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حکومتداری خوب
محمد وحید بینش

پایان جنجالهای انتخاباتی و توافق بر تشکیل حکومت وحدت ملی اقشار مختلف جامعه را امیدوار
به تغییر و تحول در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و بخصوص امنیتی در
کشور نموده است .همه منتظر آن هستند که چگونه و چه زمانی وعدههای کمپاینهای انتخاباتی
به ثمر مینشیند .طبیعتا مردم این انتظار بحق را از یک حکومت مدعی توانمندی و کارایی دارند.
در ضمن نباید فراموش کرد که حکومتداری خوب از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان بوده و
همچنین جامعه جهانی که حمایت کننده بازسازی افغانستان (کنفرانس بن  ۲۰۰۱تا کنفرانس لندن
 )۲۰۱۴میباشد ،به عنوان پیش شرط برآن تاکید نموده است .این که در چهارده سال گذشته این
خواسته بحق مردم تا چه اندازه محقق شده است ،به مقال دیگری نیاز دارد .نمیتوان کتمان کرد که
تغییرات در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ایجاد نگردیده است .اما هنوز هم با
نابسامانیهای چشمگیری در همان عرصهها و بخصوص در عرصه امنیتی مواجه هستیم .در این نوشته
تالش میشود مبانی ،مولفهها ،ویژگیها و پیامدهای حکومتداری خوب از لحاظ تئوریک معرفی
گردد تا بر اساس آن بتوان گذشته را ارزیابی و تا حدودی تصویری روشن ،فرا روی حکومت وحدت
ملی و وعد ههای انتخاباتی هر دو گروه قرار داد.
حکومت و حکومتداری
برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد :اول ،حکومت که مسئولیت تمام امور را برعهده
داشته و موظف است برای جامعه مدنی و یا شهروندان انواع خدمات مورد نیاز را فراهم کند.
دوم ،حکومتداری که در آن مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت ،جامعه مدنی و بخش
خصوصی تقسیم شده است و هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی به شمار میروند .ضمن آنکه هر
سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند به گونهای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از
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آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد .لذا ایجاد ارتباط و تعادل الزم و تفکیک وظایف هر یک
از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد(.ایمانی جاجرمی و
دیگران )۹ :۱۳۸۱،حکومتداری ،به معنای جریان شکلگیری تصامیم و یا سیاستگذاریها و تطبیق
به موقع برنامههای ناشی از این تصامیم است .منطق حکومتداری را ،تحکیم رابطه ارگانیک میان
سیاست و منابع یک نظام تشکیل میدهد .یعنی سیاستگذاریهای یک نظام که بتواند منابع بشری و
اقتصادی یک دولت را از طریق اداره عامه در خدمت شهروندان نظام قرار دهد(.آقابخشی)۱۳۸۸:۴۶:
حکومتداری به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان
اطالق میشود(.احمد میدری)۱۳۸۳:۸۵:
حکومتداری ایده جدیدی است که از دهه ۱۹۸۰جایگزین مفهوم حکومت شده و به معنی"عمل
یا شیوه حکومت کردن است و بر همیاری حکومت و جامعه مدنی مبتنی است .حکومتها به جای
آنکه به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده بگیرند ،بهتر است در
کنار شهروندان ،بخش خصوصی و نهادهای مردمی ،به عنوان یکی از نهادها ،مسئول اداره جامعه
محسوب شوند و حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی ،محلی و
شهری ایفا کند(.همان) با ورود جامعه مدنی ،به عرصه تصمیمگیری و سیاستگذاری ،جریان اداره
کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم ساالر و مشارکتی تبدیل و برنامهریز یها
و سیاستگذاریهای از باال به پایین و آمرانه که توسط دولت مرکزی صورت میگرفت ،توسط
مدیریت مشارکتی که مبتنی بر حکومتداری خوب است ،به چالش کشیده شد(.نادری)۱۳۹۰:۳۱:
این موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینهسازی جامعه
مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردارست.
حکومتداری خوب
حکومتداری خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون ،دستگاه قضایی
کارآمد و عادالنه و مشارکت گسترد هی مردم در فرآیند حکومتداری .به بیان دیگر ،هر قدر
حاکمیت قانون بیشتر و دستگاه قضایی کارآمدتر و عادالنهتر و میزان مشارکت در یک کشور بیشتر
باشد ،حکومتداری در آن کشور بهتر است(.احمدمیدری:یشین )۹۲:برنامه توسعه و عمران ملل
متحد(یو.ان.دی.پی )۲۰۰۰:معتقد است حکومتداری خوب مشتمل بر سنتها ،نهادها و فرایندهایی
است که تعیین میکند چگونه تصمیمات دولتی به صورت روزانه اتخاذ میشوند و پرسشهای زیر
را پاسخ میدهند:
 1چگونه و تا چه حدی شهروندان میتوانند در سیاستگذاریهای جاری کشور حق اظهار نظرداشته باشند؟
 2اداره منابع و خدمات عمومی چه میزان کارآیی دارد؟ 3-چگونه جلوی سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی گرفته میشود؟
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 4کارگزاران دولتی چقدر پاسخگوی اقداماتشان هستند؟بنابراین با توجه به مطالب فوق ،میتوان حکومتداری خوب را «روندی دانست که باید بتواند
فقر ،ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی را ایجاد کند که سازما نهای مدنی ،بخش
اقتصادی ،شهروندان و دیگر نهادهای موجود خود را مستحق روند توسعه و مدیریت بخشها بدانند،
یا به عبارتی در این روند احساس مالکیت کنند(».همان)
حکومتداری خوب نیازمند ساز وکارهایی است که از طریق آن شهروندان به طور عادی بتوانند در
فرایند سیاستگذاری ،مشارکت نمایند .دولتها واهمه دارند که با این کار ،فرایند سیاستگذاری
کند شود ،در حالی که هر اندازه فرایند سیاستگذاری فراگیرتر باشد ،سیاستها ،و رویههای اداری
حاصله از چنین فرایندی ،قابل اجراتر و مسئوالنهتر خواهد بود.
ارکان و خصوصیات حکومتداری خوب
حکومتداری خوب را برخی بر اساس ارکان و برخی بر مبنای ویژگیهای آن ارزیابی میکنند.
ارکان حکومتداری خوب
ارکان حکومتداری خوب متشکل از بخشهای زیر میباشد:
 1بخش عمومی و دولت 2بخش خصوصی 3جامعه مدنی 4سازما نهای محلی بخش عمومی و دولت وظیفه هدایت و رهبری و برقراری حاکمیت قانون را به عهده دارند. بخش خصوصی عهدهدار ایجاد اشتغال ،درآمد ،تولید ،تجارت بوده و وظیفه کسب و کار را برعهده دارد.
 جامعه مدنی فراهم کنندهی فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است.سازما نهای محلی وظیفهی بسیج ،سازماندهی و اعمال فرهنگهای بومی را به عهده دارند(.گزارشیو.ان.دی.پی )۲۰۰۱.تعامل خوب ارکان فوق زمینه را برای تحقق حکومتداری خوب در ابعاد
مختلف فراهم مینماید .حکومتداری خوب صرفاً انجام وظیفه نیست ،بلکه چگونگی و شیوه انجام
وظایف را نیز شامل میشود .هد فها و رو شها ،هر دو اهمیت یکسانی برای حکومتداری خوب
دارند و لذا هر کشوری میتواند شرایط حکومتداری خوب را با فرهنگها ،ارز شها و هنجارهای
خود بیامیزد و آن را بومی نماید .حکومتداری خوب نباید همراه خود ،فرهنگ و ارز شهای خاص
را تحمیل نموده یا ارز شهای نادرست را دامن بزند.
عموماً اینگونه تلقی میشود که رشد اقتصادی به صورت خودکار ،توسعه انسانی را بدنبال دارد ،اما
معموالً با رشد اقتصادی تنها در برخی جنبهها توسعه انسانی حاصل میگردد و برخی امور ناقص
میماند .بدون حکومتداری خوب ،رشد اقتصادی در جامعه ،ناهمگون و ناهماهنگ خواهد بود
و منجر به ایجاد شکاف در بخشهای اقتصادی و اجتماعی میگردد .حکومتهای دارای نظام
پاسخگو و قانو نگرا به طور گسترده از چنین قطب بندی در بخش منابع ،نیروی انسانی جلوگیری
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مینمایند .حکومتداری خوب مانند بسیاری از امور دیگر به صورت تصادفی حاصل نمیشود .بلکه
نیازمند قواعد نظاممند و برنامهریزی دقیق میباشد .حکومتداری خوب نتیجه برنامهریزی خوب،
سرمایهگذاری سودمند در بخش مدیریت منابع ،مشارکت کارآمد و تصمیم سازی منطقی و معقول
است(.هیوز)۱۳۸۴:۶۵:
شاخصهای حکومتداری خوب
در مورد شاخصهای حکومتداری خوب دیدگاه واحدی وجود ندارد .به نظر میرسد کاملترین
فهرست مختصات حکومتداری خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد ارایه شده است :مشارکت،
قانو نمداری ،شفافیت ،پاسخگویی ،توجه به خرد جمعی ،اثر بخشی و کارآیی ،مسئولیت مالی،
برابری ،دیدگاه استراتژیک و اصالح مدیریت دولتی ،مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را
تشکیل می دهد(.یو.ان.دی.پی.پیشین).
مشارکت ،سنگ بنای اصلی حکومتداری خوب به شمار می رود .مشارکت مردم میتواند به
صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای مشروع مردمی رابط میان دولت و یا نمایندگان منتخبشان باشد.
مشارکت باید سازماندهی شده باشد و از طریق ابزارهای تعریف شده ،محقق گردد.
یکی از اصولی که به عنوان ضامن حقوق و آزادیهای فردی شناخته شده ،اصل حاکمیت قانون
است که به موجب آن ،دولت نیز مانند افراد ،باید تابع قانون باشد و همواره درتصمیماتی که می
گیرد و اعمالی که انجام میدهد ،قوانین و مقررات را رعایت کند(.آقابخشی:همان .):حکومتداری
خوب نیازمند چارچو بهای قانونی بی طرفانه ای است که به صورت غیر مغرضانه اجرا شوند .اجرای
بی طرفانه قانون ،تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پولیس سالم انجام پذیر است .حاکمیت
قانون بر صالحیت قانون و بویژه حفظ حقوق و آزادیهای فردی ،در مقابل قدرت دل بخواهانه و
مداخله خودسرانه مقامات دولتی تاکید می کند .بدون قانون ،اساس آزادی نیزدر معرض تهدید و
نابودی است.
شفافیت به معنای اتخاذ تصامیم و اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات است  .همچنین به معنای
دسترسی آزاد مردم به اطالعاتی است که می تواند بر زندگی آنها تأثیر گذار باشد .در این راستا باید
اطالعات کافی تهیه گردد و به صورت قابل فهم در اختیار عموم قرار داده شود .ویژگی شفافیت نظام
دموکراتیک در این است که نه فقط شاخه اجرایی حکومت ،بلکه همه ارکان و ابعاد آن و مقاما ت
عالی سیاسی و قضایی نسبت به یکدیگر و مراجع مستقل و جامعه مدنی و مردم پاسخگو باشند .در
حکمرانی خوب ،سازما نها و نهادها باید در خدمت مردم و در قبال وظایف محوله مسئول باشند.
هر مشکل یا بحران در سطح جامعه می بایست توسط سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و هیچ
معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند.
در سطح جامعه ،کنشگران زیادی با نقطه نظرات مختلف حضور دارند .حکومتداری خوب می
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بایست منافع متفاوت گروههای گوناگون را با دستیابی به یک اجماع گسترده و بر مبنای خرد
جمعی فراهم نماید .تصمیم گیری مبتنی بر اجماع فرایندی است که در آن قدرت شخصی و کنترل
اطالعات ،تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است .اجماع محوری نیازمند درک درستی
از دورنمای بلند مدت توسعه انسانی پایدار و شیوه رسیدن به اهداف دراین نوع از توسعه است.
(نادری . )۲۱:حکومتداری خوب به معنای آن است که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه
عمل کنند و بهترین استفاده را از منابع بنمایند .
تحقق حکومتداری مستلزم کنش متقابل بین نهادهای رسمی یا دولتی و نهادهای جامعه مدنی
است که بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تأکید می کند و به دلیل شرکت نهادهای گوناگون
جامعه مدنی در مدیریت و اداره امور عمومی ،می تواند به سازگاری منافع و رفع تعار ضها منجر
شود .به این ترتیب ،از منظر نظریه حکومتداری ،حکومت به عنوان یک نهاد و یا مجموعه ای از
نهادها نگریسته می شود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است و زمانی که حکومت
قادر به انجام کاری نباشد ،سایر عامالن و بازیگران ،ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام
دهند .قطعنامه کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد به صورت آشکار ،حکومتداری خوب را در
پیوند با بستر محیطی می داند که رو به سوی بهره مندی از حقوق بشر و رشد و توسعه انسانی پایدار
دارد .برای ایجاد امنیت در حکومتداری خوب بین کشورها ،دستاوردهای مشارکتی در توسعه به
رسمیت شناخته می شود و دستاوردهای تجویزی نامناسب تلقی شده است .با پیوند حکومتداری
خوب و توسعه انسانی پایدار ،بر اصولی چون مشارکت جویی ،پاسخ گویی و ارتقای حقوق بشر
تاکید می گردد و دستورالعمل های تجویزی و اجباری برای ایجاد توسعه ،مورد نظر نخواهد بود.
پیامدهای حکومتداری خوب
یکی از نتایج حکومتداری خوب مشروعیت است؛ ،مشروعیت ویژگی قابل قبول بودن و رویه
های وضع و اجرای قانون حکومت برای اتباع آن است .موضوع مشروعیت با نمایندگی و رضایت
در امور سیاسی ارتباط دارد .مساله مشروعیت عبارت از این است که چه اشخاصی محقند به عنوان
نمایندگان قدرت سیاسی عمل کنند؟ ،چه چیزی حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را مشروع
یا برحق می سازد؟ ،چه چیزی مردم را به مشروعیت یک حکومت معتقد می سازد؟ ،چه چیزی
تعیین کننده قانونی قدرت مشروع یا جانشینی مشروع و برحق قدرت است؟ .به طورکلی ،قدرتی
که اعمال می شود ،اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد نامشروع است و اگر برای اعمال
آن حقی وجود داشته باشد ،مشروع و برحق است .در واقع ،قدرت و حق را می توان مفاهیم اساسی
درک مشروعیت یا حقانیت دانست(.آقابخشی .)۳۷۵:حکومتداری خوب همچنان دارای پیامدهای
مهمی چون ایجاد وفاق ملی ،ایجاد فضای مناسب برای مشارکت گسترده سیاسی شهروندان  ،رعایت
حاکمیت قانون ،رعایت ارز شهای حقوق بشر ،تعمیم فرهنگ حسابدهی ،رهبری و مدیریت در
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برابر جامعه ،ترویج اصول شفافیت در ساختار نظام ،مسئوولیت پذیری در برابر برنامههای ملی و
بینالمللی و رعایت فرهنگ تعادل و تناسب در ساختار نظام میباشد .رفاه و سالمت در یک جامعه
زمانی به وجود می آید که تمام اعضای آن احساس کنند در جریان تحوالت آن قرار دارند و به
نوعی خود را عضو تأثیر گذار پندارند .این موضوع جز با ایجاد فرصت برای اقشار آسیب پذیر،
جهت بهبود وضعیت رفاه و آسایش آنهاخود میسر نمی شود .حکومتداری خوب شامل مجموعهای
از دیدگا هها ،مکانیزمها ،سیاستها و فرآیندهایی است که در خدمت تحقق دموکراسی و حقوق
بشر است و لذا از این دیدگاه،حکومتداری خوب را میتوان ابزار و وسیله مطلوبی در جهت تحقق
آرمان مردمساالری،حقوق بشر و حاکمیت قانون دانست.
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مبانی تئوریک سیاست خارجی
افغانستان در دوره حامد کرزی
داکتر عبدالقیوم سجادی

عصر سازندگی ،ناظر به دوره پساطالبان و حضور جامعه جهانی در افغانستان میباشد .جامعه
جهانی به رهبری امریکا در واکنش به حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر ،به منظور دستگیری بن
الدن رهبر القاعده ،نزدیکترین متحد القاعده را که همزمان با این رخداد میزبان رهبر این شبکه
محسوب میشد ،مورد حمله نظامی قرار داد .این اقدام که با فیصله شورای امنیت ملل متحد و
همراهی کشورهای عضو ناتو همراه بود ،سرآغاز عصر جدید در کشور ما شد .موافقتنامه "بن"
و روی کار آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور دولت موقت و انتقالی ،مسیر جدیدی
را پیش روی کشور گشود که میتوان از آن به عصر نوسازی سیاسی و بازسازی اجتماعی و
اقتصادی یاد کرد.
سیاست خارجی افغانستان در این دوره با تحوالت کمی و کیفی قابل توجهی همراه گردید .در
این میان نقش نظام بینالملل و قدرتهای غربی در شکل دهی محتوی و ماهیت سیاست خارجی
کشور بارز و جدی بود .اهداف جامعه جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریزم ،دمکراسیسازی و
حاکمیت قانون و در نهایت دولتسازی در دو عرصهی نوسازی سیاسی و بازسازی اقتصادی در
زودترین زمان ممکن به اهداف مهم سیاست خارجی کشور تبدیل گردید.
به لحاظ کمی ،در این مقطع دستگاه دیپلماسی افغانستان برای نخستین بار وارد عرصه گسترده
گردید .حضور افغانستان در اکثر کانفرانسهای بینالمللی ،بازگشایی نمایندگیهای سیاسی
کشور در کشورهای مختلف و باالخره حضور فعال جامعه جهانی و کشورهای غربی و اسالمی
در کابل ،همگی نماد روشنی از تحول کمی در عرصه دیپلماسی کشور بود .از نظر کیفی هرچند
شاهد تحول جدی در کارگزاران سیاست خارجی نبودیم ،اما مباحث جدید و مهمی در دستور
کار دستگاه سیاستگذاری کشور قرار گرفت.
با توجه به نقش مهم و موثر جامعه جهانی ،به ویژه کشورهای عضو ناتو ،قانون اساسی جدید
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کشور و معاهدات بینالمللی و قطعنامههای کانفرانسهای بینالمللی به منابع مهم و تعین
کننده و مبانی جهتگیری خارجی کشور تبدیل گردید .از این روی به منظور تحلیل و بررسی
سیاست خارجی افغانستان در این دوره ،عالوه بر اصول مرتبط به سیاست خارجی که در قانون
اساسی کشور بیان گردیده ،معاهدات بینالمللی و قطعنامههای بینالمللی مربوط به افغانستان
از اهمیت جدی برخوردار میباشد.
تاکنون سیاست خارجی افغانستان به گونهای مسنجم تدوین و ارایه نگردیده؛ از این روی
استراتژی سیاست خارجی ،اولویتهای ملی در عرصه سیاستگذاری خارجی و نیز طبقه
بندی اهداف ملی کشور بصورت مشخص و دقیق تعریف نشده است .علیرغم درخواستهای
مکرر پارلمان افغانستان بر اساس ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی ،تاکنون حکومت افغانستان
حتی از ارائه و جمعبندی خطوط اساسی سیاست خارجی کشور که نیازمند تصویب پارلمان
میباشد ،ناتوان بوده است.
با روی کار آمدن دولت وحدت ملی و وعدهای که رئیس جمهور غنی در مورد بازسازی
و بازبینی سیاست خارجی کشور سپرده بود ،اینک انتظار میرود که رئیس جمهور جدید با
نگاه جدی به حوزه سیاستگذاری خارجی و با نگاه متفاوت به اولویتها و مسایل سیاست
خارجی کشور ،قدمهای موثر و عملی را برای تدوین اصول و استراتژی سیاست خارجی
افغانستان بردارد .اما سیاستگذاری علمی و واقعبینانه در عرصه سیاست خارجی نیازمند درک
و شناخت دقیق و همه جانبه از فرصتها و تهدیدات ملی است .در واقع ،تدوین استراتژی
سیاست خارجی افغانستان از جهاتی پچیدهتر از گذشته و متفاوتتر از دیگر کشورهای منطقه
است .بخشی از عوامل این پچیدگی را ذیل عنوان چالشهای سیاست خارجی افغانستان ،مرور
خواهیم کرد.
مرور الزامات و چالشهای سیاست خارجی افغانستان در دوره حامد کرزی برای بیرون رفت
از تنگناهای موجود در عرصه سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی افغانستان در دولت
جدید ضروری و مفید خواهد بود .از این روی در اینجا تالش میشود تا مجموعه عوامل
تاثیرگذار بر سیاست خارجی افغانستان ،چالشها و تناقضات سیاست خارجی حامد کرزی و
نیز فرصتها و تهدیدات آن ،که محیط مشابه و ساختار سیاسی و بینالمللی نسبتا ثابت برای
سیاست خارجی کشور را به نمایش میگذارد ،به بررسی گرفته شود .بنا بر این هر چند از نظر
قلمرو تاریخی ،این نوشتار ناظر به دولت حامد کرزی میباشد ،اما از منظر ماهوی و محتوایی
به پرسشهای اساسی و عام در مباحث سیاست خارجی افغانستان میپردازد .پرسشهای ناظر
به عوامل موثر بر سیاست خارجی ،چالشها و تناقضات درونی سیاست خارجی افغانستان،
اصول و مبانی سیاست خارجی افغانستان و تهدیدات سیاست خارجی کشور.
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چارچوب نظری سیاست خارجی افغانستان
جمیز روزنا از نظریه پردازان عرصه سیاست خارجی در نوشتهای تحت عنوان« پیش نظریه در
سیاست خارجی» پنج عامل را روی سیاست خارجی کشورها تاثیر گذار میداند .عامل فرد،
عامل نقش اجتماعی ،عامل جامعه ،عامل حکومت و عامل نظام بینالملل( .برای مطالعه بیشتر
رجوع کنید به؛ سیف زاده ،سید حسین ،مبانی و مدلهای تصمیمگیری در سیاست خارجی،
ص)186
مقصود روزنا از فرد ،تاثیراتی است که شخص حاکم یا سیاستمدار روی سیاست خارجی دارد.
در این میان ذهنیت و تلقی فرد و نخبگان حاکم از خود و دیگری ،نقش جدی در سیاست
خارجی کشورها دارد .ذهنیت منفی فرد ،نسبت به غیر و دیگری مسیر سیاست خارجی را به
سوی واگریی سوق میدهد در حالی که ذهنیت مثبت فرد نسبت به دیگری سیاست خارجی
را به سوی همگرایی و همسویی هدایت میکند.
عامل نقش اجتماعی ،اشاره به جایگاه و رول اجتماعی افراد در جامعه و سیاست دارد .در
جوامع توسعه نیافته جایگاه اجتماعی فرد که در تعبیر جامعهشناسی از آن با عنوان منزلت
اجتماعی یاد میشود ،از عوامل تاثیرگذار روی زندگی سیاسی است .این عامل در سیاست
خارجی نیز تاثیرگذار میباشد .رول و نقش اجتماعی افراد در جوامع سنتی با عنوان پیشوا،
رهبر و بزرگ ،سیاست خارجی را تحت تاثیر میگذارد .عناوینی چون بابای ملت ،زعیم
جامعه و پیشوای سیاسی در جوامع سنتی از عوامل تاثیرگذار روی سیاست خارجی است.
در تلقی روزنا عامل جامعه ،عمدتا به فهم و برداشت عمومی از سیاست و تعامالت خارجی
دارد .فرهنگ و تعالیم سیاسی از مهمترین بخش افکار عمومی جامعه است .افکار عمومی
به تعبیر نظریه سیستمی پارسونز ورودیهای نظام سیاسی را شکل میدهد .فرهنگ سیاسی
جامعه در این بخش از اهمیت جدی برخوردار میباشد .فرهنگ سیاسی مدرن رفتار متفاوت
از فرهنگ سیاسی سنتی را در عرصه سیاست خارجی باز تولید میکند .شاخصهای فرهنگ
سیاسی سنتی در رفتار سیاست خارجی جامعه سنتی بازتاب مییابد .نگاه شخصی به سیاست،
استخدام کارگزاران سیاسی بر مبنای اصل انتساب و روابط خویشاوندی و شخصی ،اصل
بیاعتمادی و سوءظن نسبت به افراد خارج از قبیله ،مشارکت ستیزی و سیاست حذف رقیب،
حاکمیت اراده حاکم و فرد بجای حاکمیت قانون و باالخره تقدم منافع فردی بر منافع جمعی
از مهمترین ویژگیهای فرهنگ سیاسی سنتی است که در رهبری سیاسی جامعه و از جمله
رهبری سیاست خارجی انعکاس مییابد.
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بر اساس تحلیل روزنا از نقش عامل جامعه و فرهنگ سیاسی بر رفتار سیاست خارجی ،میتوان
جنبههای مختلف نابسامانی و چالشهای موجود در دستگاه سیاست خارجی افغانستان را تحلیل
نمود .با استفاده از این چارچوب نظری ،میتوان وضعیت موجود سیاست خارجی کشور را در
عرصه سیاستگذاری و اجرا ،مورد مطالعه و تحلیل قرار داد .مشکلهی نبود ظرفیت و کمبود
نیروهای متخصص بیش از اینکه به فقر تخصص در جامعه باز گردد ،بیشتر به انتسابگرایی در
استخدامهای رسمی مربوط میگردد .مشکلهی تقدم منافع فردی بر جمعی بیش از اینکه به ابهام
در تعریف منافع ملی باز گردد ،به ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی باز میگردد .مشکلهی
ناکارآمدی عرصه دیپلماسی ،بیش از اینکه به نبود دیپلماتهای چیره دست و توانمند مربوط
شود ،به حاکمیت اراده فرد باز میگردد ،زیرا حاکمیت اراده سیاستمدار که در جایگاه فراتر
از قانون مینشیند ،اجازه نمیدهد تا امور سیاست خارجی نهادینه گردد .از این روی سیاست
خارجی در کشورهای توسعه نیافته از جمله کشور ما بیش از اینکه قانونمند و نهادینه شده باشد،
قائیم به اراده اشخاص و افراد است.
عامل حکومت به ماهیت نظام سیاسی اشاره دارد .حکومت باز و بسته به دو نوع سیاست خارجی
متفاوت میانجامد .سیاست خارجی نظامهای باز ،انعکاس دهنده دیدگاهها و تقاضاهای مردم،
احزاب ،نهادهای اجتماعی و مدنی است .در حالی که در سیاست خارجی نظامهای بسته ،جایگاهی
برای دیدگاه مردم و افکار عمومی وجود ندارد .در نظامهای باز ،ورودیها و دادههای سیاست
خارجی ،همان خواستها وتقاضاهای جامعه و مردم میباشد که تبدیل به خروجی و تصمیم
میشود .اما در نظامهای بسته ،خواست و ارادهی دارندگان قدرت ،دادههای سیاست خارجی را
تشکیل میدهد و در بهترین حالت ،خواست فردی و شخصی لباس جمعی را بر تن میکند.
آخرین عامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی یک کشور ،نظام بینالمللی است .مقصود از نظام
بینالملل ،ساختار قدرت و نحوهی توزیع آن در عرصه بینالمللی میباشد .سیاست قدرتهای
بزرگ و قطبهای اصلی قدرت در عرصه بینالمللی از مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست
خارجی کشورهای توسعه نیافته است .هر چند در تعبیر روزنا نظام بینالملل بصورت نسبی روی
سیاست خارجی همه کشورها تاثیر دارد ،اما نقش این عامل در سیاست خارجی کشورهای
کوچک و توسعه نیافته بسیار جدی و گسترده است .افغانستان از جمله کشورهای توسعه نیافته
است که در سیاست خارجی خود بیشترین تاثیر پذیری را از نظام بینالمللی داشته است .از زمان
امیر دوست محمد خان تا شاه شجاع ،از امیر عبدالرحمن تا حبیب اهلل و از امان اهلل خان تا نادر
خان ،ظاهر شاه و محمد داوود ،قدرتهای بزرگ روس و انگلیس از عناصر کامال تاثیر گذار
بر سیاست خارجی کشور بوده است .از این منظر میتوان گفت ،فهم سیاست خارجی افغانستان
بدون درک سیاست قدرتهای بزرگ در این کشور ناقص خواهد بود1.
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افغانستان از جمله کشورهای کوچک و توسته نیافته است .با توجه به نکته تئوریک روزنا ،میزان
تاثیرگذاری نظام بینالملل در سیاست خارجی این کشور در درجه نخست قرار دارد .کشورهای
کوچک و توسعه نیافته بدلیل نیازمندیهای ملی به قدرتهای بیرونی ،بیشتر تاثیر پذیراند ،تا
تاثیرگذار و همین امر موجب تاثیرپذیری جدی این دسته از کشورها از نظام بینالمللی است.
از این روی از میان مجموعه عوامل موثر بر سیاست خارجی افغانستان ،نظام بینالملل بیشترین
تاثیر گذاری بر سیاست خارجی کشور ما را دارد .با استفاده از این نظریه میتوان امروزه نقش
قدرتهای غربی از جمله امریکا ،انگلیس ،آلمان ودیگر متحدین ناتو را بر سیاست خارجی
کشور مورد مطالعه قرار داد.
تحول در ساختار قدرت نظام بینالمللی تاثیرات همه جانبه بر سیاست خارجی کشورها بخصوص
افغانستان دارد .پایان دورهی جنگ سرد و نظام دو قطبی و ظهور نظام تک-چند قطبی تاثیرات
جدی بر سیاست خارجی کشور ما داشته و دارد .سیاست خارجی افغانستان در دوره نظام دو قطبی
همانند دیگر کشورهای جهان سوم امکان مانور و بازی سیاسی میان دو قدرت بزرگ را در پیش
داشت .گاه برای امتیاز گیری از یک قدرت تمایل به قدرت رقیب مطرح میگردید ،اما ظهور
نظام تک-چند قطبی این امکان را از سیاست خارجی ما سلب نموده و محدودیت بیشتری را برای
ما ایجاد نموده است.
حضور ایاالت متحده امریکا و ناتو در چوکات ائتالف مبارزه با تروریزم از گذینههای موثر و
جدی در سیاست خارجی افغانستان محسوب میشود .پررنگتر شدن نقش قدرتهای سیاسی
و اقتصادی چین ،جاپان ،روسیه و آلمان زمینههای بیشتری را برای مانور و بازی سیاستمداران
جهان سوم از جمله کشور ما ایجاد میکند .اما سیاست یکجانبه گرایانه امریکا و غرب ،سیاست
خارجی ما و کشورهای جهان سوم را با محدودیت جدی روبرو میسازد.
سیاست خارجی افغانستان متاثر از مجموعه عواملی است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در
تعریف اصول ،اهداف ،استراتژی و مسایل آن تاثیر گذار میباشد .در مورد سیاست خارجی
افغانستان در دوره سازندگی سه دسته عامل تاثیر جدی داشته است .البته نقش عوامل دیگر را نیز
نمیتوان نادیده انگاشت .اما در میان مجموعه عوامل موثر بر سیاست خارجی کشور ،سه متغیر
نقش برجسته و جدی داشته اند .در ذیل به اختصار این عوامل مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
الف) نظام بینالملل
نوع و ماهیت نظام بینالملل ،تاثیرات متفاوتی بر سیاست خارجی کشورها دارد .در این میان
نقش نظام بینالملل بر سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه جدی و اساسی است .در میان
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نظریههای مختلف روابط بینالملل و به تبع ،نظریههای سیاست خارجی ،کنت والتز با پایه گذاری
نظریه نئوریالیسم بر این مساله تاکید نمودند که کنشها و واکنشهای دولتها در قبال همدیگر،
بیش از هر امری متاثر از نقش نظام بینالمللی است .منظور والتز از نظام بینالملل توزیع قدرت
و تواناییها میان دولتها و واحدهای سیاسی است که در آن ،جهتگیریهای کالن بینالمللی
و قطببندی قدرت در عرصه جهانی از اهمیت جدی برخوردار میباشد( .رابرت جکسون،
درآمدی بر نظریههای روابط بینالملل ،ص  118و اسکات برچیل و همکاران ،نظریههای روابط
بینالملل ،ص )58بنا بر این نظام بینالملل ،نحوه توزیع قدرت و تاثیر گذاری کشورها و بازیگران
را در نظم بینالمللی و سیاست بینالملل انعکاس میدهد .در میان کشورهای مختلف توسعه
نیافته و جهان سومی ،سیاست خارجی افغانستان در تعریف اصول و تعیین اهداف و جهتگیری
خارجی خود بیشترین تاثیر پذیری را از نظام بینالملل در مقطع مورد بحث داشته است .این تاثیر
پذیری دالیل متعددی داشته و برای آن نمونههای فراوانی را میتوان ارائه داد.
دالیل تاثیر پذیری سیاست خارجی افغانستان از نظام بینالملل
با استفاده از تئوری اتصال دو سطح تحلیل هانریدر و جمیز روزنا ،میتوان بخشی از دالیل تاثیر
پذیری سیاست خارجی افغانستان از نظام بینالملل را توضیح داد .بخش دیگر از این دالیل به
شرایط خاص و ویژه افغانستان مرتبط میگردد .در نظریه اتصال دو سطح تحلیل روزنا گفته
میشود که کشورهای توسعه نیافته و کوچک بیشترین تاثیر پذیری را از نظام بینالملل و
سیاست خارجی قدرتهای بزرگ دارند .زیرا این کشورها هم برای مقابله با تهدیدات ملی
و حفظ موجودیت خود و هم برای پیمودن مسیر توسعه و از بین بردن فقر نیازمند کمکهای
خارجی است .این نیازمندی سیاست خارجی کشورهای ضعیف و جهان سومی را به شدت به
سیاست بینالملل و سیاست خارجی قدرتهای بزرگ وابسته میسازد ( .سیف زاده ،مبانی و
مدلهای تصمیمگیری در سیاست خارجی ،ص )140
در این میان افغانستان بعنوان کشور درگیر جنگ و بحران و پشت سر نهادن سالهای متمادی
جنگ و نا امنی برای حفظ موجودیت و بقای خود در دوره سازندگی در سطح باالیی از
وابستگی به نظام بینالملل برخوردار بوده است .شرایط و اوضاع خاص این کشور نیز زمینههای
تاثیر پذیری سیاست خارجی این کشور از نظام بینالملل را بیش از پیش فراهم نمود .بنا بر این
با در نظرداشت مباحث تئوریک سیاست خارجی و شرایط ملی افغانستان ،دالیل تاثیر پذیری
سیاست خارجی افغانستان در عصر سازندگی را در محورهای زیر میتوان بیان کرد:
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 - 1نیاز به همکاری کشورهای خارجی
میان میزان نیازمندی و میزان تاثیر پذیری ،رابطه مستقیم وجود دارد .این سخن بدین معنا است
که نیازمندی جامعه افغانستان به جامعه جهانی و کشورهای غربی ،سیاست خارجی افغانستان را
به گونه جدی تحت تاثیر قرار داد .پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تعامالت
افغانستان با جامعه جهانی را وارد مرحله تازهای ساخت .این تعامل تازه تحت تاثیر بیتوجهی
امریکا و کشورهای غربی به افغانستان پس از جهاد قرار داشت .کشورهای غربی و به ویژه
امریکا عالقمندی و اهداف خاصی برای خود جهت ادامه مساعدت به افغانستان نمیدیدند.
آغاز جنگهای خونین داخلی در افغانستان و سپس ظهور رژیم طالبانیسم و افراطیت با نقش
نظارهگری امریکا همراه بود .در این برهه زمانی ده ساله (دهه هفتاد شمسی) امریکا و کشورهای
غربی افغانستان را به حال خود رها کرده و صرفا نقش تماشا کننده را در قبال این کشور ایفاء
نمودند .اما در این میان شریک و متحد استراتژیک امریکا ،پاکستان ،با حمایت همه جانبه از
برخی حلقات و روی کار آوردن رژیم طالبان به شدت سیاست اعمال نفوذ در افغانستان را دنبال
میکرد.
حضور مجدد جامعه جهانی و غرب در افغانستان تنها پس از رخداد یازدهم سپتامبر  2001و
حمله تروریستی به مراکز اقتصادی ،سیاسی و نظامی امریکا صورت گرفت .پس از این مقطع
کشورهای غرب و امریکا رویکرد تازهای را در سیاست خارجی خود در قبال افغانستان در پیش
گرفتند .در این رویکرد ،محورهای جدیدی از تعامل با افغانستان رونما گردید و کشورهای
غربی بیشترین نقش را در ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان ایفاء نمودند.
نیازمندی افغانها به جامعه جهانی و غرب ،زمینههای تاثیر گذاری بیشتر کشورهای غربی و تاثیر
پذیری افغانستان را مهیا ساخت .برگزاری اجالس بن و امضای موافقتنامه با حضور و نظارت
سازمان ملل و کشورهای غربی ،سنگ بنای این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری بود .نمایندگان
حلقات سیاسی اشتراک کننده در این اجالس ،بنا بر چالشهای امنیتی در کشور ،رسما از جامعه
بینالمللی و کشورهای غربی و ملل متحد تقاضا میکنند تا برای ایجاد امنیت ،دفاع از استقالل
و تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از مداخالت خارجی ،دولت افغانستان را حمایت نمایند.
این تقاضا نشان دهنده نیازمندی جدی افغانستان به جامعه جهانی برای حفظ بقاء و موجودیت
افغانستان بود ،که در موافقتنامه بن تجلی یافت .افغانستان هر نوع تاثیر پذیری از جامعه جهانی
را برای حفظ موجودیت خود ناگزیر میپذیرد .همچنانکه در آغازین روزهای شکلگیری نظام
سیاسی جدید ،احزاب و حلقات سیاسی افغانستان بر ضرورت حضور جامعه جهانی و نیروهای
بینالمللی در افغانستان تاکید مینمودند ،این ضرورت برای مدتها همچنان باقی ماند و دولت

