






چکیده
ــه  ــوق موضوع ــن حق ــه مهمتری ــات از جمل ــق حی ح
ــناد  ــی و اس ــان اله ــه در ادی ــت ک ــان اس ــرای انس ب
بیــن المللــی معاصــر موضوعیــت مربــوط  بــه خــود را 
داشــته اســت. عــاوه بــر ایــن، حــق حیــات از جملــه 
مهمتریــن اصــول حقــوق فطــری اســت و دفــاع قانونــی 
از ایــن حــق و تامیــن زیــر ســاخت هــای امنیتــی الزم 
ــود. در  ــی می ش ــی تلق ــات اجتماع ــرای آن از ضروری ب
ادیــان الهــی، بــه ویــژه دیــن اســام نیــز حــق حیــات 
ــرای همــه انســان ها، اعــم  ــه موهبــت الهــی ب ــه مثاب ب
ــت و  ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرد ب از زن و م
ضمــن محکومیــت دخترکشــی ، زن و مــرد را از یــک 
ــت  ــان ها را جنای ــق انس ــتن ناح ــناخته، کش ــس ش نف
ــر،  ــد. در دوران معاص ــی میکن ــریت معرف ــه بش علی
ــوق  ــه حق ــا ،از جمل ــی دنی ــای حقوق ــی از نظام ه برخ
ــانی را  ــت انس ــرب کرام ــدگاه غ ــر، از دی ــی بش جهان
ــت  ــت ،در کرام ــات اس ــق حی ــای ح ــه، از جلوه ه ک
ذاتــی محصــور کــرده انــد و از کرامــت ارزشــی ســخنی 
ــد  ــان را در بع ــات انس ــد : حی ــی آورن ــان نم ــه می ب
ــده  ــوی را نادی ــات معن ــد و حی ــته ان ــادی نگریس م
انگاشــته انــد. دریــن مقالــه پــس از مــرور مســتندات 
حــق حیــات در اســناد بیــن المللــی غــرب معاصــر بــا 
ــوع ،  ــی ، موض ــوزه  معنای ــه  ح ــی  ب ــرد تطبیق رویک
ــدگاه  ــان از دی ــرای زن ــات ب ــه حــق حی ــرو و دامن قلم
اســام و اســناد بیــن المللــی مشــخص شــده ، ســپس 

ــد.  ــه شــده ان مقایســه  و مقابل
کلیــد واژه هــا: حــق حیــات، زن، حقــوق بشــر، انســان، 

حیــات اجنماعــی، حقــوق فطــری.

مقدمه
حــق حیــات ، بــه مفهــوم حــق بنیــادی انســان بــرای 
ــی و  ــات قرآن ــه وســیعی در ادبی زندگــی کــردن، دامن
ــه  ــی ک ــر دارد. از آن جای ــی معاص ــن الملل ــوق بی حق
حقــوق بشــر منــوط بــه زنــده بــودن بشــر اســت، حــق 
ــدون  ــرا ب ــت دارد: زی ــوق اولوی ــر ســایر حق ــی ب زندگ
حــق حیــات، ســایر حقــوق بــی ارزش و بــدون کاربــرد 
ــی دارد.  ــت فراوان ــام حرم ــزد اس ــات ن ــق حی اند.ح
رعایــت حرمــت آن واجــب اســت و، بــه واســطه ایــن 
ــان از  ــردن انس ــروم ک ــات و مح ــلب حی ــت، س حرم
ــرد،  ــه ناحــق صــورت پذی ــر ب ــی اگ ــت اله ــن موهب ای
نــه تنهــا حــرام اســت و مســتحق کیفــر، بلکــه چنــان 
ــان  ها  ــه انس ــی هم ــه گوی ــت ک ــم اس ــدید و عظی ش
ــه  ــی علی ــد و جنایت ــده ان ــروم ش ــان مح ــات ش از حی
ــق«  ــرم اهلل بالح ــی ح ــس الت ــو النف ــریت »و ال تقتل بش
)اســرا:۳۳( تلقــی میشــود. بررســی ها بیانگــر آن اســت 
کــه بــاور بــه حقــوق فطــری و طبیعــی بشــر از آغــاز 
ــه امــروز ادامــه داشــته اســت. از  ــا ب ظهــور اســام ت
هنگامــی کــه صاحبــان قــدرت بــر افــراد مظلــوم ظلــم 
پیشــه کــرده انــد، اندیشــه حقــوق بشــر بــرای مبــارزه 
بــا بــی عدالتــی شــکل گرفتــه و هــدف آن تامیــن کــم 
ــا  ــت. ب ــوده اس ــه ب ــراد جامع ــرای اف ــوق ب ــن حق تری
وجــود آنکــه حــق حیــات هــر انســانی چنــان بدیهــی 
ــن حــق  ــا ای ــدارد، ام ــات ن ــه اثب ــازی ب ــه نی اســت ک
ــان  ــد انس ــش از تول ــی پی ــون و حت ــکال گوناگ ــه اش ب
ــن  ــع شــده اســت. ســقط جنی ــد واق در معــرض تهدی
ــر و  ــکل بارزت ــلحانه، و ش ــات مس ــی، منازع ، خودکش
ــد  ــن تهدی ــای ای ــوه ه ــر آن تروریســم از جل خشــن ت

ــد. دائمــی  ان
1. تعریف حق حیات

ــف  ــه تعری ــت ب ــات، نخس ــق حی ــف ح ــل از تعری قب
ــه  ــق ب ــی ح ــگ فارس ــم. در فرهن ــی   پردازی ــق م ح
معنایــی راســتی، درســتی و حقیقــت تعبیــر شــده 
اســت)فزهنگ فارســی ، ۱۳۷۵: ذیــل حــق(. همچنیــن، 
بــه معنــی ثابــت کــه انــکار آن روا نباشــد هــم آورده 

مطالعه تطبیقی حق حیات زن
از دیدگاه اسالم و غرب

 

)با تاکید بر اسناد بین المللی(
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شــده اســت)دهخدا،۱۳۷۳:ذیل حــق(. در فرهنــگ 
انــد:  اینگونــه تعریــف کــرده  فارســی حیــات را 
»زنــده بــودن، زندگانــی، زندگــی، زیســت« ) فرهنــگ 
فارســی،۱۳۷۵:ذیل حیــات(. در فرهنــگ عربــی فارســی 
ــی،  ــده اســت : )) زندگ ــات آم ــف حی الروس در تعری
زیســت،نتیجه فعالیــت هماهنــگ اعضــای فعــال بــرای 
حفــظ و رشــد موجــود زنده(()فرهنــگ عربــی فارســی 
ذیــل الحیــات(. بــا وجــود تــاش هــای فــراوان 
ــی و  ــناخت علم ــم ش ــوز ه ــروزه هن ــمندان، ام دانش
ــی  ــات فراوان ــدارد و ابهام ــود ن ــات وج ــی از حی دقیق
ــوده  ــده و ناگش ــف نش ــان کش ــه همچن ــن زمین دری
برجــای باقــی مانــده اســت. انگلــس در مــورد تعریفــی 
کــه خــود از حیــات کــرده اســت می نویســد: تعریــف 
مــا از حیــات طبعــا بســیار نارساســت و از آنجــا کــه 
ــر  ــه در ب ــچ وج ــه هی ــا را ب ــده ه ــه پدی ــات هم حی
ــن  ــن و ســاده تری ــه مشــترک تری ــد ب ــرد بای نمی-گی
شــان محــدود گــردد. از نظــر علمــی همــه تعریــف هــا 

ــان:۱۱(. ــم ارزش اند)هم ک
اسالم و حق حیات زنان

ــام  ــش از اس ــه زن پی ــد ک ــهادت می ده ــخ ش تاری
ــل  ــت. فاض ــی زیس ــارت م ــواری و حق ــال خ در کم
ــش،  ــتم ک ــام س ــل از اس ــد زن قب ــی گوی ــی م ادهم
ــه  ــزد هم ــه ن ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــوار ب ــیر، و خ اس
ــن  ــر عــرب کــم تری ــل و اجتماعــات عــرب و غی قبای

ارزشــی نداشــت.  ســپس، از قــول برخــی فضــا اضافــه 
ــروش  ــد و ف ــات خری ــد حیوان ــه زن مانن ــد ک میکن
میشد)وشــنوی،۱۳۵۲: ۱۳۵( . در انســان بــودن زن بــه 
عقــل و نقــل استشــهاد میشــود؛ از جملــه دالیــل عقلــی 
ــه نفــس و  ــدن ب آن اســت کــه هویــت و تشــخیص ب
روح اســت، نــه بــه جســم و بدنــش، و روح نــه مذکــر 
اســت و نــه مونــث، بلکــه مجــرد اســت و زن و مــرد 
هــردو را شــامل میشــود و آنچــه زن و مــرد را از هــم 
متفــاوت میکنــد  مســایل مربــوط بــه بــدن اســت و نــه 

ــژاد،۱۳۸۱: ۴۵(.  ــور ن روح)منص
ــل اســت.  ــت انســانی کام ــر اســام، زن در خلق از نظ
نهایــت کمــال و جلــوه نظــام آفرینــش در ایــن اســت 
کــه هــر موجــودی در نقــش حقیقــی خــود جلــوه کنــد 
ــوه را  ــای بالق ــردارد و نیروه ــال گام ب ــه ســوی کم و ب
ــودات را در  ــه موج ــد هم ــاند. خداون ــت رس ــه فعلی ب
جــای خــود مطابــق حکمــت آفریــده اســت: گل را بــا 
ــال  ــیال و... و کم ــن را ســخت، آب را س ــراوت، زمی ط
ــژه گــی خــود  ــه وی ــن اســت ک ــا در ای ــک از آنه هری
را حفــظ کننــد؛ از جملــه مــرد و زن جــز از مجموعــه 
ــل  ــک مکم ــر ی ــه ه ــد ک ــی آین ــمار م ــه ش هســتی ب
ــری  ــی و جعف ــوی خمین ــری اند)مصطف ــودی دیگ وج

ــی،۱۳۸۲: ۲۷(. ورامین
اســام بــرای منقلــب کــردن اوضــاع زمــان جاهلیــت 
نخســت کشــتن دختــران نــوزاد را ممنــوع کرد.ســپس، 
ــر  ــه پیامب ــت اینک ــذارد. عل ــرام گ ــران احت ــه دخت ب
اســام دســت دخترخــود فاطمــه زهــرا را بارهــا 
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میبوســید )کــه خــود کاشــف از کمــال احتــرام اســت( 
ــدر و  ــر پ ــان را در نظ ــران و زن ــه دخت ــود ک ــن ب ای

ــازد)همان:۷۴(. ــرم س ــود محت ــوهر خ ش
ــا، از  ــی دنی ــای حقوق ــی نظام ه ــر برخ در دوران معاص
جملــه حقــوق جهانــی بشــر از دیــدگاه غــرب، کرامــت 
ــت، در  ــات اس ــق حی ــای ح ــه از جلوه ه ــانی را، ک انس
کرامــت ذاتــی محصــور کــرده انــد. از کرامــت ارزشــی 
ســخنی بــه میــان نمیاورنــد. حیــات انســان را در 
ــه  ــردی، ک ــای ف ــد، آزادی ه ــادی نگریســته ان ــد م بع
بــرای زنــان مطــرح اســت، در قالــب نوشــتار و ابعــاد 
نظــری باقــی مانــده، بــه منصــه ظهــور نرســیده اســت.

ازیــن رو، برخــی دانشــمندان معاصــر غــرب بزرگتریــن 
ــرب را ناشــی از  ــدرن غ ــگ م ــه و فرهن ــد جامع تهدی
ــن  ــد. دری ــرده ان ــر ک ــات تعبی ــق حی ــدن ح ــی ش ته
ــای فرهنگــی برداشــته شــده اســت  ــه مرزه دوران، ک
و تبــادالت فرهنگــی، بــه واســطه ظهــور فنــاوری 
ــه  ــه خــود گرفت ــدی ب پیشــرفته ارتباطــی، شــکل جدی

ــن مســله کمــک شــایانی شــده اســت. ــه ای ب
 نادیــده گرفتــن جایــگاه حــق حیــات در منابــع

بین المللی
حــق حیــات اولیــن و بنیــادی تریــن حــق بشــر و فصــل 
آغازیــن کتــب حقــوق بشــردر همــه نظام هــای حقــوق 
بشــری اســت. بــه عبــارت دیگر،وجــود دیگــر حقــوق 
پیــش بینــی شــده در اســناد بیــن المللــی حقــوق بشــر 
بــه وجــود ایــن حق وابســته اســت؛ زیــرا  بــدون زندگی 
باقــی حقــوق ارزش یــا کاربــردی ندارنــد. حقــی کــه از 
ســوی کمیتــه حقــوق بشــر، در مقــام ناظــر بــر حســن 
ــی و سیاســی،  اجــرای میثــاق بیــن المللــی حقــوق مدن
»حــق برتر« خوانــده شــد)مظاهری،۱۳۸۴: ۴۴(. حیثیت 
ــودن آن در  ــی ب ــود طبیع ــا وج ــانی، ب ــت انس و منزل
معــرض تهدیــدات و فشــارهای جنایــت آمیــز بیرونــی 
و در فضــای نامتعــادل اجتماعــی، همــواره آســیب پذیــر 
ــه  ــا، ک ــن ناگواری ه ــردن ای ــن ب ــرای از بی ــت. ب اس
وجــدان بشــری را جریحــه دار میســازد، اتخــاذ تدابیــر 
حمایتــی شایســته و ســازمان یافتــه جمعــی در مقابلــه 
ــاب  ــی اجتن ــح و امنیــت ضرورت ــات ضــد صل ــا جنای ب

ناپذیــر است)هاشــمی،۱۳۸۴:۲۵(.
منشــور ملــل متحــد)۲۶ ژوئــن ۱۹۴۵(، بــا ذکــر 
مصیبــت از دو جنــگ جهانــی خانمــان برانــداز ضمــن 
اعــام ایمــان مــردم ملــل متحــد بــه حقــوق اساســی 
ــانی در  ــخصیت انس ــت و ارزش ش ــه حیثی ــر و ب بش
ــد  ــل متح ــداف مل ــی از اه ــود، یک ــاده ۱ خ ــد ۳ م بن
ــر  ــوق بش ــه حق ــرام ب ــویق احت ــبرد و تش را در »پیش

ــرده  ــداد ک ــه « قلم ــرای هم ــی ب ــای اساس و آزادی ه
اســت)همان: ۲۰۴(.

