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لوی څارنوالی نیست.
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شیوه نامۀ نگارش مقاله برای مجله څارنوال

یک – ساختار مقاله
 .1عنوان  :باید کوتاه ،گویا ،جذاب و بیان کنندۀ محتوای مقاله باشد.
 .2چکیده :چکیدۀ مقاله باید بهطور فرشده و خالصه ،محتوای مقاله را بیان کند.
 .3واژهگان کلیــدی :واژهگان کلیــدی بایــد از پنــج تــا هفــت واژه ،بالفاصلــه پــس از
چکیــده آورده شــود؛ طــوری کــه بــرای آســانی دسرتســی در جســتجوی برقــی ،نقــش منایــه
را ایفــا کنــد.
 .4مقدمــه :مقدمــه بایــد بیانگــر اهمیــت موضــوع ،هــدف نــگارش و معرفــی مختــر
نوشــته باشــد.
 .5منت اصلی
الف :بیان موضوع
ب :عنوانهای اصلی و فرعی
 .6نتیجهگیری :نتیجه باید بیانگر یافتهها و نو آوریهای نویسنده باشد.
 .7ارجاعــات بهصــورت «پــا ورقــی» در هــر صفحــه درج شــده و در پایــان مقالــه ،بــه
ترتیــب حــروف الفبــا آورده شــود.
 .8پیشــنهادها :پیشــنهادهای نویســنده بایــد در راســتای رفــع خالهــا ،کمیهــا و
کاســتیهایی باشــد کــه نویســنده در زمــان نوشــن مقالــه بــه آن آگاهــی یافتــه اســت.
دو– شیوۀ نگارش منبع
منابــع بایــد درونمتنــی باشــد .مشــخصات کتابشــناختی منبعهــا( در بخشهــای دری،
پشــتو و انگلیســی) بــه ترتیــب حــروف الفبــا و بــه رشح زیــر در پایــان مقالــه آروده شــود:
کتــاب :تخلــص ،نــام ،عنــوان کتــاب ،نــام مرتجــم اگــر ترجمــه باشــد ،جلــد و صفحــه ،نــام
نــارش ،محل انتشــار ،ســال انتشــار.
مقالــه :تخلــص ،نــام ،عنــوان کامــل مقالــه «درون گیومــه» ،نــام مرتجــم ،نــام مجله«بــه
شــکل ایتالیــک» ،شــارۀ مجلــه ،صفحــه ،محــل انتشــار :نــارش ،ســال نــر.
رفرنسدهــی بــه منابــع انرتنتــی :تخلــص ،نــام ،عنــوان مقالــه یــا کتاب«بــه شــکل
ایتالیــک» ،تاریــخ بازیابــی ،نشــانی صفحــه.

سه -شیوۀ ارزیابی
 .1هیــأت تحریــر مجلــه ،مقالــۀ دریافتــی را ارزیابــی و در مــورد پذیــرش یــا رد آن تصمیــم
گرفتــه و نویســنده را در جریــان قــرار خواهنــد داد.
 .2اگر مقاله نیاز به اصالح داشته باشد ،به نویسنده باز گردانیده میشود.
 .3مقالــۀ ارزیابیشــده بــا توجــه بــه ظرفیــت مجلــه ،بــر اســاس نوبــت دریافــت ،اصــاح،
نهایــی و منتــر میشــود.
 .4نویســنده بایــد مقالــۀ فرستادهشــده بــه مجلــه را همزمــان بــرای انتشــار بــه دیگــر
نرشیههــا نفرســتد و در صفحههــای انرتنتــی نیــز انتشــار ندهــد .مقالــۀ نرششــده در دیگــر
نرشیههــای چاپــی و انرتنتــی از گردونــۀ انتشــار در مجلــه خــارج میشــود.
 .5ګردانندهگان مجله در پذیرفنت ،رد کردن و ویرایش مقاله ،دستباز دارند.
اطالعات زیر در صفحۀ اول بیاید:
 نــام و تخلــص نویســنده ،رشــتۀ دانشــگاهی و رتبــۀ علمــی ،محــل کار ،نشــانی پســتی وبرقــی و شــارۀ متــاس نویســنده.
 شــیوۀ درســت حروفچینــی کمپیوتــری و عالیــم ســجاوندی(عالمهگذاری) رعایــتشــود .مــن بایــد بــا فرمــت  ،Wordبــا نــوع خط(فونــت)  B Lotusو بــا انــدازۀ  14بــه
صــورت فایــل ضمیمــه و بــدون هیچگونــه صفحهآرایــی بــه نشــانی برقــی مجلــه فرســتاده
شــده یــا روی«ســی دی» همــراه بــا دو نســخۀ چاپشــده بــه دفــر مجلــه فرســتاده شــود.
حجــم مقــاالت بایــد بیــن  6تــا  12صفحــۀ  A4باشــد.
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رسلیکنه

د اسايس قانون د تصویب د اوونۍ
منانځنې اړتیا
اســايس قانــون پــه يــو هېــواد کــې ځانګــړی اهمیــت لــري ،ځکــه اســايس قانــون هغــه
اصــول او قواعــد دي ،چــې د یــو حکومــت شــکل ،روابــط ،دنــدې ،واکونــه او د وګــړو
اســايس حقــوق او آزادۍ تضمینــوي.
د سلســله مراتبــو لــه اړخــه اســايس قانــون د ټولــو قوانینــو د مــور یــا ام القوانیــن پــه
نامــه یادېــږي ،ځکــه د یــوه هېــواد حقوقــي او ســیايس نظــام مشــخصوي.
افغانســتان لــه  ۱۳۰۱ملریــز کال راهیســې اتــه اســايس قوانیــن درلــوديل دي او
اوســنى اســايس قانــون پــه  ۱۳۸۲ملریــز کال کــې پــه ١٢فصلونــو او  ١٦٢مــادو کــې
د لویــې جرګــې لــه خــوا تصویــب شــوی دی .دا قانــون د ســیمې او ځینــو اســامي
هېوادونــو پــه کچــه پــراخ ،جامــع او غــوره قانــون ګڼــل کېــږي.
دا قانــون د افغانســتان ټولــو وګــړو تــه د یــو شــان حقوقــو او برابــرۍ ټینــګار کــړی او
پــه ډېــرو مــواردو کــې یــې پــر یــووايل او وګړنيــز مســاوات مترکــز کــړی دی.
ب

تأمین عدالت و حاکمیت قانون
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پــه افغانســتان کــې هــر کال پــه ځینــو دولتــي ادارو کــې د اســايس قانــون اوونــۍ
مناځــل کېــږي او پــه دې کــې افغانانــو تــه دا قانــون د یــو معتــر او ارزښــتناک ســند پــه
توګــه ښــودل کېــږي .د افغانســتان لويــې څارنوالــۍ هــم دا اوونــۍ د یــو لــړ مراســمو پــه
تــرڅ کــې ومنانځلــه ،ځکــه لویــه څارنــوايل د قانــون پــي کوونکــي ارګان پــه توګــه
مســؤولیت لــري ،چــې د وګــړو حقونــه خونــدي کــړي.
پوښــتنه دا ده ،چــې د داســې یــو جامــع او غــوره قانــون پــه درلودلــو رسه البیــا هــم
د ځینــو دولتــي چارواکــو او مســؤولینو لــه لــوري اســايس قانــون تــه نــه پــام ،لــه قانونــه
رسغړونــه ،پــه عامــه ذهنونــو کــې اســايس قانــون تــه د بــې احرتامــۍ ترویــج او دغــه
قانــون تــه نــهدرنــاوی دود کــړی دی .چارواکــي او عــام خلــک هــم لــه دې وېــره نــه
لــري ،کــه لــه اســايس قانونــه رسغړونــه وکــړي؛ نــو مجــازات بــه يش .همــدا المــل دى،
چــې لــه قانونــه رسغړونکــو يــو ډول مصونيــت پېــدا کــړى او خپلــه ټولنــه یــې لــه يــو
ډول ګــډوډۍ او انارشــۍ رسه مخامــخ کــړي ده .د اســايس قانــون حفاظــت او تطبیــق
د حکومــت تــر ټولــو مهمــه او اصــي دنــده ده .حکومــت تــه پــکار ده ،چــې دا قانــون
پــر ټولــو یــو شــان تطبیــق کــړي او هڅــه وکــړي ،چــې دا قانــون د ټولــو وګــړو د عمــي
ژونــد برخــه و ګرځــوي.
یــوازې د اســايس قانــون د اوونــۍ پــه منانځلــو نــه شــو کــوالی ،چــې دا قانــون پــه
ټولــه مانــا خلکــو تــه وروپېژنــو ،دولتــي ادارې اړې دي ،چــې لومــړی ځــان لــه قانــون
رسه ســم عیــار کــړي او بیــا خلکــو تــه الزم پوهــاوی او ذهنیــت ورکــړي ،چــې لــه
اســايس قانــون څخــه رسغړونــه جــرم دی او کــه څــوک تــرې رسغړونــه وکــړي؛ نــو لــه
قانــون رسه ســم بــه مجــازات يش .خلکــو تــه د اســايس قانــون پوهــاوی د دې ســبب
کېــږي ،چــې ځــان د قانــون پــه چــوکاټ کــې عیــار کــړي .کلــه چــې دولتــي ادارې لــه
قانــون رسه ســم وګــړو تــه خدمــت وکــړي ،پــر قانــون بــاور زیاتېــږي .پــه دې رسه بــه
قانــون پــه هېــواد کــې بنســټیز او وګــړي بــه خپلــې ټولــې چــارې د قانــون پــه چــوکاټ
کــې برابــرې کــړي.
د افغانســتان لویــه څارنــوايل او د اســايس قانــون پــر تطبیــق د څــا ر خپلــواک
کمېســیون ژمــن دی ،چــې پــه دولتــي او شخصـــي ادارو کــې د اســايس قانــون تطبیــق
ج
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تأمین عدالت و حاکمیت قانون

وڅــاري تــر څــو خلــک دا بــاور ترالســه کــړي ،چــې اســايس قانــون لــه توپــر پرتــه د
افغانســتان پــه ټولــو وګــړو د تطبیــق وړ دی او د قانــون د نقــض پــه صــورت کــې بــه د
عدالــت مېــز تــه راکــش کېــږي.
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څحارنوالی و حقوق و آزادیاهی ارفاد
داکرت غالمحیدر عالمه

چکیده
حقـوق و آزادیهـای فـردی ،هدیـۀ الهـی بـه ابنـای بشر اسـت کـه از دیرزمـان ،آرمـان
اندیشـمندان و متفکـران بـزرگ بـوده و در پرتـو افـکار آنـان در قوانین اساسـی و اسـناد
بیناملللـی انعـکاس یافتـه اسـت .در رونـد مبـارزه بـا جـرم ،ایـن نگرانـی وجـود دارد
کـه حقـوق و آزادیهـای یـاد شـده ،تحتالشـعاع نابودکـردن جـرم قـرار گیـرد و ایـن
ارزشهـای واال ،قربانـی شـعار مقابلـه با جرم گـردد .در حالی که تعقیـب و پیگرد جرایم
جـز دفـاع از حقـوق و آزادیهـای بنیادیـن انسـانی ،چـون حـق حیـات ،حـق مالکیـت،
حـق امنیـت ،حـق کرامـت ،حـق حریـم خصوصـی و حـق آبـرو و حیثیت چیـز دیگری
نیسـت .در ایـن نوشـتار ،تلاش و کوشـش څارنوالـی بـر رعایـت حقـوق و آزادیهـای
فـردی ،در خلال تحقیـق و تعقیـب جرایـم بررسـی شـده اسـت.
واژهگان کلیدی :څارنوالی ،حقوق ،آزادیها ،قوانین و افغانستان.
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درآمد
حقـوق و آزادیهـای فـردی بـه آندسـته از حقـوق و آزادیهـا اطلاق میشـود کـه بـه
طـور فطـری در نهـاد و طبیعـت انسـانها وجـود داشـته و انسـان فطرتـاً خواهـان تأمیـن
آنهاسـت .بـه تعبیر اسـتادان علـم منطق ،این حقـوق و آزادیها«حق ذاتی انسـان» بوده
و بـدون تأمیـن حـد اقلـی آنهـا ،انسـانیت انسـان زیر سـوأل میرود.
ایـن حقـوق و آزادیهـا آنقـدر اهمیـت دارند که انسـانها به خاطـر حفاظت از آنها
دولـت تشـکیل میدهنـد و از دولـت توقـع دارند که بر حفظ آنها همواره کوشـا باشـد.
بنـا بـه تعبیـر برخی از فالسـفۀ حقـوق ،انسـانها بر اسـاس قـرارداد اجتامعی ،به تشـکیل
و تأسـیس دولـت میپردازنـد و در قـدم بعـدی برای حفـظ نظم اجتامعـی ناگزیر اند که
قوانینـی را تصویـب کننـد؛ امـا در عیـن حال ،در این تأسـیس و تصویب ،بـه محدودیت
کمتریـن مقـدار از حقـوق و آزادیهـای خویـش ،رضایـت داده اند .در واقع ایندسـته
از حقـوق و آزدیهـا آنقـدر مهـم انـد که در همان آغاز تأسـیس دولت ،در سـند مهم
قانونی(قانـون اساسـی) -کـه از آن میتـوان بـه میثـاق شـهروندان(قرارداد اجتامعی) یاد
کرد -شناسـایی و تضمیـن میگردد.
علاوه بـر آن ،اهمیـت حقـوق وآزادیهـای فـردی بـه اندازهیـی اسـت کـه در اسـناد
بیناملللـی نیـز بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت .څارنوالـی ،بـه عنـوان نهـاد تحقیـق و
تعقیـب جرایـم ،یکـی از مهمتریـن ارگانهـای عدلـی و قضایـی کشـور بـوده ،مکلفیت
دارد از حقـوق و آزادیهـا پاسداری کـرده و در حفظ آزادیهای افـراد جامعه همواره
کوشـا باشـد .بـه عبـارت دیگـر ،اگـر گفته شـود کـه در اصـل مبنـای تأسـیس څارنوالی،
حفاظـت و مراقبـت از حقـوق و آزادیهـای فـردی در جامعـه اسـت ،سـخنی گـزاف
نیسـت .برخـی شـاید بـر ایـن بـاور باشـند کـه مبنـای تأسـیس څارنوالـی آن اسـت کـه
آزادیهـا را محـدود و مـردم را کنترول کنـد .بـه نظر میرسـد کـه این برداشـت صحیح
نیسـت؛ زیـرا اگـر بـه وظیفـۀ اصلـی څارنوالی(مبـارزه بـا جرایـم) دقـت کنیـم ،بـاز هم به
همان حقـوق و آزادیهـا میرسـیم .به ایـن معنا که سـه طبقۀ عمـدۀ جرایـم عبارتند از:
جرایـم علیـه اشـخاص ،جرایـم علیـه امـوال و جرایـم علیـه امنیـت و آسـایش عامه.
څارنوالـی در مبـارزه بـا جرایـم نیـز بـه نوعـی به دنبال حامیـت از حقـوق و آزادیها
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میباشـد .بـه عنـوان مثـال ،قتـل بـه ایـن دلیـل جـرم اسـت کـه ناقـض حـق حیـات افـراد
اسـت .جرمبـودن رسقـت بـه خاطـر ایـن اسـت کـه مغایـر حـق مالکیـت افـراد میباشـد
و اختطـاف جـرم بودنـش در نشـانهگرفنت آزادی افـراد اسـت .بـه عبـارت بهتر میتوان
گفـت کـه اکرثیـت مطلـق جرایـم ،نقـض حقـوق و آزادیهـای شـهروندان بـه شمار
میرونـد و آن روی سـکۀ مبـارزۀ څارنوالـی بـا جرایم ،دفـاع از حقوق و آزادیهاسـت؛
امـا از سـوی دیگـر ،در مبـارزۀ څارنوالـی با جرایم ،ایـن نگرانی وجـود دارد که حقوق و
آزادیهـا تحتالشـعاع جرایـم قرار گرفته و سـلب ،محـدود و به گونۀ نـاروا نقض گردد.
اینجاسـت کـه حساسـیت ایـن موضـوع ،مراقبـت ،مواظبـت ،احتیـاط و دقـت مضاعـف
څارنـواالن محترم را میطلبـد تـا رسحـد ممکـن در اجـراآت خویـش در حفـظ حقوق
و آزادیهـا بکوشـند و در مبـارزه بـا جرایـم ،کمتریـن حقـوق و آزادیهـا را سـلب یـا
محـدود کننـد .در غیـر ایـن صـورت ،وظیفـۀ اصلی(حفاظـت از حقـوق و آزادیهـا) از
دسـت شـان مـیرود و آن مصلحـت مهـم ضایـع میگردد.
باتوجـه بـه ایـن مقدمـۀ کوتـاه ،نوشـتار حـارض -در اجـراآت څارنوالـی -مهمتریـن
مـواردی را کـه ممکـن اسـت حقـوق و آزادیهـای فـردی نقـض شـوند و څارنـواالن
محترم بـا دقـت خویـش میتواننـد جلو نقـض آنهـا را بگیرند ،به بررسـی گرفته اسـت:
 -1نظارتهای پولیسی و امنیتی
طبـق مـادۀ  134قانـون اساسـی ،پولیـس وظیفۀ کشـف جـرم را بـه عهـده دارد .همچنان،
گرفتـاری مظنونـان نیـز از صالحیتهـای پولیـس و منسـوبان امنیت ملی اسـت .مظنونان
پـس از گرفتـاری در محلـی به نـام نظارتخانـه تحت نظر گرفته میشـوند .طبـق بند 27
مـادۀ  4قانـون اجـراآت جزایی نظارت ،نگهـداری و تحت نظر داشتن موقت مظنون در
مرحلـۀ کشـف جـرم ،در محلـی که طبـق احکام قانـون به آن اختصـاص یافتـه ،از جمله
وظایف پولیس اسـت.
بـدون تردیـد ،کشـف جرایـم و مبـارزه بـا آنهـا وظیفۀ بسـیار مهم ،حسـاس و خطیر
اسـت .نیروهـای جانبهکـف پولیـس و امنیـت ملـی در انجـام اعمال یادشـده ،از هیـچ
تالشـی دریـغ منیکنند و سـاالنه در راسـتای این وظیفۀ مقـدس قربانیهایـی را متحمل
میشـوند کـه در ایـن مجـال باید از آنان ،کمال تشـکر و قدردانی به جا آورد .از سـوی
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دیگـر ،فـرض بـر آنسـت کـه ایـن افـراد نیروهـای نظامی انـد و دولـت و جامعـه از آنها
توقـع دارنـد تـا وظیفـۀ سـپاهیگری خویش را بـه خوبی انجـام دهند و در اعمال زور و
د  -رسافـراز بیرون آینـد؛ اما در
اقتـدار بـر مجرمـان  -چه بسـا برخـی از آنها خطرنـاک ان 
ایـن گیـرودار نیروهـای پولیـس و امنیت ممکن اسـت در رشایط فشـار و استرس ناشـی
از وظیفـه ،گاهـی اوقـات نتواننـد حقـوق مظنونـان را بـه خوبـی رعایـت کننـد .در چنین
حالـت از څارنوالـی انتظـار مـیرود کـه بـر نظارتخانههـا نظـارت داشـته تـا بـا مظنونان
بدرفتـاری نشـود و آنـان بیـش از موعـد قانونی در آنجـا منانند.
 -2توقیف افراد
افـراد مظنـون بـه ارتکاب جـرم ،پس از دوران نظارت پولیسـی ،در صـورت وجود دالیل
قـوی بـر انتسـاب جـرم بـه آنـان ،بـه توقیفخانـه منتقـل میشـوند .طبـق بنـد  28مـادۀ
 4قانـون اجـراآت جزایـی توقیـف ،نگهـداری و سـلب آزادی موقـت مظنـون یـا متهـم
در مرحلـۀ تحقیـق و تعقیـب عدلـی ،بـه امـر څارنـوال یـا محکمـه در محلـی کـه طبـق
قانـون بـه آن اختصـاص یافتـه ،انجـام میشـود .طبـق بنـد  1مـادۀ  7قانـون محابـس و
توقیفخانهها(مصـوب تاریـخ  ،)1386 /4/10توقیفخانـه محلـی اسـت کـه اشـخاص
متهـم در حـال انتظـار محاکمـه در آن نگهـداری میشـوند.
افـراد مظنـون یـا متهم ،در دوران توقیف به دلیل این که آزادی شـان سـلب و معموالً
ارتبـاط شـان بـا دنیـای خارج قطـع میگردد ،به شـدت آسـیبپذیر بـوده و ایـن نگرانی
وجـود دارد کـه مـورد بدرفتـاری قـرار گیرنـد یـا بیشتر از موعـد ،در توقیفخانـه باقـی
مباننـد و از دسترسـی بـه مقامات عدلـی و قضایی محـروم گردند .طبـق قوانین داخلی
و اسـناد بیناملللـی ،څارنوالـی وظیفـۀ تأمیـن حقـوق و قانـون در داخـل توقیفخانههـا
را بـه عهـده دارد .در ایـن قسـمت ،بسـیار مهـم و اساسـی میباشـد کـه څارنوالـی بـر
توقیفخانههـا نظـارت ،از حاکمیـت قانـون دفـاع و جلـو بدرفتاریهـای احتاملـی بـا
توقیفشـدهگان و بازداشـت غیـر قانونـی آنـان یا ماندن شـان در توقیفخانـه را بیش از
موعـد قانونی بگیـرد( .یونامـا :2009 ،ص )6
 -3حبس اشخاص
مظنونـان و متهمان پـس از محکومیـت در محکمـۀ قانونـی ،صالحیـتدار ،مسـتقل و
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بیطـرف بـرای گذرانـدن دورۀ حبـس ،بـه محبـس منتقـل میشـوند .طبـق بنـد  2مـادۀ
 7قانـون محابـس و توقیفخانههـا ،محبـس محلـی اسـت کـه در آن اشـخاصی کـه بـه
حکـم نهایـی محکمـه ،محکومعلیـه قـرار گرفتـه انـد ،نگهـداری میشـوند.
یکـی از چالشهـای مهـم تطبیـق عدالـت در افغانسـتان ،از قدیماالیـام محابـس بـوده
اسـت .بدرفتاریها با محبوسـان ،وجود شـکنجههای غیر انسـانی ،بیرسنوشـتی زندانیان
و باقیمانـدن آنـان در محبـس بـرای مـدت طوالنـی ،حتـا بعـد از مـدت محکومیـت و
تقسـیم زندانیـان بـه دو دسـتۀ «باز» و «باشـه» ثبـت کتابهای تاریخ شـده اسـت( .غبار،
 :1386ص  1034و فرهنـگ :1380 ،ص )658
بـا در نظرداشـت ایـن وقایـع تلـخ تاریخی و این مطلب که وضعیـت موجود محابس
چنـدان مطلـوب نیسـت ،وجیبـۀ مهـم څارنوالـی ایـن خواهـد بـود کـه بـه داد محابس و
محبوسـان رسـیدهگی کرده ،نظارت دوامدار بر محبس داشـته باشـد و از بد رفتاریهای
احتاملـی بـا محبوسـان و مانـدن فـرد بیـش از محکومیـت قانونـی خویـش در محبـس،
جلوگیـری کند.
 -4حجز اطفال
هـرگاه طفـل مرتکـب جرمـی شـود و از سـوی محکمه بـه سـلب آزادی محکـوم گردد،
بـرای گذرانـدن ایـن دوره ،بایـد بـه مرکـز اصلاح و تربیـت سـپرده شـود .طبق مـادۀ 95
کـود جـزا ،طفـل بـه شـخصی اطلاق میگـردد که هجـده سـال را تکمیـل نکرده باشـد.
افغانسـتان ،بـه پیـروی از اسـناد بیناملللـی و آسـیبپذیربودن اطفـال« ،سیاسـت جنایی
حامیتـی و افرتاقـی» را در قبـال اطفـال متخلـف اتخـاذ کـرده اسـت( .عالمـه:1390 ،
ص )4مدتـی را کـه طفـل بـرای گذرانـدن دورۀ محکومیـت خویـش سـپری میکنـد،
حجـز نامیـده میشـود .طبـق بنـد  29مـادۀ  4قانـون اجـراآت جزایـی ،حجـز ،نگهداری
محکومعلیـه مصـاب بـه امـراض روانـی یا ضعـف عقلی یا صغـارت در محلی اسـت که
مطابـق احـکام قانـون بـه آن اختصـاص یافته باشـد.
همـت بلنـد څارنوالـی آن خواهـد بـود کـه از یکسـو ،بـر مراکـز اصلاح و تربیـت
نظـارت کنـد تا با اطفال محجوز بدرفتاری نشـود و آنان بیشتر از موعـد قانونی در حجز
مناننـد .از سـوی دیگـر ،بـر محابـس نظـارت کنـد تـا اطفـال در محبـس بنـدی نشـوند.
5

