
احوال شخصيه شيعيان، فروع فقهی 
  درکرسی اصول حقوقی

 حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر افغان در اسلو
 برگرفته از سایت فارسی بی بی سی

امضای قانون احوال شخصيه شيعيان از سوی رئيس جمهور کرزی، مـوجی از واکنشـها را   
 . داخلی، محافل سياسی ـ بين المللی ونيز مدافعان حقوق بشر برانگيختدر مجامع 

قانون اساسی صورت گرفته است که مقـرر مـی دارد،    131تدوین این قانون برمبنای ماده 
محاکم برای اهـل تشـيع، درقضـایای مربـوط بـه احـوال شخصـيه، احکـام مـذهب تشـيع را           

  .مطابق به احکام قانون تطبيق می نمایند

 د سياسی با مسایل حقوقیبرخور

جدا از هرچه صواب و نا صواب، پيرامـون ایـن پدیـده در رسـانه هـا ونيـز مجـامع سياسـی ـ          
مدنی، آنچه در مورد این مسأله بصورت جدی و واضح می تـوان گفـت ایـن اسـت کـه هـم       

قــانون احــوال شخصــيه شــيعيان و هــم، مروجــان ومــنعکس کننــدگان آن در پدیــد آورنــدگان 
  .رسانه ها، از یک موضوع حقوقی وفقهی، یک مقوله سياسی ورسانه ای ساخته اند

  
مواردی از این قانون که به مسایلی مانند ارث، سن ازدواج وروابـط زناشـویی مـی پـردازد،     

تـا مـانع بيـرون رفـتن زنـان از خانـه       بویژه، آن مواردی که مشخصا به مردان حق مـی دهـد   
شوهرانشان را بر آورده کنند؛ " جنسی"شوند و یا زنان را مکلف می کند تا خواسته های 

مغایر باروح قانون اساسی و آشکارا در تضاد با بند پنچم و هشتم مقدمه ایـن قـانون و نيـز    
کــه  مــاده هــای هفــتم، بيســت و دوم،و بيســت وچهــارم ایــن قــانون اساســی مــی باشــد

برمبنای آن، قرار است درجامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، تبعيض، خشونت و مبتنی 
  . برقانونمندی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانيی ایجاد شود

در چنين جامعه ای هر نوع تبعيض وامتياز بين اتباع ممنوع و زن و مرد دربرابـر قـانون دارای   
  . مــــت انســــان از تعــــرض مصــــئون اســــتحقــــوق و وجایــــب برابــــر بــــوده وآزادی وکرا

این قانون همچنين مغایر با ماده های ششم وهفتم وبند سوم ماده بيست ونهم اعالميه 
جهانی حقوق بشر است که تصریح مـی کنـد هـرکس حـق دارد شخصـيت حقـوقی او در       
همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و همه حق دارند بدون تبعـيض  

  . قانون برخوردار باشد ازحمایت

  . در قانون اساسی افغانستان اعالميه جهانی حقوق بشير پذیرفته شده است

  فروعات فقهی 

مسایلی مانند حق تمکين زن از شوهر در امور جنسی و یا فعاليت هـای اجتمـاعی، جـزء    
و مبـانی آن تـا بـه عنـوان مـواد اصـلی در قـانون        " اصـول " فقه شيعه است نه جزء " فروع"
  . حوال شخصيه آورده شوندا

این قانون چنانچه با همين صورت وسيرت، زمينه واعتبار عمل پيـدا کنـد، بزرگتـرین چـالش     
حقــوقی، فرهنگــی، خــانوادگی واجتمــاعی را درحــوزه ی زنــدگی سياســی ـ اجتمــاعی     
شيعيان افغانستان، به ویژه در سرنوشت زنان این جامعه که به عنوان پویـا تـرین وجسـور    



ر اجتماعی در فعاليت های اجتماعی ومشارکت های فرهنگی ـ سياسـی تبـارز    ترین قش
  یافته اند، فراهم خواهد ساخت

ثانيا این فروعات، هم در فقه شيعه وهم در فقه اهل سنت وجماعـت، مشـترک ومشـابه    
است و از این رو، ضرورت ونيازی به تفصيل وتـدوین آن در قـانون احـوال شخصـيه شـيعيان      