ــامبر ۱۹۴۸(  ــر )۱۰ دس ــوق بش ــی حق ــه جهان اعامی
ــواده  ــد اول: » شناســایی حیثیــت همــه اعضــای خان بن
بشــری و حقــوق یکســان و انتقــال ناپذیــر آنــان اســاس 
آزادی و صلــح را در جامعــه بشــری تشــکیل میدهــد«، 
بــر حیثیــت برابــر همــه افــراد )مــاده۱( و حــق زندگی، 
آزادی، و امنیــت شــخصی هرفــرد )مــاده۳( و ایــن کــه 
» هرکــس حــق دارد کــه شــخصیتش بــه عنــوان یــک 

ــاده۶(  ــود« )م ــناخته ش ــون ش ــل قان ــان در مقاب انس
ــن  ــن ای ــرای تضمی ــه مذکــور، ب ــد. اعامی ــد میکن تاکی
اصــل اساســی، اعــام میــدارد: احــدی را نمیتــوان در 
ــرانه،  ــف خودس ــت)ماده۴(، توقی ــه داش ــی نگ ــرده گ ب
ــاده ۶( و تحــت شــکنجه  ــود) م ــد نم ــا تبعی ــس، ی حب
ــا  ــه و ی ــرارداد کــه ظالمان ــاری ق ــا رفت ــا مجــازات ی ی

برخــاف انســانیت و شــئون بشــری باشــد.
ــز،  ــی نی ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــن الملل ــاق بی میث
ضمــن تاکیــد بــر » حیثیــت ذاتــی انســان« دولت هــای  حه
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متعهــد را در احتــرام بــه حقــوق انســانی و تضمیــن حق 
ذاتــی حیــات )مــاده۱(، منــع شــکنجه )مــاده ۷(، منــع 
ــف  ــع توقی ــاده ۸(، و من ــاری )م ــی و کار اجب ــرده گ ب
ــد و  ــاده ۹( متعه ــد ۱ م ــرانه ) بن ــت خودس و بازداش

ــزم کــرده اســت)همان(. ملت
ــی، و  ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــی حق ــن الملل ــاق بی میث
فرهنگــی در برگیرنــده اصــول اعامیــه جهانــی حقــوق 
بشــر بــوده اســت و بــا تاکیــد بــر حقانیــت آن اصــول 
ــچ  ــت: هی ــده اس ــرر ش ــاق مق ــاده ۵ میث ــد ۲ م در بن

ــا انحــراف از هــر یــک از حقــوق  ــه محدودیــت ی گون
اساســی بشــر، کــه بــه موجــب قوانیــن ، کنوانســیونها، 
ــن  ــر ای ــادات در ه ــرف و ع ــا ع ــا ی ــه ه ــن نام آیی
ــذ  ــا ناف ــت ی ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــاق ب میث
ــن  ــاق چنی ــن میث ــه ای ــذر اینک ــه ع ــاری اســت ب و ج
ــه  ــه ب ــن ک ــا ای ــناخته ی ــمیت نش ــه رس ــی را ب حقوق
ــول  ــل قب ــناخته  قاب ــمیت ش ــه رس ــری ب ــزان کمت می

نخواهــد بود)عبــادی، ۱۳۸۳: ۲۱(.
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در ۱۹۴۸ قــرارداد بیــن 

المللــی جلوگیــری از کشــتار جمعــی راتصویب کــرد. به 
موجــب ایــن قــرارداد کشــتار جمعــی )ژنوســید( منــع 
شــده اســت و اشــخاصی کــه مرتکــب آن شــوند، اعــم 
از اینکــه اعضــای حکومــت یــا مســتخدمان دولــت یــا 
اشــخاص عــادی باشــند، مجــازات خواهنــد شــد)همان: 

.)۲۸
ــه  ــض علی ــارت »تبعی ــیون، عب ــن کنوانس ــر ای از نظ
زنــان« بــه معنــی قایــل  شــدن هرگونــه تمایــز، اســتثنا 
ــر  ــه ب ــت ک ــاس جنســیت اس ــر اس ــت ب ــا محدودی ی
ــان و آزادی  ــر زن ــوق بش ــناختن حق ــمیت ش ــه رس ب
هــای اساســی آنهــا بهــره منــدی و اعمــال آن حقــوق، 
برپایــه مســاوات بــا مــردان، صــرف نظــر از وضعیــت 
تاهــل آنهــا ، در تمــام زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی، 
ــر  ــا اث ــر زمینه ه ــی و دیگ ــی، مدن ــی، فرهنگ اجتماع
ــن  ــن ای ــن رفت ــا اصــوال، هدفــش از بی مخــرب دارد ی

وضعیــت اســت)مهرپور، ۱۳۸۴: ۴۰۹( .
ــاوت  ــار متف ــی رفت ــه معنای ــض ب ــاده تبعی ــن م در ای
اســت و تبعیــض جنســی عبــارت از رفتــار متفــاوت بــه 
ســبب جنســیت اســت. ایــن مــاده رفتــار متفــاوت بــا 
زنــان را، کــه بــه شــهروندان درجــه دوم تبدیــل شــده 
انــد، اصــاح میکنــد. ازیــن رو، تعریــف جامــع تبعیــض 
را بایــد بــا توجــه بــه اهــداف کنوانســیون پذیرفت.برای 
آنکــه زنــان فرصت هــای آموزشــی و شــغلی بیشــتری 
ــه راه نقــش مــادری و شــغلی  ــد و در میان کســب کنن
محکــوم بــه توقــف و ایســتایی نشــود. حمایت هــای از 
زنــان و اتخــاذ شــیوه های ســودمند بــرای آنهــا اقدامــی 
اســت کــه بــه نحــو مطلــوب رفــع تبعیــض را میســر 
ــمی  ــاوت جس ــه تف ــتی ب ــه درس ــه ب ــازد. چنانچ میس
ــی و  ــای منطق ــود، مبن ــه ش ــرد و زن توج ــی م و طبیع
ــان و  ــا زن ــاوت ب ــار متف ــرای رفت ــه ای اســت ب عادالن
ــا،  ــع آنه ــه نف ــی ب ــن حمایت ــع قوانی ــو آن، وض درپرت
ــوان  ــش ت ــادری، افزای ــش م ــل نق ــژه در تکمی ــه وی ب
 جســمانی و کاســتن از دشــواری های شــرایط کار تحقــق 

می یابد.)همان۵۲-۵۱(.
مــاده ۲ از طــرح اعامیــه اســامی حقــوق بشــر، 
تهیــه شــده از طــرف کنفرانــس دول اســامی )قاهــره( 

ــد: میگوی
الــف( زندگــی موهبــت الهــی اســت و حقــی اســت کــه 
بــرای هرانســان تضمیــن و بــرای همــه افــراد جوامــع 
ــت  ــن حــق حمای ــه ازی ــا واجــب اســت ک و حکومت ه
نمــوده و در مقابــل هــر تجــاوزی علیــه آن ایســتادگی 
کننــد و جایــز نیســت کشــتن هیــچ کــس بــدون مجوز 

شــرعی .
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ب( اســتفاده از وســیله ای کــه منجــر بــه از بیــن رفتــن 
ــود  ــی ش ــا جزی ــی ی ــور کل ــه ط سرچشــمه بشــریت ب

ممنــوع اســت.
ج( پاســداری از ادامــه زندگــی بشــریت تــا هــر جایــی 
کــه خداونــد مشــیت نمایــد، وظیفــه ای شــرعی اســت) 

طباطبایــی موتمنــی، ۱۳۷۵:۳۹(.
ــاده ۷  ــام، در م ــر در اس ــوق بش ــی حق ــه جهان اعامی
بنــد الــف، مقــرر مــی دارد کــه زن در کرامــت انســانی 
ــه دارد  ــی ک ــر حقوق ــت و در براب ــر اس ــرد براب ــا م ب
ــر عهــده او اســت. زن شــخصیت اجتماعــی  ــی ب تکالیف
ــتقال  ــود اس ــی خ ــات مال ــدات و جریان داردو در تعه
دارد و نیــز حــق دارد نــام و نســب خویشــتن را حفــط 

ــری،۱۳۷۰:۲۱۰(. ــد )جعف کن
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده، حــق حیــات انســان 
در اســناد بیــن المللــی در حکــم بنیــادی تریــن حقــوق 
ــت و ارزش  ــده و حیثی ــناخته ش ــر ش ــق برت ــر و ح بش
شــخصیت انســانی محتــرم شــمرده شــده اســت. 
ــی  ــوق بشــر، زندگ ــه اســامی حق ــن، در اعامی همچنی
ــدون  ــان ب ــتن انس ــته، و کش ــی دانس ــت اله را موهب
ــن  ــداری ازی ــد و پاس ــز نمیدان ــرعی را جای ــوز ش مج
ــه  ــن اعامی ــد. ای ــرعی میدان ــه ش ــی را وظیف ــق اله ح
زن رادر کرامــت انســانی بــا مــرد برابــر میدانــد و زن 
دارای شــخصیت انســانی معرفــی میکنــد، امــا بــا توجــه 
بــا تاکیــدی کــه در اســناد بیــن المللــی در بــاره حفــط 

حــق حیــات شــده اســت، متاســفانه در عصــر حاضــر 
ــض  ــث نق ــه باع ــده ای ک ــن پدی ــم، بارزتری تروریس
ــه تهدیــد بیــن  ایــن حق الهــی شــده، از تهدیــد ملــی ب
المللــی و جهانــی تبدیــل شــده اســت.در عصــر جهانــی 
شــدن و فنــاوری پیشــرفته، اقدامــات تروریســتی دیگــر 
ــد.  ــور نمیمان ــه ای محص ــا منطق ــی ی ــای مل در مرزه
ــی  گســترش ســاح های کشــتار جمعــی، اقتصــاد جهان
ــی کــه  ــدون مهــار خصوصــی، گســترش فقــر و جهان ب
در آن زندگــی میکنیــم شــرایطی پدیــدآورده اســت که 
تروریســت هــا از آن ســو اســتفاده میکننــد، و بدیهــی 
ــات  ــج اقدامــات تروریســتی نقــض حی اســت کــه نتای

ــت. انسانهاس
نتیجه گیری

ــرب  ــام و غ ــی اس ــام حقوق ــات، در دو نظ ــق حی ح
ــری از  ــرای جلوگی ــده و ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب
ــا  ــت. ب ــده اس ــع ش ــی وض ــازات های ــس مج ــل نف قت
ایــن تفــاوت کــه در نظــام حقوقــی غــرب، حــق حیــات 
مطلــق و ناشــی از میــل ذاتــی انســان بــه صیانــت نفس 
ــردن  ــی ک ــق زندگ ــام، ح ــام اس ــی در نظ ــت، ول اس
موهبتــی خــدادادی اســت. مالکیــت حیــات و ممــات از 
آن خداســت و هیــچ کــس نمیتوانــد ایــن حــق الهــی را 
ــی غــرب، حــق زندگــی  ــرد. در نظــام حقوق ــن بب از بی
ــادی و  ــن تفســیر م ــادی میشــود. ای ــردن تفســیر م ک
ــده  ــگاری ش ــوچ ان ــه پ ــر ب ــوی منج ــد معن ــذف بع ح حه
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ــر،  ــر کبی ــارات امی ــد دوم، انتش ــی، جل ــگ فارس ــن، فرهن ــد معی ۱: محم

ــم، ۱۳۷۵ ــاپ ده چ
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انتشــارات کیهــان اندیشــه ، ۱۳۶۸
۵:اکبر هاشمی،آیات االحکام، انتشارات بوستان کتاب قم، ۱۳۸۴

۶: ســعید کریــم پــور،  انجیــل برنابــا، انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی، ۱۳۹۳

۷: نقبایــی، حســام، ســیر تکامــل حقــوق زن در تاریــخ و شــرایع، انتشــارات 
بــی نــا تهــران، ۱۳۳۷

۸: منصــور نــژاد، نقــش زنــان در تشــکیل و تحکیــم خانــواده، انتشــارات 
تهــران بــرگ زیتــون، ۱۳۸۱

ــاع ، انتشــارات  ــر از اجتم ــم پیک ــی، زن نی ــد تق ــزدی، محم ــاح ی ۹: مصب
ــم ۱۳۷۸ ــی ، ق ــام خمین موسســه ام

ــاپ  ــر ، چ ــارات کوی ــر، انتش ــوق بش ــام و حق ــور، اس ــن کدی ۱۰: محس
ــارم، ۱۳۸۸ چه

۱۱: جعفــری تبریــزی، حقــوق بشــر جهانــی، انتشــارات موسســه تدویــن و 
نشــر آثــار اســتاد غــام محمــد تقــی جعفــری، ۱۳۸۵.

اســت و پیامــد مهــم آن، از بیــن رفتــن هویــت انســانی 
ــت،  ــر اس ــانیت بش ــخصیت و انس ــن ش ــن رفت و از بی
ــات هــم بعــد مــادی و هــم بعــد  ــی در اســام حی ول

ــوی دارد.  معن
ــر دو  ــه ه ــردن ب ــا لحــاظ ک ــی اســام، ب ــام حقوق نط
حــق، هــم بــرای حیــات مــادی و هــم حیــات معنــوی 
ــد،  ــن دو بع ــت و در ای ــل اس ــا ارزش قای ــان ه انس
بــرای زن و مــرد تفاوتــی قایــل نشــده اســت و هــردو 

ــه اســت. را یکســان در نظــر گرفت
حــق حیــات در ادیــان و اســناد بیــن المللــی در حکــم 
ــه  مهمتریــن اصــل حقــوق فطــری همــه انســان هــا ب
شــمار میــرود. در گذشــته و بیشــتر در قــرون معاصــر، 
ــق را  ــن ح ــن ای ــده گرفت ــف نادی ــن مختل ــه عناوی ب
شــاهدیم؛ بــه طــوری کــه برخــی کشــور هــای غربــی 
بــا نادیــده گرفتــن ایــن حــق بــه ســبب طمــع کاری، و 
اســتیای نظــام ســرمایه داری در جهــان ارتباطــات و 
فرهنــگ و اقتصــاد و سیاســت، انحصــار منابــع انــرژی، 
و زیرپــا گذاشــتن اســناد بیــن المللــی و بــا انگیــزه های 
اســتعماری و بــا گســترش ســاح هــای کشــتار جمعــی 

ــاه، اعــم  و قتــل عــام دســته جمعــی انســان های بی گن
ــی  ــادار کشــورهای مدع ــرد، و ســکوت معن از زن و م
حقــوق بشــر، بــه ویــژه مجامــع بیــن المللــی، در ایــن 

زمینــه پیشــتازند.
ــوارد و  ــر، م ــه در دوران معاص ــتر اینک ــح بیش توضی
ــای  ــاق اعض ــن، قاچ ــقط جنی ــون س ــی همچ مصادیق
ــان و کــودکان، افزایــش فقــر و بــی عدالتــی،  بــدن زن
ــه ســطوح  ــدم دسترســی ب ــوادی، ع ــی، بی س بی خانمان
ــت  ــب زیس ــرایط مناس ــتن ش ــتی، نداش ــه بهداش اولی
محیطــی، آلودهگی هــای زیســت محیطــی، نســل 
کشــی در بوســنی و هرزگویــن و همچنیــن پدیــده  
ــان  ــی در جه ــارز و علن ــای ب ــم نمونه ه ــوم تروریس ش
معاصــر و بــه چالــش کشــیدن حــق حیــات در ســایه 
ــوق  ــی حق ــن الملل ــای بی ــم و دادگاه ه ــناد و محاک اس
ــورش  ــا ظه ــه ب ــن اســام، ک ــا در دی بشــر اســت، ام
حیــات دوبــاره بــه انســان هــا بویــژه زنــان بخشــید، و 
در آیــات قرانکریــم ایــن حــق الهــی بــه کــرات آمــده 
اســت. زن و مــرد را در کمــاالت انســانی یکســان و در 

ــدارد. ــان می ــم بی ــار ه کن
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ــی  ــت مل ــن دور رقاب ــزاری اولی ــر؛ برگ ــی نظی ــکار ب ابت
محکمــه تمثیلــی قانــون اساســی افغانســتان همــه چیــز 
از یــک ایــده شــروع شــد. جمــع از متخصصیــن حقوقــی 
و علمــی همــواره در جســتجوی راه هــای بهتــر جهــت 
ارتقــای ظرفیــت و رشــد دانــش حقوقــی و پاســخ گویــی 
بــه چالشــهای فــراروی موضوعــات حقوقــی و قانونــی در 
افغانســتان و مطابقــت بیشــتر حقــوق و سیســتم عدلی و 
قضایــی و نهادهــای مســئول تطبیــق قوانیــن افغانســتان، 

بــا آخریــن دســت آوردهــا و پبشــرفت جهانــی بــود.
از میــان قوانیــن افغانســتان، قانــون اساســی افغانســتان 
موضــوع کار قــرار داده شــد. همچنیــن شــیوه¬های 
رایــج ارزیابــی قوانیــن فــراروی مــا زیــاد بــود و برخــی از 
شــیوه هــا کــم و بیــش اســتفاده شــده بــود امــا روشــی 
کــه مــی توانســت نقــط قــوت و ضعــف قانــون اساســی 
افغانســتان را در یــک آزمــون عملــی بــه خوبی برجســته 
ســازد در اوایــل بــرای مــا نــا مکشــوف بــود آن اجــرای 

محکمــه تمثیلــی قانــون اساســی افغانســتان بــود.  