13

افغانستان در عرصههای مختلف سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و تعلیمی ،خود را به کمکهای جامعه
جهانی وابسته میدید .این وابستگی ،سیاست خارجی افغانستان را در معرض تاثیر پذیری از
دیدگاهها و نقطه نظرات کشورهای غربی و خارجی قرار داد.
 - 2مقابله با تهدیدات ملی و ایجاد امنیت
افغانستان در طی دروه مقاومت و حاکمیت طالبان ،با تهدیدات خارجی جدی روبرو بود.
مداخالت پاکستان و حمایت آشکار این کشور از طالبان ،امنیت ملی و حاکمیت ملی افغانستان را
با تهدیدات جدی مواجه ساخت .مقابله با این تهدیدات ،افغانستان را نیازمند مساعدت و همکاری
جامعه جهانی میساخت .برای رفع تهدیدات و ایجاد امنیت ملی به عنوان مهمترین اهداف ملی
و دارای اولویت ،افغانستان به کمکهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی جامعه جهانی متکی بود .این
اتکاء سیاست خارجی افغانستان را به سوی تاثیر پذیری از سیاست خارجی قدرتهای بیرونی
سوق میداد .امضای قراردادهای امنیتی و معاهده استراتژیک با امریکا علیرغم هزینههای حقوقی
و سیاسی برای افغانستان تنها با ارجاع به این ضرورت توجیه مییابد.
ب) ذهنیت نخبگان حاکم
دومین عنصر مهم و تاثیر گذار بر سیاست خارجی افغانستان در عصر نوسازی به ذهنیت و
برداشتهای سیاسی نخبگان حاکم مربوط میشود .منظور از ذهنیت نخبگان ،طرز دید و تلقی
دارندگان قدرت سیاسی نسبت به منافع ملی افغانستان ،فرصتها و تهدیدات ملی و بینالمللی و
در نهایت نوع نگاه و برداشت شان از خود و دیگری ،بخصوص جامعه جهانی و کشورهای غربی
حاضر در افغانستان باز میگردد .نخبگان حاکم به طبقهای اطالق میگردد ،که بصورت رسمی
زعامت و رهبری سیاسی جامعه را در دو بعد داخلی و خارجی به عهده دارند .نوع نگاه این طبقه
نسبت به ماهیت سیاست و قدرت ،ماهیت نظام بینالملل و منافع ملی افغانستان از عناصر مهم و
سازنده سیاست خارجی افغانستان محسوب میشود.
ذهنیت فردگرایانه و فرا قانونی نخبگان حاکم تاثیرات مستقیم بر تنظیم و رهبری دستگاه سیاست
خارجی کشور داشته است .بر خالف کشورهای توسعه یافته ،نوع نگاه نخبگان ما به سیاست،
نگاه شخصی و فردگرایانه بوده و منافع ملی کشور در چارچوب همین نگاه بازخوانی و تعریف
میشود .هر چند ممکن است نخبه سیاسی حاکم بدون توجه و اراده قبلی در تصمیمگیریهای
سیاسی خود در حوزه سیاست خارجی تحت تاثیر این ذهنیت قرار داشته باشند .اما نتیجه این
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ذهنیت در تعریف منافع ملی ،امنیت و تهدیدات ملی ،این مفاهیم را از حد منافع جمعی ،امنیت
عمومی و تهدیدات همگانی در حد منافع شخصی ،تهدیدات شخصی و امنیت فردی تقلیل
میدهد.
ذهنیت مثبت یا منفی نخبگان سیاسی سمت و سوی سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار میدهد.
این ذهنیت در برقراری مناسبات و تنظیم سطح مناسبات تاثیرات جدی و عمیقی را از خود بجای
میگذارد .ذهنیت منفی موجب جهتگیری منفی و همراه شک و تردید و بیاعتمادی به دیگران
میشود ،در حالی که ذهنیت مثبت ،این جهتگیری را به سوی همگرایی و همسویی سوق
میدهد.
مقایسه سیاست خارجی افغانستان و جهتگیری کشور ما در قبال غرب ،ناتو و امریکا در نیمه اول
و دوم دهه هشتاد بخوبی نقش این ذهنیت را در سیاست خارجی انعکاس میدهد .در نیمه اول
دهه هشتاد ،به دلیل ذهنیت مثبت و همراه با خوشبینی ،سیاست خارجی افغانستان مسیر همگرایی
و همسویی با جامعه جهانی و امریکا را در سطح بلند دنبال میکند .در حالی که در نیمه دوم
دههی هشتاد این ذهنیت با شک و تردید و بیاعتمادی و بد گمانی نسبت به اراده و نیات غرب
و امریکا در افغانستان همراه میشود و جهتگیری سیاست خارجی را به سوی واگرایی و تنش
سوق میدهد.
همچنانکه میزان تاثیرات نظام بینالملل بر سیاست خارجی کشورها به میزان توسعه نیافتگی
کشورها ارتباط میگیرد ،میزان تاثیرات ذهنیت نخبگان سیاسی حاکم بر جهتگیری سیاست
خارجی کشورها نیز به میزان توسعه نیافتگی سیاسی کشورها مربوط میشود .کشور توسعه نیافته
بیش از دیگر جوامع تحت تاثیر اراده افراد و اشخاص قرار دارند .در این جوامع بجای نهادها
افراد تصمیمگیری میکنند .امور قائیم به افراد است نه نهادها .در نهایت وضعیت روانی و ذهنی
افراد ،عنصر مهم و تاثیر گذار در تصمیمگیریهای سیاسی میباشد .بر خالف ،جوامع توسعه یافته
امور قائیم به نهادها بوده و نقش افراد کمرنگ و ضعیف است .در این جوامع قانون بجای اراده
حاکم مینیشند و نهادها بجای افراد تصمیم میگیرند .سیاست خارجی کشورهای توسعه یافته
کمتر تحت تاثیر اراده و ذهنیت افراد قرار دارد .از این روی جابجایی افراد در سطوح مختلف
تصمیمگیری ،پروسه سیاستگذاری را کمتر متاثر میسازد .در حالی که در جوامع توسعه نیافته
بدلیل تاثیر گذاری جدی افراد ،جابجایی آنان همانند ذهنیت و برداشتهای ذهنی شان بیشترین
تاثیر را بر پروسه تصمیمگیری دارد.
مقایسه کشور توسعه نیافتهای مانند افغانستان با کشور توسعه یافتهای مانند ایاالت متحده امریکا،
به خوبی این تفاوت را در پروسه تصمیمگیری و سیاستگذاری نشان میدهد .در کشور امریکا
پروسه تصمیمگیری تحت تاثیر دیدگاه کارشناسان مختلف و وابسته به نهادهای رسمی قرار دارد،
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در حالی که در کشور ما این تصمیمگیریها بیشتر تحت تاثیر تلقی و برداشتهای ذهنی تیم
حاکم و یا حتی فرد حاکم و رئیس جمهور کشور قرار دارد.
در افغانستان بخش عمده سیاست خارجی در نهاد ریاست جمهوری تنظیم میگردد و برای اجرا
به وزارت امور خارجه ابالغ میشود .وزارت خارجه عمدتا نقش مجری تصامیم نهاد ریاست
جمهوری را دارد .حتی در برخی موارد تصمیم شخص رئیس جمهور به عنوان سیاست خارجی
کشور اعالم میگردد .این در حالی است که در کشور امریکا چندین نهاد در پروسه تصمیمگیری
و تنظیم سیاست خارجی دخیل میباشند .وزارت خارجه و کاخ سفید تنها دو نهاد دخیل در
سیاستگذاری است .در کنار این دو نهاد ،سازمان استخبارات امریکا(سیا) ،کنگره و نمایندگان
مردم ،شورای امنیت ملی و در برخی موارد پنتاگون و وزارت دفاع و مالیه این کشور نیز از
نهادهای موثر بر فرایند تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه سیاست خارجی است .در جوامع
توسعه نیافته از جمله افغانستان تصمیمگیریها بیشتر حالت شخصی و فردی داشته و نه تنها قائیم
به نهاد نیست ،که حتی محروم از مشورهها و دیدگاههای آکادمیک و دارندگان تجربیات عملی
میباشد .در حالی که در یک کشور توسعه یافته ،دیدگاه صاحب نظران مبنای تصمیمگیری و
سیاستگذاری قرار میگیرند(.برای مطالعه فرایند سیاستگذاری خارجی امریکا ،بنگرید به:
راهبرد امنیت ملی امریکا ،گردآورنده محمود یزدان فام ،مطالعات راهبردی)1387 ،
ج) مقتضیات و شرایط داخلی افغانستان
افغانستان یک کشور در حال جنگ ،درگیر عقب ماندگی و فقر اقتصادی بوده و رهایی از
بنبست جنگهای داخلی ،از بین بردن فقر و نجات جان مردم ،در نهایت مردم و سیاستمداران
افغانستان را وادار نمود تا به خواست و اراده قدرتهای خارجی و کشورهای غربی تسلیم گردند.
اعالم آمادگی کامل برای پذیرش برنامههای جدید کشورهای غربی در اجالس بن ،تقاضای
مکرر و جدی از این کشورها برای اعزام نیروهای نظامیشان به افغانستان ،بیانگر اوج نیازمندی
افغانستان به این کشورها بود.
شرایط اسفبار و همراه با درد و رنج در افغانستان که میراث حاکمیت رژیم واپسگرای طالبانیسم
بود ،مردم و سیاستمداران افغانستان را آماده هر نوع سازش و چارهجویی برای رهایی از شرایط
غیر قابل تحمل کشور نمود .این امر فرصت ارزشمندی را برای کشورهای غربی جهت تاثیر
گذاری و نفوذ در افغانستان فراهم ساخت.
شرایط خاص داخلی افغانستان ،پس از حادثه یازدهم سپتامبر نقش جدی در ایجاد بستر مساعد
تاثیر گذاری کشورهای خارجی در این کشور را فراهم ساخت .مردم افغانستان برای نجات از
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فقر ،جنگ و نا امنی ،مهاجرت و آوارگی ،از حضور جامعه جهانی و کشورهای غربی در کشور
شان به گرمی استقبال نموده و این حضور را نه تنها در راستای نفوذ این کشورها تلقی ننمودند،
بلکه این حضور را سرآغاز زندگی سیاسی جدید و همراه با امنیت ،نوسازی و بازسازی در کشور
دانستند .چنین تصوری در افکار عمومی ،زمینههای تاثیر پذیری سیاست خارجی افغانستان از
سیاست بینالملل را در سالهای بعدی فراهم ساخت.
استمرار جنگ و نا امنی در کشور ،ادامه فعالیتهای تروریستی و خرابکارانه ،برنامههای دیگر
دولت افغانستان را با چالش جدی روبرو ساخت .این امر از یکسو برقراری امنیت و ثبات سیاسی
را در اولویت اهداف و برنامههای سیاست خارجی افغانستان در این دوره قرار داد و از جانب
دیگر تعقیب اهداف سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد .بروز تنش و واگرایی در
سیاست خارجی افغانستان با جامعه جهانی و کشورهای غربی نیز تحت تاثیر گسترش ناامنی و
ناکامی افغانستان و همکاران بینالمللی در تامین هدف مشترک بود؛ هدفی که فلسفه و دلیل
اصلی حضور غرب در افغانستان را تشکیل میداد .مبارزه با تروریزم و برقراری امنیت و ثبات
در افغانستان.
نظام بینالملل و اصول سیاست خارجی افغانستان
بدون شک دولت عصر نوسازی افغانستان که پس از سقوط حاکمیت طالبان تاسیس گردید،
محصول تالشها ،برنامه و فعالیتهای جامعه جهانی ،سازمان ملل و ایاالت متحده امریکا بود .در
اجالس بن که در آن کشورهای تاثیر گذار در افغانستان و حلقات سیاسی و جناحهای مختلف
جامعه افغانستان گردهم آمدند ،در واقع میزبان سازمان ملل ،کشورهای غربی و به ویژه ایاالت
متحده امریکا بودند .تنظیم آجندای این اجالس ،مدیریت و سازماندهی اجالس و در نهایت
رای زنی و ایجاد مفاهمه بر سر نحوه توزیع مناصب سیاسی در دولت جدید افغانستان و مهمتر
از همه زمینهسازی برای توافق برسر حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور موقت دولت جدید
توسط نماینده سازمان ملل متحد و نمایندگان دولت امریکا ایجاد گردید .در این زمینه یکی از
دست اندرکاران اجالس و از ماموران ارشد دیپلماتیک دولت امریکا بر این باور است که نقش
اساسی در گردآوری افغانها در اجالس بن را ایاالت متحده امریکا با همکاری سازمان ملل متحد
داشت ،اما ما همواره تالش نمودیم تا ذهنیت افغانها و منطقه را در نظر گرفته و از پر رنگ شدن
نقش امریکا در اجالس جلوگیری نماییم.
در اجالس بن جیمز دابنز به عنوان یکی از کارگزاران دولت امریکا ،در همکاری و همراهی با
اخضر ابراهیمی نقش جدی و مهمی را ایفاء نمود که در نهایت با به قناعت رسانیدن حلقات مدعی
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قدرت ،توانستند متن موافقتنامه را به امضاء برسانند .دابنز در مورد نقش امریکا بصورت غیر
مستقیم یاد آور میشود که پس از اعالم چارچوب توافقی بر سر توزیع قدرت و مناصب سیاسی
در افغانستان ،مخالفتها و دیدگاههای متناقض ظهور نمود .از جمله نمایندگان اتحاد شمال و
جبهه مقاومت که سالیان متمادی با رژیم طالبان جنگیده بودند و در سقوط حکومت طالبان نیز
در همکاری با نیروهای بینالمللی نقش جدی داشتند ،خواستار سمتهای بیشتر و کلیدیتر در
دولت آینده بودند .ربانی حاضر نبود به سادگی قدرت را به حامد کرزی واگذار نماید .برخی از
حلقات از جنبههای دیگر تقاضاهایی را مطرح میکردند که توافق در این اجالس را با ناکامی
روبرو میساخت .آنان خواستار به تعویق انداختن اجالس و ادامه مذاکره بر سر مکانیزم اجرایی
حکومت جدید بودند .دابنز میگوید :ما از تعویق مذاکرات و ادامه آن در زمان دیگر نگران
بودیم و بر این باور بودیم که اگر اجالس به زمان دیگری موکول گردد ،توافق نسبی ایجاد شده
در برخی محورها نیز از بین خواهد رفت .لذا من با واشنگتن تماس گرفتم تا کسب تکلیف نمایم.
دستور داده شد که نمایندگان را در بن نگهدارید تا کالین پاول از طریق تلفن برخی از افراد متنفذ
را وادار سازد که از بنبست اجالس جلوگیری نمایند(.جیمز دابنز ،ص)168
موافقتنامه بن ،نقش اسناد موسس برای نظام سیاسی جدید در افغانستان را دارد .این سند مهم
که با اشتراک کشورهای موثر منطقه و نمایندگان جناحهای مختلف سیاسی موجود در کشور(
روم ،قبرس ،جبهه مقاومت ،سایرین) تنظیم و تصویب گردید ،خطوط اساسی حکومت موقت و
انتقالی تا زمان تاسیس حکومت منتخب را ترسیم نمود .این خطوط سیاسی هیچگاه در محدوده
حکومت موقت و انتقالی باقی نماند ،بلکه بعد از آن در تسوید ،تدوین و تصویب قانون اساسی
جدید افغانستان نیز انعکاس یافت.
مروری بر اصول سیاست خارجی افغانستان بر مبنای قانون اساسی ،حکایت از نقش و تاثیر جدی
و مهم نظام بینالملل در تنظیم مبانی و چارچوب سیاست خارجی افغانستان دارد .در قانون اساسی
افغانستان مواردی مانند التزام به معاهدات و میثاقهای بینالمللی و اعالمیه جهانی حقوق بشر،
تعهد برای مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر ،تعهد به دمکراسی و حاکمیت قانون به چشم
میخورد که بدون تردید تحت تاثیر گفتمان مسلط جهانی و سیاست قدرتهای خارجی وارد
عرصه قانونگذاری گردید.
چالشهای سیاست خارجی افغانستان در دوره نوسازی
با توجه به مباحث نظری این نوشتار ،سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه با برخی چالشها و
محدودیتهایی روبرو میباشد .این چالشها در مورد سیاست خارجی افغانستان در تدوین اصول
و محورهای اساسی و تعقیب اهداف ملی تبارز مییابد .بررسی اجمالی اصول سیاست خارجی در
قانون اساسی افغانستان ،بیانگر تناقضات دورنی و چالشهای تئوریک سیاست خارجی افغانستان
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به عنوان کشور در حال توسعه میباشد .در ذیل به سه چالش اساسی اشاره میشود.
 - 1چالش گفتمان اسالمی و سکوالریسم
سیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان بخشی از سیاستگذاری و رهبری جامعه
اسالمی بر اصل سوم قانون اساسی استوار گردیده است .اصل سوم قانون اساسی قانونگذار را
مکلف میسازد تا در تدوین قوانین ،احکام و معتقدات اسالمی را رعایت نماید .از این روی
قوانین مخالف و ناسازگار با ارزشها و معتقدات اسالمی ،فاقد اعتبار و وجاهت قانونی اعالم
میگردد .رابطه این اصل با سیاست خارجی حد اقل از دو بعد عمده میتواند قابل توجه باشد.
از یکسو سیاست خارجی عهده دار تنظیم مناسبات خارجی کشور با دیگر ملل جهان بر مبنای
قانون میباشد .محورهای مهم سیاست خارجی که باید توسطه رئیس جمهور تهیه و تدوین
گردد ،در نهایت نیازمند تایید پارلمان و مجلس نمایندگان افغانستان است .مجلس قانونگذاری
در تصویب و تایید خطوط اساسی سیاست کشور و از جمله سیاست خارجی با در نظر داشت
اصل سوم قانون اساسی یعنی عدم مغایرت قوانین و مصوبات با ارزشها و معتقدات اسالمی اقدام
مینماید .بنا بر این سیاستگذاری و تایید سیاستهای کالن ملی در دو حوزه داخلی و خارجی
نیز از وظایف قوه مقننه است که باید با رعایت و احترام به ارزشهای اسالمی صورت گیرد.
از جانب دیگر ،معاهدات دو جانبه و چند جانبه بینالمللی خود از مصادق قوانین نافذه کشورها در
مناسبات بینالمللی محسوب میگردد .این معاهدات و قراردادها صرفا پس از طی مراحل قانونی
میتواند به مرحله اجرا گذاشته شود .در طی مراحل معاهدات و قراردادها ،تصویب مجلس
قانونگذاری یکی از مراحل اساسی محسوب میشود .قوه مقننه در تصویب این معاهدات مکلف
است تا اصل سوم قانون اساسی را رعایت نماید .رعایت و احترام به ماده سوم قانون اساسی بدین
معنا است که معاهدات و قراردادهای دو یا چند جانبهی مغایر با ارزشهای اسالمی ،فاقد وجاهت
و اعتبار قانونی میباشد.
از طرف دیگر سیاستگذاری در عرصه سیاست خارجی ،امروزه تحت تاثیر گفتمان سکوالریستی
غالب در علوم سیاسی ،روابط بینالملل ،اداره و رهبری قرار دارد .گفتمان غالب در مباحث
تئوریک سیاست خارجی ،گفتمان لیبرالیسم غربی است که نگاه سکوالریستی از ویژگیهای
اساسی آن میباشد .سیاستگذاری در کشورهای اسالمی از جمله افغانستان ،از یکسو تحت
تاثیر الزامات بینالمللی ناگزیر باید مقتضیات زمانه و نظام بینالملل را مورد توجه قرار دهد و از
سوی دیگر ملتزم به رعایت و احترام ارزشها و معتقدات اسالمی این جوامع میباشد .در نتیجه
سیاستگذار در میانهی دو الزام قانونی و بینالمللی در حرکت است و این امر سیاست خارجی
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را با چالش تصمیمگیری و سیاستگذاری روبرو میسازد.
الزام نخست برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان ،ناشی از قانون اساسی و قوانین
نافذه این کشور اسالمی است .در حالی که الزام دومی ناشی از واقعیتهای بینالمللی و ماهیت
سکوالریستی سیاست بینالملل بوده و عمدتا ماهیت فرا قانونی دارد .ابزارهای مادی مانند
ثروت بینالمللی و نهادهای بینالمللی و ابزارهای غیر مادی مانند تکنالوژی و تجارت بینالملل،
کشورهای اسالمی را ناگزیر میسازد تا مقتضیات و الزامات سیاست بینالمللی سکوالر را در
تنظیم مناسبات خارجی و تدوین سیاست خارجی شان مورد توجه و اهتمام قرار دهند.
جمع بین اصل اول و اصل هفتم در حوزه سیاست خارجی نیز از این منظر تناقض نما است .از
یکسو ما در سیاست خارجی خویش ناگزیر از رعایت قوانین و معتقدات اسالمی هستیم و از
جانب دیگر ماده هفتم قانون اساسی احترام و رعایت اعالمیه جهانی حقوق بشر را مطرح میکند.
البته جمع هر دو مادهی به ظاهر متناقض ،با در نظر داشت یک اصل حقوقی امکان پذیر است؛
اصلی که یک ماده را در پرتو ماده دیگر معنا میکند .یکی اصل حاکم است که باید سایر مادهها
با توجه به مفاد اصل حاکم معنا و تا جایی که مغایر با اصل حاکم نباشد مقبول و موجه میباشد.
در اینجا ماده سوم همان اصل حاکم است؛ زیرا ماده سوم بر خالف ماده هفتم غیر قابل تعدیل
بوده و این امر حکایت از اهمیت این ماده و اهتمام بیشتر قانونگذار بدان را دارد.
با در نظر داشت اصل حاکم بودن ماده سوم ،تناقض ظاهری میان دو ماده سوم و هفتم و در نهایت
اصل اول و هفتم در بحث اصول سیاست خارجی مرتفع خواهد شد .بدین معنا که شعاع وجودی
و مرز رعایت و احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر تا جایی است که مغایرت با احکام و معتقدات
اسالمی نداشته باشد .اما در عرصه اجرا و رفتارهای عملی همچنان رفتارهای سیاست خارجی ما
در تنگنای دو الزام یاد شده قرار دارد .در این گونه موارد طبعا میتوان به قاعده عقلی اولویت
،که خود نیازمند مطالعه دقیق و کارشناسانه است ،استناد کرد.
با توجه به توضیح فوق ،دولت افغانستان در عرصه سیاست خارجی ،هم باید اصول و معتقدات
اسالمی را رعایت نماید و هم اعالمیه جهانی حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد .اما رعایت و
احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر با توجه به اصل نخست نمیتواند نا محدود و مطلق باشد ،بلکه
این رعایت تا جایی است که به نفی اصل سوم و معتقدات اسالمی نیانجامد .در غیر این ،رعایت
و احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر اگر به نفی اصل اول باز گردد ،خود شایستهتر به نقض و
نفی خود میباشد .دقیقا به همین دلیل است که از منظر برخی از صاحب نظران مطرح علوم دینی،
قانون اساسی فعلی افغانستان کامال اسالمی و منطبق با شریعت اسالم است.
بدون شک همچنانکه اشاره شد ،گنجانیدن هر دو اصل به ظاهر متناقض ناشی از دو نوع الزام
و مجبوریت در دو عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری کشور اسالمی افغانستان بوده است.
20

رعایت ارزشها و معتقدات اسالمی اصل اولی و مهم برای جامعه اسالمی افغانستان است که در
قانون اساسی کشور به صراحت تسجیل یافته و در گذشته نیز قوانین اساسی کشور بر آن تاکید
داشته است .اما قرار دادن اصل احترام به حقوق بشر غربی ناشی از محذوریت قانونگذار و
شرایط خاص افغانستان بود که با حضور جامعه جهانی در این کشور ایجاد گردید .نگارنده به یاد
دارد که این ماده با مخالفت جدی نمایندگان لویه جرگه قانون اساسی روبرو گردید ،اما با اصرار
نمایندگان کشورهای غربی و به ویژه نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان و سفرای برخی
از کشورهای غربی و از جمله زلمی خلیل زاد ،سفیر امریکا در افغانستان ،وارد قانون اساسی شد.
 - 2چالش استقالل سیاسی و جلب مساعدت بینالمللی
استقالل سیاسی و تامین حاکمیت ملی از اهداف مهم و حیاتی کشورهای در حال توسعه در
عرصه سیاست خارجی محسوب میشود .این کشورها همواره در معرض نقض حاکمیت ملی و
مداخله کشورهای خارجی و قدرتهای بزرگ قرار داشته اند .از این روی دفاع از استقالل و
حاکمیت ملی برای این کشورها در صدر اهداف سیاست خارجی جای دارد .اما تامین این اصل
در عرصه اجرا با دشواریها و چالشهای جدی روبرو میباشد .مهمترین چالش در این میان
تاکید بر حفظ استقالل سیاسی و حاکمیت ملی از یکسو و تالش برای جلب کمکهای خارجی
در عرصه سیاسی و اقتصادی از جانب دیگر است .اما در این میان رویکرد عقالنی به سیاست
خارجی که البته در مفهوم نسبی آن بیانگر پرهیز از بدترینها و رفتن به سوی بدها میباشد،
تنها گزینه رهایی از چالش یاد شده خواهد بود( .ر.ک  :کریستفر هل ،ماهیت متحول سیاست
خارجی ،ترجمه علیرضا طیب ،ص )176
البته این تناقض تنها اختصاص به سیاست خارجی افغانستان ندارد ،بلکه بیشتر کشورهای در حال
توسعه و جهان سومی با چنین چالشی روبرو هستند .چالش استقالل حقوقی و وابستگی عینی.
از نظر حقوقی این کشورها دارای حاکمیت ملی بوده و از استقالل برخوردار اند ،اما در عمل
با توجه به نیازمندیهای سیاسی و اقتصادی این کشورها به کمکهای سیاسی و اقتصادی ملل
توسعه یافته ،در عمل موجودیت چنین استقاللی با مخاطرات جدی روبرو میباشد.
از این تناقض در مباحث تئوریک سیاست خارجی با عنوان چالش استقالل و وابستگی یاد
میشود؛ استقالل در تیوری و وابستگی در عمل .امروزه بیشتر کشورهای جهان سوم و در حال
توسعه با توجه به نیازمندیهای شان به کشورهای توسعه یافته ،در عمل دچار وابستگی است.
جلب کمکهای سیاسی و اقتصادی کشورهای خارجی این کشورها را ناگزیر میسازد در عرصه
سیاست خارجی ،منافع و خواست کشورهای کمک دهنده را مورد توجه قرار دهند .افغانستان از
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این منظر در وضعیت خاص قرار دارد .از یکسو بر استقالل و حاکمیت ملی تاکید داریم و از
سوی دیگر نیازمند جلب کمکهای خارجی هستیم .اولی ایجاب تصمیمگیری مستقالنه و به دور
از تاثیر پذیری قدرتهای خارجی را دارد ،در حالی که دومی ،ما را ناگزیر میسازد تا خواستها
و نقطه نظرات کمککنندگان را نیز در تصمیمسازیهای سیاست خارجی مورد توجه قرار دهیم.
هر دو نکته به عنوان اهداف سیاست خارجی افغانستان مورد توجه جدی قرار دارد .تالش برای
جلب کمکهای بینالمللی و همراهی نظام بینالملل و به ویژه دارندگان ثروت و قدرت در
عرصه جهانی و تاکید بر حفاظت از استقالل سیاسی و حاکمیت ملی (.برای مطالعه بیشتر رجوع
کنید ،به حاجی یوسفی امیر محمد1387 ،؛ )68
دو مثال زنده در همسایگی ما به دو کشور ایران و پاکستان باز میگردد .براساس تلقی کالسیک
از مفهوم حاکمیت ملی ،ایران حق دارد تا در مورد فعالیتهای هستهای خویش هر گونه که
بخواهد تصمیم گیرد .ذخیره سازی اورانیوم با هر درجهای که در توان ملی این کشور و مورد
نیاز شان باشد ،میتواند صورت گیرد .اما از سوی دیگر الزامات بینالمللی و فشارهای قدرتهای
بزرگ مبنی بر عدم فعالیتهای هستهای ایران و متوقف نمودن غنی سازی اورانیوم با بیش از پنج
فیصد بیانگر چالش جدی اصل حاکمیت ملی این کشور است .در نهایت ایران یکی از دو مسیر
را باید گزینش کند؛ یا ادامه فعالیت و اصرار بر اصل استقالل و حاکمیت ملی و یا قبول توصیه و
خواست جامعه جهانی و متوقف نمودن غنی سازی که به معنای چشم پوشی از مفهوم کالسیک
حاکمیت ملی و استقالل سیاسی است .گزینه نخست که دمساز با مفهوم وستفالیایی حاکمیت
ملی است این کشور را با تهدیدات و فشارهای ناشی از تحریم سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد
کرد .در نهایت ایران با در نظرداشت الزامات ناشی از نظام بینالملل و سیاست قدرتهای بزرگ
ناگزیر است تا از مفهوم سنتی اصل استقالل و حاکمیت ملی چشم پوشی نموده و بخشی از
حاکمیت ملی خویش را با لحاظ نمودن الزامات بینالمللی نادیده انگارد.
مثال دوم به همسایه جنوبی ما کشور پاکستان باز میگردد .پاکستان که بعد از حادثه یازدهم
سپتامبر و اعالم جنگ علیه تروریسم از سوی ایاالت متحده امریکا ناگزیر در کنار این کشور
و همکار با ائتالف مبارزه با تروریزم گردید ،در جریان این همکاری با فراز و نشیبهای جدی
روبرو شد .این کشور از یکسو تحت عنوان همکاری در امر مبارزه با تروریزم همه ساله حدود
دو میلیارد دالر کمک نقدی از امریکا دریافت میکند و از جانب دیگر برای اقناع افکار عمومی
مردم خویش و به ویژه جریانهای اسالمگرایی افراطی همواره نسبت به سیاست تهاجمی امریکا
در مناطق پرورشگاه تروریزم واقع در جغرافیای پاکستان نگاه انتقادی داشته است .پاکستان همواره
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به خاک این کشور را نقض حاکمیت ملی خویش
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عنوان نموده و محکوم کرده است .اما از سوی دیگر همیشه از جانب امریکا خواستار ادامه اعطای
کمکهای نقدی دو میلیارد دالری بوده است .به صورت طبیعی جمع این دو خواست همزمان
ناممکن و ناموجه جلوه مینماید .اگر به حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا با عنوان نقض
حاکمیت ملی اجازه داده نشود ،طبعا این کشور از دریافت کمک نقدی از امریکا محروم خواهد
شد .اما اگر قرار است این کمک مالی که پاکستان سخت بدان نیازمند است ادامه یابد ،در این
صورت تاکید بر استقالل و حاکمیت ملی در حد شعار حقوقی و غیر عملی تنزل خواهد یافت.
این چالش مدتها دامنگیر این کشور خواهد بود.
جمع بین دو اصل مزبور به بازخوانی مفهوم حاکمیت و استقالل باز میگردد .ما امروزه دیگر
نمیتوانیم مفهوم کالسیک و وستفالیایی از حاکمیت را مطرح نماییم .مفهوم وستفالیایی حاکمیت،
ناظر به حالتی است که یک دولت در چارچوب مرزهای ملی خویش ،مرجع نهایی تصمیمگیری
است بیآنکه از کدام قدرت خارجی تاثیر پذیرد .اما شرایط خاص جهانی و ظهور عصر جهانی
شدن و تشدید وابستگی متقابل ،دیگر این مفهوم را غیر واقع بینانه جلوه میدهد .امروزه با توجه
به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری کشورها از سرنوشت همدیگر ،بازیگران بینالمللی نمیتوانند
دلخواهانه و بدون توجه به خواستها وشرایط دیگران سیاستگذاری نموده وتصمیم بگیرند.
امروزه مفهوم تازهای از حاکمیت باید مورد توجه قرار گیرد .حاکمیت ملی با توجه به قدرت ملی
و میزان توسعه یافتگی کشورها معنا مییابد .دولت -ملت توسعه یافتهتر ،از میزان باالیی از درجه
حاکمیت نسبت به دولت – ملت توسعه نیافته برخوردار هستند.
هر چند مفهوم حقوقی حاکمیت ،مبتنی بر اصل برابری و تساوی حقوقی است ،اما مفهوم سیاسی
آن ،که ناظر به وضعیت عینی است ،کامال نابرابر میباشد .در این تلقی میزان و مقیاس حاکمیت
ملی با درجه توسعه ملی کشورها سنجش میگردد .به هر میزانی که وابستگی یک کشور به
دیگران کمتر باشد ،از درجه باالیی از حاکمیت ملی برخوردار خواهد بود .بالعکس به هراندازه
که یک کشور به دیگران بیشتر نیازمند باشد ،از درجه کمتری از حاکمیت ملی برخوردار است.
با توجه به توضیحات فوق ،اصل حاکمیت و استقالل ملی در سیاست خارجی افغانستان
شعار آرمانی و بدور از واقعیت عینی جامعه ماست .درست است که از نظر حقوقی افغانستان
کشور مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی است ،اما تمثیل این استقالل و حاکمیت در عمل
با دشواریهای جدی روبرو میباشد .ما در شرایط کنونی با توجه به نیازمندیهای گستردهی
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی به کشورهای خارجی ،نمیتوانیم انتظار یک سیاست خارجی کامال
مستقل و بدور از نفوذ گذاریهای خارجی را داشته باشیم.
باید به یاد داشته باشیم که استقالل سیاسی و حاکمیت ملی مقوله نسبی و ذو مراتب است .ما
امروزه از مرتبه بسیار نازل حاکمیت ملی بهرهمندیم و تا زمانی که قدرت ملی خود را افزایش
23

نداده و میزان وابستگی خویش به قدرتهای خارجی را کاهش نبخشیم ،همچنان از میزان اندک
حاکمیت ملی برخوردار خواهیم بود.
 - 3چالش احترام به تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله
متاسفانه چالش مذکور خاص شرایط افغانستان است .نبود مرز دقیق و تعریف شده بین افغانستان و
پاکستان و روشن نبودن وضعیت مرزی و دعاوی ارضی دو کشور موجب این چالش در سیاست
خارجی افغانستان گردیده است .اصل عدم مداخله و احترام به تمامیت ارضی دیگران مبتنی بر
تعریف حقوقی و سیاسی مورد توافق در مورد مرزهای مشترک دو کشور میباشد .تا زمانی که
مرزهای جغرافیای ما با همسایگان به صورت دقیق تعریف نگردیده باشد ،اساسا مرز حاکمیت ملی
ما نیز شناور و فاقد وضاحت الزم است .در چنین حالتی سخن از عدم مداخله و احترام به تمامیت
ارضی دیگران هیچ معنای روشنی را افاده نمیکند.
با توجه به منازعات ارضی و مرزی با کشور همسایه پاکستان ،اصل احترام به تمامیت ارضی و
همزیستی مسالمت آمیز در عمل چگونه تمثیل میگردد .احترام به تمامیت ارضی مبتنی بر وجود
تعریف روشن از جغرافیای ارضی و مشخص بودن مرزهای جغرافیایی است .در حالی که منازعه
تاریخی افغانستان و پاکستان برای سالیان متمادی هر دو کشور را با مرز شناور و غیر دقیق روبرو
ساخته است .در چنین حالت احترام به تمامیت ارضی چگونه معنا مییابد؟
تمامیت ارضی یک مفهوم ذهنی است که با تعریف مرزهای ملی کشورها معنا مییابد .در حالت
عدم تعریف روشن از مرزهای ملی یک کشور ،حفظ تمامیت ارضی ،احترام به حاکمیت و
تمامیت ارضی جانب مقابل چه معنایی را احتوا میکند؟ در اینجا یک تناقض آشکار و جدی
وجود دارد که البته با توجه به بار اجتماعی و سیاسی آن ،هنوز سیاستمداران آمادگی حل این
چالش را ندارند .تا زمانی که مرز جغرافیایی کشور به صورت دقیق تعریف نگردد ،تمامیت ارضی
ما و احترام به تمامیت ارضی دیگران مفهوم روشن و عینی نخواهد داشت.
اصل مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر نیز ناشی از وضعیت خاص افغانستان و جامعه جهانی
است .با توجه به این اصل ،سیاست خارجی افغانستان باید مسیر همراهی با کشورهای غربی و
به ویژه امریکا را تعقیب نماید .سیاست خارجی امریکا پس از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر
 2001مساله مبارزه با تروریزم را در راس برنامههای خود قرار داده و توانست به زودی این اصل
را در حد اهداف جهانی همه کشورها و متحدین خود تبدیل نماید .به گفته یکی از صاحب نظران
سیاست بینالملل ،امریکا اهداف کوتاه مدت خود را براندازی طالبان در افغانستان ،دستگیری
بن الدن و خلع سالح شبکه القاعده در تمام دنیا اعالم نمود(.والراشتاین ،امریکا پس از یازده
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سپتامبر ،ص )185امریکا به زودی این هدف ملی خویش را در جایگاه اهداف جهانی همه
کشورها قرار داده و به کشورهای جهان هشدار داد که در این نبرد یا با امریکا باشند و یا با
تروریسم .افغانستان پساطالبان که خود محصول حمالت نظامی امریکا به این کشور بود ،ناگزیر
این هدف سیاست خارجی امریکا را در قانون اساسی جدید خویش در جایگاه اصول سیاست
خارجی خود قرار داد.

25

پی نوشت
 - 1لودیک ادمک در کتاب تاریخ روابط سیاسی افغانستان به خوبی نقش سیاستهای روس و انگلیس در سیاست خارجی
شاهان افغانستان را مورد مطالعه و تحلیل قرار میدهد .برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک .لودیک ادمک ،تاریخ روابط سیاسی
افغانستان.
منابع
)1-B.Korany et al,The Foreign Policies of Arab States(Westview Press,1984
.2-christopher Hill, The Changing politiccs of Foreign policy, palgrave,2003
3رابرت جکسون ،درآمدی بر روابط بینالملل ،ترجمه مهدی ذاکریان ،نشر میزان1385 ،ت .4اسکات برچیل و همکاران ،نظریه های روابط بینالملل ،ترجمه حمیرا مشیرزاده و طالبی ،نشر میزان13915دابینز جمیز ،پس از طالبان ،ملت سازی در افغانستان  ،عارف سحر ،جاب چهارم ،مرکز صلح و دمکراسی  ،کابل .13916سیف زاده سید حسین ،مبانی و مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.13767هل کریستفر ،ماهیت متحول سیاست خارجی ،ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی ،مطالعات راهبردی.1387 ، 8پاتریک کاالهان ،منطق سیاست خارجی امریکا ،ترجمه داوود غرایاق زندی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.1387 ، 9راهبرد امنیت ملی امریکا ،گردآورنده محمود یزدان فام ،مطالعات راهبردی)1387 ، 10لودیک ادمک ،روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست ،ترجمه محمد فاضل صاحب زاده ،انشتارات سعید ،چابدوم .1392
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مبنا و مسایل اندیش ه
سیاسی آیتاهللمحسنی

