و نیروی جاذبۀ جلب منافع آدمیان ناشی میشوند؛ زدودن یا کاهش دردها از نیروی دافعۀ آدمیان
سیراب میشود .و با اصل آزادی ،آدمیان خودخواه میخواهند به لذتهای بیشتر دست یابند و از
رنجها و خطرها بگریزند .و چون بر اساس این دو اصل ،آدمیان به دنبال منافع شخصی خویش

میباشند ،لذا برای سعادت جمعی ناگزیر با ورود اصل سوم که اجتماعی بودن انسان میباشد،
رفتارشان تعدیل میشود .برخی میگویند برای گریز از جنگ به آن نیازمندیم ،برخی دیگر آن را

سقفی برای تعدیل ستونهای یاد شده می دانند ،برخی دیگر مساوات و برابری و إعمال آزادیها

را در گرو آن تحلیل میکنند.
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جان استوارت میل

از نظر جان استوارت میل ،فیلسوف و اقتصاددان قرن نوزدهم ،با این که پیرو مکتب بنتام بود،

ِ
جدای از منافع دیگران
انسان دارای وجدان اخالقی است و به وسیلۀ آن درمییابد که سود او
نیست .و انسان به تجربه دریافته است که سرنوشت او با سایرین درآمیخته است .قانونگذار نیز
باید از این عادات روانی استفاده کند و شیوهای را برگزیند تا فرد برای تأمین سود خود ،منافع

جامعه را نیز در نظر داشته باشد .به نظر بنتام حس خودخواهی در آدمیان با عث میشود که در
سنجش و محاسبۀ خویش سود و منافع شخصی خود را بیشتر در نظر گیرد ،پس برای تعدیل
خودخواهی حداقل دو کار باید انجام داد:

 .1باید میان لذتهای مادی و معنوی تفاوت گذاشت و لذتهای معنوی را بر لذتها و سودهای

مادی ترجیح داد .لذتهای معنوی همانا اصول اخالقی انسان مانند عدالت ،سخاوت،علم،
شهامت و  ...است.

 .2کارهای زیانآور برای عموم باید مجازات را در پی داشته باشد.
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بنابراین نظریه فایدهگرایی را میتوان به گونۀ زیر دستهبندی کرد:

دو :انسانها میتوانند به منافع ،سود و فایدهها برسند ،و از سوی دیگر انسانها میتوانند

خطرها را دور ،ضررها را دفع و رنجها را کاهش دهند.

سه  :اهداف اساسی ،اخالقی و حقوقی تمام آدمیان این است که به لذت ،سود و فایده دست

یابند ،و از رنجها ،دردها و ضررها بگریزند و یا آن را به حد اقل برسانند.

چهار :دولتها و حکمرانان موظفند تا با توان بیشتر سود و فایده را گسترش دهند ،و آنها

را همگانی کنند و زمینه را برای همۀ مردم فراهم کنند،و وظیفه دارند تا رنجها و ضررها را کاهش
داده و از مردم دور کنند.

دقن هنیآ رد یتسیوتیزوپ قوقح ینابم

یک  :لذت ،سود و فایده خوب است .ضرر ،زیان و رنج بد است.

34

این چهار نکتهای بود که در حقیقت تمام نظریه بنتام روی آن استوار است.

جان استوارت میل در آغاز به تبع پدر خود ،پیرو بنتام بود و از نظریههای او دفاع میکرد،

ولی بعد از مرگ پدرش خالف بنتام یک سلسله نظریات دیگری مطرح میکند .او دیدگاههایی
را بیان میکند که دراصول اساسی و نظریههای بنتام وجود نداشته است .سرنوشت او با سایرین

درآمیخته است .در نظریهها و افکار بنتام اصول اخالقی و اصول حقوقی براساس لذت و رنج
سنجیده میشود و هر دو را برآمده از نتایجی میدانست که بر رفتار و قانون مبتنی است؛ یعنی
حقوق و اخالق هر دو یکی شده ،و هر دو با معیار سود و فایده محاسبه میشود .ولی در تفکر
استوارت میل رفتار و قانون را تنها براساس لذت و رنج محاسبه نمیکنیم ،بلکه انسانها افزون بر
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آن دارای« وجدان اخالقی» هم هستند ،و همین وجدان اخالقی به عنوان یک نیروی باز دارنده

است که در منافع ،ما را با دیگران شریک میداند.
بنــی آدم اعضای یکدیگــرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

این حکم در حقیقت ،حکم وجدان اخالقی است که سود و منافع خود و دیگران را به

حب ذات دارد
همدیگر گره میزند .در حالی که در افکار بنتام به این صورت بود که چون انسان ّ

و خودخواه است و منافع و سود را برای خود میخواهد ،در کنار دیگران تأمین میکند .آدمیان،
به این دلیل کنار همدیگر جمع می شوند تا به این منافع مشترک دست یابند .زیرا به تنهایی توان

دستیابی بدان میسور نخواهد بود .ناگزیر در کنار دیگران جامعهای را تشکیل میدهند تا به منافع

خود برسند .ولی جان استوارت میگوید این «وجدان اخالقی» است که باعث مــیشود اگر

ی تحقق مییابد .پس در افکار بنتام خودخواهی
منافعی وجود دارد ،در کنار اجتماع و منافع جمع 
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برجسته است ولی در افکار استوارت میل خودخواهی تنزل مییابد و جامعهگرایی برجستهتر

میشود.

از نگاه جان استوارت« ،انسان به تجربه دریافته که سرنوشت او با سایرین درآمیخته» و با

تجربه دریافته است که:

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قــرار

بدین معنا اگر در زندگی به دنبال سود و منفعتی هستیم و برآنیم که رنجها و ضررها را از

زندگی ما رخت بربندد ،باید در کنار اجتماع برادروار و برابرگونه زندگی نماییم و قانونگذار نیز

باید این نکته را در نظر داشته باشد تا منافع جامعه تأمین گردد .از مجموع نظریات استوارت میل
این نتیجه را میتوان گرفت که انسانها از خودخواهی به جامعهگرایی و از فردگرایی به همگرایی
می رسند .جان استوارت میل اعتقاد دارد که معیارهای موسوم به لذت و رنج را با مالک و میزان

کمیت و کیفیت محاسبه کنیم و مالکهای کیفی را برتر از مالکهای کمی بدانیم .زیرا آنها ثابت

و دایمیاند .از سوی دیگر باید برای تخطی از آنها مجازات تعیین کنیم تا مردم تا حدودی از

خودخواهیها چشمپوشی کرده و به ثبات و پایداری اجتماعی و منفعت جمعی دست یابند.
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در اندیشۀ فیلسوفان اسالمی نیز ادراک عقل نظری و عملی را باالترین سعادت و بهترین لذت
میدانند؛ زیرا تامّترین ،کاملترین ،شدیدترین ،قویترین ،دایمیترین و بیشترین لذت و سعادت
را در خود دارند 36.البته میان اندیشههای میل و فیلسوفان الهی که اخالق ،حقوق و سیاست را

متعالیه و متعارفه میدانند ،فاصلۀ زیادی وجود دارد.
فن ایرینگ

فن ایرینگ ،حقوقدان قرن نوزدهم آلمانی ،بر این باور بود که حقوق بهترین شیوۀ حفظ

نظام در اجتماع است .او هدف حقوق را فراهمسازی برابری میان اصل منافـع و آزادی فردی با
منافع و سود اجتماعــی میدانست .ایرینگ همانند جان استوارت میل فایدهگرا است لیکن نفع
اجتماعی برای او بسیار اهمیت دارد .به همین خاطر هدف حقوق را حفظ نظام اجتماع میداند.
از این رو میگوید اوالً حقوق « نفع حمایت شده» است و سود عموم مردم در نظر است .دوم

مهمترین دغدغه ایرینگ هدف حقوق است .یعنی«لجام زدن بر خودخواهی فرد به منظور تأمین
زندگی خوب در اجتماع»37.خودخواهی فردی امری طبیعی است که تمام آدمیان دارند .برای
کنترل و مهار آن باید دست به دامن حقوق و قانون شد که بتواند هر کسی را از این خودخواهی

زدن بر دهان اسب سرکش ،آن را مهار کرده و اسب را به خوبی میراند و هدایت میکند،

جایگاه حقوق برای مهار افراد خودخواه در اجتماع نیز چنین است .تنظیم روابط اجتماعی و
امنیت و آرامش به یک قانون نیازمند است.

به نظر میرسد که تمام دغدغۀ ایرینگ آن است که میان اهداف حقوقی کوچک با اهداف

بزرگتر بدین گونه آشتی برقرار کند که اهداف مقدّم و واسط ،قربانی اهداف اساسیتر شوند.

مصالح کم ارزشتر فدای منافع عالیتر گردند .مالکیتهای خصوصی ،گاهی برای شهرسازی
قربانی شوند .حقوق برای شناسایی این اهداف ،و درجهبندی آنها معیار تعیین میکند .حقوق
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ی و اهداف غاییاش برساند .به بیان دیگر همانگونه که سوارکار با لجام
برهاند و به حقوق واقع 

نظامی است که با توجه به نیازها و ضرورتهای هر جامعه ،معیار برای ارزشیابی منافع به دست

میدهد و آنها را با یکدیگر جمع میکند؛ طبیعی است که در این راستا و برای پی بردن به نیازها

و ضرورتهای اجتماعی و کشف روح قوانین از جامعهشناسی نیز باید مدد گرفت.
چارلز داروین

چارلز داروین ،قاعده انتخاب طبیعی را در اجتماع انسانها صادق میداند .به نظر او اشخاص

منظم و اجتماعی و سازگار با محیط امکان موفقیت و پیروزی بیشتر دارند و کسانی که در برابر
نظام اجتماعی سرکشند ،از آن اجتماع رانده میشوند.

داروین در نتیجـۀ تحقیقات خود دریافت که حیوانات برای زیستن به طور دایــم در مبارزه
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هستند و آنهایی باقی میمانند که با محیط خود سازگار و هماهنگ باشند؛ در اجتماع نیز اشخاص

منظم و اجتماعی امکان موفقیت و پیروزی بیشتری دارند و کسانی که در برابر نظام اجتماعی
سرکشند از آن اجتماع رانده میشوند؛ پس باید با اجتماع و همنوعان یکی بود و سازگار.

میتوان این نظریه را با نظریه صدرالمتألهین تطبیق داد که معتقد است انسان جسمانیة

الحدوث و روحانیة البقاء است و جامعه نیز جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء است .هر چند

نظریات مالصدرا امتیازاتی داردکه نظریه تکامل انواع داروین از آن استحکام و امتیازات برخوردار

نیست.

اسپنسر ،فیلسوف و جامعهشناس انگلیسی ،بر مبنای تکامل انواع داروین ،فلسفه اجتماعی و

تکامل تدریجی خود را تبیین کرد .او میگفت گوهر اخالق سازگاری و خو گرفتن با محیط و

زندگی اجتماعی است .مبنای حقوق سودجویی و فایدهگرایی است .فایدهای که پایه اخالق و

حقوق را تشکیل می دهد از نظر زیستشناسی تعادل میان شرایط زندگی فرد و محیط اجتماعی
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اوست .از این رو ،در یافتها و معلومات گذشته برای امروز و معلومات امروز برای فردا وراثت
تکاملی است.
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4ـ.6نقد مکتب فایده گرایی

یک) اعتباری بودن حقوق؛ الزمۀ اصول مکتب فایدهگرایی اعتباری بودن حقوق است ،و

نفی هر گونه مبنای ثابت و واقعی برای حقوق که کمترین اثر آن جابهجایی ارزشهای انسانی ،و
فقدان معیارهای خوب برای سنجش قوانین خوب از بد است .به بیان دیگر ما در پی مبانیی بودیم

که بتواند تکیهگاه پایداری برای قواعد حقوقی باشد ،از سوی دیگر به دنبال معیارهایی بودیم

که مشروعیت و حقانیت قواعد حقوقی را تأمین کند ،و در جستجوی اصول بنیادین بودیم که
الزامآوری قواعد حقوقی را تضمین کند .با اعتباری بودن قواعد حقوقی نمیتوانیم به اهداف واقعی
حقوق و مبانی حقیقی آن برسیم؛ یعنی در مبنای حقوق دنبال یک امر ثابت و واقعی هستیم تا

سایر قواعد حقوقی را بر مبنای یک امر ثابت بررسی و ارزیابی نمائیم تا مطابق ارزشهای انسانی
باشد .ولی اگر یک امر اعتباری باشد ،مانند هر امر اعتباری تاریخی و اجتماعی است؛ یعنی در
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جامعه رشد و نمو پیدا میکند و سرانجام هم در اجتماع میمیرد .پس امر اعتباری که متزلزل و

متغیّر است ،چگونه میتواند مبنای قواعد حقوقی باشد.

دو) نادیده انگاشتن حیات معقول؛ از جملۀ مهمترین موجبات غفلت آدمی ،لذتگرایی،

فایدهگرایی و توجه به سودهای مادی است که قرآن کریم غفلت را عامل انحطاط آدمی دانسته

است 39.و همواره بشر را به سوی حیات معقول توصیه کرده است.
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خداوند(ج) میفرماید که بعضی آدمها به گونهای هستند که افق دیدشان از درجۀ حیوانیت باالتر

نمیرود ( .عقل دارند نمیفهمند ،چشم دارند نمیبینند ،گوش دارند نمیشنوند ).در برخی آیات
کسانی را که فقط به زندگی دنیوی توجه دارند و حیات عقلی ،معنوی و اخروی را نادیده می

پندارند ،مردگانی میداند که از نور حیات بهره نبردهاند و زندگی آنان یا لعب و بازیهای کودکانه
است ،یا لهو و بازیهای هوسبازانه ،یا زینت و تجملگرایی و فخرفروشی در کثرت اموال و اوالد
است که در آغاز به سبزهزار حاصلخیز میماند ولی به زودی به پائیزی زرد میگراید 41.پس از

نظر قرآن حیات طیّبه انسانی اهمیت زیادی دارد ،در حالی که در این مکتب نادیده گرفته شده
است.

سه) فروپاشی نظم شایسته اجتماعی؛ اگر بنا شود هر کس در پی سود خود باشد ،این

مانند و نه تنها بیشترین مردم به حداکثر سعادت نمیرسند بلکه مایه رنج دیگران نیز میشوند.

حب ذات ،اصل آزادی و اجتماعی بودن
به همین خاطر است که مکتب توحیدی افزون بر اصل ّ

انسان ،اصل دیگری را نیز در نظر میگیرد و َآن عبارت از فطری و الهی بودن قوانین است .زیرا
تنها خدواند است که هم از نظر إشراف بر اسرار و راز و رمز عالم و آدم و هم از نظر غنا و بی

نیازی میتواند بهترین قانونگذار باشد ،و قوانین ثابت برای تأمین سعادت ابدی آدمیان وضع کند.

بنابراین ،در آیات متعدد آمده است که تنها خداوند است که هم قدرت بر قانونگذاری دارد و هم
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خودخواهی است که نظم اجتماعی را مختل میکند .در نتیجه آدمیان از سعادت ابدی محروم می

عالِم بدون منافع است و جز او کسی دیگر نمیتواند این صالحیت را داشته باشد؛ از باب نمونه
بعضی آیات داللت دارند که پیامبران آمدند که یا اصول و قوانین جدیدی متناسب با نیازهای

زمان و مکان بیاورند یا اینکه برای رفع اختالفات آمدند«:کان الناس امۀ واحدة فبعث اهلل النبیین

مبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه»

42

نتیجه اینکه جز خداوند کسی حق قانونگذاری ندارد .او دانا و عادل و بهترین حکمکنندگان

است.در محکمۀ حکمت و حاکمیت او ،بهترین قانون وضع میشود؛ از این رو است که عقل به

انسان فرمان میدهد که تنها مطیع و فرمانبردار خداوند باشد .و از قوانین و دستوراتی که توسط

پیامبران الهی به بشر ابالغ شده ،اطاعت نماید .چنانکه مهمترین اهداف پیامبران عبارتند از:

دعوت به توحید و پرستش خدای یگانه 43،آگاهی دادن و دعوت کردن به سوی حیات و سعادت
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ابدی 44،تحقق عدالت اجتماعی 45،هدایت انسان 46،تعلیم ،تربیت و تزکیه َآدمی 47،معناداری در
حیات آدمی48،آزادی 49،صلح ،برابری و برادری ،مبارزه با ظلم و فساد 50،امر به معروف و نهی از

منکر 51،قضاوت بر اساس قوانین الهی 52و همکاری و همیاری با دیگران.
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چهار) اخالق ضمانت اجرای درونی حقوق؛ جدایی حقوق از ارزشهای اخالقی باعث

میشود که مردم به ارزشهای انسانی و فطری خویش نیز نرسند .طرفداران حقوق طبیعی و
حقوق الهی میان حقوق و اخالق به رابطه تنگاتنگی قائلند؛ بهگونهای که اخالق را ضمانت

اجرای درونی حقوق میدانند.

دین مقدس اسالم روش اجتماعى و قوانين جارى كشور ر ا بر اساس رعايت اصول اخالقى

مبتنى ساخته و در تربيت مردم روى موازين اخالقى و حفظ ارزشها تأکید زيادى نموده است
و ضمانت اجراى قوانين را به عهدۀ اين تربيت اخالقى قرار داده است .تربيت اخالقى ضمانت

اجرايى قوانين را در پنهان و آشكار و در خلوت و جلوت بر عهده دارد .در اسالم همين آزادى
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درونى ،وسیلۀ ضمانت آزادى بيرونى و عدالت درونى تضمين كننده عدالت اجتماعى در بستر

جوامع است.

بنابراين اخالق و فضايل اخالقى و ايمان به معاد عامل خوبى براى تعديل ارادهها در راستاى

تحقق عدالت اجتماعى و اجرايى قوانين است و اين عوامل خود در ثبات و دوام خويش نياز

به عاملى ديگر دارد كه آن را حفظ و حراست نمايد و آن عامل كه در رأس اين هرم قرار دارد،
چيزى جز توحيد نمىتواند باشد .قانونی كه عالوه بر آنكه بر توحيد وارزشهاى اخالقى اعتنا
دارد ،حيات اخروى و سعادت و شقاوت ابدى او را هم مورد اهتمام قرار مىدهد .و از آنجا كه

آگاهى بشر از سعادت و شقاوت اخروى ناچيز است ،از عهدۀ وضع قانونى كه هم بتواند براى
ّ
حل اختالفات و زندگى دنيوى بشر سودمند باشد ،و هم سعادت اخروى او را تضمين نماید ،بر
نخواهد آمد .بنابراين تنها قانون جامع آن است كه سرچشمۀ الهى داشته باشد.

54

نتیجه

از تحلیل و ارزیابی مباحث پیشین به این نتیجه میرسیم که عرف ،رواج اجتماعی ،اراده
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دولت و ملت در بستر تاریخ میتواند به عنوان منبع قوانین متغیر باشد .و بیشترین فایده را برای

بیشترین مردم به ارمغان آورد.معناداری زندگی و کاهش دادن رنجهای مردم در صورتی که خیر
مردم در دنیا تأمین شود ،معیار خوبی است .اما نقدهایی دارند که بیان گردید .از این روی میتوان

گفت در کنار آنها ،عقل ،حقوق طبیعی و فطری ،وجدان آدمیــان ،ارادۀ تشریعــی خداونــد،
به عنوان مبانــی ثابت و الزامآور قواعــد حقوقی میباشند .انسان بر اساس اصل كمالجويى و
سعادتطلبى همواره طالب آنها است و چون عقل انسان به تنهايى قادر نيست تا او را به كمال

و سعادت برساند پس عرف ،رواج اجتماعی و دستآوردهای عقل باید از طرف خدا به وسيلۀ
پيامبران اصالح ،تأييد و شكوفا شده تا بستر انسانيت ـ كه همان تكامل انسانها است ـ فراهم

شود و به كمال حقيقى خويش برسند.
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پینوشتها
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 .25کاپلستون ،فردریک؛ تاریخ فلسفه ( از بنتام تا راسل) ،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ،ج هشتم ،تهران:
انتشارات سروش ،چ دوم ،1376 ،صص25و .26
 .26کاپلستون ،فردریک؛ تاریخ فلسفه ،ج هشتم ،ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی ،انتشارات سروش ،چ دوم،
 ،1376ص.50-45
 .27فروغی ،محمد علی؛ سیر حکمت در اروپا ،تهران :انتشارات هرمس ،چ اول ،1383 ،صص.70-68
 .28جونز ،ویلیام تامس؛ خداوندان اندیشۀ سیاسی ،ج دوم ،ترجمه علی رامین ،تهران ،انتشارات علمی و
فرهنگی ،چ پنجم ،1388 ،ص.1090-1087
 .29پیشین.
 .30هابز ،توماس؛ لویاتان ،ترجمۀ حسین بشریه ،تهران :نشر نی ،چ پنجم ،1387 ،ص.157-156
 .31طباطبایی ،محمدحسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،3ص . 190-189طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان،
ج ،2ص 116به بعد ذیل آیه  213سورۀ بقره« :کان الناس امۀ واحدة فبعث اهلل النبیین مبشرین و منذرین،
و أنزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه اال الذین اوتوه من بعد ما
جائتهم البینات بغیا بینهم».
 .32پیشین.
 .33لین و لنکستر ،خداوندان اندیشۀ سیاسی ،ترجمه علی رامین ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چ
چهارم ،ص.1257
 .34لین و لنکستر ،خداوندان اندیشۀ سیاسی ،ج ،4ص.1246
 .35پیشین ،ص.1254
.36صدرالمتألهين ،حکمت متعالیه (اسفار )...ج ،9بیروت :دار االحیا و تراث العربی1419 ،ق ،صص.122 125-
 .37به نقل از ناصر کاتوزیان ،فلسفۀ حقوق ،ج ،1ص.68
.38ژرژ دل وکیو ،فلسفۀ حقوق ،ص .230رک :ناصر کاتوزیان ،فلسفۀ حقوق ،ج ،1ص.69
.39اعراف.159/
 .40انعام.122/
 .41حدید.20/
 .42بقره.213/
.43نحل.36/
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.44انعام.130/
.45حدید.25/
.46ابراهیم.1/
 .47بقره.151،129/
 .48انعام.122/
 .49اعراف.157/
.50نحل.36/
 .51آل عمران.104/
.52نساء.105/
.53مائده.2/
 .54طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،2ص 116به بعد ذیل آیه  213سورۀ بقره« :کان الناس امۀ واحدة
فبعث اهلل النبیین مبشرین و منذرین ،و أنزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما
اختلف فیه اال الذین اوتوه من بعد ما جائتهم البینات بغیا بینهم».