در ایــن مرحلــه در بــا حجــم گســترده ای از مشــکالت 
ــی  ــه قبل ــچ تجرب ــرا هی ــم. زی ــرو بودی ــا روب ــش ه و چال
ــز  ــتیم و نی ــی را نداش ــون اساس ــی قان ــه تمثیل محکم
ــی  ــون اساس ــض قان ــکایت از نق ــه ش ــه ب ــای ک نهاده
ــایر  ــون اساســی و س ــد در قان افغانســتان رســیدگی کن
قوانیــن افغانســتان پیــش بینــی نشــده اســت. وضعیــت 
ــر  ــگاهها در سراس ــی دانش ــی و تعطیل ــن عموم قرنطی
ــود  ــده ب ــر ش ــت و پاگی ــت و دس ــر عل ــد ب ــور مزی کش
ــه مســابقه محکمــه  ــه شــد ک ــم گرفت و باالخــره تصمی
تمثیلــی قانــون اساســی افغانســتان را بــه صــورت 
آنالیــن برگــزار نماییــم و راه انــدازی رقابــت ملــی 
ــوع  ــتان، در ن ــی افغانس ــون اساس ــی قان ــه تمثیل محکم

ــود.  ــکاری ب ــابقه و ابت ــی س ــر ،ب ــی نظی ــود ب خ
ــی  ــتقبال خوب ــی اس ــی عموم ــا فراخوان ــبختانه ب خوش
ــد  ــتان ش ــر افغانس ــر، در سراس ــی نظی ــکار ب ــن ابت ازی
ــام  ــت ن ــه ثب ــتراک در برنام ــرای اش ــل ب .340 محص

ــد .  کردن

گزارش اولین محکمه 
تمثیلی قانون 

اساسی
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ابتکار بی نظیر؛ برگزاری اولین دور رقابت ملی محکمه تمثیلی قانون اساسی افغانستان همه 
چیز از یک ایده شروع شد. جمع از متخصصین حقوقی و علمی همواره در جستجوی راه های 
بهتر جهت ارتقای ظرفیت و رشد دانش حقوقی و پاسخ گویی به چالشهای فراروی موضوعات 
حقوقی و قانونی در افغانستان و مطابقت بیشتر حقوق و سیستم عدلی و قضایی و نهادهای 

مسئول تطبیق قوانین افغانستان، با آخرین دست آوردها و پبشرفت جهانی بود.
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ــود و  ــابقه ب ــی س ــالن ب ــداد از محص ــن تع ــتراک ای اش
ــود  ــری ب ــش دیگ ــود چال ــز خ ــت درســت آن نی مدیری
ــه  ــد ک ــه ش ــر گرفت ــت. تدبی ــا قرارداش ــراروی م ــه ف ک
340 تــن محصــل را در قالــب 100 تیــم تنظیــم کنیــم. 
ــاز شــد.  ــه آغ ــا تجرب ــی ب ــا 43 مرب آمــوزش تیــم هــا ب
ــده از 32  ــه 340 اشــتراک کنن ــاد آور شــویم ک ــد ی بای
والیــت افغانســتان و حــدودا 30 دانشــگاه را شــامل 
میشــد .نخســتین بــار در تاریــخ کوتــاه محاکــم تمثیلــی 
ــی نمــود.  ــده م ــره کنن ــه خی افغانســتان  وســعت برنام
ــی  ــی و مدع ــای مدع ــه گروه¬ه ــدگان ب ــتراک کنن اش
علیــه تقســیم شــدند و هــر گــروپ از زاویــه دیــد خــود 
ــه قضیــه فرضــی دفاعیــه مــی نوشــتند.  بایــد نســبت ب
پــس از ختــم مرحلــه نوشــتاری و تحویــل گیری نوشــتار 
حقوقــی اشــتراک کننــدگان، مرحلــه بعــدی یعنــی ارایه 
شــفاهی فــرا رســید. بــا فــرا رســیدن مرحلــه دوم یعنــی 
ارایــه شــفاهی کشــور نیــز از وضعیــت قرنطیــن کــم کــم 

بیــرون شــد. 
بــرای موثــر شــدن بیشــتر برنامــه ،برنامــه ارایــه شــفاهی 
ــم.  ــزار کردی ــوری برگ ــن و حض ــیوه آنالی ــه دو ش را ب
ــد و  ــرا کردن ــوری اج ــز حض ــدگان مرک ــتراک کنن اش
اشــتراک کننــدگان والیــات بــه صــورت آنالیــن در ایــن 
ــی  ــا میزبان ــی ب ــل ابتدای ــد. مراح ــور یافتن ــه حض مرحل

ــد.  ــزار گردی ــا برگ دانشــگاه رن

ــی  ــه میزبان ــه ابتدایــی در زون غــرب ب ــه عــالوه مرحل ب
دانشــگاه دولتــی هــرات، بــرای 30 تــن از والیــت هــرات 
ــی  ــد، از میزبان ــزار گردی ــه برگ ــرات برنام ــوار ه و همج
ــه  ــت ک ــن والی ــان در ای ــکاران م ــگاه و هم ــن دانش ای
همــه رضــا کارانــه بــا مــا پیوســته بودنــد جهــان ســپاس 
مینمایــم. بــا ختــم مراحــل ابتدایــی اشــتراک کننــدگان 
کــه باالتریــن نمــرات مرحلــه ابتدایــی را کســب کــرده 
ــه  ــه نیم ــی مرحل ــتر یعن ــه حساس ــه مرحل ــد، ب بودن

ــد.   ــدا کردن ــن راه پی ــی 20 ت نهای
ــه  ــرات دوره نیم ــن نم ــه باالتری ــدگان ک ــتراک کنن اش
نهایــی را کســب کــرده بودنــد بــه مرحلــه نهایــی 

مســابقه 6 تــن راه یافتنــد. 
ــخاوتمندانه و  ــی س ــا میزبان ــابقه ب ــی مس ــه نهای مرحل
خــوب دانشــگاه خاتــم النبیــن در دو روز متوالــی برگــزار 
گردیــد. خاتــم النبیــن کــه یکــی از دانشــگاه هــای معتبر 
ــر  ــت دو روز متوات ــتان اس ــی افغانس ــته و علم و شایس
ســالن عمومــی و بخــش از امکانــات اداری خویــش 
ــی  ــه تمثیل ــی محکم ــت مل ــه  رقاب ــار برنام را در اختی
قانــون اساســی افغانســتان قــرار دادنــد. میزبانــی دســت 
ــرم  ــت محت ــژه ریاس ــه وی ــن ب ــم النبیی ــدکاران خات ان
دانشــکده حقــوق و فقــه جنــاب اســتاد عبدالبصیــر نبــی 
زاده بــی نظیــرو بســیار عالــی و فراتــر از تصــور مــا بــود . 
بایــد یــاد آور شــویم کــه میزبانــی دور نهایــی مســابقات  حه
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ــم  ــگاه خات ــوق دانش ــه و حق ــکده فق ــوی دانش از س
ــرد.   ــاال ب النبییــن، موثریــت برنامــه بیــش از بیــش ب

ســالن  در  نهایــی  دور  و  مســابقات  نتایــج  اعــالن 
اجتماعــات دانشــگاه خاتــم النبییــن، بــا اشــتراک 
خصوصــی،  و  دولتــی  هــای  دانشــگاه  اســاتید 
دانشــجویان دانشــگاه هــا اشــتراک کننــدگان برنامــه، 
ــوزش  ــز آم ــس مرک ــوی اول، رئی ــر بان ــده دفت نماین
هــای حقوقــی دانشــگاه کابــل، نماینــده دانشــگاه 
ــر  ــم النبییــن، داکت ــا، اعضــای کادری دانشــگاه خات رن
ــه  ــده اندیشــمند و فرهیخت ــوم ســجادی نماین عبدالقی
پارلمــان، اســتاد علی¬شــاه حســنی معــاون اداری 
ــیون  ــده کمیس ــن، نماین ــم النبیی ــگاه خات ــی دانش مال
ــتان روز  ــی افغانس ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب نظ
پنجشــنبه 18 جــدی 1399 بــه مناســبت هفدهمیــن 
ــزار  ــتان برگ ــی افغانس ــون اساس ــب قان ــالگرد تصوی س
گردیــد. ســخنرانان پیرامــون اهمیــت برگــزاری محاکم 
تمثیلــی  مخصوصــا محکمــه تمثیلــی قانــون اساســی 
ــرای ارتقــای ظرفیــت محصــالن حقــوق و شــرعیات  ب

ــد.  ــد کردن تاکی
در نهایــت میــان راه یافتــگان دور نهایــی، رقابــت 
محکمــه تمثیلــی برگــزار شــد و برنــدگان نهایــی 

ــمی  ــد قاس ــی احم ــام مدع ــد. در مق ــخص گردی مش
قــادر بــه کســب مقــام اول شــدند و خانــم دیبــا 
ــی را  ــوان اول ــه عن ــی علی ــگاه مدع ــدی در جای احم
بدســت آوردنــد. علــی ســینا ســاحل دانشــجوی 
دانشــکده فقــه و حقــوق دانشــگاه خاتــم النبییــن)ص( 
ــه  ــه و ریحان ــی علی ــان مدع ــب قهرم ــام دوم و نای مق
اســحق عنــوان نایــب قهرمــان مقــام مدعــی شــناخته 
ــد  ــر زاده و محم ــم مرســل خی ــن خان شــدند. همچنی
حــارث شــریف  مقــام هــای ســومی مدعــی و مدعــی 
علیــه را کســب کردنــد. بایــد یــاد آوری شــود کــه بــه 
بهتریــن ارایــه کننــده مرحلــه ابتدایــی و نیمــه نهایــی 
و بــه بهتریــن نوشــتاری حقــوق مدعــی و مدعــی علیــه 

ــد.  ــا ش ــر اعط ــوح  تقدی ــس و ل ــز، تندی جوای
محکمــه تمثیلــی قانــون اساســی افغانســتان اولیــن بــار 
در افغانســتان بــا کمــک و همــکاری شــرکت خدمــات 
ــه،  ــس فرغان ــی لک ــات حقوق ــجن، خدم ــی ش حقوق
ــورای  ــل، ش ــان کاب ــی دادب ــات حقوق ــرکت خدم ش
ــان افغانســتان، موسســه انتشــارات مقصــودی  فرهنگی
دانشــگاه هــای دولتــی و خصوصــی  و قضــات محاکــم 
ــن  ــز ای ــده نی ــای آین ــزار شــد و ســال ه ــی برگ تمثیل

ــد.  ــد گردی ــزار خواهن ــه برگ برنام حه
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باران 
باران 

کلماتم را غمگین می کند 
شرمنده ام که اینگونه در شعر می کم 

گریه که میکنم ،به مسافر همیشه بارانی می مانم 
که گویا بعد رفتنش قحطی عشق می آید

بارانه وار موهایت را میسرایم 
موه هایت درازترین شعر جهانست 

شعری که چشمهای نَم زده یک زن را به یاد می آورد
زنی که از پشت هزار پنجره پرده های تاریک غم را کنار زد 

باد را بوسید تا از جوانه های سبز گندم بگذرد  ودستی برای سالم تکان بدهد
به یاد می آورم 

وقتی ماه از پشت شاخه های سرد زمستان میتابید
شگوفه های حمل در موهایت خالی بود

من حیات تازه ای با بغض آسمان در خود نفس کشیده ام 
بیا 

بیا برویم 
ُعمر زنده به گوریست

ریشه های مرگ ماه و سال را به آغوش گرفته است
به من نگاه کن

تا زمستانی از تن جنگل تکان بخوردب
باد مجرم است 

اگر روی موهایت بوزد
دل بسپارد....

موهایت رابباف
یکی زیر یکی رو 
یکی زیر یکی رو

بگذار شعر کوتاه شود
ویرانه مرا یک وطن در آغوش بگیر

تا غبار بر جا مانده برسینه ام سنگینی نکند
دستی تکان بده 

دستی برای خداحافظی 
بدور از پروازی که 

دستهای خالی از زنده گی  را نفس می کشد
حهشاعر فاطمه مجروحنفس می کشد
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1- ماهیت دموکراسی :
ــی را  ــت دموکراس ــت و حقیق ــم ماهی ــه بتوانی ــرای اینک ب
بفهمیــم بایــد دموکراســی را از دو جهــت مــورد بحــث قــرار 

ــی . ــت عمل ــری و از جه ــت نظ ــم  : از جه دهی
1-1- جهت نظری:

دموکراســی  واژه ای ترکیبــی اســت  متشــکل از دو واژه  
ــوس« . ــا کرات ــی ی ــوس« و »کراس ــی »دم یونان

الــف( دمــوس بــه معنایــی  مــردم  یــک ســرزمین  و یــا یک 
ــاش«  و  »قشــرهای  ــی  »اراذل و اوب ــه معنای کشــور  ، و ب

زیــر دســت جامعــه نیــز آمــده اســت « .  
ب( کراسی  به معنایی ، حکومت.