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :49زمستان  1396هجری خورشیدی

زیـرا در صورتـی کـه اطفـال بـه محبـس بـرده شـود ،هـم احتمال بدآمـوزی از مجرمـان
بزرگسـال و جـود دارد و هـم احتمال قربانیشـدن آنـان از سـوی ایـن محکومـان.
 -5نظارت بر گرفتاریها در جرایم غیر مشهود و ورود به منازل
جـرم غیـر مشـهود در قوانیـن تعریـف نشـده اسـت؛ اما بـا توجه بـه معنای ایـن اصطالح
میتـوان گفـت کـه جـرم غیر مشـهود آنسـت کـه در مـکان رسبسـته و محصور کـه افراد
حـق دسترسـی و رفتوآمـد بـه آنجـا را ندارنـد ،ارتـکاب یابـد .بـه عبـارت دیگر جرم
در مکانـی رخ دهـد که معموالً محل رؤیت و مشـاهدۀ افراد محسـوس نیسـت .جرم غیر
مشـهود بـا حریـم خصوصـی افـراد ارتبـاط نزدیـک دارد .این جرایـم به صـورت معمول
در مکانهایـی ارتـکاب مییابـد کـه در حـوزۀ حریـم خصوصـی افـراد میباشـند .بـه
همیـن دلیـل در قوانیـن کشـورها به شـمول افغانسـتان ،برخورد بـا این جرایـم و پیگیری
آن در صالحیـت څارنـوال یـا قاضـی(و در بعضـی نظامهـا هردو) گذاشـته شـده اسـت.
زیـرا فـرض بـر آنسـت که ایـن دو مقام افـراد حقـوقدان یا آگاهتـر به قوانین اسـت و در
رعایـت حقوق مـردم ،بیشتر احتیـاط میکنند.
طبـق اساسـات علـم حقـوق و قوانین ،در جرم غیر مشـهود ،اصـوالً پولیس صالحیت
پیگیـری جـرم را نـدارد .پیگیـری ایـن جرایـم در صالحیـت څارنـوال یا قاضی اسـت؛
زیـرا همان طـور کـه قبلاً گذشـت ،برخورد بـا این نـوع جرایـم صالحیـت ،تخصص و
احتیـاط بیشتر میطلبـد .بـه ایـن دلیـل کـه جرایـم غیـر مشـهود با حـوزۀ حق خلـوت یا
حریـم خصوصـی افـراد ارتبـاط میگیرد.
هـرگاه گزارشهـای دال بـر وقـوع جـرم غیر مشـهود به پولیس برسـد ،پولیس مکلف
اسـت بـدون گرفتـاری فرد یا افـراد و نقض حریـم خصوصی آنان(مانند ورود به مسـکن
و غیـره) شـواهد و ادلـۀ مقنـع را جمـعآوری ،در ارسع وقـت څارنـوال را مطلـع کـرده و
گـزارش و اسـناد و شـواهد را بـه وی تحویل دهد.
ایـن در صالحیـت څارنـوال اسـت کـه بـر اسـاس اطالعـات کشـفی ،جـرم را تعقیب
کنـد یـا بـا توجـه بـه ادله و شـواهد تشـخیص دهـد که جرمـی واقـع نشـده و تعقیب الزم
نـدارد .البتـه قاعـدۀ فـوق بـه ایـن معنـا نیسـت کـه پولیـس در جـرم غیـر مشـهود هیـچ
مسـؤولیتی نـدارد؛ بلکـه منظـور آنسـت کـه پولیـس تحـت اوامـر و ارشـادات څارنـوال
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و قاضـی وظایـف خویـش را انجـام میدهـد .پولیـس عدلی(جنایـی) ،نیـروی اجرایـی
څارنـوال یـا قاضی در امر حفظ شـواهد ،اسـناد و ادلـه و جلب گرفتاری مظنونان اسـت.
قانـون اجـراآت جزایـی افغانسـتان ،هرچنـد بـه طـور رصیـح از جـرم غیـر مشـهود یـاد
نکـرده اسـت؛ امـا از عبارتپـردازی قانونگـذار در برخـی مـوارد میتـوان حکـم جـرم
غیـر مشـهود را ،بـه طـور متفـاوت و متامیـز در تقابـل بـا جـرم مشـهود دانسـت.
بـه عنـوان منونـه ،بنـد  2مـادۀ 81ایـن قانون بعد از ایـن که احکام جرم مشـهود را بیان
میکنـد ،بـه عنـوان یک مـورد دیگر از مـوارد جواز گرفتـاری مظنون از سـوی پولیس و
مأمـوران امنیـت ملـی ،میافزایـد« :شـخصی که به حیـث مرتکب جرم جنایت شناسـایی
یا معرفی شـده اسـت ،احتامل فرار و غایب شـدن او متصور باشـد».
به نظر نگارندۀ این عبارت بنا به دو دلیل ،به جرایم غیر مشهود ارتباط دارد:
الـف  -قانونگـذار در بنـد اول ایـن مـاده  -هامن طور که گذشـت  -احکام جرم مشـهود
را بیـان کـرده اسـت .اگـر این عبـارت را بازهـم به جرم مشـهود ارتباط دهیـم ،ذکر آن در
قانـون ،کاملاً لغـو جلـوه میمنایـد و اضافه بـر بند اول هیـچ موضوعی را بیـان منیکند.
چـون متـام مفـاد آن ،در محتـوای بنـد اول نهفتـه اسـت .رصف بـا ارتبـاطدادن آن بـه
جرایـم غیـر مشـهود ،این عبـارت معنـای مفید پیـدا میکند.
ب  -کلمات «بـه حیـث مرتکب جرم جنایت شناسـایی یا معرفی شـده اسـت» نیز همین
معنـا را افـاده میکنـد .یعنـی مأمـوران ضبـط قضایـی ندیـده انـد کـه وی مرتکـب جـرم
شـده اسـت؛ بلکـه فـرد یادشـده بـه حیـث مرتکـب جـرم شناسـایی یـا از سـوی دیگران
معرفی شـده اسـت(جرم غیر مشـهود) .چه بسـا این شناسـایی و معرفی مظنون ،میتواند
از سـوی څارنـوال یـا قاضـی باشـد و آنان بـه پولیس دسـتور میدهنـد کـه وی را گرفتار
کند .
متأسـفانه در رشایط فعلی افغانسـتان ،برداشـت صحیح از جرم مشـهود و غیر مشـهود،
در مرحلـۀ عمل چندان مشـاهده منیشـود .به همیـن دلیل گاهی دیده شـده که مأموران
ضبـط قضایـی با تفسـیر موسـع از جرم مشـهود ،برخـی جرایم غیر مشـهود را نیز مشـهود
دانسـته و تحـت ایـن عنوان بـا آن برخورد میکنند و بـه این ترتیب از اساسـات حقوقی،
عـدول کـرده و اختیـارات خویـش را افزایش میدهند .از سـوی دیگر از سـوی مقامات
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باالتـر یـا مراجـع قضایی ،کنترول وجود نـدارد که با این گونـه تخطیها برخـورد قانونی
صورت گیرد.
 -6نظارت بر ممنوعالخروجیها
منـع خـروج از کشـور ،یـک تدبیـر احتیاطـی اسـت کـه در مـورد برخـی از جرایـم ،بـه
تناسـب جـرم و جـزا ،نسـبت بـه اشـخاص اتخـاذ میگـردد .ایـن ممنوعیـت یـک نـوع
وضـع محدودیـت بـر آزادی افـراد و حـق رفتوآمـد بـه خـارج از کشـور اسـت .وضـع
ایـن محدودیـت میتوانـد پیامدهای ناگـواری بر افـراد تحمیل کند؛ ماننـد محرومیت از
یـک سـفر معالجهیـی بسـیار حیاتـی یـا یک سـفر تجارتی بسـیار پرسـود یا یـک بورس
تحصیلـی بسـیار مفید.
اساسـات حقوقـی ایجـاب میکنـد کـه نهادهـای عدلـی و قضایـی مثـل محکمـه
و څارنوالـی ،اختیـار ممنوعالخروجـی افـراد را داشـته باشـند ،نـه یـک ارگان اداری یـا
نظامـی .البتـه تردیـدی نیسـت کـه څارنوالـی و محکمـه در مـورد فـرد مظنـون از ایـن
تدبیـر احتیاطـی اسـتفاده میکننـد؛ بایـد پـس از غـور و دقـت زیـاد و بـه تناسـب جرم و
شـخصیت مظنـون ،چنیـن تصمیمـی را اتخـاذ کننـد.
 -7نظارت بر مصادرۀ اموال و اسرتداد آنها
در جریـان کشـف و تعقیـب جـرم ،امـکان دارد که امـوال اشـخاص مانند وسـایط نقلیه،
پـول و سـایر اشـیای قیمتـی افـراد ،ضبـط گـردد .څارنوالـی بایـد مراقـب باشـد کـه ایـن
گونـه امـوال ،هـرگاه محصـول یک جرم یـا وسـیلۀ جرمی یا موضـوع جرم نباشـد .هرچه
رسیعتـر ،پـس بـه مالـکان آنهـا مسترد گـردد .اهمال څارنوالـی در انجـام ایـن وجیبه،
از یـک طـرف باعـث میشـود کـه مـردم مدتهـا از امـوال خویـش محـروم مباننـد؛ از
طـرف دیگـر ممکـن اسـت ایـن امـوال ،مدتهـا در گوشـهیی خاک بخـورد و فرسـوده
و خـراب شـود یـا حتـا  -خدای نخواسـته  -زمینۀ فسـاد مبنی بـر ترصف و اسـتفادۀ اموال
مـردم را بـرای منسـوبان دولتی فراهـم آورد.
 -8قناعت به فیصلههای محاکم
طبـق قوانیـن اساسـی و عـادی ،څارنوالـی مقـام مدعیالعمومـی ،تحقیق ،تعقیـب و اقامۀ
دعـوا را بـه عهـده دارد .بـه عبـارت دیگـر څارنوالی«خصم اسـت؛ ولی رشیـف ».مرجع
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نهایـی قضـاوت ،داوری و اصـدار حکـم ،راجـع بـه بیگناهـی یـا مجرمبـودن افـراد،
محاکـم میباشـد .بـه همیـن خاطـر در کشـورهای دارای نظامهـای حقوقـی پیشرفتـه،
تفکیـک بیـن مقـام تحقیـق و تعقیـب در یـک طـرف و مقـام قضـاوت و دادرسـی در
طـرف دیگـر ،بـه تثبیـت رسـیده اسـت .حتـا برخـی از حقوقدانـان ،ابـراز داشـته انـد که
جمـع اختیـار تعقیـب و قضـاوت در دسـت یـک ارگان ،نهایـت اسـتبداد میباشـد.
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق ،اصل بـر آنسـت کـه څارنوالی بایـد به محاکـم اعتامد داشـته
باشـد .آنـگاه کـه سـه قاضـی باصالحیـت راجـع بـه موضوعـی فیصلـه صـادر میکننـد،
منطـق اقتضـاء میکنـد کـه څارنوالـی بـه حکـم آنهـا قناعـت کنـد .ایـن امـر از یکسـو
بـه «قطعیـت احـکام محاکـم» کمـک میکنـد؛ از سـوی دیگـر در بسـیاری مـوارد
از رسگردانـی مـردم هـم جلوگیـری میکنـد .البتـه امـر مذکـور بـه ایـن معنـا نیسـت کـه
څارنوالـی در برخـی مـوارد  -کـه احسـاس شـود ،مصلحـت عمومـی مهمـی در حکـم
محکمـه در نظـر گرفتـه نشـده یـا در فیصلۀ محکمـه ،حق مجنیعلیـه نادیده گرفته شـده
اسـت  -حـق اعتراض نداشـته باشـد.
 - 9احتیاط و دقت در درخواستهای اعدام
هرچنـد مجـازات اعـدام بیـن حقوقدانـان ،موافقـان و مخالفانـی دارد؛ (اردبیلـی:1387 ،
ص  )158امـا بـدون تردیـد اعـدام ،شـدیدترین و جربانناپذیرتریـن مجـازات اسـت.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پروتـوکل دوم میثـاق بیناملللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی ،از
کشـورها خواسـته اسـت که در راسـتای لغو اعـدام در کشـور خویش تالش کننـد( .امیر
ارجمنـد :1386 ،ص)122
البتـه افغانسـتان از کشـورهایی اسـت کـه در قوانیـن جزایـی خویش ،مجـازات اعدام
را پیشبینـی کـرده اسـت .بـا در نظرداشـت مطالب فـوق ،بدیـن منظور کـه بتوانیم«جمع
بیـن مصلحتیـن» کنیـم ،شایسـته خواهـد بـود کـه څارنـواالن در درخواسـتهای اعدام،
نهایـت احتیـاط و دقـت را داشـته باشـند و نیـز در شـدیدترین جنایـات ،از محکمـه
خواسـتار اعـدام شـوند و در طلـب ایـن مجازات شـدید و غیـر قابل جبران(در صورت
اشـتباهبودن) بـه حـد اقـل ممکـن بسـنده کنند.
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 - 10تجدید نظرخواهی از احکام محاکم
تجدیـد نظرخواهـی از طـرق فوقالعـادۀ رسـیدهگی میباشـد .بدیـن توضیـح که اساسـاً
درخواسـت نقـض حکـم بایـد از طریـق عـادی  -کـه اسـتیناف خواهـی نامیده میشـود
 صـورت بگیـرد؛ امـا در برخـی مـوارد در زمـان رسـیدهگی عـادی ،برخـی از مسـایل ازنظـر محکمهیـی کـه بـه طریق عـادی به موضـوع رسـیدهگی میکند ،بـه واسـطۀ حیله یا
تقلبـی کـه اعامل میشـود  -حتـا در برخی موارد بـدون اعامل حیله و تقلـب هم ،مکتوم
میمانـد و مکتـوم مانـدن حقیقـت ،باعـث محکومیـت ناحـق فـرد میشـود  -قانونگذار
بـه منظـور رفـع بیعدالتـی در مـورد چنیـن محکومیتهـا ،طریقهیـی را تحـت عنـوان
تجدیـد نظـر پیشبینـی کرده اسـت .تا زمانی کـه روش عـادی رسـیدهگی قابلیت اعامل
داشـته باشـد ،توسـل بـه طریـق فوقالعـاده امکانپذیـر نخواهـد بـود .بـه ایـن ترتیـب
تجدیـد نظـر ،ناظـر بـه احـکام قطعـی اسـت و در مـورد فیصلههـای قابـل فرجامخواهی
و اسـتینافخواهی ،امـکان توسـل بـه تجدیـد نظـر وجـود نـدارد( .رحـمدل:1393 ،
ص )299چـون تجدیـد نظرخواهـی احـکام قطعـی را مرتلزل میسـازد ،مـوارد و جهات
آن را قانونگـذار بـه طـور دقیـق احصـاء میکنـد .به همیـن دلیـل قانونگذار افغانسـتان،
احـکام تجدیـد نظرخواهـی را در مـواد  282تـا  288قانـون اجـراآت جزایـی بـه شـکل
دقیق مشـخص سـاخته اسـت:
بند اول) ویژهگیهای تجدید نظرخواهی
تجدیـد نظرخواهـی نسـبت بـه سـایر روشهـای اعتراض کـه در گذشـته بیـان شـد،
خصوصیـات خـاص خـود را دارد .ایـن ویژهگیهـا را میتـوان بـه رشح زیـر خالصـه
کرد :
 )1تجدیـد نظرخواهـی مهلـت نـدارد .هریـک از روشهـای اعتراض بـر احـکام
(اسـتینافخواهی و فرجامخواهـی) دارای مهلتهـای ویـژه میباشـد؛ امـا تجدیـد
نظرخواهـی از مهلـت خاصـی تبعیـت منیکند .هروقت علتـی برای تجدیـد نظرخواهی
حـادث یـا فراهـم شـود ،میتـوان بـه تجدیـد نظرطلبـی مبـادرت ورزیـد .به همیـن دلیل
قانونگـذار در بنـد  5مـادۀ  282میگویـد« :در صورتی که بعد از فیصلـۀ قطعی ،وقایعی
حـادث یـا ظاهـر شـود یا دالیلـی تقدیـم گردد کـه در وقـت محاکمه معلـوم نبـوده یا به
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محکمـه ارایـه نشـده باشـد و ایـن وقایـع و دالیـل بـه برائـت محکومعلیـه منجـر شـده
بتواند».
 )2تجدیـد نظرخواهـی بعـد از اجـرای حکـم نیـز پذیرفتـه میشـود .اجـرای حکـم مانع
پذیـرش تجدیـد نظرطلبی نیسـت .درسـت اسـت کـه تجدیـد نظرخواهی پـس از اجرای
حکـم جزایـی منیتوانـد مجـازات اجراشـده را جبران کنـد؛ امـا به هـر حال آثـار تبعی
آن را از بیـن میبـرد و موجبـات اعـادۀ حیثیـت را بـرای متهـم فراهـم میسـازد .در
کشـورهای پیرشفتـه ،در ایـن گونـه مـوارد ،زیانهـای مـادی و معنـوی محکومعلیـه باید
حسـب مـورد از طـرف مدعـی خصوصی یا دولـت جربان شـود .اعالمیـۀ جهانی حقوق
بشر و میثـاق بیناملللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی ،نیز جبران رضر و زیان افـرادی را که
بـه ناحق بازداشـت شـده انـد ،رصاحتـاً پیشبینی کرده اسـت .همین طور قانـون اجراآت
جزایـی افغانسـتان در بنـد  2مـادۀ  323میگویـد :هـرگاه شـخص در جریـان تحقیـق،
نسـبت فقـدان دالیـل بـه قـرار څارنوالـی یـا این کـه از طـرف محکمـه برائـت حاصل یا
بـه عـدم لـزوم اقامـۀ دعوا حکم صادر شـده باشـد ،مدتی را کـه تحت نظـارت و توقیف
قـرار داشـته ،در برابـر هـر روز متناسـب به عاید روزانـه و مبلغ معین برای شـخص بیکار
در بـدل هـر روز  -کـه انـدازه آن را محکمـۀ ذیصلاح تعییـن میکنـد  -از طـرف دولـت
جبران میگـردد.
 )3تجدیـد نظرخواهـی بـه نفـع محکومعلیـه پذیرفتـه میشـود .ایـن روش از نظریههای
معـروف و شـناخته شـدۀ محاکمات جزایـی اسـت .در همیـن راسـتا و بـه همیـن منظور
بـوده اسـت کـه قانونگـذار در ذیـل بنـد  5مـادۀ  282تأکیـد میکنـد«  ...و ایـن وقایع و
دالیـل بـه برائـت محکومعلیـه منجـر شـده بتواند».
طرفـداران مکتـب تحققـی ایـن روش را مـورد انتقـاد قـرار داده و اعلام داشـته انـد کـه
بـا اتخـاذ روش مذکـور ،دفـاع اجتامعـی متزلـزل میشـود .بدیـن توضیـح کـه اگـر متهم
بتوانـد در برههیـی از زمـان دالیـل ارتـکاب جـرم را پنهـان نگـه دارد و موجبـات تربئـه
خـود را فراهـم کنـد ،بـرای همیشـه از مجـازات مصـون میمانـد .وجـود چنیـن مجرمان
اصلاح نشـده و طعـم مجـازات نچشـیده در جامعـه خطرنـاک اسـت .طرفـداران ایـن
مکتـب خشـونتگرا پیشـنهاد میکننـد که تجدیـد نظرخواهی بـه رضر متهم نیـز پذیرفته
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شـود؛ امـا تـا اکنون هیچکشـوری این مسـأله را اجـازه نداده اسـت و تجدیـد نظرطلبی به
رضر متهـم در قوانیـن فعلـی کشـورهای شـناخته شـده ،پذیرفتـه نشـده اسـت .علـت این
امـر آنسـت کـه اگـر روش مذکور پذیرفته شـود ،افراد تربئهشـده همیشـه نگـران خواهند
بـود .ایـن نگرانیهـا و پریشـاندلیها نتایـج روحـی و روانـی نامطلوبـی در پـی دارد .بـه
ویژه آن که در کشـورهای در حال توسـعه و اسـتبدادی ،هر آن ممکن اسـت دولتمردان
علیـه متهمان تربئـه شـده ،دلیلتراشـی کنند و بـار دیگر آنـان را مورد تعقیب قـرار دهند
و حتـا موجبـات محکومیـت را فراهم سـازند.
 )4تقاضـای تجدیـد نظرخواهـی اجـرای حکـم قطعـی را بـه تأخیـر منیانـدازد .رصف
درخواسـت تجدیـد نظـر ،مانـع اجـرای حکـم نیسـت؛ «درخواسـت تجدیـد نظـر مانـع
تنفیـذ فیصلـۀ مـورد اعتراض منیگـردد .تنفیـذ مجـازات اعـدام از ایـن حکـم مسـتثنی
اسـت ».لیکـن هـرگاه سترهمحکمه درخواسـت تجدیـد نظـر را بپذیـرد ،اجـرای حکـم،
تـا اعلام نتیجـۀ تجدیـد نظرخواهـی و صـدور حکـم جدیـد ،بـه تعویـق میافتـد .به هر
صـورت چنانچـه بـرای جلوگیـری از فـرار یا مخفیشـدن متهـم تدبیر احتیاطی متناسـب
اخـذ نشـده باشـد یـا تدبیـر اتخـاذ شـده منتفـی شـده باشـد ،تدبیـر الزم اتخاذ میشـود.
(آخونـدی :1381 ،ص)296
بند دوم) جهات تجدید نظرخواهی
بـر اسـاس مـادۀ  282قانـون فـوق ،درخواسـت تجدید نظر بـر فیصلههای قطعـی محاکم
در قضایـای جنحـه و جنایـت در احوال ذیـل صورت گرفتـه میتواند:
 )1در صورتـی کـه متهـم در جـرم قتـل ،محکومعلیه قرار گرفتـه و بعدا ً شـخصی که قتل
او ادعا شـده(مقتول) زنده پیدا شـود.
 )2در صورتـی کـه بـه اتهـام ارتـکاب یـک جـرم ،یک شـخص محکـوم گردیـده و بعد
از آن شـخص دیگـر بـه اتهـام ارتـکاب عیـن جرم محکـوم گـردد و در بین هـردو حکم
چنـان تناقـض موجـود باشـد کـه از آن برائـت یکـی از دو محکومعلیـه ثابـت گردد.
 )3در صورتـی کـه شـهود یـا اهل خربه به اتهام شـهادت یـا گـزارش زور(دروغ) ،مطابق
احـکام قانـون بـه جـزا محکـوم گـردد یا بـه تزویر سـندی کـه هنگام رسـیدهگی بـه دعوا
تقدیـم شـده ،فیصلـه صـادر شـده باشـد یـا در جرایم حدود شـاهد بـا رضایـت کامل از
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شـهادت خویـش عـدول کند(مشروط بر این که شـهادت یـا گزارش مذکـور در صدور
حکم مؤثر باشـد).
 )4در صورتـی کـه فیصلـۀ محکمـۀ جزایی بـه فیصلۀ صادرشـده از سـوی محکمۀ مدنی
بنـا یافتـه و فیصلـۀ محکمۀ مدنـی باطل گردیده باشـد.
بـرای توضیـح ایـن مـورد از تجدیـد نظرخواهـی ،میتـوان بـه مثـال ذیـل اشـاره کرد:
اگـر مـردی طبـق مـادۀ  359قانـون جـزا بـه جـرم «رسپیچـی از حکـم واجبالتنفیـذ
محکمـه مبنـی بـر ادای نفقـۀ همسر» محکـوم شـود ،این مـاده میگویـد« :هـرگاه باالی
یـک شـخص بـه منظـور ادای نفقـۀ همسر ...حکـم واجبالتنفیـذ محکمه صادر شـده
باشـد تـا مـدت یـک مـاه بعـد از ابلاغ حکـم ،بـا وجـود قـدرت بـه ادای آن ،از تادیـه
امتنـاع ورزد ،بـه حبـس قصیـر و جـزای نقدییی کـه از پنج هـزار افغانی تجـاوز نکند یا
بـه یکـی از ایـن دو جـزا محکـوم میگـردد ».در حالـی کـه ایـن فیصلـۀ محکمـۀ جزایی
مبتنـی بـوده بـر فیصلهیـی از محکمـۀ مدنـی مبنـی بـر ایـن کـه زن مدعـی همسر مـرد
مدعیعلیـه بـوده  -چـون قبلا مـرد در محکمـۀ مدنـی دعوایـی را اقامـه کـرده بـوده کـه
ایـن زن ،همسر وی نیسـت  -و بعـد فیصلـۀ محکمـۀ مذکـور بنـا بـر دالیلـی ،باطل شـده
و اثبـات شـده کـه ایـن زن همسر مـرد مذکـور نیسـت .در ایـن صـورت مـرد یـاد شـده
میتوانـد از حکـم محکمـۀ جزایـی تجدیـد نظرخواهـی کنـد.
 )5در صورتـی کـه بعـد از فیصلـۀ قطعـی ،وقایعی حادث یا ظاهر شـود یـا دالیلی تقدیم
گـردد کـه در وقـت محاکمـه معلـوم نبـوده یا به محکمه ارایه نشـده باشـد و ایـن وقایع و
دالیـل بـه برائـت محکومعلیه منجر شـده بتواند.
 )6در حالـی کـه در ختـم جلسـۀ قضایـی حکم صادرشـده ،مطابـق احکام ایـن قانون به
محکومعلیـه ابلاغ نگردیده باشـد.
 )7در صورتـی کـه در جریـان محاکمـه بـه محکومعلیـه ،حـق حضور بـه محکمه و حق
دفاع داده نشـده باشد.
بند سوم) اشخاص تجدید نظرخواه
مادۀ  283قانون فوق در این باره میگوید:
 )1در احـوال منـدرج مـادۀ  282ایـن قانـون ،لـوی څارنـوال و محکومعلیـه یـا مناینـدۀ
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قانونـی او و در صـورت نقـض اهلیـت یـا وفـات ،اقـارب محکومعلیه میتواننـد تجدید
نظـر را درخواسـت کنند.
 )2در صورتـی کـه درخواسـت کننـدۀ تجدیـد نظـر منـدرج فقـرۀ 1ایـن مـاده غیـر از
څارنـوال باشـد ،درخواسـت بـه لـوی څارنـوال تقدیـم میشـود .در ایـن درخواسـت،
فیصلهیـی کـه تجدیـد نظـر بـر آن مطالبـه شـده و دالیـل تجدیـد نظـر ذکـر میگـردد.
 )3لـوی څارنـوال نظـر خـود را تـوأم بـا درخواسـت تجدید نظر اعـم از این کـه از طرف
خـودش یـا شـخص دیگـری باشـد و دالیلـی کـه مطالبـۀ تجدیـد نظـر بـه آن اسـتناد
گردیـده ،بـه سترهمحکمه تقدیـم میکنـد.
 )4لـوی څارنـوال درخواسـت تجدید نظر را در خلال 30روز از تاریـخ مواصلت آن به
سترهمحکمه تقدیـم میکند.
 )5درخواسـت تجدیـد نظـر مانع تنفیـذ فیصلۀ مورد اعتراض منیگـردد .تنفیذ مجازات
اعـدام از این حکم مستثناسـت.
بند چهارم) اجراآت تجدید نظر
 )1درخواسـت تجدیـد نظـر از طـرف سترهمحکمه مطابـق احـکام قانـون ،مـورد
رسـیدهگی قـرار میگیـرد.
 )2در صورتـی کـه درخواسـت تجدید نظـر رد گـردد ،محکومعلیه منیتوانـد مجددا ً بر
اسـاس عیـن دالیل قبلـی تقاضای تجدیـد نظر کند.
 )3در صورتـی کـه درخواسـت تجدیـد نظـر پذیرفتـه شـود ،سترهمحکمه تاریـخ
رسـیدهگی قضیـه را تعییـن و حداقـل 10روز قبـل از رشوع جلسـه ،آن را بـه محکومعلیه
یـا مناینـدۀ قانونـی وی و څارنوالـی ابلاغ میکنـد.
 )4در صورتـی کـه سترهمحکمه ،اعتراض معترض را تأییـد و دالیـل ارایهشـده را در
حکـم مؤثـر بدانـد ،فیصلـه را نقـض و حکـم را صـادر میکنـد.
 )5در صورتـی کـه نـزد سترهمحکمه ثابـت گـردد کـه دالیـل ارایهشـده ایجاب بررسـی
بیشتـر را میکنـد ،میتوانـد قضیـه را تـوأم با هدایـت الزم بـه محکمۀ حاکمـۀ تحتانی،
ارجـاع کند.
 )6در صورتـی کـه محکومعلیـه بـر اسـاس حکـم جدیـد برائـت حاصـل کنـد ،حکم به
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اعـادۀ آنچـه کـه محکومعلیـه مکلـف بـه پرداخـت آن گردیده بـود ،نیز صادر میشـود.
در ایـن حالـت ،هـرگاه محکومعلیـه وفات کرده باشـد ،وجه قابـل اعاده به ورثـۀ او تعلق
میگیرد( .مـاده )284
یکـی از آثـار تجدیـد نظرخواهـی اعادۀ حیثیـت تجدید نظرخواه اسـت .قانونگذار
از ایـن مطلـب غافـل نبـوده و ایـن موضوع را نیز مـد نظر قرارداده اسـت .بر اسـاس مادۀ
 ،285هـرگاه درخواسـت تجدیـد نظـر بعـد از وفـات محکومعلیـه از طـرف اقـارب وی
تقدیـم گردیـده باشـد ،سترهمحکمه موضوع را تحت رسـیدهگی قـرارداده و در صورت
اثبـات برائـت ،بـه اعـادۀ حیثیـت محکومعلیه متوفـی حکم صـادر میکند.
هـرگاه حکـم محکومیـت متهـم در رسـانههای همهگانـی قبلا نشر شـده باشـد و در
نتیجـه تجدیـد نظـر بـه برائـت وی حکـم صـادر شـود ،څارنوالـی مکلـف اسـت حکـم
برائـت وی را بـه مصرف دولـت در همان رسـانههای همگانـی نشر کنـد( .مـاده )286
هرچنـد طـوری کـه قبلاً اشـاره شـد ،طبـق اساسـات تجدیـد نظرخواهی همیشـه بـه نفع
متهـم صـورت میگیـرد؛ امـا مقنـن از بـاب احتیـاط بیشتر ،بـه ایـن نکتـه ،در مـادۀ 287
مسـتقالً ترصیـح کـرده اسـت« :هـرگاه درخواسـت تجدیـد نظـر بـه نفـع محکومعلیـه
صـورت گرفتـه باشـد ،وی بـه جـزای شـدیدتر از جزایـی کـه بـه آن محکـوم گردیـده،
محکـوم شـده منیتوانـد.
بـا نظرداشـت مطالـب فـوق ،یکـی از رسـالتهای څارنوالـی در دفـاع از حقـوق
و آزادیهـای مـردم ،آن اسـت کـه اگـر فـردی در محاکـم ثالثـه محکـوم شـده و بـرای
رفـع محکومیـت خویـش تجدید نظرخواهی کنـد ،چنانچه درخواسـت وی در محدودۀ
شـمول مـادۀ  282قانـون اجـراآت جزایـی باشـد ،څارنوالـی مکلفیـت دارد بـه نفـع وی
تجدیـد نظرخواهـی کند.
 -11تعقیب جرایم علیه آزادی
تلاش څارنوالـی در راسـتای اعتلاء و ارتقـای حاکمیـت قانـون و مقابلـه بـا مجرمـان و
جنایـت کاران ،در دو جهـت میتوانـد باشـد :یکی تعقیـب مجرمان عادی ،بـه این دلیل
کـه آنـان چـرا از آزادیهـای خویش سـوء اسـتفاده کـرده اند و به جـان ،مـال ،نوامیس،
حیثیـت و آبـروی مـردم تعـرض و تجـاوز کـرده انـد .جهـت دیگـر مبـارزه څارنوالـی بـا
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جرایـم کـه بسـیار مهـم و متأسـفانه در سـالهای اخیـر در افغانسـتان مغفـول مانـده و بـه
فراموشـی سـپرده شـده اسـت ،مقابله بـا متعرضان بـه حقـوق و آزادیهای فردی اسـت.
بدبختانـه ،رشایـط کشـور چنـان نابهسـامان و بهمریختـه اسـت کـه شـهروندان کشـور
حتـا منیتواننـد از حداقـل آزادیهایـی کـه قانـون اساسـی بـه آنـان اعطاء کرده اسـت،
برخـوردار باشـند و آزادیهـای خـود را بـه اجرا گذارند .هر کسـی به خـود حق میدهد
بـه هـر بهانهیـی ،آزادیهـای فـردی را محـدود کند.
بـا توجـه بـه خلای فـوق ،وظیفـۀ څارنوالی آن اسـت که بـا متعرضـان و ناقضـان آزادی
مـردم بـه شـدت مقابلـه کند و در صـورت جرمبودن عمل شـان ،آنـان را به میـز محاکمه
بکشـاند .بـه امیـد روزی کـه شـاهد دوسـیههایی باشـیم که در آنـان ،ناقضـان آزادی ،در
برابـر اعمال خودرسانه پاسـخگو باشـند.
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نتیجه گیری
حقـوق و آزادیهـای فـردی ،نعمتـی الهـی اسـت کـه خداوند بـه بندهگانـش ،همزمان با
تولـد و بـه دنیاآمـدن ،ارزانـی داشـته اسـت .هیچ مقامـی حق نـدارد این موهبـت الهی را
از کسـی سـلب یـا در مورد کسـی آنها را نـاروا محدود کند .قانون اساسـی افغانسـتان و
اسـناد بیناملللـی ،ایـن حقـوق وآزادیها را فهرسـت و بر شناسـایی آنهـا ترصیح کرده
است.
څارنوالـی بـه عنـوان نهـاد تحقیـق و تعقیـب جـرم ،مکلفیـت دارد کـه در پیگـرد جرایم،
حقـوق و آزادیهـای فـردی را در نظـر داشـته ،در گام نخسـت ایـن حقـوق و آزادیهـا
را خـود رعایـت کنـد و در گام بعـدی «جرایـم علیـه آزادی» و «ناقضـان آزادی» را بـه
محاکمه بکشـاند.
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محمد منیر مروت