سعیده محسنی

چکید ه
آیت اهلل محمد آصف محسنی ،از معدود اندیشمندان مسلمانی هستند که اندیشهی سیاسیشان در چهار دوره(دورهی
جهاد ،حکومت مجاهدین ،طالبان و پساطالبان) بر سرنوشت کشور تأثیرگذار بوده است؛ ریشههای این تأثیرگذاری
را باید در مبانی اندیشهای ایشان جستجو کرد .مبانی و منابع اندیشهی سیاسی آیت اهلل را «کتاب»« ،سنت»« ،سیر
حکومتها»« ،تجارب انسانی»« ،احکام عقلی» و «حوادث سیاسی قرن  20و 21م» شکل میبخشد .ایشان بر پایهی
کتاب ،دین را برنامهی زندگی بشر دانسته و سیاست را خادم و کارگزار مسایل دینی میدانند و ماجرای «رأیگیری»
و «رأیدهی» را بر پایهی «اصل شورا» توضیح میدهند« .سنت» نیز ،منبعی است که مجتهد و مجتهدان آگاه به زمانه
میتوانند از دامان آن ،مسایل سیاسی را دریابند«.احکام عقلی قطعی» ،با تکیه به قاعدهی مالزمت میان حکم عقل و
شرع یا کاشفیت ذاتی قطع ،از مبانی اندیشهای ایشان است و بنا بر قاعدهی اهم و مهم ،بسیاری از مسایل سیاسی(لزوم
حکومت ،شیوه تشکیل دولت و نحوهی تعامالت و معامالت اقتصادی بینالمللی و )...راهحل خواهند یافت؛ چنانچه
اجرای پارهای از احکام(گرفتن مالیات ،قضاوت عادالنه ،جلوگیری از هجوم دشمنان ،اجرای حدود و تعزیرات)
وابسته به وجود حکومت اسالمی است .تأثیر سرگذشت پیشینیان و ضرورتهای زمانه نیز در «منطقه فراغ» ،در باور
و داوری سیاسی ایشان نادیده گرفتنی خواهد بود .این مقاله میکوشد ،مبانی یاد شده را بر اساس اندیشهی سیاسی
آیت اهلل محسنی به شرح سپارد.
واژگان کلیدی :مبانی ،اندیشهسیاسی ،ضرورت حکومت ،نقش دین در سیاست و آیت اهلل محسنی
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مقد مه
افغانستان کشوری است که میزبان رویدادهای ناخوشایند فراوانی در طول تاریخ خویش بوده است.
جذب و دفعهای مکرر این نقطه جغرافیایی به سوی ابر قدر تهای جهان از بدو شکلگیری این
کشور تاکنون ،زمینهی شرایط پیچیده و در بعضی مراحل ،اوضاع دردناکی برای مردم افعانستان را
فراهم کرده است .وجود اقلیتهای قومی متعدد ،قبیله ساالری ،تنوعات مذهبی ،بافت سنتی جامعه،
زن ستیزی ،تحجر و ...از جمله عواملی هستندکه در تشدید وضعیت بحرانی کشور دخیل میباشند.
اصالح اجتماعی ،انقالب اجتماعی ،انقالب سوسیالیستی و انقالب اسالمی ،دریچههایی است که
روشنفکران مختلف از روزنهی آ نها در صدد بهبود اوضاع کشور بودهاند.
سید جمالالدین افغانی ،میرغالم محمد غبار ،سیداسماعیل بلخی ،محمود طرزی و دیگر اندیشمندان،
هر یک به انداز هی توان و ایدئولوژی خویش هدفی را دنبال میکردند که تحت عنوان پیشرفت،
ایجاد ثبات و استقالل سیاسی و اقتصادی افغانستان یاد میشد.
ورود آیتاهلل محمد آصف محسنی به عرصهی سیاسی کشور از سال  ١٣٥٧به طور مسلط و مستمر
آغاز گردیده و چهار دور هی مهم را فرا گرفته است.
دور هی جهاد ،دور هی حکومت مجاهدین ،دورهی طالبان و عصر پساطالبان از دور ههای مهم تاریخی
کشور است که بازیگران مختلف و فراوانی را میزبان بوده است .به جاست آراء و اندیشههای سیاسی
و اجتماعی روشنفکران افغانی به ویژه آیت اهلل محسنی مورد واکاوی قرار گیرد تا با دیدی بازتر و
ارزیابی نقادانهتر شرایط موجود مدیریت شود.
آیت اهلل محسنی را میتوان در زمر هی روشنفکران مسلمانی نام برد که در راستای تحقق حکومت
اسالمی معتدل و تقویت اخوت و برادری اسالمی میان اهل سنت و تشیع ،فعالیت های مؤثری را
انجام داده است.
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نوشتهی حاضر در این قسمت به مبانی اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی میپردازد و به پیروی آن،
مهم-ترین مسایل در اندیشه سیاسی ایشان را مطرح خواهد کرد.
 - 1اندیشهی سیاسی آیت اهلل محسنی
صاحب نظران علوم سیاسی اندیشهی سیاسی را با توجه به دیدگاههای خاص خود تعریف کرد هاند و
به این ترتیب در این زمینه نمیتوان به تعریف واحد و مورد توافقی دست یافت .با این وجود تعریف
ذیل میتواند از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد:
«اندیشه سیاسی عبارت است از کوشش برای تعیین اهدافی که به اندازه معقولی احتمال تحقق دارد
و نیز تعیین ابزارهایی که در حد معقولی میتوان انتظار داشت موجب دستیابی به آن اهداف بشود».
بنابراین ،اندیشمند سیاسی کسی نیست که صرفاً دارای مجموعهای از آراء و اهداف باشد و ابزارهای
رسیدن به آن هد فها را به دست دهد ،بلکه باید بتواند درباره آراء و عقاید خود به شیو های عقالنی
و منطقی استدالل کند تا حدی که اندیشههای او ،صرفا آراء و ترجیحات شخصی به شمار نرود.
با توجه به تعریف ارایه شده ،اندیشهی سیاسی آیت اهلل محسنی عبارت است از دستاوردها و نتایج
عقلی و ذهنیای که از مبنا و منابع خاصی (کتاب و سنت ،عقل ،سیر حکومتها ،تجارب انسانی و
شخصی از حوادث سیاسی قرن  20و  )21پیروی کرده و به شکل منظومهی هماهنگ در مورد تدبیر
امور عمومی در آمده و به مصالح واقعی جمع و سرنوشت تکاملی آن جمع ارتباط دارد.
 - 2مبانی اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی
در یک دسته بندی کلی ،مبانی اندیشه سیاسی اسالمی به دو گرایش عقلی و نقلی تقسیم میشود.
مبنای عقلی از تالش عقلی برهانی و استداللی سرچشمه میگیرد و حاصل تعقالت ،تامالت و یا
تفکرات فیلسوفانه است که با توجه به نگاهی که شخص به فرهنگ ،جهان بینی و جامعه خودش
دارد ،سعی میکند یک تصویر کلی و نمادین را در مورد مسایل سیاسی ارایه دهد.
فارابی ،ابن سینا ،خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر حکمای مسلمان از جمله کسانی بودند که
اندیشه سیاسی را از مفهوم امامت و والیت دور ساختند و حکومت عقلی را در معنای فلسفی آن
جایگزین حکومت شرعی نمودند.
دستهی دیگر ،مبنای اندیشهی سیاسی را بیشتر نقلی میدانند .این مبنا ،خود به دو شاخهی کالمی و
فقهی تقسیم میشود .مبنای کالمی اندیشهی سیاسی ،عبارت است از آموزههای مذهبی و اعتقادات
دینیکه به «کالم سیاسی» مشهور است و در خصوص خالفت ،امامت ،والیت ،عدالت ،جبر و اختیار
و  ...نمودار میشود .دستهی دوم مبنای فقهی است که در آن بایدها و نبایدهایی مطرح میشود
که در قالب ابوابی چون امر به معروف و نهی از منکر ،جهاد ،قضاء و وکالت طرح میگردد.
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مبنای فقهی ،جهتگیری افراد را در درون جامعه و سیاست مشخص میکند .امام اعظم ابوحنیفه،
محمد بن ادریس شافعی و  ...در این دسته جای میگیرند .آیت اهلل محسنی را میتوان در زمر هی
اندیشمندان سیاستمداری دانستکه اندیشههای سیاسی ایشان بر مبانی کالمی -فقهی استوار است.
بنابراین ،مبانی اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی عبارت است از منابع و مدارکی(کتاب و سنت ،عقل
و سیر حکومتها و تجارب انسانی و شخصی از حوادث سیاسی قرن  20و  )21که مسایل سیاسی از
آن استخراج میشود .اکنون به توضیح هریک از این مبانی پرداخته میشود.
الف -کتاب
قرآن ،متن و کالم اعجاز آمیز الهی که در قالب وحی به پیامبر(ص) نازل شد؛ به عنوان اصلیترین
منبع احکام اسالمی به خطوط کلی مباحث شرعی اشاره دارد .اما در مباحث جزیی و شرح و بسط
احکام ،سنت (گفتار ،رفتار و تقریر معصوم) به عنوان دومین منبع مطرح میشود.
آیت اهلل محسنی با تاکید بر ناشناخته بودن ابعاد مختلف انسان و ناتوانی علم ناقص بشر از پیریزی
برنامه جامع برای سعادت انسان ،باور به دین را ضروری میدانند .کتاب آسمانی به مثابه کتالک و
دستورالعمل برنامهی سعادت را در طول تاریخ در اختیار بشر قرار داده است.
« ...هنوز انسان موجودی ناشناخته باقی مانده است ،مسلما نحوهی استعمال و جهتدهی روح و
بدن ،شدیدا ً نیازمند کتالک آسمانی است .این کتالک الهی در حکمت خداوند متعال مهمل نمانده
است و در همه دور ههای تاریخ بشریت ،توسط انبیای بزرگوار که زبدههای بشریت بود هاند فرستاده
شده است و آخرین کتالک جامع انسان ،بر اساس فزونی گرفتن تجربیات انسانی توسط آخرین
پیامبر الهی ،حضرت محمد بن عبداهلل(ص) در دسترس بشر قرار گرفته است .خداوند در معرفی
این کتالک میفرماید :این قرآن کتابی ست که ما به سوی تو فرستادیم تا مردم را به امر خدایشان
از ظلمات (جهل و کفر) بیرون آری؛ این کتاب که هیچ شک در آن نیست ،راهنمای پرهیزگاران
است ، و ما آنچه از قرآن فرستادیم ،شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است ،همانا این
قرآن خلق را به راه راست و استوارترین طریقه هدایت میکند .همانا ما پیامبران خود را با ادله و
معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند»....
آیه اخیر در واقع خطوط متمایز در سیاست را مشخص میکند و به ترتیب به «کتاب» به عنوان
قوهی مقننه« ،میزان» به عنوان قو هی قضائیه و اشاره کنایهای به «حدید» به عنوان قو هی اجرائیه دارد.
بنابراین با استناد جستن از آیات مربوط به والیت و حاکمیت میتوان خطوط کلی سیاست اسالمی
را دنبال کرد و با کمک سایر منابع به فهم بهتر آن کمک نمود.
گزار ههایی چون خروج از ظلمات به سوی نور ،هدایتی برای متقین ،رحمت برای مؤمنین و ...
جامعیت و کارایی قرآن کریم را به عنوان مهمترین منبع و مبنا برای امورات بشری ترسیم میکند.
در اندیشهی آیتاهلل محسنی که قرآن و سنت (البته با تاکید بر صحت اسناد احادیث از نظر قواعد
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علم رجال) محوریت آن را تشکیل میدهد ،سیاست جدای از دین نیست و این دین الهی است که
برنامه-های وسیع سعادت بشر را در اختیار دارد .در اندیشه ایشان ،دین برای هر سه مرحله زندگی
انسان (در کر هی زمین ،زندگانی برزخی و زندگانی آخرت) و احتماالً برای موجودات عاقل دیگر،
در منظومه-های شمسی و حتی کهکشا نهای دیگر -مفید و حتی ضروری میباشد.
برای نمونه ،آیتاهلل محسنی در ذیل آیههای «و امرهم شوری بینهم» و «و شاورهم فی االمر» توضیح
میدهند که وضع احکام عرفی و سیاسی در صورت فقدان حکم شرعی ،در صورتی که مخالف
احکام شرعی نباشد ،مانعی ندارد ،ولی جاییکه حکم شرعی باشد ،مشوره و انتخاب مفهومی ندارد
و به آیهی «مومنین حق ندارند فرمان خدا و رسول او را نپذیرند و مخالف آن را اختیار نمایند هر
کسی معصیت خدا و رسول او را بکند آشکارا گمراه میشود ».استناد کرده و بیان خود را کامل
میکنند.
بنابراین ،سیاست در اندیشهی سیاسی ایشان عبارت است از:
تدبیر و تدویر در تمام شئونات مادی و معنوی یکی از وظایف مهم هر فرد مسلمان است که در
حدود دانایی و توانایی خود ،آن را باید انجام دهد.
تعریف فوق را با مثا لهای زیر میتوان توضیح داد :یک مسلمان در انتخابات به فردی که به نظر او
جامع الشرایط است رأی میدهد و دیگران را نیز به شرکت در انتخابات تشویق میکند .مخصوصاً
اگر بداند که رأی ندادن وی منجر به روی کار آمدن حزبی میشود که به ضرر دین و دنیای مردم
است .پس بر وی الزم شرعی است که مداخله کند و جلو ضرر را بگیرد.
یک فرد مسلمان در زمینههاییکه مهارت الزم را دارد و میتواند به حکومت اسالمی کمک کند،
خود را به حکومت معرفی کند .اگر دولت کاری خارج از توان و مهارت وی به او واگذار کرده،
آن پست را نباید قبول کند و . ...
با توجه به تعریف فوق ،واضح است که سیاست جدای از دین نیست و تمامی امور ،حتی شریعت
را فرا میگیرد .تدریجی بودن تشریع احکام ،خود یک نوع سیاست است .در اندیشهی سیاسی آیت
اهلل محسنی ،دین همه موارد سیاست را به وسیله احکام پنجگانه خود احتوا میکند.
ارتباط بین دین و سیاست در اندیشه سیاسی ایشان در مواضع زیر به صورت پر رنگ ظاهر میشود:
الف) جهت مثبت و منفی سیاست ،تأثیر مستقیمی بر دین میگذارد و آن را به فساد یا سالمتی
می-کشاند.
« ...اگر سیاست پاک و بیعیب گردید ،دین و متدین سالم خواهند ماند و اگر سیاست فاسد و
ناسالم شد ،دین ضعیف گردیده و مسلمانان فاسد میشوند .تقوا این نیست که صدای رادیو را
نشنوید و مجالت را مطالعه نکنید؛ بلکه این عمل مخالف تقوا و نقص در مرجعیت است .پرورش
دادن این تفکر که قداست و پاکی مرجعیت الزمهاش دوری نمودن از سیاست است ،خیالی است و
مخصوص کم خردان». ...
ب) ناتمام بودن و ناکارا بودن دین و سیاست بدون وجود دیگری
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سیاست و دینداری با هم آمیختهاند و غیر قابل تفکیک بوده و هر یک بدون دیگری ناقص خواهد
بود.
«فاجعه عمومی در جهان اسالم درست وقتی رخ داد که سیاست از دیانت ،دیانت از سیاست و هر
دو از امامت دینی جدا شدند و فاصله گرفتند .و ما امروز با این که یک میلیارد مسلمان داریم؛ و با
آ نکه چاه-های نفت در دست ماست ،با اینکه مغزهای متفکر نزد ماست ،با اینکه استراتژیکترین
موقعیت جغرافیایی را ما در دنیا داریم ،ولی ذلیل و بدبختیم». ...
ج) سیاست به مسایل مهم دینی ضمانت اجرایی میدهد.
در واقع سیاست به عنوان ابزاری کارا در دست دین است تا به وسیله آن مسایل مهم و اساسی دین،
ضمانت اجرا پیدا کند.
«مکتب اسالم تنها مکتبی است که بنیان گذار آن ،حکومت برقرار کرده است .از این رو قسمت قابل
مالحظهای از تعهدات دین و دینداری مسلمانان در حوزهی عمل سیاسی ،مانند جهاد ،امر به معروف
و نهی از منکر ،برقراری برادری اسالمی و ایجاد امت واحده ،حدود و دیات و قصاص و ضمانات
و تعزیرات ،بروز و ظهور یافته و این ارز شها در طول تاریخ اسالم بر عمل و ساختار حکومتهای
اسالمی مؤثر بوده است».
بنابراین ،تاثیر مستقیم دین بر سیاست و بالعکس ،این دو را دارای کارایی بیشتری میکند و در
صورت فقدان یکی ،دیگری نیز از کارکرد باز میایستد.
یکی دیگر از مهمترین مسایل در اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی ،رابطه اخالق و سیاست است.
اخالق سیاسی همان تطبیق نمودن قانون اسالمی دولت با متانت خاص دینی است .مالک صحیح
اخالق سیاسی ،در اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی ،ذاتی است و تابع ارزشهای خاص خود میباشد،
نه تابع واقعیتهای اجتماعی و ارز شهای اخالقی .اخالق ،از هستهای حقیقی و اعتباری گرفته
نمیشود و روابط اجتماعی مصدر بایدها و نبایدهای اخالقی واقع میگردد .یعنی الزم است این
روابط و اوضاع بر اساس ارز شهای مستقل اخالقی ارزیابی شود ،آنگاه خو بها انتخاب و بدها طرد
شود و حتی برای طرد آ نها از مبارزه هم دریغ نگردد.
با توجه به تعریفی که از اخالق سیاسی ارایه شد ،حکومت اخالقمند در اندیشه سیاسی آیت اهلل
محسنی ،حکومتی است که« :در نظام سیاسی -حکومتی اسالم ،روابط نیک و اخالقی امت و دولت
و حاکمان بر اساس قانون معتبر هی شرعی و عدالت برقرار و استوار میباشد و مردم از زمامدار جامع
الشرایط در چارچوب احکام کلی اسالم ،اطاعت میکنند و اما اگر حاکم زورگویی کند ،فاقد یکی
از بزرگترین شرایط حکومت میشود و خود به خود عزل میگردد و آن شرط ،عدالت است».
بنابراین حکومت اسالمی ،حکومتی است که زمامدار آن ،عادل و مسئوولین رده باالی حکومت از
خیانت ،ظلم ،تکبر و حماقت و شیطنت به دور باشند.
ایشان ِصرف ملتزم بودن به مکارم اخالقی را برای حکومت اخالقمند کافی نمیدانند و این التزام
بدون ضمانت اجرایی را تقریبا نود درصد خیال ِصرف و محال میپندارند .تنها راه مبارزه برای طرد
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ظلم و تحصیل عدل ،در پناه بردن به دین خالصه میشودکه برای سعادت فردی و عدالت اجتماعی
باید به آن ملتزم شد.
ب -سنت
سنت(گفتار ،رفتار و تقریر معصوم(ع)) ،احکام کلی کتاب را تبیین و واضح میسازد .قرآن از
دیدگاه آیت اهلل محسنی به بیان کلیات امور میپردازد و سنت و احادیث پیشوایان ،به عنوان تفسیر
کالم الهی به تشریح موارد جزیی میپردازد .اما در صحت استناد به احادیث و سنت ،همانند فهم
متن حدیث ،دیدگا ههای مختلفی بین عالمان دینی وجود دارد؛ در این میان آیتاهلل محسنی ،در
مورد استخراج احکام و مسایل سیاسی و اجتماعی از روایات ،برداشتهای خاص و تا حدودی
متفاوت از دیگران را مطرح میکنند.
با توجه به همین موارد اختالفی است که آرای فقهی آیت اهلل محسنی به طور متفاوتی ظاهر میشود.
به نظر ایشان ،فقه ،مشخص کنندهی جهت سیاست است و حالت مرشد و مصلح را دارد .فقه در
تمامی جنبههای زندگی فردی و اجتماعی انسان دخالت میکند .کتاب توضیحالمسائل سیاسی تا
حدی سیاست مورد توجه ایشان را در عصر حاضر بیان میکند .توجه آیت اهلل محسنی به روایات
نبوی ،تاثیر مستقیمی بر اندیشههای سیاسی ایشان به جا گذاشته است .تالیف توضیحالمسایل جنگی
در دور هی جهاد ،برای تحدید و توضیح وظایف اسالمی مبارزین مؤمن و تشریح احکام شرعی دفاع
دینی تألیف گردید.
روایات زیر با توجه به روش رجالی آیت اهلل محسنی معتبرالسند هستند و شاید بتوان گفت ،یکی از
دالیل تالش ایشان برای جهاد و اقامه حکومت اسالمی بیتأثیر از این روایات نبوده است:
السالم روايت مىكند كه فرمود :زنهار ،از داورى بين مردم
سليمان بن خالد از امام صادق عليه ّ
بپرهيزيد زيرا قضاوت فقط كار پيشواى عالم به حكم و عادل در ميان مسلمين است مانند پيغمبرى،
وصي آن پيغمبر.
يا
ّ
آیتاهلل محسنی در ذیل این روایت ،مجتهد آگاه به زمان را شامل در عنوان وصی پیامبر (ص) دانستهاند
و به همین دلیل در دوره جهاد به عنوان مجتهد سیاستمدار وارد عرصه سیاست میشوند و حزب
حرکت اسالمی را با هدف برپایی حکومت اسالمی تشکیل میدهند.
(ع)
روایت معتبرالسند دیگری در کتاب کافی است که بیان میکند :امام صاد ق فرمود «:اى فالنى!
راستى ،حق ،دولتى دارد و باطل هم دولتى دارد و هر كدام در دولت رفيق خود ،خوار باشند ،راستى
كمتر چيزى كه در دولت باطل به مؤمن مىرسد ،ناسپاسى فرزندان او و جفاكارى برادران او است
و مؤمنى نباشد كه در دولت باطل آسايشى بيند جز اينكه پيش از مرگش بال كشد يا در تنش و يا
در فرزندش و يا در مالش تا خدا او را بدين وسيله از آنچه در دولت باطل كسب كرده رها سازد
و بهره او را در دولت حق وافر كند ،صبر كن و مژده گير ».با توجه به این روایتیکه از نظر سند،
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مورد قبول آیت اهلل محسنی است ،جهاد در دورهی اشغال شورویها ،رنگ شرعی میگیرد .ایشان
در کتاب معجم االحادیث المعتبره خودشان ،باب جداگانهای را به احادیث معتبرالسند حکومت و
حکومتداری اختصاص داد هاند.
یکی از مسایل مهم در اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی ،قانونگذاری در حکومت اسالمی است.
شریعت اسالمی به عنوان مهمترین منبع قانو نگذاری در جوامع اسالمی مطرح است .نظریات
اندیشمندان مسلمان در این باره در دو دسته بندی کلی قرار میگیرد :آیا قوانین عادی مصوب
شورای ملی و نهاد تقنینی باید مطابق با احکام اسالمی باشد یا صرف عدم مغایرت کفایت میکند؟
آیت اهلل محسنی در این مورد بر این باور است که راه اول و دوم در نهایت به یک نتیجه میرسند
و موارد استفاده از این دو راه را در مواضع متفاوتی بیان میدارند .در مسایلیکه اسالم ،قانون
خاصی وضع کرده است ،دست قانو نگذار بسته است و حکومت اسالمی جایی برای تقنین ندارد
و مسلمانان از این جهت بی نیاز هستند .خداوند از فضل و کرم خود ،قانون زندگی را در ابعاد
مختلف برای انسان فرستاده است و در انحصار حکم به خدا و عدم جواز آن برای انسانها ،فرقی
میان عبادات و معامالت نیست و باید حکم همه چیز را از دین گرفت .به نظر ایشان مسلمانان باید
عبادات و معامالت و اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی و تأدیبات و حقوق مدنی و همه چیز خود
را از اسالم بگیرند و از خیاالت و عقاید خود در وضع قانون استفاده ننمایند .و همین است حقیقت و
ماهیت حکومت اسالمی و فرق جوهری آن با نظا مهای امروزی .بنابراین ،در حکومت اسالمی ،این
«قوه مدونه» است که جای «قوه مقننه» را میگیرد و راهگشای حکومت اسالمی میگردد.
«ولی آنچه قابل انکار نیست ،نیاز کشور و مردم به قانون مدون به شکل جدید آن است ،حکومت
اسالمی باید قانون اسالمی و قوانین دیگری به طور مشخص داشته باشد ،استنباط احکام در موارد
گوناگون از دالیل شرعی کار هر کسی نیست و لذا از نبودن قانون مشخص و صریح و واضح در
ابعاد مختلف و اعتماد نمودن برکتب فقهی قدیم هرج و مرج و سر در گمی به وجود میآورد که
منجر به تضعیف حکومت اسالمی و عسر و حرج مردم می گردد .بنابراین ما باید به جای قوه مقننه
و تقنین ،قوانین قوه مدونه داشته باشیم».
اسالم ،با تقنین از پیش تعیین شده ،از اتفاق نقص بزرگی جلوگیری کرده است .نواقص قانونی که
مولود جهل و غرض ورزی غالب اعضای قوه مقننه (سنا و شورا) میباشد ،در احکام اسالمی وجود
ندارد .از بارزترین خصوصیات قانو نگذاری اسالمی این است که علیه هیچ کشور و ملت ضعیفی
قانون وضع نشده است.
در اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی ،تقنین ،فقط در یک جا مشروعیت مییابد .آن هم در جایی است
که اسالم حکم خاصی را صادر نکرده باشد و اصوال اسالم به طور غالب در جزئیات کارها مداخله
نکرده است .مثل نوع نظام سیاسی کشور ،مدت ریاست جمهوری ،تعداد وزیران و وزارت خانهها،
کمیت و کیفیت صادرات و واردات و حدود روابط خارجی ،تعزیرات دولتی ،اعالن جنگ دفاعی،
استفاده از نوع ابزار در جهاد و...که دولت اسالمی با استفاده از عناوین ثانوی (حرج ،عسر ،ضرر،
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ترجیح اهم بر مهم ،اضطرار ،مرض و عجز) میتواند حکم اولی را موقتا معلق گذارد .بنابراین در
اندیشه سیاسی ایشان حکم متفرع بر وجود موضوع خود است نه ضامن بقای آن.
با این حال ،دست حاکم شرعی به طور مطلق هم باز گذاشته نشده است .حاکم شرعی باید در
استفاده از عناوین ثانوی محتاطانه عمل کند و با درک درست از موضوع و در نظر گرفتن مصالح
ملی ،احکام را صادر نماید.
بنابراین ،بشر به وضع قوانین روزمر های نیاز دارد که مخالف شرع نباشد و توسط دانشمندان فقه و
حقوق صورت بگیرد .آیت اهلل محسنی کاربرد آیه «امرهم شوری بینهم» را در همین مورد میدانند.
در اندیشهی سیاسی آیت اهلل محسنی آرای مردم در قسمت احکام کلی تعبدی دینی اثری ندارد
بلکه آ نها بدون چون و چرا پذیرفته میشوند .لزوم پذیرفتن احکام شرعی برای مردم متدین که به
دین الهی از عمق جان اعتقاد دارند ،مخالف دموکراسی غربی شمرده نمیشود و مردم دستورات
دینی خود را با رضایت خاطر قبول دارند و برای دفاع از آن جهاد میکنند .اما در احکامیکه
تعبدی نیستند ،پر کردن خأل قانونی در منطقه الفراغ به عهدهی خود مردم و نمایندگان است .شرایط
زمامدار کشور را هر چند فقه تعیین میکند ،ولی تطبیق آن شرایط به عهدهی خود مردم است.
بنابراین ،رئیس جمهور و کابینه با آرای مردم برگزیده میشوند و نیز قسمتی از احکام و قوانین
توسط آرای نمایندگان مردم تقنین می-گردد.
در اسالم ،تعیین زمامدار اسالمی نه به طور کلی به نظر مردم سپرده شده است که غالبا از مصلحت-
اندیشی کامل عاجزند و نه از حوز هی انتخاب آنان مطلقا بیرون است .شرایط از طرف اسالم وضع
شده است و تشخیص مصداق آن به عهد هی آنان است و این روش اعتدال است که مصلحت و
آزادی ،هر دو ،تأمین گشته است.
در واقع این ملت است که با آگاهی و اراده خود میتواند ،موجب برپایی یا سقوط یک حکومت
گردد و حکومتیکه از پایگاه مردمی برخوردار نباشد به شکست منجر میشود .از وظایف مهم ملت
زیر نظر داشتن رئیس دولت است.
«بر مردم واجب است که در مقابل دولتهای ستمگر و هوس باز که کشور و ملت را به سوی تباهی
و فقر و جهل و خرافات و ایجاد رعب و خفقان و دوری از دین و قانون پیش میبرند ،مقاومت
فرهنگی و مبارزه غیر مسلحانه نموده و زمام امور را به حکومت صالح بسپارند».
مردمساالری در اندیشه سیاسی ایشان ،به طور مطلق مطرح نمیشود؛ بلکه التزامات شرعی آن را تا
حدی محدود میکند .اما این محدودیت اختیارات ملت را زیر سوال نمیبرد و وظیفه مهم نظارتی
را بر دوش آنان میگذارد.
ج -احکام عقلی
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سومین مبنای اندیشهی سیاسی آیت اهلل محسنی عقل و احکام عقلی است .علمای امامیه حکم قطعی
عقل را حجت میدانند ،ولی اگر حکم مذکور قطعی نباشد ،بلکه ظنی باشد آن را معتبر نمیدانند
چون آنان هر ظنی که دلیل خاص بر اعتبار آن قایم نشده باشد آن را به استناد آیات قرآن (ان الظن
ال یغنی من الحق شیئا و غیره) و روایات ،حجت نمیدانند ،بلکه بر عدم حجیت قیاس در حدود
پانصد روایت از ائمه (ع) خود نقل کردهاند .آ نچه قابل ذکر میباشد این است که چرا حکم عقل
(چنانچه قطعی باشد) حجت است؟ با اینکه حکم از آن خداست؟
آیت اهلل محسنی در این خصوص حرمت حکم برای غیر خدا را با تمایز بین مستقالت عقلیه و غیر
مستقالت عقلیه حل میکنند.
در اندیشه ایشان بر مبنای قاعد هی مالزمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) در مورد مستقالت
عقلیه (تحسین و تقبیح) اشکالی وارد نمیآید؛ زیرا هر حکم عقلی کاشف از حکم شرعی میباشد،
مثال وقتی عقل ،قبح ظلم و حسن ادای امانت را درک کرد ،حرمت شرعی ظلم و وجوب شرعی
ادای امانت را نیز درک میکند .اما در غیر مستقالت عقلیه مانند حکم عقل به وجوب حفظ نفس
محترمه از هالکت ،گفته شده که کاشفیت قطع ذاتی اوست و لذا اعتبار آن قابل انکار نیست.
ایشان در کتاب تصویری از حکومت اسالمی ،حرمت حکم برای غیر خدا را در فرض عدم درک،
مالک حکم میدانند که بر اساس آن تجربهی بشر گویای این مطلب است که فهم انسان از درک
مالکات و مناطات احکام شرعی ناتوان است.
عناوین ثانوی ،قلمرویی است که حکم قطعی عقل را به صورت برجسته مطرح میکند .در اندیشه
سیاسی آیت ا هلل محسنی در یک نگاه کلی،کتاب و سنت ،به وضع احکام کلی پرداختهاند .و اما در
برخورد با عناوین ثانوی ،وظیفه چه خواهد بود؟
آیت اهلل محسنی عناوین ثانوی را به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم کردهاند .تکلیف در
عناوین ثانوی منصوص ،مشخص است ،اما در عنوان ثانوی غیر منصوص است که بحث از اهم و
مهم به میان میآید .وظیفه حاکم شرع تشخیص درست و دقیق مواضع عناوین ثانوی و اهم و مهم
خواهد بود .به عبارت دیگر ،احکام عرفی و یا رسمی که مخالف احکام الهی نباشد را میتوان در
چهارچوب کلی دین پذیرفت.
ایشان با استناد به آیات «و امرهم شوری بینهم» و «و شاورهم فی االمر» به جواز وضع احکام عرفی
و سیاسی که با احکام شرعی مخالف نباشد ،اشاره میکنند.
ضرورت و شیوه تشکیل حکومت به عنوان حکم عقل
آیت اهلل محسنی ضرورت تشکیل حکومت را امری بدیهی و بدون نیاز به استدالل میداند ،که عقل
و شرع بر آن صحه میگذارد .انسان بدون اجتماع و تعاون همدیگر ،قادر به ادامه حیات نیست و
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زندگانی اجتماعی بدون قانون میسر نخواهد بود و انفاذ قانون هم بدون قوهی مجریه و حکومت
ناممکن است .ایشان بدیهی بودن ایجاد تشکیل حکومت را با دو نکته کامل میکنند:
الف) برپایی حکومت و محدود ساختن قدرت و حس زیاده خواه بشر به وسیلهی وضع قوانین ،شرط
الزم محسوب میشود .قبول حکومت در جوامع بشری از روی حس مدنیت بشر نیست (آنچه در
اندیشه جا نالک و ژان ژاک روسو میتوان دید) ،بلکه از روی دفع ضرر و ترجیح اهم بر مهم ،به
این محدودیت تن میدهد.
مدنی بالطبع است .مدنیت و اجتماعی بودن در ذات
جمعی از دانشمندان میگویند :انسان موجودی
ٌ
وی سرشته شده است .ولی این نظریه پایه و اساسی ندارد .آنچه در نهاد انسان به ودیعت سپرده شده
و محسوس هم میباشد ،دوستی خود (حب ذات) است که هر کس یا هر موجود ذی شعور ،به خود
عالقه شدیدی دارد و تنازع در بقا از همین نقطه آغاز میشود و بر اساس حب به ذات دو صفت
دیگر برای آدمی و یا هر موجود زند هی مادی دیگر به وجود میآید که جلب منفعت و دفع ضرر
شخصی انسان است و همین دو صفت است که انسان را قانون پذیر میسازد.
ب) دین مقدس اسالم احکامی دارد که بدون حکومت به طور کامل تطبیق نمیشود .برای مثال:
وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،جلوگیری از فساد ،لزوم حفظ مملکت اسالمی از هجوم
دشمنان ،واجب بودن گرفتن مالیات همانند زکات و خمس و  ،...وجوب اجرای حدود و تعزیرات،
لزوم تعلیم و تربیت اسالمی ،لزوم قضاوت و حل دعاوی مردم ،تطبیق قصاص و اجرای ضمانات
و ...به طور کلی قیام مردم به عدالت اجتماعی که قرآن آن را هدف ارسال رسوالن و انزال کتب
میداند« .همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل
کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند»...
بنابراین ،ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در اندیشهی سیاسی آیت اهلل به دفع ضرر بیشتر و کارآیی
آن در پیاده کردن دستورات مهم اجتماعی بنا شده است.
د -تجربیات شخصی و ضرور تهای زمانه
تجربیات ،دستآوردهای بشری و شخصی و ضرور تهای زمانه ،یکی از منابعی است که بر مبانی
اندیشه سیاسی آیت اهلل تأثیر گذاشته است .در منطقهالفراغ یعنی جاییکه شرع سکوت کرده است،
حاکم میتواند از قوانین بشری استفاده کند در صورتیکه مخالف با بقیه اصول دینی نباشد .تعیین
نوع نظام حکومتی و بسیاری از قوانین جزیی روزمره و ...از این دستهاند ،که تجربه بشر نقاط ضعف
و قوت آن را شناسایی کرده است و یا را ههای جدیدی را برای سهولت امور برگزیده است .استفاده
از این قوانین برای حاکم اسالمی بالمانع و در بعضی مواضع ضروری است.
مروری بر فعالیتها و موضعگیریهای سیاسی آیت اهلل محسنی ،به وضوح این مسأله را نشان میدهد
که ایشان با توجه به موقعیتها و شرایط زمانه ،از دید دور نمیداشتند .در زمان اشغال کشور توسط
کمونیستها و احتمال نابودی اسالم در کشور ،موضعگیری نظری و عملی ایشان توسط نگارش
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کتا بهایی چون جهاد اسالمی ،توضیحالمسایل جنگی و کتاب حرکت و دفاع و تشکیل حزب
حرکت اسالمی بروز و نمود پیدا میکند .در حالیکه در دوره حکومت مجاهدین موضعگیری
نظری و علمی ایشان در قالب نشر کتاب تصویری از حکومت اسالمی ظاهر میشود .اگر این شرایط
اشغال و جنگهای داخلی پیش نمیآمد ،آن طور که ایشان گفته بودند ،دست به تشکیل حزبی
نمیزدند و شاید تألیفات ایشان سمت و سوی دیگری داشت.
از مهمترین ویژگیهای اندیشههای سیاسی آیت اهلل محسنی که از بدو تشکیل حزب حرکت اسالمی
تاکنون ،بر آن تاکید میکنند؛ تقریب و اخوت اسالمی است .به جرأت میتوان گفت ،حساسیت
آیت اهلل محسنی بر مسألهی اخوت ،معلول تجربهی او از احوال کشورهای اسالمی و تاریخ هزار
و چند صد ساله مسلمانان ،شیطنتهای بیگانگان و فضای خاص افغانستان است .ایشان بر این باور
هستند که تنش و اختالفات مذهبی بین اهل تسنن و تشیع ،به هیچ وجه راهگشا نیست ،چرا که
عقب ماندگی کشور و نفوذ منفی بیگانگان را به همراه دارد .شاید بتوان گفت اگر اندیشمند مورد
بحث در فضایی غیر از فضای افغانستان قرار میگرفت ،رویکرد مالیمتری به اندیشهی تقریب و
اخوت اسالمی داشت .در عصر حاضر ،تشکیل شورای اخوت اسالمی (متشکل از بزرگان شیعه و
سنی) ،تالیف کتاب «شیعه و سنی چه فرقی دارد؟» ،استقبال از حضور طالب اهل تسنن در حوزه
علمیه خاتم النبیین (ص) و نشرات اخوت محور تلویزیون تمدن نشانگر استقبال گرم آیت اهلل محسنی
نسبت به مسألهی تقریب است .بعد از سقوط طالبان و تشکیل حکومت جدید و فضای جدید سیاسی
کشور ،ایشان از رهبری حزب حرکت اسالمی کنار رفته و در مقابل ،حضور علمی و فرهنگیشان
پررنگتر میگردد و البته این کنار هگیری به معنای کنار گذاشتن فعالیتهای سیاسی نیست ،چرا که
چنین امری نه مطلوب است و نه ممکن .تألیف کتاب توضیحالمسایل سیاسی ،تشکیل شورای علمای
شیعه و تشکیل شورای اخوت اسالمی و تبیین مسایل سیاسی کلی و جزئی در ضمن تفسیر قرآن که
از تلویزیون تمدن پخش میشود ،بیانگر موضعگیریهای سیاسی ایشان در تحوالت سیاسی کشور
است.
نتیجه آن که اندیشه سیاسی آیت اهلل محسنی همراه با جهان بینی اسالمی و عمده تکیه بر قاعده
ترجیح اهم بر مهم استکه یکی از بزرگترین محورهای فرمان حاکم اسالمی است و در منطقه
الفراغ هم از تجربه و دستاوردهای بشری بهره بردهاند.
جمعبندی و نتیجهگیری
اندیشهی سیاسی آیتاهلل محمد آصف محسنی ،از مبانی عقلی و نقلی مایه میگیرد« ،کتاب»،
«سنت»« ،سیر حکومتها»« ،تجارب انسانی»« ،احکام عقلی» و «حوادث سیاسی قرن  20و 21م» را
میتوان از مدارک و منابع و مبانی(به معنای عام) اندیشهی سیاسی ایشان شمرد؛ هرچند در این میان،

38

مبانی کالمی و فقهی در نمودار اندیشهی آیتاهلل جایگاه ویژه دارد:
 1قرآن مجید ،اصلیترین منبع احکام اسالمی ،نخستین مبنای اندیشهی سیاسی آیت ا ...محسنیرا شکل میبخشد .در باور ایشان ،بشر ،توان شناخت تمام جنبههای انسان و جهان را ندارد ،لذا
شایستگی علمی برای «تعیین سیاست و وضع قانون» هم نخواهد داشت ،در این راستا باید از «وحی»
یاری گرفت که کتاب و میزان و حدید(قو هی مقننه ،قضاییه و اجراییه) را بیان داشته است .با تکیه
بر مبنا بودن قرآن ،این اندیشه برجسته میگردد که دین برنامهی گستردهی زندگی انسان بوده و
سیاست نمیتواند بیگانه با آن باشد ،بلکه در حقیقت ،سیاست ،وسیله و ضمانت اجرای مسایل دینی/
اسالمی است .از سوی دیگر ،در وضع احکام عرفی و سیاسی(مواردیکه شرع احکام را آشکارا بیان
نداشته) ،مشاورت مسلمانان کارساز خواهد بود و ماجرای «رأیگیری» و «رأیدهی» بر پایهی «اصل
شورا» توجیه مییابد .از سوی سوم ،اخالق سیاسی نیز ،تطبیق قانون اسالمی با متانت خاص دینی
است ،اوضاع بر پایهی ارز شهای مستقل اخالقی/قرآنی سنجش و ارزیابی میشود و در نهایت،
حکومت اسالمی ،حکومتی خواهد بود که زمامداران آن آراسته و پایبند آموز ههای قرآنی/دینی
باشند.
 - 2سنت ،تفسیرهای معصومانهی کالم الهی است که به تشریح موارد جزیی مسایل بشر میپردازد،
آیت اهلل محسنی در صحت اسناد سنت به معصوم(ع) ،فهم متن روایت و شیوهی برداشت آموز ههای
سیاسی از آن ،دیدگاه ویژه و متفاوت با سایر فقیهان مسلمان دارند .تأثیر مستقیم روایات اسالمی بر
اندیشهی سیاسیشان را میتوان در توضیحالمسایل جنگی و سیاسی مشاهده نمود .در باور ایشان،
جانشین بیبدیل این وادی ،مجتهد (یا شورای مجتهدان) آگاه به زمان است .در حکومت اسالمی،
نخست باید به سراغ احکام شرعی رفت و آ نها را کشف نمود ،اسالم با «بیان احکام سیاسی» از
کاستی خطرناک(وضع قانون بر اساس تعصب و جهل و غرضورزی و زیاده طلبی طبع انسانی)
جلوگیری کرده است ،تقنین تنها در جایی مشروعیت دارد که اسالم ،مقررات خاص برای آن بیان
نداشته باشد ،مانند :نوع نظام سیاسی کشور ،مدت ریاست زمامدار ،تعدد و تعداد وزارت و وزیران،
کمیت و کیفیت صادرات و واردات و ...که مجالس قانونگذاری در پناه قواعد کلی اسالمی و
عناوین ثانوی به وضع قانون میپردازند.
 3اندیشهی سیاسی آیتاهلل محمد آصف محسنی ،از احکام عقلی قطعی ،در ساحت مستقالتعقلی با تکیه بر قاعدهی مالزمت میان حکم عقل وشرع تأثیر پذیرفته و در وادی غیر مستقالت عقلی
از باب کاشفیت ذاتی قطع ،مبنا میگیرد؛ باری ،بنا بر قاعدهی اهم و مهم(که حکم عقلی است)،
بسیاری از مسایل سیاسی ،توضیح خواهند یافت ،چنانچه ضرورت حکومت ،شیوه تشکیل دولت و
نحوهی تعامالت اقتصادی بینالمللی در این ساحت ره میسپارد .به عالوه ،تشکیل حکومت اسالمی
را دو امر ،ناگزیر میگرداند :یکی ،را هکار محدودسازی غریزهی زیادهطلبی و استخدا مخواهی بشر
و دیگر :وابستگی اجرای پار های احکام به وجود حکومت ،مانند :گرفتن مالیات ،قضاوت عادالنه،
جلوگیری از هجوم دشمنان ،اجرای حدود و تعزیرات.
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 - 4سرگذشت پیشینیان و ضرور تهای زمانه نیز از امور تأثیرگذار بر اندیشهی سیاسی آیتاهلل
است ،ایشان ،در «منطقه فراغ» ،جاییکه شرع سکوت ورزیده ،حاکم اسالمی صالحیت خواهد
داشت که به شرط مخالف نبودن قوانین بشری با اصول دینی ،به اقتضای ضرورت از تجربههای
دیگران بهره برگیرد .با تأثیر همین مبانی است که «تقریب مذاهب اسالمی» از تأکیدات همیشگی
آیت اهلل محسنی قرار میگیرد.

40

پی نوشت ها
 بشیریه ،حسین ،اندیشه های سیاسی در قرن  ،20تهران :نشر نی ،چ  ،1387 ،8ص.16محسنی ،محمد آصف ،دین و زندگانی ،کابل :انتشارات بلخ ،1385 ،ص.7 الرِ ،ك ٌ َاس ِم َن ُّ
ِ
ِ
ِ
الظ ُل ِ
ناه إِل َ ْي َ
ى صراط ال ْ َعزي ِز ال ْ َحميد .ابراهیم1 /
مات إِلَى ال ُّنو ِر ب ِ ِإذْنِ َربِّه ِْم إِل 
تاب أنْ َزل ْ ُ
ك لِتُ ْخر َِج النَّ َ
 ذل ِ َدى ل ِ ْل ُمتَّقين .بقره2 /
تاب ال َر ْي َب في ِه ُه ً
ك ال ْ ِك ُ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مين إِال َخساراً .اسراء82 /
نين َو ال يَ ُ
زيد الظال َ
فاء َو َر ْح َم ٌة ل ْل ُم ْؤم َ
 َو نُنَ ِّز ُل م َن ال ْ ُق ْرآنِ ما ُه َو ش ٌي ِه َي أَق َْو ُم.اسراء9 /
آن يَ ْهدي لِلَّت 
 إِ َّن هذَا ال ْ ُق ْر ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ل َ َق ْد أَ ْر َس ْلنا ُر ُس َلنا ب ِالْبَيِّ ِاس ب ِالْق ْسط .حدید25 /
تاب َو ال ْ َ
ميزان ليَ ُق َ
نات َو أنْ َزلْنا َم َع ُه ُم الْك َ
وم النَّ ُ
 محسنی ،محمد آصف ،دین و زندگانی ،کابل :انتشارات بلخ ،1385 ،ص3َّ
كان لِم ْؤ ِمنٍ َو ال ُم ْؤ ِمنَ ٍة إِذا ق ََضى َّ
َ
َّ
ِ
ص الل َو َر ُسول َ ُه فَ َق ْد َضل َضال ً
ون ل َ ُه ُم ال ْ ِخيَ َر ُة ِم ْن أَ ْم ِره ْم َو َم ْن يَ ْع ِ
ال ُمبين ًا( .احزاب )36
اللُ َو َر ُسول ُ ُه أَ ْمرا ً أَ ْن يَ ُك َ
 ما َ ُ محسنی ،محمد آصف ،تصویری از حکومت اسالمی ،اسالم آباد :انتشارات حزب حرکت ،چ ،1371 ،2ص.18 محسنی ،محمد آصف ،دین و زندگانی،کابل :انتشارات بلخ ،1385 ،ص.150فجر امید :1379 ،ش ،50ص..5
 فجر امید :1377 ،ش.12-11 ،26 -محسنی ،محمد آصف ،دین و زندگانی ،کابل :انتشارات بلخ ،1385 ،ص.181 محسنی ،محمد آصف ،خواست های شیعیان ،کابل :انتشارات خاتم النبیین (ص) ،1378 ،ص.40 سنت به دو معنای دیگر نیز اطالق می شود :یکی در مقابل فرض و دیگری مترادف با مستحب (مصاحبه اختصاصی با آیتاهلل محسنی). این تفاوت ها را در نکات ذیل می توان خالصه نمود:الف -اکثر علما بر این باورند؛ اگر مشهور فقها به سند ضعیف توجه کردند و به آن استناد کنند پس آن حدیث حجت است .اما آیت اهلل
محسنی ،متن سند ضعیف را ضعیف میداند و بر این نظرند که استناد بقیه علما ،مالک حجیت نیست.
ب -در علم حدیث اگر علما به خبر صحیح و مشهور عمل نکنند باعث تضعیف سند می شود .نظر آیت اهلل بر این است که خبر صحیح مورد
قبول است .چه مشهور فقها عمل کنند یا نه.
ج -فقها یا مشهور علما به همه کتب حدیثی اعتماد کردند .آیت اهلل محسنی با تالیف معجم االحادیث المعتبره ،احادیث ضعیف را جدا کرده و
اخذ احکام را به احادیث معتبرالسند محدود کردهاند که از پنجاه هزار حدیث به یازده هزار و اندی تقلیل یافت.
د -مالک آیت اهلل محسنی در رد یا قبول رجال حدیثی با بقیه علما متفاوت است .ایشان در قواعد علم رجال با آیت اهلل خویی(ره) نیز مخالف
هستند.
ه -حکم عقل را در تبیین احادیث و حتی در تفسیر آیات مبارکه قرآن و همچنان واقعات مسلم تاریخی مدنظر قرار می دهند( .مصاحبه
اختصاصی با آیت اهلل محسنی در تاریخ .)10/11/91
 - 2اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی لالمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی (.ابن بابویه ،من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص)7
 -محسنی ،محمد آصف ،معجم االحادیث المعتبره ،ج ،3تهران :دارالنشر ادیان ،1392 ،ص.261َالُ :ك ْن ُت ِع ْن َد أَب ِي َعب ِد َّ
الل ِ ع ف ََد َخ َل َع َل ْي ِه َش ْي ٌخ فَ َق َ
اح ال ْ ِكنَان ِ ِّي ق َ
ِ - 1ع َّد ٌة ِم ْن أَ ْص َحابِنَا َع ْن أَ ْح َم َد بْنِ ُم َح َّم ٍد َعنِ ابْنِ َم ْحبُ ٍ
ال يَا أَبَا
الصبَّ ِ
وب َع ْن أَب ِي َّ
ْ
َ
َّ
َعب ِد َّ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل ِ أَ ْش ُكو إِل َ ْي َ
ك ُول ْ ِدي َو ُع ُقوقَ ُه ْم َو إ ِْخ َوانِي َو َجفَا ُه ْم ِع ْن َد كبَ ِر سنِّي فَ َق َ
ال أبُو َع ْبد الل ع يَا َهذَا إ َِّن ل ْل َح ِّق َد ْول َ ًة َو ل ْلبَاطلِ َد ْول َ ًة َو كُل َواحد م ْن ُه َما
ْ
َ
فِي َد ْول َ ِة َص ِ
احبِ ِه َذل ِ ٌ
الرفَا ِهيَ ِة
يب ال ْ ُم ْؤ ِم َن فِي َد ْول َ ِة الْبَا ِطلِ ال ْ ُع ُق ُ
يل َو إ َِّن أ ْدنَى َما يُ ِص ُ
ء ِم َن َّ
َاء ِم ْن إ ِْخ َوان ِ ِه َو َما ِم ْن ُم ْؤ ِمنٍ يُ ِصيبُ ُه َش ْي ٌ
وق ِم ْن ُول ْ ِد ِه َو ال ْ َجف ُ
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فِي َد ْول َ ِة الْبا ِطلِ إ َِّل ابْتُلِي قَب َل َموتِ ِه إِ َّما فِي ب َ َدن ِ ِه َو إِ َّما فِي ُول ْ ِد ِه َو إِ َّما فِي َمال ِ ِه َحتَّى يُ َخ ِّل َص ُه َّ
اللُ ِم َّما ا ْكتَ َس َب فِي َد ْول َ ِة الْبَا ِطلِ َو يُ َوفِّ َر ل َ ُه َح َّظ ُه فِي َد ْول َ ِة
َ ْ ْ
َ
َاصب ِْر َو أَبْ ِشر( .کافی ،ج ،2ص)447
ال ْ َح ِّق ف ْ
 محسنی ،محمد آصف ،تصویری از حکومت اسالمی ،اسالم آباد :انتشارات حزب حرکت ،چ ،1371 ،2ص.57 همان ،ص.26 محسنی ،محمد آصف ،توضیح المسایل سیاسی ،کابل :انتشارات خاتم النبیین (ص) ،1391 ،ص.48 محسنی ،محمد آصف ،تصویری از حکومت اسالمی ،اسالم آباد :انتشارات حزب حرکت ،چ ،1371 ،2ص.52 -محسنی ،محمد آصف ،توضیح المسایل سیاسی ،کابل :انتشارات خاتم النبیین (ص) ،1391 ،ص.84 محسنی ،محمد آصف ،تصویری از حکومت اسالمی ،اسالم آباد :انتشارات حزب حرکت ،چ ،1371 ،2ص.22 همان ،ص.22 همان ،ص.18 محسنی ،محمد آصف ،جهانی شدن و جهانی سازی ،کابل :انتشارات خاتم النبیین ،1387 ،ص.8 ل َ َق ْد أَرس ْلنا رس َلنا ب ِالْبيِّ ِ َاس ب ِال ْ ِق ْس ِط .حدید25 /
تاب َو ال ْ َ
ميزان لِيَ ُق َ
نات َو أنْ َزلْنا َم َع ُه ُم ال ْ ِك َ
وم النَّ ُ
ْ َ ُُ
َ
 -مصاحبه اختصاصی با آیتاهلل محسنی.
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ساز و کارهای حقوقی نظارت بر رییس جمهور
در سیستم حقوقی افغانستان و ایران
قاسم علی صداقت