ت( کراتــوس بــه معنــای قانــون  و بــه معنــای قــدرت  مــی 
. شد با

ــی  ــس معنای ــی ، پ ــی دموکراس ــات ترکیب ــق کلم ث( مطاب
دموکراســی از نظــر تحلیــل واژه هــای آن ، یعنــی : حکومــت 

مــردم ، قانــون مــردم ، قــدرت مــردم مــی باشــد .
ج( امــا در اصطــاح ، دموکراســی  مطابــق تعریــف ابراهــام 
لینکــن ، بــه معنــای حکومــت توســط مــردم ، یعنــی مــردم 
حکومــت گــران را توســط آرای شــان انتخــاب مــی کنــد ، 

آمــده اســت .
1-2- جهت عملی:

ــث  ــورد بح ــی م ــت عمل ــی را از جه ــه دموکراس ــی ک زمان
ــای لغــوی و اصطاحــی  ــا معن ــم ، ب ــرار میدهی و بررســی ق
ــرای اثبــات ایــن مدعــی بایــد  ــدارد و ب خــود ســازگاری ن
ــه  ــا مطالع ــم و ب ــه کنی ــخ مطالع ــول تاری ــی در ط دموکراس
ــه دو  ــی ب ــت عمل ــی از جه ــه دموکراس ــویم ک ــه میش متوج
ــه اســت کــه  ــرار گرفت ــوع مــورد تقســیم ق ــه دو ن دوره و ب

ــد . ــی جدی ــم  و دموکراس ــی قدی ــارت از  دموکراس عب
الف( دموکراسی قدیم  

ایــن دموکراســی مربــوط بــه  یونــان باســتان اســت کــه مردم 
ــس و  ــدام ری ــدون ک ــد و ب ــی ش ــع م ــدان جم ــک می در ی
ــت و  ــم میگرف ــان تصمی ــورد  سرنوشــت ش ــم  ،  در م حاک

ــی ســاخت . ــان را م ــت ش حکوم
ــان باســتان ) دموکراســی  ــه دموکراســی یون اگــر نظــری ب
ــه  ــه دموکراســی ک ــوم میشــود  ک ــم  ، معل ــم (  اندازی قدی
بــه معنــای حکومــت مــردم یــا حکومــت مــردم ســاالری 
ــردگان حــق شــرکت در آن  ــان و ب ــه ؛ زن نیســت چــرا ک
ــا کســانی حــق  ــری را نداشــت ،  تنه ــم گی جلســه تصمی
ــروت و  ــه ، دارای ث ــتند ک ــه را داش ــرکت در آن جلس ش
قــدرت بودنــد و  از نظــر جنســیتی بایــد مــرد مــی بودنــد .

بــا ایــن شــاخصه یــک جامعــه طبقاتــی  بــه وجــود آمــده 
ــت  ــود و ری ــده ب ــار زده ش ــت کن ــوم  جمعی ــود ، دو س ب
ــه معنــای رمــه مــی  حســاب مــی شــدند و  ریــت هــم ب

باشــد .
ب( دموکراسی جدید :

ــت  ــم ، حکوم ــی قدی ــد دموکراس ــوم ش ــه معل ــی ک زمان
مــردم ســاالری نیســت  ، دموکراســی جدیــد را  بــه وجــود 
آوردنــد کــه عبــارت از  اصالــت فــرد ، آزادی ، برابــری و 

تســاهل و تســامح  مــی باشــد .
ــراد  ــا اف ــرد ی ــه از ف ــه جامع ــی اینک ــرد : یعن ــت ف اصال
تشــکیل شــده اســت و هــر چیــزی بــا منافــع فــرد مخالــف 

ــل قبــول نیســت و باطــل اســت.  باشــد قاب
ــد  ــته باش ــق داش ــد آزادی مطل ــرد بای ــی :  ف آزادی  یعن
ــن و انجــام دادن کاری ، نداشــته  ــرای گفت ــع ب ــچ مان و هی

باشــد .
ــان اســت و از  ــک س ــه ی ــه در جامع ــی : هم ــری یعن براب
ــر  ــی ب ــچ کس ــت و هی ــوردار اس ــاوی برخ ــوق  مس حق

ــدارد. ــری ن ــر  برت دیگ
تســاهل و تســامح یعنــی : همدیگــر پذیــری و قبــول کردن 

نظــرات یــک دیگــر  .
ــه  ــات و اوصــول ک ــا خصوصی ــد ، ب ت( دموکراســی جدی
دارا اســت ، حکومــت مــردم ســاالری را بــه وجــود آورده 
نمیتوانــد چــرا کــه ایــن اصــول اصــا قابــل اجــرا نیســت 
ــه وجــود  و اگــر اجــرا شــود ، یــک حکومــت جنگلــی ب

ماهیت دموکراسی 
و برادشت مردم 

افغانستان از 
دموکراسی !

سید عباس قبادی
دانشجوی سمستر پنجم دانشکده فقه و حقوق
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مــی آیــد بــه دالیــل :
اصالــت فــرد درســت نیســت قابــل اجــرا نیســت ، چــرا  که 
هــر فــرد خواســت هــای خــاص خــود را  دارد و  اگــر هــر 
کســی خواســته هــای خــود را اجــرا کنــد ، خواســت هــای 
ــک زندگــی  ــد ، در نتیجــه ی ــارض میکن ــم تع ــا ه ــردم ب م

حیوانــی و جنگلــی بــه وجــود مــی آیــد .
آزادی مطلــق درســت نیســت قابــل اجــرا نیســت ، چــرا کــه  
ــت  ــد در حقیق ــتفاده کن ــرد آزادی خــود را اس ــر  ف ــر ه اگ

مانــع آزادی دیگــر میشــه . 
برابــری هــم اصــا وجــود نــدارد ، چــرا کــه  وقتــی آزادی 
بــود  ، هــر کســی بــه انــدازه تــوان خــود به جــای میرســد ، 
پــس برابــری  وجــود نــدارد و همــه برابــر نیســتند .تســامح 
ــه  ــه در جامع ــرا ک ــد ، چ ــی آی ــود نم ــه وج ــاهل ب و تس

آزادی و برابــری نیســت .
ــر   ــک ام ــد،  ی ــی جدی ــل دموکراس ــن دالی ــق ای ث(  مطاب
ــل اجــرا نیســت ، در نتیجــه،   ــی و محــال اســت و قاب خیال
ــای حکومــت مــردم ســاالری نیســت.  ــه معن دموکراســی ب

1-3- حقیقت دموکراسی : 
ــوم  ــود ، معل ــت ش ــق درس ــت تحقی ــورد ماهی ــر در م اگ
خواهــد شــد کــه دموکراســی بــه معنایــی حکومــت قانــون 

ــت . ــی اس ــون اساس ــون ، قان ــدف از قان ــت ، ه اس
ــک کشــور   ــی ی ــند حقوق ــن س ــی تری ــون اساســی عال قان
ــن  ــا : ای ــد . ام ــت کردن ــرای حکوم ــی ب ــت و رهنمای اس

ــد . ــاخته ان ــردم نس ــم م ــون را ه قان
قانــون اساســی توســط قــوه موســس ســاخته میشــه ، قــوه 
موســس کســانی هســتند کــه قــدرت را بــه دســت داشــته 
باشــند ، ماننــد  :  حاکمــان و رهبــران ؛ مثــل زمــان  یونــان 

باســتان .
خاصــه  تمــام بحــث اینکــه دموکراســی میشــه حکومــت 
قــدرت منــدان ، یعنــی هــر کــی قــدرت داشــت حکومــت 

ــدارد . میکنــد و مــردم ســاالری معنــا ن
2- برداشت مردم افغانستان از دموکراسی :

ــتان از  ــردم افغانس ــت م ــوان برداش ــت عن ــث تح در بح
ــود : ــح داده ش ــد توضی ــب بای ــد مطل ــی ، چن دموکراس

2-1- تاریخ ورد دموکراسی در افغانستان : 
در  دموکراســی  مــورد ورد  در  تاریــخ  در  مطالعــه  بــا 
ــه  ــتان  ب ــی در افغانس ــه دموکراس ــم ک ــتان  در میابی افغانس
ده ســال پایانــی دوره پادشــاهی محمــد ظاهرشــاه بــر مــی 

ــردد . گ
برخــی هــا معتقــد اســت کــه دموکراســی از زمــان محمــد 
ــی در دوران  ــاس دموکراس ــه اس ــوده  بلک ــاه نب ــر ش ظاه
امــان اهلل خــان پادشــاه پیشــین گذاشــته شــده بــوده اســت. 
ــون  ــیح قان ــا توش ــتان ب ــی در افغانس ــد دموکراس ــا؛ رون ام
ــادی  ــر 1964 می ــن کشــور در اول اکتب ــد ای اساســی جدی

ــود یعنــی  ــی ب ــون  اساســی اعطای ــن قان تقویــت یافــت. ای
ــود. ــم ســاخته شــده ب توســط  نظــام حاک
2-2- دلیل ورود دموکراسی در افغانستان :

دلیــل اینکــه چــرا ظاهــر شــاه  قانــون اساســی جدیــد  را 
ســاخت  یــا دموکراســی بنــا نهــاد ، درســت معلــوم نیســت 
، امــا  مهــم تریــن دلیــل آن شــاید همیــن  نارضایتــی مــردم 
از حکومــت هــای مطلقــه و خــود کامــه حاکمــان پیشــین 
ــاه و کســانی  ــادر ش ــه  ن ــات ک ــا آن جنای ــوده اســت ، ب ب
ــه ضــد  ــا  ب ــردم  تقریب ــود ، م ــادر انجــام داده  ب ــل از ن قب
ــادر شــاه توســط  ــد چنانکــه ن حکومــت بســیج شــده بودن

یــک از شــاگردان مکتــب کشــته شــد  .
لــذا  ظاهــر شــاه  ترســیده بــود کــه مبــادا مــردم  بــه ضــد 
حکومــت شــورش کننــد و حکومــت  شــاهی را نابــود کنــد 
لــذا قانــون اساســی جدیــد را  ســاخت و بــرای مــردم حــق 

و حقــوق  قایــل شــد  .
ــروطه  و  ــاهی مش ــا ش ــه ب ــود  ک ــر ب ــن فک ــه ای ــر ب ظاه
حکومــت دموکراســی  یــک حزبــی و دو  حزبــی ، دوبــاره  
بــه عنــوان  ریــس حکومــت و یــا رهبــر  سیاســی قــدرت 

ــه دســت بگیــرد . را ب
2-3- اولین گام دموکراسی در افغانستان:

ســوم مــارچ 1963، داوود خــان اســتعفای خــود را از 
صــدارت بــه پادشــاه ســپرد و ســپس دکتــر محمــد یوســف 
ــد.  ــن ش ــاه تعیی ــر ش ــط ظاه ــم توس ــوان صدراعظ ــه عن ب
ــن  ــود و ای ــاهی نب ــواده ش ــف از خان ــد یوس ــر محم دکت
ــه  ــاه ب ــد از پادش ــام بع ــن مق ــه مهمتری ــود ک ــار ب ــن ب اولی
کســی ســپرده مــی شــد کــه عضــو خانــدان ســلطنتی نبــود. 
برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن اولیــن گام بــه ســوی 
ــه  ــت افغانســتان ب ــزرگ در حاکمی ــی ب دموکراســی و تحول
شــمار مــی رفــت؛ خاصــه ایــن دموکراســی در افغانســتان 
ــون ادامــه  ــا اکن ــراز و نشــیب هــای خــود را داشــت و ت ف

دارد .
در  دموکراســی  از  نادرســت  هــای  برداشــت   -4-2

افغانســتان:
ــف  ــای مختل ــت ه ــی برداش ــتان از دموکراس ــردم افغانس م
کردنــد ، مطابــق طبقــات اجتماعــی مثــل طبقــه ای تحصیــل 
کــرده ، طبقــه روحانیــت ،طبقــه ای جــوان و طبقــه حاکمــه .
ــل  ــه تحصی ــه اصطالحــی ، طبق ــا ب ــه سیاســی ی ــف( طبق ال

کــرده:
اینهــا از  دموکراســی ایــن برداشــت را کردنــد کــه ، 
ــی  ــرف زدن ، یعن ــت ح ــف حکوم ــی مخال ــی یعن دموکراس
حــزب ســاختن و حــرج و مــرج را بــه وجــود آوردنــد  و 
عمــل کــرد ایــن طبقــه بــه درد جامعــه نخــورد و مــردم را 
بــد بخــت تــر ســاخت بــا ســاختن احــزاب در افغانســتان 
ــاس  ــی اس ــی و ب ــای واه ــه کار ه ــان را ب ــه خودش حههم
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مصــروف کردنــد ، و هیــچ خدمتــی بــرای مــردم نتوانســتند  
و نــه تنهــا خدمــت نکردنــد کــه جامعــه افغانســتانی را بــه 
و افــراط و تفریــط را بــه وجــود آوردنــد ؛ یکــی کمونســت 

ــی اســامی .  ــم بنیاگرای شــد و دیگــری ه
ــه  ــار طبق ــرز رفت ــده ط ــان کنن ــتان بی ــن داس ــاید ای ش

ــه : ــت ک ــرار اس ــن ق ــتان از ای ــد ، داس ــی باش سیاس
پــاد شــاهی بــه وزیــر خــود گفــت: قانونــی ، وضــع کــن 

کــه مــن مالــک ، جــان و مــال مــردم شــوم .
وزیر قانون وضع کرد:

1: پادشاه  صاحب جان و مال مردم است 
2: مالیات دو برابر 

3 : مردم حق آروق زدن را ندارد 
پادشــاه بــه وزیــر گفــت مــردم چــرا آروق  نزنــد ؟ وزیــر 

گفــت بعــدا حکمتــش را مــی فهمــی .
قانــون در بیــن مــردم بیــان شــد و طبقــه سیاســی شــروع 
ــه   ــه اینک ــد ک ــت، گفتن ــا حکوم ــت ب ــه مخالف ــد ب کردن
پادشــاه صاحــب جــان و مــال مــردم اســت قبــول اســت 
ــول  ــم قب ــن ه ــر ای ــات دو براب چــون پادشــاه اســت. مالی
چــرا کــه حکومــت نیــاز دارد. امــا چــرا آروق  نزنیــم، ایــن 

ــل قبــول نیســت. یکــی قاب
ــه اصطــاح سیاســی  ــه کار هــای ب ــد ب دگــه شــروع کردن
ــازار   ــان آروق زدن ، در ب ــروع هم ــی ش ــان ، یعن خودش
آروق میزنــد ، جلســات تشــکیل دادنــد آروق زنــی 
ــن احمــق هــا دو مــورد اول کــه مهــم  ــد. ای تشــیکل دادن
ــروف  ــان را مص ــود ش ــد ، خ ــر نگرفتن ــا مدنظ ــود اص ب
آروق زدن کردنــد. بعــدا وزیــر بــه پادشــاه گفــت حکمــش 

