دینداری و نواندیشی؛ امکان یا امتناع؟
دینداری و نواندیشی از مباحث جدی و در خور تامل محافل روشنفکری در جهان اسالم

است .با ورود مفاهیم مدرن و مطرح شدن مباحث و مسایل نوسازی و نوگرایی در دنیای اسالم،

پرسش از رابطه دین و تجدد ،دینداری و نواندیشی به عنوان یکی از مباحث جدی در محافل
علمی و روشنفکری این جوامع راه یافت .هر چند تا کنون این پرسش پاسخ واحد و یکدستی را

تجربه ننموده است ،اما تالش روشنفکران مسلمان و اندیشمندان دینی همواره بخشی از مباحث
ابهامات و احیانا مغالطاتی که در این زمینه بروز مییابد ،بیش از هر عامل دیگر معلول نبود

درک روشن و تعریف جامع و مقبول از دینداری و نواندیشی هر دو میباشد .دینداری به معنای

محصل و واحدی ارجاع نمیکند و از جانب دیگر نواندیشی نیز از زوایای متفاوت و با تاکید

بر ابعاد خاص تعریف میگردد ،که عمدتا تحت تاثیر ذهنیت و ارزشهای ذهنی اندیشمند

قرار دارد .با الهام از دیدگاه ماکس وبر میتوان تاکید کرد که حتی انتخاب موضوع دینداری
و نواندیشی تحت تاثیر ارزشهای ذهنی اندیشمند قرار دارد .حال تعریف مفردات و تحلیل
مرکبات وضعیتاش روشن خواهد بود.

؟عانتما ای نااکما ؛یشیدنا ون و یرادنید

فکری و اندیشگی این جوامع را بخود اختصاص داده و هم چنان ادامه دارد.

مساله اصلی بحث حاضر این است که بین دینداری و نواندیشی چه نسبتی وجود دارد؟ آیا

امکان جمع هر دو وجود دارد یا خیر؟ پاسخهای ارایه شده را در سه طبقه کالن میتوان جمع
کرد .در ذیل به اختصار رویکردهای سه گانه را به معرفی گرفته و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 -1دیدگاه سکوالریزم اسالمی

این دیدگاه با استناد به آموزههای دینی و اسالمی به نفی نواندیشی ارجاع میکند .در این

تلقی نواندیشی اساسا دارای ماهیت غیر دینی اما دارای ویژگی علمی و انسانی است .بر اساس
این دیدگاه نه تنها جمع دینداری ونواندیشی ناممکن بلکه غیر ضروری است .نواندیشی در حوزه
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امور عرفی و مناسبات سیاسی و اجتماعی جای دارد و دینداری وایمان مربوط به امور اخروی
است .دو حوزه جداگانهای غیر مرتبط بهم هیچگاه باهم تعامل یا تناقض نداشته و هر کدام در

حیطه خاص بخود میتواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

سکوالریستهای مسلمان بر این باوراند که دنیا و اخرت دو حوزه کامال جداگانه بوده و در نهایت

امور دنیوی و آخروی نیز در دو حیطه خاص بخود قرار میگیرند .مفاهیم و مسایل دینداری نباید وارد

عرصه نواندیشی و روشنگری گردد ،هم چنانکه مفاهیم نواندیشی و نوگرایی نباید در قلمرو دینداری

و ایمان مداری وارد گردد .دمسازی هردو در تیوری ناممکن و در عمل غیر قابل تحقق میباشد.
 -2دیدگاه بنیادگرایی اسالمی

هر چند برای بنیادگرایی اسالمی تاکنون تعریف جامع و مانع وجود ندارد ،اما در مجموع

به گفتهی بابی سعید و به نقل از  ....بنیادگرایی اسالمی را میتوان با چهار شاخص اساسی از
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دیگر نحلههای اندیشه اسالمی تفکیک کرد؛ اصل خشونت در کردار ،اصل جزمگرایی و انحصار
حقیقت در گفتار ،ضدیت مطلق با تجدد و غرب و در نهایت سیاست ضد زن از مهمترین

مولفههای بنیادگرایی اسالمی است .تقابل و نفی نواندیشی از منظر اندیشه اسالمی در هر چهار

ویژگی یاد شده بخوبی قابل درک میباشد.

بنیادگرایی اسالمی بر این عقیده اصرار دارند که نواندیشی مفهوم غربی بوده و مسایل آن نیز

بر بنیان اندیشه و فرهنگ غربی استوار میباشد .بنابراین از منظر اندیشه اسالمی چنان مفهومی
و چنین مسایلی قابل پذیرش نخواهد بود .در این تلقی با نگاه وظیفهگرایانه در برخورد با

پرسشهای زمانه و مسایل روشنگری بر رسالت حراست از مرزهای اعتقادی و ارزشهای دینی
تاکید میگردد و در این راستا کلیه مباحث و مفاهیم مدرن یکسره طرد میگردد.
 -3دیدگاه روشنفکری دینی

تعریف روشنفکری دینی در این جا ناظر به جریانی است که تالش میکند از بین نواندیشی

و دینداری جمع نموده و تدین اسالمی و تمدن بشری را به گونه توامان مورد توجه قرار میدهد.
در این تلقی هر دو طیف سکوالریسم اسالمی و بنیادگرایی اسالمی هر دو مورد نقد قرار میگیرد.
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این دیدگاه به پرسش از نسبت دینداری و نواندیشی پاسخ مثبت داده و بر این نکته تاکید دارد
که برداشت سکوالریستی از تفکیک دو حوزه دنیوی و آخروی که در نهایت به تفکیک نواندیشی
و دینداری میانجامد ناتمام و ناموجه میباشد .از جانب دیگر در واکنش به برداشت سطحی

بنیادگرایان از شریعت اسالمی تلقی انحصارگرایانه و جزمی آنان و رفتار خشونت بارشان را

مغایر با رحمت الهی و رافت نبوی دانسته و به نقد میکشد .هم چنین سیاست مطلق نگرانه آنان

در مورد تمدن غربی را ناتمام و غیر علمی دانسته وتمدن غربی را در سویههای مثبت و منفی

تقسیم مینماید .سویههای مثبت این تمدن از منظر اسالمی در خور توجه و تعامل تلقی میگردد

در حالیکه سویههای منفی آن مناقض با نظام ارزشی و اخالقی اسالم تحلیل میشود .برخورد

یکسویه و مطلق نگرانه با تمدن غربی فاقد مبنای علمی و پشتوانه عقالنی میباشد.

در تلقی جریان روشنفکری دینی نواندیشی و دینداری هردو به مرجع واحد و مبانی مشترک

ارجاع میکند .دینداری بدون توجه به نیازهای زمان و مقتضیات عصر ناتمام و نارسا است و
از این روی بازخوانی و ارایه پاسخ به پرسشهای زمانه با استناد به میراث توانمند و غنی فقه و

شریعت اسالمی بخشی از ایمان دینی و جزیی از دینداری مومنان است .از جانب دیگر نواندیشی
انسان مسلمان نیز نمیتواند بیتوجه به مبانی اندیشه دینی قابل قبول و موجه باشد .از این روی
اجتماعی و سیاسی نیازمند تفسیر و برداشت نوگرایانه از فقه و شریعت است .البته چنین امری

ناگزیر باید با ارجاع به روش و نظریه فقیهان مسلمان و نظریه پردازان دینی صورت گیرد.

آنچه نیاز امروز جوامع اسالمی و بخصوص جامعه اسالمی ماست تالش برای گشودن

افقهای جدید فرا روی برداشت و تفسیر دینی ،تحول و دگرگونی گفتار و کردار دینی و باز

خوانی فقه اسالمی با توجه به پرسشهای عصری و نیازهای زمانه ماست .بیتوجهی به این امر

موجب میگردد تا دینداران ما در دام اندیشه سکوالریستی و بنیادگرایی بیفتند .امری که در

؟عانتما ای نااکما ؛یشیدنا ون و یرادنید

نوگرایان مسلمان و روشنفکران دینی برای تثبیت حضور اجتماعی و سیاسی دین در عرصههای

حالت نخست به حاشیه راندن باور دینی و دورماندن ایمان دینی از زندگی ما میگردد و در

حالت دوم دینداری و ایمان گروی را در تنگناهای مسایل و پرسشهای جدید زمانه قرار میدهد.
انتظار میرود عالمان نواندیش و روشنفکران دینمدار با درک این رسالت عظیم و انجام این

وظیفه ارزشمند و گرامی به تبیین عالمانه و رسالتمندانه این مهم همت گماشته و در نهایت درک
روشنگرانه از تعالیم دینی و فقه اسالمی را جایگزین فهم جاهالنه و متحجرانه از آن نموده و به

ترسیم هویت جریان روشنفکری دینی که به نواندیشی و دینداری هردو میاندیشد ،همت گماراند.
مدیر مسئول
دکتر سید عبدالقیوم سجادی
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نقش و شخصیت سلطان محمود غزنوی در شاهنامه فردوسی

قنبر علی تابش

*1

چکیده

در کل سه نظریه دربارهی پیوند شاهنامه و شاه محمود وجود دارد :نخست ،نظریهی تقدیمی .دو،

نظریهی سفارشی .سه ،نظریهی آفرینشی .بر اساس نظریهی نخست ،فردوسی اثرش را پیش از آغاز
فردوسی این اثر را به سفارش سلطان محمود و وعدهی طال ،به نظم کشیده است و برطبق نظریهی سوم

فضای کلی عصر سلطان محمود و حمایتهای او از شاعران و اندیشمندان ،انگیزه و مشوق فردوسی
به سرایش و تداوم کار بوده است .برای فهم بهتر نظر فردوسی در این خصوص ،شایسته است نخست

مساله اصلی او را در سرودن نامور نامه بدانیم و موانع ،محدودیتها و نیز جایگاه سخن را در نزد او

بازکاویم .مساله فردوسی در شاهنامه ،پی بردن به راز عقبماندگی جوامع و یافتن راه سعادت برای

آیندگان بوده است .او برای به انجام رساندن این اثر ،با موانعی از قبیل فرا رسیدن ناگهانی مرگ ،عدم

توانایی مالی و نبود پشتیبان ،مواجه بوده است .فردوسی در همین راستا ظهور حکومت سلطان محمود

را «زمانهی نو» و فرصت طالیی برای سرایش شاهنامه تلقی میکند؛ فردوسی در آغاز و انجام شاهنامه و

نیز در آغاز مهمترین داستانهای آن ،زبان به ستایش محمود میگشاید که میتواند نشانگر اعتقاد راسخ
او نسبت به این سلطان تلقی شود و از حکیم و سخنسنجی چون فردوسی ،بعید به نظر میرسد که این
ستایشها را از سر تملق و ظاهرسازی و تنها به قصد دریافت صله و جلب توجه شاه ،انجام داده باشد.

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

حکومت سلطان محمود سروده و در پایان زندگی ،آن را به سلطان اهداء نموده است .برابر نظریهی دوم،

واژگان کلیدی :غزنویان ،سلطان محمود ،فردوسی ،شاهنامه

5
*  .قنبرعلی تابش ،شاعر و نویسنده و دانشجوی دکترا

مقدمه

با آن که در مورد شاهکار جهانی و جاودانهی حکیم طوس تاکنون آثار بسیاری به زبانهای

گوناگون دنیا نوشته شده است ،اما هنوز ناگفتههای زیادی باقی مانده است .به خصوص در مورد
پیوند متن نامورنامه با زمانهی سلطان محمود و رابطهی شخص فردوسی با دربار ،به صورت

کلی و شخص محمود شاه به صورت خاص ،ابهامات زیادی وجود دارد که باعث گمانهزنیهای

گوناگون و تحلیل و تفسیرهای متنوع و متناقضی شده است .من در این جستار ،ضمن طرح
کلی نظریههای موجود دربارهی پیوند شاه محمود و شاهنامه ،سعی کردهام به باز خوانی ابیاتی

از شاهنامه بپردازم که فردوسی به مناسبتهای گوناگون دربارهی سلطان محمود سروده است .به

گمان من ،این سرودهها تا بدست نیامدن منابع بهتر ،میتواند یکی ازمستحکمترین راههای فهم
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پیوند فردوسی و سلطان محمود تلقی شود؛ از سوی دیگر شایسته است که این ابیات به گونهای

فهم و تفسیر شود که با مقام حکمت فردوسی سازگار باشد و مصداق ضرب المثل مشهور فارسی

قرار نگیرد که ما از سر دلسوزی ،به جای سرمه کشیدن ،موجب کوری چشم شویم.

نظریههای پیوند سرایش شاهنامه و سلطان محمود

به صورت کلی ،در این که حکیم توس در سرایش اثرش تا چه پیمانه از حکومت سلطان

محمود متأثر بوده است و پیوند این شاهکار با این پادشاه چه پیوندی است ،آراء گوناگونی وجود

دارد که میتوان تمام آن نظریهها را در سه طبقه ،دستهبندی کرد و دیگر نظرها را بین این سه
نظریه ،شناور دید:

 .1پیوند تقدیمی

این نظریه هرگونه رابطهی آفرینشگرانه بین اثر فردوسی و دربار شاه محمود را نفی میکند.

بر اساس این نظریه ،فردوسی اثرش را سالها قبل از جلوس سلطان محمود بر تخت سلطنت،
آغاز و به انجام رسانده است .به قول اسالمی ندوشن» کتاب فردوسی که به غلط با نام محمود
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غزنوی پیوند خورده ،سراپا وابسته به تمدن عصر سامانی است 1.انگیزهی فردوسی از خلق

شاهکارش «احیاء تاریخ ایران باستان و بزرگداشت از امیران و پهلوانان آن دوران» بوده است .اما

در فرجام کار به دالیلی قرعه فال به نام سلطان محمود برآمده و فردوسی اثرش را به او تقدیم

کرده است 2.در راستای استحکامبخشی به همین نظریه ،دکتر ریاحی ،مدحها و ستایشهای
سلطان محمود در شاهنامه را چنین توجیه میکند«:به نظر من این مسلم است که ذکر و ستایش

محمود در موارد مختلف شاهنامه ،نه در حین سرودن هریک از داستانها ،بلکه یک جا در

پاکنویس دومین تدوین شاهنامه ،برای هدیه به سلطان افزوده شده است»
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 .2پیوند سفارشی

اگر چه این نظریه هم بیانهای گوناگونی دارد ،اما یکی از مشهورترین بیانش چنین است

که فردوسی به دلیل شنیدن نام و آوازهی سلطان محمود در گشاده دستی ،به دربار او شتافت و
سلطان سرایش شاهنامه را به او فرمان داد .فردوسی اطاعت کرد و شاهنامه را سرود ،اما سلطان
که تعهد کرده بود برای هر بیت یک دینار زر به شاعر بدهد وفا نکرد 4.دلیل تغییر نظر سلطان
بر اساس بیان دیگری از این نظریه که به تاریخ سیستان بازمیگردد ،شخص سلطان محمود

از پیام و پردازش متن شاهنامه خوشش نیامد «محمود گفت :همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر

حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد ،چون رستم هست».
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 .3پیوند آفرینشی

بر اساس این نظریه ،بستر مناسبی که محمود شاه به طور کلی برای شعر و دانش در قلمرو

حکومتی خود ایجاد کرده بود ،شامل خلق شاهنامه هم میشده است و شاهنامه در این میان یک

استثنا تلقی نمیشود « .برخی از خاورشناسان بر این پندارند که محمود ،بدان علت که ترکی
خشن بود و عظمت شاهنامه را نمیتوانست دریابد ،آفریدهی فردوسی را ارزش واقعی ننهاد.

گمان نمیرود نیازی به گفتن باشد که چنین دیدگاه و بینشی ،فاقد ارزش علمی است .چنان

که از منابع و اسناد بر میآید ،محمود نیک فرهیخته بود و نه تنها پارسی دری بلکه تازی را

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

محمود بدگویی حاسدان دربار مانند عنصری شاعر و احمد ابن حسن میمندی وزیر بود.

هم میدانست ،گه گاه گویا به پارسی دری شعر هم میگفته و در زمان فراغت تفسیر بزرگ بر
قرآن مینوشته است .حتی زنان خاندان او هم به خوبی فرهیخته بودند و برخی از آنان به دانش
میپرداختند و برخی دیگر در خوش نویسی آوازهای داشتند .همهی اینها به خوبی مینمایاند

که محمود دانشی بسنده داشته و خود پیداست که می توانسته که ارزش و شایستگی شاهنامه
را در یابد».

6

به تعبیر ویلیام فوگیلسنگ ،مورخ و ایرانشناس معاصر ،محمود غزنوی ،ایرانیان را در قرون

7

وسطی به نقطه اوج میرساند« .محمود بزرگ غزنوی که خود اوالده ترکی بوده و حاکم یک
امپراتوری میشود که از ایران غربی تا ماورای اندوس وسعت دارد ،تضمینکننده ،شاهنامهی

مشهور فردوسی ،نقطه اوج ایرانیان قرون وسطی میشود 7».استاد خلیلاهلل خلیلی ،از نقش

بیبدیل سلطان محمود در این عصر به «حامی مفاخر شرق» تعبیر میکند و او را به همین دلیل

« فروغ دیدهی گیتی» مینامد.

یمین ملت و دین ،حامی مفاخر شرق

فروغ دیده گیتی و نخبه اعصاری

8

یکی از دالیل و مستندات این سخن خلیلی را میتوان در کتاب میر غالم محمد غبار خواند:

«بوسهل زوزنی پیشنهاد کرد که اگر بو نصر مشکان مصادره شود ،سی صد هزار دینار از دارایی

او به دست میآید؛ ولی مسعود گفت این مقدار دارایی برای کسی چون بو نصر زیاد نیست...

همچنین عنصری ملکالشعرای دربار محمود ،دیگدان و آالت نان از نقره ،ظروف نانخوری از
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طالی ناب استعمال میکرد».

9

داوری قاطع بین این نظریهها دشوار است .زیرا در مورد زندگینامهی حکیم توس ،چیز

زیادی در دست نیست .آنچه هست از اعتبار الزم و وثاقت علمی برای مبنا سازی یک نظریهی

معتبر برخوردار نمیباشد .لذا تا به دست نیامدن منبع موثق دیگری ،بهترین منبع برای شناخت
فردوسی و پیوند او با سلطان محمود ،همین متن «نامور نامه» خواهد بود .به قول اسالمی ندوشن

«دربارهی فردوسی ما اطالع اندکی داریم ،گردآگرد او مانند هربزرگ دیگری در ایران ،افسانه
تنیده شده است و در طی این دوران دراز ،مردم او را از پشت هالهی افسانه دیدهاند ،تنها منبع

قابل اعتماد خود شاهنامه است که از البالی آن گوشههایی از زندگی این مرد تراوش میکند».

10

اگر چه در مورد متنهای موجود شاهنامه ،هم ،یک متن مورد اتفاق وجود ندارد ،ا ّما نسخهی

چاپ مسکو یکی از مشهورترین نسخههایی است که از مزیّتهای نسبی و اقبال عمومی بین
پژوهندگان ،بر خورد دار است .من در این جستار سعی کردهام با استفاده از همین نسخه ،نقش و
شخصیت سلطان محمود را در نگاه فردوسی جستجو کنم .برای رسیدن به این هدف نخست به

مسالهی فردوسی در نامور نامه ،موانع و نگرانیها و نیز جایگاه و شأن سخن در نزد او پرداختهام؛

8

چرا که پرداختن به این مباحث و موضوعات میتواند پیوند تنگاتنگی با هر گونه فهم و تفسیر
از متن نامورنامه به صورت کلی و از ابیاتی شاهنامه دربارهی سلطان محمود به گونهی ویژه،
داشته باشند.

فردوسی در مقدمهی شاهنامه به گونهی مبسوطی به طرح مساله ،محدودیتها و دغدغههای

آفرینش شاهکار جاودانهاش پرداخته است.

طرح مساله فردوسی

امروز برداشت غالب از شاهنامه این است که این اثر یک شاهکار ادبی است .این برداشت

اگر چه صحیح است ،ا ّما هرگز کامل نیست .این برداشت تنها بازتاب دهندهی بخشی از شاهنامه
یعنی پوسته و قالب آن است .ا ّما شاهنامه عالوه بر یک «پیکر رویین» از یک «درون مایه گوهرین»

هم برخوردار است .بهای مایهی گوهرین او نه تنها از پیکر رویینش فروتر نیست ،بلکه منزلت
آن به مراتب فراتر است .درون مایهی گوهرین شاهنامه ،که در نوع خود یک شاهکار بی مانند

محسوب میشود ،جامعه و سیاست است.

شاهنامه از دیدگاه درونمایه ،یک شاهکار کام ً
ال اجتماعی  -سیاسی است و بر اساس متن

شاهنامه ،هدف اصلی فردوسی تحلیل مسایل اجتماعی -سیاسی در ادوار گوناگون تاریخ ،به قصد
فهم و تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی زمانهی خودش و یافتن یک راهکار برای دستیابی

به سعادت جامعه بوده است .فردوسی در قالب تحلیل تاریخ طوالنی جامعه و سیاست در ایران
باستان به دنبال فهم تاریخ و جامعه و یافتن فلسفهی تاریخ و شکست و پیروزی جوامع و حاکمان

گوناگون ایران زمین بر میآید .چنین به نظر میرسد که جامعه و سیاست ،پیام اصلی و دغدغهی

نخستین فردوسی از سرودن «نامه نامور» بوده باشد .شایان توجه است که فردوسی در هیچ جای

اثرش نام آن را شاهنامه نخوانده است .فردوسی خود در مقدمه ،اثرش را به عنوان «نامه نامور»
و «نامه شهریار» نامیده است.

توانم مگر پايه ساختن

بر شاخ آن سرو سايه فكن

كزين نامور نامه شهريار

به گیتی بمانم يكى يادگار

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

فهم شقاوت و سعادت جوامع

11

سیاسی بودن شاهنامه را میتوان در ابعاد مختلفی مطالعه و تبین کرد:
از نظر موضوع :از نگاه فالسفهی سیاسی (چه یونانی ،چه اسالمی و چه مدرن) موضوع علم

سیاست ،زمامداری جامعه است .سیاست علمی است که به قدرت و زمامداران میپردازد .از این

جهت ،روشن است که شاهنامه یک اثر سیاسی است ،چون موضوع آن زمامداران و شاهان و نیز

9

نزاعها ،کشاکشهای سیاسی ،جنبشها ،قیامها و انقالبهایی است که توسط مخالفان طراحی و

رهبری شده است.

از نظر غایت :غایت سیاست از دیدگاه فالسفه اسالمی ،سعادت و خوشبختی است .در
مقدمهی شاهنامهی فردوسی دقیق ًا همین امر مورد توجه قرار گرفته است .فردوسی در مقدمهی

شاهنامه ،هدف خود از نوشتن آن را فهم این نکته بیان میکند که چرا جامعهی زمانهاش دچار
خواری و بدبختی شده است؟ و چرا مرز و بوم این خاک ،به گونهای اداره و سامان داده شده

است که ما اکنون از سعادت دور باشیم.
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يكى نامه بود از گه باستان

فراوان بد و اندرون داستان

پراگنده در دست هر موبدى

از و بهرهی نزد هر بخردى

يكى پهلوان بود دهقان نژاد

دلير و بزرگ و خردمند و راد

پژ و هند ه ر و ز گا ر نخست

ت
گذشته سخنها همه باز جس 

ز هر كشورى موبدى سالخورد

بياورد كاين نامه را ياد كرد

بپرسیدشان از كيان جهان

فر خ مها ن
و زان نامداران ّ

كه گيتى به آغاز چون داشتند

كه ايدون به ما خوار بگذاشتند

چه گونه سر آمد به نیک اخترى

بر ايشان همه روز كند آورى

بگفتند پيشش يكايك مهان

جهان
سخنهای شاهان و گشت 

چو بشنيد ازیشان سپهبد سخن

يكى نامور نامه افكند بن

چنين يادگارى شد اندر جهان

برو آفرين از كهان و مهان

12

فردوسی در این مقدمه به تعبیر رایج امروزی ،طرح مساله میکند .طرح مسالهای که برای

ما امروزه یک پدیدهی جدید و یک تکنیک تازه در روش نگارش و تحلیل محسوب میشود و

10

بسیاری از ما گمان میکنیم که این یک پدیدهی غربی و تازه وارد است .ا ّما فردوسی چقدر زیبا از
این تکنیک برای نوشتن هدف اصلی خود از سرایش شاهنامه ،بهره میجوید .اتفاق ًا فردوسی در
قالب پرسش ،طرح مساله میکند ،که امروزه بسیار مورد تاکید برخی از روش شناسان میباشد.

فردوسی در چهار بیت با هنرمندی تمام ،مسالهاش را مطرح میکند .که اگر آن چهار بیت

فردوسی را به زبان امروزی تبدیل کنیم ،شاید شکل چنین پاراگرافی به خود بگیرد:

«هدف از نوشتن و گردآوری شاهنامه این است که نخست ،حکایتهای شاهان و حاکمان

گذشته را بشنویم و بدانیم؛ سپس آن را ارزیابی و نقد کنیم تا از البالی آن ،به راز عقبماندگی

و فالکت جامعهی خود پی ببریم و سرانجام در سایهی آن ،چشم انداز آینده را برای رسیدن به

سعادت جامعهی خویش ،رقم زنیم ».باز هم مرور کنیم این ابیات را ،آیا مضمون آن با پاراگراف

باال تفاوت دارد؟

پژوهنده روزگار نخست

ت
گذشته سخنها همه باز جس 

ز هر كشورى موبدى سال خورد

بياورد كاين نامه را ياد كرد

بپرسيدشان از كيان جهان

فر خ مها ن
و زان نامداران ّ

كه گيتى به آغاز چون داشتند

كه ايدون به ما خوار بگذاشتند

چه گونه سر آمد به نيك اخترى

بر ايشان همه روز كند آورى

13

موانع و نگرانیهای فردوسی در سرایش شاهنامه

در ادامهی همین طرح مساله ،فردوسی از محدودیتها و نگرانیهایش ،برای به پایان رساندن

این اثر ،سخن به میان میآورد که باز هم بسیار روشن و قابل فهم برای هر نویسنده و شاعری در

هر عصری به نظر میآید .فردوسی سه گونه نگرانی را در ابیات بعدی طرح میکند:
 .1ترس از مرگ و شتافتن به دیار باقی

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

يكى پهلوان بود دهقان نژاد

دلير و بزرگ و خردمند و راد

او مینویسد ،نگرانیام این است که شاید درنگ و حضورم در این جهان فانی آن قدر نباشد

که بتوانم این اثر را به پایان برسانم .شاید من هم به سرنوشت اسدی بلخی دچار شوم و اثرم را

برای تکمیل به کس دیگری بسپارم:

مگر خود درنگم نباشد بسى	
 .2نگرانی از عدم توانایی مالی

ببايد سپردن به دیگر كسى

14

نگرانی دوم فردوسی ،عدم توانایی مالی است که با توجه به طرح بزرگ اثرش به آن نیاز دارد.

11

این سخن صریح فردوسی ،مجال برای طرح این نظر باقی نمیگذارد که با تاکید بر دهقان نژادی
فردوسی ،نتیجه-گیری کنیم که حکیم ابوالقاسم ،تمکن مالی الزم را داشته و نیاز به حمایت
سلطان محمود نداشته است.

و ديگر كه گنجم وفادار نيست

15

یعنی گنج و مالم کفاف به سر رساندن این پروژهی عظیم را ندارد.
 .3نبود حامی و مشتری برای اثرش

سومین نگرانی فردوسی این است که به فرض تحمل مشقتها و رنجهای فراوان ،بعد از

پایان کار ،آن را به که عرضه کند؟ کدام حاکم هنر شناس ،برای آن درم و دیناری خواهد بخشید؟

تا جبران سختیهای چندین دههی خانواده شود .حس این نگرانی در این مصرع موج میزند:
همين رنج را كس خريدار نيست

16
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فردوسی در ادامه بیان میکند که به دالیل این نگرانیها ،او مدتها از طرحش دست برداشته

و آن را کنار گذاشته است .فردوسی افزون بر دالیل یاد شده ،اضافه میکند که زمانهاش زمانهی

پر از جنگ و ستیز است و جویندگان دانش و هنر کمیاب میباشند:
برين گونه يك چند بگذاشتم

سخن را نهفته همى داشتم

سراسر زمانه پر از جنگ بود

بجويندگان بر جهان تنگ بود

17

جایگاه سخن در نگاه فردوسی

سخن در اندیشهی فردوسی از جایگاه بس بلندی ،برخوردار است .حکیم ،باورمند است که

اگر درک و فهم ارزش هنر را زمانه بداند ،از سخن نیکو بهتر و گرانبهاتر چه میتواند باشد؟
الف) سخن زبان وحی

فردوسی سخن را ابزار رسالت و قالب تحقق وحی و هدایت خداوند میداند .او به درستی

بیان میکند که پیامبری و نبوت ،رسول اکرم(ص) ،به واسطهی سخن جامهی عمل پوشید .یعنی

12

خداوند بهترین ابزار راهنمایی بشر را سخن دانست و پیامبر خاتمش را با چنین معجزهای
فرستاد:

ز نيكو سخن به چه اندر جهان

فرخ مهان
به نزد سخن سنج ّ

اگر نامدى اين سخن از خداى

نبى كى بدى نزد ما رهنماى

18

ب) هماهنگی گوهر سخن با خرد

حکیم فردوسی در جایجای شاهنامه در مورد اهمیّت و ماندگاری سخن ،نکتههای نغزی را

بیان میکند .یکی از اصول سخنوری برای فردوسی ،سختگی و بایستگی هماهنگی گوهر سخن

با گوهر خرد است:

سخن چون برابر شود با خرد

روان سراينده رامش برد

توگرسختهایشوسخنسختهگوی

نيايد به بن هرگز اين گفت و گوى20

19

فردوسی در تشبیه زیبایی ،سخن را مخدوم و فرمان بردار خرد میداند .او خرد را به شاه

خدمت آرمانهای شاهی دادگر باشد .در مصرع دوم بیت ،فردوسی هماهنگی سخن و خرد را

مایهی شادی و انبساط روح و روان آدمی تلقی میکند:
خرد شاه بايد زبان پهلوان

چوخواهىكه بىرنج ماند روان 

21

حکیم در ابیات دیگر نیز ،لزوم مطابقت سخن و خرد را گوش زد میکند و ریشهی سخن کژ

را در بیچارگی و فرومایگی گوینده میداند:

روان در سخن گفتن آژير كن

ن
كمان كن خرد را سخن تير ك 

سخن لنگر و بادبانش خرد

به دریا خردمند چون بگذرد

سخن گفتن كژ ز بیچارگی ست

ت
به بیچارگان بر ببايد گريس 

بدان كز زبانست كوشش برنج

چورنجشنجويىسخنرابسنج

22

23

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

و زبان را به پهلوان ،تشبیه میکند که بر اساس بینش سیاسی -اجتماعی حکیم ،پهلوان باید در

در بیت بعدی ،فردوسی افزون بر هماهنگی سخن و خرد ،بایستگی مطابقت سخن و دین را

نیز مطرح کرده است :

سخن جز به يزدان و از دين مگوى
ج) پرهیز از گزافهگویی در سخن

ز نيرنگ جادو شگفتى مجوى24

حکیم فردوسی الف و گزاف و دروغ را مایهی کژی و فرومایگی میداند:

13

نگوييم چندين سخن بر گزاف

كه بيچاره باشد خداوند الف

جوانى هنوز اين بلندى مجوى	

سخن را بسنج به اندازه گوى

دروغست گفتار تو سربسر

سخن گفتن كژ نباشد هنر

د) خوار نشمردن سخن

او

فردوسی باورمند است که باید حرمت سخن را پاس داشت و هرگز نباید آن را خوار شمرد.
از زبان رستم با اشكبوس چنین میسراید:
همى خوار كردى سراسر سخن

ن
جز آن بد كه گفتى ز سر تا به ب 

حکیم ،در بیتی دیگر گفتار سرد را شایستهی مرد جهان دیده نمیداند و تاکید میکند که
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یکی از ویژگی شاهان شایسته این است که قدر سخن و گوهر گفتار را میشناسند و آن را خوار

نمیدارند:

سخن نرم گوى اى جهان ديده مرد

مياراى لب را به گفتار سرد

چنين گفت با شاهزاده تخوار

كه شاهان سخن را ندارند خوار

ه) برتری سخن بر گوهر

حکیم ابوالقاسم باورمند است ،بها و ارزش سخن برتر و فراتر از گوهر است ،با این شرط که

سخنور آن را در جایگاه شایستهاش بکار برد:

سخن بهتر از گوهر نامدار

حکیم ابوالقاسم ،سخن را صدف دانش میداند و بر همین اساس آن را ماندگارترین یادگار

از بشر تلقی میکند:

سخن ماند از ما همى يادگار
14

چو بر جايگه بر برندش بكار

تو با گنج دانش برابر مدار

حکیم در ستايش سلطان محمود نیز ،به این نکته پای میفشرد که سخن از گوهر شاهوار بهتر

و پربهاتر است .یکی از دالیل آن نیز ماندگاری سخن است:
سخن ماند اندر جهان يادگار

سخن بهتر از گوهر شاهوار

و) جاودانگی گوهر سخن

حکیم فردوسی ،سخن را ماناترین گوهر جهان میداند ،که باعث ماندگاری نام بزرگان و

ستایش آیندگان از آنان ،خواهد شد .حکیم فردوسی یکی از راههای مقابله با کوتاه بودن عمر

آدمی را سخنوری و سخن سرایی میداند:

سخن به كه ويران نگردد سخن

چو از برف و باران سراى كهن

ببينيد تا زان بزرگان كه ماند

بريشان بجز آفرين را كه خواند

چو كوتاه شد گردش روزگار

سخن ماند زان مهتران يادگار

چرا که سخن نیک ،چنان که فردوسی از زبان بزرگمهر به نوشين روان میسراید ،کهن شدنی
ز من يادگارست چندى سخن

گمانم كه هرگز نگردد كهن

سديگر بدانى كه هرگز سخن

نگر د د بر مر د د ا نا كهن

حکیم فردوسی دربارهی «نامورنامه» ،سخن جاودانهی خویش ،که خود بیشتر از هر کسی

به ارزشهای آن آشنایی دارد ،به صورت مشخص ،ماندگاری و جاودانگی را پیش بینی میکند:
چو اين نامور نامه آمد ببن

ن
ز من روى كشور شود پر سخ 

بنا ها ى آ با د گر د د خر ا ب

ز طوفان و از تابش آفتاب

پى افكندم از نظم كاخى بلند

كه از باد و باران نيابد گزند

بسى رنج بردم درين سال سى

عجم زنده كردم بدين فارسى

از آن پس نميرم كه من زندهام

كه تخم سخن من پراگندهام

هر آن كس كه دارد هش و راى و دين

ن
پس از مرگ بر من كند آفري 

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

نیست:

چنین به نظر میآید که هرگونه تفسیر و تأویل سخنان فردوسی در مورد سلطان محمود و

یا هر شخص دیگری ،باید معطوف به نگاه کلی فردوسی به شأن و جایگاه سخن انجام پذیرد.

همچنین ،توجه و عنایت ویژهی فردوسی به جایگاه سیاست و زمامداری جامعه ،نیز در هر گونه

تفسیری ،باید مورد مالحظه قرار گیرد.

15

فردوسی در تداوم همان موانع و نگرانیهایش نسبت به آغاز و اتمام نامورنامه ،حکایت میکند که

یک دوست مهربان و صمیمیاش به او پیشنهاد میکند که با توجه به این که تو ارزش هنر سخنوری

را میدانی ،با ترک خواب و آرامش و نیز توان و استعداد سخنوری خویش ،متن شاهنامهی ابومنصور

بلخی را باز سرایی کن و بدین وسیله نزد مهان و بزرگان کشور کسب آبرو نما:
بشهرم يكى مهربان دوست بود
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توگفتىكهبامنبيكپوستبود

مرا گفت خوب آمد اين راى تو

به نيكى گرايد همى پاى تو

نبشته من اين نامه پهلوى

به پيش تو آرم مگر نغنوى

گشاده زبان و جوانيت هست

سخن گفتن پهلوانيت هست

شو اين نامه خسروان بازگوى

بدين جوى نزد مهان آبروى

چو آورد اين نامه نزديك من

ن
بر افروخت اين جان تاريك م 

ستایش های سلطان محمود در شاهنامه

 )1ستایش سلطان محمود در آغاز شاهنامه

سرآمد مهان عص ِر فردوسی ،بدون شک ،سلطان محمود است .او در ادامه به صورت روشن

و شفاف به ستایش این سلطان میپردازد و بیان میکند که در سرایش شاهنامه ،چه نگاهی به
پادشاه سخاوتمند و هنر شناس غزنین داشته است .او در این ابیات به وضوح اظهار میدارد که

با ظهور پادشاهی چون سلطان محمود ،دیگر زمانه عوض شده و زمینهی توجه و عنایت دربار

به هنر فراهم و عصر نوی پدیدار گشته است .به همین دلیل فردوسی ،در مقدمه ،یک مدح غرا،
بیمانند و جاودانهای از محمودشاه ارایه میکند:
جهان آفرين تا جهان آفريد

چنو مر زبانى نيامد پديد

چو خورشيد بر چرخ بنمود تاج

زمين شد بكردار تابنده عاج

چهگويمكهخورشيدتابانكهبود

كزو در جهان روشنايى فزود

ابو القاسم آن شاه پيروز بخت

نهاد از بر تاج خورشيد تخت

فردوسی ،در پیوند با اندیشهی سیاسی ایران باستان ،سلطان محمود را دارای فرایزدی میداند.

(البته همین اندیشه ،مشروعیت الهی پادشاه در عصر فردوسی در مذهب شیعه نیز ،زنده و رایج

بود که بسیاری از پژوهشگران چنین اظهاراتی را نشان از شیعه بودن مذهب فردوسی دانستهاند)
فردوسی معتقد است که دلیل توفیقات و فتوحات سلطان محمود در شرق و غرب عالم ،تایید

آسمانی و همراه بودن فرایزدی با او است.

ز خاور بياراست تا باختر

فر او كان زر
پديد آمد از ّ

فردوسی در ادامه بیان میدارد که من با آگاهی از ویژگیهای عصر محمودی و خصوصیات

حکومتی او ،فهمیدم که ستارهی خفتهام بیدار شده است و اکنون زمان سخن سراییام فرا رسیده
است.

بد ا نستم آ مد ز ما ن سخن

كنون نو شود روزگار كهن

در ادامه ،فردوسی سخنانی را بیان میکند که نشان اعتقاد و باور شدید حکیم ،نسبت به

سلطان محمود است .او میسراید که در یکی از همین شبها ،من با فکر و یاد شهریار محمود،

به خواب ،رفتم و در خواب ،سلطانی را با فر و شکو ه بیمانند ،دیدم و از یکی از حاضران نام او

را پرسیدم ،گفت :این شاه محمود است! متن توصیفات فردوسی حکایتگر امید و باور عجیب

فردوسی نسبت به سلطان محمود میباشد:

بر ا ند يشه شهر يا ر ز مين

بخفتم شبى لب پر از آفرين

دل من چو نور اندر آن تيره شب

نخفته گشاده دل و بسته لب

چنان ديد روشن روانم بخواب

كه رخشنده شمعى بر آمد ز آب

همه روى گيتى شب الژورد

از آن شمع گشتى چو ياقوت زرد

در و دشت برسان ديبا شدى

يكى تخت پيروزه پيدا شدى

نشسته برو شهريارى چو ماه

يكى تاج بر سر بجاى كاله

رده بر كشيده سپاهش دو ميل

ل
بدست چپش هفتصد ژنده پي 

يكى پاك دستور پيشش بپاى

بداد و بدين شاه را رهنماى

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

مرا اختر خفته بيدار گشت

بمغز اندر انديشه بسيار گشت

17
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فر شاه
مرا خيره گشتى سر از ّ

و زان ژنده پيالن و چندان سپاه

چو آن چهره خسروى ديدمى

ازآن نامداران بپرسيدمى

كهاينچرخوماهستياتاجوگاه

ستارست پيش اندرش يا سپاه

يكىگفتكاينشاهروماستوهند

ز قنّوج تا پيش درياى سند

به ايران و توران ورا بندهاند

براى و بفرمان او زند هاند

بياراست روى زمين را بداد

بپر دخت از آن تاج بر سر نهاد

جهاندار محمود شاه بزرگ

گرگ
بهآبشخورآردهمىميشو 

ز كشمير تا پيش درياى چين

برو شهرياران كنند آفرين

چوكودكلبازشيرمادربشست

ت
ز گهواره محمود گويد نخس 

نپيچد كسى سر ز فرمان اوى

نيارد گذشتن ز پيمان اوى

در عالم رویا به فردوسی گفته میشود که تو نیز اگر در پی نام و نشان جاودانی ،باید آن را

در خدمت شاه محمود بجویی:

تو نيز آفرين كن كه گوينده

بدو نام جاو يد جويند ه

فردوسی د ر ادامه میسراید که وقتی از خواب بیدار شدم ،از جای بپا خاستم و به تحسین

و تمجید شهریار پرداختم؛ درم و دینار نداشتم ،تصمیم گرفتم که جان را نثار این سلطان کنم:
چو بيدار گشتم بجستم ز جاى

چه مايه شب تيره بودم بپاى

بر آن شهريار آفرين خواندم

نبودم درم جان بر افشاند م

فردوسی میگوید که احساس وظیفه کردم که به این خواب پاسخ دهم.
بدل گفتم اين خواب را پاسخ است
18

ت
فرخ اس 
كه آواز او بر جهان ّ

حکیم در ادامه ،دالیل بسیار محکم و متقنی در ستایش خود از سلطان محمود بیان میکند .او

فر و داد سلطان را دلیل آبادانی و رونق بینظیر زمین و زمانش میداند:
بران آفرين كو كند آفرين

فرخ زمين
بران بخت بيدار و ّ

فرش جهان شد چو باغ بهار
ز ّ

هوا پر ز ابر و زمين پر نگار

از ابر اندر آمد بهنگام نم

جهان شد بكردار باغ ار م

به ايران همه خوبى از داد اوست

ت
كجا هست مردم همه ياد اوس 

ببزم اندرون آسمان سخاست

ت
برزم اندرون تيز چنگ اژدهاس 

بتن ژنده پيل و بجان جبرئيل

بكف ابر بهمن بدل رود نيل

در این بیت ،فردوسی سلطان محمود را از نظر روح و جان ،یک موجود ملکوتی میداند .نه

تنها یک موجود ملکوتی ،بلکه جان محمود را از جنس باالترین فرشتهی خداوند یعنی جبرییل
میپندارد .اگر کسی به حکیم بودن فردوسی معتقد باشد ،باید باور کند که او تا این پیمانه اهل

محمود ،باور و ایمان خاصی داشته است.

سر بخت بدخواه با خشم اوى

چو دينار خوارست بر چشم اوى

نه كند آورى گيرد از باج و گنج

ج
نه دل تيره دارد ز رزم و ز رن 

هر آن كس كه دارد ز پروردگان

از آزاد و از نيكدل بردگان

شهنشاه را سر بسر دوستوار

بفرمان ببسته كمر استوار

نخستين برادرش كهتر بسال

كه در مردمى كس ندارد هما ل

فر و نصر
ز گيتى پرستنده ّ

زيد شاد در سايه شاه عصر

كسى كش پدر ناصر الدين بود

سر تخت او تاج پروين بود

و ديگر دالور سپهدار طوس

س
كه در جنگ بر شير دارد فسو 

ببخشد درم هر چه يابد ز دهر

همى آفرين يابد از دهر بهر

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

تظاهر و ریا و تملق نبوده است .بلکه به همان دالیل یاد شده و نیز دالیل دیگر ،نسبت به سلطان

فردوسی یکی از ویژگیهای اصلی سلطان محمود را هدایت جامعه به سوی خداوند میداند:
بيزدان بود خلق را رهنماى

سر شاه خواهد كه باشد بجاى

جهان بىسر و تاج خسرو مباد

هميشه بماناد جاويد و شاد
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هميشه تن آباد با تاج و تخت

ز درد و غم آزاد و پيروز بخت

او با این چنین اعتقاد و امیدی به سلطان محمود به سرودن «نامه نامور» ادامه میدهد:
كنون باز گردم بآغاز كار

سوى نامه نامور شهريار

مدح و ستایش فردوسی از سلطان محمود ،به همین مقدمه خالصه نمیشود .او در تداوم

سرایش شاهنامه در هر فرصتی از ستایش سلطان عصرش غفلت نمیکند.
 )2ستایش سلطان محمود در آغاز نقل هزار بیت دقیقی

او در آغاز نقل هزار بیت از دقیقی بلخی؛ یک بار دیگر از زبان دقیقی به مدح سلطان محمود

میپردازد .فردوسی حکایت میکند ،شبی در حالی که جام می به دست داشته است ،دقیقی بلخی

را به خواب میبیند .دقیقی به او پند میدهد که می را به جز به آیین کاووس کی ،مخور و از

این که در عصر شاه عدالت گستر و سخاوتمندی چون شهنشاه محمود ،زندگی میکنی ،نشانهی
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بسی خوشبختی تو است .من قبل از تو به سرایش این نامه آغاز کرده بودم که موفق به سرایش
بیشتر از هزار بیت از آن نشدم و چیزی هم از بابت این هزار بیت عاید حالم نشد .ا ّما تو آن را
به پایان برسان و مطمئن باش که اگر در این زمینه مدتی رنج تحمل کنی ،میتوانی در سایهی
شاه محمود ،به تمام آرزوها و خواستههایت دستیابی فردوسی در البالی همین ابیات دقیقی
دربارهی فتوحات سلطان محمود هم پیش بینیهایی را انجام میدهد:
چنانديدگويندهيكشببخواب

گالب
كهيكجاممىداشتىچون 

دقيقى ز جايى پديد آمدى

بران جام مى داستانها زدى

به فردوسی آواز دادى كه مى

مخور جز بر آيين کاووس كى

كه شاهى ز گيتى گزيدى كه بخت

ت
بدو نازد و لشكر و تاج و تخ 

شهنشاه محمود گيرنده شهر

ز شادى بهر كس رسانيده بهر

از امروز تا سال هشتاد و پنج

ج
بكاهدش رنج و نكاهدش گن 

ازين پس بچين اندر آرد سپاه

همه مهتران برگشايند را ه

نبايدش گفتن كسى را درشت

ت
همه تاج شاهانش آمد بمش 

بدين نامه گر چند بشتافتى

كنون هرچ جستى همه يافتى

ازين باره من پيش گفتم سخن

سخن را نيامد سراسر به بن

ز گشتاسپ و ارجاسپ بيتى هزار

بگفتم سر آمد مرا روزگار

دقیقی ،از اینکه این هزار بیتش توسط فردوسی به حضور سلطان محمود خواهد رسید ،اظهار

شادمانی میکند و معتقد است که چنین توفیقی روانش را از خاک به افالک بر خواهد کشید.
گر آن مايه نزد شهنشه رسد

روان من از خاك بر مه رسد

فردوسی پس از نقل هزار بیت دقیقی ،ضمن ارزیابی و نقد کار دقیقی میگوید ،من سالها

درنگ کردم و به تکمیل کار نپرداختم ،به این دلیل که بخشندهای از پادشاهانی که بر تاج و تخت

ابراز کنم .به همین دالیل ،بیست سال از سرودن سخن دست کشیدم تا شهریار مناسب آن را بیابم.
من اين نامه فرخ گرفتم بفال

بسى رنج بردم به بسيار سال

نديدم سرافراز بخشندهيى

بگاه كيان بر درخشندهيى

مرا اين سخن بر دل آسان نبود

بجز خامشى هيچ درمان نبود

نشستنگه مردم نيك بخت

يكى باغ ديدم سراسر درخت

بجايى نبد هيچ پيدا درش

بجز نام شاهى نبد افسرش

كه گر در خور باغ بايستمى

اگر نيك بودى بشايستمى

سخن را چو بگذاشتم سال بيست

ت
بدان تا سزاوار اين رنج كيس 

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

کیانی تکیه زده باشد ،نمییافتم .این مهم برای من خیلی مشکل بود ،ا ّما نمیتوانستم آن را اظهار و

شاید از واژهی «بگذاشتم» چنین به نظر برسد که فردوسی سخن سروده شدهاش را کنار

گذاشته تا شاهنشاه مورد نظرش را پیدا کند .ا ّما این برداشت با سخنان فردوسی در مقدمه ،قابل
جمع نیست .چون در مقدمه ،فردوسی از شروع طرح عظیمش سخن میگوید و نگرانیهایش را

برای تداوم کار بیان میکند و در همین راستا پادشاهی محمود را یک دریچه امید تلقی مینماید.

پس این جا ،نیز باید بیت را به گونهای معنا کنیم که قابل جمع با دیگر سخنان فردوسی باشد.
چنین معنا و برداشتی از این ابیات هم چنین خواهد بود که فردوسی سالها اصل سرودن شاهنامه
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را کنار گذاشته بوده است.
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ابو القاسم آن شهريار جهان

كزو تازه شد تاج شاهنشها ن

فر و جود
جهاندار محمود با ّ

كه او را كند ماه و كيوان سجود

سر نامه را نام او تاج گشت

ت
بفرش دل تيره چون عاج گش 
ّ

ببخش و بداد و براى و هنر

نبد تاج را زو سزاوارتر

بيامد نشست از بر تخت داد

جهاندار چون او ندارد بياد

ز شاهان پيشى همى بگذرد

نفس داستان را همى نشمرد(؟)

چه دينار بر چشم او بر چه خاك

برزم و ببزم اندرش نيست باك

گه بزم ز ّر و گه رزم تيغ

ز خواهنده هرگز ندارد دري غ

 )3ستایش سلطان محمود در داستان هفت خوان اسفندیار

فردوسی در داستان هفت خوان اسفنديار ،یک بار دیگر لب به ستایش سلطان محمود

میگشاید.

كنونزينسپسهفتخوانآورم

سخنهاى نغز و جوان آورم

اگر بخت يكباره يارى كند

برو طبع من كامگارى كند

بگو يم بتأ ييد محمو د شا ه

فر و آن خسروانى كاله
بدان ّ

كه شاه جهان جاودان زنده باد

بزرگان گيتى و را بنده باد

فردوسی زمان نشستن سلطان محمود بر تخت کیانی را برج حمل و آغاز فصل بهار میداند

و شکوفایی و سبزینگی طبیعت را با این اتفاق خجسته بیارتباط نمیپندارد:
چو خورشيد بر چرخ بنمود چهر

بياراست روى زمين را بمهر

ببرج حمل تاج بر سر نهاد

ازو خاور و باختر گشت شاد

پر از غلغل و رعد شد كوهسار

پر از نرگس و الله شد جويبار

ز الله فريب و ز نرگس نهيب

ز سنبل عتاب و ز گلنار زيب

پر آتش دل ابر و پر آب چشم

خروش ُمغانى و پر تاب خش م

چو آتش نمايد بپااليد آب

ب
ز آواز او سر بر آيد ز خوا 

چو بيدار گردى جهان را ببين

ن
كه ديباست گر نقش مانى بچي 

چو رخشنده گردد جهان ز آفتاب

رخ نرگس و الله بينى پر آب

بخندد بدو گويد اى شوخچشم

بهعشقتوگرياننهازدردوخش م

جالب است که بر اساس متن شاهنامه ،نخستین پادشاه ایران زمین ،کیومرث نیز در برج حمل

فره
بر تخت مینشیند و این همزمانی و تقارن از نظر فردوسی نا مرتبط به مشروعیت کیهانی و ّ

ایزدی این دو پادشاه نیست .بر اساس همین برداشت ،فردوسی در موارد متعددی از شاهنامه،
سده ،یعنی دوازدهمین روز از بهمن ماه ،در شاهنامه چنین آمده است:
پـژوهـنده نامــه باســتان

كه از پهلوانان زند داستا ن

چنين گفت كايين تخت و كاله

كيومرث آورد و او بود شاه

چو آمد به برج حمل آفتاب

ب
جهان گشت با فر و آيين و آ 

بتابيد ازان سان ز برج بره

كه گيتى جوان گشت ازو يكسره

كيومرث شد بر جهان كدخداى

نخستينبكوه اندرون ساخت جاى

شایان ذکر است که جمشید ،یکی دیگر از شاهان مشروع و محبوب ایران باستان نیز در ماه

بهمن به شهنشاهی و نیز پیامبری دست یافتهاست.

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

سلطان محمود را وارث تاج و تخت کیانی دانسته است .دربارهی زمان پادشاهی کیومرث در روز

فردوسی در ادامه ،سلطان محمود و برکات پادشاهیاش را برتر از برکات طبیعت میداند ،چرا

که شکوفایی و بارش باران سبزینه آفرین طبیعت ،تنها مخصوص فصل بهار است ا ّما بخشندگی

و بهارآوری شهنشاه محمود فصل خاصی را نمیطلبد و در تمام فصول ساری و جاری است.

با چنین برداشتی از سلطان محمود ،طبیعی مینماید که فردوسی پس از ستایش ،برای پایداری
شاهیاش دست به نیایش بردارد:

نخندد زميـن تا نگريد هوا

23
هوا را نخوانم كف پادشا

سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

24

كه باران او در بهاران بود

نه چون ه ّمت شهرياران بود

بخورشيد ماند همى دست شاه

چو اندر حمل برفرازد كاله

اگرگنجپيشآيدازخاكخشك	

و گر آب دريا و گر در و مشك

ندارد همى روشنايش باز

ز درويش و ز شاه گردن فراز

كف شاه ابو القاسم آن پادشا

چنين است با پاك و ناپارسا

دريغش نيايد ز بخشيدن ايچ

نه آرام گيرد بروز بسيچ

چو جنگ آيدش پيش جنگ آورد

سر شهرياران بچنگ آورد

بدانكسكهگردننهدگنجخويش

ش
ببخشد نينديشد از رنج خوي 

جهان را جهاندار محمود باد

ازو بخشش و داد موجود باد

 )4ستایش سلطان محمود در داستان سفر رستم به کابلستان

فردوسی در آغاز داستان سفر عاشقانه رستم به کابل ،یک بار دیگر از سلطان محمود غزنوی

سخن میزند و از او ستایشها به عمل میآورد و آرزو میکند که خداوند بزرگ توفیقش دهد تا
بتواند کار شاهنامه را به پایان برساند و آن را به نام محمود شاه به عالم ثبت کند و به درگاهش

تقدیم نماید:

يكى پير بد نامش آزاد سرو

كه با احمد سهل بودى بمرو

دلى پر ز دانش سرى پر سخن

زبان پر ز گفتارهاى كهن

كجا نامه خسروان داشتى

تن و پيكر پهلوان داشتى

بسام نريمان كشيدى نژاد

بسى داشتى رزم رستم بياد

بگويم كنون آنچ از و يافتم

سخن را يك اندر دگر بافتم

اگر مانم اندر سپنجى سراى

روان و خرد باشدم رهنماى

سر آرم من اين نامه باستان

بگيتى بمانم يكى داستا ن

بنام جهاندار محمود شاه

فر ديهيم و گاه
ابو القاسم آن ّ

این ابوالقاسم محمودشاه ،در نزد فردوسی از چنین جایگاه و صفتهایی برخوردار است:

پادشاه ایران و نیران و هند است؛ به خاطر بهرهمندی از فره ایزدی باعث آبادی جهان است و

بخشنده و دانا.

خداوند ايران و نيران و هند

فرش جهان شد چو رومى پرند
ز ّ

ببخشش همى گنج بپراگند

بدانايى از گنج نام آگند

بزرگست و چون ساليان بگذرد

ازو گويد آن كس كه دارد خرد

ز رزم و ز بزم و ز بخش و شكار

خرم بهار
ز دادش جهان شد چو ّ

فردوسی در ادامه ،آرزوی دیدار سلطان محمود و دربار و سپاهش را با چنین احساسی
خنك آنك بيند كاله ورا

همان بارگاه و سپاه ورا

خنک به مفهوم خوشا است .یعنی سعادتمند کسی است که کاله و بارگاه سلطان محمود را

مشاهده کند .جالب است که فردوسی در ادامه بیان میکند که اگر چنین توفیقی فراهم شود ،چه
گالیهها و شکایتهایی را در حضور شاهنشاه مطرح خواهد کرد :شکایت از پیری ،تهی دستی،
بد اقبالی و سخت سالی:

دو گوش و دو پاى من آهو گرفت

ت
تهى دستى و سال نيرو گرف 

ببستم برين گونه بدخواه بخت

ت
بنالم ز بخت بد و سال سخ 

فردوسی در خیاالتش میسراید که اگر توفیق دیدار فراهم شود ،به سلطان خواهم گفت که

شب و روز تحسینگر و آفرینگویی آن شهریار دادگرم .نه تنها من که تمام مردم شهر این چنینند،

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

میسراید:

جز آن دسته از کسانی که بد دین و بد گوهرند.
شب و روز خوانم همى آفرين

بران دادگر شهريار زمين

همه شهر با من بدين ياورند

جزآنكسكهبددينوبدگوهرند

فردوسی در ادامه ،دالیل این ستایش همگانی از سلطان محمود را چنین بیان میکند:
كه تا او بتخت كيى بر نشست

ت
در كين و دست بدى را ببس 
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بپيچاند آن را كه بيشى كند

و گر چند بيشى ز پيشى كند

ببخشايد آن را كه دارد خرد

ز ا ند ا ز ه ر و ز بر نگذرد

ازو يادگارى كنم در جهان

كه تا هست مردم نگردد نها ن

بدين نامه شهرياران پيش

ش
بزرگان و جنگى سواران پي 

همهرزموبزمستوراىوسخن

گذشته بسى روزگار كهن

همان دانش و دين و پرهيز و راى

همان رهنمونى بديگر سراى

ز چيزى كزيشان پسند آيدش

همين روز را سودمند آيدش

كزان برتران يادگارش بود

همان مونس روزگارش بود

در ابیات بعدی ،فردوسی چشم داشتها و انگیزههای خویش را از سرایش اثر فاخرش ،نامور
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نامه ،یک بار دیگر در سه نکته به صراحت بیان میکند .پیش از این بیان شد که هدف نخستین
فردوسی از خلق شاهکارش ،فهم شقاوت و یافتن راه سعادت برای جوامع بوده است .که با

اهداف و انگیزههای آتی ناسازگاری ندارد و قابل جمعند:
 .1دریافت دینار از شهریار

 .2آمرزش و پاداش اخروی از ناحیهی خداوند به دیگر سرای
 .3باقی ماندن نام و نشان از فردوسی پس از مرگ
همى چشم دارم بدين روزگار

كه دينار يابم من از شهريار

دگر چشم دارم بديگر سراى

كه آمرزش آيد مرا از خداى

كه از من پس از مرگ ماند نشان

ز گنج شهنشاه گردنكشا ن

 )5ستایش سلطان محمود در داستان ساخت شهر داراب گرد

فردوسی در آغاز داستان ساختن «شهر داراب گرد» توسط داراب ،یک بار دیگر از سلطان

26

محمود به خاطر دادگری ،مهربانی و آبادانیاش به نیکی یاد میکند و نیز با صنعت ایهام ،برای
پسرش مسعود آرزوی سالمتی و عمر جاودانی مینماید:

كنون آفرين جهان آفرين

بخو ا نيم بر شهريا ر زمين

ابوالقاسم آن شاه خورشيد چهر

بياراست گيتى بداد و بمهر

نجويد جز از خوبى و راستى

نيارد بداد اندرون كاستى

جهان روشن از تاج محمود باد

همه روزگارانش مسعود باد

هميشه جوان تا جوانى بود

همان زنده تا زندگانى بود

 )6ستایش سلطان محمود در داستان پادشاهی اشکانیان

فردوسی در حکایت «پادشاهى اشكانيان» باز هم زبان به مدح سلطان محمود میگشاید .او در

این ابیات ،جهاندار محمود را به دانشگرایی ،خردورزی و سرافزاری میستاید و برایش آرزوی
كنون پادشاه جهان را ستاى

برزم و ببزم و بدانش گراى

سرافراز محمود فرخنده راى

كزويست نام بزرگى بجاى

جهاندار ابوالقاسم پر خرد

كه رايش همى از خرد برخورد

همى باد تا جاودان شاد دل

ز رنج و ز غم گشته آزاد دل

شهنشاه ايران و زابلستان

ز قنّوج تا مرز كابلستا ن

برو آفرين باد و بر لشكرش

كشورش

چه بر خويش و بر دوده و

جهان تا جهاندار محمود باد

وزو بخشش و داد موجود باد

)7ستایش سلطان محمود در حکایت فرمان نوشین روان

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

جهانداری تا پایداری جهان میکند:

حکیم ابوالقاسم ،یک بار دیگر در پایان حکایت فرمان نوشیروان ،اسب سخن را به ستایش

سلطان محمود ،هی میکند و جوانی اندیشهی خود را در فصل پیری ،مرهون فضای حاکمیت

سلطان محمود میداند .چرا چنین نباشد؟ در حالی که به نظر فردوسی پاکزاد ،هنگامی که از فراز
منبر ،محمود خطبه بخواند ،صلیب که یک چوب خشک و بیجان است ،به موجود جاندار و

صاحب درک و شعور تبدیل میشود و به دین حضرت محمد میگراید:
گذشتم ز توقيع نوشين روان

جهان پير و انديشه من جوا ن

27

مرا طبع نشگفت اگر تيز گشت

ت
بپيرى چنين آتش آميز گش 

ز منبر چو محمود گويد خطيب

بدين محمد گرايد صليب

فردوسی در ادامه میگوید ،چند گاهی بود که من به سرودن این نامه مشغول بودم ،ا ّما به

دلیل عدم استقبال زمانه ،آن را پنهان میکردم .تا اینکه نام محمود به تاج سخن تبدیل شد و بستر

ستایش و سخن در آفاق فراهم گشت و با حضور شاه محمود در جهان ،بیتردید زمینههای جود

هم ،موجود گشت:

همى گفتم اين نامه را چند گاه

نهان بد ز خورشيد و كيوان و ماه

چو تاج سخن نام محمود گشت

ت
ستايش ب ه آفاق موجود گش 

ز ما نه بنـا م و ى آ با د با د

سپهر از سر تاج او شاد باد
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جهان بستد از بتپرستان هند

به تيغى كه دارد چو رومى پرند

كنون ال جرم جود موجود گشت

ت
چو شاه جهان شاه محمود گش 

اگر بزم جويد همى گر نبرد

جهان بخش را اين بود كاركرد

ابوالقاسم آن شاه پيروز و داد

زمانه بديدار او شاد باد

 )8ستایش سلطان محمود در انجام شاهنامه

حکیم فردوسی در انجام و پایان اثر جاودان «نامورنامه» یک بار دیگر به ستایش شهنشاه

محمود ،زبان میگشاید و در همین بخش از ماندگاری و مانایی اثرش نیز سخن میگوید ،که
نشان از درک و باور شگرف حکیم از اثرش میباشد .وقتی در یک چنین موقعیتی که حکیم از
ماندگاری و عظمت بینظیر اثرش سخن میگوید ،ستایش اینگونه از سلطان محمود ،زمینهی

هرگونه تعارف و تملق را از ساحت حکیم دور میکند و نشان میدهد که حکیم فردوسی نسبت
به سلطان محمود عالقه و میل قلبی داشته است؛ و گر نه در آستانهی  75سالگی در حالی که
عمری را به حکمت و دانش سپری کرده است ،تنها به طمع گنج و صلهی سلطان محمود ،بعید
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به نظر میرسد که فردوسی این گونه پرشور و بی بدیل زبان به ستایش بگشاید:
همـى گاه محمـود آباد باد

سرش سبز باد و دلش شاد باد

چنانش ستايم كه اندر جهان

سخن باشد از آشكار و نها ن

مرا از بزرگان ستايش بود

ستايش و را در فزايش بود

كه جاويد باد آن خردمند مرد

هميشه بكام دلش كار كرد

همش راى و هم دانش و هم نسب

چر اغ عجم آفتا ب عر ب

سر آمد كنون قصه يزدگرد

بمـاه سـفندارمد روز ارد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار

بنام جهان داور كردگـار

به ابیات بعدی به خوبی دقت کنید .کسی که به اثرش چنین اعتقاد راسخی داشته باشد،
چو اين نامور نامه آمد ببن

ن
ز من روى كشور شود پر سخ 

بناهاى آباد گردد خراب

ز طوفان و از تابش آفتا ب

پى افكندم از نظم كاخى بلند

كه از باد و باران نيابد گزند

بسى رنج بردم درين سال سى

عجم زنده كردم بدين فارسى

از آن پس نميرم كه من زندهام

كه تخم سخن من پراگندهام

هر آن كس كه دارد هش و راى و دين

ن
پس از مرگ بر من كند آفري 

افزون بر اینها ،باید گفت که فردوسی چنان چه گذشت ،جایگاه ویژهای برای سخن قایل

است .او سخن را مالزم خرد و دین میپسندد و الف و گزاف و دروغ را از شأن سخنوری دور
میداند .او در مقام مقایسهی گنج و سخن ،به روشنی سخن را پر بهاتر میداند .پس چگونه

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

چگونه آن بدون باور و میل قلبی به آرزوی رسیدن به گنج و درم شاه محمود قربانی خواهد کرد؟

میتوان گفت که او بر خالف بینش و دانشش نسبت به سخن ،سختهترین سخن ،یعنی نامورنامه
را از مدح سلطان محمود پر کرده است؟ وانگهی ،اگر هدف فردوسی از این ستایشها ،تنها به

دست آوردن دل سلطان میبود ،با توجه به این که او سلطان سخن است و اثرش روشنترین
شاهد بر این مدعا میباشد ،میتوانست بسیار با تعابیر و توصیفات سادهتر و چند پهلوتر به چنین

هدفی نایل آید .پس جهت آن که برای پیرایش اثر ،مقام صاحب اثر را مخدوش نسازیم ،باید
گفت که حکیم فردوسی ،آنچه را که در مورد سلطان محمود سروده است ،باور و نظرش بوده که
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حتی اگر این نظر ،از نگاه ما اکنون ،صائب نباشد ،به مقام فردوسی خدشهای وارد نمیکند .او با

توجه به برداشت و شرایط عصر خود ،چنان برداشتی از شاه محمود ،داشته است.