چکیده
نظارت بر عالیترین مقام اداری و سیاسی؛ يعني رییس جمهوري در کشورهای افغانستان و ایران(به
عنوان پديدهي مکمل تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون) ،در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته
است .در این مقاله آمده که نظارت بر رییس جمهور افغانستان دارای سازوکار پیچیده است .بر
خالف ایران که نظارت بر رییس جمهور در مقایسه با افغانستان ساده و آسان دانسته شده است.
در همین راستا مسایلی همچون نظارت سیاسی ،قضایی ،نظارت مالی و نظارت پیشگیرانه بر
روئسایجمهور ایران و افغانستان ،به صورت گذرا بررسی شده است .نظارت سیاسی ـ قضایی بر
رییس جمهور در افغانستان دارای مراحل مختلفی است که گذار از این مراحل کاری بسیار دشوار
و حداقل در شرایط فعلی غیر عملی است .بر خالف ایران که نظارت قضایی بسیار ساده و آسان و
نظارت سیاسی بر رییس جمهورنیز در مقایسه با افغانستان سهل و ساده مینماید و مراحل ساده برای
آن در قانون اساسی این کشور ،پیشبینی شده است.
واژگان کلیدی
رییس جمهور ،مسوولیت سیاسی و قضایی ،نظارت ،سيستم حقوقي ایران و افغانستان ،لویه جرگه،
ولسی جرگه و مجلس شورای اسالمی ایران
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مقد مه
نظارت عبارت از«:کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و
نهادی دیگر که غایت آن ،حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده درحدود و
ثغور قانون است .به بیان دیگر ،منظور از نظارت در حقیقت ،کنترل قدرت با قدرت است.
نظارت به این دلیل ضروری است که باعث اصالح ،رفع عیوب و نواقص میشود .بهبود
وضع موجود نیز میتواند دلیل خوبی برای نظارت باشد .در تراز اول ممکن است که در
اثر نظارت عیوب و نواقص یک نظام نظارتی در سطح کل ،کشف و شناخته و برای رفع
آن عیوب و نواقص تالش و کوشش شود .در یک سطح دیگر ،در اثر نظارت ممکن است
که وضع موجود بهبود یابد و ما یک حالت اید هآل و مطلوب داشته باشیم که وضع موجود
با آن مقایسه شود و سعی گردد وضع موجود نظارت ،اصالح و به سمت وضع مطلوب
حرکت نماید .نظارت و تعادل به عنوان یک اصل ،نیازمند نگاه آسیبشناسانه است که
کمک میکند وضع موجود بهبود و به سمت وضع مطلوب در حرکت باشد.
از سوی دیگر ،یکی از کارکردهای اساسی اصل حاکمیت قانون ،تفکیک قوا و نظارت
همگانی ،محدود کردن قدرت است و این نکته در این جا قابل دقت است که نظارت
مکمل «تفکیک قوا» و اصل حاکمیت قانون است .چرا که صرف مشخص شدن وظایف
و پذیرش اصل حاکمیت قانون ،از ظلم و ستم جلوگیری نمیکند ،بلکه نهاد ناظر هم باید
باشد تا هر کدام در محدودهی وظایف قانوني خود قرار گيرند و در واقع در قلمرو خود
محدود شوند و در قدم بعدی ،در صورت تخلف ،برخورد مناسب صورت گیرد.
نظارت باید همانند هر اقدام دیگری درساختار قدرت ،قانوني باشد .اگر اصل بر حاکمیت
قانون است ،دیگر نهادها نباید آن را نقض کنند؛ در این صورت نظارت بر اجزای تشکیل
دهندهي نظام حاکمیت قانون نیز به نوبه خود باید بر قانون؛ یعنی قواعد کلی استوار باشد.
نظارت باید متعادل و متوازن باشد .لزوم وجود تعادل وتوازن در نظام نظارتی ،بر همان
دالیل ضرورت وجود نظارت متکی است .اگر یک جزء از اجزای ساختار قدرت سیاسی
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در مقایسه با دیگر اجزاء ،از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخودار باشد ،ممکن
است موجب بروز همان مشکالت و مفاسدی شود که نظارت برای حل آنها به وجود آمده
است.
فرضیهی تحقیق بر این امر استوار است که نظارت و کنترل رییس جمهور در افغانستان
بسیار دشوار و پیچیده میباشد و از این جهت ممکن است قوانین ،حقوق و آزاد یهای
مردم از سوی او نقض گردد .چرا که هم صالحیتهای رییس جمهور زیاد و هم برخی
اهرمهای مهم کنترل وی پیچیده است .در حالی که نظارت و کنترل رییس جمهور در
ایرن ،ساده و آسان میباشد .چرا که هم کنترل پیچیده نیست و هم اهرمهای سهلالوصول
برای نظارت او پیشبینی شده است .اصوال در افغانستان تفکیک قوا به نحو مطلوب صورت
نگرفته است و از این جهت نظارت بر رییس جمهور کارآمد نخواهد بود .از آنجایی که
صالحیتهای متعدد و متنوع به نفع رییس جمهور در نظر گرفته شده و رییس جمهور
به عنوان رییس قوهی مجریه میتواند مهرههای خود را به گونهای بچیند که نهاد ناظر
را ودار به شکست نماید ،این بزرگترین خطری است که جامعهی افغانستان را تهدید
میکند .در عمل نیز عملکرد رییس جمهور به گونهای بوده است که این خطر از نزدیک
احساس شده است .این در حالی است که به دلیل جایگاه ضعیف رییس جمهور در سیستم
حقوقی ایران ،به شدت احتماالین خطر ضعیف است .نهادهای ناظر در ایران با عمل نسبی
به وظایف خود میتوانند خطر استبداد و خودکامکی از سوی رییس جمهور را ـ گرچه
نمیتواند کامال از بین ببرد ،ـ اما میتوانند به حداقل برسانند.
در تأیید گفتههای پیشین و بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان رییس جمهوری ترکیبی
از اختیارات پادشاه و نخست وزیر را دارا میباشد که در قانون اساسی سال  1964آمده
بود .ریشههای پادشاهی صالحیت رییس جمهور در ماده  60قانون اساسی افغانستان هنوز
قابل توجه است که رییس جمهور هم رییس دولت و هم هدایت کابینه را به عهده دارد و
هم دارای صالحیتهای تقنینی ،اجرایی و قضایی است .این امر نظارت بر رییس جمهور
و مهار او را قدری دشوار میسازد.
مطلب اول؛ نظارت بر رییس جمهور در افغانستان
در این بخش از بحث ،چگونگی نظارت بر رییس جمهور افغانستان را از دیدگاه قانون
اساسی افغانستان بررسی خواهیم نمود .نظارت سیاسی ـ قضایی ،نظارت کمیسیون مستقل
قانون اساسی ،نظارت مالی ،نظارت پیشگیرانه بر برخی از اعمال رییس جمهور و  ...از
جمله مباحثی است که در این بخش مطالعه خواهد شد.
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الف) نظارت سیاسی ـ قضایی بر ارتکاب جرایم خاص
گرچه اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب میکند که رسیدگی به اتهامات افراد در
سطوح مختلف جامعه ،یکسان و برابر باشد و کسی را بر دیگری امتیازی نیست و نباید
برای هیچکس دادگاه اختصاصی تشکیل داد؛ اما در عمل مشاهده میگردد زمانی که
مصالح جامعه ایجاب کند بعضی مقامات سیاسی در وضع استثنایی قرار میگیرند .زیرا
نظام دادرسی عادی نمیتواند در باب این گونه افراد به درستی عمل کند .در بعضی از
نظامهای سیاسی و حقوقی ،این وظیفه به عهدهی مجالس گذاشته شده است .در کشور
انگلستان چنانچه نخست وزیر یا وزراء مرتکب جرم گردند ،طبق مقررات این کشور از
جانب مجلس عوام مورد تعقیب قرار میگیرند و دالیل علیه آنان جمعآوری میشود و
مجلس لردان رسیدگی و رأی صادر میکند .در حقوق فرانسه دخالت پارلمان (مجلس
ملی و مجلس سنا) فقط مربوط به تعقیب متهم است ،ولی اتخاذ تصمیم قضایی مربوط
به دیوان عالی عدالت که اختصاصا برای رسیدگی وصدور رأی درمورد اینگونه جرایم
ارتکابی ،به وسیله قانون اساسی پایه گذاری شده است ،میباشد.
نظارت سیاسی از سوی نمایندگان مردم در نهاد قانو نگذاری انجام میشود .پار های از
مقامات حکومتی ،مانند رییس جمهور و وزیران ،در برابر نمایندگان مردم مسولیت سیاسی
دارند؛ به این معنا که نمایندگان بر عملکرد ایشان نظارت مستمر دارند و چنانچه این
عملکرد را ضعیف و ناکارآمد تشخیص دهند ،میتوانند آ نها را مورد سؤال و استیضاح
قرار دهند و در نهایت باعث شوند مقام و منصب سیاسی از ایشان سلب شود.
رییس جمهور اگر منتخب پارلمان باشد ،مسوولیت سیاسی وی در برابر پارلمان قابل
توجیه است .اما اگر رییس جمهور منتخب ملت باشد ،در واقع از طریق انتخابات عمومی
و رأی اعتماد به او ،جلوهی مردم به خود میگیرد .بنابر این ،مسوولیت سیاسی وی در برابر
پارلمان چندان قابل توجیه به نظر نمیرسد .واقعیت این است که قوانین اساسی بسیاری از
کشورها ،هم در نظام ریاستی و هم پارلمانی ،رییس جمهور را جز بخاطر خیانت به کشور
از نظر سیاسی غیر مسوول میشناسند و در برابر این عدم مسوولیت ،نخست وزیران دارای
مسوولیت سیاسی میباشند.
نظارت سیاسی از سوی نمایندگان مردم در نهاد قانو نگذاری انجام میشود .پیداست
در بسیاری موارد مقام عزل شده ضرورتا مورد باز خواست قضایی قرار نمیگیرد و صرفا
از دایری مدیران مورد اعتماد نمایندگان ملت خارج میشود .میتوان گفت جوهر نظارت
سیاسی و نقش آن ،در بدست آوردن یا از دست دادن مقام و قدرت عمومی است.
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در افغانستان رییس جمهور در برابر ولسی جرگه و لویه جرگه مسوولیت سیاسی به گونهای
که به خاطر سوء اداره یا قصور در سیاستها و خط مشیها ،قابل عزل باشد ،نداردچون
نظام سیاسی افغانستان همانند ایاالت متحده امریکا پارلمانی نیست و چیزی به نام رأی
اعتماد و عدم اعتماد به رییس وجود ندارد .روندی هم برای رفراندوم عمومی که از طریق
آن رییس جمهور خودسر کنار گذاشته شود،موجود نیست .اما بخاطر انجام جرایم خاص،
جنایت علیه بشریت ،خیانت و جنایت در برابر ولسی جرگه و لویه جرگه مسوولیت سیاسی
دارد .این مکانیسم ،شباهت زیادی با ایراد اتهام ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی
امریکا دارد تا شیوهای که در سیستم پارلمانی از آن برای مجازات دولت استفاده میشود.
در امریکارییس جمهور بخاطر ارتکاب خیانت ،ارتشا و دیگر جرایم و تخطیهای بزرگ
قابل استیضاح است.
از این جهت مسوولیت رییس جمهور در افغانستان شبیه امریکا است.نظارت بر رییس
جمهور در افغانستان راجع به جرایم خاص ترکیبی از قضایی و سیاسی است و در واقع در
دو مرحله انجام میشود :ایراد اتهام به وسیله مجلس نمایندگان و عزل آن با رأی مجلس
مؤسسان خواهد بود.
 .1نظارت سیاسی
نظارت سیاسی نیز دارای سه مرحلهی اساسی است که گذر از هر مرحله ،نیازمند میزانی
خاص از رأی مجلس نمایندگان یا لویه جرگه است .1 .ایراد اتهام بر ضد رییس جمهور
به ارتکاب جنایت علیه بشریت ،خیانت و جنایت از سوی یک سوم اعضای ولسی جرگه
 .2تصویب اتهام مذکور از سوی دو سوم ولسی جرگه  .3تصویب اتهام مذکور از سوی
دو سوم اعضای لویه جرگه
در مرحلهی اول ،نظارت کامال سیاسی است؛ چون آیین رسیدگی ،مستندات ،و اعضای
ناظر ،کامال سیاسی است و قضایی نیست .در این مرحله،رییس جمهور از مقام خود عزل
میشود .در این مرحله نمایندهی مردم با رأی نمایندگان مردم عزل میشود ،براي اينکه
عدم مشروعيت نهاد ناظر خدشهدار نگردد و گفته نشود نهادی که مشروعیت مردمی
ندارد ،چگونه میتواند ،نماینده مردم را در قو هی مجریه عزل کند .چون هم رییس جمهور
و هم ولسي جرگه منتخب مردمند و از طريق عزل رییس ،به استبداد و خودکامکي خاتمه
داده ميشود و قدرت با قدرت کنترل ميگردد.
 .2نظارت قضایی
بعد از آنکه رییس جمهور از مقام خود عزل شد ،محکمهای خاص ،مرکب از رییس
مشرانو جرگه ،سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای دیوان عالی ،به تعیین
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لویه جرگه تشکل شده و به محاکمهیرییس جمهور اقدام میکنند .اقامهی دعوا به وسیله
شخصی که از سوی لویه جرگه تعین خواهد شد ،صورت میگیرد.
البته ،در مرحلهی دوم نظارت نیز اعضای نهاد ناظر کامال حقوقدانان و قضات نیستند،
بلکه برخی از اعضای آن اشخاص سیاسیاند .در قانون نیامده که سه نفر اعضای این
محکمه خاص لزوما قاضی باشند ،اما از پنج عضو ،سه نفر اعضایمحکمه ،قاضی هستند.
در این مرحله ،این نکته قابل دقت است ،در صورتی که رییس جمهور در دادگاه خاص
بریالذمه شود ،دیگر رییس جمهور نخواهد بود و صرفا میتواند در انتخابات آتی که سه
ماه بعد برگزار میشود ،مشارکت نماید و در صورت برنده شدن،رییس جمهور خواهد
شد .اگررییس جمهور در محکمهی خاص ،محکوم شود؛ در آن صورت طبق ماد هی 62
قانون اساسی ،نمیتواند خود را کاندید کند .رییس جمهوری که مرتکب جرایم معین در
مادهی  69گردد ،طبعا از حقوق مدنی ،از جمله حق کاندید شدن برای ریاست جمهوری
در آینده،محروم خواهد شد .از این جهت ،تقریبا محاکمهیرییس جمهور در افغانستان
شبیه محاکمهیرییس جمهور در ایاالت متحده امریکا است.
در امریکا ایراد اتهام به عهدهی مجلس نمایندگان است .مجلس ،اول دالیل الزم را علیه
رییس جمهور گردآوری میکند و برای قضاوت سیاسی نزد مجلس سنا میفرستد و مجلس
سنا اقدام به محاکمه مینماید .در صورتی کهرییس جمهور در مجلس سنا با دو سوم آراء
محکوم شود ،مجازات آن عزل و احیانا محرومیت از مشاغل دولتی است .اما تفاوتی که با
افغانستان دارد این است که در صورت ثبوت جرم ،ممکن است پرونده به مقامات صالح
قضایی فرستاده شود .و از سوی دیگر ،هرگاه متهم رییس جمهور باشد ،رییس دیوان عالی
کشور ،ریاست جلسات محاکمه را به عهده خواهد داشت .تعقیب قضایی رییس جمهور
(ظرف  200سال از زمانی که قانونی اساسی حاکم شده) توسط کنکره بسیار نادر است و
کمتر دیده شده که به نتیجهی مثبتی برسد .چنا نکه در سال  1867تعقیب قضایی کنگره،
علیه رییس جمهور وقت ،جانسون صورت گرفت ،اما رأی کافی برای محکومیت او
حاصل نشد .در مورد نیکسون که مورد تعقیب قضایی کنکره قرار گرفته بود ،خود پیش از
محاکمه استعفا کرد .هم چنان با آ نکه مجلس ،کلینتون را در سال  1999به اتهام شهادت
دروغ در ماجرای وی با رییس دفتر خود ،مونیکا ،مورد تعقیب قضایی قرارداد ،این اقدام
به جایی نرسید .از این رو ،به نظر میرسد ایجاد کنندگان قانون اساسی امریکا به دنیال
این بودهاند که این مقام و موقعیت کمتر متزلزل گردد.
در مورد نظارت قضایی ـ سیاسی بر رییس جمهور در افغانستان چند نکته قابل دقت است:
 .1با محکوم شدن رییس جمهور از سوی ولسی جرگه یا لویه جرگه در واقع مصئونیتی
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که برای او وجود دارد ،برداشته شده و محکمهی خاص میتواند اقدام به رسیدگی کند.
 .2فرایند رسیدگی بسیار پیچده است و عمال شاید هیچ وقت رییس جمهور از مقام خود
عزل نگردد .چرا که نظارت سیاسی دارای سه مرحلهی بسیار پیچیده است که عبور از
این مراحل کاری بس دشوار خواهد بود .با اینکه در ایاالت متحد هیامریکا این فرایند در
مقایسه با افغانستان زیاد پچیده نیست ،اما در عمل کمتر اتفاق افتاده که رییس جمهور از
مقام خود عزل گردد .چنانکه در سال 1867در استیضاح نیکسون ،سنا برای تصویب اتهام
ناکام ماند .یا در مورد جانسون ،بدون آنکه در مجلس سنا رأی گیری شود خود از مقام
ریاست جمهوری استعفا کرد .این در حالی است که در افغانستان برای نظارت سیاسی دو
مرحله تعریف شده است :ایراد اتهام از سوی مجلس نمایندگان و تصویب آن با دو سوم
آرای مجلس سنا و لویه جرگه پیش بینی شده است و قضاوت سیاسی دو مرحله است.
فرایند پچیدهای که برای محاکمه رییس در افغانستان پیشبینی شده است ،به احتمال زیاد
وقوع خارجی آن به مراتب از ایاالت متحده امریکا کمتر خواهد است.
 .3قضاوت در مورد جرم رییس جمهور به افرادی واگذار شده است که اکثر آنان دارای
دانش حقوقی و قضایی نیستند و از این جهت مغایر با تخصصی بودن امر قضاوت است.
در حالی که رسیدگی به جرایم ،بعد از نظارت سیاسی مجلس نمایندگان و سنا در امریکا
به قوهی قضاییه واگذار میشود و در فرانسه نیز برای محکومیت قضایی متهم به دیوان
عالی واگذار میگردد.
 .4هنگامی که مجلس نمایندگان به قضاوت میپردازد ،هیچ مقام قضایی حضور ندارد.
 .5رییس جمهور به خاطر عملی که استیضاح شده یا بر کنار شده است در نهایت به یک
دادگاه کیفری فرستاده نمیشود .در حالیکه در امریکا ممکن است رییس جمهور به
خاطر عملی که مرتکب شده است ،به دادگاه کیفری فرستاد شود.
 .6همانند ایاالت متحده امریکا ،استیضاح ،تنها راه برکناری رییس جمهور در سیستم
حقوقی افغانستان هنگام ارتکاب جرایم خاص است ،آن هم به خاطر ارتکاب جرایمی
نظیر جنایت علیه بشریت ،خیانت و جنایت .چنا نکه در امریکا به دلیل ارتکاب جرایم و
تخلفات بزرگ رییس جمهور قابل برکناری است.
 .7پیچیدگی قضاوت سیاسی در جرایم رییس جمهور به خاطر حفظ ثبات نظام سیاسی و
عدم تزلزل مقام و موقعیت رییس کشور است که در این موضوع در افغانستان افراط شده
است.
 .8از سوی دیگر ،با توجه به اینکه نهادهای دموکراتیک ،استیضاح رییس جمهور را به
عهده دارد ،شاید از این جهت مشروعیت چنین استیضاحی تا حدودی تأمین گردد و در
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واقع قدرت مشروع ،قدرت مشروع دیگر را مهار میکند .در واقع دو نهاد مشروع در برابر
هم قرار دارد و برتری در این تقابل با شورای ملی است.
به هر حال ،نتیجهای که از این بخش میتوان گرفت ،این است که قوهی مؤسس نخواسته
تا جایگاه رییس جمهور ،متزلزل شود و رییس جمهوری به آسانی از مقام خود عزل
گردد .شاید این امر به دلیل فضای موجود در کشورهایی نظیر افغانستان است که هنوز
بستر دموکراسی در آن به صورت کامل فراهم نیست .شاید تا حدودی حاکمیت فرد
در این گونه جوامع به دلیل فراهم نبودن بستر دموکراسی،به مصلحت باشد .شاید در
این گونه کشورها که هنوز گرایشهای قوم گرايي و تمايالت واگرايانه و رفتارهاي
غيردموکراتيک به شدت پر رنگ است ،تمرکزگرایی و فراهم کردن زمینه برای اخذ
تصمیم از سوی رییسجمهور و اجرای آن در گام نخست ،مطلوب و مناسب باشد .تا در اثر
ممارست و تمرین ،زمینه برای دموکراسی فراهم گردد.
ب) نظارت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر رییس جمهور
یکی از صالحیتهای اصلی کمیسیون ،نظارت بر رییس جمهور از این جهت است که
آیا احکام قانون اساسی را رعایت و اجرا کرده یا خیر؟ در ماد هی هشتم ،بند دوم قانون
کمیسیون مذکور آمده است 2-«:نظارت از رعایت وتطبیق احکام قانون اساسی توسط
رییس جمهور ،حکومت ،شورای ملی ،قوهقضائیه ،ادارات ،مؤسساتوسازما نهای دولتی
و غیر دولتی ».اما اینکه اثر حقوقی و یا به عبارت دیگر ضمانت اجرایی این نظارت
چیست؟ بدان اشاره نشده است .به عبارت دوم،در فرضی که کمیسیون تشخیص داد که
رییس جمهور احکام قانون اساسی را رعایت و اجرا ننموده است ،در قدم بعدی چه اقدامی
میتواند انجام دهد ،مشخص نیست .آیا پرونده را به محمکه میفرستد یا تذکر میدهد ،یا
به اطالع افکار عمومی میرساند؟ در این مسایل قانون مذکور سکوت اختیار نموده است
و از این جهت کامال با اصول قانونگذاری ناهمخوانی دارد .این امر در حالی است که
رییس جمهور به کرات اعمال خالف قانون اساسی را مرتکب شده و از این کمیسیون
کدام عکسالعملی مشاهد نشده است .پس نه تنها مشکل حقوقی و قانونی وجود دارد که
عملکرد این نهاد نیز بسیار ضعیف بوده و واکنش الزم از خود در برابر رییس جمهور
نشان نداده است .این موضوع نه تنها در مورد رییس جمهور صادق است ،بلکه سایر
مقامات نیز همین وضعیت را دارند و مسایل بسیار اساسی در ناکارآمدی چنین نهادی
مطرح است که در این مجال نمیگنجد.
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این نهاد در برابر عملکردهای خالف قانون اساسی رییس جمهور ،سکوت اختیار
نموده است .به عنوان مثال ،برگزاری لویه جرگهی سنتی به جای لویه جرگهی مندرج
در قانون اساسی در مورد صلح با طالبان و امضای پیمان راهبردی با امریکا و همینطور
ادارهی بسیاری از وزارتخانهها به مدت دو سال با سرپرست ،از جمله تخلفات اساسی
رییس جمهور بود که این نهاد در برابر آن هیچ عکسالعملی نشان نداده است .بنا بر این؛
عملکرد این نهاد به شدت ضعیف و غیر قابل قبول می نماید .مشکلي که وجود دارد اين
است که نهاد دیگری هم بر این کمیسیون نظارت ندارد و مجلس هم در قبال این کمیسیون
مماشات کرده و سکوت اختیار نموده است.
ج) نظارت پارلمان بر برخی از اقدامات و تصمیمهای رییس جمهور (نظارت
پیشگیرانه یا استصوابی)
درعرصهیکالن سياسي ،بينالمللي و اداري،رییس جمهور ممکن است اقداماتی انجام دهد
و تصميماتي بگيرد که در قانون اساسي براي آنها مکانيسمهايی براي نظارت معين شده
است که تحقق اين شيوههاي نظارت،براي مهار و کنترل رییس جمهور ،درراستاي صيانت
از حقوق شهروندي ،آزاديهاي عمومي و حاکميت قانون مفيد وسودمند خواهد بود.
 .1اعالن صلح و جنگ
در افغانستان ،اعالن صلح و جنگ از سوی رییس جمهور باید به تصویب شواری ملی
برسد .اما نکتهی قابل دقت این است که رییس جمهور به عنوان فرماندهی کل نیرویهای
مسلح ،در برخی موارد باید بتواند اقدام سریع و به موقع را انجام دهد تا بتواند کشور را
از بحران بیشتر برهاند .و از این جهت نمیتواند در برخی شرایط منتظر تصویب پارلمان
بماند .چنانکه در ایاالت متحدهیامریکا ،اعالن جنگ به کنگره تعلق دارد ،اما باید برای
رییس جمهور امکان اقدام سریع در مقابل وضعیت پیشبینی نشده که میتواند آینده کشور
را به خطر اندازد ،در نظر گرفت و اگر رییس جمهور نمیتواند اعالن جنگ کند ،جنگ
راه بیاندازد ،وقتی که الزم باشد .از همین رو ،در کنکره امریکا قانونی در مورد اختیارات
جنگی رییس جمهور به تصویب رسید که رییس جمهور را از اعزام نیرو به خارج ،بیشتر
از شصت روز بدون موافقت کنگره منع میکند ،اما رییس جمهور میتواند کشور را
درگیر ماجراجویی نظامی نموده و کنکره را در مقابل عمل انجام شده قراردهد .با توجه
به واقعیات و شرایط عینی در طول تاریخ امریکا،رییس جمهور صالحیت فرستادن نیروی
نظامی برای جنگ و به عبارت دیگر درگیر شدن در اعمال جنگی را بدون اعالم جنگ از
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سوی کنگره ،ادعا داشته است .به هرحال ،اعالن جنگ از اختیارات کنگره است و از این
جهت کنگره ،دست باالیی دارد .اما بسیاری از رییس جمهورهای امریکا نیروی نظامی را
در خارج امریکا به کار گرفتهاند ،بدون آ نکه منتظر اعالم جنگ از سوی کنگره بماند.
اما در نهایت در امریکا راجع به صالحیتهای جنگی رییس جمهور قانونی در سال 1973
وضع گردید که محدودیتهایی را برای فرماندهی کل قوا به وجود میآورد و از این
جهت مورد نقد قرار گرفته و خالف قانون اساسی دانسته شد و بهرغم وتوی آن از سوی
نیکسون ،به تصویب مجلس سنا و نمایندگان رسید .اما از زمان تصویب ،این قانون معموال
از سوی رؤسای جمهور امریکا نادیده گرفته شد .برطبق این قانون ،کنکره بعد از فرستادن
نیروهای مسلح میتواند از رییس جمهور بخواهد که نیروهای مسلح را به خانه برگرداند،
مگر اینکه کنگره نیز اعالن جنگ نماید.
از تجربه امریکا میتوان درس گرفت که رییس جمهور در شرایط پیشبینی نشده باید
بتواند ،نیروی مسلح را درگیر جنگ کند و از این جهت در افغانستان هم الزم است که به
رییس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ،چنین اختیاری شود ،چرا که تصویب
اعالن جنگ از سوی پارلمان زمان بر است و این امر با بعضی شرایط غیر قابل پیشیبینی
نا همخوانی دارد.
 .2فرستادن نیروهای مسلح به خارج از کشور
رییس جمهور برای فرستادن نیروی مسلح به خارج از افغانستان ،نیازمند تصویب شوای
ملی است و از این جهت ممکن است دقت بیشتری صورت گیرد تا منافع و مصالح
جامعه و جان نیروهای مسلح حفظ گردد .مجوزی که برای اعزام به خارج کشور داده
میشود ،مدت آن مشخص نیست و از این جهت رییس جمهور به عنوان فرماندهی کل
قوا ،صالحیت دارد که مدت آن را خود تعیین کرده یا در زمان الزم نیروهای مسلح را به
داخل کشور فراخواند .چنانکه مدت ماندن و نماندن نیروها در امریکا منوط به تشخیص
رییس جمهور است.
 .3اعالن حالت اضطراری یا خاتمهی آن
اعالن حالت اضطراری از سوی رییس جمهور ،نیازمند تصویب شورای ملی است .با توجه
به اینکه اعالن حالت اضطراری از صالحیتهای رییس جمهور است و قطعا تشخیص آن
هم به رییس جمهور واگذار شده و شورای ملی میتواند صرفا آن را رد یا تصویب کند،
الزم است که نظارت الزم بر رییس جمهور در این موضوع صورت گیرد و رد و تصویب
اعالن حالت اضطراری به همین دلیل به شورای ملی واگذار شده است.
کنوانسیون حقوق بشر اروپایی اعالم میدارد که در شرایط جنگی و دیگر حاالت اضطراری
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عمومی ،دولتها آزاد هستند که تعهدات خود را برای رعایت مفاد این کنوانسیون انجام
ندهند ،مشروط به آنکه دولتها نمیتوانند از تعهدات خود در قبال اساسیترین اصول
حقوق بشری سرباز زنند مثل حق حیات (به استثنای مرگ ناشی از اقدامات جنگی قانونی)
حق عدم شکنجه یا به بردگی گرفتن و امثال آن .همین طور دولتها حق دارند ،اقداماتی
را اتخاذ کنند که به طور جدی درشرایط و حالت اضطراری ،ضروری و الزم است.
با توجه به دستور مربوط به ضرورت تشکیل لویه جرگه در صورت افزایش حالت
اضطرار به بیش از چهار ماه ،با توجه به حالت اضطرار نمیتواند طوالنیتر از چهار ماه
باشد ،اگر مشکالت در مدت این چهار ماه حل نشد ،لویه جرگه جهت بحث راجع به
امکانات جایگزین تشکل خواهد شد .این دستوری است جهت جلوگیری از اوضاع و
احوال شبیه کشور مصر که در آن ،حالت اضطرار بیش از بیست سال دوام یافته است.
محدودیت حالت اضطراری از راهکارهای مهم جلوگیری از استبداد و خود کامکی است،
مخصوصا در حالت اضطرار که بسیاری از حقوق و آزاد یها به تعلیق درمیآید.
 .4تعیین سیاستهای کالن کشور
تعیین سیاستهای راهبردی کشور نیز از صالحیتهای رییس جمهوری است که منوط به
تأیید شورای ملی است.
 .5تعیین برخی مقامات عالی
تعیین اعضای دیوان عالی ،تعیین وزراء ،دادستان کل ،رییس بانک مرکزی ،رییس امنیت
ملی و رییس هالل احمر با تأييد ولسي جرگه خواهد بود .از این رو ،در تعیین افراد مزبور
دست رییس جمهور خیلی باز نیست و باید به تأیید ولسي جرگه برسد.
هـ) نظارت مالی بر رییس جمهور
از آنجا که رییس جمهور از طریق همکاران دولتی خود ،خزانهدار مالی کشور است و
بودجه دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه را در اختیار دارد ،برای رعایت نهایت
احتیاط و به منظور احتراز از سوء استفاده احتمالی ،قانون اساسی مقرر میدارد که ،دارایی
این مقام و خانوادهی وی ،همانند سایر مقامات عالی دولتی به وسیلهی یک مرجع ،مورد
نظارت قرار گیرد.
یکی از وظایف اصلی ادارهی عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری ،ثبت،
بررسی و نشر دارایی رییس جمهور عنداللزوم میباشد .این کارویژه بدان منظور است که
از فساد مالی رییس جمهور جلوگیری شود.
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اما نکتهی قابل دقت آن است که ثبت داراییهای رییس جمهور در صورتی کارآمدی
دارد که فعالیت اقتصادی وی از شفافیت الزم برخودار و نظارت الزم بر رییس جمهور
در این زمینه وجود داشته باشد و نظام مالی کشور یک چرخش معین داشته باشد که
بتوان تخلفات مقامات عمومی را به آسانی ردگیری کرد .اما در صورتی که جرایم
سازمان یافته وجود داشته باشد و وارستگی الزم وجود نداشته باشد ،تنها ثبت دارایی و
نشر آن سودی ندارد.
مطلب دوم؛ نظارت بر رییس جمهور در ایران
در این بخش از نوشتار ،نظارت بر رییس جمهور ایران در ذیل عناوین نظارت سیاسی،
نظارت قضایی ،نظارت استصوابی و مالی و  ....بحث خواهد شد.
الف) نظارت سیاسی بر رییس جمهور در ایران
رییس جمهور اگر منتخب پارلمان باشد ،مسوولیت سیاسی وی در مقابل پارلمان قابل
توجیه است .اما اگر رییس جمهور منتخب مردم ،در واقع از طریق انتخابات عمومی
و رأی اعتماد به او جلوهي مردمی به خود میگیرد ،مسوولیت سیاسی او خیلی توجیه
دموکراتیک ندارد .واقعیت این است که قوانین اساسی کشورها ،هم در نظام ریاستی و
هم در نظام پارلمانی ،رییس جمهور را به جز به خاطر خیانت به کشور از نظر سیاسی
مسوول نمیداند .چنانکه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مصوب  1358نیز
اکتفا به مسوولیت رییس جمهور در مقابل ملت نموده بود .اما پس از تغییرات سال 68
مسوولیت وی در مقابل مجلس مطرح شد.
 .1استیضاح رییس جمهور
تقاضای استیضاح رییس جمهور باید با ذکر موارد صریح و روشن و مستدل باشد .این
تقاضا به رییس مجلس تسلیم میشود که باید در نخستین جلسه قرائت و ضمن چاپ
وتوزیع میان نمایندگان برای رییس جمهور ارسال گردد .وی موظف است ظرف یک
ماه در مجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهد .حد اکثر وقت برای مذاکرهی
موافقین و مخالفین ،پنج ساعت است که به تساوی و متناوبا انجام میشود .هریک از
موافقین و مخالفین حداکثر میتوانند نیم ساعت صحبت کنند .این مدت برای رأی
مجلس برای نیم ساعت دیگر قابل تمدید است .رییس جمهور حداکثر پنج ساعت برای
دفاع در اختیار دارد و میتواند نیم بخشی از این وقت را به نمایندگان موافق واگذار
کند .برای اعالم عدم کفایت سیاسی رییس جمهور رأی مخفی و با ورقة دو سوم تعداد
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کل نمایندگان ،الزم است .این رأی برای مقام رهبری ارسال میشود تا بر اساس بند ده
ماده یکصد وده قانون اساسی ،با توجه به مصالح کشور ،اقدام به عزل رییس جمهور
کند.
در مورد رأی عدم کفایت نکاتی قابل طرح است:
نکتهی اول مربوط به عدم کفایت است .قانون اساسی شرایط ویژ های را برای رییس
جمهور پیش بینی نموده که مدیریت و تدبیر از آن جمله میباشد ،کفایت همان مدیریت
و تدبیر مورد انتظار قانون اساسی است و به نظر میرسد الزمهی اداره و مسوولیت
سنگین ریاست جمهوری کفایت است و فقدان آن ،دليل موجهي برای عزل او خواهد
بود .کفایت رییس جمهور ،گرچه در ابتدا از سوی شورای نگهبان تأیید میشود اما در
عمل چون صالحیت و کفایترییس جمهور در جریان اجرا به محک گذاشته میشود،
مجلس در مقام نظارت بر اعمال قوهی مجریه نسبت به عدم کفایت رییس جمهور آگاه
شده و به آن رأی عدم کفايت میدهد.
نکتهی دوم در مورد آثار رأی مجلس است .رأی عدم کفایت به رییس جمهور ،به
تنهایی اثری ندارد ،بدین معنا که مجلس در این خصوص ،با بررسیهای خود فقط به
تشخیص موضوع (عدم کفایت نایل میشود و پس از آن با تشخیص مصالح به وسیلهی
رهبر ،آن مقام حکم عزل رییس جمهور را صادر میکند.
بنا بر این مجلس در عزل رییس جمهور استقالل ندارد و خود به تنهایی نمیتواند به
عزل رییس جمهور اقدام نماید و در نهایت رهبری است که در صورت وجود مصلحت،
اقدام به عزل میکند و اگر رهبر عزل را نامناسب و مغایر با مصالح ملی تشخیص داد،
میتواند رییس جمهور را عزل نکند.
برخی گفتهاند«:که رییس جمهور ،رسمیت خود را مستقیما از ملت کسب کرده و مقام
او به وسیلهی رهبری تنفیذ شده است ،بنا بر این مسوولیت وی در برابر مجلس که هیچ
نقشی در رسمیت یافتن وی نداشته است ،محل تأمل به نظر میرسد».
 .2سؤال از رییس جمهور
سوال از رییس جمهور چه سود دارد؟ در پاسخ میتوان گفت که سؤال و تذکر میتواند
زمینه ساز استیضاح و سلب قدرت از رییس جمهور یا وزارت شود .نظارت به این سبب
است که طرح سؤال و ایراد تذکر ،موجب شفافیت عملکرد این قوه و همچنین رشد و
آگاهی عمومی میشود .این اقدام در نهایت بر داوری شهروندان و رأی آنان به احزاب
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ب) نظارت قضایی بر رییس جمهور
در نظارت قضایی ،یک مرجع قضایی «اقدامات» و «تصمیمات» قوه یا قوای حکومتی
را کنترل و بازبینی میکند .نتیجهی این نوع نظارت میتواند در قالب کیفر خواست،
بر ضد متخلفین حکومتی ظاهر شود و یا به لغو و ابطال تصمیمات یک یا دو قوهی
حکومتی منتهی گردد.
 .1جرایم عادی
رییس جمهور را به عنوان مجرم سیاسی یا عادی میتوان مورد تعقیب قرار داد و در این
صورت نکات ذیل قابل توجه است:
 قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده ،اما تعریف جرم سیاسی و به تبع آن مجرمسیاسی را به قانون واگذار نموده است که تاکنون تکلیف آن در هیچ یک از موارد (از
جمله جرم سیاسی رییس جمهور) مشخص نشده است.
 رسیدگی به اتهام رییس جمهور درمورد جرایم عادی با اطالع مجلس دردادگا ههایعمومی دادگستری انجام میشود.
 .2جرایم ناشی از تخلف از وظایف ریاست جمهوری
قانون اساسی وظایف و اختیارات رییس جمهور را به تفکیک مشخص کرده است .وی
عالوه بر مسوولیت سیاسی خود ،در مقابل قوه قضائیه نیز مسوول است .در این خصوص،
دیوان عالی کشور میتواند وی را به خاطر تخلف از وظایف قانونی ،محاکمه نموده و
در صورت محکومیت عزل وی را به مقام رهبری پیشنهاد نماید.
درخصوص رأی دیوان عالی کشور مبتنی بر تخلف رییس جمهور از وظایف قانون
خود ،باید توجه نمود که در تمامی نظامهای سياسی ،حکم قضایی اعتبار امر قضاوت
شده را دارد .در این صورت ،اگر رأی دیوان عالی را به منزلهی حکم قطعی محکومیت
رییس جمهور بدانیم ،میتوان تصمیم مقام رهبری را مغایر اصل مذکور تلقی کرد .اما
اگر بین موضوع و حکم ،تفکیک قایل شویم و رأی دیوان را مبنی بر تشخیص موضوع
بدانیم ،رهبری در مقام حکم قضایی ،پس از تطبیق موضوع با حکم ،حکم عزل یا ابقای
رییس جمهور را صادر میکند .این نظر در مذاکرات خبرگان قانون اساسی نیز مورد
توجه قرار گرفته است .اما نکتهی قابل دقت آن که دیوان عالی کشور ،همانند مجلس
در عزل رییس جمهور استقالل ندارد و رهبر در نهایت اگر مصلحت بداند ،اقدام به عزل
آن خواهد کرد.
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به هرحال ،در صورت رسیدگی در هر یک از اتهامات نامبرده ،رسیدگی مستقیماً به
وسیلهی دادگاه انجامگرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.
در قانون اساسی آمده است«:رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران،
درمورد جرایم عادی با اطالع رییس مجلس شورای اسالمی در دادگا ههای عمومی
دادگستری انجام میشود».
ج) نظارت مالی بر رییس جمهور
از آنجا که رییس جمهور از طریق همکاران دولتی خود ،خزانه دار مالی کشور است و
بودجهی دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه را در اختیار دارد ،برای رعایت نهایت
احتیاط و به منظور احتراز از سوء استفاده احتمالی ،قانون اساسی مقرر میدارد که،
دارایی این مقام و خانوادهی وی ،همانند سایر مقامات عالی دولتی به وسیلهی رییس
قوه قضائیه ،قبل و بعد از تصدی ،مورد رسیدگی قرار گیرد که بر خالف حق افزایش
نیافته باشد.
نظارت مالی از آنجا ناشی میشود که فساد مالی در همهی کشورهای جهان به وفور
دیده میشود و یکی از راههای کنترل و نظارت بر عدم سوء استفاده مالی ،ثبت دارایی
مقامات عالی از قبیل رییس جمهور است.
د) نظارت استصوابی برخی از اقدامات رییس جمهور
 .1توقف انتخابات
«در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم
مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان ،انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت
برای مدت معینی متوقف میشود ».در همن راستا «چنا نکه برگزاری انتخابات درنقاط
اشغال شده یا چند حوزهی انتخابیه امکان پذیر نباشد ،رییسجمهور توقف انتخابات
درنقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت ،کتبا به مجلس شورای اسالمی جهت
اخذ تصمیم پیشنهاد مینماید».
 .2امضای قوانین
امضای قوانین به وسیلهیرییس جمهور ،ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانو نگذاری
و اجرا است .با رعایت این تفکیک ،وی به عنوان عالیترین مقام اجراییو ریاست قوهی
مجریه ،قوانین را از قوهی مقننه دریافت و پس از امضاء ،فرمان اجرای آن را به دستگا هها
صادر میکند .اقدام رییس جمهور در این مورد صرفا یک تکلیف تشریفاتی است و وی
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نقشی در ماهیت امر ندارد.
در صورت عدم امضاي قانون ،رییس جمهور متخلف از انجام یکی از وظایف قانونی
خود محسوب شده و در این صورت دیوان عالی کشور حق دارد ،وی را به خاطر تخلف
از وظایف قانونی ،محاکمه و محکوم نماید و پیشنهاد عزل او را به رهبری بدهد.
در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده ،به
دستور رییس مجلس شورای اسالمی ،روزنامهی رسمی موظف است تا ظرف مدت 72
ساعت مصوب را چاپ و منتشر نماید .در نتیجه ،امضای قانون وظیفه و تکلیف رییس
جمهور است و در صورت تخلف ،خود مجلس از طریق روزنامهی رسمی اقدام به انتشار
آن کرده و الزم االجرا خواهد بود و دیوان میتواند به عنون تخلف از وظیفه ،اقدام به
محاکمهیرییس جمهور نماید.
 .3تعیین وزراء
«وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند»...
در ایران همانند افغانستان وزراء باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
 .4امضای معاهدات بینالمللی
در قانون اساسی آمده است«:امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای
دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیما نهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی
پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
نتیجهگیری نهایی
نظارت ،کنترل و مهار قدرت با قدرت است .هدف آن صيانت از قانون و آزاد یهای
عمومی و فردی است .در افغانستان با توجه به صالحیتهای متعدد رییس جمهور،
مهار آن بسیار دشوار و ابزارهایی که برای مهار رییس جمهور پیش بینی شده ،بسیار
پیچیده است و قابلیت اجرایی کمتری دارد و از این جهت زمینه برای استبداد و خود
کامکی ریاست جمهوری فراهم است .برخالف ایران که هم صالحیتهای رییس
جمهور محدود است که از این جهت کنترل او بسیار آسان خواهد بود و از سوی دیگر،
اهرمهای نظارتی ساده بوده و قابلیت اجرایی دارد .از این رو ،سازکارهای حقوقی
نظارت بر رییس جمهور در ایران کافی است .اما در افغانستان الزم است که اوال از
اختیارات رییس جمهور کاسته شود و ثانیا استیضاح رییس جمهور در مورد جرایم
مندرج ماده  69قانون اساسی افغانستان ساده شود و کمیسیون مستقل تطبیق قانون
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اساسی به وظایف خود عمل نماید و برای نظارت آن ،ضمانت اجرایی معین گردد .عمال
مهار قدرت با قدرت در افغانستان در مورد رییس جمهور با وضعیت موجود کمتر اتفاق
خواهد افتاد .چنانکه عملکردهای رییس جمهور بر خالف قانون اساسی در کنار عدم
اراده سیاسی برای مهار رییس جمهور  ،شاهد بر این امر است .عالوه بر این ،تفکیک قوا
به نحو مناسب و متعادل نیست و قهرا بدون تفکیک قوای مناسب ،نظارت هم نمیتواند
مفید و کارآمد باشد و نظارت متعادل در افغانستان باید به صورت مناسب در آینده
اجرایی گردد.
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حقوق زنان بزه دیده در اسناد بینالمللی
و علل عدم اجرایی شدن آنها