ــه . ــت بل ــاه گف ــدی ؟! پادش را فهمی
ب( طبقه روحانیت :

طبقــه روحانیــت البتــه یــک عــده ای شــان ایــن برداشــت 
ــروع  ــان و ش ــی آزادی بی ــی یعن ــه ، دموکراس ــد ک را کردن
ــه  ــن ب ــز و توهی ــه آمی ــای تفرق ــخنرانی ه ــه س ــد ب کردن

یــک دیگــر . جنــگ هفتــاد و دو ملــت همــه را عــذر بنــه 
ــد  ــد حقیقــت ره افســانه زدن _ چــون ندیدن

ــد و علمــای   ــد مــی گفتن علمــای شــیعه اهــل ســنت را ب
ــت و  ــن اهان ــد ای ــی گفتن ــد م ــیعه را ب ــنت ، ش ــل س اه
ــک  ــه در ی ــود ک ــه ب ــا حــدی پیــش رفت ــازی ت ــت ب اهان
ــوده و روز  ــنت ب ــل س ــیعه و اه ــجد از ش ــه دو مس منطق
هــای جمعــه از هــر دو مســجد بــا بلندگــو هــای توهیــن و 

ــی شــده . ــه هــر دو مذهــب م ــت ب هان
ت( طبقه جوان:

نســل جــوان ، از دموکراســی برداشــت را داشــتند و دارنــد 
ــد  ــی بن ــی ب ــق  ، یعن ــی  آزادی مطل ــه دموکراســی ، یعن ک
بــاری ، یعنــی بــی حجابــی. شــاید ایــن شــعر  بیــان کننــده  

برداشــت نســل جــوان از دموکراســی  باشــد :
 نــه ســر بــازی ، نــه جــان بــازی بــزن بریــم دختــر بــازی 
ــت  ــت ، دوس ــری ، حکوم ــو س ــه ت ــری ، ن ــه رو س / ن

پســری 
ــر   ــده غ ــاش و لن ــا را اراذل ،  اوب ــه ه ــت بچ ــن برداش ای
ــی  ــد حجاب ــی و ب ــی حجاب ــه ب ــران را  ب ــاخت و دخت س
ــه  ــی  را در جامع ــای اخاق کشــاند و فحشــاء و فســاد ه
ــی  ــن ب ــه وجــود آورد. ای ــا ب ــرد و ی ــاد ک ــتان  زی افغانس
ــه دیگــر  ــود ک ــه جــای رســیده ب ــی ب ــی و بدحجاب حجاب
کوچــک تریــن نشــانه از حجــاب اســامی وجــود نداشــت 

ث(  حکومت یا طبقه حاکم:
ــل  ــی ارزش قای ــچ کس ــه هی ــم ب ــه ه ــا طبق ــت ی حکوم
نیســت کــه  همــان کاری را میکنــد کــه خودشــان میخواهد  
ــوام  ــک ع ــات ی ــری و انتخاب ــی، ری گی ــن دموکراس و ای
فریبــی اســت بیــش نبــوده و نیســت. امــروزه هــم همــان 
ــتان  ــی در افغانس ــت از دموکراس ــای نادرس ــت ه برداش
ــی  ــات اجتماع ــه و طبق ــای جامع ــف ه ــود دارد و طی وج
ــای نادرســت خــود  ــه عملکــرد ه مشــغول و مصــروف ب

اســتند 
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اخــاق اجتماعــی جزئــی از ارزشــهای اجتماعــی و 
ــی  ــاق اجتماع ــه اخ ــا زمانیک ــرا ت ــت ، زی فرهنگیس
ــه  ــک جامع ــد، ی ــته باش ــود نداش ــه وج ــک جامع در ی
بــی فضیلــت اســت .لــذا هیــچ گونــه توســعه فرهنگــی 
،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی در آن بوقــوع نخواهــد 

ــود. ــد ب ــج خواه ــا فل ــن بُعده ــه ای پیوســت بلک
اخالق چیست!؟

ُحرمــت قائــل شــدن به ارزشــها ،افــکار ،حقــوق و آزادی 
هــای اساســی اتبــاع ، رعایــت قوانیــن و نــوع دیــدگاه 
مــردم اســت و اهمیــت اخــاق از دیــدگاه شــریعت در 
حــدی اســت کــه رســول معظــم اســام )ص( هــدف 
ــد  ــن بُع ــه ثمــر رســانیدن ای اعــای بعثــت خــود را ب
گرانمایــه انســانی معرفــی میکنــد و مــی فرمایــد 
ــام و  ــه خاطــر اتم ــکارم االخــاق( ب ــّم م ــت ال تم )بعث

ــه رســالت شــده ام . ــوث ب ــال اخــاق ،مبع اکم
اخــاق اجتماعــی، حــوزه ای از فرهنــگ عمومــی یــک 
جامعــه را تشــکیل میدهــد کــه شــامل عقایــد ،ارزشــها، 

و هنجارهــای اجتماعــی هســتند.
اخــاق اجتماعــی مجموعــه ای از اصــول و قواعــد 
رفتــاری اســت کــه بــه گونــه داوطلبانــه از ســوی فــرد 
ــود او  ــدن در وج ــا درون ش ــوند ، و ب ــه میش پذیرفت
یعنــی پــرورش دادن فضــا ئــل اخاقــی ،نــوع نگــرش 
ــد و  ــن میکن ــه جامعــه و دیگــر انســانها را تعیی ــرد ب ف
باعــث بــروز رفتارهــای اخاقــی میگردنــد و در صورت 
ســرپیچی ازیــن اصــول و قواعــد احســاس شرمســاری 

ــد. ــه وجــود مــی آی در وجــدان فــرد ب
ارزش اخالق اجتماعی

گرانســنگی اخــاق اجتماعــی بدیــن جهــت اســت کــه 
ــازی  ــود س ــب خ ــه موج ــوی ک ــد معن ــر بع ــاوه ب ع
انســان میشــود ،در رشــد و توســعه ابعــاد جامعــه نیــز 

ــه ســزایی دارد. نقــش ب
زمانیکــه اخــاق اجتماعــی در یــک جامعــه بــه عنــوان 

یــک ارزش و اصــل پذیرفتــه شــود ،تمــام افــراد جامعــه 
بــدور از الــزام و محکومیــت پایبنــد بــه تمــام اصــول و 
قوانیــن خواهنــد شــد .و اینگونــه خواهــد بود که انســانها 
بــه باورهــای یکدیگر احتــرام گذاشــته ،از تحقیــر ،توهین 
و ظلــم بــر یگدیگــر دســت بــر خواهنــد داشــت؛ زیــرا 

»اخــاق اکســیر نجــات بخــش جامعــه اســت«.
ــود  ــه بوج ــک جامع ــی در ی ــه زوال اخاق در صورتیک
ــیده  ــم پاش ــم ،از ه ــی ، جرای ــر اخاق ــال غی ــد اعم بیای
ــر  ــی سراس ــی عدالت ــواده و ب ــرم خان ــون گ ــدن کان ش
جامعــه را در بــر گرفتــه و آســیب هــای اجتماعــی غیــر 
قابــل جبــران را بــه وجــود خواهــد آورد. بــه گونــه ای 
کــه اگــر اوضــاع و احــواالت جــاری در کشــور ، از جمله 
نبــود امنیــت ، صلــح ، عدالــت و نبــود امکانــات یکســان 
بــرای اتبــاع ، مــورد برســی قــرار دهیــم بــا جامعــه ای 

پُــر از خشــونت و تبعیضــات روبــرو خواهیــم شــد .
فلوارانــس اســکاول شــین بســیار حــرف خوبــی را مطرح 
مــی کنــد: »جامعــه ای کــه در آن نفــرت زیــاد اســت، 
ــورد  ــر م ــک نف ــی ی ــر حت ــد ، اگ ــه در آن درگیرن هم
نفریــن و نفــرت قــرار گیــرد همــه از تشعشــع منفــی آن 

نفریــن بــه نوعــی برخــوردار مــی شــوند!«
رشــد اخاقــی از دوران کودکــی آغــاز میشــود ،کودکــی 
ــد و کارهــای دیگــران  ــه اطــراف توحــه مــی کن کــه ب
را میبینــد، درســهای زیــادی بــرای یــاد گرفتــن دارد و 
آمــوزش اخاقــی را از آن دوران آغــاز کرده اســت .این 
درســهای اخاقــی بــه انــدازه هــر علــم و فنونــی مهــم 
هســتند و خانــواده نخســتین مدرســه فضیلــت هاســت ، 
بــه گفتــه مصطفــی ملکیــان: »هــدف از تعلیــم و تربیــت 
اخاقــی انتقــال دانایــی و توانایــی بــه مخاطــب اســت«. 
ــط  ــی توس ــی از آوان کودک ــاق اجتماع ــد اخ ــذا بای ل
ــم  ــت و تعلی ــه تربی ــواده ب ــوی خان ــی از س ــیده گ رس
ــی  ــای اجتماع ــا ارزش ه ــد، ت ــود بیای ــه وج ــد ب فرزن

ــه شــده و حفــظ شــود. حهنهادین
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ــرور  ــار س ــزار دورد نث ــد وه ــام خداون ــه ن ــف :  ب ال
ــم  ــاز میکنی ــخن را آغ ــان س ــت ایش ــات و اهلبی کاین
. امیــدوار هســتم کــه بتوانــم از آن بــه نتیجــه هــای 

ــم ــدا کنی ــی دســت پی خوب
اســمم علــی ســینا و تخلصــم ســاحل اســت در ســال 
۱۳۷۵/۱/۱ هـــ.ش در والیــت لوگــر ولســوالی برکــی 
ــم  ــم چش ــم و قل ــل عل ــواده اه ــک خان ــرک در ی ب
ــت  ــان اس ــخص مهرب ــدرم ش ــودم پ ــان گش ــه جه ب
ــش  ــک های ــت کم ــذارم باب ــپاس گ ــه س ــه همیش ک
ــب اســت و دردانشــگاه  ــدرم طبی ــاد زندگــی پ درابع
ــه  ــت.دروس ابتدای ــرده اس ــل ک ــل تحصی ــی کاب طب
الــی صنــف ۱۲ را در لیســه شــاویس قــرن بــه پایــه 
ــتیاق  ــی اش ــام متعلیم ــده در ای ــانیدم بن ــال رس اکم
ــاب  ــه کت ــتم و همیش ــوق داش ــم حق ــه عل ــادی ب زی
ــه  ــورد مطالع ــم را م ــن عل ــه ای ــت ب ــای مرطب ه
قــرار میــدادم. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــن در 
میخانیــک قــوی نیســتم بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــت شکســت در  ــا پذیرف ــادم ام ــت را افت ــد کردی چن
مــن دیــده نشــد.به ایــن عقیــده هســتم کــه اگــر قرار 
ــاق  ــن اتق ــوم  ای ــق ش ــاب و موف ــن  کامیب ــد م باش
مــی افتــد.در ســال ۱۳۹۵ هـــ.ش در دانشــگاه خاتــم 
ــردم  ــام ک ــت ن ــوق ثب ــه و حق ــکده فق ــن دانش النبیی
بعــد ازپایــان دادن دوره کارشناســی در ایــن دانشــگاه 
ــرای  ــگاه را ب ــن دانش ــه در هیچی ــندم ک ــاال خرس ح
ــی  ــاد تحصیل ــن نه ــرا ای ــل انتخــاب کــردم زی تحصی
خصوصــی طبق شــعارش همیشــه در تاش شــگوفایی 
دانشــجویان اســت بــا توجــه بــه یــک مضمــون تحت 
عنــوان حقــوق اساســی افغانســتان کــه اســتاد بــه نــام 
عبدالعلــی محمــدی تمکــی تدریــس میشــد موضــوع 
ــه خصــوص شــورای  ــم شــیرین شــد ب ــر ای ــی ب خیل
ملــی افغانســتان و کنجــکاو شــدم تــا در ایــن نهــاد به 
ــاد توانســتم  کار آغــاز کنــم بعــد از تــاش هــای زی
ــده گان  ــس نماین ــط خارجــی مجل در کمیســیون رواب
بــه کار گماشــته شــدم مجلــس محــل رقابت سیاســی 
بــود و مــن در جیــرت بــودم کــه ایــن همــه رقابــت 

بــه خاطــر چــی ؟ مگــه تمــام مناطــق افغانســتان یــک 
ســان نیســت. مگــه تمــام مــردم از حقــوق مســاوی 
برخــوردار نیســت ؟ پــس چــرا ایــن همــه رقابــت ؟ 
پــس بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بــرای بعضــی وکا 
موضــوع ملــی مطــرح نیســت فقــط موضــوع ســمت 
ــس  ــدم پ ــر ش ــی متاث ــب . خیل ــوم مذه ــان ق و لیس
ــتم در  ــوری توانس ــت جمه ــات ریاس ــج انتخاب از نتای
ــه  ــای وظیف ــوری ایف ــت جمه ــی ریاس ــه سیاس کمیت
ــل  ــن اص ــه ای ــده ب ــه بن ــوری ک ــان ط ــم. هم نمای
ــن ٫  ــمت ٫ دی ــوم ٫س ــن ق ــرای م ــم )ب ــی میکن زندگ
مذهــب و لســان مطــح نیســت جــز اصــل انســانیت 

ــریت.  و بش
ب :  راز موفقیت دانشجویان را در چی میدانید؟

میپردازیــم بــه چنــد اصــل کــه قــرار ذیــل وضاحــت 
هم مید

1 حس کنجکاوی داشتن:
شــخص مــن هیــچ اســتعداد خــاص نــدارم امــا فقــط 
ــای را جســتجو  ــد راه ــتم. بای ــکاوی هس ــق کنج عاش
کنیــم کــه مــارا تحریــک بــه کنجــکاوی میکنــد. مــن 
کنجــکاو هســتم مثــا بــرای پیــدا کــردن علــت ایــن 
ــخص  ــت و ش ــق اس ــخص موف ــک ش ــه ی ــه چگون ک
دیگــر شکســت مــی خــورد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه مــن ســال هــا وقــت صــرف تحقیــق و پژوهــش 
پیگیــری  کارم.  ایــن  بابــت  خرســندم  و  کــردم 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــن راز موقعی ــکاوی م کنج

ــت. ــت اس موفعی
۲. پشت کار داشتن :

ــکاتم  ــرای مش ــط ب ــدارم فق ــوب ن ــن زکاوت خ م
زمــان زیــادی میگذرانــم. اگــر توجــه داشــته باشــید 
ــط  ــخص توس ــد در آدرس مش ــه بای ــه کادوی ک ب
پوســت انتقــال یابــد آدرس تــا زمــان کار آمــد اســت 
کــه کادو را بــه محــل کــه آدرســش اســت برســاند.

بــا اهــداف کــه داریــم میتوانیــم بــه مقصــد برســم اما 
ــود را  ــاص  خ ــت خ ــز موثری ــت کار نی ــتن پش داش

دارد.