چکیده
ظلــم واژۀ عربــی بــوده و بــه معنــای تاریکــی ،نقــص و تجــاوز از حــدود آمــده اســت.
تاریکــی کــه در دل ظلــم نهفتــه اســت ،زندهگــی ظــامل را تیــره و تــار ســاخته و مشــعل
عقالنیــت را در وجــودش خامــوش منــوده و در بیابانــی مخــوف و هولناکــی بهســوی
زیــان ،نقــص و نابــودی فــرو خواهــد مانــد؛ چنانکــه انســان در تاریکــی ش ـبهنگام
حرکــت منایــد ،راه را از چــاه و دوســت را از دشــمن تفکیــک کــرده نتوانــد ،بــه
کاســتیها و زیانهــای جربانناپذیــری مواجــه خواهــد شــد .موالنــا در تبدیــل ظلــم
بــه ظلمــت چنیــن میگویــد:
چاه مظلم گشت ظلم ظاملان
این چنین گفتند جمله عاملان
ظلــم بــه معنــای قــراردادن هرچیــز در جــای نامناســبش ،نظــم مطلــوب زندهگــی را
19
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برهــم زده ،حقــوق و آزادیهــای معقــول و منطقــی را ضایــع میســازد .ظلــم در متــام
ابعــادش ،مایــۀ زیــان بــر اســت .ظلــم بــه خویشــن ،ظلــم بــه معنــای تجــاوز از حــدود
و موازیــن الهــی اســت .ریشـههای ظلــم نهفتــه در نفســانیت ،ناآگاهــی ،فقــر و ناتوانــی
اســت .ظلــم باعــث گسســت روابــط ،ناامنــی و ســیهروزی ،نابــودی رفــاه و کاســتی در
روابــط جامعــه شــده و مــردم ناگزیــر در چنیــن وضعیــت ظاملانــه ،بــه یکدیگــر تجــاوز
میکننــد .ظلــم بــه دیگــران؛ یعنــی بــه فــرد و اجتــاع ،در رابطــه بــه ملــل ،اقــوام و
متدنهــا؛ ظلــم بــه معنــای تعــاون و همــکاری بــا ظاملــان ،ســبب نابــودی جامعــۀ
بــری میگــردد.
واژهگان کلیــدی :ظلــم ،ظلــم در حــق خویشــن ،ظلــم در حــق جامعــه ،ریش ـهها و
آثــار ظلــم.
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مقدمه
بــاب عــدل و ظلــم ،بــاب گســردهیی اســت کــه همــه ابعــاد زندهگــی فــردی و
اجتامعــی را فــرا میگیــرد .چنانکــه عــدل باعــث بقــای هســتی و ظلــم مایــۀ زوال آن
اســت .همــه انــواع مظــامل از خویشــن آغــاز مییابــد و ریشــۀ همــه بدیهــا در درون
و ضمیــر انســان نهفتــه اســت  .ایــن پدیــده بــه شــکل فــردی و اجتامعــی ،در روابــط
بــر تبــارز کــرده و روابــط ملــل ،اقــوام و متدنهــا را فــرا میگیــرد .هرگونــه ســتمی
بــر خــود ،نوعــی ســتم بــه حیــات اجتامعــی اســت .فکــر ظاملانــه ســاری و متعــدی
بــوده و خطــر انحــراف و نابــودی اجتامعــی را دربــر خواهــد داشــت .از ایــن جهــت بــه
پیشگیــری از جرایــم ،رضورت افتــاده اســت .کســیکه باظــامل همــکاری میکنــد،
در وادی ظلــم گام برداشــته و دیــر یــا زود بــه نابــودی حتمــی محکــوم خواهــد شــد؛
مث ـاً ظاملــی در انتخابــات کاندیــد میکنــد ،بعضــی از مــردم بــه آن همــکاری کــرده
و زمینــۀ پیــروزی او را مســاعد میســازند .ایــن خــود ،ســبب مظــامل و فجایــع دیگــر
میشــود و هرگنــاه و ظلمــی را کــه مرتکــب میشــود ،کمــک کنندهگانــش نیــز در
آن دخیــل انــد .ارتــکاب ظلــم و کمــک بــه ظــامل ،باعــث ضیــاع حقــوق وآزادیهــای
دیگــران و نیرومندکــردن ظــامل شــده و حقــوق و آزادیهــای مــردم را پایــال کــرده و
انســانها را بیشــر بــه بردهگــی و اســارت خویــش در مـیآورد .همیــن اســاس گســرش
گناهــان و مظــامل دیگرخواهــد شــد و ریشــه در نفســانیت و جهالــت دارد.
عامــل متامــی مظــامل منافــع شــخصی ،هواهــای نفســانی ،فقــر ،کمبــود منابــع و
امکانــات و افــراط و تفریــط در زندهگــی اســت کــه از درون بــر مشــتعل گردیــده و
جامعــۀ انســانی را در آتــش خــود میســوزاند.
در ایــن مقالــه بــه پاســخ ایــن پرســش خواهیــم پرداخــت کــه ظلــم چیســت و
پیامدهــای ناگــوار آن کدامهــا انــد؟ هــدف از نــگارش ایــن مقالــه و انتخــاب ایــن
موضــوع تبییــن ماهیــت ،حقیقــت ،ریشـهها و عوامــل و آثــار و پیامدهــای ظلــم اســت.
واژۀ ظلــم در نظــر بیشــر مــردم و برخــی از خــواص تجــاوز بــه دیگــران اســت؛ در
حالــی کــه هــدف ایــن واژه بیشــر از آن اســت کــه میاندیشــند و بایــد از ظلــم در همــه
ابعــاد و زوایــای آن اجتنــاب ورزیــد.
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 -1مفهوم لغوی ظلم
ظلــم در لغــت بــه معنــای تاریکــی یــا شــکافی اســت کــه در زمیــن بهوجــود میآیــد و
بــه معنــای نقــص و تجــاوز از حــدود ،بیانصافــی ،تبعیــض ،حــق کســی را بــه دیگــری
دادن ،اعوجــاج (کـجروی در برابــر دیگــران) امــور را در جایــگاه مناســب خــودش قرار
نــدادن ،داوری درســت نکــردن ،بیــن جــرم و جــزا تناســب برقــرار نکــردن ،روابــط را
بــر ضوابــط مقــدم داشــن ،شایســتهگیها را نادیدهگرفــن ،دنبــال کــردن هواهــای
نفســانی ،زیــادهروی ،کوتاهــی ،انحــراف از زمــان و مــکان و از حقیقــت تجاوزکــردن
نیــز آمــده اســت .در علــوم اجتامعــی ظلــم عبــارت اســت از نبــود رابطــۀ عــدل و
احســان؛ ولــی از ظلــم بــه نُقــص نیــز تعبیــر گردیــده اســت .زیــرا در هرتاریکــی ،نقصــی
وجــود دارد .کســی کــه در تاریکــی شــب حرکــت میکنــد ،نقــص و کاســتی داشــته
و بــه روشــنی نیــاز دارد .بــه ایــن ترتیــب معنــای دوم و ســوم ،الزم معنــای اول اســت.
(راغــب اصفهانــی :ص )215محوریتریــن معنــای ظلــم کــه معانــی دیگــر بــر آن
دور میزنــد ،قــراردادن هرچیــز در محــل نامناســب آن اســت( .معجــم :ج :3ص)468
موالنــا جاللالدیــن محمــد میگویــد:
عـدل چه ب َود وضع شی در مــوضـعش
ظلــــم چه ب َود وضـع در ناموضــــعش
عــــدل چه بــــ َود آب ِده اشــــجار را
ظلــــــــم چه ب َود آبدادن خـــــار را
(بلخی1378 ،هـ ،دفرت ششم :ص)880
					
ظلــم در نظــر عــرف بــه معانــی ذیــل تعبیــر میگــردد :تجاوزکــردن بــه حریــم،
کرامــت ،حیثیــت ،جــان ،مــال ،آبــرو و عــزت دیگــران .در نظــر رشیعــت اعــم اســت از
اینکــه کســی بــه نفــس خــود زیــان برســاند یــا موجــب زیــان بــه دیگــران شــود؛ ظــامل
نامیــده میشــود.
 -2مفهوم اصطالحی(رشعی) ظلم
از نــگاه وحــی الهــی بیشــرین مظــامل و ناگواریهایــی کــه بــه مــا میرســد ،ازدســت
خودمــا اســت و بیجهــت آن را بــه خــدا نســبت میدهیــم؛ جلــو فســاد یــا منکــر را
22