عبدالکریم اسکندری
چکیده
سازمان ملل متحد در راستای حمایت همه جانبه از حقوق زنان و جلوگیری از بزهدیدگی آنان ،اسناد متعدد را وضع و به
تصویب رسانده است .مانندكنوانسيون رفع كليه اَشكال تبعيض عليه زنان ،به منظور برقراری تساوی کامل بین زن و مرد،
کنوانسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره ،کنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهرهکشی از
فحشای دیگران و اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و درگیریهای مسلحانه ،اعالمیه امحای خشونت
علیه زنان مص ّوب  1993مجمع عمومی ملل متحد.
به رغم این اسناد مهم بینالمللی و تاکیدات سازمان ملل ،رسانههای بینالمللی و داخلی و نیز سازمانهای حمایت کننده از
حقوق زنان همه ساله گزارش میدهند که جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی زنان در بسیاری از کشورها نه تنها کاهش
پیدا کرده است ،که هر روز افزایش مییابد ،این امر نشان میدهد که سازمان ملل در عمل موفق نبوده است.
ریشهها و علل عدم موفقیت سازمان ملل متحد و دیگر ارگانهای وابسته به آن ،به عوامل مانند تلقی و برداشت نادرست از
حقوق زنان ،بیتوجهی به جایگاه اصیل خانواده ،عدم وفاق جمعی کشورها و نیز دخالت منافع و مطامع قدرتهای بزرگ در
تصمیمات سازمان ملل متحد ،بر میگردد.
واژگان کلیدی
خشونت علیه زنان ،حمایت از زنان ،تساوی ،تشابه ،رفع تبعیض ،جرایم خانوادگی ،قضاوت یک سویه.
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مقد مه
موقعیت نامطلوب زنان در جوامع و روند رو به رشد خشونت عليه آنان ،سازما نهاي بينالمللي و در
رأس آ نها سازمان ملل متحد را برآن داشته است كه اقدام به تصويب اسناد متعدد بينالمللي در قالب
اعالمیهها ،کنوانسیو نها ،قطعنامهها ،میثا قهای بینالمللی نمايند .اين اسناد متأثر از دستآوردهاي
بز هديد هشناسي كه زنان را در گروه بز هديدگان بالقوه ،قرار ميدهد ،تنظيم شد هاند .سوال اصلی این
است که سازمان ملل متحد و ارگا نهای وابسته به آن ،با تصویب اسناد متعدد و متنوع چه حقوقی را
برای زنان بزه دیده در نظر گرفته و چه تضمینات و تدابیری برای اجرای شدن آ نها اتخاذ کرد هاند؟
آیا زنان از مجرای اسناد و تدابیر سازما نهای بینالمللی به حقوق اساسی خود دست یافته و عوامل
و ریشههای خشونت علیه زنان خشکانده شده است یا این که با همه اقدامات اتخاذ شده بینالمللی،
مردم دنیا شاهد تحمیل رنج و مرار تهای مضاعف بر این قشر تاثیرگذار جامعه میباشند؟
در پاسخ به این سوال اساسی ،موفقیت یا عدم توفیق ارگا نهای مهم بینالمللی در این تحقیق واکاوی
شده و زمینهها و عوامل آن مورد بررسی قرار میگیرد .بدین منظور ،این پژوهش در دو گفتار تنظیم
و سامان دهی شده است .گفتار اول متضمن اسناد و معاهداتی است که بر تساوی حقوق زن و مرد
در تمامی عرصهها ،حمایت از زنان در برابر جرايم بر ضد تماميت جسماني ،حمايت از زنان در برابر
جرايم عليه تماميت معنوي و حمايت از زنان در برابر جرايم خانوادگي نظير ترك انفاق ،ازدوا جهاي
زود هنگام و ...تاکید دارد و گفتار دوم در مقام بیان علل ناکارآمدی این اسناد در مورد تثبیت حقوق
زنان و رفع خشونت از آ نها اختصاص یا فته است.
گفتاراول :تدابیر سازمان ملل متحد و حقوق زنان
در این بخش به مهمترین تدابیری که سازمان ملل متحد در مورد تامین حقوق زنان و رفع خشونت
از آ نها اتخاذ نموده است ،پرداخته میشود.
.1تساوی حقوق زن و مرد در همه زمینهها
سازمان ملل متحد از بدو تأسيس تاكنون ،اسناد متعددى ،اعم از بيانيه و قطعنامه ،در جهت تساوی
حقوق زن و مرد به تصويب رسانده كه مهمترين و جامعترين اين اسناد «كنوانسيون رفع كليه ا َشكال
تبعيض عليه زنان» است 1 .كنوانسيون ياد شده كه مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و  30ماده (16
ماده اصلى و  14ماده اجرایى و نظارتى) است در  27قوس  18( 1358دسامبر  )1979طى قطعنامه
شماره ( )180/34مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصويب و براى امضاء ،تصويب و الحاق كشورها
2
باز گرديد و نظارت بر اجراى آن طبق ماده  17كنوانسيون ،به عهده كميته «محو تبعيض عليه زنان»
كه شامل  23نفر از نمايندگان كشورهاى عضو و دولتها و نظا مهاى عمده حقوقى مىباشد ،واگذار
شد و با گذشتن سى روز از توزيع بيستمين سند الحاق يا تصويب ،الز ماالجرا گرديد.
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مطابق ماده یک كنوانسيون ،هدف از تدوین آن برقرارى تساوى كامل بين حقوق زن و مرد و
رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است«:عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز،
استثنا (محدوديت) بر اساس جنسيت اطالق مىشود كه نتيجه آن خدشهدار كردن بهر همندى زنان
از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در زمينههاى سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى ،مدنى ،يا هر
زمينه ديگر است .صرف نظر از وضعيت زناشویى ،تساوى كامل زن و مرد و رفع هرگونه محدوديت
يا تمايز ضرورى است» براساس اين سند بينالمللى ،هر نوع تفاوت بين زن و مرد(حتی تفاو تهای
که به نفع زنان است) در حقوق و تكاليف ،تبعيض محسوب شده و ناقض حقوق بشر است.
بنابراين ،با توجه به مقدمه کنوانسیون و یادآوری اسناد بینالمللی مبنی بر محکومیت تمایزات
جنسیتی ،تعریف تبعیض در ماده یک و محکومیت آن در ماده دو و تكرار بيش از  55بار الفاظ
«تساوى» و «تشابه» و «يكسانى در کلیه مراحل دادرسی ،حق دیه ،قصاص ،مجازات و( »...موضوع
بند 2ماده )15هم چنین برخورداری از حق تساوی در امر ازدواج ،طالق ،تصمیمگیری ،مسئولیتها،
مدیریت خانواده ،حضانت و ،...آن هم با تأكيد بر بيان  16ماده محتوايى كنوانسيون؛ استنباط میشود
که هدف اصلی تدوین کنندگان این سند بینالمللی ،ايجاد تساوى و تشابه كامل بين زن و مرد در
مسایل خانوادگی ،کیفری ،اجتماعی و رفع هرگونه تمايز (تفاوت) استثناء يا محدوديتى است كه بر
اساس جنسيت ايجاد شده و نتيجه يا هدف اين تفاو تها خدشه به آزادى و تساوى كامل زن و مرد
وارد نموده يا اين تساوى را لغو نمايد« .مفاد كنوانسيون بر محور «ضرورت تساوي و برابري زنان و
3
مردان در همه شئون» استوار است.
اهمیت کنوانسيون رفع تبعيض به درجهای است که امروزه ،موضوع اصلي و اساسي کنفرانسهاي
جهاني زنان قرار داشته و سازمان ملل متحد كنفرانسهايي را در راستاي زمينه سازي الزم براي
الحاق كشورها به كنوانسيون و بهبود وضعيت زنان براساس معيارهاي آن ترتيب داده است که از
آن جمله است كنفرانس مكزيكوسيتي ( )1975كپنهاك ( )1980نايروبي ( )1985بجینگ ()1994
و نيويورك ( .)2000در دو کنفرانس بجینگ ( )1995و بجینگ ( 2000نيويورک) 4 ،کار گرو هها
و جلسات فراواني تشکيل گرديد .حاصل کار کنفرانس بجینگ تصویب اعالمیه بجینگ و محور
قرارگرفتن آن در جهت دفاع از حقوق زنان و برقراری تساوی میان مردان و زنان است.
سند بجینگ به عالوه اصالحات آن (حذف و اضافه) در بجینگ  ،5 +و نیز ارایه راهکارهایی برای
تحقق بهتر آن در آینده ،در حال حاضر محور يترين گذرگاه براي رسيدن به اهداف کنوانسيون
رفع تبعيض است و به طور جدی در دستور کار سازمان ملل قرار دارد ،تا کشورهای جهان برای
تحقق اهداف و برنامههای آن اقدام نمایند .در اعالمیه بجینگ تصریح شده است«:ما دولتها ي
شركتكنند ه در چهارمين كنفرانس جهاني دربار ة زنا ن ،بر تعهد خود به حقو ق برابر و حيثيت
ذاتي انساني زنا ن و مردان ،به اعالمية جهاني حقو ق بشر و ساير اسناد بينالمللي حقو ق بشر ،به ويژ ه
كنوانسيو ن امحا ي جميع صور تبعيض عليه زنا ن و هم چنين كنوانسيو ن امحا ي خشونت عليه زنا ن و
به تضمين اجرا ي كامل حقو ق بشر مربو ط به زنا ن و كودكا ن دختر به عنوا ن بخش جداييناپذير و
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پيوسته و تقسيمناپذير جميع حقو ق بشر و آزاد يها ي بنيادين؛ مجدد ا ً تأكيد ميورزيم« (مواد )9-8
و مصمم هستيم«:برخوردار ي كامل زنا ن و كودكا ن دختر را از جميع حقو ق بشر و آزاد يها ي
بنيادين تضمين كنيم و اقداما ت مؤثر ي عليه موارد نقض اين حقو ق و آزاد يها اتخاذ نماييم؛ كلية
اقداما ت الز م را جهت امحا ي جميع صور تبعيض عليه زنا ن و كودكا ن دختر معمو ل داريم و كلية
موانع فرارو ي برابر ي جنسيتي ،پيشرفت و توا نمندساز ي زنا ن را از ميا نبرداريم(» .مواد  )24-22در
سند بجینگ عنوان ميشود كه در كشورهاي مختلف با زنان و مردان در خانواده و جامعه يكسان
برخورد شود و عدم مساوات بين آ نها در حقوق اقتصادي (مث ً
ال عدم مساوات در ارث يا) و يا حقوق
خانوادگي (مث ً
ال در نكاح ،طالق ،حضانت) تبعيض عليه زنان محسوب ميشود.
در ماده  136سند بجینگ عنوان شده است «:زنان و کودکان حدود 80از میلیو نها پناهنده و آواره
دیگر ،از جمله آوارگان داخلی را تشکیل میدهند »...در ماده  147سند بجینگ مقرر ميشود كه:
«براي تأمين حمايت و مساعدت زنان آواره داخلي ،اقداماتي بايد اتخاذ گردد از جمله آن كه:
دولتها ،سازما نهاي بينالدولي و ديگر سازما نهايي كه در تأمين حمايت ،مساعدت و پرورش زنان
پناهنده ،زنان آواره نيازمند حمايت بينالمللي و زنان آواره داخلي دخيلاند مانند دفتر كميسارياي
عالي ملل متحد در امور پناهندگان ،حمايت و مساعدت كافي به زنان و كودكان آواره داخلي ارایه
نمايند و راه حلهايي براي علل ريشه يابي آوارگي آ نها به منظور جلوگيري از آن بيابند» .جهت
اجراء اين بند از سند بجینگ« ،امریکا و چند كشور اروپايي چون كانادا و فرانسه ،انگليس و آلمان
اعالم كرد هاند به افرادي كه تحت اذيت و آزار جنسيتي ،از جمله ختنه ،ازدواج اجباري ،سقط جنين
5
اجباري ،قتل به خاطر شرافت و خشونتهاي خانوادگي هستند موقعيت پناهندگي عطا ميكنند».
 .2حمايت از زنان در برابر جرايم بر ضد تماميت جسماني
جرایم علیه تمامیت جسمی گسترده و شامل كليه اشكال خشونتهاي جسمي نظير قتل ،ضرب و
جرح ،بریدن اعضای تناسلی و ...ميشود .در این مورد به چهار سند مهم بینالمللی (دو کنوانسیون،
اساسنامه و اعالمیه) اشاره میشود:
 .1-2کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی ()1948
براساس قطعنامه شماره  96که در یازده دسامبر 1946صادر شد مجمع عمومی سازمان ملل درباره
کشتار دسته جمعی اعالم کرد«:کشتار جمعی یعنی انکار حق حیات تمام گرو ههای انسانی ،همان
گونه که آد مکشی یعنی انکار حق حیات فرد .چنین انکاری وجدان بشر را متأثر میکند و خسران
بزرگی به بشر وارد میآورد ،کشتار جمعی مغایر با قانون اخالقی و همچنین مغایر روح و اهداف
6
ملل متحد است».
طبق این تعریف ،جنایت کشتار دستهجمعی (جنواساید) به کلیه اعمالی که به قصد نابودی تمام
یا قسمتی از گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد ،اطالق میشود .خشونتهایی که در
رابطه با زنان در طول بازداشت آ نها یا در زمان درگیر یهای مسلحانه داخلی و بینالمللی ،یا علیه
زنان پناهنده و فاقد مکان به کار گرفته شود ،مشمول این کنوانسیون بوده و مطابق آن ،اشخاص که
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مرتکب این اعمال میشوند ،اعم از این که اعضای حکومت یا مستخدمان دولت یا اشخاص عادی
باشند ،مجازات خواهند شد.
 .2-2کنوانسیون  1949جنوا و پروتکلهای الحاقی 1977
این عهدنامهها شامل چهار سند است ،که سه سند آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است
و چهارمین سند متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است .عهدنامه چهارم آن مربوط
به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ است .طبق ماده  27عهدنامه مزبور ،زنان ،مخصوصا در
مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز ،اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت،
مورد حمایت قرار گرفتهاند .در ماده  147اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق
مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی ،هویت و امنیت اشخاص ،توسط حقوق
بینالملل بشر دوستانه ،غیر قانونی اعالم گردید هاند .از سوی دیگر ،طبق ماده  ،76زنان در صورت
محرومیت از آزادی ،باید در اماکنی جدا از مردان نگهداری شوند و ماده  76پروتکل شمار ه 1مقرر
توجهی خاص مبذول شود و همان
میدارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال ّ
طور که در بند  4ماده  6پروتکل شماره  2نیز آمده است ،طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن،
سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان ،به علت ارتکاب جرایم مربوط به
مخاصمه مسلّحانه ،خودداری کنند.
با توجه به این که این مقررات ،خصوصیت خاصی ندارند که زنان پناهنده را مستثنا نمایند ،لذا شامل
زنان پناهنده هم شده و میتوان حکم مقرر را به آ نها نیز تعمیم داد.
همچنین مهمترين مسالهی که در پروتکل شماره  2الحاقی به کنوانسیو نهای چهارگانه جنوا به
صراحت تأكيد شده است ،مسأله خشونت عليه زنان جهان است و اعمال خشونت عليه زنان و ناديده
گرفته شدن اين اعمال توسط دولتها به عنوان يكى از موارد نقض حقوق بشر ،پذيرفته شده است.
 .-2اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری

7

ديوان بينالمللي كيفري ( )ICCبه عنوان اولين دادگاه دایمي بينالمللي در سال  ۱۹۹۸به منظور
رسيدگي به جنايات بينالمللي تشكيل گرديد .مواد 8-6اساسنامه به طور عمده در مورد جرایم
علیه تمامیت جسمانی است .در ماده ۸اساسنامه ديوان ،به جنايات جنگي پرداخته شده است .برخي
از مصاديق جنايات جنگي عبارتند از:كشتار جمعي ،شكنجه ،رفتارهاي غير انساني ،تبعيد و كوچ
اجباري ،گروگا نگيري ،حمالت بر ضد مردم غير نظامي يا نظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمه
ندارند ،تجاوز جنسي ،خشونت جنسي ،تخريب و ضبط گسترده اموال كه ضرور تهاي نظامي آن
را توجيه نميكند ،بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير پانزده سال براي جنگ و  ....شواهد نشان
میدهد که در جنگهای داخلی و بین المللی،زنان بیشترین قربانی جرایم جنگی است .بنابراین هر
چند مواد از اساسنامه به طور خاص در مورد زنان نیست اما چون عمومیت دارد ،به صورت قهری
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زنان را شامل میشود.
 .4-2اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و درگیر یهای مسلحانه()1974
مجمع عمومی سازمان ملل در  14دسامبر  1974قطعنامه( ،)3318اعالمیه یاد شده را به منظور حمایت
از زنان در مناقشات مسلّحانه و جلوگیری از بز هدیدگی ّ
مکررآنان صادرکرد .در مقدمه این اعالمیه
توجه عمیق به رنجهای زنان و کودکان متعلق به جمعیت غیر نظامی که در خالل
آمده است«:با ابراز ّ
درگیر یهای مسلّحانه قربانی رفتارهای غیرانسانی قرارمیگیرند و به دنبال آن از آسیب ج ّد ی رنج
میبرند و با آگاهی از رنج زنان و کودکان در بسیاری از نواحی جهان ،به ویژه مناطق تحت اشغال
و ،...این اعالمیه در زمینه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و درگیر یهای مسلّحانه،
به طور رسمی اعالم میشود و از تمامی دولتهای عضو مراعات دقیق مفاد آن درخواست میگردد».
ماده  4اعالمیه مزبور بر ضرورت حفظ حقوق زنان در جریان درگیر یهای مسلّحانه تأکید ورزیده
و مقرر میدارد که به منظور فراهم آوری ممنوعیت اقداماتی چون اذیت و آزار ،شکنجه ،تدابیر
جزایی ،رفتار ترذیلی و خشن به ویژه علیه بخشی از جمعیت غیر نظامی که متشکل از زنان و کودکان
است ،هرگونه گا مهای ضروری برداشته خواهد شد .در ماده  ،5از ضمانت اجرایی این گونه رفتارها
با زنان نام برده و بیان میدارد که هر نوع رفتار ظالمانه و غیر انسانی با زنان و کودکان مانند حبس،
شکنجه ،تیرباران ،دستگیر یهای انبوه ،مجازا تهای جمعی و ،...از سوی جنگساالران در خالل
8
عملیات نظامی یا در سرزمینهای اشغالی ،عمل جنایت آمیز محسوب شده و مجازات دارد.
 . 3حمايت از زنان در برابر جرايم عليه تماميت معنوي
جرایم علیه تمامیت معنوی شامل كليّه اشكال خشونتهاي جنسي و رواني به شمول توهينها و
اعمال منافي عفت ،تجاوز به عنف ،بهره برداري از فحشا ،ق ّو ادي و هرز هنگاري ميگردد .همه موارد
یادشده به عنوان نقض فاحش حقوق بشر اعالم و از دولتهای عضوخواسته شده كه كليّه تدابیر و
اقدامات الزم در جهت حمايت از زنان را در برابر اين گونه اعمال غير انساني به عمل آورند.
توجه به این که زنان از حیث جنسیتی(عفت و شرف) آسیب پذیرتر از مردا ناند ،جامعه جهانی
با ّ
در معاهدات گوناگون ،خود را مت ّعهد به حمایت از زنان در مقابل تجاوز ،خرید و فروش و فحشای
اجباری و به طور کلی ،حمایت از عفت و شرف زن ،نموده است و در چند سند بینالمللی ،با موضوع
خرید و فروش و بردگی جنسی و فحشای زنان و کودکان دختر برخورد کرده است که به مواردی
ازآن اشاره میشود:
یک -کنوانسیون ترتیبات بینالمللی برای تأمین حمایت مؤثر علیه رفتار جنایتآمیز در مورد خرید
9
و فروش زنان سفیدپوست)1904( .
10
دو -کنوانسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره)1933(.
11
سه -کنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهر هکشی از فحشای دیگران.
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چهار -اعالمیه امحای خشونت علیه زنان مص ّو ب  1993مجمع عمومی ملل متحد.
در ماده یک اعالمیه مزبور ،خشونت علیه زنان تعریف و در ماده  2آن مصادیق خشونت(اعم از
خشونت جسمی و روانی) برشمرده شده است .ضمناً یادآورشده است که به دستهای از زنان ،مانند
زنان متعلق به اقلیتها ،زنان بومی ،پناهنده ،مهاجر ،زنان دهاتی یا در جوامع دور افتاده ،زنان تنگ
دست ،زنان که در بازپرور یها یا بازداشتگا هها به سر میبرند ،دختران خردسال ،زنان معلول،
سا لخورده و زنان در موقعیت درگیر یهای مسلّحانه ،که بهطور خاص نسبت به خشونت آسیب
توجه بیشتری نمود .همچنین در ماده  7و  8اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تجاوز جنسي
پذیرندّ ،
خشونت جنسي ،برد هگيري جنسي ،فاحشگي اجباري ،حاملگي اجباري و عقيم كردن اجباري ،از
مصادیق جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی برخالف قواعد اساسي حقوق بينالملل ،دانسته شده
است.
«در سال  1993بر اثر گزار شهایی مبنی بر ارتکاب تجاوزات جنسی گسترده یا سازمان یافته در
قلمرو یوگسالوی سابق مجمع عمومی سازمان ملل مجدد ا ً تأکید کرد که ارتکاب تجاوز جنسی در
12
شرایط خاصی ،جرم علیه بشریت به شمار میرود» .
سایر اسناد که تجاوز جنسی را از جرایم علیه بشریت دانسته اند ،عبارتست از:
 - 1اساسنامه دادگاه یوگسالوی(ماده)5
 - 2اساسنامه دادگاه رواندا(ماده)3
 - 3پیش نویس جرایم علیه صلح و ا َمنیت بشری (1996ماده)18
محور همهی این اسناد ،جلوگیری و محکومیت اعمالی چون خرید و فروش زنان ،بردگی جنسی
و سایر خشونتهای جنسی جنایتآمیزی است که در جامعه علیه زنان صورت میپذیرد .در این
کنوانسیو نها از دولتها خواسته شده است که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاد ههایی ،مانند
خرید و فروش و بهر هکشی از فحشا ،تحت حمایت خود قرار دهند و سازوکارهای اجرایی (مانند
مجازات مرتکبان) را برای این امر در نظرگیرند .با این که اسناد یاد شده عام و مخاطب آن کلیّه
اشخاص ،اعم از زن و مرد و کودک میباشد ،اما مقرراتی را که وضع کرده ،در بهبود موقعیت زنان
مؤثر میباشد و از آن جا که بیشترین قربانیان این اعمال را زنان تشکیل میدهند ،در مقدمهی این
معاهده بینالمللی ،به طور خاص به زنان اشاره شده است.
.4حمايت از زنان در برابر جرايم خانوادگي
توجه به این که یکی از موارد اعمال خشونت بار علیه زنان و دختران ،ازدواج زود هنگام و
با ّ
اجباری آ نها میباشد ،سازمان ملل به منظور پیشگیری از این پدیده نابهنجار اجتماعی؛ کنوانسیون
تکمیلی راجع به الغای بردگی ،تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی را در سال  1956به تصویب
رساند 13 .در این سند بینالمللی ،در ضمن تعریف بردگی و ممنوعیت آن ،اعمالی را در حکم برده
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فروشی محسوب کرده و اعالم داشته است که دولتهای متعاهد حق ندارند نسبت به انجام آن
اعمال گامی بردارند «.منظور از نهادهای مشابه بردگی ،اعمالی از قبیل خرید و فروش ،کرایه دادن
زنان و کودکان یا به ارث رسیدن زن پس از فوت شوهر است 14 ».از آن جایی که جامعه بينالمللي
بعد از تصويب كنوانسيون منع بردگي  1926با اشكال و رويههايي مواجه شد كه شرايط و اوضاع و
احوال آ نها بسيار مشابه بود ،اما مشمول تعريف بردگي كه در كنوانسيون منع بردگي  1926آمده
بود ،نميشد از اين رو با تدوين كنوانسيون تكميلي مذكور در اين خصوص بدون آن كه در تعريف
ارایه شده ،تغييراتي را بگنجانند برخي از مصاديق را در قالب اشكال و ترتيبات مشابه بردگی منع
نمودند .در حال حاضر گروه كار اشكال معاصر بردگي سازمان ملل متحد 15 ،در گزارشات خود هر
ساله برخي از جديدترين اشكال مشابه بردگي را از سر تا سر جهان كشف نموده و مطرح ميسازد
و بر شمار اشكال مختلف آن ميافزايد .وعده به ازدواج درآوردن زن در قبال دريافت وجه ،به ارث
رسيدن زنان بعد از مرگ شوهر ،ازدواج اجباري ،فحشاي اجباري كودكان و زنان ،به كارگيري
كودكان در مناقشات مسلحانه ،قاچاق زنان و كودكان ،قاچاق اعضا و بافتهاي انساني و ...در زمره
16
اعمال معاصر مشابه بردگی ذكر شد هاند.
در ماده  2سند مزبور ،جامعه جهانی متعهد شد ه است که «در موارد لزوم ،حداقل سن مناسب
ازدواج را مشخص نمایند و استفاده از تسهیالتی را ترغیب نمایند  -که به واسطه آ نها رضایت
زوجین به طور آزادانه در حضور مقام صالح مدنی و یا مذهبی ابراز میشود  -و نیز ثبت ازدواج را
تشویق کنند».
همچنین طبق بند  2ماده  16این سند بینالمللی ،که « نامزدی و نکاح کودک فاقد هر گونه اثر قانونی
است .» ،نکاح به سبب صغر سن دختر ،باطل اعالم شده است و تعیین حداقل سن نکاح و ثبت اجباری
آن را مقرر داشته است .بنابراین ،هر عملی که در این کنوانسیون ممنوع اعالم شده ،از جمله هر رسم
و رسوم و قانونی که ازدواج زود هنگام و یا اجباری را تجویز کند ،در حکم برده فروشی بوده و دول
متعاهد این کنوانسیون برای خاتمه دادن به چنین اعمال و نهادهای مشابه بردگی و نهادهای حقوقی
عرفی ننگین ،با یکدیگر پیمان بستهاند.
روند رو به رشد ازدوا جهای اجباری و زود هنگام در بسیاری از کشورهای جهان ،کمیسیون مقام
زنان را واداشت که طرحی را در خصوص مسایلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج،
حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن ،به شورای اقتصادی  -اجتماعی ارایه کند و سرانجام «کنوانسیون
رضایت در ازدواج ،حداقل سن برای ازدواج و ثبت آ ن» ،در سال  ،1962در مجمع عمومی سازمان
ملل به تصویب رسید 17 .طبق ماده یک کنوانسیون« ،ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد».
در ماده  2کنوانسیون ،از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظا مهای قانو نگذاری خود،
مجوز ازدواج را در موارد
حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند ،مگر آن که مقام صالحیّ ،
ضروری و در جهت منافع زوجین ،صادر کند .در ماده  3کنوانسیون مذکور ،ثبت ازدواج در
18
محلهایی که قانوناً تعیین گردید ،مقرر شده است.
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عالوه بر اسناد یاد شده که بیا نگر موقعیت حقوقی زنان بز هدیده در اسناد بینالمللی میباشد،
سازمان ملل ساز وکارهای عملی از قبیل جبران خسارت زنان قرباني به صورت مالي و غير مالي
توسط مرتکبین یا دولتها ،خدمات بهداشتي و طبی ،حقوقي و مشاور هاي رايگان از سوي مراجع
رسمي و غير رسمي ،تأسیس خانههاي أمن و پناهگا هها و ...را در جهت حمایت از زنان بز هدیده به
دولتها توصیه مینماید.
مجموعه راهبردهای یادشده در اعالمیه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی عدالت برای
بز هدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» منعکس گردید .این اعالمیه که براساس توصیه کنگره
هفتم (مبنی بر پیشگیری از جرم و اصالح بز هکاران) در نوامبر  1985توسط مجمع عمومی پذیرفته
شد و طی قطعنامه شماره  34/40ارایه گردیدّ ،
متضمن  21ماده در رابطه حمایت از بز هدیدگان است
که هر بند از آن ،ا ُفق جدیدی را در راستای حمایت از بز هدیدگان در عرصه جهانی میگشاید.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه  57/1989در  24مه  1989را ههای عملی و
اجرایی اعالمیه یاد شده را بررسی و دستورالعملهایی را در این زمینه صادر نمود .در این قطعنامه
از کلیّه کشورهای عضو خواسته شده است که با تخصیص بودجه الزم ،امکان عملی شدن مواد
اعالمیه و اصول اساسی عدالت را برای بز هدیدگان فراهم نمایند .در ماده 1اعالمیه فوق بز هدیده
را تعریف کرده و وی را شخصی می-داند که در پی فعلها و ترک فعلهای ناقض قوانین کیفری
دولتهای عضو ،به صورت فردی یا گروهی به آسیب «اعم از فیزیکی و روانی» و آسیب هیجانی،
ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچار شد هاند.
در ماده  2اعالمیه ،حمایت از بز هدیده و جبران خسارت وی ،به تعقیب ،دستگیری یا محکومیت
مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم ،مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد ،قربانی
جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد .در ماده  3اعالمیه ،حمایت از بز هدیدگان و
تسکین نامالیمات روحی و فیزیکی را برای کلیّه قربانیان جرم هرگونه مالحظه موقعیتهای اجتماعی
و رویکردها قابل اعمال دانسته ،میگوید«:این مقررات باید برای همه بز هدیدگان ،بدون مالحظه
هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد ،رنگ ،جنس ،سن ،زبان ،مذهب ،ملییت ،گرایش سیاسی،
اعتقادات ،عملکرد فرهنگی ،دارایی ،موقعیتهای خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانیها ،قابل
اعمال باشد».
اعالمیه یاد شده پس از تعریف بز هدیدگان و ضرورت حمایت از حقوق قانونی آ نها ،به
راهکارهای عملی چون دسترسی آسان بز هدیده به مراجع قضایی ،آگاهی از حقوق و موازین
قضایی خویش ،اجازه اظهار نظر و سرعت در دادرسی بز هدیدگان پرداخته است( .مواد  5 ،4و  )6در
ماده  7مکانیسمهای غیر دولتی برای حل و فصل اختالفات از جمله میانجیگری دا َو ری و اقدامات
عدالت خواهانه عرفی را برای مصالحه و تسریع بخشی جبران خسارت بز هدیدگان پیشبینی نموده
است .این ماده بیانگر این واقعیت است که در برخی از موارد حمایت از حقوق بز هدیدگان از
طریق میانجیگر یهای مرسوم ،به مراتب سریعتر و صحیحتر تأمین میگردد؛ بدون آن که الزم باشد
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بز هدیده از فرایند طوالنی و پیچیده دستگاه قضایی عبور نماید .در ماده  9به ضمانت اجرای حمایت
از بز هدیده پرداخته و از دولتها میخواهد که جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت اجرای
مجازات در کنار سایر ضمانتها به رسمیت شناخته و آن را مورد توجه قرار دهند.
در ماده  12اندیشه جبران خسارت بز هدیده به هزینه دولت را ،در مواردی که جبران خسارت
بز هدیده به صورت کامل از سوی مجرم بنا به دالیلی (فقر یا فرار وی )عملی نمیشود ،مطرح کرده و
از دولتها میخواهد که در چنین شرایطی ،مستقیماً تالش نمایند تا به نحوی خسارت مالی را تأمین
کنند و بز هدیده را به وضعیت عادی قابل قبول برگردانند.
مواد  14-17به ابعاد مختلف حمایت از بز هدیدگان از قبیل کمکهای دارویی ،روانی اجتماعی
و سایر مساعد تهای الزم در خصوص قربانیان جرم و تأمین آ نها اشاره شده است .مواد -21 18
دولتها را مکلّف ساخته است که در برابر سوء استفاده کنندگان از قدرت و نقض قوانین بینالملل
و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بز هدیدگان حمایت نموده و
در برابر متعرضان اعم از این که دولتی باشد یا غیر آن اعمال قدرت نمایند.
گفتاردوم :علل ناکارآمدی اسناد و عدم موفقیت سازمان ملل متحد
هما نگونه که ذکر شد ،سازمان ملل از بدو تأسیس تاکنون گا مهای را در راستای حمایت از
زنان بز هدیده ،رفع خشونت ،برابری کامل زن و مرد ،جلوگیری از قاچاق زنان ،فحشای اجباری
و ،...برداشته است و هر از چند گاهی از دولتهای عضو این سازمان درخواست کرده است که
مجازاتی را علیه مرتکبان این گونه جنایتها تعیین کرده و راهکارهای را در جهت اجرای قوانین
بینالمللی اتخاذ نمایند ،اما در عمل چندان مو فّق نبوده است؛ زیرا ،براساس گزار شهای آژانس
بینالمللی ،خشونتهای جسمانی و معنوی بر ضد زنان در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای
جنگزده چون افغانستان ،عراق ،فلسطین ،یوگسالوی سابق و ...نه تنها کاهش پیدا نکرده است
که رو به افزایش است و هر روز که میگذرد بر آمار قربانیان زنان افزوده میشود .این امر به
گونهای است که هر سال دبیر کل سازمان ملل در اجالس ساالنه و مناسبتهای مختلفی ،نگرانیهای
عمیق خود را نسبت به وضعیت نامطلوب زنان و نقض حقوق اساسی آنان اعالم میدارد .بر طبق
گزار شهای سازما نملل«:در يوگسالوي سابق ،حدود بيست هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند .دولت
بوسني اين رقم را پنجاه هزار ذكر ميكند .در بسياري از موارد ،اين تجاوزات در حضور ساير
افراد خانواده يا دهكده ،دوستان و همسايگان انجام گرفته و در برخي موارد خويشان نزديك زن
مجبور به تجاوز به وي شد هاند .اكثر متجاوزين را صر بها و اكثريت قربانيان را مسلمانان تشكيل
داد هاند 19 ».عالوه بر آن«مارتينا واندنبرگ» بازرس سازمان حقوق بشر در امور زنان اروپا اعالم كرد
كه مأموران سازما نهاي بينالمللي در بوسني در كار قاچاق زنان و فساد جنسي دست دارند« .مادلين
ريز» سرپرست دفتر سازما نملل متحد در امور حقوق بشر نيز اعالم كرد كه  30%مشتريان اماكن فساد
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و فحشا در بوسني را ماموران جامعه بينالمللي تشكيل ميدهند  20.در افغانستان نیز برغم تال شهای
سازما نهای بینالمللی و فعاالن جامعه مدنی ،خشونت علیه زنان و محرومیت آ نها از بسیاری از
حقوق اجتماعی افزایش یافته است.
سوال اساسی این است که علت ناکامی سازمان ملل چیست؟ چه عواملی در این زمینه دخالت
دارد؟ چرا بعد از تدوین این همه اسناد بینالمللی ،تال شها و کنفرانسهای که در آن بودجههای
هنگفتی مصرف میشود ،باز شاهد محرومیت مضاعف زنان ،خشونتها ،نظير كتك زدن ،سوء
استفاده جنسى از دختران كم سن و سال ،قطع اندام ،قتل ،و بز هدیدگی ّ
مکرر آ نها باشیم؟
پاسخگویی به این سوا لها درخور تحقیق مستقل است و عوامل مختلفی میتواند در این امر دخالت
داشته باشد .اما روؤس آن را میتوان در امور زیر جستجو نمود:
 .- 1قضاوت یک سویه و بر داشت نادرست از حقوق زنان
از آ نجايى كه يكى از اهداف كلى حاكم بر معاهدات و كنوانسيو نهاى بينالمللى ،استندرد سازی
ديدگا هها و رو شها با خاستگاه غربى و مبتنى بر فرهنگ غرب است ،روح كلى حاكم بر این اسناد
به ویژه كنوانسيون رفع تبعیض و در ادامه آن سند بجینگ ،تشابه و همانندى زن و مرد در همه
جهات بدون هرگونه استثناء و محدوديت مبتنى بر جنسيت است .از لوازم تساوى و تشابه مطلق زن
ومرد ،تغییر و دگرگونیهای کلی در عرصههای خانوادگی از قبیل نقش مادری ،باردارى ،تربيت و
پرورش كودكان ،شیردهی و اختالط مرد و زن در ميادين ورزشى ،آموزشى ،اقتصادى ،محيط كار،
محیط اجتماعى و تفريحى و غيره مىباشد .براساس این نگرش همان وظایف و تکالیفی که مرد
انجام میدهد ،مانند کارهای سخت و توانفرسا در مزرعه و در دل کو هها و سخر هها ،زنان نیز مؤظف
به انجام آ نها است ،همچنین کارهای که متناسب با شوون و اقتضاات زنان است ،از کارهای هنری
گرفته تا بچهداری ،شیردهی ،نقش همسری و ،..مردان نیز باید خود را وفق داده و آ نها را انجام
دهد .هم-چنان که برخي از فمينيستها و گروهي از جامعهشناسان بر اين باورند كه هيچ تفاوتي
ميان زن و مرد به جز تفاو تهاي بيولوژيك وجود ندارد ،و تفاو تهاي ديگر از جمله اختالف در
21
ذهنيتها و رفتارها ،همگي ناشي از تأثيرات محيطي و فرهنگي است ،و هيچ ريشة تكويني ندارد.
بدون تردید ،چنین تصویری از حقوق زن و مرد مخالف با فطرت ،عقل و غرايز موجود در درون
انسان و فلسفه خلقت زن و مرد است؛ چرا که زن و مرد هر چند در حقيقت و نوع انسانی يكسا ناند و
فرقي ميان آن دو وجود ندارد و هر دو مصداق اين «نوع» كه حقيقت آدمي نيز چيزي جز آن نيست،
ميباشد 22 .و الزمه اشتراک در نوع انسانی ،يكساني در باورها ،تساوي در کرامت انسانی ،اشتراك
در اكثر تكاليف و مسئوليتها ،اشتراك در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي و اشتراك در استقالل
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اقتصادي است 23 .اما روشن است كه زن و مرد در خارج از «نوع انساني» و در فضاي عوارض
وجودي ،تفاو تهاي زيادي دارند؛ تفاو تهايي كه «جنس زن» و «جنس مرد» را قوام ميبخشد .یکی
از روا نشناسان مشهور امریکايي در این زمینه مينویسد:
«دنياي مرد با دنياي زن به كلي فرق ميكند ،اگر زن نميتواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد از اين رو
است كه دنياي آنها با هم فرق ميكند .زن و مرد جسمهاي متفاوت دارند و از نظر تركيب كامال با هم فرق
ميكند .عالوه بر اين ،احساس اين دو موجود ،هيچ وقت مثل هم نخواهند بود و هيچگاه يك جور در مقابل
حوادث و اتفاقات عكسالعمل نشان نميدهند ،زن و مرد بنا به مقتضيات جنسي رسمي خود ،به طور متفاوت
عمل ميكنند و درست مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حركت ميكنند .آنها ميتوانند همديگر را
24
بفهمند و مك ّمل يك ديگر باشند ولي هيچ گاه يكي نميشوند».
مطالب مزبور ما را به اين نتيجه رهنمون ميسازد كه تفاوتهاي تكويني زن و مرد ـ كه مؤيد به عقل ،نقل،
وجدان عمومي و تحقيقات علمي روان شناسي است و ريشه در آفرينش بشر دارد ـ به دو بخش كلي قابل
تقسيم است:
حسي قابل درك است و در فيزيولوژي و آناتومي مورد مطالعه قرار مي-
تفاوتهاي جسماني ،كه با تجربه ّ
گيرد ،از قبيل تفاوت در ساختمان بدني ،دوران قاعدگي زنان ،نيازهاي جنسي ،توانايي توليد مثل ،متوسط
قد ،نيروي بدني و ،...آمارها نشان ميدهد كه نيروي بدني مرد به طور ميانگين از نيروي بدني زن بيشتر است.
ميزان تح ّمل كارهاي سخت در مردها بيش از زنها است .بدن مرد خشنتر و با صالبتتر ،و بدن زن به طور
معمول لطيفتر و ظريفتر است.
تفاوتهاي روحي و نفساني زن و مرد ،كه با تجزيه و تحليلهاي عقالني و با دادههاي آماري در علم
روانشناسي از آن بحث ميشود؛ مانند برخورداري زن از عواطف ،انفعاالت و احساسات بيشتر ،خالقيتهاي
هنري ،جنبههاي زيباييشناختي ،خود آرايي و خود نمايي ،ميزان تح ّمل پذيري ،آستانه تحريك پذيري،
نوع خردورزي و دهها مورد ديگر كه همگي در گسترة تفاوتهاي روحي جا ميگيرند .روشن است كه
تفاوتهاي جسمي و رواني گفته شده امري است مسلم و انكار ناپذير ،و ناديده انگاشتن اين تفاوتها به
معناي مبارزه با واقعياتي است كه ريشه در فطرت زن و مرد دارد.
توجه داشته باشيم كه تفاوتهاي یادشده ،نه موجب امتياز يكي است و نه دليل نقص ديگري ،بلكه تداوم
حيات بشر ،درك متقابل ،تمايل دو سويه ،همكاري و هماهنگي ،نياز زندگي اجتماعي و هدف آفرينش ،اين
دو را ناهمگون و نامساوي خواسته تا مكمل يكديگر گردند ،و در تقسيم مسئوليتهاي فردي و جمعي و اداره
زندگي به گونه بهتر همكار هم باشند.
همانگونه كه مشترك بودن زن و مرد در انسانيت زمينة اشتراكهاي تشريعي آنها را در بسياري از احكام و
تكاليف ،فراهم ميساخت و مسئوليتها و حقوقي بر دوش آنان مي نهاد ،تمايزهاي طبيعي نيز ايجاب ميكند،
زن و مرد از جنبههاي حقوقي ،كيفري و پذيرش مسئوليتهاي فردي و اجتماعي ،نيز يكسان و مشابه نباشند
و تفاوتهاي هر چند اندك در اين عرصهها داشته باشند .حتي دنياي غرب كه شعار تساوي و يك نواختي
حقوق زن و مرد را ميدهد و ميخواهد بسياري از تفاوتهاي غريزي و طبيعي را ناديده بگيرد ،در عمل
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شعارش رنگ ميبازد و زن هرگز حقوق مساوي با مرد را پيدا نميكند.
از آن جا كه اسالم دين کامل است و مبتنی بر فطرت انسان ،تفاوتهاي ياد شده را به عنوان واقعيتهاي
حكيمانه پذيرفته و در تعيين و مبناي حقوق و تكاليف هر يك لحاظ كرده است .چرا که تفاوتهاي تشريعي
عين عدالت و به تناسب خصوصيت روحي و جسمي هر يك از زن و مرد وضع شده است ،تا هر يك مطابق
با واقعيتهاي فطرت و انجام وظايف ،به ارزش واقعي ،حقوق و كمال حقيقي خود نايل شود«.اسالم با تساوي
حقوق زن و مرد مخالف نيست ،بلكه با تشابه حقوق آنان مخالف است» 25؛ زيرا تشابه و قايل شدن حقوق
يكنواخت براي زن و مرد خود نوعي ظلم و ناديده گرفتن تمايزهاي طبيعي زن و مرد ،استعدادها و قابليتهاي
موجود در هر كدام ميباشد.
اين حقيقت با صراحت تمام در آياتي از قرآن كريم بازتاب يافته است«:هر كس كار شايستهاي انجام دهد،
خواه مرد باشد يا زن در حالي كه مؤمن است ،او را به حيات پاك زنده ميداريم ،و پاداش آنها را به بهترين
26
اعمال كه انجام ميدادند خواهيم داد».
خالصة سخن اينكه تساوي زن و مرد و نيز تفاوتهاي جسمي و روحي آنان زمينهی اشتراك و همچنين
اختصاص حقوق ويژهاي را براي هر كدام فراهم ميكند و هر يك وظيفه و حقي متناسب با شرايط وجودي،
ساختمان جسمي و خصايص روحي خود را دارا خواهند بود .به ياد داشته باشيم ،اين بخش از حقوق و
مسئوليتهاي متفاوت ،هر چند در مقايسه با وظايف و حقوق مشترك ،اندك است ،اما بسيار مهم و كاربردي
بوده و ناديده گرفتن آن آسيب جدي به بخش ديگر و داوري در باره آن وارد ميسازد .بنابراين ،شعار
تساوي همه جانبهی زنان و مردان اگر به معناي ناديده انگاشتن اين دسته از نقشها ،موقعيتها ،قابليتها
و استعدادهاي متفاوت باشد ،ادعاي غير منطقي است؛ چرا كه در فهم مسايل زنان ،حقوق و مسئوليتهاي
فردي و اجتماعي آن-ها ،اين تعادل به عنوان يك مبنا و اصل مورد توجه قرار نگرفته است .پس یکی از
علل ناکارآمدی قوانین سازمان ملل و سایر جنبشهای مدافع زنان ،این است كه در ترسيم حقوق زن و مرد
و مسئوليتهاي فردي و جمعي آنان و دا َوري در باره مباني و حقوق زن ،به تفاوتهاي جسمي و روحي هر
توجه اساسي نکرده است .از همین رو
كدام ،ظرفيتها و هدف آفرينش از خلقت دو موجود بنام زن و مردّ ،
است که كنوانسيون مزبور با مخالفتهاي بيشماري مواجه شده است .اين مخالفتها گاهي در قالب عدم
27
الحاق نمودار شده و گاهي در قالب اِعمال حق شرط.
 .1عدم توجه اساسی به نظام خانواده
خانواده به عنوان مهمترين كانون اجتماعي ،زيربناي جوامع و منشأ فرهنگها ،تمدنها و تاريخ بشر بوده
است .توجه به نقش مهم و كارآمد خانواده در هستي اجتماعي و تربيت فرهنگي ،مدیران ،برنامهريزان و
همه دلسوزان به جامعه بشری را مؤظف كرده است تا كليه اقدامات شان را بر محور ارتقاي سطح سالمت
و استحكام خانواده قرار دهند .اتخاذ سياستهاي واقعگرايانه و بهينه ،در مسایل خانواده ،در دنياي امروز و
طراحي برنامههاي مناسب جهت اجراي سياستهاي مص ّوب ،يك نياز و ضرورت اساسي است؛ چرا که
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غفلت از این بنای مقدس و بنیادین جامعه ،موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي خود و سقوط به ورطه
هالكت و ضاللت خواهد بود .پس بستر سازی در جهت آسان نمودن تشكيل خانواده ،حمايت و پاسداري
از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق ،اخالق و ارزشهای انسانی ،در رأس همه برنامهها
قرار گیرد .این در حالی است که نهاد خانواده در غرب ،به وسيله جنبشهاى فمينيستى ناديده انگاشته مىشود.
يكى از مهمترين برنامههاى فمينيستها ،دگرگونى در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومى
و تضعيف نقش ويژهی مادران در نهاد خانواده مىباشد .به عقيده «سيمون دوبوار» ،آن چه زن را در قيد
بندگى ،نگه مىدارد ،دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادرى» است .وى نظام خانواده را به عنوان ركنى براى حيات
اجتماعى و پرورش انسانهاى سالم ،به شدت مورد حمله قرار داده و ازدواج را نوعى فحشاى عمومى! و عامل
بدبختى زنان دانست و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط جنسى را به عنوان مسایل اساسى جنبش
فمينيسم تلقى كرد 28.متأسفانه این نگرش شکننده بر قوانین و اسناد بینالمللی نیز سایه افکنده و در بسیاری
از اسناد بینالمللی از جمله سند بجینگ خود نمایی میکند .مشکل اساسي و مهم اين سند براي زنان جوان،
بيماريهاي عفوني ،مقاربتي و روابط زناشوييِ غير ايمن ذکر شده و هيچگاه به ازدواج و ساماندهی آن که
امروزه يکي از مشکالت زنان جهان است ،توجهی صورت نگرفته است .دليل مطلب هم روشن است .زیرا
از نظر آنها ،انواع مختلف ارتباطهاي زناشويي توأم با رضایت پذيرفته شده و ارتقاي شغلي ،استقالل مالي
و لذات فردي بر بچه دار شدن و تشکيل خانواده پايدار ترجيح داده شده است .بنابراين ،طبيعي است که از
نظر اين اسناد ،تأکيد و توجه به ازدواج ،امري زايد و بلکه مُضحک باشد«.تنظيم كنندگان اين سند تالش
مىكنند بنيان خانواده را تضعيف نمايند .آنها تالش مىكنند در متن(برنامه عمل) روى اين موضوع تردید
ايجاد نمايند كه خانواده واحد اصلى جامعه است .آنها والدين را تشويق مىكنند كه چشم خود را بر روى
روابط جنسى كودكان ببندند .حتى حق نداشته باشند در امور آنها مداخله نمايند ،آنها سعى مىكنند مذهب
29
را عامل تبعيض و فشار معرفى نمايند.
نماينده كانادا که در آن کنفرانس حضور داشت ،نیز در اعتراض به سند بجینگ جلسه را ترك كرده و طى
مصاحبهاى عنوان داشت «:من طرفدار زندگى و طرفدار خانواده هستم .من به شما مىگويم كه سند كنفرانس،
مشكالت زنان را در نظر نگرفته است .تساوى مورد نظر سند بجینگ براى زنان تساوى ايجاد نخواهد كرد
و در كشور من وقتى گروهى را به كار دعوت مىكنند بايد  50%مرد و  50%زن استخدام شوند ،اما متأسفانه
بيش از  50%از زنان را استخدام مىنمايند و مردان بيكار مىمانند .اين در حالى است كه من هم بايد در خانه
كار كنم و هم بيرون از خانه و همسرم بايد بيكار باشد ،پس اين تساوى نيست .من با اولين پرواز به وطنم بر
مىگردم و سعى مىكنم تفاوت بين زن و مرد را حفظ نمايم ،همان گونه كه اين تفاوت در خلقت ،وجود
30
داشته است .چون اين تفاوتها ما را حفظ خواهد كرد».
بيتوجهي به جايگاه اصيل خانواده در اكثر قوانین بينالمللي نتايج غمانگيز در پي داشته است ،از یک سو،
در تنظيم قوانين و مقررات و الگوهاي توسعه و رفاه اجتماعي به جهت عدم توجه به حفظ بنيان خانواده،
برآيند اجراي سياستها ،قوانين و مدلهاي توسعه و رفاه به تضعيف نهاد خانواده انجامیده است ،از سوی
دیگر ،موضوعاتى مانند سقط جنين ،رپ ،نا همجنسخواهى اجبارى ،هرزهنگارى ،فنآورى توليد مثل ،كه
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اصطالحاً به آن «مادر ميانجى» مىگويند و پيشنهاد سوسياليسم جنسى و خانواده گسترده به جاى خانواده
هستهاى رسمیت یافته است ،به گونهاي كه امروزه شمار زيادي از جوانان در چارچوب خانوادههاي همجنس،
تكسرپرست ،بدون ازدواج و تك عضو به سر ميبرند« .بر طبق يك آمار ،در اوايل دهه 1990م .تنها در
كشور فرانسه كه در اين زمينه بسيار عقبتر از كشورهاي اسكانديناوي است 10 ،درصد از زوجها در دايره
وصلتهاي آزاد با هم زندگي ميكردند .اين نسبت در حوالي پاريس در ميان جوانان كمتر از  25سال به
 50درصد ميرسيد 31».همو میافزاید :امروزه با افزايش وصلتهاي غيررسمي بر تعداد كودكاني كه بيرون
از مدار زناشويي زاده ميشوند ،افزوده شده است .در سال 1980م .حدود  40درصد از كودكان سوئدي از
مادران بيشوهر زاده شدند و اين وضع در كشوري كه اصالحات اجتماعي در آن به سود خانواده تكوالدي
و فرزند او صورت گرفته است ،چندان غريب نيست 32.در روابط و مناسبات جديد اجتماعي ،نیز زنان مبدل به
مهرههاي اقتصادي و سياسي كارفرمايان و سياستبازان گرديدند ،بدون آن كه ديگر بتوانند به راحتي ،محبت
و خانواده را مثل گذشته تجربه نمايند.
 .3فقدان حمایت اجتماعی
نا گفته پیدا است که تدوین قوانین روشن در راستای حمایت از بز هدیدگان و شیوه احقاق حقوق
آ نها گام نخست است ،قدم بعدی و مؤثر ،اصول راهبردی و دستورالعملهای اجرایی آن میباشد
که تاکنون محقق نشده است؛ زیرا با وجود یکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه
شماره  57/1989در 24مه  1989دستورالعملهای اجرایی اعالمیه فوق را تهیه کرده ،متأسفانه تا
هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلیل دربرداشتن بار مالی نسبتاً زیاد ،وجود تعصبات قومی و
فرهنگی و همچنین افول ارز شهای اخالقی و انسانی ،مفاد اعالمیه را به صورت کامل ،وارد حیطه
کاربردی سیاست جنایی خویش ننمود هاند« 33 .قوانين م ّد ون در كشورهاي گوناگون اين واقعيت
را آشكارا نشان ميدهد كه دولتها مايل نيستند در راه بهبود وضع بز هديدگان اقداماتي بيش از
34
حركتهاي متظاهرانه ،كه جنبه تسكين دهنده سياسي براي جلب رضايت بيمار دارد ،انجام دهند».
پس در اسناد بینالملل ،ضمانت اجراء مناسبي براي تحقق اين قوانین نميتوان يافت؛ چرا كه از یک
سو وفاق جمعي به معناي توافق همه اعضا در مورد مصوبات اين سازمان وجود ندارد و از سوي
ديگر ساختار اين سازمان به گونهاي است كه فاقد توان الزم جهت اجرای مصوبات خود ميباشد.
بنابراین ،اعالمیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی داشته و نمیتواند از حقوق بز هدیدگان
حمایت کرده و احتمال بزه-دیدگی مجدد را کاهش دهد.
.4نفوذ قدر تهای استکباری در بدنه سازمان ملل
یکی از مشکالت عمده سازمان ملل در امر سیاستگذار یهای جهانی این است که این ارگان و
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نها دهای وابسته به آن هیچ گاه نتوانسته است به دور از اعمال نظر سیاست مداران قدر تهای بزرگ
و بدون در نظرداشت منافع و مصالح آ نها ،قد مهای مثبتی در راستای نیل به اهداف اساسی خویش
بر دارند .هر چند نگاه جامع به مجموعه اسناد بینالمللی نشان میدهد که برخی از این قوانین ،مانند
کنوانسیو نهای جنوا ،کنوانسیون منع کشتارجمعی ،کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ،قوانین مبارزه
باقاچاق زنان و کودکان ،اسا سنامه دیوان بین المللی کیفری و ...حاوی نکات مفید و سازنده است.
اما از آن جایی که این تصویب نامهها و مفاهیم ،همسو با منافع کشورهای بزرگ و به ویژه امریکا
و سایر اعضای شورای امنیت نیست ،هیچگاه از مرز بحث و نظریه پردازی عبور نکرده و به مرحله
اجرا نمیرسد ،که حتی توسط خود آنان نقض میگردد .مانند قطعنامههای که راجع به محکومیت
اسرایل صادر میشود یا صدور رأی مجمع عمومی در جنوری 1980مبنی برخروج و بازگشت کلیّه
نیروهای شوروی سابق از افغانستان ،که با مخالفت اتحاد شوروی رو برو گردید و عملی نشد و بعد
از صدور قطعنامهی مجمع عمومی ،ده سال دیگر نیز افغانستان تحت اشغال باقی ماند و سرانجام در
آخرین سا لهای زمامداری گورباچف ،بر اثر مقاومت مردم افغانستان ،ارتش سرخ شوروی خاک
افغانستان را ترک کرد .امروزه نیز هرچند مجامع بينالمللي به دفاع از حقوق زنان در افغانستان در
زمينه حق انتخاب زنان ،حق تحصيل و حق اشتغال سخن گفته و شبکههای را به منظور آموزش زنان
و تأمین این حقوق راه اندازی نمود هاند ،اما آن گاه كه حيات زنان و كودكان اين سرزمين به بهانه
مبارزه با القاعده ،در زير بمبارا نهاي وحشيانه دو قدرت بزرگ جهان ،امریکا و انگلیس مورد تهديد
ج ّد ي قرار میگیرد ،هيچ اقدام عملي انجام نداده و هيچ قطعنامه بينالمللي در محكوميت امریکا و
انگليس بواسطه حمله به افغانستان و كشتار زنان و كودكان گرسنه و محروم افغاني صادر نمیشود.
قدر تهای بزرگ از ابتدا تالش میورزند که منافعشان به نحوی در اسناد بینالمللی لحاظ شود
در غیر این صورت با ترفندهایی ،از اجرای آن جلوگیری مینمایند .اظهارات مادلين آلبرايت،
وزير خارجه قبلی امریکا و نماينده سابق آن كشور در سازمان ملل كه به عنوان نماينده امریکا در
كنفرانس جهانى حقوق زن در سال  1374در بجینگ شركت كرده بود ،گویای این مطلب است.
وی در مصاحبه خود گفت«:اهداف كنفرانس جهانى حقوق زن در راستاى سياستهاى دولت امریکا
تنظيم و اجرا گرديده است 35 ».هم چنین در آن کنفرانس وقتی که حقوق جنسي زنان(به معناي به
رسميت شناختن انواع تمايالت جنسي و تأکيد بر تنوع کامل زنان و تمايالت آنان) ،از سوي برخی
کشورها پيشنهاد شد و با تال شهای کشورهای چون ایران ،الجزاير ،مصر ،سودان ،ليبي ،سنگال،
واتيکان و ...حذف گرديد؛ امریکا در همين مورد هم اعالم کرد که حذف عبارت مزبور از سند
نهايي کنفرانس ،مانع اراده دولت امریکا براي رفع تبعيض از زنان بر اساس آن نيست 36 .آقاى دنتين
دساى (معاون دبيركل سازمان ملل نیز در بهار سال  74شمسى و  95ميالدى) در ارتباط با اهداف
كنفرانس جهانى زن در بجینگ مىگويد اين كنفرانسها داراى يك سلسله اهداف مشترك هستند
كه در رأس آ نها ميتوان به تدوين و تبيين و استندرد نمودن ارز شها ،رو شها و بينشهاى فرهنگى
ـ اجتماعى عمدتاً با خاستگاه غربى ،از طريق تمسك جستن به مشروعيت بينالمللى ياد كرد.
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در سند بجینگ ،يکي از مشکالت اساسي زنان ،مناقشات مسلّحانه و وضعيت اسفبار آنان در
جنگها شمرده شده و از ابعاد جديد و دهشت بار جنايتهاي جنگي مثل «تجاوز به عنف سازمان
يافته» پرده برداري شده است؛ ليکن از اين مهم غفلت شده است که سبب اصلي وضعيت اسفبار
زنان ،کودکان و مردان در جنگها کیست؟ و از چه منابع حمایت و اکمال میشوند؟ از این رو،
ضرورت دارد که سازمان ملل به جای پرداختن به مسایل حاشیهای به جستجوی علتهای واقعی
باشد ،آتش افروزان اصلي اين عرصه را ،شناسايي و اقدامات الزم را به کار گیرند.
نتیجه
در يك جمع بندي كلي ميتوان گفت :هر چند سازمان ملل متحد با تصویب مجموعه اسناد و اتخاذ
تدابیری توانسته است که اين باور را در افکار عمومی ايجاد كند كه «پيشرفت زنان پيش شرط توسعه
پايدار است» ،اما در عمل چندان مو فّق نبوده است .باسپری شدن چندین سال از تصويب معاهدات
بینالمللی ،هنوز كشورهايي به آن نپيوسته و بسياري از كشورهاي ملحق شده نيز با اعمال شرط،آن
را تصويب نمود هاند .تمام اينها در حالي است كه سازمان ملل و كشورهاي اروپايي مانند ناروی و
هلند به كمك ابزار و طرق مختلف اعم از سياسي و اقتصادي ،كشورهاي ديگر را به الحاق بي قيد
وشرط ترغيب يا وادار ميسازند .این امر نشان ميدهد كه هرگونه قضاوت و داوري راجع به حقوق
زن در عرصههای اجتماعی و فردی بايد با دقت و كارشناسي ويژه صورت بگيرد.
ناکامی سازما نهای بینالمللی در مقابله با جرایم علیه زنان و وضعیت نامطلوب آنان ،اثبات ميکند
که در شرايطي که سياستهاي سازمان ملل بدون توجه به نیازهای واقعی زن و مرد ،فرهنگ و
نور مهای حاکم بر جوامع و تحت نفوز قدر تهای خود کامه تدوین و اجرا میشود ،جای بسی ساده
لوحی و خوش باوری خواهد بود که زنان به احقاق حقوق خود از طريق نهادهاي بينالمللي اميدوار
بمانند ،ساما ندهی امور شان را به آنان سپرده و امیدوار حل بحران باشند .چرا که اين سياستها
به هر طريقي و لو جنگ و استراتژ يهاي نظاميِ ددمنشانه به دنبال ترويج فرهنگ اومانسیم ،هوس
مدارانه ،ليبرالي و انديشه فمينيستى غرب هستند.
امروزه بسياري از اشكاالت و پرسشهايی كه از جانب برخي مجامع و اشخاص روي آموز ههاي
ديني ،به ويژه حقوق زن و قوانين كيفري ميگردد ،افزون بر عدم شناخت صحيح از احكام و مباني
حقوقي اسالم ،برگشت به ناديده گرفتن هويت انساني ،قابليتها و جايگاه فردي و اجتماعي زن و
مرد است .از اين رو به نظر ميآيد ،يكي از تال شهاي اساسي و كارآمد ،در حوزه حقوق زن ،عبارت
از بازشناسي و بازنگري در خود فهم و شناخت مسايل زنان با توجه به آموز ههای وحیانی ميباشد.
اگر ارزيابي و داوري در حوزه حقوق زن ،بدون مالحظهی اشتراك زن و مرد در گوهر انساني،
تمايزهاي طبيعي آنان ،كانون مهم خانواده ،رسالت و خاستگاه حقوقي آ نها صورت گيرد ،مسلّما
يك ارزيابي و قضاوت عالمانه ،منطقي و اصولي نخواهد بود.
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سیاست جنایی اسالم
در قبال پدیدهی مجرمانه
دکتر عید محمد احمدی
چکیده
پذيرش اصل سياست جنايي در اسالم از اصول موضوعي و پيش فرض اين نوشتار است؛ زيرا سياست جنايي از زير مجموعههاي
سياست کيفري ،سياست فرهنگي ،سياست اجتماعي و اقتصادي است .سياست کيفري بارزترين بخش سياست جنايي است و ترديدی
نيست که اسالم در مبارزه با جرايم از سياست کيفري ويژهاي بر خوردار میباشد .مبارزه با جرم و انحراف يکي از اهداف انبياء بوده
است .در قرآن کريم ،اعمالي که امروزه در ليست عناوين مجرمانه جاي ميگيرند ،تحت عناوين کلي متعدد و متنوعي مورد بحث قرار
گرفتهاند که تعداد آنها صرف نظر از مشتقات مختلف ،به  24عنوان ميرسد.اين عناوين عبارتاند از :افساد ،کفر ،شرک ،ظلم ،عت ّو،
عصيان و معصيت ،اعتدا و عدوان ،سيئه و سوء ،فحشاء ،اثم ،ذنب ،فتنه ،منکر ،جرم ،جناح ،اسراف ،خطا ،فسق ،مکروه ،طغيان ،وزر،
حنث ،فجور و بغي.
به این ترتیب ،اسالم با استفاده از همهی ابزارها همچون اخالق ،تربيت ،حمايت مالي و حقوقی به انواع سياست جنايي مشارکتي و
دولتي در تمام مراحل آن؛ يعني پيشگيري به معناي خاص 1تا پيشگیری از ارتکاب جرم و اصالح و درمان پس از ارتکاب جرم ،توجه
داشته و دارد.
واژگان کليدي :سياست جنايي ،فقه اسالمی ،حقوق ،پديده مجرمانه ،پيشگيري دولتي و اجتماعی.