خالصه و نتیجهگیری

از مقدمه و طرح مسالهای فردوسی در شاهنامه ،چنین بر میآید که انگیز ه او از سرایش این اثر

ماندگار ،با تحمل رنج سی ساله ،تنها نقالی و داستان پردازی و یا دریافت صله و اموری از این

قبیل نبوده است .بلکه هدف از نقل و جمع آوری این حکایتها ،پی بردن به راز عقبماندگی
و وضع فالکت بار جامعه و در سایهی آن یافتن راه خوشبختی برای آیندگان بوده است .او برای

رسیدن به این هدف موانعی را هم بر سر راه خود میدیده است که عبارت بوده از:
 .1ترس از مرگ
 .2نگرانی از عدم توانایی مالی برای انجام این طرح کالن
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 .3نبود حامی و مشتری برای اثرش
فردوسی در حالی که مدتها با چنین نگرانیهایی ،دست و پنجه نرم کرده است ،متوجه

میشود که با ظهور حکومت سلطان محمود ،زمانه ،نو شده و زمینهی سخنوری و هنرمندی

فراهم آمده است .پس باید از این فضای دلکش و بهاری ،بهره برد و با سرودن «نامورنامه» از
سویی به توجه ،بذل و بخشش محمود شاه دست یافت و از دیگر سو ،در تاریخ هنر ،نام خود

را جاودانه رقم زد؛ لذا است که به اتمام (بنا به احتمالی که قبل از این بخشهای از شاهنامه را
سروده باشد) و یا آغاز اثر ماندگارش همت میگمارد.

فردوسی در آغاز و پایان کتاب و نیز در آغاز داستانهای مهم شاهنامه ،زبان به ستایش محمود

میگشاید .این امر نشانگر آن است که ستایش فردوسی از محمود ،یک ستایش ظاهری و از سر
تملق و صله جویی نیست .چنین تفسیر و توجیهی هرگز با مقام حکمت فردوسی قابل جمع

نمیباشد .آیا میتوان توجیه کرد که فردوسی در حکایت دیدن خواب سلطان محمود و دقیقی
شاعر ،دروغ سازی میکند ،تا ستایشهایش را در مورد سلطان محمود برای عصر خویش و
30

تاریخ توجیه کرده باشد!؟ فردوسی به صراحت بیان میکند که به خوابش باور قلبی داشته است

و آن را نوعی الهام ،فهم و تعبیر کرده است و تصریح میکند که احساس وظیفه کرده است که

به این خواب پاسخ دهد :

بدل گفتم اين خواب را پاسخ است

فرخ است
كه آواز او بر جهان ّ

فردوسی در طول این ستایشها ،تمام صفات و ویژگی یک حاکم خوب و مطلوب را بر

اساس اندیشهی سیاسی ایران باستان و اعتقادات اسالمی به سلطان محمود نسبت میدهد .صفات

فره ایزدی ،داد گری ،دانایی ،نورانیْت ،باعث شکوفایی و
و ویژگیهایی چون برخورداری از ّ
آبادانی زمین ،هادی و راهنمای اهل زمین و ...در بعضی از ابیات ،حتی سلطان محمود را دارندهی
روح ملکوتی و قدسی و جان جبرائیلی میداند:

بتن ژنده پيل و بجان جبرئيل

بكف ابر بهمن بدل رود نيل

از طرف دیگر ،او سلطان محمود را وارث تاج و تخت کیانی میپندارد که میشود از جمع

سیاسی ایران باستان ،و هم بر اساس معیارهای اسالمی ،حاکم مشروع و دادگر میپندارد .گمان
تقرب به نزد شاه ،برای دست یابی به گنج و سکه،
نمیکنم این توصیفات را بر تعارف و کسب ّ
بتوان توجیه کرد .بله شاید در مورد عنصری و منوچهری چنین گمانههایی آسان باشد ،ا ّما در
مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی چنین گمانی ،بسیار سخت و دشوار مینماید .افزون بر این که

اگر هدف فردوسی از این ستایشها صوری و تشریفاتی و به قصد جلب توجه محمود ،میبود،

برای سلطان سخن ،راههایی بسیار سادهتر از این وجود داشت ،پس بر اساس ظواهر و تصریحات

متن شاهنامه ،تا دلیل و مدرکی بر خالف ثابت نشده است ،باید به همین ظواهر پای بند بود.

با توجه به این ابیات و اظهارات حکیم فردوسی از سویی و اعتقاد استوار حکیم نسبت به

جایگاه سخن و سیاست از سوی دیگر ،میتوان چنین نتیجه گرفت که فردوسی ،به سلطان

محمود و پادشاهی عادالنهاش باور وثیقی داشته است و بعید به نظر میرسد که سخنانش از

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

این دو ویژگی چنین برداشت کرد که فردوسی ،محمود شاه را هم از منظر باورهای اجتماعی و

سر تظاهر بوده باشد و دیگر اینکه حداقل در مورد سرایش شاهنامه ،نقش سلطان محمود و

حمایتهای او از شاعران و سخن سرایان ،تأثیر بیچون و چرایی داشته است .چه بسا اگر نگاه

و برداشت فردوسی نسبت به سلطان محمود مطابق ستایشهایش نمیبود ،هیچ گاهی این اثر

سترگ پدید نمیآمد .آخرین دلیل برای حسن نظر فردوسی در مورد شاه محمود ،ابیاتی است
درآغاز داستان خسرو و شیرین ،که در آن فردوسی عامل تباه شدن بازارش در نزد سلطان را

بدگویی و حیله رقیبان و حاسدان میداند؛ نه برداشت و فهم شخص سلطان از شعرش .فردوسی

هنوز هم شاه محمود را بخشنده و درخشنده میداند و نفع و ضرر شخصیاش را چنانچه از
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حکیمی چون او انتظار میرود ،مالک ارزیابی شاه ،قرار نمیدهد:
چنین شهریاری و بخشنده ای /به گیتی ز شاهان درخشنده ای
نکرد اندرین داستان ها نگاه /ز بدگوی و بخت بد آمد گناه
حسد برد بد گوی در کار من /تبه شد بر شاه بازار من

25

این نکته را برای برخی از خوانندگان یادآوری کنم که هجونامههایی که در بعضی از مقدمهها

و منابع از زبان فردوسی نسبت به سلطان محمود نقل شده است به اتفاق محققان جعلی والحاقی

است 26و به تعبیر دکتر عبداالحمد جاوید ،این هجونامهها « نه تنها دون شان و مقام فردوسی،
علو طبع ،مناعت نفس و عفت کالم و فکر او است ،بلکه از نظر شعری ،سست و نا تندرست

افتاده و هرگز به مرتبهی کالم فردوسی نمی رسد»
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پینوشت
 -1اسالمی ندوشن ،دکتر محمد علی ،سرو سایه افکن درباره فردوسی و شاهنامه ،تهران ،انتشارات
یزدان ،چاپ سوم ،1373 ،ص.7
 -2صفا ،دکتر ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات فارسی ،1385 ،ص 458و  .463رزمجو دکتر حسین ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ اول .زرین ،کوب ،دکترعبدالحسین ،کاروان حله ،تهران،
 -3ریحانی ،محمد امین ،سرچشمههای فردوسی شناسی ،تهران ،نشر موسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،1372 ،ص.82
 -4نظامی عروضی ،ابوالحسن ،چهار مقاله ،تصحیح عالمه قزوینی ،به اهتمام محمد معین ،تهران،
انتشارات جامی ،چاپ پنچم ،1383 ،ص79و .80
 -5تاریخ سیستان ،تحقیق ملک الشعرای بهار ،تهران ،کالله خاور ،چ دوم ،1366 ،ص7و .8
 -6ادواردویچ ،برتلس یوگنی ،تاریخ ادبیات فارسی -تاجیکی ،ترجمه سیروس ایزادی ،تهران ،زوار،
چاپ اول ،1386 ،ص.282
 -7فوگلیسنگ ،ویلیام ،افغانان ،تاریخ قدیم اقوام و سرزمینهای افغانستان امروزی ،تا ظهور سلطنت
افغانها ،به اساس شواهد باستان شناسی ،ترجمه سهیل سبزواری ،2012 ،ص  .127ناشر؟

یسودرف همانهاش رد یونزغ دومحم ناطلس تیصخش و شقن

انتشارت علمی ،1370 ،چاپ ششم ،ص.38

 -8خلیلی ،خلیل اهلل ،دیوان ،به کوشش محمد کاظم کاظمی ،تهران ،ابراهیم شریعتی افغانستانی ،چاپ سوم.136 ،
 -9غبار ،میر غالم محمد ،افغانستان در مسیر تاریخ ،ج اول ،تهران.ناشر؟
 -10اسالمی ،ندوشن ،دکتر محمد علی ،سرو سایه افکن درباره فردوسی و شاهنامه ،تهران ،انتشارات
یزدان ،چ سوم.3 ،
 -11فردوسی ،ابوالقاسم  ،شاهنامه فرودسی ،از روی چاپ مسکو ،ج اول ،تهران ،دفتر نشر داد ،1374 ،ص .21
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 -12همان ،ص21
 -13همان ص.21
 -14همان ص22
 -15همان ص.22
 -16همان ص.22
 -17همان ص.23
 -18همان ،ص.23
 -19فردوسی ،پیشین ،ج سوم ،ص.6
 -20فردوسی ،پیشین ،ج دوم ،ص.301
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 -21هملن ،ج هفتم .،ص.331
 -22همان ،ج هشتم ،ص.145
 -23همان ،ص.54
 -24همان ،ص.151
 -25همان ،ج  ،9ص.210
 -26ر.ک .ریاحی ،محمد امین ،سر چشمههای فردوسی شناسی ،تهران.1372،
 -27جاوید ،دکتر اخشید ،مقاالت جاوید ،پژوهشهای ادبی ،کابل  ،انتشارات سعید ،ج  ،1390 ،3ص .37

پیوند سیاست با اخالق و شریعت

*1

پوهندوی دکتر محمد قاسم الیاسی

چکیده

در این مقاله بر فرض پذیرش مناسبات شریعت ،اخالق و سیاست ،پرسشهای زیر مطرح میگردد:
 -1آیا سیاست ،اخالق و شریعت ،عین همدیگرند و وحدت دارند؟
 -2آیا بین سیاست ،اخالق و شریعت «عینیت– تعامل » برقرار است؟
 -3آیا سیاست در خدمت اخالق و هردو زمینه ساز اجرای کامل شریعت بوده ،همانند عبد که با تمام
وجود در اختیار موال است ،و شریعت بسان روح ،غایت و موالی سیاست میباشد؟

عیرش و قالخا اب تسایس دنویپ

از دیر باز رابطهی شریعت ،اخالق و سیاست دغدغهی فیلسوفان و دینپژوهان بوده است ،نخستینبار
فارابی فیلسوف مسلمان ،از پیوند این سه مقوله به تفصیل سخن گفت؛ به پیروی از ایشان ،سایر فیلسوفان
مسلمان این مساله را از جملهی مهمترین مباحث در حکمت عملی میآوردند .در این میان صدرالمتألهین،
که حکمت متعالیه وامدار اندیشههای او میباشد ،علیرغم تصور صوفیمسلکان از یک سو ،و دنیاگرایان
از سوی دیگر ،که قایل به جدایی محسوس از معقول ،و دنیا از آخرت میباشند ،به خوبی توانسته است
بین اینها پیوند ایجاد کند و بر این اساس رابطهی شریعت ،اخالق و سیاست را از هم ناگسستنی دانسته
و فرضیههای «عینیت  -وحدت»« ،عینیت– تعامل» و باألخره «غایی– ابزاری» را در اذهان تقویت کرده و با
اصول و مبانی محکمی این رابطه را تثبیت کند.

پاسخ حکمت متعالیه ،با توجه به مبانی و اصول ،و عبارات و تعبیرهای ایشان نسبت به هر سه پرسش
قابل تصویر است؛ اما رهیافت سوم «غایی -ابزاری» در اندیشهی صدرالمتالهین ،ترجیح خواهد داشت؛ زیرا
از تحلیل مبانی نظری رابطهی شریعت و سیاست -که عبارتند از :خیریّت وجود ،جایگاه انسان در هستی
(خالفت الهی) ،جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس انسان ،حرکت جوهری نفس و اختیار انسان،
غیر مکتفی بالذات بودن انسان و مدنیت وی ،لزوم بعثت انبیاء ،رابطهی دنیا و آخرت ،و حسن و قبح عقلی-
به راحتی میتوان هر سه رهیافت را به دست آورد؛ اما با تعمق و کاویدن مبانی مزبور و تحقیق و کاوش در
ظاهر عبارات و تعبیرهای صریح صدرالمتألهین رهیافت سوم را تأیید میکند.

واژگان کلیدی :شریعت ،اخالق ،سیاست ،حکمت ،رابطهی شریعت ،اخالق و سیاست در

حکمت متعالیه.

*  .پوهندوی دکتر محمدقاسم الیاسی ،آمریت تحقیقات علمی دانشگاه
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 -1طرح بحث و فرضیهها

مناسبات شریعت ،اخالق و سیاست از مفاهیم و روابط ارزشمند ،تنومند و پر باری هستند که

میتوانند جامعهی ایدهآل ،مترقی و انسانهای با فضیلت بسازند و پرورش دهند .این سه مفهوم

در اندیشهی فیلسوفان در عرض همدیگر در بستر حکمت عملی پرورش یافته ،که متأسفانه در

دنیای تفکر معاصر ،جایگاه و پایگاه خویش را از دست داد ه و تا آن جایی غریب واقع شدهاند که،

در اندیشهی بسیاری از نظریه پردازان معاصر ،یادی از ارزشهای همکاری و تعامل آنها به میان
نمیآید .به جای آن :قدرت ،لذت ،منفعت و خواستههای مادی ِ
صرف ،بدیل آن قرار گرفته است.

اگر بر فرض ،گهگاهی تلقیهایی هم از آن ،در محافل علمی صورت میگیرد ،ناظر بر شریعت
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سکوالر ،اخالق نسبی یا اومانیستی و به عنوان یک وسیله برای اهداف سیاسی طرح میشود.

این در حالی است که از دیرباز ،بحث مناسبات شریعت ،اخالق و سیاست در بین فیلسوفان و
دین-پژوهان دغدغهی خاطر و به عنوان پرسش اساسی بوده است؛ تا آن جا که صدرالمتألهین

ریشهی نخستین آن را به کتاب نوامیس افالطون نسبت میدهد .از این رو این نوشته باور دارد
که بر خالف تصور صوفیمسلکان حاشیهنشین ،و سکوالریستهای دنیاگزین -اخالق بدون

سیاست ،بیبنیاد ،دور از اجتماع و در حاشیهای زندگی میکند که ،هیچ ارزش فردی و اجتماعی
ندارد .از سوی دیگر ،سیاست بدون اخالق نیز به معنای صحه گذاشتن به تاخت و تازهای

قدرتطلبانی است که به استعمارگری و استثمارگری خویش ادامه میدهند .اما اخالق همراه
سیاست و سیاست بر محوریت دیانت ،میتواند در بعد فردی تعهد و تخصص را به ارمغان آورد

و در بعد اجتماعی مسئولیتپذیری و قانونمندی را پرورش دهد .بر این اساس نگارنده باور
دارد که صدرالمتالهین سیاستی مبتنی بر اخالق و اخالق توأم با دیانت را پایهریزی و طرح کرده

است ،و بدین صورت تصویری از مدینهی متعالیه و شهر فاضله ارایه داده است .لذا دربارهی

شریعت ،اخالق و سیاست رهیافتهای گوناگون و فرضیههای مختلفی مطرح خواهد بود .ما
36

نخست فرضیههای موافق و رقیب را نام میبریم ،آنگاه در اخیر فرضیه اصلی تحقیق و فرضیههای

جایگزین را برمیگزینیم:

الف) تعارض و تباین

ب) تمایز و تفکیک
ج) «عینیت -وحدت»
د)«عینیت -تعامل»
ه) «غایی -ابزاری»
و) «هدف -وسیله»
الف) بر اساس رهیافت نخست ،شریعت ،اخالق و سیاست با همدیگر سازگاری ندارند .نه

شریعت را با سیاست کاری است و نه سیاست را با شریعت .از سوی دیگر اخالق اگر دینی
باشد با سیاست سازگاری ندارد و اگر غیر دینی باشد با دیانت سازش ندارد و هیچ کدام دیگری

را برنمیتابد .این تز تعارض دین ،اخالق و سیاست آبشخور پذیرش اندیشهی تعارض علم و
دین است .تعارض علم و دین در جایی رخ میدهد که علم با روش علمی و تجربی دربارهی

نتایج کامال متضاد دست مییابند؛ با این فرض ،اگر جانب دین پذیرفته شود ،شریعتگرایی

و بنیادگرایی را در پی دارد و اگر به علمگرایی منجر شود به پوزیتویسم ختم میشود .در این
رهیافت میان شریعت ،اخالق و سیاست تعارض و ستیز برقرار است.

ب) رهیافت جدایی و تمایز؛ شریعت ،اخالق ،و سیاست با همدیگر تعارض وستیز ندارند،

لکن با دیگری تعامل نیز ندارند و هر کدام حوزههایی جداگانه تلقی میشوند .این رهیافت ریشه

عیرش و قالخا اب تسایس دنویپ

موضوعی بحث میکند که دین دربارهی همان موضوع با روش دینی و نقلی .ولی هردو به

در تمایز و تفکیک علم و دین دارد .تفکیک و جدایی میان علم و دین در جایی مطرح می شود

که علم با روش علمی ،پیرامون موضوعی بحث میکند و به هدف خاصی دست مییابد ولی دین

باروش دینی دربارهی موضوعی دیگر ،با هدف خاصی .هردو ضمن این که ارزشمند است :یکی
دنیای آدمیان را آباد و دیگری آخرت وی را تأمین میسازد .از این مناسبات به عنوان سکوالریسم
« 1»secularismیاد میشود که آبشخور اندیشهی تمایز و تفکیک علم و دین است.2

ج) رهیافت سوم رابطهی «عینیت -وحدت» را بین شریعت ،اخالق و سیاست برقرار میداند.

بر اساس این رهیافت ،چون از یک طرف مجموعهی قوانین و مقررات اجتماعی و سیاسی
شریعت برای تدبیر جامعه با مقررات و قوانین سیاسی یکی است ،پس عینیت حاکم است؛ از

سوی دیگر شریعت به منزلهی روح ،اخالق ،و اخالق بسان گوهر سیاست و سیاست بسان لباس

37

در قامت اخالق و کالبد نیمه جان شریعت است؛ چون بین روح و بدن ،بین صورت و ماده ،اتحاد
برقرار است ،پس میان شریعت ،اخالق و سیاست و نیز وحدت و یگانگی است.

د) بر اساس رهیافت چهارم :میان شریعت ،اخالق و سیاست «عینیت -تعامل» برقرار است،

اگر بخواهیم این رهیافت را به صورت منطقی به تصویر بکشیم ،میبینیم که بین شریعت ،اخالق
و سیاست ،عموم و خصوص من وجه است ،بدین اعتبار که در اساسیترین و مهمترین قوانین

و مقررات اجتماعی و سیاسی با هم شریکند ولی در برخی از مقررات از همدیگر تمایز دارند.
پس در احکام مشترک با هم عینیت دارند و در احکام غیر مشترک با هم تعامل خواهند داشت و
دست همدیگر را گرفته و کمک میکنند .این رهیافت ناشی از تعامل و تالقی علم و دین است.

ه) رهیافت «غایی -ابزاری» بدین معنا است که سیاست در راستای آبادانی جوامع انسانی ،و

اخالق در مسیر ساخت و سازهای ملکات و صفات انسانی در خدمت شریعت میباشند؛ یعنی
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تدبیرهای سیاسی و شیوههای گوناگون سیاست و حکومتداری ،برای رسیدن به اهداف شرعی
و سعادت اخروی هستند .این رهیافت ریشه در تعامل و تکامل علم و دین دارد.

و) رهیافت «هدف -وسیله» سیاست ،قدرت ،حکومت ،منافع طبقه حاکم و ...هدف دانسته

و شریعت را وسیلهی آن؛ یعنی شریعت تابع و خادم سیاست میباشد .هر آن چه که سیاست

اقتضاء کند ،باید شریعت و اخالق نیز همگام با تحوالت و نیازهای سیاسی ،متحول شده و خادم
آن باشد .خاستگاه این تز ،هر چند غرب به شمار میآید؛ ولی بیشتر حکومتهای اسالمی را اگر
فاسد شوند ،مورد تهدید قرار خواهد داد.

به نظر میرسد در حکمت متعالیه در ارتباط با شریعت ،اخالق و سیاست ،میتوان از

فرضیههای «عینیت  -وحدت»« ،عینیت -تعامل» و «غایی -ابزاری» گفتگو کرد ،ولی رهیافت
«غایی -ابزاری» فرضیه اصلی تحقیق ،آن دو رهیافت دیگر فرضیههای فرعی به نظر میرسد.

 -2تعریف مفاهیم

 -2-1تعریف شریعت

الشرع ،الشریعت و الشرعه در لغت به معنای راه روشن و آشکاری است که تشنهکام را به آب
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میرساند و در اصطالح :ما سنه اهلل لعباده من الدین و امرهم باتباعه 3.یعنی سنتی است که خداوند

برای بندگانش از دین قرار داده و آنان را به پیروی از آن ،دستور داده است .پس شریعت راهی

را میگویند که به سوی آب میرود و به آن منتهی میشود و این که دین را شریعت میگویند

از آن نظر است که به حقایق و تعلیماتی منتهی میگردد که مایهی پاکیزگی و طهارت در حیات

انسانی است.

4

جوادی آملی ،شریعت را چنین تعریف میکند:
معنای لغوی شریعت را آن شیب مالیم که گدار نامیده شده و تشنه کام را به آب میرساند،

دانستهاند .معنای اصطالحی آن ،همان راه مناسب است که برای رسیدن به آب حیات انسانی
در بستر آفرینش جریان دارد؛ 5یعنی مجموعهی معارف ،قوانین و مقرراتی که برای رسیدن به

سعادت و تکامل انسان در بستر زندگی ،باید جاری باشد و متناسب با نیازهای واقعی و اقتضائات

عصری ،هماهنگی و تطابق داشته باشد.

عالمهی طباطبایی شریعت را این گونه تعریف میکند« :بیّن و اوضح لکم من الدین و هو
6
سنه الحیاه»
شریعت به آن دسته از قوانین و مقررات عملی گفته میشود که بُعد اجتماعی انسان را زیر پوشش

قرار داده ،در حالی که دین مجموعهی عقاید ،اخالق و قوانین و مقررات عملی است.
چنان که ابن سینا ،شریعت را چنین تعریف میکند:

مجموعهی قوانین و مقرراتی که برای حفظ اجتماع ،از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده است.

عیرش و قالخا اب تسایس دنویپ

به نظر میرسد که بین دین و شریعت ،نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد ،یعنی

و دلیل نامیده شدن آن به شریعت این است که همهی جامعهی انسانی در بهرهمندی از آن،

مانند آبشخور مساوی هستند 7و تعریف مزبور چون شامل قوانین و مقرراتی میشود که برای

حفظ اجتماع است ،نشانگر آن بخش از دین میشود که بایدها و نبایدهای عملی را شامل

میگردد.

در عرف قرآن نیز شریعت میتواند از سه جهت ،معنای خاص از دین داشته باشد:
 -1شریعت ،طریقهی بایدها و نبایدهای زندگی بشر است؛ زیرا شرایع پنجگانه ،پیامبران اولوا

العزم (نوح ،ابراهیم ،موسی ،عیسی و محمد(ص)) هستند که آنان را با دستورات عملی دین ،از
سایر پیامبران متمایز میسازد.
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« -2شریعت یک راه خاص و آماده برای امتی از امتها و یا پیامبری از پیامبران است ،مانند

شریعت نوح ،ابراهیم و ...ولی دین عبارت از سنّت و طریقهی الهی که برای همهی امتها و انبیا

قرار داده شده است.

« -3کلمهی دین را هم میتوان به یک نفر اطالق کرد و هم به جماعتی ،ولی کلمهی شریعت

را نمیتوان به یک نفر نسبت داد».

8

پس شریعت ،آن بخش خاص از دین است که هم به پیامبری از پیامبران اختصاص دارد و

هم مربوط به احکام و برنامههای عملی دین ،از قبیل رابطه انسان با خویشتن و خدا ،و رابطه

انسان با دیگران و جامعه میباشد.
 -2-2تعریف اخالق

اخالق در لغت به معنای ویژگی ذاتی ،حالت طبیعی ،خوی ،نهاد ،فطرت و سرشت است.
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اخالق خوب یک حالت و صفت نفسانی است که در نفس بر اثر عادت رسوخ داشته و هیات
راسخه را پدید آورده است .این هیات و ملکه به وی کمک میکند که بدون درنگ و تأمل ،افعال

پسندیده را انجام دهد و از اعمال ناپسند اجتناب کند .مانند ملکه عدالت که اگر در نفس پایدار
شود ،در همه جا او را به سوی عدالتپیشگی و رعایت انصاف کمک میکند.

9

اخالق در اصطالح ،گاهی به معنای صفات پایدار و ملکه باز دارندهی رذایل و جهت دهندهی

فضایل اخالقی یاد میشود و گاهی به عنوان صفت فعل به کار میرود ،که از آن به کار اخالقی

تعبیر میکنند 10.اما این کار اخالقی هنوز تبدیل به ملکه نشده ،بلکه یک حالتی است که فعل

اخالقی به کمک آن صادر میشود.

ابن مسکویه در تعریف اخالق میگوید :خلق و خوی ،و آن حالتی از نفس است که نفس را

به انجام افعال فرا میخواند ،بدون آن که بر اندیشه متکی باشد و این حالت یا طبیعی است یا از
طریق عادت دادن و یاد گرفتن به دست میآید؛ گاهی هم از روی فکر و اندیشه حاصل میشود

و بر اثر تفکر زیاد ملکه او میگردد.
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11

ارسطو میگوید :فضیلت حدوسط میان دو رذیلت است ،یکی افراط و دیگری تفریط؛

12

ارسطو معتقد است که افراد را باید به گونهای تربیت کرد که به این تعادل اخالقی برسند .تعریف

صدرالمتألهین نیز به گونهای به همین تعریفها میانجامد .ایشان میگوید :هر صفتی که در باطن

انسان پدید میآید و بر نفسش غالب میگردد ،به گونهای است که ملکهی جانش گردد و سبب

میشود تا افعال مناسب با آن ،به راحتی از وی صادر گردد و صدور اضداد آن دشوار باشد.

13

بنابراین اخالق ،آن ملکهی راسخهی نفسانی است که بر اثر تمرین و ممارست ،پایدار گردیده

و حد وسط افراط و تفریط است و انسان با داشتن آن ،از اعتدال روحی و باطنی برخوردار
میگردد که از آن به تطهیر و تهذیب باطن تعبیر میکنند.
 -2-3تعریف سیاست

تعاریف گوناگونی برای سیاست ارایه دادهاند که در این جا مجال نقد و بررسی آن تعاریف

را نداریم ،ولی از مجموع تعاریف ،میتوان به دو تعریف که بیشتر رایج است و در عین حال با
سیاست از دیدگاه فیلسوفان اسالمی نیز سازگار میباشد ،اشاره کرد:

سیاست به مفهوم عام؛ عبارت است از «هرگونه تصمیم گیری ،خط مشی ،طرح و برنامه

داشتن ،جهت اداره یا بهبود عملکرد امور اجتماعی و فردی و هدایت آنان به سوی اهداف از
همان گونه که مالحظه میشود ،سیاست به این معنا ،گسترده است و هر نوع خط مشی ،تدبیر و

فعالیت را شامل میگردد که جهت بهبود امور فرد و جامعه در هر زمینهای به کار گرفته میشود.

به نظر میرسد این تعریف ،با عقیده حکیمان پیشین که حکمت عملی را شامل هر نوع تدبیر

برای رسیدن به مقصود و سعادت میدانستند ،سازگاری دارد.

15
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پیش تعیین شده».

14

سیاست به مفهوم خاص عبارت است از «تدبیر و چاره جویی در اداره کشور ،جهت حفظ

حاکمیت در دو مرحله امنیت داخلی و استقالل خارجی».

16

این معنا و مفهوم از سیاست با «سیاست مدن» در تعبیر حکیمان پیشین سازگاری دارد.

17

 -2تفاوت بین علم سیاست و فلسفهی سیاسی ،در روش تحقیق و بررسی است .روش علم

میسر میشود .ولی
سیاست روش تجربه و آزمایش و آمار است ،چون توصیف نیز از طریق آمار ّ
روش فلسفه سیاسی ،تع ّقلی و با استدالل و تجزیه و تحلیل همراه میباشد.
حاصل آن که سیاست به معنای عام یا خاص ،چه به عنوان علم سیاست مطرح باشد و چه

فن سیاست ،مقصود ما از سیاست همان معنایی است که با فلسفهی سیاسی حکیمان اسالمی

41

به ویژه صدرالمتألهین ،سازگاری داشته باشد .بر این اساس یادآوری چند نکته را الزم میدانم:
 -1سیاست به مفهوم عام و خاص ،هر دو به معنای تدبیر ،چاره جویی و داشتن خط مشی

برای انجام کار آمده است که این مفهوم با معنای لغوی آن نیز هماهنگ میباشد.

 -2سیاست به هر دو مفهوم ،هرچند به جنبههای عملی و اقدامهای فردی و جمعی ارتباط

پیدا میکند ،ولی این اقدام و فعالیتها بر اصول و معیارهای کلی خاصی تکیه دارند که تئوریها

و نظریات سیاسی را میسازند و همهی اینها در رشتهای به نام «فلسفهی سیاست» تجزیه و

تحلیل میشوند.

18

 -3همان گونه که گاهی سیاست به مفهوم عام ،مترادف به هر نوع تدبیر و حکمت عملی

است ،شریعت نیز گاهی شامل تمام برنامههای عملی دین میشود که از سوی پروردگار عالم

نازل شده و همان طور که سیاست ،گاهی به معنای خاص به کار میرود و تنها شامل «سیاست
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مدن» میشود ،شریعت نیز گاهی به معنای خاص و تنها آن بخش از برنامههای عملی را شامل

میشود که در رابطهی انسان با دیگران و در بعد اجتماعی و سیاسی به کار میرود.

به نظر میرسد که میتوان به هر دو معنا ،از رابطهی شریعت و سیاست بحث کرد ،هرچند

که به معنای خاص آن بیشتر باید توجه داشته باشیم.

 -2-4تعریف حکمت و جایگاه اخالق و سیاست

حکمت( ،فلسفه) عبارت است از استکمال نفس انسانی بر اثر شناخت حقایق موجودات ،یک

نوع شناخت تحقیقی و قطعی به اندازهی طاقت بشری.

19

در تعریف دیگر :فلسفه عبارت از نظم علمی به اندازهی توان بشر و تحصیل شباهت به باری تعالی.

20

صدرالمتألهین بعد از تعریف حکمت ،بالفاصله آن را بر اساس قوهی نظری و عملی انسان،

به حکمت نظری و عملی تقسیم میکند و در تعریف آنها گفته است:

علمی است که عهدهدار شناخت حقایقی میباشد که هستی آنها در اختیار انسان
نیست به طوری که چه انسان باشد چه نباشد ،بخواهد یا نخواهد ،آنها موجودند،

42

مانند :فرشتگان ،زمین ،آسمان و ...
حکمت عملی را مختص به شناخت اموری دانستهاند که در حوزه تدبیر و اراده

انسان شکل بگیرد به گونهای که اگر انسان نباشد هرگز آنها محقق نخواهند شد،
نظیر مسایل اخالقی ،خانوادگی و اجتماعی.

21

اکنون میدانیم که جایگاه اخالق و سیاست در حکمت عملی میباشد ،حکمت عملی که

برگرفته از قوهی عملی است .قوهی عملی با قوهی نظری دو نشئه از یک حقیقت و دو کنش
از یک قوه هستند که ریشه در دوگانگی وجود انسان دارد .وجودی که هم رو به آسمان دارد
و هم رو به زمین ،و بر این اساس حکمت عملی که شامل تدبیر نفس (اخالق) تدبیر منزل و

تدبیر جامعه (سیاست مدن) میشود از دل حکمت نظری پدید میآید .بنابراین جایگاه سیاست
و اخالق هرچند در حکمت عملی قرار دارد ،ولی حکمت عملی و نظری هر دو حاصل

فعالیتهای عقلی نظری بوده که با عقل عملی از حقیقت واحد برخوردارند .لذا فلسفهی اخالق

و فلسفهی سیاست در حکمت متعالیه ،آن قدر اهمیت دارد که بدون در نظر داشت آن ،حکمت
عملی اساس ًا حکمت نبوده و از حد توصیههای اخالقی بیش نخواهد بود.
به نظر میرسد که حکمت متعالیه یکی از بهترین حکمت ،در میان حکمتهای دیگر به شمار

میآید .صدرالمتألهین به لحاظ روشی ،با بهرهگیری از روشهای بحثی -شهودی و با الهام از

روش دینی به خوبی توانسته است که محتوای هستی شناسی و انسان شناسی فلسفی و عرفانی را
در قالب استداللهای فلسفی عرضه کند .بدین صورت حکمت معرفتی عرفانی را که از آبشخور

کشف و شهود سیراب میشد ،با روش عقلی -شهودی با حکمت فلسفی درآمیزد و آنگاه با الهام
از متون دینی بر تأییدات آن افزوده و به هستی شناسی دینی نزدیک کند .بدین صورت محتوای
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 -3رابطه شریعت ،اخالق و سیاست در حکمت متعالیه

فلسفه و حکمت وجودی را که شناختن متن واقع و حقایق است در یک دستگاه سازوار فلسفی،
اما به طریقهی سیر عرفانی در اسفار اربعه تنظیم میکند .در این سیر و حرکت ،انسا ِن سالک در

نخستین سفر روحانیاش از کثرت به وحدت سفر میکند و با حرکت جوهری ،تشکیکی بودن

وجود و کون جامع بودن انسان آشنا شده و این حرکت را به فعلیت میرساند و پل ارتباطی

بین خلق و خالق ایجاد میکند و در سیر دوم از حق به حق و صفات ذاتی حق که عین ذات
است سفر میکند ،و در سیر سوم از حق به سوی خلق با حق ،یعنی از صفات ذات به صفات

افعالی سفر مینماید ،22سرانجام در سفر چهارم در بین خلق در سیمای هادی و پیامبر بزرگ

ظاهر میگردد .و از این پس در هم و غم هدایت مردم و جامعه است و قافله ساالر گروههای
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انسانی شده و در صدد تربیت افراد و اصالح جامعهی انسانی میباشد :در بعد فردی و اجتماعی،

حرکت فردی و اجتماعی را ایجاد کرده و شریعت الهی را در جامعه پیاده میکند و بدین صورت

روح تازه در حیات جمعی میدمد؛ پس در حکمت متعالیه ،بدین صورت بین شریعت وسیاست

ارتباط ضروری برقرار میشود.

 -3-1مبانی نظری رابطه شریعت ،اخالق و سیاست
 -3-1-1خیریت وجود

خیر ،چیزی است که هر موجودی به سوی آن اشتیاق یافته و آن را گزینش میکند ،چنان

که کمال چیزی است که هر شیئی به سوی آن حرکت اشتدادی و تکاملی پیدا میکند .وجود،

عین تحقق و حصول است :از این رو اشیا به هر میزانی که از شدت وجود برخوردار باشند ،به
همان درجه از خیر و کمال برتر برخوردارند 23.و همچنین دربارهی انسان ،به هر میزانی که از

ارزشهای انسانی و کماالت عقالنی برخوردار باشد ،به همان میزان به سعادت و لذت واقعی
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نزدیکتر می-شوند ،و هر جامعه که به مدنیت و عقالنیت رسیده باشد ،به همان میزان به سعادت
واقعی و مدینهي فاضله بودن ،خود را نزدیک کرده است .لذا این که صدرالمتألهین وجود را

خیر محض میداند ،اصلی است که تنها در بعد نظری و کماالت هستی شناختی کاربرد ،ندارد
بلکه در بعد ارزشی و حکمت عملی ،نیز میتواند انسان را تحت پوشش قرار دهد؛ چون وجود
خیر است و خیر و کمال ،ارتباط تنگاتنگ با استکمال نفسانی و ادراک عقالنی دارد .خواه این

ادراک ،مربوط به قوهی نظری باشد یا عملی ،بهجت ،لذت و سعادت انسان را در پی دارد 24.و

چون افراد انسانی است که جامعه انسانی را تشکیل میدهد ،اگر افراد انسانی از چنین وجود
و آثار برخوردار میشوند ،جامعهی انسانی نیز به تبع آن ،آثار متناسب با کماالت خویش را به

دست آورده و همگام با افراد خویش ،متحول میشوند .بر این اساس مراتب مدینهها شکل

میگیرد و در مدینهی فاضله ،آثار و کماالت وجودی اعجاز انگیز پدیدار شده و سعادت فردی

و اجتماعی را به ارمغان میآورد :پس میتوان در حکمت عملی به ویژه در «سیاست مدن» تمام

اصول و معیارها را برای رسیدن به خیر و کمال حقیقی و واقعی به کار گرفت ،چرا که رسیدن به

خیر و کمال حقیقی در گرو به کارگیری راهکارهای تربیتی صحیح ،تزکیه نفس و بهرهگیری از
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آموزههای وحیانی است .از این رو است که بهترین راه رسیدن به سعادت واقعی و خیر و کمال
حقیقی این است که در سیاست از شریعت پیروی شود.

 -3-1-2جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس انسانی

صدرالمتألهین معتقد است که نفس انسان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء میباشد .بدین
معنا که جنین در ر ِحم مادر نامی بالفعل و حیوان بالقوه است .بعد از تولد ،حیوان بالفعل و انسان

بالقوه ،دارای قوهی ناطقه شده ،حرکت استکمالی خویش را شروع میکند .در بعد نظری این

حرکت تکاملی از عقل بالهیولی ،به عقل بالملکه میرسد ،بَعد که مدرک کلیات میشود ،این
مسیر حرکت تکاملی را تا حد نفس قدسیه و عقل بالفعل و سعادتهای معنوی میپیماید .و در
بعد عملی در آغاز به تهذیب ظاهر ،آنگاه به تطهیر باطن ،سپس آراسته شدن به صفات الهی و
سرانجام فنای فیاهلل میشود.

25

اکنون اگر نظر به جامعهی انسانی بیاندازیم ،جامعهی انسانی نیز ترکیب یافته از همین افراد

انسانی میباشد که مراحل تکامل را طی میکند و قافلههایی را تشکیل میدهد ،و چون نظم

جامعهی انسانی و عدالت بیرونی به منزلهی نظم افراد انسانی و عدالت درونی است ،در رفتار
انسانی را به لحاظ نظری و عملی در جامعه انسانی تبلور دهد .اگر افراد انسانی که بالقوه ،مالئکه
هستند ،به گونهای تربیت شوند که خلق و خوی مالئکه را دریابند ،طبع ًا جامعهی انسانی نیز در

همین مسیر ،حرکت تکاملی پیدا کرده و سرانجام به جامعهی ایدهآل و مدینهي فاضله خواهد

رسید و تمام آرمانهای انسانی در جامعه تحقق خواهد یافت و مصداق آن قافلهی نزدیک به

محبوب خواهد بود .اگر افراد انسانی از مسیر انسانی منحرف شوند ،چون استعداد درنده خویی
و شیطنت را تقویت کردهاند ،در این صورت مسیر انحرافی و گمراهی را میپیمایند؛ و در نتیجه
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اجتماعی که از سرچشمهی عقلی -عملی انسان نشأت میگیرد ،میتواند تمام این رفتارهای

جامعهی ضاله و مدینهی ضاله خواهند داشت.

 -3-1-3حرکت جوهری نفس و اختیار انسان

حرکت جوهری صدرالمتألهین ،خواه در دایرهی طبیعی آن یا در دایره و حدود ارادی،

بیشترین مسایل و دغدغههای فکری را حل کرده است .کاربرد حرکت جوهری ،نه تنها در جهان
شناسی اهمیت زیادی دارد ،بلکه در عرصهی انسان شناسی نیز معضالت فکری و اعتقادی بشر

را حل و در حکمت عملی نیز در حدود اراده واختیار انسانی ،در تکامل وی ،نقش بهسزا داشته

است.

حرکت جوهری ،رابطهی قدیم و حادث ،ثابت و متغیر ،ماده و ماورای ماده میباشد و در
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ایجاد این ارتباط به انسانی که دارای بعد ملکی و ملکوتی و حلقه وصل بین خلق و خالق است،

برای رسیدن به صفت جالل و جمال و تشبه به باری تعالی کمک کند .انسان میتواند با حرکت
از نفس مثالی و پذیرفتن معقوالت به استکمال عقل نظری و با تصفیهی باطن و پاکی روح در

استکمال قوهی عملی و سعادت خویش کمک کند.

26

به عبارت دیگر ،جهان هستی دارای مراتب و درجاتی به نام قوس نزولی و صعودی است.

جهان ماده یکپارچه در سیر صعودی خویش ،با حرکت جوهری میتواند همواره از قوه به فعلیت

تبدیل شود و چون که فعلیت تا ّم ،مستلزم رسیدن به درجهی تجرد تام خواهد بود ،بر این اساس

جهان ماده با حرکت جوهری از بالقوه بودن به تجرد خواهد رسید.

27

اما فرایند تحول و تکامل موجود مادی به موجود مجرد ،بدون فرض و قبول یک اصل اساسی

به نام «کون جامع» بودن انسان ،امکان پذیر نیست؛ به این معنا که در جهان هستی هر موجودی
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حدّ معیّن دارد ولی در این میان ،تنها انسان است که تمام حدود عالم هستی را در خود دارد و
انسان چون کون جامع ،و از سنخ ملکوت است ،برای آن وحدت جمعی است که ّ
ضل وحدت
الهی میباشد 28.او ،یگانه موجودی است که قادر است بین جهان غیب و شهود ،محسوس و

معقول ارتباط برقرار کند و در واقع او تنها موضوعی است که بستری برای حرکت از قوهی

بینهایت به فعلیت بینهایت فراهم کرده و این حرکت جوهری است که در این مسیر ،انسان را

از مرز ماده و تغییرات به جهان ماورای ماده و ثابتات عبور میدهد.

تجرد راه
تجرد و مادیت شکسته شده و ماده از مسیر انسان به ّ
با کون جامع بودن انسان ،مرز ّ

پیدا میکند ،و بدین صورت در وجود انسان تمام مراتب هستی ،از ضعیفترین مرحله تا باالترین
مرتبه ،قابل تحقق است و چنین قوس صعودی با فرض و قبول حرکت جوهری و تشکیک در
وجود ،به راحتی قابل توجیه است.

بنابراین هر چند تمام پدیدههای مادی ،بر اساس حرکت جوهری اشتدادی رو به تکامل

میروند ،ولی این تکامل تنها در وجود انسان با اراده و اختیار انسان میتواند به هدف نهایی

خود که همان تجرد و فعلیت مطلق است دست یابد؛ و همچنین هر چند تمام انسانها توانایی
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و استعداد ،شدن و به فعلیت رسیدن را دارند ولی در این میان تنها برگزیدگان و نخبگاناند
که به راستی به این مقام تجرد و فعلیت تام دست مییابند؛ اینان انسانهای کاملاند که حلقه

وصل بین خالق و مخلوق و رابطهی بین خدا و خلق قرار میگیرند و هدف آنان از حرکت

ارادی و آگاهانه ،رسیدن به تجرد تام و خداگونگی است 29.بدیهی است که چنین انسانهایی با

خداگونگی ،شریعت و سیاست را در خدمت کمال انسانیت و تکامل جوامع انسانی قرار داده و
بینشان پیوند ایجاد میکند.

از سوی دیگر ،رابطهی حرکت جوهری با اختیار انسان ،اوالً بر اساس جسمانیه الحدوث

و روحانیه البقاء قابل تبیین و توجیه است؛ زیرا انسان در فرایند حرکت تکاملی خویش ،این
شایستگی را پیدا میکند که همنشین روح شود؛ آن گاه بَعد از پذیرفتن روح،حرکت جوهری
ارادی در انسان شکل میگیرد ،ثانی ًا با درونکاوی بالوجدان درمییابیم که میل و شوق ،مرتبهی

ابتدایی خواستن ،اراده ،مرتبهی باالتر و شدیدتر خواستن ،و تصمیم ،مرتبهی صد در صدی

خواستن است .در این فرایند ،حرکت جوهری از میل آغاز شده و به شدت خواستن ادامه داده
و از مرز اراده عبور میکند و سرانجام به تصمیم که همان خواستن صد در صدی است ختم
میشود .نقش حرکت جوهری بعد از اراده و تصمیم ،هماهنگ با «من» و روح انسانی ،اختیار
فعلیت و کماالت برتر انسانیت برخوردار باشد و خود را از گرفتاریهای مادی و خواستههای

غریزی رهانیده و بر خویشتن ،افکار ،نیروها و رفتارش بیشتر تسلط داشته باشد ،از شدت اختیار

بیشتری برخوردار میشود؛ این جا است که بایدها و نبایدهای هدفدار و آگاهانه شکل میگیرد.

پس اراده و اختیار انسان ،نقش اساسی در عرصهی حکمت عملی ایفا میکند؛ چون حکمت

عملی مختص به شناخت اموری بود .که در حوزهی تدبیر و ارادهی انسان شکل میگرفت؛ به

گونهای که اگر ارادهی انسان نباشد ،هرگز آنها تحقق نمییابند 30،وجود اصل اختیار در رفتار
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وی را پدید میآورد ،و چون اراده و تصمیم توسط روح قابل کنترل است ،هر چه «من» انسان از

فردی و اجتماعی ،موجب میشود که سیاست و پدیدههای سیاسی همچون حکومت ،عدالت،

امنیت ،استقالل ،آزادی و  ...ماهیت اختیاری پیدا کنند .لذا صدرالمتالهین ،حکمت عملی را تدبیر

و تالشی انتخابی ،عقالنی ،مبتنی بر کششهای فطری و طبیعی انسانها میداند که حیات و
سعادت اجتماعیشان در گرو آن و حرکت جوهری میباشد.

بنابراین از نظر صدرالمتألهین ،انسان کسی است که با اراده و اختیار خود ،ماهیت خود و

اجتماع را میسازد و با حرکت از نفس جزئی ،که بر اساس حسن اختیار و انتخاب فرد انسان
است ،در جهت استکمال فردی و اجتماعی گام برمیدارد.

31

حاصل آن که استکمال و فعلیت از میان تمام موجودات ،تنها برای انسان که کون جامع است،
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ممکن است؛ و از میان انسانها ،تنها برای انسان کامل ،که حلقه وصل بین خالق و خلق میباشد،

میسر است .سرانجام رسیدن به آن کماالت در چارچوب اراده ،حرکت و اختیار وی ،تنها و تنها
ّ

با حرکت جوهری امکانپذیر است؛ پس انسان هدفدار و کامل در بُعد نظری به عنوان جهانبینی

و در بُعد عملی به عنوان ایدئولوژی ،بایدها و نبایدهایی را برمیگزیند که سعادت و تکامل او

را تضمینکند و این امر محقق نیست جز با ایجاد پیوند بین سیاست و شریعت و جریان آن در

حیات انسانی و جوامع بشری.

 -3-1-4مدنی بودن انسان و لزوم بعثت انبیا

صدرالمتألهین مانند سایر فیلسوفان پیشین ،بر اصل مدنی بالطبع بودن انسان تأکید ورزیده و

ی را نیازمند پیامبران میداند؛ به نظر ایشان ،انسان که موجود کمال
از این طریق جامعهی انسان 

خواه میباشد ،رسیدن به کمال را در گرو گرایش همنوعان به سوی تشکیل جامعهی انسانی،
ایجاد همکاری و همیاری ،با انگیزه خیرخواهی و دگرخواهی میسر میداند و رسیدن به کماالت
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برتر انسانی در حیات دنیوی و اخروی ،فردی و اجتماعی را در راستای طبیعی بودن حیات

جمعی می-داند .جامعهی انسانی که نیازمند نظم و قانون ،تدبیر و سیاست است ،نظم و قانونی

که با فطرت و سرشت آدمیان سازگاری داشته و نیازهای اصلی و اساسی آنها را پاسخگو باشد،

بعثت پیامبران را در جامعه ،ضروری میکند 32.چرا که چنین قوانین و مقرراتی که با تمام ابعاد
انسانی ،نیازهای آدمی و سعادت بشری هماهنگی داشته باشد ،باید از سوی کسی باشد که خالق

و مدبر انسانها باشد ،لذا بعثت پیامبران ضروری خواهد بود ،بر این اساس صدرالمتألهین میان
شریعت ،اخالق و سیاست در حکمت متعالیه پیوند ایجاد میکند؛ 33زیرا پیامبران با اتصال به

منبع وحی و سرچشمهی ارادهی تشریعی خداوند ،به تدبیر و تقنین جامعهی انسانی پرداخته و
با جریاندهی آن در بعد اجتماعی و سیاسی ،حیات انسانی ،سعادت اخروی و کماالت معنوی

انسانها را تأمین میکند.

 -3-1-5غیر مکتفی بالذات بودن انسان

صدرالمتألهین در کتاب مبدأ و معاد ،فلسفهی سیاسی و اثبات پیامبران را با این تعبیر آغاز
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میکند«:و ذلک ان االنسان مدنی بالطبع ال ینتظم حیاته إال بتمدن و اجتماع و تعاون» 34ولی در

کتاب شواهد الربوبیه که بعد از مبدأ و معاد نگارش یافته و در آن بیشتر به فلسفهی سیاسی
خود پرداخته و بر مشرب خود آن را نوشته است ،با این تعبیر شروع میکند« :إن االنسان غیر

مکتف بذاته فی الوجود و البقاء الن نوعه لم ینحصر فی شخصه فال یعیش فی الدنیا اال بتمدن

و اجتماع و تعاون» 35این دو تعبیر میرساند که صدرالمتألهین ،مانند سایر فیلسوفان پیشین ،بر

اصل مدنی بودن انسان تأکید ورزیده و چون افراد انسانی بدون اجتماع نمیتوانند زندگی کنند
و از طرفی اجتماع بدون عدالت و قانون دوام ندارد ،پس جامعهی انسانی نیازمند پیامبرانی
است که آورندگان قانون میباشند .اما صدرالمتألهین انسان ر ا ذات ًا غیر مکتفی میداند؛ غیر

مکتفی موجودی است که کمال وجودی خود را ندارد و نمیتواند نیازهای خود را با ساختارش
هماهنگ کند .بنابراین ،حتم ًا به نیرویی خارج از خود نیازمند است تا دست او را بگیرد و در

تمام ابعاد وجودی و زندگی به کمال برساند؛ مانند انسان؛ در مقابل آن مکتفی موجودی است که

کمال الیق خود را ندارد ،ولی میتواند نیازهای خود را بر اساس ساختار داخلیاش تأمین کند،

مانند :عالم مثال ،فرشتهها و ...که نیازی به تغذیه و تولید ندارند .اینها ناقصاند ،ولی میتوانند

خود را تأمین کنند 36.نکتهی اساسیتر آن که ،انسان هم به رشد و تکامل وجودی در بعد علمی
وقتی آدمیان در جامعه ،گرد هم میآیند ،تمدن را میسازند و با قوانین اخالقی و حقوقی ،مدنیت
را نهادینه میکنند ،در واقع مدینهی فاضله میسازند؛ در این صورت است که جامعه عینیت

یافته و کثرتهای اجتماعی به وحدت تبدیل میشود و آن جامعه را رئیس واحد ،قانون عادالنه،
تشکیالت یکسان ،قدرت منظم و نظام سیاسی واحد اداره میکند.
 -3-1-6رابطه دنیا و آخرت

دنیا منزلی از منازل سایرین الی اهلل میباشد و انسان در این دنیا مسافری است که باید توشهی
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نیاز دارد و هم در بعد عملی؛ در جامعه هم به اخالق نیاز دارد و هم به سیاست؛ بر این اساس

آخرت را تهیه دیده ،از جهان محسوس به جهان معقول و از سعادت دنیایی به سعادت ابدی
عبور کند .میتوان رابطهی دنیا و آخرت را یکی از مبانی نظری حکمت عملی در حکمت متعالیه

دانست ،زیرا ،علیرغم تصور عدهای از صوفی مسلکان که در صدد جدا کردن دنیا و آخرت
میباشند ،صدرالمتألهین ،رابطهی دنیا و آخرت ،غیب و شهادت ،محسوس و معقول ،شریعت

و سیاست را ناگسستنی میداند؛ دنیا بستر حرکت و به فعلیت رسانیدن استعدادهای وجودی و
انسانی است .دنیا مزرعهی آخرت و وجودش ضروری است ،دنیا منزلی از منازل سایرین بوده و
نفس انسانی مسافری میباشد که باید از این گذرگاه عبور کند تا به سعادت آخرت برسد 37،از

این رو ،انسان ناگزیر ،باید در بعد فردی و اجتماعی در همین دنیا ،مطابق دو نشئه و دو بعدی
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بودن انسان ،شریعت را در حیات و بستر زندگی پیاده کرده تا به سعادت ابدی و جاودانه نایل

شود.

«باید دانست که قافلههای سیر و سلوک الی اهلل پی در پی در راه سیر و سلوکاند،
ولی در عین حال به گروههایی تقسیم شدهاند که بعضی نزدیک به مقصد و بعضی
دور ،بعضی در اثنای راه توقف نمودهاند ،پیامبران رؤسای قوافل و امرای مسافرین

الی اهللاند ،بدنهای مسافران مر َکبهای انساناند و ناچار باید آن مرکبها را ترتیب
و تأدیب و تهذیب نمود تا سفر الی اهلل به اتمام برسد .پس امر معاش در دار دنیا که
عبارت است از حالت تعلق نفس به بدن از ضروریات امر معاد است»...

38

 -3-1-7اصل عدالت و ارادهی تشریعی خداوند

اصل عدالت ،تحقق ارادهی تشریعی خداوند که پایهی اساسی نظم ،ساماندهی جامعه و
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مبنای نظام حکومت اسالمی را تشکیل میدهد ،خود مبتنی بر عدالت تشریعی خداوند است؛ این
عدالت تشریعی و ارادهی تشریعی ،محوریترین مبنای حکومت و سیاست است که از هرگونه

تحمیل و تحکم پیراسته و با تمام جوامع تکامل یافته بشری سازگاری دارد؛ و بر همین اساس
بزرگترین اهداف رسالت ،تحقق عدالت میباشد؛ از این رو ،حکیمان اسالمی نظام هستی را بر
اساس عدالت تکوینی و نظام ارزشی و اجتماعی را بر اساس عدالت تشریعی توجیه کرده و در

تدبیر و ادارهی کشور آن را مهم میدانند .لذاست که منبع قانون را وحی ،رئیس مدینه را پیامبران
و اولیا و نوع حکومت را حکومت شایسته و عدالت محور میدانند و سیاست بدون شریعت را
جسد بدون روح و جامعهی بدون رئیس را تن بدون سر تعبیر میکنند.
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بنابراین از مجموع مبانی که بیان گردید ،میتوان به این نتیجه رسید که از نظر حکمت متعالیه،

پیوند عمیقی میان شریعت و سیاست وجود دارد ،اما این که این رابطه از چه نوع رابطهای است،

آیا رابطهی عینیت -وحدت یا رابطهی عینیت -تعامل یا غایی -ابزاری است ،نیازمند بررسی و

تحلیل بیشتر و اساسیتر میباشد.

 -3-2نقش محوری اخالق در پرورش افراد جامعه و پدید آمدن مدینهی فاضله
50

صدرالمتألهین ،اصول اخالقی خود را در گام نخست مبتنی بر حکمت ،عدالت و آزادی میداند

و آنها را بر اساس قوای درونی انسان تبیین میکند؛ آنگاه فضایل اخالقی و اجتماعی مبتنی برآن
را بیان کرده و بر آن اساس ،راهبرد کالن قانونی و امنیتی برای یک مدینهی فاضله ارایه میدهد.

 .1تجربه و تحقیق ثابت کرده است که میان انسانها بر حسب استعدادها و تواناییها،

تفاوتهایی وجود دارد؛ برخی دارای نفس نیرومندی هستند که در هر شرایط و موقعیتی،

قابلیتهای تصمیمگیری و تصمیمسازی دارند ،و هیچ مشکلی باعث اختالل در تفکر و تأمل آنان

نمیشود .در مقابل ،برخی انسانها ناتوان و ضعیفالنفس بوده و از استعدادهای الزم برخوردار

نیستند .متناسب با این تواناییها ،استعدادها و سلیقهها ،اخالق ،حقوق ،خواستهها و آرزوها نیز

متفاوت میشود؛ از جمله ،حکمت و آزادی یکی از خواستههای متعالیهی انسانی است که تنها

حکمتدوستان و آزادیخواهان ،شوق و تمایل به سوی آن پیدا میکنند و در راستای کسب و به
دست آوردن آن سعی و کوشش مینمایند و توانایی درک و فهم آن را دارند.

«النفوس االنسانیه متفاوت فیها حتی أن البالغ منها الی درجه العالی َه هی النفس القدسی َه
40
النبوی َه»
حکمت برای آدمیان ،متناسب با تواناییهای شان ،یا امر فطری است که به راحتی میتوانند به

به حکمت اکتسابی دست یابند؛ یا نفسشان آن قدر ناتوان است که هیچ تعلیمی برای آنها نفعی
نمیبخشد.

نفسی آزاد و رها است که تابع هیچ غریزهای در خواهش و تمناهای دنیایی و بدنی نباشد؛

همیشه سرافراز و رها از هر گونه اسارتهای نفسانی بوده و در مقابل فشارها و خواستههای غیر
انسانی ،سر فرود نمیآورد .این انسان ضمن این که از متن دنیا و لذتهای دنیا عبور میکند ،با
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آن دست یابند ،یعنی نفسشان به گونهای است که درست میاندیشند و با اندک تاملی میتوانند

حکمت ،درایت ،تعقل و تأمل میان افراطها و تفریطها تعادل ایجاد کرده و خود را در دام آرزوها

و خواستههای آنها اسیر نمیکند .پس حکمت ،آزادی و عدالت درونی ،زمانی حاصل میشود

که تمام فضایل اخالقی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی از آبشخور این اصول که بیان
گردید ،سیراب شد و تمام رذایل اخالقی از حیات انسانی پاک شوند .تا مصداق آیهی مبارکه «قد
افلح من زکیها و قد خاب من دسیها» 41گردند.

«و إذاعلمت الحکمة و الحریة و حاصلهما قوة االحاطة بالمعلومات و التجرد عن المادیات

فاعلم أن جمیع الفضایل النفسانیة یرجع الی هاتین الفضیلتین ،و کذا االخالق الذمیمه مع کثرتها
ترجع کلها الی اضداد هاتین.»...

42
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 .2در تعبیر دیگر ،ارکان باطنی انسان را بر اساس قوای ادراکی علمی و عملی و قوای

تحریکی شهوی و غضبی -چهار قسم ذکر میکند .بر اساس قوهی علمی حکمت به دست میآید
و طبق قوهی غضب شجاعت ،متناسب با قوهی شهویه ،عفت و خویشتنداری ،مطابق با قوهی
عقل عملی عدل و اعتدال؛ هرگاه این ارکان چهارگانهی اخالقی ،متعادل و متوازن گردیدند،

اعتدال و حسن خلق تحقق خواهد یافت و اگر تحقق نیابند ،افراد فاسد خواهند شد .این اصول

نه تنها در افراد ضروری است بلکه در جامعه نیز الزم است؛ زیرا همان گونه که افراد ،جامعه را
میسازد ،این رفتارهای اخالقی و انسانی است که فرهنگ و تمدن را در جامعه پایهریزی میکند.

«و هی أربعة معان :قو َه العلم ،و قو َه الغضب ،و قو َه الشهو َه و قو َه العقل و العدل بین هذه
43
االمور».
توضیح مطلب آن که:
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 -1-2قوهی علم :هر قوهی انسانی متناسب با درک و فهم یا شرافت خویش ،لذت و سعادتی

را دارد ،بر این اساس قوهی علم که شریفترین قوهی انسانی است ،بهترین محصول و عالیترین

سعادت را برای انسان به ارمغان میآورد .در واقع انسان با کمک همین قوه ،هدف و چشمانداز

آیندهی خود را ترسیم میکند و خیر خود را تشخیص میدهد .حکمت ،معتدلترین و عالیترین

نتیجهی این قوه است که میتوان میان صدق و کذب در گفتار ،حق و باطل در افکار ،و زیبایی و

زشتی یا خوبی و بدی در اعما .بنابراین هر گاه این قوه ،توانست میان غلو و تقصیر تعادل ایجاد
کند ،میتواند به عنوان یک اصل بنیادین خیرات و گوهر فضایل اخالقی قرار گیرد «أما قو َه العلم

فأعدلها و أحسنها أن تصیر بحیث تدرک الفرق بین الصدق و الکذب فی االقوال ،و بین الحق و
الباطل فی االعتقادات ،و بین الجمیل و القبیح فی االعمال فإذا انصلحت هذه القوه و اعتدلت من

غیر غلو و تقصیر حصلت منها ثمرة هی بالحقیقة اصل الخیرات و رأس الفضایل و روحها».

44

 -2-2قوهی غضب :به عنوان سپر امنیتی و دفاعی آدمیان ،باعث پیروزیها میشود و به عنوان

دافع مضار ،میتواند نقش مهمی در زندگی انسان ایفاء کند .اما تعادل این قوه ،فضیلت شجاعت

را در نفس انسان پرورش میدهد ،تا در برابر عوامل تهدید کننده از یک سو ،ترسو و بزدل نباشد
52

و از سوی دیگر بیباک و متهور نگردد؛ افراد شجاع میتوانند از خود ،خانواده و جامعهی خود
دفاع کنند ،ولی آدمهای ترسو حتی از خود هم نمیتوانند محافظت نمایند تا چه رسد به جامعه؛
فرد متهور هم خود و هم جامعهی خود را به خطر میاندازد ،و ممکن است به یک وحشی

درندهخوی ،یا دیکتاتور بیرحم تبدیل شود .پس انسان باید به گونهای تربیت شود که در گام

نخست به اندازهای عالم و حکیم تربیت گردد ،که بتواند اهداف آیندهی خود را که سعادت دنیا
و آخرت وی را تأمین میکند ،تشخیص دهد ،آن گاه ملکهی شجاعت را در جان خویش پرورش

دهد تا بتواند از این سپر امنیتی در موقع مناسب بهره ببرد.