نقدوبررسیمهمترینچالشهاینظریفرارویجهاناسالمدرمقولهحقوقبشر
چکیده

عبدالبصیر نبی زاده

1

واژگان کلیدی :حقوق بشر ،اومانیسم ،فردگرایی ،حقوق طبیعی ،آزادی ،جهان اسالم ،آزادی عقیده.
 .1پوهنیار عبدالبصیر نبی زاده عضو علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) و معاونت دانشکده فقه و حقوق

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

در دنیای مدرن امروز ،حقوق بشر به یکی از مباحث حیاتی و چالش برانگیز محافل
علمی و پژوهشی بدل شده است ،تا جایی که اعتبار و جایگاه دولتها و ملتها در
معامالت و معادالت جهانی با وضعیت حقوق بشر مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد.
دکترین حقوق بشر در ادعای جهان شمولی خود یک حس امپریالیستی دارد که این مسأله،
آن را با حمالت جدی روشنفکران مواجه نموده ،چالشها و پرسشهای جدی و مهمی
را فراروی آن مطرح ساخته است .حقوق بشر به لحاظ نظری به عنوان «مجموعه حقوق
متعالی انسانی» تعریف میشود و از این رو باید جهانشمول و از ارزشهای جهانی
برخوردار باشد ،اما بر خالف واقع ،این مجموعه حقوقی پیرو جهانبینی خاص مدرن
لیبرال ـ دموکراسی غرب است که این مسأله امکان فهم آن را برای فرهنگهای متمایز از
فرهنگ غربی دشوار و چه بسا ناممکن میسازد .از اینرو ،بسیاری از چالشهای برون
تمدنی و حتی درون تمدنی در مقوله حقوق بشر از استیالی همین فرهنگ و جهانبینی
خاص نشأت میگیرد .این مقاله در صدد آن است که مهمترین چالشهای نظری فراروی
جهان اسالم در مقوله حقوق بشر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد .در این راستا با
توجه به جهانبینی و اندیشهی حاکم بر فرایند تهیه و تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر،
آموزههای اسالمی و نقش کشورهای اسالمی در تدوین اعالمیه ،بحث مبانی ،قلمرو و
اهداف حقوق بشر مدرن به عنوان اساسیترین چالش ،مورد شناسایی قرار میگیرند .لذا
در این مقاله ضمن ،بررسی ماهیت حقوق بشر ،واگرایی یا همگرایی جهان اسالم و حقوق
بشر  ،در حوزههای مبانی ،قلمرو و اهداف مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند.
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طرح بحث

مفهوم حق و حقوق از قرنها پیش و احیانا پس از بنیان اولین جوامع و نظامهای اجتماعی و

سیاسی ،مورد توجه بشر قرار گرفت .حق ،تکلیف و حقوق طبیعی عناصر مهم فلسفهها ،مکاتب،

ایدهها و ادیان در طول تاریخ بشر بوده است؛ بدیهی است انسان برای آنکه زندگی انسانی داشته

باشد ،ناگزیر باید از حداقل حقوق برخوردار باشد و اگر این حقوق از او سلب گردد ،زندگی او
تا حد زندگی حیوانی تنزل خواهد کرد .1اما در دوران مدرن ،همگام با بینش اومانیستی و فردمدار

مدرنیته و با پیدایش عصر نوزایی و اصالح در فکر ،اندیشه ،صنعت و دین ،عصر حقمداری آغاز

شد و حقوق بشر به رسمیت شناخته شد.

این مسئله چالشها و ناسازگاریهای را در حوزه فرهنگ و ارزشهای انسانی ،موجب گردید

از اینرو ،تعارضات مربوط به «حقوق بشر» یکی از شاخصترین چالشهای تمدنی و فرهنگی
در دوران معاصر محسوب میگردد .کشورهای جهان اول و توسعه یافته همواره دیگران را متهم
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به نقض قوانین حقوق بشر میکنند و در مقابل ،جهان سومیها نیز آنان را به استفاده ابزاری و
تبلیغاتی در جهت رسیدن به اهداف توسعه جویانه خود ،از مفهوم حقوق بشر ،متهم میسازند.
هرچند ،چنین رویههایی ناشی از انگیزهها و منازعات سیاسی است؛ اما در واقع ،حاکی از یک

تقابل جدی و دامنهدار در عرصههای فکری و فرهنگی نیز میباشد .حقیقت آن است که حقوق
بشر به معنای مدرن آن ( )Human Rightsاز روح دنیای جدید نشأت گرفته است و فرزند
دگرگونیهای اساسی فکری پس از رنسانس مانند عقلمداری و انسانمحوری و از مظاهر روشن

مدرنیته به شمار میآید.
مس ّلم است که بدون بحث از فالسفهای مانند هابز ،الیبنیتس ،الک ،ولتر ،روسو و منتسکیو
و ،...نمیتوان چارچوب فلسفی حقوق بشر مدرن را شناخت یا تبیین نمود .آلن لیگورث ،در

مقالهای با عنوان ،آیاحقوق بشر وجود دارد؟ ما را با منشأ ایدهی بزرگ «حقوق بشر» آشنا میسازد؛
حقوق بشر پیوند تنگاتنگی با مفاهیم اومانیسم ،حقوق طبیعی ،قرارداد اجتماعی ،نیازهای بشر،

مسؤولیت و تکلیف دارد .2این مفاهیم صرفا به عنوان مفهوم مطرح نیستند ،هر کدام پشتوانه غنی

نظری و فرهنگی بسیار ارزشمندی برای طراحی یک نظام فکری به شمار میروند .هرچند برخی
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ریشه حقوق بشر را منحصر در مدرنیته و مدرنیسم میدانند؛ اما حقیقت این است که عوامل

پیدایش حقوق بشر صرفا به مدرنیته و مدرنیسم محدود نمیشود؛ ولی از لحاظ تاریخی ،تنها در
دوران مدرن است که زمینههای فکری و اجتماعی اندیشه حقوق بشر فراهم گشت که بازشناسی

این جریان تاریخی ،سهم انکار ناپذیری در شناخت حقوق بشر دارد.

در یک نگاه کلی ،از مقایسه انسان سنتی و مدرن ،میتوان به سه رهیافت مختلف حقوقی

دستیافت:

الف) رهیاف اول ،تفاوت انسان مدرن و سنتی را ،براساس نوعی تأکیدی که برحقوق و

تکالیف دارند ،میبیند ،توقعات و ارزیابیهای انسان سنتی در ارتباط با خود و جامعه ،برمحورد

تکلیف شکل میگیرد ،در حالیکه مطالبات انسان مدرن ،حول محور حق میگردد ،در دنیای
قدیم آدمیان همواره «تکلیفآگاه» بودهاند ،و تکلیف نسبت به حق ،از اولویت برخوردار بوده

از تکالیف بشر میگوید؛ اما در عصر جدید ،ما وارد یک پارادایم تازه شدیم که در آن انسان
خود را یک جانور محق و نه یک جانور مکلف تعریف میکند و در درجه اول جستجوی حقوق
است ،آنگاه تکالیف را از دل حقوق بیرون میاورد.

3

ب) رهیافت دوم ،عصر مدرن را کامال حقمدار میداند .پس از تحوالت در بینش فلسفی

به انسان ،دایره نظری حق ،بسیار وسیع شده و هیچ محدودیتی برای انسان در حق قایل نیست.
بر بنیاد این دیدگاه ،انسانها برای اینکه ،ارزشها و اخالقیات را برگزینند و حقوق دیگران را

محترم بشارند ،باید آزادی و اختیار داشته باشند که این اختیار و آزادی ،با تکلیف و تکلیفمداری

تناسب و میانهای نداشته ،و اینگونه است که امروزه تکلیف معنایی ندارد .4بدین ترتیب ،انسان
مدرن ،از تکالیف گریزان است و حتی فرد ،حق انجام خطا را نیز دارد.

ج) رهیافت سوم مبنتی بر عدم تفکیک حق و تکلیف در قلمرو روابط اجتماعی است .در

باور صاحبان این دیدگاه ،دین که بر عنصر تکلیف تأکید بیشتری کرد (چون از حس نفع طلبی
و خود محوری انسان با خبر بوده)؛ با ارائه تکالیف ،وظیفه شناسی و رعایت حقوق دیگران در

جوامع را تضمین نموده است 5.از اینرو ،تکالیف انسان بخصوص در برابر خدا ،برتر از حقوق
انسان قرار میگیرد ،عدم هماهنگی انسان با یکدیگر به دلیل اینکه هرکدام دنبال مادیگرایی و

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

است ،شریعتهای آسمانی و حتی همه حقوقی که گذشتگان وضع کرده اند ،در درجه اول سخن

سودانگاری خویش است ،مانع از آن میشود که انسان حقوق را به خوبی بشناسد و بدان عمل
نماید.

6

اما از آن جهت که موضوع حقوق بشر ،انسان است ،میتوان گفت که حقوق بشر مقید به

هیچ حد و مرز جغرافیایی ،نژادی ،مذهبی و طبقاتی نیست و تمام کانونهای قدرت در همه
جای دنیا باید در مقابل آن خاضع و تسلیم باشند و گفتمان حقوق بشر و مناسبات آن با فرهنگ
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و تمدنهای دیروز و امروز جهان نیز گفتمانی است جدی و مسئولیت آفرین که بیتوجهی به
آن ضایعات و تشویشهای فراوانی در سطح داخلی و بین المللی به بار مینشاند و متفکران را

به چالش فرا میخواند.

بدین ترتیب ،در دوران مدرن ،تأکید و تمرکز بیشتر روی خود انسان شده است .انسان

و شناخت او محور و مدار تمام امور قرار گرفته ،فردیت و انسان محوری رشد یافته ،کرامت

و شرافت ذاتی انسان ،ریشه و منشأ حقوق بشر مدرن را پیریزی کرده است .اندیشمندان و

سیاستمداران در دوران مدرن ادعا کردهاند که همه حقوق انسانی ،بر پایۀ شرافت و کرامت

انسانی پیریزی شده و خود آگاهی انسان نقش اساسی در این زمینه داشته است .انسان به محض
تولد و به طور خود به خودی حقوقی را همراه خود آورده و تنها اوست که میتواند حقوق

خویش را باز شناسد و حرمت آن را در جوامع انسانی مورد توجه قرار دهد.

در نهایت این پژوهش برآن است که عمدهترین چالشهای نظری فراروی کشورهای اسالمی
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در مقوله حقوق بشر را در سه حوزۀ مبانی ،قلمرو و اهداف به خوانش گرفته و صواب و خطای

ی یادآوری نماید .قبل از پرداختن به اصل مسئله ،ضمن بیان تعاریف ارایه
آن را بدور از جانبدار 
شده از حقوق بشر و ترسیم تصویر دور نمای کلی از زمینههای فکری و اجتماعی آن ،بررسی

اصطالح»جهان اسالم» ،رابطه اسالم و حقوق بشر ،و  ...گذرا مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف :مفهوم شناسی

 -1حقوق بشر

حقوقبشر ،مانند بسیاری از مقولههای علومانسانی ،هنوز تعریف واحد و جامعی که مورد

وفاق پژوهشگران و صاجبنظران این عرصه باشد ،از آن ارائه نشده است؛ بلکه هرکس،

متناسب با مشرب فکری و دغدغههای اجتماعی و سیاسی خویش سعی نمودهاند آن را تبیین
و تعریف نمایند؛ واالس میگوید« :حقوق بشر هیچگاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل
پذیرش عمومی نگنجیده است و این امر سبب بروز یک معضل در نظام حقوق بینالملل شده

است.»7
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با این و صف ،تعریف برخوردار از مقبولیت جهانی و معتبر ،از حقوق بشر وجود ندارد .برخی

حقوق بشر را مطالبات یا استحقاقهای مشروع و قانونی افراد بشر ،در مقابل دولت ،در راستای

حمایت از کرامت ذاتی انسان ،میدانند .8برخی دیگر حقوق بشر را مطالبات مشروع ،معتبر،

توجیهپذیر ،توسط افراد بشر در برابر جامعه خویش ،میخوانند ،مدعی تضمین و تأمین نمودن
امکانات و مزایایی است که برای رفاه و کرامت انسان ،ضروری و حیاتی است .9راهنمای آموزشی

سازمان ملل راجع به دیدهبانی حقوق بشر ،اینگونه بیان میدارد« :حقوق بشر ضمانتهای جهانی

و مشروعی است که از افراد و گروهها در مقابل اقدامات مداخلهجویانۀ حکومتها ،نسبت به

آزادیهای اساسی و کرامت انسانی ،حمایت میکند 10».در برابر تعریف یاد شده ،از دیدگاه دین

میتوان گفت :

«حقوق بشر ،حقوق بنیادین و پایهای است كه هر انسان از آن جهت كه انسان است ،فارغ از

ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او ،از خداوند دریافت كرده است»

11

بنابراین ،اوال :حقوق بشر ،حقوقی جهانی است ،زیرا این حقوق ،حق طبیعی و مسلم هر عضو

خانواده بشری است و هر فرد بشر ،در هر كجا با هر نژاد ،زبان ،جنس یا دین كه باشد ،از این

حقوق بهرهمند است و الزم نیست انسان این حقوق را كسب كند.

ثانیا :حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه ،حكومت یا مقامات

مذهبی یا غیر آن ،این حقوق را اعطا نمیكنند .حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه
شهروندی یا اقامت افراد در كشور خاصی به آنها داده میشود ،ولی حقوق بشر به معنایی كه
بیان شد ،ذاتی است.

ثالثا :حقوق بشر بخشی از حقوق است كه هر انسان از آن جهتكه انسان است ،آ ن را دارا

میشود ،در برابر بسیاری از حقوق كه بر مبنای حكمت الهی به انسانها نه از آن جهتكه انسان

هستند ،بلكه جهات حكیمانه دیگری اعطا میشود .لذا ،برداشتها از حقوق بشر همواره برخاسته
از نگرشها در نظام حقوقی بوده و نمیتواند جدا از آن باشد .در اسالم نیز حقوق بشر جزء نظام
حقوقی و در راستای اهداف آن قابل تبیین است.

در مجموع ،با توجه به گوناگونی و تنوع نظریهها و مکتبها در باره مفاهیم «حق»« ،انسان»،

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

رنگ ،نژاد ،زبان ،ملیت ،جغرافیا واوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صالحیت

«خاستگاه حقوق»« ،دولت» و مانند آن ،ارایه تعریفی جامع و مورد وفاق از «حقوق بشر» بسیار

دشوار مینماید؛ از اینرو ،شاید برآیند همه یا بیشتر تعاریف ارایه شده را در این تعریف خالصه

نمود« :حقوق بشر یعنی حقوق معین برای نوع انسان ،از آن جهت که انسان است» 12البته
میپذیریم كه این تعریف همچون سایر تعاریف هرگز نمیتوانند ابعاد مختلف حقوق بشر را
بیان كند؛ اما بههرحال تعاریف تا حدودی میتوانند بیانگر مبانی و پیشفرضهایی باشند كه در
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فرهنگها و جهانبینیها برای حقوق بشر تعیین میشود؛ چون ،مطمئن ًا« ،حقوق» واژۀ وابسته به

شرایط است که میتواند مجموعهای از روابط حقوقی را توصیف کند 13و این تعریف نیز ازاین
قاعده جدا نخواهد بود.
 -2جهان اسالم

جهان اسالم با جمعیتی حدود یک میلیارد و نیم ،یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل میدهد

و منطقه جغرافیایی بسیار وسیعی است ،مشتمل برمجموعه فضای پیوسته از كشور مغرب در
ی مركزی و از قزاقستان تا مشرق افریقا و چند قسمت
آفریقای شمالی تا شبهقاره هند و آسیا 

ی آسیا و اروپا و حوزههای كوچك مسلماننشین جهان.
ب و جنوب شرق 
ناپیوست ه در جنو 

14

چنانچه همگرایی دینی آنها را نادیده انگاریم ،از لحاظ تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
ناهمگونی و واگرایی بسیاری در این منطقه دیده میشود15؛ با این حال یک مسأله این مجموعه
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عظیم انسانی را به هم پیوند میزند؛ آن هویت فرهنگی و دینی مسلمانان است.

اما ،مقصود از جهان اسالم در این پژوهش علیرغم اختالفات و گرایشهای متفاوت سیاسی

و تشتت دیدگاهها و مواضعی که در قبال اعالمیه جهانی حقوق بشر اتخاد نموده اند ،یک «هویت
تمدنی» است؛ اعم از اینکه این هویت ،فراگیر هویتهای قومی و ملی باشد ،یا اینکه با برخی

از آنها همپوشانی داشته باشد.
 -3چالشهای نظری

مقصود از چالشهای نظری ،موانع و مشکالتی است که فراروی جهان اسالم در همراهی و

همگامی با مقوله حقوق بشر جهانی قرار دارد و از لحاظ نظری ناسازگاری و ناهمپوشانی میان
عقاید و باورهای اسالمی با حقوق بشرجهانی ،ایجاد کرده است که برآیند آن ،تزلزل و چندگانگی

در موضعگری کشورهای اسالمی نسبت به مقوله حقوق بشر است .اینمسئله موجب گردیده
است که برخی بدون در نظر داشت خاستگاه و مبنای فکری حقوق بشرجهانی ،اینگونه حکم

نمایند که اسالم با حقوق بشر مخالف است یا اینکه ایده حقوق بشر در نظام حقوق اسالم ،از
جایگاه تعریف شدهای برخوردار نیست.
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ب :زمینههای فکری و اجتماعی حقوق بشر

بدیهی است که بررسی دقیق و منظم سیرتحول حقوق بشر و زمینههای فکری و اجتماعی

آن ،مجال و فرصت گستردهتری ،میخواهد که این تحقیق در پی آن نیست .بدون شک عصر

روشنگری و رنسانس را میتوان نقطه آغاز تفکر حقوق بشر مدرن نامید16؛ یعنی اینکه ،در تمامی
اعصار و مکانهای مختلف ،هرمکتبی طبق ایدئولوژی و جهانبینی و هرجامعهای طبق آداب و

رسوم و فرهنگ خویش ،سعی در تعریف حقوق و تسری آن به جامعه داشته است با این تفاوت

که در دوران ماقبل مدرن اغلب تعریفها از حقوق انسانی و خاستگاه آن در جوامع مختلف،
به همدیگر شباهت داشتهاند .در جوامع الهی ،اخالق و مذهب ،در جوامع پدرشاهی ،عرف و
اخالق ،در جوامع فئودالی ،دین و به طور اخص کلیسا ،در جوامع اسالمی ،وحی و عقل و در
در یک نگاه کلی پیامدهای نظام فکری حاکم بر جوامع غربی که برفرآیند تدوین و تصویب

اعالمیههای جهانی حقوق بشر تأثیر گذار بوده که در واقع حقوق بنیادین بشر براساس آن طرح

و تدوین شدهاند؛ میتواند در دستههای ذیل قرارگیرند:

 -1تدوین اعالمیه حقوق بشر یک سویه و مطابق با فرهنگ خاص وضع کنندگان آن بوده

است و از این رو ،ارزشها ،فرهنگ ،آداب و رسوم دیگر جوامع و تمدنها در آن لحاظ نگردیده

است.

 -2بی تفاوتی اعالمیه جهانی حقوق بشر نسبت به دین و مذهب و قوت جنبه الئیک ،مثال در

ماده یک اعالمیه جهانی آمده است« :تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند ...که در این ماده کلمه

«به دنیا آمدن =  »bornرا به کار برده است که اشارهای به آفریننده انسان ندارد .ولی اگر نسبت
به دین در این اعالمیه کم توجهی نمیشد ،می بایست تعبیر  creationبه کار می رفت که «تمام
افراد بشر آزاد آفریده می شوند .حتی به جرات میتوان گفت که نه تنها این اعالمیه نسبت به دین
و مذهب بیتفاوت است بلکه نسبت به احکام صادره از سوی ادیان الهی صریح ًا ،موضع منفی

اتخاذ نموده است .به عنوان نمونه ،ماده  5اعالمیه می گوید« :احدی را نمی توان تحت شکنجه
یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و برخالف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد ».این

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

جوامع بورژوازی ابتدایی ،نیز قانون و احکام سلطنتی ،نظام حقوقی را تشکیل دادهاند.

ماده ،طعنهای به مجازاتهایی دارد که میان کشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ

و آیین خود برای مجرمان و بزهکاران در نظر گرفتهاند.

 -3مطلقگرایی؛ یکی از پیامدهای رویکرد حاکم بر تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مطلق

انگاشتن این حقوق است.
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ج :جهان اسالم و حقوق بشر

در مورد رابطه جهان اسالم و حقوق بشر از دو منظر و زاویه میتوان بحث کرد ،یکی از

منظر تهیه و تدوین نظام بینالملل حقوق بشر؛ یعنی اینکه جهان اسالم یا کشورهای اسالمی در

تهیه و تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر تا چه میزان حضور فعال و نقش مؤثر داشتهاند .دیگری
از منظر واکنشهای نظری و مواضعی است که اندیشمندان مسلمان نسبت به اعالمیه موجود یا
حقوق بشر مدرن ،اتخاذ نمودهاند ،آن را سازگار با آموزه دینی و اسالمی یافتهاند ،یا معارض و

ناسازگار و یا واکنشی نسبت به آن نداشتهاند و واگرایی پیشه کردهاند.
 -1نقش کشورهای اسالمی در تدوین

در رابطه با نقش کشورهای اسالمی در فرایند تدوین و تصویب اعالمیه جهانی حقوق

بشر ،نظر غالب این است که این کشورها در تهیه و تدوین آن ،نقش و جایگاه تعریف شده و

تأثیرگذاری نداشتهاند .به باور برخی از پژوهشگران حوزه حقوق بشر ،نخبگان دولتی اینکشورها
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که در تدوین نظام حقوق بین المللی حقوق بشر شرکت داشتهاند ،لزوما نمایندگی نظامهای

ارزشی ،ملی و دینی خود را به عهده نداشتهاند .این امر موجب شده است تا اعالمیه ،حقوقی را
در خود جای دهد که با نظامهای ارزشی موجود در سطح دنیا سازگاری نداشته و برای بسیاری
از کشورها به عنوان تحمیل نظام ارزشی بیگانه تلقی شود.

