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  !  قرن بيست و يکم  در مظلوميت زن                             

        بنام  سنار يوی  و                                
       »  قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان «                        

  
                                      

  و آخير  قسمت دوم

   

که ميان   ای يکی از تضاد های اصلی، خست اين نوشتار اشاره  گرديد ريکه در بخش نهمان طو

قانون احوال شخصيه اهل تشيع  «حقيقت و واقيعت های موجود درجامعه افغانی وجود دارد وبا انفاذ 

اين است که اساسأ بينيش تاريخی   گرديد مالبر وبصورت کامل  بخوبی فلسفی  اين تضاد  »نافغانستا

 »!من در آوردی « ،  هستی و انساننسبت به افغانستان  ماکشوردر فقها ء وجامعه شناسانبسياری از 

روج هيچگاه با انديشه ها و نظرات دانشمندان و فالسفه ای که م و است  بوده ، بيمار و معلولی 

به مثابه زيربنای اصلی واقيعت های تاريخی و سياسی در  که  » ی توحيد«  ی ئواستراتيژ دکتورين

که توجه همه جانبه و فراگيربه مسأ له   .هم آهنگی و انطباق نداشته اند  جوامع بشری شناخته می شوند

يکی از آنعده  يا ازدواج  به مثابه قرار داد تاريخی در  تمد ن بشری» زنا شوهری  « مهم  

جهت اجرأ و انجام اين  »مرد و زن«يعنی » خالفت خدا در زمين « ی است که هردو با ل موضوعات

، لهذا  به آن متوصل می گردند گداخته شده در آب تقوی  با استمداد از عقل و ِخرد   رسالت بزرگ

و گزاره ا  بينيش توحيدی طبيعی است که مطالعه و بررسی تمامی ابعاد اين قرار داد اجتماعی  بايد ب

 باقرار گيرند وقتی علمأ و دانشمندان جامعه ما  ی عميق  در جامعه مورد بررسی ها های الهی 

وشيوه ها مسأ له نهايت حساس و عاطفی ميان  زن ومرد را مورد تحليل و ارزيابی  اينگونه  متود ها

اين قضيه حقوقی و ها ی مربوط به بدون شک که به  بسياری ازپرسش ها و پيچيده گی  قرار دهند ،

سخ های قانع کننده ای خواهند يافت ، همچنان اگر همين مسأ له و يا هم جنبه های  ديگری از پامدنی 

نگريسته » انسان وزندگی  « ی تاريخی  نسبت به ئآن با نگاه های غريزی وبالخصوص بينيش ماد
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آن نتائج و بررسی ها بزبا ن و شيوه های به نتائج معيوب و بيماری خواهيم رسيد که هرچند شود 

  نوين و تازه ای  نيز بيان گرديده باشند 

مصوب جلسه  »قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان « بخوبی و آشکارا می بينيم که  چنانچه

 توشيحو) مجلس شورای ملی افغانستان (ه ولسی جرگ ١٣٨٧/ ١١/ ١٩عمومی روز شنبه مورخ 

نسبت به  ی معيوب  ماالمال از اين گونه بينيش ها رئيس جمهور افغانستان ١٣٨٨ماه حمل  شدهء

اين شريک مساوی الحقوق خليفه خدا در زمين بوده هستی ، انسان و اسالم بويژه جايگاه رفيع زن 

 جايگاه و مفهوم برخالف توجه به مفاهيم ابتدائی علم حقوق و از همه مهمتر است ، که متأ سفانه 

در اسالم به مثابه ستون فقرات و زيربنای يک  ميان زن و شوهر  »نکاح يا ازدواج  «اصل واالی 

قانون احوال شخصيه اهل « با تسويد ، تصويب و باالخره با توشيح وانفاذ  تمدن معنوی و انسانی 

 که در تاريخ خون آلود جامعهتوسط مراجع تاريخی مذهبی  اهل تشيع افغانستان  » غانستان تشيع در اف

همان طوری که در قسمت . خوانده ميشوند بکلی ناديده گرفته شده است  »تشيع درباری « ما بنام 

نخست نيز اشاره کرده ام همه مذهب ها و فرهنگ ها دو مرحله دارند ، که جامعه شناسان آنرا به نام 