مصاحبه با علی سینا ساحل
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۳. تمرگز بودن :
یــاد بگیریــد کــه در حــال باشــید و تمــام فکــر تــان  
را بدهیــد بــه کاری کــه در حــال حاضــر انجــام مــی 
ــن  ــراد اســت و ای ــوان اف ــز  ت ــرژی متمرک ــد ان دهی

تفــاوت پیــروزی و شکســت اســت
۴. قدرت تخیل :

تخیــل همــه چیــز اســت. مــی توانــد باعــث جــذاب 
شــدن زندگــی شــود. تخیــــل بــه مراتــب از 
ــام  ــد تم ــل پیش درآم ــت تخی ــر اس ــم ت ــش مه دان
ــی  ــانه واقع ــت نش ــده اس ــما در آین ــته های ش داش
ــد  ــل اســت اجــازه ندهی ــش نیســت تخی هــوش دان
چیزهــای قدرتمنــدی مثــل تخیــل بــه حالــت ســکون 

ــد  دربیاین
۵ . شکست پذیری و اشتباه کردن :

کســی کــه هیــچ وقــت اشــتباه نمــی کنــد هیــچ وقت 
هــم چیــز جدیــد یــاد نمــی گیــرد هرگــز از اشــتباه 
ــت.  ــت نیس ــتباه شکس ــون اش ــید چ ــردن نترس ک
ــر  ــر و ســریع ت ــرک ت ــر  زی اشــتباهات شــما را بهت

مــی کننــد  اگــر شــما از آنهــا اســتفاده مناســب کنید.
قدرتــی کــه منجــر بــه اشــتباه مــی شــود را کشــف 
کنیــد بــه نظــر مــن ایــن را همیشــه گفتــه ام  و اکنون 
ــت  ــه موفقی ــد ب ــی خواهی ــر م ــم، اگ ــی گوی ــم م ه
ــوید را ۳  ــی ش ــب م ــه مرتک ــتباهاتی ک ــید اش برس

ــر کنیــد. براب

۶. زندگی در زمان حال:
مــن هیــچ موقــع در مــورد آینــده فکــر نمــی کنــم، 
ــت  ــا راه درس ــد تنه ــد آم ــزودی خواه ــودش ب خ
آینــده شــما ایــن اســت کــه در همیــن لحظــه باشــید.

شــما زمــان حــال را بــا دیــروز یــا فــردا نمــی توانیــد 
ــاده  ــوق الع ــت ف ــن از اهمی ــن ای ــوض کنید.بنابرای ع
ــود را  ــاش خ ــام ت ــما تم ــه ش ــت ک ــوردار اس برخ
بــه زمــان جــاری اختصــاص دهید.ایــن تنهــا زمانــی 
اســت کــه اهمیــت دارد، ایــن تنهــا زمانــی اســت کــه 

وجــود دارد.
۷. خلق ارزش:

ــد  ــعی کنی ــه س ــوید، بلک ــق ش ــد موف ــعی نکنی س
ــرای  ــاش ب ــه ت ــود را ب ــت خ ــوید وق ــا ارزش ش ب
ــود را  ــت خ ــه وق ــد بلک ــدر ندهی ــدن ه ــق ش موف
صــرف ایجــاد ارزش کنید.اگــر شــما با ارزش باشــید، 
موفقیــت را جــذب مــی کنید.اســتعدادها و موهبــت 
هایــی کــه داریــد را کشــف کنیــد. بیاموزیــم چگونــه 
ــی  ــی را در راه ــای اله ــت ه ــتعدادها و موهب آن اس

ــد.  ــد باش ــران مفی ــرای دیگ ــه ب ــد ک ــتفاده کنی اس
تــاش کنیــد تــا بــا ارزش شــوید و موفقیــت شــما را 

ــرد. ــد ک ــب خواه تعقی
۸ . انتظار نتایج متفاوت نداشته باشید:

دیوانگــی یعنــی انجــام کاری دوبــاره و دوبــاره و انتظار 
ــد کاری را  ــی توانی ــما نم ــاوت داشــتن ش ــج متف نتای
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هــر روز انجــام دهیــد و انتظــار نتایــج متفــاوت داشــته 
باشــید، بــه عبــارت دیگــر، نمــی توانیــد همیشــه کار 
یکســانی )کارهــای روزمــره( را انجــام دهیــد و انتظــار 
داشــته باشــید متفــاوت بــه نظــر برســید. بــرای اینکــه 
ــا ســر  ــان را ت ــد خودت ــد، بای ــر کن ــان تغیی زندگــی ت
ــه  ــد، ک ــاوت کنی ــان متف ــکار و اعمالت ــر اف ــد تغیی ح

متعاقبــا زندگــی تــان تغییــر خواهــد کــرد.
۹ . دانش از تجربه می آید:

ــع  ــا منب ــت. تنه ــش نیس ــای دان ــه معن ــات ب اطاع
ــد.  ــی آی ــه م ــش از تجرب ــت دان ــه اس ــش تجرب دان
ــث  ــک کار بح ــام ی ــاره انج ــد درب ــی توانی ــما م ش
ــن  ــن بحــث فقــط دانــش فلســفی از ای ــا ای ــد، ام کنی
کار بــه شــما مــی دهــد. شــما بایــد ایــن کار را تجربــه 
ــال کســب  ــم. دنب ــدا کنی ــی پی ــا از آن آگاه ــد ت کنی
تجربــه باشــیم! وقــت خودتــان را صــرف یــاد گرفتــن 
اطاعــات اضافــی نکنیــم دســت بــکار شــوید و دنبــال 

ــه باشــیم کســب تجرب
1۰ . اول قانون بیاموز بعد بهتر بازی کنیم:

اگــر شــما قوانیــن بــازی را یــاد بگیریــد از هــر کــس 
دیگــر بهتــر بــازی خواهیــد کــرد. دو گام هســت کــه 
مــا بایــد انجــام بدهیــم اولیــن گام ایــن کــه شــما باید 
ــن  ــد، ای ــاد بگیری ــد را ی ــی کنی ــه م ــازی ک ــن ب قوانی
یــک امــر حیاتــی اســت.گام دوم هــم اینکــه شــما باید 
ــد. ــام بدهی ــر انج ــری بهت ــرد دیگ ــر ف ــازی را از ه ب

اگــر شــما بتوانیــد ایــن دو گام را حســاب شــده انجــام 
ــد موفقیــت از آن شماســت.  دهی

ت :  شــما دو دوره بــه نماینــده گــی از دانشــکده فقــه 
و حقــوق در محاکــم تمثیلــی اشــتراک کردیــد لطــف 

کــرده از دســتاورد هــای تــان بگویــد؟
همــان طــوری کــه قبــآ بیــان کــردم حــس کنجــکاو 
ــن  ــت و همی ــت اس ــرای موفقی ــی ب ــودن راه خوب ب
حــس کنجــکاوی بــود. دانشــگاه خاتــم النبییــن همــان 
ــد  ــاد تعه ــت نم ــدا اس ــعار آن پی ــه از ش ــوری ک ط
ــی و  ــود دروس عمل ــجویان خ ــه دانش ــص ب و تخص
ــد.و از  ــس میکن ــر تدری ــورت بهت ــه ص ــری را ب نظ
همیــن رو در برنامــه کــه در موسســه حقــوق بشــر و 
ــود اشــتراک  ــر شــده ب ــه زن دای محــو خشــونت علی
کــردم و بعــد از ســپری کــردن ۶ مــاده دوره نظــری 
در نهــاد نوبــت بــه نوشــتن میمــورل نویســی و مقالــه 
ــن  ــه م ــه مقال ــم ک ــه بگوی ــه بدبختان نویســی شــد ک
ــودم کــه  ــا خرســند ب ــرار نگرفــت ام ــد ق مــورد تایی
ــی از  ــده گ ــه نماین ــه ب ــر ک ــر دیگ ــم دلی ــک خان ی
دانشــگاه اشــتراک کــرده بــود مقالــه اش مــورد تاییــد 
قــرار گرفــت بلــه خانــم زرمینــه عظیمــی خانــم کــه 
چالــش هــای فــراوان و چالــش مــرد ســاالری در ایــن 
کشــور توانســت قــدم فراتــر بگــذارد و مایــع افتخــار 
ــه خــود و دانشــگاه شــود همــان گاه برایــم مجســم  ب
شــد کــه معیــوب بــودن مانــع موفقیــت نیســت بلکــه 
ایــن تــاش شــخص اســت کــه فــررد را بــه قلــه های 
بلنــد موفقیــت میرســاند. بعــد از میمــورل نویســی و 
ــرا  ــی اج ــم تمثیل ــرای محاک ــرای اج ــدیم ب ــاده ش آم
ــد در  ــه بای ــود ک ــرای ب ــن اج ــی اولی ــم تمثیل محاک
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بیــرون ازدانشــگاه بــه نماینــده گــی از دانشــگاه خاتــم 
النبییــن انجــام میدادیــم همــه مصمــم بودیــم کــه بایــد 
پیــروز شــوم و ایــن اتفــاق افتــاد از میــان دانشــجویان 
ــتراک  ــه اش ــی ک ــی و خصوص ــای دولت ــگاه ه و دانش
ــم  ــرای دانشــگاه  خات ــه ب ــن برنام ــد در ای کــرده بودن
النبییــن در ســفارت کانــادا در خضــور مقامــات دولتــی 
و نماینــده هــای خارجــی در ایــن مــکان مقــام نخســت 
را رقــم زدیــم لحظــه خوشــی و پیــروزی همــان لحظــه 
بــود کــه دانشــجویان خاتــم قــادر بــه پاســخ گویــی بــه 
ــان انتظــار  ــان اســترس زم ــود. زم ســواالت قضــات ب
ــی  ــات دولت ــی مقام ــت قضای ــت هی ــه اس ــه نتیج ب
نماینــده هــای دانشــگاه هــا و پیــروزی شــعار تعهــد و 

ــود. تخصــص ب
بــرای بــار دوم : کرونــا و دیگرگونــی جهــان و از 
ــی  ــی و تعلیم ــای تحصیل ــاد ه ــام نه ــر تم ــوی دیگ س
در قرنطینــه بودنــد موضــوع از آنجــا آغــاز شــد کــه 
بایــد در ســایت بــرای یــک برنامــه خلیلــی دلچســپ 
تحریــک حــس کنجــکاوی و از ســوی دیگــر اشــتراک 
ــتراک  ــران اش ــی از ای ــور حت ــر کش ــده از سراس کنن
بیــش از ۳۴۰ تیــم اســترس برنــده شــدن و مقــام هــای 
عالــی کســپ کــردن بعــد از تکمیــل کــردن میمــورل 
ــت  ــه تح ــدیم برنام ــه ش ــرای برنام ــاده اج ــا آم ه
عنــوان حقــوق اساســی مــردم افغانســتان کشــوری کــه 
همیشــه حقــوق اتبــاع آن توســط عــدی نقــض میگردد 
کشــوری کــه قانونــش مثــل تــار عنکبــود اســت زنبــور 
ــا  ــا مگــس ه ــد ام ــور میکنن ــی از آن عب ــه راحت ــا ب ه

در آن متوقــف میگــردد. بعــد از امــاده شــدن و امــاده 
گــی بــرای ایــن مرحلــه در دانشــگاه رنــا بــرای اجــرا 
ــرا  ــتم زی ــرس نداش ــن ت ــن از باخت ــیدیم م ــازم ش ع
ــه  ــرای برنام ــد از اج ــت بع ــن اس ــت م ــن موفق باخت
ــه ســیمی  ــم ب ــر از ۳۴۰ تی ــج بیســت نف ــام نتای و اع
ــامل  ــز ش ــن نی ــبختانه م ــه خش ــد ک ــل راه یافتن فاین
ســیمی فاینــل بــودم خوشــی برایــم دســت داد و اســتاد 
عبدالبصیــر نبــی زاده را از موضــوع آگاه کــردم دیگــه 
ــر  ــه خاط ــه ب ــود بکل ــرای خ ــه ب ــدم ن ــد میجنگی بای
شــعار  تعهــدو تخصــص بعــد از چنــد مــدت برنامــه 
فاینــل برگــذار شــد کــه بیســت نفــر اشــتراک کننــده 
بــا هــم رقابــت کردنــد بعــد اعــان نتایــج مــن موفــق 
ــه  ــود کــه بوســه ب ــه نهایــی شــدم و ایــن جــا ب مرحل
پرجــم نهــاد تعهــد و تحصــص زدم . بایــد آمــاده مــی 
شــدم بــرای یــک برنامــه خیلــی حســاس همــان برنامه 
فاینــل اســت. کــه در دانشــگاه خاتــم النبییــن میزبانــی 
شــد بعــد از اجــرا و اعــام نتایــج مقــام نایــب قهرمــان 
را بــرای دانشــگاه رقــم زدم البتــه مــن شکســت نخورم 
پیــروز شــدم زیــرا دانــش از تجربــه میایــد دســتاورد 
ــا  ــس ی ــت تندی ــای ظرفی ــه ارتق ــن دو برنام ــن از ای م
ــود و  هــم ســرتیفیکت نبــود دســتاورد مــن علمیــت ب
ــد و  ــعار تعه ــه ش ــیدن ب ــار بخش ــن افتخ ــتاورد م دس

ــود. تخصــص ب
ث :  نقــش محاکــم تمثیلــی در ارتقــای ظرفیــت 

دانشــجویان و مهــارت هــای حقوقــی آن؟
ــه اول  ــت ک ــن اس ــجویان ای ــه دانش ــن ب ــه م توصی
ــن  ــی ای ــم یعن ــازی کنی ــر ب ــم بعــد بهت ــون بیاموزی قان
کــه اول بایــد دانــش حقوقــی را فــرا گرفتــه و بعــد وارد 
عمــل شــویم . محاکــم تمثیلــی یکــی از الزمیــت هــای 
ــرا  ــرد زی ــد فراگی ــوق بای ــجویان حق ــه دانش ــت ک اس
ــوت  ــدن ن ــی ش ــه اجزای ــتگی دارد ب ــه بس ــن برنام ای
هــا و چپطــر هــای کــه روز مــره مــورد مطالعــه قــرار 
میگــرد محاکــم تمثیلــی دانشــجویان را آشــنا میســازد 
راجــع بــه دســتگاه عدلــی و قضــای نحــو رســیدگی بــه 
دعــوای در محاکــم ســارنوالی هــا چنانچــه کــه قبآنیــز 
ــه  ــس تجرب ــد پ ــی ای ــه م ــش از تجرب ــه ام دان گفت
کســپ کنیــد از هــر طریــق کــه شــمارا بــه موفقیــت 

ــی برســاند  درون
ــل در  ــان تحصی ــیرین در زم ــخ و ش ــرات تل ج:  خاط

ــگاه  دانش
دوران دانشــگاه و ســر کاس درس رفتــن بــرای همــه 
مــا خاطــرات شــیرین و تلخــی را زنــده می کنــد. دوران 
۴ ســاله تحصیــل پــر اســت از روزهــای درس خوانــدن 
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ــراج  ــی اخ ــا و حت ــا و گریه ه ــوخی  ه ــدن، ش و نخوان
شــدن ها!