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :49زمستان  1396هجری خورشیدی

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

منیگیریــم ،رشور و ظاملــان بــر مــا مســلط میشــوند و دعــا و فریــاد میکنیــم ،بــی
اثــر میمانــد .در انتخــاب دوســت و همنشــین دقــت منیکنیــم و بــه اعتیــاد گرفتــار
میشــویم؛ اگــر در چــاه میافتیــم ،شــاید خودمــان بــرای ســقوط دیگــری حفــر کــرده
ایــم. ...
ـا
قــرآن کریــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده میفرمایــدَ « :و َمــا أَ َصابَ ُ
كــم ِّمــن ُّم ِصیبَ ـ ٍة فَ ِبـ َ
ت أَ ِ
ك ـ ْم َو ی ْع ُفــو َعــن كَ ِثی ـرٍ( ».شــورا )30 :و هرگونــه مصیبتــى بهشــا برســد،
یدی ُ
ك ََس ـبَ ْ
بــه ســبب دســتاورد خــود شــا اســت{ .خــد} از بســیارى درمىگــذرد .برخــی از مظــامل
شــاید در نتیجــۀ گناهــان و جرایمــی باشــد کــه دیگــران مرتکــب شــده انــد و عــذاب آن
و همــه را فــرا گرفتــه اســت .بنابــرآن ظلــم در مفهــوم اســامی ،ابعــاد گســردهیی دارد؛
چــون در همــه ابعــاد روابــط انســان متصوراســت .در رابطــۀ انســان بــا خــدا ،خــودش،
انســانهای دیگــر ،طبیعــت ،در روابــط ملتهــا و در هــر رابطــه حقــی نهفتــه اســت
کــه مراعــات آن عــدل و نقــض آن ظلــم بهشــار مـیرود .پــس ظلــم و عــدل دو روی
یکســکه انــد.
خداونــد در آیــات متعــددی تأکیــد بــر آن دارد کــه انســان را بــه ایــن راز واقــف
کنــد کــه هرنــوع ســتمی ،بازتابــی نســبت بــه خــود ســتمکننده و ســتمپذیر دارد و
بالــغ بــه  ۳۵۰آیــه بهطــور رصیــح در ایــن زمینــه بــه روشــنگری پرداختــه و قریــب
بــه یکدهــم قــرآن بهطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد.
ســتمگری و ســتمپذیری هــر دو یکگونــه بازتــاب دارنــد؛ چنانکــه خداونــد
«لتَظْلِ ُمــو َن َولَ تُظْلَ ُمــونَ( ».بقــره )279 :نــه ســتم کنیــد ،و نــه بــر شــا ســتم
میفرمایــدَ :
وارد میشــود .امــا شــبههیی کــه مــردم بســیاری را بــه بیراهــه و ظلــم میکشــاند ایــن
اســت کــه چــرا بســیاری از ظاملــان در رفــاه و آرامــش بهس ـر میبرنــد و بســا کســانی
کــه ســتمی از دســت شــان رس منیزنــد؛ ولــی در گــرداب گرفتاریهــا غوط ـهور انــد؟
ظلــم اشــکال مختلفــی دارد ،ظلــم در افــکار ،احــوال درونــی ،عقایــد ،گفتــار و رفتــار.
تشــخیص احــوال ظاملــان و زوال و نابــودی شــان و میعــاد کــه تازیانــۀ عــذاب بــر
رسشــان فــرو میآیــد ،معلــوم نبــوده و مهــم ایــن اســت کــه از همــه احــوال و اوضــاع
ظاملانــه بایــد پرهیــز کــرد.
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در حدیــث آمــده اســت کــه پیامــر از خداونــد نقــل میکنــد :ای بنــدۀ مــن ،مــن
ســتم بــه خویــش را حــرام کــردم و آن را میــان شــا نیــز حــرام گردانیــدم .پــس بــه
یکدیگــر ســتم روا مداریــد( .صحیــح مســلم ،ج :5ص )155در روایــت دیگــر آمــده
اســت کــه از فریــاد مظلــوم برتســید کــه بــر ابرهــا حمــل میشــود .خداونــد میفرمایــد:
بــه عــزت و جــامل ســوگند کــه تــو را یــاری میکنــم ،حتــا اگربــا تأخیــر هــم باشــد.
(ســیوطی1421 ،ه.ق )64 :نیــز خداونــد بــه ظــامل مهلــت میدهــد و چــون بــر او گیــرد
رهایــش منیکنــد ،ســپس تــاوت منــود« :وکذالــک اخــذ ربــک اذاخــذ القــری وهــی
ظاملــۀ ان اخــذه الیــم شــدید( ».صحیــح مســلم ،ج :5صــص )158-157و اینگونــه بــود
بــه قهرگرفــن پــرودگارت ،وقتــی شــهرها را در حالــی کــه ســتمگر بودنــد میگرفــت.
آری گرفــن او تعالــی دردنــاک و ســخت اســت.
 -3حقیقت ظلم
چنانکــه هویداســت ،زندهگــی اجتامعــی انســان بــر روابــط گســرده اســتوار اســت.
روابطــی کــه در بــاال ذکــر شــد ،بــر حــدود و موازینــی اســتوار میباشــد کــه تجــاوز
از آن را ظلــم مینامنــد .در ایــن روابــط اگــر حقــی نادیــده گرفتــه شــود یــا آزادی
نقــض گــردد یــا شایســتهگی جــای خــود را از دســت بدهــد ،جــای حــق و آزادی و
شایســتهگی را الجــرم چیــزی بنــام ظلــم اشــغال میکنــد .رابطــۀ دیگــری غیــر از ظلــم
و عــدل ،رابطــۀ خیــر و احســان اســت .بنابــرآن س ـهگونه رابطــه وجــود دارد :اول رابطــۀ
عادالنــه کــه ضامنــت کننــدۀ بقــای نــوع بــر و حــد اقــل زندهگــی آبرومندانــه اســت.
دوم رابطــۀ خیرخواهانــه و احســانمندانه کــه ضامــن تکامــل نــوع بــر اســت .ســوم
رابطــۀ ظاملانــه کــه مایــۀ زوال و نابــودی حیــات بــر اســت .عــدل و احســان دو مقولــۀ
بزرگــی انــد کــه در هــردو خیــر و بهبــود وضــع بــر نهفتــه اســت و ظلــم و عــدوان
مقولهیــی اســت کــه در آن رش و زوال بــر خفتــه اســت.
بــرای پیشــگیری و برونرفــت از آن و بهبودبخشــیدن جامعــه و آبیــاری رابطههــا،
دو ایــدۀ عــدل و احســان فــراراه بــر قــراردارد :عــدل بهمعنــای دادورزی ،انصــاف و
مقابلــۀ بااملثــل و نیکیکــردن بــه دیگــران اســت ،نــه از خــود؛ بلکــه حقوقــی را کــه
مــردم در واقــع مســتحق انــد ،بــرای شــان عطاکــردن یــا برگردانــدن حقــوق نقضشــده
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بــه مالــکان آن.
حاصــل پاســخ بــه نیکــی کــه در عــدل تجســم یافتــه ،فرونشــاندن فتنههایــی اســت
کــه نابــودی نــوع بــر را هشــدار میدهــد .هنگامیکــه دشــمنیها شــعله میکشــند
و افــراد قربانــی خشــم و آشــفتهگی میشــوند یــا هنگامیکــه شــهوتها برانگیختــه
شــود و افــراد دســتخوش هــوا و هــوس و امیــال شــوند ،مانــدن بــر رعایــت عدالــت کــه
حداقــل الزم در روابــط انســانها بــا یکدیگــر اســت ،بــرای نجــات بــر امــر رضوری
اســت .از ایــن جهــت پیامــر گفتــه اســت کــه بــا عــدل آســانها و زمیــن برقراراســت.
احســان عبــارت از لطــف ،مرحمــت و فزونــی در رفتــار نیکــو بایکدیگــر ،از
خودگــذری و بــه دیگــران کمــک مالــی یــا فزیکــی ،مــادی یامعنــوی کــردن اســت.
حاصــل پاســخ بــه نیکــی کــه در احســان تجلــی مییابــد ،تعالــی و تکامــل نــوع بــر
اســت و عکــس آن ظلــم بــه رسنوشــت بــر بهشــار مــیرود .اگــر عــدل فروگــذار
شــود ،نقصــی در زندهگــی بــر رومنــا میگــردد .دشــمنیها شعلهورگشــته و
شــهوتها برانگیختــه میشــود و بــه زوال بــر میانجامــد .اگــر احســان و تعــاون
فروگــذار شــود ،بــر از تکامــل بــاز میمانــد و چرخــۀ زندهگــی ایســتاده و بــر بــه
کمبــود منابــع روبــرو میشــود و بــه هــان وضعــی برخواهــد گشــت کــه در نقــض
عــدل نهفتــه اســت .تاریکــی ظلــم و گمراهــی در ایــن وادی را حافــظ چــه زیبــا بــه
تصویــر کشــیده اســت:
در این شب ســیاهم گـم گشت راه مقصود
از گوشــــهیی برون آی ای کوکب هدایت
از هــر طرف که رفتم ،جز وحــشتم نیفزود
زنـهار از این بـــــیابان وین راه بـینهایــت
(شیرازی :غزل)94
						
بهگفتــۀ حافــظ ،راههایــی کــه بــر فــراروی خــود دارد ،همــه راه ظلــم و بربریــت
اســت؛ جــز راه عــدل و احســان کــه خیــر برشیــت را دربــر داشــته و میتوانــد برشیــت
را بــه حقــوق و آزادیهایــش برســاند و امنیــت و رفــاه را مســتقر گردانــد .گویــا کوکــب
هدایــت هامنــا خیرخواهــی اســت کــه در عــدل و احســان نهفتــه اســت.
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 -4انواع ظلم
الــف -ظلــم بــه خویشــن :نخســتین و پایهییتریــن نــوع ظلــم ،ســتم برخویشــن اســت.
چــون انســان هــر بــدی و مظلمهیــی را کــه مرتکــب میشــود ،از درون و ضمیــرش بــر
میخیــزد و بــه خــود او بــر میگــردد و ریشــه در اندیشــههایش دارد .موالناجــال
الدیــن میگویــد:
ای برادر تــو همــان اندیشــهیی
مابقی خود استخوان و ریـشهیی
گرگل است اندیشهات تو گلشنی
گر بود خاری تو همی گلخـــنی
(بلخی ،دفرت دوم :ص)164
						
موالنــا اندیشـههای خــوب و بــد را بــه گُل و گِل تشــبیه داده میگویــد :اندیشـههای
خــوب و زیبــا و افــکار خیرخواهانــه ،عادالنــه و حکیامنــه بهمثابــۀ باغــی از گلهــا
است(گلشــن) و اندیشــههای بــد و افــکار بدخواهانــه و ظاملانــه ،ماننــد انبوهــی از
الی و گِل اســت کــه پــای انســان در مــرداری آن فــرو م ـیرود .برخــی بــه ایــن بــاور
بــوده انــد کــه اســاس و بنیــاد تحــول و تکامــل ،ابــزار تولیــد اســت؛ ولــی ایــن بازکــردن
یــکروی ســکه اســت و روی دیگــر آن ایــن اســت کــه تحــول و تکامــل اندیشــه
و افــکار ،مایــۀ تکامــل جهــان و انســان اســت .بنــا ًء ،نخســتین راهــی کــه انســان را از
مظــامل نجــات میدهــد ،عادالنهبــودن فکــر و اندیشــه اســت .چــون فکــر ظاملانــه،
میتوانــد جهانســوز باشــد .موالنــا میگویــد:
ظامل آن قومی که چشامن دوختند
باسخـــــنها عاملی را سوختنــند
عاملــــی را یک سخن ویران کند
روبههای پیر را شـــــــــــیران کند
(هامن)63 :
					
هرگفتــار ،رفتــار ،کنــش و واکنــش انســان از اندیشــهاش برخواســته اســت .اگــر
اندیشــۀ عادالنــه باشــد ،نتیجــۀ طبیعــی آن عمــل عادالنــه اســت و اگــر فکــر ظاملانــه
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باشــد ،نتیجــۀ منطقــی آن عمــل ظاملانــه خواهــد بــود .قــرآن کریــم هــردو نــوع ظلــم را
در یــک جملــه بیــان کــرده میفرمایــدَ « :وتِلْـ َ
ـك ُح ـ ُدو ُد اللَّ ـ ِه َو َمــن يَتَ َع ـ َّد ُح ـ ُدو َد اللَّ ـ ِه
فَ َق ـ ْد ظَلَ ـ َم نَف َْس ـهُ» (طــاق )1 :و آنچــه کــه بیــان شــد ،حــدود و مرزهایــی اســت کــه
از طــرف خداونــد تعییــن گردیــده اســت .کســی کــه از حــدود خــدا تجــاوز کنــد بــر
نفــس خــود نقصــان واردکــرده اســت .یعنــی هامنگونــه کــه ظلــم از نفــس انســان آغــاز
میشــود و بــه اجتــاع رسایــت میکنــد ،ظلــم بــه دیگــران ،ظلــم بــر نفــس نیــز اســت.
هامنگونــه کــه عدالــت از برخــورد عادالنــه باخــود انســان آغــاز میشــود؛ ظلــم نیــز
منشــای خــودی دارد .از ایــن رو ظــامل قبــل از آنکــه نســبت بــه ســایرین ظــامل باشــد،
نســبت بــه خــود ظــامل اســت .علــت نگــرش عواممدارانــه ایــن اســت کــه در روش
عــوام ،انســان قبــل از اینکــه بــه عیــوب خــود متوجــه شــود ،نســبت بــه عیــوب ســایرین
مطلــع میگــردد .موالنــا ایــن شــیوۀ نگــرش عامیانــه را چنیــن متثیــل میکنــد:
ای که در پیکار خود را باختی
دیگران را تو ز خود نشناخـتی
(بلخی ،دفرت چهارم)
					