فرسوده پير ، اعم از مذهبی و غير مذهبی وقتی يک انديشه ای . مراحل تهاجمی و تدافعی ياد ميکنند 

و کهنه می شود و توانمندی و صالحيت برای بقأ يش از دست ميدهد ، به حالت تدافعی رو می آورد 

ميزند و غير از خودش همه را محکوم ، نق وقتی از اطراف بر آن انديشه هجوم ميشود ، او دائيم نق 

تن نه ميدهد و هيچ وقت می کند و هيچ وقت خود را مورد شک و ترديد قرار نه می دهد و به تجديد 

و در هرگونه شرائطی نه ميتوانند بفهمند که شايد همه و دست کم بخشی از آنچه که بنام دين می فهمند 

و آنرا بنام دين عرضه می کنند ، اساسأ ضعيف اند و يا هم حد اقل بد و کج فهميده اند ، اين است که 

ميده اند يا اسالم را بصورت ناقص ويا بصورت انحرافی فهمی بينيم همه ء کسانی که مذهب را 

معيوب تلقی کرده اند ، يک حالت تدافعی شديد آميخته با عقب نشينی از زمان گرفته اند ؛ و در همان 

دالنه ، منطقی و عالمانه حالت نيز بجای اينکه خود شانرا مورد تجديد نظر قرار دهند  و بصورت عا

کمبودی های خود را به گردن  انند و به اين ترتيب ه محاکمه می کشنند ، ديگران را بقضاوت ک

روی همين دليل روشنفکران و انديشمندان ما ، علما و مجتهدان ما نا چار اند . ديگران حواله ميکنند 

تا برای مجهز شدن به انديشه و آگاهی ای که بتواند در اين قرن بويژه در جبهه های نيرومند ايد 

بايد  را پيدا کنند ، معنويتو  ديندفاع از اسالم و در مجموع ازستگی شائيولوژيک جهان معاصر 

باز هم اکيدأ البته  .انديشه ها و عقائد شانرا در کشاکش يک گفتمان انتقادی مورد آزمائيش قرار دهند 

اين نيست که همچون مرتاضان متحجر  ، راهبان » اجتهاد « که مقصود از باور بر اذعان بايد کرد 

اره  مذهبی ، مجرد از تحقيق و پژوهش های معاصر  استبداد چندين صد ساله قديم بر و عابدان سنگو

کرد  بلکه مجتهد معاصر  و  انسان را به زبان و واژه های جديد و مدرن معاصر،  ترجمه و تفسير
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انسان « با سالح علوم و آگاهی های مروج و حاکم بر زمان اش از همه اول  بايددانشمند روزگار

نه کسانی که به . د دا پرستی رهنمائی کنرا با ساس داده های فطرت و خ »و اسير در فاجعه  نيازمند

مسند فقاهت علمی در  جوامع عقب مانده ومظلوم بخصوص ملت مسلمان   راستی و يا هم به غلط 

در  و اسالم در  »آزادی اجتهاد« افغانستان  را با ابزار فريب و نيرنگ  اشغال کرده اند ، با شعار 

در » خليفه خدا « که بر انسان اين ای را کسوت يک يا چند روحانی نما ها استبداد تاريخی و قديمی 

که گويا عوام بزبان و ادبيات جديد  آنهم  زمين روا داشته شده است با خط و نشان کشيدن به مخالفين

واعظان و ناصحان اين  هيچگاه از مسؤليت اخالقی و علمی، !! الناس آنرا اجتهاد در دين بپندارند 

  . پروژه کاسته نه ميشود 

 »قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان « بنام  مصوبه ای  اصوأل آنچه که امروز در جامعه ما

شريعت . غوغأ برپا کرده است از يک تناقض اصلی ميان اين قانون و شريعت  اسالمی خبر ميدهد 

است ، چنانچه قبأل بصورت مختصر به انطباق » امت   قرآن و سنت واجماع« اسالمی که مشتمل بر 

. با قرآن پاک ندارد  هيچگونه سنخيت و ارتباطی آن  قانون باقرآن پاک اشاره گرديدبرخی موارد اين