45

بنابراین ،از شجاعت که حد معتدل میان افراط و تفریط است ،حقایق اخالقی دیگری مانند

بزرگواری و کرم ،امدادگری و شهامت ،بردباری و صبر ،ثابت قدمی و تصمیم ،فرو خوردن خشم
و بزرگمنشی ،وقار و متانت پدید میآید .اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا این حقایق و

اصول اخالقی که از آبشخور شجاعت سیراب میشوند ،اگر در جامعه تحقق پیدا کند و افراد

آن را درسیاستها وکیاستهای خویش به کار گیرند ،یک جامعهی کامل و مدینهی فاضله

پدید نخواهد آمد؟ از سوی دیگر ،کبر و غرور ،عجب و خودبینی ،دیکتاتوری و درندهخویی،

بیرحمی و قساوت قلب ،از تهور سرچشمه میگیرد که در جامعه آثار ناامنی و عدم آرامش

و پستی ،ذلت و خواری ،بیغیرتی و ضعف نفس نشئت میگیرد که در شکلگیری جامعهی
ترسو ،استعمار و استثمار شده کمک میکند« .و اما الغضب فاعتدالها أن یصیر انقباضها و انبساطها

علی موجب اشارة الحکمة و الشریعة ...فیعبر عن اعتدالها بالشجاعة و اهلل یحب الشجاع» 46لذا اگر

انسان می-خواهد نه ظلمپذیر باشد و نه به کسی ستم روا دارد ،باید آزاد و شجاع باشد.

 -3-2قوهی شهویه :این قوه ،خود دوستی و جلب منافع انسان را در ابعاد مختلف فردی و

اجتماعی ،و خواستهها و آرزوهای زندگی اعم از قدرت طلبی ،موقعیت خواهی ،مال و ثروت

عیرش و قالخا اب تسایس دنویپ

اجتماعی بیرحمانهای را به جا میگذارد .همین طور از تفریط که جبن نماینده آن است ،سستی

اندوزی ،و برتریجوییهای دیگر تأمین میکند .یگانه خیر و فضیلت اخالقی این است که

انسان بتواند میان افراط و تفریط در خواستههای خود آن تعادلی ایجاد کند .تا بدین صورت از

خودخواهیها و خودسریها کاسته و خودپسندی را با دیگردوستی تعدیل کند .چنین انسانی،

خویشتندار و دارای عفت خواهد بود که با خواستههای فطری وی نیز سازگاری دارد .بنابراین،
از حالت اعتدال شهوت ،به عفت یاد میشود ،از حالت تفریط آن به خمود و سستی و از حالت
افراط آن به شره یاد میکنند .از خویشتنداری و عفت :جود و سخاوت ،حیا و پاکدامنی ،صبر

و مقاومت ،تسامح و تساهل ،مدارا و قناعت ،پارسایی و طمع نداشتن ،همکاری و مساعدت
پدید میآید47؛ این خصلتهای فردی است که جامعه را در رفتار و منش یک مدینهی فاضله و
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خویشتندار و عفیف و سخی و ...بار میآورد .اما از افراط آن ،حرص و ولع ،اسراف و تبذیر ،ریا
و دو رویی ،هتک و حرمتشکنی ،وقاحت و گزافهگویی ،تملق و چاپلوسی ،حسادت و بخیلی،

شماتت و فخر فروشی ،پدید میآید که تأثیرات فسادآور فردی و اجتماعی آنها را هیچ کسی
نمیتواند انکار کند؛ فساد اداری ،اختالسها و رشوهخواریها را نیز میتوان به آن نسبت داد.
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پس اگر ق ّوهی شهویه به سوی افراط و تفریط کشیده شود ،در ابعاد مختلف زندگی اثرات بسیار

ناگواری را به جای میگذارد و افزون بر آن مانع سعادتهای عملی در ابعاد گوناگون فردی

و اجتماعی ،دنیوی و اخروی میشود؛ زیرا نفس انسانی مانند آینهای میماند که اگر مراقبت و
توجه به آن نشود ،ممکن است برای انعکاس و تجلی آن موانع و حجابهایی رخ دهد که قابل

جبران نباشد 49.قوهی شهویه که ،خوددوستی ،خودخواهی و جلب منافع را ترویج میکند ،اگر

مهار و معتدل نشود در سطح اجتماعی تبدیل به قدرتطلبی ،موقعیتخواهی و زیادهخواهی
میگردد و در این صورت موقعیت ،عفت و آبروی خود ،افراد ،اجتماع و خانوادگی مردم را به
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خطر میاندازد.

 -4-2قوهی عقل :مراد از عقل در این جا عقل عملی است ،که از اعتدال آن ،حسن عدل و

تدبیر ،قدرت تفکر و خوشفکری و خوشسلیقگی به وجود میآید؛ نکتهسنجی و زمانشناسی،
تصمیمگیری و تصمیمسازی که در سیاستهای کالن بسیار مهم و حیاتی میباشد ،با این قوه

ارتباط تنگاتنگی دارد .از افراط آن ،دغلبازی و فریبندگی ،مکر و خدعه ،حیله و نیرنگ که

صفاتی شیطانی است ،نشئت میگیرد که متأسفانه در سیاستهای روز دنیا بسیار رایج میباشد.
چنان که از تفریط آن سفاهت و حماقت ،ناتوانی و ضعف پدید میآید.

«اما قوة العقل و الحکمة فیصدر عن اعتدالها حسن العدل و التدبیر ،وجودة الذهن و ثقابة

الرأی ...و اما افراطها فتحصل منه الجربزة و المکر والخداع و الدهاء ،یحصل من ضعفها البله

والحمق الغباوة االنخداع؛ فهذه هی رئوس االخالق الحسنة و االخالق السیئة».50

 -5-2اما عدالت به گونهای است :که تمام این چهار قوه را تحت پوشش قرار میدهد و

میانشان تعادل ایجاد کرده و از افراط و تفریط جلوگیری میکند.
54

«و اما قوة العدالة فهی فی ضبط قوة الغضب و الشهوة تحت اشارة الدین و العقل ،فالعقل
نظری منزلته منزلة المشیر الناصح ،و قوة العدل وهی القدرة التامة منزلتها منزلة المن ّفذ الممضی

االحکامه و اشاراته».
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بنابراین ،انسان در مسیر تکامل و برپایی یک جامعهي ایدهآل ،ناگزیر باید میان قوایی که بیان

گردید ،تعادلی ایجاد کند؛ اگر انسان میخواهد مدینهي أمن ،آزاد ،عفیف و خویشتندار ،عادالنه
و فاضله داشته باشد ،باید حکمت ،عفت ،شجاعت و عدالت را در افراد پدید بیاورد و این اصول

بنیادین را در جامعه ترویج کند .این اصول بنیادین و اصول متفرع آن ،نقش اساسی در تربیت
افراد جامعه و تشکیل مدینهی فاضله و ترسیم چشماندازها و راهبردهای کالن سیاسی و اخالقی

دارد .انسان میتواند با الهامگیری از متون دینی و تفکر در حکمت نظری و عملی ،و تربیت

افراد جامعه و پرورش و گزینش سیاستمداران متعهد و متخصص ،در تحقق فضایل اخالقی در
جامعه ،تشکیل جامعهی خوب به اهداف عالیهی انسانی برسد.

«إن کل انسان بشری باطنه کأنه معجون من صفاته قوی بعضها بهیمیة ،و بعضها سبعیة ،و

بعضها شیطانیة ،و بعضها ملکیة ...و اصول جمیع االخالق هذه االربعة و قد عجنت فی باطنه
عجن ًا محکم ًا ال یکاد یتخ ّلص منها ،و انما یخلص من ظلمات الثالثة االول بنور الهدایة المستفاد
 -3-3نقش ابزاری سیاست برای اخالق و شریعت

 -1سیاست در تأمین اهداف و سعادت اخالقی و فراهم نمودن شرایط و زمینههای تربیت،

ترویج و گسترش اصول اخالقی ،بسیار مؤثر و اثرگذار است .همان گونه که بیان گردید ،تمام
اصول اخالقی حد اعتدال و میانهای است که بین افراط و تفریط قرار دارد و این تعادل و

میانهروی هیچگاه محقق نخواهد شد ،جز آن که افراد جامعه ،تحت تربیت و پرورش خاص
قرار گیرند تا این که آهسته آهسته این حقایق اخالقی عادت شده ،ملکهی نفسانی شوند؛ این

عیرش و قالخا اب تسایس دنویپ

من الشرع و العقل».
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ملکه حداقل نیازمند آزادی کامل و ایجاد فضایی مناسب و زمینههای تربیتی ویژهای هستند که

فقط دولت با سیاستگزاریهای خوب میتواند از طریق وضع قوانین و مقررات و پدید آوردن

مراکز و زمینههای تعلیم و تربیت متمرکز و هماهنگ ،این بستر را فراهم سازد .به عبارت دیگر
تصمیمگیری و تصمیمسازی در تمام عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در

دستگاه دولتی و حکومت شکل میگیرد؛ این تصمیم در بُعد پرورش افراد اخالقی ،سیاستمدار

اخالقی و تربیت جامعهی اخالقی ،زمانی میتواند گرفته شود که قبل از آن سیاستمداران و

کارگزاران خوب در دستگاه حکومت اعم از قوهی اجرائیه و مقننه وجود داشته باشند؛ این گونه
افراد باید فقط از طریق مردمساالری دینی و از سوی مردم انتخاب شده باشند؛ تنها چنین افرادی
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که هم تخصص دارند و نیازهای اساسی جامعه و مصلحت آنان را درک میکنند و هم تعهد

دارند به این معنا که خود متخلق به اخالق اسالمی هستند ،میتوانند آزادی و بستر مناسب برای
پرورش و گسترش فضایل اخالقی را در جامعه فراهم کنند.

 -2صدر المتألهین معتقد است که نفس انسانی ،مبدأ پیدایش سیاست است .نفس انسانی در
برابر نفس ک ّلیه الهی جزئی است .این حرکت و پیدایش سیاست ،پیرو حسن اختیار افراد بشر

است؛ زیرا کسانی که میخواهند جامعه را اداره کنند ،خواه ناخواه افراد بشر را بر اساس تفکر
و سلیقهی خود در نظامی که صالح میدانند سیاستگزاری و مدیریت میکنند ولی شریعت -

اخالق نیز جزو شریعت است -حرکتی است که مبدأ آن نهایت سیاست است.

«اماالمبدأ فألن السیاسة حرکة مبدئها من النفس الجزئیه  ...و الشریعة حرکة مبدئها نهایة

السیاسة».53
سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

 -3غایت سیاست ،پیروی از شریعت است و غایت شریعت ،الهی شدن ،تهذیب ظاهر،

تهذیب باطن ،آراسته شدن به اوصاف الهی است .سیاست چونان عبدی میماند که نسبت به
فرمانها و خواستههای خود ،باید مطیع باشد .چون شریعت نسبت به سیاست به منزلهی گوهری
میماند که زیباییهای سیاست در حفظ و مراقبت از آن و ارزشهای آن میباشد«.فنهایة السیاسة
هی الطاعة للشریعة و هی لها کالعبد للمولی»
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بنابراین سیاست زمینهساز و در خدمت شریعت و اخالق است .برای این که بتوانیم فضایل

اخالقی را در جامعه محقق بسازیم ،میتوانیم از سیاست به عنوان ابزار و خادم استفاده کنیم.
ولی باید توجه داشته باشیم که سیاست در همه جا به عنوان ابزار اخالق نیست؛ زیرا سیاست

متدانیه ،متعارفه و متعالیه داریم ،چنان که اخالق متدانیه (بر محور افتخار دنیوی) ،متعارفه (بر
محور سعادت دنیایی با قطع نظر از سعادت اخروی و بدون توجه به توحید محوری) ،و متعالیه
(اخالق مبتنی بر توحید) داریم.
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در سیاست متدانیه ،سیاستمداران از هرنوع روش ،قانون ،و تدبیرهای سیاسی صرف ًا برای

حفظ قدرت یا برآورده شدن منافع مادی و دنیایی مردم استفاده میکنند .شاید بتوان سیاستهای
56

ماکیاولی ،لذتگرایی دنیایی ،منفعتطلبی و قدرتطلبیها را از این قبیل سیاست خواند که مبتنی

بر مبانی اومانیستی ،دنیاگرایی ،فردگرایی و عقلگرایی است .بدیهی است که این نوع سیاست با

اخالق متعالیه و متعارفه هیچ سر سازگاری ندارد؛ هر چند ممکن است تنها با اخالق متدانیه که
هیچ نقش آخرتی در آن دیده نمیشود ،سازگاری یا تعامل داشته باشد.

سیاست متعارفه سیاستی است که تمام یا قسمتی یا بیشتر قوانین آن ،بدون در نظرداشت

آخرت و سعادت ابدی در نظر گرفته شده باشد؛ هرچند نقش شریعت و اخالق درآن کمرنگ
دیده میشود ،ولی به گونهای نیست که بریده از آن و ناسازگار با آن لحاظ شود؛ چنین سیاستی

با اخالق متعارفه تعامل دارد؛ زیرا اخالق متعارفه نیز به سعادت و موقعیتهای دنیایی بیشتر
اهمیت میدهد تا آخرتی؛ هرچند که سعادت آخرت را کام ً
ال نادیده نمیگیرد ،ولی نقش آخرت

و سعادت اخروی کمرنگ دیده میشود یا الاقل توحید محور نیست ،بلکه رنگ و بوی اومانیستی

در آن دیده میشود .ولی سیاست متعارفه ،چنان که در دیدگاه صدر المتألهین به آن اشاره شد
و تفاوتی میان آن و شریعت از چهار جهت گذاشته شده ،این سیاست نقش ابزاری نسبت به

شریعت و اخالق دارد .پس سیاست متعارفه ،ابزار و خادم شریعت و اخالق متعالیه میباشد.

حقیقی انسان میباشد ،مانند سیاست پیامبر گرامی اسالم .بدیهی است که چنین سیاستی با اخالق

متعالیه که همان اخالق الهی و تخلق به اخالق اهلل است ،تعامل دارد .پس اخالق و سیاست

متعارفه ،گاهی با همدیگر وحدت دارند و اخالق روح سیاست را تشکیل میدهد ،گاهی با هم
تعامل دارند و گاهی سیاست نقش ابزار را نسبت به اخالق دارد .چنان که سیاست متعارفه غالب ًا

در خدمت اخالق متعالیه میباشد ،ولی گاهی با همدیگر تعامل دارند.
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اما سیاست متعالیه ،سیاستی که کام ً
ال مبتنی برشریعت و توحید است و به دنبال سعادت

 -3-4تعامل اخالق و سیاست متعارفه و متعالیه

از مباحث پیشین به دست آمد که اصول بنیادین اخالق ،همان گونه که محور تربیت افراد و

گسترش فضایل اخالقی در جامعه میشود ،در تربیت سیاستمداران ،ترویج اخالق سیاسی و
تشکیل مدینهی فاضله نقش مهم و اساسی دارد .از سوی دیگر سیاست زمینهساز پرورش ملکات
اخالقی و گسترش فضایل اخالقی میشود و به عنوان خادم و ابزار در خدمت اخالق و شریعت

قرار میگیرد .در این جا به این نکته پرداخته میشود که گاهی میان اخالق و سیاست رابطهی
«وحدت-تعامل» برقرار است .چون اخالق در یک نگاه روح و گوهر سیاست است ،همان گونه
که شریعت روح سیاست میباشد؛ و چون میان روح و بدن یک نوع اتحاد برقرار است ،پس میان
سیاست و اخالق نیز اتحادی برقرار است به گونهای که اگر سیاست بدون اخالق باشد ،مانند

57

جسد بدون روح میماندکه نه تنها ارزش ندارد بلکه به زودی بوی متعفن آن افراد و جامعه را
فاسد میکند.

«نسب َه النبو َه الی الشریع َه کنسب َه الروح الی الجسد و الذی فیه الروح و السیاسة المجردة عن

الشرع کجسد ال روح فیه».
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اما گاهی سیاست از اهداف ،انگیزهها ،مقررات ،تدبیرها ،مهارتها و روشهای ویژه برخوردار
است و تکنیکهای مدرنی را میطلبد که حداقل نمیتواند با اصول اخالقی کام ً
ال هماهنگی
داشته باشد .هرچند میتواند این امور برای رسیدن به اهداف اخالقی نیز کمک کند .از سوی

دیگر حقایق و اصول اخالقی وجود دارند که برای رفتارهای فردی و تصفیهی باطن ،و تهذیب
نفس و سیر سلوک عرفانی بسیار مؤثر است ولی در عرصهی سیاست نقش اساسی ندارد .این
امور با همدیگر میتوانند در رسیدن به اهداف و سعادت اخالقی و سیاسی تعاملی داشته باشند،
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از باب نمونه:

 -1سیاست متعارفه و متعالیه به ترتیب با اخالق متعارفه و متعالیه ،چون از روح واحد،

هدف یگانه ،راهبرد دنیایی و اخروی مشترک ،جامعیت قوانین و مقررات مطابق با خواستههای
فطری ،متعالی و انسانی برخوردارند ،میتوانند برای رسیدن آن اهداف در عرصهی حیات فردی

و اجتماعی ،سعادت افراد و جامعه ،و کماالت دنیوی و اخروی ،نظری و عملی با هم تعامل و
همکاری داشته باشند 57.در عرصهی سیاست میتوان از روشهای مدرن ،سیاستهای اساسی

و تکنولوژی پیشرفته که مخالف اخالق انسانی نباشد ،بهره برد .از سوی دیگر اخالق را در

جامعه ،به ویژه میان سیاستمداران گسترش داد یا افراد متخلق و متعهد را در انتخابات از طریق

مردمساالری دینی انتخاب کرد تا به اهداف انسانی و الهی کمک کنند .سیاست متعالیه ،سیاست
مبتنی بر اخالق توحیدی است ،چنان که اخالق متعالیه حامی سیاست متعالیه ،جامعهی سیاسی

دینی و سیاستمداران متدین و آگاه به دین میباشد .در حکمت متعالیه این نوع سیاست با اخالق
هماهنگی و تعامل دارد.

 -2وقتی به حکمت و اسرار اخالق ،حقوق و سیاست و ماهیت اصول اخالقی ،حقوقی و

58

سیاسی تأمل میکنیم ،به راحتی درمییابیم که قوانین اسالمی اعم از حقایق اخالقی و عبادی،

حقوقی و سیاسی ،به گونهای برنامهریزی شده که تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی را پوشش
میدهد و تشکیل یک حکومت و ساختن جامعهی فاضله را ضروری میداند .در برخی

عبادتهای دسته جمعی ،نوعی تعامل ،همگرایی ،اتحاد ،برادری ،آگاهیبخشی همگانی از اوضاع

سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دیده میشود؛ در رفتارهای عبادی نوعی همدلی ،مدارا،

و همپذیری به چشم میخورد؛ و با کاویدن اسرار عبادات ،عقود ،ایقاعات ،احکام جزایی ،و
سایر حقوق و آزادیهای اساسی ،نفی سبیل ،مبارزه با بغی ،قطاع الطریق ،جاسوزان و سارقان
و ...درمییابیم که چگونه امنیت داخلی و خارجی ،تحقق عدالت و صلح ،و حفظ جان ،مال،
آبرو ،عقل ،و ...در جامعه ضروری دانسته شده است 58.این فلسفه ،اسرار و رویکردها حکایت

از تعامل میان سیاست و اخالق در جامعهی اسالمی دارد و میخواهد با این تعامل و هماهنگی
میان سیاست اخالقی ،و اخالق سیاسی رویهی واحدی ایجاد کند تا افراد و جامعه را به منزل
مقصودشان که همان خیر و سعادت حقیقی است برساند و در جامعه افراد صالح و شایسته

تربیت کند.

 -3صدر المتألهین با پیروی از حکیمان پیشین اسالمی ،جامعه را نیازمند حاکمی میداند که

امامان کسی نمیتواند تمام آن شرایط را یک جا داشته باشد .ویژگیهای رئیس اول آن قدر برای

صدر المتألهین اهمیت داشته که آن را با تفصیل بیشتری نسبت به فارابی و حکیمان دیگر بیان

کرده است .با تأمل در این شرایط درمییابیم که با داشتن این شرایط ویژه ،حاکمان میتوانند به
طور جامع از تخصص و تعهد برخوردار باشند؛ در میان این شرایط دوازدهگانه حداقل نُه شرط

آن صبغهی اخالقی دارد .1 :دوستدار دانش و حکمت باشد .2 ،از لهو و لعب ،حرص و طمع،

شهوتپرستی و لذتخواهی به دور باشد .3.بزرگمنش و دوستدار کرامت انسانی باشد ،از
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باید شرایط دوازدهگانهای را دارا باشند؛ این شرایط به گونهای بیان گردیده که به جز پیامبران و

ذلت و خواری ،عیب و عار بپرهیزد .4 .درهم و دینار و منافع دنیایی برایش بیمقدار باشد.5 .
نسبت به اجرای عدالت سختگیر ،چموش و از ظلم و زشتیها پرهیزگار باشد؛  .6دوستدار
عدالت و انصاف و دشمن ظلم و ظالمان باشد .7 .شجاع باشد و در کارهایی که شایسته است و

مصلحت مردم در آن است عزم راسخ داشته باشد و از کارهای ناشایست و برخالف مصلحت

منزجر باشد .8 .نسبت به مردم مهربان و عطوف باشد و از خشونت نسبت به آنان بپرهیزد.
 .9در برابر خدای خویش خائف و ترسان باشد؛ 59این شرایط رئیس مدینه میرساند که اخالق
نقش کلیدی در تعهد حاکمان دارد ،پس میان سیاست و اخالق تعامل و همگرایی وجود دارد.

 -4سعادت غایت مشترک امور اخالقی و سیاسی است .به نظر صدرا تحقق عدالت ،آزادی،
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استقالل و امنیت درونی و بیرونی ،خویشتنداری و عفت همگانی و فردی ،هدایت مردم به

سوی سعادت ابدی ،تنظیم امور معیشتی و اخروی ،برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی،
از چیزهایی است که تعامل میان اخالق و سیاست را در تحقق مدینهی فاضله میطلبد .از باب

نمونه ،یکی از اهداف و سعادت حقیقی دنیای انسان ،تحقق عدالت بیرونی و درونی و عدالت
اجتماعی و فردی است .با تحقق این عدالت ،تازه زمینه برای رسیدن به سعادتهای باالتر فراهم

میشود.

60

 -5رابطهی عینیت -وحدت :اگر فلسفهی تشکیل اجتماع را تعاون و تعامل و شکوفایی و

به فعلیت رساندن فرد و اجتماع بدانیم و راه رسیدن به این شکوفایی و تکامل را در گرو قانون

و قانونمندی دانسته و ریشه و سرچشمهی تمام قوانین که خیر و کمال بشر را تأمین میکند،

شریعت بدانیم ،آنگاه این نتیجه را به راحتی خواهیم پذیرفت که سیاست و ادارهی جامعه میسر

نیست ،جز به وسیلهی شریعت و شریعتمداری و متشرع شدن.
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بنابراین یک نوع نسبت «عینیت -وحدت» برقرار میشود؛ عینیت برقرار است ،چون از قوانین

مشترکی برخوردارند و وحدت برقرار است ،چون همانند ماده و صورتی که از وحدت و یگانگی

برخوردارند ،در خارج به یک وجود و یک حقیقت موجودند؛ هر چند که عینیت در این جا یک

نوع تسامح به نظر خواهد رسید.

ثالث ًا ،مقصود از عینیت -وحدت ،بدین معنا است که اگر مراد از سیاست همان تدبیر منزل و

تدبیر مدینه و مقصود از شریعت نیز همان معنای خاص ،یعنی برنامهها و احکام عملی مربوط
به امور اجتماعی و سیاسی باشد ،در این صورت شریعت بسان روح برای سیاست است ،همان
گونه که نبوت بسان روح برای شریعت؛ و سیاست عاری از شریعت مانند جسدی میماند که

روح در او دمیده نشده باشد« .السیاس َه المجرد َه عن الشرع کجسد ال روح فیه».

61

 -6رهیافت «عینیت -تعامل» :با کاویدن عبارات صدرالمتألهین ،این تحلیل به دست میآید

که شریعت و سیاست در برخی قوانین و مقررات با هم شریکند؛ از باب نمونه:
«فال بد للواضع الشریع َه ان یقنن لهم قوانین.»...
60
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«ذلک القانون هو الشرع و ال بد من الشارع یعین لهم منهجا یسلکونه النتظام معیشتهم فی الدنیا».

63

ولی گاهی سیاست از اهداف و انگیزهها ،مقررات و تدبیرها و مهارتهای ویژه برخوردار

است و روشهای مدرن را میطلبد که حداقل نمیتوان از متن شریعت یا از اصول استنباطی آن

را به دست آورد .با توجه به این که ،تدبیر امور جامعهی انسانی نیازمند آنهاست و به همین دلیل

بین شریعت و سیاست فرق گذاشته چنان که میگوید:

«و أوضح الفرق بینهما بوجوه أربعة من جهة المبدأ و الغایة و الفعل و االنفعال».

64

از جانب دیگر شریعت یک سری مقررات ویژه برای رفتارهای فردی و تصفیهی باطن در

رابطهی انسان و خدا دارد که در عرصهی سیاست دخیل نمیباشد و از این رو صدرالمتألهین
میگوید:

«إن الشریع َه ظاهرا ً و باطن ًا أوالً و آخراً».

65

بنابراین بین شریعت و سیاست ،چون رابطهی عموم و خصوص من وجه برقرار است ،لذا

رهیافت «عینیت -تعامل» برقرار خواهد بود ،چون تأمل در صفات و ویژگیهای دوازدهگانهی

مهم و اساسی مشترک میباشند و رابطهی عینیت دارند ،و در احکام که با هم تفاوت دارند،
چنان چه از حیث مبدأ ،غایت ،فعل و انفعال در ناحیهی سیاست ،ظاهر و باطن ،اول و آخر
در ناحیهی شریعت ،در این موارد میتوانند با هم تعامل داشته باشند .اساس ًا جامعهی انسانی

بر اساس تعامل و تعاون برقرار شده و قوانین و مقررات اجتماعی ،خواه شرعی و خواه عقلی،

این رابطه را تقویت میکند .حتی قوانین و مقررات شریعت که برای رابطهی انسان با خویشتن
و رابطهی انسان با خدا ،برای تصفیه باطن و تقرب الی اهلل نازل شده است ،میتواند در تربیت
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رئیس اول جامعه 66،و تعبیرهای دیگر صدرالمتألهین ،میرساند که سیاست و شریعت در احکام

افراد انسانی ،رئیس مدینه و جامعهی انسانی مؤثر باشد .از سوی دیگر روشهای مدرن علمی که

مخالف شریعت نباشند ،اگر در تدبیرهای سیاسی به کار گرفته شود ،میتواند زمینه ساز عبودیت،
رستگاری و سعادت ابدی جامعه انسانی باشد و بستری را برای تعلیم و تربیت رهبران سیاسی
و افراد جامعه مهیا کند.
 -4نتیجه

با تحلیل عبارتهای صدر المتألهین دربارهی شریعت ،اخالق و سیاست ،و با تأمل و کاویدن

مبانی نظری آنها در حکمت متعالیه که عبارتند از خیریه وجود ،خالفت انسان در هستی،

جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس انسان ،حرکت جوهری نفس و اختیار انسان،
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رابطهی دنیا و آخرت ،و غیر مکتفی بالذات بودن انسان و مدنیت آن ،میتوان هر دو رهیافت

«وحدت -تعامل» و «غایی -ابزاری» را در اندیشهی صدر المتألهین یافت .گرچه میان اخالق و
سیاست به لحاظ قلمرو ،موضوع ،هدف و ضمانت اجرا ،تفاوت در امور درونی و بیرونی بودن
است ،لکن در بسیاری از قلمروها ،میان شریعت ،اخالق و سیاست ،نقاط مشترک فراوان دیده

میشود .رمز کار در این است که گاهی میان اخالق متعارفه با سیاست متعارفه مقایسه میشود

و نسبتشان بررسی و ارزیابی میگرددد؛ گاهی میان اخالق متعالیه با سیاست متعالیه و گاهی

ارتباط میان اخالق متعالیه و سیاست متعارفه تحلیل میشود .بر این اساس اگر نسبت میان
سیاست متعارفه و اخالق متعالیه در نظر گرفته شود ،سیاست ،تابع و خادم اخالق است ،میانشان
اگر نگوییم تمام ًا بلکه اغلب ًا رابطهی غایی -ابزاری حاکم است .اگر میان اخالق متعارفه با سیاست

متعارفه نسبتسنجی صورت گیرد ،اخالق متعارفه گاهی روح و گوهر سیاست متعارفه است؛

زیرا چون اخالق نسبت به آن محوریت دارد و به همین خاطر سیاست را از متدانیه به متعارفه
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ارتقاء داده است؛ گاهی میانشان تعامل است؛ چون در مواردی ،هرکدام از سیاست و اخالق

اصول ،قوانین و معیارهای خویش را برای رسیدن انسان به اهداف و راهبردهای وی دارد .اگر

رابطهی میان اخالق متعالیه با سیاست متعالیه در نظر گرفته شود ،در این جا چون هردو از روح
یگانه ،هدف واحد و انگیزه مشترکی برخوردارند و در علت فاعلی و غایی توحید محور هستند،

دوباره همان رهیافت وحدت -تعامل تقویت میشود.

پینوشت
 . 1در یک جمعبندی میتوان گفت سکوالریسم عبارت است از گرایشی که طرفدار یا مر ّوج حذف
یا بیاعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در ساحتهای مختلف حیات انسانی از قبیل سیاست،

حکومت ،علم ،عقالنیت ،اخالق و  ...است .واژگان« :دنیا گرایی»« ،جدا انگاری دین و دنیا»،
«دین گریزی»« ،عرفی گرایی» ،و در زبان عربی «علمانیّة» را معادل آن قرار دادهاند .سکوالریسم
با سکوالریزاسیون فرق دارد ،سکوالریزاسیون یعنی یک فرایند یا جریان که در طی آن شئونات
سیاسی ،اجتماعی و اخالقی جامعه ،دیانت زدایی یا قداست زدایی میشوند .ر.ک :مبروک ،محمد
بیات ،عبدالرسول و جمعی از نویسندگان ،فرهنگ واژهها ،قم :مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی،
 ،1381ص 329؛ و همچنین ر.ک :قرضاوی ،یوسف ،االسالم و العلمانیة وجه ًا لوجه ،قاهره :مکتبة

وهبة ،1417 ،ص  57به بعد.
 . 2پیشین ،ص .333
 . 3ر.ک :لسان العرب و تاج العروس و الموسوعة الفقهیة ،وزارت االوقاف و شئون االسالمیة ،الکویت،
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ابراهیم ،حقیقة العلمانیة ،جزء االول ،بیجا ،دار التوزیع و النشر االسالمیة ،بیجا ،ص 3؛ و نیز ر.ک:

ج  ،26ص .16

 . 4مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،4تهران ،دار الکتب االسالمیة (مدرسة امیر المؤمنین)،1381 ،
ص .402
 . 5جوادی آملی ،عبداهلل ،شریعت در آینه معرفت ،قم :مرکز نشر فرهنگی رجا ،1373 ،ص .101
 . 6طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان ،ج ،18بیروت ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات1417 ،ق ،ص .28
 . 7اشکوری ،ابوالفضل ،فلسفه سیاسی ابن سینا ،قم :انتشارات عقل سرخ ،1384 ،ص  308به بعد.
 . 8طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان ،ج  ،6-5ص .350
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. 9ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4بیروت :دار احیاء التراث العربی ،1995 ،واژه خلق؛ آذرتاش آذرنوش،
فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،تهران :نشر نی ،1384 ،ص 181وازه خُ لق؛ رک :طباطبایی ،محمد
حسین ،تفسیر المیزان ،ج ،1بیروت :موسسة االعلمی للمطبوعات ،1997 ،ص.351
 . 10مصباح یزدی ،محمد تقی ،فلسفه اخالق ،تهران :انتشارات اطالعات ،1367 ،ص.9-10
. 11ابن مسکویه ،ابوعلی احمد ،تهذیب االخالق ،قم :انتشارات بیدار1412 ،ق ،ص.51
 . 12ارسطو ،اخالق نیکو ماخوس ،ترجمه :محمد حسن لطفی ،تهران :طرح نو ،چاپ دوم  ،1385ص.74
 . 13شیرازی ،صدر المتألهین ،اسفار ،ج ،9بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،1990 ،ص125؛ شیرازی،
صدر المتألهین ،المبدأ و المعاد ،تصحیح :سید جالل الدین آشتیانی ،قم :بوستان کتاب،1380،ص.619

 . 14دارابکالیی ،اسماعیل ،نگرشی بر فلسفه سیاسی اسالم ،قم :بوستان کتاب ،1380 ،ص .19
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 . 15فارابی ،ابونصر محمد ،احصاء العلوم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،1364 ،فصل پنجم و نیز ر.ک:
فارابی ،ابی نصر ،السیاسة المدینة ،ترجمه و شرح :حسن ملکشاهی ،تهران :سروش ،1376 ،ص .198

 . 16دارابکالیی ،اسماعیل ،پیشین ،ص .21
 . 17طوسی ،نصیر الدین ،اخالق ناصری ،تصحیح :مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،تهران :خوارزمی،
 ،1373ص .304

 . 18دارابکالیی ،اسماعیل ،پیشین ،ص .21
 . 19شیرازی ،صدرالمتألهین ،اسفار ،ج  ،1بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،1419 ،صص .21-20
 . 20پیشین.
 . 21جوادی آملی ،عبداهلل ،رحیق مختوم ،ج ،1قم :نشر اسراء ،1382 ،ص  122و نیز ر.ک :پیشین.
 . 22شیرازی ،صدرالمتألهین ،پیشین ،صص .20-21
 . 23پیشین ،ج ،1ص 340؛ ج ،4ص  ،122ج ،7ص .58
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 . 24شیرازی ،صدر المتألهین ،مفاتیح الغیب ،بیروت :مؤسسه تاریخ العربی1424 ،ق ،ص.672
 . 25الشواهد الربوبیة ،پیشین ،صص 359،229؛ المبدأ و المعاد ،پیشین ،صص 627،625؛ ر.ک:

صدرالمتألهین ،عرشیه ،تصحیح و ترجمه :غالمحسین آهنی ،تهران :انتشارات مولی ،1361 ،ص  40به بعد.
 . 26اسفار ،ج ،7پیشین ،ص 282؛ و نیز ر .ک :عبودیت ،عبدالرسول ،درآمدی به نظام حکمت صدرایی،
ج ،2سمت ،1386 ،ص .76

 . 27اسفار ،ج  ،3پیشین ،ص .61
 . 28الشواهد الربوبیة ،پیشین ،ص .277
 . 29اسفار ،ج  ،9ص .194-197
 . 30جوادی آملی ،عبداهلل ،پیشین.
 . 31الشواهد الربوبیة ،پیشین ،ص .365
 . 32پیشین ،ص.359
 . 34المبدأ و المعاد ،پیشین ،ص.613
 . 35الشواهد الربوبیة ،تحقیق :استاد جالل الدین آشتیانی ،قم :بوستان کتاب ،1386 ،ص.422
 . 36سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،پیشین ،ص.127
 . 37المبدأ و المعاد ،پیشین ،ص 642؛ ر.ک :صدرالمتألهین ،کسر االصنام الجاهلیة ،تصحیح :دکتر محمد
حسن جهانگیری ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی مال صدرا ،1381 ،ص .189
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 . 33پیشین صص .377،363

 . 38الشواهد الربوبیة ،پیشین ،ص.362
 . 39پیشین ،صص 357،364،360؛ المبدأ و المعاد ،پیشین ،ص .643
 . 40اسفار ،ج ،9ص.87
 . 41شمس9 ،و.10
 . 42پیشین ،ص.88
. 43پیشین.
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 . 44پیشین ،ص.89
 . 45الشواهد الربوبیة ،صص.407-405
 . 46اسفار ،ج ،9ص.90
. 47پیشین.
 . 48پیشین.
 . 49اسفار ،ج ،9صص .137-136
 . 50پیشین ،ص .91
. 51پیشین ،ص.90
 . 52پیشین،ص.93
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. 53الشواهد الربوبیة ،ص.426
 . 54پیشین.
 . 55طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان ،ج ،1بیروت :موسسة االعلمی للمطبوعات،1997 ،صص -351
368 ،353به بعد؛ ج ،4ص.113
 . 56الشواهد الربوبیة،ص.426
 . 57پیشین.425
. 58پیشین ،صص.426-424

 . 59پیشین ،ص .420المبدأ و المعاد ،ص.618
 . 60الشواهد الربوبیة ،صص429و .407المبدأ و المعاد،صص.415-613
 . 61پیشین ،ص .364
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 . 63پیشین ،ص .360

 . 64پیشین ،صص .363،365
 . 65پیشین ،ص 375؛ و نیز ر.ک :کسر االصنام الجاهلیة ،پیشین ،ص .149
 . 66پیشین ،ص .357
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نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل ،از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین الملل

*
1

عبدالکریم اسکندری

چکیده

عمل وی قتل عمدی و مشمول مادهی  35 ،27و  358قانون جزای افغانستان خواهد بود .بر اساس اسناد

و کنوانسیونهای بینالمللی نیز چنانچه مقامات مافوق ،توسط قراین و نشانههای روشن ،میدانستهاند که
افراد زیر دست در شرف ارتکاب یک و یا چند جنایت بینالمللی هستند و با وجود توانایی ،از اتخاذ

تدابیر معقول و ضروری امتناع ورزیدهاند و یا مرتکب را به مجازات نرساندهاند مسوول خواهند بود و به
حسب مورد ،به ارتکاب جنایت بینالمللی ،از جمله قتل عمد ،محکوم خواهند شد .هر چند از نظر مادی

نمیتوان بین ترک فعل و نتیجهی مجرمانه ،رابطهی علیت برقرار کرد؛ اما از نظر عرف ،بین رفتار متهم و

مرگ مجنی علیه رابطهی علیت برقرار و نتیجهی مجرمانه اثر همان ترک فعل است.

واژگان کلیدی :فعل ،ترک فعل ،عنصر مادی ،رفتار مجرمانه ،قانون جزا و اسناد بینالمللی

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

ترک فعلی که منتهی به سلب حیات از دیگری شود ،در صورتی که انجام آن ،وظیفهی قانونی،
قراردادی و یا عرفی تارک بوده است؛ چنانچه عمدا ً وظیفهی خود را به قصد قتل مجنی علیه ترک کند،
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* .عبدالکریم اسکندری عضو علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) و دانشجوی دکترای حقوق جزا

مقدمه

جرم در صورتی تحقق پیدا میکند که عالوه بر عنصر معنوی و قانونی ،داراي ركن مادي

نيز باشد .بدون ترديد فعل ايجابي مجرمانه ميتواند عنصر مادي جرم واقع شود؛ چون مجرم با
انجام رفتار فیزيكي خاصي ،موجب تحقق نتيجهای مجرمانه ميگردد و میان رفتار او و حادثهی

مجرمانه ،رابطهی سببیت حاکم است .ولي آيا ترك فعل ،این قابلیت را دارد که ركن مادي جرم
را محقق سازد يا خير؟ حقوقدانان در اين زمينه اختالف نظر دارند .مخالفان با ايراد اشكاالت

متعددی از جمله عدمي انگاشتن ترك فعل و عدم صدور رفتار فیزيكي خاصي از سوي خودداري

کننده و فقدان رابطهی سببيت بين ترك فعل و نتيجهی مجرمانه ،اين موضوع را مورد نفي و

انكار قرار دادهاند .در مقابل ،عدهی زیادی از حقوقدانان معتقدند که هر چند اكثر جرايم ،از
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جمله قتل ،با انجام فعل ايجابي مجرمانه تحقق مييابد ،ولي ارتکاب پدیدهی مجرمانه توسط

ترک فعل (برخالف آن چه كه تصور ميشود)؛ امر نادر و كم اهميتي نيست و ترک فعل ،تحت

شرایط خاصی می-تواند عنصر مادی جرم را تحقق بخشیده و بین نتیجه و رفتار مجرمانه رابطه
برقرار نماید .عواملي چون پيشرفت تكنولوژي و دستيابي بشر به صنايع و وسايل نقليه مدرن و

لزوم رعايت استانداردهاي فني ،حفاظتي و بهداشتي در هنگام به كارگيري آنها و نيز نقش مهم
جرمانگاري با حوادثی که با ترك فعل تحقق مییابند ،در فرهنگ سازي و تقويت حس تعاون و
همكاري اجتماعي ،موجب افزايش اين گونه جرايم شده است.

تحقیق پیشرو ،تالشی است برای تبیین نقش ترک فعل در تحقق پدیدهی عنصر مادی جرم

قتل ،براساس حقوق جزای جمهوری اسالمی افغانستان و اسناد بین الملل و میخواهد به این

سوال اساسی پاسخ دهد که از منظر قانونگذار جزای افغانستان و اسناد بین الملل ،ترک فعل،
همانند فعل ،میتواند عنصر مادی جرم قتل قرار گیرد و یا خیر؟ آیا ترك فعل اين صالحيت و
قابليت را دارد كه سبب و عامل اصلي تحقق عمل مجرمانه تلقي شود تا بتواند عنصر مادي جرم

را محقق سازد یا خیر؟ فرض بر این است که ترک فعل تحت شرایط خاص ،میتواند عنصرمادی
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جرم قتل را تشکیل دهد .این موضوع بعد از تحلیل عنصرمادی ،مفهوم فعل و ترک فعل و انواع
ترک فعل ،در قانون جزای افغانستان و اسناد بین الملل بررسی میشود.

الف) بازشناسی مفاهیم بنیادین تحقیق

 -1مفهوم عنصر مادی

عنصر مادی جرم ،عبارت است از جلوهی بیرونی و طبیعت مادی افكار و مقاصد مجرمانه که

در خارج در قالب فعل یا ترک فعل و آثار زیانبار آن تجلی پیدا میکند 1.به بیان دیگر ،انعکاس
تفکر مجرمانه در قالب رفتار انساني را عنصر مادی جرم گویند .جلوهی خارجی و طبیعت
مادی هر جرمی به حسب خودش و متناسب با تعریف قانون گذار از جرم ،میتواند شکلهای

بیرونی جرم ،متشکل از سه جزء است که بدون آنها عنصر مادی و جرم مورد نظر ،تحقق پیدا
نمیکند و این اجزا عبارتند از :رفتار مجرمانه (فعل مجرمانه) ،نتیجهی حاصله از رفتار مجرمانه

و رابطهی سببیت بین رفتار و نتیجهی مجرمانه كه مهمترين شرط مسووليت كيفري متهم است.
ِ
رفتارهای چون سم دادن ،چاقو زدن ،تیراندازی کردن و  ...که از
برای مثال در جرم قتل ،میان

مرتکب سر میزند و نتيجهی مجرمانه كه عبارت از مرگ است ،باید رابطهی عليت و سببيت
حاكم باشد و تا زمانی که اين گونه رفتارها منجر به مرگ مجنی علیه نگردد ،جرم قتل تحقق

پیدا نمیکند.

2

 -2مفهوم فعل و ترک فعل

بدون تردید ،افکار و مقاصد مجرمانه ،تا زماني که به مرحلهی عمل نرسد و جنبهی مادي و

خارجي به خود نگيرد ،جرم محسوب نمیشود و جرم انگاری آنها برخالف عدالت ،اصول و

مبانی حقوقی است 3.فعل مجرمانهی انساني كه اكثر حقوقدانان از آن به عنوان «رفتار مجرمانه»
ياد كردهاند ،تشكيل دهندهی چنين عنصر اصلي و زيربنايی در جرم است .به دليل اهميت فعل

درتحقق پديدهی مجرمانه ،برخی حقوقدانان ،آن را جوهر رکن مادی جرم دانستهاند؛ 4زیرا
فعل ،تنها وسيلهی انسان براي رسيدن به اهداف ،از جمله اهداف مجرمانه ميباشد و بدون فعل،

ارتكاب جرم ممكن نيست .نتيجهی اين مطلب اين است كه به جز برخي از جرایم انگشت شمار،

که به رفتار و فعلی که از انسان سر میزند ،مربوط نیست (بلکه از زمرهی حالتهایی میباشد

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

گوناگونی داشته باشد .مثال در اکثر جرایم که عبارت از جرایم معطوف به نتیجه باشد ،جنبهی

که انسان در آن به سر میبرد ،مانند جرم انگاری ولگردی یا عضویت در گروههای معاند با
حکومت)؛ بقیهی جرایم ،تنها توسط فعل مجرمانهی انساني كه از نظر قانون محقق شده باشد،

قابل مجازات است .لذا همهی سيستمهاي حقوقي دنيا پذيرفتهاند كه مجازات بايد صرفا به علت
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«فعل انساني» که از روی اراده و اختیار ناشی شده باشد ،اعمال گردد.

5

بنابراين ،الزم است مفهوم اين كليديترين جزء رفتار مجرمانه یعنی ركن مادي جرم توضيح

داده شود و این که آیا تنها شامل فعل ایجابی میشود یا قلمرو مفهومی آن ترک فعل را نیز در بر

میگیرد و بعد انواع فعل و سپس تمايز اقسام آن شرح داده شود.
 -1-2تعريف مفهوم فعل

حقوقدانان دربارهی ماهيت فعل و تعريف مفهوم آن و دايرهی شمول مفهومي فعل در حقوق

جزا ،اختالف نظر دارند و در مجموع دو نظريه در اين باره ابراز داشتهاند:

یک -بعضي از حقوقدانان ،فعل مجرمانه را «حركت مجرمانهی جسمي و ارادي» تعريف

كردهاند كه تنها شامل فعل مثبت ميشود و در این صورت ترك فعل از گسترهی مفهومي آن

خارج است .مايكل مور يكي از نويسندگان امريكايي در تعريف فعل به معناي اعم ميگويد :فعل
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عبارت است از« :حركت بدني ارادي» 6.برخي دیگر از حقوقدانان با اين كه «رفتار مجرمانه» را

مقسم مشترك ،بين جرم فعل مثبت و ترك فعل دانستهاند ،ولي در مقام تعريف ،آن را به «حركت

عضوي از جسم انسان» تعريف كردهاند كه تنها شامل جرم فعل مثبت ميگردد و ترك فعل از

قلمرو مفهومي آن خارج است 7.طبق این نظریه ،مفهوم ترك فعل مساوی است با «نبود حركت
بدني و عضوي» و يك امر عدمي است.

مطابق اين تعريف ،فعل داراي دو ويژگي است .اول اين كه امر ارادي است ،يعني رفتار

ناشي از اراده است و اراده علت و سبب آن محسوب ميشود .دوم اين كه فعل حركت جسمي

است كه توسط اعضاي بدن انجام ميگيرد .مثال براي كشتن كسي با فشار دادن ماشهی تفنگ
از دست خودش استفاده ميكند براي بردن آبروي كسي از زبانش در گفتن واژگان توهين آميز

بهره ميبرد .براساس اين ويژگي ،تنها فعل ايجابي و رفتار مجرمانهی مثبت ،عنصر مادي جرم را
محقق ميكند و ترك فعل با همهی انواعش ،به دليل اين كه فاقد حركت جسمي است و انسان در

هنگام ترك فعل در واقع از انجام حركت جسمي و عضوي خودداري مي-ورزد فعل محسوب
نمیشود .ترك فعل درست در نقطهی مقابل فعل قرار میگیرد و نقيض آن محسوب شده و هيچ
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گونه وجه اشتراكي با فعل ندارد.

به عالوه ،براساس اين تعريف ترك فعل امر عدمي است ،چون عبارت از عدم هرگونه

حركت بدني ارادي و انجام ندادن هيچ كاري و انفعال محض است و به معناي واقعي كلمه هيچ

چيزي نيست .بنابراين ترك فعل جرم محسوب نميشود ،چون فاقد عنصر مادي است و اگر
كسي را به خاطر ترك فعل مجازات كنيم ،او را به دليل افكار و مقاصد زشت و شرورانهاش

مجازات كردهايم 8،كه خالف عدالت و انصاف است و با منطق سليم حقوقي در تضاد آشكارا

میباشد .لذا جرم انگاري ترك فعل يا به عبارت ديگر «انجام ندادن هيچ كار» با لزوم عنصر مادي

جرم در تضاد است.

9

تصرفات مجرمانهی ارادی كه در اشکال مختلف از جمله فعل مثبت و ترك فعلي كه از انسان

سر میزند ،اطالق میگردد 10براساس اين ديدگاه ،فعل عبارت از «رفتار مجرمانهی ارادی انسانی»
است که در شرایط ویژهای انجام میشود .به بیان دیگر ،فعل رفتار مجرمانهی ارادی شخص در

برابر شرایط معین است.

11

طبق این تعریف ،ماهیت فعل ،مرکب از دو عنصر «اراده» و «رفتار» است و اين دو قدر

مشترك بين تمام افعال انساني از جمله فعل مثبت و ترك فعل ميباشد .براساس ويژگي اول ،هم
فعل مثبت و هم ترك فعل ،امر ارادي است؛ یعنی مرتکب ،رفتار را با اراده و اختیار انجام میدهد.
نقش نخست اراده ،سیطره و تسلط کامل بر اجزا فعل و نحوهی شكلگيري آن است و نقش دوم

اراده ،این است که سبب و سرچشمهی فعل است و اگر فعل از روی اراده انجام نگرفته باشد،
فعل انسان از نظر قانونی محقق نیست .البته ارادی بودن فعل به این معنا نیست که آثار و نتایج

آن نیز ارادی باشد؛ در جرایم عمدی ارادهی مرتکب به آثار و نتایج مجرمانه نیز تعلق میگیرد.

برخالف جرایم غیر عمدی که اصل انجام فعل و رفتار ،امر ارادی است ،ولی آثار و نتیجهی رفتار
مجرمانه ،مورد تعلق اراده نیست .مثال کسی که به قصد شکار تیری شلیک نموده و به شخصی

اصابت میکند ،با اراده و اختیار این کار را انجام میدهد ،ولی قصد مجرمانه و کشتن آن فرد را
ندارد .اراده ،سبب فعل و از طرف دیگر در جرایم مقید به نتیجه مثل قتل ،سرقت ،کاله برداری
و  ...فعل سبب نتیجهی مجرمانه هم محسوب میشود.

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

دو -اكثر حقوقدانان معتقدند كه «فعل» در حقوق جزا مفهوم عامی دارد و بر همه رفتارها و

12

براساس ويژگي دوم فعل ،ترک فعل ،يك نوع رفتار مجرمانه است .لذا ترك فعل ،امر عدمي

يا انديشهی صرف یا ارادهی مجرمانهی تنها نيست ،بلكه همانند فعل مثبت ،گونهاي از رفتار

انساني و واجد همهی ویژگیها و شرایط یک عمل مجرمانه است كه به منظور تحقق نتیجهی

73

مجرمانه انجام ميشود و به وجود آورندهی عنصر مادی جرم است .براي اثبات اين ادعا ميتوان
دالیل زیر را اقامه کرد:

اول -همانند جرم فعل ایجابی ،اراده یکی از ارکان اساسی جرم ترک فعل است .اراده امر

نفسانی وجودی است؛ هنگامی که یکی از عناصر ترک فعل ،امر وجودی شد ،سبب میشود

که امتناع ،ماهیت وجودی به خود بگیرد ،چرا که معقول نیست که یکی از عناصر پدیدهای ،امر
وجودي باشد و بعد گفته شود که مجموع آن پدیده امر سلبی و عدمی است .تنها تفاوت این دو

در این است که در جرم فعل مثبت ،اراده ،انسان را به انجام حرکت عضوی و عمل خارجی به

منظور تحقق هدف مجرمانه كه قانون از آن نهي كرده است ،وادار ميكند .منتهي در جرم ترک

فعل ،اراده ،شخص را به خودداری از حركت عضوي به منظور رسيدن به هدف وا میدارد 13،تا
فرد دستور قانونگذار را انجام ندهد و در مقابل تحقق نتيجهی مجرمانه مانع ايجاد نكند .فالسفه

گفتهاند که عدم مانع جز از علت تامه است 14.اگر عدم مانع امر عدمي ميبود ،از اجزای علت
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تامه محسوب نميشد .بنابراين در جرم ترك فعل نيز عالوه بر قصد و ارادهی مجرمانه ،امر سومي

به نام رفتار مجرمانه نيز وجود دارد كه معلول اراده است و آن عبارت از خودداري از حركت
عضوي و جسمي در موقع لزوم است؛ يعني در هنگامي كه شخص ميبايد به منظور انجام تكليف

الزامي خويش ،دست به حركت جسمي بزند ،از انجام آن خودداري ورزد.

دوم -ترك فعل نيز همانند فعل ،وسيلهی دستيابي به اهداف و مقاصد مجرمانه است .از باب

نمونه ،مثال مادری که میخواهد طفل خود را به قتل برساند ،گاهی با غلطیدن روی طفل این کار
را انجام میدهد و گاهی عمدا از شیردادن او امتناع میورزد .از نظر منطق حقوقي ميان اين دو

مورد از حيث مسووليت كيفري تفاوتي وجود ندارد .يا شوهري كه ميخواهد زوجهاش را وادار

به تمكين يا مواجه با مشكالت اقتصادي نمايد ،از دادن نفقه خودداري ميورزد .يا شاهدي از

شهادت دادن به نفع رقيبش امتناع ميكند تا با اين كار به او خسارتي وارد سازد .اگر ترك فعل
امر عدمي باشد و گونهای از رفتار نباشد ،نميتوان توسط آن حيات فردي را به مخاطره انداخت

يا به كسي ضرر و زياني را تحميل كرد.
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سوم -ترك فعل ،مثل فعل مثبت ،موجب تفاوت و نامگذاری قانوني هر جرم ميگردد.

به عنوان مثال در جرايم اثباتي ،جرم سرقت با ربودن مال دیگری به طور پنهانی ،تحقق پیدا
میکند .جرم قتل با افعال مخصوص خودش همانند چاقو زدن ،سم دادن ،خفه کردن ،با گلوله

هدف قراردادن ،ضرب و جرح منجر به مرگ و  ...محقق ميشود 15،در جرم ترك فعل نيز رفتار

مجرمانهی امتناعي ،سبب تمایز و تسميه قانوني جرايم ترك فعلي ميشود .از باب نمونه ،جرم
قتل نوزاد در اثر خودداري از شيردادن و آب و غذا پديد مي-آيد و جرم ترك انفاق يا ترك

احقاق حق توسط قضات ،با خودداري از پرداخت نفقه و عدم رسيدگي به شكايت ،تحقق پيدا

ميكند .اگر ترك فعل امر عدمي باشد و گونهای از رفتار محسوب نشود ،نميتواند چنين نقش
و تاثيري را ايفا كند.

میگردد .در عالم واقع ،میان ترک فعل و حادثهی مجرمانه رابطهی سببیت حاکم است و محقق

کنندهی عنصر مادی محسوب میشود .از نظر عرف ،رابطه بین ترک فعل و نتیجهی مجرمانه
برقرار و ترک کننده ،عرف ًا مسول حادثه است.

با توجه به داليل یاد شده ،ديدگاه دوم در باب ترک فعل ،موجه و صحيح به نظر میرسد.

بنابراين فعل مجرمانه مثبت ،نقیض ترك فعل مجرمانه نيست كه هيچ پيوند و قدر مشتركي
نداشته باشد ،بلكه بين اين دو وجوه مشترك فراواني حاكم است .از جمله اين كه هر دو رفتار

ارادی انسانی در برابر شرایط معین ،مبین و حاکی از ارادهی انسان است و هر دو دارای ویژگی

نامشروع و مضر برای مصالح فردی و اجتماعی است .هر دو عنصر مادی جرم واقع میشود؛ ركن
مادي برخي از جرايم را فعل ايجابي و ركن مادي برخي ديگر از جرايم را ترك فعل و امتناع،

تشكيل ميدهد .بدون فعل ،تحقق جرم امكان پذير نيست و در صورت وجود بقیه ارکان ،موجب
مسؤولیت کیفری افراد میگردد و هنگامی که وجود پیوند میان آن و نتیجهی مجرمانه ثابت شود،

سبب نتیجهی مجرمانه محسوب میشود.

16

 -2-2تعریف جرم ترک فعل

با توجه به تعريفی كه از فعل ارايه شد ،جرم فعل از لحاظ شیوهی ارتکاب ،به جرم فعل

ايجابي و جرم ترك فعل تقسيم ميشود ،اگر فعل منهی عنه باشد و فرد ملزم به ترک ،آن را

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

چهارم -از همه مهمتر ،ترک فعل نیز همانند فعل ایجابی ،موجب تحقق نتیجهی مجرمانه

مرتکب شود ،جرم ایجابی به وقوع میپیوندد 17.مانند قتل ،سرقت ،کاله برداری ،خیانت در
امانت و ...كه از سوي قانونگذار نهی و قابل مجازات اعالم شده است و اگر فعل ماموربه باشد

و شخص ملزم به انجام آن ،از انجام دادن آن خودداری نماید ،جرم ترک فعل تحقق پیدا میکند.
در تعریف جرم ترک فعل میتوان گفت که عبارت است از«:امتناع ارادی شخص از انجام

75

فعالیجابی معین ،که قانونگذار در شرایط خاص ،مکلف را به دلیل حفظ نظم ،امنیت و حمایت
از ارزشهای اساسی جامعه ،در صورت توانایی ،ملزم به انجام آن نموده است».

18

عناصر اصلی این تعریف را سه چیز تشکیل میدهد:
 -1امتناع و خودداری از انجام دادن فعل ایجابی معین؛ منظور از امتناع این نیست که شخص

به طور کلی موضع سلبی اختیار کند .اعم از این که در هنگام ترک آن فعل دست به اعمال دیگر
بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود ،در هر دو صورت امتناع شكل گرفته است .ولی اگر کام ً
ال
موضع سلبی اتخاذ نمايد اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ،ممتنع محسوب نمیشود.
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 -2تکلیف قانونی ،برای تحقق مسوولیت کیفری خودداری کننده ،تنها تکلیف اخالقی که

افراد در کمک به هم نوعان خود و نجات جان آنها در شرایط خطرناک دارند ،کفایت نمیکند،

بلکه باید بر اساس قانون نیز ملزم بر انجام عمل باشد .عدم رعایت وظیفهی اخالقی اگرچه برای
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استحقاق سرزنش و اتهام شخص به نداشتن اخالق و مروت کافی است ،ولی موجب مسوولیت
کیفری فرد نمیشود .مفهوم امتناع و خودداری نیز بر این مطلب داللت دارد .برخی از حقوقدانان

براین مطلب تصریح کردهاند«:امتناع اهميت قانوني خود را از اعتباري ميگيرد كه اين فعل ايجابي
از نظر قانون دارد؛ از اين رو امتناع وجود نخواهد داشت ،مگر اين كه فعل ايجابي ،قانونا بر

ممتنع واجب باشد 20».بنابراین جرم ترک فعل در جایی تحقق پیدا میکند که ترک فعل مخالف

یک تکلیف قانونی باشد و مخالفت با تکلیف اخالقی موجب مسؤولیت کیفری افراد نمیشود.

لزومي ندارد که الزام قانونی به جلوگیری از تحقق نتیجهی مجرمانه و پیشگیری از خطر ،به

روشنی در قانون مجازات آمده باشد .چون ممکن است ،منشاء آن عمل حقوقی باشد .مثل تعهد

شخص در قبال دریافت اجرت مبنی بر راهنمایی آدم نابینا و جلوگیری او از افتادن در جاهای

خطرناک یا دادن آب و غذا به فرد زمينگير یا قرارداد نجات غریق با مسوولین استخر به منظور
نجات شناگران یا تعهد مربی شنا به افراد تحت تعلیمش .و گاهی منشأ آن قانون مدنی است.

21

گاهی منبع این الزام ،رابطهی پیوندی میان متهم و مجنی علیه است و براساس این رابطه ،متهم

ملزم به حمایت از مجنی علیه است و اگر خطر یا تجاوزی او را تهدید کند ،این رابطه پیوندی

76

متهم را ملزم به جلوگیری از آن میکند .مثل رابطه نسبی بین پدر و مادر با فرزندان و رابطه
سببی ميان زن و شوهر که بر اساس آن والدین ملزم به حمایت و حضانت از فرزندان در برابر

خطرهایی است که جان آنها را تهدید میکند و نیز زن و شوهر مکلف به رفع خطرهایی هستند

که تمامیت جسمانی آنها را در معرض آسیب قرار میدهند و نیز نگهداری از چهار پایان و اشیاء

خطرناک موجب تکلیف قانونی میشود که مردم را از زیان آن-ها در امان نگهدارد 22.گاهی هم

عرف و عادت مسلم و در برخی موارد منشأ آن ،اصول و مبانی حقوقی و قانونی است 23.به این

معنا که از مجموع این اصول و مبانی الزام به انجام کار خاصی استنباط میشود.

 -3ارادی بودن ،چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است لذا دارای ویژگی ارادی میباشد

میورزد .اگر خودداری شخص ارادی نباشد ،امتناع قانونی محقق نمیشود ،مانند این که ممتنع

بیهوش شود یا با اکراه مانع انجام عمل مورد تعهد گردد؛ بنابر این اگر مادری در زمانی که باید
به نوزادش شیر دهد ،در اثر عواملی از هوش برود یا توسط کسی زندانی شود ،یا دست و پایش

با طناب بسته شود ،از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.

ویژگی ارادی بودن ترک فعل و امتناع ،موجب نمیشود که جرایم مبتنی بر ترک فعل منحصر

به جرایم عمدی گردد؛ چون به طور کلی در همهی جرایم ،اعم از عمدی و غیر عمدی ،فعلی و
ترک فعلی ،ارادهی ارتکاب و امتناع از فعل وجود دارد و قانونگذار تنها عمل ارادی را مجازات
میکند و در صورت فقدان اراده ،تحقق جرم و حکم به مجازات منتفی است .منتهی در جرایم
عمدی ترک فعل ،مجرم عالما و عامدا به منظور تحقق نتیجهی مجرمانه از انجام فعل و ایجاد

مانع امتناع میورزد ،ولی در جرایم غیرعمدی اصل انجام فعل و رفتار ،امر ارادی است ولی
آثار و نتیجهی رفتار مجرمانه ،مورد تعلق اراده نیست .با توجه به این که مجرم ترتب نتیجهی
مجرمانه را بر ترک فعل خود محتمل میداند ،حزم و دور اندیشی اقتضا میکند که در این زمینه

قصور و کوتاهی از او سر نزند ،اما به دلیل بیمباالتی و سهل انگاری و عدم رعایت نظامات

دولتی از انجام فعل نجات بخش خودداری ميورزد .و نيز در مواردي كه فقدان اراده ،منتسب به

اراده و اختيار قبلي باشد ،مثال تارك فعل وضعيتي را پيش بيني ميكند كه در آن ارادهی خود را

از دست ميدهد ،اما توجهي به آن نميكند ،باز هم اين فرد با اراده محسوب ميشود( .االمتناع
باالختيار الينافي االختيار) 24در همهی اين موارد ،خودداري كننده ،مقصر محسوب و مسؤول

نتیجه ،مجرمانهی حاصله میباشد و این تقصیر و تفریط او از روی اراده صورت گرفته است و

در این موارد تقصیر کیفری عنصر روانی این گونه جرایم را تشکیل میدهد.
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للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

و متهم به منظور رسیدن به هدف خاصی از انجام دادن فعل الزامی مورد نظر قانونگذار امتناع
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با توجه به ویژگی ارادی بودن امتناع ،این نتیجه به دست میآید که امتناع امر «عدمی» و

پدیدهی «سلبی» نیست بلکه یک نوع رفتار ناشی از ارادهی شخص است و اراده از جمله نیروی

نفسانی دارای ماهیت وجودی است و انسان با اراده و اختیار به منظور مقابله با شرایط خاص
یا رسیدن به اهداف بخصوصی ،از انجام تکلیف الزامی ،امتناع میورزد .به بیان دیگر امتناع و

خودداری همانند انجام عمل ،رفتاری ارادی است منتهی گاهی اراده ،انسان را به انجام عملی
وادار میکند وگاهی به خودداری از انجام کاری.
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 -1انواع جرم ترک فعل

جرم ترک فعل نیز همانند جرم فعل ایجابی به جرم ترک فعل مقید به نتیجه که حقوقدانان

از آن به عنوان جرم ترک فعل دارای نتیجه (جرم فعل ناشی از ترک فعل) یاد کردهاند و جرم
مطلق که از آن به نام جرم ترک فعل محض یاد کردهاند ،تقسیم میشود .معیار این تقسیم وجود

و عدم نتیجهی مجرمانه در میان عنصر مادی جرم است؛ یعنی بعضی از جرایم ترک فعل ،نتیجهی
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مجرمانهای به دنبال ندارد و صرف ترک فعل جرم محسوب میشود و بعضی دیگر تا مادامی که

منجر به تحقق پدیدهی مجرمانه نگردد ،جرم به وقوع نمی-پیوندد .اکنون به تعریف این دو نوع

جرم میپردازیم.