موالنــا ایــن شــعر را ضمــن یــک متثیــل آورده میفرمایــد :شــیری کــه قطعهیــی
گوشــت بــه دهــان داشــت ،رس چاهــی رفــت .چــون نظــر کــرد در چــاه تصویــر خــود را
دیــد ،فکــر کــرد کــه رقیــب بــزرگ خواهــد بــود کــه گوشــت را بــه دهــان گرفتــه و بــه آن
رقابــت خواهــد کــرد .ناگهــان جــف میزنــد و بــر او حملــه میکنــد کــه در چــاه غــرق
میشــود .اینجاســت کــه در نظــر کســانی کــه از تزکیــۀ فکــری و معنــوی برخــوردار
نیســتند ،پیــش از اینکــه عیبهــای خــود را ببیننــد ،عیــوب دیگــران را میبیننــد؛
پیــش از آنکــه خــود را بــه عدالــت آراســته کننــد ،از دیگــران عدالــت میخواهنــد
و قبــل از آنکــه ظلــم را از خــود بزداینــد ،بــا مظــامل دیگــران بــه مبــارزه میپردازنــد.
ب -ظلــم بــه دیگــران :ایــن نــوع ظلــم کــه نتیجــۀ طبیعــی نــوع نخســتین اســت ،دامنــۀ
وســیع و گســردهیی دارد؛ بهگونهیــی کــه ظلــم در حــق خــدا و مخلــوق را شــامل
میباشــد .یکنکتــه را بایــد توجــه داشــت و آن ایــن کــه در کالم برخــی از فقهــا و
مفــران ،اصطــاح ظلــم در حقوقاللــه یــا اصطــاح ظلــم بیــن انســان و خــدا وارد
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شــده اســت ،بــه معنــای ظلــم در حــق جامعــه اســت؛ ورنــه هامنگونــه کــه خداونــد بــر
هیچکــس ظلــم روا منــیدارد و هیچکــس بــه خداونــد توانــا ظلــم کــرده منیتوانــد.
ظلــم در حــق جامعــه ایــن اســت کــه مصالــح و منافــع اجتامعــی صدمــه و نقصــان ببیند.
بدتریــن ظلــم بیــن انســان و خداونــد رشک ،کفــر و نفــاق اســت؛ چنانکــه خداونــد در
ســورۀ لقــان میفرمایــد:
« َوإِ ْذ قَـ َ
ـر َك لَظُلْ ـ ٌم َع ِظي ـ ٌم».
ـي ال تُـ ْ
ـال لُ ْقـ َ
ـر ْك بِاللَّ ـ ِه إِ َّن الـ ِّ ْ
ـا ُن ِلبْ ِن ـ ِه َو ُه ـ َو يَ ِعظُ ـ ُه يَــا بُ َنـ َّ
(لقــان )13 :بهیــاد آر زمانــی را کــه لقــان بــرای پــرش وعظکنــان میگفــت :ای
فرزنــدم بــه خــدا رشیــک و انبــاز قــرار مــده کــه رشک ســتمی اســت بــزرگ .همچنــان
میفرمایــدَ « :وتِل َ
ن یتَ َع َّد ُح ُدو َداللَّــ ِه فَ َق ْدظَلَــ َم نَف َْســهُ( ».طــاق )1 :و
ْــك ُح ُدو ُداللَّــ ِه َو َمــ ْ
آنچــه کــه بیــان شــد ،حــدود و مرزهــای اســت کــه از طــرف خداونــد تعییــن گردیــده
اســت .کســی کــه از حــدود خــدا تجــاوز کنــد ،بــر نفــس خــود نقصــان وارد کــرده
اســت .نــوع دوم ظلــم میــان انســان و انســان اســت .در رابطــه بــه ظلــم بیــن انســان و
انســان ،امــر کلــی ایــن اســت کــه هرگونــه تجــاوز بــه حریــم انســانهای دیگــر ،ظلــم
بیــن انســان و انســان میباشــد .بــه عبــارت دیگــر هرگونــه نقــض حقــوق انســان توســط
ن یقَاتَلُــو َن
انســان ،ظلــم بــه دیگــران اســت .چنانکــه خداونــد میفرمایــد « :أُ ِذ َن لِل َِّذی ـ َ
ـق إِلَّ
جــوا ِم ـ ْ
َص ِهــم ْلَق َِدیــر ٌال َِّذی ـ َ
ن ِدیار ِه ـ ْم ِبغَیر َحـ ٍّ
ِبأَنَّ ُهــم ْظُلِ ُمــوا و َإِنَّاللَّــه َ َعلَىــی ن ْ
ن أُخْر ُ
ن االلَّـهُ( ».حــج )39 :بــه آنانــی کــه مــورد ظلــم واقــع شــدند ،اجــازۀ قتــال
أَ ْن یقُولُــوا َربُّـ َ
داده شــد و خداونــد بــه یــاری شــان قــادر اســت .آنــان کســانی بودنــد کــه از دیارشــان
بــدون دلیــل رانــده شــده بودنــد .گنــاه شــان جــز ایــن نبــود کــه میگفتنــد پــروردگار مــا
اللــه اســت.
ج -تعــاون و همــکاری باظاملــان :نــوع ســوم ظلــم ،تعــاون و همــکاری باظاملــان اســت.
تعــاون باظــامل و ســتمگر از ایــن جــا نشــأت میکنــد کــه یکــی ،فکــر ظاملانــه باشــد
و دیگــر وضعیــت و جــو حاکــم قانونمنــد نباشــد .ایننــوع ظلــم نســبت بــه دونــوع
نخســتین ،زودتــر بــه ســاختار مبــدل میگــردد و فضــا را مکــدر میســازد .چــون
ظاملــان در یکردیــف قــرار میگیرنــد و انتخــاب خــود را نتیجــۀ گزینــش اجتــاع یــا
حکــم قانــون تلقــی خواهنــد کــرد .قــرآن کریــم در ایــن خصــوص چنیــن دســتور ارائــه
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ـى ا ِ
إلثْــمِ َوالْ ُع ـ ْد َوانِ َوات َّ ُقــوا ْ
ـى الْــر َوالتَّ ْق ـ َوى َوالَ تَ َعا َونُــوا ْ َعـ َ
کــرده اســتَ « :وت َ َعا َونُــوا ْ َعـ َ
اللّ ـ َه إِ َّن اللّ ـ َه شَ ـ ِ
ـاب( ».مائــده )2 :و در نیكــوكارى و پرهیــزگارى بــا یكدیگــر
ـدی ُد الْ ِع َقـ ِ
همــكارى كنیــد و در گنــاه و تعــدى دســتیار هــم نشــوید و از خــدا پــروا كنیــد كــه خــدا
ســختكیفــر اســت.
در حدیــث بــه اندازهیــی از همــکاری باظــامل برحــذر داشــته شــده کــه مــوی را
بــر تــن آدمــی راســت میکنــد .پیامــر گرامــی(ص) میفرمایــد « :مــن مشــی مــع ظــامل
و هــو یعلــم انــه ظــامل فقــد خلــع ربقــة االســام عنــه عنقــه( ».الشــیبانی 1411 ،ق ،ج :4
ص  )449کســی کــه باظــامل کمــک کنــد در حالــی کــه میدانــد کــه او ظــامل اســت،
بیگــان طاعــت اســام را از گــردن خــود دور انداختــه اســت.
مــردی نــزد امــام حســن بــری(ح ) آمــد و گفــت :مــن بــرای امیــران و فرمانروایــان
ظــامل و ســتمکار لبــاس مـیدوزم ،در حالــی کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم فرموده
ن أَ ْولِیاء
اســتَ « :والَ ت َ ْركَ ُنــوا ْ إِ َ
ك ُم ال َّنــا ُر َو َمــا لَ ُ
ن ظَلَ ُمــوا ْ فَتَ َم َّسـ ُ
كــم ِّمــن ُدونِ اللّـ ِه ِمـ ْ
ل ال َِّذیـ َ
ـرونَ( ».هــود )113 :و بــه كســاىن كــه ســتم كــرد ه انــد ،متامیــل مشــوید كــه
ث ُـ َّم الَ تُنـ َ ُ
آتــش دوزخ بهشــا مىرســد و در برابــر خــدا بــراى شــا دوســتاىن نخواهــد بــود و
رسانجــام یــارى نخواهیــد شــد.
(رح)
آیــا مــن جــزو آنــان خواهــم بــود کــه بهســتمکاران متایــل دارنــد؟ حســن بــری
گفــت :خیــر آنانــی کــه نــخ و ســوزن بهتــو میفروشــند ،بــه ســتمکاران متامیــل انــد و
تــو خــودت از ســتمکارانی .یعنــی تــو متامیــل نیســتی؛ بلکــه بالفعــل بــه ظــامل کمــک
میکنــی( .ســعدالله 1381 ،هـــ)224 :
 -5ریشهها و عوامل ظلم
متــام ســتمهایی کــه در انســانها مشــاهده میشــود ،از یکــی از ایــن منابــع خالــی
نخواهــد بــود:
الــف -جهــل و نادانــی :گاهــی جهــل و نادانــی ریشــۀ ظلــم و ســتم قــرار میگیــرد؛ مثـاً
کســی کــه منیدانــد نــژاد ســفید و ســیاه باهــم فــرق نــدارد ،بــه خیــال برتــری بهســیاه
پوســت ظلــم میکنــد.
ب -هواهــای نفســانی و منافــع شــخصی و گروهــی :در حقیقــت منشــای همــه
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نابســامانیهای بــر ،هواهــای نفســانی و منافــع شــخصی اســت .در بســا مــوارد قــرآن
کریــم وقتــی بــاب عــدل و اجتنــاب از ظلــم را مطــرح میســازد ،موضــوع هواپرســتی
ن
را در کنــار آن مطــرح میکنــد .بهگونــۀ مثــال خداونــد میفرمایــد « :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيــ َ
ن بِالْ ِق ْسـ ِ
ن إِن
ك ْم أَ ِو الْ َوالِ َديْــنِ َو ْ
ـى أَنف ُِسـ ُ
الَقْ َر ِبـ َ
آ َم ُنــوا كُونُــوا قَ َّوا ِمـ َ
ـط شُ ـ َه َدا َء لِلَّـ ِه َولَـ ْو َعـ َ ٰ
ى أَن ت َ ْع ِدلُــوا( ».نســاء )135 :ای
ـا فَـ َ
يَ ُ
كـ ْ
ل ِب ِهـ َ
ـا تَتَّ ِب ُعــوا الْ َه ـ َو ٰ
ن َغ ِن ًّيــا أَ ْو فَ ِق ـ ً
را فَاللَّ ـ ُه أَ ْو َ ٰ
مؤمنــان ،بــه عــدل و داد برخیزیــد و در راه رضــای خــدا شــاهد باشــد ،اگــر چــه بــه زیــان
خودتــان یــا پــدر و مــادر و خویشــاوندان تــان باشــد یــا توانگــر و تهیدســت باشــید.
خداونــد بــر آنــان مهربانتــر اســت ،پــس از هــوای نفــس پیــروی مکنیــد کــه از حــق
عــدول کــرده ایــد.
ج -تــرس :گاهــی انگیــزۀ ظلــم تــرس اســت .مثــل اینکــه صاحــب قدرتــی از قــدرت
رقیــب خــود بــه وحشــت میافتــد و از تــرس بــه او ظلــم میکنــد یــا طاغوتهــا بــرای
اســتحکام و پایدارمانــدن قــدرت خــود ،بــه آزادیخواهــان بــه زور و ظلــم متوســل
میشــوند.
د -کمبــود و نیــاز :گاهــی عامــل ظلــم نیــاز و احســاس کمبــودی اســت .نیازهــای مــادی،
گاهــی انســان را وادار میســازد کــه برکســی تجــاوز و ظلــم کنــد و گاهــی هــم نیازهــای
روانــی ماننــد احســاس کمبــودی در شــخص عامــل پرخــاش و درگیــری بــا دیگــران و
تجــاوز برحریــم آنــان میشــود.
ه -خیانــت درونــی و سادیســم :برخــی از ســتمها ،از سادیســم و لذتبــردن از ظلــم و
ســتم بــه دیگــران نشــأت میگیــرد.
و -عقدهگشــایی :احیانــاً یــک فــرد بــرای عقدهگشــایی و اینکــه انتظــارات شــخص
بــرآورده نشــده اســت ،بــه ظلــم میپــردازد.
از عبــد اللــه بــن مســعود(رض) روایــت اســت کــه چنیــن میفرمایــد :پنــج آیــت اســت
کــه دنیــا و مــا فیهــای آن مــرا بــه انــدازۀ آنهــا مــرور منیکنــد و هــر یــک آنهــا در
پیونــد بــه پرهیــز از ظلــم وارد شــده انــد:
َــا
ك ْم َونُ ْد ِخلْكُــم ُّم ْدخ ً
كفِّــ ْر َعنكُــ ْم َســیئَاتِ ُ
جتَ ِن ُبــوا ْ كَ َبآئِــ َر َمــا تُ ْن َهــ ْو َن َع ْنــ ُه نُ َ
 « )1إِن تَ ْ
ـا( ».نســاء )31 :اگــر از گناهــان بزرگــى كــه از آنهــا نهــى شــدهاید ،دورى گزینیــد.
كَریـ ً
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بدیهــاى شــا را از شــا مىزداییــم و شــا را در جایگاهــى ارجمنــد مىآوریــم.
َــك َح َســ َن ًة یضَ ا ِع ْف َهــا َویــ ْؤ ِ
َــال َذ َّر ٍة َوإِن ت ُ
 « )2إِ َّن اللّــ َه الَ یظْلِــ ُم ِمثْق َ
ت ِمــن لَّ ُدنْــ ُه أَ ْجــ ًرا
یــا( ».هــان )4 :در حقیقــتخــدا بــه انــدازۀ ذرهیــی ســتم منىكنــد و اگــر آن
َع ِظ ً
ذره كار نیــى باشــد ،دو چندانــش مىكنــد و از نــزد خویــش پــاداىش بــزرگ بــه او
مىبخشــد.
َ « )3و َمــا أَ ْر َسـلْ َنا ِمــن َّر ُســو ٍل إِالَّ لِیطَــا َع ِبـ ِإذْنِ اللّـ ِه َولَـ ْو أَنَّ ُهـ ْم إِذ ظَّلَ ُمــوا ْ أَنف َُسـ ُه ْم َجــآ ُؤ َ
وك
َاس ـتَ ْغ َف ُروا ْ اللّ ـ َه َو ْاس ـتَ ْغ َف َر لَ ُه ـ ُم ال َّر ُسـ ُ
ـا( ».هــان )64 :و مــا
ـول لَ َو َج ـ ُدوا ْ اللّ ـ َه ت َ َّوابًــا َّر ِحیـ ً
ف ْ
هیــچ پیامــرى را نفرســتادیم مگــر آنكــه بــه توفیــق الهــى از او اطاعــت كننــد و اگــر
آنــان وقتــى بــه خــود ســتم كــرده بودنــد ،پیــش تــو مىآمدنــد و از خــدا آمــرزش
مىخواســتند و پیامــر نیــز بــراى آنــان طلــب آمــرزش مىكــرد ،قطعـاً خــدا را توبهپذیــر
مهربــان مىیافتنــد.
یس ـتَ ْغ ِفر اللّ ـ َه ی ِجـ ِ
ـا».
َ « )4و َمــن ی ْع َمـ ْ
ـد اللّ ـ َه َغ ُفــو ًرا َّر ِحیـ ً
ـل ُســو ًءا أَ ْو یظْلِ ـ ْم نَف َْس ـ ُه ث ُ ـ َّم ْ
(هــان )110 :و هركــس كاری بــدى كنــد یــا بــه خویشــن ســتم ورزد ،ســپس از خــدا
آمــرزش بخواهــد ،خــدا را آمرزنــده مهربــان خواهــد یافــت.
ـر َك ِبـ ِه َوی ْغ ِفـ ُر َمــا ُدو َن َذلِـ َ
ـر ْك بِاللّـ ِه
ـك لِ َمــن یشَ ــا ُء َو َمــن یـ ْ
 « )5إِ َّن اللّـ َه الَ ی ْغ ِفـ ُر أَن یـ ْ َ
فَ َقـ ِ
ـا( ».هــان )78 :مســلامً خــدا ایــن را كــه بــه او رشك ورزیــده
ـرى إِثْ ًــا َع ِظیـ ً
ـد افْـ َ َ
شــود ،منىبخشــد و غیــر از آن را بــراى هركــه بخواهــد مىبخشــد و هركــس بــه خــدا
رشك ورزد ،بــه یقیــن گناهــى بــزرگ بافتــه اســت.
 -6عواقب ناگوار ظلم و رسانجام ظاملان
از منظــر قــرآن کریــم و ســنت نبــوی ،آثــار ســتم دنیــوی بــر جوامــع ،دولتهــا و
متدنهــا ،از آثــار کفــر ویرانگــر و زیانبارتــر اســت .دولتهایــی کــه بــه نــام اســام بــه
مــردم ســتم میکننــد ،پیــش از دولتهــا و جوامعــی کــه در آنهــا حقــوق وآزادیهــای
بــر رعایــت میگــردد ،فــرو میپاشــند .وقتــی عــرض میشــود کــه ظلــم باعــث زوال
نعمتهاســت؛ بیشتــر ذهــن چنیــن معنــا را تداعــی میکنــد کــه از آســان بــر رس
ظاملــان تازیانــۀ عــذاب فــرو میآیــد؛ بلــی ،بــه اینگونــه عــذاب در ادوار و امتهــای
گذشــته رواج داشــته و اکنــون هــم امــکان دارد؛ امــا معنــای قریــب ایــن مســأله کــه
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بــرای همــه قابــل قبــول باشــد ،ایــن اســت کــه قوانیــن الهــی و طبیعــی طــوری پیریــزی
شــده انــد کــه طبیعت ـاً ظلــم منجــر بــه نابــودی نــوع بــر ،نظامهــا و متدنهــای بــری
میشــود .بــه ایــن ترتیــب قانــون بقــا و تکامــل عــدل و احســان اســت و هــرگاه بــه ایــن
قانــون عمــل نشــود ،بــه صــورت طبیعــی بــر ،بــه ظلــم و تجــاوز میگرایــد ،علــت ایــن
امــر تقابــل منافــع و کمبــودی منابــع اســت.
طــوری کــه برخــی میپندارنــد ،جهــان بــه کمبــود منابــع مواجــه منیشــود؛ ولــی
زمانــی کــه عــدل و داد گســرش نیابــد ،رسمایــه تراکــم کــرده ،تــوازن کار و تولیــد از
بیــن مــیرود و در کنــار ایــن شــکاف طبقاتــی بهوجــود میآیــد و جهــان آبســن
از جنــگ و ناامنــی گردیــده وخطــر نابــودی همــه را تهدیــد خواهــد کــرد .خاصیــت
ذاتــی ظلــم و اســتبداد ایــن اســت کــه رسانجــام بــه نابــودی ارزشهــای مــادی و معنــوی
بــر میانجامــد؛ چنانکــه خداونــد در مــورد زوال و نابــودی خانههــای ظاملــان
ْــك بُیوت ُ ُهــ ْم خَاوِیــ ًة بِ َــا ظَلَ ُمــوا إِ َّن ِفــی َذلِ َ
میفرمایــد « :فَ ِتل َ
ــك َلیــ ًة لِّقَــ ْومٍ ی ْعلَ ُمــونَ».
(منــل )52 :ایــن خانههــای آنهاســت کــه بــه خاطــر ظلــم و ســتم شــان خالــی مانــده و
در ایــن نشــانۀ روشــنی اســت بــرای کســانی کــه آگاه انــد!
پیامدهای ناگوار ظلم و احوال ستمگران را در ذیل به بررسی میگیریم:
الــف -ایجــاد گرایشهــای تنــد و افراطگــری و رکــود فکــری :اســتبداد ،موجــب
افراطگــری ،تجــاوز از حــدود اعتــدال و رکــود فکــری و فرومردهگــی عقالنیــت در
ملتهــا میشــود .ایــن افــراط و تفریطهــا رصف ـاً از تبعــات روابــط ظاملانهیــی اســت
کــه در گذشــته و حــال در جوامــع وجــود داشــته و ملتهــا زیــر بــار حکومتهــای
اســتبدادی دچــار افرسدهگــی و رکــود فکــری شــده انــد .حکمتــش ایــن اســت کــه
ظلــم مایــۀ بیــاری خودبزرگبینــی در ســتمگر و فزونــی ضعــف در ســتمدیده
میشــود کــه قــرآن کریــم از آن بــه طغیــان و از ایــن بــه اســتضعاف یعنــی ناتوانکــردن،
تعبیــر کــرده اســت .ســؤال ایــن اســت کــه چــرا در نتیجــۀ مظــامل و اســتبدادها ،روحیــۀ
افراطگرایــی بهویــژه جمــود عقلــی بهوجــود مــی آیــد؟ وقتــی افــراد و جوامــع از
زیــر چکمههــای اســتبداد ،آزاد باشــند ،تواناییهــای عقالنــی آنهــا بــروز کــرده و بــه
آمــوزش و پژوهــش میپردازنــد .در نتیجــه انکشــافات و اکتشــافات بهوجــود میآیــد
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و جوامــع بــه رفــاه دســت مییابنــد و روحیــۀ افراطگــری فروکــش میکنــد؛ چنانکــه
مشــاهده میشــود ،غالبــاً عوامــل تنــدروی و افراطگــری ،ناآگاهــی ،فقــر و مظــامل
اســت.
ب -زوال و نابــودی فــرد و اثــر آن بــه اجتــاع :هــر گنــاه و معصیتــی ،نقصــی را در
حیــات جوامــع بهوجــود مــیآورد .از هــان لحظهیــی کــه انســان بــه معصیــت و
جــرم دســت میزنــد ،عــذاب و ســیهروزی بــه رساغ او میآیــد .اگــر ظاهــرا ً جرمــی
مخصــوص و منحــر بهفــردی باشــد ،باآنهــم دوگونــه ظلــم را مرتکــب شــده اســت:
 )1نقصــی را در زندهگــی ،مرتکــب آن بنانهــاده و کاســتی را نســبت بــه فــرد بهوجــود
آورده اســت .ایــن کاســتی اســت کــه نقــش آن از زندهگــی محــو منیشــود.
 )2نقــش دوم معصیــت فــردی ،نقــص اجتامعــی اســت کــه بــه جامعــه زیــان میرســاند؛
چراکــه اگــر ایــن جــرم از زمــرۀ جرایــم علیــه نســل (زنــا و ملحقــات) آن باشــد ،نــه تنهــا
بــه خــود ســتم رواداشــته؛ بلکــه بــه جامعــه نیــز زیــان رســانده اســت و نســل بــر را
آلــوده گردانیــده اســت .هامنگونــه کــه اجتــاع از مجمــوع افــراد شــکل گرفتــه اســت؛
در چنیــن حالــت ،جرایمــی کــه جنبــۀ اجتامعــی داشــته و تعزیــری نامیــده میشــوند،
بــدون شــک اجتــاع را زیامننــد خواهــد ســاخت .بــه ایــن جهــت خداونــد در مــورد
ظــامل میفرمایــد :ظــامل هرگــز بــه پیــروزی ســعادتمندانه دســت منییابــد « :إِنَّــ ُه لَ
ـح الظَّالِ ُمــو َن مســلامً( ».انعــام )21 :ظاملــان ،رســتگار نخواهنــد شــد .چیــزی بســیار
ی ْفلِـ ُ
قابــل توجــه ایــن اســت کــه ظلــم بــه دیگــران ،ظلــم بــر خویشــن اســت و ظلــم بــر
خویشــن هــم بــه نحــوی ظلــم بــه دیگــران اســت .ســعدی شــیرازی میگویــد:
یکــی بررس شــاخ و بن مـیبرید
خداوند خـانه نـــــظر کـرد و دید
بگفـتا گر این شخص ستم میکند
نه بر من که بر خــویشنت می کند
(سعدی1382 ،ه :ص)63
ج -نابــودی فرهنــگ و متــدن بــری :ظلــم فرهنگهــا و متدنهــای بــری را
رسنگــون میســازد .ظلــم زمانــی بــه زوال و نابــودی متدنهــا و فرهنگهــا میانجامــد
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کــه ظاملــان بیشتــر شــوند و صالحــان وعــادالن کمتــر و حقــوق وآزادیهــای بــر
پایــال گــردد.خداونــد میفرمایــدَ « :وتِل َ
َــا ظَلَ ُمــوا َو َج َعلْ َنــا
ْــك الْقُــ َرى أَ ْهلَ ْ
ك َنا ُهــ ْم ل َّ
لِ َم ْهلِ ِك ِهــم َّم ْو ِع ـ ًدا( ».کهــف )59 :ایــن شــهرها و آبادیهایــی اســت کــه مــا آنهــا را
هنگامیکــه ســتم کردنــد ،هــاک کردیــم؛ و بــرای هالکــت شــان موعــدی قــرار دادیــم.
آنــان ویرانههایشــان را بــا چشــم میبیننــد ،و عــرت منیگیرنــد.
پیامــر گرامــی اســام میفرمایــد « :املــک یبقــی مــع الکفــر والیبقــی مــع الظلــم».
(نظــام امللــک :1369 ،صــص )98-57پادشــاهی باعــدل بپایــد و بــا ظلــم راه زوال
بپیامیــد .ســعدی شــیرازی میگویــد:
پادشاهی که طرح ظــلم فگند
پای دیوار ملک خویش بکند
(سعدی :ص)29
						
د -زیانهــای اجتامعــی ظلــم :از منظــر اجتامعــی ،ظلــم باعــث میشــود کــه شــاری از
مــردم اگــر در مقــام رهــری ق ـرار گیرنــد ،خودبزرگبیــن ،رسکــش و متکــر میشــوند،
نخــوت میورزنــد و خودســتایی میکننــد .اگــر در موضــع پیــرو قـرار گیرنــد ،زیردســت ،
فرومایـ ه و ناتــوان قلمــداد میشــوند و بــه پســتی و زبونــی تــن میدهنــد و ایــن وضعیــت
در فرهنــگ ،آداب و رســوم و روابــط اجتامعــی تأثیــر میافگنــد .ســتم ،برابــری
فرصتهــا را از بیــن میبــرد و مانــع دســتیابی افــراد و گروههــا بــه نیازهــای خــود از
راههــای قانونــی و اخالقــی میشــود .از ای ـنرو حیلــه ،نیرنــگ و فریــب ،رشــوهخواری
و ســوء اســتفاده از قــدرت و دیگــر مظاهــر فســاد اخالقــی و اجتامعــی میــان آنــان رواج
مییابــد .عــاوه بــر آنهــا ،ارتــکاب هرجــرم و معصیتــی دارای زیانهــای اجتامعــی
اســت و بــه فــرد نیــز بــر میگــردد.
جرایــم علیــه اشــخاص؛ ماننــد قتــل ،جــرح و قطــع عضــو ،چنانکــه جنبــۀ فــردی دارد،
جنبــۀ اجتامعــی نیــز دارد .جنبــۀ فــردی آن زیانبارتــر و خطرناکتــر از جنبــۀ اجتامعــی
آن اســت .از ایــن جهــت بـرای جنبــۀ فــردی آن خداونــد قصــاص را مــروع فرمــوده کــه
ضامــن حیــات بــر اســت و بـرای جــران زیــان اجتامعــی آن بایــد بــه جزاهــای تعزیــری
متوســل شــد کــه مایــۀ تشــفی خاطــر مجنیعلیــه ،برقـرار نظــم و اســتقرار عدالــت اســت.
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جرایــم علیــه نســل ،بیشتــر نقشآفرینــی فــردی دارد؛ ولــی گــرد و غبــارش بــه اجتــاع
نیــز رسایــت میکنــد .ایــن جرایــم نوعــی ظلــم بــه نســل بــر بهشــار میرونــد .جرایــم
علیــه عقل(میگســاری و اســتعامل مــواد مخــدر) ،ظلــم بــر عقالنیــت بــر بــوده و جامعــۀ
بــری را بــه زوال و نابــودی مواجــه میســازند .جرایــم علیــه امــوال و مالکیــت ،تجــاوز
بــر اقتصــاد بــر بــوده و رسمایــه را بــه نابــودی مواجــه میســازند .همچنــان هرجرمــی در
حــدود خــود ،در زوال حیــات بــر و عــامل هســتی نقــش تبــاه کننــده دارد و نوعــی ظلــم
بــه شــار م ـیرود .از طــرف دیگــر برق ـراری عــدل و برچیــدن بســاط ظلــم ،بــه تناســب
بیــن جــرم و جـزا نیــاز دارد.
اگــر در مبــارزه بــا جرایــم کــه نــوع عمــدۀ مظــامل بــه شــار میرونــد ،تناســب بیــن
جــرم و جـزا برقـرار نشــود ،عیــن ظلــم خواهــد بــود .در تناســب بیــن جــرم و جـزا بایــد ســه
امــر رعایــت شــود :اول تناســب خطــر و زیــان اجتامعــی یــا فــردی جــرم .دوم شــخصیت،
احــوال و ســوابق متهــم .ســوم احــوال مشــدده و مخففــۀ جــرم( .کــود جـزا :مــادۀ )208
ه -انجــام ســتمگران عربتانگیــز اســت :عــرت و اعتبــار ،کاربــرد نــوع عقالنیــت اســت
کــه انســانها از اط ـراف و گذشــتههای خــود و دیگ ـران میگیرنــد و از آنچــه بــه زیــان
دیگـران بــوده ،پرهیــز میکنــد و دیگـران را بــه اجتنــاب از آن توصیــه میکننــد؛ چنانکــه
َیــف كَا َن َعا ِقبَــ ُة
خداونــد میفرمایــد « :فَأَ َخ ْذنَــا ُه َو ُج ُنــودَهُ فَ َنبَ ْذنَا ُهــ ْم ِفــی الْیــ ِّم فَانظُــ ْر ك َ
ن( ».قصــص )40 :مــا نیــز او و لشــکریانش را گرفتیــم و بــه دریــا افکندیــم؛ اکنــون
الظَّالِ ِمیـ َ
بنگــر پایــان کار ظاملــان چگونــه بــود .میبینیــم کــه خداونــد وقتــی فرعون و لشــکریانش
را در دریــای نیــل غــرق کــرد ،فرمــود :اکنــون ببینیــد کــه رسنوشــت و عاقبــت ســتمگران
چگونــه اســت .عربتگیــری ایــن اســت کــه اســباب و عوامــل ســقوط فرعونیــان و
انگیزههــای زوال حکومــت آنــان و هرزورگــو و ستمپیشــۀ دیگــر را بررســی و از عواقــب
ناگــوار آن دوری بجوییــم .پــس کیســت کــه از عواقــب ناگــوار ظلــم پند و عــرت بگیرد؟
و -ظلــم مایــۀ زوال هســتی اســت :از آنچــه مختــرا ً تذکــر رفــت ،بهدســت میآیــد
کــه در دل ظلــم ،نابــودی نــوع بــر و جهــان هســتی نهفتــه اســت؛ چــون عــرض شــد
کــه ظلــم نقــص اســت و جهــان هســتی رو بــه تکامــل .اگــر ظلــم روا داشــته شــود ،در
آن نقــص رومنــا گردیــده و از تکامــل بــاز میمانــد .ظلــم تاریکــی در مســیر تکامــل
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جهــان آفرینــش اســت و چـراغ عقــل بایــد پیوســته مشــتعل باشــد .گذشــته از نــگاه عقلــی
در اینبــاره روایاتــی وجــود دارد کــه ظلــم را ســبب زوال نظــام هســتی تلقــی میکنــد؛
چنانکــه پیامــر گرامــی اســام میفرمایــد :بالعــدل قامــت الســموات واالرض .بــر اســاس
عــدل آســانها و زمیــن اســتوار اســت .الزمــۀ ایــن حدیــث ایــن اســت کــه باظلــم نظــام
هســتی راه زوال میپیامیــد.
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نتیجهگیری
 هرچه به انسان میرسد ،نتیجۀ عملی است که انجام داده است. ظلــم مایــۀ زوال جهــان و متدنهــا و نابــودی نظامهــای سیاســی و ازبینرفــن رفــاهاجتامعــی اســت .یعنــی نابــودی انســان بــه دســت خــودش انجــام میشــود.
 ظلم و بیعدالتی باعث زوال نظام تکوینی و نظامهای برشی است. عدالت ضامن امنیت و رفاه (دو نعمت بزرگ الهی) است. جهــان اگــر از همــه انــواع ظلــم تعریــف روشــنی داشــته باشــد و آن را در همــهاشــکالش بزدایــد ،بــه صلــح پایــدار و امنیــت ایــدهآل خواهــد رســید.
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استقالل اقتصادی زن