81

مقد مه
مکتب اسالم جامعترین مکتبی است که داعیهی جهانی و مردمی بودن را دارد .در هر بخش از
زندگی انسانی دارای سیاست و برنامهی روشن میباشد .در این میان یکی از چالشز اترین مسایل
برای زندگی اجتماعی وجود ناهنجار یها و قانون شکنیهاست که در ضمن ایجاد نابسامانی،
کمال معنوی و روحی انسا نها را نیز آماج قرار میدهد .روشن است ،مکتبي که همراه با ضمانت
اجراي دنيوي به ضمانت اجراي اخروي در برابر ارتکاب اعمال فوق توجه داشته و حيات ابدي
انسان را در گرو مبارزه فردي و اجتماعي با فساد و فحشا ميداند و پيامبري که هدف خود را
تکميل کرامت اخالقي ميداند ،نميتواند نسبت به مبارزه با پديدهی جرم و انحراف بيتفاوت
باشد .در راستای سیاست سعادت و نظم محورانه ،اسالم تعریف و پالن مشخصی برای مقابله با
این چالشها دارد و واکنش مناسبی با هدف اصالح ،تربیت و ارعاب را دنبال میکند  .اين نوشتار
پاسخ به پرسشهای زیر را مورد همت خویش قرار داده است؛ آیا نظام حقوقی اسالم از سیاست
جنایی مشخص برخوردار میباشد؟ این سیاست چیست است و چه راهکارهایی را برای پیشگیری
و مقابله با جرم و انحراف ،مد نظر قرار داده است؟ پاسخ پرسشهای فوق را در طی چند گفتار
از منظر سياست جنايي اسالم مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم.
گفتار اول ،پیشینه و مفهوم سیاست جنایی
شایسته است که در ابتدا اشاره به تاریخچه و ضرورت بحث داشته باشیم و مفهوم سیاست جنایی
مورد نظر در این بحث را روشن سازیم تا از ابهام و مغالطه در بحث پیشگیری شود.
الف) پيشينه و ضرورت تحقيق
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جرم و انحراف در جامعه ،همانند بيماري در جسم شخص و اجتماع است .امروزه گوناگوني
و روند رو به افزايش جرايم ،يکي از بحرا نهاي جدي و اصلي جوامع انساني به شمار ميآيد.
مبازره با اين پديد هی پيچيده يکي از وظايف مهم حکومتها است .بحران يادآوري شده يکي
از مشکالت و چالشهاي کنوني جمهوري اسالمي افغانستان میباشد .انتظار ميرود سياست و
تدابير اتخاذي براي حل اين بحران بر اساس آموزههاي اسالمي و منافع ملی ،پايه ريزي شود.
متأسفانه تاکنون کار جامع و دقيقي در اين زمينه شاهد نيستيم و انديشمندان فقهي و حقوقی به
داليل مختلف کار قابل توجهی در موضوع سياست جنايي اسالم انجام نداد هاند و اين موضوع
همچنان تازه و نيازمند تحقيق ژرف و گسترده ميباشد .کتابها و مقاالتی که با عنوان سياست
جنايي اسالم يا مباني سياست جنايي اسالم به رشتهی تحرير در آمده ،گامي است به جلو ،اما يقينا
کافي نيست و بخصوص که رويکرد فقهي و متد آن در اين عرصهها کمرنگ است .با درک
اين ضرورت ،پژوهش دربار هي سياست جنايي اسالم ،گام کوچکي است در راستاي پاسخ به
مشکالت و چالشهايی که مورد اشاره قرار گرفت.
ب) مفهوم سياست جنايي
تا دو قرن پيش ،نظام کيفري موجود در غرب ،نظامي غير انساني ،غير عقالني و بيگانه با اصول
اوليه حقوق ،همانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصل شخصي بودن و عدم مسووليت
کيفري اطفال و مجانين بوده است .ظاهرا سخن از يک نظام منسجم و معقول در ديار غرب با
"رو حالقوانين" و جزوه جرايم و مجازا تهای "بکاریا" آغاز میگردد.
پيدايش «سياست جنايي» از طرف فويرباخ ،با محوريت حکمتگرايي در برخورد با جرم بوده
است .واژ هی سياست که به معناي انديشندگي ،هدايتگري و غايتدار بودن ميباشد ،با معناي
خاصي که به «سياست جنايي» داده ،موجب پذيرش و رواج اين اصطالح در حقوق و جامعهشناسي
شده است .کاربر دهاي اين اصطالح ،بيانگر دو ديدگاه متفاوت ميباشد که يکي سياست جنايي را
در محدود هی حقوق کيفري و اقدامات دولتي ميداند و ديگري با نگاهي گسترد هتر ،به برداشتي
اجتماع گرايانهتر از سياست جنايي تمايل دارد ،و بر همين اساس دو تعريف متفاوت از آن ارایه
داد هاند:
 .1تعريف مضيق
در اين نگاه ،تعريفهاي متعددی ارایه شده که در همهی آنها عنصر بزه و بزهکاري ،واکنش
سرکوب گرايانهي دولتي لحاظ گرديده است .در اين جا تنها به تعريف فوير باخ بسنده ميشود:
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سياست جنايي عبارت است از«:مجموعه رو شهاي سرکوب کننده که دولت به وسيله آن در
مقابل جرم واکنش نشان ميدهد 2 ».در این تعریف تکیهی اصلی در مبارزه با جرایم بر سزادهی
و کیفر از سوی دولت است.
 .2تعريف موسع
با پيدايش مکاتب و ديدگاههاي مختلف حقوق کيفري ،روند عقالني کردن حقوق کيفري،
افت و خيزهایي داشته و در اين ميان ،سياست جنايي هم در محدودهی ناهنجاريها و هم تنوع
و شيو هی پاسخ به آ نها ،قلمرو وسيعتري پيدا کرده و از آن تعريف موسع ارایه شده است که از
باب اختصار به يک تعريف بسنده ميشود«:مجموعهی تدابير ،روشها و ابزا رهایي است که در
پاسخ به پديدهی مجرمانه ،توسط هیات اجتماع به کار گرفته ميشود 3 ».در این نگاه ،رو شها تنها
کيفري نيست ،بلکه ميتواند جبران خسارت يا ميانجيگري باشد .پديدهی مجرمانه تنها به جرم
مصطلح و رایج خالصه نمیشود ،بلکه جرم ،انحراف و پاسخ ميتواند هم از سوي دولت و هم
جامعه مدني انجام بگیرد و منحصر به دولت نيست .بنابر این دامنهای وسیعتر و گستردهتر نسبت
به نگاه پیشین دارد.
سياست جنايي اسالم نيز مجموعه تدابيري را براي پاسخ به پديدهی مجرمانه از سوي نهاد حکومت
و مردم انديشيده است و اين تدابير ،اعم از اقدامات کيفري و غير کيفري را در بر ميگيرد و بر
برنامهها و اقدامات پيشگيرانه بيش از هر چيز تأکيد دارد .به این ترتیب ،راهبرد و سیاست جنایی
اسالم ،در مقابل جرم و انحراف از نوع دوم میباشد.
گفتار دوم تدابير پيشگيرانه از جرم
سياست جنايي اسالم در برخورد با پديد هی بزهکاري و کجروي را بايد در تمام ز واياي نظري و
عملي آن جستجو کرد .در اين ديدگاه ،انسان دا راي کرامت ،اختيار و اراده ميباشد که براي نيل
به اهداف عالي معنوي و مادي آفريده شده است .يک رفتار بهنجار يا ناهنجار که از انسان سر
ميزند ،ميتواند دا راي علل و عوامل شناخته شده و ناشناختهاي باشد .به دليل اهداف عاليهاي که
در آفرينش انسان وجود دارد ،برنامهی اوليه اين است که انسانها به بيراهه و انحراف تمايل پيدا
نکنند؛ از اين رو تدابير پيشگيرانه و رهنمون سازي را در نظر گرفته است و براي مبارزه با علل و
ريشههاي جرم و انحراف ،پيشگيري از طريق تربيت ،آموزش ،رسيدگي به نيازمنديهاي معيشتي
و کنترل مناطق جرم خيز(وضعي) و همچنين پس از ارتکاب جرم تدابير اصالحي و بازپروري،
ارعابي و  ...را مد نظر قرار داده است که به صورت گزيده و کوتاه به آنها اشاره ميکنيم.
پيشگيري از جرم و انحراف ،معقو لترين و كارآمدترين تدابير مبارزه با بزه و بزهكاري و
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کجروي است .از اين رو پيشگيري جايگاه مهم در سياست جنايي كشورها دارد .جلوگيري از
ناهنجار يهاي حقوقي و اجتماعي عالوه بر پاكي و امنيت عمومي از جهت اقتصادي و زمان نيز
بسيار با صرفه است.
در یک تعریف از پيشگيري ،پيشگيري از جرم عبارت است از«:پيشبيني ،شناسايي و ارزيابي
خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براي از بين بردن يا كاهش آن ».در سياست جنايي
اسالم ،پيشگيري جزء برنامههاي راهبردي آن است که در منابع اسالمی مورد توجه قرار گرفته
است.
الف) آموزش و تربيت
يكي از مهمترين عوامل جلوگيري از بزه و بزه ديدگي آگاهي است .آموزش و آگاهي يابي و
آگاهي بخشي هم به فردي که در معرض بزه ديدگي است و هم به کسی که در شرف بزهكاري
میباشد ،كمك ميكند و آنان را از خطراتی که پیش رویشان قرار دارد ،آگاه و نجات ميدهد.
تفهيم مفاهيمي همچون خوب و بد ،روا و ناروا ،صحيح و باطل و نيز بشارت به پادا شهاي كار
نيك و انذار از رفتار بد ،موجب هنجارمندي رفتار آدميان ميشود .اسالم بر ارزش و تقدس دانش
و آگاهي افراد از رفتارهای خوب و بد و ضرورت آن تأكيد فراوان نموده است.
امام علي (ع) ميفرمايد«:العلم خير من المال ،العلم يحرسك و انت تحرس المال 4 ».دانش و آگاهي
بهتر از مال است؛ زیرا علم و دانش حارس و نگهبان انسان است در حالی که انسان باید حافظ
مال باشد .در مسايل مالي ،آموزش افراد در معرض بزه و آسیب ،مورد تأكيد قرار گرفته است؛
چنانكه در آيهی  282بقره كه به آيه َد ين معروف است ،سفارشهاي الزم در مورد معامالت غير
نقدي به تفصيل بيان گرديده و تدابير الزم جهت پيشگيري از وقوع جرم مالي آموزش داده شده
َ
ب بِا ل ْ َع ْد ِل
است« .يَ َأ يُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َء َامنُو اْ إِذَا تَ َدايَ ْنتُم ب ِ َد ْينٍ إِلَى أ َجلٍ ُّم َس ّم ًى فَا ْكتُبُ ُ
وه َو لْيَ ْكتُ ْب ب َّ ْينَ ُك ْم َكاتِ ٌ
َ
ْ
َّ
َّ
س
َو َل يَأ َب َكاتِ ٌب أ ْن يَ ْكتُ َب َك َما َعلَّ َم ُه اللُ فَ ْليَ ْكتُ ْب َو لْيُ ْملِلِ ا ل َّ ِذ ى َع َل ْي ِه ا ل ْ َح ُّق َو لْيَتَّقِ اللَ َر ب َّ ُه َو َل يَ ْب َخ ْ
َ
َ
يع أَ ْن يُ ِم َّل ُه َو فَ ْليُ ْملِ ْل َو ل ِ ُّي ُه بِا ل ْ َع ْد ِل
ِم ْن ُه َش ْيئا ً فَإ ِْن َك َ
ان ا ل َّ ِذ ى َع َل ْي ِه ا ل ْ َح ُّق َس ِفيه ًا أو َْض ِعيف ًا أ و َْل يَ ْستَ ِط ُ
ِيد يْنِ ِم ْن ِّر َجال ِ ُك ْم فَإِن ْلَم ْيَ ُكو نَا َر ُج َل ْينِ ف ََر ُج ٌل و َْام َرأَ ِ
الش َه َد آ ِء
تان ِم َّم ْن تَ ْر َض ْو َن ِم َن ُّ
استَ ْشه ُِد و اْ َشه َ
َو ْ
5
 »...اى كسانى كه ایمان آورد هاید! هنگامى كه بدهى م ّد ت دارى (بر اثر قرض یا معامله) به
یكدیگر پیدا مىكنید،آ نرا بنویسید .و باید نویسندهاى در میان شما به عدالت (سند را) بنویسد.
كسى كه قدرت بر نویسندگى دارد ،نباید از نوشتن خوددارى كند ،همانطور كه خدا به او تعلیم
دادهاست .پس باید او بنویسد و آن كس كه حقّ بر ذ مّه او (بدهكار) است امال كند و از خدایى
كه پرورگار اوست بپرهیزد و چیزى از آن فروگذار ننماید .و اگر كسى كه حقّ برذ مّه اوست،
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ولى او
سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف و یا (به جهت الل بودن) توانایى بر امال كردن ندارد ،باید ّ
(بجاى او) با رعایت عدالت (م ّد ت و مقدار بدهى را) امال كند و دو نفر از مردان را (بر این حقّ )
شاهد بگیرد و اگر دو مرد نبودند ،یك مرد و دو زن از گواهان ،از كسانى كه مورد رضایت
و اطمینان شما هستند (انتخاب كنید) تا اگر یكى از آنان فراموش كرد ،دیگرى به او یادآورى
كند....
بزرگترین آیهى قرآن ،این آیه است كه دربارهى مسایل حقوقى و نحوهى تنظیم اسناد تجارى
مىباشد .این آیه نشانهى د قّت نظر و جامعیّت اسالم است كه در دوره جاهلیّت و در میان مردمى
عقب افتاده ،دقیقترین مسایل حقوقى را طرح كرده است.
كلمهی «تداینتم» از « َد ین» به معناى بدهى ،شامل هرگونه معاملهی غیر نقدى ،قرض و خرید به
نسیه مىشود .براى حفظ اعتماد و خوشبینى به همدیگر و آرامش روحى طرفین و جلوگیرى
سوءظن  ،باید بدهىها نوشته شود«.فاكتبوه»! براى اطمینان و حفظ قرارداد
از فراموشى ،انكار و
ّ
تصرف احتمالى طرفین ،سند باید با حضور طرفین و توسط شخص س ّو مى نوشته
از دخل و
ّ
شود«.ولیكتب بینكم كاتب».
نویسندهى قرارداد ،حقّ را در نظر گرفته و عین واقع را بنویسد« .بالعدل» شرط گزینش نویسندهى
اسناد ،داشتن عدالت در قلم است .این آیه بیانگر جایگاه و نقش اساسی علم و دانش در سالم
سازی جامعه در امور مالی است و با سازوکار دانش ،افراد مورد خطر و خسارت را تحت حمایت
قرار میدهد.
به هر حال آموزش و تربيت درست ،افراد را جامعه پذير ساخته و موجب ميشود که به قواعد،
سنن ،هنجارها و آداب اجتماعي احترام بگذارند.
ب) نظارت و کنترل اجتماعي
بدون شک هر اجتماع مجموعهاي از آداب ،سنن و رسوم اجتماعي دارد که زير ساختهاي
اصلي رفتار و تداوم حيات جامعه را رهبري ميکند .آداب و سنن در فرايند «جامعه پذيري» و
«نظارت اجتماعي» سازوکاري است که در هر اجتماعي وجود داشته و در جهت اين مهم به کار
بسته ميشود.
فرايند «جامعه پذيري» عبارت است از«:جرياني که به برکت آن انسان در طول دوران حيات
خويش تمام عناصر اجتماعي_فرهنگي محيط خود را فرا ميگيرد و دروني ميسازد تا خود را
با محيط اجتماعي که بايد در آن زندگي نمايد ،تطبيق دهد »  6فرايند جامعه پذيري سبب دروني
شدن هنجارها ميشود و انسان به خود کنترلي دروني ميرسد .راهبرد و برنامههاي اسالمي،
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ساختن چنين افرادي است و هدف ،دروني سازي ارزشها و هنجا رها است.
اما فرايند جامعه پذيري ،همواره موفق نيست؛ اينجاست که فرايند دوم «کنترل اجتماعي يا امر به
معروف و نهي از منکر» مطرح ميشود.
از ويژگيهاي سياست جنايي اسالم مشارکت مردم است .وظيفه همگاني امر به معروف و نهي از
منکر در زمينه پيشگيري از جرم و ابراز واکنش در برابر آن ،تکتک شهروندان را در مقابل رفتار
يک ديگر مسوول و ناظر قرار داده است.
پيامبر مکرم اسالم (ص) در مورد نقش پيشگيرانهي اين نهاد اسالمي ،ميفرمايد«:حتما امر به معروف
و نهي از منکر کنيد و گر نه خداي متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شايسته و خوب
مسلط ميکند ،آنگاه خوبان دعا ميکنند ولي مستجاب نميشود 7 ».خطاب به همه ،فرهنگ
سازي و دروني سازي هنجا رها را گو شزد نموده و رواج ارزشها و مرجع قرار گرفتن خوبان و
شايستگان جامعه را در پر تو انجام اين وظيفه ،مهم همگاني ميداند.
از اين تكليف همگاني در قرآن كريم به عنوان اينكه هر فرد ،ولي و سرپرست يك ديگر است
9
ياد شده  8و آن را از ويژگيهاي امت اسالمي دانسته است.
بدين ترتيب يكي از كاركردهاي روشن اين فريضهی الهي اين است كه حساسيت جامعه را نسبت
به اعمال زشت و نابهنجار ،زنده و باال نگاه ميدارد .اين حساسيت وقتي به شكل مؤثري ظاهر
گردد ،راه را بر رواج ناهنجار يها در جامعه ميبندد .به عكس وقتي جامعهاي در مقابل انحرافات
هيچگونه مخالفتي نشان ندهد يا حساسيتها و مخالفتها بسيار ضعيف شود ،زمينه تثبيت و
ترويج منکرات فراهم ميگردد و چه بسا كه ناهنجاريها شكل هنجار به خود بگيرد و منكرات
در پوشش معروف ظاهر شود.
در روايتي از امام صادق(ع) آمده است که پيامبر (ص) فرمود«:چگونه خواهد بود حال شما هنگامي
که ز نهاي شما تبهکار و جوانا نتان فاسد شوند و امر به معروف و نهي از منکر نکنند؟ شخص
پرسيد :آيا چنين وضعي پيش خواهد آمد؟ پيامبر (ص) فرمود :آري و از اين بدتر پيش خواهد آمد.
چگونه خواهد بود حال شما آن گاه که يک ديگر را به کارهاي بد امر و از کارهاي نيک منع
کنيد؟! شخص پرسيد :آيا چنين وضعي هم پيش ميآيد؟ فرمود :آري ،از اين هم بدتر .چگونه
10
خواهد بود حال شما هنگامي که معرو فها را منکر و منکرها را معروف ببينيد؟»
آیا جامعهی کنونی ما ،بیانگر چنین وضعیت تأسفبار نیست و منکرات جای معروف و معروف
جای منکر قرار نگرفته است و فساد اجتماعی و اداری ،خاصیت زشتی و انزجار عمومی را از
دست نداده است؟ امروزه نهاد کنترل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مظلو مترین دوران
خود را سپری نمیکند؟
از کارکردهاي مهم ديگر امر به معروف و نهي از منکر ،فراهم سازي زمينه عمل به هنجارها و
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تقويت هنجارهاي مورد نظر جامعه اسالمي و عمل به نيکيها است؛ وقتي اعضاي اجتماع مراقب
هم بوده و يک ديگر را سفارش به حق و نيکي نمايند و از بدي و زشتي باز دارند ،اين خود به
تدريج زمينهی نهادينه شدن و رسوخ نيکيها در روح و روان افراد را فراهم ميآور د؛ به خصو ص
اگر آن چنان که بايد و شايد به اين فريضه عمل شود و آداب و سنن آن (که عالوه بر عمل
کردن آمر به مفاد آن چه امر ميکند و دست کشيدن از آن چه خود از آن نهي ميکند) ،شامل
تکنيکهاي روان شناختي و جامعه شناختي دقيقي است و در شکل تعامل و کنش آمر ظاهر
ميگردد ،رعايت شود .آن چه از عمل به اين فريضه به دست ميآيد ،نيروي عظيمي است که
پشتوانهی اجتماعي دارد و ميتواند بسياري از هنجارها را در ذهن و روان افراد دروني سازد و از
اين طريق راه عمل به ديگر واجبات و سنن الهي (هنجارهاي ديني و ملی در جامعه اسالمي) را
فراهم آورد .اين کارکرد مهم امر به معروف و نهي از منکر است که آن را از ديگر آموز ههاي
سياست جنايي و حتي از منظر کالن ،از ديگر آموزههاي اسالم متمايز و منحصر به فرد ميسازد.
امام علي (ع) در اين باره ميفرمايد«:تمام کارهاي نيک و جهاد در راه خدا ،در مقايسه با امر به
معروف و نهي از منکر ،همچون قطر هاي است در برابر درياي پهناور 11 ».به نظر ميرسد که
همگاني و همهزماني بودن اين فريضهی الهي ،آن را متمايز و منحصر به فرد قرار داده است.
ج) مبارزه با فقر و ناداري
فقير و مسکين اگرچه از نظر ميزان محروميت از امکانات زندگي با يک ديگر تفاوت دارند و
مسکين را محرومتر و نيازمندتر از فقير دانستهاند ،به گونهاي که از شدت محروميت به درخواست
نمودن از ديگران روي ميآورد؛  12اما صرف نظر از اين تفاوت ،فقرا و مساکين ،کساني هستند
که از حداقل امکانات براي يک زندگي متعارف محروم میباشند و عليرغم تالش و کوشش،
نميتوانند به اين حداقل دست يابند .پديد آمدن چنين گروههايي در جامعه ميتواند ناشي از
عوامل متعدد فردي ،اجتماعي ،مادي و معنوي باشد .تدبير نادرست امور زندگي و سوء مديريت
دخل و خرج ،توزيع غير عادالنه فرصت و ثروت در جامعه و روي گرداندن از عدالت ،مهمترين
عوامل پديد آمدن گرو ههاي نيازمند و فقير در جامعه ميباشد.
معيار چنين گرو ههايي که در ادبيات اقتصادي به گروههاي آسيب پذير و زير خط فقر معروف
هستند ،از جامعهاي به جامعهاي ديگر متفاوت است و به شرايط اجتماعي و اقتصادي يک جامعه
بستگي دارد و بنابر اين فقر و محروميت از امور نسبي است.
فقر و ناداري ضمن اينکه خود از امور ناهنجار به حساب ميآيد ،در عين حال سبب بروز
ناهنجاريهاي رفتاري و گاهي فکري ميشود .انسانهايي که از نظر اخالق و معنويت ضعيف
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هستند ،در معرض ارتکاب جرم و کجرفتاري قرار ميگيرند .به همين دليل فقر در آموز ههاي
اسالمي ،امري نامطلوب معرفي شده است که عالوه بر رفتا رها ،ممکن است بر اعتقاد شخص
نيز اثر بگذارد .پيامبر اکرم (ص) ميفرمايد«:لوال رحمه ربي علي الفقراء امتي کاد الفقر ان يکون
کفرا 13 ».اگر فقرای جامعهی اسالمی مورد رحمت الهی(در حفظ ایمان) نباشند ،ممکن است ،این
وضعیت آنان را به سوی کفر سوق دهد.
همچنين اقشار آسيب پذير و جرمزاي ديگر نيز در جامعه همانند کودکان ،نوجوانان و جوانان
وجود دارند که بيش از ديگران در معرض ارتکاب جرم هستند .دليل اين آسيب پذيري شرايط
خاصي است که اين افراد از نظر تربيتي و تأثير پذيري از ديگران ،در آن قرار دارند.
اين افراد به شدت نيازمند حمايتهاي همه جانبه و پيشگيرانه ميباشند که اين حمايتها ميتواند
آسيبهاي احتمالي را کاهش داده و کنترل نمايد .در منابع ديني انواع حمايتها و راهکارهاي
اجرايي آن مورد تأکيد قرار گرفته است که در این جا تنها به جنبه مالي و مادي آن اشاره ميکنيم.
حمايتهاي مالي
افرادی که از لحاظ مالي گرفتار فقر اقتصادي شدهاند ،در آموزههاي اسالمي مورد حمايت قرار
گرفته تا بتوانند از شرايط سخت عبور کنند .اين نوع حمايتها شامل کليه سياستهاي فقرزدايي
از قبيل سياستهاي الزامي و غير الزامي ،فردي و اجتماعي ،دولتي و غير دولتي که در نظام
اجتماعي دين طراحي شده است ،ميشود .نکتهی مهم در اين سياستها اين است که متناسب با
علل و عوامل پديد آمدن فقر ،متفاوت و متنوع هستند .در جايی که فقر خود خواسته و ناشي از
تنبلي و بيتوجهي به کار و سوء تدبير باشد ،سياستهاي فقرزدايي متوجه خود فرد ميشود .او را
بايد تشويق به کار نمود .آموز ههاي اسالمي کار و فعاليت اقتصادي به منظور تأمين معاش زندگي
و بي نيازي از ديگران را عبادتي بزرگ و همانند جهاد در راه خدا ميداند 14 .توصيه به کار و
تالش مفيد و مولد ،به منظور تأمين نيا زهاي خود و خدمت به ديگران مصداق روشن عمل صالح
ميباشد که در قرآن کريم مورد تأکيد قرار گرفته است.
روشن است که تالش و تدبير فردي براي فقرزدايي کافي نيست ،زيرا ممکن است بسياری از
عوامل فقر ،عوامل اجتماعي باشد که بايد در برنامههاي کالن دولت مورد توجه قرار گيرد.
امروزه رفع فقر و محروميت بدون دخالت دولت امکان پذير نيست و اقدامات فردي و پراکنده
به هيج وجه نميتواند مشکل فقرا را به صورت ريشهاي حل نمايد .به همين دليل در کليهی
کشو رها ،اعم از توسعه يافته ،در حال توسعه و عقب افتاده ،بخش زيادي از سياستهاي اقتصادي
و سياستهاي فقرزدايي ،حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه ميباشد.
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حکومت در اسالم جايگاهي ويژه دارد و مسووليت فقرزدايي را مستقيم از وظايف آن ميداند
و براي اين هدف ،منابع مالي خاصي را در اختيار حکومت قرار داده است .از ديدگاه قرآن،
فلسفه ارسال رسل و کتا بهاي آسماني ،اقامهی قسط و عدل است و خداوند متعال ابزار مختلف
را براي تحقق آن سنجيده است؛ بنابر اين دولت اسالمي بايد با به کا رگيري منابع مالي از قبيل
ثرو تهاي عمومي و ثرو تهاي خاص همانند نهاد وقف ،وجوهات اسالمي و صدقه که مسووليت
سنگين فقرزدايي و رفع محروميت را به انجام رساند .مهمترين وظایف دولت اسالمي عبارتند از:
تأمين اجتماعي ،توزيع عادالنه فرصت و ثروت ،گسترش عدالت اجتماعي ،کارآفريني و مبارزه
با بيکاري ،نظارت بر بازار و کنترل قيمتها.
چنانچه اين وظايف به طور درست و صحيح قانونگذاري و اجرايي شود ،زمينه فقر تا حدودي از
جامعه گرفته ميشود .در اين صورت يکي از علل جرم که فقر باشد از بين رفته و پيشگيري عمال
تحقق پيدا ميکند.
گفتار سوم ،شيوه پاسخ به پديد هی مجرمانه
در گفتار پيشين سياست پيشگيرانه از بزهکاري و انحراف در سياست جنايي اسالم مورد بحث
واقع شد .حال اگر اين سياست درست اجرا نشد و يا براي برخي آد مها مؤثر و کارساز نباشد و
به سمت جرم کشيده شوند ،در اين صورت سياست سزادهي بر اساس رعايت اصل قانوني بودن
جرم و مجازات و يا ميانجيگري ،اعمال ميشود که شيوههاي پاسخ را در دو نوع رفتار متفاوت
مورد ارزيابي و اشاره قرار ميدهيم.
1لف) پاسخ کيفري به جرم
کيفيت پاسخ به جرم از نوع کيفري ،به طور کلي دو قسم است که در اين جا به اين تدبير براي
مبارزه با بزه اشاره ميکنيم.
 .1جرايم حدي قابل مجازات
در سياست جنايي اسالم ،بين رفتا رهاي بزهکارانه و پاسخ به اين نقض هنجا رها با قانون ،رابطهاي
تفکيک ناپذير وجود دارد .فرازي قرآني «ما کن ّا معذبين حتي بعثت رسوال 15 ».سزادهي را مشروط
به بعث رسول و بيان قانون دانسته و همچنين اصلي عقلي «قبح عقاب بال بيان» از داليلي است
که جرم و مجازات را در صالحيت انحصاري قانون قرار ميدهد .در بخشي از جر مها ،رويکرد
تعيين گرايي مجازات در سياست جنايي اسالم وجود دارد که به قصاص ،حد و «بنابر قولي به
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ديه» معروف است.
نکتهی قابل توجه در سياست جنايي اسالم بر خالف پندار غالب ،بر خطاپوشي و کيفرزدايي است
و نه کيفرگرايي شديد .ادلهی اثبات در آيين دادرسي کيفري اسالمي در برخي موارد آن قدر
مشروط و سخت است که گاهي اثبات جرم را ناممکن ميکند .در شرايط لحاظ شده در ادلهی
اثبات جرايم حدي جنسي ،آن قدر سختگيري شده که اثبات اين گونه جرايم را ناممکن و يا
بسيار اندک ميسازد .شرايط مربوط به تعداد ،کيفيت و يکساني در محتواي اقرار و شهادت ،آن
چنان پروسهی اثبات را دشوار و پيچيده نموده که ميتوان استنباط کرد که شارع مقدس چندان
عالقه به اثبات اينگونه جرايم و اعمال مجازات ندارد و بيشتر به پنهان ماندن چنين جرايم بين
شهروندان گرايش دارد.
تشويق شخصي که در حال اقرار است به توقف اقرار و انکار آن يا برگشت از اقرار و ترغيب شهود
به عدم اداي شهادت از راه تهديد به اجراي حد قذف ،در صورتي که شهود به انداز هی نصاب
نرسد ،همه در راستاي خطاپوشي بزه احتمالي و انصراف از کيفر ،قابل ارزيابي است .همچنين
نهاد توبه که موجب توقف تعقيب و يا سقوط مجازات ميشود و گذشت شاکي خصوصي که در
تخفيف مجازات و گاهي به سقوط آن ميانجامد ،بيا نگر اين موضوع ميباشد که سياست جنايي
اسالم بر اصالح و تربيت تمرکز و اصرار دارد و نه بر اجراي مجازات و اثبات جرم.
بلي چنانچه جرم حدي با شرايط پيش بيني شده اثبات شد ،سهل انگاري يا تخفيف مجازات و
حتي تأخير آن جايز نيست که اين تدبير مطابق با فلسفهی مجازات است که قطعيت در اجرا ،نقش
بنيادين در جلوگيري و کاهش جرم دارد.
 .2جرايم تعزيري
قسم دوم جرايم در سياست جنايي اسالم ،جرايم تعزيري است که اندازه و کيفيت مجازات در
اختيار و صالحيت حاکم شرع گذاشته شده است .جرايمی که چندان مهم و شديد نيست ،هر
چند جرمانگاري شده ،وليکن مجازات آ نها معين نشده است و قاضي به تناسب جرم و وضعيت
و شرايط بزهکار ميتواند تصميم گيري نمايد و اصل فردي بودن را ميتواند در تعيين مجازات
رعايت نمايد.
ميتوان گفت که تعزير از اموري است که انعطاف پذير و دست قاضي از جهت تنوع و کميت
باز است و ميتواند عالوه بر رعايت شرايط مجرم ،مقتضيات زمانه و جهاني را نيز مد نظر قرار
دهد .چنین سیاست جنایی و قضایی ،که اوضاع و احوال هر فرد را جداگانه در نظر گرفته واکنش
نشان میدهد ،سیاست کارساز و مفیدی است که امروزه در نظام حقوق عرفی از آن به تدابیری
امنیتی یاد میشود.
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ب) پاسخ غير کيفري
در سياست جنايي اسالم واکنش به بزه در شکل مجازات محدود نميشود و پاسخ غير کيفري به
پديده مجرمانه آن هم از سوي افراد جامعه مورد توجه ميباشد .سياست گذشت و ميانجيگري و
شفاعت (عدالت ترميمي) از اموري است که به جاي مجازات ،نقش ايفا ميکند .تأثير واکنش
غير کيفري بر بزهکار از جهت باز پذيري اجتماعي و هم بر بزه ديده از جهت جبران خسارت
قابل توجه است.
در اسالم حل منازعات از طرق غير قضايي مورد تأکيد قرار گرفته و براي عفو کنندگان اجر
و پاداش در نظر گرفته شده است .ميانجيگري بين دو طرف دعوا توسط شخص سوم به منظور
گذشت بزه ديده ،از جرم و تقصير بزهکار و ايجاد صلح و آشتي بين آنها جزو توصيههاي اسالمي
است .قلمرو ميانجيگري حقالناس است که هم حقوق مدني و هم کيفري را در بر ميگيرد.
اصالح ذا تالبين يا به کوشش شخص سوم يا به دستور دادگاه به فرد سوم و يا با رضايت دو
طرف انجام ميگيرد .در قرآن کريم به اين امر تأکيد شده است و ميفرمايد«:انما المؤمنون اخوه
فاصلحوا بين اخويکم 16 ».همانا مؤمنان برادرند ،بين برادران خود سازش بر قرار کنيد« .فاتقواهلل
و اصلحوا ذات بينکم 17 ».از خدا بترسيد و ميان خود اصالح کنيد .سازش بين دو طرف متخاصم
آن قدر داراي اهميت است که امام صادق(ع) ميفرمايد«:اصالح نزاع و کشمکش بين مؤمنان با
18
پرداخت مال آن حضرت مجاز است».
به اين ترتيب اين آيات و روايات بيانگر اهميت و ارج نهادن به آشتي و رفع خصومت و حل
اختالف مردم ،بيرون از داير هی قضا و حقوق کيفري است .همواره راه صلح و آشتي بين دو
طرف درگير حتي در امور جزايي که جنبه حقالناسي و خصوصي دارد ،باز است .پاسخ به جرم
در انحصار دولت و از طريق سزادهي نيست ،بلکه پاسخ اجتماعي و غير کيفري نيز مد نظر است.
اين نکته قابل يادآوري است که سياست جنايي اسالم با چالشهاي بينالمللي و حقوق بشري
مواجه است که ميتوان آن را در قالب «تعارض علم و دين» مورد ارزيابي و بررسي قرار داد و
عمده بحث کالمي است که تحت همين عنوان ،مباحث مطرح و کتا بها به چاپ رسيد هاند .از آن
جايي که اين بحث مجال و فرصت زيادي را ميطلبد ،در اين جا از طرح آن صرف نظر ميکنيم
و انشاهلل در فرصت مناسب به اين موضوع تنها در خصوص سياست جنايي اسالم خواهيم پرداخت.
نتيجه
از آنچه تاکنون بيان شد به اين برايند روشن ميرسيم که سياست جنايي در اسالم جزو موضوعات
92