17

از میان نخبگان دولتی اشتراک کننده در تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر ،نمايندة دولت

عربستان در سومين كميتة مقدماتي كميسيون حقوق بشر ،برخي مواد اعالميه را در حكم تعرض
به اصول فرهنگهاي دولتهاي اسالمي تلقي کرده بدان اعتراض نمود .قطعة ذیل كه از گزارش
رسمي تفسيرهاي عربستان سعودي در جريان مباحثات سومين كميته نقل شده است ،برخي

تقابلهاي مهم اعالميه با سنّتهاي اسالمي را نشان ميدهد :نمايندة عربستان سعودي خواستار
يادآوري اين نكته شد كه بيشتر نويسندگان اعالميه فقط هنجارهاي پذيرفته غرب را در نظر گرفته
و از تمدنهاي قديميتر غافل ماندهاند؛ تمدنهايي كه ديگر بههيچوجه در مرحلة تجربي نبوده و
حكمتشان را در جريان قرنها ثابت كردهاند« .كميته» نبايستي برتري يك تمدن را بر تمام ديگر
تمدنها اعالم ميكرد يا هنجارهاي واحدي را براي تمام كشورهاي دنيا تعيين ميساخت .منظور
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نماينده عربستان از تمدنهاي قديمي ،البته تمدن اسالمي بود .وي تفاوت تمدني زيادي را در
خصوص مواد مربوط به آزادي عقيده ،تغيير دين ،مقررات ازدواج و  ...يادآور شد.

در مورد کشورهای اسالمی گذشته از دیدگاههای مشارکت و عدم مشارکت در فرایند تدوین،

نکته قابل یاد آوری دیگر بخصوص راجع به کشورهای که در زمان تدوین اصل عضو سازمان

ملل نبودهاند ،این است که تصویب رسمی اعالمیه و پیماننامههای بینالمللی حقوقبشر از سوی
اینکشورها ،مبین رضایت کشورهای اسالمی نبوده و نمیتوان آن را به عنوان مشارکت این

کشورها تلقی کرد  .همچینین رأی مثبت برخی کشورهای اسالمی در رأیگیری نهایی اعالمیه
جهانی ،چون بر اثر فشار قدرتهای غربی صورت گرفته ،هرگز به معنای اعالن رضایت واقعی
و آزادنه این کشورها به نظام حقوق بین الملل بشر نمیباشد .گذشته از آن ،به نظر میرسد آن

عدهای که شرکت هم کرده بودند ،به جای ارایۀ آموزههای دینی و فرهنگی ملت خود ،بیشتر
دیدگاههای خود را در باره حقوق بشر تدوین و تبیین نکرده بودند؛ فاقد امکانات نرم افزاری،

متفکران مستقل با اندیشههای مدون و منابع مادی الزم برای مشارکت مؤثر در تدوین این نظام
حقوقی بینالمللی بودند.
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بنابراین ،اعالمیه جهانی حقوق بشر را محصول همفکری و مشارکت جامعه ملل نبوده بلکه

نقش مؤثر را در شکلگیری آن ،آموزههای غربی -لیبرالی داشته است .با این وصف اعالمیه

حقوق بشر برخاسته از دل تمامی فرهنگها و تمدنهای بشری نبوده از اینرو ،جهان شمول و

فراگیر نمیباشد.

 -2مواضع اندیشمندان مسلمان

اندیشمندان و صاحب نظران مسلمان در مواجهه با پدیده نوظهور حقوق بشر ،مواضع و
واکنشهای متفاوت و بعض ًا متعارضی را اتخاذ نمودهاند؛ البته ،آرای مطرح در این زمینه صرفا به

جنبهی نظری جهانشمولی حقوق بشر مربوط نمیشود؛ بلکه ،تحقق و درک عملی حقوق بشر
در جهان اسالم را نیز در بر میگیرد .این مسئله از آنجا ناشی میشود که اسالم نقش برجستهای
در امور اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و مسایل حقوقی در بسیاری از دولتها و جوامع اسالمی

ایفا میکند.

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

نمایندگان اندیشه و تفکر غربی بودهاند .از طرفی ،به دلیل عدم توسعه یافتگی ،این کشورها

گروهی با این بر چسب که حقوق بشر از گرداب سکوالریسم و عقالنیت غرب سر برآورده،

یک سره آهنگ مخالفت با آن سرداده و آموزههای حقوقی اسالم را برای سعادت و نیکبختی
آدمیان کافی شمردند .عدهای دیگر ،از تولد این نوزاد خوش سیما چنان به وجد آمده به استقبال
شتافتند که حتی عزم و سعی و شان را بر ،هم افق سازیی آموزههای دینی با آن ،جزم کردند.

در این میان به نظر میرسد هنوز در جهان اسالم رویکرد احیاگر به صورت منجسم و مدون
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در گفتمان حقوق بشر شکل نگرفته است .در یک نگاه مباحث و مواضع مطرح درگفتمان

اندیشمندان جهان اسالم در رابطه با مقوله حقوق بشر در دو رویکرد همگرایی و واگرایی دسته
بندی میشوند.22

واگرایی یا ناسازگاری ،23این تفکر که یا از جانب سنتگرایان افراطی و یا از سوی روشنفکران

رادیکال مطرح میشود ،با گسترش آرمان حقوق بشر مدرن در جوامع اسالمی به شدت مخالف
است ،حقوق بشر را به لحاظ مبادی و اصول ،با اسالم سنتی ناسازگار میپندارند« ،حقوق

دینی مکلفان در چارچوب دین رسمی نهادینه تاریخی نه تنها با حقوق بشر مدرن همخوان
یا همخانواده نیست ،بلکه رقیب آن هم نیست .این دو نسبت به یکدیگر توافق ناپذیر و تلفیق

ناپذیرند؛ البته اسالم رسمی نهادنیه تاریخی ،میتواند حقوق بشر مدرن را صرفا در پارهای شرایط
به مقتضای اضطرارهای عملی ،موقتا و از روی مصلحت قبول نماید 24».متفکران نوگرا معتقدند
که دین و حقوق بشر به دوساحت مختلف تعلق دارند ،دین در مقام تبیین تکلیف و وظایف بشر
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در قبال آفریدگار است ،در حالکه حقوق بشر محصول عصر جدید و مبتنی بر اندیشه مدرن
است و نمیتواند با هیچ دینی از جمله اسالم سازگاری داشته باشد 25.یعنی ،قلمرو حقوق بشر
تعیین حقوق دنیوی و قلمرو دین تعیین وظایف اخروی انسان است و این دو ساحت با هم
تالقی و تعارضی ندارند.

همگرایی و سازگاری ،26از این نظریه دو برداشت ارایه شده است:

الف) در یک برداشت ،نه تنها تبیین و توجیه حقوق بشر مطابق تعالیم و اصول دینی ممکن

است ،که راه منحصر به فرد است .این دسته ضمن نقد نظریههای سکوالریستی ،معتقدند که در

جوامع هواداران حقوق بشر مدرن ،نه در مقام شناسایی ،نه در مقام اجرا و پایبندی به حقوق بشر
27
موفق نبودهاند و اساس ًا حقوق بشر باید بر مبنای دیدگاههای خدا محور تبیین گردد.
ب) برداشت دوم با حفظ تعادل و میانهروی ،معتقد است :برخی از مفاهیم حقوق بشر مدرن

در منابع دینی و به طور صریح یا ضمنی آمده است؛ البته ،در پارهای نقاط تعارضاتی نیز وجود

دارد ،برای ایجاد همگرایی باید دوکار به صورت همزمان صورت پذیرد.
.1ایجاد تغییر نگرش در برخی دیدگاههای برون دینی و درون دینی
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.2تالش در جهت تعدیل مواد حقوق بشر جهانی به گونهای که با مفاهیم دینی سازگاتر

گردد.

28

در یک دسته بندی دیگر ،برخی نویسندگان عرصهی حقوق بشر ،برای اینکه بتوانند تصویر

کاملتر و شفافتری از رویکردها و واکنشهای تئوری پردازان مسلمان در قبال حقوق بشر ارایه
نمایند ،با تفصیل بیشتری در این عرصه متمرکزشده و دو دسته بزرگ را به گروههای و دستههای

کوچکتری تجزیه نمودهاند مانند ،سنتگرایان ،نوگرایان ،قشریگرایان و احیاگرایان ،29اما اگر
به دقت بنگریم چندان تفاوت جدی در جهتگیریهای اصلی به نظر نمیرسد ،لذا میتوانند به

نحوی ذیل دو عنوان کلی واگرایی و همگرایی یا سنتگرا و نوگرا ،قرار گیرند.
د :بررسی و تحلیل چالشها

مباحث حقوق بشري از همان ابتداي شكلگيري مقدمات آن ،مناقشات و چالشهای مهمي

قلمرو «بينتمدني» و «درونتمدني» ،در سه عرصة «فلسفي»« ،تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.
يكي از پايدارترين مسائل و چالشها ،پرسش از مبانی حقوق بشر است؛ یعنی اینکه حقوق بشر

برچه مبنا و بنیانی تبیین و تعریف میگردد و منشأ الزام آوری آن چیست؟ .تاريخچه اعالميه
مشخص ميكند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاههايي كه الهامبخش روايت نهايي
«اعالمية حقوق بشر» بودند ،در حقیقت بر محور منظومة فکری و فلسفي غرب میچرخید.

سنّتهاي فلسفي و حقوقي غير غربي ــ كه شايد ميتوانستند خواستههاي آرماني متفاوت يا
تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورتها مدنظر قرار گرفتند.

دامنه و قلمرو حقوق بشر بخصوص در بحث آزادیها ،یکی دیگر از چالشهایی است که

فراروی جهان اسالم در مقوله حقوق بشر قرار دارد ،اینکه ،آیا آزادیهای سیاسی و مدنی افراد،
مطلق اند یا محدود ،معیار حد و قید گذاری چیست؟ به دیگر سخن انسان تا کجا آزاد است
و معیار این آزادی چیست؟ و همچنین اهداف حقوق بشر را میتوان به عنوان یکی دیگر از

چالشهای اساسی و مستمر در اندیشه اسالم و حقوق بشر نام برد،آیا اهداف حقوق بشر صرفا
بعد دنیایی و مادی دارد ،یا اینکه ورای این ماده را نیز در نظر دارد و سعادت اخروی افراد هم در

آن لحاظ گردیده است؟ این مسایل و مباحث از یک سو ،مشارکت نداشتن کشورهای اسالمی در

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

را فراروی ارزشها و فرهنگهاي ملل آشكار ساخت .اين مناقشات و تفاوتها ،سرانجام در دو

فرایند تدوین و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر از سوی دیگر ،در نتیجه تک بعدی و یکسویه

بودن آن ،موجب گردیده است که اندیشمندان مسلمان واکنشها و رویکردهای گوناگونی

نسبت به آن اتخاذ نمایند.

هرچند ،در تدوین اعالمیه حقوق بشر ،گهگاهی به سنّتهاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس

يا اسالم ارجاعاتي ميشد ،اما ارجاع به سنّتهاي غربي بر نظرخواهيهايي كه به تدوين نهايي
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«اعالميه جهاني» انجاميدند ،سخت مسلط بود .بدين ترتيب ،نخستين و مهمترين مناقشات
درونتمدني در باب «اعالمية حقوق بشر» به حوزة فرهنگهاي غربي مربوط ميشد؛ اما همين

منازعات ،به تدريج و با گسترش نشانههاي فرهنگ و انديشه غربي ،به درون ديگر نظامها و
تسري و تعميم يافت .درست به همين جهت است كه اكنون شاهد
سنّتهاي زيست اجتماعي ّ

مناقشات و چالشهای مهم نظری در عرصه مبانی ،قلمرو و اهداف حقوق بشر جهانی ،در جوامع
اسالمي ،مواجهیم.

 -1چالش در مبانی

ریشه اغلب چالشهای فراروی جهان شمولی حقوق بشر که میتوان آن را یکی از دالیل

و عوامل اصلی عدم مقبولیت حقوق بشر غربی دانست ،به بازشناسی مفهوم «بشر» و مبانی و

نگرشهای که براساس آن «حقوقبشر» تبیین و تدوین گردیده است؛ برمیگردد .همچنانکه
براساس باور اندیشمندان اسالمی مانند «عالمهمحمدتقیجعفری» و هم ،اندیشمندان غربی از
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قبیل «جروم شستاک» ( ،)Jerom Shestakهرگونه نگرشبه مباحث بنیادین حقوق بشر ،بدون
توجه به مبانی و افکاری که ساختار حقوق بشر را شکل دادهاند ،مبهم و ناتمام و تصویر

غیرواقعی از حقوق بشر خواهد بود.30

اندیشه حقوقی در غرب مثل بسیاری از مباحث در حوزههای فکری ،فراز و نشیبهای

فراوانی را طی نموده است ،اما آنچه مسلم است این است که اندیشه حقوقی در تمام تحوالت

تفکر غرب ،همیشه منشأ انسانی و خاکی داشته است و خداوند غایب برزگ این عرصه محسوب
میشده است .همچنانکه ذیال خواهد آمد ،حقوق انسان در باور غربی بر محور لذات ،منافع
فردی و سودگرایی بر مبنای حقوق طبیعی ،خرد باوری یا عقل ابزاری ،قرارداد و فرد محوری
استوار بوده است .حال اگر بخواهیم حقوق بشر را در سیاره اومانیستی و لیبرالیستی و معرفتهای

ذرهای به تحلیل بنشنیم ،به گزارههای سرانجام مییابد که «خود مالکی» و «انسان خود بنیاد» را

به ارمغان میآورد .هر چند ایدهها و باورهایی هم وجود داشتهاند که ریشهها و رگههای الهی
و فراطبیعی برای حقوق قایل بودهاند ،اما در مرور زمان مهجور و مغفول واقع شدهاند از جمله

برخی از اندیشمندان ،حکما ،نخبگان و سرآمدان یونان باستان مثل توماس آکویناس تکیه شدید
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بر وحی الهی میکنند و فرمان عقل را ناشی از فیض خدا میدانند .در حقیقت آنها معتقد به
حقوق طبیعی دینی میباشند 31بعد از آن کمتر در منظومه تفکر غرب بر میخوریم که ریشهها و
خاستگاه حقوق را به دین ارجاع دهند.

با اینحساب ،مبانی حقوق بشر یا ریشههای الزام آوری قواعد آن ،اولین و عمدهترین چالشی

است که در حوزه حقوق بشری مبتنی بر اعالمیه جهانی  ،1946به طور مستمر در مجامع علمی

مطرح است .در این مورد سعی میشود اصلیترین و عامترین مبانی حقوق بشر و پیامدها آن،
به عنوان مهمترین چالش نظری فراروی جهان اسالم در مقوله حقوق بشر ،مورد بررسی ،تحلیل
و ارزیابی قرار گیرند.
 -1-1اومانیسم

ریشة واژة اومانیسم 32کلمة  Humanبه معنی انسان است .در فرهنگهای لغت انگلیسی-

 Humanismبه کار رفته است .33در فرهنگ انگلیسی آکسفورد ،اومانیسم به نظام فکری و
اعتقادی تعریف شده است که نیازهای بشری را مورد اهتمام قرار میدهد و راهحل آنها را به

جای ایمان به خدا از طریق عقل و خرد آدمی جستجو میکند.34

محوریترین اصل و مبنای اعالمیه جهانی حقوق بشر توجه به انسانیت انسان است ،اومانیته

« »humanityبه عنوان محور و بنیاد آن قرار گرفته است .یعنی تنها منبعی که میتواند ثابت

و فراگیر در میان تمام انسانهای جهان باشد از هر رنگ و ملیت و . . .انسانیت آنهاست .در
مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر این امر با اصطالح احترام به حیثیت ذاتی بشر عنوان شده است«
اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی ،شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری است»

این قسمت در حقیقت سه نکته مهم و اساسی را دربر دارد :اوال ،بشر از یکنوع حیثیت ذاتی
برخوردار است .ثانی ًا ،این شخصیت قابل احترام کلی و شامل همه افراد خانواده بشری است و
ثالث ًا ،اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی مبتنی براین است که شخصیت و حیثیت ذاتی بشر

به رسمیت شناخته شود.

بنابراین ،مبنای اومانیستی اعالمیه جهانی حقوق بشر ،آثار و پیامدهای اجتناب ناپذیری را

در عرصه زندگی فردی و اجتماعی انسانها به بار میآورد که همه چیز در راستا و در خدمت

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

فارسی واژههای انسانگروی ،انسانگرایی ،انسان باوری و اصالت بشر به عنوان معادلهای واژة

خواستههای انسان در سایه خود کفایی خرد آدمی ،معنا و مفهوم مییابد؛ زیرا ،يکي از مؤلفههاي

اساسي اومانيسم ،عقلگرايي و اعتقاد به خودکفايي و استقالل عقل انساني در شناخت خود و
هستي و سعادت واقعي و راه رسيدن به آن است .35اومانيستها هم در بعد هستي شناختي معتقد

بودند که چيزي وجود ندارد که با سرپنجه قدرت عقالني بشر قابل کشف نباشد و هم در بعد
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ارزش شناختي بر اين باور بودند که ارزشهاي اخالقي و حقوقي را بايد با استمداد از عقل

بشري تعيين کرد 36.در حوزه آزادی معتقدند ،انسان آزاد به دنيا آمده است و بايد از هر قيد و
بندي جز آنچه خود براي خود تعيين مي کند آزاد باشد؛ اما نهادهاي اساسي قرون وسطي انسان
را اسير نموده و احکام ديني و اخالقي را به عنوان مجموعه اي از ارزشهاي دريافت شده از

مافوق بر او حاکم کرده اند .اومانيستها اين ارزشها را به عنوان «ارزشهاي الهي والزم الرعايه»
مردود و ناپذيرفتني ميدانستند.37

برهمین اساس بند  2ماده  29اعالمیه جهانی حقوق بشر که تابع تفکر لیبرالیستی است،تنها

عامل محدودیت حقوق و آزادی های افراد را مزاحمت با حقوق و مقتضیات اخالقی جامعه

دموکراتیک میداند؛ چه اینکه بر مبنای «خویشتن مالکی» ،38زندگی هر فرد،دارایی خود او است
و به خداوند ،جامعه یا دولت تعلق ندارد و میتواند با آن هر طور که بخواهد رفتار کند .39به

گفت ه «هابز» ،هیچکس حق محدودکردن آزادی انسان را ندارد» و بر مبنای این دیدگاه لیبرالیستی،
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مسیر حرکت انسان را امیال او مشخص میکند و وجود شکاف بین انسان و امیال او ،پذیرفتنی
نیست 40.برهمین مبنا است که اوالً ،آموزههای مذهبی در خصوص ممنوعیت سقط جنین،
محدودیتهای روابط جنسی و احکام مربوط به خانواده و اخالق و عفاف را مصداق ستم به
زنان معرفی کرده ،در جهت محو آن فعالیت میکنند؛ برای مثال در «کنوانسیون رفع تبعیض علیه

زنان» ،هرگونه قیدی در روابط بین زن و مرد ،با عنوان «تبعیض علیه زنان» محکوم شده است؛
ثانی ًا،ازدواج با همجنس در برخی کشورهای غربی همچون نروژ ،سوئد و هلند جنبه رسمی یافته
است؛ بهگونهای که از سوی جوامع غربی تالش میشود همجنس بازی را علمی جلوه دهند.41
در کنوانسیون مزبور به دنبال مشروعیت جهانی بخشیدن به همجنس بازی و ابتذال اخالقی و

فرهنگی ،خواستار لغو مقابله علیه گرایش همجنس بازی شدند .42ترویج جهانگردی سکس نیز

به عنوان یک استراتژی توسعه مطرح میباشد.