 -1-3جرم ترک فعل محض

این جرم ،عبارتست از امتناع ارادی از انجام عملی که از سوی قانونگذار الزامی شده و

مستلزم نتیجهی مجرمانه نیست .از این تعریف چنین استنباط میشود که عنصرمادی این جرم را

صرف امتناع از اجرای دستور قانونگذار ،تشکیل میدهد .نفس امتناع و خودداری جرم است و
نتيجهی مجرمانهاي را به دنبال ندارد و اگر نتیجهای وجود داشته باشد ،خارج از عنصر مادی جرم

است؛ زيرا خودداری کننده سبب تحقق آن محسوب نمیشود و در قبال آن مسووليت كيفري
ندارد .مجازات به خاطر نفس امتناع میباشد 27.مثل امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده و صدور

حکم(ماده  597ق .م .ا) .خودداری فرد از پرداخت نفقه به افراد تحت تكفل واجب النفقه (بند
ا ماده 359قانون جزای افغانستان) 28،امتناع پزشک از معالجه شخص در حال مرگ که توسط
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دیگری به شدت مجروح شده است .در این مثال مسؤول مرگ این فرد ،کسی است که او را
مجروح کرده است نه پزشکی که از معالجه او سرباز زده است .پزشک صرفا به دلیل خودداری از

معالجه بیمار مجازات میشود ،نه به خاطر ارتکاب قتل .به بیان دیگر مجازات او به علت ارتکاب

جرم ترک فعل محض است نه ارتکاب جرم ترك فعل داراي نتيجه .این نوع امتناع میتواند
عمدی باشد که در این صورت ،جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا میکند و میتواند غیر عمدی
باشد که ماحصل آن ،جرم غیر عمدی است.
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 -2-3جرم ترك فعل داراي نتيجهی مجرمانه و اقسام آن
جرایم مقید به نتیجه ،معموالً با فعل مثبت تحقق پیدا میکند ،مانند سرقت ،کاله برداری ،زنا،

خیانت در امانت و ...ولی برخی از جرایم هم با فعل ایجابی به وقوع میپیوندد و هم با ترک
ترک فعل دارای نتیجه یا جرم فعل ناشی از ترک فعل میگویند.
 -1-2-3اقسام ترک فعل مقرون به نتیجه

قبل از تعریف این جرم ،به منظور جلوگيري از اشتباه این جرم با جرم فعل ایجابی و نیز

روشن شدن محل اصلي نزاع حقوقدانان و فقها كه آيا اين نوع امتناع ميتواند عنصر مادي جرم
را محقق سازد يا نه ،الزم است صور ترك فعل مقرون به نتيجهی مجرمانه را بررسي كنيم .به

طور کلی ميتوان گفت ترك فعلي كه به دنبال آن نتيجهی مجرمانه تحقق پيدا كند ،داراي فروض
و صور زير است:

یک -ترك فعل ،مسبوق به فعل مثبت مجرمانه باشد؛ يعني قبل از ترك فعل ،فعلي انجام

گیرد كه منجر به تحقق نتيجهی مجرمانه گردد .اعم از این که فعل ايجابي مجرمانه و ترك فعل

توسط دو نفر انجام شده باشد .مثل اين كه شخصي فردي را در هنگام منازعه ،با چاقو مجروح
نمايد و براي اجتناب از دستگيري از صحنه جرم فرار نمايد و عابر پيادهاي كه شاهد اين ماجرا
و فرار مجرم است ،از رساندن مجروح به بيمارستان امتناع ورزد و در نتيجه فرد مجروح به علت

شدت خونريزي فوت نمايد .یا این که فعل مثبت مجرمانه و ترك فعل توسط يك نفر انجام
شده باشد .این نوع ترک فعل در كتابهاي فقهي تحت عنوان «من حبسه و منعه من الطعام و

الشراب 30».بحث شده است .مثل اين كه رانندهاي در اثر سرعت زیاد با عابري پياده تصادف

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

فعل ،نظیر قتل و ساير اشكال صدمات جسمانی و اضرار به دیگران ..به این گونه جرایم ،جرم

نمايد و بعد به دليل ترس از دستگيري از رساندن فرد مجروح به بيمارستان خودداري ورزد و از
صحنه تصادف فرار كند و شخص مصدوم به علت شدت خون ريزي نه شدت جراحات اوليه
جانش را از دست دهد.

در اين گونه موارد ،قتل عرفا مستند به ترك فعل نيست ،بلكه مستند به فعل ايجابي است؛
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زیرا «رانندگي با سرعت زياد» و «حبس و منع از طعام» افعال ایجابی هستند که موجب قتل یا

اضرار به دیگران شده است .بنابراین اين گونه جرایم بر خالف ديدگاه برخي از حقوقدانان
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نيز از قبيل جرم ناشي از فعل است نه ناشي از ترك فعل و از محل بحث خارج میباشد.

دو -فعل ايجابي مجرمانه ،مسبوق بر ترك فعل باشد؛ يعني در مرحلهی اول ترك فعلي

صورت گيرد و بعد فعل مثبت مجرمانه به وقوع بپيوندد .مانند اين كه فردي از كمك به شخص

آسيب ديده توسط سوانح طبيعي امتناع ورزد و اگر کمک میکرد حتما نجات پیدا مینمود و در

مرحله بعد فرد ديگري با شليك گلوله مصدوم را از پا در آورد .در اين گونه موارد نيز قتل مستند

به كسي است كه عمل مجرمانه مثبت را انجام داده است .تارك فعل صرفا مستحق تعزير است.

ي است نه ناشي از
خالصه اين كه تمام اين صور چهارگانه از نوع جرم ناشي از فعل ايجاب 

ترك فعل و احدي از فقها و حقوقدانان ترديد ندارند كه فعل و رفتار مثبت ،ميتواند عنصر مادي
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جرم واقع شود .لذا بر خالف ديدگاه برخي از حقوقدانان از محل بحث خارج است.

سه -ترك فعل ،مسبوق يا مقدم بر فعل ایجابی مجرمانه نباشد .يعني فعل ايجابي مجرمانه،

چه قبل و چه بعد از ترك فعل ،وجود نداشته باشد و نتيجهی مجرمانه صرفا به دنبال ترك فعل

تحقق پيدا كرده باشد .در اين صورت يا میان نتيجهی مزبور و ترك فعل ،رابطهی سببيت و استناد
حاكم است يا چنين رابطهاي وجود ندارد .و نيز تارك فعل بر اساس قانون ملزم به انجام فعل

نجات بخش است يا چنين الزامي ندارد .لذا اين نوع ترك فعل نيز بر دو نوع ذيل تقسيم ميشود:
 -1تارك فعل ،طبق قانون ملزم به انجام دادن فعل نجات بخش و پيشگيري از وقوع
نتيجهی مجرمانه نبوده و نيز نتيجهی مجرمانه ،مستند به ترك فعل او نباشد ،در اين
صورت مسؤوليت كيفري در قبال آن ندارد .چون از نظر منطق حقوقي قابل قبول
نيست كه كسي ملزم به جلوگيري از بروز نتيجهی مجرمانه نباشد و در عين حال
در قبال وقوع آن ،مسؤوليت كيفري داشته باشد .از باب مثال عابری که دیگری را
در شرف غرق شدن و یا در محاصرهی آتش یا در معرض حملهی حیوان درندهای
مشاهده میکند و از اقدامات الزم به منظور نجات او امتناع میورزد .در اين گونه

80

موارد از ديدگاه اخالق و ارزشهاي انساني ،فرد ملزم به كمك و انجام فعل نجات
بخش ميباشد ،ولي قانون افراد را ملزم به آن نميكند مگر در بعضي از كشورها
همانند ايران كه به موجب «قانون خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات

جاني» مصوب سال ( )1354براي همه افراد جامعه «وظيفه قانوني» كمك به افراد
مصدوم و در معرض خطر جاني ايجاد ميكند.
 -2خودداري كننده از فعل نجات بخش ،ملزم به پيشگيري از نتيجهی مجرمانه
باشد و از همه مهمتر امتناع او عامل اصلي نتيجه مزبور باشد .اصوالً جرم ترک فعل
و امتناع ،در جایی تحقق پيدا ميكند که تارک ملزم به انجام فعل و پيشگيري از
نتيجهی مجرمانه باشد .چون معقول نیست که انسان از یک سو ،ملزم به مساعدت
محسوب شود .ثانيا اين جرم در صورتي تحقق پيدا ميكند كه ترك فعل ،سبب و
عامل اصلي در تحقق نتيجهی مجرمانه باشد .شرط اصلي مسووليت كيفري وجود
چنين رابطهای است .اين نوع اخير مورد اختالف و مناقشه شديد حقوقدانان و
فقها قرار گرفته است 33.در واقع اختالف اصلی در این است که آیا ترك فعل ،اين
صالحيت و قابليت را دارد كه سبب و عامل اصلي تحقق فعل مجرمانه تلقي شود
تا عنصرمادي جرم را محقق سازد یا خیر؟ در واقع اختالف در بود و نبود رابطهی
سببیت است.

بنابراین ،درتعریف اين نوع جرم ترك ،فعل میتوان گفت« :عبارتست از امتناع ارادی مجرم

از انجام عمل الزامی ،که منجر به نتیجهی مجرمانه گردد ».نظیر خودداری مادر از شیر دادن به
نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد ،در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود.

یا زن مرضعهای که طبق قرارداد متعهد به شیردادن طفل شده اما عمدا از ایفای تعهد خودداری

ورزد و کودک به دلیل شدت تشنگی و گرسنگی جان خود را از دست بدهد .امتناع پرستار از
دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد .خودداری زندان بان از دادن آب و غذا به

زندانیان که باعث مرگ آنها شود.

اكثر حقوقدانان فارسي زبان از اين جرم به عنوان «جرم فعل ناشي از ترك فعل» ياد كردهاند،

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

به دیگران نباشد و از طرف دیگر امتناع از مساعدت و همکاری موجب قتل ،جرم

ولي از تعريف مفهوم فعل و مثالهايی كه در باال ذكر شد ،به خوبي استفاده ميشود كه عنوان
جرم فعل ناشي از ترك فعل دربارهی اين جرم ،تعبير دقيقي به نظر نميرسد .چون مفهوم اين
اصطالح اين است كه در مرحلهی اول ترك فعلي صورت گيرد و در مرحلهی بعد ،فعل مثبتی

تحقق پيدا كند كه ناشي از آن ترك فعل باشد .به بيان ديگر ،ترك فعل منجر به فعل شود و آن
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فعل سبب تحقق نتيجهی مجرمانه گردد 34.مثل اين كه فردي بریک ماشين خود را تعمير نكند

(ترك فعل) و بعد به دليل عدم كنترل آن عابري را زير بگيرد (فعل مثبت) .اين جرم همان طوري

كه قبال گفتيم از نوع جرم ناشي از فعل مثبت است نه ناشي از ترك فعل .مرتكب اين جرم به
خاطر بياحتياطي منجر به تصادف ،مجازات ميشود .ولي در مثالهايی كه در باال ذكر شد ،از
اين قبيل نيست .در همهی آنها ترك فعل منجر به حادثه و واقعه ناگوار (نتيجهی مجرمانه) كه

عبارت از مرگ باشد ،گرديده است نه سبب تحقق فعل مثبت؛ واقعه و نتيجهی مجرمانه غير

از فعل است؛ چون همان گونه كه قبال گفتيم «فعل» عبارت از «رفتار ارادي» شخص است و
نتيجهی مجرمانه و حادثهی ناگوار ،ناشي از فعل است نه خود فعل .مثال خودداري مادر از شير

دادن به طفل موجب مرگ نوزاد ميگردد نه باعث تحقق فعل ايجابي .لذا نميتوان مرگ را فعل
به حساب آورد تا مصداق اصطالح فعل ناشي از ترك فعل محسوب گردد.
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ب) جرم ترک فعل در قانون جزای افغانستان

در اين بخش بررسی میشود که آیا ترک فعل در قانون جزای افغانستان میتواند عنصرمادی

جرم از جمله قتل را تشکیل دهد یا خیر؟

قانون مجازات افغانستان در ماده()27تصریح میکند«:عنصر مادی جرم ،عبارت از ارتکاب یا

امتناع از عمل مخالف قانون است ،به نحوی که عمل منجر به نتیجهی جرمی گردیده و رابطهی

سببیت بین عمل و نتیجهی موجود شده باشد 35».طبق این ماده ،هم فعل ایجابی مجرمانه ،عنصر
مادی جرم قرار میگیرد و هم ترک فعل مجرمانه .یعنی عنصر مادی جرم گاهی با فعل ایجابی

تحقق پیدا میکند و گاهی با ترک فعل ،مشروط بر این که میان رفتار مجرمانه (فعل و ترک فعل)

و نتیجهی آن ،رابطه سببیت حاکم باشد .اطالق کلمه «عمل» در این فقره «رابطهی سببیت بین

عمل و نتیجه موجود شده باشد ».هم شامل فعل ایجابی و هم شامل ترک فعل می-شود؛ زیرا

معقول نیست که ترک فعل دارای نتیجه بدون رابطه سببیت عنصر مادی جرم را محقق نماید.

مادهی ( )35به صورت واضح متعرض جرم فعل ناشی از ترک فعل میشود که شخص
براساس قانون یا قرارداد ،متعهد به انجام کاری شود و عمدا ً از انجام وظیفهی قانونی یا ایفای
82

تعهدش ،خودداری ورزد و این امتناع موجب وقوع جرم شود ،یعنی میان امتناع و نتیجهی

مجرمانه رابطه سببیت حاکم باشد.

جرم در حاالت آتی نیز عمدی شمرده میشود:

 -1در حالتی که شخص به موجب قانون یا موافقت ،به انجام وظیفه مکلفیت داشته باشد و
از ایفای آن عمدا َ امتناع ورزد به نحوی که امتناع وی مستقیما منجر به وقوع جرم گردد.
براساس این دو بند ،عنصر مادی جرم ،اعم از فعل و ترک فعل است و امتناع در صورتی
موجب مسؤولیت کیفری میگردد که اوالً ممتنع به موجب قانون یا تعهد (موافقت به انجام
وظیفه) ملزم به انجام فعل باشد .ثانی ًا رابطهی سببیت بین امتناع و نتیجهی مجرمانه حاکم باشد.

با خطر مواجه گردد ،به جزای مندرج فقره ( )3این ماده محکوم میگردد ».در بند ( )3دربارهی
مجازات مجرمان مورد اشاره بند ( )2و بند ( )4مقرر میدارد .3 « :اگر به اثر ارتکاب مندرج فقره

( )2این ماده مجنی علیه معلول یا فوت گردد و مرتکب قصد آن را نداشته باشد ،به جزای پیش
بینی شدهی ضرب منجر به معلولیت یا مرگ حسب احوال ،محکوم میگردد».

لذا اگر والدين عمدا ً از تغذیه و پرستاری طفل خودداري نموده و موجب مرگ او گردند يا

كسي كه مسؤوليت تامين نيازهاي فرد عاجز و زمين گيري را به عهده گرفته از انجام وظيفه امتناع

نمايد و مسبب مرگ گردد ،در هر دو مورد ،تارك فعل محکوم به قتل عمد خواهد شد .در این

ماده قانونگذار بالصراحه جرم ترک فعل دارای نتیجه را به رسمیت شناخته است.

36

همان گونه که مالحظه میگردد ،قانونگذار در بند 1فقره  2مادهی  35قانون جزای افغانستان

به دو نوع از جرم ترک فعل اشاره کرده است.
یک -امتناع از انجام وظیفهی قانونی

شخصی که بر اساس قانون ،مکلف به انجام دادن فعل نجات بخش بوده و با توانایی و به

صورت عمدی از انجام آن خودداری ورزد و موجب پدید آمدن نتیجهی مجرمانه گردد ،مسوول

شناخته میشود .مانند آن که پدر به موجب مادهی  256قانون مدنی 37،و مادهی  156قانون احوال

شخصیه اهل تشیع ،ملزم به تامین نفقه و امورات زندگی اوالد خویش است و لذا اگر از معالجه

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

در بند ( )4مادهی ( ،)358به یک مصداق بارز این جرم اشاره میکند که«:اگر طفل یا عاجز،
از تغذیه یا پرستاری که مقتضی حالت اوست ،عمدا ً محروم ساخته شود و حیات او به اثر آن

و درمان بیماری فرزند صغیرش امتناع ورزد و یا آب و غذا به او ندهد و فرزند به علت بیماری

و یا گرسنگی و تشنگی بمیرد ،مرتکب جرم قتل شده است .در این گونه موارد مباشر قتل ،عامل
طبیعی و سبب قتل عامل انسانی است که از طریق عدم ایجاد مانع در برابر عامل طبیعی در قتل
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نقش دارد .قانون جزا تارک فعل را مسوول دانسته است ،چرا که او به عنوان سبب قویتر از

مباشر(عامل طبیعی) است .بدیهی است که حیات اطفال کم سن و سال از نظر درمان و تغذیه به

صورت کامل وابسته به اقدامات و حضانت والدین میباشد.
دو -امتناع از انجام وظیفهی قراردادی

در مواردی که شخص با انعقاد قرارداد ،متعهد میگردد که مراقب مجنی علیه بوده و در هنگام

خطر به نجات وی اقدام نماید و مجنی علیه نیز با اعتماد به شخص متعهد ،عمل خطرناک انجام

میدهد ،اما شخص تعهد کننده در هنگام لزوم به تعهد خود عمل ننماید ،مانند خودداری مربی
شنا از نجات دادن شناگر در حال غرق ،خودداری پزشک و پرستار از معالجه و مراقبت بیماری

که به آن متعهد شدهاند ،خودداری زندان بان از دادن آب و غذا به زندانی و ،...در این گونه موارد

نیز امتناع کننده از یک سو به دلیل این که با قبول تعهد ،حیات قربانی را وابسته به خود کرده و
از سوی دیگر به هنگام بروز حادثه از انجام فعل نجات بخش خودداری میورزد ،نقش سبب
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قویتر از مباشر را دارد و لذا مسوول جنایت قتل میباشد .بنابراین ،در صورتی که شخص به

لحاظ قانون ،قرارداد و عرف باید فعلی را انجام میداد ،اما با وجود قدرت و توانایی بر انجام آن

و نیز علم به این که عملی را که ترک میکند با قتل مالزمه دارد ،از انجامش خودداری ورزد و
منتهی به جنایت مانند قتل گردد ،طبق دیدگاه قانونگذار افغانستان مسوول است .اگر اشخاص
متعهد ،در چنین مواردی از انجام وظایف خویش به قصد قتل قربانی خودداری کنند محکوم به

قتل عمدی خواهند شد .بعضی از حقوق-دانان نیز به این امر تصریح نمودهاند :در صورتی که
تارک فعل ،قانون ًا یا به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات
از دیگری از انجام آن خودداری کند ،آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود.

38

زیرا چنین فردی به هر نحو ،حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در
حفظ زندگی وی گردیده است؛ لذا اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له

را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد ،قتل عمدی خواهد بود .اما اگر ترک
39
فعل صرف ًا ناشی از سهل انگاری و غفلت بوده باشد ،قتل غیر عمدی است.
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ج) جرم ترک فعل در اسناد بین المللی

بررسی اسناد و آراء دادگاههای کیفری بین المللی ،نشان میدهد که مسؤولیت کیفری بین

المللی نه تنها از فعل و رفتار ایجابی ناشی میشود ،بلکه در شرایط خاصی ترک فعل نیز ممکن

است موجد چنین مسؤولیتی گردد .در آغاز ،حقوق بین الملل دربارهی رفتار طرفین متخاصم

در هنگام جنگ ،فقط به برخی ممنوعیت ،یعنی جرایم فعل میپرداخت و طرفین جنگ را

ملزم میکرد که از دست زدن به برخی از اعمال خالف هنجارهای بین المللی ،مانند کشتن
غیر نظامیان ،تجاوز به زنان و مورد هدف قرار دادن اماکن مورد حمایت مانند شفاخانهها و...
پرهیز نمایند .اما این قواعد و اسناد بین المللی ،علی االصول متضمن هیچ گونه الزامات مثبت

نبود؛ و دولتها در صورت ترک آنها مجازات نمیشدند .از همین رو ،در جنگ جهانی اول و
و غیر نظامیان و تخطی گسترده و آشکار دولتها از موازین و معیارهای انسانی شد که روح

و روان تمامی ابنای بشر را جریحهدار میساخت .از این تاریخ به بعد جامعهی بین الملل

برای کاهش نقض مقررات حقوق بشر به ویژه حق حیات ،مقررات الزامی مثبت را در قالب

کنوانسیونهای بین المللی به منظور حفاظت از غیر نظامیان و قربانیان جنگ وضع نمود 40.از

باب نمونه کنوانسیونهای چهارگانه( )1949جنوا درباره نحوهی برخورد ،حمایت و کمک به

غیر نظامیان ،اسیران ،مجروحان و بیماران ،زنان و کودکان ،مناطق مورد حمایت و نظایر آنها،
یک سلسله تعهدات و مسؤولیتهایی را بر عهدهی دولتها گذاشته است و چون اصول مسلم
حقوق منازعات مسلحانه براساس مادهی ( )21اساسنامه ،جزء حقوق قابل اجرا از سوی دادگاه
کیفری بین المللی محسوب میشود ،قصور در انجام این تعهدات و نقض جدی آنها میتواند

جرم جنگی محسوب شود .عالوه بر کنوانسیونهای جنوا ،پروتکل اول الحاقی در سال ()1977
در مادهی ( )86( )1با صراحت از مسؤولیت دولتها برای جلوگیری از نقض کنوانسیونها و

پروتکل ،که ناشی از قصور در انجام وظایف مشخص شده باشد ،سخن گفته است« 41.طرفین

معظم متعاهد و طرفین منازعات ،مانع نقض فاحش (کنوانسیونهای جنوا و پروتکل) گردیده و

اقدامات الزم را در جهت جلوگیری از سایر تخلفات از کنوانسیونها یا پروتکل حاضر که ناشی
از قصور در ایفای وظایف مشخص شده است ،به عمل خواهند آورد».

در این بخش به برخی از مصادیق و نمونههای جرم ترک فعل در اسناد بین المللی اشاره

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

دوم حقوق بشر به طور گسترده نقض و جامعه بشری شاهد آالم و رنجهای مضاعف بیگناهان

میشود .اسناد و معاهدات بین المللی مخصوصا پروتکل اول الحاقی 42،و نیز آراء صادره در

خصوص جرایم ترک فعل از سوی دادگاههای بینالمللی ،حاکی از دو نوع جرم ترک فعل در
اسناد و رویهی قضایی بین المللی است .یکی خودداری از انجام تعهدات و نقض جدی آنها که
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بر عهده دولتها گذاشته شده است ،ممکن است در مواردی جرم تلقی شود و دیگری قصور و
کوتاهی فرماندهان در جلوگیری از زیردستان در ارتکاب جرایم و جنایات .اکنون نمونههایی از

این دو نوع جرم را براساس اسناد و رویهی قضایی بین المللی مورد بحث قرار میدهیم.
 -1خودداری از انجام تعهدات

اسناد و معاهدات بین المللی ،مخصوصا کنوانسیونهای ( )1949جنوا و پروتکلهای الحاقی

آنها ،مقررات و الزامات مثبتی را در هنگام جنگ وضع کرده است که طرفین متخاصم ملزم به
رعایت آنها هستند که در صورت قصور و خودداری از انجام این مقررات الزامی ایجابی و نقض
آنها ممکن است ،مرتکب جنایت جنگی گردند .البته هر نقض و خودداری از انجام هر تعهد

الزامی ،جرم جنگی محسوب نمیشود و تنها در صورت وجود شرایط خاص ،این جرم تحقق

پیدا میکند .این شرایط که در رأی شعبهی پژوهشی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسالوی
سابق در قضیه تادیچ 43،در بندهای  95-94بیان شده است ،عبارت است از:
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یک -نقض تعهد ،موجب بشود که تخطی و تخلف از قاعدهی حقوق بین الملل بشر دوستانه

صورت گیرد.

دو -قاعدهی مورد نقض ،دارای ماهیت حقوق عرفی باشد و اگر به حقوق معاهدات تعلق

دارد ،الزم است دارای این شرط باشد؛ یعنی متخذ از حقوق عرفی باشد.

سه -نقض باید عمده و مهم باشد؛ به بیان دیگر نقض و تخلف از قاعدهای صورت بگیرد

که ارزشهای مهمی را مورد حمایت قرار میدهد و عواقب وخیمی را نسبت به مجنی علیه در
بر داشته باشد.

چهار -نقض آن قاعده بر اساس حقوق عرفی یا قراردادی موجب مسؤولیت کیفری فردی

گردد که آن را نقض کرده است.

44

بعضی از این مقررات الزامی و تعهدات ایجابی که واجد شرایط فوق است و قصور و خودداری

از انجام آنها موجب تحقق جرم جنگی میگردد ،در کنوانسیونهای چهارگانه جنوا و پروتکلهای
86

الحاقی آنها آمده است و در آراء دادگاههای بین المللی کیفری نیز به عنوان جرم جنگی شناخته شده

و مرتکبان آنها محکوم به مجازات شدهاند .به نمونههایی از این موارد اشاره میکنیم:

پروتکل اول الحاقی کنوانسیونهای جنوا دربارهی حمایت از زنان مقرر میدارد «:با زنان باید

با احترام خاصی رفتار شود و به خصوص در مقابل تجاوز جنسی ،فاحشگی اجباری و هر شکل

از ایراد ضرب و جرح وقیحانه ،مورد حمایت قرار گیرند».

45

طبق این ماده ،طرفین متخاصم ،ملزم به رفتار احترام آمیز خاصی با زنان هستند و ثانیا عالوه

بر منع تجاوز جنسی و روسپیگری اجباری و هر نوع ضرب و جرح وقیحانه (به طریق اولی
شامل کشتن هم میشود) که از جمله جرایم فعلی هستند ،اطراف درگیر در جنگ ملزماند و
تکلیف ایجابی دارند که از زنان در مقابل این جرایم و اعمال شنیع حمایت کنند و اجازه ندهند
کنند یا به قتل رسانده یا مورد ضرب و جرح قرار دهند .و در صورت قصور و خودداری از انجام

این تکالیف ،مرتکب جرم جنگی شدهاند.

این پروتکل دربارهی حمایت از بچهها میگوید«:با کودکان باید با احترام خاصی رفتار شود و در

مقابل هر گونه ایراد ضرب و جرح وقیحانه مورد حمایت قرار گیرند و اگر به دلیل اقتضای سنی یا
جهات دیگر نیاز به مراقبت و مساعدت داشته باشند ،اطراف متخاصم ملزم به انجام آنها هستند».

46

طبق کنوانسیون چهارم جنوا ،قدرت اشغالگر باید با استفاده از تمام وسایل در دسترس ،غذا و

تجهیزات طبی مردم را تامین کند .مخصوصا اگر منابع قلمرو کشور اشغال شده ناکافی باشد ،دولت
اشغال کننده موظف است که مواد غذایی و لوازم طبی و سایر اقالم مورد نیاز را از خارج وارد نماید.
«نیروی اشغالگر باید با استفاده از تمام وسایل و امکانات در دسترس ،غذا و تجهیزات

پزشکی مردم را تامین کند .بخصوص اگر منابع موجود در قلمرو سرزمین اشغال شده کافی

نباشد ،قدرت اشغالگر موظف است که مواد غذایی و لوازم طبی و سایر اقالم مورد نیاز را از
جای دیگر وارد کند».

47

از باب نمونه ،سومیدا هاروزو و دیگران 48،در سال ( )1946در دادگاهی در سنگاپور به دلیل

نقض وظیفهی تامین غذا و مراقبت برای غیر نظامیان به ارتکاب جنایت جنگی محکوم شدند .در
پرونده گازا ساداییچی و دیگران 49،چنین حکم شد که فراهم نکردن غذا و دارو و ایجاد فضای
نامناسب برای اسرای جنگی جرم بوده و مقاماتی که اسرا را در اختیار دارند ،مقصر هستند.

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

که سربازانشان یا سایر افراد ،زنان را مورد تجاوز جنسی قرار داده یا به فحشای اجباری وادار

50

بدیهی است در جرم ترک فعل نیز همانند جرم فعل ایجابی ،مسؤولیت کیفری تنها در صورت

احراز عنصر روانی در کنار عنصر مادی ،تحقق خواهد یافت .عنصر روانی معموال به صورت

87

قصد و نیت (عمد) و گاهی هم به شکل سهل انگاری و بی مباالتی میباشد .در پروندهای به

نام قضیه هاینریش گریک و دیگران که به محاکمهی شیرخوارگاه فلپکه نیز شهرت دارد 51،در

دادگاهی در انگلستان سهلانگاری سنگین برای تحقق مسوولیت کیفری ،کافی دانسته شده است.

در این پرونده ،متهمان به جرم ارتکاب جنایات جنگی به دلیل نقض مفاد مادهی ( )46مقررات

( )1907الهه محاکمه شدند (این ماده دربارهی لزوم احترام قوای اشغالگر به حیات و حیثیت

خانوادهها میباشد ).متهمان ،اطفال و زنان کارگرلهستانی را که باالجبار از والدینشان جدا شده

و به یک شیرخوارگاه در شهر فلپکه انتقال داده بودند ،بدون غذا و مراقبت رها کرده و به علت
عدم مراقبت ،بسیاری از آن کودکان تلف شدند .دادگاه استدالل نمود ،کارکنانی که مسؤولیت

اطفال را به عهده داشتند با سهلانگاری سنگین و مجرمانهی خود ،موجبات مرگ بالغ بر هشتاد

طفل را در ظرف مدت شش ماه فراهم کردهاند؛ بنابراین به دلیل سهل انگاری ،مسؤول قتل آنان

هستند .دادگاه دو تن از متهمان را تبرئه کرده و چهار تن باقی مانده را به اعدام با طناب دار و
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یا حبس محکوم کرد.

52

 -2مسؤولیت کیفری فرمانده

طبق اسناد و آراء محاکم بین المللی ،در صورتی که مقام مافوق با وجود اطالع و توانایی

و کنترل موثر از ارتکاب اعمال غیر قانونی افراد تحت امر جلوگیری نکند و عامالن آن را به

مقامات صالحیتدار به منظور انجام تحقیق ،تعقیب و محاکمه معرفی ننماید ،مسؤول است و
مرتکب جرایم جنگی شده است .مقامات مافوق و فرماندهان نظامی یا خود مستقیما با انجام
اقدامات ایجابی مرتکب جنایات جنگی میشوند ،یا از طریق ترک فعل یعنی به سبب قصور و

سهل انگاری در انجام وظیفهی فرماندهی و عدم ممانعت افراد تحت فرمان ،مرتکب این جرایم
میشوند .لذا مسؤولیت مقام فرماندهی ،دارایی دو بعد مختلف میباشد .یکی مسؤولیت کیفری
فرمانده در مقابل دستورات غیرقانونی ،که به زیر دستان خود صادر میکند و دیگری مسؤولیت

کیفری فرمانده در قبال جنایات و اعمال غیر قانونی ،که زیر دستان به علت عدم جلوگیری

فرمانده ،مرتکب میشوند 53.بعد اول ،از نوع جرم فعل مثبت و از موضوع بحث ما خارج است.
اما جنبهی دوم مربوط به عدم ایفای وظیفهی فرماندهی است.

88

مسوولیت کیفری فرمانده ،در اسناد بین المللی قبل از جنگ جهانی اول ،ابتدا در

کنوانسیونهای ( )1899الهه در مورد مقررات و عرف جنگهای زمینی 54و همچنین در مقررات

ضمیمهی کنوانسیون چهارم الهه 55در سال ( )1907این موضوع جرم انگاری شد .در ماده ()1

این کنوانسیون اخیر آمده است«:برای این که محاربین جزء نیروهای متخاصم به رسمیت شناخته
شوند باید تحت فرماندهی شخصی باشند که مسؤول امور زیردستانش است ».و هم چنین در

پیشنهادهای «کمیسیون بینالمللی برای تعیین مسؤولیت مسبّبین جنگ و اجرای مجازاتها » در

( )1919به این نوع مسؤولیت اشاره شده است.

نظریهی مسئولیت فرماندهی به دلیل کوتاهی در جلوگیری از جرایم نیروهای تحت امر،

«کمیسیون دول متفق در مورد مسئولیت مرتکبان جنگ و اجرای مجازاتها» ایجاد شد .این

کمیسیون توصیه کرد یک دادگاه بینالمللی تأسیس شود تا متهمان را تحت عناوین زیر محاکمه
کند:

« -1صدور دستور نقض قوانین و عرفهای جنگ.
 -2جلوگیری نکردن از نقض قوانین یا عرفهای جنگ ،علی رغم آگاهی از موضوع و امکان

جلوگیری از وقوع آن.

 -3عدم اتخاذ تدابیر الزم برای پیش گیری از نقض قوانین و عرفهای جنگ.
 -4عدم اتخاذ تدابیر الزم برای پایان دادن به آن نقضها و یا مجازات مرتکبان این نقضها».
تا زمان تشکیل این کمیسیون ،مسوولیت فرماندهان ،مبتنی بر مباشرت یا صدور دستور

مستقیم نظامی برای ارتکاب جرم بود .اما توصیهی این کمیسیون مبنی بر تأسیس دادگاه و

محاکمهی متهمان تحت عناوین باال ،در رویهی قضایی بینالمللی یک پیشرفت و تحول مهم

تلقی گردید؛ زیرا از نظریهی مسوولیت فرماندهی ناشی از ترک فعل ،جانبداری کرد .و از این
تاریخ به بعد صریح ًا مسؤولیت کیفری فرماندهان ناشی از ترک فعل ،یعنی عدم جلوگیری زیر

دستان از ارتکاب جرایم ،مورد پذیرش قرار گرفت ،اما دادگاه هیچ فرماندهای را به دلیل ارتکاب
این جرم محاکمه ننمود.

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

بعد از جنگ جهانی اول نیز مورد پذیرش قرار گرفت .در سال ( )1941کمیسیونی موسوم به

56

بعد از جنگ جهانی دوم ،این موضوع بیش از پیش مطرح شد؛ از جمله در پروتکل اول الحاقی

کنوانسیونهای جنوا مواد ( )86و ( )87مصوب  8جون ( )1977و ماده ( )28اساسنامه دیوان
بینالمللی کیفری به مسؤولیت کیفری فرماندهان اشاره شده است .و همچنین در اساسنامههای

89

دیوانهای بین المللی کیفری برای یوگسالوی سابق ،روندا و دیوان اختصاصی سیرالئون ،به
ترتیب در مواد ( 6 )3( ،7 )3و ( 6 )3به این جرم بین المللی تصریح شده است.

در محاکم بینالمللی ،افراد زیادی بعد از جنگ جهانی دوم به ارتکاب این جرم محاکمه

شدند .از جمله دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق و روندا  99نفر را به ارتکاب

این جرم متهم کردند و تنها  54تن آنان را به دلیل مسؤولیت کیفری فرماندهی ،مورد تعقیب و

محاکمه قرار دادند و از میان آنان فقط ده نفر را محکوم به این جرم کردند.

57

در جنگ جهانی دوم بحث انگیزترین مورد ،محاکمه یک ژنرال جاپانی به نام «تومویوکی

یاماشیتا» 58،بود .این اولین محاکمهی بینالمللی بود که در آن یک فرماندهی نظامی بر اساس

مسوولیت ناشی از ترک فعل ،در کمیسیون نظامی ایاالت متحده امریکا ،به عنوان متهم ،تحت
تعقیب قرار گرفت .وی در فاصلهی  9اکتوبر ( )1943و  2سپتامبر ( )1945فرماندهی کل
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نیروهای جاپان را در فیلیپین به عهده داشت .سربازان وی در والیت باتانگاس 59،با خشونت

و قساوت ،بخش عمدهای از جمعیت غیر نظامی را قتل عام کرده و بقیه را مورد اذیت و آزار

قرار داده بودند و اسرای جنگی را به قتل رسانده و دست به چپاول و تخریب عمدی بناهای

مذهبی در سرزمین اشغالی دشمن زده و به صدها زن فیلیپینی ،تجاوز جنسی کرده بودند .یک

کمیسیون نظامی ،متشکل از افسران فاقد تجربه و دانش حقوقی ،محاکمه این شخص را به عهده
گرفت .این افراد را ژنرال داگالس مک آرتور ،فرماندهی عالی نیروهای متفقین در خاور دور،

بر اساس اختیارات اعطایی خود ،به عنوان قاضی محکمه انتخاب کرده بود .در دادگاه او را متهم
کردند که در انجام وظیفهی فرماندهی ،مبنی بر نظارت و کنترل بر اقدامات نیروهای تحت امر

خود ،کوتاهی و سهل انگاری کرده و به واسطهی این کوتاهی ،به نیروهای تحت فرماندهی خود
فرصت و اجازه داده که این جنایات و فجایع عظیم و فاحش را مرتکب شوند .محاکمه این ژنرال

در  19اکتوبر ( )1945شروع شده و بعد از استماع شهادت ( )286شاهد و بررسی ( )423مدرک
کتبی در  7دسامبر ( )1945خاتمه یافت.

60

دادستان با بیان مواردی از قتل ،تجاوز ،غارت و غیره ،سعی داشت اثبات کند که عدم اطالع

90

متهم از جنایات و فجایع این چنین گسترده و کینه جویانه ،ممکن نیست .مگر این که او سعی در

بی اطالع نگاه داشتن خود کرده است که حتی در این صورت هم او باید مسؤول شناخته شود.

کمیسیون نظامی این استدالل را پذیرفت و ژنرال نامبرده را به اعدام محکوم کرد .وکیل وی

این رای محکمه را مورد اعتراض قرار داد و به دادگاه عالی امریکا شکایت کرد ،ولی قضات این

دادگاه نیز با اکثریت آراء حکم را تأیید کرند 61.با این استدالل که فرماندهان وظیفه دارند در حد

توان بر نیروهای تحت امر خود نظارت نمایند و از تخلفات آنان از قوانین جنگ ،جلوگیری به

عمل آورند .مبنای این وظیفه ،قوانین زیر میباشد:

 -1مواد ( )1و ( )43قواعد پیوست کنوانسیون چهارم الهه ( . )1907طبق مادهی ( )1برای

این که محاربین به عنوان نیروهای متخاصم به رسمیت شناخته شوند ،باید تحت فرماندهی
سرزمین دشمن در اشغال اوست ،وظیفه دارد در حد توان خود ،اقدمات الزم را در جهت اعاده
و تامین نظم و امنیت عمومی به عمل آورد و قوانین جاری کشور را محترم بشمارد ،مگر این
که چنین اقدامی مطلقا ممکن نباشد.

 -2مادهی ( )12کنوانسیون الهه ( )1907راجع به بمباران شناورهای دریایی مقرر

میدارد«:فرماندهان کل ناوهای قوای متخاصم ،وظیفه دارند بر اجرای صحیح مفاد مواد فوق،
نظارت نمایند».

 -3مادهی()26کنوانسیون ( )1929جنوا راجع به مجروحین و بیماران ،که طبق آن فرماندهان

کل نیروهای متخاصم ،وظیفه دارند اجرای دقیق مفاد مواد فوق و مواردی که در این جا پیش
بینی نشده است را تامین نمایند.

به نظر اکثریت قضات دیوان عالی ،طبق این مقررات ،متهم «اکیدا موظف بود اقداماتی را

که در توان او بوده و تحت آن شرایط مقتضی بود ،در جهت حفاظت اسرای جنگ و جمعیت
غیر نظامی به عمل آورد .وظیفهی افسر فرمانده به نحو مذکور همواره در دادگاههای نظامی ما به

رسمیت شناخته شده و نقض آن مستوجب مجازات بوده است».

با وجود این ،دو نفر از قضات دیوان عالیامریکا یعنی قاضی مورفی 62،و قاضی راتلج 63،به

شدت با این رای دادگاه مخالفت کرده و خاطر نشان نمودند که اکثریت قضات نتواستهاند ثابت

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

شخصی باشند که مسؤول امور زیردستانش است .و بنا بر مادهی ( ،)43فرمانده نیرویی که

کنند که یاماشیتا به تخلفات و جنایات ارتکابی توسط نیروهای تحت امر خود «علم» داشته است.
نظریات ابراز شده در قضیهی یاماشیتا ،بعد از جنگ جهانی دوم در پروندههای متعددی نزد

دادگاه ها یا دیوانهای ایالت متحده مطرح و تبعیت شده است. 64

91

بیشتر این پروندهها مربوط به مسؤولیت کیفری فرماندهان ،به دلیل ترک فعل در قبال جرایم

ارتکابی توسط زیردستان میشود .این گونه قضایا در شکل گیری قاعدهی عرفی ،مبنی بر

مسؤولیت کیفری فرماندهان در قبال جنایات افراد تحت امر ،نقش به سزایی ایفا کرد ه و موجب
استقرار این قاعده با زیر بنای محکم در حقوق بین الملل بشردوستانه شده است.

65

در دهههای اخیر نیز در گزارش کمیسیون کاهان 66،این موضوع مطرح شده است .این

کمیسون به دلیل کاستن از فشار افکار عمومی و مجامع بین المللی از سوی اسرائیل جهت بررسی
جنایات و قتل عام در اردوگاه صبرا و شتیال تشکیل شد .این قتل عام توسط نیروهای شبه نظامی

مسیحی فاالنژ بعد از ترور بشیر جمیل ریس جمهور مسیحی لبنان و متحد اسرائیل ،به منظور
انتقام گیری صورت گرفت .در ( )16سپتامبر ( ،)1982بعد از اشغال لبنان توسط قوای اسرائیل،

این نیروها به شبه نظامیان مسیحی لبنان (فاالنژها) که تحت کنترل آنها بودند اجازه دادند که به
اردوگاه پناهندگان فلسطینی در صبرا و شتیال وارد شوند .از حدود ساعت ( )6بعد از ظهر ()16
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سپتامبر تا ( )8صبح ( )18سپتامبر ،این نیروها غیر نظامیان مستقر در اردوگاه را که اکثر آنها
را زنان ،کودکان و پیرمردان از ملیتهای مختلف تشکیل میدادند ،قتل عام کردند .و به دلیل

سوختاندن اجساد و دفن کردن آنها در گورهای دسته جمعی ،هیچ گاه آمار دقیق کشته شدگان

معلوم نشد ،ولی طبق تخمینهای موجود تعداد آنها بین ( )328تا ( )3500نفر بوده است .این

کمسیون در گزارش خود تعدادی از مسؤوالن و فرماندهان اسرائیلی ،از جمله آیریل شارون وزیر
دفاع وقت را به طور غیر مستقیم مسؤول این قتل عام شناخت .زیرا امکان انتقام گیری توسط
فاالنژها قابل پیش بینی بود و فرماندهان اسرائیل نباید اجازه میدادند که نیرویهای فاالنژ وارد

اردگاهها شوند .کمیسیون ،شخص آیرل شارون را به دلیل بیاعتنایی و نادیده گرفتن عمدی خطر
خونریزی و انتقام گیری و نیز عدم انجام اقدامات مناسب برای جلوگیری از کشتار و قتل عام ،به
طور غیر مستقیم مسؤول این جنایات ضد بشری معرفی کرد .و از شارون خواست که از پست
نخست وزیری استعفا دهد که این کار با بی میلی او انجام شد.

67

در حال حاضر نظریهی مسؤولیت كيفري فرماندهان ،به دلیل عدم جلوگیری از اعمال غیر

92

قانونی افراد تحت امر ،به طور قطع در حقوق بین الملل کیفری عرفی و معاهداتی مورد پذیرش
قرار گرفته است و این مسؤولیت منحصر به جرایم جنگی نیست ،بلکه جرایم علیه بشریت و

نسل کشی و غیره نیز در حیطه آن قرار میگیرد.

مادهی( )86پروتکل اول الحاقی ( )1977درباره مسؤولیت فرماندهان میگوید«:این واقعیت

که نقض این کنوانسیونها و پروتکل آن ،توسط افراد زیردست صورت گیرد ،موجب برداشتن
مجازات و مسؤولیت کیفری از دوش فرماندهان نمیشود .مشروط بر این که آنان حسب مورد،
آگاهی داشته یا اطالعاتی در دست داشته باشند ،که افراد زیر دست در آن شرایط زمانی در

حال ارتکاب یا شرف ارتکاب جرم و نقض کنوانسیون و پروتکلهای آنها هستند و فرماندهان
علیرغم توانایی همهی اقدمات عملی را به منظور جلوگیری و منع نقض کنوانسیونها و پروتکل
در اساسنامههای دیوانهای بین المللی کیفری برای یوگسالوی سابق ،روندا و دیوان

اختصاصی سیرالئون ،به ترتیب در مواد ( 6 )3( ،7 )3و ( 6 )3تصریح شده است که ارتکاب

جرمی که در صالحیت دیوانهای مذکور است از سوی شخص زیردست ،مقام مافوق را از

مسؤولیت کیفری مبری نمیسازد ،مشروط بر آن که احراز شود وی میدانسته یا دالیلی او را به
این آگاهی میرسانده است که جرم مذکور توسط مامور زیر دست در شرف انجام میباشد یا

قبال انجام شده است و مقام مافوق علیرغم این اطالع ،اقدام الزم و معقول را برای جلوگیری از
این عمل یا مجازات مرتکب آن معمول ندارد.
نتیجهگیری

اكثر حقوقدانان معتقدند كه «فعل» یا به تعبیر دیگر رفتار مجرمانه که از اجزای اصلی عنصر

مادی هر جرم از جمله جرم قتل است ،مفهوم عامی دارد ،زیرا مرکب از دو عنصر «اراده» و
«رفتار» است و اين دو قدر مشترك بين تمام افعال انساني از جمله فعل مثبت و ترك فعل ميباشد

و بر همهی رفتارهای مجرمانه ارادی اطالق میگردد .ترک فعل به دلیل ارادی بودن ،و وسیلهی
دستیابی به اهداف مجرمانه و این که به عنوان عدم مانع جز علت تامه محسوب میشود ،یک امر

وجودی بوده و قابلیت دارد که همانند فعل ایجابی از اجزای تشکیل دهندهی عنصر مادی جرم

محسوب گردد و در شرایط ویژه ،رابطهی میان رفتار و نتیجهی مجرمانه را برقرار سازد.

للملانیب دانسا و ناتسناغفا یازج قوقح رظنم زا ،لتق یدام رصنع ققحت رد لعف کرت شقن

آنها انجام ندهند».

قانونگذار افغانستان ،در کنار فعل ایجابی ،ترک فعل را نیز تشکیل دهندهی عنصر مادی

جرم دانسته است .اما تفاوت آن با فعل در این است که ترک فعل به طور استثنایی و در موارد
محدودی عنصر مادی جرم را به وجود میآورد و آن عبارتست از امتناع عمل و انجام وظیفهی
قانونی ،قرار دادی و یا قهری .به عبارت دیگر ترک فعل در صورتی میتواند از اجزای عنصر
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مادی جرم باشد که انجام دادن فعل یا وظیفهی قانونی شخص است یا وظیفهی قراردادی و یا
قهری .هرچند قانون جزا در مقام بیان موارد قتل عمدی به نوع رفتار مرتکب که باید فعل مثبت
مادی باشد ویا ترک فعل ،تصریح نکرده؛ اما یکی از مصادیق قتل عمدی را ترک فعل ذکر نموده

است 68.ذکر این مصداق نشان دهندهی این عقیده است که ترک فعل تحت شرایط خاص ،قابلیت

تشکیل دهندهی عنصر مادی جرم قتل را دارد .البته تصریح به فعل در بند  6مادهی  394و بند 1
مادهی  396ق.ج .و بیان نمونههایی از رفتار کشنده ،مانع از این نیست که ترک فعل را نیز عنصر

مادی قتل عمد بدانیم ،چرا که قانونگذار در مواردی به صراحت تمام به فعل ناشی از ترک فعل

نیز اشاره میکند به عنوان مثال در فقرهی  3مادهی  358ق.ج .مقرر میدارد« :اگر به اثر ارتكاب
جرم مندرج فقره ( )2اين ماده مجني عليه معلول يافوت گردد و مرتكب قصد آن را نداشته باشد،

به جزاي پيش بيني شده ضرب منجر به معلوليت يا مرگ حسب احوال محكوم ميگردد».

بررسی اسناد و آراء دادگاههای کیفری بینالمللی ،به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه جنوا و
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پروتکلهای الحاقی آن ،اسناد دادگاههای کیفری رواندا ،یوگسالوی سابق و اسناد دیوان کیفری

بینالمللی؛ نشان میدهد که مسؤولیت کیفری بین المللی منحصر به رفتار ایجابی نیست ،بلکه

ترک فعل نیز میتواند در شرایط خاصی عنصر مادی جرم به ویژه جرم قتل به حساب آمده و

موجب مسولیت کیفری گردد .به طور کلی اسناد و رویهی قضایی بین المللی حاکی از دو نوع
جرم ترک فعل است .یکی خودداری از انجام تعهدات و نقض جدی آنها که بر عهدهی دولتها
گذاشته شده است ،و دیگری قصور و کوتاهی فرماندهان در جلوگیری زیردستان از ارتکاب
جرایم و جنایات مانند قتل ،جنایت جنگی ،جنایت علیه بشریت و. ...
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چسبانیده بود .در مورد دوم  20سرباز ژاپنی به دختری تجاوز کرده و سپس سینه های او را بریدهاند.
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تحلیل اقتصادی حقوق؛ مبانی و بسترها

محمد

*1
اخالقی

چکیده

تحلیل اقتصادی حقوق و قواعد حقوقی ،رویکردهای مختلفی را طی نموده و اینک تمامی ساحات

و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را به عنوان قلمرو حاکمیت خویش فراگرفته است .بسترهای این

همزیستی دانش حقوق و اقتصاد را میتوان در آراء و اندرزهای فیلسوفان فلسفهی اخالق در یونان
باستان ،مکاتب اصالت لذت انگلیسی ،اصالت عمل آمریکایی ،مکاتب اقتصادی و اندیشههای حقوق و
محرک و مؤثر بر انجام
برداشت عمیق حقوق و اقتصاد میرساند که عوامل و مسایل اقتصادیّ ،
یا ترک تعامالت و ساختارهای شکلدهندهی اجتماعی میباشد .به عبارتی ،این پیامدسنجی رفتار و

سیاستگذاری ،از اعمال قواعد اقتصادی (کارآمدی) در انتخاب ،ارزیابی و تبیین تأثیرات پدیدههای
حقوقی نشأت میگیرد.

واژگان کلیدی :حقوق و اقتصاد ،بستر فلسفی ،بستر اقتصادی ،بستر حقوق و اقتصادی،

کارآمدنگری حقوقی.

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

اقتصاد قرن بیستم مغرب زمین یافت.
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*  .مح ّمد اخالقی ،نویسنده مطالب حقوقی

طرح موضوع؛

تبیین مساله این بحث در راستای بررسی منشأ ،مبانی و نظریات اندیشورزان و فالسفهی

اخالق ،پیرامون نگرش تحلیل اقتصادی تقریر یافته است .به طوری که متناسب به سیر تکوین،
رشد و تعالی نگاه فایدهگرایانه ،به رفتار و انتخاب فردی و جمعی تأکید و ادامه بحث به عصر
حاضر دوام داشته و سوال اینست که بسترهای زایش ،باروری و انکشاف دیدگاه مبتنی بر تحلیل

اقتصادی حقوق و کارآیی و مؤثریت قواعد حقوقی چیست؟

جامعه و به تبع آن ،انسان (اقتصادی) 1با توجه به نیازها و منابع طبیعی ،مالی و نیروی انسانی

خویش ،رو به انکشاف و ایجاد تناسب بین آنها دارد .در این راستا ،دانشهایی میتوانند این

روند را دقیق و علمی تبیین و بررسی نمایند .حقوق 2و قواعد آن ،اداره ،نظم و تأمین امنیت

سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

را در تمامی جنبههای شخصیتی ،حقوقی (مدنی و جزائی) ،مالی و جانی تابعان را روی دست
دارد .اقتصاد 3و ابزارها و روشهای آن ،بهبودی شرایط زندگی انسانها را با توجه به نیازهای

افراد ،از طریق تخصیص بهینهی منابع درنظر دارد .یا به عبارتی ،علم مطالعهی رفتار افراد در

موقعیتها ،انتخابها و روشهای زندگی از یک سو و بررسی ساختار ،شرایط ،منابع و امکانات
مادی و معنوی جوامع برای حصول رفاه و حداکثر نتیجه مورد نظر از دیگر سو ،موضوع دانش
اقتصاد است .موضوعی که ابناء بشر آنها را در روابط خویش مطالبه نموده و همیشه به دنبال

«حداکثرسازی در منافع و نتایج» از راه «حداقلکاری در منابع و مصارف» میباشد .این همان

انگیزهی اقتصادی یا کارآمدنگری در اهداف ،رفتار و انتخاب افراد است که در دانش بینرشتهای
حقوق و اقتصاد ،4مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.

به این ترتیب این دو دانش عالوه بر تنوع و گستردگی زیرشاخههای علمی و عملی در عصر

حاضر ،دارای اهمیت ذاتی یا نفسانی بوده و جایگاه بیبدیلی در اداره و نظم مالی و حقوقی افراد

بازی مینمایند .ضرورتی که در این دانش میانرشتهای بر آن تأکید و ابزار و روش کار آن خواهد
بود .در واقع اقتصاد و نگرشهای اقتصادی با توجه به خصیصهی نگاه اقتصادی بشر در رفتارها
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و اولویتهای روزمرهاش ،از قلمرو سنتی عبور نموده و تارهای تازهای را برای مؤثریت بیشتر
خود تنیده که از ساحهی رفتارها ،موضوعات و قضایای صرف ًا اقتصادی به ساحات غیر بازاری و

پدیدههای اجتماعی (سرمایه ،عوامل و منابع اجتماعی) گسترانیده شده است.
تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی 5با بکارگیری قواعد و ابزارهای شاخهی اقتصادسنجی،

به ارزیابی ک ّمی پدیدهها با استفاده از مفاهیم ریاضیات ،احصاییه ،روشهای آزمون و تحلیل
دادهها پرداخته و به این ترتیب مقوالت اجتماعی و حقوقی را سنجهی عددی ،ک ّمی و هزینه-
فایدهکارآیی مینماید .در واقع ،دانش حقوق و اقتصاد ،به عنوان ابزاری تلقی میشود که قابلیت

تحلیل ،پیشبینی و تغییر رفتار افراد در نظام تقنین و تطبیق (نظام حقوقی) را مهیا میسازد و این

توانایی و ظرافت عالم حقوق و اقتصاد است که باید بین ابزارها و نگرشهای اقتصادی (ک ّمی)،

تجربی و مادینگری صرف ،با پدیدهها و مفاهیم کیفی ،نظری و حقوقی پل ارتباط توانمند و

منطقی برقرار سازد که نه تنها عدالت اجتماعی در قبال افزایش رفاه و ثروت خدشهدار نگشته،
بلکه ارزش و جایگاه رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی بارورتر گردد.

6

که به نوعی به مفهوم بررسی انکشاف این دانش میانرشتهای است .نسل اول یا حقوق اقتصاد،

رویکرد سنتی بوده که اقتصاددانان ،حقوق را به عنوان چهرهای از مطالعهی سیستم اقتصادی

میدیدهاند که باعث میشد حقوق ،بیشتر به عنوان یکی از عناصر مطالعهی سیستم اقتصادی
ظهور کرده و توجه چندانی به شناخت اثر محرکها و قواعد حقوق بر نحوهی رفتار اقتصادی
افراد نداشته باشد .ولی اقتصاد حقوق ،اعمال ابزار تحلیل اقتصادی و مشخص ًا اقتصاد خرد و

سیستم قیمتها بوده و اساس ًا ورود منطق و روش اقتصاد در حقوق است .هدف این تحلیل،
تبیین چگونگی تأثیر قواعد حقوقی بر افراد و انتخاب اوست که با تناسب قیمتهای برگرفته

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

ناگفته نماند که همزیستی علمی و عملی اقتصاد و حقوق ،تحت دو رویکرد ،شناخته میشود

شده از قوانین ،اعمال میگردد .اما سخن اصلی تحلیل اقتصادی حقوق یا اقتصاد حقوق ،ورود

عامل بهرهوری و کارآیی اقتصادی در شکل دادن به قواعد حقوقی است 7.اگر در رویکرد سنتی،

حقوق(دان) در خدمت اقتصاد ،ارزشها و قوانین اقتصادی بود ،در رویکرد جدید ،اقتصاد(دان)
و ابزارهای اقتصادی در خدمت حقوق و نهادهای حقوقی -قانونی میباشد.

با این وجود یکی از محققین در این عرصه ،برای بلوغ این تعامل ،سه مرحله را بر میشمرد؛

پیوند سنتی از قرن  17تا اوایل دههی  1940ادامه داشته و سنتز حقوق و اقتصاد میانه از اوایل این

دهه تا اواخر دههی  )1958( 1950بوده است و دوره جدید که همان تحلیل اقتصادی از حقوق
میباشد از  1958آغاز و هنوز ادامه دارد.

8

103

به طور کلی ،این نوشتار بر آن است تا بستر و سرچشمهی زایش ،رویش و باروری مفکورهی

نگرش کارآمدی به حقوق و قواعد حقوقی را تبیین و تحلیل نموده و در مطالب سلسلهوار به
سایر حوزههای حقوقی دوام یابد.

گفتمان؛ سیر تحول مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق

9

بیتردید پدیدههای واقعی و اعتباری اعم از حقوقی و غیر حقوقی ،به منظور اظهار وجود و

نیل به تداوم حیات علمی ،نیازمند تمهید زمینه پیدایش و نیز مستلزم وجود شرایط مقتضی زیست
و ادامهی حیاتاند .زیرا در غیر این صورت یا اص ً
ال پا به عرصهی ظهور نمیگذارند و یا اینکه
در فرض حصول زمینه و علل وجودی نیز متعاقب ظهور ،به لحاظ فقدان وجود شرایط مقتضی،
پس از مدتی طرد و یا متروک میشوند و از ادامهی حیات باز میایستند و یا بطور کلی از چرخه

حیات علمی مفقود میگردند.

10
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در این راستا و جهت فهم دقیق ،ریشهای و پیگیری تاریخی موضوع ،به تبیین مبانی دانش

بینرشتهای «حقوق و اقتصاد» یا «اقتصاد حقوق» پرداخته شده و به بررسي علل و بسترهای
گرايشات روزافزون به دخالت دادن ديدگاههاي فلسفی (فلسفه اخالق) ،اقتصادي و حقوقی

(حقوق و اقتصاد) در حقوق و یا به تعبیر رساتر؛ در قواعد و قضایای حقوقی اشاره دارد .به
عبارتی ،بسترهای شکلدهنده به رویکرد اقتصاد حقوق به طور عام ،به پیشبینی و ارزیابی

برآوردهاي هزينه-کارآیی برخواسته از سیاستگذاری در قانونگذاری و تطبیق قوانین و همچنین

کارآمدی نظام حقوقی معنا میپردازد .لذا مبانی در این ورطه ،تبیین و ترسیم سنگتهداب رویکرد

اقتصادی به حقوق ،بر پایههای گزارههای اخالقی یا همان اصول و قواعد فلسفی و انگارههای

مکاتب اقتصادی و حقوقی مربوطه است که استداللهایی در ثبوت و چینش جایگاه گذشته ،حال

و آینده نگرش مزبور را ارایه میدهد.
الف -بستر فلسفی -اخالقی

از جمله اولین سنگتهداب پیرامون زایش موضوع ،وارسی و بازخوانی عصری بسترها و

زمینههای اخالقی -فلسفی میباشد .بسترهایی که گزارههای رفتاری در فلسفه اخالق و عقاید
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فیلسوفان پیامدنگر در قالب مکاتب فلسفی ،منجر به باروی رویکرد اقتصادی شده است .به
گونهای که متضمن بررسی و بازخوانی اصول و مبانی موجود با نگاهی به عقاید و نظریات

شر و لذت و رنج
اندیشمندان علم اخالق و فلسفه رفتار بوده و به تبیین مسالهی (معیار) خیر و ّ

اعمال اشخاص و نحوه مماشات با همنوعان ،اشیاء و پیرامون میپردازد.
در این سیر انکشافی با وجود دالیل سودگرایانه که گهگاه در آثار اندیشهورزان قرون وسطی

به چشم میخورد ،ولی در خالل عصر روشنگری 11که انگاره سودگرایی به عنوان مکتبی فکری

طرح شد ،به دلیل ریشهداشتن در خواستهها و الگوهای رفتاری طبع بشر ،میدانداری نمود

و با آراسته شدن به نظریههای تجربی در خصوص احساس و بویژه به دلیل تجددطلبی و
سکوالرمشربی ،برای بسیاری ّ
جذابیت داشت و موجب تداوم زیست و بقاء حیات فایدهگرایی
گردید .باری ،در قرن نوزدهم میالدی ،اخالق سودگرا رشد و بالندگی یافت .مکتبی که از

گرایشها و از مهمترین نحلههای تفکر لیبرالیسم است 12،در طریق خواستهای لذتجویانه و

مصلحتاندیشی تجربهگرایان انگلیسی قرار گرفت.

بدین منظور ،با توجه به اختالفنظر اندیشمندان و صاحبنظران انگاره فایدهمندی و نیز

تقسیمبندی نمود 13،هر چند كه در تبیین این بستر برای رویکرد اقتصادمحور به حقوق« ،مکتب

اصالت عمل آمریکای شمالی» پارهای از اندیشههای مهم «مکتب اصالتسود انگلیس» را بکار

گرفته است.

14

ناگفته نماند که« ،سودگرایی اخالقی» 15که از زمره نظریات پیامدگرا 16و غایتنگر میباشد

و البته پرنفوذترین تقریر پیامدگرایانه در حوزه «اخالق هنجاری» 17است از دیگر نظریات در

این دسته از نظریهها ،یعنی «خودگرایی 18اخالقی» و «دیگرگرایی» ،19متمایز میباشد .در نظر فرد

سودگرا ،درستی و نادرستی عمل بر مبنای سود یا خوشیای که از آن ناشی شده ،خواهد بود.

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

احترام به اصالت نظر هر گروه فکری« ،مکتب سودانگاری» و «مکتب پراگماتیسم» را میتوان

در این گرایش رفتاری ،بدنبال حصول باالترین نرخ رفاه برای بیشترین تعداد افراد مربوطه در

گروه است و «اصل سود» 20یا «اصل بیشترین خوشی» ،21محوریترین اصل در فلسفهی اخالق
شان جلوهگری مینمایاند.

22

 -1یونان باستان؛ اخالق لذتگرا

فلسفهی اخالق ،اغلب به عنوان فلسفهای شناخته میشود که به نحو گستردهای شامل مطالعهی

تمام زوایای افکار پیرامون رفتار بشر میشود .همچنین رأی کلی این است که فلسفه بصورت عام

و فلسفهی اخالق به صورت خاص ،ابتکار یونانیان میباشد 23.مباحث تبیین و تحلیل افعال خوب
و بد ،خیر و شر ،لذت و درد ،و اص ً
ال معیار سنجش هر یک از مفاهیم خوب و بد ،فی نفسه ،از
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آغاز تولد فلسفه و فلسفهی اخالق؛ که در پی تحلیل پرسش و پاسخهایی میباشد ،پیرامون معنا،

مبنا و ماهیت این خوب و بد میچرخد 24.مسالهای که تاکنون سوژهی محافل اخالقی و فلسفی

بوده و به نظر میرسد که حیات جاودانهای داشته باشد.