همانا انجام رسالت انسانی خالفت زيرا اکثر محتويات اين قانون با فطرت و هدف زندگی بشر که 

 جالب و سخت شگفت انگيز .و تاريخ بشر است منافات دارند  ندر زمي»مرد و زن « انسان اعم از

فقهای نامدار  بنام تنها  دکتورين قابل افتخار »قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان «  کهاست 

جامعه تشيع کشور ما که در حيات چند صدسال آخير نظيری نداشته است و اکنون به برکت اين 

عظيمی از قدرت اند و حواريون و » !!دم و دستگاه « ر  که  دارایمراجع نامدارمذهب تشيع در کشو

هر روز عناوين و القاب تازه ای علمی و مراتب دست اول  »مجذوب در واليت آنها« مداحان 

 ،روحانی را نثار اين متوليان  مذهب تشيع می سازند در جامعه فقير و مجروح ما نافذ گرديده است 

که با  کنند  ناچاراند که اسالم را در سطح انديشه ء معاصر قرن ما مطرح بی آنکه بدانند ، برای اين

، ا لبته  قيق ، علمی و آگاهانه داشته باشند اساسی ترين جريانات ايديولوژيک جهان معاصرآشنائی د

مشهور عصر همچون  بصورت سطحی از علوم جديد و همچنان از فالسفه و مکاتب ميتوان 

ليزم ، کاپيتاليزم و غيره مطالعاتی داشت ، اما به عنوان يک انديشمند و فقيه و مارکسيسم ، اگزستا نسيا

روشنفکرمسلمان اين نوع اطالعات که گاه گاهی انحرافی و بی پايه ميباشند هيچگاه  در حد رهبريی 

نوين انديشه ها و در جبهه در معرکه هرگاه  نيست و کافی  يک جامعه عقب مانده مانند افغانستان

و فکری زمان کنونی قرار گيرند آنوقت ميدانند که دست شان خالی است و به عنوان رهبران  علمی

و به آنچه که از آن . جامعه نسبت به افکار اسالمی مدافعين ضعيف و درمانده ای به شمار می روند 

 اين است که ناچار بايد برای مجهز شدن به. به  دفاع می خيزند  صدمات مهلکی وارد می کنند 

انديشه و آگاهی های انسانی که بتوانند در اين قرن و در اين جبهات نيرومند ايديو لوژيک جهان 
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شائيستگی دفاع عالمانه و آگاهی بخش از اسالم را پيداکنند و اساسی ترين ايديولوژی ها را از روی 

ن ايديولوژی آ وهوادار،تا حتی کسانی که طرفدار. متن و به شکل بسيار دقيق و علمی بررسی کنند 

محسوب ميشوند ، اعتراف کنند که مخالفين شان براستی هم اين انديشه ها و افکار را می شناسند و ها 

کسانی که می خواهند اسالم . يا هم حتی نسبت به آنها هم در شناخت انديشه های مخالف قوی تر اند 

د از پايگاه و تربيونی استفاده کنند را به عنوان يک ايديولوژی در جامعه و تاريخ معرفی کنند نا چار ان

مشروعيت  جامعه  فقير و درمانده ونسل  که درامتداد تاريخ خون آلود جوامع بشری از ميان مردم

و  چاره گان و مظلومان جامعه و ياریو بزرگترين رسالت شانرا برای نجات بي کسب کرده باشند

م های  منحط سرمايه داريی معاصر به انجام دستگيريی بالفعل آنها در برابر طوفان های هولناک نظا

  . رسانند 

  نگاه مراجع مذهبی اهل تشيع جهاناز » اهل تشيع قانون احوال شخصيه «  :  ٢

قانون احوال شخصيه اهل تشيع «  همچنان و اسالم در مسأ له اجتهاد اکنون  با يد ببينيم که 

و مواضع روشن  چه منزلتی اند  ی مذهب تشيع دارایمراجع اعال برخی از نظر» افغانستان 

  وصريح مراجع و منابع پذيرفته شده اهل تشيع جهان نسبت به اين قانون چيست ؟ 
در پاسخ به پرسش  ن اسالم و تشيع علی  منتظری يکی از مراجع مشهور  جهاآيت اهللا العظمی  حسين