این در حالی است که اساسیترین مفهوم در جهانبینی اسالمی ،که زیر بنای کلیه اصول و

فروع آن است ،خدا محوری و توحید میباشد .43بر طبق این اصل کل نظام هستی منشعب از
وجود و هستی محض و یکتای الهی و ضرورت او نیز از ناحیه خودش است .هستی محض،
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واجد جمیع کماالت و مبّرا از همه نقصها و زشتیهاست .نظام حقوقی اسالم به ویژه در ارتباط

با حقوق انسان مبتنی بر همین اصل است« .جهانبینی توحیدی در بخش فلسفه حقوق ،نظام
ِ
هست محض است و این وجود محض نیز کمالی
خاصی دارد .بر پایه این نظام فکری ،خداوند

را داراست و از هر نقصی مبّراست ...همه دیدگاهها و شناختها و قانونگذاریها باید بر پایه

همین پایگاه فکری ،یعنی توحید استوار باشد» 44؛ اعتقاد به توحید ،اصلی است که همه فرقههای
اسالمی علیرغم تفاوت در برداشتها به آن تأکید میورزند ،بنابراین هر برداشتی که به انکار

اصل فوق بینجامد در تعارض با بینش اسالمی خواهد بود .هرچند درمورد درون دینی و برون
بودن حقوق بشر ،میان اندیشمندان و روشنفکران جهان اسالم اختالف و تفاوت نظر وجود دارد
که در جای خود محل بحث است؛ اما ،مسئله اساسی بیاعتنایی تدوین کنندگان اعالمیه جهانی
حقوق بشر به دین و امور ماورای ماده است ،هیچگونه اشارهای به خدا ،پیامبران الهی و دین

است « هیچ کس را نمیتوان شکنجه یا مجازات کرد یا با او رفتاری کرد که ظالمانه یا برخالف
انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد» 45این ماده صریحا قانون «قصاص» را نفی و انکار میکند،
در حالیکه قانون قصاص مورد تأیید و تأکید همه ادیان الهی است.
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بنابراین با توجه به مبنای اومانیستی حقوق بشر ،چالشی که نسبت به مفهوم حقوق بشر در

کل جهان وجود دارد ،رفع شدنی نیست؛ مگر آنکه از خودبسندگی بشر دست برداریم؛ زیرا با
پذیرش خودبسندگی ،تضمین حقوق بشر را به کسی واگذاردهایم که خود محتاج تضمین دیگری

است و این َد ْور باطل پایانپذیر نیست .بر اساس نگرش اسالمی که به اعتراف بسیاری فیلسوفان
پستمدرن و غیر پستمدرن درستی آن به اثبات رسیده است ،انسان همین که احساس بینیازی

و استقالل کند ،سر به طغیان میگذارد« :إنّ اإلنسان لیطغی * أن َراه استغنی »47و چارهای جز
بازگشت به سوی پروردگار متعال و بندگی او نیست« :إنّ إلی ربک ال ُّرجعی »48از اینرو ،باید

کسی حق قانونگذاری داشته باشد که برتمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی بشریت اشراف
کامل داشته ،از درک و دریافت درست و دقیق و جامع نگری کامل برخوردار بوده و بتواند

باترسیم نظام حقوقی راه سعادت و کمال انسان و جوامع انسانی را فراهم نماید ،و آن کسی

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

در این اعالمیه نشد است و چه بسا ،میتوان ادعا نمود که اعالمیه جهانی حقوق بشر نسبت به
ادیان الهی ،صریح ًا موضع منفی دارد .این امر از ماده پنجم این اعالمیه به روشنی قابل استنباط

نیست جز آفریدگار هستی.
-2-1حقوق طبیعی

بر بنیاد نظریه حقوق طبیعی ،انسان به اقتضای سرشت ذاتی خود ،از حقوق طبیعی برخوردار

میباشند .حقوق طبیعی گویای وضعیت انسان به مثابه موجود آزاد و مختار در وضعیت طبیعی
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است .49این حقوق بر آن است که هر شخص به عنوان یک فرد انسانی دارای این آزادی است که
استعداد خود را ،آنچنان که اراده میکند و به سود اوست ،به خدمت گیرد تا بتواند موجودیت

خویش را پاس دارد و به تواناییهای خود ،مجال و ظرفیت رشد و بالندگی دهد ،به انجام آن

چیزی بپردازد که عقل و نیروی داوری او،؛ آن را برای تحقق آن امورات در خورترین میداند.50
تئوری پردازان معاصر غرب حقوق طبیعی را فاقد منشأ فراطبیعی میدانند چنانکه جان الک

آزادی طبیعی را اینگونه توصیف میکند :آزادی طبیعی بشر عبارت است از اینکه انسان از

هرگونه قدرت مافوق طبیعی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد ،بلکه فقط
از قانون طبیعت پیروی کند .51این مبنا در واقع انسان را به لذت طلبی و خود مالکی مطلق سوق
میدهد در نهایت وضعیتی را برای او رقم میزند که هیچ تکلیفی را بر نمیتابد و صرفا برمدار

لذت جویی سیر میکند .سر چشمه این رهیافت لذت مدارانه ،سخن هابز است که گفت :انسان
در وضع طبیعی ،تابع هیچ تکلیفی نیست و ارادة او مطلق است و با هیچ مالک و قاعدهای محدود
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نمیشود .فقدان تکلیف ،از جهتی همان حق طبیعی است و حق طبیعی ،حق مطلق است؛ زیرا از

سرشت اراده نتیجه میشود و نه از قانون باالتر.52

با یک نگاه اجمالی درمییابیم که بیشتر مادههاى اعالمیه جهانى حقوق بشر ریشه در حقوق

طبیعى دارند ،و به مرحله ذاتى و نفس االمرى حقوق آدمى ،پیوند مىخورند .آزادى ،برابرى ,حق
حیات ،در این شمارند .ولى در مادههایى نیز اطالق حقوق طبیعى که در ناسازگارى با حیات

اجتماعى و قراردادهاى اجتماعى انسان قرار دارد ،شکسته شده است ،مثل ماده  9که مى گوید:
هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف ،حبس یا تبعید کرد .یعنى حق توقیف و حبس براى مجرم

در نظر گرفته شده است.

در باور اسالمی حقوق طبیعی ناشی از ذات انسان بماهو انسان نیست که سر از اومانیسم و

خود بنیادی انسان درآورد ،بلکه ریشه در مواهب الهی دارد و براساس حکمت ازلی خداوند به

انسان تعلق گرفته است .از اینرو حقوق طبیعی بشر از خرد خود بنیاد او سرچشمه نمیگیرد
که بدون الزامات و تکالیف و عاری از هرهدف غایی بر مدار خویش بچرخد .پس در اندیشه
اسالمی خاستگاه حقوق انسان ،استعدادهای فطری است که خداوند بر اساس حکمت بالغه

194

خویش در وجود او نهاده است و هر استعداد طبیعی ،سندی طبیعی برای بهرهمندی صاحب حق
از متعلق آن است .53در عینحال ،نمیتوان نقش عقل و فهم بشری را در استنباط این حدود انکار

کرد .از اینرو ،هدف نظریه حقوق طبیعی هر چند حمایت از انسان و شخصیت و آزادیهای

اوست ،ولی اوالً انسان و جهان باید در سایه دین و وحی تفسیر شوند ،و ثانیا قلمرو حقوق فطری

و طبیعی نیز با توجه به تعالیم وحیانی انبیای الهی و نیازهای مادی و معنوی انسان تبیین گردد.54
در حقیقت مبنای حقوق طبیعی اعالمیه ،حقوق بشر ،نادیده انگاشتن و گسستن از فطرت

انسانی است .اگر بخواهیم روابط حقوقی را براساس فطرت ترسیم نماییم ،محورهای اصلی آن

را :حق بهرهوری معتدل و سازمان یافته از مزایا و نعمتهای جهان ،وظیفه عدم تجاوز به حقوق

دیگران و وظیفه پاسداری از حقوق دیگران ،تشکیل میدهد .55در حالیکه در اعالمی ه و میثاقهای
جهانی حقوق بشر تنها کم و بیش به دو محور اولی توجه شده است و لی از محور سوم سخنی

در واقع تأکیدیست بر محور اول .لذا حفظ حقوق دیگراین و حمایت از مستضعفان ،مورد غفلت

واقع شده است که این امر برآیند کنار گذاشتن «فطرت» و تمرکز در «طبیعت» است.
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-3-1فردباوری

اصطالح «فردگرایی» نشان دهندهی نوعی گرایش فکری است که بر اساس آن ،فرد به دور

از دخالت و داوری دیگران ،تصمیم گرفته ،روش خود را بر میگزیند .به گفتهی رنه گنون

«فردگرایی یعنی نفی هرگونه اصل عالی و برتر از فردیت و در نتیجه ،محدود کردن تمدن در
جمیع شئون به عواملی که جنبهی انسانی صرف دارند .فردگرایی یعنی خودداری از پذیرفتن
اقتداری برتر از فرد و نیز معرفتی برتر از عقل استداللی (عقالنیت) فردی 57و در نهایت ،میتوان
گفت که در تفکر غربی ،فرد برای خود یک کل است و با کلهای دیگر مثل خود و یا محیط

اجتماعی و طبیعی ،در تقابل است .58به قول نیچه ،چنین برداشتی از فردیت ،نتیجهی انکار خدا و

زیستن در جهان بیخداست ،59اعتقاد به ارزش واالی فرد و اعتقاد به حقوق و آزادیهای فردی،
حق مالکیت و تأمین جانی و مالی ،که ریشه در قانون طبیعی دارد ،در فردگرایی متبلور میباشد.

به ادعای نویسندگان غربی ،فرد به طور طبیعی ،واجد برخی حقوق است و هیچ حکومتی حق
محدود کردن آن را ندارد.60

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

به میان نیامده است .آنچه در برخی مواد اعالمیه ،راجع به نظارت بر ورابط حقوقی آمده است

در واقع فرد باوری اصلی است که از اومانیسم سرچشمه میگیرد .با محور قرار گرفتن انسان،

استقالل ،فردیت و اصالت او نیز پذیرفته شد .61فردگرایی موجب گردید تا حقوق و تکالیف

انسان بیشتر به لحاظ حفظ استقالل و آزادی فرد پایه ریزی شود .اسپینوزا چه زیبا و شفاف

اندیشه فردگرایی را به تصویر میکشد :اساس فضلیت عبارت است از کوشش برای حفظ وجود
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خود .انسان هرچه بیشتر در طلب آنچه برایش مفید است ،یعنی فقط وجود خود ،بکوشد و بیشتر

براین کار توانا باشد ،به همان اندازه بیشتر فضیلت دارد.

62

بربنیاد همین مبنای اومانیستی فرد

مدار ،تصویری که از بشر در این اعالمیه به نمایش درآمده است ،بشری حق مدار و تکلیف ستیز
است ،یعنی چنین انسانی اسیر بایدها و نبایدهای بیرونی نیست و صرفا عقل خود بنیاد ،طبیعت،
عرف و قراردادهای اجتماعی میتواند برایش حد و مرز تعیین کنند ،نه دین و آموزههای الهی
و وحیانی.

برخالف دیدگاه فردگرایان ،در اندیشه اسالمی افراد در به کارگیری حقوق مشروع خویش

مقید به رعایت مصالح عمومی هستند ،چون انسان برای دستیابی به کمال حقیقی و مطلوب

نیازمند زندگی جمعی و اجتماعی است و در سایه همین روابط اجتماعی ،انسان در فراز و

نشیبها و دوراهیهای زندگی قدرت تصمیمگیری پیدا میکند ،لذا نمیتواند مصالح اجتماعی

را فدای مصالح فردی خود نماید .برهمین اساس در نظام حقوقی اسالم هم مصلحت فرد لحاظ
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شده و هم مصلحت جامعه ،نه فرد آنقدر محوری و بنیادی لحاظ گردیده است که خیر و صالح

جامعه را نادیده انگاشته همه را در پای خواستههای و امیال خود قربانی نماید و نه مصالح
عمومی به حدی مهم انگاشته شده که بتواند مانع رشد و کمال فرد شود.
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چنانكه گذشت ،اعالميه جهاني حقوق بشر ،بر مباني فرهنگ غرب ،به ويژه فلسفه حقوق

طبيعي و انسان محوری استوار است .جان راولز 64وجوه اساسي بشر ليبرال غرب را چه خوب
توضيح ميدهد :نخست ،حكومت مردمساالر مبتني بر قانون اساسي مستدل ،كه منافع اساسي

مردم را تأمين ميكند؛ دوم ،شهرونداني كه به لحاظ يك رشته «تعلقات مشترك» 65وحدت

يافتهاند؛ و سوم ،يك طبيعت اخالقي .66به باور راولز ،وجه اول امري حقوقي و نهادي است؛
وجه دوم فرهنگي و سرانجام ،وجه سوم مستلزم انطباق دقيق با مفهومي سياسي از حق و عدالت

است 67.هرچند تاكنون تالشهاي زيادي براي انفكاك مالزمة حقوق بشر با انسانشناسي و

تسري حقوق بشر به ديگر سنّتهاي فكري
فلسفه اومانیستی غرب صورت گرفته و به تعميم و ّ
ـ اجتماعي توجه شده است؛ اما ،بررسی و مطالعة مواد مختلف اعالمية حقوق بشر ،ابتنا و التزام

اين اعالميه به انسانشناسي فوق را در زمان تصویب اعالمیه(سال 1946م) ،به صراحت نشان
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ميدهد .در اين زمان ،مالزمه ميان مواد اعالمية حقوق بشر و ليبراليسم غرب مشهود بود.68

-3قلمرو

تفکیک مفهوم شمول بودن ( )Universalحقوق بشر از مفهوم مطلق ( )absoluteبودن آن

برای درک درست از قلمرو حقوق بشر ضروری به نظر میرسد .به باور برخی از پژوهشگران

حوزه حقوق بشر ،به استثنای تعداد بسیار کمی از حقها ،حقوق بشر محدود و مقید به قیودی

هستند .با این وجود و علیرغم غیرمطلق بودن حقوق بشر باز میتوان ادعای جهان شمول بودن
آنها را داشت .69تفکیک بین دو مفهوم مطلق و جهان شمول بودن ،در کنار تفکیک مفهوم وصفی

و مفهوم هنجاری حق میتواند ،بسیاری از سوء تفاهمات و حتی انتقاداتی را که متوجه ایده جهان
حقوق بشر ،از جهان شمولی آنها دفاع کرد.

با این حال باید توجه داشت که مفهوم مطلق بودن خود یک مفهوم چند الیه است .ممکن

است موضوعی از جهتی مطلق و از جهت دیگر مقید و محدود باشد .حقوق بشر از نقطه نظر

محتوایی ،میتواند مقید به قیودی باشد که بحث آن مربوط به مسأله تزاحم و تعارض حقها
است .در عین حال حقوق بشر از نظر قلمرو شمولی مطلق است ،که از این اطالق حقوق بشر،

میتوان تعبیر به جهان شمولی حقوق بشر کرد.70

همچنان که بیان گردید جو فکری حاکم براعالمیه جهانی حقوق بشر ،یک فضای لیبرالیستی

فرد مدار است و در چنین فضای فکری فرد بنابر آزادی مطلق اراده و متناسب با دامنه نیازها و

امیالش رفتار میکند« .خرد وضعی جز این را برای بشر نمیخواهد که در آن هر فرد ،در فردیت
کامل خویش ،از آزادی مطلق برای خودپروری برخوردار باشد؛ وضعی که در آن طبیعت نیز

دست نخورده برجای بماند و تنها از اعمالی که خود فرد و بنابر اراده آزاد و متناسب با دامنه
نیازها و غریزههایش انجام میدهد تأثیر بپذیرد ،وضعی که در آن فرد تنها با حدود اختیارات و

حقوقش محدود میشود».
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یکیدیگر از چالشهای اساسی کشورهای اسالمی در حوزه قلمرو حقوق بشر ،مربوط به

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

شمولی حقوق بشر است حل کند .میتوان به صورت موجهی ضمن عدم التزام به مطلق بودن

ماهیت و حدود آزادی است ،بخصوص آزادی عقیده و مذهب .مهمترین سند بین المللی حقوق

بشر که همان اعالمیه جهانی حقوق بشر است در ماده هجدهم خود چنین مقرر میدارد« :هرکس
حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان ،و مذهب بهرهمند شوند .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب

یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و
اجرای مراسم دینی است .هرکس میتواند از این حقوق منفردا ً یا مجتمع ًا به طور خصوصی یا به
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طور عمومی برخوردار باشد 72».در چشم انداز این ماده که مبتنی بر قرائت مادی و انسان مدارانه

است ،دین و عقاید دینی و مذهبی هیچ نوع قداست ،ثبات و الزام آوری ندارد .انسان به فراخور
خواستهها و غرایز خود میتواند از آن بهر گیرد یا تغییرش دهد و در همه حال میتواند مثل یک
کاال با آن معامله نماید.

در قرائتهای دینی به خصوص دین مبین اسالم که درغالب کشورهای اسالمی منبع اصلی

و اساسی قوانینی محسوب میشود ،خروج از دین(ارتداد) ،مجازات سنگین تا حد مرگ را در
پی دارد .تبلیغ ادیان دیگر در میان پیروان دین رسمی با محدودیتهای جدی مواجه است .تظاهر

به ترک اعمال دینی یا فعل محرمات مذهبی مجاز نیست .اما از بسیاری آیات 73قرآن مجید به
طور روشن استفاده می شود که خداوند انسان را در انتخاب اصل دین کامال آزاد گذاشته است،
که با تفکر ،اندیشه ،تامل و تحقیق کافی راه درست را انتخاب کند؛ چرا که عقیده و اعتقاد یک

امر قلبی است و اجبارپذیر نیست.
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آزادی عقیده در اندیشه اسالمی به دو روش و اسلوب مورد حمایت قرار میگیرد ،یکی اینکه

آدمیان ملزماند که حق دیگران را در داشتن هر نوع عقیدهی محترم شمارند ،دیگر اینکه صاحب
عقیده ملزم است که براساس عقیده خود عمل نموده ،رفتار و عملی که موجب اشاعه فتنه و

اشقاق اجتماعی شود از وی سر نزند.

74

بنابراین ،قلمرو حقوق بشر بخصوص حق آزادی از نظر آموزههای اسالمی محدود است،

همان طور که همه عقالی عالم میگویند .تفاوت محدودیت آزادی در اندیشه اسالمی با اعالمیه

حقوق بشر در این است که اعالمیه قید آزادی را تجاوز به آزادی دیگران میداند و بر اساس
آموزههای اسالمی قید آزادی تجاوز به هر مصلحتی از مصالح اجتماعی است .انسانها در زندگی
آزادند که حرف بزنند ،بخورند ،کار کنند ،تجارت کنند ،اقتصاد داشته باشند ،بحث کنند ،سفر

بروند ،قرارداد امضاء کنند و خالصه مجازند که هر کاری را انجام دهند ،تا آنجا که به مصالح

مادی و معنوی جامعه لطمه نزنند 75.یعنی ،در جهانبینی اسالم حق آزادی و اختیار ،در همه حال
برای فرد به عنوان حق غیر قابل سلب ،ثابت و محفوظ است .می توان از آیههای از قرآن کریم،

76

دلیل واضحی بر این تفکر استنباط نمود .حقوق و اصالت فرد ،در کنار حقوق و اصالت جامعه،
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حتی در بازگشت نهایی انسان که در عقیده معاد متجلی است نیز ظاهر می شود 77اما ،آنجا که
آزادی ،از لحاظ مادی ،به مصالح جامعه لطمه برساند محدود میشود و همچنین آنجا که استفاده از
آزادی ها با مصالح معنوی جامعه اصطکاک پیدا کند ممنوع است ،در هر دو مورد آزادی مطلق وجود ندارد.

 -4اهداف حقوق بشر

یکی دیگر از چالشهای نظری فراروی جوامع اسالمی در مقوله حقوق بشر ،اهدافی است

که برای حقوق بشر مدرن ،درنظر گرفته شده است .همچنانکه بیان گردید ایده حقوق بشر در

پرتوفکری و نظام انسان مدارانهی غرب شکل گرفته است ،در این باور تمام هستی در راستای
خواستهها و تمایالت انسانی انسان تفسیر میگردد؛ یعنی ،در حقوق بشر بین المللی ،تضمین
آزادیها و سایر حقوق مدنی و سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بشر برای دست یافتن او به سعادت
این جهانی است و انسان مختار است که دین داشته باشد یا نداشتد ،در حالی که در حقوق

وحیانی است .78این چالش که ریشه در جهان بینی اسالمی و حقوق بشر مدرن دارد غیر قابل
انکار است ،در جهان بینی انسان محور حقوق بشر مدرن ،تمامی راهها به انسان ختم میشود ،از

اینرو ،اهدافی که برای حقوق بشر در نظر گرفته میشود ،در راستای تأمین خواسته و امیال این
جهانی انسان تبیین و تفسیر میگردد.

براساس مبانی حقوق بشر مدرن وظیفه و هدف قانون ،فراهم کردن زمینه لذتجویی است

و همه محدودیتها تنها برای جلوگیری از هرج و مرج ،قانونمند و منظم شدن لذتهای انسان

است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجوییها و لذات دنیایی خود بپردازد .مطلق انگاری

حقوق و آزادیها ،هر چند انسان را محور همه چیز میداند ولی در نهایت به فرومایگی و تن ّزل
او میانجامد 79زیرا اوالً جهان را به همین مادیات و ّ
لذتهای حیوانی تفسیر میکند ،ثانیا به انسان
نیز به عنوان یک اسیر طبیعت و امیال حیوانی نگریسته ،روح و انسانیت او را نادیده میگیرد .در
حالی که اسالم برای انسان کرامت ذاتی قائل است و انسان را خلیفه خداوند میداند که عالوه بر

جسمانیّت و جنبه مادی دارای حقیقت و گوهری به نام روح است که خداوند او را به خود نسبت
داده است .80خداوند در قرآن فرمودهاند 81،همچنان می-فرمایند ،82بنابراین در آموزههای اسالمی

حق و تکلیف توامان در راستای سعادت و تکامل مادی و معنوی انسان تشریع و تبیین شده

شب قوقح هلوقم رد مالسا ناهج یورارف یرظن یاهشلاچ نیرتمهم یسررب و دقن

اسالمی ،غرض و غایت از خلقت بشر خدا پرستی و خدا شناسی؛ یعنی تدین انسان به دین

ش توحیدی ،اعتقاد
است ،این نگرش مبتنی بر بنیش توحید اسالم است و اولین پیامد نظری بین 

ی در وجود و حیات خود وابسته و نیازمند ب ه وجودی مطلق و برتر است که
ن است که آدم 
به ای 
ن وجودی
ارادة او به تکوین نظا م هستی منجر شده است و کمال وی در وصول و تقرب به چنی 

ت وی است و
خواهد بود ،خداوند واقف به حقیقت آدمی ،سعة وجودی ،استعدادها و تمایال 

ی خردباوری علمی
ش رهنمون کند .83این برداشت با شاخصها 
ت حقیقیا 
میتواند او را به سعاد 
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(که ب ه صورت خالصه عبارت است از استقرأگرایی تجربی ،اصالت ریاضی ،نفی فرجا م باوری،
ت از حیات انسان
اصالت سود و عقالنیت ابزاری) در تعارض است و بجای کنار گذاردن شریع 

و انسا ن مداری در تفسیر هستی و تفسیر مکانیکی از انسان به تفسیر خدا مدارانه از هستی و

خداگونه بود ن حقیقت انسانی میانجامد .اهداف ،قلمرو آنچه به عنوان حقوق بشر در آموزههای
اسالمی تبیین و تعریف میشود بر مبنای همین بینش توحیدی قابل بررسی و تحلیل است.
جمع بندی و نتیجهگیری

با توجه به آنچه بیان گردید ،مهمترین چالشها و موانعی نظری فراروی کشورهای اسالمی

درحوزه حقوق بشر ،به مبانی حقوق بشر ،مطلق انگاری یا قلمرو حقوق بشر و اهداف که

میتواند با در نظر داشت مبانی هستی شناسی ،انسان شناسی و معرفت شناختی ،برای آن در نظر

گرفت ،بر میگردد .اما علیرغم تفاوتهای نگرشی جدی که میان دو حوزه فکری و تمدنی
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اسالم و غرب و جود دارد با مالحظه که حقوق بشر را حقوقی بدانیم که انسان بماهو انسان

بدون مرتبط دانستن حیثیت ،تابعیت ،مذهب ،نژاد ،رنگ یا جنس ،از آن برخور دارند ،و دول
در روابط داخلی و بین المللی میل دارند که این حقوق را رعایت کنند ،شاید بتوان به نحوی به
یک درک جامع و فراگیر از حقوق بشر بر مبنای کرامت انسانی ،دست یافت .بخصوص اینکه

کرامت انسانی در همهی ادیان و به ویژه در اسالم و مسحیت و نیز در همهی مکاتب فلسفی و
اخالقی کامال ملحوظ است.