من
ظ
از ر اسالم
محمداعظم طارق

چکیده
انـگارۀ حاکـم در کشـور مـا ایـن اسـت کـه زنـان به لحـاظ اقتصـادی تابـع مردان بـوده و
از خـود هیچگونـه ملکیـت و دارایـی بـه طور مسـتقالنه و بـدون اجازۀ شـوهر منیتوانند
داشـته باشـند .منشـأ ایـن نـوع نگـرش را اسلام دانسـته و گویا دیـن مقدس اسلام چنین
دسـتوری داده اسـت؛ اما این پندار درسـت نیسـت ،زیرا اسلام هامن طوری که مردان را
در نتایـج کار و فعالیـت شـان ذیحـق میداند ،زنان را نیز ذیحق شـمرده اسـت .آیاتی
کـه بیانگـر اسـتقالل اقتصـاد زنـان اسـت ،بـه سـه دسـته انـد :نخسـت آیاتـی كه بـه طور
رصیـح ،زنـان را مالـك ملكیـت شـان میداننـد؛ مانند آیاتـی كه زنـان را مالـك میراث و
اموالـی كـه كسـب میكننـد ،قـرار داد ه اسـت .دوم آیاتی كه در قالب دسـتور ،بـه مردان
امـر میكننـد كـه اموال زنـان را به خودشـان بدهید؛ ماننـد آیاتی كه پرداخـت مهر و مزد
شـیردادن را بـر مـردان واجـب و الزم گردانیـده اسـت .سـوم آیاتی كه ترصفـات خاصی
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بـرای زنـان بیـان كـرد ه انـد؛ مانند هبـه ،صلـح ،فدیـه و وصیت .ایـن ترصفـات بیانگر آن
اسـت كـه زنـان اسـتقالل اقتصـادی تـام داشـته و هرگونـه خواسـته باشـند ،بـدون اجـازۀ
شـوهر میتواننـد ترصفاتـی کنند.
واژهگان کلیدی :زن ،مالکیت ،استقالل و قرآن.
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مقدمه
یکـی از پندارهـای رایـج در کشـور مـا ایـن اسـت کـه زنـان اسـتقالل اقتصـادی ندارنـد.
طـوری کـه بـا اتـکا بـر این نگـرش از میـراث ،مهر و دیگـر فعالیتهـای مرتبط بـه حوزۀ
اقتصـادی اکثرا ً محـروم انـد؛ در حالـی یکـی از مسـلامت دین مقدس اسلام این اسـت
کـه مـرد حقـی بـه مـال و کار زن نـدارد .اگـر زن در اثـر فعالیتی ثروتـی به دسـت بیاورد،
مـرد حق نـدارد بـدون رضـای زن در آن تصرف کند.
در اسلام ،افـزون بـر آن کـه زن دارای جایـگاه رفیـع انسـانی اسـت ،از جایـگاه
حقوقـی نیـز برخـوردار اسـت کـه حقوق اقتصـادی و حق مالکیـت و اسـتقالل ،از موارد
آن میباشـند .اسلام در عیـن ایـن کـه بـه زن چنین اسـتقالل اقتصـادی در مقابل شـوهر
داده اسـت؛ بـرای شـوهر هیـچ حقـی در مـال ،کار و معاملات زن قـرار نـداده اسـت.
در ایـن مقالـه مـواردی بـه بحـث و بررسـی گرفتـه خواهـد شـد کـه بیانگـر اسـتقالل
اقتصـادی زنـان از منظـر اسلام ،مخصوصـاً قـرآن کریـم به عنـوان مسـلمترین منبـع این
دیـن میباشـد.
 -1آیاتی که بهطور رصیح مالكیت زنان را به رسمیت شناخته است
ما ت َ َر َك
الـف -آیـۀ ارث« :لِّل ِّر َجـا ِل ن
یب ِم َّ
َصیـب ِم َّم تَـ َر َك الْ َوالِـ َدانِ َواألَقْ َربُو َن َولِل ِّن َسـا ِء ن َِص ٌ
ٌ
َـل ِم ْنـ ُه أَ ْو ك ُ
َثرَ ن َِصیبـا َّم ْف ُروضا»(.نسـاء )7:براى مـردان از آنچه
ما ق َّ
الْ َوالِـ َدانِ َواألَقْ َربُـو َن ِم َّ
پـدر و مـادر و خویشـاوندان [آنـان] بـر جـاى گذاشـتهاند ،سـهمى اسـت و بـراى زنـان
[نیـز] از آنچـه پـدر و مـادر و خویشـاوندان [آنان] بر جاى گذاشـتهاند سـهمى [خواهد
بود].
در فرهنـگ عـرب جاهلـی ،میـراث به كسـی داده میشـد كه بتواند در وقـت كارزار،
اسـلحه بـه دسـت گرفته ،در میدان نربد حارض شـود ،با دشـمنان بجنگـد و از حریم قبیله
دفـاع كنـد .در ایـن فرهنـگ ،امـوال میـت ،نصیـب مـردان فامیل میشـد .گرچـه از اقوام
دور باشـند؛ زیـرا تنهـا مـردان از عهدۀ ایـن مهم بر میآمدنـد .در نتیجه ،زنـان و كودكان
از ارث بهرهیی نداشـتند ( .طربی1420،هـ ،ج  : 7ص )599
از همیـن سـبب زمانـی كـه اوس بـن مالـك انصـاری وفـات یافت ،بر مبنـای فرهنگ
عـرب جاهلـی برادرزادههایش(عرفجـه و سـوید) همسر وی(ام كحـه) و دخرتانـش را
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میـراث ندادند .ایشـان به محرض پیامرب اسلام (ص) آمده شـكایت كردنـد ،همین آیت نازل
شـد ( .بلخی1423 ،هــ ،ج :1ص ) 358
در چنیـن فضایـی ،قـرآن بـا قاطعیـت متـام و با ترصیح به «نسـاء» در برابـر «رجال» ،در
جملـ ۀ مسـتقل ،حكـم میـراث زن را در كنـار حكم میـراث مرد بیان كـرد .الم در «للنسـاء»
الم اختصـاص اسـت و داللـت دارد بـه ایـن دارد كه بخشـی از اموال میت سـهم زن اسـت
و بـه او اختصاص دارد.
ترصیـح بـه «نسـاء» در برابـر «رجـال» و داخلكـردن الم اختصـاص به هریـك از آنها،
حاكـی از اهمیـت این مسـأله و حساسـیتی اسـت كـه مردم عرص نزول ،نسـبت بـه مالكیت
زن بـر میـراث داشـتند .قـرآن زنـان را نیـز ماننـد مـردان ،مالـك بخشـی از ارث دانسـت و با
ترشیـع ارث زنـان ،بـر فرهنگ بیاسـاس عرب جاهلـی ،خط بطالن كشـید؛ زن را همچون
مـرد مالـك دانسـت و این تفـاوت را از میان برداشـت ( .مظهری1412 ،هــ ،ج  :2ص .)95
بن» ( .نسـاء)32 :
یب ِم َّم اكْتَ َس ْ َ
یب ِم َّم اكْتَ َسـ ُبوا ْ َولِل ِّن َسـاء ن َِص ٌ
ب -آیۀ دسـتمزد« :لِل ِّر َجا ِل ن َِص ٌ
مـردان را نصیبـی اسـت از آنچه به دسـت میآورند و زنـان را نصیبی.
«واژۀ كسـب در فرهنگهـای واژهشناسـی ،بـه طلـب روزی ،جمعكـردن و سـودبردن معنا
شـده اسـت( ».راغـب اصفهانی1404،هــ ق :ص )431واژۀ «اكتسـاب» كـه افتعـال از ایـن
یرسـاند ،با ایـن تفاوت كه «كسـب» مطلـق بوده و بـه هرگونه
مـاده اسـت ،همان معنـا را م 
بهـره و درآمـدی گفتـه میشـود؛ اما «اكتسـاب» ،ویژۀ بهرههایی اسـت كه انسـان بـا اختیار
و قصـد تحصیـل میكنـد( .هامن)
واژههـای «كسـب» و «اكتسـاب» در قـرآن ،معمـوالً در تلاش معنوی و عمل شایسـته و
ناشایسـته بـه كار رفتـهانـد؛ اما در این آیه به معنای تالش مادی نیز تفسـیر شـد ه اسـت .در
ایـن آیـه نیـز «نسـاء» در كنـار «رجال» بـه طور مسـتقل ذكر شـده اسـت« .الم» اختصاص،
كـه دال بـر مالكیـت اسـت ،بر هـردو عنوان داخل شـده اسـت .بنابراین ،معنای ایـن آیه بر
اسـاس یكـی از وجوهاتـی كه گفته شـد ،آن اسـت كه هر یـك از مـرد و زن ،مالك بهرهیی
اسـت كـه از طریـق تجـارت ،زراعـت و ماننـد آنها عایـدش میشـود؛ این امـر بیانکنندۀ
ایـن اسـت کـه زن و مـرد در شایسـتهگی مالكیـت بـر اشـیا و اموال تفاوتـی ندارنـد .زن نیز
مثـل مـرد مالـك داراییهایـی اسـت كـه از طریق كسـب و تالش مـادی بهدسـت میآورد
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یـا از طریـق مهـر و ارث و نفقـه عایدش میگـردد ( .مظهری1412 ،هــ ،ج  :2ص )95
 -2آیاتی که پرداخنت اموال زنان را واجب میداند
حلَةً»(نسـاء )4 :به هنـگام ازدواج ،مهر زنان را
الـف -آیـۀ مهریـهَ « :وآتُوا ْ ال ِّن َسـاء َص ُدقَاتِ ِه َّ
ن نِ ْ
كه بخششـی از سـوی شما به آنان اسـت ،بپردازید.
«آتـوا» فعـل امـر بـه معنـای «اعطـوا» اسـت .در مخاطـب آن دو احتمال اسـت :یكـی
شـوهران ،دیگـری اولیـا( .رازی1420 ،هــ ،ج ،5ص « )123صدقـات» جمـع «صدقـه» بـه
معنـای مهـر و چیـزی كـه زوج به هنـگام ازدواج ،برای همرسش پیشـكش میكنـد .اضافۀ
آن بـه ضمیـر «هن» دلیل بر اختصاص و مالكیت زن نسـبت به مصداق اسـت .آیـۀ ( َوآت ُوا ْ
ن) خطـاب بـه هركـدام از دو گـروه پیش گفته باشـد ،بر وجـوب پرداخت
ال ِن َسـاء َص ُدقَاتِهِـ َّ
مهریه بـه زنان داللـت دارد.
بنابرایـن ،بـر اولیـا یـا شـوهران واجب اسـت كه مهریـۀ زنـان را در اختیارشـان بگذارند.
ایـن خطـاب علاوه بـر اثبـات اسـتحقاق زن نسـبت به مهـر ،اسـتقالل او در تصرف را نیز
بیـان میكنـد؛ زیـرا الزمـۀ وجـوب پرداخـت مهریـه و قـراردادن آن در اختیـار زن ،جـواز
هرگونـه تصرف در آن اسـت ( .شـافعی1427 ،هــ ،ج :2ص)519
ن فَرِیضَ ـةً»( .نسـاء )24:زنانـی را كـه اسـتمتاع
ن أُ ُجو َر ُهـ َّ
ن فَآتُو ُهـ َّ
َما ْاسـتَ ْمتَ ْعتُم بِـ ِه ِم ْن ُهـ َّ
«ف َ
میكنید(بـه عقـد دایمـی خـود در میآورید) مهرشـان را بدهید كه بر شما واجب اسـت.
«ا ُجـور» جمـع ا َجـر ،در ایـن آیـه ،عیـن یـا منفعتـی اسـت كـه مـرد در ازدواج بـه عنوان
ن» دلیل بـر اختصـاص آن بـه زن و مالكیت
مهـر بـه زن میپـردازد .اضافـه «اجـور» بـه «هـ ّ
وی نسـبت بـر مهـر اسـت .امـر «آتوهن» خطـاب به مردانی اسـت كـه قصـد ازدوج دارند؛
یكنند ،بـه وی بپردازند.
آنـان را موظـف كـرده كـه مال یـا منفعتی را كه بـرای زن منظـور م 
امـر بـه پرداخـت امـوال زنان به خودشـان ،مسـتلزم جـواز ترصف آنهـا در آن اسـت .بنابر
ایـن ،امـر در ایـن آیـه نیز عالوه بـر اثبات مالكیت زن بر مهـر ،اسـتقالل وی در ادارۀ آن را
نیـز اثبـات میكند( .شـافعی ،پیشـین ،ج :2ص )576
ب -آیۀ مزد شیر:
ن»( .طلاق )6:پس اگر زنان برای شما به فرزند شـیر
ن أُ ُجو َر ُهـ َّ
ن لَكُـ ْم فَآتُو ُهـ َّ
«فَـ ِإ ْن أَ ْرضَ ْعـ َ
میدهنـد ،دسـتمزد آنهـا را بدهیـد .اسـتدالل به ایـن آیه نیز همچون آیات سـابق اسـت؛
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بـه ایـن بیـان كـه امر به پرداخت دسـتمزد شـیر به زنـان ،عالوه بـر اصل مالكیت زن نسـبت
بـه آن مـال ،بر اسـتقالل وی در اداره آن نیـز داللت دارد.
 -3آیاتی که برمرشوعیت ترصف زنان داللت میکند
كلُـو ُه َه ِنیئا َمرِیئا(».نسـاء )4:اگر آنان
ك ْم َعن شَ ـ 
ی ٍء ِم ْن ُه نَفْسـا فَ ُ
ب لَ ُ
الـف -آیـۀ هبـه« :فَ ِإن ِط ْ َ
چیـزی از آن(مهـر) را بـا رضایـت خاطـر بـه شما ببخشـند ،حالل و گـوارا مصرف كنید.
ی ٍء نفسـا» به معنای بخشـیدن چیزی با رضایت خاطر اسـت( .نسـفی،
جملـه «طَبن عن شـ 
1419هـ ،ج :1ص )33
آیـۀ رشیفـه در آغـاز ،بـه مـردان دسـتور داده اسـت كـه مهریـۀ زنـان را در اختیار شـان
بگذارنـد .معنـای ایـن جملـه آن اسـت كه مهـر ،ملك زنان اسـت و مـردان نبایـد آن را نزد
یتواننـد در آن تصرف كنند.
خـود نـگاه دارنـد و من 
اكنـون خطـاب بـه شـوهران میفرمایـد :اگر زنان بـا رضایت خاطر مقـداری از مهر را به
شما بخشـیدند ،مجازید در آن ترصف كنید ( .واحدی 1415هـ ،ج  ،2ص )11
كلُـو ُه َه ِنیئـا َمرِیئـا» جواب رشط اسـت .امر «كُل ُوا» خطاب به شـوهران اسـت و
جملـه «فَ ُ
بـر جـواز تصرف آنان در اموالـی كه بدانها هبه شـده ،داللت دارد .مجازشـمردن ترصف
شـوهران در ایـن مـال موهـوب از سـوی خداونـد ،خود دلیـل بر مرشوعیت بخشـشهای
زن از امـوال خـود اسـت؛ زیـرا اگـر اینگونـه تصرف بـرای زن مجـاز نبـود ،امـوال زن از
نظـر رشعـی بـه شـوهر منتقل منیگردیـد و در نتیجه ،به شـوهر اجـازۀ تصرف در آن داده
منیشـد.
بنابرایـن ،از آیـۀ مذکـور فهمیـده میشـود كـه «هبـه» -كه نـوع خاصی از نقـل و انتقال
و تصرف در امـوال اسـت -بـرای زن جایز میباشـد .زن میتواند بخشـی از امـوال خود را
به شـوهر ببخشـد( .اصفهانی1420،هـ ،ج  :3ص )1096
حا
َـت ِمن بَ ْعلِ َها نُشُ ـوزا أَ ْو إِ ْع َراضا فَ َ
ب -آیـه صلـحَ « :وإِنِ ا ْمـ َرأَ ٌة خَاف ْ
ِم أَن ْ
ج َنـا َْح َعلَیه َ
یصلِ َ
ال ُ
ْـح خَیـ ٌر»( .نسـاء )128 :و اگـر زنـی از طغیـان و رسكشـی یـا اعـراض
ما ُصلْحـا َو ُّ
بَی َن ُه َ
الصل ُ
شـوهرش بیـم داشـته باشـد ،مانعـی نـدارد با هـم صلح كننـد و صلح بهرت اسـت.
از حضرت علـی كـرم اللـه وجهـه روایـت اسـت كـه ایـن آیـت دربـارۀ مـردی اسـت كـه
همسر خـود را دوسـت نـدارد و تصمیـم گرفتـه اسـت او را طلاق دهـد .زن كـه بـه طالق
44

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :49زمستان  1396هجری خورشیدی

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

و جدایـی راضـی نیسـت ،بـه وی میگویـد :مـرا به همسری قبول کـن ،من نیـز از حقوقی
كـه بـر گـردن تـو دارم میگـذرم و از مـال خـود بـه تو میدهـم و تو را نسـبت بـه حقی كه
در روز و شـب بـر تـو دارم ،حلال میكنـم ( .مجاهـد1410 ،هــ ،ج  :1ص  )269همچنان
از حضرت ابـن عبـاس نقـل شـده اسـت که ایـن آیـه مربوط بـه موردی اسـت كـه مردی
از همسر خویـش خوشـنود نیسـت و میخواهـد او را طلاق دهـد ،زن نیـز از جدایـی و
طلاق ناخرسـند اسـت .وی در برابـر عـدم طلاق ،بعضـی از حقوقـش مثـل قسـم و نفقـه
را بـا شـوهر مصالحـه میكنـد .ایـن صلـح جایـز اسـت( .همان :ص  )270بنابـر ایـن ،این
آیـه در ارتبـاط بـا نشـوز مرد اسـت .قـرآن در موردی كه مرد ناشـز شـده و حارض بـه ادامۀ
زندهگـی نیسـت ،راهكار مصالحه را پیشـنهاد كرده اسـت .بر اسـاس این آیـه ،زن میتواند
در چنیـن مـوردی بـرای جلب توجـه مرد و دلگرمكـردن وی ،برای ادامـۀ زندهگی و حفظ
كانـون خانـواده ،بخشـی از حقـوق مالـی یـا غیـر مالـی خـود را ،مثـل حـق نفقـه و قسـم با
مـرد مصالحـه كنـد .در نتیجـه ،این آیـه نیز نوع دیگـری از تصرف در اموال را ،كـه به آن
«صلـح» گفتـه میشـود ،بـه زن اجازه داده اسـت.
ف َما
ص ُ
ن َوقَ ْد فَ َرضْ تُ ْم لَ ُهـ َّ
ن ِمـن قَ ْبلِ أَن تَ َُّسـو ُه َّ
ج -آیـۀ عفـوَ « :و إِن طَلَّ ْقتُ ُمو ُهـ َّ
ن فَرِیضَ ًة فَ ِن ْ
فَ َرضْ تُـ ْم إَالَّ أَن ی ْعفُـونَ»( .بقـره )237 :و اگـر زنـان را پیش از آمیزش طلاق دهید ،در حالی
كـه مهـری بـرای آنـان تعیین كـرده ایـد ،نصف آنچـه را تعیین كـردهایـد (به آنـان بدهید)
مگـر آنكه آنـان (حق خود را) ببخشـند.
رشح مفـردات« :ی ْعفُـونَ» از ریشـۀ «عفـو» اسـت .بـرای ایـن واژه ،معانـی متعـددی مثـل
درگذشتن از گناه و ترك عقاب ،حاللترین مال ،گذشـت ،بخشـش و معروف ذكر شـده
اسـت كـه در اینجـا به معنای «گذشتن از مال» اسـت ( .ابـن منظـور ،ج  :4ص  )270این
كلمه میان دو صیغۀ جمع مذكر(صیغۀ سـوم) و جمع مؤنث(صیغۀ ششـم) مشترك اسـت.
(بیضـاوی1418 ،هــ ،ج  :1ص  )147امـا مـراد از آن در ایـن آیـه ،بـه قرینـۀ سـیاق جمـع
مؤنـث و فاعـل آن زنـان مطلّقـه اسـت( .ابن كثیـر1420 ،هــ ،ج  :1ص )643
نصـف
ن
ـف» جـواب رشط اسـت .تقدیـر آن «فعلیكـم
ُ
ُ
ص ُ
نصـف فرضتـم» یـا «فل ُهـ َّ
«فَ ِن ْ
مـا فرضتـم» اسـت؛ یعنـی نصـف مهـر بـر عهـدۀ شما واجـب یـا نصـف مهـر را زن مالك
میشـود ( .أبوحیان1420،هــ ،ج  :2ص )534
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آیـۀ مذکـور خطـاب بـه مردان میفرمایـد :اگر همرسی اختیار و بـرای وی مهری تعیین
كردیـد و پیـش از عروسـی او را طلاق دادیـد ،بر شما واجب اسـت نیمی از مهـری را كه
معیـن كـردهایـد بـه وی بپردازیـد؛ مگر آنكـه زن از آن مال درگذرد و به شما ببخشـد كه
در ایـن صـورت پرداخـت آن نصف ،بر شما واجـب نخواهد بود.
ایـن آیـه ،عفـو زن نسـبت بـه نصـف مهر را مرشوع دانسـته اسـت؛ زیـرا اگـر زن از نظر
رشعـی مجـاز بـه عفو از مال خـود نبود و منیتوانسـت شـوهر را از وجـوب پرداخت مهر
عفـو كنـد ،حالت عفو زن از سـایر حاالت اسـتثنا منیشـد .در نتیجه ،در ایـن آیه خداوند
متعـال زن را صاحـب اختیـار مـال خـود قـرارداده و به او اجـازه داده كـه از مهر رصف نظر
كند.
ِم ِفیما افْتَدَتْ بِـه»( .بقره:
ـاح َعلَیه َ
د -آیـۀ فدیـه« :فَـ ِإ ْن ِخ ْفتُـ ْم أَالَّ ی ِقیما ُح ُدو َد اللّـ ِه فَالَ ُ
ج َن َ
 )229اگـر برتسـید كـه حـدود الهـی را رعایت نكنند ،مانعی برای آنان نیسـت كـه زن فدیه
و عوضـی بپردازد(و طلاق بگیرد).
ایـن آیـه در ارتبـاط بـا طلاق «خُلـع» نـازل شـده و «افتـدت بـه» كنایـه از خُلـع اسـت.
(بلخـی ،پیشـین ،ج « )198 :1افتـدی» از ریشـۀ «فدیـه» و «فـداء» اسـت« .فدیـه» عبـارت
ی دوم
اسـت از مـال یـا چیـزی كـه بـه جای چیـز دیگـر قـرارداده شـود تـا رضری را از شـ 
برطـرف كنـد و بالگـردان آن شـود؛ مثلا بـه مالـی كـه بـرای آزادسـازی اسـیر پرداخـت
میشـود« ،فدیـه» میگوینـد .مقصـود از «افتـداء» در ایـن آیـه ،عوضـی اسـت كـه زن بـه
شـوهر میپـردازد تـا از وی طلاق گرفته ،خـود را از بند زوجیت او آزاد كنـد .در آغاز این
ن شَ ـ ْيئاً» ( .بقره )229 :برای شما
آیه آمده اسـتَ « :و ال يَ ِح ُّل لَ ُ
ک ْم أَ ْن تَأْ ُخذُوا ِم َّم آتَ ْيتُ ُمو ُه َّ
حلال نیسـت كـه چیـزی از آنچـه را بـه آنـان داد ه اید ،پـس بگیرید.
سـبب آن نیـز واضـح اسـت؛ زیـرا آنچـه بـه عنـوان مهـر پیشـكش میشـود ،بـه زن
اختصـاص یافتـه ،ملـك او میشـود و كسـی منیتوانـد در ملـك دیگـری بـدون اجـازه و
رضایـت مالـك ،تصرف كنـد .سـپس بیـان داشـته اسـت « :إِالَّ أَن یخَافَـا أَالَّ ی ِقیما ُحـ ُدو َد
اللّـ ِه»( .بقـره )229:مگـر اینكـه دو همرس برتسـند كـه حدود الهـی را برپا ندارنـد .در این
مـورد ،بـه زن اجـازه داده شـده اسـت كـه بـرای رهایی خـود از پیامن زناشـویی ،بخشـی
از امـوال خـود را بـه شـوهر بدهـد و بـه مـرد نیـز اجـازه داده شـده اسـت كه در ایـن مال
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تصرف كنـد .بنابـر ایـن ،در ایـن آیـه نیـز خداونـد بـه زن اجـازه داده اسـت كـه در مال
تصرف كنـد و از آن در راه خـروج از پیمان زوجیـت اسـتفاده كنـد.
ن
ص ُ
ن َولَـ ٌد فَـ ِإن كَا َن لَ ُه َّ
ـف َمـا تَـ َر َك أَ ْز َوا ُجكُـ ْم إِن لَّـ ْم يَكُـن لَّ ُه َّ
ه -آیـۀ وصیـتَ « :ولَكُـ ْم نِ ْ
ن ِمـن بَ ْع ِ
ـد َو ِص َّيـ ٍة يُ ِ
ن ِب َهـا أَ ْو َديْـنٍ »( .نسـاء )12 :و بـرای
ما تَ َركْـ َ
وصي َ
َولَـ ٌد فَلَكُـ ُم ال ُّربُـ ُع ِم َّ
شما نصـف میـراث زنانتـان اسـت ،اگـر آنهـا فرزنـدی نداشـته باشـند؛ و اگـر فرزنـدی
داشـته باشـند ،یـك چهـارم از آنِ شامسـت ،پـس از انجـام وصیتی كـه كرد ه انـد و ادای
دیـن آنها.
ایـن آیـه ،سـهم ارث شـوهر از همسر خویـش را ،پـس از اخـراج بدهیهـای زن و
پـس از عمـل بـه وصیـت وی مقـرر كـرده اسـت .معنـای این سـخن آنسـت كـه وصیت
زن مشروع اسـت و او هـم میتوانـد مثـل مرد نسـبت به بخشـی از اموال خود بـرای بعد
از وفاتـش تصمیـم بگیـرد؛ آن را بـدون اجـازه شـوهرش به كسـی منتقـل كرده یـا در راه
خاصـی مصرف كنـد یـا هرطـوری كـه مایل باشـد ،اسـتفاده كنـد ( .شـافعی ،پیشـین ،ج
 :2ص )539
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نتیجهگیری
از آنچـه گفتـه شـد ،ایـن نتیجـه بهدسـت میآیـد كـه اسلام حقـوق اقتصـادی زن را بـه
رسـمیت شـناخته و مـوارد آن را طـی آیـات قرآنـی مشـخص گردانیـده اسـت ،آنهـم در
رشایطـی كـه بـه زن هیچگونـه ارزشـی قایـل نبودنـد؛ حتـا نسـبت به انسـانیت زن شـك و
تردیدهایـی وجـود داشـت .بـه بیـان دیگـر اسلام طـوری اسـتقالل اقتصـادی زن را بـه
رسـمیت شـناخت كـه نـه بـه عزتـش زیانـی وارد شـود و نـه حسـن و زیبایـی و كرامـت
انسـانیاش صدمـه ببیند.
انگیزهیـی كـه اسلام بـر مبنـای آن اسـتقالل اقتصـادی زن را بهرسـمیت شـناخته
اسـت ،عدالـت محـوری و انساندوسـتی اسلام بـوده ،نه كـدام اغراض مـادی و اهداف
شـهوانی و اسـتثامرگری كارخانهداران و رسمایهداران ،چنانكه در عقب برنامۀ اسـتقالل
اقتصـادی زنـان در دنیـای امـروز چنیـن انگیزههایی وجـود دارد.
بـه عبـاره دیگـر ،بهرسـمیت شـناخنت اسـتقالل اقتصـادی زنـان از جانـب اسلام ،در
نتیجـه اعتصابـات و تظاهـرات و نشسـتهای گوناگون زنـان صورت نگرفته اسـت؛ بلکه
از آنجهـت كـه اسلام دین عدالتمحور اسـت و به كرامت انسـانی اعتقاد راسـخ دارد،
بـدون كـدام انتقـاد و تشـویقی از جانـب فـردی یـا گروهـی ،چنیـن حقـی را بـرای زنـان
قایـل شـده و مـردان را مكلـف به رعایت آن سـاخته اسـت.
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سمهکارونه