مسلم است و هدف ارسال رسل و کتب ،تربيت انسانها و جامعهی سالم میباشد .لذا اسالم
نميتواند در برابر پديد هی مجرمانه و انحراف ،بدون برنامه و تدبير باشد .تدابير پيشبيني شده در
ابتدا بر امر پيشگيري تأکيد دارد و در اين راستا راهکا رهاي متفاوت و متعددی را ارایه نموده
است که به برخي از آ نها اشاره گرديد.
در صورت عدم مفید بودن تدابير پيشگيري و يا اجرايي نشدن آن ،چنانچه افراد بهر دليلي
مرتکب عمل بزهکارانه و يا کجروانه شوند ،پاسخ کيفري و غير کيفري را مد نظر قرار داده و
در حقالناس صلح و آشتي دادن از طريق جامعهی مدني را مورد تأکيد و اهميت قرار داده است؛
بنابراين کيفرزدايي و قضازدايي که در سد ههاي اخير در غرب مطرح شده ،در اسالم پيشينهاي
بيش از هزار ساله دارد .امید است این سیاست مورد توجه کارگذاران و دولتمداران کشور قرار
گرفته و از راهکارها و راهبر دهای اسالمی به بهترین نحو استفادهی عملی نمایند.
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منابع:
 . 1پيشگيري به معناي عام هر عملي است که بزهکار يا بزهنکرده را از ارتکاب جرم باز ميدارد .بر اين اساس
حتي مجازات مجرمين نوعي پيشگيري است ،زيرا مانع از تکرار جرم آنها ميشود .اما پيشگيري در معناي
خاص خود تدابيري هستند که مانع از رسيدن يک فرد بزهنکرده به آستانه ارتکاب جرم ميشود ،مانند آموزش
و پرورش.
 . 2سيد محمد حسيني؛ سياست جنايي در اسالم و در جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران و
سمت ،1383 ،ص.20
 . 3استاد دکتر محمد باقر شاملو ،جلسه درس ،سال تحصيلي  ،1390-91ترم اول ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 . 4سيد حسين شيخ االسالمي ،گفتار اميرالمؤمنين(ع) ،قم ،انشارات انصاريان ،ص.993
 . 5بقره.282/
 . 6گی روشه ،کنش اجتماعی ،ترجمه هما زنجانی زاده ،مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی ،چاپ اول،1367 ،
ص.148
 . 7محمد کلينی؛ الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالميه ،ج ،1363 ،2ص.176
 . 8توبه\.71
 . 9عمران\.110
 . 10محمدباقر مجلسي؛ بحاراالنوار ،ج ،1374 ،52ص.181
 . 11همان ،ج ،100ص.89
 . 12محمد حر عاملي؛ وسايل الشيعه ،ج ،6ص.144
 . 13محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،72ص.30
 . 14محمدباقر مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ،103ص.3
 . 15اسراء.15/
 . 16حجرات.10/
 . 17انفال.1/
 . 18محمد حر عاملي؛ وسايل الشيعه ،ج ،13ص.161
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راهکارهای اصالحی سیاست جنایی اسالم

خالقداد اسدی
چکیده
سیاست جنایی اسالم مبتنی بر اصالح مجرم و بازگرداندن وی به جامعه است .بر این اساس ،صرف مجازات هدف نیست،
بلکه نهاد توبه ،اصل تقوا و فریضه امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین راهکارهای اصالحی و تربیتی اسالم است که با
هدف تغییر و تحول درونی افراد ،پیشگیری از جرم و اصالح بزهکاران را تسهیل میکند.
واژگان کلیدی :پیشگیری از جرم ،راهکار اصالحی ،توبه ،تقوا ،امر به معروف و نهی از منکر
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مقدمه
جرم و جنایت یک حقیقت انکار ناپذیر در جامعه است که برای مقابله با آن انواع
برنامهها و تدابیر در نظر گرفته شده است؛ با وجود آن شاهد این واقعیت هستیم که
هر چه مجازاتها شدیدتر شده است ،اصالح و تربیت به همان اندازه کمتر به چشم
میخورد.
نظام کیفری اسالم به مجازات به عنوان یک ابزار مطلوب نمینگرد ،بلکه اساسا به
اصالح و تربیت مجرم ،بازداشتن وی از ارتکاب دوباره جرم و در نهایت به مصلحت
جامعه میاندیشد .از اینرو اسالم شان و شخصیت مجرم را نیز ،جز در مواردی ،مورد
توجه قرار میدهد و این همان چیزی است که نظریه علمی و مکتب تحققی بر آن پا
میفشارد.
تشریع مجازاتهای سنگین در اسالم اکثرا در مورد جرائم جنسی بوده و علت تشریع آن
ایجاد نوعی خوف و ترس بر ارتکاب آنها میباشد و بنای شارع بر عدم اثبات آن در
موارد شبهه است.
راهکار اصالحی و تربیتی اسالم گسترده است .این راهکارها که در راستای تحول و
تغییر درونی افراد است ،شامل تمام برنامههای مذهبی و مؤلفههای انسانی و اخالقی
میشود که در اصالح بزهکار تأثیر شگرف دارند.
این مقاله به مهمترین راهکارهای اصالحی اسالم اشاره میکند که عبارتند از :نهاد توبه،
اصل تقوا و فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
گفتار اول :توبه
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با استناد به آیات و روایات و یافتههای روانشناسانه ،توبه نقش مهمی در اصالح بزهکار
دارد .در این گفتار ابتدا چیستی توبه و سپس تأثیر آن در دو مرحلهی قبل از ثبوت جرم
و بعد از ثبوت جرم ،بررسی میگردد.
الف :چیستی توبه
توبه ،از مقوله لفظ نیست که با جاری ساختن لفظ استغفر اهلل ربی و اتوب الیه بر زبان
صورت گیرد .توبه یک حالت روحی و روانی و بلکه یک انقالب روحی در انسان است
(نوعی انقالب از ناحیه خود انسان علیه خود انسان) و لفظ استغفر اهلل ربی و اتوب الیه
1
بیان این حالت است نه خود این حالت.
بنابراین ،حقیقت توبه عبارت است از ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته و بازگشت به
سوی خدا .کسی را میتوان تائب نامید که در اعماق قلبش از گناهان گذشتهاش پشیمان
شده باشد .چنانکه بسیاری از روایات ،ندامت و پشیمانی از ارتکاب گناه و جرم را
توبه قلمداد کردهاند .رسول خدا (ص) میفرماید :توبه گناه این است که دیگر مرتکب
2
آن نشوی.
از نظر شهید مطهری توبه بر  6پایه استوار است که دو پایهی آن رکن اساسی توبه و
دوتای دیگر شرط قبولی توبه و دو پایهی آخر شرط کمال توبه است .این  6پایه توبه در
حدیثی از امیر المؤمنین علی (ع) عبارتند از:
 )1پشیمانی و تأسف بر آنچه گذشته است؛  )2تصمیم جدی بر عدم تکرار عمل ناشایست؛
 )3باز گرداندن حقوق مردم؛  )4ادای حقوق الهی؛  )5آب کردن گوشتهایی که از
3
حرام روئیده است؛  )6چشاندن رنج طاعت به بدنی که لذات معصیت را چشیده است.
خواجه عبد اهلل انصاری در کشف االسرار میگوید:
«حقیقت توبه پشیمانی است که در دل پدید آید ،دردی که از درون سینه سر بزند ،آتش
خجل در دل وی افتد ،آب حسرت از دیده فرو ریزد ،نبینی که شاخی از یک سر آن
آتش زنی و از دیگر سو آب قطره قطره میچکد ،مصطفی (ص) فرمودند :من اذنب ذنبا
4
فندم علیه فهو توبه».
ب .نقش توبه در اصالح بزهکار قبل از اثبات جرم
از مشکالت مهمی که بر سر راه مسائل تربیتی وجود دارد ،احساس گناهکاری بر اثر
اعمال بد پشین است ،مخصوصا زمانی که این گناهان سنگین باشد و این فکر دایما در
نظر انسان مجسم شود که اگر بخواهد مسیر خود را به سوی پاکی و تقوا تغییر دهد ،و
به راه خدا باز گردد ،چگونه میتواند از مسئولیت سنگین گذشته ،خود را برهاند؛ این
فکر مانند کابوسی وحشتناک بر روح او سایه میافکند ،و چه بسا او را از تغییر برنامهی
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زندگی و گرایش به پاکی باز میدارد .در فرهنگ اسالمی که متأثر از قرآن است ،برای
این مشکل راه حل ارائه شده و آن اینکه توبه هرگاه با شرائط همراه باشد ،وسیله قاطعی
برای جدا شدن از گذشته ،و آغاز یک زندگی جدید خواهد بود .قرآن درهای لطف
الهی را به روی هر انسانی در هر شرایط و با هرگونه بار مسئولیتی باز گذاشته ،میفرماید:
«قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمه اهلل ان اهلل یغفر الذنوب
جمیعا انه هو الغفور الرحیم »؛  5بگو :ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف (و ستم)
کردهاید از رحمت خداوند مأیوس نشوید ،همانا خداوند همهی گناهان را میبخشد،
زیرا که او بسیار آمرزنده و مهربان است.
بنابر این ،با استناد به روایات ،سزاوار نیست که کسی بعد از ارتکاب جرم ،خود را افشا
کند و حتی به هدف تطهیر خود نزد حاکم شرع اقرار به گناه کند؛ بلکه مستحب است
6
که مؤمن خود را استار نفس کرده بین خود و خدایش توبه کند.
پس ،نقش توبه در اصالح بزهکار از اینجا قابل توجه است که معموال مجرمان اتفاقی،
پس از ارتکاب جرم گرفتار عذاب وجدان میشوند و در اثر اضطراب و آشفتگی
روحی ،آسایش و راحتی خود را از دست می-دهند و بدنبال راهکاری میگردند که
خود را از این عذاب درونی نجات دهند .توبه ،کم هزینهترین راهکاری است که اسالم
پیش پای مجرمان گذاشته تا با استفاده از آن ،آسیبهای روانی خود را ترمیم کند و با
جبران گذشتهها ،زمینه بازگشت خود را به سوی خدا و خلق خدا فراهم نماید.
اما اگر برای مجرمان ،امیدواری بازپذیری و بازیابی شخصیت از دست رفته شان وجود
نداشته باشد ،مجازات به تنهایی و به طور اخص راه مؤثر در بازداری افراد از انجام اعمال
مجرمانه نمیباشد؛ زیرا افزایش آمار جرایم و تکرار جرم و همچنین آمار مجرمینی که
هماکنون در مراجع کیفری تحت تعقیب و یا در انتظار محاکمه بسر میبرند ،عموما دال
بر آن است که مجازات ،آنها را از ارتکاب جرم باز نداشته است ،بلکه تأثیر آن نسبی
7
است.
بنابر این ،مجازات و کیفرهای صرف ولو خیلی هم شدید باشد نه تنها هیچ کمکی به
اصالح مجرم نمی-کند بلکه او را در ارتکاب اعمال مجرمانه ،جر یتر مینماید ،چنانکه
سزار بکاریا میگوید« :شقاوت کیفرها موجب میشود هر قدر مصیبتی که بزهکار را
تهدید میکند بیشتر باشد ،جسارت او برای رهایی از آن بیشتر شود ،به طوری که برای
فرار از کیفر یک جرم به ارتکاب چندین جرم مبادرت کند .از طرف دیگر به تدریج
که عذابها بیرحمانهتر میگردد ،روح انسا نها مانند مایعات که خود را همتراز اشیای
8
پیرامون خود قرار می-دهد ،سختتر میشود »....
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ایشان ،خشونت در اجرای مجازات را امری وحشتناک و مغایر با اهداف مجازات
(بازداشتن بزهکار از تعرض و ضرر و زیان دوباره و بازداشتن سایرین از پیروی اعمال
مجرمانه بزهکار) میداند و معتقد است آنچه که موجب بازدارندگی از جرم میشود،
9
مالیمت و حتمیت مجازات است.
در سیاست جنایی اسالم ،توبه نوعی تدبیر و تفضلی است که خداوند به بندگان خویش
نموده تا آنها را پس از آلوده شدن ،تشویق به بازگشت و اصالح رفتار شان نماید .قرآن
به انسان تائب وعده هدایت داده ،می-فرماید:
«و یهدی الیه من اناب» ؛  10یعنی کسیکه به سوی او بازگشت کند ،هدایت میکند،
11
چنانکه حضرت آدم بالفاصله بازگشت و تاج نبوت را دریافت کرد.
در روایات هم به نقش اصالح گرایانه نهاد توبه اشاره شده است و اصال توبه حقیقی
همان ندامت و پشیمانی و انقالب درونی توأم با اصالح است که مانع از بازگشت شخص
تائب به سوی اعمال مجرمانه و گناه میشود .لذا قرآن توبه را در مواردی مقرون به کلمه
اصالح یاد کرده ،میفرماید:
«فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان اهلل یتوب علیه ان اهلل غفور الرحیم»  12؛ یعنی توبه،
باید فوری و همراه با اصالحات و جبران کاستیها باشد؛ زیرا اگر گناهان جمع شوند،
توبه مشکل میشود .غبار روی لباس با فوتی برطرف میشود ،ولی انبوه خاک روی
زمین ،با فوت برطرف نمیشود.
همانطوریکه توبه بعد از ارتکاب جرم نقش اصالحگرایانه دارد ،قبل از ارتکاب جرم،
نیز نقش بازدارنده دارد و یکی از آثار آن ،امنیت و حفاظت از وسوسههای شیطان است.
رسول اکرم (ص) فرمود« :سه گروه ،ایمن از شیطان و لشکر اوست :یادکنندگان خدا ،گریه
13
کنندگان از ترس خدا و استغفار کنندگان در سحرگاهان».
ج .نقش توبه در اصالح بزهکار بعد از اثبات جرم
یکی از اهداف مجازات در اسالم ،اصالح و تربیت مجرم است .به همین دلیل تا جاییکه
راه برای رسیدن به این هدف بدون اجرای مجازات باز باشد ،از اجرای آن خود داری
میشود ،خواه به بهانه توبه باشد یا مصالح دیگر که امام و حاکم اسالمی تشخیص
میدهد .لذا در خیلی از جرایم (به ویژه جرایم جنسی) که را ههای اثبات آن بسیار دشوار
است ،اصوال شارع افراد را دعوت میکند به جای اقرار به جرم و تحمل مجازات ،توبه
14
کنند تا عالوه بر حفظ آبروی افراد ،راه برای اصالح تبهکاران نیز باز باشد.
این امتیازی است که شارع مقدس اسالم در حدود الهی برای مجرمان پیشبینی کرده،
ولی این امتیاز از لحاظ زمانی محدود به وقتی است که جرم ثابت نشده باشد ،اما پس از
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اثبات جرم ،توبه ،هرچند عنداهلل مؤثر بوده و در رفع عذاب اخروی مفید است ،ولی در
سقوط حد نقشی ندارد؛ زیرا وقتی مجرم شمشیر عدالت را باالی سر خود دید ،این شائبه
وجود دارد که توبه او حقیقی نبوده و برای فرار از مجازات باشد 15 .به همین دلیل فقها
یکی از شرایط اجرای حد را در حد زنا و در سرقت حدی ،این میدانند که سارق قبل
16
از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
اما در عینحال ما مواردی در فقه داریم که توبه حتی پس از اثبات جرم و (رفع االمر
الی الحاکم) نیز می-تواند موجب سقوط کیفر باشد؛ مثال در جرایم حق اللهی 17 ،در
مواردی که جرم با اقرار به اثبات رسیده باشد ،حاکم میتواند گذشت کند .لیکن مشهور
فقها ،بخشش حاکم را منوط به توبه کرده است 18 .و نیز در موارد یکه قاضی رسیدگی
کننده ،توبه واقعی مجرم را احراز نماید ،میتواند به مجازات حکم نکند ،چنا نکه در
زمان امام علی(ع) مواردی وجود دارد که شخص مرتکب سرقت یا زنا و یا لواط میشد،
وقتی برای تطهیر و اجرای حد خدمت امام میآمد ،امام به بهانههای مختلف او را مورد
(ع)
عفو قرار میداد .در روایت داریم که شخصی مرتکب زنا شده بود خدمت امام علی
آمد و تقاضای تطهیر نمود ،امام ضمن اظهار ناخرسندی از این عمل ،فرمود :چرا آن
را مخفی نکردی همانگونه که خدا زشتیها را مخفی میکند؟ چه طهارتی بهتر از توبه
است؟ سپس امام خطاب به حاضرین در جلسه نیز نظیر همین جمله را تذکر دادند .آن
شخص باز اقرار کرد ،امام فرمود :آیا قرآن بلدی؟ گفت :آری ،آیا احکام شرعی مربوط
به نماز و زکات را میدانی؟ گفت :آری ،فرمود :آیا مریض هستی؟ گفت :خیر ،فرمود:
19
برو تا در مورد تو تحقیق کنیم ،ضمنا اگر تو نیایی ،ما به سراغ تو نمیآییم.
باز در روایت دیگر داریم که سارقی خدمت امام علی(ع) آمد و اعتراف به سرقت کرد،
امام فرمود :از قرآن چیزی میدانی؟ گفت :سوره بقره را میدانم .امام فرمود :دست تو
را به خاطر سوره بقره بخشیدم و در پایان متذکر شدند هرگاه مجرمی اعتراف به جرم
کرد ،امام میتواند او را عفو کند و یا حد بزند 20 .البته روشن است که وقتی مجرمی با
پای خود خدمت امام میرود و اعتراف به جرم میکند ،این نشان دهنده توبه اوست و
شاید عفو امام به خاطر اصالح و بازگشت درونی مجرم بوده است.
جنبه اصالحگرانه توبه ،از اینجا معلوم میشود که در بعضی از موارد ،توبه و عفو امام
بعد از آن ،بسیار تأثیر فوری بر روحیه مجرم میگذاشت .در روایت آمده است شخصی
شرب خمر کرده او را خدمت رسول اکرم (ص) آوردند او نیز اعتراف کرد و تقاضای
تطهیر نمود .حضرت فرمود :آیا تاکنون با ما نماز خواندی؟ گفت :آری .فرمود :برو خدا
حد را بر تو بخشید .شخص گفت :اگر تصمیم داشتم از روی ترس خمر ننوشم از اآلن
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تصمیم گرفتم که تا زندهام مرتکب هیچ عملی مستلزم حد نشوم.
بنابراین ،در جرایم حق اللهی که مجازات حدی دارد ،هرچند که علی االصول دست
حاکم باز نیست و اصل بر غیرقابل گذشت بودن حدود است؛ ولی در موارد استثنایی
و با شرایط خاص راه بخشش و گذشت وجود دارد .اما در مجازا تهای تعزیری شارع
به حاکم اجازه داده است نوع و مقدار مجازات را متناسب با جرم و مجرم آ نگونه که
برای تأدیب مجرم مصلحت میبیند ،انتخاب کند و یا در جاییکه تعزیر برای حق اهلل
باشد به مالحظه وجود مصلحت و احراز شایستگی مجرم برای عفو (به دلیل تحقق توبه
22
و اصالح درونی) از او گذشت کرده ،مجازات را لغو نماید.
همچنین در غیبت که یکی از گناهان کبیره است ،اگر انسان نتواند از کسی که او را
غیبت کرده حاللیت بگیرد ،توبه ،اثر معنوی غیبت را که انتقال حسنات غیبت کننده به
23
پرونده غیبت شونده در آخرت است ،مرتفع میکند.
و نیز در ارتداد ملی ،اگر مرتد توبه کند ،حد از او برداشته میشود ،در غیر این صورت
کشته میشود و مدت توبه دادن بر طبق روایات 3 ،روز میباشد .و همین طور زن
مرتد ،اگرچه فطری باشد ،به قتل نمیرسد؛ بلکه برای همیشه حبس میشود و در اوقات
نمازهای پنجگانه (به مقداری که حاکم صالح میداند) تنبیه میشود .و در حبس به
سختترین کارها وادار میشود و خشنترین لباسها را به او میپوشانند و بدترین غذ اها
24
را به او میدهند تا آنکه توبه کند یا بمیرد.
21

گفتار دوم :اصل تقوا
در این گفتار ابتدا مفهوم تقوا و سپس به نقش آن در بازدارندگی از جرم اشاره میشود.
الف .مفهوم تقوا
تقوا از ماده وقی به معنی محافظت نفس از آنچه میترسد .خوف و تقوا گاهی به جای
یگدیگر استعمال میشود از باب تسمیه سبب به اسم مسبب و بر عکس .و در اصطالح
شرع به معنی محافظت نفس است از ارتکاب گناه و آنچه در شرع ممنوع گردیده
25
است.
کلمه تقوا از کلمات شایع و رایج دینی است .در قرآن به صورت اسمی و یا به صورت
فعلی ،زیاد آمده است .در نهج البالغه نیز از جمله کلماتی که زیاد روی آن تکیه شده
کلمه تقوا میباشد.
ب .نقش تقوا در بازدارندگی از جرم
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امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج البالغه تقوا را اینگونه معرفی نموده است:
«تقوی الهی دوستان خدا را (در حمایت خود قرار داده) آنها را از انجام محرمات باز
میدارد ،و قلب-هایشان را پر از ترس خدا میسازد تا آنکه شبهای آنان با بیخوابی و
روزهایشان با تحمل تشنگی و روزهداری سپری میگردد » 26و در جایی دیگر تقوا را به
پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده است«:تقوا ،دژ محکم و شکست ناپذیر است،
اما هرزگی و گناه ،خانهای در حال فروریختن و خوار کننده است که از ساکنان خود
دفاع نخواهد کرد ،و کسی که بدان پناه برد در امان نیست».
تقوا در نظم اجتماعی و ادامه حیات بشری نیز نقش برجسته دارد تا جاییکه شهید
مطهری آن را یکی از ارکان زندگی بشر میداند و هیچ چیزی دیگر نمیتواند جای آن
را بگیرد نه زور ،نه پول ،نه تکثیر قانون ،و ...
ایشان در انتقاد از تکثیر قانون منهای تقوا میگوید:
«از ابتالئات روز ما موضوع زیادی قوانین و مقررات و تغییر و تبدیلهای پشت سرهم
است .برای موضوعات بالخصوص هی قانون وضع میشود ،مقررات معین میگردد،
آییننامه میسازند ،باز میبنید منظور حاصل نشد ،قوانین را تغییر و تبدیل میکنند .البته
قانون خود یکی از حقایق زندگی است .گذشته از قوانین الهی ،مردم احتیاج دارند به
یک سلسله قوانین و مقررات مدنی ،ولی آیا میتوان تنها با وضع و تکثیر قانون جامعه
را اصالح کرد؟ قانون حد و مرز معین میکند ،باید قوه و نیرویی در خود مردم باشد
28
که این حدود و مرزها را محترم بشمارد و آن همان است که به آن نام تقوا داد هاند».
البته شکی نیست که تقوای بازدارنده ،تقوای مثبت است نه تقوای منفی .لذا شهید
مطهری تقوا را به دو نوع تقسیم نموده است :نوع اول این است که انسان برای اینکه
خود را از آلودگیهای معاصی حفظ کند ،از موجبات آنها فرار میکند و خود را همیشه
از محیط گناه دور نگه میدارد.
نوع دوم این است که انسان در روح خود ،حالت و قوتی به وجود میآورد که به او
مصونیت روحی و اخالقی میدهد و حتی اگر فرضا در محیطی قرار بگیرد که وسایل
و موجبات گناه و معصیت فراهم باشد ،آن حالت و ملکه روحی او را حفظ میکند و
مانع میشود آلودگی پیدا کند؛ مانند کسیکه به وسایلی ،در بدن خود مصونیت ایجاد
میکند تا میکروب فالن مرض نتواند در او اثر کند .آنچه که در آثار دینی ،خصوصا
نهج البالغه به کار رفته تقوای نوع دوم است؛ یعنی آن ملکه مقدسی که در روح پیدا
میشود و به روح قوت و قدرت و نیرو میدهد تا نفس اماره و احساسات سرکش را رام
29
و مطیع خود سازد.
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بنابر این ،بهترین ضمانت اجرای تشریع الهی ،قوانین و هنجارهای اخالق و اجتماعی،
اعتقاد به حیات جاویدان و ثواب و عقاب اخروی میباشد .تلفیق ترس و امید (خوف و
رجا) بیتردید ،اثر مثبت خود را بر رفتار-های باورمندان و مؤمنان در جامعه اسالمی بر
جای مینهد و موجب پیدایش تقوا و تقویت خودکنترلی رفتاری میشود.
گفتار سوم :فریضه امر به معروف و نهی از منکر
در سیاست جنایی اسالم به منظور پیشگیری از جرم و ایجاد مانع در برابر مجرمان ،هم
از تدابیر کیفری بهره گرفته شده است و هم از مکانیسم نظارت همگانی «امر به معروف
و نهی از منکر».
الف .مفهوم و حکم فقهی امر به معروف و نهی از منکر
امر ،یعنی فرمان .معروف ،یعنی هرکار خیر و نیک .نهی ،یعنی بازداشتن و جلوگیری
کردن .منکر ،یعنی هرکاری که زشت و پلید است.
امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسالم است که قرآن مسلمانان را به
دلیل اجرای این اصل« ،بهترین امت» معرفی کرده است 30 .انجام این دو فریضه اسالمی
ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین فردی و اجتماعی میباشد .لذا در کتا بهای
فقهی در یک باب مستقل مورد بحث قرار گرفته است.
در اسالم امر به معروف ،محدود به امور معین مثل عبادات ،معامالت ،اخالقیات ،محیط
خانوادگی ،و  ...نیست ،بلکه عام است و همچنین نهی از منکر ،محدود به شرک ،فسق،
دروغ ،نمیمه (سخن چینی) ،و  ...نیست ،بلکه عام است 31 ،منتهی امر به واجبات واجب
و امر به مستحبات مستحب است ،اما نهی از منکر یک قسم بیشتر ندارد و آن اینکه در
32
تمام امور منهیه واجب است.
در وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختالفی بین اهل شرع نیست ،اختالف فقط در
نوع وجوب است که عینی است یا کفایی 33 .اما در عین حال وجوب آن ،مطلق نیست،
بلکه مشروط به اموری از جمله :داشتن علم و آگاهی از معروف و منکر بودن ،احتمال
تأثیر ،اصرار فاعل بر نهی و ایمن بودن از ضرر الحق است .و نیز در اجرای این اصل
مهم اسالمی ،باید مراتب آن رعایت شود .فقها برای آن سه مرتبه قائل شد هاند :مرتبه
قلب ،مرتبه زبان ،و مرتبه دست.
فقها در تشریح مراتب آن ،گفتهاند :در درجه اول مسلمان بايد در قلب خود نسبت
به خالفكاريها و ترك واجبات الهى و ارتكاب منهيّات دينى تنفرى احساس نمايد،
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و كمترين مظهرى كه اين تنفر قلبى مىتواند داشته باشد يك عمل منفى است؛ يعنى
ا ِعراض و ترك معاشرت ،و یا اظهار تأسف و تكدر با قيافه .در مرتبه زبان هم بايد اول
از طريق پند و نصيحت و نرمى وارد شد و اگر فايده نكرد سخنان درشت و با خشونت به
كار برده شود .اما در مرتبه يد و عمل ،فقها برای آن مراتبى ذكر كرد هاند ،زیرا متوجه
شدهاند كه گاهى احتياج به ا ِعمال زور و عنف میشود و بسا ممکن است صدمهاى به
طرف وارد گردد و جراحتى بردارد ،و يا آنكه احياناً ممكن است منجر به قتل كسى
بشود .لذا به اينجا كه مىرسد فقها به اصطالح توقف مىكنند و مىگويند اين ديگر
وظيفه عامه مردم نيست .عامه حق ندارند از پيش خود دست به اينگونه كارها بزنند.
اين مرتبه امر به معروف و نهى از منكر وظيفه حاكم شرعى و يا كسى است كه از طرف
حاكم شرعى اجازه و دستور اين كار را داشته باشد .اگر به عامه مردم اجازه اين كارها
34
داده شود ،مستلزم هرج و مرج در اجتماع مىشود.
پس آنچه که وظیفه عموم و تک تک افراد مسلمان است ،مراتب تذكر دادن و موعظه
كردن و در مواردی ا ِعراض و قطع رابطه كردن است؛ ولی آنجایی كه پاى ا ِعمال زور (
حبس ،زدن و كشتن) به میان آید فقط وظيفه حاكم اسالمى است.
صاحب جواهر حکم تکلیفی امر به معروف و نهی از منکر را از لحاظ اینکه واجب
عینی است یا کفایی ،با مراتب آن مرتبط دانسته ،میگوید :در مرتبه «انکار قلبی» ،امر
به معروف و نهی از منکر واجب عینی است؛ یعنی بر فرد فرد مردم واجب است که
قلبا از گناه متنفر باشند؛ ولی از نظر «اقدام عملی و بیانی» همینکه بعضی اقدام کنند ،از
35
دیگران ساقط میشود.
ج .نقش امر به معروف و نهی ازمنکر در بازدارندگی از جرم
امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموز ههای سیاست جنایی اسالم است که حکایت
از نقش و جایگاه بدنه اجتماعی در کنترل و پیشگیری از جرم دارد و در میان همه
آموزههای اسالمی و به ویژه در بخش سیاست جنایی اسالم ،نقش محوری و اصلی دارد،
به گونهای که ثمربخشی و امکان تحقق سایر آموزهها وابسته به این اصل مهم اسالمی
است .تأثیر آن تنها به یک انحراف یا جرم و گناه محدود نمیشود؛ بلکه آموزهای است
که در مقابل عموم انحرافات کارگشایی دارد و بر روابط اجتماعی تمام بخشها و اقشار
جامعه از شهروندان و دولت-مردان حاکمیت دارد و از این نظر امر به معروف و نهی از
منکر یک وظیفه عام و همگانی است که محصول آن نظارت دائمی ،فراگیر ،همهجانبه و
همیشه قابل اجرا است که نقش بسیار مهمی در مصونیت و سالمت اجتماع ایفا میکند؛
زیرا با آگاهی بخشی و ایجاد بینش و بصیرت در افراد و متذکر شدن آ نها نسبت به
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رعایت هنجارها و پرهیز از ناهنجاریها ،انگیزه افراد را نسبت به فعل و یا ترک فعل
تقویت و یا کاهش میدهد و با ایجاد یک محیط اجتماعی سالم ،زمینه رشد و پرورش
مجرمان را از بین میبرد.
پس عنصر مهمی که در بحث اصل امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد ،همان
عنصر پیشگیری و بازدارنگی این اصل از وقوع جرم است و باعث میشود که آحاد
شهروندان از عالی و دانی ،بر یکدیگر نظارت کنند تا در دام شیطان نیفتند .در اثر این
نظارت و مراقبت همگانی ،امنیت اخالقی و روانی در جامعه به وجود خواهد آمد.
در حدیثی از امام باقر(ع) در مورد اهمیت اصل امر به معروف و نهی از منکر در تأمین
امنیت اخالقی و اجتماعی آمده است :فریضه بزرگی است که به وسیله آن سایر دستورها
زنده میشود ،راهها امن میگردد ،کسبها حالل  ،مظالم به صاحبان اصلی برگردانده ،
36
زمین آباد و از دشمنان انتقام گرفته میشود و کارها رو براه میگردد.
(ع)
در اهمیت جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر همین بس که امیر المؤمنین علی
میفرماید :تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر
مانند قطرهای در برابر دریای مواج و پهناور است  37و در وصایای خود به امام حسن
پیامد شوم ترک امر به معروف و نهی از منکر را چنین بازگو می-نماید :التترکوا االمر
بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فالیستجاب لکم؛  38امر
به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در نتیجه بدان شما بر شما مسلط یابند ،و
آنگاه هرچه دعا کنید مستجاب نشود.
شهید مطهری در اهمیت بُعد نظارت اجتماعی این اصل مهم اسالمی ،میگوید«:رسیدگی
کردن دائم به وضع مسلمین است .آیا یک کارخانه بدون بازرسی و رسیدگی دائمی
مهندسین متخصص که ببیند چه وضعی دارد ،قابل بقا است؟ اصال آیا ممکن است یک
سازمان همین طور به حال خود باشد ،هیچ دربار هاش فکر نکنیم و در عین حال به کار
خود ادامه دهد؟ ابدا .جامعه همچنین است .یک جامعه اسالمی این طور است ،بلکه صد
درجه برتر و باالتر .شما کدام انسان را پیدا میکنید که از پزشک بینیاز باشد؟ یا انسان
باید خودش پزشک بدن خود باشد ،یا باید دیگران پزشک باشند و او را معالجه کنند،
متخصص چشم ،گوش و حلق و بینی ،متخصص مزاج ،متخصص اعصاب .انسان همیشه
انواع پزشکها را در نظر میگیرد برای آنکه اندامش را تحت نظر بگیرند ،ببیند در چه
وضعی است .آن وقت جامعه نظارت و بررسی نمیخواهد؟ جامع رسیدگی نمیخواهد؟
39
آیا چنین چیزی امکان دارد؟ ابدا».
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نتیجه اینکه:
امروز غالبا هدف کیفر را اصالح مجرم و تنبیه جامعه و تسکین زیا ندیدگان از جرم
میدانند .اما به تجربه ثابت شده است که صرف مجازات (هرچند شدید) نمیتواند در
اصالح مجرم مفید بوده و قابلیت اعاده او را به جامعه فراهم کند؛ لذا سیاست جنایی
اسالم برای اصالح و «باز اجتماعی شدن» مجرم به راهکارهای تغییر و تحول درونی
توجه کرده که از جمله آنهاست :تأسیس نهاد توبه ،دستور به تقوا و انجام فریضه «امر
به معروف و نهی از منکر.».
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مقایسه معرفت شناسی هوسرل
با معرفت شناسی عالمه طباطبایی
علی رضا اخالقی