اما اگر صرفا نگرش دینی نسبت به حقوق بشر جهانی داشته باشیم ،این چالشها به هیچ وجه

قابل حل نخواهد بود ،زیرا حقوق در رویکرد اسالمی و غربی از دو مبنای متفاوت سرچشمه
میگیرد ،یکی منبع و مبانی الئیک در حقوق بشر جهانی است که مبتنی بر توافق جمعی و عقل

بشری است ،نقطه مقابل آن رویکردهای مذهبی و جهانبینیهای دینی است که ریشه فوق بشری
دارند .در حقوق بشر بینالمللی ،نوع اعتقادات دینی و عالیق مذهبی یا حتی بی دینی مسکوت و

مغفول عنه میماند ،بلکه کثرتگرایی دینی ،بالضروره ،حقانیت دین واحد یا رسمیت داشتن دین

و مذهب مشخصی را در سطح حقوق داخلی یک واحد سیاسی ملی زیر سؤال میبرد .در این
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رویکرد همه افراد بشر محق اند ،در حالی که جهان بینی شرقی و دینی همه افراد و احاد بشر در

عین محق بودن ،به مثابه امانتدارن امانت الهی ،موظف و مکلفاند.
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کيفر حدود و تعزيرات ،کارکردها و چالشها
چکیده

دکتر عيدمحمد احمدي

1

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

نظام چزایی اسالم که سابقه بیش از  1400ساله دارد ،در حمایت از ارزشهای انسانی
و اجتماعی در برابر هنجاری شکنی بزهکارانه ،واکنش کیفری را آخرین گزینه و راهکار
مبارزه با آنان مد نظر قرار داده است .در این نوشتار به صورت کلی تنها به واکنش کیفری
از نوع حد و تعزیری آن مطالبی ارائه گردیده است که مهمترین مطالب مربط به کارکرد
و کارآیی مجازات حدی و تعزیری با رویکرد اسالمی میباشد .در این نگاه از آن جا
که قانونگذاری و ّ
مشرِع اسالمی ،حکیم الیزال است ،بدون شک مطابق اقتضاد حکومت
الهی ،منظور از وضع و اجرای مجازات مزبور ،دستیابی به وجود اهدافی است که به
برخی از آن اشاره شده است.
از طرف دیگر امروزه با طرح نگاهی غالب اومانیستی و سکوالری در قالب حقوق
بشر ،به مجازاتهای اسالمی؛ چنین مجازاتها را مورد چالش و اشکال جدی قرار
دادهاند که ضمن اشاره به چالشها مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و با نقد مبانی
طرح چالشهاو غیر علمی بودن آمارهای مبنی بر ناکارآمدی مجازات حد و تعزیر؛ پاسخ
ارائه شده است.
واژگان کليدي :حدود ،تعزيرات ،اسالم ،کرامت انسان و حقوق بشر
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 .1دکتر عید محمد احمدی عضو علمی دانشگاه خاتم النبین(ص)

مقدمه

در مکتب اسالم هدف اصلي از آفرينش انسانها ،کمال و سعادت آنان است .اراده تکويني و

تشريعي خداوند در همين راستا قابل تبيين و ارزيابی است .حقوق جزاي اسالم يکي از موارد
تجلي و نماد اراده تشريعي است که در عرصه نظام اجتماعي از طريق نهاد قضايي قابل اعمال

ميباشد .در نگره اسالمي مهمترين و اساسيترين ارزشهاي مادي و معنوي انسان که موجب

پرورش روح و جسم ،امنيت و آسايش جامعه ميگردد؛ پنج چيز است :ارزش دين ،حيات ،عقل،

ناموس و مال .به طور کلي ميتوان گفت نگرش و هدف کلي از قانونگذاري جزايي ،در اسالم
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پاسداري و صيانت از اين امور پنجگانه است که هر کدام جزو نيازهاي اوليه ،ضروري و فطري

انسانها است .بدون شک حراست از اين امور ارتباط مستقيم با پيشرفت ،کمال و حفظ کرامت
آدمها دارد .هرگاه يکي از اين ارزشها مورد غفلت و يا هجوم قرار گيرد ،ضمن خدشهدار شدن

کرامت انسان ،آسايش و امنيت و پيشرفت او دچار چالش جديشده و ديگر در چنين اجتماعي
نبايد اميد به صيانت از کرامت انسان و رو به ترقي او را داشت؛ از اين رو اسالم ،تجاوز به هر يک
از آنها را جرم تلقي کرده و براي متجاوزان و مجرمان به تناسب جرم ارتکابي مجازاتهاي را

قانونگذاري نموده است .براي جرايم سنگين مجازات از قبيل قصاص و حدود را و براي جرايم

سبکتر مجازات تعزير را مقرر فرموده است.

از موضوعاتي که در هر نظام کيفري داراي اهميت بوده و هست و همچنين شايسته بحث

و دقت میباشد ،بحث از اهداف و کارکردهاي مجازات و کيفرها است .بحث و ژرفنگري در

مورد اهداف و کارکرد مجازاتها در هر نظام حقوقي ،از آن رو که در نهايت به تبيين سياست
کيفري آن ميانجامد ،از اهميت ويژهاي برخوردار است ،زيرا هرگاه نهادهاي متولي اعمال

مجازات مقاصد و کارکردهاي کيفر را بدانند ،مجازات را متناسب با نتايج اجتماعي و فردي اعمال
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خواهند کرد و برآيند آن ،اين خواهد شد که زمينهي تحقق عدالت بيشتر فراهم گردد .همچنين
تبيين اهداف و کارکردهاي مجازات ،روحيهي پذيرش نسبت به قانون را در بزهکاران بيشتر

فراهم ميکنند ،زيرا اگر بزهکاران بدانند که قواي حاکم ،آنها را براي تحقق مصلحتهايي که

به جامعه و يا خود او بر ميگردد ،به کيفر ميرساند ،مجازات را آسانتر پذيرا ميشوند و براي
گريز از آن کمتر اصرار ميورزند.

1

در حقوق کيفري اسالم که شاهد مقررات جزايي ويژه در مورد جرايم هستيم ،ضرورت تبيين

کارکردهاي مجازاتها را دوچندان ميکند؛ زيرا از يک طرف اسالم در پي اعتالي شخصيت
و کرامت انسانها و جامعه انسانی است و از طرف ديگر در مورد برخي جرايم شاهد مقررات
شديد کيفری هستيم که امروزه از جانب طرفداران حقوق بشر با اشکاالت و چالشهايي مواجه

گرديده است .مجازاتهاي اسالمي به دستههاي قصاص ،حدود ،ديات و تعزيرات تقسيم مي

شود ،اما در اين نوشتار تنها اهداف و کارکردهاي «حدود و تعزيرات» مورد بحث و بررسي قرار

خواهد گرفت.

پرسشهاي مطرح در باب اعمال مجازاتهاي حدي و تعزيرات از اين قرار است که اهداف

است يا در راستاي حمايت و دفاع از آن؟.

در اين نوشتار پاسخ پرسشهاي فوق را با بهرهگيري از آيات و روايات و انديشه انديشمندان

اسالمي در طي دوگفتار به بحث و کاوش ميگيريم.

 .1اجراي مجازاتهاي بدني در راستاي حيات و سالمت سازي جامعه

در يک نگاه و تقسيم بندي کلي دو نوع مجازات در اسالم وجود دارد :يکي مجازات تکويني:

اين مجازات بر پايهي قانون علت و معلول و ارتباط نتايج به مقدمات تحقق پيدا ميکند .جوامع
در اثر انحراف از مسير حق ممکن است با اين نوع مجازات مواجه شوند .مطابق سنت ثابت الهي

انسانها و ملتهاي منحرف ،مجازات تکويني الهي را که نماد خشم خداوند است ،بايد تحمل

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

و کارکردهاي مجازاتهاي حدي چيست؟ آيا اعمال اين نوع کيفرها در تقابل با کرامت انساني

نمايند 2.دوم مجازات قضايي :اين نوع مجازات مجازاتهايي است که در نظام کيفري و قوانين

جزايي پيشبيني ميشود و حاکمان (قضات) اسالمي مکلف به اجراي آنان هستند .اين نوشتار
اهداف و کارکردهاي اين نوع مجازاتها را به بحث ميگيرد.

در يک نگاه کلي به حکمت قانونگذاري در اسالم ،با توجه به آيات قرآن مجيد ،تمام قوانين

تجلي رحمت و رأفت گسترده الهي و در راستاي عدل خداوندي است .در آيهاي خطاب به پيامبر

بزرگ خود ميفرمايد:ما ،تو را جز رحمت براي جهانيان نفرستاديم 3.رسالت پيامبر اسالم (ص)
عين رحمت الهي است و رسالت هم جز ابالغ و رساندن احکام و حقوق الهي به مردم ،چيزي
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ديگري نيست .رهيافت کلي اين رحمت اين است که تمام قوانين وحياني و از جمله حقوق جزا

برخاسته از رحمت عام الهي است .در آيهاي ديگر ميفرمايد :با توجه به ظهور اين آيه شريفه،
رحمت خداوند وسيع و کامل است به گونهاي که گستردگي آن همه چيز و همه کس را فرا
ميگيرد؛ بنابراين قانون رحمت از قوانين کلي الهي است که تخصيص و استثناء را بر نميتابد
و قوانين کيفري اسالم يکي از موارد تجلي اين رحمت است .تجلي اين رحمت بنا بر نظريه که

اجراي مجازات دنيوي را کفاره و جبران گناه در آخرت ميداند به طور روشنتر قابل احساس

و درک است و يا حداقل با اجراي مجازات در دنيا جنبهاي حقالناسي ادا شده و جنبهاي حقاهلل

نيز آن چنان نيست که مجرمين به طور يقين مورد مجازات قرار بگيرند ،بلکه احتمال دارد که

مجازات شوند و احتمال هم وجود دارد که مورد عفو و بخشش الهي قرار بگيرند.

پس از بيان سياست جنايي و کارکرد مجازات به صورت کلي اينک تا آنجا که مجال فرصت

بدهد به طور خاص به تبيين و تحليل مجازات حدي و تعزيري و ارتباط اعمال و اجراي اين
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مجازات با اهداف و شئون انساني مطالب را پي ميگيريم.

 -1. 1اعمال مجازاتهاي حدي در راستاي اهداف انساني

حد يکي از مجازاتهاي بدني است که در شرع اندازه و موارد آن مشخص و معين شده

است 5بر خالف تعزير که اندازه آن معين نيست و صالحيت تعيين آن به عهده حاکم و قاضي
است .هر چند سازوکاري که براي اثبات جرايم که مجازات حدي دارد ،شرايط سخت و بسيار
پيچيدهاي در نظر گرفته شده که گاهي اثبات يک جرم را تقريبا غير ممکن مي سازد مثل جرم زنا
که شهادت چهار مرد عادل با کيفيت ويژه را الزم دارد .لزوم احراز چنين شرايط دشوار بيانگر

سياست جرم زدايي نسبت به متهم است .حال به صورت خاص کارکرد کيفر حدود را به بحث

ميگريم.

در راستاي تبيين و تحليل کارکرد کيفر حدود مي توان گفت که تکيه و تأکيد اسالم بر

کرامت و حيثيت فردي و اجتماعي انسان ايجاب ميکند تا با ابزارها و راهکارهاي گوناگون،

اين حريم مقدس را حفظ و حراست نمايد .کيفر حد ،يکي از راهکارهاي مؤثر براي حفظ نظم،
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امنيت اجتماعي و بقا نظام خانواده و مصونيت اخالقي جامعه است .نبود اين راهکار و يا استفاده

نکردن از او موجب اختالل در نظم و از هم پاشيدگي نظام خانوادگي و اخالقي جامعه ميگردد.
در روايات ،نيز فلسفه و حکمت اجراي حدود ،احياي عدالت ،احياي زمين و تداوم سالم نظام

خانواده قلمداد شده است .چنانکه در تفسير آيه شريفه «يحيي االرض بعد موتها» 6در روايتي از
امام هفتم(ع) ميخوانيم« :ليس يحييها بالقطر ،ولکن يبعث اهلل رجاالً فيحيون العدل ،فتحي االرض
الحيا العدل و اقامه الحد فيه انفع في االرض من القطر اربعين صباح ًا» 7خداوند سبحان ،زمين را

با باران زنده نميکند ،بلکه مرداني را بر ميانگيزاند تا عدالت را احيا کنند ،آنگاه زمين با احياي
عدالت زنده ميشود ،به يقين اجراي يک حد عادالنه سودمندتر است از چهل روز باران.

کارکرد و نقش حد به ويژه در سالم سازي نظام خانواده از اهميت ويژه برخوردار است.

از آن جايي که خانواده در نگرهي اسالمي جايگاه و نقش تعيين کننده دارد ،سالمت و
دوام آن مهمترين مساله است .از سوي ديگر پيامد و تبعات منفي روابط نامشروع و خارج

از چارچوبهي قانوني از قبيل زوال نسل و نسب ،8نفي حقوق نسبي و سببي ،سرگرداني،
کودکان ،بحران احترام و منزلت اجتماعي براي فرزندان زنازاده و ...ميباشد از اين رو در

امام باقر(ع) ميفرمايد«:حد يقام في االرض اذکي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها 10».حدي

که در زمين جاري شود پربارتر و پاک کنندهتر است از چهل شبانه روز باريدن باران.

اين روايات نشان ميدهد که حد و اجراي آن اهميت فراواني در حقوق اسالم دارد و اين

اهميت بر اساس نقش و کارکرد آن ،مورد بررسي و سنجه قرار ميگيرد؛ از اينرو اجراي حد
در هر زمان و مکان بايد اجرا و عملي گردد و اجراي حد را سبب پاکي ،احياي عدالت و دوام

خانواده و سالم سازي جامعه ميداند .اينکه اجراي حد را در جامعه به باريدن باران تشبيه کرده،
بايد ديد که نقش و کارکرد باران چه ميتواند باشد که اجراي حد نقش خيلي برجستهتر از آن

دارد .کارکرد اصلي و مستقيم باران ،سبب فراواني آب و زنده و رشد يافتن گياهان است .برايند
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شريعت ،زنا حرام تلقی شده و براي آن کيفر سخت در نظر گرفته است.

9

اين دو تحول ،تغيير و بهروزي در زندگي انسانها خواهد شد .نتايج و آثار ريزش باران محسوس
و ملموس است؛ غرض از تشبيه حد به باران از باب تشبيه غير محسوس به محسوس است تا

نقش يک پديده را روشن بسازد.
 -2. 1کارآيي تعزيرات

امروزه در ميان دانشمندان مسايل کيفري جوامع متمدن مجازات نامعين مورد توجه قرار

گرفته و تعدادي از حقوق دانان پيش نهاد کردهاند که براي تأمين هدفهاي انسانيتر مجازات

که عبارت از تهذيب ،اصالح مجرم ،دفاع اجتماعي و عبرت پذيري جامعه است ،بايد از نظام
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جزايي نامعين استفاده شود.

به لحاظ جرم شناسي نظام تعزيرات و سيستم کيفرهاي نامعين از بهترين سيستمهاي کيفري

است که حاکم مطابق مصلحتهاي فرد و جامعه ،شرايط زماني و مکاني ،ويژگيهاي اخالقي
و روحي و جسمي مجرم به تعيين کيفر ميپردازد .کليه جرايمي که در آنها جزاي از قبيل حد،

قصاص و ديه مقرر نگرديده ،و در اين جرمها به نحوي تجاوز به حقوق فردي يا جمعي انسانها

رخ دهد ،کيفري تعزير پيشبيني شده است که با هدف اصالح و تهذيب اجرا ميشود .تعزيرات
بخشي گستردهاي از جرايم را پوشش ميدهد و قلمرو مشمول آن از سبکترين جرايم تا جرايم

بزرگتر که به حد مجازاتهاي معين نرسد ،همه را در بر ميگيرد.

به هررو کيفر «حدود» و «تعزيرات» (مجازاتهاي معين و قطعي و مجازاتهاي نامعين و

غيرقطعي) براي دو طبقه اصلي جرايم (پر اهميت و کم اهميت) بيانگر پويايي سياست کيفري
اسالم است .اين گونه تنوع نشان ميدهد که سيستم جزايي اسالم واقع بين ،انساني و به مصلحت
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فرد و جمع اهتمام ميورزند .سيستم حدود و تعزيرات ،قانونگذاري حکيمانهاي حکيم است که
در آن حکمتها و مصلحتها نهفته و با توجه به تنوع و گوناگوني جرايم چه در بعد کيفي و چه
کمي اقتضاي حکمت اين است که همان تنوع در بعد جزايي نيز رعايت شود و در اين صورت

زمينهاي رعايت قاعده تناسب جرم و مجازات بهتر ميسر ميگردد.

تنوع در مجازاتها رمز جاودانگي حقوق جزاي اسالمي است .يکي از فقهاي اسالمي

ميفرمايند«:از آن جاکه تخلف از قوانين و احکام الهي يک چهره و صد چهره ندارد ،بلکه به

تعداد اين مقررات تخلف صورت ميگيرد ،مجازاتها نيز بايد متنوع و متناسب با جرايم باشد.
در اينجا اسالم بخش مهم و عمدهاي از آن را دقيقا پيشبيني و مجازات آن را از نظر نوع و
کيفيت و کميت تعيين کرده است(،مانند حدود) اما بخش ديگر که قابل تعيين دقيق نبوده ،چون

خيلي نوسان دارد اصل آن را تشريع کرده و تعيين دقيق را بر عهده حکومت اسالمي و حاکم
شرع گذارده که با در نظر گرفتن «کيفيت» و «نوع جرم» و «زمان و مکان» و «ساير خصوصيات»

مجازات الزم را تعيين و اجرا کند .اين نوع سيستم کيفري يکي از رموز جاودانگي آيين اسالم
است؛ زيرا دست قضات را براي مجازات مجرمين -باتوجه به شرايط و ويژگيهاي زمان -باز
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گذارد ،و اختيارات نسبتا وسيعي به آنها داده است تابتوانند نيازهاي هر زمان را به وسيلهاي آن
برطرف سازند و َگ َرد و غبار «عدم قابليت اجرا» بر دامان احکام آن ننشيند و هميشه تازه و زنده
باشد».

11

در شريعت اصولي کيفري بر دو اصل اساسي و فراگير استوار است :برخي از مجازات به

مقابله به جرم اهتمام دارد و شخصيت بزهکار چندان مورد توجه نيست و بعضي ديگر شخصيت
مجرم را بيشتر مورد توجه قرار داده و در عين حال از اصل جرم نيز غفلت نورزيده است .اصولي

که مقابله با بزه را دنبال ميکنند ،در پي حمايت از مصالح اجتماع است و اصولي که به شخص
مجرم اهتمام ميورزند در پي اصالح و بازسازي بزهکار است.

در ظاهر بين اين دو خاستگاه تعارض ديده ميشود ،زيرا که حمايت از جامعه در مقابل

بزهکار مستلزم بيتوجهي به مجرم است .چنانکه توجه به شأن و شخصيت مجرم ،به بيتوجهي

به حمايت از جامعه ميانجامد.

خوشبختانه سيستم مجازات در شريعت اسالمي برغمي اينکه این دو مبنا پايهگزاريگرديده،

اما به گونهاي است که ضمن رعايت هر دو مبنا تعارض ظاهري را هم ندارد و بين رعايت اجتماع
همه موارد مد نظر دارد و حمايت از فرد مجرم را در اکثر موارد .در جرايم سبک که چندان به
امنيت جامعه آسيب نميرساند ،مجرم محوري مالک کيفر است و قاضي بايد باتوجه به وضعيت
و اقتضائات بزهکار حکم کيفري صادر نمايد.

جرايم سنگين که کيان جامعه را تهديد ميکند عبارتند از زنا ،قذف ،شرب خمر ،دزدي،

محاربه ،ارتداد و بغي که حدود ،کيفر اين گونه جرايم است و قسم ديگر جرايم سنگين قتل عمد
و شبه عمد و خطاي محض و همچنين ضرب وجرح عمدي و خطائي که مجازات اينها قصاص
و ديه است .در اين سنخ جرايم ،شخصيت مجرم چندان مورد توجه نيست 12و قاضي صالحيت
جز اعمال مجازات مقرر را ندارد.