این متفکران ،اغلب اخالق را با طبابت مقایسه و آن را «هنر زیستن» و «مواظبت نفس» توصیف

میکردند .آموزهی سودمندی و لذت ،تعبیر به «خیر» میشد و افالطون در روش دیالکتیک خود،

آن را طریق هدایت به سوی مشاهده خیر عنوان میداشت؛ حتی قبل از وی ،سقراط حاکمیت

عقل بر بدن را برای دستیابی به لذت در مدت زمان بیشتر تأیید کرد که هرگز با اصل لذت

در تضاد نمیباشد و «لذت»« ،داشتن هر آنچه خیر است» ،عنوان گردید.

25

سقراط – بر خالف

سوفيستها -معتقد بود كه انسان با بهرهمندي از عقل ،ميتواند به اصول اخالقي دست يابد و
نفع شخصي را با خير مشترك همراه نموده تا در تمامي دوران براي همگان مورد بهرهبرداري قرار

گيرد .بدينگونه بود كه وي در پي زدودن دوگانگي نفع شخصي و خير عمومي برآمده است.

26
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اما ریشههای اخالق مبتنی بر سودگرایی ،به اندیشمند مشهور چینی موتزو( 27قرن پنجم

قبل از میالد) بر ميگردد .او تمام دوستیهای نوع بشر و تمام ارزشگذاریهای اعمال را بر
اساس سودمندی آنها محقق میدانست 28.این اندیشه در عهد باستان به آریستیپوس 29و اپیکور

30

میرسد .آریستیپوس ( 366-435ق.م ).که ابتدا شاگرد سقراط بود ،اصل لذتگرايانه 31را دنبال

و لذت را تنها خير تلقي نمود 32.اما غایت اخالقی را نمیتوان در غیاب لذت یا درد صرف و
منفی دانست .لذا وی ،لذت را غایت زندگی و غایتی مثبت قرار داد .اما چه نوع لذتی؟ کورناییان

بعدها بیشتر بر لذت جسمانی نسبت به لذات عقالنی ارزش نهادند .چرا که چنین لذتی شدیدتر
و قویتر میباشد .اما ایشان که بدون تردید عناصر لذتجویانه را در زمینهی نظریهی سقراط

اقتباس کردند ،اعالم نمودند که مرد خردمند در انتخاب خود از لذت ،آگاهی و شناخت آینده
را درنظر میگیرد 33.بدین ترتیب ،وی که حوزهی کورنایی 34را بنا نهاده بود ،از این اصل ساده

لذتطلبی ،به عنوان تنها خیر ،پیروی میکرد .حوزهی کورنایی ،در مسیر این بینش اخالقی،
منتهی به پیدایش فلسفهی اپیکور ( 270-341ق .م ).گردید .اپیکور به پیروی از اسالف خود،

106

مالک اصلی خیر را ،لذت دانسته و در این بین ،لذات طبیعی مانند خوردن و نوشیدن را که معتدل

و سالماند از لذات غیرطبیعی مانند آز و شهوت ،متمایز مینمود.

35

وی از نخستین حکیمان یونانی بوده که دو مفهوم نیک و بد را با معیار لذت و رنج سنجید و

از هر چه باعث ألم و درد است ،پرهیز و آنچه خوشی است در صدد آن برآمد 36.در واقع اپیکور

با اعتقاد به مادیت واقعیات امور ،غایت وجودی انسان را نیز مادی -که همان لذت است -قرار
داد .در این نظریهی قاطع اپیکوری ،هدف نهایی زندگی ،این است که حتیالمقدور از یک زندگی
سراسر لذت ،باید بهره برد و لذت واقعی ،در هر چه بیشتر از رنج و ترس دور بودن ،تبیین

میگردید.

37

ناگفته نماند که حوزهی کورنایی در برابر حوزه کلبی Cinicکه توسط آنتیس تنس

( )Antisthenesاز شاگردان سقراط ایجاد شده بود ،قرار داشت که بعدها رواقیون ()Stoicism

از آنها منشعب گردیدند که غایت اخالقی آنها ،رسیدن به حالت خونسردی ،یعنی بیتفاوتی

نسبت به لذت و ألم بود 38.رواقیان بر خالف اپیکوریان از نظریهی مادهگرایانهی خود ،نتایج و

تبعات بسیاری گرفتند و همه چیز را مقدر شده از ناحیهی خدای مادی و کیهانی دانسته و لذا
به خداانگاری  Pantheismمعتقد بودند .ایشان زندگی ساده و فارغ از لذت که قانونمند و جایی

فردگرایي اپيكوري« -مكتب رواقي» ،وظيفه را جوهر اخالق دانسته كه هماهنگ كننده فرد و
جامعه تلقي ميگردد .در نظر ايشان ،قواعد عقالني ،از عقالنيت محض -خدا -منشأ شده و اصول
اخالقي خود را بر آن بنا نهادند و آن است که ،اولين بنيانگذاران نظريهی «وظيفهگرایي» در اخالق
هستند كه اوج آن در اندیشههای كانت به منصه ظهور رسيد 40.در واقع «مکتب رواقی» ،اپیکوری

معرف مرحلهی اخالقی تاریخ فلسفه یونان بود که مرحلهای است از سنتهای عمیق
و شکگراّ ،

و اصیل انسانگرایانه .فلسفهی اپیکور به واسطهی همین گرایش انسانگرایانهاش بود که بر

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

برای لذت و درد نیست را پیشنهاد میکردند 39.بدین ترتیب در نظريات جمعگرايانه – در برابر

فیلسوفان انسانگرای عصر روشنگری از دیدرو به بعد تأثیر عمیق نهاد .مکتبی که گرایش عملی

به زندگی داشته است.

41

به این ترتیب ،بر اساس لذتگرائی 42در اخالق و گزارههای رفتار فردی ،هیچ انسانی به کاری

اقدام نمیکند ،مگر اینکه برخاسته از میل و آرزو باشد .چون ارضای میل با لذت توأم است ،پس
هدف نهایی هر عملی ،لذت میباشد و مهم نیست که انگیزهی اصلی ،لزوم ًا انجام کار خوب
باشد؛ اتمام عمل ،وابسته به لذتی است که با موفقیتآمیز بودن آن توأم باشد.
 -2مبانی فلسفه سودانگار

43

گرایش مکتب سودانگاری ،44در ماهیت تفکر ،جریانی ضد دینی بود 45.این انگاره محصول دو

107

جریان فکری در انگلستان است که بیش از فلسفه و تأمالت نظری ،به عمل توجه داشت .یکی
از این دو جریان ،توجه به لذات دنیوی است که از توماس هابز 46و جان الک 47نشأت گرفته،
راه را برای «فایده گرایی هیوم» میگشاید .از این جریان فکری ،مکتب فایدهگرایی جرمی بنتام

و جان استوارت میل ظهور کرد .معیار ایشان در اعتبار قواعد و مقررات حقوقی ،لذت و رنج،
خوشی و درد در گزارههای رفتاری اشخاص بوده است .جریان فکری دیگری از چارلز داروین

48

در زمینهی «تکامل طبیعی» ناشی شده که راه را برای سودمندی از نظر لزوم تطابق فرد با محیط

زیست و اجتماع هموار میکرد.

49

جان الک را عموم ًا پایهگذار «فلسفهی سودگرایی جدید» عنوان میکنند ،زیرا بکارگیری

اخالق اصالت نفع در نظریات اجتماعی و سیاسی وی ،بیش از تحلیل او از معیارهای رفتار

شخصی ،منشأ اثر واقع شده است .وی همانند هابز ،فضیلت اخالقی را به عنوان انطباق با سنت
و قانون در نظر میگرفت .اما در اینکه ارزش سنت و قانون به نوبهی خود به واسطهی دو مالک
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اساسیتر اخالقی ،یعنی «اصل سودمندی» و «حقوق طبیعی» معین میشود ،اختالف داشتند .به

عقیدهی او اصالت لذت ،هدف تمام افعال انسان و به تبع آن ،معیار اصلی ارزشگذاری میباشد.

به این ترتیب وی به تبعیت از هابز ،خیر را به عنوان متعلق میل و اراده بیان کرد .اما بعدها با
فرض اینکه خاصیت اشیایی که تحریک امیال میکنند عبارت است از «جاذبه آنها در تولید لذت
یا کاهش درد» ،خیر را به عنوان «آنچه میتواند در ما تولید لذت کند» تعریف 50و شر یا بدی را به

آنچه فزونی رنج است ،تعبیر نمود .الک ،خیر و شر اخالقی را همسانی و ناهمسانی بر طبق قانون

که بنا بر ارادهی قانونگذار ،خیر و شر ما حاصل میآید ،نامید 51.دیوید هیوم 52در کتاب اخالق،
(رسالهای در باب طبیعت بشر) اصل سود را پذیرفته و انگیزه نهایی اخالق را خودگروی میداند.

اما در کتاب تحقیق درباره اصول اخالقی ،محاسبه او از طبیعت بشر ،حکایت از گرایشهای

نوعدوستانه و خودگرایانه دارد 53.وي تا آنجا پیش رفت که ،اظهار داشت در قلمرو عمومی ،هیچ
معیار حقانیتی جز سود و فایده نمیتواند وجود داشته باشد.

54

با این مقدمه از لذتسنجی رفتاری ،میتوان تبیین نمود که نفعگرایان ،سودانگاری را در معنی

108

خاص آن و از منظر ارزیابی قواعد حقوقی ،وصف مشترک این ارزیابی دانسته و ارزش رفتار

انسانی بر حسب نتایج سودمند آن تعیین میگردد .بدین ترتیب ،در جهت این ارزیابی چهار اصل
استوار است:

 )1نیکی یا بدی رفتار انسان بر حسب نتایجی که برای خود او یا دیگران در اجتماع به بار

میآورد ،مطرح است.

 )2خوبی یا بدی قانون ،بر مبنای آثار آن دربارهی مجموع اجتماع ،قابل ارزیابی است.
 )3نتایج حاصله برای اشخاص با اندازهگیری لذت و رنجی که میبرند ارزیابی آن بر پایه

مقایسه خوشیها و ناخوشیها و فزونی یکی بر دیگری میباشد.

 )4در این داوری ،لذت و ألم هیچ کس بیشتر یا کمتر از دیگران به حساب نمیآید .منافع عمومی

جامعه ،مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد ،یعنی»بیشترین سعادت برای بیشترین مردم».

55

به عبارت دیگر ،مالک حقانیت قوانین و جهتگیری مقررات ،فایدهمندی و اصالت سود

است نه مصلحت یا عدالت و مالک خوبی یا بدی قوانین و مقررات حقوقی ،سود بیشتر است.

از این رو هدف حقوق «تأمین حداکثر سعادت برای اکثریت جامعه» میباشد.

56

تبیین و رشد مفهوم لذت و فایده بهتر و رساتر ،مدخل بحث مشخص گردد؛

سودمداران کالسیک ناظر بر اندیشهورزانی است که اوالً از نظر زمانی به عصر روشنگری و

قرن  16میالدی و مابعد آن مربوط بوده و در ثانی ،از باور لذتگرایی اخالقی و هدونیستیک عهد
باستان ،تقریب ًا آزاد و به مفاهیم خوشبختی و سود و زیان مادی دوران نوزایی نزدیک شدهاند .به

عبارت دیگر ،مفکورهی ایشان از مفهومی لذتگرایانه جسمی ،به سودجویی مادی ارتقاء داشته

و در سیر تحول خویش ،در مکاتب و با اندیشمندان «حقوق و اقتصاد» ،به انگارهای مبتنی بر

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

در اینجا الزم است تا پیرامون نظریات اندیشورزان مکتب اصالت سود ،غور شود تا در روند

ارزشمداری پول و هزینه -فایده و تحلیل اقتصادی-کارآیی متحول گشتهاند؛
 -2-1سزاره بکاریا؛ 57سودمندی کیفر

این اندیشمند انگلیسی مشرب ،عالوه بر تبیین علمی و نظری مبانی اصالت لذت و سود،

بیشتر به تبیین مبانی نظری پیرامون جرم و کیفر یا همان شعار «سودمندی کیفر» نظر داشته است.
در واقع اندیشه وی مبتنی بر قانونمندی کیفر و انطباق آن بر اصولی است که منفعت جامعه را
حاصل نماید.

58

 -2-2جرمی بنتام59؛ سودگرای ک ّمینگر

بنتام به عنوان بنیانگذار مکتب فلسفی -اخالقی سودانگاری در آغاز سده نوزدهم است .او

109

جوهر و ذات تفکر انسانها را در پیجویی لذت و رفع رنج مقرر و تمام اندیشهها و داوریها

و هدفهای او بر این مبنا قابل تعریف است .وی از منظر اخالقی و وجدان ،لذتجویی را تنها

انگیزهای میبیند که حتی تحمل رنج و تقدیم جان و مال را سودجویی اشتباهآمیز میداند و برای

خوشیهای دورتر و پربهاتر از لذتهای محسوس دریغ میشود 60.این طرز تفکر و مبانی فلسفی

سبب شد تا این فیلسوف انگلیسی به عنوان بنیانگذار مکتب اصالت نفع یا اصالت سودمندی

و به عبارتی ،پدر «جنبش اصالت سود» -هر چند که قبل از وی تفکرات «سودمداری اخالقی»
طرحریزی شده بود -دانسته شود و آموزههای فلسفی او در زمینهی حقوق جزا و اثر بخشی
عمیق آن در تدوین قوانین زمان خود ،وی را به عنوان حقوقدان بزرگی معرفی نماید .در واقع
نخستین مرحله از اصالت تجربه انگلیسی قرن نوزدهم که اوج تجربهگرایان را در هیوم میتوان
دید ،به نهضت اصالت فایده معروف است که با بنتام آغاز گردید .وی صریح ًا این اندیشه را

مرهون هیوم دانسته و همچون اسالفش فضیلت را مبتنی بر فایده تعریف نمود.

61
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مبنای مورد نظر بنتام در رویکرد فایدهمندی و تعميم سودگرایي اخالقي ،همانا نفع اجتماعی

و یا سود همگانی است که مفاهیم عدالت و تکلیف را در راستای سود اکثریت جامعه میبیند و

غایت قوانین و هدف قانونگذار را در گرو این سود جمعی نقش آفرینی میکند 62.لذا سودمندی

جامعه را باید در گرو امری دانست که به صالح جامعه بوده و بر مجموع لذتهای اعضای آن
بیافزاید 63.وی میزان فایدهبخشی در مورد قانونگذاری و نهادهای سیاسی را همانا در بدلی از

خوشبختی تعداد هر چه بیشتر افراد جامعه ،معرفی مینماید که در پاسخ به هدف از قانون و

مطلوبیت آن بیان شده بود.

64

 -2-3جان استوارت میل65؛ مدافع فایدهگرایی

اقتصاددان و نظريهپرداز انگليسي و مدافع اقتصاد آزاد و تحقق آزاديهاي فردي ،که همچون

پدرش جیمز میل ،66از مهمترین پیروان یا به عبارت دقیقتر ،مدافع مکتب اخالقی بنتام بود .میل،

انسان را دارای وجدان اخالقی دانسته و در مییابد که لذت و سودجویی وی نمیتواند خارج

از جامعه و منافع آنها باشد .وی در راستای دگرگونیهای مبانی اخالقی خویش ،بر خالف بنتام،
110

بین لذتهای مادی و معنوی و خوشیهای حیوانی تفاوت قایل بود.

میل ،در دفاع عمیق و مستدل از اصالت فایدهگرا به عنوان اساس اندیشه هیوم و بنتام ،اساس

فایدهگرایانه را بر «اصل بیشترین خوشی» 67قرار داد .وی اخالق را شاخهای از فایده و عدالت

را شاخهای از اخالق معرفی نموده 68،و این سرجمع خوشی را ،باور و معیار رویکرد اخالقی

سودمداری درنظرگرفت .در مفکورهی میل ،فایده ،عیاری برای درستی یا نادرستی اعمال است

که در پی فزونی خوشی معنا مییابد .مقصود از خوشی ،69لذت و نبود درد و در مقابل ،ناخوشی،

درد و نبود لذت است .این خوشی ،شالودهی منحصر به فرد افعال بشر و داور تمام رفتارهای

انسانی و لذا معیار اخالقیات 70میباشد 71.بر این مبنا ،سعادت یا خوشی ،مترادف با فایده قرار
گرفته است و سعی نمود تا نشان دهد که این فایدهمندی در پرتو خوشبختی کل یا فایده عموم

72

معنا دارد 73.در غیر آن فایده فردی یا خصوصی 74که فقط خوشی تعداد کمی از افراد را دربرگیرد،
پذیرفتنی نمیباشد.

75

وی در رساله سودگرایی 76کوشید تا برای رفع آنچه که برداشتی حیوانی از انسان و روحیات

وی در قبال لذتجویی او گفته میشود ،نسخهای از فایدهمداری ارایه دهد که در تنافی با ارزش

متعالی انسانی نگردد .همچنین انحصار معیار سنجش لذت ،بدون عنصر کیفیت ،شادکامیهای
عقاید مخالفین بود ،تقریر و با پشتوانهی دالیل منطقی ،البته به روش فلسفی ،به تحقق جایگاهی

درخور آن ه ّمت میگمارد .وی ایده فایدهگرایی بنتام را با این اثرش آغاز نمود که با الهام از
مباحث روانشناختی بنتام در انگیزهی به فعلیت رسیدن تصورات انسان ،مالک جدیدی برای
77
ارزشگذاری اعمال انسان و نهایت ًا نیل به انجام یا عدم انجام آن اراده میکند.
در پایان با برشمردن نظریات برخی از مهمترین نظریهپردازان فایدهگرایی معاصر ،اهمیت

موضوع را در حال حاضر میتوان یادآور شد؛

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

برتر و اصیل را از قلم نیانداخته باشد .لذا در این راستا ،رساله سودگرایی را که بیشتر در رد

ویلیام گادوین ( ،)1836-1756هربرت اسپنسر ( ،)1903-1820هنری سیجویک (-1838

 ،78)1900جرج ادوارد مور ( ،79)1958-1883ویلیام کی .فرانکنا ( ،)1994-1908برتراند راسل،
آر .ام .هیر ،هاستینگز راشدال ،استیون تولین ،پی .اچ .سینگر و جی .جی .سی .اسمارت.
 -3مبانی فلسفهی عملگرا

80

آموزههای فلسفی این مکتب ،در آمریکا و در آستانهی قرن نوزدهم بنیان نهاده شد ویلیام

جیمز 81فیلسوف آمریکایی را غالب نویسندگان ،نوآور این نظریه میدانند .هرچند که پیش از
او چارلز سندرز پیرس ،82این اصطالح را وارد ادبیات فلسفه آن دوران نمود و اصول آن را بیان

کرد 83.هرچند که وی نیز ایده نیکوالس جان گرین 84را دست مایهی خویش قرار داده است.

85

111

اما ريشههاي پراگماتيسم را در «عقل عملي كانت» ،ستايش اراده شوپنهاور ،عقيده به بناي اصلح
داروين يعني بقاي عقايد اصلح و احقّ  ،عقايد پيروان اصالت سود كه هر خير و نيكي را به

مقياس منافع ميسنجیدند ،سنن استقرایي و تجربي فلسفهی انگليس و باألخره نفوذ محيط آمريكا

ميتوان يافت 86.در سیر تحول این اندیشه سخن اینکه ،پراگماتیسم فلسفی مقارن با جنگ دوم

جهانی ،رو به افول نهاد .پس از آن در آغاز دهه 1960م .توسط ریچارد رورتی ،87حیاتی دوباره

یافت .اندیشههای پراگماتیکی در دههی  1980از سوی نئوپراگماتیستها 88مانند مارتامینو،
توماس گری ،ریچارد پاسنر و سایرین ادامه حیات داد.

89

با این حال ،نمیتوان از همگونی و ارتباط پراگماتیسم حقوقی و واقعگرایی حقوقی غافل

ماند؛ به مانند مکتب فایدهگرایی که ریشهاش در واقعگرایی حقوقی نهفته است ،رویکردهایی که
بعد از یک دوره موفقیت تا پایان جنگ دوم جهانی کام ً
ال از صحنه خارج و بعدها اولی مجذوب
جریان اصلی اندیشه حقوق و دومی با فلسفهی تحلیلی جایگزین شدند.

90
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به بيان خود جيمز ،اصطالح پراگماتيسم را با الهام از پيرس وارد فلسفه نموده و اين اصطالح،

از واژهی يوناني «پراگما» به معني «عمل» 91اقتباس شده است 92.اما واژه پراگماتيسم نه به معناي

يك روش يا يك مكتب ،بلكه به عنوان قواعد مبتني بر تجربه در حوزهی اخالق عملي ،توسط

كانت بكار برده شده بود و توجه به غايت فعل كه در اين گونه قواعد مراعات ميشود ،باعث

شده كه كانت آنها را پراگماتيك بنامد.

93

پیرامون معناي پراگماتيسم ،جيمز با بيان نزاعي در مورد چرخش اطراف درخت بلوط بين يك

مرد و سنجاب و در مقام حل منازعه به اين نتيجه ميرسد كه «روش پراگماتيكي» قبل از هر چيز،
روشي است براي حل نزاعهاي متافيزيكي ،كه در غير اين صورت ميتواند پايانناپذير باشند .در
چنين مواردي عبارتست از «كوشش براي تفسير هر موضوعي به كمك ردگيري پيامدهاي عملي

مربوط به آن ».پيرس در مقاله «چگونه افكارمان را روشن كنيم؟» 94نيز پس از خاطر نشان كردن
اين نكته كه عقايد ما واقع ًا قواعدي براي عمل ميباشند تبيين نمود كه براي بسط يك مفهوم
ذهني فقط الزم است اين مفهوم براي ايجاد اينكه چگونه رفتاري بكار ميآيد و آن رفتار چرا

112

يگانه معناي آن را معين میسازد ،کفایت میکند .در نتيجه ،جهت وضوح كامل افكار پيرامون

موضوعي ،الزم مينمايد تا متوجه نتايج عملي عارضي باشيم .جيمز اين اصل پيرس را «اصل
پراگماتيسم» نام نهاده و حتي امروزه تحت «جنبش پراگماتيكي» نام گرفته ميشود.

95

افکار و آراء جیمز به طور کلی ،بر تجربه ،نتایج حاصله و قابلیت عملی یافتن ،مبتنی است

و پراگماتیسم را نامی نو برای پارهای از اندیشههای کهن میداند 96.جیمز بیان میکند که محک
«حقیقت» را بایست در «عمل» جستجو کرد و به نتایج ،بیش از اصول بایست اهمیت داد .لذا

عقیدهای «درست» میباشد که موفق شود و به تحقق بپیوندد.

97

در واقع مفهوم «حقیقت» در فلسفهی عملگرا ،معیار تازهای به خود گرفت .یعنی چهرهای از

خوبیها و سودمندیها در اندیشهی بشر میباشد و قضیهای «حقیقت» دارد که سودمند و دارای
نتیجه عملی باشد .این همان حق است و لذا باطل ،نادرست خواهد بود .بر این مبنا ،همهی
حقایق نسبی و اضافی بوده و مالک مطلق و ثابتی در این زمینه وجود ندارد .چرا که عالم متغیر

و امر ثابتی در آن موضوعیت ندارد .بنابراین« ،حقیقت» ،تابع آثار سودمند و مبتنی بر مصلحت
قرار میگیرد.

98

99

همانا در جهت تمایالت انسانی و در راستای قرار داشتن ابزاری در خدمت نیازهای وی تبیین

میگردد .حتی معرفت و باور ،در برآوردن خواستها معنا مییابد .به عبارتی ،قانون به «هدف»

نظر دارد تا به منشأ و این غرض در «رفاه جامعه» قابلیت تدوین خواهد داشت .بدین ترتیب است
که در فلسفهی پراگماتیسم ،مسوولیت در قبال «حقیقت» یا «خرد» باید جای خود را به مسوولیت

در برابر همنوعان دهد 100.در دیگر سو ،در تفکر سودمدار بنتام نیز ،حقوق ابزاری در جهت کسب
پیامدهای مطلوبیتی است و قانون فقط در این راستا ،درنظر گرفته میشود.

101

• همگرایی پراگماتیسم ،فایدهگرایی و تحلیل اقتصادی حقوق

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

در یک جمع بندی کلی میتوان بیان نمود که ،حقوق و قانون در نظر پیامدگرایان پراگماتیست،

در نگرش مکتب اصالت عمل ،به جای بحث دربارهی آرمانها و تصورها ،به آثار و نتایج

کردار نظر داشته و میزان تحقق نتایج ،معیار ارزش تلقی میگردد .در واقع ،کلیت اندیشههای

فلسفی این مکتب فکری در مسألهی معرفت مبتنی بر اصالت تجربه و در عمل بر فایدهگرایی
استوار است 102.از این نگاه ،پراگماتیست ،تمایز توصیف کمتر سودمند و بیشتر سودمند از جهان
و انسان را تأیید مینماید و همهی مقولههای ذهنی ،بدون استثنا به لحاظ سودمندیشان برای
زندگی بهتر متحول و بکار گرفته میشوند .این پاسخی است که در برابر پرسش «سودمند برای

چه؟» داده میشود 103.آنگونه که اشاره شد ،به بیان جیمز ،حقیقت و حق در افکار و اعمال تنها
امری است که «سودمند» یا «مصلحت» بوده و به همین دلیل است که مفاهیم ،نسبی و مشروط به

113

آثاری است که بر آن مترتب میشوند و اگر عقیدهای ما را برای زیستن بهتر یاری کند ،الزم است

به آن معتقد شویم و حقیقت پنداریم ،پس بجا است گفته شود :حقیقت آن است که «سودمند»
باشد .به بیان دیگر ،جیمز تعریف متداول حقیقت را ،که مطابق فکر با واقع است ،بدینگونه
اصالح نمود که این مطابقت باید در عمل باشد و موفقیت در نیل به خواستههایمان را بهتر تأمین

نماید .بدین ترتیب در مکتب مصلحتگرایی ،تفاوتی بین «سودمند» و «حقیقت» باقی نمیماند.

104

اما مساله دقیقتر در تبیین همگرایی تحلیل اقتصادی حقوق و رویکرد عملگرایانه فلسفی،

در افکار و اندیشههای ریچارد پاسنر

105

(1993و )1995و به عبارت رساتر ،در تبیین وی از

مفاهیم و ابعاد عملی تحلیل اقتصادی از حقوق نهفته است .در واقع ،مفهوم فنی ناظر بر این

تحلیل اقتصادی مدرن ،در فرمت جدید از رویکرد پراگماتیستی و از جمله اندیشمند عملگرا،
ریچارد رورتی الهام گرفته و تصمیمسازی حقوقی را به عنوان شاخهای از استدالل عملی قرار

میدهد که بر اهمیت تجربه بر منطق صوری و رسمی در راستای قانون-سازی تأکید مینماید .این
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باور پاسنر ،در تبیین حقوق و اقتصاد ،پیرو نسخهای از واقعگرایی حقوقی است که در عصر حاضر

با جنبشهایی مانند مطالعات انتقادی حقوقی ادامهی طریق میدهد .در سالهای اخیر ،این فلسفه
عملگرا ،با بازبینی درخور توجه و الهام از فلسفههای پستمدرن از قبیل؛ نئوپراگماتیسم ،مطالعات
انتقادی حقوقی و جهش در رویکرد حقوق و اقتصاد جدید ،مجرب و کارآمد شده است.

106

اثرات فلسفه عملگرا بر نسل اول تحلیل اقتصادی حقوق و نیز طرح حداکثرسازی ثروت،
منجر شده است که حقوق و اقتصاد را ذات ًا دارای رویکرد پراگماتیکی جلوه داده و پیجویی

نماید که آیا این تحلیل ،فقط عملکرد محاکم و اثرات آن را بر رفتار افراد زیر نظر داشته باشد

و آیا این مبنا ،در خود یک پند و قاعدهی کلی رئالیستی ندارد؟ لذا حقایق انتقادی از سیستم
حقوقی و قوانین فعلی ،پاسنر را به توسعه رویکردی از حقوق واداشت که به تعریف شخصی
از پراگماتیسم دست یابد و مدعی عملیگرایی ،نسبیت ،شکاکیت و همنوا با علمیت آن باشد و

قضات را در تطبیق قانون ،بر تکثّر منابع قانونی و نه غیرقانونی ،عینی و نه ذهنی ،رسمی و نه

شهودی و آگاهانه و نه ضمنی رهنمود میدارد.
114

107

شاید بتوان مفکورهی واقعگرایی حقوقی را حلقهی اتصال سهگانه اصالت سود انگلیسی،

اصالت عملی آمریکایی و تحلیل اقتصادی حقوق قرار داد .بدین ترتیب ،همکاسه شدن این

انگارهها در واقعنگری به حقوق و قواعد آن 108که حقوق و شناخت آن را بینیاز از سایر علوم

اجتماعی و شرایط محیطی مؤثر بر آن نمیداند ،جملگی بر تطبیق قواعد کمی و پیامدسنج

(اقتصادی) در تحلیل پدیدههای حقوقی منجر میگردد .بدین لحاظ ،پیامدنگری اهداف ،قواعد،
رهنمودها در مناقشات اجتماعی و اجرای آنها ،نقطهی اتصال دیگری است که حلقهی سهگانهی

مزبور را کارآمد نموده است.

 -4مکتب واقعگرایی حقوقی

109

برخی از حقوقدانان ،ریشهی اصلی تحلیل اقتصادی حقوق و دیگر مطالعات بینرشتهای

را در آموزههای مکتب واقعگرایی در حقوق نسبت میدهند .مکتبی که از اوایل قرن بیستم در
آمریکا در واکنشی به جریان شکلگرایی در حقوق توسط هولمز ،کاردوزا و پوند به ثمر نشست.

واقعگرایان قاضی را نسبت به آگاهی و مالک قرار دادن شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط با
قضایای حقوقی ،اخالق و سیاست حاکم بر جامعه و سیاست عمومی و نیز آثار اجتماعی و

اقتصادی ناشی از تصمیمگیری دخیل میدانند و برای این آگاهی ،تجهیز و تسلط به دیگر علوم

اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،این ادعای شکلگرایان را نفی میکند که حقوق امری مشخص،

ثابت و تابع منطق التغییر است .بدین ترتیب ،ایشان عالوه بر جایگاه حقوق در کتابها و رویهی
محاکم و مقررات حقوقی ،اهمیت به عوامل مؤثر در واقع بر حقوق را ،نافع و راهگشای بهتر
در پاسخگویی نیازهای جامعه میدانند و لذا این رویکرد بیشتر علمی و تجربی را برمیگزینند.

در اینجا اشتراکات واقعگرایی حقوقی و تحلیل اقتصادی حقوق ،میتواند قرابتشان را تبیین

و بیان نماید؛

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

اجتماعی را الزم میبینند .در نظر ایشان ،توجه مداوم حقوق در مسیر هماهنگی با تحوالت

• عدم استخراج قواعد حقوقی و توجه به مقوالت حق و تکلیف از مفاهیم مجرد حقوقی-

توجه به شرایط و قواعد حاکم بر جامعه در عملکرد نظام حقوقی و مالحظات محاکم در صدور
رأی بررسی و شناخت کافی و الزم از آثار اجتماعی نظرات و قواعد حقوق و احکام محاکم با

توسل و تسلط به سایر ابعاد علوم اجتماعی.

110

در واقع ریشهی مکتب واقعگرایی حقوق را میتوان پیرامون بحثی تحت عنوان «استقالل

یا وابستگی علم حقوق» دانست .بدین ترتیب که صورتگرایان 111و اثباتگرایان حقوقی 112و

طرفداران نظریهی نظام حقوقی خودساخته

113

به حقوق از درون نگریسته و دانش حقوق را

دانش مستقل از سایر علوم اجتماعی و واگرا از آنها میدانند .اما در مقابل واقعگرایان حقوقی،

115

تحلیلگران اقتصادی حقوق و طرفداران مطالعات حقوقی انتقادی 114که به حقوق از برون و از

دیدگاه سایر علوم نگاه میکند معتقدند؛ نقش حقوق تنها جنبهی امری دادن به مطالعات سایر

دانشها مانند اقتصاد ،نظریهی سیاسی ،فلسفهی اخالق ،جامعهشناسی و غیره است .در واقع در

این نظریهها بر خالف نظریههای طرفدار استقالل حقوق ،به جای نظر به ماهیت حقوق ،به
هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه نموده و فهم حقوق از طریق تفسیر و تحلیل

نتایجش را ،جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطالحات حقوقی صرف کردهاند.

115

در مجموع ،زمینهی فلسفهی اخالقی تحلیل اقتصادی حقوق ،غایت اهداف و رفتار ابناء بشر

را تحقق هرچه عمیقتر لذات مادی و معنوی از یک سو و پیگیری هرچه بیشتر سود و منفعت

از دیگر سو دانسته است که تهداب گرایش به زمینهی مالی و اقتصادی حقوق و اقتصاد را مهیا

ساخت .این مکاتب بر نتایج و پیامدسنجی رفتار و انتخابها تأکید مینمودند که نسخهی دقیقتر
آن در یافتههای تحلیل اقتصادی حقوق ایجاد شده است.
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ب -بستر اقتصادی

منظور از این بستر یا همان مکاتب اقتصادی ،مکاتب و اندیشهها یا نظریات اقتصاددانانی

است که در سیر تحول انگاره لذت -سود ،به مفهوم اصلی و ریشهی دانش حقوق و اقتصاد،

توجه داشتهاند .لذا این مکاتب ،بر سیر تاریخی این رشد پیش رفته است و شامل مکتب کالسیک
قدیم و جدید و نهادگرایان قدیم و جدید میباشد.
 -1مکتب کالسیک قدیم و جدید

این مکتب عالوه بر تأثیرات شگرف در تحلیل پیامدهای اقتصادی حقوق و کارکرد آن ،در

موضوع پیش-بینی رفتار انسان ،زیربنای نهضت حقوق و اقتصاد میباشد 116.لذا نیازمند بررسی

و تع ّمق در اندیشه و آثار صاحبمنصبان و بانیان آن الزم است.

اندیشهی اقتصاد کالسیک با نام دیوید هیوم ( )1711-1775آغاز و تا استوارت میل (-1873

 )1806ادامه حیات داشت و به گونهای مؤثر افتاد که مسیر بعدی علوم اقتصادی را کم و بیش تا

عصر حاضر شکل داد 117.لیبرالهای کالسیک را به دو گروه خوشبینها مثل؛ آدام اسمیت ،ژان
116

باتیست سه و باستیا و گروه بدبینها مانند رابرت مالتوس و دیوید ریکاردو تقیسم نمودهاند که

استوارت میل در بینابین ایشان جای دارد .دستهی اول به پیروی از عقاید سردسته کالسیکها-
آدام اسمیت -بر اصالت فرد ،آزادی عملکرد نظامهای اقتصادی و یا جریانهای طبیعی اقتصاد

که موجب رفاه و خوشبختی جامعه میگردد ،نظر داشته و اسمیت مهمترین اصل اخالقی را،

توسعهی خوشبختی بشریت میدانست .در مقابل بدبینها ،ضمن قبول این آراء ،اجرای آزاد این
قواعد مکشوفه را موجب فقر دانسته و بر اثر آن سرانجامی شوم برای جامعه پیشبینی میکردند

و در نهایت به حضور دولت در عرصه افتصاد روی خوش نشان نمیدادند 118.اسمیت به طور
عمدهای تحت تأثیر اندیشههای فرانسیس هاچسون بوده و نظریات او دربارهی اخالق برای

فهم سیاست و اقتصادش اساسی است و به مانند هیوم – دوست نزدیکش -رهیافتی نیوتنی

یا طبیعتگرا به اخالق و سیاست در رد نظریهی قرارداد اجتماعی به عنوان خاستگاه حکومت
داشت.

119

در واقع روش اقتصاد کالسیک جدید که در اواخر قرن نوزدهم میالدی ،به عنوان بدیل

اقتصاد سیاسی کالسیک ظهور یافت؛ در پی تحوالت ناشی از دموکراسی و نوزایی صنعتی،

مسایل و مباحث متناسب و راهکارهای بدیع را میجست .در این عصر ،بنگاههای اقتصادی
توضیحات دیگری را پیانداخت که دیگر انباشت سرمایه و نقش طبقهی اجتماعی در فراز-
و -فرود تحوالت اقتصادی کهنه شده و شکوه و شیوهی تحلیل کلی اقتصاد کالسیک به کناری

خزیده بود .اما این نظام بدیل نیز بدون جدل برپا نگردیده است 120.برای درک بهتر این دو دسته

از مکاتب اقتصادی باید گفت؛ در قرن هجدهم ،علمای کالسیک ،دانایان اقتصاد کالن بوده و در
این راستا روششناسی نظریهی اقتصاد را در جهت مطالعه مساله رشد اقتصادی بلند مدت نظام

سرمایهداری و با الهام از استدالل منطقی قیاسی جستجو نموده و متدلوژی نظریه اقتصادی را

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

در تعیین قیمت و دستمزد ،تعاریف تازهای را درپی داشت .تعامل بازارها و تجارت بینالملل،

مانند علوم فیزیکی بر حسب روابط علل و معلول تفسیر میکردند .در حالی که در اواخر قرن

نوزدهم ،علمای نئوکالسیک ،صاحبنظران اقتصاد خرد بودند که متدلوژی نظریه اقتصادی را،

مطالعه منطق صرفهجویی در چارچوب تخصیص اقتصادی منابع در بازارهای خرد قرار دادند.

121

الزم به ذکر است که این مکتب از آن رو کالسیک جدید یا نئوکالسیک نام نهاده شد که از

سویی ،در نهایت به نتایج کالسیکها در عقاید اقتصادی شان رسیده (البته از مسیر دیگر) و نیز

در کانون تحلیلهای آنها ،مطلوبیت و مفهوم نهایی قرار داشته است.

122

به تعبیر کالسیکهای

جدید ،کالسیکها نه تنها قادر به اثبات ادعاهای خود به طریق علمی نبودند ،بلکه دچار دور و

تسلسل گشتند .اما این نحلهی جدید اقتصادی نیز در مواجهه با بحرانهای نیمه اول قرن بیستم

117

دچار رخوت و ناتوانی شد و نظریههای جدیدتر طرح و جای آن را پر نمود.

123

هر چند که

تثبیت اقتصاد نئوکالسیک در بین سالهای  1870تا  1970به عنوان پارادایم در جریان اصلی علم

اقتصاد ،آن را یکهتاز معرفی مینمود.

124

بر این پایه ،مکتب اقتصادی کالسیک جدید ،بر اساس گرایشات فکری ویلیام استانلی

جونز ،125کارل منگر 126و لئون والراس 127پدید آمد .ولی نقش آلفرد مارشال - 128بنيانگذار مكتب

كمبريج در انگلستان -را نمیتوان نادیده گرفت 129.وی كوشش مينمود تا بين مكتب كالسيك
و كالسيك جديد آشتي برقرار سازد و هنري ويكستيد و آرتور پيگو نیز در تكامل این مکتب
كوشيدند 130.عقاید این اقتصاددانان بعدها در ایتالیا ،انگلیس ،اطریش و آمریکا توسط اجورث،

بوم باورک ،فیشر و پارتو اشاعه یافت که توانست تعالیم کالسیکهای اقتصادی را تحتالشعاع
قرار دهد.

131
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در فراز و فرود جنبش حقوق و اقتصاد ،و در اعمالنظر پیرامون مبانی اقتصادی رویکرد

تحلیلی اقتصادمدار حقوق و کاربرد آن ،مکتب کالسیک جدید ،هم به لحاظ اصول و «روش

فردگرایانه» مبتنی بر مطالعهی حداکثر سود و نفع شخصمدار و هم از نظر تأثیرات عمیق بر
قرائتهای گونهگون از آن در «مکتب حقوق و اقتصاد شیکاگو» و هم قرائت «حقوق و اقتصاد

نهادگرایانه» ،حایز اهمیت است و تقش برجسته دارد.

همچنین استخوانبندي انديشهی اقتصادي نهاييگرايي

132

كه در واقع پايههاي اوليه عقايد

كالسيكهاي جديد را شكل داده است و با سردمداران اين مكتب – جونز ،منگر و والراس -نام
آشناست ،در مباني فايدهگرایي و قرائت لذتگرايانه و عقالنيت ابزاري – با وجود چند قرائتي

بودن آن -نهفته است .به طور كلي جونز – به تصريح خودش -همان مبناي مطلوبيتگرایي بنتام
را به عنوان پايه بررسي علمي در اقتصاد قرار داد .وی تصريح كرد كه «ارزش تمام ًا بستگي به

مطلوبيت دارد – آن گونه كه كالسيكها آن را در هزينه فايده ميديدند -و حداكثر كردن لذت،

مسألهی اصلي در اقتصاد است 133».لذا در ديدگاه وي ،همچون بنتام ،مطلوبيت هم جنبهی فيزيكي
و هم پيوند روانشناختي دارد.

118

134

در رابطه با چارچوب گزارهی رفتاری فایدهگرا و مفکورهی حقوق و اقتصاد ،همانا خصوصیت
پیگیری علم اقتصاد بر تنها اصل مس ّلم «انسان در جستجوی تمتّع بیشتر با کوشش کمتر است»،
از ناحیهی بانیان اصلی (مکتب فایدهگرایی) آن میباشد ،قرار دارد .البته گزارهای است که

توسط همفکران کالسیکشان در قالب «نفع شخصی» تحرک عامل انسانی در فعالیتهایش،
جلوه یافته بود 135.از این رو ،اصول این مکتب بر «روش فردگرایانه» و پیشبینی رفتار انسان در

تحلیل مباحث اقتصادی مبتنی است .حتی زیربنای نهضت نگرش اقتصادی به حقوق ،اصول،

روششناسی و ابزارهای مورد استفاده این مکتب در تحلیل مباحث اقتصادی میباشد 136.بدین
ترتیب ویژگی شاخص علم اقتصاد در مکتب اقتصاد کالسیک جدید ،بر «اصل لذت و رنج»
تعبیر میشود .لذا علم اقتصاد؛ مطالعهی منطق محاسبهی عقالنی و اقتصادی است که با حداقل

هزینه ،حداکثر رضامندی خاطر انسان را فراهم میآورد .در این استدالل ،فرض بر منافع شخصی
محرک فعالیتهای انسانی مستتر است 137.بنائ ًا از اصول کلی نظریهپردازان انگاره
به عنوان
ّ

نئوکالسیک میتوان به تمرکز بر مفهوم نهایی ،تأکید بر اقتصاد خرد ،تأکید بر رقابت کامل ،برپایی
تئوری قیمت مبتنی بر تقاضا ،رفتار عقالنی و حداقل دخالت دولت اشاره نمود.

138

 -2مکتب نهادگرایی قدیم و جدید

توسط ماكس وبر ،سيسموندي ،ماركس و سومبارت تأكيد شده بود.

141

به نظر ميرسد مباني

فكري انديشهی نهادگرا ،به افكار آگوست كنت ،چارلز داروين و هربرت اسپنسر مرتبط باشد.

142

این مکتب ،بویژه نهادگرایان جدید ،با داشتن روششناسی تجربی و توسل به پژوهشهای تجربی

و استقرایی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیدههای اقتصادی در چارچوب رویکرد

تکاملی و داشتن مشی عملگرایانه –که عملگرایی خود را مدیون عقاید پیرس ،دیوئی و جیمز
است -و نگاه بینرشتهای خصوص ًا در حقوق و اقتصاد ،سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

مكتب نهادگرایي–139يكي از مكاتب اقتصادي سرمايهداري -در اوايل قرن بيستم ،توسط
ال نو بنياد نبود ،چه اينكه روش و كاركرد آن قب ً
تورستن وبلن 140متولد شد ،اما كام ً
ال در قرن نوزدهم

قالب انجام فعالیتهای اقتصادی دارد .از ویژگیهای عملکرد نهادی ،توانایی انطباق و هماهنگی
آن با سایر نگرشهای مرسوم در علم اقتصاد ،خصوص ًا مکتب نئوکالسیک و در جهت توضیح

بهتر پدیدههای اقتصادی است که فرضیات سادهساز و صرف ًا بازارنگر به اقتصاد را قبول ندارد،

بلکه انگیزههای کنشگران اقتصادی را پیچیدهتر و در نوعی بازار میبیند.

143

شایان توجه است که همپوشانی عمیقتر مکتب نهادگرایی جدید و مکتب کالسیک جدید

اینجاست که تأکید مکتب نهادگرایی جدید بر تحقق حداکثرسازی نفع شخصی است که به عنوان

یک پیشفرض تلقی میگردد .به عبارتی «انسان انتخابگر معقول» در مرکز توجه ایشان قرار دارد

119

و نهاد در این مفکوره ،بر کارآیی و مناسبات صرفهجویانه – به این اعتقاد که افراد معقول در
رفتار خود اقتصادی عمل میکنند -مبتنی است.

144

تورستن وبلن ،به عنوان پايهگذار مكتب نهادي ،سراسر تمدن بشري را يك طرح نهادي

تلقی کرد و رفتار انسانها را در نهايت ،در نهادها قابل گسترش ميديد .بنابراين سعي نمود

تا ثابت نمايد نهادهاي فصلي ،محصولي از فرآيند مداوم گسترش آداب و رسومي است كه از
قرون گذشته تاكنون در فعاليت بوده است .وي در تحليل اقتصادي خويش ،از روش نهادي بهره

ميگرفت .بر اين اساس ،افراد جامعه به خاطر نيازهاي خود ،نهادهايي را ايجاد کرده كه به مرور

به صورت آداب و رسوم در جامعه ماندگار و نهادينه ميشود .در واقع مقصود وبلن ،بررسي
عملكرد اين نهادها نيست ،بلكه در جستجوي بررسي تكامل آنها ميباشد و اين تكامل را قانوني

ميداند كه در بافت نظام سرمايهداري وجود داشته و بر جريان پيچيدهی پيشرفت فني استوار
است 145.بدین ترتیب وی نهادها را عادتهای ایجاد شده در ذهن میداند که بین عموم مردم
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مشترکاند.

146

پيروان مكتب نهادگرایي به دو دسته قديم و جديد تقسيم شده است كه وبلن ،كامونز و ميچل،

بنيانگذاران دستهی اول و آتاگينز ،تاي سون ،هاميلتون ،تاگ ول و جان گالبرايت ،پيرو مكتب
جديد نهادگرایي قرار ميگيرند .دستهی اول عمدت ًا معتقد به تشريح زندگي اقتصادي نهادياند

و هيچگونه اهدافي را در مورد اصالح فعاليتهاي اقتصادي دنبال نميكنند و صرف ًا معتقد به
تكامل تدريجي جامعه هستند .ميتوان گفت ،هدف عمده مكتب قديمي ،صرف ًا تحليل و توضيح
زندگي اقتصادي ،آن چنانكه هست و آن چه بوده ،ميباشد و نتيجت ًا ضعفهاي سيستم اقتصادي
را اشاره ميكند .انتقاد وارده بر اين مكتب قديمي اينكه ،در برخي آراء خود صرف ًا خيالبافي داشته

و بر مبناي فرضيات غيرواقعي نظرپراكني نمودهاند .اين مكتب با فرضيه مس ّلم «فطرت» و «ذات»
شروع و انسان را به حدّ ي نازل و كماهميت جلوه ميدهد كه بردهی فطرت و عادات ميگرداند.
انتقاد دیگر اينكه همانند مكتب كالسيك انسان اقتصادي ،حقيقي و واقعي به نظر نميرسد.

120

اينان كه انتقاد مادهگرایي را به كالسيكها وارد ساختهاند بدون ارایه راهكار ،آن را بينتيجه رها
مينمايند ،چرا كه صرف ًا انسان را آفريدهی عادتها به تصوير كشيدهاند .اما نگرش و رويكرد

جديد اين مكتب ،برخوردي مثبت به فعاليتهاي اقتصادي جامعه دارد و هدف اصلي آن هويت
تدريجي جامعه به صورتي است كه نهادهاي اجتماعي و فعاليتهاي انساني حركتي مقارن و

نزديك به هم داشته باشد .هدف عمدهی اين نحلهی جديد ،اصالح عدم توافقها به كمك كنترل
اجتماعي توسط نهادهايي است كه به دست جامعه بنا و تبيين شدهاند.

147

تبیین رفتارها و عملکرد اقتصادی در محیط نهادی و بهرهبرداری از سایر رشتهها از جمله

حقوق ،در روش فردگرایانه ،خود در مطالعهی حقوق و اقتصاد رد اقتصاد نهادگرا به بررسی
عمومی و همهجانبهی مسایل اشاره دارد .همچنین به تحلیل و توصیف نظاممند مابین ساختارهای

سیاسی ،اقتصادی و حقوقی نهادها و نقشی که نهادها در نظام اقتصادی و حقوقی افاده مینماید،

توجه دارد .همچنین به ویژگیهای جامعهی اقتصادی که در قالب این نهادهای حقوقی به وجود
میآیند ،میپردازد.

بدین ترتیب این نگرش تطبیقی در حقوق و اقتصاد ،برای تحلیل قوانین ،اقدا م سهمرحلهای را میطلبد؛
مرحلهی قانونی و یا حقوقی ،که انواع قراردادهای اجتماعی که افراد جامعه را به یکدیگر

مجدد نهادهای حقوقی و اقتصادی و سیاسی مرتبط با موضوع مهم میباشد .مرحلهی عینیت

بخشیدن و یا تجسم وضعیت موجود ،که به بررسی اقتصادی موضوع مورد مطالعه و ظرفیتها و
زمینههای ارتباطات سیاسی و اقتصادی نهاد و یا نظام جایگزین پرداخته میشود .در این رویکرد

تحلیلی ،بایستی نظامهای اقتصادی جایگزین بررسی و کارآمدی و ناکارآمدی هر کدام مورد
ارزیابی صحیح قرار گیرد .مراد از نظام حقوقی نیز ،منحصرا ً نظام قوانین و مقررات و یا دستگاه

قانونگذاری نمیباشد ،بلکه مفهوم این نظام ،قوهی مقننه ،رویههای قضایی و اجرای احکام را نیز

شامل خواهد شد .البته نهادگرایان تحلیلهای اقتصاد و حقوق را بیشتر برای تحلیل روابط دولت
در اقتصاد به کار میبرند.
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مرتبط میسازد ،مورد بازبینی و بررسی قرار میگیرد .مرحلهی ساختاری ،که ساختاربندی

148

در خاتمه ،تعمق به نقش و جایگاه مکتب نهادگرایی بویژه نهادگرایی جدید در سیر تحول

منجر به توسعهی رویکرد اقتصادی ،درخور توجه است .هرچند که نهادگرایان قدیم ،رویکرد

نئوکالسیکی در تأیید بر انسان معقول اقتصادی را رها کردند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی
در فضایی فرهنگی روی آوردند .اما نهادگرایان جدید – و یا الاقل نسبت قریب به اتفاق آنها -نه

تنها رویکرد متعارف نئوکالسیکی که بر پایه الگوی انتخاب عقالنی بنیان گذاشته شده است را

رها نکردند ،بلکه آن را گسترش داده و یا به عبارتی جرح و تعدیل نمودند 149.لذا چنانکه اشاره
رفت ،نهادگرایان به خاطر تبعیت رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق از پارادایم نئوکالسیک که صرف ًا
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بر ابزارگرایی و تکنیکمداری آن در تبیین آثار اقتصادی موضوعات حقوقی توجه دارد ،معترض
و در قرائت دیگری از نگرش مزبور ،بر تأثیر نهادهای اساسی عالقه نشان دادند .در واقع یکی
از زمینههای شکلگیری رشته حقوق و اقتصاد ،بروز اندیشههای نهادگرایی در اقتصاد و توجه

آمریکاییان به مشارکت در فرایند این دانش چندالیه بوده است و با ورود و رشد اندیشههای

نهادگرایان جدید در اقتصاد ،اهمیت پیوند نهادهای حقوقی با اقتصاد مورد تأکید بیشتری قرار

گرفت که منجر به تکامل هر چه بیشتر حقوق و اقتصاد گردید.

150

به این ترتیب بایستی نهادگرایی جدید را نوع تکامل یافتهای از نهادگرایی اولیه دانست که به

همراه تولد رشته حقوق و اقتصاد در دانشگاه شیکاگو عینیت یافت و به نوبهی خود به شاخههای

مختلفی تحت عنوان نگرش تکاملی و قراردادطلبانه و ...تقسیم شده است .نهادگرایان ،در ضمن

توجه و تأکید بر اطالعات نامتقارن و سایر هزینههای مبادله ،با پذیرش رفتار حداکثر مطلوبیت
نئوکالسیکها ،مکتبی بینرشتهای که عمدت ًا حقوقی -اقتصادی است را با مالحظات نهادهای
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اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایجاد نمودند.

151

در مجموع ،زمینهی اقتصادی نسخه جدیدتر ،تحقق لذت و سود بیشتر اما از بعد مالی و

مادی میباشد که در مکاتب اقتصادی رشد یافت و بستر شکلگیری و ارتقاء نگرش کارآمدی و

مؤثریت را در قوانین ،نزد مکاتب حقوقی فراهم نمود.
ج -بستر حقوقی (حقوق و اقتصادی)

از ديگر مكاتب مهم در تبيين رويكرد اقتصادي به حقوق ،مكتب حقوق و اقتصاد شيكاگو

ميباشد .اين مكتب همان گونه كه خواهد آمد ،از روشها و مباني مكتب كالسيك و نئوكالسيك،

تأسي و بهره وافي برده است
كه اقتصاددانان دانشگاه شيكاگو از آن ايده بسياري گرفته بودندّ ،

كه به نسبت مكتب نهادگرایي در اين تحليل بر محوريت علم اقتصاد و ابزارها و روشهاي آن،
وفاداري بيشتري از خود نشان داده است.

در اینجا به نظر میرسد ابتدا سیر تاریخی ارتباط بین حقوق و اقتصاد آن گونه که امروز مطرح

میباشد ،در زادگاه این علم میانرشتهای یعنی ایاالت متحده و از سواحل دریاچه میشیگان و هاید
122

پارک در دانشگاه شیکاگو ( )Hyde Park in Chicagoو رویکرد مبتنی بر شاخهی اقتصاد خرد

مکتب کالسیک جدید آن به ساير كشورهاي كامنال و در منابع اصلی التین آن ،باید بررسی گردد.

باری ،رشته حقوق و اقتصاد به طور جنجالبرانگيزي از رشد و موفقيت جنبشهاي امپرياليستي

متنوع در اقتصاد و در ادامهی توفيقات روزافزون صاحبنظران دانشگاه شيكاگو و شاگردان آن

برخوردار شده است .به عبارتي بعد از دههی  60و انتشار مجله حقوق و اقتصاد در دههی

 50مقالهی كاوز در «مساله هزينه اجتماعي» بالندگي يافت .اما مطالعهی بينرشتهاي فرايندهاي

اقتصادي و حقوقي به قدمت دانش اقتصاد برميگردد و يونانيان باستان ،مدرسيها ،آدام اسميت،

كارل ماركس ،هنري سيجويك ،مكتب اقتصادي آلمان و پيگو ،و سايرين و بزودي نهادگرايان
آمريكایي ،توجه قابل عطفي به تعامل حقوق و اقتصاد نمودند.
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در این بین یک رویهی عمومی در بررسی این ارتباط وجود دارد که به نوعی حقوق و

اقتصاد را با مکتب شیکاگو 153و حقوق و اقتصاد شیکاگو 154را با ریچارد پاسنر و تحلیل اقتصادی

حقوق

155

همسان میدانند .برای تعامل بین دانش حقوق و اقتصاد ،دو نسل را میتوان نام برد

که نسل اول حقوق و اقتصاد شیکاگو که در تعالیم آرین دایرکتر 156و شاگرد وی رونالد کاوز

157

یعنی ،آنچه که توسط فرانک نایت ،160ژاکوب اونیور

نسل با انتشار مقاله رونالد كاوز

163

161

و میلتون فریدمن

162

مطرح شد .این

و گايدو كاالبرسي ،164انتشار نشريه حقوق و اقتصاد

165

به

سردبيري دايركتر (در  1958هدف و رویکرد این نشریه بررسی مسایل سیاست عمومی مورد

عالقه و وفاق وکال و اقتصاددانان بود) و سپس كاوز كه دربردارندهی بررسي حقوق اقتصادي

و در موضوعات ارتباط سنتي بين حقوق و اقتصاد يعني قوانين ضد تراست ،تشويق رقابت ،و

مقدار اندكي حقوق رقابت ،حقوق شركتها و مشابه آن بود ،شکل گرفت .اما نسل دوم حقوق
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بازتاب دارد ،مبانی آن در نظریه قیمت1920( 158و  )1930و اقتصاد خرد 159شیکاگو نهفته است.

و اقتصاد شیکاگو ،یعنی تحلیل اقتصادی حقوق با تکیه بر مبانی نظریه انتخاب عقالنی 166گری

بکر ،167که از نسخهی اول متفاوت میباشد علیرغم ،ریشه مشترکی که دارند ،طرح گردید .آثار
وی به عنوان صاحبنظر مسایل اقتصادي و انتشار نشریهی مطالعات حقوقی 168به سردبيري وي

و نیز تحلیلهای حقوقدان مشهور ريچارد پاسنر به بارور کردن این رویکرد جدید انجامید 169.هر
چند که برخی ،اینگونه بررسیها در ارزیابی اقتصادمحور قواعد و نهادهای حقوقی را بر اساس
مبانی اقتصاد خرد ،به دهههای  1910و 1920بر میگردانند 170که به نظر میرسد این موضوع اخیر
به رویکرد سنتی تعامل حقوق و اقتصاد مرتبط باشد.

اثر کاوز یعنی« ،مساله هزینهی اجتماعی» ( ،)1960منجر به تولد حقوق و اقتصاد مدرن گردید
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و نوشتهگری بکر در مورد «جرم؛ جرم و جزا :یک رویکرد اقتصادی» ( ،)1968این رویکرد را
توسعه داد .اما در سال  ،1972پاسنر از دانش حقوق و اقتصاد بنا بر ارایه نظریهی پوزیتیویستی

و اثباتی از کارآیی( 171این نظریه در مورد قواعد نظامکامنال بیان میکند که آنها کارآ هستند در

حالی که در نظریه هنجاری این قواعد باید کارآ باشند) ،به طرفداری برخاست که اولین نسخه
وی از «تحلیل اقتصادی از حقوق» ()1973در نشریه مطالعات حقوقی بوده است.

172

پاسنر در

رسالهی خود ،این رویکرد را نظم حقوقی رفتار غیربازاری 173نام نهاد و احتماالت اجرای نظریهی
اقتصادی به تحلیل حقوقی را اثبات نمود 174.وی در اواخر دههی  ،80در مجامع علمی آن روز

به مباحثی شدید در نقد تحلیل اقتصادی حقوق ،از طریق مبانی فلسفی آن پرداخت 175.تحلیل
اقتصادی پاسنر ،که به گونهای یادآور دیدگاه لیبرالهای کالسیک چون الک و هابز است ،فرد را

موجودی عقالیی تصور نموده که منافع شخصی خویش را حداکثر میسازد .لذا حقوق بیشتر

«سیستمی برای ارتقاء کارآمدی اقتصادی» بوده و تنها اصول اخالقی که مداخله آزادی فردی را
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توجیه میکند ،اصولی است که کارآمدی اقتصاد بازار را افزایش میدهند.

176

نتیجهگیری

سودانگاری یا مکتب اصالت فایده به عنوان نظریه و مفهومی عام ،نمونهای از تئوریهای

قائم به ذات در مقابل تئوریهای صوری یا رسمی -بیان میدارد که چه چیزهایی بطور ذاتی

برای انسانها خوب هستند و لذا این تئوری ،رفاه را شادی و لذت میداند .اما در مفهوم معاصر،

فایدهمداری در چارچوبی از نگرشها و رهنمودهایی در راستای افزایش رفاه اجتماعی و کارآیی
اقتصادی با تناسبی از مقولهی حداکثرسازی ثروت قوام یافته است که درخور دقت خواهد بود.

در این دگرگونی ماهیتی ،حتی مبانی ،اهداف و کارکرد حقوق و نهادهای حقوقی مبتنی بر

دخالت الگوی انتخاب عقالنی و ماهیتی بازاری تلقی گردید و حقوق و قواعد آن ابزاری شد
تا در دستیابی به هدف کارآیی اقتصادی و حداکثر نمودن ثروت برای افراد در رفتارهای انتخابی
و عقالنیشان مؤثر واقع گردد .در این عملکرد حقوق ،ریچارد پاسنر عنوان میکند که قواعد
حقوق کامنال را که بایست کارآ باشند ،این کارآیی اقتصادی را تعبیر به حداکثرسازی ثروت
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مینمود و آن یعنی؛ اراده و میل به پرداخت برای دارا شدن بیشترین مبلغ پرداختی ،که معیار
حقوق قرار گرفت .موضع تفسیری وی ،این بحث را سبب میشود که قضات کامنال در ّ
حل
قضایا باید قواعدی را برگزینند که نسبت کارآیی و فایده به هزینهی تطبیق را ،آنگونه که افراد

در مقادیر دریافتی درنظر گرفته و اندازه میگیرند ،افزایش دهد .لذا بهترین قرائت از کامنال این
است که قضات به دنبال بیشینهسازی رفاه اقتصادی بوده و در این تالشها به دنبال نتایجی هستند

که از سایر نتایج کارآمدتر باشند .به عقیده وی ،درستی و اخالقی بودن تمام نهادهای حقوقی و
اجتماعی باید بر مبنا و میزان توانایی آنها در افزایش رفاه جامعه در نظر گرفته شود.

بدین ترتیب ،فهرست ذیل میتواند به عنوان چکیدهی کارکرد نگاه فایدهگرایانه و تحلیل

اقتصادی در مبانی نام برده شود که با توجه به سیر تاریخی انکشاف یافته است؛
• پیگیری نفع شخصی از مجرای تحلیل هزینه -فایده؛

• توجه به آزادی عمل و جایگاه بازار در عرصهی فعالیتهای اقتصادی (نگاه رفتار بازاری

به پدیدهها)؛

• رشد سکتور و مالکیت خصوصی؛
• تبیین و تحلیل پیجویی کارآیی اقتصادی در انتخابها و رفتارها؛
• پیامدسنجی رفتاری و سیاستگذاری؛
• تأکید بر رفتار بازاری و انتخاب عقالنی انسان (اقتصادی)؛
• تحول مفهوم «لذت» به «سود» و منفعت به «مؤثریت و کارآمدی»؛
• غایت رفاهگرایی اجتماعی یا حداکثرسازی ثروت عمومی؛

اهرتسب و ینابم ؛قوقح یداصتقا لیلحت

• جایگاه مفاهیم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت و رفتار کارآمد؛

• ورود عامل اقتصادسنجی (کارآمدگرایی) در تحلیل ساختار و عملکرد نظام حقوقی و ارزیابی
آن بر رفتار تابعان؛
• تحول مفهوم «هزینه -فایده» به رویکرد «هزینه-کارآیی» در ارزیابی اقتصادی؛
• ورود عامل «کارآیی حقوقی» به عنوان یکی از مبانی ،منابع و اهداف نظام و قواعد حقوقی.
125
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بررسی مبانی و شاخصهای تجارت خارجی دانایی محور
*1

محمد رحمانی

چکیده

دراین گفتار ،تجارت خارجی مطلوب با رویکرد دانایی محور مورد بحث قرار میگیرد .تجارتدانایی

نظری که از دل نظریات تجارت بین الملل و منابع اسالمی بدست آمده ،ارمغانآور دانایی ،توانایی و

توسعه پایدار میباشد .براساس مبانی نظری ،تجارت دانایی محور به منظور بهبود رابطهی مبادلهی تجاری
و پیشرفت کشورها ،به عنوان ضرورت روز ،مورد تاکید قرار گرفته است .ضرورت دارد که کشورها برای

توسعهی تجارت و منتفع شدن از مزایای تجارت خارجی ،اقدام به تجاریسازی محصوالت فناوری و
دانش بنیان نمایند و سهم تجارت محصوالت صنعتی دانش محور را که دارای ارزش افزوده باال است،

در تجات خارجیشان افزایش دهند.

به منظور تخمین و اندازهگیری تجارت خارجی داناییمحور ،شاخصها و نماگرهای ورودی و

خروجی ،تدوین و طراحی گردیده است که میزان دانایی و توانایی یک کشور را در بعد تبدیل و

تجاری سازی سرمایههای فکری و هم افزایی علم و ثروت ،اندازهگیری مینمایند .این تحقیق که با

روش توصیفی وکتابخانهای صورت گرفته است ،این مطلب را به عنوان یافتههای تحقیق ارایه میدهد

روحم ییاناد یجراخ تراجت یاهصخاش و ینابم یسررب

محور ،یکی ازمعیارهای تجارت خارجی مطلوب است .تجارت خارجی دانایی محور ،با توجه به مبانی

که تجارت خارجی داناییمحور ،مورد تاکید منابع اسالمی قرار داشته و روح نظریات تجارت خارجی

را تشکیل میدهد.