حتــی اگــر بهتریــن داشــجوی دانشــگاه و کاس هــم 
بــوده باشــیم حتمــا در کارنامــه تجربــی مــان شــیطنت 
هــای کوچــک پیــدا مــی شــود.البته ایــن شــوخی هــا و 
شــیطنت هــا جــدا از دانشــجویان اســت کــه شــیطنت 

در خــون شــان عجیــن بــود.
ــعی  ــه دانشــجویان س ــود هم ــی ش ــه م ــتاد ک روز اس
مــی کننــد بــا هدیــه هــای رنگارنــگ دل اســتاد هــای 
کــه اذیــت شــان کــرده ایــم بــه دســت بیاوریــم. امــا 
غافــل از ایــن کــه هدیــه هــا جبــران خوبــی بــرای آن 
شــیطنت هــای کــه در کارنامــه داریــم نخواهــد بــود 

و بایــد درس کــه افتادیــم از ســر بخوانیــم 
۱۳ میــزان روز اســتاد اســت تنهــا روزی کــه کوشــش 
میکنــم بهتریــن باشــیم و اندکــی فقــط اندکــی دســت 
از شــوخی هــا و شــیطنت هــای معمولــی برداریــم زود 
ــه  ــد ک ــه بمان ــویم و البت ــی ش ــف حاضــر م ســر صن
اگــر امتحــان در آن روز باشــد حتمــا لغــو مــی کنیــم 
و میگفتیــم آخــر در روز اســتاد امتحــان میگیــرد؟؟؟!

شــیطنت هــا و شــوخی هــا و خاطــرات هســتند کــه 
همــه مــا در ۴ ســال دانشــجویی یــک بــار انجــام داده 
ایــم از خیابــان آزاری تــا ازیــت اســتاد ســر صنــف و 
درگیــری دانشــجویان بــا هــم . بشــتر ایــن خاطــرات 
مشــترک هســتند کــه دســت کــم هرکــدام مــا یــک 
ــوخی و  ــی از ش ــا بعض ــم ام ــه اش را داری ــار تجرب ب
ــه افــراد  شــیطنت هــای هــم هســتند کــه مختــص ب

خــاص هســتند.
پشنهادات 

ــرره داخــل دانشــگاه و  	 ــن مق ــق قوانی ــق دقی تطبی
ــش  ــم و دان ــت از عل حمای

ــگاه  	 ــل دانش ــی در داخ ــم تمثیل ــذاری محاک برگ
بــرای دانشــجویان و حتــی طبــق الزم چنــد واحــد 

ــرای عبــور از ایــن برنامــه  ب
ایجــاد پالیســی هــا و اتخــاذ تدابیــر مشــخص بــه  	

هــدف حمایــت و از دانشــجویان  

فرهنگ سازی اجتماعی مطالعه تحقیق  	
تقویــت زیــر بناهــای اقتصــادی ، اجتماعــی و  	

ــی  ــای آموزش ــت ه ــاد فرص ــق ایج ــی از طری هرهنگ
ــل  	 ــاری در داخ ــد رفت ــه ب ــدی علی ــارزه ج مب

دانشــگاه از ســوی دانشــجویان و کارمنــدان و 
ــدان  ــوق کارمن ــی ماف ــه نظارت ــک کمیت ــاد ی ایج

طــرح و تطبیــق برنامــه هــای مشــخص و منظــم  	
ــجویان در  ــی دانش ــردن آگاه ــد ب ــدف بلن ــه ه ب

ــا خــارج از دانشــگاه  داخــل دانشــگاه ی
ــا  	 ــجویان ب ــب دانش ــار مناس ــت و رفت ــن نی حس

همدیگــر ابــراز محبــت در حــدود شــریعت 
ــانی  ــت انس ــظ کرام ــامی و حف اس

ــط  	 ــی توس ــت علم ــک سیاس ــرای ی ــن و اج تدوی
ــام  ــودن تم ــت رس ب ــدان اداری و در س کارمن
کارمنــدان اداری بــرای دانشــجویان در زمــان 

ــمی ــای رس ه
سیر علمی دانشجویان در ارگان های زیربط  	
رقابــت ســالم دانشــجویان از تمــام دانشــکده هــا  	

بــا همدیگــر و ایجــاد هــم چیــن برنامــه هــای از 
طــرف دانشــگاه بــاالی تمــام دانشــکده هــا.

گشــترش فرهنــگ مطالعــه کتــاب و کتــاب  	
ــگری  ــه پژوهش ــترش روحی ــاد و گس ــی ایج خوان

دانشــجویان 
گشــترش فرهنــگ مطالعــه کتــاب و کتــاب  	

ــگری  ــه پژوهش ــترش روحی ــاد و گس ــی ایج خوان
ــردن  ــپری ک ــد از س ــر آن بع ــجویان و نش دانش
ــی  ــه گان ــای هم ــانه ه ــات و رس ــا در مج ــاد ه معی

معرفــی کــردن دانشــجویان در خــارج از دانشــگاه  	
بــرای ارتقــای ظرفیــت 

ــرای  	 ــوی ب ــادی و معن ــای م ــک ه ــدای کم اه
دانشــجویان ممتــاز و افتخــار آور دانشــگاه

ــارج از  	 ــگاه و خ ــل دانش ــیه در داخ ــدای برس اه
دانشــگاه کــه هــم کــف بــا دانشــگاه اســت حتــی 

ــارج از کشــور. در خ
و من اهلل توفیق 
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وقتی خیس از باران به خانه رسیدم 
برادرم گفت:چرا چتری با خود نبردی؟

خواهرم گفت:چرا تا بند آمدن باران صبردنکردی؟
پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد.
اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت: باران احمق

این است معنی مادر...
مادر بودن...!

مادر بودن سخت ترین و پر مشقت ترین کار دنیا است که تا آخر عمر هم باز نشستگی ندارد. و تنها حقوقی که بابت 
آن طلب میکند اندکی عشق است 
مادرم تو را عاشقانه دوست دارم 

وبا تمام وجودم به تو عشق می ورزم
مقام مادران 

مادران از تاریخ و زندگی بشر همواره مقامی بلند داشته اند . آثار دینی و ادبی ملت های گوناگون  درباره مادر نکته های 
آموزه های خواندنی و شنیدنی دارد. مسلمان نیز بر اساس آموزه های دینی خود مادر را در جایگاهی واال نشانده و حرمت 

او را پاس داشته اند. 
در روایت است شخص گناهکاری نزد پیامبر  آمد،و پشیمانی خود را آشکار ساخت و پرسید ؛ چی راهی در پیش بگیرم 

که خداوند سریعا از گناهان من درگذرد؟ رسول خدا پرسید: از پدر و مادر تو کدام یک زنده اند؟پاسخ داد: پدرم .فرمود به 
او خدمت کن. پس از رفتن آن شخص گناهکار ،پیامبر خدا )ص( به اصحاب فرمود:)اگر این مرد مادر میداشت وبه او 

خدمت می کرد. گناهانش به سرعت آمرزیده می شد(.

با احترام 
وحیده سادات 

دانشجوی سمستر سوم حقوق

مادر...!
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نبی ساقی         ۲۲ اسد ۱۳۹۹    دختری که نگذاشت، دنیا ناامیدش کند!
روزنامه هشت صبح

بــاران بــا شــدت عجیبــی می باریــد. هــوا بــرق مــی زد 
و صــدای وحشــت ناک تنــدر، دشــت دولتیــار را 
درمی نوردیــد و بــه ســرعت بــه ســوی کوه هــای 
ــده  ــن آم ــا پایی ــت. ابره ــاب می رف ــرجنگل و مرغ س
بودنــد. شــعاع دیــد کوتــاه بــود و بــاران و بخــار همــه 
جــا را فــرا گرفتــه بــود. دختــری بــا عصــا، کــه چــادر 
ســیاه کتانــی بــه ســر داشــت بــا پایــی کــه در قالــب 
گــچ بــود، در جــاده ای پــر از ِگل والی، تنهــا و بــی یاور، 
ــه را  ــرک خام ــاران، س ــت. ب ــه می رف ــرف خان ــه ط ب
در ِگل والی غــرق کــرده بــود. کفش هــای دختــر، پــر 
ــاره  ــاد. دوب ــچ. می افت ــش در گ ــود و پای از آب و گل ب
ــد  ــد. رع ــاال می ش ــاز ب ــاد، ب ــاز می  افت ــد. ب ــاال می ش ب
ــش  ــر و صورت ــه س ــاران ب ــت. ب ــه داش ــرق ادام و ب
مــی زد و قطــرات زالل آب از موهایــش می چکیــد 
ــر  ــان، ت ــادر کت ــد. چ ــی می ش ــک هایش یک ــا اش و ب
ــاران  ــا ب ــاال ب ــه ح ــود. رنگــی ک ــگ داده ب شــده و رن
ــت  ــود. نمی دانس ــه ب ــان یافت ــر جری ــورت دخت در ص
ــا خــود گریــه کنــد، یــا جیــغ بزنــد و راه  بنشــیند و ب
بــرود. راهــی کــه رفتنــش نیــز آســان نبــود و مســیری 
ــه ای را  ــر روز فاصل ــت. او ه ــی نداش ــا پایان ــه گوی ک
ــاند،  ــان می رس ــه پای ــه ب ــرش در ۴۰ دقیق ــه خواه ک
بــه دو ســاعت طــی می کــرد. دو ســاعت از ایــن 
ــه شــاید،  ــن فاصل طــرف، دو ســاعت از آن طــرف. ای
بــرای آدم هــای دیگــر، راه بســیاری نبــود، امــا بــرای 
ــوار  ــفر دش ــود، س ــا ب ــر عص ــتش ب ــه دس ــری ک دخت
ــال. در  ــام س ــر روز، در تم ــود. ه ــایی ب و طاقت فرس
ــا و  ــب. تنه ــار ســاعت در راه مکت ــا و ســرما. چه گرم

بــی رفیــق.
تولد در میان جنگ و بمباران

ــرت  ــاران و مهاج ــال بمب ــده، س ــال ۱۳۷۳، در دهک س
بــود. ســال جنــگ و هیاهــو. دولــِت مجاهدیــن و 
ــود.  ــاده ب ــه در افت ــردم منطق ــا م ــت، ب ــزب جمعی ح
اســماعیل خــان از هــرات بــه غــور لشــکر کشــیده بــود 
ــا  ــوخت. دهکده ه ــگ می س ــش جن ــار، در آت و دولتی
ــای  ــود از صــدای جت ه ــر ب ــاران و پ ــود از بمب ــر ب پ
ــا  ــن فض ــاروت. در چنی ــوی ب ــود از ب ــر ب ــی و پ جنگ
ــده،  ــی دهک ــای آفتاب ــی از صبح ه ــرایطی در یک و ش
ــد  در خانــه ی غریبانــه ی مرتضــا و مینــا، دختــری تول

شــد کــه اســمش را »زرمینــه« گذاشــتند. مرتضــا پــدر 
ــی  ــود و مدت ــده ب ــم مان ــادر یتی ــدر و م ــه، از پ زرمین
بــا خواهــر و دامــاد خــود بــه ســر بــرده بــود. بعــد از 
ــه  چنــد ســالی، نعیم بــای مامــای مرتضــا او را بــه خان
آورده بــود و دختــرش را بــه او داده بــود. مرتضا شــده 
بــود، خانه دامــاد. رســمی کــه بســیاری اوقــات عاقبــت 
رضایت بخشــی هــم نداشــته اســت. جنگ هــای منطقــه 
ــود. مهاجــرت  ــه مهاجــرت شــده ب ســرانجام منجــر ب
عمومــی و بــزرگ بــا تمــام اقــوام و تمــام خویشــاوندان. 
صدهــا کیلومتــر دورتــر از دولتیــار تــا مــزار شــریف و 

تــا کمــپ مهاجریــن دشــِت شــور.
زرمینــه، در مــزار شــریف کــودک یــک ســاله ای بــود 
ــد  ــای چپــش را مانن ــواده اش متوجــه شــد، پ کــه خان
ــد او  ــر چن ــد. ه ــت بده ــد حرک ــر نمی توان ــای دیگ پ
را بــه داکتــر بردنــد، امــا زیــاد توجــه نکردنــد و خیــال 
ــود  ــا بهب ــود خواهــد یافــت. ام ــه زودی بهب ــد، ب کردن
ــه غــور آمــده  ــاره ب نیافــت. مــردم حــاال از بلــخ، دوب
بودنــد. زرمینــه هفــت ســاله شــده بــود. خانــواده اش، 
ــد،  ــداوی کنن ــش را ت ــا پای ــد، ت ــرات بردن ــه ه او را ب
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ــت. ــی نداش ــه ی قناعت بخش ــا نتیج ــداوی ام ت
ــد  ــای تول ــاراِن روزه ــگ و بمب ــه از جن ــاال در منطق ح
زرمینــه خبــری نبــود. شــاگردان، گروه گــروه بــه 
مکتــب می رفتنــد. تحصیــل و تعلیــم، آرزوی هــر 
ــرد.  ــی می ک ــه زنده گ ــه در آن محل ــود ک ــی ب نوجوان
کــه  روســتایی  »تیل بای نظــر«،  ابتدایــی  مکتــب 
زرمینــه زنده گــی می کــرد، مــورد توجــه خــاص 

ــود. ــل ب ــذان مح متنف
ــف  ــه صن ــخصی اش را ب ــه ی ش ــه، خان ــِس منطق ریی
ــرای  ــتور او ب ــه دس ــود و ب ــرده ب ــدل ک ــی، ب درس
معلمــان، زمیــن خاصــی تعلــق گرفتــه بــود کــه کشــت 
ــد. در  ــان می دادن ــه معلم ــش را ب ــد و حاصل می کردن
ــا در دوره ی طالبــان، دختــران نیــز  همیــن مکتــب حت
ــارف  ــی از مع ــد. روزی هیأت ــی درس می خواندن پنهان
ــاب  ــود و در کت ــده و ب ــب آم ــن مکت ــه ای ــان، ب طالب
ــه  ــه اســم راحل ــود کــه شــاگردی ب ــده ب حاضــری دی
نیــز در حاضــری حضــور دارد. پرســیده بــود کــه ایــن 
دختــر در میــان پســران چــه می کنــد؟ رییــس منطقــه، 
ــر نیســت،  ــاگرد، دخت ــن ش ــود ای ــه ب ــات گفت ــه هی ب
ــود را  ــدرش، پســر خ ــواد هســتند، پ ــا کم س ــردم م م
نــام دخترانــه گذاشــته اســت. راحلــه رحمــان زاده ایــن 
ــد و از  ــم غــور را ریاســت می کن ــه ی معل روزهــا، تربی
دانشــگاه امریکایــی افغانســتان ماســتری گرفتــه اســت.