		

رحیمالله ځیرک

لنډيز:
رسبلونــه هغــه ناخپلــواک مورفیمونــه دي ،چــې پــه جملــو او فقــرو کــې تــر یــوه نــوم
او نومځــري مخکــې راځــي ،حالــت او دريــځ يــې څرګنــدوي ،لکــه( :کــه ،چــې ،تــه،
تــر ،پــر ،پــه ،د) .پــه دې بېلګــو کــې :کــه احمــد راغــی ،تــه مــه راځــه .چــې تــا تــه یــې
وویــل ،بیــا راشــه .احمــد تــه ووایــه .احمــد تــر کــوره پــورې ورســوه .پــر تختــه ناســت
وو .پــه پښــتو یــې ليــکيل و .د احمــد مامــا دی.
اوســربلونه هغــه ناخپلــواک مورفیمونــه دي ،چــې پــه جملــو او فقــرو کــې تــر یــوه
نــوم او نومځــري وروســته راځــي ،لکــه( :کــې ،لپــاره ،پســې ،رسبېــره ،بانــدې ،پــورې،
څخــه ،رسه او هــم) .پــه دې بېلګــو کــې :پــه پوهنتــون کــې یــم .د کــور لپــاره دی .ســتا
د پــاره دی .پــه دوی پســې یــې وایــم .پــر هندواڼــه رسبېــره چــای خــوړل تــاوان لــري،
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زمــوږ پــه کــور پــورې یــې کــور دی ،زه بــه یــې لــه دوی څخــه واخلــم .پــه مطالعــې
رسه معلومــات ډېریــږي .احمــد هــم رارسه دی.
پــه پښــتو کــې د رسبلونــو او اوســربلونو شــمېر خــورا زیــات دی ،مــوږ دلتــه هغــه
رسبلونــه او اوســربلونه تــر بحــث النــدې نیســو ،چــې لیکــوال یــې پــه ســمه کارونــه
کــې تېروځــي او د یــو او بــل پــر ځــای يــې کاروي.
رسیزه:
پــه هــره ژبــه کــې د رسبلونــو او اوســربلونو ســمه کارونــه اړیــن کار دی ،هغــه کــه
ژورنالېســتي ژبــه وي او کــه اديب یــا هــم کومــه بلــه ژبــه؛ خــو پــه ژورنالېســتي ژبــه کــې
یــې ســمه کارونــه بایــد د ژورنالېســتانو او هغــه څــوک چــې پــه دغــه ډګــر کــې کار
کــوي ،د رسبلونــو او اوســربلونو پــر ســمه کارونــه بایــد پــوه وي .کــه پــه ژورنالېســتي
ژبــه کــې دا دواړه ،رسبلونــه او اوســربلونه ســم ونــه کارول يش ،د جملــو پــه حالــت
او ځینــې وخــت یــې پــه مانــا کــې پــه پــوره ډول بدلــون راځــي او پــه ژورنالېســتي
موضــوع ګانــو کــې د مانــا بدلــون د ژورنالېســت او رســنۍ د مــرګ پــه مانــا ده .هــر
ژورنالېســت او لیکــوال چــې د ژورنالېــزم پــه ډګــر کــې کار کــوي ،بایــد د رسبلونــو او
اوســربلونو پــر ســمه کارونــه پــوه وي یــا داســې چــې« :خپلــه ليکنــه بایــد پــه داســې
بڼــه ولیکــي ،چــې ټــول مخاطبــان یــوه مانــا تــرې واخــي( ».وردګ ،۱۳۸۸ ،مــخ)۲۸ :
پــه خواشــینۍ رسه بایــد ووایــو ،چــې پــه دې وروســتیو څــو کلونــو کــې چــې د رســنیو
پېــر او د بیــان د آزادۍ د کلونــو پــه نامــه یادېــږي ،پــه دې بهیــر کــې پــه رســنیو کــې
د کلمــو ناســمه کارونــه دود شــوه او پــه رســنیو کــې داســې کســان ځــای پــر ځــای
شــول ،چــې د لیکوالــۍ لــه فــن رسه بلــد نــه وو .اوس هــم مــوږ پــه رســنیو کــې ځینــې
کســان چــې د رسبلونــو او اوســربلونو ســمه کارونــه او لــه تــاړو (وندونــو) رسه د
رسبلونــو او اوســربلونو پــه توپیــر نــه پوهېــږي ،پــه دنــده بوخــت دي .د رسبــل او
اوســربل لــه ســمې کارونــې څخــه مــو موخــه یــوازې دا نــه ده ،چــې رسبلونــه او
اوســربلونه دې لــه اماليــي اړخــه ســم ولیــکل يش .موخــه مــو دا ده ،چــې د رسبــل او
اوســربل پــر ســمه کارونــه وپوهېــږو.
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په ژورنالېســتي ژبه کې د رسبلونو سمه کارونه:
تــر دې وړانــدې چــې پــر دغــه موضــوع بحــث ويش ،اړینــه ده ،چــې رسبلونــه او
اوســربلونه وپېژنــو او پــر دنــدو يــې وپوهېــږو.
رسبلونــه او اوســربلونه هغــه ناخپلــواک او نــه ګردانېدونکــي مورفیمونــه دي ،چــې
پــه یــوازې ځــان مانــا نــه لــري ،خــو د مانــا لرونکــو او خپلواکــو کلمــو او مورفیمونــو
رسه د یــو ځــای وايل پــه حالــت کــې خپلــه مانــا او مفهــوم ښــيي .د بېلګــې پــه توګــه:
(د) دلتــه پــه يــوازې توګــه مانــا نــه لــري؛ خــو کــه د احمــد لــه کلمــې رسه یــو ځــای
يش (د احمــد قلــم)؛ نــو مانــا افــاده کــوي ،چــې د احمــد ملکیــت ښــيي ،یــا «کلــه
چــې (د) تــر نــوم دمخــه وکارول يش ،بیــا اضــايف ترکیــب جــوړوي ،چــې د ملکیــت،
ظرفیــت ،جنســیت ،وضاحــت ،تشــبه ،اســتعارې او د خپلــوۍ څرګندولــو لپــاره کارول
کېــږي( ».هــال ،۱۳۹۰ ،مــخ)۱۴ :
پــه بلــه وینــا« :دا هغــه ډول ترکیبونــه دي ،چــې د یــوه نــوم نســبت یــوه بــل نــوم یــا
ضمیــر تــه شــوی وي .پــه بلــه وینــا کــه دوه نومونــه د اضافــت تــوري (د) د مالکیــت
مقیــد مورفیــم پــه واســطه لــه یــو بــل رسه ارتبــاط پيــدا کــړي ،نــو یــو اضــايف ترکیــب
الس تــه راځــي( ».زېــور ،۱۳۸۳ ،مــخ)۴۴ :
لــه تــاړو (وندونــو) رسه یــې توپیــر پــه دې کــې دی ،چــې تــاړي (وندونــه) تــل لــه
کلمــو رسه نښــي او نــوي اشــتقاقونه رامنځتــه کــوي او د کلمــې مانــاوې هــم وررسه
بدلــون مومــي .رسبلونــه او اوســربلونه برعکــس ،لــه کلمــو رسه نــه نښــي او لــه کلمــو
رسه یــې پــه یــو ځــای وايل کــې د کلمــو پــه مانــا کــې کــوم بدلــون نــه راځــي .بلــه
دا چــې رسبلونــه او اوســربلونه تــل لــه نــوم او نومځــري څخــه وړانــدې او وروســته
راځــي ،خــو تــاړي (وندونــه) بیــا لــه نــورو کلمــو ،صفتونــو او فعلونــو رسه هــم راتــای
يش.
 – ۱رسبلونه
«رسبلونــه هغــه ناخپلــواک مورفیمونــه دي ،چــې پــه جملــو او فقــرو کــې تــر یــوه نــوم
او نومځــري دمخــه راځــي او د هغــه حالــت او دريــځ څرګنــدوي ،لکــه( :کــه ،چــې،
تــه ،تــر ،پــر ،پــه ،د) پــه دې بېلګــو کــې :کــه احمــد راغــی ،تــه مــه راځــه .چــې تــا تــه
53

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :49زمستان  1396هجری خورشیدی

یــې وویــل ،بیــا راشــه .احمــد تــه ووایــه .احمــد تــر کــوره پــورې ورســوه .پــر تختــه ناســت
وو .پــه پښــتو یــې ليــکيل وو .د احمــد مامــا دی.
پښــتو رسبلونــه ټــول یووســتوي دي .یــوازې د شــعري اړتیــا لــه مخــې کېــدای يش،
(بــې لــه) او (رسه لــه) او یــا هــم نــور د غربګــو رسبلــو پــه توګــه وکارول يش .لــه دې کبلــه
پــه جــا ډول ټــول خپلــواک پښــتو رسبلونــه یووســتوي ادات دي او بــل ډول وېــش نــه
لــري( ».زیــار ،۱۳۸۴ ،مــخ)۲۰۵ :
 – ۲اوسرتبلونه:
هغــه ناخپلــواک مورفیمونــه دي ،چــې پــه جملــو او فقــرو کــې تــر یــوه نــوم او نومځــري
وروســته راځــي لکــه( :کــې ،لپــاره ،پســې ،رسبېــره ،بانــدې ،پــورې ،څخــه ،رسه او هــم)
پــه دې مثالــو کــې :پــه پوهنتــون کــې یــم .د کــور لپــاره دی .پــه دوی پســې یــې وایــم .پــر
چــای رسبېــره هندواڼــه خــوړل تــاوان لــري ،زمــوږ پــه کــور پــورې یــې کــور دی ،زه بــه
یــې لــه دوی څخــه واخلــم ،پــه مطالعــې رسه معلومــات ډېرېــږي او احمــد هــم رارسه دی.
پښتو اوسرتبلونه پر درېیو ډلو ویشل شوي دي:
۱ـ یووســتوي :کــې ،رسه ،پــورې ،النــدې ،بانــدې ،وروســته ،څخــه (ځینــې ،نــه) ،پرتــه ،ته،
غونــدې ،کره.
 -۲اشــتقاقي او ترکيبــي :لپــاره ،لــه مخــې ،دننــه ،د بانــدې ،پســې ،رسبېــره ،راهیســې ،رسه
رسه ،رسه لــه.
 -۳بــدل یــا درغــي اوســربلونه :پــه پښــتو کــې زیاتــره د (د) او (پــه) رسبلونــو پــه ملتیــا
لــه صفتونــو او نومونــو جوړېــږي ،چــې شــمېر یــې ډېــر زیــات دی ،لکــه :پــه ګــډون،
پــه درنــاوي ،پــه مرســته ،پــه اړه ،پــه مالتــړ ،پــه خوښــه ،پــه مینــه ،پــه اړونــدۍ (پــه اړونــد
ناســم) ،پــه پلــوۍ ،پــه ننګه(...زیــار :۱۳۸۴مــخ )۲۰۵
رسبلونــه او اوســربلونه هېڅکلــه بایــد لــه کلمــې یــا مورفیــم رسه ګــډ ونــه لیــکل يش،
ځکــه دلتــه ښــکاره د زورکــي (ه )ә/فونیــم آواز لــه منځــه وړل کیــږي .پــه هېــڅ ژبنــي
قانــون کــې څــوک نــه يش کــوالی ،چــې د کلمــې مانــا لرونکــی فونیــم دې د لیکنــې
معیــار پــه خاطــر لــه منځــه یــويس ،لکــه :ځینــي بېلګــې يــې پــه الندینــي چــوکاټ کــې
ښــیوو.
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پوهانــد دوکتــور مجــاور احمــد زیــار پــه خپلــه یــوه لیکنــه کــې څــو شــکلو تــه د
ګــډو لیکلــو روا والــی ورکــړی ،چــې وايــي :يــو لــړ وييکــي رسه پــه خپلــو منځــو کــې
يــا لــه خپلواکــو توکيــو رسه ځکــه يــو ځــای ليــکل کېــږي ،چــې د يــو يوازينــي چــار
يــا مانــا لپــاره رسه پــه غونډلــه (جملــه) کــې تــل پرلــه پېيلــې راځــي؛ لکــه :پکــې (در
آن) ،دغســې ،هامغســې ،همغســې ،همدارنګــه ،همــدا ،همداســې ،همدغــه ،همــده،
همــدې ،هامغــه ،همــدی ،الســته راوړل ،الســته راوړنــه ،الس تــه راوړل ،منځتــه راوړل،
منځتــه راتــګ ،رامختــه کــول ،رامنځتــه کېــدل ،همدارنګــه ،همــدا ډول ،پــای تــه
رســول.
کله کله که رسبلونه او اوســربلونه ګډ ولیکل يش ،څو تاوانونه پېښــوي:
لومړی :التباس پېښېږي.
دويم :لیکدود ته یې تاوان رســېږي.
درېيم :ســم او ناسم شکل ورڅخه نه څرګندېږي.
څلورم :ډېر وخت د یوه فونیم یا اواز د له منځه تللو ســبب ګرځي.
پنځم :راتلونکی نســل د دې پېړۍ د لیکدود ســم او ناســم نه يش معلوموالی.
هــر کلــه چــې د یــو کار لــه ګټــې څخــه تــاوان ډېــر وي ،بایــد هغــه تــه نــور پرمختــګ
ورنــه کــړل يش او هــر څومــره ژر چــې یــې کار درول کیــږي ،د ولــس پــه ګټــه وي؛
خــو کلــه چــې ګټــه پکــې نــه وي او یومخیــزه تــاوان وي ،نــو ژر بایــد ودرول يش،
ځکــه خــو د رسبلونــو او اوســربلونو ګــډه لیکنــه د ژبــې پــه تــاوان ده او ګټــه نــه لــري.
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خــو کــه مــوږ نــوي لغــات جوړونــې تــه پاملرنــه وکــړو ،هلتــه بیــا د اشــتقاقي او ترکیبــي
حالــت لــه مخــې چــې هغــه د یــوې ګــډې مانــا او مفهــوم لــه پــاره رسه یوځــای کیــږي
او کارېــږي ،مــوږ مجبــور یــو چــې (پوهــن تــون) بــه بېــل نــه لیکــو؛ بلکــې (پوهنتــون)
ګــډ لیکــو ،چــې دا موضــوع پــه تــاړو او وندونــو پــورې اړه لــري.
څنګــه چــې پــه پښــتو کــې د رسبلونــو او اوســربلونو شــمېر ډېــر زیــات دی ،مــوږ
دلتــه هغــه رسبلونــه او اوســربلونه تــر بحــث النــدې نیســو ،چــې زیاتــره لیکــوال یــې
پــه ســمه کارونــه بانــدې نــه پوهېــږي او د یــو او بــل پــر ځــای يــې کاروي.
۱ـ پــه« :د غــه رسبــل لــه (کــې) اوســربل رسه د اړونــد نــوم ظــريف حالــت یــا ځــای
څرګنــدوي ،لکــه :پــه ټولګــي کــې ،پــه کــور کــې ،چــې دلتــه د ځــای څرګندونــه
کــوي .نــو (پــه) رسبــل بایــد تــل لــه (کــې) اوســربل رسه وکارول يش.
لــه (پــورې) اوســربل رسه یــې کارونــه ،يــو بــل ډول ځــای ،یــا پــه بلــه وینــا ،یــو
تــړاو او پیوســتون تــرې څرګندېــږي ،پــه دې مانــا چــې يــو شــی پــه بــل يش پــورې اړه
لــري ،لکــه :پــه ځــان پــورې ،پــه تــا پــورې ،ســتا پــه خــرې پــورې .لــه (رسه) اوســربل
رسه د دغــه رسبــل راتلــل د آلــې حالــت راښــیي ،یعنــې چــې کــوم کار پــه یــوه آلــه
رسه تــررسه شــوی او یــا کېــږي ،لکــه :پــه زور رسه ،پــه بیــايت رسه ،پــه خوښــۍ رسه.
لــه (پســې) رسه یــې کارونــه ،پرلــه پســې والــی څرګنــدوي .مانــا دا چــې د یــو يش
واقــع کېــدل پــه بــل يش پســې ،لکــه :پــه تــا پســې ،پــه ســختۍ پســې اســاين راځــي ،پــه
ژمــي پســې پرسلــی دی .دا خــره بایــد لــه یــاده ونــه اېســتل يش ،چــې کلــه کلــه (رسه)
اوســربلونه تــرې لویــدای هــم يش ،لکــه :پــه چــاړه ،پــه خوښــه کــه پــه زور وي ،پــه
تــا اړه نــه لــري ،چــې دلتــه د (رسه) او (پــورې) اوســربلونه لــه جملــو څخــه لوېــديل
دي ( ».زیــار ،۱۳۸۴،مــخ)۲۰۵ :
۲ـ پــر« :یــو باندینــی (اســتعالیي) رسبــل دی ،چــې لــه (بانــدې) اوســربل رسه کارول
کېــږي او دغــه اوســربل زیاتــره وخــت لــه جملــو څخــه غورځــول کېــږي ،لکــه :پــر
ځمکــه بانــدې یــا پــر ځمکــه .پــر زړه بانــدې یــو څــه پــر خولــه بانــدې بــل څــه یــا
پــر زړه یــو څــه ،پــر خولــه بــل څــه ،پــر وخــت ،پــر کــور ،پــر ورځ ،پــر لســو بجــو ،پــر
 ۱۳۹۵کال او داســې نــور .یــوه اســتثنا چــې موجــوده ده هغــه دا چــې «پــر میاشــت»
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څــوک نــه وایــي ،بلکــه «پــه میاشــت» ډېــر معمــول ده او کــره برېښــي ( ».زیــار،۱۳۸۴،
مــخ)۲۰۶ :
لــه بــده مرغــه ډېــری رســنوال او لیکــوال دغــه جــوړه جــوړه توکــي (پــه) لــه خپلــو
اړونــده اوســربلونو رسه او (پــر) لــه خپلــو اړونــدو اوســربلونو رسه ســم نــه کاروي ،يــا
يــې رسه نــه توپــروي او یــا یــې د یــوه او بــل پــر ځــای کاروي .پــه دې لــړ کــې ځينــې
ژورنالېســتان او ليكــوال هــم د ډېــرو ژبنيــو تېروتنــو او ښــويېدنو ښــكار كېــږي .څــوك
د (پــر) ځــاى (پــه) تــه وركــوي ،پــه لــوى الس خپلــه موخنــه مانــا زيامننــوي .کــه څــه
هــم دا ډول تېروتنــې پــه اديب متنونــو کــې دومــره زیــان نــه پېښــوي ،خــو پــه حقوقــي،
جزایــي او ســیايس متنونــو کــې دا ډول ګرامــري تېروتنــې د شــخص او ټولنــې ســیايس
ژونــد بربادولــی يش ،چــې ژورنالېــزم هــم تــرې خــايل نــه دی.
(پــه) او (پــر) دواړه رسبلونــه دي ،چــې لــه بېالبېلــو اوســربلونو رسه راتــاى يش
او مانــا بدلــوالى يش ،لومــړى د يــوې جملــې مانــا بدلــوي ،چــې د جملــې پــه مانيــز
بدلــون رسه پراگــراف بلــه مانــا اخــي او د پراگــراف لــه توپــر رسه پــوره مــن بدلــون
مومــي او هغــه جــاج څرگنــدوي ،چــې اص ـاً د ليكــوال موخــه او هيلــه نــه وي.
كــه مــوږ وغــواړو د رسبلونــو ځايونــه وپېژنــو؛ بايــد هغــه او ســربلونه وپېژنــو ،چــې
لــه خپلــو رسبلونــو رسه جوخــت راځــي؛ يانــې پــوه شــو ،چــې كــوم رسبــل لــه كــوم
اوســربل رسه كارېــږي .د بېلګــې پــه ډول( :پــه) لــه (كــې)( ،رسه)( ،پــورې)( ،پســې)
او داســې نــورو رسه راتــاى يش؛ خــو يــوه خــره د يادونــې وړ ده ،چــې ادات پــه
كــوم مورفیــم پــورې نــه نښــي؛ لكــه وروســتاړي يــا مختــاړي چــې نښــي .ادات لــه
کلمــو بېــل راځــي او رسبلونــه اوســربلونه د يــوې كلمــې دواړو اړخونــو تــه راځــي،
يعنــې رسبلونــه مخکــې او اوســربلونه تــر كلمــې وروســته جوخــت راځــي ،لكــه:
(كتــاب پــه كوټــه كــې دى ).پــه دغــه جملــه كــې (پــه) رسبــل او (كــې) اوســربل دى،
چــې نــوم (كوټــه) يــې لــه دواړو اړخونــو نيولــې ده .دلتــه د (پــه) رسبــل څــو بېلگــې
وړانــدې کــوو او لــه (پــر) رسه يــې پــر توپــر غږېــږو.
(په) له (پســې) رسه  :په بريايل پسې الړم.
(پــه) لــه (پــورې) رسه :پــه موټــر پــورې نښــتى وم .زمــوږ ډېــرى ليكــوال دغــه (پــه)
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پــر (د) اړوي او ليــي( :د بريــايل پســې )...يــا (د موټــر پــورې )...چــې دا دواړه بڼــې
يــې ناســمې دي( .پــه) لــه (رسه) رسه د آلــې ښــكارندويي كــوي؛ لكــه :پــه چــاړه رسه
مــې وواهــه( .چــاړه) د (پــه) او (رسه) رسه پــر آلــې اوښــتې؛ هغــه آلــه چــې وهونــي
تــرې كار اخيســتى دى.
مــوږ ډېــرى وخــت د غږېــدا پــر مهــال لــه (پــه) رسه (رسه) د بشــپړتيا لپــاره نــه
راوړو او دغــې ســتونزې زمــوږ پــر ليكنــو هــم اغېــز کــړی؛ ځكــه مــوږ پــه ليكنــه كــې
هــم لــه (پــه) رسه (رسه) اوســربل نــه كاروو ،چــې د (رسه) دغــې نــه كارونــې د (پــه)
او (پــر) ترمنــځ ســتونزه جــوړه کــړې او دلتــه د (پــه) او (پــر) توپــر ســتونزمن كېــږي.
(پــه) لــه (كــې) رسه ،چــې انگليــي انــډول يــې ( )inدى او د هغــې ښــكارندې شــتون
ښــيي ،چــې د يــو څــه پــه دننــه كــې وي ،لكــه :توريــاىل پــه كــور كــې دى.
د (پر) رسبل اوســربلونه او بېلگې يې په الندې ډول دي:
(پــر) لــه (بانــدې) رسه ،چــې د انګلیــي معــادل يــې ( )onدى او د هغــې پديــدې
ښــكارندويي كــوي ،چــې پــر يــو څــه برســېره پــروت وي؛ لكــه :قلــم پــر مېــز بانــدې
دى.
(پــر) لــه (رسبېــره) رسه چــې (باوجــود ،لكــه ...رسه رسه او ...ترڅنــگ) تــه ورتــه
مانــا ښــندي .ډېــری ليكــوال او ژورنالېســتان لــه (رسبېــره) رسه (لــه) راوړي؛ خــو دوی
تېروتنــه كــوي .همــداراز (رسبېــره)( ،برســېره) ليــكل هــم يــو ناســم كار دى ،چــې
زمــوږ ځينــې ليكــوال او ژورنالېســتان يــې تــر اوســه پــايل .د (پــر) او (رسبېــره) بېلگــې
پــه النــدې ډول دي:
پــر بريايل رسبېره غرزى هم راغىل و.
د (پــه) او (پــر) توپــر :لكــه دمخــه مــو چــې وويــل ،كــه مــوږ د رسبلونــو توپــر
غــواړو؛ نــو يــوه الره يــې د اړونــدو اوســربلونو پېژنــدل دي؛ يعنــې پــه دې پوهېــدل
پــه كار دي ،چــې كــوم رسبــل لــه كــوم اوســربل رسه راځــي .بلــه د حــل الره يــې
د مانيــز توپــر او پــه خپلــه د مانــا پېژنــدل دي .د (پــه) او (پــر) پــه برخــه مــوږ لــه
همدغــو دوو ســتونزو رسه مــخ كېــږو؛ د بېلګــې پــه توګــه :لــه (بانــدې) رسه د (پــر) پــر
ځــاى (پــه) راوړو او ليكــو( :پــه كوټــه بانــدې) ،لــه يــوې خــوا د مانــا نــه درك دى او
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لــه بلــې خــوا لهجــوي ســتونزه ده.
لــه (پــه) رسه د (رسه) نــه كارونــې هــم ســتونزه راوالړه کــړې ده ،لكــه غــواړو
وليكــو( :پــه رس روان دى).؛ نــو يــو ځــل مــو فكــر هــرو مــرو (پــر) تــه ځــي او لــه
ځانــه پوښــتو ،چــې (پــر) نــه راځــي؟
(پــه) لــه (رسه) رسه لكــه مخكــې مــو چــې وويــل ،د آلــې څرگندونــه كــوي او
(پــر) لــه (بانــدې) رسه ،چــې يــو څيــز پــر څــه لــه پاســه پــروت وي .زمــوږ ليكــوال او
ژورنالېســتان پــه همدغــه برخــه كــې د (پــه) او (پــر) توپــر الر ورکــي كــوي او بايــد
الر ورکــي يــې كــړي؛ ځكــه مانــا رسچپــه كــوي؛ لكــه وايــو( :پــر پښــتو يــې ليكــم)؛
يعنــې د پښــتو ژبــې پــه اړه لیکنــه کــوم؛ خــو كــه ووايــو( :پــه پښــتو يــې ليكــم) ،نــو
موخــه دا ده ،چــې پــه ليكنــه كــې د پښــتو ژبــې لــه لیکــدود څخــه كار اخلــم .پــه
دغــو دواړو بېلگــو كــې مــو اوســربلونه (بانــدې او رسه) غورځــويل وو ،چــې تــر
څنــگ يــې مانــا هــم يــو څــه ټكنــۍ شــوې وه؛ خــو مــوږ د اوســربلونو پــر ځــاى د
مانــا پــه الســنيوي د (پــه) او (پــر) ځايونــه وپېژنــدل .همداســې د (پــه چوكــۍ رسه مــې
وويشــت) او (پــر چوكــۍ بانــدې مــې وويشــت) مثالونــه هــم درواخلــئ .النــدې شــعر
يــې هــم ښــه بېلگــه كېــداى يش:
خدايه دا بازار تاال كړې په مغـولــــو
د مفلس ُحســن په يو موټي چڼو ځي
كــه پــه دغــه بيــت كــې د لومــړۍ مــرې (پــه) پــه (پــر) واړوو؛ نــو مانــا يــې رسچپه
كېــږي .شــته بيــت دا مانــا لــري ،چــې گنــې مغــل دې رايش او دا بــازار دې تــاال كــړي؛
خــو كــه (پــر) راوړو؛ نــو مطلــب دا شــو ،چــې مغــل پــه بــازار كــې دي او نــور څــوك
دې رايش ،پــر مغلــو دې بــازار تــاال كــړي او مغــل دې لــه بــازاره وشــړي .دلتــه یــې
ځېنــې نــورې بېلګــې هــم رااخلــو.
 – ۳د« :دا یــو اضــايف یــا ملکــي رسبــل دی ،چــې د (لکــه) پــه څېــر یــو بــې جــوړې
کره (سم)