واژهگان کلیدی :تجارت خارجی دانایی محور ،روند تجاری سازی ،محصوالت فناوری،

محصوالت دانش محور ،محصوالت با ارزش افزوده باال ،شاخصها و نماگرها

*  .فوق لیسانس اقتصاد
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مقدمه

عصر حاضر ،عصر گذار از تجارت منابع محور به تجارت دانش بنياد است .در اين عزيمت

پرشتاب ،نظام دانايي حرف اول را ميزند و دانشمحوري مقدمهی اقتدار ،رفاه ،پيشرفت و

آباداني کشورها دانسته شده است .درگذشته ،سرمايه ،منابع طبيعي ،نيروي كار و  ...فاكتور اصلي
در پيشرفت و آبادانی كشورها به حساب ميآمد ،اما در قرن بيست و يكم در كنار ساير عوامل،

دانش و تكنولوژي ،عامل اصلي توسعه و جبران عقب ماندگيها به حساب ميآيد؛ دراین دورهی

زمانی دانش مهمترين دارايي يك كشور است و سرمايههاي فكري ( )Intellectual Capitalابزار

اصلي توسعه و پيشرفت محسوب ميشوند.

1
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تجارت دانش محور ،تمامي زمينهها و نظریات تجارت بینالملل را نیز متحول ساخته است

و زمینههای تجارت بینالملل را به سمت آزادسازي تجارت ،جهاني شدن بازرگاني و تجارت
الکرونیکی سوق داده .نظریات تجارت بینالملل را که برپایهی مزیتهای طبیعی و ظرفیتهای

پایهی تحلیل میگردیدند ،به سمت مزیتهای اکتسابی و قابلیتهای پایه سوق داد .نظریات

سنتی تجارت بینالملل ،مانند نظریات مزیت مطلق و هکچر -اهلین ،میزان بهرهمندی از عوامل

تولید و منابع طبیعی را به عنوان زمینهی تحقق تجارت بینالملل مطرح میسازند ،که امروزه

این نوع تجارت را تجارت برمبنای «ظرفیت پایه» تحلیل میکنند و این نوع تجارت را تجارت
منابع محور میگویند .تجارت خارجی اکثر کشورهای درحال توسعه ،برپایهی ظرفیت پایه و

مزیتهای طبیعی و اولیه ،استوار است و تجارت منابع محور دارند.

براساس مطالعات تجربی که در مورد تجارت بینالملل صورت گرفته ،امروزه تجارت بینالملل

سودآور را تجارت دانایی محور میدانند که کاالهای دانش بنیان را مورد تاکید قرار میدهند.
کشورها سعی دارند که سیاستهای توسعه تجارت را بر مبنای تجارت دانایی محور طراحی

و تدوین کنند ،لذا تنوعسازی صادرات ،تخصصگرایی و تجاری سازی یافتههای تحقیقاتی
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و پژوهشی را موتور محرک رشد وتوسعه پایدار میدانند و بر این اساس رویکرد تحلیلها و
نظریات تجارت بینالملل به سمت تجارت کاالهای دانش بنیان عزیمت میکنند .لذا نظریات

جدید تجارت بینالملل ،مانند نظریات سیکل عمر کاال و رقابت ملی و سیاست استراتژیک

تجاری کروکمن ،علت تجارت بینالملل را وجود مزیتهای اکستابی وپیشرفته میدانند که

برنظام دانایی و قابلیت پایه استوار است .نظریات جدید که بر قابلیت پایه و مزیتهای اکتسابی و

پیشرفته استوار است ،مزیتهای تجاری کشورها را در میزان بهرهوری از سرمایهی فکری ،میزان

تجاری سازی و تبدیل اندوختههای علمی و نتایج تحقیقاتی به فناوری میدانند .محصوالتی که
در روند تجاری سازی و هم افزایی علم و ثروت تولید میگردد و مورد تجارت قرار میگیرد،

محصوالتی با ارزش افزودهی باال هستند که در آن بیشتر فناوری و دانش به کار رفته تا منابع
اولیه .این نوع محصوالت را میتوان مانند نرم افزارها ،برخی قطعات کامپیوتر ،موبایل و....

دانست ،که بیش از  80درصد ارزش افزوده این گونه محصوالت را علم ودانش تشکیل میدهد
تا منابع اولیه.2

آهنگ تجاری سازی ،یافتههای تحقیقی و پژوهشی علمی ،دنیای اقتصاد و تجارت را

متحول ساخته و تجارت منابع محور را به تجارت دانش محور تبدیل نموده است .کشورها

به منظور بهبود رابطهی مبادله و منتفع شدن از تجارت بینالملل ،رویکردهای تنوع صادرات و
تولید کاالهای دانش محور را درپیش میگیرند .متنوعسازی صادرات ،تخصصگرایی وتجاری
سازی تئوریها و نظریات علمی ،مدتها است که به عنوان سیاست توسعهی تجاری ،توسط

کشورها در نظرگرفته شده و دراین راستا مقاالت و نوشتارهای متعددی ارایه گردیده است .کریم
اسالملوئیان و عباس خدادی دراین زمینه ،مطالعاتی تحت عنوان»تاثیر تنوع سازی صادرات از

کاالهای اولیه کشاورزی به محصوالت صنعتی بر روند بلند مدت رابطهی مبادله در ایران» انجام

داده است .دراین مطالعات ،تنوع سازی صادرات و تخصصگرایی را از مهمترین استراتژیهای
توسعه تجارت دانستهاند.3
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پیشینه تحقیق

علی اکبر جاللی در مقالهای تحقیقی ،تحت عنوان «تجارت ،رقابت و اقتصاد دانش محور» به

این موضوع اشاره نموده که اقتصاد و تجارت دانش محور سالها است که مورد توجه محافل
علمی و سازمانهای جهانی قرار گرفته است .4همین طور اقتصاد و تجارت دانش محور عنوان

تحقیقی است که توسط مصطفی عماد زاده و روح اهلل شهناز صورت گرفته است .دراین گفتار
اقتصاد و تجارت دانش محور را فرایند تولید ،توزیع و مصرف دانش و اطالعات میدانند که

ادبیات آن در دههی 1960وارد ادبيات اقتصاد آمريكا گردید.

5
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ن طور درپایاننامهی اینجانب که تحت عنوان شاخصهای تجارت خارجی مطلوب
همی 

اسالم تدوین یافته است ،این بحث به عنوان معیار و نماگرهای عزت در تجارت خارجی اشاره

گردیده است که دراین بحث معیار عزت به استناد منابع اسالمی ناظر به تجارت دانایی محور و

تجارت محصوالت با ارزش افزوده باال است .پایان نامهی فوق در موسسهی آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) تدوین یافته و دفاع گردیده است.

تاهنوز با این رویکرد تجارت خارجی مورد بحث قرار نگرفته است .در تجارت خارجی

دانایی محور ،ابتدا به مباحث نظری و اسالمی این بحث پرداخته شده و سپس شاخصها و
نماگرهای خاصی برای اندازهگیری میزان تجارت دانایی محور طراحی و تدوین گردیده است.

تبیین موضوع

موضوع اصلی این گفتار را تجارت خارجی دانایی محور تشکیل میدهد؛ تجارت دانایی
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محورضرورت تجارت خارجی عصر فعلی است که ارمغان آور رشد وتوسعهی پایدار برای
کشورها است .مراد از تجارت دانایی محور تجارت کاالها و محصوالتی است که دارای
ارزش افزودهی باال است و سهم ارزش افزودهی ناشی از منابع اولیه درآن اندک میباشد.

تجارت محصوالت دانایی محور از لحاظ مبانی ،مبتنی بر روند تجاری سازی نتایج تحقیقات و

پژوهشهای علمی است .این مساله درنظریات تجارت بین الملل و منابع اسالمی به صورت کلی

مورد تاکید قرار دارد .امروزه ورود محصوالت دانش بنيان به بازارهاي داخلي و بينالمللي در
عرصهي تجارت ،ركن مهمي محسوب ميشود ،لذا کشورها در سیاست توسعه تجاری به منظور

بهبود رابطهی مبادلهی تجاری شان ،روی تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی
تاکید دارند و سیاست تنوع سازی صادرات و تخصصگرایی را درپیش میگیرند و پیشرفت و

توسعهی پایدار را ناشی از دستیابی به تجارت خارجی دانایی محور میدانند.

بنابراین ضرورت دارد که در این زمینه از زوایای مختلف ،بحث و بررسی صورت گیرد .لذا

گفتارحاضر تحت عنوان بررسی مبانی و شاخصهای تجارت خارجی دانایی محور ،ترتیب یافته

است .این گفتار در قالب سه محور تدوین یافته :محور اول مربوط به معرفی و کلیات پژوهش
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است ،مباحث دوم پوشش دهندهای مبانی نظری این مباحث میباشد و مباحث سوم مربوط

به شاخصها نماگرهای تجارت دانایی محور است که به عنوان تخمینگرهای میزان دانایی و
قابلیتهای بکارگیری از اندوختهها و سرمایههای علمی و فکری یک کشور در راستای تولید

فناوری و تجاریسازی محصوالت فکری و علمی میباشد .میزان صادرات و واردات کاالهای

دانش بنیان با ارزش افزوده باال ،اندازه گیری میگردد.

فرایندهای اساسی در تجارت خارجی دانایی محور

تجارت خارجی دانایی محور مبتنی بر تجاری سازی تحقیقات علمی به محصوالت قابل

عرضه در بازار میباشد .تجاریسازی تحقیقات ،فرآیندی است که دانش تولید شده در مراکز
علمی و سازمانهای تحقیقاتی را به محصوالت قابل عرضه در بازار تبدیل میکند .از نظر علمی

به محصوالت تجاری که نتیجهی تحقیقات علمی و دانش فنی و اطالعاتی است ،فناوری گفته
میشود .تجاري سازي در فرهنگ لغات هریتچ ،به معناي کاربرد روشهاي کسب و کار به

منظور سودآوري آمده است .از دیدگاه چیساو پیکالیچ ،تجاريسازي فرآیند انتقال و تبدیل دانش
تجاري سازي را فرایند تبدیل فناوري به محصوالت موفق اقتصادي میدانند .تجاري سازي
فرایندي که دانش تولید شده را به محصوالت قابل عرضه در بازار تبدیل میکند .اسپیلینگ
تجاري سازي را فرایند تبدیل و دگرگونی دانش نظري موجود در قالب برخی از فعالیتهاي

اقتصادي تعریف کرده است.6

سازمان همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه( )Asia-Pacific Economic Cooperationبرای

تجاری سازی دانش چندین مرحله قایل است:
مرحلهی اکتساب ودستیابی دانش

در این مرحله ،مراکز علمی براساس نقشههای علمی ،محل آموزش ویادگیری علوم

درزمینههای مختلف هستتد.
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تولید شده در مراکزتحقیقاتی به انواع فعالیتهاي تجاري به شمار میرود؛ ریمر و همکارانش،

مرحلهی تولید وانتشار دانش

دراین مرحله ،مراکز عملی آموزشی ،تبدیل به مراکز علمی پژوهش محور میگردد .مراکز

علمی پژوهش محور درطی فرایندی خاص ،مشغول غنی سازی وپاالیش اندوختههای علمی

وتئوریهای نظری دانش آموختهها میباشد.

مرحلهی مصرف و تبدیل علم به صنعت و فناوری

در این مرحله نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی به کاال و محصوالت تبدیل میگردد و این
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گونه محصوالت ماهیت مرزشکنانه وثروت آفرین پیدا میکنند و به عنوان فناوری و محصوالت

نهایی تحقیقات علمی به بیرون مرزها صادر میشود.

در این مرحله ،نظریات و تئوریهایی فراگرفته شده به عنوان نتایج تحقیقات علمی به فعالیتهای

درآمدزا برای مراکز علمی و کشور تبدیل میگردد .این مرحله به عنوان آخرین مرحله از فرایند
تجاریسازی نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی ،براین مبنا استوار است؛ علمی که صرف ًا در مقاله،

کتاب و کتابخانه باشد ،علم نافع و تمام عیار نیست ،بلکه الزم است آثار علم و دانایی در متن زندگی

ظهور و بروز پیدا کند .به عبارت دیگر ،نهاد علم باید در اجتماع نهادینه گردد و نمیتوان صرف

آموختن ،نقل ،انتقال و تولید مقاله را مایهی رشد ،ترقی وعزت دانست.

بنابراین علمی که ارمغانآور دانایی ،فناوری ،ثروت ،اقتدار و عزت باشد ،به عنوان علم نافع
مورد تاکید قرار میگیرد .لزوم ًا چنین علمی نه فقط ماهیتی مرز شكنانه و ثروت آفرین ،بلكه
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اقتصاد پویای دانش بنیان را نیز به دنبال خواهد داشت و موجب تنوع صادرات و تخصص در

تولید خواهد شد .دستیابی به این مرحله ،نیازمند مکانیزمهایی مانند پارکهای علمی است.

امروزه دردنیا پاركهاي علمي ،در پاسخ به نياز دانش آموختهگان كار آفرين ایجاد میگردد .افراد

کار آفرین از يك سو مايل به تجاري سازي ايدههاي تكنولوژيك خوداند و از سوي ديگر تمايل
دارند كه ارتباط خود را با نهادهاي آكادميك به عنوان منبع نيروي كار آموزش ديده و منشأ
اختراعات جديد حفظ نمايند.

امروزه براساس ضرورت و اهمیت مسالهی تجاری سازی ،مراکز علمی به مراکز نسل

اول ،دوم وسوم تبدیل شدهاند .مراکز علمی در مراحل اولیه عمر خود براى مدتی طوالنى به
فعالیتهاى آموزشى و بعد به فعالیتهای پژوهشی میپردازند .بعدها از توجه صرف به آموزش
و پژوهش ،صرف نظرنموده و عهدهدار مأموریت سومى بنام نوآورى فنّاورانه شدند که به مرور

این گونه مراکز علمی را مراکز علمی نسل سوم یا کارآفرین (ارزش آفرین و ثروت آفرین)

مینامند .اولین انقالب و تحول علمى در اواخر قرن نوزدهم و در دانشگاههای آلمان اتفاق افتاد

که طى آن دانشگاهها ،عالوه بر مأموریت آموزشى و تدریس ،مأموریت پژوهشى را نیز به عهده
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گرفتند .مستند به این تحلیل ،دانشگاههای آموزش محور را دانشگاههای نسل اول و دانشگاههای

پژوهش محور را دانشگاههای نسل دوم ،نام نهادهاند .دانشگاههای نسل سوم ،کارآفرین ،ارزش

آفرین و ثروت آفرینند.

7

نمودار سیر تکاملی مراکز علمی

مراکز علمی نسل سوم
(ارزش آفرین ،ثروت آفرین)

مراکز علمی نسل دوم
(پژوهش محور)

مراکز علمی نسل اول
(آموزش محور)

بررسی تجارت دانایی محور در منابع اسالمی

در منابع اسالمی ،آیات و روایت متعددی وجود دارد که با کنار هم گذاشتن آنها و به کمک

تفاسیر و متون لغوی ،میتوان به این نتیجه رسید که تجارت دانایی محور مورد تائید و تاکید
قرار میگیرد .با توجه به بررسی نسبی آیات و روایات مرتبط به موضوع ،به این نتیجه میرسیم
که در متون اسالمی نیز استفاده از علوم در راستای دستیابی به پیشرفت و عزت ،مورد تاکید
قرار گرفته است .بنابراین آیات و روایاتی که با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفتهاند ،به این

صورت طبقه بندی میگردد.

استنماء واستصالح مال در سیمای قرآن

از برخی آیات قرآنی میتوان این نکته را استفاده کرد که خداوند ،نعمتهایی را در اختیار

انسانها قرار داده تا از آنها استفاده نمایند و مورد بهره برداری قرار دهند .دراین زمینه به تناسب

بحث به دو مورد از این نوع آیات اشاره میگردد.

آیهی  60سورهی انفال :وا ّعدوا لهم ما استطعتم من ق ّوه
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اسالم قرار دارد .دراین گفتار ،آیات و روایاتی که اشاره به این گونه مسایل دارند ،مورد بررسی

در آیهی شریفه جمله « ما استطعتم» عام است وکلمه «ق ّوه» به صورت نکره آمده و شامل

هرگونه توانایی و مزیتها میگردد .کلمه» ق ّوه» تنها وسایل جنگی را شامل نمیشود ،بلکه شامل

مجموعهای ازعوامل مادی و معنوی که موجب توانایی و قدرت میگردد نیز میباشد 8.بنابراین
میتوان این نکته را بدست آورد که آیهی شریفه تاکید بر استفاده از توانایی و مزیتهای طبیعی
دارد ،که خداوند به عنوان نعمتهای الهی در اختیار جامعهی بشری قرار داده است .همین طور

این نکته را القا میکند که جامعهی بشری را به ایجاد مزیتهای اکتسابی و پیشرفته ترغیب میکند.
آیهی دیگری که میتوان در این زمینه مورد استفاده قرار داد ،آیهی  7سوره هود میباشد که میفرماید:
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«هو الذی خلق السموات واالرض  ....لِیَبْ ُل َو ُک ْم أَیُّ ُک ْم أَ ْح َس ُن َع َمال»
میتوان از این آیهی شریفه این نکته را استفاده کرد که خداوند ،آسمان و زمین را که منبع

نعمتهای الهی است به عنوان ظرفیت پایه ،به منظور شکوفایی قابلیتهای انسان آفریده است تا

معلوم شود که چه کسانی بهترین استفاده را ازاین نعمتها میتوانند ،انجام دهند .بنابراین میتوان
دریافت که خداوند بهرهوری از نعمتها را مایهی امتحان و آزمایش جامعهی بشری قرار داده است.

استنماء در استصالح مال در سیمای روایی

درمنابع روایی ،روایات متعددی آمده است که به اصالح مال و بهرهوری اشاره دارند .روایات

در این باب را میتوان به چند دسته روایت طبقه بندی نمود :یک دسته از روایات که مستقیما
اصالح مال و بهرهوری را مورد تاکید قرار میدهند و دیگری روایاتی که بطور غیر مستقیم به

بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده میپردازد.
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روایاتی که بطور مستقیم بر اصالح و بهرهوری تاکید دارند:

روایات متعددی وجود دارد که اصالح مال و بهرهوری را مورد تاکید قرار میدهند ،برخی از

روایات بهرهوری و اصالح مال را مایهی عزت و استقالل ،بی نیازی و ...میداند.

ال أَبُو َعبْ ِد اللهَّ ِ(ع) َع َليْ َ
ال َق َ
« َق َ
است ِ ْغنَا ًء َعنِ ال َّلئِيم»9
ك بِإ ِ ْصلاَ ِح ال ْ َما ِل َفإ ِ َّن فِي ِه َمنْبَ َه ًة ل ِ ْل َكرِي ِم َو ْ
در این روایت به اصالح و بهرهوری مال ،توصیه گردیده و اصالح مال و بهرهوری را مایهی

عزت وبینیازی دانسته است.

در روایت دیگر که از حضرت علی(ع) نقل گردیده ،آمده است که نعمتهای الهی را به بهترین

شکل استفاده کنید و مورد بهره برداری قرار دهید تا آثار آن در زندگی تان پیدا شود.

امام علی(ع)« :استصلح کل نعمة انعمها اهلل علیک و التضیع نعمة من نعم اهلل علیک و لیرعلیک

اثر ما انعم اهلل سبحانه به علیک»10.

به صالح درآور هر نعمتی را که خداوند بر تو ارزانی داشته و هیچ یک از نعمتهای خداوند

نباید نزد تو تباه گردد و باید نشانهی نعمت در تو پیدا شود.
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اصالح المال بیده لیستغنی به عن مال الغیره.11
دراین روایت اصالح مال مایهی بینیازی از غیر دانسته شده است.

قال علی(ع) :لم یکتسب ماال من الیصلحه.12
دراین روایت تاکید دارد که کسب و درآمد در گرو بهرهوری و اصالح مال است.
قال علی بن الحسین(ع) :استنماء المال من المروه.13
قال امام سجاد(ع) :استنماء المال تمام المروه.14
دراین دو روایت کلمهی استنما بکار رفته و استنما به معنی طلب نمو است ،که در اصطالح

اقتصادی میتوان به بهرهوری تعبیر نمود .دراین روایات بهرهوری را نشانهی همت وجوانمردی

دانسته است.

روایاتی که بطور غیر مستقیم بر اصالح مال و بهرهوری تاکید دارند:
به این واقعیت اقتصادی اشاره میگردد که کاالهایی که امکان ایجاد ارزش افزودهی بیشتری را

داشته باشد کاالهای واسطهای هستند .کاالهای واسطهای و مواد اولیه از نظرتئوریهای اقتصادی،

مزیتهای اولیهی یک کشور و ملت محسوب میشود که فروختن آنها فقط در کوتاه مدت موجب
رشد میگردد .بنابراین در روایات تاکید گردیده است که کاالهایی مانند مواد اولیه و واسطهای را

نباید فروخت ،بلکه باید ارزش افزوده ایجاد شود ،سپس ارزش افزودهی آن فروخته شود.
عن عبداهلل بن جبلة ،عن أبي الصباح الكناني قال :قال لي أبو عبداهلل(عليه السالم) :يا
أبا الصباح شراء الدقيق ذل ،وشراء الحنطة عز ،وشراء الخبز فقر  ،فنعوذ باهلل من الفقر.

15

دراین روایت میفرماید :که خرید گندم موجب عزت ،خرید آرد نشانهی ذلت و خرید نان

زمینه ساز فقر است.
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این دسته از روایات بطور غیر مستقیم بر اصالح مال و بهرهوری تاکید دارد .دراین گونه روایات

عن عباد بن حبيب قال :سمعت أبا عبداهلل(عليه السالم) يقول :شراء الحنطة ينفي الفقر ،وشراء

الدقيق ينشيء الفقر ،وشراء الخبز محق .قال  :قلت له :ابقاك اهلل فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟
قال :ذلك لمن يقدر وال يفعل.16

اباعبد اهلل(ع) میفرماید :کسیکه توانایی خرید گندم را دارد اما به جای گندم آرد می خرد ،فقر

را به ارمغان می آورد و کسیکه به جای گندم نان را بخرد درحقیقت دارایی خود را فروخته است.
عن محمد بن الفضيل ،عن أبي عبداهلل(عليه السالم) قال :إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة،
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فإن المحق في الدقيق.
امام(ع) میفرماید :وقتی پول داشته باشی با آن گندم خریداری کن نه آرد.
عن إبراهيم بن عبد الحميد ،عن أبي الحسن(عليه السالم) قال :من اشترى الحنطة زاد ماله،

ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ،ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

17

ابیالحسن(ع) میفرماید :هرکه گندم خریداری کند مالش زیاد میگردد ،وکسی که آرد بخرد

نصف مالش را ازدست میدهد و کسیکه نان را خریداری کند ،تمام مالش از دست میرود.

استفاده از سرمایههای فکری در سیمای قرآنی

درمنابع اسالمی آیات و روایات متعددی وجود دارد که استفاده از سرمایههای فکری را مورد

تاکید قرار میدهند .بنابراین آیات و روایاتی که به این موضوع اشاره دارند به صورت منابع قرآنی
و روایی ارایه میگردد:
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آیات متعددی وجود دارد که درقالب الفاظ و عبارات مختلف مانند تعلم ،تفکر ،تفقه ،تعقل

و تدبر بر فراگیری و استفاده از سرمایههای فکری تاکید میکند.
دستهای ازآیات به برتری تعلم و علم اشاره دارد:
آیه  9سوره زمر:
ين ال يَ ْع َل ُمونَ
ين يَ ْع َل ُمونَ َو الَّ ِذ َ
َه ْل يَ ْستَوِي الَّ ِذ َ

دراین آیهی شریفه کلمهی علم بکار رفته و براین نکته اشاره دارد که مردمان عالم و آگاه بر

مردمان جاهل و نادان برتری دارند.

دستهای از آیات به تفقه و تفکر اشاره دارد:
درآیه  78سوره نساء :ال يَكا ُدونَ يَ ْف َق ُهونَ َح ِديث ًا
این آیهی شریفه اشاره به تفقه دارد که خداوند گروهی را که تفقه نمیکنند مورد سرزنش
يءٍ إِلاَّ يُ َس ِّب ُح ب ِ َح ْم ِده ِ
قرار میدهد .همین طور درآیهی  44سورهی اسراءی میفرمایدَ :و إ ِنْ م ِ ْن َش ْ
يح ُه ْم .در این آیهی شریفه نیز به تفقه اشاره دارد که همهی آسمانها و زمین
َو ل ِك ْن ال تَ ْف َق ُهونَ ت َْسب ِ َ
خدا را به پاکی میستایند ،ولی شما تفقه نمیکنید .مفسرین معتقداند که دلیل اینکه اینجا خدای

سبحان كلمه «تَ ْف َق ُهونَ» بکار برده نه «تعلمون» این است كه «فقه» به معنی فهم دقیقتر است

تصرف در معلوم پس از حصول علم به آن ،به
و معنايى افزون بر «علم» دارد ،و فقه عبارت از ّ

منظور استفاده و بهره گرفتن از معلوم است.

18

درآیهی  176سورهی اعراف میفرمایدَ « :فاقْ ُص ِ
ص ل َ َع َّل ُه ْم یَتَ َف َّک ُرونَ »
ص ال ْ َق َص َ
در این آیه از کلمهی تفکر استفاده شده است .راغب اصفهانی؛ «فکر» را نیرویی میداند که
«علم» را به سوی «معلوم» میبرد و ّ
«تفکر» را کوشش و جوالن نیروی فکر میداند 19.صاحب

مجمع البحرین ،حقیقت ّ
تفکر و اندیشیدن را مرکب از دو حرکت میداند :حرکتی به سوی

مقدمات هر مطلب ،سپس حرکتی از آن مقدمات به سوی نتیجه ،مجموعهی این دو حرکت که
سبب شناخت و معرفت اشیاء است« ،فکر» نام دارد.

20

قرار میدهد:

سورهی نساء آیهی  82در قالب تدبر به این موضوع اشاره میکند:
أَ َفال یَتَدَ بَّ ُرونَ ال ْ ُق ْرآنَ َو ل َ ْو کانَ م ِ ْن ِعنْ ِد َغیْ ِر اللهَّ ِ ل َ َو َجدُ وا فی ِه اخْ تِالف ًا َکثیراً .این آیهی شریفه بر
تدبر درقرآن تاکید میکند« .تدبّر» در اصل از ماده «دبر» به معناى پشت سر و عاقبت چیزى است.

از نظر لغویها و مفسرین تدبّر به معنی بررسى نتایج و عواقب کار و تفکر مىباشد.

21

همینطور در آیات متعدد ،تعقل را مورد تاکید قرار میدهد:
سورهی بقره آیه  : 73يُ ُ
ريك ْم آيات ِ ِه ل َ َع َّل ُك ْم تَ ْعقِ ُلون

سورهی بقره آیه َ : 242كذل ِ َ
ك يُبَ ِّي ُن اللهَّ ُ ل َ ُك ْم آيات ِ ِه ل َ َع َّل ُك ْم تَ ْعقِ ُلون
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دستهای ازآیات قرآنی درقالب تعقل و تدبر ،استفادهی از سرمایههای فکری را مورد تاکید

سورهی آلعمران آیه َ :118قدْ ب َ َّينَّا ل َ ُك ُم ال ِ
آْيات إ ِنْ ُكنْتُ ْم تَ ْعقِ ُلون

آیات شریفه به تعقل و بکارگیری علوم و اندوختهها امر میکند و دستور به تعقل درآیات

و نشانههای الهی میدهند .درکتب تفسیری و لغوی ،عقل را نیرویی میدانند که آمادهی پذیرش

علم است .22تعقل از عقال ،به معنی بکار بستن علم و تفکر است.23

آیات و روایاتی که تحت دو عنوان فوق مورد بررسی قرار گرفتند ،الهام بخش تجاری سازی

سرمایههای فکری است که نوید دهندهی تجارت دانایی محور به عنوان استراتژی بهبود رابطهی
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مبادله و بهرهمندی متوازن از تجارت بین الملل میباشد.
استفاده از سرمایههای فکری در سیمای روایی

24

درمنابع روایی ،روایات متعددی وجود دارد که اهمیت علم ،کارکرد علم و ثمرهی علم را

مورد تاکید قرار میدهد .برخی از روایات را که از زبان حضرت علی(ع) نقل گردیده است ،از
کتاب غرر الحکم و درر الکلم ،در این قالب بیان میکنیم:
 -8-1علم مایهی عزت و شرافت

تعداد زیادی از روایات ،علم را مایهی عزت و توانمندی و شرافت جامعهی انسانی میدانند.
لاَ َش َر َ
ف َكالْعِ ْل ِم  :علم مایهی شرف و عزتمندی است

لاَ ِع َّز أَ ْش َر ُ
ف م ِ َن الْعِ ْل ِم  :هیچ عزتی باالتر از علم نیست.
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الْعِ ْل ُم أَفْ َض ُل َش َر ٍ
ف  :علم باالترین عزت و شرافت انسانها است.

 -8-2علم منبع ثروت

الْعِ ْل ُم َكنْ ٌز عظیم الیفنی  :علم گنجینهی بیپایان است.

الْعِ ْل ُم أَ ْع َظ ُم َكنْ ٍز  :علم بزرگترین ثروت و گنجینه است

لاَ َكنْ َز أَن ْ َف ُع م ِ َن الْعِ ْل ِم  :علم پرمنفعتترین گنجینه است

 -8-3علم مایه تولید فکر و راهنمای عقل

الْعِ ْل ُم يُنْ ِجدُ الْفِ ْك َر

اح ال ْ َع ْقلِ
الْعِ ْل ُم م ِ ْصبَ ُ
الْعِ ْل ُم ُعنْ َوانُ ال ْ َع ْقلِ

 -8-4علم وتبدیل آن به ثروت

أَن ْ َف ُع الْعِ ْل ِم َما ُع ِم َل ب ِ ِه
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أَ ْح َس ُن الْعِ ْل ِم َما َكانَ َم َع ال ْ َع َملِ
است ِ ْع َمال ُ ُه
تَ َما ُم الْعِ ْل ِم ْ

تَ َما ُم الْعِ ْل ِم ال ْ َع َم ُل ب ِ ُمو ِجب ِ ِه

ث َ َم َر ُة الْعِ ْل ِم ال ْ َع َم ُل ل ِ ْل َحيَاة ِ

الْعِ ْل ُم بِلاَ َع َملٍ [بِغَيْ ِر َع َملٍ] َوب َ ٌ
ال
آ َف ُة الْعِ ْل ِم ت َْر ُك ال ْ َع َملِ ب ِ ِه

این قسمت از روایات ناظر به این مسالهاند که علم میتواند ثروت آفرین باشد .ثروت آفرینی

علم با توجه به آیات و روایات ،از مسیر تجاری سازی و تبدیل ایدهها به فناوری میگذرد .از این

دسته آیات و روایات میتوان دریافت که تجارت دانایی محور ،با آموزههای اسالمی سازگاری دارد.
به عنوان یافتههای تحقیق میتوان جهت دستیابی به تجارت دانایی محور به ضرورت این

نکات اشاره کرد:

 -2هم افزايي علم و ثروت(.تجاري سازي علم و دانش)
 -3تجاري سازي يافتههاي پژوهشي و تحقيقاتي
 -4توانمندسازي دانش آموختگان به منظور ورود به فضاي كسب وكار.

بررسی تجارت داناییمحور و نظریات تجارت بینالملل

نظریههای تجارت بینالملل در خصوص نقش تکنولوژی و فناوری در ایجاد و تداوم مزیت

نسبی ،به دو دستهی»ظرفیت پایه» و» قابلیت پایه» تقسیم میشوند .عموم نظریههای سنتی تجارت

بینالملل بر»ظرفیت پایه» استوار است ،عامل اصلی ایجاد کنندهی مزیت را میزان موجودی عوامل
تولید کشورها تشکیل میدهند؛ تکنولوژی و فناوری ،نقش ناچیزی در ایجاد مزیت تجاری برای

کشورهای متکی به منابع دارد .نظریات مزیت مطلق و نسبی اسمیت و ریکاردو و همین طور

روحم ییاناد یجراخ تراجت یاهصخاش و ینابم یسررب

 -1جذب و تبديل ايدهها به محصول و مشاغل پايدار

نظریهی هکچر -اهلین ،مبتنی بر نظریه «ظرفیت پایه» است ،زیرا این نظریات مبنای تجارت
بینالملل را مزیت در میزان بهرهمندی و میزان کارایی و بهرهوری از عوامل تولید میدانند.
نظریات تجاری مبتنی بر نظریات «ظرفیت پایه»

آدام اسمیت ،علل برقراری روابط تجاری و ورود کشورها به تجارت خارجی را ،میزان

کارایی و بهرهوری در عوامل تولید میداند .اسمیت معتقد است که کارایی در تولید کاالها،

کشورها را درشرایط متفاوت قرار دهد .کشوری که در تولید کاالی خاص دارای کارایی تولید
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باشد ،در عرصهی تجارت خارجی نیز درهمان زمینه دارای برتری مطلق خواهد بود .ازدیدگاه
اسمیت ،یک کشور باید کاالیی را در داخل تولید نماید که نسبت به سایرکشورها دارای مزیت

مطلق است و نباید کاالیی را که ارزانتر از خارج وارد میکند در داخل تولید کند.

دیوید ریکاردو نظریهی مزیت نسبی را در مورد تجارت بینالملل ارایه نمود که براساس

این نظریه ،هرکشور که در تولید کاالیی دارای مزیت نسبی است میتواند با کشورهای دیگر که
دارای مزیت نسبی در آن کاالها نیستند ،مبادله نماید .ریکاردو علل برقراری تجارت خارجی را
در تحرک ناپذیری نسبی عوامل تولید در طول مرزهای ملی یک کشور و میزان بهرهوریی عوامل
تولید میداند 25.براساس نظریهی مزیت نسبی ریکاردو ،تفاوت در بهرهوری نیروی کار بین

کشورها تعیین کنندهی مزیت رقابتی میباشد و علت تحقق تجارت خارجی را تشکیل میدهد.
به عبارت دیگر طبق نظریهی ریکاردو ،علت تحقق تجارت خارجی ،وجود هزینههای نسبی برای

تولید کاالها است.
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هکچر -اهلین (دواقتصاددان سوئدی) معقتداند که علت برقراری تجارت خارجی بین

کشورها  تفاوت در میزان بهرهمندی آنها از عوامل تولید است ،نه میزان بهروری از عوامل
تولید؛ به بیان دیگر هکچر– اهلین معتقدند که مزیت نسبی در تجارت ،ناشی از تفاوت در میزان

بهرهمندی کشور از عوامل و منابع تولید است .طبق نظریهی هکچر -اهلین ،هرکشور کاالیی
را صادر میکند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتا ارزان و فراوان و متقابال کاالیی را
وارد میکند که درتولید آن به عوامل تولید نسبتا کمیاب و گران نیاز باشد ،یعنی تولید آن در

داخل گران تمام شود ،لذا و فور نسبی عوامل تولید بر قیمت داخلی آنها تاثیر میگذارد .به این
ترتیب بجای تفاوت در بهرهوری تولید ،تفاوت در بهرهمندی ازعوامل تولید را منشأ مزیت نسبی
کشورها میدانند .به عنوان مثال ایالت متحدهی آمریکا درطول سالها به عنوان یک صادر کنندهی
عمدهی محصوالت کشاورزی شناخته شده است که یکی از دالیل عمده آن برخورداری این کشور
از زمینهای حاصل خیز و خاک مناسب میباشد و باید کاالهای سرمایه بر را صادر نماید .در مقابل
کوریای جنوبی کاالهایی را صادر میکند که عمدتا در صنایع کار بر تولید میگردد ،مانند پارچه و
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کفش ،کشور کوریای جنوبی بدلیل نیروی کار فروان دراین صنعت دارای مزیت است.

درسال  1947آقای واسیلی لئونتیف (برندهی جایزهی نوبل  )1973برای تجارت آمریکا،

الگویی تهیه کرده و براساس این الگو دریافت که صادرات آمریکا نسبتا کاربر است درحالی که

باید سرمایه بر باشد ،همین طور دریافت که واردات آمریکا را کاالهایی سرمایه برتشکیل میدهد
درحالی که باید کاربر باشد .این آزمون دقیقا عکس آن چیزی را که دو اقتصاددان سوئدی در

مورد تجارت بینالملل گفته بودند نشان داد ،یعنی باید طبق این نظریه ،آمریکا کاالهای سرمایه
بر را صادر نماید و کاربر را وارد نماید .لذا این مسأله به معمای لئونتیف معروف گردید.

لئونتیف علت این نتیجهگیری را در سطح باالی آموزش نیروی کار و کارآفرینی برتر آمریکائیان
میدانست .او اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه ،بلکه با وفور کار پرکیفیت تعریف و مشخص

نمود .26در نتیجه همان الگوی مزیت نسبی ریکاردو را مورد تائید قرارداد که علت تحقق تجارت

را در میزان بهرهوری از عوامل تولید مطرح میکند.

سیاست استراتژیک تجاری به عنوان نظریهی جدید در تجارت بینالملل ،توسط پل کروگمن

برقراری تجارت خارجی را براساس اختالف هزینهها و کیفیت کاالها میداند .سیاست استراتژیک،

عبارت از مداخلهی هدفمند دولت در تجارت و اقتصاد است .دولت ،صنعت منتخب را از

طریق یک برنامهی منسجم مورد حمایت قرار میهد تا توانایی الزم برای ورود به بازار رقابت
صادراتی را از طریق کیفیت برتر و هزینهی کمتر پیدا کند .سیاست استراتژیک تجاری ،به دنبال
کاهش هزینهی نهایی بنگاه داخلی از طریق اعطای یارانه سوبسایدی به صادرات به منظور ایجاد

مزیتهایی که دیگران آن مزیت را ندارند ،هدف گیری شده است.
نظریات تجاری مبتنی بر « تقلیت پایه»

درنظریهی «قابلیت پایه» به جای موجودی عوامل تولید ،بیشتر روی فناوری و میزان تسلط

و بهرهبرداری از تکنولوژی تاکید میگردد .در رویکرد «قابلیت پایه» به تجاری سازی محصوالت
فناوری که ناشی از نتایج تحقیقات و نوآوری است تاکید میگردد .دراین رویکرد برای ورود
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استاد دانشگاه ام .آی .تی کالیفورنیا مطرح گردید 27.نظریهی سیاست استراتژیک تجاری ،علت

تکنولوژی و بهرهبرداری از»دانش پنهان» نهفته در محصول ،دو مؤلفهی دولت و سرمایه گذاری
مستقیم خارجی ،از راهبردهای مهم درنظریهی «قابلیت پایه» به حساب میآید ،که سرمایه گذاری

خارجی را از راههای انتقال تکنولوژی و فنآوری میدانند و دولت نیز به اتخاذ سیاستهای

استراتژیک تجاری و تقویت رقابت ملی ،از طریق ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی و واردات
تکنولوژی جدید ،اقدام میکند.28

ریمان ورنون در اواسط دههی  1960نظریهی چرخهی عمرکاال یا گردش تکنولوژی را
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در زمینهی تجارت بینالملل مطرح نمود .ریمان ورنون با مطالعهی تجارت خارجی آمریکا در
قرن بیستم ،دریافت که اکثر محصوالت جدید که مورد تجارت بینالملل قرار گرفته ،توسط

شرکتهای آمریکایی ابداع و ارایه گریدهاند .ریمان ورنون دلیل این موفقیت شرکتهای
آمریکایی را باال بودن هزینههای نیروی کار در آمریکا ،وجود بازارهایی بزرگ و تقاضای زیاد در

این کشور میداند .به عقیدهی ورنون ،وجود این گونه فرصتها باعث گردید که شرکتهای
صنعتی آمریکایی به تولید و ابداع محصوالت جدید اقدام نمایند.

محصوالت جدید اختراع شده ابتدا در بازارهای پرقدرت داخلی آمریکا سرازیر میگردید،

بعد از مدتی که تولید این گونه محصوالت به حالت انبوه میرسید ،درکشورهای صنعتی و نیمه
صنعتی اروپا و آسیا مورد تقاضا قرار میگرفت و شرکتهای آمریکایی این کاالها را به کشورهای

اروپایی و آسیایی صادر میکردند .به تدریج کشورهای اروپایی و آسیایی در قالب شرکتهای

چند ملیتی دست به تولید اینگونه محصوالت زدند .با توجه به پایینتر بودن هزینههای تولید
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در اروپا و آسیا ،آمریکا ،به تدریج در فرایند تجارت بینالملل ،مزیت نسبی خود را در تولید این

محصوالت از دست داده و از جرگهی تولید کنندگان آن کاال خارج گردید( .سیکل دوره عمر این

کاال درآمریکا به پایان رسیده است) این فرایند انتقال صنعت ،با تجارت بینالملل ،آن قدر پیش

میرود که کشورهای دارای صنعت مادر(مثل آمریکا) به واردکنندگان همان کاال تبدیل میشوند.

شرکتهای پیشتاز آمریکایی که در فرایند تجارت بینالمللی مزیت نسبی خود را نسبت به تولید

آنها ازدست میدهد ،دیگر آن کاال را تولید نخواهد کرد .ازاین پس شرکتهای پیشتاز آمریکایی
روی تولید کاالهای جدیدتر متمرکز خواهند شد تا با اختراعات جدید برای خود موقعیت
انحصاری برتری در تجارت بینالملل ایجاد نمایند 29.دلیل اصلی این موقعیت ،قدرت خرید

مردم آمریکا است که بازار داخلی را برای شرکتهای آمریکایی مهیا میکنند ،لذا این شرکتها
محصوالت جدید را متناسب با قدرت خرید مردم آمریکا ،تولید میکنند.

یکی از نظریات تجارت بینالملل ،نظریهی شکاف تکنولوژی و فناوری است که درسال 1961

به عنوان نظریهی جدید درتجارت بینالملل ،ظهورکرده و معروف به تئوری پانزر 30نیز میباشد.
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براساس این نظریه ،وقتی محصول جدیدی توسط بنگاه نوآور با استفاده از دانش و فناوری تولید

میگردد ،در ابتدا به صورت انحصاری تولید میشود .لذا سودهای کالن را برای بنگاههای تولید به
ارمغان میآورد ،سپس سود بنگاه باعث میگردد که سایرکشورها نیز به تقلید از کشور اول به تولید

محصول روی آورند .با توجه به این نظریه ،پانزر پویایی یک کشور در عرصهی محصوالت جهانی
را به صورت تابعی از جریانات ابداعات و تولید محصوالت دانایی محور میداند.31

مایکل پرتر درسال  1990نظریهی مزیت رقابت ملی را مطرح ساخت .مایکل با مطالعهی

تجربی که روی یک صد شرکت در 10کشور جهان انجام داد ،در نهایت به این نتیجه رسید که

«مزیتهای رقابت ملی» ،تجارت بینالملل را به وجود میآورد و باعث موفقیت آن کشور در
تجارت بین الملل میگردد .مایکل پرتر معتقد است که عواملی مانند برخورداری از امکانات
تولید پیشرفته ،قدرت خرید مردم (وجود تقاضای موثر) و صنایع مرتبط و حمایت کننده ،باعث
تولید محصوالت فناوری و دانش محور میگردد .مراد از مزیت رقابت ملی ،وجود عواملی

هستند که محیطی مناسب را برای موفقیت تجاری کشورها فراهم میسازند .بنابراین به عقیدهی
برخورداری از منابع اولیه و پیشرفته

هرچند وفور عوامل تولید در کانون نظریهی هکچر -اهلین قرار دارد اما «پرتر» این عوامل

تولید را دو دسته قرار میدهد :یکی عوامل تولید پایهای و اساسی(ظرفیت پایه) و دیگری عوامل

تولید پیشرفته .عوامل تولید پایهای ،شامل منابع طبیعی ،آب ،هوا ،موقعیت جغرافیایی میباشد که

مزیت اولیه ایجاد میکنند .عوامل پیشرفته شامل زیرساختهای ارتباطی ،نیروی کار ماهر ،امکانات

پژوهشی ،دانش فنی ،نهادها و قوانین و مقررات مناسب است .پرتر معتقد است که عوامل پیشرفته

برای کسب و ایجاد مزیت رقابتی اهمیت زیادی دارند .عوامل پایهای یا منابع اولیه ،معموال به

صورت طبیعی به وجود آمده و یا به وسیلهی طبیعت ارزانی شدهاند ،اما عوامل پیشرفته حاصل

تالشها و سرمایه گذاریهای دولت وشرکتها میباشند .بنابراین سرمایه گذاریهای دولتی در

زمینههای آموزش پایه و مهارتهای فنی ،موجب تقویت و بهبود کیفیت عوامل تولید پیشرفته
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مایکل پرتر عوامل موثر بر تجاریسازی محصوالت دانش محور عبارتاند از:

میگردد ،و زمینهی بهره برداری از عوامل تولید و ظرفیتهای پایه میگردد.

در این زمینه کشور چاپان مثال بسیار روشنی است که چاپان از نظرعوامل تولید پایه ،یعنی

زمین و خاک مناسب و ذخایر معدنی فقیر است ،اما زیربنای نیرومندی از عوامل تولید پیشرفته

برای خود فراهم نموده است .پرتر به این نکته اشاره میکند که تعداد فارغ التحصیالن رشتههای

مهندسی در این کشور از نظر سرانه از همهی کشورها بیشتر است .این مسأله یکی از عوامل تولید

پیشرفته محسوب میگردد که نقش حیاتی در موفقیت چاپان در بسیاری از صنایع و موسسات
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تولیدی آن داشته است .به عبارت دیگر کشور چاپان از نظرمنابع اقتصادی فقیر و فاقد مزیت اولیه

است ،اما از نظرعوامل تولید پیشرفته ،دارای مزیت اکتسابی است.
وجود تقاضای موثر

پرتر معتقد است که شرکتهای صنعتی و تجاری در یک کشور ،هنگامی مزیت رقابتی

ایجاد میکند که مشتریان آنها دارای انتظارات باال و قدرت خرید باال است .چنین مشتریانی
شرکتهای داخلی را وادار میکند تا با استانداردهای باال و کیفیت باال ،کاال و محصوالت

ابتکاری و جدید تولید نمایند .بنابراین به عقیدهی پرتر تقاضاهای داخلی نقش اساسی در ایجاد

مزیتهای رقابتی دارد.

وجود منابع مرتبط و حمایت کننده

سومین عنصری که در ایجاد مزیت رقابت ملی اهمیت دارد ،وجود صنایع مرتبط و حمایت
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کنندهای است که در مقیاس بینالمللی دارای توان رقابتی هستند .به عنوان مثال برتری آمریکا در

صنعت الکترونیک تا اواسط دههی  ،1980زمینهی الزم را برای موفقیت این کشور در صنعت
کامپیوترهای شخصی و چند کاالی پیشرفته الکترونیک دیگر مهیا نمود.32
وجود بازارهای داخلی

ساختار و استراتژی که بنگاه برای خود انتخاب میکند ،عمیقا بر میزان موفقیت شرکت در

رقابت بینالملل تاثیر میگذارد .موفقترین شرکتها در جهان ،موفقترین شرکتها در داخل

هستند .متغیرهای مختلف ،مانند قدرت خرید مردم که بازار داخلی را شکل میدهد ،توانایی
رقابت داخلی را تعیین میکنند و به نقش مهمی در توانایی بنگاهها ،برای رقابت در سطح

بینالملل ایجاد مینماید.33

خالصه و نیتجه اینکه تجارت خارجی دانایی محور همواره بر اساس مزیتهای نسبی اکتسابی

و پیشرفته که مبتنی بر قابلیت پایهاند ،به وجود میآید ،اما تجارت خارجی منابع محور براساس

مزیتهای نسبی طبیعی و اولیه که مبتنی بر ظرفیت پایهاند تحقق مییابد .براساس مطالعات

تجربی واگمان کشورهای توسعه یافته بیشتر از بازرگانی خارجی منتفع میشوند تا کشورهای
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درحال توسعه .واگمان در یک مطالعهی تجربی که روی صادرات و واردات کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه انجام داده ،به این نتیجه رسیده است که کشورهای توسعه یافته ،ردهی

نخست را در صادرات و واردات دارند؛ همین طور عمدتا مواد اولیه وارد میکنند و مواد صنعتی

و کارخانهای صادر مینمایند ،اما کشورهای در حال توسعه وارد کنندهی محصوالت صنعتی و

کارخانهای و صادرکنندهی مواد اولیه هستند 34و بر اساس مزیتهای طبیعی که مبتنی بر ظرفیت
پایه است ،تجارت میکنند ،لذا کمتر منتفع میشوند .اما کشورهایی که براساس مزیتهای

اکتسابی و پیشرفته تجارت میکنند بیشتر سود مینمایند.

امروزه کشورهای جهان به منظور بهبود شرایط مبادله تجاریشان ،تجارت دانایی محور را

استراتژی مناسب میدانند .با استراتژی تجارت دانایی محور ،اقدام به تنوع صادرات و صادرات
محصوالت فناوری مانند نرم افزار ،کامپیوتر ،لب تاب ،میموری کارت  ،موبایل و ....که بیشترین

ارزش افزودهی این گونه محصوالت را علم و فناوری تشکیل میدهند ،مثال اگر به مادهی اولیه

یک میموری کارت نگاه کنیم ،میتوانیم بگوییم که بیش از  ٪90ارزش افزودهی آن مربوط به فناوری

کشورها سعی میکنند از طریق تولید و صادرات کاالهای دانش محور ،صادرات خود را تنوع بخشی
نمایند و حجم صادرات خود را افزایش دهند .مثال جمهوری اسالمی ایران درسال  1390حدود 896

میلیون دالر در آمد از صادرات محصوالت دانش بنیان محصوال فناوری درآمد داشته است.35

همین طور رییس پارک فناوری پردیس از صادرات  38محصول دانش بنیان این پارک به 39

کشور جهان خبر داد .36بنابراین کشورها به منظور بهبود رابطهی مبادله به تجارت کاالهای دانایی

محور و دانش بنیان رو آوردهاند و با رویکرد تنوع و تخصص ،وارد بازرگانی بین الملل میشوند.

تنوع صادرات

مسالهی تنوع بخشیدن به صادرات به منظور رشد اقتصادی و بهبود رابطهی مبادلهای در

کشورهای در حال توسعه به طور عمده پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردیده است .کاالهای
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و دانش بکار رفته در آن است ،اما مواد اولیه بسیار ناچیز در آن بکار رفته است .امروزه بسیاری از

صادراتی از نظر نوع کاربرد اقتصادی خود ،شامل :مواد اولیه ،کاالهای سنتی ،محصوالت
کشاورزی و کاالهای صنعتی میباشد ،این گروه از صادرات در طول زمان سهمهای متفاوتی از

کل صادرات را تشکیل میدهند .مراد از متنوع کردن صادرات تغییر کاالهای صادراتی از مواد
اولیه و واسطهای به کاالهای صنعتی سرمایهای و محصوالت دانایی محور میباشد.

پربیش ( )1950و سینگر ( )1950طی مطالعاتی نشان دادند که رابطهی مبادلهای مواد اولیه،

نسبت به کاالهای صنعتی و یا به طور کلی رابطهی مبادلهای کشورهای در حال توسعه نسبت

به کشورهای توسعه یافته ،طی چند دههی اخیر ،کاهشی بوده است و رابطهی مبادلهای به نفع
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کشورهای توسعه یافته و به ضرر کشورهای درحال توسعه میباشد.
پربیش( )1950برای بهبود رابطهی مبادلهای کشورهای درحال توسعه پیشنهاد میدهد:

کشورهای در حال توسعه برای جلوگیری از بدتر شدن رابطهی مبادلهای تجاریشان باید ترکیب
کاالهای صادراتی خود را از مواد اولیه به کاالهای صنعتی تغییر دهند و با متنوع سازی صادرات

صنعتی خود رابطهی مبادلهای را بهبود بخشند .بنابراین پربیش ( )1950متنوعسازی را به مفهوم

تغییر صادرات یک کشور از کاالهای اولیه به کاالهای صنعتی و دانش بنیان تعریف میکند و راه

حل بهتر شدن رابطهی مبادلهای کشورهای درحال توسعه میداند.37

لوک ( )1993درمطالعهی تجربی که در مورد تاثیر سطح توسعه یافتگی اقتصادی کشورها بر

رابطهی مبادلهای ،انجام داده ،به این نتیجه رسیده است که رابطهی مبادلهای پایاپای بین مواد اولیه
و کاالهای صنعتی به نفع کشورهای صنعتی و به زیان کشورهای غیرصنعتی است ،جهت بهبود

سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

رابطهی مبادلهای در بلند مدت ،روی توانمند سازی تأکید دارد.

لوک با بررسی تأثیر سطح توسعهیافتگی اقتصادی کشورها بر تغییرات خالص رابطهی

مبادلهای آنها برای دوره ( )1967-87نتیجه گرفته است که تغییرات خالص رابطهی مبادلهای

برای کشورهای با درآمد باالتر به نسبت مناسبتر بوده است .وی متنوعساختن صادرات برای

کشورهای در حال توسعه ،همراه با تالش مداوم بر» توانمندی انسانی» را عامل مؤثر در بهبود
رابطهی مبادلهای ذکر کرده است.38

صادرات کاال با فنآوری باال

در طراحی راهبردهای رشد تجاری ،این موضوع که یک کشور تنوع یا تخصص را دنبال

میکند ،مسألهی تعیین کنندهای است .در این مفهوم که تنوع و تخصص دو مؤلفهی مکمل در
راهبردهای رشد تجاری هستند .مطالعات جدیدتر مانند مطالعهی ایمیز وکزیار نشان میدهد که
ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعه و شکوفایی به تدریج متنوعتر میشود

و طی زمان در برخی بخشهای اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری خواهد یافت.39

براساس مطالعات تجربی واگمان ( )1925که خصوصیات بازرگانی خارجی کشورهای درحال
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توسعه و کشورهای توسعه یافته را از همدیگر تفکیک نموده است ،40درخصوص کشورهای
درحال توسعه میتوان به این نتیجه رسید که کشورهای درحال توسعه به لحاظ عملکرد

صادراتی ،به سه دسته تقسیم میگردد .دستهی اول کشورهایی هستند که در زمینهی مقدار و کیفیت

صادرات ،خوب عمل کردهاند .آنها از بعد کیفی ،ترکیب صادراتی خود را از تکنولوژی بری پایین،
مهارت بری اندک و کاربری باال به سمت تکنولوژی باال سوق داده و به شدت مهارتبرکردهاند،

از نظر تنوع و کیفیت خوب عمل کردهاند و محصوالت صادراتی تمام ساخته آنان خوب بوده
است .مانند کشورهای اروپای شرقی ،هند و کشورهای حوزهی مدیترانه .دستهی دوم را کشورهایی

تشکیل میدهند که به لحاظ درآمد صادراتی ،عملکرد مثبتی داشتهاند اما از نظر کیفیت صادرات،

پیشرفتی نکردهاند ،یعنی از نظر تنوع سازی صادرات خوب بوده ،اما ازنظر کیفیت ،مطلوب نبودهاند،
مانند کشورهای آمریکای التین و ....دستهی سوم کشورها نیز از هر دو نظر ناموفق بودهاند ،که ازنظر

تنوع و کیفیت صادراتی رشد نکردهاند ،مانند کشورهای آفریقای استوایی.

بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسه انجام دادهاند ،به این نتیجه رسیدهاند که آزاد سازی
تجاری برای کشورهای درحال توسعه که توانمندی و کیفیت نهادی داخلی آنان پایینتر از سطح

آستانه برآورد گردیده تاثیرمنفی داشته است .در مقابل کشورهای درحال توسعه که توانمندی

داخلی و کیفیت نهادی آنان باالتر از سطح آستانه برآورد گردیده است ،آزاد سازی تجاری
نتیجهی مثبت روی رشد اقتصادی آنان داشته است.41

براساس مطالعات فوق میتوان به این نتیجه رسید که صادرات با فنآوری پیشرفته،

چشماندازهای مثبتتری از رشد آتی ارایه میدهد و رابطهی مبادلهای کشورهای در حال توسعه

را بهبود میبخشد .زیرا کاالهای صنعتی با فنآوری باال ،معموال اثرات سرریز بیشتری در قالب

ایجاد مهارت و دانش عمومی قابل استفاده در دیگر صنایع دارند و در مقابل تکانههای جهانی،

مانند بحرانهای مالی ،کمتر آسیب پذیر است .برخالف محصوالت صادراتی با تکنولوژی ساده

روحم ییاناد یجراخ تراجت یاهصخاش و ینابم یسررب

مطالعات تجربی که دکتر محسن مهرآرا و عباسعلی رضایی ،در مورد آثار آزاد سازی تجاری

که دارای سرریز کمتر بر دیگر صنایع است و دارای آسیب پذیری بیشتر در مقابل تکانههای مالی
جهان میباشد و اثرات کمتری بر رشد اقتصادی دارد.42

بنابراین با توجه به اثرات مثبت صادرات کاال با فنآوری باال همواره کشورها از راهبردهای

توانمند سازی نیروهای انسانی برای رشد تجاری شان استفاده میکنند .کشورها به منظور عزیمت
از مختصات صادراتی مبتنی برمزیتهای «ظرفیت پایه» به مختصات صادرات مبتنی برمزیتهای

«قابلیت پایه» اقدام به سیاست-های استراتژیک تجاری و فراهم نمودن محیط مناسب میکنند.
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تجارت محصوالت
دانایی محور

مزیت های اکتسابی

(مانند رایانه ،موبایل،
نرم افزار ،میموری
کارت و)...

تجارت محصوالت
سرمایه بر( ماشین آالت
صنعتی تولید وغیر
تولیدی)
تجارت محصوالت
متکی به نیروی کار
ماهر(کاالهای الکترونیک)
مزیت های طبیعی

تجارت محصوالت وابسته به نیروی
کار غیر ماهر(پارچه ،لباس وکفش و)...
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تجارت محصوالت منابع محور
(محصوالت کشاورزی ومنابع اولیه و)...

نمودار فرایند دستیابی به تجارت دانایی محور

بررسی فرایند تدوین شاخص تجارت

هدف اصلی در این شناسایی نماگرها ،استاندارد سازی نماگرها و تدوین شاخص ترکیبی

تجارت خارجی دانایی محور است .نماگرهای تجارت خارجی دانایی محور ،ابزارهای کمی
هستند که میزان بکارگیری دانش و فنآوری را در امر صادرات و واردات اندازهگیری میکند.

نماگر معادل کلمه  Indicatorدر زبان انگلیسی میباشد .مراد از شاخص همان کلمه Index

است که در این گفتار به عنوان تجمیع از نماگرها بکاربرده میشود.
روششناسی تدوین شاخصها

از نظر روششناسی میتوان شاخصهای تجارت خارجی دانایی محور را با این فرایند تدوین

نمود .در مسیر تدوین شاخصها ،ابتدا نماگرهای تجارت خارجی دانایی محور را شناسایی میکنیم،
سپس شاخصهای ترکیبی را از طریق ترکیب و تجمیع نماگرها ایجاد مینمائیم و در مرحلهی نهایی
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توسط تجمیع شاخصهای ترکیبی ،شاخص ترکیبی کالن بدست میآید .بنابراین میتوان این روند

را در سه مرحلهی شناسایی و طبقه بندی نماگرها ،مرحلهی ترکیب و تجمیع نماگرها و مرحلهی

تدوین شاخص ترکیبی کالن تقسیمبندی نمود.
مرحلهی اول :شناسایی و طبقهبندی نماگرها

نماگرهای تجارت خارجی دانایی محور در قالب نماگرهای ورودی و خروجی ،شناسایی و

طبقهبندی میگردد.

نماگرهای ورودی

مراد از نماگرهای ورودی ،مجموعه اقدامات و تدابیری است که به منظور حمایت و تحقق

تجاری سازی محصوالت دانش بنیان در قالب سازمانها و قوانین ،طراحی و تدوین میگردد.

نماگرهایی که در ،این قالب طراحی و شناسایی میگردد ،میزان اهمیت و تعهد یک جامعه و
کشور را نسبت به فراگیری علم ،تولید علم و تبدیل سرمایههای فکری و نتایج تحقیقات علمی

دانایی محور را میتوان به این صورت شناسی و معرفی نمود:

 .1نسبت شرکتهای دانش بنیان وکارآفرین به کل شرکتها
 .2نسبت پارکهای علمی و تحقیقاتی تجاری سازی به کل مراکز علمی و تحقیقاتی
 .3میزان استفاده از دانش پنهان در کاالهای سرمایهای وارداتی
 .4سهم مراکز علمی نسل سوم مراکز علمی و تحقیقاتی ،نسل اول و دوم
 .5سهم کنفرانسهای علمی – تخصصی بینالمللی برگزار شده در زمینهی تجاری سازی

محصوالت فناوری و توسعهی تجارت

 .6سهم نمایشگاههای فنی -مهندسی بینالمللی برگزار شده ازکل نمایشگاهها.

روحم ییاناد یجراخ تراجت یاهصخاش و ینابم یسررب

به محصوالت و کاالهای دانش بنیان نشان میدهد .بنابراین نماگرهای ورودی تجارت خارجی

 .7نسبت تسهیالت دریافتی به کل ارزش افزودهی صادراتی.
 .8نسبت تخفیف مالیاتی به کل ارزش کاالهای وارداتی واسطهای.
 .9نسبت هزینههای آموزشی در امر صادرات خدمات فنی و مهندسی به کل ارزش صادرات
خدمات فنی و مهندسی(انجنیری).

 .10نسبت هزینههای آموزشی و تحقیقاتی در امر تنوع سازی صادرات کاالهای با کیفیت ،به
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کل ارزش صادرات.
 .11سهم قوانین و مقرراتی که در راستای تجاریسازی محصوالت دانش بنیان تهیه گردیدهاند

به کل قوانین و مقررات مربوط به توسعه تجارت.

 .12نسبت دریافتی اعتبارات و تسهیالت از سیستم بانکی داخلی و خارجی ،به منظور

تنوعسازی و تخصص-گرایی صادرات ،به کل تسهیالت و اعتبارات دریافتی.
نماگرهای نتیجه

نماگرهای نتیجه ،نشان دهندهی این واقعیت است که آیا ورودیها در تضمین حمایت از

تحقق تجارت خارجی دانایی محور موثر بودهاند یاخیر .به سخن دیگر اینکه نماگرهای نتیجه،
میزان پاسخگویی ،موفقیت و کارایی قوانین و مقررات و دستگاهها وسازمانهای اجرایی مسوول
را در تحقق تجارت خارجی دانایی محور نشان میدهد .بنابراین موارد ذیل را میتوان به عنوان
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نماگرهای نتیجه ،برای اندازهگیری تجارت خارجی دانایی محور درنظر گرفت:
 .1سهم صادرات کاالهای دانش بنیان ازکل صادرات
 .2سهم صادرات کاالهای اساسی مصرفی به کل صادرات.43
 .3سهم واردات کاالهای واسطهی وسرمایهای به کل واردات
 .4میزان صادرات مجدد با ارزش افزوده باال
 .5سهم ارزش صادرات خدمات فنی -منهدسی به کل ارزش صادرات
 .6سهم واردات فناوري از كل واردات
مرحلهی دوم :ترکیب و تجمیع نماگرها

ترکیب و تجمیع نماگرها نیازمند وزن دهی نماگرهای ورودی و نتیجه است .لذا از مباحثی

که در این مرحله مطرح میگردد ،بحث توزین و وزن دادن نماگرهای ورودی و نتیجه است،
میتوان با دو روش به نماگرهای ورودی و نتیجه وزن داد :یکی اینکه برای نماگرهای ورودی
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و نتیجه وزن یکسان لحاظ شود و دیگری این است که نماگرهای نتیجه دو برابر وزن نماگرهای

ورودی در نظرگرفته شود .البته مسالهی وزن دهی به نماگرها بستگی به نظریهی سیاستگذاران
دارد که از نظرسیاستگذاران ،نماگرهای کدام بخش اهمیت و اعتبار بیشتر خواهد داشت.