بويژه راجع  حقوق زنانهای کميته زنان کانون مدافع حقوق بشر که سواالت گونا گونی را در مورد 

حق قضاوت زنان ، ضرورت اجازه  حق طالق ، ديه ، شهادت ، سن مسؤليت کيفری دختران ،« به 

دامت (علی منتظری از محضر آيت اهللا حسين  »و چندين مسا ئل ديگری  پدر در ازدواج دوشيزه گان 

پاسخ های که آيت اهللا ختصرومن در اين يادداشت کوتاه بصورت خالصه و م ند  پرسيده بود ) برکاته 

  .بصورت مختصر اينگونه و ذيأل تکرار ميکنم ارائه نموده است  ها العظمی منتظری به آن

کميته زنان کانون مدافعان حقوق بشر در نظر دارد جلسات : احترامأ به استحضار می رساند : سوال 

  :ت ذيل برگزار نمائيد بحث و گفتگوئی ميان صاحب نظران و فعاالن زنان در رابطه با موضوعا

حق طالق - ٧–سن بلوغ  – ۶سن کيفری دختران  - ۵شهادت  - ۴ديه  -٣زوجات تعدد   -٢ –ارث :  

موجب خرسندی اين کميته  خواهد است که پاسخ های .  . . . . . . . . . . ، حق قضاوت زنانزنان 

  . دارد  دريافتعالمانه جنابعالی را به پرسش های در خصوص موارد فوق الذکر 

مستند قرآنی و جود دارد ؟ آيات » فوق الذکر « آيا در مورد هريک از موضوعات مورد نظر  

  . . . . . . . . . . . . . مربوط به تفکيک در خصوص هر مورد و تفاسير آنها ذکر گردد 

  . . . . .  جامعه ائط کنونی بررسی مشکالت فعلی ووضعيت اجتماعی زنان ايرانی  در شر

  کميته زنان کانون مدافعان حقوق بشر    ر باتشک
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  بسمه تعالی 

با سالم و تحيت ، پاسخ استداللی و تفصيلی به موضوعات مورد سوال نياز به تأ ليف چندين مجلد 

، زيرا اينگونه موضوعات درابواب مختلف فقه قرنهاست که مطرح کتاب و صرف وقت زياد دارد 

. است و اقوال و نظريات زياد وگوناگونی در مورد آنها ارائه شده و هرکدام مستند به ادله ای ميباشد 

که در يکی دوصفحه پاُسخ مستدل و تفصيلی به آنها داده شود آنگونه که بنابراين نبايد انتظار آن باشد 

ايد از طرف ديگر طرح وبحث اين موضوعات آنهم به شکل استاللی و صناعتی تياز به شما نوشته 

آن دارد که متصديان جلسات بحث و گفتگوی کامأل مسلط برصناعت فقه و اصول فقه و علم رجال و 

بديهی است طرح و بحث هر موضوع تخصصی بايد با توجه و تسلط . درايه و مقدمات اينها باشند 

  .....مربوطه باشد  کامل بر صناعت

در رابطه با سوال اول که برای هريک از موضوعات مذکور از مستند قرآنی سوال شده است :  ١

مستند مسائل فقهی منحصر به قرآن نيست ، بلکه عالوه بر قرآن ، احکام قطعی عقل : بايد يادآورشوم 

د شارع و حداقل غير منهی او وسيره قطعی عقأل که مورد تائي) ع(و روايات معتبر منقول از امامان 

حجت شدن احکا م عقلی که واضيح است ، اما حجيت . قرار گرفته باشد نيز مستندات آنها ميباشد 

: بدست می آيد، از آنجمله ) ص(ل از پيامبر اکرماز روايات متواتر و قطعی منقو) ع(روايات امامان 

به عنوان دو مرجع معتبر تا روز را  قرآن وعترت) ص(پيامبر اکرم روايت متواتر ثقلين است که 

و حجيت سيره غير . قيامت معين نمودند و عدم ضاللت امت خود را مرهون تمسک به آن دو کردند 

. منهی عقأل توسط شارع نيز ناشی از حجيت تقرير شارع است که جزو سنت او محسوب ميشود 

........................................  