13

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

و شخصيت فرد جمع کرده است .به اين صورت که حمايت از اجتماع را در مقابل جرايم در

جرايم سبک رفتارهاي غير هنجاري است که مشمول جرايم مذکور نشود و کيفر اينها

تعزير است 14درباره حکمت قانونگذاري «تعزير» يکي از فقهاي بزرگ مينويسد«:قانونگذاري
تعزير چنان دقيق و زيبا ميباشد و بيانگر اين است که از جانب قانونگذار »عليم و خبير» است؛

زيرا احوال و اوضاع مردم با تأثير پذيري از زمانها و مکانهاي مختلف متفاوت جلوه مينمايد.
مجازاتي که براي گروهي از مردم با وضعيتي ويژه مناسب است ،براي جماعت ديگري که در

شيوه زندگي و وضعيت متفاوت قرار دارد ،تناسب ندارد ،بنابراين قانونگذاري مجازاتي معين

که بر همه بزهکاران اعمال گردد ،ميسر نيست ،خداي دانا به حال بندگان و آگاه از خصوصيات
روحي اين طبقهها امر تعيين مجازاتها را [در جرايم سبک وتعزيري] به حاکمان شرع سپرده
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است که بر پايهاي مصالح افراد بزهکار در راستاي اصالح و تربيت آنها مجازات مناسب را
اعمال نمايند.

15

عالوه بر اينها ،درمجازات تعزيري انحصار در تازيانه ندارد و با توجه به اهداف آن ،ميتوان

از زندان و جريمه مالي استفاده کرد ،و اين مطلب از روايات 16تعزير که علل و اهداف آن را بيان

کرده به خوبي قابل استفاده است و در روايات هدف از اعمال تعزير بازداري از تکرار جرم ذکر
شده است .از اينرو هرگاه تأثير زندان يا جريمه مالي بيشتر از تازيانه باشد ،ميتوان از زندان يا

جريمه مالي استفاده کرد.

17

به هررو جنبهاي بازدارندگي ،اصالح و امنيت اموري است که در نزد عالمان اسالمي از آثار

و نتايج اجراي مجازات حدود و تعزيرات ميباشد .بايد تأکيد کرد با توجه به آيات و روايات،

قانونگذاري مجازات در حقوق اسالم هرگز براي زجر ،عذاب بزهکار و هتک شخصيت و

کرامت مجرم نيست ،بلکه براي تأديب ،مستقيم ساختن ،تهذيب اخالق و باز دارندگي است.
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براي ممانعت از سقوط در پرتگاه رذايل و ارتقا به مدارج شرف ،امن و آسايش و احترام به عاليق
انسان است .منافع اقامه حدود و تعزيرات در جامعه ،به اندازهاي است که شريعت اسالمي پس

از اثبات جرم ،نه تنها اجازه کوتاهي در اجراي آن را نميدهد ،بلکه تأکيد ميورزد که بدون هيچ
سهل انگاري به دستورات اسالم ،عمل شود 18.اگر کساني ميخواست در مورد اجراي حدود نزد

پيامبر (ص) شفاعت کنند ،حضرت آنها را نهي فرمودند«:قال رسول اهلل (ص) ال سامه بن زيد،
ال يشفع في حد»

19

البته اين نکته نبايد از نظر دور بماند که اقامه حدود همواره و در هر شرايطي انجام نميگيرد.

اگر اقامه برخي حدود ،با کيفيت ويژه آن ،در منطقهاي خاص و يا در برههاي از زمان ،موجب

انزجار افکار عمومي از اسالم و احکام آن و در نتيجه تضعيف اساس دين و موجب وهن آن
گردد ،حاکم اسالمي ميتواند اقامه آن را تا زمان توجيه افکار عمومي تعطيل نمايد.

20

به اين ترتيب ،به طور کلي در حقوق اسالمي ،مجازات به عنوان احسان و لطفي از جانب

خداوند براي کل جامعه بشري بوده و آن را به سخت گيري ،پدر در تأديب فرزند يا تالش
پزشک براي معالجه بيماري تشبيه کردهاند .مجازات با رويکرد اسالمي ،براي جامعهاي بشري
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رحمت است« .ما ارسلناک اال رحمه للعالمين» البته اين رحمت هم به جامعه تعلق ميگيرد و

هم شامل فرد بزهکار ميگردد و درعين حال ممکن است براي بزهکار يا جامعه همراه با درد
و الم باشد همان گونه که معالجه بيمار گاهي همراه با درد و ناراحتي است .اين رحمت يک

رحمت عقالني است که براي فرد و جامعه مفيد است هر چند ممکن است از نظر احساسات
و عواطف مورد پسند نباشد .اما بايد اذعان کرد که رأفت نسبت به شخصي که قوانين الهي و

هنجارهاي ارزشي را زير پا ميگذارد ،خالف رأفت است .اقدام بزهکارانه مجرم هم به کرامت او
و هم به قرباني جرم آسيب ميزند .اجراي رأفت (عدم اجراي حدود) در مورد اين شخص ،شايد

خود نوعي بيرحمي و قساوت شمرده شود .مطابق نظريهاي که اجراي مجازات در باره مجرم را
باعث نجات او از عذاب اخروي ميگردد ،اين معنا بهتر قابل درک و فهم است و اجراي مجازات

عين رحمت است چون بر پايهاي قانون کلي الهي ،هيچ رحمتي بدون زحمت حاصل نميشود و

رسيدن به آخرت ،نيازمند تحمل اين رحمت ميباشد 21.بنابراين در حقوق جزاي اسالمي ،آنچه

کرامت مجرم را مخدوش ميکند ،گناه و بزهکاري است نه مجازاتي که براي نجات او و ديگران

از سقوط و تباهي مقرر گرديده است .مطابق منطق قرآن کريم«:فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و
 .2بررسي و نقد پندار ناسازگاري مجازاتهاي بدني اسالمي با کرامت انسان

بحث اصلي نوشتار اين است که چه ارتباطي بين مجازاتهاي بدني و کرامت انسان برقرار

است و مجازاتهاي قانوني بدني مخالف حيثيت و کرامت انساني است يا در راستاي حمايت

و حراست از آن؟ پاسخ اين پرسش با رويکرد حقوق غربي و سکوالري و اسناد حقوق بشر اين
است که مجازاتهاي بدني خشن و مناسب اجتماع بشري نيست ،لذا در اسناد و کانوانسيونهاي

مختلف حقوق بشر ،اين امر انعکاس يافته و از دولتها خواسته شده ،که چنين مجازاتها را از
قانون داخلي لغو يا اجراي آن را متوقف نمايند .البته اين نکته قابل يادآوري است مجازاتهاي

بدني که پيش از لغو آنها در کشورهاي غربي وجود داشت ،بدون شک ،خشن و مخالف سعادت
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من يعمل مثقال ذره شرا يره» 22اجراي مجازات بر مجرم جبران رفتار گناه آلود و مجرمانه است.

و کرامت انسانها بود .رويهاي جرم انگاري حداکثري و اعدامهاي فردي و دسته جمعي همراه با
شکنجههاي وحشتناک با هيچ معيار انساني سازگار نبود و اين درحالي بود که هم در جرم انگاري
و هم اعمال مجازاتها اصول حاکم بر مجازاتها مراعات نميشد .سيستم حقوق کيفري آن روز
غرب نماد واضح از وحشت ،شکنجه ،توهين و ناديده انگاشتن حقوق انساني بود.

23

اما نسبت به مجازاتهاي بدني اسالمي ،طبيعي است که رويکرد اسناد حقوق بشر اين است

که اين مجازات را مخالف کانوانسيونهاي لغو مجازات بدني تلقي کرده و اعمال مجازاتهاي
بدني را از مصاديق رفتار ظالمانه ،غير انساني و توهين آميز قلمداد کند ،مثال در قطعنامه کميسيون
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حقوق بشر سازمان ملل مورخ 20آوريل  1999برابر با  ،1378/2/3در بند ب ماده سوم ،رجم و
اعدام قانوني را از مصاديق شکنجه ،رفتار خشن و غير انساني شمرده است.

به هررو مطابق اين رويکرد مجازاتهاي بدني قانوني که در حقوق جزاي اسالمي پيشبيني

گرديده ،جزو مجازاتهاي ظالمانه ،غير انساني و توهين آميز قلمداد شده است ،بنابراين بايسته
وضروري است که در اين مجال به بررسي و نقد اين نگاه به مجازات اسالمي مطالب را پي

بگيريم:

 -1. 2نقد و بررسي چالش اسناد حقوق بشر با مجازاتهاي قانوني بدني

اصل جهان شمولي و گسترهاي انديشهاي حقوق بشر غربي که در قالب اسناد حقوق بشر

خود نمايي ميکند ،نيازمند بحث علمي و منطقي ژرف و بيطرفانه است .در اينجا با صرف نظر

از فضاي سياسي غالب بر حقوق بشر و موضع گيريهاي که از سوي کشورهاي غربي با رويکرد
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سياسي در برابر مجازاتهاي اسالمي ميشود ،به لحاظ علمي و منطقي ،اين پرسش جدي مطرح

است که اعالميه جهاني حقوق بشر که يک سلسله حقوقي را بر مبناي حيثيت و کرامت ذاتي
انسان ،تعريف و به جامعه بشري عرضه داشته است ،باتوجه به باورها ،ارزشها و فرهنگهاي

مختلف و متعدد که در دنيا شاهد آن هستيم .آيا منطقي و علمي است که انديشه حقوق بشر که
در تمدن خاص؛ يعني غربي شکل گرفته ،چنين ادعاي را داشته باشد؟ براستي چگونه ميتوان
معيارهايي از فرهنگهاي ديگر به عاريت گرفت و سپس با آنها به ارزيابي رفتارها و هنجارهاي

که در قالب مقررات و به عنوان ارزشهاي فرهنگ ديگري شمرده ميشود ،برخاست و در
برخورد با پديدهاي همچون «قصاص ،حدود و تعزيرات» که درگفتمان اسالمي معنا و مفهومي
ويژهاي خود را دارد و با پشتوانهاي مصالح و مفاسد اين چنين مقررات در راستاي اهداف مادي و
معنوي وضع گرديده است ،آنها را خشن و غير انساني تلقي کرد؟ انديشهاي که با گفتمان بريده
از ماورا الطبيعه به انسان و نيازهاي او ميانديشد ،چگونه ميتواند در مورد ماليم و انساني بودن

مفاهيم و هنجارهاي قانونمند که در گفتمان باور به «هستي ،هستي بخش» و «جهان آخرت»شکل
گرفته است ،داوري کند؟ در اينجا رويکرد حقوق بشر به مجازاتهاي شرعي را از سه جهت به
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نقد ميکشيم:

 -1. 1 .2بررسي و نقد مباني حقوق بشر غربي

انديشهها و هنجارها را با دو معيار ميتوان ارزيابي کرد :يکي معيار مباني و ديگر با معيار

کارکردها و عمل گرايي .اين قاعده نسبت به ارزيابي انديشه حقوق بشر که در اسناد گوناگون

نمود پيدا کرده قابل اعمال است .اسناد حقوق بشر بر هر مباني که استوار باشد ،آيا به لحاظ
علمي و منطقي ،ميتواند مقررات جهان شمول و هميشگي را براي بشر عرضه کند؟ پرسشهاي
جدي بر اين نگاه و فرضيه مطرح است .از باب مثال در جوامع که با ابتناء به توحيد و باور به

بعثت انبيا الهي قوانين و مقررات پايه گزاري گرديده و توحيد در تشريع و قانونگذاري را جزو
مباني اعتقادي و اصولي خويش ميدانند با جوامعي که بريده از اين مباني اعتقادي هستند ،بسيار

متفاوت است.

در مکتب اسالم احکام و قوانين برخاسته از شريعتي است که مبتني بر انديشهاي توحيدي و

پذيرش جهان دنيا و آخرت است؛ از اينرو اکثر مذاهب اسالمي قوانين اسالمي را تابع مصالح و
مفاسد دانسته و قوانين الهي را بر پايهاي حکمتها و مصلحتهاي بندگان خدا استوار ميدانند.

24

اقتصادي نسبت به تعداد افراد محدود مؤثر نيافتاد و رفتار مخالف قوانين و نظم اجتماعي از

آنان سرزند ،اينجا است که اسالم ،اعمال مجازات را به عنوان يک راهکار ضروري و اجتناب

ناپذير در سياست کيفري خود پذيرفته است .چنانکه يکي از انديشمندان اسالمي در اين زمينه
ميفرمايد«:قوانين جزايي براي تربيت مجرمين و براي برقراري نظم در جامعهها ضروري و الزم

است .هيچ چيز ديگري نميتواند جانشين آن گردد .اين که برخي ميگويند به جاي مجازات،
بايد مجرم را تربيت کرد و به جاي زندان بايد دارالتأديب ايجاد کرد ،يک مغالط است؛ تربيت و
ايجاد دارالتأديب ،بي شبه الزم و ضروري است و مسلما تربيت صحيح از ميزان جرايم ميکاهد؛

هم چنانکه نابساماني اجتماعي يکي از علل وقوع جرايم است و برقراري نظامات اجتماعي و

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

بر پايهاي همين مبنا ،چنانچه تدابير غير کيفري از قبيل برنامههاي فرهنگي ،اجتماعي و

اقتصادي و فرهنگي صحيح نيز به نوبهاي خود از جرايم ميکاهد ولي هيچ کدام از اينها جاي
ديگري را نميگيرد؛ نه تربيت و نظام عادالنه جانشين کيفر و مجازات ميگردد و نه کيفر و

مجازات جانشين تربيت صحيح و نظام اجتماعي سالم ميشود .هر اندازه تربيت درست و نظام
اجتماعي ،عادالنه و سالم باشد باز افرادي طاغي و سرکش پيدا ميشوند که تنها راه جلوگيري از

آنها مجازاتهاست که گاهي ممکن است سخت و شديد باشد».

25

تن دادن به اين ضرورت به تناسب جرايم سبک و سنگين واکنشها هم سبک و سنگين

خواهد بود و مجازات بزهکاري که دين ،جان ،عقل ،ناموس و مال مردم را مورد تجاوز قرار داده

در قالب حدود ،قصاص ،و تعزيرات با شرايط ويژهاي هر کدام اعمال خواهد شد .روشن است
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که شماري از اين مجازاتها که بر بنيان باورها و اهداف الهي اعمال ميشود ،در جامعه غير ديني
و سکوالر با فرهنگ مادي گرايي ،قابل قبول نباشد و ممکن است آن را خشن تلقي نمايد .اين

در حالي است ،همان خداوند که فرمود رحمت بر بندگان را بر خودم ضروري ساختم 26،اجراي
مجازاتها را نيز دستور داده و فرموده است که در اجراي آن ،دچار رحم دلي نشويد چرا که او
بهتر ميداند اين ترحم بيجا ،عين خشونت و دامن زدن به خشونت است.
 -2. 2. 1اومانيسم در حقوق بشر غربي

با تأمل در آموزههاي اسناد حقوق بشر ميتوان گفت بايدها و نبايدهاي اين حقوق بشر جزو

جدا ناپذير مباني فلسفي و فرضيه نظري آن هستند تا هنگامي که اين مباني به طور کامل درک

نشوند ،هيچ کس نميتواند مدعي شناخت درست ارزشهاي بشر گردد .هر چند حقوق بشر به
عنوان مجموعهاي از ارزشهاي جهاني مورد حمايت واقع ميشوند ،اما حقوق بشر جهان بيني
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خاصي را دنبال ميکند که عبارت است از«:سنت مدرن ،ليبرال ،دموکراتيک و سکوالر» ،27تالش
براي درک اين حقوق بر پايهاي بينش متفاوت از بينش مدرن ،ليبرال ،دموکراتيک و سکوالر

غرب ،در اصل تحريف مفهوم درست آنهاست؛ زيرا حقوق بشر مجموعهاي از ارزشهاي است
که در شرايط و وقايع تاريخي ويژه اروپاييان و امريکاييان در طي قرون شانزدهم تا بيستم و نيز

تا به امروز شکل گرفته است؛ از اين رو بسياري از صاحب نظران مسلمان و غير مسلمان در
موضوع حقوق بشر ،اين نظريه را اثبات کردهاند که حقوق بشر انعکاس يافته در اعالميه جهاني

حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي را جز در سنت غرب نميتوان درک کرد .نزديک به اتفاق
اين انديشمندان باور دارند که حقوق بشر مجموعهاي از ارزشهاي صرفا سکوالر است .به
گفتهاي آره جي .و نيسنت«:آنچه قوانين بينالمللي حقوق بشر ناميده ميشود ،در واقع وسيلهاي

براي گسترش و تعميق مشروعيت برداشتهاي غرب براي جامعهاي خوب است».

28

خير و خوبي که افراد بايد به خاطر آن زندگي کنند و بدي که بايد از آن اجتناب کنند نتيجه

مستقيم جهان بيني مورد پذيرش آنان است .اين جهان بيني است که به زندگي اشخاص معيار

خوبي و بدي اعطا ميکند .از طرفي ،همه مردم از جهان بيني واحدي برخوردار نيستند؛ برايند اين
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چند گانگي اختالف در مفهوم زندگي ،هدف زندگي و معيار خوبي و بدي هنجارهاست .ممکن

است در جهان بيني ،آزادي روابط پسر و دختر با رضايت ،هنجار قلمداد شود ،در جهان بيني

ديگر ناهنجار ،اعمال مجازات خاص ،در فرهنگي دقيقا در راستاي حمايت از کرامت انسان تلقي

شود و در فرهنگ ديگر مخالف آن؛ از اين رو حقوق بشر غربي نميتواند ادعاي جهان شمولي

داشته باشد .ارزشهاي حقوق بشر در بسياري از نقاط جهان خارج از قلمرو غرب ،مشروعيت
و مقبوليت نمييابد؛ زيرا «خير و بدي» که اين ارزشها به آن راهنمايي ميکند با جهان بيني

مردم غير غربي به ويژه مسلمانان متفاوت است .در اين ارتباط يکي از انديشمندان بزرگ معاصر
ميفرمايد«:پذيرش حقوق و قانون عام براي پيروان ملل متنوع و نحل متفاوت آسان نيست؛ زيرا

صاحبان مکاتيب متنوع هر کدام ديگري را باطل ميداند و هر يک ميکوشد حقوق مصوب بر
اساس ملت و نحلت وي تدوين شود 29».به همين دليل است که کشورهاي اسالمي برغمي الحاق

به کانوانسيونهاي حقوق بشر همچنان اعمال مجازاتهاي را که در اين اسناد ممنوع اعالم شده،
در قوانين داخلي خود حفظ کرده و عملي ميسازد .اما همچنان که اشاره شد ،در برابر جهان
بيني مادي گرايي جهان بيني توحيدي است که خداوند آفريننده جهان هستي است و الزمه آن

رفتارهاي خوب و بد را از او دريافت نماييم .در اين جهان بيني هم امور اين جهان و هم امور

مربوط به جهان ديگر مورد نظر است و جنبههاي دنيوي ارتباط عميق و جدا ناپذير با بعد اخروي
دارد و امور اين جهاني همه بستر ساز بعد اخروي است که در نهايت همه به قرب خدا منتهي

ميگردد.

در انديشه حقوق بشر غربي ،حقوق بشر با شخص انسان آغاز ميشود و با او پايان مييابد.

حقوق بشر عالوه بر فرهنگ انسان مداري فرهنگ فرد گرايي را نيز ترويج ميکند ،بدين معنا که

منشأ اعتبار و مفهوم اين حقوق صرفا انساني و براي انسان است .به گفته دانلي «در منبع حقوق

بشر ماهيت اخالقي انسان است و آن را بايد در انسان شناسي فلسفي جستجو کرد .حقوق بشر

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

اگاهي مطلق او نسبت به همه موجودات است و از اين رو کامال منطقي است که هر گونه معيار

از جانب خداوند به انسان اعطا نميشود 30».بنابراين حقوق بشر غربي ،حقوق سکوالر است و

ارتباطي با خدا يا وحي ندارد .به اين ترتيب به لحاظ مبناي و مطابق معيارهاي علمي و منطقي،
انديشه حقوق بشر که در اعالميه جهاني و ديگر معاهدات آن تجلي پيدا کرده ،نميتوانند

نسبت به ارزشها و احکام جزايي اسالم اظهار نظر کرده و در مورد انساني يا غير انساني بودن
آن ،خشن يا ماليم بودن آن داوري کند و داور بي طرف نميتواند باشد ،زيرا به گفته ام.ال.

پي.لونن«:اعالميهها و عهدنامههاي حقوق بشر که پس از جنگ جهاني دوم تدوين شده ...نحوه
تنظيم و عبارات خاص آنها گاه با اشکا ِل نداشتن خصلت جهان شمولي واقعي مواجه شده
است .در اين ارتباط نظر غالب اين است که اسناد فوق به لحاظ فرهنگي و سياسي جانبدار
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دنيا و ايدئولوژي غرب است 31».باز درميان خود متفکران غربي اين نظريه انتقادي وجود دارد

که جهان شمولي حقوق بشر تفاوت واقعي انسانها با يک ديگر را ناديده ميگيرد .به نظر آنان
جهان شمولي توهمي است که با تسلط کشورهاي غربي بر گفتمان حقوق بشر از زمان جنگ
جهاني دوم ،ايجاد شده است« .جهان شمولي» حقوق بشر همان «امپرياليسم فرهنگي» است منتها
با قيافهاي ايدئولوژيکي مبدل.

اين مهم از جمله در جريان کنفرانس وين  1993خود را نشان داد و بحثهاي زيادي درباره

چالشي که از سوي پارهاي از دولتها و متفکران آسيايي نسبت به ايده جهاني بودن حقوق بشر
مطرح شده بود ،پيش آمد .اساس و خاستگاه اين چالش ،تفاوت ارزشي و فرهنگي کشورهاي

خاص کشورهاي فقير بود .به طور غالب گفته ميشود مفهوم حقوق
غير غربي و يا نيازهاي
ّ
بشر مبتني است بر تصور غربيان از خردگرايي ليبرالي و اين تصور هيچ ريشهاي در بسياري از
فرهنگهاي غير غربي ندارد .در اسالم ،حقوق بشر را از وظايف انسان نسبت به خدا استنتاج
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ميکند و اين رويکرد با رويکرد فردگراي ليبرالي در تقابل هم قرار دارد؛ از اين رو به اذعان

برخي متفکران غربي ،مفهوم جهان شمولي حقوق بشر ،به نظر ميرسد نقاب نازکي است بر روي
فرهنگ غربي و شايد بر روي سلطهي اقتصادي و سياسي غرب .تا آن جا که اين نگرشها موانعي

در راه اجراي حقوق بشر محسوب ميشوند بايد مورد توجه قرار بگيرند.