نحوهی ترکیب و تجمیع نماگرها

جهت ترکیب و تجمیع نماگرها باید ابتدا یکسان سازی نماگرهای ورودی و نتیجه صورت

گیرد .بدین منظور نماگرها از طریق رتبهبندی یکسانسازی میگردد .نماگرهای ورودی و نتیجه
رتبهبندی میشود .رتبهی یک نشان دهندهی باالترین امتیاز میباشد ،رتبههای باالتر نشان دهندی

کمترین امتیاز هستند .این مساله در قالب دو جدول ورودی و نتیجه ،طراحی و بیان گردیده است.
ازاینکه دراین جا تجارت خارجی ده کشور به صورت فرضی مورد بررسی قرار می گیرد لذا

رتبهها از یک تا ده در نظر گرفته می شود .جهت توضیح نحوه استفاده از شاخصهای تدوین
یافته ،تجارت خارجی دانایی محور؛ مثال فرضی از ده کشور درنظرگرفته شده است.
جدول ( )1نماگرهای ورودی تجارت دانایی محور

کشور

رتبه بندی کل

رتبه
( )۱نسبت
تسهیالت
دریافتی
به کل
ارزش
افزوده
صادراتی

رتبه سهم
نمایشگاههای
( )۲فنی-
مهندسی
بینالمللی
برگزار
شده ازکل
نمایشگاهها

نسبت
رتبه
پارکهای
()۳
علمی
وتحقیقاتی
تجاری
سازی به
کل مراکز
علمی و
تحقیقاتی

رتبه سهم مراکز رتبه متوسط
( )۴علمی نسل ( )۵رتبه
سوم مراکز
()2(،)1
علمی و
()4(،)3
تحقیقاتی
نسل اول و
()5
دوم

A

٪30

1

٪25

3

٪50

2

٪34

1

٪35

2

1.8

1

B

٪20
٪25

3
2

٪15
٪20

5
4

٪20
٪5

4
3

٪15
٪20

6
4

٪12
٪10

7
8

5
4.2

4
3

٪13
٪12
٪15
٪10
٪5
٪8
٪18

4
6
5
7
10
8
3

٪35
٪10
٪30
٪5
٪4
٪7
٪12

1
6
2
9
10
7
5

٪80
٪14
٪80
٪35
٪65
٪10
٪24

1
6
1
9
10
7
5

٪35
٪8
٪35
٪19
٪10
٪13
٪5

1
9
1
5
8
7
10

٪40
٪9
٪39
٪15
٪20
٪9
٪18

1
10
1
5
4
10
6

1.6
7.4
2
6.6
8.8
7.8
5.8

1
8
2
7
10
9
5

C
D
E
F
H
J
L
K
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نسبت
هزینههای
آموزشی
وتحقیقاتی
در امر
تنوع
سازی
صادرات
کاالهای با
کیفیت ،به
کل ارزش
صادرات
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جدول ( )2نماگرهای نتیجهی تجارت دانایی محور

رتبه بندی کل

A

٪65
٪20
٪5

2
7
10

٪35
٪15
٪20

1
6
4

٪25
٪12
٪10

3
7
8

٪25
٪20
٪30

4
5
3

2.5
6.25
6.25

3
8
8

D

٪70
٪14
٪56
٪35
٪60
٪10
٪24

1
8
4
5
3
9
6

٪30
٪8
٪35
٪19
٪10
٪13
٪5

2
9
1
5
8
7
10

٪35
٪9
٪35
٪15
٪20
٪9
٪18

1
10
1
5
4
10
6

٪40
٪5
٪40
٪25
٪15
٪12
٪35

1
10
1
4
6
7
2

1.25
9.25
1.75
4.75
5.25
8.25
6

1
10
2
5
6
9
7

کشور

سهم واردات
فناوري از كل
واردات

رتبه
()4

متوسط رتبه
های
()1و()2
( )3و()4

B
C

E
F
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H
J
L
K

سهم
صادرات
کاالهای
دانش
بنیان ازکل
صادرات

میزان
صادرات
رتبه
مجدد با
( )1ارزش افزوده
باال

مرحلهی سوم :تدوین شاخص ترکیبی کالن تجارت خارجی دانایی محور
شاخص ترکیبی تجارت خارجی دانایی محور ،از سنخ شاخصهای مصنوعی است که به منظور

سنجش و ارزیابی محصوالت فناوری و تجاریسازی محصوالت دانش بنیان تدوین یافته است.
شاخص ترکیبی کالن از استاندارد سازی و رتبهبندی نماگرهای تجارت دانایی محور بدست میآید.
بنابراین شاخص ترکیبی تجارت خارجی دانایی محور را میتوان به عنوان بردار دو بعدی از

نماگرهای ورودی و نتیجه دانست ،که از روش رتبهبندی بین کشورها ،درقالب جدول شاخص
ترکیبی ذیل تنظیم میگردد.
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رتبه
()2

سهم ارزش
صادرات
رتبه
خدمات
فنی -منهدسی ()3
به کل ارزش
صادرات

جدول شاخص ترکیبی کالن تجارت خارجی دانای محور
کشور

رتبه
نماگرهای ورودی

رتبه
نماگرهای نتیجه

متوسط رتبهها

رتبه کل

B

4

8

6

6

		 C
D

3

8

5.5

4

1

1

1

1

E

8

10

9

10

F

2

2

2

2

H

7

5

6

6

J

10

6

8

8

L

9

9

9

10

K

5

7

6

7

تقسیم و رتبهبندی کشورها براساس شاخصهای تجارت خارجی دانایی محور

از مهمترین کاربردهای اینگونه شاخصها این است که میتوان توسط آنها کشورها را به

کشورهای رکورددار و پیشگام و کشورهای عملگرا و قابل قبول ،و کشورهای غیر قابل قبول،
تقسیم بندی و رتبهبندی نمود.

کشورهای رکورد دار و پیشگام

مراد از کشورهای رکورددار و پیشگام ،کشورهایی هستند که رتبهی یک را در همهی

شاخصهای ورودی و نتیجه بدست آوردهاند.
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A

1

3

2

2

کشورهای عملگرا

کشورهای عملگرا ،شامل کشورهایی میشود که فقط در شاخص نتیجه ،رتبهی یک را بدست

آورده باشند.

کشورهای درحد قابل قبول

کشورهایی که فقط در شاخص ورودی رتبهی یک را بدست آورده باشند ،کشورهای در حد

قابل قبول هستند.

163

کشورهای پایینتر از حد انتظار

کشورهایی که رتبههای الزم را در هیچکدام از شاخصهای ورودی و نتیجه بدست نیاورده

باشند ،از جمله کشورهای غیر قابل قبول به شمار میروند.

نتیجه گیری

دراین گفتار ،تجارت خارجی دانایی محور به عنوان ضرورت روز ،توسط بررسی نظریات

تجارت بینالملل و سرکشی در منابع اسالمی در قالب سه تدوین یافته است .تجارت خارجی
دانایی محور از نظر روشی مبتنی بر روند تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی است که این روند

از مراکز نسل اول آموزش محور شروع میگردد و به مراکز نسل دوم پژوهش محور را ه پیدا
میکند و در نهایت توسط مراکز علمی نسل سوم کارآفرین ،هم افزایی ثروت و علم تحقق
مییابد ،و در نهایت محصوالت نهایی فناوری مرزها را در نوردیده و به کشورهای مختلف
صادر میگردد.
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در منابع اسالمی نیز این رویکرد مورد تاکید قرار داشته که علم و آموزشیی را واجب دانسته

و علم را ثروت و گنجینهای پایان ناپذیر میداند و بهرهوری و استنماء مال را شیوهای مناسب
استفاده از منابع و نعمتهای الهی میداند .در یک بررسی دقیق ،میتوان دریافت که اساس

نظریات تجارت بینالملل را «ظرفیت پایه» و «قابلیت پایه» تشکیل میدهد .رویکرد اصلی در

نظریات مبتنی بر» قابلیت پایه» تجارت خارجی دانایی محور است .شاخصهای تجارت خارجی
دانایی محور ،در سه مرحله ،شناسایی و تدوین یافته است .در مرحلهی اول شناسایی نماگرها،
در مرحلهی دوم ترکیب نماگرها در مرحلهی سوم از تجمیع رتبههای شاخصهای ورودی و
نتیجه ،شاخص ترکیبی کالن تجارت خارجی بدست آمده است.

پینوشت
 .1فوق لیسانس اقتصاد
 .2ترکمانی پوریا دینی« ،مرور برنظریههای تجارت بینالملل» .مجله اقتصادی .شماره 2
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موسسه در اسفند .1391
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برروند بلند مت رابطه مبادله درایران " مجله پژوهشنامه بازرگانی شماره  32سال  1383ص.183-188
 .5جاللی علی اکبر "تجارت ،رقابت و اقتصاد دانش محور",ص 1-5مقاله ,دومین همایش ملی تجارت
الکرونیک/http://www.nitropdf.com .

 .6بررسی مبانی و شاخصهای اقتصاد دانایی محور ,مصطفی عماد زاده ,روح اهلل شهنازی .پژوهشنامه
اقتصادی .ص.143

Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen ,Indicators for the commercialization of
research: what do they tell us? The case of Norway.
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 .13غرر الحكم و درر الكلم ،ص.357 :
 .14مستدرک الوسائل ج 8ص.224
 .15بحار االنوار ج,75ص.141
 .16همان.
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 .30حقیقی ،محمد ،بازرگانی بین الملل ،ص.21
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 ,1391 »2ص .102
 .33حقیقی ،محمد ،همان ،ص.29-35
 .34میرجلیلی ،حسین ،نظریه هاوسیاستهای تجاری بینالملل وبازرگانی خارجی ایران ،پژوهشگاه
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صنعتی بر روند بلند مدت رابطه مبادله ای در ایران»؛ پژوهش نامه بازرگانی ،پاییز  ،1383شماره 32
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 .39همان.
 .40مالکی ،امین« ،بررسی تنوع پذیری درصادرات غیر نفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید».،فصلنامه
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 .42رضایی عباسعلی ودیگران«،کیفیت نهاد ها وآثارآزاد سازی تجاری درکشورهای درحال توسعه
منتخب» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،1389 ،56ص.1-8
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فلسفه مجازات در نظام کيفري اسالم

رمضانعلي رحيمي

*1

چکيده:

يکى از مسایل بحث برانگيز دنياى امروز ،فلسفهی مجازات است .در فلسفهی مجازات از چرايى و

نه چيستى آن سخن به ميان مىآيد که از آن به مبناى مجازات يا اهداف مجازات نيز مىتوان تعبير کرد.

براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نمودهاند؛ از انتقام که يکى از اهداف مجازاتها در جوامع غير

متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرتآموزى ديگران و تحقق عدالت ،مورد بحث جدى ميان
متخصصان حقوق کيفرى ،جرم شناسان و فيلسوفان قرار دارد .نظام کيفرى در حقوق اسالم نيز از مقام

نظام مورد نقد واقع شده است .ترديد نمىتوان کرد که تاسيس يک نظام کيفرى کارآمد و عدالتگستر

بدون توجه به سياست کيفرى روشن که عدالت کيفرى را در بطن خود داشته باشد ،ميسور نيست و قطعا

ترسيم سياست کيفرى بدون نگاه عميق به اهداف مجازاتها ،موفقيتآميز نخواهد بود .در اين مقالهی

کوتاه کوشيدهايم ،اوال روشن سازيم در حقوق کيفرى اسالم به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و
تعبيه پارهاى از نهادها در اين راستا است و ثانيا مجازات على االصول و دستکم در جرايمى که تعدى

به حق اهلل محسوب مىشود ،مطلوبيت نفسى ندارد.

السا یرفیک ماظن رد تازاجم هفسلف

و موقعيت ويژهاى برخوردار است و مواجه با بيشترين چالشهاست .پارهاى از کيفرهاى ملحوظ در اين

کليد واژهها :فقه ،کيفر ،فلسفه ،مجازات و اسالم
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*  .عضوهیأت علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) و دانشجوی دکتری.

درآمد

معموال وقتي فلسفه در ابتداي علمي اضافه ميشود ،مثال فلسفهی فقه کيفري اسالم ،دو معنا

را ميتوان از آن استفاده کرد:

 .1يکي اينکه آن علم را علم درجهی دوم دانسته و از بيرون مورد بحث قرار دهيم ،شبيه
مباحثي که در مبادي تصوري و تصديقي يک علم مطرح ميشود.

 .2گاه نيز منظور از فلسفهی فقه کيفري ،تبيين مبنا ،مناط ،علت و يا حکمت حکم است
سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

که بطور کلي از آن به فلسفهی احکام ياد ميشود .در اين گونه مباحث در حقيقت ما به

دنبال علل اربعهی احکام هستيم .يعني احکام را چه کسي ،از چه چيزي ،چگونه و براي چه
فرستاده است؟

ما در اين مقالهی کوتاه ،از فلسفهی فقه کيفرى به مفهوم دوم سخن خواهيم گفت و در

حقيقت کيفر را به عنوان يک نهاد و پديده و نه علم مستقل درجه اول که موضوع علم ديگرى

است ،مورد بررسى قرار داده ،از فلسفهی آن بحثخواهيم کرد و البته منظورمان تنها بررسي علت

غايي احکام خواهد بود .يعني ما بدنبال اين هستيم که اصوال احکام جزايي اسالم به چه منظوري

مقرر شده و هدف از آن چيست؟

يکى از مهمترين نهادهاى حقوقى هر جامعه ،نظام جزايى آن است که قوانين و مقررات

کيفرى را در خود دارد .انسانها داراى حقوقى طبيعى هستند که هر جامعهاى از بدو پيدايش براى
افراد به رسميت مىشناسد و همگان را ملزم به رعايت آنها مىداند .حق حيات ،حق آزادى ،حق

برخوردارى از آسايش و امنيت و حق مالکيت از جمله اين حقوق و امتيازات است که هيچ کس
حق ندارد به آنها آسيبى وارد کند .ولى چنين نيست که همگان همواره حقوق ديگران را محترم

170

شمارند و متعرض حقوق و امتيازات ديگران نشوند .حال اگر کسانى به حقوق خويش قناعت
نکنند و با تجاوز به حقوق ديگران نظم و تعادل برقرارشده را مختل سازند ،ناگزير جامعه بايد از

خود عکس العمل نشان داده ،چنين متجاوزانى را کيفر دهد .بنابراين مجازات را مىتوان يکى از

عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست.
دين هم اگر از شمول و جامعيت برخوردار باشد ،نمىتواند فاقد يک نظام کيفرى کارآمد

باشد ،چه آن که ادارهی اجتماع ،حفظ نظم ،برقرارى امنيت و اقامهی قسط و عدل ،وابسته به

وضع مقررات و تاديب و تنبيه متخلفان است :چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق ديگران،
سرپيچى از فرامين حق و ايجاد ناامنى و ظلم را دارند و بدون جعل کيفر نمىتوان از ايجاد ظلم

و تجاوز جلوگيرى نمود و اسالم که از کمال و جامعيت دينى برخوردار است ،از نظام کيفرى

بهرهمند است .لذا جا دارد که غايت نظام کيفري اسالم را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.

انواع مجازات

در دين اسالم دو نوع مجازات وجود دارد:
 -1مجازات اخروى

مرحلهی آزمايش ،انسانها در سراى ديگر به اقتضاى حکمت و عدل الهى و در نتيجهی اوامر و
نواهى او کيفر و پاداش مىبينند:

«يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بينها و بينه امدا

بعيدا يحذرکم اهلل نفسه و اهلل رؤوف« ،فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا

يره» 1يعني؛ روزي که هرکار خوب و بد خود را مشاهده کني ،آرزو ميکني که اي کاش بين تو

و اعمالت فاصلهها ميبود تا خودت را گرفتار آن نميساختي و خدا مهربان است .پس هرکس

السا یرفیک ماظن رد تازاجم هفسلف

اين مجازات ،نوع اساسىتر مجازاتها در اسالم است که پس از پايانيافتن حيات دنيوى و

به اندازهی يک مثقال کار خوب يا بد انجام دهد ،آن را ميبيند.
 -2مجازاتهاى دنيوى

مجازاتهاى اينجهانى نيز دو نوع است :
الف -مجازات تکويني

ج به مقدمات
مجازات تکويني بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتاي 

تحقق مىيابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسير حق دچار آن مىگردند .اين نوع

مجازات اشکال گوناگونى دارد و به صورت هالک و نابودى ملتها ،تسلط دشمنان بر آنان ،بروز
قحطى و مشکالت اقتصادى ،ذلت و خوارى و مانند آن تحقق مىيابد.
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قرآن کريم در آيات ذيل ،سنت ثابت الهى را در مورد اين نوع کيفرها بيان داشته است:
«قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فى االرض فانظروا کيف کانت عاقبة المکذبين»

2

«افلم يسيروا فى االرض فينظروا کيف کان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهلل عليهم و للکافرين امثالها»

3

«و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا»
«فتلک بيوتهم خاوية بما ظلموا»

4

5

بر اساس آيات فراوانى از قرآن کريم ،ظلم سبب هالکت و نابودى است که به برخى از

آنها اشاره شد .گفتنى است در اصطالح قرآن ،ظلم ،به تجاوز فرد يا گروهى به حقوق فرد يا
گروه ديگر اختصاص ندارد ،بلکه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم يک قوم به نفس خود،

نيز مىشود .هرگونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسير درست انسانيت ظلم است .ظلم
سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

در قرآن در حقيقت مفهوم عامى دارد که هم شامل ظلم به ديگران مىشود و هم شامل فسق و
فجور و کارهاى ضد اخالقى:

«اطيعوا اهلل و رسوله و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحکم»

6

بر اساس مفاد اين آيه ،سستى و زوال قدرت ،نتيجهی نزاع داخلى و عدم پيروى از خداوند

و پيامبر اوست.

«و من اعرض عن ذکرى فان له معيشة ضنکا»

7

پس در نتيجهی به فراموشى سپردن ياد خدا ،مشکالت معيشتى اعم از مادى و معنوى آن ،به

سوى يک جامعه و افراد آن روى مىآورد .آيه ديگرى از قرآن يکى از علل دور افتادن کافران

ت خداوند را باز نداشتن يکديگر از منکرات ،يعنى ترک نهى از منکر ذکر
بنى اسرائيل از رحم 

کرده است:

«کانوا ال يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون»

8

پيامبر بزرگوار اسالم صلى اهلل عليه و آله در يکى از سخنان بلند خويش ،بىتوجهى به اقامهی
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حدود الهى و عدم رعايت تساوى همگان در برابر قانون را سبب هالکت و نابودى برخى از

جوامع دانسته است:

«انما اهلک من کان قبلکم انهم کانوا اذا سرق فيهم الشريف ترکوه و اذا سرق فيهم الضعيف

اقاموا عليه الحد»

9

نوع دوم :مجازات اعتباري

مجازاتهايى که در نظامهاى کيفرى و قوانين جزايى پيشبينى مىشود و فقيهان اسالمى با

اعتماد به منابع فقه ،آن را استنباط مىکنند و حاکمان جوامع اسالمى مکلف به اجراى آن هستند،

مانند؛ مجازاتهايى از نوع قصاص در قتل عمد ،قطع دستسارق ،زدن تازيانه و مانند آن .منظور
ما در اين نوشتار بيان فلسفه اين نوع مجازات مي باشد.
 -3فلسفه يا مبناى مجازات

مبناى مجازات يا انديشه اساسى که مجازاتهاى اسالمى مستند به آن است ،عبارت از همان

مبنايى است که مجموع شريعت اسالمى بر آن مبتنى مىباشد؛ چه آن که فقه جزايى و پديده کيفر
است که بين آنها تغاير و تضاد وجود ندارد و تمامى شريعت در حقيقت در راستاى تحقق يک

هدف گام بر مىدارد ،بنابراين ضرورى است که از مبناى واحدى برخوردار باشد و بايد آن مبناى
واحد را دريافت .با فهم دقيق دين و تحقيق در هدف بعثت و ارسال رسوالن الهى مىتوان مبنا

را شناخت« :و ما ارسلناک اال رحمة للعالمين»

10

بنابراين مبناى شريعت که مجازات نيز بخشى از آن مىباشد ،رحمتخداوند بر بندگان است؛

رحمتى که گسترهی آن هر جا و همه چيز را فرا گرفته است ،رحمت از جانب خداوندى که
رحمان و رحيم است.

السا یرفیک ماظن رد تازاجم هفسلف

جزیى از شريعت اسالمى بوده و شريعت داراى جوانب و ابعاد گسترده و در عين حال هماهنگى

حال جاى طرح اين سؤال باقى است که رحمت چگونه مىتواند مبناى کيفر قرار گيرد؟ پاسخ

آن است که هرچند در کيفر سخن از رنج و عذاب است که به ظاهر با رحمتسازگارى ندارد،

ولى اين رحمت است که اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها

از آنان دفع گردد و حيات جامعه و افراد آن تداوم يابد .اين رحمت و الزمهی آن يعنى جلب

مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دينى به روشنى برداشت مىشود و برخى ،از عالمان

دين نيز بدان تصريح نمودهاند .برخى کل دين را دفع مفسده و يا جلب مصلحت دانستهاند.

11

و بعضى ديگر بر اين باورند که مبنا و اساس شريعتبر حکمتها و مصلحتهاى بندگان
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در امر معيشت و معاد است که تماما عدالت ،رحمت ،مصلحت و حکمت محسوب مىشوند.

12

ت به انسانها رسيده ،مفسده و ضرر
بنابراين ،وقتى رحمت الهى مقتضى آن است که منفع 

از آنان دفع گردد ،مىتوان گفت مبناى شريعت که کيفر نيز جزیى از آن است ،عبارت از جلب

مصلحتبراى آدميان و دفع مفسده از آنان است.

ولى بديهى است که معيار شناخت مصلحت و ميزان آن ،خود شريعت است و تنها آنچه دين

ت خود مىپندارد
آن را صالح و منفعت مىداند مصلحت است و نفع ،نه آنچه بشر نفع و مصلح 

و نيز آنچه دين مفسده و ناپسند مىشمارد ،قطعا مفسده است ،هرچند انسانها آن را پسنديده
به شمار آورند.

مصالح حقيقى انسانها در حفظ دين ،جان ،عقل ،خرد ،نسل و مال آنان است که عالمان دين

آن را در مرتبهی مصالح ضرورى دانسته و تمامى ملل و نحل بر وجوب رعايت و حفظ آن اتفاق
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نظر دارند؛ چه آن که از دستدادن آنها مفسدهی بزرگى است و در حقيقتبا نابودى آنها ،ارزشى

براى حيات باقى نمىماند .از اين روست که دستيازيدن به آنها يا تفويت آنها امر حرامى شمرده

شده و مستلزم کيفر است .کفر و ارتداد ،قتل ،باده نوشى ،زنا ،تجاوز به اموال ديگران از اعمالى

هستند که جهتحفظ مصالح پنجگانه مزبور و در حقيقت به منظور حمايت از دين ،شخص

انسان ،خرد و شخصيت انسانى ،کيان خانواده و مالکيت فردى ممنوع شده و براى متجاوزان و
مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است .بدون ترديد حرمت موارد مذکور و جعل کيفر

ناشى از رحمت الهى است؛ رحمت اقتضاى آن دارد که هر چيزى که مصلحت آدميان را تامين
مىکند ،واجب شمرده شود و هر چه موجب از بين رفتن آن و جلب مفسده است ،حرام گردد

و براى تضمين اجرا ،مجازات ملحوظ شود.

امام محمد غزالى در مورد امور پنجگانه پيشگفته ،چنين آورده است:
«هرچيزي که متضمن حفظ آن اصول پنجگانه(حفظ دين ،جان ،عقل ،نسل و مال) باشد

مصلحت و هرچيزي که باعث نابودي اين اصول پنجگانه باشد ،مفسده و دفع آن مصلحت

است ...و تفويت اين امور پنجگانه و منع از آن ،حرام است ،محال است که ملت و ديني بدون
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آن اصول باقي بماند ،به همين جهت است که اديان در حرمت کفر ،قتل ،زنا ،دزدي و شرب

مسکرات ،اختالف نظر ندارند».

13

دين در حفظ اين مصلحتهاى ضرورى مردم از طريق اصالح اساسى و درونى مسلمانان

 -بر اساس ايمان به خداوند و باور به قيامت و پيونددادن دایم آنان به خداوند و باور به اين که

خداوند ناظر بر اعمال نيک و بد آنان است 14و خودسازى اخالقى آنها  -تا حدودى به هدف

خويش مىرسد؛ چه آن که اين ترتيب فردى انسانها بر اساس باورهاى دين موجب مىشود

که مسلمانان به اعمال نيک و پسنديده روى آورند و به فضيلتهاى اخالقى آراسته گردند و از

کارهاى ناشايست همچون تجاوز به حقوق ديگران بپرهيزند.

ولى با وجود اين ،دين افزون بر اصالح فردى انسانها ،به اصالح جامعه و مصالح آن و

پاکسازى و رفع هر گونه فساد از آن نيز مىانديشد و از اين روست که ابزارهاى مختلفى براى
دستيابى به اين منظور تعبيه نموده است.

با اين همه ،هرچند انسانهاى بسيارى به واجبات الهى و مقررات قانونى ،تنها به دليل واجب

آدميان چنين نيستند و بسيارى از احکام و مقررات هم براى متوسط مردم وضع گرديده است

که اغلب آنان را شامل مىگردد و در ميان اين انسانهاى متوسط ،کسانى هستند که شخصيتى
ضعيف و منفى دارند و به هدايت دست نيافته ،از ارزشهاى انسانى بهره کافى ندارند؛ کسانى

که به آسانى مرتکب جرم مىشوند ،حقوق ديگران را محترم نمىشمارند و به مصلحتهاى
ضرورى آنان تجاوز مىکنند .از اين روست که براى جلوگيرى از فساد و حفظ انسانها در برابر

تجاوز و اضرار به ديگران و چاره انديشى در جهت اصالح آنان ،دين مجازات را پيشبينى کرده
است .بنابراين ،مبناى مجازات همان مبناى مجموع شريعت است که عبارت است از رساندن

السا یرفیک ماظن رد تازاجم هفسلف

و قانونى بودن آن پاي بندى نشان مىدهند و به مصالح فردى و اجتماعى مىانديشند ،ولى همه

ت به انسانها .اگر چه در کيفر ،رنج و عذابى است که به مجرم مىرسد ولى در نهايتبه
رحم 

مصلحت او و جامعهاى است که او در آن زندگى مىکند .گاه مجرم در اثر گمراهى و رهنيافتگى

جرم را به ظاهر به صالح خود مىپندارد ،ولى دين به دليل آن که اين عمل به مفاسد اجتماعى

منتهى مىگردد و موجب انحطاط شخص مجرم مىشود ،آن را ممنوع ساخته است .زنا ،اختالس،
سرقت ،بادهنوشى و تجاوز به حقوق ديگران ممکن استبه نظر سطحى بزهکار به مصلحت وى

باشد ،ولى اين مصلحت ظاهرى است که دين آن را معتبر نمىشناسد ،بدين سبب که موجب
فساد جامعه است.

15

اگر به طبيعت مصلحتجوى انسان توجه کنيم ،جعل کيفر را کامال صواب خواهيم دانست؛
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انسانها طبعا مرتکب اعمالى مىشوند که به مصلحت آنان است و از هر آنچه که براى آنان داراى
مفسدهاى است گريزانند ،ولى اغلب اين مصلحتجويى را براى شخص خود در نظر دارند نه

براى جامعه ،مگر آنان که هدايتيافتهاند و در مسير حق گام بر مىدارند .بنابراين ،ممکن است

مرتکب کارى شوند که به ظاهر مصلحتشان در آن است ،هرچند به ضرر جامعه باشد و آنچه را
که به صالح شخص آنان نيست ترک کنند ،هرچند به مصلحت جامعه باشد .از اين رو دين براى
مداواى اين طبيعت ناپسند انسان مجازات را ملحوظ داشته است تا انسانها را به انجام کارهايى

که مصلحت جامعه در آن است وادارد ،و چنان که گفتيم رحمت الهى مصلحت واقعى افراد و

جامعه را اقتضا دارد نه مصلحت ظاهرى اشخاص را .در رواياتى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله
اثر رحمتآميز اجراى عدالت را برتر از نزول باران دانستهاند .بارانى که چهل شبانهروز بر زمين
ببارد« .اقام َه حد خير من مطر اربعين صباحا» «و القامة الحد فى االرض انفع فى االرض من المطر
اربعين صباحا» «و حد يقام هلل فى االرض افضل من مطر اربعين صباحا» روايتى به همين مضمون
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نيز از حضرت امام باقر عليه السالم نقل شده است.

16

ابن تيميه نيز در اين باره ميگويد:
مجازات به عنوان رحمت از سوى خداوند به بندگان تشريع گرديده است .بنابراين از رحمت

الهى و ارادهی احسان از جانب خداوند به سوى بندگان ناشى مىشود و از اين رو شايسته است

کسى که مردمان را به خاطر ارتکاب گناه کيفر مىدهد ،قصد احسان آنان را کند ،چنان که پدر،
تاديب فرزند و داکتر مداواى بيمار را قصد مىکند.

17

اگر مجازات موجب منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم و عبرت ديگران گردد ،مصلحت فرد

مجرم و جامعه تحقق مىيابد و نيز ممکن است موجب گردد که مجرم به اشتباه خويش پى برده
و وجدان و ايمانش بيدار گردد و به توبه روى آورده و پس از آن به گناه و ارتکاب جرم آلوده

نشود .پارهاى از مفسران قرآن کريم بر خاصيت بازدارندگى و عبرتآموزى مجازاتها تصريح

نمودهاند .عالمهی طباطبايى در تفسير الميزان 18،طبرسى در مجمع البيان 19،در تفسير و تبيين آيهی

دوم سورهی مبارکهی نور 20عبارات روشنى آوردهاند که بر توجه به هدف مجازات تاکيد دارد.
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روشن است که همهی اين اهداف در مورد تمامى مجرمان به طور يکسان تحقق نمىيابد،

بلکه در برخى موجب بيدارى وجدان و اصالح آنان و در بعضى ديگر موجب بازداشتن آنان از

ارتکاب دوباره جرم مىشود و نيز سبب مىشود که ديگران از ترس مجازات تصور ارتکاب آن

را نکنند .ترديدى نيست که گاهى مجازات ناپسند و داراى مفسده است ولى قطعا مصالح مترتب
بر مجازات از مفسده اصل آن بيشتر است و جلب مصالح بزرگ و پراهميت واجب است ،هرچند
مفاسد جزیى را به دنبال داشته باشد.

عبد القادر عوده نويسندهی تواناى مصرى نيز هدف از کيفر را اصالح آدميان ،حمايت از آنان

در برابر مفاسد ،نجات آنان از جهالت ،ارشادشان از گمراهى ،بازداشتن ايشان از ارتکاب گناهان

و جرايم و برانگيختن آنان به اطاعت از خداوند و فرمانبردارى از قانون دانسته است .چه آنکه
پيامبر به عنوان مسيطر و جبار بر مردم مبعوث نگرديده است «لست عليهم بمصيطر» و «و ما انت
عليهم بجبار» بلکه به عنوان رحمتبراى جهانيان برانگيخته شده است« .و ما ارسلناک اال رحمة

للعالمين» خداوندى که براى ترک واجبات و انجام محرمات مجازات جعل فرموده است ،نه
نيازى به اطاعتبندگان دارد و نه سرپيچى و نافرمانى بندگان به او آسيبى مىرساند.

21

وقتى که مبناى مجازات در اسالم را رحمتبه انسانها ،تامين مصلحت ايشان و دفع مفسده

از آنان دانستيم ،اصولى اساسى بر آن مترتب مىگردد که لزوما بايد در مجازاتهاى اسالمى

رعايت شود تا هدف اساسى آن تحقق يابد .ما در اينجا به مهمترين آنها اشاره مىکنيم:
اصل اول :رعايت تناسب بين جرم و مجازات:

اين اصل در حقيقت از نتايج عدالت پروردگار است .افزون بر اين ،مجازات بر اساس

ضرورت تشريع گرديده و خالف اصل تلقى مىگردد .بنابراين ،در اعمال آن بايد به قدر الزم

اکتفا گردد و تناسب مجازات و جرم بايد مطمح نظر قرار گيرد.

السا یرفیک ماظن رد تازاجم هفسلف

 -4اصول حاکم بر مجازات اسالمى

اصل دوم :توجه به مصلحت جامعه

چنان که گفتيم در مجازات ،به مصلحت جامعه توجه شده است .بنابراين ،آنگاه که جرمى

انجام شد ،بايد مجازات به گونهاى باشد که مجرم را تاديب کند و ديگران را از ارتکاب جرم
بازدارد .به عنوان نمونه به جهت اهميتى که اسالم براى انسان و شخصيت او قایل است کشتن

نابحق يک انسان را به منزلهی کشتن تمامى انسانها تلقى نموده است«.من قتل نفسا بغير نفس
او فساد فى االرض فکانما قتل الناس جميعا»

22

و براى بازداشتن انسانها از ارتکاب قتل ،حق قصاص را جعل فرموده است.
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اصل سوم :مجازات شدت و ضعف دارد.

چون هدف از مجازات تامين مصلحت جامعه است ،به اقتضاى مصلحت مىتواند شدت و

ضعف يابد و هر گاه مصلحت جامعه مقتضى اعمال مجازات شديد است ،شدت يابد و هرگاه

مصلحت جامعه اعمال مجازات کمتر را اقتضا کند ،تخفيف يابد .اين امر با تعبيه تعزير در فقه
کيفرى اسالمى تامين گرديده است.

در اينجا تذکر اين نکته الزم است که شايد برخي بپندارند که اين اصل با اصل نخست چه

تفاوتي دارد؟ واقعيت اين است که بين آنها تفاوت اساسي وجود دارد ،چرا که منظور از مجازات
در اينجا فقط تعزير است ،ولي در اصل اول ،منظور از مجازات اعم از تعزير و حد است.
اصل چهارم :تأديب انتقام نيست

تاديب مجرم نيز از اهداف مجازات در اسالم به شمار مىرود ،ولى تاديب  -برخالف آنچه

سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

در برخى از نظريهها اظهار شده است  -هرگز به معنى انتقام نيست ،بلکه چنان که برخى از
فقيهان نيز گفتهاند« :تأديب اصالح کردن و امتناع است و به تناسب گناه شدت وضعف پيدا

ميکند.» 23و تاديب در اشخاص مختلف ،اشکال گوناگونى پيدا مىکند ،برخى نيازمند تاديب

شديدتر و برخى نيازمند تاديب ضعيفتر هستند .مىتوان گفت از اين رو تعيين ميزان تعزير بر
عهدهی قاضى نهاده شده است که هدف آن ،بازداشتن است چنان که واژهی تعزير همچون حد

به همين معناست 24و انسانها داراى اوصاف و روحيههاى متفاوتى هستند ،ممکن است کسى با

يک صداى بلند از ارتکاب جرم منع گردد و ديگرى محتاج تازيانه باشد و بزهکارى نيز تنها با
زندان از ارتکاب جرم بازداشته شود.

اصل پنجم؛ توجه به شخصيت مجرم

با توجه به اصول اساسى حاکم بر مجازات و فلسفهی آن ،به آسانى مىتوان دريافت که اسالم

در عين توجه به مصالح اجتماعى به شخصيت مجرم نيز توجه خاصى مبذول مىدارد .به عنوان

يک قاعده ،مىتوان گفت ،در جرايمى که نظام را مختل مىسازد و کيان آن را برهم مىزند ،فقه

کيفرى به شخصيت مجرم توجهى نمىکند ،ولى جرايم از اين دست محدودند ،و در ساير جرايم،
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شخصيت مجرم و شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم مورد توجه قرار مىگيرد .در

مجازاتهاى تعزيرى که قاضى مقيد به کيفر مشخصى نيست ،بلکه مىتواند در صورت احراز
جهات مخففه آن را تخفيف دهد و يا آن را به مجازاتى که به حال متهم مناسبتر است تبديل

کند ،وضع خاص متهم ،شخصيت يا سابقهی پسنديده او و قراين دال بر ندامت وى ،مىتواند

موجب تخفيف در مجازات شود .از آثار توجه به شخصيت و کرامت انسان عبارت است از
ممنوعيتشکنجه و هتک حرمت و حيثيت متهمان .نگاهى به شيوهی رفتار پيامبر خدا صلى اهلل

عليه و آله و ساير معصومان عليهمالسالم با متهمان و مجرمان مطلب را روشنتر مىسازد .پيامبر

صلى اهلل عليه و آله دستور داد مردى را سنگسار کنند ،برخى آن مرد را خبيثخواندند .پيامبر

صلى اهلل عليه و آله فرمود :او را خبيث نخوانيد ،به خدا سوگند که او نزد خداوند از بوى مشک

پاکيزهتر و معطرتر است.

25

زنى که در نتيجهی زنا آبستن شده بود ،خدمت پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله آمد و عرض

کرد ،از حد الهى تجاوز کردهام و مستحق حدم ،پس بر من حد را اقامه فرما .پيامبر ولى آن زن
را فرا خواند و به وى فرمود :به اين زن (به رغم آن که مرتکب گناهى بزرگ شده است) نيکى

کن و بعد از زايمان او را نزد من آر .او مطابق فرمان حضرت رفتار کرد .پيامبر صلى اهلل عليه و
دوم با شگفتى از آن حضرت پرسيد :آيا بر وى نماز مىخوانى در حالى که مرتکب زنا شده

است؟ حضرت فرمود :اين زن به گونهاى توبه کرد که اگر بين هفتاد نفر از اهل مدينه تقسيم
شود ،کفايت مىکند .آيا توبهاى برتر از اين يافت مىشود که جان خود را در نتيجهی اجراى حد
الهى از دست دهد؟

26

اصل ششم؛ توبه و اصالح مجرم ،عامل سقوط مجازات

يکى از مباحث مهم فقهى ،حقوقى که توجه به فلسفهی کيفر کامال در آن مشهود است،

السا یرفیک ماظن رد تازاجم هفسلف

آله آن زن را لباس پوشانيد و سپس بر وى اجراى حد نمود و آنگاه بر او نماز گزارد .خليفهی

مبحث توبه به عنوان يکى از عوامل سقوط مجازات است که از آيات قرآن و روايات فراوان و
در نتيجه از متون فقهى قابل استفاده است.

در حالى که قاعدهی کلى در قوانين موضوعه آن است که توبه و ندامت ،مجازات را ساقط

نمىکند و مطابق قوانين پارهاى از کشورها همچون انگلستان و هندوستان ،مجرم را حتى به جرم

شروع به جرم ،مجازات مىکنند ،اگرچه با اختيار از اتمام جرم منصرف گردد.

27

در نظام کيفرى اسالم ،توبه يکى از علل مهم سقوط مجازات محسوب مىگردد.
توجه عميق به اين نهاد ارزشمند در نظام کيفرى اسالم و پارهاى از روايات مربوط به آن ،به
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خوبى نشان مىدهد که اسالم به مجازات به عنوان يک ابزار مطلوب نمىنگرد و در حقيقت اساسا

به اصالح و تربيت مجرم و بازداشتن وى از ارتکاب دوباره جرم ،بازدارندگى عمومى مجازات و
ت به مصلحت جامعه مىانديشد.
در نهاي 

روايت ماعز ادعاى ما را به اثبات مىرساند :ماعز بن مالک نزد پيامبر خدا صلى اهلل عليه و

آله اقرار به زنا نمود .از متن روايات به دست مىآيد که پيامبر صلى اهلل عليه و آله تالش فرمود

تا وى را در اقرار مکرر مردد سازد و به طور غير مستقيم به وى تفهيم نمايد که قضيه را کتمان
کند .ولى وقتى ماعز مصرانه چهار بار اقرار به زنا کرد ،پيامبر صلى اهلل عليه و آله امر به اجراى

مجازات فرمود ،و حتى در يک نقل آمده است که پس از سه بار اقرار پيامبر صلى اهلل عليه و آله
فرمود :اگر چهار بار اقرار کنى تو را رجم خواهم نمود.

28

در روايت ديگرى آمده است که پيامبر صلى اهلل عليه و آله به ماعز فرمود « :شايد بوسيدي يا
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نيشگون گرفتي ،يانگاه کردي.گفت :نه ،يا رسول اهلل .فرمود چگونه زنا کردي؟ گفت :همان طور که

چوب سرمه در سرمه دان و طناب در چاه داخل ميشود .فرمود :آيا ميداني زنا چيست؟ گفت :بلي؛

همان کاري که مرد با زن حاللش انجام ميدهد ،من از طريق حرام انجام دادم .فرمود :منظورت از

اين اعتراف چيست؟ گفت :ميخواهم از گناه پاکم کني .پس پيامبر او را سنگسار فرمود.

در روايت ديگرى چنين آمده است «:زماني که ماعز سه بار اعتراف کرد ،برايش گفت :اگر

دفعهی چهارم اعتراف کني ،سنگسارت خواهم کرد ،پس بارچهارم هم اعتراف کرد.29».

آيا از اين روايتبه دست نمىآيد که مجازات دست کم در جرايم ناقض حق اهلل موضوعيت

و مطلوبيت نفسى ندارد ،بلکه مهم اصالح و به خود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتکاب جرم و

بازسازى روحى اوست؟ در روايت ديگرى اميرالمؤمنين عليه السالم توبهی مجرم را برتر از اقامهی

ت با شيوهی
حد بر وى دانسته است :مردى نزد آن حضرت اقرار به زنا نمود .امام عليهالسالم نخس 

خاصى سعى نمود او را از اقرار مجدد باز دارد ،اما آنگاه که مجرم با تاکيد چهار بار اقرار کرد ،امام
عليهالسالم فرمود :چقدر براى انسان زشت و ناپسند است که مرتکب يکى از اعمال زشت گردد و

آنگاه خود را در ميان مردم مفتضح سازد .اى کاش در منزل خود توبه مىکرد؛ چه آن که به خداوند
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سوگند توبه او ميان خود و خدايش برتر از آن است که بر او اقامهی حد نمايم.

30

اصل هفتم؛ دفع مجازات به سبب شبهه

يکى ديگر از اصولي که با تمسک به آن مىتوان ادعا نمود که در نظام کيفرى اسالم نفس

مجازات چندان مطلوب نيست ،بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته مىشود ،وجود
قاعدهی درء است که از مسلمات فقه کيفرى محسوب مىشود .پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله

فرمودند« :از حدود در موارد مشتبه بگذريد» 31يعني در مواردي که انجام جرم مورد ترديد است،
نبايد حد را جاري ساخت.

ترمذى روايت را به صورتى از پيامبر صلى اهلل عليه و آله نقل کرده است که حاوى نکتهی

بسيار ارزشمندى است که امروزه ،حقوقدانان افتخار بيان آن را دارند:

تا جايى که مىتوانيد حدود را از مسلمانان دفع کنيد (و اگر راهى براى مجازات نکردن يافتيد،

مجازات نکنيد) چه آن که اگر امام در عفو و بخشش اشتباه کند (و کسانى را عفو کند که مستحق

نبودهاند) بهتر از آن است که در مجازات اشتباه نمايد (و کسانى را به ناحق مجازات کند).
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يعنى به هيچ روى احراز قطعى توبه مورد نياز نيست ،بلکه همين مقدار که شبههی توبه وجود
داشته باشد در اسقاط مجازات کافى است و اين در حالى است که قاعدتا مىتوان در برابر مجرم

به استصحاب عدم توبه استناد کرد ،ولى بدان تمسک جسته نمىشود ،بلکه به قاعدهی درء عمل
مىشود ،مگر آن که عدم توبه وى احراز گردد.
جمعبندي و نتيجهگيرى

از مجموع آنچه گفته شد به اين نتيجه ميرسيم که  :اول ،انديشهی دينى در باب مجازات،

السا یرفیک ماظن رد تازاجم هفسلف

نکتهی شايان توجه اين است که عارض شدن شبههی توبه ،موجب سقوط مجازات مىگردد؛

جامع تمامى نظرياتى است که حقوقدانان ،فيلسوفان ،جرمشناسان و جامعهشناسان از ابتداى قرن

 18ميالدى مطرح کردهاند .مجازاتها در فقه اسالمى براى منافع عمومى ،اصالح افراد ،بازداشتن
مردم از ارتکاب جرم ،حمايت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در

مقابل بزهکارى ،تشريع گرديدهاند و هرگز از مقدار ضرورت و نياز در تامين مصلحت جامعه

تجاوز نمىکنند و اين مقتضاى عدالت است و همان چيزى است که روسو ، ،بنتام و کانت نيز

ابراز نمودهاند.

اما آنچه مجازات در اسالم بر آن مبتنى است ،عبارت است از اصالح و تربيتبزهکار و

رحمت و احسان به او و جامعه ،از اين رو اسالم شان و شخصيت مجرم را نيز ،جز در مواردى،
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مورد توجه قرار مىدهد.
دوم ،مجازات داراى مطلوبيت نفسى نيست و اگرچه در پارهاى از جرايم مجازات شديدى

در نظر گرفته شده است ،ولى راههاى اثبات جرم تقريبا بسته به نظر مىرسد .تعبيه نهاد ارزشمند

توبه و نيز اعمال وسيع قاعدهی درء و دفع مجازات با ظهور کمترين شبههاى ،همين معنا را به

اثبات مىرساند.بنابراين در يک جمله ميتوان گفت فلسفه و غايت نظام کيفري اسالم ،رحمت

بر بندگان ميباشد .و از اينجا ميتوان بطور کلي اين نتيجه را گرفت که اسالم دين رحمت است
و در تمامي آموزههاي آن ،به ويژه در نظام کيفري اسالم اين اصل را به وضوح مشاهده کرد.
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 .32سنن ترمذى ،ج ،2ص.438

تعامل دین و حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان

محمد سالم

محسني*1

چکيده

نوشتار پيشرو در پي بررسي راهکارهاي تعامل دين و حقوق بشر در قانون اساسي افغانستان است.

اين قانون به خاطر جمع ميان دين و حقوق بشر ،ظاهرا با تناقضاتی روبرو خواهد بود ،چون از يکسو

تصريح ميکند که هيچ قانوني در افغانستان نميتواند مخالف معتقدات و احکام دين اسالم باشد و از

سوي ديگر به احترام و رعايت اعالميهی جهاني حقوق بشر نيز توصيه مينمايد .ميان اين دو اگرچه
ازدواج و حق امنيت ،تطابق و هماهنگي وجود دارد ،لکن در بسياري موارد به خصوص در حوزهی مباني

و گسترهی حقوق انساني ،تعارضاتی را شاهد هستیم .اين تحقيق بدون اينکه به پژوهش قبلي در اين

مسأله دستيافته باشد ،جايگاه دين و حقوق بشر را در قانون اساسي افغانستان و اسناد بين المللي حقوق

بشر بررسي نموده ،براي تعامل آنها ،سه راهکار ارایه ميکند -1 :تفسيرپذيري قانون  -2قرائتپذيري

دين  -3محدوديتپذيري حقوق بشر

واژههای کليدي :دين ،حقوق بشر ،قانون اساسي افغانستان ،تفسيرپذيري ،قرائتپذيري،

محدوديتپذيري.

ناتسناغفا یساسا نوناق رد رشب قوقح و نید لماعت

در شناسايي بنيادين بشر مثل حق حيات ،حق آزادي ،حق مساوات و برابري ،حق تعليم و تربيت ،حق
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مقدمه

يکي از مسایلي که هم مباحث نظري پيرامون قانون اساسي را توسعه ميبخشد و هم جايگاه

حقوق بشر در افغانستان را تشريح و تبيين ميکند ،چگونگي تعامل دين و حقوق بشر در قانون

اساسي افغانستان است .مسأله اين است که قانون اساسي جديد افغانستان ،مصوب سال ،1382
بين احکام و معتقدات ديني و اعالميه جهاني حقوق بشر جمع کرده و بر رعايت هر دو تأکيد و

توصيه ميکند .چنانچه از يکسو ،دين اسالم را مبناي قانون اساسي بلکه تمامي قوانين به شمار

آورده و هر قانون مخالف آن را مردود ميخواند .آنطوري که در مواد دوم و سوم صريحا بيان

ميدارد« :دين دولت جمهوري اسالمي افغانستان دين مقدس اسالم است1»...؛ «در افغانستان هيچ
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قانون نميتواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد 2».از سوي ديگر ،در مادهی

هفتم به رعايت منشور ملل متحد و اعالميهی جهاني حقوق بشر نيز توصيه ميکند« :دولت منشور

ملل متحد ،معاهدات بين الدول ،ميثاقهاي بينالمللي که افغانستان به آن ملحق شده است و

اعالميه جهاني حقوق بشر را رعايت ميکند 3».همچنين در مقدمه نيز به رعايت منشور ملل متحد

و احترام به اعالميه جهاني حقوق بشر تصريح ميکند.

بنابراين قانون اساسي ،هم احکام ديني را به عنوان مبناي قوانين ميپذيرد و هم به رعايت

اعالميهی جهاني حقوق بشر توصيه ميکند؛ لکن اين امر ظاهرا اين قانون را با چالش تضاد درونی
مواجه ميسازد؛ زيرا مطالعهی رابطهی دين و حقوق بشر ،نشان ميدهد که در عين تطابق اکثر قواعد
حقوق بشري تجلييافته در اعالميهی جهاني حقوق بشر با اصول و احکام دين اسالم ،در بسياري
موارد ،بين احکام ديني و مقررات حقوق بشر ،ناسازگاري و تعارض وجود دارد .به طور مثال،

مطابق مادهی  16اعالميهی جهاني حقوق بشر زن مسلمان با مرد غير مسلمان ازدواج کند ،اما بر

اساس شريعت اسالمي زن مسلمان نميتواند با مرد غير مسلمان ازدواج نمايد .اينگونه تعارضها

عالوه بر چالش نظري متناقض بودن برخی مفاد قانون اساسي ،موجب مشکالت عملي نيز خواهد
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شد و در مرحلهی اجراي قوانين ،منجر به تزاحم خواهد گشت.

پرسشي که اينجا مطرح ميشود ،اين است که با وجود چنين تعارضها و اختالف نظر،

چگونه دين و حقوق بشر ميتواند در قانون اساسي ،تعامل برقرار کرده و هر دو ،مورد پذيرش

و تأکيد قانونگذار قرار گيرد؟
اين مسأله هنوز چندان مورد پژوهش و واکاوي قرار نگرفته است .اما به دليل نقش اساسي

دين و اهميت رعايت حقوق بشر در جامعهی ما ،پرداختن به اين مسأله ضرورتی به نظر ميرسد؛
چون از يک طرف دين در زندگي فردي و جمعي ما نقش حياتي دارد ،چه اينکه سعادت بشر در

پرتو تعاليم وحياني و پيروي از احکام ديني ميسر است؛ از طرف ديگر ،در کشور ما که زمينههاي

نقض حقوق بشر هم در گذشته وجود داشته و هم امروز دارد ،حمايت از حقوق بشر نيز الزم و
ضروري است .از اينرو ،مطالعه و بررسي راهکارهاي تعامل دين و حقوق بشر ،داراي اهميت

خواهد بود.

نوشتهی پيشرو سعي دارد با محور قراردادن قانون اساسي افغانستان و اسناد بينالمللي

اساسي را طرح و تبيين کند.

اين مجال ،جاي نقد و ارزيابي نظام بينالمللي حقوق بشر نيست تا مورد تأييد يا رد قرار

گيرد؛ بلکه در اين باره به بيان اين مطلب اکتفا ميشود که موضع ما نسبت به حقوق بشر ميتواند

به دو ساحت نظري و عملي تفکيک گردد .در ساحت عملي و ديپلماتيک ،کشور ما بايد موازين

حقوق بشر را بپذيرد ،چون رعايت آن امروز يکي از ضرورتها و نيازهاي اساسي جامعه بشري

به خصوص کشور افغانستان است .از سوي ديگر در ساحت نظري هرگونه بحث و نظريهپردازي
در محيط علمي و آکادميک بايد آزاد بوده ،زمينه نقد و ارزيابي آن ميسر باشد تا انديشمندان به

خصوص فيلسوفان و حقوقدانان ،نسبت به مباني ،محتوا و جهانيشمولي آن ،به تحقيق و گفتگو

بپردازند و از اين طريق هر چه بيشتر و بهتر ابعاد مسأله روشنتر گردد .زيرا هرگونه نقد و ارزيابي

ناتسناغفا یساسا نوناق رد رشب قوقح و نید لماعت

متصور در تعامل دادن و حقوق بشر در قانون
حقوق بشر و با نگاه بيروني به مسأله ،راهکارهاي
َ

حقوق بشر ،موجب توسعه و بالندگي و رفع کاستيها و نقايص آن گشته ،زمنيهساز نظام حقوق

بشري خواهد شد که در جوامع گوناگون با تعدد فرهنگها و ارزشهاي ديني و ملي ،قابليت
اجرايي بهتري داشته باشد.

اينک ،با مفهومشناسي دين و حقوق بشر و ذکر برخی مصادیق تعارض آنها ،منظور خود از اين

دو اصطالح را تعيين نموده ،سپس به بررسي راهکارهاي تعامل آنها در قانون اساسي ميپردازيم.
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 .1مفهومشناسي
 -1-1دين

دين در لغت به معاني جزا ،پاداش ،روز حساب ،طاعت ،حکم ،شأن و  ،...به کار رفته است.

اما در اصطالح ،معاني متعددي دارد و تعريف آن چندان کار سادهاي نيست .زيرا وجود اديان

متکثر در جهان که برخي بر محور خدا و الوهيت شکل گرفته و برخي هم فاقد عنصر الوهيت

هستند ،دستيابي به وجه جمع ميان آنها و ارایه تعريف واحدي از دين را مشکل ساخته است.
به طور کلي ،براي دين سه معنا قابل تصور است -1 :معناي خاص :ناظر به دين اسالم -2

معناي عام :ناظر به اديان الهي  -3معناي اعم :ناظر به اديان الهي و غير الهي .بر اساس هر يکي
از اين معاني ،تعريف دين نيز متفاوت خواهد بود.

 .1معناي خاص :در معناي سوم که خاصتر از معاني پيشين است ،از دين تنها اسالم
سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

اراده ميشود و تعريف دين بر محور آن صورت ميگيرد.
 .2معناي عام :در معناي دوم ،گستره دين قدري محدودتر در نظر گرفته ميشود و
تنها به باورهايي که بر محوريت خدا شکل گرفته است ،اطالق ميگردد.
 .3معناي اعم :در اين معنا دايرهی دين بسيار وسيع فرض ميشود و شامل هر نوع
باور بر محور امر قدسي ميگردد .بر اين مبنا ،در تعريف آن گفته شده است« :دين
متشکل از مجموعهاي از اعتقادات ،اعمال و احساسات (فردي و جمعي) است که
حول مفهوم حقيقت غايي سامان يافته است».

4

بعضي با نگاه به معناي اول و دوم ،دين را چنين تعريف کردهاند« :دين مجموعهي عقايد،

اخالق و قوانين و مقرارتي است که براي ادارهی فرد و جامعهی انساني و پرورش انسانها از

طريق وحي و عقل در اختيار آنان قرار دارد».

5

ما از دين در اين نوشتار ،دين اسالم را قصد ميکنيم که عبارت است از مجموعهی تعاليم

وحياني که از سوي خداوند متعال توسط پيامبر اکرم(ص) براي سعادت و نجات بشر آمده است.
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آموزههاي دين اسالم از سه بخش اعتقادات ،اخالق و احکام تشکيل شده است .آنچه با

اعمال و رفتار بيروني انسانها ارتباط دارد ،احکام عملي ناميده ميشود که دانش فقه متصدي

آن است و به بيان چگونگي روابط عبادي انسان با خدا ،رفتار انسانها با يکديگر در حوزهی

اموال و مالکيت ،معامالت ،اشخاص و روابط خانوادگي ،ازدواج و طالق ،جرايم و مجازاتها
و ،...ميپردازد.

تالقي حقوق بشر با دين بيشتر در حوزهی احکام عملي است و تعارض نيز در اين حوزه رخ ميدهد.
منابع احکام به اتفاق تمامي مذاهب فقهي اسالمي ،عبارتاند از کتاب و سنت 6.منظور از

کتاب ،قرآن کريم و منظور از سنت قول ،فعل و تقرير پيامبر(ص) است 7.در فقه شيعه عالوه بر
قول و فعل و تقرير پيامبر ،قول ،فعل و تقرير امامان معصوم (ع) نيز جزو سنت به شمار ميآيد.

در مرتبهی بعد از کتاب و سنت ،در فقه شيعه عقل و اجماع نيز از منابع احکام تلقي ميشود.

8
9

نزد اکثر مذاهب فقهي اهل سنت اجماع ،عقل و استصحاب ،قياس ،استحسان ،مصالح مرسله ،سد

و فتح ذرايع ،عرف ،شرايع پيشين و نظر اصحاب پيامبر(ص) جزو منابع احکام خوانده ميشوند.

10

قياس ،استحسان و مصالح مرسله و ،...بين مذاهب فقهي اهل سنت نيز اختالف نظر وجود دارد.
 -2-1حقوق بشر

حقوق بشر چيست ،به چند معنا به کار ميرود و در بحث حاضر کدام معنا مورد نظر است؟
حقوق بشر به حقهايي اطالق ميشود که هر انساني به دلیل صرف انسان بودن و به دور از

هرگونه مالحظات نژادي ،زباني ،منطقهاي ،ديني ،سياسي ،طبقه اجتماعي ،و ،...از آن برخوردار است.
ويژگيهاي حقوق بشر عبارتند از -1 :انسان به صرف انسان بودن از آن متمتع ميشود و هيچ

نوع شرطي را جز بشر بودن الزم ندارد -2 11حقوق برابر و مساوي ()equalاست ،يعني همه
افراد بشر از آن بهرهی برابر دارند  -3انتقالناپذير( )inalienableاست ،نميشود آن را سلب کرد

ناتسناغفا یساسا نوناق رد رشب قوقح و نید لماعت

اما تصور و برداشت انديشمندان شيعه و اهل سنت از اجماع و عقل متفاوت است .در اعتبار

و نميتوان آن را به ديگران منتقل نمود؛  -4جهاني( )universalاست -5 12سرشت فرازماني و

فرامکاني دارد و به زمان و مکان خاصي محدود و منحصر نميگردد.

13

بر اساس توضيح باال ،حقوق بشر ،حقهاي بنياديني خواهد بود که هر انساني از آن بهرهمند

است ،چه شکل قانون به خود گرفته باشد يا نه و چه مورد وفاق جامعهی بينالمللي واقع شده

باشد يا توافقي بر آن صورت نگرفته باشد .اما اگر نگاه پوزيتويستي به مسأله داشته باشيم و

جنبهی شکلي را در آن لحاظ کنيم ،قانوني شدن و مورد وفاق بينالمللي قرار گرفتن نيز ضرورت
مييابد .چنانکه بعضي در تعريف آن گفتهاند« :حقوق بشر عبارت است از مجموعهی امتيازات
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متعلق به افراد يک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط
خود با ديگر افراد جامعه و با قدرت حاکم ،با تضمينات و حمايتهاي الزم ،از آن برخوردار

ميباشند».

14

برخي ديگر بر جنبهی ضرورت حقوق بشر تأکيد کرده ،آن را حقوقي خواندهاند که در همهی

جوامع براي همهی افراد ،بدون هرگونه امتياز جنسيتي ،نوع ،رنگ ،عقيده سياسي و هر اعتبار
ديگري ،الزم است.

15

مفهوم حقوق بشر ميتواند دو معنا و کابرد داشته باشد ،معناي عام و معناي خاص.
الف :معناي عام :در اين معنا مفهوم حقوق جمع حق است و حقوق بشر به معناي حقهايي

است که به انسان به دلیل انسان بودن تعلق دارد .يعني اگر حق را سلطه و امتياز قانوني انسان
بدانيم ،حقوق بشر امتيازاتي است که قانون چه قانون طبيعي يا قانون الهي و چه قوانين وضعي
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به انسانها داده است.

ب :معناي خاص :در اين معنا مفهوم حقوق بشر به مجموعهی قواعد حقوقي تدوينيافته

در اسناد بينالمللي اشاره دارد که دربردارنده حقهاي بشر بما هو بشر است ،بدون مالحظهی
تعلقات قومي ،نژادي ،زباني ،ديني و فرهنگي .بر اساس اين معنا ،مفهوم حقوق بشر به نظام

بينالمللي حقوق بشر اطالق ميشود که در قالب اعالميهی جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي
بينالمللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و ديگر اسناد بين

المللي تجلي يافته و بر مباني اصول و مباني فلسفي خاصي شکل گرفته است.

16

حقوق بشر به اصطالح دوم ،اگرچه دربردارندهی حقهاي بشري به معناي اول است و از

آن تشکيل ميگردد ،اما اين تفاوت وجود دارد که در معناي اول نگاه ما صرفا به حقوق بنيادين

بشر است ،اعم از اينکه در نظام حقوقي به رسميت شناخته شده باشد يا نه؛ ولي در معناي دوم،
نگاه ما به مجموعهی قواعد حقوق بشري سامانيافته در نظام حقوق بينالملل است .پس معناي

اول اعم از معناي دوم خواهد بود و بر اين مبنا ،نظام بينالمللي حقوق بشر ممکن است تمامي

حقهاي بشر به معناي اول را پوشش داده باشد يا داراي نقص و کاستيهايي باشد.
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بنابراين مفهوم حقوق بشر را بايد به صورت دقيق استفاده کنيم تا خلط بين دو معنا صورت

نگيرد ،چون موجب مغالطه و ابهام در بحث خواهد شد .مثال ،اگر ما از رابطهی حقوق بشر و

دين سخن ميگوييم يا بعضا از تعارض دين و حقوق بشر سخن گفته ميشود ،منظور ،معناي
دوم حقوق بشر است نه معناي اول .يعني رابطهی دين با نظام بينالمللي حقوق بشر سنجيده
ميشود؛ زيرا حقوق بشر در کاربرد نخست در خود دين نيز وجود دارد؛ دين اگرچه حقوق بشر
را به صورت منسجم و نظاممند به شکل نظام بينالمللي حقوق بشر معاصر عرضه نکرده است،

لکن در حوزههاي مختلف از حقوق بشر حمايت کرده است .بلکه اديان الهي رسالت خود را
در اقامهی عدل و آزادي بشر از قيد بردگي و بندگي غير خدا و احترام به حقوق انسان و احياي

كرامت بشر ميداند 17.پس نميتوان حقوق بشر به معناي اول را در برابر دين يا اسالم قرار داده

و از تعارض يا تعامل آن دو سخن گفت ،چون بحث از تعارض دين و حقوق بشر به معناي

اول ،معقول نخواهد بود.

آنچه در اين مقال از حقوق بشر قصد ميشود ،معنا و کاربرد دوم است ،يعني رابطهی دين را

تا راهکارهاي تعامل آن دو را در قانون اساسي که هم دين را به عنوان مبناي قوانين پذيرفته و

هم بر رعايت حقوق بشر تأکيد کرده است ،به دست آوريم.

 -2رابطهی دين و حقوق بشر

در اين مجال در پي بررسي رابطهی دين و حقوق بشر بهطور گسترده نيستيم ،بلکه ميخواهيم

به صورت اختصار به بارزترين مصاديق ناسازگاري آن دو اشارهکنيم تا زمينهی ورود به بحث

راهکارهاي تعامل فراهم گردد.