ست که مسأ له عقل جمعی و صائب و به دور از شهوات و منافع خاص گروهی در چنين وضعيتی ا
يا اقتصادی مطرح می شود و در مواردی که مورد شبه و ترديد قرار می گيرد فقيه با استناد به ادله 
مربوطه وبا استفاده از عقل جمعی کار شناسان متعهد که اسير شهوات و منافع خود نباشند می تواند 

خود به نتائجی برسد که هم مستند قوی دينی داشته باشد و هم متکی به مصالح و در اجتهاد 
ودر احکامی که از تيررس عقل جمعی .  مفاسدی باشد که عقل جمعی انسان ها آنها را تائيد می کند

مانند بسياری از فروع و جزئيات عبادات و نيز بخش وسيعی از غير عبادات و فهم بشری خارج است 

ونه امور آنچه مطلوب شارع است و عقل نيز به آن قضاوت ميکند اين است که رشد ، در اينگ

فرهنگی جوامع به اندازه ای رسانده می شود که زمينه عمل به احکام شريعت با آزادی و آگاهی در 

اکراه افراد . اين جوامع فراهم گردد ، نه اينکه با زور و اجبار ، افراد به عمل به احکام مجبور شوند 

  . . . کامأل مخالف است » ال اکراه فی الدين « به دين ورزی با آيه شريفه 
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در مورد احکام مربوط به زنان و مردان ، بايد توجه داشت بخشی از احکام آنها ناشی از ساختار 

البته در اين بخش نيز . خلقت و تفاؤت جنسی و روحی آنان می باشد که قهرأ بايد تفاؤت داشته باشد 

وبخش ديگرناشی . از تفاؤت در ساختار روحی و جسمی ميباشد بايد عدالت مراعات گردد ناشی که 

. مربوط به جامعه است از نقش مردان وزنان در تنظيم خانواده و مديريت جامعه و تحمل کار های 

قابل . وبخشی نيز ناشی از نقش مردان وزنان در تأ مين معاش و اقتصاد خانواده و جوامع ميباشد 

ر نيست که چند بخش آخير در همه زمانها و مکانها و در جوامع قديم و جديد يکسان نخواهد بود انکا

اما بايد با نظر کار شناسان متدين و با . و ميتواند زمينه تحول و تغيير موضوع احکام را فراهم نمايد 

  . استناد فقيه به ادله مربوط باشد و گر نه جز هرج و مرج نتيجه ای نخواهد داشت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

اين بود گوشه ای از صدها فتوا و نظريات  يکی از مراجع نامدار جهان تشيع که اگر بنابر ملحوظات 

ای مو، ِاعمال و اجر و سينه چاک سراپا قرص سياسی و وابسته گی های  معين اقتصادی   هواداران

در راه اثبات حق موانع ايجاد نکنند با کمی دقت و تأ » قانون احوال شخصيه اهل تشيع « به موی  

صالحيت حقوقی و  عدم  با» قانون احوال شخصيه اهل تشيع « بر تضاد بنيادی به اصطالح مل 

 ،بينظير  ضعف و شکننده گی و با. اعتراف خواهند کرد تدوين و صدور چنين فتوی ها  مراجع فقهی 

سياسی و » لرزان مشروعيت « بنام مذهب و قدرت بر بلندای برج  که "دم و دستگاهی "تمامی 

وبدو ن شک درک خواهند کرد . پی خواهند برد   اعمار کرده اند مافيائی  جامعه افغانی  ی اقتصاد

ِخرد و  از بدون پشتوانه و فارغ  که مذهب فردا ديگر مذهب جهل وجور و تعصب و شعار دادن های

   .نخواهند بود آگاهی  

انکار کرد که نزد اکثريتی از دانشمندان ، روشنفکران  و فقهای جوامع  يد از اين حقيقت روشن اما نبا

و زندگی  تاريخی و اجتماعی  ی بويژه د ر حوزه ساختاراسالمی نسبت به مسأ له حقوق و امتيازات 

طه اين است که بسيار ی از مفاهيم ارزشمند و پر آن مغال وزن  يک مغالطه اساسی وجود دارد ، 