محققان حقوق بشر ،در مقام پيوند دادن جهاني گرايي حقوق بشر به فرهنگهاي خاصي،
عموم ًا کار را با معيارهاي جهاني حقوق بشر آغاز ميکنند و سپس فرهنگهاي مختلف جهان را

بر اساس آنها مورد قضاوت قرار ميدهند ـ چنانکه برخي مرعوبين صاحبان قلم مسلمان ،همين
رويه را در پيش گرفتهاند ـ اما از منظر غير غربيها اين نشانگر خودپسندي فرهنگي غرب است.

آنها ممکن است قوت اصول حقوق بشر را [في الجمله] بپذيرند ،اما کار پيوند دادن آنها را

با فرهنگهاي جا افتاده کار داوري آن فرهنگها تلقي نکنند ،بلکه آن را ادغام معيارهاي حقوق

بشر در آن فرهنگها بدانند.

32

به دليل همين اشکال دوگانگي فرهنگي ،برخي از متفکران اسالمي ميگويد« :حقوق بشر

بايد بر اساس به رسميت شناختن تمايز فرهنگيهاي محلي اجرا شود .در جوامع غربي نفوذ
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روز افزون حقوق بشر به همراه سکوالريزه کردن زندگي عمومي بوده است .در جوامع اسالمي
سکوالريزه کردن به تمام و کمال انجام نشده است بنابراين دين و مدرنيت در وضعيتي تنشزا

قرار دارند .در اين وضعيت برخي مسلمانان به دنبال تفسيري از حقوق بشر هستند که مبتني بر

قرآن باشد.

قانون اسالمي ميگويد« :دست راست دزد را بايد قطع کرد« ».بسياري از مردم [در غرب]

اين را نقض ماده  5اعالميه جهاني حقوق بشر که مجازاتهاي ظالمانه و غير انساني را منع
ميکند ،ميدانند .اما شريعت مبتني بر قرآن است که به باور مسلمانان کالم خدا است و انسانها

نميتوانند در آن ترديد روا دارند .آنان همچنين باور دارند که مجازاتهاي تعيين شده از سوي
شريعت معقول و انساني است؛ زيرا زندگي اين جهاني ما فقط مقدمهاي براي زندگي ابدي

است و آناني که بنا بر اراده شريعت ميزيند به عذاب آن جهاني دچار نميشوند .بنابراين نه
تفسير مجدد و از درون اسالم و نه گفتمان ميان فرهنگي هيچ کدام منجر به براندازي کامل اين

مجازاتها در جوامع اسالمي نخواهد شد .البته قرآن مجيد امکاناتي را براي محدود کردن کاربرد
اين مجازاتها در اختيار ميگذارد از جمله لزوم وجود معيارهاي دقيق براي گواه و شاهد و قبول
اسالمي ،به نکتهي دقيق اشاره کرده و ميگويد« :مشکلي که در اينجا وجود دارد اين است که

معيار استاندارد جهاني مبهم است و قانون اسالم روشن و داراي ريشهاي عميق ».او به مبهم بودن
اصطالحات که در اعالميه و ساير کانوانسيونهاي مکمل آمده ،اذعان دارد و با چنين ابهامي معيار

و ضابطهاي مشخص به ما نميدهد ،برعکس ،قانون اسالم دقيق ،روشن و داراي سابقهاي بيش
از هزار ساله .او با زبان گويا اعالن ميدارد که با کدام منطق ،بتوان فرهنگ غير دقيق و ابهامآلود

تازه به دوران رسيده را بر فرهنگ دقيق ،شفاف و بيش از هزار ساله تحميل کرد!

34

در يک جمعبندي ميتوان گفت که خاستگاه حقوق در نزد ليبرالها و سکوالرها و دنياي

مدرن به حقوق طبيعي برميگردد .جرمي بنتام ( 1832ـ  1748م) در نقد «حقوق طبيعي» به

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

شرايط مخففه گونه گون 33».آقاي فرامين در جهان شمولي بودن حقوق بشر نسبت به آموزههاي

حيث مبناي قانونگذاري ميگويد« :تعدادي بيشماري استاد ،حقوق دان ،قاضي و فيلسوف را
ميبينيد که گوشتان را با «حقوق طبيعي» کر ميکنند ،در حالي که در هر نکته آن ،خود اينها با

هم جنگ و نزاع دارند 35.ميگويند حق در طبيعت و سرشت آدمهاست .اما اين طبيعت را هيچ
توضيح نداده که حدود و ثغور او چيست و انسان را هم بريده از اهداف معنوي و اخروي لحاظ

کرده است.

به اين ترتيب ،حقوق و بايدها و نبايدهاي که خاستگاه مشخص و روشن نداشته باشد ،نمي تواند

مدعي جهاني بودن باشد.

ممکن است عدهاي منشأ و خاستگاه حقوق بشر را قرارداد اجتماعي بدانند که در اين صورت

221

اين پرسش مطرح ميشود که چگونه ميتوان در يک قرارداد ،اعالميهاي تنظيم کرد که جهان
شمول و فرا زماني باشد و با تمام تمدنها و فرهنگها هم خوان باشد.

به اين ترتيب در اينکه حقوق بشر به لحاظ خاستگاه نميتواند شرايط و معيارهاي جهاني

داشته باشد ،منتقدين اسالمي تنها نيست و برخي از انديشمندان در خود غرب که با معيارهاي
علمي به موضوعنگاه ميکنند در اين راه همگام و همسان هستند .تدوين کنندگان اعالميه پيش
از آن که در فکر بشر و حقوق طبيعي او باشد ،در فکر سلطهي فرهنگي خود هستند؛ چنانکه

گفته ميشود يکي از انگيزههاي تدوين اعالميه اثبات و حفظ اقتدار وسلطهي متحدين در جنگ
جهاني دوم بوده است.

 -3. 2. 1بررسي و نقد معيار کارکردگرايي

معيار دومي که آموزههاي بر آمده از يک انديشه را مورد سنجش و ارزيابي قرار ميدهند،
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معيار کارکرد گرايي است و اگر از اين رويکرد به موضوع نگاه شود اين بحث مطرح ميشود که
اعمال مجازاتهاي بدني تا چه حد در تحقق و دستيابي به اهداف خود مفيد و موفق است.

مدعيان حقوق بشر اين بحث را هم مطرح کردهاند که اعمال مجازاتهاي بدني در اصالح
بزهکار ،بازدارندگي و کاهش جرم مفيد و مؤثر نيست و آمارهاي را ارائه کردهاند ،.لذا بايد در

فکر مجازاتهاي جايگزين بود و مجازاتهاي بدني را بايد لغو نمود.

به نظر ميرسد آمار که براي اثبات يا رد تأثير اعمال مجازات و يا لغو مجازاتهاي بدني در

افزايش يا کاهش جرم ،ارائه کر دهاند چندان صحيح و قابل اعتماد نباشد؛ زيرا کار علمي آماري و
روشمند که قابل اعتماد باشد ،نسبت به تأثير يا عدم تأثير مجازات بدني نسبت به جرايم ،انجام

نگرفته است و شيوههايي که در اين خصوص عملي شده نيز قابل اطمينان نيست؛ اما بر عکس

بنابر اظهار نظر برخي انديشمندان حقوق و مسئولين قضايي در کشورهايي اروپايي به ضرورت
و تأثير مجازات اعدام (از باب نمونه) در امنيت جامعه اذعان کردهاند:

پروفسور لئوته ،استاد حقوق کيفري دانشگاه پاريس که در  1976تحقيقاتي در اين زمينه انجام

داده است ميگويد ...«:تعداد زيادي از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بودهاند که آمار آن،
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 67/74موافق در مقابل  32/26مخالف است .اين نسبت با آماري که در تحقيقات انجام شده

در  1977نسبت به مجموع عقايد مردم فرانسه به دست آمده است ،ارتباط دارد 36».اگر از مردم
فرانسه نظر سنجي شود ممکن است لغو مجازات اعدام را به ضرر امنيت اجتماعي ارزيابي کنند.

به اين ترتيب به لحاظ معيار عملگرايي هم که به نقدهاي وارد بر مجازات اسالمي نظر

بياندازيم ،باز نقد جدي و بر پايهاي اصول علمي وروشمند وجود ندارد.
 -4. 2. 1زندان ،نقض کرامت و آزادي انسان

در اين بخش ميتوان به جواب نقضي نيز اشاره کرد و آن اين است که مجازات زندان به

عنوان بديل در حقوق بشر پيش نهاد شده است .پرسش اين است که به زندان انداختن شخص
آن هم در جرايم سنگين به طور دايم،آيا نقض کرامت انساني نيست؟ دوري يک فرد از تمام

افراد خانواده و محروم ساختن او از مزاياي زندگي شخصي و اجتماعي ،هتک حرمت و حيثيت

او است .چطور ميتوان خاموش شدن چراغ حيات فرد مجرم را در اتاق زندانها و نگاهداري
مادامالعمر او در چهار ديواري را توجيه کرد و نقض کرامت او به حساب نياورد؟ جاي شگفت

است که نواختن چند تازيانه بر بدن مجرم ،خشن ،غير انساني و موهن تلقي شود ،اما محصور
و موجب افزايش جرم گرديده است ،مسؤلين قضايي و حقوق دانان را به فکر مجازات جايگزين
متمايل ساخته است.

نيز يکي از حقوق طبيعي و ذاتي هر انسان آزادي است ،چنانکه در ماده 1و  3اعالميه جهاني

حقوق بشر تصريح شده است ،زندان کردن شخص ،مخالف اين حق طبيعي و ذاتي او است.

چطور شد در برابر مجازاتهاي بدني احساسات گل کرد و آنها را ناقض کرامت انساني تلقي
کردند ،اما در مورد «حق آزادي» که اهميت آن کمتر از کرامت نيست احساسات خاموش ماند.

مجازات زندان که به عنوان جايگزين مجازاتهاي بدني ،اعمال ميشود ،دقيقا در مقابل آزادي

فرد قرار دارد و او را از بسياري از حقوق طبيعي خود محروم ميسازد.

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

کردن فرد را در کنج چهار ديواري ،عين کرامت؟ امروزه پيامدهاي که براي زندان به اثبات رسيده

به نظر ميآيد اين تناقض گويي در متن اسناد حقوق بشر ناشي از مبناي نادرستي است که در

تدوين اسناد مزبور اتخاذ کردهاند و همچنين تدوين کنندگان منشور ملل متحد و اعالميه جهاني

حقوق بشر با خاطرهاي تلخ که از جنگ و جنايات هولناک جنگ جهاني اول و دوم داشتهاند به

وضع مقررات براي پيشگيري از تکرار جنايات اقدام کردهاند .هرچند اين اقدام پيشرفتي براي
حقوق بشر به حساب ميآيد ،اما با مراجعه به تاريخ اين اسناد ميتوان فهميد که امضا کنندگان
اين معاهدات ،برسري ويرانههاي دو جنگ عالمگير و ميليون ها اجساد سوخته و در خون غلتيده

به ياد« کرامت انسان» افتادهاند ولي روشن نيست که با چه مبنا انسان را ذاتا صاحب کرامت
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دانستهاند و چه تحليلي از اين ويژگي دارند؟ در اين صورت بروز تناقضات در چنين متنهاي
دور از انتظار نيست.

از همه مهمتر در خود اسناد مزبور ،در حالت دفاع و جنگ و مهم ترين جنايات 37مجازات

اعدام و ارتکاب قتل را تجويز کرده است .ارتکاب قتل در مقام دفاع از سرزمين يا جان خود

شخص يا ديگران نه تنها عملي غير انساني نميداند ،بلکه آن را عملي متهورانه که شايسته تمجيد
و ستايش هم ميباشد ،قلمداد ميکند.

با اين موارد نقض که بيان شد ،ميتواند پاسخ نقضي به مدعيان حقوق جهاني بشر باشد .همان

گونه که بنا به پندار اسناد حقوق بشر مجازاتهاي بدني خشن است؛ زندان نيز همين وضعيت را
دارد و جواز قتل در مقام دفاع يا در جرايم سنگين ،باز مورد ديگر از نقض کرامت انساني است.

بدين سان اگر قرار بر مجازات و تنبيه مجرم باشد ،در هر صورت حيثيت و کرامت او خدشه

دار ميشود چه با زدن چند تازيانه يا انداختن در حبس و سلب آزادي.
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اما از آن جايي که همه فرق ،نحل و مکاتب بر ضرورت مجازات در جامعه اذعان دارند و

از تجاوز ناقضان قانون بايد جلوگيري به عمل آيد تا امنيت جامعه تأمين شود .مجازات اسالمي
در همين راستا قابل ارزيابي و اعمال است و اساسا اين مجازاتها تحقير کننده نيست ،چون

تحقير {رفتار ضد انساني} از عناوين قصديه است و تا کسي قصد اهانت يا تحقير کسي را

نداشته باشد ،نميتوان گفت که قصد او تحقير بوده است؛ چنانکه ممکن است جايي هل دادن

يک نفر اهانت به او تلقي شود و در جاي ديگر ،جان او را از يک خطر بزرگ نجات دهد.

38

نقش قصد و نيت در صدق تحقير و رفتار غير انساني در تفسير کميتهاي اروپايي پيشگيري از

شکنجه ،کيفرها و رفتارهاي غير انساني (26نوامبر  )1987در مورد رفتار بازندانيان به روشني
انعکاس يافته و ميگويد؛«اين عنصر {قصد} براي نمونه در دعواي ماگي عليه دولت بريتانيا در

 6ژوئن سال  2000ديده ميشود .سختي شرايط حبس ،به ويژه به وسيلهاي گزارشهاي کميتهاي

مزبور  C.P.Tبه منظور اعمال فشار جسماني و درهم شکستن آنها به نفع ايجاد سکوت در
ميان زندانيان ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .پرسش مطرح ،دانستن اين مطلب است

که «رفتار تحميلي به منظور تحقير يا خوار کردن بزه ديده باشد ،و آن گونه که در يک دعوايي
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عليه دولت بريتانيا ،محکمه نظر داد که فرايند کيفري که به دو متهم نوباوهاي  12ساله به هنگام
گذراندن فرايند مجازات تحميل شده ،به ويژه رفتار خفت آميز را تشکيل نميدهد».

39

بر اساس اين ديدگاه مجازات آنگاه غير انساني ،يا تحقير کننده است که اوال ،قانوني نباشد

و ثانيا؛ به قصد هتک حيثيت طرف اعمال گردد .مجازاتهاي قانوني شرعي که به قصد اصالح،

تربيت و بازدارندگي اجرا ميگردد به صورت موضوعي از عناوين غير انساني يا موهن خارج
است .چنانکه در پيش بيان شد در اعمال مجازاتهاي اسالمي ،هرگز هدف و نيت ،تعذيب ،آزار

و خواري مجرم مد نظر نيست ،اگر چه درد ،رنج و گاهي خواري الزمهاي جدا ناپذير مجازات
است .از آن جاي که در رويکرد اسالمي قانونگذار حکيمترين و آگاهترين هست تعيين مجازات
به مالحظهاي تناسب جرم و مجازات بوده و صالح و امنيت فرد و جامعه در آنها نهفته است و
در راستاي کرامت فرد و جامعه مجازاتها اجرا و اعمال ميشوند.
نتيجهگيري

با عنايت به مطالب بيا شده در پاسخ به پرسش اصلي بحث که کارکرد مجازاتهاي بدني

چيست و با کرامت انسان سازگار است؟ به اين رهيافت کلي دست يافتيم که آنچه که دردنياي
ترديد ،مجازاتهاي خشن ،غير انسان و ناقض کرامت انسان بوده است ،اما آنچه در نظام جزايي

اسالم تعيين گرديده است ،با توجه به مجموع برنامهها و آموزههاي اسالمي و اينکه همه را به

صورت مجموعي بايد نگاه کرد ،به برايند زير ميرسيم:

با صرف اين بيان که اسالم ،مجازاتهاي بدني و شديد در نظام کيفري خود دارد ،نميتوان

نظريه اسالم را در مورد مجازاتهاي قانوني تبيين کرد؛ بلکه سياست جزايي اسالم در برخورد با
پديده بزهکاري را در تمام زوايايي نظري و عملي آن بايد جستجو کرد .از ديدگاه اسالم انسان
داراي کرامت ،اختيار و اراده است که براي نيل به اهداف عالي مادي و معنوي آفريده شده است.
يک پديدهاي هنجارمند يا ناهنجار که از او سر ميزند داراي علل و عوامل شناخته و ناشناختهاي
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غرب در زمانهاي پيش از اصالح سيستم کيفري و جنبش اصالحي انجام ميشده است ،بدون

ميتواند باشد .هرگاه رفتاري مخالف قوانين و نظم اجتماعي از او سرزند ،به دليل حفظ و
صيانت از مصلحت خود او و جامعه ،واکنش جزايي را در پي خواهد داشت و اعمال مجازات

را به عنوان يک بدي ضروري و اجتناب ناپذير پذيرفته است .خداوند سبحان که از واقعيت امور
آگاه هست ،هيچ حکمي را بدون مصلحت و حکمت بيان نفرموده است و با آگاهي کامل از
تناسب جرم و مجازات و بر پايهاي معيارهاي واقعي ،مجازات را تعيين کرده است و هر کيفر با
رعايت همه شرايط اگر اعمال شود کارکرد و نتايج مورد نظر را در پي خواهد داشت .برخالف

قانونگذاري بشري و سکوالر که با تأثير پذيري و برخورد احساساتي و عواطفي غير عقالني،
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روزي به يک جنبهاي عمل نگاه کرده و مجازات سنگين را براي سبکترين جرم وضع ميکند و

فردا بزرگترين جرم را يا فاقد وصف کيفري دانسته يا سبکترين مجازات را تعيين ميکند .بسيار
شگفت انگيز است که بر دزدان ،قاتالن ،رهزنان و ...بايد ترحم کرد ،اما بر مظلومين در اين نوع
جنايات ،ترحم الزم نيست؟ به همين دليل در آيات قرآن کريم به ويژه در مسايل جزايي ،سخن

از «اوليااللباب» است و نه عواطف و احساسات.

به اين ترتيب واژهها و اصطالحات ،خشن ،غير انساني و تحقير کننده که در اسناد حقوق

بشر انعکاس يافته با مجازاتهاي شرعي قانوني هيچ ارتباطي ندارد و اعمال اين مجازاتها در
راستاي اهداف انساني و نوعي تکريم به زن و مرد ميباشد.
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پینوشتها
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مرتد فطري و زناي با محارم.
 .6روم.19/
 .7الحر العاملي ،محمد؛ وسايل الشيعه ،ج ،18کتاب الحدود و التعزيرات ،باب ،1ح ،3ص.308
 .8شيخ صدوق ،علل الشرايع ،ج ،2موسسه دارالحجه ،للثقافه ،ص 79و محمد حر عاملي؛ پيشين ،ج،14
ابواب النکاح،باب،17ج ،12ص.252
 .9طبرسي،ابومنصور؛ االحتجاج ،انتشارات اسوه ،ج ،2ص ،239شيخ صدوق ،پيشين ،ص.267
ِ .10الحر العاملي ،طبرسي ،پيشين ،ج ،12ح.2
 .11مکارم شيرازي ،ناصر؛ مجله نور علم ،مسأله تعزيرات در اسالم ،شماره ،5سال ،1363ص.67
 .12تنها در شيوه اجرا و زمان اجرا در موارد استثنايي به مجرم توجه شده مانند اينکه مجرم بيمار باشد،
يا هوا خيلي سرد يا گرم باشد يا زن حامله باشد ،اجراي حد متوقف به زمان ديگر موکول ميشود.
 .13اينکه معيار و ضابط تعيين جرايم سنگين چيست ،به لحاظ مستندات و مدارک آنچه که در آيات
و روايات آمده است ،اما به لحاظ تحليلي مباحث مستوفي و ژرف را ميطلبد که در مجال اين نوشتار
نيست.
 .14عبده ،عبدالقادر ؛ التشريع الجنايي ،بيروت ،دارالکاتب العربي ،ج  ،1ص614ـ .611
 .15الجزيري ،عبدالرحمنِ ؛ کتاب الفقه علي المذاهب االربعه و مذهب اهل البيت ،بيروت  ،دارالثقلين،
ج ،5ص.598
 .16الجزيري ،محمد؛ پيشين ،ابواب حد القذف ،باب ،24ح 1و ح.2
 .17مکارم شيرازي ،ناصر؛ مجله نور علم ،شماره ،8بهمن ،1363ص.42
« .18الزانيه والزاني فاجلدو کل واحد منهما مائه جلده وال تأخذکم بهما رأفه في دين اهلل ان کنتم تؤمنون
باهلل و باليوم الخر »...نور.2/
 .19الحر العاملی ،محمد؛ پيشين ،کتابالحدود ،باب ،20روايات  .1،2،3،4ص.332-333
 .20موسوي اردبيلي ،عبدالکريم؛ گنجينه آراي فقهي -قضايي ،مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه ،کد
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سئوال.68
 .21السيواسي ،کمال الدين؛ شرح فتح القدير ،مصر ،مطبعه مصطفي محمد ،بي تا ،چاپ اول ،ص 112و
محمد الصادقي؛ الفرقان في تفسير القرآن ،ج ،18-19بيروت ،دارالتراث االسالمي ،بيتا،ص.21
 .22زلزله 8 /ـ .7
 .23به يک مورد از باب نمونه به مجازات وحشيانه ديروز غرب اشاره ميکنيم« :در جرايم عمومي،
شخصي به نام «دامي ين» (به جرم سوء قصد به جان شاه) در دوم مارس  1757م محکوم شد که «در
برابر در اصلي کليساي پاريس به جرم خود اعتراف و طلب مغفرت کند ».ـ از مفاد اين حکم به دست
ميآيد که اعتراف در اثر شکنجه بوده است ـ و از آن جا «با يک تا پيراهن و مشعلي از موم مشتعل به
وزن نزديک به يک کيلو در دست! ،در يک گاري به ميدان گرو برده شود و بر قاپوقي که در آن جا برپا
شده ،با انبري گداخته و سرخ سينه ،بازوها ،رانها و ماهيچههاي ساقهايش شکافته شود و دست راست
او درحالي که در آن چاقويي را گرفته که با آن به جان شاه سوء قصد کرده ،با آتش گوگرد سوزانده
شود! و روي شکافهاي ايجاد شده در بدن او سرب مذاب ،روغن جوشان ،صمغ گداخته و موم گوگرد
مذاب ريخته شود ،و سپس بدن او با چهار اسب کشيده و چهار شقه شود و اندامها و بدن او سوزانده
شود ،خاکستر شود و خاکسترهايش به باد سپرده شود ».ر.ک .به ميشل فوکو؛ مراقبت ،تنبيه و تولد زندان،
ترجمه نيکو سرخوش و افشين جهانديده ،تهران ،نشرني ،1384 ،ص 11و عيدمحمد احمدي؛ کرامت
انساني و مجازاتهاي بدني از منظر اسالم وحقوق بشر غربي ،قم ،انتشارات مؤسسه امام خميني،1390 ،
ص.163
 .24عمر احمد ،محمد کاظم؛ کفايه االصول .ج دوم ،تهران ،انتشارات اسالميه ،ص 49و ميرزا محمد
حسين غروي نائيني؛ فوائد االصول ،ج سوم ،قم ،جامعه مدرسين1406 ،ق ،ص 89و محمد سالم مدکور؛
مباحث الحکم عنداالصوليين ،ج اول ،ص.168
 .25مطهری ،مرتضي؛ مجموعه آثار ،ج ،1تهران ،انتشارات صدرا ،1373 ،چاپ پنجم ،ص.226
« .26کتب علي نفسه الرحمه» و «کتب ربکم علي نفسه الرحمه ».انعام 12/و .54
 .27کسوله ،عمر احمد؛ «جهان شمولي حقوق بشر در مقابل تنوع فرهنگي ،پاسخي از ديدگاه اسالم»،
ترجمه :بهروز جندقي ،مباني نظري حقوق بشر؛ مجموعه مقاالت همايش بين المللي حقوق بشر ،قم،
دانشگاه مفيد ،ص.881
 .28همان ،ص 812و .811
 .29جوادي آملي ،عبداهلل ؛ فلسفه حقوق بشر ،قم ،نشر اسراء  ،1375ص.23
 .30کسوله ،عمر احمد؛ مباني نظري حقوق بشر؛ پيشين ،ص.815
 .31مباني نظري حقوق بشر؛ پيشين ،ام.ال.پي لونن؛ حقوق بشر ،جهان شمولي و تعصب جنسي ،ترجمه،
محمد حبيبي مجنده ،ص.831