دين اسالم با مقررات حقوق بشر در کل تعارض ندارد؛ زيرا تمامي حقهاي بنيادين بشري

در اسالم به رسميت شناخته شده است ،مانند حق حيا ، 18حق آزادي ،19حق مساوات و برابري،20

ناتسناغفا یساسا نوناق رد رشب قوقح و نید لماعت

با نظا م بينالمللي حقوق بشر که نمود بارز آن اعالميهی جهاني حقوق بشر است ،بررسي ميکنيم

حق تعليم و تربيت ،21حق ازدواج ،22حق امنيت 23و ساير حقوق انساني .24لکن در مواردي بين

آنها اختالف وجود دارد .اختالف دين و حقوق بشر در حيطهی مباني و گسترهی حقوق بشر

است .مباني نظام حقوق بشر با مباني ديني متفاوتاند .اما بيشترين تعارضها در حيطهی قلمرو

خ دين و حقوق بشر
و گسترهی تعریف انسانی از حقوق بشر ظهور مییابد .ميتوان گفت پاس 

نسبت به پرسشهاي زير متفاوت است:

 -1حدود آزادي عقيده و بيان تا کجا است و مصاديق آن کداماند و چه مواردي ناقض آن به

شمار ميآيد؟ آيا شامل آزادي تغيير دين نيز ميشود يا نه؟
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 -2آيا تساوي همه افراد بشر در حيثيت انساني و حقوق ،شامل مواردي مثل ارث زن ،ديهی

زن ،شهادت زن ،قوام مرد بر زن ،حق طالق ،ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان ،تعدد

زوجات ،حق حضانت ،حق واليت ،نيز ميشود يا نه؟

 -3با توجه به تساوي انسانها در حقوق ،تفاوت ديه و ارث غير مسلمان چگونه توجيه ميشود؟
 -4حدود حق حيات تا کجا است؟ آيا ميتوان محدوديتي براي آن وضع کرد يا حق حيات

در هيچ شرايطي ،محدود و سلب نميشود؟

25

محدوديتها و تفاوتهاي که دين در اين موارد قایل ميشود ،حقوق بشر هيچکدام را بر

نميتابد .حال ،چگونه ممکن است در قانون اساسي هم بر احکام و معتقدات ديني تأکيد کرد و

هم رعايت حقوق بشر را توصيه نمود؟

 -3راهکارهاي تعامل دين و حقوق بشر در قانون اساسي
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براي ايجاد تعامل بين دين و حقوق بشر در قانون اساسي ،به صورت کلي سه راه حل قابل

ارایه است -1 :تفسيرپذيري قانون -2قرائتپذيري دين -3محدوديتپذيري حقوق بشر.
 -1-3تفسيرپذيري قانون

اولين راهکار رفع تعارض دين و حقوق بشر ،مراجعه به خود قانون اساسي و تفسير آن است.

چون اصول و مواد قانون اساسي ممکن است از نظر اهميت و درجهی اعتبار یکسان نباشند و بر
اين اساس ،اعتبار احکام دينی و مقررات حقوق بشر در خود قانون اساسي ميتواند متفاوت باشد.

قانون اساسي از نظر اعتبار و اهميت مواد و اصول ،به دو نوع تقسيم ميشود :قانون اساسي

یکدست و قانون اساسی مختلط .قانون اساسي يکدست به قانوني گفته ميشود که تمامي

مقررات آن اعتبار و ارزش مساوي دارد و آيين تجديد نظر دربارهی کليه اصول و مواد آن يکسان
پيشبيني شده است .در حاليکه قانون اساسي مختلط به قانوني اطالق ميشود که همهی اصول

آن اعتبار مساوي ندارد ،بلکه برخي اصول آن از اهميت بيشتر برخوردار است و تجديد نظر
در آن با رعايت مقررات خاصي پيشبيني شده است اما برخي ديگر آن اهميت کمتري دارد و
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تجديد نظر در آن مثل قوانين عادي صورت ميگيرد يا با تشريفات کمتري انجام ميشود.

26

قانون اساسي افغانستان در رديف قوانين اساسي مختلط قرار ميگيرد ،چون تمامي اصول

آن اهميت يکسان ندارند .چنانچه اصل عدم مخالفت با معتقدات و احکام اسالمي ،معيار اعتبار

تمامي قوانين به شمار آمده است 27.همچنين تجديد نظر در برخي اصول آن مثل اصل پيروي از

دين اسالم و نظام جمهوري اسالمي ،انجامپذير نيست ،در حالي که در اصول ديگر قابل اعمال
است.

28

بر اين مبنا ،اهميت دين و حقوق بشر را ميتوان از خود قانون اساسي استنباط کرد و در

نتيجه ،راهي براي برون رفت از ناسازگاري آن به دست آورد .حال ،دين و حقوق بشر کدام
اهميت بيشتری دارد و آيا از خود قانون اساسي ميتوان اهميت و تقدم يکي را بر ديگري استنباط

کرد؟ با بررسي تمامي مواد مرتبط ،به اين نتيجه دست مييابيم که جايگاه دين نسبت به حقوق

بشر از اهميت باالتري برخوردار است ،چون اوال درباره جايگاه دين در خود قانون اساسي
تصريح شده و مبناي تمامي قوانين به شمار آمده است؛ ثانيا لحن مواد و ادبيات به کار رفته در

مورد احکام و معتقدات ديني و اعالميه جهاني حقوق بشر نيز متفاوتاند که اين امر ميتواند در
اينک مواد مربوط به اعالميهی حقوق بشر و مواد مربوط به جايگاه دين در قانون اساسي را

بررسي ميکنيم تا ميزان اهميت آن دو را از اين طريق به دست آوريم.
الف -مواد مربوط به اسناد حقوق بشر:

مقدمهی قانون اساسي صريحا به اعالميهی جهاني حقوق بشر احترام گذاشته است...« :با

احترام به اعالميهی جهاني حقوق بشر».

ماده ششم« :دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی ،حفظ کرامت

انسانی ،حمايت حقوق بشر ،تحقق دموکراسی ،تأمين وحدت ملی ،برابری بين همه اقوام و قبايل

ناتسناغفا یساسا نوناق رد رشب قوقح و نید لماعت

ارزيابي اهميت آن دو ،به ما کمک کند.

و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف میباشد».

ماده هفتم« :دولت منشور ملل متحد ،معاهدات بينالدول ،ميثاقهای بينالمللی که افغانستان

به آن ملحق شده است و اعالميه جهانی حقوق بشر را رعايت میکند».

ماده پنجاه و هشتم« :دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر درافغانستان و بهبود و

حمايت از آن ،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مینمايد».
ب -مواد مربوط به جايگاه دين در قانون اساسي:

مقدمهی قانون اساسي با اعتقاد به ايمان به خدا و اعتقاد به دين مقدس اسالم ،شروع ميشود.

193

ماده دوم« :دين دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دين مقدس اسالم است پيروان ساير اديان

در پيروی از دين و اجرای مراسم دينیشان درحدود احکام قانون آزاد میباشند».

ماده سوم« :در افغانستان هيچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد».
ماده سي و پنجم« :اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی و يا معنوی مطابق

به احکام قانون ،جمعيتها تأسيس نمايند .اتباع افغانستان حق دارند ،مطابق به احکام قانون،

احزاب سياسی تشکيل دهند ،مشروط بر اينکه  -۱مرامنامه و اساسنامه حزب ،مناقض احکام
دين مقدس اسالم و نصوص و ارزشهای مندرج اين قانون اساسی نباشد».

ماده صد و چهل و نهم« :اصل پيروی از احکام دين مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمی

تعديل نمیشوند .تعديل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز میباشد.

تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسی ،نظر به تجارب و مقتضيات عصر ،با رعايت احکام
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مندرج مواد شصت و هفتم و صد و چهل و ششم اين قانون اساسی ،با پيشنهاد رییس جمهور يا

اکثريت اعضای شورای ملی صورت میگيرد».

بررسي و مقايسه اين مواد دربارهی جايگاه دين و اعالميهی جهاني حقوق بشر ،نشان ميدهد

که آن دو اعتبار و اهميت برابر ندارند ،بلکه از نظر اهميت متفاوتاند .دين نسبت به اعالميهی

حقوق بشر اهميت و اعتبار بيشتري دارد .زيرا:

 -1در مادهی سوم تصريح شده است که هيچ قانوني در افغانستان نميتواند مخالف معتقدات

و احکام اسالمي باشد .اين ماده بر تمامي مواد ديگر قانون اساسي حاکم است .بر فرض اگر

موادي از اين قانون مخالف احکام اسالمي باشد ،بر اساس ماده مذکور ،قابليت اجرا ندارد .قوانين
عادي نيز نميتواند مخالف احکام اسالمي باشد.

 -2در مادهی سي و پنجم ،حق تشکيل جمعيتها و احزاب سياسي صريحا به عدم مخالفت
با دين اسالم مقيد شده است .پس خود قانون اساسي نسبت به اِعمال حق مشارکت سياسي ،مثل
حق تشکيل جمعيتها و احزاب سياسي که از حقهاي بشري است ،قايل به محدوديت شده و
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عدم مخالفت آنرا با شريعت اسالمي مشروط کرده است.

 -3مادهی صد و چهل و نه که دربارهی تعديل قانون اساسي سخن ميگويد ،تمامي محتويات

قانون اساسي از جمله حقوق اساسي ملت را که حقهاي بشري است ،با شرايط و ضوابط خاصي

قابل تعديل ميداند ،اما تصريح ميکند که اصل پيروي از دين اسالم غير قابل تعديل است .اين
ماده جايگاه و اهميت دين را به روشني بيان داشته است.

 -4تعابيري که در مورد اسناد حقوق بشر به کار رفته ،لحن معتدلتري دارد .مثال در مادهی

سه ميگويد ،دولت افغانستان اعالميهی جهاني حقوق بشر را رعايت ميکند ،در مقدمه نيز تعبير

با احترام به اعالميهی جهاني حقوق بشر به کار رفته است .مسلما اين تعابير در برابر تعابيري

که نسبت به جايگاه دين اتخاذ شده است ،تاب مقاومت ندارد ،چون نسبت به دين ،در مقدمه

ميگويد با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند و اعتقاد به دين مقدس اسالم و در مادهی سوم

ميگويد هيچ قانوني نميتواند مخالف دين اسالم باشد ،يا در مادهی صد و چهل نهم ميگويد

ل نميشود.
اصل پيروي از دين اسالم تعدي 

29

حاکميت احکام ديني بر حقوق بشر استنباط ميگردد .بنابراين در صورت تعارض حقوق بشر با

آموزههاي ديني ،دين تقدم دارد.
 -2-3قرائتپذيري دين

دومين راهکار متصور در حل تعارض احکام ديني با حقوق بشر ،رويکرد جديد به دين

و تفسير مجدد از آن است .گروهي که طرفدار رويکرد جديد به دين و تفسير نوانديشانه
و روشنفکرانه از اسالماند ،بر اين باورند که گرچه بين قرائت سنتي از اسالم و حقوق بشر
تعارضات جدي وجود دارد ،اما بين قرائت جديد از دين و حقوق بشر تعارض برداشته ميشود

و سازگاري به وجود ميآيد.

30

ناتسناغفا یساسا نوناق رد رشب قوقح و نید لماعت

در مجموع از مقايسه مواد قانون اساسي درباره جايگاه دين و حقوق بشر ،اهميت دين و

در انديشهی طرفداران اين رويکرد ،اوال بين دين و معرفت ديني تمايز وجود دارد ،دين

امر ثابت و معرفت ديني متغير تلقي ميشود؛ 31ثانيا دين قابليت قرائتهاي متعدد دارد 32.بنابراين

ميتوان روايت جديد و تفسير نو از دين ارایه کرد که با اقتضائات جهان مدرن از جمله حقوق

بشر سازگار باشد.

33

در پرتو اين رويکرد به دين ،برخي معتقدند که اعالميهی جهاني حقوق بشر حاوي حقوق و

آزاديهايي است که مقبوليت جهاني يافته و مفهوم مدَ ون و روشن از عدالت جهانشمول ارایه

ميکند .از سوي ديگر ،احکام فقهي حاصل استنباط بشري از منابع ديني قرآن و سنت است ،و از

195

آن گذشته ،هدف بنيادين اسالم تحقق عدالت است .بنابراين در صورت تعارض احکام فقهي با
حقوق بشر ،بايد با اجتهاد در منابع ديني ،براي تحقق عدالت ،تفسير مجدد از احکام فقهي ارایه

کنيم که منطبق با حقوق بشر باشد.

34

طبق اين نظريه ،از اين که مبناي هنجاري و اساسي معيارهاي حقوق بشر ،کرامت انسان

است و کرامت انسان ريشه عميق در تعاليم اسالمي به خصوص قرآن دارد ،اسالم با حقوق

بشر تعارض نمييابد ،بلکه تعارض مربوط به برخي احکام سنتي فقهي است که با تفسير مجدد
از منابع اسالمي ميتوان اين تعارضات را مرتفع ساخت ،تفسيري که الزامات آن با حقوق بشر
هماهنگ باشد.

35

سخن نهايي اين ديدگاه اين است که حقوق بشر را آن طوري که هست ،بايد پذيرفت ،اما

احکام فقهي را در پرتو اجتهاد از منابع اصلي کتاب و سنت مطابق نيازها و ضرورتهاي عصر،

سال دوم ،شمارهی چهارم و پنجم ،تابستان و خزان 1392

بايد تفسير کرد .زيرا حقوق و آزاديهاي پذيرفته شده در اسناد بينالمللي حقوق بشر ،ترجمان

مدَ ون عدالت در روابط سياسي ،اجتماعي و فردي است ،چون مبتني بر عقل است و هنجارها
زماني که بر عقل مبتني باشد عادالنه است .پس زير سؤال بردن اين حقوق و آزاديها ،ما را در

تقابل با يکي از بنياديترين اهداف و ارزشهاي اسالمي يعني عدالت قرار ميدهد و نبايد آن را

زير سوالبرد.

اينک ،از يکسو اجماع مورد وفاق جهاني وجود دارد بر اينکه نقض حقوق و آزاديهاي

مطرح شده در اعالميهی جهاني حقوق بشر از نظر حقوقي رفتار ناعادالنه است؛ از سوي ديگر،

اگر در يک توافق عالمانه بين االذهاني به طور عقالني به بعضي هنجارها برچسب زده شود که
ناعادالنه يا ظالمانه است ،آن را نميتوان حکم الهي دانست ،چون معقول نيست که انسانها را

به ايمان آوردن به راه رستگاري دعوت کنيم که آن را ظالمانه تلقي ميکنند .نتيجه اينکه ،اگر

برخي احکام فقهي با حقوق بشر جهاني در تعارض قرار گيرد ،نميتواند حکم الهي باشد و بايد

تفسير جديد از آن ارایه شود تا مطابق حقوق بشر گردد و اين کار وظيفهی اصلي اجتهاد است.

36

در نتيجه ،درباره تعارض دين و حقوق بشر در قانون اساسي افغانستان ،اگر کسي به اين

196

مبنا معتقد باشد ،قواعد و مقررات حقوق بشر را پذيرفته ،تجديد نظر در احکام فقهي را پيشنهاد
ميکند و سعي خواهد کرد که از احکام ديني ناسازگار با حقوق بشر ،تفسير جديدي ارایه کند

که با ارزشهاي حقوق بشر تطابق داشته باشد.

اين رويکرد نوانديشانه نسبت به دين که از سوي برخي مطرح شده است ،اگرچه ميتواند

هر نوع تعارض موجود بين حقوق بشر و دين بلکه بين مدرنيته و دين را مرتفع سازد ،چه اينکه
در اين نگرش قلمرو دين محدود ميشود و دين در برابر اقتضائات مدرنيته ،انعطافپذيري

بيشتري مييابد .لکن جاي اين پرسش هست که چه اندازه از سوي عالمان و انديشمندان مسلمان
قابليت پذيرش دارد؟ آيا دليل کافي براي آن وجود دارد؟ آيا ميتوان پذيرفت که ارزشهاي
حقوق بشري کامال عادالنه است و احکام فقهي را بايد طوري تفسير کرد که همسو با آن باشد؟

پاسخ بيشتر انديشمندان مسلمان منفي است و اکثريت عالمان ديني چنين تفسيري از دين را
نميپذيرند ،چون با نقدهاي زيادي مواجه است .ما در اينجا در صدد نقد و بررسي اين نظريه

متصور در تعامل دين و حقوق بشر در
نيستيم ،بلکه صرفا به دنبال آن هستيم که راهکارهاي
َ
قانون اساسي را طرح و تبيين کنيم.

سومين راهکاري که در تعامل دين و حقوق بشر در قانون اساسي ميتوان مطرح کرد،

محدوديتپذيري حقوق بشر است .حقوق بشر تماما حقهاي مطلق و تحديدناپذير نيست،

بلکه جز شمار اندک آن ،مثل حق کرامت ،حق برخورداري از رفتار انساني ،رهايي از شکنجه،

مصونيت از بردگي ،مصونيت از نسل کشي ،مصونيت از تبعيض نژادي و برخورداري از اصول
عدالت کيفري که مطلق و تحديدناپذير است ،37ساير حقهاي بشري در جايي که با هنجارهاي
اجتماعي و ارزشهاي اخالقي يا حقوق و آزاديهاي ديگران در تعارض قرار گيرد ،قابل تحديد
است.

موارد اين محدوديت ،در اسناد بينالمللي حقوق بشر به طور کلي پيشبيني شده است .مادهی
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 -3-3محدوديتپذيري حقوق بشر

 29اعالميهی جهاني حقوق بشر ،مادهی  4و  8ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و

فرهنگي ،مواد مختلف ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مانند مواد  21 ،19 ،18 ،14و ،22

همچنين مواد  8و  9کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،مواد  16 ،15 ،13و  22کنوانسيون آمريکايي

حقوق بشر به تبيين محدوديتهاي حقوق بشر ،اهداف و شرايط آن پرداختهاند.

در بند  2مادهی  29اعالميهی جهاني حقوق بشر ،آمده است« :هر کس در اجراي حقوق

و استفاده از آزاديهاي خود ،فقط تابع محدوديتهايي است که به وسيلهی قانون منحصرا به
منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح
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اخالقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است».
مادهی  4ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نيز مقرر ميدارد« :دول

عضو پيماننامه حاضر اذعان ميدارند که در بهرهمندي از حقوقي که مطابق اين پيماننامه توسط

هر يک از دولتها مقرر ميشود ،نميتوانند حقوق مزبور را جز به موجب قانون ،مشمول

محدوديتهايي بنمايند ،آن هم صرفا تا حدودي که اعمال چنين محدوديتي با ماهيت حقوق

سازگار بوده و منظور آن منحصرا توسعهی رفاه عامه در يک جامعهی مردمساالر باشد».

براساس مستندات فوق ،اگر حقوق بشر با حقوق و آزادي ديگران در تعارض قرار گيرد يا با

نظم عمومي و اخالق حسنه جامعه يا امينت ملي تزاحم کند يا مانع رفاه همگاني گردد ،ميتواند
با رعايت شرايط خاصي ،محدوديتهايي بر آن اعمال شود .اين شرايط عبارتند از قانوني بودن،

هدف مشروع داشتن و در جامعهی دموکراتيک بودن.
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 -1قانوني بودن :هر نوع اعمال محدوديت حقوق بشر بايد بر اساس قانون باشد 38.يعني

اگر کشورها بخواهند در بعضي موارد ،برخي حقهاي بشري را به داليل حفظ نظم عمومي و

اخالق حسنهی جامعه ،محدود کنند ،بايد آن را در يک فرآيند قانوني صورت دهند .بنابراين

منظور از قانون ،قوانين داخلي کشورها است و آن هم معناي عام قانون که شامل مصوبات مجلس
قانونگذاري ،مصوبات قوهی مجريه و رويهی قضايي نيز ميشود.

39

 -2هدف مشروع داشتن :براي اينکه صالحيت محدودسازي حقوق بشر ،دست دولتها را

در هر گونه اقدام محدود کنندهی حقوق و آزاديهاي افراد ،باز نگذارد ،محدوديتها مشروط

شده است به اينکه اهداف مشروعي را دنبال کنند.

اهدافي که براي اين تحديدسازي تعريف شده است ،عبارتند از :حفظ حقوق و آزاديهاي

ديگران ،رعايت مقتضيات صحيح اخالقي ،نظم عمومي ،امنيت ملي ،رفاه همگاني و بهداشت

عمومي 40.بنابراين دولتها در استفاده از اين حق کامال آزاد نيستند تا در جهت مقاصد سياسي
خود از آن سوء استفاده کنند يا آن را وسيلهاي براي تعدي به حقوق ملت قرار دهند.
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 -3اِعمال محدوديت بايد در جامعه دموکراتيک و مردمساالر باشد 41.زيرا در چنين

جوامعي ،وجود احزاب ،نهادهاي مدني ،رسانهها و آزادي بيان ،مانع تعدي حکومتها به حقوق

افراد و نقض آنها ميگردد و در نتيجه دولتها نميتوانند به بهانهی امنيت ملي ،نظم عمومي و

رفاه همگاني و ،...از اين حق ،سوء استفاده کنند.
حال ،اگر جامعهی افغانستان را واجد شرايط يک جامعهی دموکراتيک بدانيم و اگر بپذيريم که

اصول و ارزشهاي مسلم ديني جزو اخالقيات جامعه ما شده است؛ آنگاه ،محدودسازي حقوق
بشر در صورتي تعارض آن با احکام ديني ،بر مبناي اسناد بين المللي حقوق بشر توجيهپذير

ميگردد .بر اين اساس ،در مواردي که استفاده از برخي حقهاي بشري مانند حق آزادي بيان ،در

تقابل با ارزشهاي ديني قرار گيرد و مضر به اخالقيات جامعه تلقي شده ،موجب خدشهدار شدن
اذهان عمومي گردد ،دولت ميتواند در يک فرآيند قانوني استفاده از اين حقوق را محدود سازد.
در تأييد اين سخن ،آراي ديوان اروپايي حقوق بشر ،قابل توجه و راهگشا است .از جمله

ميتوان قضيه هنديسايد( )Handy side Caseوقضيه مولر ( )Muller Caseرا به عنوان نمونه
بيان رأي داده است.

در قضيه هنديسايد کتاب مستهجني که در دانمارک براي کودکان به چاپ رسيده بود ،پس از

انتشار آن در انگلستان ،دولت انگليس آنرا به خاطر تعارض با اخالقيات جامعه ،ضبط و توقيف
کرد .در طرح دعوا از سوي مدعي ،دولت به نقض آزادي بيان که در مادهی  10کنوانسيون حقوق

بشر آمده است ،متهم شد ،اما ديوان اين ادعا را رد کرد و اقدام دولت را ناقض حق آزادي بيان
تشخيص نداد.

در قضيه مولر نيز دولت سوئيس نقاشيهاي مستهجني را که توسط مولر به نمايش گذاشته

شده بود ،خالف اخالق حسنه تشخيص داده ،مصادره کرد و او را به جريمهی نقدي محکوم
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ذکر کرد که در هر دو مورد ،ديوان به نفع دولتهاي انگليس و سوئيس در تحديد حق آزادي

نمود .با طرح دعوا در ديوان اروپايي حقوق بشر عليه دولت ،مبني بر نقض حق آزادي بيان هنري،
ديوان به نفع دولت سوئيس رأي داده ،بر حق دولت در تحديد آزاديها تأکيد کرد و اقدام آن را

ناقض حق آزادي بيان ندانست.

42

 -4جمعبندي و نتيجه

قانون اساسي جديد افغانستان با جمع ميان دين و حقوق بشر ،هم بر نقش اساسي دين تأکيد

ميکند و هم بر احترام و رعايت حقوق بشر توصيه مينمايد .اما از آنجايی که مقررات اعالميهی

جهاني حقوق بشر با بسياري از احکام ديني ناسازگارند ،اين پرسش مطرح ميشود که چگونه
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ميتوان ميان آنها در قانون اساسي تعامل و سازگاري ايجاد کرد و چه راهکارهايی در تعامل

آن ،متصور است؟

براي حل مسأله و رفع تعارضهاي موجود ميان دين و حقوق بشر در قانون اساسي ،با نگاه

بيروني به مسأله و با محوريت قانون اساسي افغانستان و اسناد بين المللي حقوق بشر ،به صورت
کلي سه راهکار در تعامل آنها ارایه گرديد :تعامل از طريق تفسيرپذيري قانون اساسي ،تعامل از

طريق قرائتپذيري دين و تعامل از طريق محدوديتپذيري حقوق بشر.

در راهکار نخست ،دين به خاطر اهميت جايگاهاش در قانون اساسي ،به نوعي بر تمامي مواد

اين قانون حاکم تلقي ميشود .از اينرو ،در موارد تعارض آموزههاي ديني با حقوق بشر ،دين
ميتواند بر حقوق بشر تقدم يابد.

در راهکار دوم ،قرائتپذيري دين مطرح ميشود که اگر کسي آن را بپذيرد ،در موارد تعارض
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احکام ديني با موازين بينالمللي حقوق بشر ،تجديد نظر در آموزههاي ديني و تفسير مجدد آن را

پيشنهاد خواهد کرد تا از اين طريق بين دين و حقوق بشر هماهنگي به وجود آورد.

بر اساس راهکار سوم ،محدوديتهايي که در اسناد بينالمللي حقوق بشر در اعمال حقوق

و آزاديهاي افراد به رسميت شناخته شده است ،در افغانستان نيز ميتواند قابل تطبيق باشد.

چون اصول و ارزشهاي مسلم ديني جزو اخالقيات جامعه ما شده است؛ از اينرو ،اگر حقوق
بشر با آن در تعارض قرار گيرد ،در يک فرآيند قانوني ميتواند محدوديتهايي بر حقوق بشر
اعمال گردد.

پی نوشت
 .1ماده  2قانون اساسي افغانستان.
 .2ماده  3قانون اساسي افغانستان.
 .3ماده  7قانون اساسي افغانستان.
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ناتسناغفا یساسا نوناق رد رشب قوقح و نید لماعت
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.15
.16

فلسفي ،هدايت اهلل ،تدوين و اعتالي حقوق بشر در جامعه بين المللي ،مجله تحقيقات حقوقي،
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مجموعه مقاالت همايش بين المللي «مباني نظري حقوق بشر» ارديبهشت  ،1382دانشگاه مفيد ،قم:
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مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد ،اول ،1384 ،ص.332-331
َّاس بِالْقِ ْس ِ
الف« -ل َ َقدْ أَ ْر َس ْلنا ُر ُس َلنا بِالْبَ ِّي ِ
ط َو أَن ْ َزلْنَا ال ْ َحديدَ
نات َو أَن ْ َزلْنا َم َع ُه ُم ال ْ ِك َ
تاب َو الْميزانَ لِيَ ُقو َم الن ُ
.17
ْ
ِ
َّاس َو لِيَ ْع َل َم اللهَّ ُ َم ْن يَن ُْص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه بِالْغَيْ ِ
س َشديدٌ َو َمناف ِ ُع لِلن ِ
ب إ ِ َّن اللهَّ َ َقو ٌِّي َعزي ٌز» (حديد)25/؛
أ
ب
ه
في
َ
ٌ
َ
ب« -إ ِ ِن ال ْ ُح ْك ُم إِلاَّ للِهَّ ِ أَ َم َر أَلاَّ تَ ْعبُدُ وا ْ إِلاَّ إ ِ َّيا ُه َذال ِ َ
ك ِّ
ثر الن ِ
َّاس لاَ يَ ْع َل ُمونَ »
الد ُ
ين ال ْ َق ِّي ُم َو لاَكِ َّن أ ْك َ
(يوسف)40/؛ جَ « -و ل َ َقدْ َك َّر ْمنا بَني آ َد َم َو َح َم ْلنا ُه ْم فِي الْبَ ِّر َو الْبَ ْح ِر َو َر َزقْنا ُه ْم م ِ َن َّ
الط ِّي ِ
بات َو َف َّض ْلنا ُه ْم
َعلى َكثي ٍر م ِ َّم ْن خَ َل ْقنا تَ ْفضي ً
ال» (اسراء.)70/

در حرمت و اهميت حق حيات ،آياتي فراوان وجود دارد که به دو نمونه اشاره ميشود :الفَ « -و
.18
لاَ تَ ْقتُ ُلوا ْ أَن ُف َس ُك ْم إ ِ َّن اللهَّ َ ك َانَ ب ِ ُك ْم َر ِحي ًما َو َمن يَ ْف َع ْل َذال ِ َ
ك ُعدْ َوان ًا َو ُظ ْل ًما َف َس ْو َ
ف ن ُ ْصلِي ِه ن َا ًرا َو َكانَ
َ
َذال ِ َ
َير ن َ ْف ٍ
س أَ ْو َف َسادٍ فىِ الأْ َ ْر ِ
ض َف َك َأنَّ َما
يرا» (نساء29 /و)30؛ ب« -أنَّ ُه َمن َقتَ َل ن َ ْف َسا بِغ ْ
لى اللهَّ ِ يَ ِس ً
ك َع َ
َّاس َج ِمي ًعا» (مائده.)32/
َّاس َج ِمي ًعا َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َك َأنَّ َما أَ ْحيَا الن َ
َقتَ َل الن َ
الس َ
بيل إ ِ َّما شاكِرا ً َو
آزادي در انواع آن مورد احترام قرار گرفته است .الف -آزادي عقيده« :إِنَّا َهدَ يْنا ُه َّ
.19
إ ِ َّما َك ُفورا» (انسان)3/؛ «ال إ ِ ْكرا َه فِي ِّ
الدينِ َقدْ تَبَ َّي َن ال ُّر ْشدُ م ِ َن الْغَي» (بقره256)/؛ ب -آزادي انديشه:
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س لَ َ
خداوند از متابعت غير علم نهي کرده ميفرمايد « َو ال تَ ْق ُ
الس ْم َع َو الْبَ َص َر َو
ك ب ِ ِه ِع ْل ٌم إ ِ َّن َّ
ف ما لَيْ َ
ال ْ ُفؤا َد ُك ُّل أُولئ ِ َ
ك كانَ َعنْ ُه َم ْسؤُ الً» (اسراء)36/؛

َّاس إِنَّا خَ َل ْقنا ُك ْم م ِ ْن َذ َك ٍر َو أُن ْثى َو َج َع ْلنا ُك ْم ُش ُعوب ًا َو َقبائ ِ َل لِتَعا َر ُفوا إ ِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْدَ اللهَّ ِ
« .20يا أَيُّ َها الن ُ

أَتْقا ُكم» (حجرات.)13/
ك الَّ ِذى خَ َلقَ  ،خَ َلقَ الاْ نسانَ م ِ ْن َع َلق ،ا ْقرأْ و رب ُّ َ لأْ َ
اس ِم َربِّ َ
نسانَ
َ َ َ
« .21ا ْق َرأْ ب ِ ْ
ك ا ْك َر ُم ،الَّ ِذى َع َّل َم بِال ْ َق َل ِمَ ،ع َّل َم الاْ َ
َ
ب الْعِ ْل ِم َفر َ
ِيض ٌة َع َلى ُك ِّل
َما ل َ ْم يَ ْع َل ْم» (علق)5-1/؛ پيامبر اکرم(ص)« :ا ْط ُلبُوا الْعِ ْل َم َو ل َ ْو ب ِ ِّ
الصينِ َفإ ِ َّن َط َل َ

ُم ْسلِم» (نيشابوري ،محمد بن حسن فتال ،روضة الواعظين ،ج ،1قم :انتشارات رضي ،بيتا ،ص.)11

َ « .22و م ِ ْن آيات ِ ِه أَنْ خَ َلقَ ل َ ُك ْم م ِ ْن أَن ْ ُف ِس ُك ْم أَزْواج ًا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَيْها َو َج َع َل بَيْن َُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ ِ َّن في ذل ِ َ
ك
ل ٍ
آَيات ل ِ َق ْومٍ يَتَ َف َّك ُرونَ » (روم.)21/

َ
سى أَن يَ ُك َّن
« .23يَ َأي ُّها الَّ ِذ َ
سى أن يَ ُكونُوا ْ خَ ً
يرا ِّمن ْه ْم َو لاَ ن ِ َسا ٌء ِّمن نِّ َساءٍ َع َ
ين َءا َمنُوا ْ لاَ يَ ْسخَ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْومٍ َع َ
ْس اال ِ ْس ُم ال ْ ُف ُس ُ
كم َو لاَ تَنَاب َ ُزوا ْ بِالأْ َل ْ َق ِ
ب
يرا ِّمن ْه َّن َو لاَ تَ ْل ِم ُزوا ْ أَن ُف َس ُ
وق ب َ ْعدَ الاْي َما ِن َو َمن لَّ ْم يَتُ ْ
اب بِئ َ
خَ ْ
ئك ُه ُم َّ
َف ُأ ْول َ َ
الظال ِ ُمونَ » (حجرات.)11/
االسالمية( ،حقوق االنسان في الفکر الربي :دراسات في النصوص) ،تحرير :سلمي الخضراء الجيوسي،
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محمد تقی ،حقوق جهانی بشر ،تهران :مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری ،دوم،1386 ،
ص 211به بعد.
 .25در اين باره نگاه کنيد به :گلشنپژوه ،محمودرضا ،حقوق بشر در جهان؛ روندها ،موردها و واکنشها،
تهران :دانشگاه آزاد اسالمي معاونت پژوهشي ،اول ،1388 ،ص.352-310
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 .31سروش ،عبد الکريم ،قبض و بسط تئوريک شريعت ،تهران :مؤسسه فرهنگي صراط ،هفتم ،1379،ص.441-439
 .32مجتهد شبستري ،محمد ،نقدي بر قرائت رسمي از دين ،تهران :طرح نو ،دوم ،1381 ،ص 7و-366
380؛ همو ،تأمالتي در قرائت انساني از دين ،تهران :طرح نو ،اول ،1383 ،ص.90-61
 .33محسن کديور ،حق الناس ،ص33—29؛ همو ،آزادي عقيده و مذهب در اسالم و اسناد حقوق
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 .42نک :قرباننيا ،ناصر ،پيشين ،ص.433-432

افغانستان،انکشاف آموزش و کاهش فقر

سیدابراهیم مصباح شهرستانی*1

چکیده

نوشتار حاضر ،عصاره کتابی از مؤلف است که خط مشیهای انکشاف آموزش و تأثیر آن بر کاهش

فقر را در کشور افغانستان ،مورد بررسی قرار داده است .این تحقیق از دو بخش نظری ـ کتابخانهای

و عملی ـ میدانی تشکیل شده است .بخش میدانی تحقیق به مدت شش ماه از چهار والیت افغانستان
(کابل ،غزنی ،بلخ و دایکندی) در قالب بیش از سی و دوهزار پرسش و پاسخ ،جمعآوری شده است و

با اطالعات گرفته شده از وزارت معارف مورد استفاده قرار گرفته است .گرچه وزارت تحصیالت عالی
شانزده پالیسی برای انکشاف آموزشهای رسمی و یک پالیسی برای انکشاف آموزشهای غیر رسمی

مطرح شده است.

شاخصهای مهم فقر توصیف شده و چگونگی تأثیر انکشاف آموزش بر کاهش فقر تبیین گردیده

است.

نتایج فراوانی در تحقیق میدانی نسبت به سطح آموزش و فقر و ثروت در افغانستان با توجه به ترکیب

جمعیت پیش روی خوانندگان عزیز قرار دارند .اینک عصاره این کتاب در خدمت شماست.

رقف شهاک و شزومآ فاشکنا ،ناتسناغفا

با محقق به دالیل غیر موجه همکاری نکرده است.

واژههای کلیدی :جامعه افغانستان ،آموزش ،انکشاف ،انکشاف آموزش ،نظام آموزشی ،فقر،

خط مشی ،استراتژی و مسأله و مشکل عمومی
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* .سید ابراهیم مصباح ،ماستر مدیریت با گرایش سیاست گزاری

1ـ هدف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:
 .1بررسی و تحلیل پالیسیهایی که منجر به انکشاف آموزش میشوند.
 .2کشف روابط میان آموزش و پرورش و رشد اقتصادی (کاهش فقر).
 .3ارایه پالیسی یا پالیسیهایی مناسب برای انکشاف آموزش در کشور افغانستان.
 .4تعیین جایگاه تأثیر پالیسی انکشاف آموزش بر کاهش فقر در کشور افغانستان و تعیین

جایگاه تقریبی تأثیرگذاری هریک از سطوح آموزشی بر کاهش فقر در این کشور.
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2ـ ضرورت تحقیق

کشور افغانستان از جمله کشورهای جهان سوم به شمار میرود و از هر دو بعد «آموزش» و

«اقتصاد» ،رشد چندانی نداشته است و مردم این کشور سالهاست که با فقر ،بدبختی و کمسوادی

و بیسوادی دستوپنجه نرم میکنند؛ لذا تحقیق حاضر سعی دارد گامی هرچند کوچک در
راستای رفع این معضل بر دارد .در ابتدا میکوشد راهکارهای مناسب انکشاف آموزش در کشور
افغانستان را بیابد و ثانی ًا در حد توان ،تأثیر این انکشاف را بر کاهش فقر مورد سنجش قرار دهد.

3ـ پالیسیهای انکشاف آموزشهای رسمی

آموزش رسمی ،جریانی است که افراد به واسطه آن در وضعیتهای اجتماعی سازمانیافته در

معرض آموزش منظم دانشها ،مهارتها ،رفتارها و گرایشهای معینی قرار میگیرند.

1

برای انکشاف آموزشهای رسمی راهکاهای متنوعی وجود دارند که در این تحقیق به

مهمترینهای آنها پرداخته میشود.

1ـ3ـ اصالح و عصری کردن ساختار اداری آموزش
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ساختار اداری تعلیم و تربیت از مدیریت کالن در وزارتخانه آغاز شده و به مدیریت مدرسه

ختم میشود و دارای سطوح سازمان مرکزی وزارت ،سازمان والیتی ،سازمان ولسوالی و مدارس

یا مراکز تربیت معلم و مجتمعهای آموزشی ،میباشد.

مفهوم بسیار مهم در کانون اغلب تحوالت اخیر در مدیریت آموزشی کشورهای مختلف،

خودگردانی است که بر اثر تمرکززدایی قابل مالحظه و پایدار در نظام آموزشی و انتقال اختیار
و اقتدار تصمیمگیری به مدرسه پدید میآید .هدف این است که مدرسه رأس ًا از نظر روشهای
تخصیص منابع و تصمیمگیریهای خود در مقابل اداره مرکزی پاسخگو باشد.

2

مدل دیگر ساختار ،مفهوم سازمان یادگیرنده است که در اواخر دهه  1990در محافل

مدیریت پرآوازه شد .سازمانی که قابلیت و توانایی مستمر برای تغییر و سازگاری در خود

پدید آورد ،سازمان یادگیرنده محسوب میشود .همان طور که یک فرد میآموزد ،سازمانها نیز

میآموزند .اعضا یاد میگیرند که با هم به یادگیری بپردازند و قابلیتهای خود را برای نوآوری

و مشکلگشایی آشکار سازند.

3

لذا نیل به هدفهای عالی آموزش در هر جامعهای ،مستلزم تجدید سازمان و نواندیشی در

مدیریت نظام آموزشی است .مدیریت ،آن بخش از فعالیتهای سازمانهای آموزشی است که
4
مستقیم ًا با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط است.
الگوی مدیریت که در آن مدیر همچون «فرماندهی با قدرت مطلق» در مدرسه در نظر گرفته

میشود با الزامات تعلیم و تربیت مدرن هماهنگ نیست .مدیر از طریق رهبری و نه از راه کنترل

باید در مدرسه نقش اساسی بازی کند .در مواقع لزوم به اداره تغییرات واقعی بپردازد .مدیر
باید بتواند اتحاد اعضای یک گروه اثربخش از اعضای مدرسه را حفظ کند ،به گسترش منابع

رقف شهاک و شزومآ فاشکنا ،ناتسناغفا

2ـ3ـ اصالح و عصری کردن مدیریت آموزشی
امروزه مدیریت آموزشی ،غالب ًا به مفهوم رهبری ،راهنمایی ،اصالح و تغییر مورد نظر است،

فیزیکی و مادی بپردازد ،بر حوزه دانشها و اندیشهها احاطه داشته باشد و وقت خود را به نحوی

اولویتبندی کند که هنگام انجام این وظیفههای اساسی ،سردرگم و حیران نشود.

5

3ـ3ـ برنامهریزی آموزشی و درسی درست و قوی

برنامهریزی آموزشی جریانی است برای تعیین کردن هدفهای مناسب ،تشخیص دادن مسائل
و نیازها و امکانات و محدودیتهایی که برای رسیدن به آن هدفها موجود است یا محتم ً
ال وجود

خواهد یافت و تنظیم کردن فعالیتها و برنامههایی که برای رسیدن به آن هدفها الزم است.

6

برنامهریزی آموزش و پرورش باید جامع باشد ،در قالب برنامهریزی انکشاف ملی ریخته شود
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و با برنامههای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد ،دراز مدت و مداوم باشد ،نه تنها به مسائل
انکشاف کمی بلکه به بهبود و ارتقای سطح کیفیت آموزش و پرورش نیز عنایت کند و با مدیریت

عالقهمند ،وارد ،کاربر و سرویس اطالعات و آمار صحیح و الزم ،تقویت شود.

7

برنامهریزی درسی ،جریان تعیین اهداف ،محتوا ،روش و ارزشیابی است که توسط برنامهریز،

صورت میگیرد و پیامد آن شامل کلیه تجربیات ،مطالعات ،بحثها و فعالیتهای فردی و
گروهی است که متعلم و محصل تحت نظارت و سرپرستی پوهنتون و هیئت علمی آن و مدرسه،
مدیر ،استاد و معلم انجام میدهد.

8

معموال معلمان با تجربه و موفق یک شیوه استاندارد برای برنامهریزی ندارند .در برنامهریزی

تمام معلمها با عوامل و مراحل مشترک زیادی دست به گریبان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت
آموزش آنها را مشخص میکنند .برنامهریزی بیشتر از آن که فرایند و جریان خطی باشد یک
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فرایند چرخهای است.

9

4ـ3ـ تقویت مهارتهای یادگیری

یکی از مؤثرترین راههای تقویت یادگیری ایجاد تفکر هوشمند و خالق در شاگرد است

که با هدفهای ارتقای افقهای فکری و توان ظرفیتسازی در عرصههای پرورش خالقیت،

ظرفیتسازی فکری و تقویت مبانی تحلیل ،ارتقای کیفی رفتارهای فردی و جمعی ،انکشاف

مرزهای بینشی و افقهای منفعتگرایی در چارچوب نظام باورها و ارزشهای اجتماعی ،پرورش
قوای هدفمدار و مسألهمدار ،تقویت معیارهای داوری در زمینه تحلیلهای علمی و عوامل

چندگانه محیطی ،آشناسازی اذهان با سازوکارهای فرایندهای تبدیل ادراکات عینی به ادراکات

بینشی و تحلیل.

10

متعادلسازی محتوا و فرایند آموزش ،پویاسازی بحثهای کالسی و طراحی تکالیف

اثربخش ،11راههای دیگری برای تقویت مهارت یادگیری میباشند.

5ـ3ـ تفکیک نظارت و راهنمایی آموزشی از مدیریت آموزشی

نظارت آموزشی عبارت است از «کوششهای مسئوالن منتخب مدرسه برای راهنمایی و
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هدایت معلمان و دیگر کارکنان آموزشی در اصالح وضع آموزش و روشهای تدریس که
مستلزم تحریک رشد و پیشرفت حرفوی معلمان ،انتخاب هدفهای آموزشی و تجدید نظر در

آنها ،مواد آموزشی ،روشهای تدریس و ارزشیابی آنهاست».
راهنمای آموزشی ،فردی است که برنامههای نظارت و راهنمایی آموزشی را در مدرسه

طراحی ،اجرا و ارزشابی میکند و با دیگر کارکنان مدرسه (معلمان ،مدیر ،مشاور تحصیلی و
شغلی و روانشناس مدرسه) ارتباط متقابل دارد؛ بنابراین باید طبق ضوابط معین و دقیق ًا تعریف
شدهای کار و فعالیت کند .روابط بین معلم و راهنمای آموزشی در مدرسه بر خالف ظاهر بر
اساس ساختار سلسلهمراتب سازمان شکل نمیگیرد؛ بلکه سرشتی غیر دستوری ،غیر رسمی و

غیر بوروکراتیک دارد 12.پس نظارت و راهنمایی باید از مدیریت در آموزش و پرورش تفکیک

شود که در این صورت کار نظارت بسیار برجستهتر از زمانی اجرا میشود که جزء وظایف

مدیریت باشد.

6ـ3ـ ارزشیابی مؤثر آموزش

مدیر از ارزشیابی مرحلهای یا تکوینی برای پیبردن و جلوگیری بموقع از انحرافات اجرایی
برنامهها استفاده کرده و در صورت مالحظه انحراف در همان بدو پیدایش آن ،اقدام به اصالح

و رفع انحراف مینماید.

تمییز میان حصول به هدفهای مطلق و هدفهای نسبی آموزشی و تمییز تفاوت دانشآموزان

مبتنی بر معیار نمره درسی ،نیاز به آشنایی مدیر با «ارزشیابی مبتنی بر هنجار» و «ارزشیابی مبتنی

بر معیار» دارد که در اولی تفاوت میان دانشآموزان بر حسب نمره ،مشخص میشود و در دومی
هدفهای آموزشی معیار موفقیت و پیشرفت فرد فرد دانشآموزان است .برای مدیر ارزشیابی

رقف شهاک و شزومآ فاشکنا ،ناتسناغفا

از انواع ارزشیابی میتوان ارزشیابی مرحلهای (تکوینی) ،تکمیلی ،مطلق و نسبی را نام برد.

مبتنی بر معیار یا ارزشیابی مطلق دارای اهمیت کامل است تا بدان وسیله به اجرای اهداف عالی
و آرمانی تعلیم و تربیت در مدرسه تأکید نماید.

13

7ـ3ـ ایجاد یک نظام اطالعاتی قوی

موفقیت و شکست یک سازمان و تشکیالت شدیدا ً به اطالعاتی بستگی دارد که کارآمد ،بهروز،

به موقع ،شفاف ،طبقهبندی و خالصه شده باشند؛ زیرا تمامی تصمیمها بر اساس اطالعات موجود

اخذ میگردند .وقتی سازمان گسترده میشود و دارای زیرمجموعههای فراوان در نقاط مختلف
کشور یا دنیا میگردد در این صورت نیاز مبرم به تشکیل یک نظام اطالعاتی قوی و کارآمد دارد.
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نظام اطالعاتی،تشکیل شده از اجزای هماهنگی است که میتواند دادهها را از منابع مختلف برای

تهیه اطالعات ضروری وتصمیمگیری مدیریت،جمعآوری،ذخیره ،پردازش و گزارش نمایند.

14

معلمان ،والدین ،سیاستگذاران و تصمیمگیران به نظامهای اطالعاتی کارآمد برای درک

وضعیت موجود نظام آموزشی بویژه در سه مقوله کیفیت ،برابری و کارایی نیاز دارند.

15

8ـ3ـ بکارگیری یادگیری پژوهشمحور

آموزش قابلیتمحور ،رویکرد آموزشیای است که برنامههای آموزشی را بر اساس تحلیل

نقشهایی که محصل پس از پایان برنامه ایفا خواهد کرد ،تدوین میکند .در این رویکرد به
توانایی محصل و مهارتها یا قابلیتهای وی در ایفای نقشهای آتی توجه میشود نه توانایی
توفیق یافتن او در امتحاناتی که نشان دهنده احاطه وی بر مطالب درسی است.

16

9ـ3ـ ایجاد پوهنتونهای پژوهشی
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یکی از مؤثرترین عوامل رشد و انکشاف علوم محض در مقابل دانش کاربردی ،پوهنتون

پژوهشی است .این نوع پوهنتونها ،شرایط اکتشاف در کلیه رشتههای علمی از علوم انسانی و
هنر گرفته تا ریاضیات ،فیزیک ،علوم زیستی یا حرفههایی نظیر پزشکی ،حقوق و بازرگانی را

فراهم میآورند .خطرپذیری ،رقابت ،برقراری ارتباط بین آموزش و پژوهش ،داشتن گروههای
علمی معتبر ،تنوع کارکرد از ویژگیهای پوهنتون پژوهشی است.

17

4ـ خط مشی انکشاف آموزشهای غیر رسمی

در آموزشهای غیر رسمی که بر انکشاف کارکنان سازمان ،تأکید میشود ،سرمایه انسانی

محور بحث و پژوهش میباشد« .سرمایه انسانی عبارت است از مهارتها ،دانش ،ظرفیتهای

قابل انکشاف ،نگرشها و طرز تلقیهای مثبت و سازنده که از آنها به عنوان شایستگیهای
استراتژیک یاد میشود .»18آموزش کارکنان که غالب ًا از آن به عنوان آموزشهای شغلی یاد میشود
در مراحل مختلف چرخه شغلی (قبل از خدمت ،بدو خدمت و حین خدمت) دانش و مهارتهای

مورد نیاز کارکنان را در جهت اصالح و بهبود عملکرد شغلی تأمین میکند.

19

فرایند آموزش کارکنان عبارت است از :نیازسنجی ،طراحی و تدوین برنامههای آموزشی،
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ترسیم اهداف آموزشی ،اجرای برنامههای آموزشی و ارزشیابی اثربخشی برنامههای آموزشی.

20

5ـ تبیین فقر

فقر یعنی «برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفایت« ،»21ناتوانی در دستیابی به

استاندارد حداقل زندگی« ،»22ناتوانی افراد ،خانوارها ،یا کل یک جامعه در به دست آوردن منابع
کافی برای ارضای نیازهای اساسی خود »23و «فقر شرایطی است سرشار از نابسندگیهای زیستی

که در آن استعدادهای انسانها نهفته میماند و یا ظهور و پروش آن به تأخیر میافتد.»24

فقر به مطلق و نسبی و هرکدام به فردی و اجتماعی تقسیم میشود و دارای شاخصهایی

هستند مانند نظام تولید ،تغذیه ،اشتغال ،درآمد سرانه ،توزیع درآمد ،بهداشت و تندرستی ،انباشت

سرمایه ،رشد جمعیت ،ارتباط اقتصاد ملی با صادرات و آموزش و سواد .بهبود در هرکدام از این
شاخصها کاهش فقر و ضعف هرکدم تشدید فقر را به دنبال دارد.

6ـ تأثیر انکشاف آموزش بر کاهش فقر

بهرهوری ،27تقویت نوآوری تکنولوژیک ،افزایش کار مولد ،28تأمین نیروی انسانی کارآمد ،گسترش

مرز دانش و فناوری جدید ،29اشتغال بیشتر برای نیروی کار ،30پیشبینی نیروی انسانی ،31انتقال

فناوری و تکنولوژی به سازمانهای دیگر 32و انکشاف صنعت 33میگردد که در نتیجه کاهش فقر

و رفاه بیشتر را به دنبال دارد.

7ـ تحلیل دادههای میدانی تحقیق
1ـ7ـ تحلیل محورهای آموزش

 -1وضعیت متون درسی و کتابها زیر حد متوسط و دارای میانگین کل  2/35714میباشد.

رقف شهاک و شزومآ فاشکنا ،ناتسناغفا

انکشاف آموزش ،موجب بهبود کیفیت عوامل تولید ،25افزایش درآمد افراد جامعه ،26افزایش

 -2معلمان و اساتید از نظر وضعیت تخصص و آگاهی نسبت به مطالب کتابها و بهروز
بودن نیز پایینتر از حد متوسط و دارای میانگین کل  2/5366هستند.

 -3معلمان و استادان از نظر تعدادشان نسبت به شاگردان نیز پایینتر از حد متوسط و دارای
میانگین کل  2/46میباشند.

 -4معلمان و استادان به لحاظ تأمین مالی و رفاه نیز پایینتر از حد متوسط و دارای میانگین

کل  2/635هستند.

 -5نظام آموزش کشور نیز به لحاظ قدرت کارایی پایینتر از حد متوسط و دارای میانگین
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کل  2/3654میباشد.
 -6مکاتب و مدارس به لحاظ کیفیت و کمیت نیز پایینتر از حد متوسط و دارای میانگین

کل  2/3725هستند.

2ـ7ـ تحلیل کلی وضعیت آموزش در افغانستان

اما به لحاظ وضعیت کلی آموزش در کشور افغانستان ،نتایج تحلیل به قرار ذیل است:
 -1به صورت کل ،سطح آموزش در افغانستان با میانگین کل 2/4498پایینتر از حد متوسط
است؛ لذا داریم:

نمودار شکل توزیع نرمال تحقیق
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 -2در کل گرچه تعداد دختران کم هستند؛ ولی با میانگین کل  2/517959نسبت به پسران با
میانگین کل 2/400815از وضعیت بهتری برخوردارند.

 -3در مجموع وضعیت آموزشی اهل سنت با میانگین کل  2/475705نسبت به وضعیت
آموزشی شیعیان با میانگین کل  2/443407مقداری بهتر است.
3ـ7ـ تحلیل یافتههای فقر درافغانستان

 -1مردم افغانستان بر پایه دادهها و نمونههای به دست آمده به لحاظ فقر و ثروت در مجموع

با میانگین کل نمونه  1/8925پایینتر از حد متوسط قرار دارند.

 -2در حالی که وضعیت اقتصادی افغانها پایینتر از حد متوسط است ،اکثر خانوارها دارای
جمعیت زیاد نیز هستند یعنی  82.3درصد خانوارها بیش از  5نفر عائله دارند.

 -3مردم افغانستان شدیدا به اجناس خارجی وابسته هستند یعنی:
 62درصد مردم بیش از  %90اجناس خارجی استفاده میکنند. 80.2-درصدر مردم بیش از  %80اجناس خارجی استفاده میکنند.
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 94.1درصدر مردم بیش از  %60اجناس خارجی استفاده میکنند.دلیل باال بودن جمع درصدها از  %100این است که درصدهای پایین درصدهای باال

را نیز درضمن خود دارند.

 -4علی رغم پایین بودن اقتصاد همه افغانها از حد متوسط ،اهل سنت با میانگین کل
 2/015833نسبت به شیعیان با میانگین کل  1/819166وضعیت اقتصادی بهتری دارند.

 -5بر اساس پیمایش انجام شده در مورد فقر و ثروت ،تأثیر سطح سواد بر ثروت یا کاهش

فقر به گونه ذیل به دست آمده است:

 تحصیالت عالی با میانگین کل  2/2575بیشترین تأثیر را بر اقتصاد مردم داشته است. تحصیالت متوسطه با میانگین کل  2/103333در مرتبه دوم تأثیر قرار دارد. تحصیالت ابتدایی با میانگین کل  1/758333در رده سوم قرار دارد. -باالخره بیسوادی با میانگین کل  1/6375در رده چهارم قرار گرفته است.

 -1انکشاف آموزش در افغانستان در جایگاه سوم از خط مشیهای کاهش فقر قرار دارد.

مسئوالن آموزش و پرورش و تحصیالت عالی از نظر درجه مسئولیت در جایگاه سوم قرار
دارند که برنامه-های بهینه در مورد انکشاف آموزش علیه فقر جامعه افغانستان مبارزه نمایند.
مسئولیت اول و دوم به ترتیب به عهده وزارت صحت عامه و وزارت اطالعات و فرهنگ

خواهد بود.

 -2با توجه نتایج مذکور در بخش تحلیل یافتههای فقر معلوم شد که میزان تأثیر سطح

تحصیالت بر کاهش فقر ،متفاوت است.

رقف شهاک و شزومآ فاشکنا ،ناتسناغفا

4ـ7ـ تحلیل دادههای تأثیر انکشاف آموزش بر کاهش فقر

 8ـ پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

 -1رشتههایی که بیشتر در جامعه افغانستان منجر به کاهش فقر میشوند اولویتهایشان

مشخص شوند.

 -2نیازهای مردم افغانستان به ترتیب اولویت کدام است تا پوهنتونها بر اساس آنها نظمبخشی
رشتههای خود را انجام دهند.

 -3راههای ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان تحصیل کرده و آنهایی که به زودی از پوهنتونها

و پوهنتونها فارغ میشوند.
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 -4راهکارها و خط مشیهای انکشاف صنعت و صنایع مادر در کشور چیست؟
 -5راهکارهای پیادهسازی مدیریت مدرسهمحور با توجه به شرایط افغانستان چیست؟
 -6راهکارهای پیادهسازی مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده در کشور افغانستان چه بوده و
چه مراحلی را باید طی کند؟

 -7تبیین و تشخیص سطوح دروس و تطبیق آن بر کالسها و پایههای درسی.
 -8تبیین اعتقادات و تطبیق آن بر اساس سطح سواد دانشآموزان در هر پایه و جلوگیری از

مطرح شدن مطالب سنگین در پایههای اول.
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Abstract
The present article is a summary of a book by its author which deals
with guidelines on education development and its effect on poverty reduction in Afghanistan. It takes two approaches, namely theory-library
based and practical-field based. The field based part of the research
was conducted in four provinces of Afghanistan (Kabul, Ghazni, Balkh
and Daykundi) for four months through more than thirty two thousand
questions and answers, and also draws on data from the ministry of
education. However, the ministry of higher education, for unjustifiable
reasons, has not cooperated with the researcher.
Sixteen policies have been found for the development of formal education and one for the development of informal education.
Important poverty indices have been described and light has been shed
on how education development can reduce poverty.
In the field research, many findings have been found regarding the level
of education and poverty and wealth in Afghanistan based on the country’s ethnic groups. This is a summary of the book which is presented
to you.
Keywords:
Afghan community, education, development, education development,
education system, poverty, guideline, strategy and issue and general
problem
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The Interaction between Religion and Human RightThThe Interaction between Re

The Interaction between Religion and Human Rights
in the Afghan Constitution1
Abstract
This article tries to study strategies for the interaction between religion
and human rights in the Afghan constitution. This law will face contradictions because of the inclusion of both religion and human rights,
since on the one hand it explicitly states that no law in Afghanistan
can oppose Islamic beliefs and principles, and on the other, it advises
respect for the declaration of human rights. Although these two overlap
regarding the fundamental recognition of man such as the right to life,
liberty equality, education, marriage and security, there are contradictions regarding many issues especially in the fundamentals and scope of
human rights. This article, without reviewing the literature, studies the
position of religion and human rights in the Afghan constitutions and
international human rights documents, and proposes three strategies for
their interaction: 1- interpretability of the law 2- different readings of
religion 3- restrictability of human rights
Keywords:
Religion, human rights, the Afghan constitution, different readings, restrictability
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1. Mohammad Salem Mohseni, Ph.D student of Islamic Philosophy, Jame’at ul Mostafa University

The Philosophy of Punishment in the
Islamic Criminal Justice System1
The philosophy of punishment is a controversial issue in today’s world.
The question in the philosophy of punishment is “why” rather than
“what” which corresponds to the basis or the objective of punishment.
Different objectives have been stated for punishments, ranging from
revenge which is a punishment objective in uncivilized communities
to general prevention and setting an example for others and realization
of justice, and they have all been a controversial point of conversation for experts of criminal law, criminologists and philosophers. The
punishment system in Islam has also been given special attention and
faces a plethora of challenges. Some of the punishments in this system
have been criticized. There is no doubt that establishing an effective
and fair punishment system is not possible without attention to a clear
punishment policy which incorporates punishment fairness, and developing a punishment system without a deep analysis of the objectives
of punishment cannot be successful. In this short paper, we have tried
to first clarify that the philosophy and objectives of punishments have
been highlighted in the Islamic punishment system and some provisions have been made in this regard, and second punishments based on
principles cannot be desirable per se, at least in cases where there has
been a violation of divine rights.
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Study of the Principles and Indexes in
Wisdom-Based Foreign Trade1
Abstract
In this paper, good foreign trade with a wisdom-based approach is discussed. Wisdom-based trade is a criterion for good foreign trade. Wisdom based foreign trade brings knowledge, capability, and durable development based on the theoretical principles extracted from theories
of international trade and Islamic resources. According to theoretical
principles, wisdom-based trade has been highlighted as necessity for
improving the relationship between trade exchanges and the development of countries. In order to improve their trade and benefit from the
advantages of foreign trade, all countries have to start commercializing
technology knowledge based products, and increase the ratio of trade
for knowledge-based industrial product with high value added tax in
their foreign trade.
Input and output indexes and indicators have been developed for estimating and measuring wisdom-based foreign trade, measuring a country’s capability in converting and commercializing idea capitals and
mutual increase of science and wealth. This descriptive library-based
study has found that wisdom-based foreign trade has been stressed in
Islamic resources and is the cornerstone of foreign trade theories.
Key words:
wisdom-based trade, trend of commercialization, technology products,
knowledge-based products, products with high value added, indexes
and indicators
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Law and Economics; Foundations and Backgrounds1
Abstract
Economic analysis of law and legal issues has been dealt with using
different approaches and now includes all the aspects of individual and
social life as its scope. Backgrounds of this coexistence between the
sciences of law and economics can be seen in the ideas and doctrines
of ethics philosophers in ancient Greece, schools such as English hedonism, American pragmatism, economic schools and 20th century law
and economics ideas of the west.
Based on a deep legal and economic analysis, economic factors and
issues are drivers and precursors of conducting or quitting interactions
and society developing structures. In other words, this analysis of behavior and policy making in actions related to economic regulations
(efficiency) is originated in choosing, evaluating, and clarifying the effects of legal phenomena.
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The role of quitting action in realization of the material element
of murder from the perspectives of Afghanistan’s criminal law
and international documents1
Abstract
Quitting an action that will lead to taking somebody’s life, if it is the
quitter’s legal, contractual or traditional duty, in case he quits his duty
with the intension of murdering the other person, his action is considered murder with intent which is covered under articles 27, 35, and 358
of Afghanistan criminal law. According to international documents and
conventions, in case there was enough evidence convincing the supervisors that their staff were about to commit one or more international
crimes and they did not take the necessary actions despite being able to
do so, or if they did not punish the perpetrator, they will be charged with
committing an international crime including murder with intent, based
on the conditions. Although it is not possible to find a causal relationship between quitting an action and a criminal result, based on common
practice, there is a causal relationship between quitting the action and
the death of the murdered person and the criminal result is the result of
quitting the action.
Keywords:
action, quitting an action, material element, criminal behavior, criminal
law and international documents

223
1. Professor Abdul Karim Eskandari, Khatam al Nabiyeen University academic faculty member and Ph.D.
student of criminal law and criminology

The relationship between Sharia, morality and politics has long been
a point of controversy among philosophers and religious scholars, of
whom, Sadr-ol-Mote’ahelin whose ideas greatly contributed to Higher
Wisdom “Hekmat Mote’alia”, unlike Sufi’s perspective on the one hand
and materialists’ perspective on the other, who believe on the separation of reason and spirituality, this and the other world, has successfully
created a link between them. Therefore, he considers the association
between politics, morality and sharia unbreakable and further contributes to the theories of “objectivity – unity”, “objectivity – interaction”
and finally “ultimate – instrumental” and has poses questions to us and
proves this relationship using strong principles.
The answer given by the Higher Wisdom doctrine to the three question is sensible based on the existing principles and their literature;
however, the third solution of “ultimate – instrumental” based on Sadrol-Mote’ahelin’s thinking is preferable because by analyzing the theoretical principles of the relationship between sharia and politics which
include the virtue of existence, the status of man among beings (divine
governance), physical creation and spiritual existence of human beings,
human will, lack of human self-reliance and his urban existence, the
necessity of prophets, the relationship between this and the other world,
and wisdom-based vice and virtue, all three solutions can be easily
understood; however, further exploration of the above principles and
deeper analysis of Sadr-ol-Mote’ahelin’s literature confirms the third
solution.
Keywords:
Sharia, morality, politics, wisdom, the relationship between sharia, morality and politics in Higher Wisdom.
1 Professor Dr. Mohammad Ghasem Elyasi, member of Khatam al Nabiyeen academic faculty
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The Role and Character of Sultan Mahmoud Ghaznavi in
Ferdowsi’s Shahname1
Abstract
Generally, there are three theories about the link between Shahname and
Shah Mahmoud: First, the offer theory. Second, the order theory. Third,
the creation theory. Based on the first theory, Ferdowsi created his work
before the start of Sultan Mahmoud’s reign and offered it to him toward
the end of his life. Based on the second theory, Ferdowsi composed his
poetry for Sultan Mahmoud’s promise of gold, and according to the
third theory, the overall atmosphere of Sultan Mahmoud’s time and his
support of poets and scholars gave Ferdowsi the motivation and drive to
finish his work. In order to better understand ferdowsi’s poetry, we need
to know his main issue in composing “Namvar Nama” and explore obstacles, restrictions and the position of letters in his eyes. Shahname’s
main theme is finding the secret of underdevelopment in societies and
finding the path toward the happiness of the people in the future. In his
ordeal to finish this work, he has faced obstacles such as sudden death,
financial problems and lack of a sponsor. Therefore, Ferdowsi finds the
rise of Sultan Mahmoud a “new age” and a golden opportunity to compose Shahname; He starts the beginning and end of Shahname and the
beginning of its most important stories with admiration of Sultan Mahmoud which can indicate his esteem for the sultan, since a man of letters
like Ferdowsi cannot be expected to admire the king just to curry favor
with him and gain riches.
Key words:
Ghaznavies, Sultan Mahmoud, Ferdowsi, Shahname
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