در کانکور سرتاسری
ســال ۱۳۹۳ زرمینــه کــه ســال ها مســیر بــازار تایمنــی 
تــا لیســه ی تیل بای نظــر را بــا عصــا پیــاده آمــده بــود 
و اول نمــره ی صنــف خــود بــود، مکتــب را بــه آخــر 
ــود کــه مرتضــا از جهــان  ــج ســال ب ــود. پن رســانده ب
رفتــه بــود و رمضــان بــرادر زرمینــه، مســوولیت 
ــب  ــه مکت ــی ک ــده داشــت. رمضان ــه عه ــواده را ب خان
ــود و  ــرده ب ــرک ک ــری ت ــم از ناگزی ــف نه را از صن
ــی  ــر، در صــف اردوی مل ــر دورت حــاال صدهــا کیلومت
ــواده  ــان خان ــت ارزگان، ن ــار امنی ــد و در کن می جنگی
خــود را نیــز تامیــن می کــرد. در ایــن ســال، رمضــان 
ــا خواهــرش را  ــود ت ــداز کــرده ب مقــداری پــول پس ان
بــه پاکســتان ببــرد و پــای او را عملیــات کنــد. زرمینــه 
ــه پشــاور رفــت  ــود کــه ب صنــف دوازدهــم مکتــب ب
ــا شــاید پایــش  و مهره هــای کمــرش عملیــات شــد ت
ــفاخانه ی  ــام در ش ــاه تم ــد. او دو م ــدا کن ــود پی بهب
ــش  ــای مکتب ــه درس ه ــذا ب ــود و ل پشــاور بســتری ب

ــت داده  ــز از دس ــی را نی ــود و اول نمره گ ــیده ب نرس
بــود. شــش مــاه بعــد، قــرار بــود زرمینــه دوبــاره بــه 
پاکســتان بــرود، امــا نرفتــه بــود. خانــواده، دیگــر پولــی 
در بســاط نداشــت کــه زرمینــه را بــه پشــاور برســاند. 
هنــوز هــم عصــا یــاور زرمینــه بــود. عصایــی کــه چنــد 
ســال قبــل شــفاخانه ی صلیــب ســرخ در کابــل زمانــی 
ــه او داده  ــود ب ــب ب ــم مکت ــف شش ــه صن ــه زرمین ک
بــود. عصایــی کــه اگــر زودتــر بــه دســتش می رســید، 
ــن  ــه ای ــد. زرمین ــر نمی ش ــش بدت ــاع پای ــاید اوض ش
ــه خاطــر مشــکل  ــرد. ب ســال در کانکــور اشــتراک ک
ــق  ــم دقی ــش ه ــود. انتخاب ــد ب ــا، ناامی ــود ام ــای خ پ
ــه  نبــود. وقتــی نتایــج کانکــور اعــام شــد، زرمینــه ب
ــای  ــه روی درده ــود. دردی ک ــه ب ــگاه راه نیافت دانش

دیگــر قــرار گرفتــه بــود.
به سوی تحصیالت عالی

زرمینــه امــا، دختــر محکــم و بــا اراده ای بود. او تســلیم 
ــت  ــوالن والی ــت معل ــاال او از ریاس ــد. ح ــرایط نش ش
غــور، ســاالنه ۶۰ هــزار افغانــی حقــوق معلولیــت گرفته 
بــود و شــنیده بــود کــه دانشــگاه های خصوصــی بــرای 
معلــوالن تخفیــف مناســبی هــم دارنــد. رمضــان نبــود 
ــت  ــم گرف ــک روز تصمی ــد. ی ــا او مشــورت کن ــه ب ک
کــه حقــوق معلولیتــش را بــردارد و بــه خاطــر تحصیل 
ــادر  ــه م ــود را ب ــان خ ــی پ ــرود. وقت ــل ب ــه کاب ب
ــگاه  ــه طرفــش ن ــا دلهــره و ســکوت ب گفــت، مــادر ب
ــر می فهمــی. اگــر  کــرد. ســرانجام گفــت خــودت بهت
ــش را  ــی و هزینه های ــی کن ــل زنده گ ــی در کاب می توان

تهیــه کنــی، خــدا پشــت و پناهــت باشــد.
ــری  ــال ۱۳۹۵ در موت ــای س ــی از صبح ه ــه یک زرمین
ســوار شــد و بــا آینــده ی نامعلومــی به ســوی کابــل راه 
افتــاد. وقتــی کابــل رســید و بــه دانشــگاه خاتم النیین در 
رشــته ی حقــوق ثبــت نــام کــرد، بــه رمضــان تمــاس 
گرفــت. از اول، بــا او مشــورت نکــرده بــود کــه مبــادا 
مخالفــت کنــد. رمضــان امــا، بــا زرمینــه موافقــت کرد 
ــه  ــی ب ــه هــر حــال ســاالنه ۲۰ هــزار افغان و گفــت، ب
ــه از شــهدا  ــی ک ــا حقوق ــه ب ــم. زرمین ــو داده می توان ت
و معلولیــن می گرفــت و کمکــی کــه از بــرادرش 
دریافــت می کــرد، می توانســت، ادامــه ی تحصیــل 
بدهــد. نتایــج سمســتر اول دانشــگاه کــه اعــام شــد، 
زرمینــه ۹۸ درصــد نمــره گرفتــه بــود. نمــره ای کــه او 
را مســتحق امتیــاز تحصیــل رایــگان می ســاخت. او ایــن 
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ــا  درجــه را در چهــار ســال تحصیــل، حفــظ کــرد و ب
توجــه بــه امتیــازی کــه بــرای معلــوالن در نظــر بــود، 
ــت  ــا هش ــت. او ب ــگاه نپرداخ ــه دانش ــی ب ــچ فیس هی
لیلیــه ی دانشــگاه خاتم النبییــن،  دختــر دیگــر در 
ــرادرش  ــاالنه از ب ــه س ــی ک ــود و پول ــه ب ــاق گرفت ات
ــه  ــه او می رســید، مصــارف لیلی ــن ب و ریاســت معلولی
و رفت وآمــدش را بــه غــور بــه خوبــی کفایــت 

می کــرد.
ــوق  ــه و حق ــکده فق ــال ۱۳۹۸ از دانش ــه در س زرمین
ــک دوره کار  ــرای ی ــن)ص( ب ــم النبیی ــگاه خات دانش
آمــوزی )عملــی منــع خشــونت( بــا جمــع از دیگــر از 
دانشــجویان ایــن دانشــکده، بــه موسســه حقــوق بشــر 
ــه در در دوره  ــد. زرمین ــی ش ــونت، معرف ــع خش و من
کارآمــوزی خــوش درخشــید و بــا شــرکت در مســابقه 
ــی و  ــل ابتدای ــونت، مراح ــع خش ــی من ــه تمثیل محکم
ــر گذاشــت و  ــت پشــت س ــا موفقی ــی را ب ــه نهای نیم
در مرحلــه نهایــی و فاینــل، از میــان شــرکت کننــده از 
دانشــگاه¬های مختلــف توانیســت کــه مقــام اولــی را از 

آن خــود نمایــد.
کارمند دادستانی کل

را  بســت   ۱۰ کل  دادســتانی  ســال ۱۳۹۹  اوایــل 
بــرای اســتخدام معلولیــن اعــان کــرده بــود. زرمینــه 
ــرای  ــه ب ــود ک ــری ب ــان ۱۳۷ نف ــز در می ــی نی عظیم
ــی  ــد. وقت ــت می کردن ــت ها رقاب ــن پس ــان در ای امتح
ــان ۱۰  ــه در می ــج امتحــان مشــخص شــد، زرمین نتای
نفــری قــرار داشــت کــه بــه دادســتانی کل راه یافتــه 
ــا  ــکل کرون ــر مش ــه خاط ــان، او ب ــد از امتح ــود. بع ب

ــل  ــه کاب ــی ب ــت. وقت ــار رف ــه دولتی ــا ب و تعطیلی ه
ــع  ــارنوال من ــت س ــه صف ــش را ب ــت، مکتوب برگش
ــع  ــه توق ــد. زرمین ــتاده بودن ــور فرس ــه غ ــونت ب خش
ــود  ــف ش ــتانی کل، توظی ــل در دادس ــت در کاب داش
ــاورد و  ــرادر کوچک تــرش را بی ــد خواهــر و ب ــا بتوان ت

ــازد. ــم س ــان را فراه ــه ی تحصیل ش زمین
امیدهای آینده

ــد: »وقتــی طــرف مشــکات  ــه عظیمــی می گوی زرمین
ــاور  ــم، ب ــی ام می بین ــی و اوضــاع زنده گ جســمی و مال
می کنــم کــه انســان خیلــی قــوی و بــا اراده ای بــوده ام. 
ــه  ــای ک ــت. طعنه ه ــختی اس ــت س ــت وضعی معلولی
در  کــه  و دل ســوزی هایی  کودکــی می شــنیدم  در 
ــد  ــن می ش ــه م ــت ب ــر معلولی ــه خاط ــالی ب بزرگ س
ــواده  ــاخت. در خان ــدم می س ــت و ناامی ــر دو ناراح ه
و اطرافیــان، کســی نبــود کــه مــرا تشــویق کنــد. مــن 
در مکتــب اول نمــره بــودم. امــا هیــچ کــس مــرا هیــچ 
وقــت تشــویق نکــرد. حــاال امــا، قوی تــر و امیدوارتــر 
ــز آرزو دارم  ــر چی ــر از ه ــتم. بیش ت ــته هس از گذش
پایــم را تــداوی کنــم. بعــد می خواهــم ماســتری 
بخوانــم و در وظایــف بهتــر و بلندتــری خدمــت کنــم. 
وقتــی بــه گذشــته ی خــود و بــه وضــع مالــی خانــواده 
و آن روز بارانــی در میــان آب وگل کنــار قشــاق 
ــرای خــودم هــم غیرقابــل  »چــکاب« فکــر می کنــم، ب
بــاور معلــوم می شــود. انســان اگــر بخواهــد، کارهــای 
ــع و  ــم قاط ــد. تصمی ــام بده ــد انج ــیاری می توان بس

ــارزه، مهــم اســت.« مب
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دانشجویان ممتازدانشکده فقه و حقوق به ترتیب نمره 
اول الی سوم نمره عمومی دانشکده

بی بی سمیه پرویزی
اول نمره عمومی
فیصدی نمرات: 99/05

سوسن علمیار
دوم نمره عمومی

فیصدی نمرات: 98/43

بلقیس سلطانزی
سوم نمره عمومی
فیصدی نمرات: 98/11
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EVAW MOOT COURT COMPITITION 2020

•	 Moot	Court	preparation	started	on	the	beginning	of	February,	before	
organizing	Moot	Court	Competition,	we	organized	pre	Moot	Court	session	for	
students	on	11th	of	February.	On	this	day,	students	prepared	and	practiced	in	order	
to	be	ready	for	general	round	Moot	Court	Competition.		
•	 Moot	Court	Competition	was	hold	on	13	and	14	of	February	60	.2020	
students	were	participated	in	Moot	Court	Competition	and	20	more	judges	were	
chosen	for	judging.	
•	 In	the	first	day	of	Moot	Court	Competition,	HREVO	hold	general	round	Moot	
Court	Competition.	This	competition	were	among	11	teams	of	different	universities	
of	Ghargistan,	Khatam-	All-Nabaieen,	Kabul	University	and	Aviceena.	
•	 Then	after	the	general	round	competition,	we	organized	the	semifinal	Moot	
Court	Competition	which	holds	among	6	teams.	These	6	team	selected	among	11	
team	from	general	round.	
•	 In	the	semifinal	round	only	6	teams	pleaded.	These	6	team	were	from	four	
universities,	1	team	from	Ghargistan	University,	1	team	from	Aviccena	University,	
1	team	from	Khatam-All-Nabaieen	University	and	3	teams	from	Kabul	University.	
These	6	teams	come	out	to	the	semifinal	based	on	the	high	score	of	judges.
•	 Final	Moot	Court	Competition	hold	on	March	2020	,4	at	the	Canadian	
Embassy	in	Kabul.	In	this	day	we	had	invited	around	100	participants,	60	to	65	
of	them	were	our	beneficiaries,	25	of	them	were	volunteer	judges	and	the	rest	of	
them	were	our	stockholders	representatives.	
•	 On	this	final	day	of	Moot	Court,	HREVO	appreciated	all	volunteer	judges,	
stockholders	and	students.	
•	 Due	to	Canadian	Embassy	limited	space,	we	could	not	invite	all	participants,	
but	only	30	beneficiaries,	some	limited	judges	for	a	panel	and	universities	
representatives	were	invited	to	the	Canadian	Embassy	for	the	final	Moot	Court	
Competition.	
•	 The	main	objective	of	final	Moot	Court	Competition	was	to	manifest	and	
figure	out	the	level	of	students	and	their	skills	of	advocacy,	communication	and	
legal	analysis	and	conversation	in	the	panel	of	moot	court	which	they	had	absorb	
during	6	to	7	months	of	CLEP.	
•	 In	the	final	round	Moot	Court	Competition	only	3	best	score	teams	selected	
from	6	team.	
•	 These	3	team	were	from	Khatam-All-Nabaieen,	Ghargistan,	Aviccena	and	
Kabul	University	.	Khatam-All-Nabaieen	University	took	the	1st	position	among	
four	universities.
•	 Besides	that,	the	students	whom	participated	in	article	writing	competition,	
also	presented	their	themes	on	women	issues	in	Afghanistan.	 حه
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دانشکده فقه و حقوق

تبدیل شدن دانشکده به مرکز معترب آموزش و تولید دانش حقوقی و کسب جایگاه برتر در میان مراکز 

مشابه در سطح کشور.

د هېواد په سطحه د ورته نهادونو په منځ کې د ښه ځایګې ترالسه کول، د حقوقي پوهې پنځونې او په  

معترب ښوونیز مرکز د پوهنځې بدلول.

 Becoming the University’s accredited center for the training and production of

legal knowledge and gain a leading position among similar centers nationwide

- تالش و برنامه ریزی برای سهم بیشتر در تولید و ترویج دانش حقوق و 
ارزشهای حقوقی در کشور.

- تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص  در عرصه های مختلف حقوق.
- برگزاری برنامه های فوق لیسانس با بهره گیری از امکانات علمی و پژوهشی 

مناسب.
- په هېواد کې د حقوقي پوهې او حقوقي ارزښتونو په پنځونه کې د ډيرې ونډې اخیستلو لپاره هڅې 

او پالن جوړول؛

- د حقوقو په مختلفو برخو کې د متعهد او متخصص انساين ځواک روزل

- د مناسبو علمي او تحقیقايت امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې د فوق لیسانس برنامو جوړول.

 Attempting and planning for greater participation in the production and

.promotion of knowledge of law and legal values in the country

 Training dedicated and specialized human resources in different areas of

.law

 Holding postgraduates degree programs with the suitable scientific and

research facilities