چکیده
یکی از امتیازات فلسفه اسالمی ،توجه به علم حضوری در کنار علم حصولی است .فیلسوفان مسلمان از این مبحث از
جمله برای اثبات اعتبار علم استفاده میکنند .این مبحث به نحوی که در فلسفه مطرح است در فلسفه غرب حضور
ندارد .اما از جریان غالب در فلسفه غرب که بگذریم به نظر میرسد برخی از متفکران غربی به آنچه در فلسفه اسالمی
تحت عنوان علم حضوری مطرح شده نزدیک میشوند .از جمله این فیلسوفان شاید بتوان هوسرل را نام برد که تقریباً
با همان انگیزه فیلسوفان مسلمان (توجیه معرفت و اثبات اعتبار آن) و برای غلبه بر بحران تفکر غرب نوعی معرفت بی
واسطه شهودی (حضوری) را مبنای پدیدارشناسی خود قرار میدهد.
این مقاله در پی بررسی این رویکرد هوسرل و مقایسه آن با مبحث علم حضوری در فلسفه اسالمی به ویژه تفکر فلسفی
فیلسوف معاصر عالمه طباطبایی است.
کلید واژ هها :علم حضوری ،علم حصولی ،پدیدار شناسی ،شهود بیواسطه ،در پرانتز نهادن ،تقلیل پدیدارشناختی
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درآمد
هوسرل برای غلبه بر آنچه خود آن را بحران فلسفهی اروپایی و گرفتار شدن آن در دام
نسبیگرایی میخواند بر ضرورت «انقالب دکارتی» تأکید میکند .چون او دکارت را تنها
فیلسوفی میداند که با روش شک دستوری خود به یگانه حوزهی مخصوص فلسفه؛ یعنی
حوزهی وجدانیات و آگاهیها ،در تمایز از حوزهی اعیان که به علوم تعلق دارد ،دست یافته
است .اما انتقاد او از دکارت این است که به لوازم روش خود پایبند نمانده و به عمق و ژرفای
کشف خود راه نبرده است .به نظر هوسرل ،دکارت نمیبایست بالفاصله از اصل بنیادین و
قطعی اندیشه به وجود طبیعی اندیشنده ،پل میزد و با این کار پیریزی فلسفهی متقن را به
تأخیر میانداخت .هوسرل خود را ادامه دهنده راهی میداند که دکارت کشف کرد ،اما آن
را تا آخر ادامه نداد و ابتر و بدون نتیجه رها کرد و با این کار تفکر فلسفی را گرفتار دوالیسم
و ثنویت میان سوژه و اوبژه یا دو جوهر مادی و فکری کرد( 1.تأمالت دکارتی ،تأمل اول)
هوسرل ،با «تقلیل پدیدارشناختی» ،اعتقاد به وجود جهان واقعی و کلیهی علوم طبیعی و مثالی
را که اعتقاد ضمنی به وجود چنین جهانی دارند و همچنین به جای استفاده از روش شهودی
بی واسطه از روش استنتاج با واسطه استفاده میکنند «در پرانتز» میگذارد و منشأ نهایی هر
گونه شناخت را در «شهودهای بی واسطه» و «بازگشت به خود اشیا» جست و جو مینماید.
(همان)
هوسرل همچنین تحت تأثیر برنتانو ،که میان پدیدارهای مادی و پدیدارهای ذهنی تمایز
مینهاد و پدیدارهای ذهنی را حامل «حیث التفاتی» و توجه به شیء میدانست ،از این تمایز
در تفکر فلسفی خود بهره میبرد .به باور او:
«در حالی که طبیعت جز به روش غیر مستقیم (حصولی) و به وسیلهی امور پراکنده قابل درک
نیست و وحدت و انسجام آن نیز فرضی بیش نیست ،حیات روانی معلوم بیواسطهای(حضوری)
است که هیچ نوع ترکیب مجددی را اقتضا نمیکند ،بلکه فقط به توصیف نیاز دارد( ».آندره
دارتیگ ،1389 ،ص)13
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مرور تفکر فلسفی هوسرل و آشنایی با پدیدارشناسی او نشان دهندهی قرابتها و شباهتهایی
میان اندیشهی فلسفی او و فلسفهی اسالمی در چندین زمینه خصوصاً آنچه فیلسوفان مسلمان
تحت عنوان تقسیم علم به علم حصولی و علم حضوری مطرح میکنند ،میباشد.
لب و
جستار حاضر در پی آن است تا با بازنگری سخنان حکیمان مسلمان و به دست آوردن ّ
لباب آن و بازنگری آن بخش از پدیدارشناسی هوسرل که به این مباحث نزدیک میشود،
میزان قرابت آنها را بیابد.
سؤال اساسی
علم حضوری با تعریفی که در فلسفه اسالمی از آن میشود در اندیشه هوسرل چه جایگاهی
دارد؟
سؤالهای فرعی:
 .1آیا هوسرل در تفکر فلسفی خود تحت عنوان «پدیدارشناسی» از آنچه در فلسفه اسالمی
«علم حضوری» نامیده میشود ،استفاده کرده است یا خیر؟
 .2در صورتی که جواب سؤال فوق مثبت باشد ،از علم حضوری برای حل کدام مسایل بهره
برده است؟
فرضیه:
نویسنده اذعان دارد که میان فلسفه اسالمی و اندیشه فلسفی غرب تفاوتهای بنیادین و
جوهری وجود دارد .اما وجود تفاوت اساسی و گوهرین میان این دو نظام فکری مستلزم آن
نیست که سخن گفتن از برخی یافتههای مشترک و جستجوی شباهتها را نامعقول سازد.
فرضیه اولیه این است که هوسرل برای غلبه بر آنچه خود «بحران فلسفه غرب» مینامد و به
منظور دستیابی به اتقان و استحکام علمی در قلمرو اندیشه فلسفی و تبدیل نمودن فلسفه به
علم متقن ،راه یکسره متفاوت از گذشتگان در پیش میگیرد و با طرح «پدیدارشناسی» خود
به آنچه فیلسوفان و متفکران مسلمان «علم حضوری» مینامند ،نزدیک میشود.
روش تحقیق
برای روشن شدن این مسأله ابتدا سخنان اندیشمندان مسلمان مورد مطالعه و باز بینی قرار
میگیرد و گزیده آن استخراج میشود .آنگاه اندیشهی فلسفی هوسرل و برخی از شارحان او
لب سخن او در این باب روشن گردد .در پایان مقایسه و تطبیقی
مورد بررسی قرار میگیرد تا ّ
میان آن دو به عمل میآید تا میزان قرابت و فاصلهی آنها معلوم شود.
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علم حضوری در فلسفه اسالمی
یکی از اختالفات اساسی میان ارسطو و افالطون اختالف بر سر وجود امر معقول (متعلق
ادراک عقلی) به صورت مستقل و جدا از محسوسات زمانمند و مکانمند است .این اختالف
منجر به اختالف بر سر تفسیر ادراکات عقلی گردیده و تأثیر عمیقی بر معرفت شناسی آن دو
میگذارد .افالطون مدعی وجود جداگانه برای مد َرکات عقلی (مثل) بوده و نحوه ادراک
آنها را شهودی میداند و ارسطو با رد وجود «مثل» ادراکات عقلی را انتزاعی تلقی میکند.
در فلسفه اسالمی که غالباً بنا بر جمع میان آراء این دو فیلسوف بزرگ است با آمیزهای از
دیدگاههای افالطونی ارسطویی خصوصاً در حوزهی معرفت شناسی مواجه هستیم .فیلسوفان
مسلمان از یک طرف نظریه انتزاع را حفظ میکنند و از طرف دیگر بر نظریهی نو افالطونی
صدور هم در هستی شناسی و هم در معرفت شناسی تأکید مینمایند و ادراک را نتیجهی
ارتباط با عقل فعال و معرفت را هبه واهب الصور میخوانند.
دکتر حائری یزدی در رساله دکتری خود که به صورت فصل فصل در فصلنامه ذهن ترجمه
شده در بررسی تاریخ علم حضوری ،مدعی است که همه فیلسوفان مسلمان علم حضوری
را مبنای معرفت حصولی میدانند و او این مسئله را یکی از امتیازات فلسفه اسالمی نسبت به
فلسفه غربی تلقی مینماید .حائری بعد از بررسی آراء فارابی ،ابن سینا و ابن رشد در جمع
بندی خود تصریح میکند:
«مشخصهی عام هر سه رویکرد اسالمی پیش گفته در خصوص مسأله معرفت عقالنی ،عبارت
از عبور از عقل [معرفت] حسی ارسطویی و رسیدن به نوعی رؤیت افالطونی است».
«موضع اساسی این سه فیلسوف پیشگفته ،به طوری است که همگی آنان کام ً
ال متقاعد
شدهاند که عقل فعال ،موجودی الهی و کام ً
ال مفارق از وجود مادی ماست ،و اینکه رابطهی
میان چنان وجود الهیای با وجود ما ،بر اساس اشراق ،به معنای معرفت عقالنی آگاهانه به
دست آمده و در نتیجهی یگانگیای که با جذب شدن به دست میآید(به معنای تحقق
خودآگاهی ما آنگاه که خود به نحوی با حقایقی الهی متحد میگردد) ،بنا شده است.
این اتحاد با تشبیه به آینه و چراغدان در نهایت با تحول ذاتی متعالی عقل هیوالنی انسان به
وجودی الهی ،تبیین شده است .بر اساس دیدگاه ابنرشد ،این تحول ذاتی متعالی از طریق
اتحاد مکرر عقل هیوالنی انسان با فعل جوهر مفارق ،یعنی اشراق یا صدور تحقق مییابد.
این ویژگی عام همچنان مبنایی برای کل ساختار فلسفهی اسالمی بود و سرانجام در فلسفهی
اشراقی سهروردی ( )1155-1191و پس از آن در اصالت وجود اسالمی صدرالدین شیرازی
(مالصدرا متوفی  )1560به اوج خود رسید( ».ذهن ،شماره ) :3
البته در میان فیلسوفان مسلمان بر سر معیار دقیق علم حضوری و تفاوت اساسی آن با علم
حصولی و نیز قلمرو و انواع آن کم و بیش اختالفاتی وجود دارد .ما فعال مجال آن را نداریم
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که به تفصیل به بررسی آراء تک تک فیلسوفان مسلمان و مقایسه آنها بپردازیم .اما برای
تعقیب هدف مورد نظر در این پژوهش ،آراء عالمه طباطبایی را مبنا قرار میدهیم .دلیل این
کار قرابتی است که در نگاه اول میان دیدگاه عالمه و دیدگاه هوسرل دیده میشود.
عالمه طباطبایی از کسانی است که علم به محسوسات را نیز حضوری و علم حضوری را
مقدم بر علم حصولی و منشأ آن میداند .او در مقاله سوم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم
بعد از اثبات تجرد علم و ادراک ،به تقسیم علم به حضوری و حصولی اشاره نموده و در
تعریف و تفاوت آن دو میگوید«:علم حصولی حضور ماهیت معلوم است پیش عالم و علم
حضوری حضور وجود معلوم است پیش عالم( ».عالمه ،بیتا)97 :
آنچه در این قسمت درخور توجه است تأکید عالمه بر تجرد علم میباشد .همه مباحث بعدی
عالمه باید در ذیل همین مبحث درک و تفسیر شود .یعنی همه مباحث و تقسیماتی که عالمه
از علم صورت میدهد(تقسیم علم به تصور و تصدیق ،تصدیق علم به جزیی و کلی ،تقسیم
صور علمی به صور محسوسه ،صور متخیله ،و صور عقلی و  ،)...باید با توجه به مجرد بودن
علم به طور کلی و با همه اقسام آن مورد مالحظه قرار گیرد .البته مجرد بودن علم مورد اتفاق
همه فالسفه اسالمی است و عالمه در کتاب نهایه الحکمه به این مطلب این گونه تصریح
میکند:
«ان الصورهی العلمیهی کیفما فرضت ،مجردهی من المادهی ،عاریهی من القوهی( ».طباطبایی،
)237 :1404
عالمه باز در کتاب نهایه با صراحت تمام بر مجرد بودن معلوم و متعلق علم حصولی تأکید
میکند:
«فالمعلوم عندالعلم الحصولی بامر له نوع تعلّق بالمادهی؛ هو موجود مجرد .هو مبدأ فاعلی
لذلک االمر واجد لما هو کماله یحضر بوجوده الخارجی للمدرک و هو علم حضوری و
یتعقبه انتقال المدرک الی ما لذلک االمر من الماهیهی و اآلثار المترتبه علیه فی الخارج».
(همان)239 :
در همان کتاب و پیش از این بیان کلی در باب مجرد بودن معلوم و متعلق علم حصولی ،عالمه
بر تجرد مدرکات حسی و خیالی تصریح مینماید:
«فالصوره العلمیه المحسوسه اوالمتخیله بما لها من المقدار قائمه بنفسها فی عالم النفس من
غیر انطباع فی جزء عصبّی او امر مادی غیرها و اذ ال انطباع للصوره العلمیهی فی جزء عصبی
و ال انقسام لها بعرض انقسامه ،فارتباط الصوره العلمیه بالجزء العصبی ،و ما یعمله من عمل
تستعد به النفس الن
عند االدراک ارتباط اعدادی بمعنی ان مایأتیه الجزء العصبّی من عمل
ّ
یحضر عندها و یظهر فی عالمها( ».همان)238 :
همان گونه که عبارت فوق گویا است ،عالمه ادراک حسی و خیالی را نه یک ارتسام جسمانی
فیزیکی بلکه یک عمل مجرد و نفسانی قلمداد میکند ،به این دلیل که فاقد ویژگیها و
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مشخصات امور جسمانی ،از قبیل تحیز و اشغال مکان و تقسیم پذیری به تبع معروض خود
است .عالمه نقش مواجهه جسمانی با پدیدههای فیزیکی را صرفاَ نقش اعدادی و زمینه ساز
میداند .ارتباط حسی با پدیدهها از نظر او شرط الزم برای ادراک حسی است و نه شرط
کافی .اصل ادراک حسی یک امر نفسانی و مجرد است که شرط رسیدن به آن مواجهه
حسی با پدیدهها میباشد .عالمه در مورد نحوه دستیابی نفس به ادراکات حضوری در مراتب
مختلف شناخت مینویسد:
«وحقیقه االمر أن الصوره المحسوسه بالذات صوره مجرده علمیهی و اشتراط حضور الماده
الحسی ،وکذا اشتراط
واکتناف االعراض المشخصه لحصول االستعداد فی النفس لالدراک
ّ
االکتناف بالمشخصات للتخیل ،وکذا اشتراط التقشیر فی التعقل للدالله علی اشتراط ادراک
اکثر من فرد واحد لحصول استعداد النفس لتعقل الماهیه الکلیه المعبّر عنه بانتزاع الکلّی من
االفراد( ».عالمه طباطبایی )244 :1404
این عبارت به اندازه کافی واضح است در داللت بر اینکه عالمه همه مراتب حسی ،خیالی ،و
عقلی شناخت را از یک سنخ یعنی مجرد و کار نفس تلقی میکند .عالمه در تعلیقهای که بر
اسفار نوشته نیز در این مورد مینویسد:
«والنفس اذا اتصلت من طریق الحواس نوعاً من االتصال بالخارج المادی ،استعدت الن تشاهد
هذا الموجود المثالی او العقلی فی عالمه( ».شیرازی ،1410 ،ج)286 :1
در مقاله پنجم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در توجیه پیدایش کثرت در ادراکات
میگوید:
«هر علم و ادراک مفروضی که خاصه بیرون نمایی داشته باشد ،باید رابطه انطباق با خارج
خود را داشته و غیر منشأ آثار بوده باشد و از این رو باید به واقعی منشأ آثار که منطبق علیه
او است رسیده باشیم؛ یعنی همان واقع را با علم حضوری یافته باشیم و آن گاه علم حصولی
یا بال واسطه از وی گرفته شود و یا به واسطه تصرفی که قوه مدرکه در وی انجام داده باشد
و مصداق آن گاهی مدرکات محسوسه است که با واقعیت خود در حس موجودند و قوه
مدرکه در همانجا به آنها نائل میشود و گاهی مدرکات غیر محسوسه(».طباطبایی ،بیتا190 :
و )191
به نظر عالمه برای درک کیفیت و چگونگی پیدایش تکثرات و تنوعات علوم و ادراکات:
«باید به سوی اصل منعطف شده ،ادراکات و علوم حضوریه را بررسی نماییم ،زیرا همه
شاخهها باالخره به این ریشه رسیده و از آن سرمایه هستی میگیرد .علم حضوری است که با
سلب منشأیت آثار به علم حصولی تبدیل میشود( ».همان 192 :و )193
برای درک بهتر سخنان عالمه ،الزم است به این نکته توجه شود که عالمه برای هستی سلسله
مراتبی از کمال و نقص قایل است و عالم طبیعت و موجودات طبیعی را پایینترین مرتبه در
سلسله مراتب هستی و تنزل یافته از مراتب عالیتر و دارای وجودی عالیتر در مراتب برتر
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میداند( .طباطبایی)102 ،1365 ،
به نظر عالمه ،هنگام مواجهه ما با پدیدههای محسوس ،نفس مجرد ما مستعد میشود تا
حقیقت برین و وجود مثالی و عقلی این پدیدهها را به صورت حضوری و بیواسطه درک
کند و بعد بر مبنای این درک حضوری است که علم حصولی شکل میگیرد ،نه بر عکس.
آنچه در جمع بندی سخن عالمه میتوان گفت این است که عالمه علم به حقایق مدرک به
ادراک حسی را بر اساس نظریه انتزاع تفسیر نمیکند که مطابق آن صورت عقلی با انتزاع
و سلب آثار خارجی انجام میگیرد ،بلکه هنگام مواجهه انسان با محسوسات ،صورتهای
علمی ،با وجود مثالی مجردشان نزد انسان حاضر شده و در پی آن علم حصولی پدید آمده و
انسان به ماهیت اشیا و آثار خارجی اشیا توجه میکند که این حکایت از تقدم علم حضوری
بر علم حصولی داشته و با نظر غالب فیلسوفان پیشین ،در حضوری بودن صورتی که از
حصول آن (علم حصولی) پدید آمده ،متفاوت است.
ایدهی غایی علم در اندیشهی هوسرل
هوسرل ،چنان که اشاره شد ،برای دستیابی به علمی متقن و بدون هیچ گونه پیشفرض ،بر
روش شک دکارتی و کنار گذاشتن همه دانشها و علوم قبلی و آغازگری مجدد تأکید
میکند و ایده دکارتی «علم با بنیان مطلق» را ایده راهنمای تأمالت خود قرار میدهد .او بعد
از اعمال روش دکارتی شک و کنار نهادن همه دانشها و علوم موجود این سؤال را در میان
میگذارد:
«اما پس اینکه کلیه علوم موجود را به مثابه نمونه علم اصیل به کنار نهادیم  ،...درباره تردید
ناپذیری خود این ایده ،یعنی ایده علمی با بنیان مطلق چه [میتوان گفت]؟ آیا این یک
ایدهغایی موجه؛ یعنی هدف ممکن برای عمل ممکن است؟» (هوسرل)7 :1995 ،
هوسرل حتی نمیخواهد امکان چنین غایت و معیارهای آن را جازمانه بپذیرد .او در ادامه
مطلب فوق تصریح میکند که فعال این غایت یک غایت صرفاً فرضی و احتمالی است ،نه
مسلم و در ادامه باید تکلیف خود را با اینکه آیا چنین چیزی شدنی هست یا خیر روشن
کنیم( .همان)8 :
او برای روشن سازی ایدهی غایی راهنما بر این نکته تأکید میکند که مفهوم اصیل دانش
را نمیتوان از طریق انتزاع و بر اساس مقایسه علوم موجود ،که او آنها را ساختارهای نظری
پذیرفته شده به عنوان علوم میخواند ،بر ساخت و این همانندی علوم موجود را با علم اصیل
مورد نظر رد میکند( .همان)9 :
هوسرل کار خود را برای روشنگری ایدهی غایی مورد نظر و کشف آن با تحلیل و تدقیق
«حکم کردن»« ، 2حکم»« ، 3اثبات» 4و باالخره «بداهت» 5آغاز میکند( .همان)10 :
شاید دلیل اینکه هوسرل تحلیل حکم را سر آغاز تأمالت خویش در راه وصول به علم متقن
قرار میدهد این باشد که در علم ما با احکام سر و کار داریم .علم چیزی جز مجموعه یا
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نظامی از احکام اثبات شده و موجه نیست.
هوسرل احکام را به دو دسته تقسیم میکند«:احکام بیواسطه و احکام با واسطه .احکام با
واسطه چنان وابستگی معنایی با دیگر احکام دارند که اعتقاد تصدیقی 6به آنها اعتقاد به
احکام دیگر را پیش فرض میگیرد( ».همان) با توجه به توضیحاتی که او درباره اثبات این
دو نوع حکم میدهد ،شاید بتوان آنها را با حکم تحلیلی و حکم تألیفی کانت معادل دانست.
چون او میگوید در احکام با واسطه ،اثبات  -نشان دادن درستی و نادرستی احکام  -با واسطه
است؛ یعنی اثبات این احکام وابسته به اثبات احکام بیواسطه مضمون در آنها ست اما در
احکام بیواسطه ،اثبات در معنای حکم نهفته است( .همان)
به نظر هوسرل ،با ادامه این روند ،و با تدقیق بیشتر در معنای اثبات و معرفت ،ما به ایده
«بداهت» میرسیم .در اثبات اصیل  -شاید منظور هوسرل از اثبات اصیل همان اثبات حکم در
احکام بیواسطه یا تحلیلی باشد .احکام خود را صحیح و سازگار نشان میدهند ،یعنی اثبات
7
عبارت است از مطابقت حکم با «وضعیت امور مورد حکم».
8
هوسرل در توضیح حکم کردن میگوید« :حکم کردن عبارت است از افاده کردن و به
صورت یک قاعده ،صرفاً فرض کردن اینکه چیزی هست و چنین خصوصیاتی دارد ».و از
این توضیحی که او برای حکم کردن ارایه میکند ،تعریف حکم نیز روشن میشود«:پس
حکم عبارت است از امر 9یا ترکیبی از امور فرض شده :امر یا وضعیتی از امور به مثابه آنچه
افاده شده( ».همان)
هوسرل بعد از ارایه تعریف کلی برای حکم ،به نوعی خاصی از احکام اشاره میکند که
اثبات محتوای خود را با خود دارد .و اسم این خود اثباتی بینیاز از اثبات بیرونی را «بداهت»
میگذارد .او میگوید در «مقایسه با این [نوع حکم کردن] ،گاهی نوع برتری از افاده
حکمی 10وجود دارد که فی نفسه واجد این خصوصیات است و این واجدیت [فی نفسه]
«بداهت» نامیده میشود که در آن ،امری یا ترکیب (یا وضعیت) از امور ،به جای اینکه صرفاً
از دور افاده شود ،به مثابه خود امر یا ترکیبی از امور یا وضعیتی امور حاضر است؛ بنابر این
فاعل حکم خود آن را دارد( 11».همان)
هوسرل مدعی است با ادامه این مسیر ،عناصر بنیادی ایدی غایی حاکم بر هر فعالیت علمی
آشکار میشوند .دانشمند و عالم ،صرفاً در پی آن نیستند که حکمی بسازند ،بلکه در پی
اثبات احکام خود هست و برای خود و دیگران روا نمیداند که حکمی را به عنوان حکم
علمی بپذیرد ،مگر اینکه آن را کامال اثبات کرده باشند و هر زمان تمایل داشتند عمل اثبات
را دوباره آزادانه فعلیت ببخشند( .همان)11 :
نکته دیگری که هوسرل در اینجا و به منظور روشن سازی ایدهی غایی راهنمای تأمالت
پدیدار شناختی و فلسفی خود اضافه میکند ،تفاوت گذاشتن میان حکم و بداهت به معنای
عام کلمه و حکم و بداهت ما قبل حملی 12است .بداهت حملی متضمن بداهت ما قبل حملی
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است .آنچه افاده یا احتماال مشاهده شده ،بیان حملی میپذیرد .و به این ترتیب بداهت یا عدم
بداهت در خود بیان (حمل) راه مییابد( .همان)
مطالبی که تا اینجا نقل شد اگرچه ممکن است خیلی مرتبط با موضوع احساس نشود ،اما برای
اینکه رشته تفکر هوسرل را در اختیار داشته باشیم ،ناگزیر شدم نحوه ورود هوسرل به مباحث
و سلوک فکری او به منظور راه یافتن به ایدهی غایی علم متقن را با تفصیل گزارش کنم.
اگر بخواهیم از مطالبی که تا اینجا مطرح شد جمع بندی به عمل آوریم ،باید بگوییم که
هوسرل برای دستیابی به علمی با بنیان قطعی و مطلق ،علم متعارف و موجود را دکارت وار
به یک سو مینهد و به منظور یافتن سر نخی برای تقرب به ایدهی غایی علم متقن حکم و
اثبات آن را مورد مداقه و تأمل قرار میدهد و به عنصری به نام بداهت میرسد که به نظر او
میتواند حداقل یکی از مؤلفههای آن ایده باشد.
در مرحله بعد هوسرل با تدقیق در بداهت و تفکیک اقسام آن میکوشد قدم به قدم به ایده
غایی علم نزدیک و نزدیکتر شود .او در تعریف بداهت میگوید«:بداهت به معنای عام
کلمه عبارت است از تجربه کردن چیزی که وجود دارد و نحوه وجود آن؛ یعنی دقیقا دیدن
ذهنی خود شیء 13».بعد هوسرل بداهت را به بداهت ایجابی 14و بداهت سلبی 15تقسیم
میکند .منظور او از بداهت سلبی ضد آن چیزی است که بداهت و تجربه نشان میدهد.
بداهت سلبی محتوای بدیهی البطالن دارد( .همان)12 :
هوسرل برای بداهت درجاتی متفاوتی از کمال و نقص قایل است و به نظر او «بداهت کامل
و مالزم آن ،حقیقت محض و اصیل ،به مثابه ایدههای حاضر در مجاهده برای شناخت ،به
منظور پر کردن قصد افاده فرد داده شدهاند .ما با فرو رفتن در این مجاهده میتوانیم این
ایدهها را از آن استخراج کنیم .علم جویای حقایقی است که یکباره برای همیشه و همه کس
معتبر باشد و معتبر باقی بماند .بنا بر این ،ایده علم و فلسفه مستلزم نظامی از شناخت است ،که
از شناختهای فی نفسه قبلی به شناختهای فی نفسه بعدی سیر میکند( ».همان)
در اینجا هوسرل بداهت را به مثابه نخستین اصل روشی در تفکر فلسفی خود تثبیت نموده
و خود را به عنوان فیلسوف آغازگر حرکت به سوی ایدهی غایی علم اصیل ملزم میداند
تا هیچ حکمی را که از بداهت  -یعنی از تجاربی که در آن خود امور یا ترکیب امور مورد
16
بحث برای او حاضر باشند  -استنتاج نکرده به عنوان حکم علمی نه بسازد و نه بپذیرد.
(همان)13 :
هوسرل اصل روشی بداهت را به عنوان معیار حاکم بر همه فعالیتها و تالشهای علمی
اتخاذ میکند .اما همان طور که قبال یاد آور شدیم از آنجا که خود را به طیفی از بداهتها
با درجات کمتر یا بیشتری از کمال مواجه میبیند ،برای راه یابی به یقین مطلق و تردید
ناپذیر ،الزم میداند تا به عمل روشنگری و ایضاح و تفکیک انواع بداهتها به منظور تعیین
بداهت یقینی و فینفسه اولیه ادامه دهد .هوسرل ایده مالزم با کمال را ایده «بداهت کافی»
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و آن را راهنمای فعالیتهای دانشمندان میداند .اما کمال مطلوب را در یقینی بودن و شک
ناپذیری مطلق به معنای خاص و کامال معیّن میبیند؛ شک ناپذیری مطلقی که دانشمند به
کلیه اصول نسبت میدهد .نشانه برتری ارزش و اعتبار آن این است که دانشمند میکوشد
حتی اثباتهای فی نفسه بدیهی را با ارجاع به اصول اعتبار بیشتری ببخشد.
هوسرل ماهیت بنیادین چنین بداهتی را این گونه مشخص میسازد«:هر بداهتی عبارت است
از دریافت خود چیزی که هست یا نحوه بودن آن ،دریافتی در حالت «خود آن» با یقین مطلق
به وجود آن ،یقینی که هر گونه شک را منتفی میسازد( 17».همان)15 :
این بداهت یقینی و تردید ناپذیر همان بداهت ما قبل حملی است که به زعم هوسرل
بداهتهای حملی به درجات متفاوت از آن بهره مندند .هوسرل بعد از به دست آوردن
معیار علم متقن به دنبال مصادیق آن به کاوش و تأمل خود ادامه میدهد .او در حالی که
وجود جهان را مسلم و بیوقفه حاضر در مقابل دیدگان ما در تجربه مستمر اما فاقد بداهت
مطلقاً اولی و بیواسطه یقینی و صرفا بداهتی مبتنی بر تجربه طبیعی میداند ،آن را برای بنیاد
گذاشتن علم متقن ناکافی خوانده و مشمول انقالب دکارتی تلقی کرده و در پرانتز مینهد.
(همان 17 :و)18
هوسرل در کتاب«ایده پدیده شناسی» از دو مفهوم «حلول» و «تعالی» بهره میبرد تا به برداشت
من میان آنچه در فلسفه اسالمی تحت عنوان علم حضوری و حصولی از یکدیگر تفکیک
میشوند ،تفاوت بگذارد.
سرانجام هوسرل ،همانند دکارت با بازگشت به خویش مصداق این بداهت ما قبل حملی و
مطلقا اولی را در اگو و من اندیشنده مییابد و آن را مبنای نهایی و یقیناً مسلم حکم میداند
که هر فلسفه بنیادین باید بر بنیان آن استوار گردد .به این ترتیب او بار دیگر تأکید میکند
که ما به مثابه فیلسوفانی آغازگر در حال حاضر جز این من اندیشنده نه علم معتبری داریم و
نه جهانی موجود و جهان برای من نه یک موجود بلکه یک پدیده است.
در مجموع از بیان هوسرل چنین بر میآید که او برای غلبه بر بحران اندیشه غرب و نجات آن
از نسبیگرایی و پایه گذاری علم متقن به درون ذهن رفته و به تحلیل ساختار آن میپردازد
تا به گفته دکارت به نقطهی ارشمیدوسی معرفت دست پیدا کند و بنای معرفت را بر این
شالودهی محکم و تردید ناپذیر استوار سازد.
هوسرل با اپوخه کردن و در پرانتز نهادن و پرهیز از صدور هر نوع حکم ایجابی یا سلبی
درباره هر وجودی جز وجود اگوی استعالیی (همان )69 :و با توجه و تمرکز بر روی حیث
التفاتی صور ادراکی ،مرحله بعدی تأمالت خود را به وجدانیات و زندگی آگاهی در حال
جریان من این همان ،معطوف میسازد(.همان )70 :او میان تأمل طبیعی ،که بر زمینهی جهان
به مثابه جهانی از قبل موجود استوار است ،و تأمل استعالیی-پدیدهشناختی ،که چنین زمینهای
را رها کرده ،فرق میگذارد(همان ،)73:و تأکید میکند که «باید به دادههای محض تأمل
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استعالیی پایبند ماند و آنها را دقیقاً همان گونه که در بداهت مستقیم به گونهای «شهودی»
محض داده میشوند ،در نظر گرفت( ».همان  )76هوسرل جهان را به مثابه متعلق اندیشه حفظ
میکند و به تضایف و تالزم میان اندیشنده (اگو) ،اندیشه و متعلق اندیشه باور دارد و بر اساس
این تضایف و تالزم است که او پیوند ناگسستنی میان اگوی استعالیی و متعلقات اندیشهاش
به مثابهی جهان زیسته و زندگی آگاهیاش بر قرار میکند( .همان)77 :
هوسرل ،بر اساس اصل قصدیت و حیث التفاتی ،شاکله و ساختار کلی «اگو میاندیشم متعلق
اندیشه» را عمومیترین ساخت وجدانیات و زندگی آگاهی دانسته (همان )94 :و میکوشد
با توصیف این ساختار و نشان دادن ارتباط دادهها و زیستههای آگاهی با این ساختار و
شکل گیری آنها در یک «افق» (همان )87 :به نوعی علم بی واسطه و شهودی و به نظامی از
دادههای بدیهی منتظم دست یابد.
هوسرل در تأمل سوم و چهارم کتاب تأمالت دکارتی خود به تفصیل این ساختار را
توصیف و تحلیل میکند؛ اما پرداختن به این مسئله برای رسیدن به هدف اصلی این
جستار ضرورت ندارد ،هدف ما صرفاً نشان دادن این مسئله بود که هوسرل به منظور
دستیابی به علم متقن و مقابله با بحران موجود در فلسفه و علم جدید اروپایی به شناخت
بیواسطه و «شهودی» انگشت میگذارد و به این ترتیب میکوشد فلسفه بدون پیش
فرض و مبتنی بر دانش متقن و خلل ناپذیر پدید آورد .اما اینکه او در این کار موفق
بوده است یا خیر و تا چه حدود توانسته فرجه و شکاف موجود در اندیشه اروپایی را
رفو کند و آیا اصوال این غایت با روشی که او در پیش گرفته ،قابل وصول است یا نه از
موضوع بحث این جستار خارج است.
جمع بندی
دقت در سخنان عالمه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ،نشان میدهد که او برای
اثبات اعتبار علم است که پای علم حضوری را به بنیاد همه ادراکات حصولی ما پیش
میکشد .گویی عالمه نیز ،مانند هوسرل ،با نوعی بحران اعتبار در علوم حصولی مواجه
است و برای غلبه بر این بحران و اثبات اعتبار علوم ،دست به دامن علم حضوری شده و
مدعی حضور چنین علمی در شالوده و بنیاد همه ادراکات حصولی به شمول ادراکات
حسی میشود.
اما آیا این کار مستلزم خطا ناپذیر تلقی کردن ادراکاتی نمیشود که وقوع خطا در آن
مسلم است؟ اگر در بنیاد همه ادراکات ما نوعی علم حضوری وجود دارد که اعتبار
علوم را تضمین میکند ،پس چرا شاهد وقوع خطا در بسیاری از این ادراکات هستیم؟
به نظر میرسد که طرح نظریه علم حضوری در تمامی ادراکات حصولی ما تأمین کننده
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غایتی نیست که برای آن در نظر گرفته شده است .گذشته از این ،اثبات عوالم برتر و
وجود مثالی و عقلی برای پدیدههای حسی ،خود محل مناقشه است.
به هر حال در این جهت میان اندیشمندان مسلمان و پدیدارشناسی هوسرل نوعی شباهت دیده
میشود که هر دو برای غلبه بر بحران اعتبار علوم حصولی تالش میکنند تا وجود نوعی علم
شهودی و حضوری بیواسطه را در بنیاد علوم حصولی اثبات کنند.
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:فهرست مناع
. تأمل اول، تأمالت دکارتی، ادموند، هوسرل.1
2. Judicative doing
3. Judgment
4. Grounding
5.Evidence
6. Judicatively believing
7The judged state of affairs
8. Meaning
9. Affair
10.Pre-eminent judicative meaning
11. But, contrasted with that, there is sometime a pre-eminent judicative meaning [Meinen],
a judicative having of such and such itself. This having is called evidence. In it the affair,
the complex (or state) of affairs, instead of being merely meant “from afar”, is present as
the affair “itself”, the affair-complex or state-of-affairs “itself”; the judger accordingly
possesses it itself.
12. Pre-predicative judgment, pre-predicative evidence
13. Evidence is, in an extremely broad sense, an “experiencing” of something that is, and is
thus; it is precisely a mental seeing of something itself.
14. Positive evidence
15. Negative evidence
16.It is plain that I, as someone beginning philosophically, since I am striving toward the
presumptive end, genuine science, must neither make nor go on accepting any judgment as
scientific that I have not derived from evidence, from “experiences” in which the affairs and
affair-complexes in question are present to me as “they themselves”.
17.Any evidence is a grasping of something itself that is, or is thus, a grasping in the mode
“it itself”, with full certainty of its being, a certainty that accordingly excludes every

doubt.
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