 امتياز و قدردانی از مقام زن بايد تلقی شود بهافتخاری در حوزه دين و شريعت که بصورت  واضيح 

  » !!وق مبهم حق« نوع و برای احيأ ی اين  درقلمرو حقوق زنان عنوان می گردند مثابه حق تلفی 

که اگر دانشمندان و فقهای . ينيسم را به وجود می آورند ی از فيمفراوان نهضت ها و جنبش های 

مسلمان با مطالعه دقيق و همه جانبه روند حقوقی اين فرايند را مورد بررسی قرار نه دهند بدون شک 

که نه ميتوانند با توصل به تصويب  و ِاعمال  قوانين منجمد و خشک امواج طوفانی را که ريشه های 

  .را نشانه گرفته است سد واقع شوند فرهنگ  و معنويت ملتها 

يکی ديگر ی از مراجع تقليد تشيع در جهان است که در پاسخ به خانم آيت اهللا سيد يوسف  صانعی 

فهيمه خضر حيدری خبرنگار روزنامه اعتماد ملی وقتی از آيت اهللا العظمی يوسف صانعی سوال 
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مائيد زن ومرد در دين اسالم برابر ند  شما می فر :راجع به حقوق زن با چنين مضون می پرسند که 

و جايگاه زن در قرآن جايگاه والی است و لی در عمل من به عنوان يک زن مدام با تضعيع حقوق ام 

  :آيت اهللا صانعی در پاسخ چنين می فرمائند..... در قوانين نوشته شده بر اساس اسالم روبرو می شوم 

به هر حال اين مشکل ،مشکل شما است و ....تا ما حل کنيم شما بفرمائيد که در کجا مشکل وجود دارد 

آيت اهللا صانعی پس از شنيدن اين پاسخ کوتاه خبر . . . . . .شما بهتر ميدانيد عرض کردم خدمتتان قبأل 

ما در بسياری از مسا ئل مانند ديه گفته ايم : نگار روز نامه اعتماد ملی اينگونه ابراز نظر می کنند 

شما ديگر چه . ما ميگوئيم زن ميتواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقيه بشود ز آن حتی باالتر ا

می خواهيد ؟ اما وظيفه قانونگذار است که اينگونه قوانين را وضع کند در آن صورت مقصر ما 

خانم فهيمه حيدری می پرسند ، پس نقش مراجع عظام در انطباق قوانين با موازين اسالم که . نيستيم 

وارد يک بحث جدی می شود وبا  آيت اهللا يوسف صانعی  ما می فرمائيد جانبدار زن هستند چيست ؟ش

  : قاطعيت می گويند 

هر فرد ديگری هم تا به قانون نرسيده است ، فتوای . مرجع تقليد فتوی می دهد . . . ال اله اال اهللا « 

ی پرسد که به نظر شما اآل ن ضرورت خانم خبرنگار مجددأ م. . . مرجع تقليد خود را عمل می کند 

. بله وجود دارد : تغيير در قانون وجود دارد يا نه ؟ آيت اهللا صانعی بالدرنگ در پاسخ می فرمائيد 

در فتوی است که فقه شيعه بر اين ) حفظهم اهللا (الزمه اين تغيير هم در درجه اول آزادی مراجع تقليد 

توی تفاؤت وجود دارد چرا که فقيه برداشت خود را از فقه اما ميان قانون و ف.آزادی استوار است 

بيان می کند و اين قانون گذار است که بايد با رعايت مصالح بر اساس فتوی قانون بنويسد و آنچه که 

که براساس ميتود های فقهی . است  کتاب و سنت و عقل در نظر فقيه مطرح است دالئل اعم از

کند اما قانون گذار بايد از ميان اين فتأ وا آنچه راکه نفع اجتماع و مردم نباط خود را از آن بيان می است

حاأل شما برويد ببينيد از نظر آقايان چه چيز برای جامعه انفع .در آن است به عنوان قانون بنويسد 

  » .من نه ميدانم خودشان می دانند . است 

از ديد دانشمندان » ه تشيع افغانستان قانون احوال شخصي« بنأ وقتی اکثريتی از مفاهيم مندرج در 

نامدار جهان اسالم بويژه مراجع مذهب تشيع که تدوين کننده گان و حاميان اصلی اين قانون بر آن 