اهشلاچ و اهدرکراک ،تاریزعت و دودح رفیک

 .32فریمن ،مايکل؛ حقوق بشر ،ترجمه محمد کيوانفر ،تهران ،انتشارات هرمس و ناقد ،1387 ،صص
 138و  138و .150
 .33همان ،ص  150و .152
 .34همان ،ص .152
 .35مالوری ،فيليپ؛ انديشههاي حقوقي ،ترجمه :مرتضي کالنتريان ،تهران ،انتشارات آگاه ،1383 ،صص
 233ـ .228
 .36مجله بينالمللي حقوق جزا ،شماره 3و  ،4سال 1988م ،ص ،321به نقل از منوچهر خزايی؛ پيشين.
ص.77
 .37ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،بند .2ماده.6
 .38عمید زنجانی ،عباس علي؛ اسالم و همزيستي مسالمت آميز ،ص.174-175
 .39ژان پل کره؛ دور نمايي اروپايي زندان ترجمه؛ محمد زضا گودرزي بروجردي و ليال مقدادي ،تهران،
مجد ،1384 ،ص.55
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گزارش آمریت تحقیقات علمی
آمریت تحقیقات
علمی

کتابخانه و
آیتی

تشکیل
انجمنها

کارگاه روش
تحقیق

شورای
پژوهش

همایشهای
علمی

نشر آثار
علمی

آدمیان در پناه و پرتو پیدایش و گسترش آفرینههای فکری و دستاوردهای علمی مبنا و معنا
مییابد ،پیدایی و پویایی تراوشهای اندیشه و تالشهای فکری به زایش و افزایش دانش
بستگی دارد ،تولید و تکثر علم ،فرایند و برایند پژوهش است.

یملع تاقیقحت تیرمآ شرازگ

دانشگاه خاتم النبیین(ص) با باور مؤمنانه به این حقیقت که آسایش و آرامش زندگی و زندگانی

«ترقی» فرد و جامعه در
دانشگاه خاتم النبیین(ص) ،در راستای همین حقیقت ( که «تقوا» و
َّ
سرزمین «تحقیق علمی» میروید) ،آمریت تحقیقات علمی را بخش زنده و جدایی ناپذیر نهاد
علمی -تحصیلی میشناسد.

آمریت تحقیقات علمی دانشگاه خاتمالنبیین(ص) ،برنامهریزی و برگزاری همایشها ،سمینارها،
انتشارنشریات تخصصی ،تألیف ،چاپ و نشر کتابهای علمی -دینی را از وظایف دینی و
فعالیتهای علمی خود میداند.

آمریت تحقیقات علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) با استناد به بند 3ماده دوازدهم و براساس بند1

ماده نزدهم اساسنامه ،به منظور سیاست گزاری ،برنامهریزی و اجرای امور پژوهشی همزمان با
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تشکیل دانشگاه از سال  86تأسیس گردید کارهای اجرای خویش را در سال  1387عمال آغاز
کرد .تحقیقات افتخار دارد که چندین کتاب و مجله منتشر نموده و دهها سمینارها و نشستهای

علمی برگزار کرده است .که اهداف آن عبارتند از:
 .1پیدایش ،پویایی و گسترش پژوهش متناسب با نیازهای علمی و اجتماعی
 .2بسترسازی و زمینهسازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی؛

 .3زایش و افزایش آفرینههای فکری و علمی اساتید و محصلین دانشگاه؛
 .4همیاری با گسترش علمی و فرهنگی کشور ،و همکاری با مراکز پژوهشی و آکادمیک
داخل و خارج کشور

این آمریت ،در راستای تحقق اهداف فوق ،تا کنون تالشهای ذیل را انجام داده است:
الف -تشکیل شورای پژوهش
سال دوم ،شمارهی دوم و سوم ،بهار 1392

ب -کتابها

پ --مجالت و نشریات

ت -همایشها و سیمنارهای علمی-تحقیقی

ث -نشستهای علمی

ج -کارگاههای روش تحقیق و منوگراف نویسی

چ -کتابخانه
ح -آی تی

الف -شورای پژوهش

شورای پژوهش از اعضای هیأت علمی مؤسسه تشکیل شده و در زمینهء تهیه و تدوین
متون درسی و کمکدرسی مورد نیاز مؤسسه فعالیت دارد .اعضای این شورا ،افزون بر
ترتیب و تدوین جزوات درسی ،وظایف پژوهشیشان را با نگارش مقاالت علمی برای

چاپ در نشری ه تخصصی مؤسسه انجام میدهند.
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ب -کتابها:

تاکنون حدود دهها اثر علمی-تحقیقی به صورت کتاب و متن درسی تهیه شده که به زودی لباس

طبع را برتن کرده و راهی بازار فکر و اندیشه میشوند .کتابهای اعضای علمی دانشگاه که تا

سال  1391به نشر رسیده است عبارتند از:
.1

.2
.3

پارلمان؛ قانونگذاری ،نظارت و نمايندگی ،دکتر عبدالقیوم سجادی؛
جامعه شناسی سياسی افغانستان ،دکتر عبدالقیوم سجادی؛

درآمدی بر اسالم و جهانی شدنً دکتر عبدالقیوم سجادی(برگزيده نخستين جشنواره کتاب

برتر عالمه محمود طرزی ،کابل)1387 ،؛

.4
.5

گفتمان جهانی شدن و اسالم سياسی در افغانستان پساطالبان ،دکتر عبدالقیوم سجادی؛

.6

مبانی تئوريک احزاب سياسی ،دکتر عبدالقیوم سجادی؛

روش تعميق بينش سياسی ،دکتر عبدالقیوم سجادی؛

(برگزيده دومين جشنواره کتاب برتر عالمه محمود طرزی ،کابل ،بهار )1389

.7
.8

حقوق اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،دکتر عبدالعلی محمدی؛ (برگزيده نخستين

.9

حقوق مدنی؛ اشخاص و اموال ،دکتر عبدالعلی محمدی؛

حقوق اداری افغانستان ،دکتر عبدالعلی محمدی؛

.10

درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسالمی ،دکتر عبدالعلی محمدی؛(برگزيده دهمين

.11

افغانستان معاصر و چالش سامان سياسی ،دکتر محمدوحيد بينش.

.13

جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت مهدی(عليه السالم) ،دکتر سید عبداللطيف

.14

موقعيت حقوقی زنان بزه ديده از منظر فقه و حقوق ،عبدالکريم اسکندری دانشجوی

.15

حقوق اساسی جمهوری اسالمی افغانستان با تاکيد بر قانون اساسی ،قاسم علی صداقت

.16

اهل بیت از دیدگاه ابوحنیفه ،دکتر محمد شفق خواتی؛

.12

.17

جشنواره پژوهشی شيخ طوسی ،ايران ،خزان .)1386
جريان پرشتاب طالبان ،دکتر محمد وحيد بينش.

یملع تاقیقحت تیرمآ شرازگ

جشنواره کتاب برتر عالمه محمود طرزی ،کابل ،زمستان .)1387

سجادی.
دکتری.

دانشجوی دکتری و دکتر عيد محمد احمدی.

مبانی نظری فلسفه سیاسی متعالیه دکتر محمد قاسم الیاسی در آستانه چاب.
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پ -نشريات علمی
موسسه تحصيالت عالی خاتم النبيين(ص) به منظور باروری و شکوفايی جامعه علمی کشورمبادرت
به تدوين و انتشار سه نوع فصلنامه با نامهای

«فصلنامه تخصصی پويش»
« فصلنامه رويش»
«فصلنامه پیام خاتم»
نموده است .فصلنامه پويش ،نشريه علمی-تخصصی و يژه اساتید اين دانشگاه است که اولین

شماره آن خزان  1391به چاپ رسیده است و دومین شماره آن به زودی منتشر میشود .فصلنامه
رويش ،ويژه محصالن است که تاکنون چهار شماره از آن منتشر شده است.
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یادآوری :آمریت تحقیقات علمی در نظر دارد ،چهار فصلنامه علمی در زمینهء علوم انسانی و
شش جلد کتاب جدید را در سال روان به نشر سپارد.

دانشگاه خاتم النبيين(ص) عالوه براينکه در سمینارهای علمی در سطح کشور ،حضور و

مشارکت فعال داشته ،خود نيز به برگزاری سمينارهای علمی اقدام نموده است که در ادامه به
مواردی از آنها اشاره می-گردد:

ب -برگزاری همایشها و سمینارها
 .1جریان سنت و تجدد؛

 .2جریان روشنفکری دینی در افغانستان؛
 .3توسعه و نوسازی در افغانستان؛

 .4نقد و بررسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان؛
 .5بررسی وضعیت روانی در افغانستان؛

 .6بازخوانی اندیشه سید جمال الدین افغانی.
 .7روشنفکری دينی در افغانستان ؛
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 .8بررسی معاهده استراتيژيک ميان افغانستان و آمريکا؛
 .9علمی-تحقیقی وضعیت صحی افغانستان؛

 .10نقد و بررسی پیشنویس قانون انتخابات
 .11اهدای خون

 .12انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیامدهای آن بر روند سیاسی افغانستان؛
 .13تأثیرات مفید علوم کامپیوتری بر زندگی جدید به ویژه در آموزش؛
 .14نقش انتظارات در علم اقتصاد؛

 .15ضرورت تحول در قانون جزای افغانستان؛
 .16ساختمان سازی و سازه؛

ِ
آموزش پژوهش علمی
ت -برگزاری کارگاهای
آمریت تحقیقات علمی ،برنامههای کوتاه مدت در جهت «آموزش روش پژوهش» تدارک دیده
است .این نشستها با عنوان «کارگاه پژوهش» وهمراهی استادان برجسته ،در پوهنتونهای کابل

و سایر والیات برگزار میشود.

آخر اقتصاد دانشگاه کابل در نوع خود بینظیر و تجربهء بسیار شیرین و دلنشین بود .دومین
کارگاه منوگراف نویسی به میزبانی مرکز تحقیقات و پالیسی در دانشکده حقوق پوهنتون کابل به

مدت ده روز سه ساعته با تدریس استاد دکتر محمد قاسم الیاسی برگزارشد و در دانشگاه خاتم

النبیین(ص) دهها کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان دانشگاههای دولتی و خصوصی برگزار

یملع تاقیقحت تیرمآ شرازگ

نخستین «کارگاه پژوهش» با میزبانی مرکز تحقیقات پالیسی در دانشگاه کابل تشکیل یافت؛ این
کاگاه ِ ده روزه با تدریس استاد داکتر عبدالقیوم سجادی و شرکت بیش از سهصد دانشجوی سال

شده است.
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Different approaches to Globalization

Dr. Abdul qayoom Sajjadi1

Heated discussions in this area indicate the ambiguity of the nature and
the concept of globalization. The concept of globalization is complex,
intricate and undeveloped. Different understandings of the nature of
globalization lead to different meanings for the concept and this, in turn,
leads to a methodological challenge, namely if each and every different
approach to globalization leads to a different definition of globalization,
the natural process resulting from the development of IT, its positive and
constructive elements will be accentuated. However, if globalization is
a western project for the domination of western discourse, its positive
consequences will be marginalized, highlighting its negative and
destructive aspects. But a discourse analysis of globalization will analyze
its positive/negative aspects, opportunities/threats, and time capacities/
time restrictions. Discourse analysis analyzes globalization free of any
certain definition. Globalization has no natural relationship with any
certain definition or natural process and takes its meaning inside different
discourses. Discourses give meaning to the concept of globalization and
globalization does not have a meaning outside discourse.
This article deals with the analysis and clarification of the concept
of globalization from a different viewpoint, and following a review
and classification of the existing different views in this area, finally
recommends discourse analysis as the best approach to globalization.
1.Professor Abdul qayoom Sajjadi, president of Khatam O Nabiyeen University
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Globalization is a rather common concept in political science and
sociology, hotly discussed in political science. From the sociological
viewpoint, globalization comes with great modification of social structures
and human interaction and as such some prominent theoreticians of
political science have expressed the need for an overhaul of the popular
theories in this area of research.
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Political culture and the process of state–nation building in
Afghanistan
Mohammad Shafaq Khawati1

Abstract translation of the Essays

Abstract
In the Afghan society, we are still facing many challenges in the process
of nation building and state building. The essential challenge of political
development and even success in state-nation building in Afghanistan is
the domination of ethnic reasoning and political culture. This article deals
with the question of this challenge and tries to find ways of eliminating
ethnic reasoning and political culture and reaching a united identity as
well as a successful state-nation building and achieving national unity in
Afghanistan: How can we overcome the problem of achieving a united
and pervasive national identity and how can the process of state-nation
building and the phenomenon of “nation” be realized? In this article, we
have tried to investigate strategies that will enable us to eliminate ethnic
reasoning and political culture and redefine and rebuild national identity
and the phenomenon of nation building and state building. Some of
these strategies are related to the capability of the political system,
others depend on the possibilities of the cultural system and still others
are related to economic capabilities. Cooperation and coordination
among three institutions are essential to the successful application of
these strategies. These include: 1. Political institution and governors,
2. Cultural institution and scholars, and 3. Economic institution and
producers and entrepreneurs.
Keywords: political reasoning, political culture, political development,
national identity, ethnicity, state building, nation building, national unity.
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1.Associate professor, Khatam O Nabiyeen University, doctoral candidate of Shahid
Beheshti University

Political instability and political corruption in Afghanistan
Mohammad zaki Karimi1
Afghanistan is one of the most corrupt countries in the world. For this
reason, the writer of the present article decided to deal with this issue,
highlighting political factors involved in corruption. Political corruption
in Afghanistan can be caused by a number of factors, but this article
focuses on the role of political instability in the spread of political
corruption. Political instability, meaning change and challenge, has
enveloped not only the government and the political system but also the
political community in Afghanistan. So much so that we can consider
the failure to build a nation as the basic cause of political corruption
in this country. When there is no inclination toward coexistence, the
principles of general position, natural interests, law, and finally politics
will be questioned. For a precise and scientific clarification of this issue,
first the concept of political corruption has been explained and then the
concept of political instability has been discussed from David Sanders’
viewpoint, with a focus on his “patterns of political instability”. In
addition to enumerating different kinds of political instability, we will
also analyze their role in Afghanistan’s political corruption.
Keywords: corruption, political corruption and political instability
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1. Associate professor and dean of faculty of political Sciences, Khatam O Nabiyeen
University

Monitoring mechanism of non-governmental organizations in Afghan laws
Dr. Abdul Ali Mohammadi1
Abstract

Abstract translation of the Essays

The importance of monitoring non-governmental organizations lies in the
fact that their extensive and wide ranging activities could pose challenges
to the government. For certain reasons and considerations, Afghanistan
is unusually entangled in a web of non-governmental organizations with
extensive activities in all areas and receiving a significant share of aid
.money from the international community
Afghanistan’s laws are not clear and coherent in this regard; civil law,
social organizations law and non-governmental organizations law, each
deal with non-governmental organizations differently. In civil law, the
monitoring of non-governmental organizations should be conducted
so strictly that they are, in effect, deprived of free operation; social
organizations law deals with the issue so passively that it offers almost
no mechanism for monitoring. However, the law of non-governmental
organizations can be trusted more or less. Additionally, the country’s
legal system suffers from ambiguity regarding the definition and the
.status of these organizations
Keywords: monitoring, non-governmental organizations, law, legal
system
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1.Assistant professor and academic secretary, Khatam O Nabiyeen University

Social barriers and the culture of administrative reforms in
Afghanistan
Today’s Afghanistan, as a country at the beginning of the road of
development, needs extensive changes in different aspects of its social,
cultural, political and governmental life, and one of the most important
issues in this regard is the administrative system as the government’s
agent of enforcement. Development of the country’s administrative
system requires identification of potential and existing obstacles and
challenges which impede the progress of administrative reform. Among
these obstacles are social and cultural obstacles which will be discussed
in the present article. These obstacles include the society’s traditional
nature and the traditional view of life and work, the tendency to follow
others, the tendency to talk instead of act, and ethnic disagreements and
lack of respect for social obligations.
Keywords: administrative reform, administrative corruption, human
resources, culture, society
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Alishah Hassani1
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A critique of principles of positivist law
Dr. Mohammad qasem Elyasi1
Abstract

Abstract translation of the Essays

Traditionally, natural laws and divine laws governed the lives and
thoughts of human communities until rational positivism and positivist
law rose in reaction to natural law and metaphysical law. The present
article deals with these questions: Can positivist law respond to the
people’s legal needs? Can positivist law deal with the shortcomings of
natural law and present itself as the most important legal principles?
What are the criteria for the legitimacy of law?
Positivist ideas originate from nineteenth and twentieth century
knowledge that transferred the methods of natural and experimental
science into humanities and that studies human will the same way it studies
nature. Therefore, usual practice, social customs and government’s will
constitute the principles of law. This article tries to deal with the above
questions and analyze the positivist law and the views of philosophers
and scholars adhering to this school. First we will deal with the common
denominators of positivist law, then we will analyze the historical and
utilitarian schools. Finally, we will conclude that positivist law will not
provide a strong set of principles for legal values.
Keywords: law, principles of positivist law, historical school, utilitarian
school.
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A critique and study of the most important human rights challenges
facing Islam
Abdul basir Nabizada1
In today’s modern world, human rights has turned into a vital and
challenging topic of research and discussion in scientific circles. So
much so that the position and credibility of states and nations in global
exchanges are measured based on the status of human rights. The human
rights doctrine has imperialistic overtones in its universality which has
provided an attacking front for scholars and has posed serious and
important questions; Theoretically speaking, human rights is defined as
“a set of supreme human rights” and as such it must be universal and
contain universal values. However, this set of rights follows the western
liberal – democratic ideology and this makes it difficult, if not impossible,
to understand for cultures other than the western culture. Therefore,
many extra-civilization and intra-civilization challenges in human rights
originate from the domination of this certain culture and ideology. This
article deals with most important theoretical challenges facing Islam
in the issue of human rights. According to the ideology governing the
process of designing the universal declaration of human rights, Islamic
instructions and the role of Islamic countries in the formulation of
the declaration, the issue of the principles, area of effectiveness, and
objectives of modern human rights are identified as the most essential
challenges. Therefore, in addition to the nature of human rights, this
article deals with the convergence or divergence of the Islamic world
and human rights in principles, area of effectiveness and objectives.
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Abstract

Keywords: human rights, humanism, individualism, natural law,
freedom, the Islamic world, freedom of ideas.
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Punishment of Hodud and Ta’zirat, functions and challenges
Dr. Eidmohammad Ahmady1

Abstract translation of the Essays

Abstract
The Islamic criminal law which was formulated 1400 years ago considers
penal reaction as the last resort and the final strategy for protecting
human and social values against criminal actions. Adopting an Islamic
approach, this article generally deals with penal reaction of Had and
Ta’zir and basically discusses the functions and application of Had and
Tazir punishments. Since, in this approach god is the ultimate Islamic
law maker, undoubtedly punishments have been set to achieve certain
objectives, and some of these objectives will be discussed.
On the other hand, today with the prevalence of the humanistic and
secular view of Islamic punishments in the framework of human rights,
such punishments are facing big challenges. This article highlights
and investigates these challenges and provides answers by criticizing
the principles of these challenges and questioning the validity of the
statistics showing the inefficiency of Had and Ta’zir punishments.
Keywords: Hodud, Ta’zirat, Islam, human dignity and human rights
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