اند به عنوان یک رویه قضایی در محاکم، مورد تفسـير و تبيـين حقـوقی قـرار     ندارد و می تو
  .گيرد

به نظر می رسد در تدوین قانون احوال شخصيه شيعيان، عناصر خاص وشناخته شده ای 
نقش اساسی داشته اند که عمدتا نماینده وحامل اندیشه وقرائت کامال سنتی وجامـد از  

  .مبانی فقهی وحقوقی شيعه هستند

چه روشن است این است که بخش عمده ای از علمـا و فقهـای نـو انـدیش، و برخـی از      آن
مراجع تقليد مانند آیت اهللا محقق کابلی و نيـز حقوقـدانان شـيعه در افغانسـتان، ایـن نـوع       

  .قرائت فقهی را نقد کرده اند

در این مورد می توان درسيمنار علمی که به بررسی قانون احوال شخصيه ی شـيعيان در  
دانشگاه کاتب در تابستان سال گذشته در کابل برگزار شده بود، اشاره کـرد کـه بسـياری    
از فقها وحقوقدانان مجتهد و نو اندیش شيعه، به روشنی مواد و موارد جنجالی این قـانون  
را نقد کردند و پيشنهاد نمودند که مواد این قـانون مـی بایـد مبتنـی بـر درک شـرایط روز و       

لل متحد و اعالميه جهانی حقوق بشر و اصول و معيارهای دمکراتيـک،  منطبق با منشور م
  .تدوین و تعدیل شود

  تعارض با واقعيت های اجتماعی 

موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه شــماری از مــواد گنجانيــده شــده در قــانون احــوال شخصــيه  
شيعيان، آشکارا در تضاد و تعـارض بـا سـنت فرهنگـی واندیشـه اجتمـاعی ای اسـت کـه         

  .به صورت گسترده در ميان شيعيان افغانستان تبلور عينی یافته استاکنون 

  

آنچه روشن اسـت ایـن اسـت کـه بخـش عمـده ای از علمـا و        "
مانند آیـت اهللا محقـق   فقھای نو اندیش و برخی از مراجع تقلید 

کابلی و نیز حقوقـدانان جامعـه شـیعه در افغانسـتان، ایـن نـوع       
  حمزه واعظی ."قرائت فقھی را نقد کرده اند

  

موج گرایش به دانش اندوزی و آموزش، دلبستگی و روی کرد همگانی شيعيان افغانستان 
ارزشهای دمکراتيک مانند تحصيل دختـران در دانشـگاهها، فعاليـت آزدانـه زنـان در      به توليد 

امور اجتماعی، هنری، ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و اداری، سهم گيری فعـال جوانـان در   
فعاليتهــای مــدنی، فرهنگــی و رســانه ای، مشــارکت عمــومی درتــأمين امنيــت، متابعــت   

ــا مــ     ــوایی ب ــی و همن ــت مل ــا از دول ــانی آنه ــه   همگ ــه و هم ــواهی، هم وج دمکراســی خ



نشاندهنده روح تساهل و تسامح و بيانگر گـرایش برگشـت ناپـذیر شـيعيان بـه ارزشـهای       
  .دمکراتيک جامعه مدنی است

مطمئنا این نوع گرایش به مراتـب بيشـتر از تـدوین و تعميـل فروعـات فقهـی قـانون احـوال         
و هم، تأمين کننـده خيـر    شخصيه، هم با سيره وسنت امروزی این جامعه سازگارتر است

  .و صالح و منافع اساسی این جامعه می باشد

این قانون چنانچه با همين صورت وسيرت، زمينه و اعتبار عمل پيدا کنـد، بزرگتـرین چـالش    
حقوقی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی را درحوزه زندگی سياسی ـ اجتماعی شـيعيان   

معه که به عنوان پویا ترین وجسور ترین قشر افغانستان، به ویژه در سرنوشت زنان این جا
اجتماعی در فعاليت های اجتماعی ومشارکت های فرهنگی ـ سياسی افغانسـتان تبـارز    

  یافته اند، فراهم خواهد 

  

 