استناد ميکنند مورد غور و مداقه قرار گيرند همانا برداشت های متحجرانه از اسالم است که امروز 

الی فرهنگ در جهان بسياری از از ارزشهای متع »بنياد گرأ « برای تحقق و ِاعمال اين قرئت 

ميتوان گفت ، اين  لهذا به آسانی .به آتش کشيده می شوند   سربازان کور دل انسانی و اسالمی بدست

فرايند اعتقادی در جامعه افغانی  پيش از اينکه پديده ای سياسی و خاص باشد يک گفتمانی است که 

يد آنرا در زمره نوع برداشت ويژه و متجرانه  از اسالم طبقه نظريه و روش خاص خود را دارد و با 

اعم از مردان ميان ملت مجاهد و مسلمان افغانستان » مجسمه نفرت و کينه ها « بندی کرد و آنرا بايد 
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ناميد ، هر چند اين قانون به عنوان يک گفتمان مورد عمل ، تازه و متعلق به اين و زنان اين کشور 

، ی آن را ميتوان در تاريخ جهان اسالم با خارجی گرائی يشه ها ی منفرد و عنصرزمان است اما ري

اشعری گری و سلفی گرائی تبار شناسی کرد ، يعنی در سنتی که عقل و عقالنيت و جايگاه راستين 

زن مسلمان را تحقير ميکرده و برای آن در حوزه دين شناسی و جامعه شناسی هيچگونه اعتباری قائل 

از سوی ديگر عناصر و مؤ لفه . يا هم بدان جايگاهی تبعی و حاشيه ای می بخشيد ه است  و نبودند

در دو وجه مذهبی آن در قرون گذشته و دوران ماقبل مدرن ، » قانون «های منفرد و پراگنده اين 

که کمتر بحران زا می شد ، چرا که پارادائيم واحد سنتی حاکم بر آن دوره ها حدودی را تعيين ميکرد 

 جهانی يا انقطاع–تمامی مخالفانش را محصور خود می ساخت و هيچگونه امکان گسست زيست 

اما با ؤرود جهان به دوره مدرن و متأ ثر شدن جوامع . فعليت نه بخشيد  بنيادی در ُافقهای انديشه را

طقی و دينی از پديده های مدرن  فکری و سياسی حفر ها ی عميق  ايجاد شده که هر نوع روابط من

تضاد چنانچه .جه می سازد اودوران قديم را با چالش های جدی مفقهی » قوانين «اجتهادی با تمامی 

به خوبی مشا هده  »جامعه انسان و« بينی توحيدی همانا نگاه علمی به با جهان » قانون « روشن اين 

هم با معرفت و » قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان « بدين سبب معرفت شناختی . می شود 

البته اين  .علم بشر کنونی و هم با نهاد ها و مناسبات و اقعأ موجود گسست و تناقض پيدا می کند 

مبحث علمی و اکادميک ماسوأ از نيت اصلی حاميان و راه اندازان اين قانون است که با شواهد موثق 

» قانون احوال شخصيه تشيع « ی و غير قابل انکار يکی از عمود ها و گرداننده های اصلی  سنار يو

حين زمام داريی حکومت طالبان بر افغانستان اظهار هر نوع حمايت خويش  را به گوش  مراجع 

البته انگيزه اصلی و دريافتن ارتباط اينکه چگونه  . سياسی زمامداران وقت رژيم طالبان رسانده بودند

از سوی بويژه درسطح پاکستان  منطقه سی در جهان وپس از تغييرات گسترده سيا» قانون « اين 

المی  افغانستان مجلس نمائنده گان مردم افغانستان به تصويب رسيد و از سوی رئيس جمهور اس

س جمهور يرئتوشيح و ِاعمال مصوبه  مشابهی از سوی آصف علی زرداری  و با توشيح گرديد

سياسی  و يان اين دو رويداد تاريخی رتباطی  دارد  و ماکستان چه اپدر بخشی از ايالت سوات  پاکستان

در  اين پروژه  چه نسبتی موجود  است ؟ اجرا يوی از لحاظ اشتراک ريشه ها ورگه های  اعتقادی و 
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