ناکره (ناسم)
په توگې ،پر توگې

په توگه

د زملي پسې

په زملي پسې

په کاشوغې
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په توگې ،پر توگې

په توگه

د زملي پسې

په زملي پسې

په کاشوغې

په کاشوغې رسه (په کاشوغه)

په مېز باندې

پر مېز باندې

په څنډې

پر څنډه

په وړاندې

پر وړاندې

پرخپل قلم مې هغه ته په کاغذ وليکل

په خپل قلم مې پر کاغذ وروليکل

په کابل توغندي وري

پر کابل توغندي وري

کار په مخ وړل

کار پر مخ وړل

په پښتو ژباړل ،په پښتو کې ژباړل

پر پښتو ژباړل

په خونې ننووت

پر خونه ننووت

په زړه يو څه ،په خوله بل څه

پر زړه يو څه ،پر خوله بل څه

برسېره په دروغو (غال هم کوي)

پر دروغو رسبېره (غال هم کوي)

(بــې اوســربله) رسبــل دی او د غــرګ رسبــل پــه توګــه ،لــه (کــره) او (غونــدې)
نــور ســاده او اصــي اوســربلونه نــه لــري ،بلکــې بــې شــمېره بــدل اوســربلونه وررسه
یــو ځــای کېــږي .د مهــال نومونــو رسه بــې لــه اوســربلونو قیدونــه جــوړوي ،لکــه د
شــپې ،د ورځــې .خــو تــر ټولــو ډېــره کارونــه یــې د دوو نومونــو تــر منــځ ده ،چــې
د هغــو تــر منــځ د اضافــت اړیکــه ټینګــوي ،لکــه :احمــد د محمــود ورور دی».
(زیــار ،۱۳۸۴،مــخ)۲۰۷ :
« (د) زیاتــره فعــي اســمونو تــه پــه تېــره بیــا مصدرونــو تــه د وړتیــا جــاج وربښــي،
یعنــې چــې اړونــد شــی د یــو يش وړ دی ،لکــه :دا کتــاب د لوســتلو وړ دی ،پــه
دې بېلګــه کــې کتــاب تــه د (د) پــه مرســته د لوســتلو وړتیــا ورکــړل شــوې ده».
(زیــار ،۱۳۸۴،مــخ)۲۰۷ :
۴ـ لــه« :دغــه رسبــل لــه (څخــه ،نــه یــا ځنــې) اوســربل رسه کارول کېــږي ،چــې
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د یــو نــوم منشــایي حالــت څرګنــدوي؛ یعنــې چــې یــو يش لــه کــوم ځــای څخــه
رسچینــه اخیســتې ده ،لکــه :لــه کابــل څخــه ،یــا لــه کابــل نــه او یــا لــه کابــل ځنــې».
(زیــار ،۱۳۸۴،مــخ)۲۰۸ :
«لــه» لــه دویــم اوســربل «رسه» رسه کارول کېــږي ،چــې د ملګرتیــا اړیکــه
څرګنــدوي ،لکــه :لــه زملــي رسه تــر کــور پــورې ملګــری وم .خــو ځینــې لیکــوال
او ژورنالېســتان د (رسه) پــر ځــای (څخــه) پــه همدغــه مانــا کاروي ،چــې ناســم دی،
لکــه :لــه زملــي څخــه او لــه زملــي رسه .دا دوې جملــې بېلــې مانــاوې لــري ،چــې
هــر لیکــوال او ژورنالېســت بایــد وربانــدې پــوه او توپــر یــې وکــړای يش .د (رسه)
اوســربل غــرګ راتلــل لــه (لــه) رسه او یــا هــم د دغــه دواړو (لــه او رسه) کارول
معکــوس ،دواړه د (باوجــود) مانــا ورکــوي ،لکــه :لــه ناروغــۍ رسه رسه ملبــا تــه والړم،
یــا رسه لــه ناروغــۍ ملبــا تــه والړم .همدرانګــه (رس لــه) د رسبــل پــه توګــه لــه (څخــه)
اوســربل رسه هــم کارول کېــږي ،چــې د یــو کار د پیلېــدو قیــد رامنځتــه کــوي او
ډېــری وخــت دلتــه د (څخــه) اوســربل لــه جملــو لوېــږي ،لکــه :رس لــه نــن څخــه
یــا رس لــه ننــه ،رس لــه ماښــامه او رس لــه همــدې ورځــې ( »...زیــار ،۱۳۸۴،مــخ)۲۰۸ :
د (لــه) درېیــم اوســربل «وروســته» دی ،چــې لــه یوځــای وايل څخــه یــې د ځــای او
وخــت قیــد رامنځتــه کېــږي او لــه «تــر» رسبــل رسه یــې کارونــه کــوم توپــر نــه لــري،
لکــه :لــه غرمــې وروســته کــور تــه ځــم ،چــې (تــر غرمــې وروســته) تــرې زیــات ســم
او کــره برېښــي ،دا پــه دې مانــا چــې (وروســته) د (لــه) نــه د (تــر) معیــاري او اصــي
اوســربل دی( .زیــار ،۱۳۸۴ ،مــخ)۲۰۹:
 – ۵راهيســې «لــه دې اوســربل رسه کارول هــم د وخــت قیــد جــوړوي ،لکــه :لــه تېــر
کال راهیســې ،لــه پــرون راهیســې ...د «راهیســې» ســمه کارونــه د یــو اوســربل پــه
توګــه داســې ده ،چــې همېشــه بایــد پــه نــوم پســې جوخــت ونښــلول يش او بــل کــوم
زیــايت اوســربل یــا کلمــه يــې پــه منــځ کــې رانــه يش .لــه بــده مرغــه ځينــې لیکــوال
دې ټکــي تــه پاملرنــه نــه کــوي او پــه دې ډول یــې کاروي ( :لــه ډېــرو ورځــو څخــه
راهیســې) چــې داســې کارول یــې ناســم دي او بایــد داســې ولیــکل يش( :لــه ډېــرو
ورځــو راهیســې)( ».زیــار ،۱۳۸۴،ص )۲۰۹
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بلــه لویــه تېروتنــه چــې ډېــری وخــت د ځینــو لیکوالــو پــه ليکنــو کــې تــر ســرګو
کېــږي ،دا ده چــې دوی د (راهیســې) پــر ځــای (راپــه دېخــوا) کاروي چــې ناســم دی،
لکــه :لــه تېــرې شــپې راپــه دېخــوا .بایــد داســې ولیــکل يش :لــه تېــرې شــپې راهیســې.
البتــه (راپــه دېخــوا) د (لــه) اوســربل دی ،چــې لــه (لــه) رسه پــه یوځــای کېــدو رسه
مکانــی قیــد جــوړوي .تــل بایــد د ځــای د قیــد لپــاره وکارول يش او هېڅکلــه لــه
(راهيســې) رسه ګــډ نــه يش ،لکــه :لــه دغــه غــره را پــه دېخــوا زمــوږ ځمکــې دي.
د (لــه) پنځــم اوســربل (پرتــه) دی ،چــې د (رسه) اوســربل پــه مقابــل کــې کارول
کېــږي ،پــه دې مانــا چــې د اړونــد نــوم ملګرتیــا نــه ،بلکــې بېلوالــی ،یواځېتــوب او
نشــتوالی څرګنــدوي ،لکــه :لــه بللیــو پرتــه نابلــي هــم راغــي وو ،لــه احمــد پرتــه نــور
ټــول والړل.
لــه بــده مرغــه زمــوږ ډېــری لیکــوال او ژورنالېســتان د دې پــر ځــای چــې معیــاري
لیــکل وکــړي ،لهجــوي لیــکل کــوي او معیــار لــه پامــه غورځــوي ،چــې د هغــو
لــه ډلــې یــوه ســتونزه د (د) او (لــه) ده ،چــې ډېــری ليكــوال لــه (رسه) او (څخــه)
اوســربلونو رسه د (لــه) پــر ځــاى (د) كاروي او پــه مــن يــا جملــه كــې ماناييــزه
ســتونزه پېښــوي ،لكــه د حمــزه بابــا دا بيــت:
د نرگيس ســرگو دې وكړه تپوس
ولې ما داسې ټيټ كتل زده كــــړه
( شــینواری ،۱۳۸۹ ،مخ) ۲۸۵ :
					
د ګرامــري او لهجــوي توپــر لــه مخــې پــه لومــړۍ مــره كــې د (لــه) پــر ځــاى
(د) راغــى او ژبــه يــې پــه مانيــز ډگــر كــې ځنډنــۍ كــړې ده.
كــه څــوك د پښــتو لــه ختيــځ لهجــو رسه بلــد نــه وي؛ نــو (د نرگــي ســرگو دې
وكــړه تپــوس) يــو اضــايف تركيــب بــويل؛ لكــه يــو تــن چــې بــل تــه وايــي :هغــه د
ورور تپــوس خــو دې وكــړ كــه نــه؟ مگــر پــه پورتــه بيــت كــې (لــه) دى او د شــعري
اړتيــا لــه مخــې وررسه (څخــه) اوســربل نــه دى راغــى؛ يعنــې (لــه نرگــي ســرگو
دې وكــړه تپــوس) .بلــه ســتونزه دا ده ،چــې زمــوږ ډېــرى ليكــوال د دري (تــا كــه)
ړنــده ژبــاړه (تــر څــو) ډېــر كاروي؛ رسه لــه دې ،چــې پــه دري كــې (تــا كــه) دوې
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مانــاوې ورکــوي ،چــې د يــوې لپــاره يــې ،مهــايل (وخــت) قيــد دى؛ مــوږ همدغــه
(تــر څــو) لــرو او د بلــې لپــاره يــې د عطــف ادات (چــې) بایــد وكاروو .د بېلګــې پــه
توګــه:
تــا كريم نه آيد؛ من از اينجا منيروم.
ژبــاړه :تــر څو چې كريم رانه يش ،زه له دې ځايه نه ځم.
او د بلــې مانا بېلگه يې دا ده:
مــن ميروم؛ تا كه او بيايد.
ژبــاړه :زه ځم ،چې هغه رايش.
خــو زمــوږ پښــتانه ليكــوال د (تــا كــه) د دواړو مانــاوو لپــاره (تــر څــو) كاروي او د
(چــې) ځــاى هــم (تــر څــو) تــه وركــوي ،چــې بــې لــه شــکه دا ډول کارونــه یــې
ناســمه ده.
دا دی پــه یــو څــو جملــو کــې هغــه ناســمې بېلگــې هــم وړانــدې کــوو ،چــې
لــه ځینــو ليکوالــو ،پــه تېــره بیــا ژباړونکــو ،ويندویانــو او خربياالنــو څخــه الس تــه
راغلــې دي.
ناکره (ناســم) :د کونړ څخه د زملي رسه د ســودا پســې د جالل اباد پورې والړم.
کره(ســم) :له کونړ څخه له زملي رسه په ســودا پســې تر جالل اباد پورې والړم.
ځينــې نــور ،تــر دري اغېــز النــدې همــدا (د) يــا (لــه) لــه (څخــه) يــا (نــه) رسه غــاړه
کــوي ،لکــه:
پــه النــدې جملــو کــې يــوازې (د) بــس دی( ،لــه) تــه اړتيــا نشــته او (څخــه) او (نــه)
کره (سم)

ناکره (ناسم)

د کرزي څخه مالتړ کم شوی دی له کرزي رسه مالتړ کم شوی دی (د کرزي مالتړ کم
شوی دی)
بوش د کابل څخه لیدنه کوي

بوش د کابل لیدنه کوي

د کابل څخه په لیدنه بوخت دی د کابل په لیدنه بوخت دی
د هېواد نه دفاع زموږ دنده ده

د هېواد دفاع زموږ دنده ده

له تا نه هرکلی کوم

 63کوم
ستا هرکلی

ستا د خربو نه هرکلی کوم

ستا د خربو هرکلی کوم

ششم،کوي
بیست ولیدنه
سالکابل
بوش د
لیدنه کوي
شامرۀ  :49زمستان  1396هجری خورشیدی
علمی-پژوهشی څارنوال،
بوش د کابل څخهمجلۀ
تأمین عدالت و حاکمیت قانون

د کابل څخه په لیدنه بوخت دی د کابل په لیدنه بوخت دی
د هېواد نه دفاع زموږ دنده ده

د هېواد دفاع زموږ دنده ده

له تا نه هرکلی کوم

ستا هرکلی کوم

ستا د خربو نه هرکلی کوم

ستا د خربو هرکلی کوم

له هغه نه يې يادونه وکړه

د هغه يادونه يې وکړه

هــم نــه پکــې ځايېــږي ،لکــه پــه دې بېلگــو کــې:

 ۶ـ تــر :دغــه رسبــل پــه اصــل کــې د (پــر) ضــد رسبــل دی ،چې لومــړی اوســربل یــې (الندې)

ناکره
تل به دې ساتم د پردو وطنه

کره
تل به دې ساتم له پردو وطنه

زملی يې په څوکۍ وواهه (توسط زملی يې پر څوکۍ وواهه (باالی چوکی ،بر
چوکی)
چوکی)
له کابل څخه په کتنه بوخت دی

د کابل په کتنه بوخت دی

د مرگ پورې خدمت کوم

تر مرگ پورې خدمت کوم

د ناروغۍ رسه کار ته الړم

له ناروغۍ رسه رسه کارته والړم

پرته د مينې سل کارونه نور لرم

له مينې پرته سل کاره نور لرم

رسبېره په وياندۍ زده کړه هم کوم

پر وياندۍ رسبېره زده کړه هم کوم

ورنه مالتړ يې وکړ

د هغه مالتړ يې وکړ

دی او هېڅکلــه لــه جملــو څخــه نــه لوېــږي ،لکــه( :تــر مېــز النــدې) چــې (تــر مېــز) بیــا بلــه
مانــا ورکــوي ،چــې دا د ځــای او وخــت پیوســتون ښــیي ،لکــه :تــر ننګرهــاره ،تــر مازدیګــره...
دویــم اوســربل یــې (پــورې) دی ،چــې «ډېــر کلــه لــه جملــو څخــه لوېــږي ،چــې همغــه د
ځــای او وخــت پیوســتون تــرې څرګندېــږي ،لکــه :تــر کابــل پــورې یــا تــر کابلــه ،تــر ســبا
پــورې یــا تــر ســبا ...خــو لــه بــده مرغــه ډېــری لیکــوال لــه (تــر) رسه د دې دواړو (النــدې او
پــورې) د يــو ځــای کېــدو پــه ســمه کارونــه نــه پوهېــږي او (النــدې) اوســربل لــه جملــو څخــه
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غورځــوي( ».زیــار،۱۳۸۴،ص )۲۰۷
د (تــر) درېیــم اوســربل (وروســته) یــا (راوروســته) قیــد دی ،لکــه :تــر غرمــې وروســته یــا
تــر غرمــې راوروســته ،تــر لیــا وروســته زمــا وار دی.
لــه (څخــه) اوســربل رسه یــې یــو ځــای والــی ،پرتلیــزه مانــا ورکــوي .مانــا دا چــې یــو شــی
لــه بــل يش رسه پرتلــه کــوي ،چــې (څخــه) لــه جملــو څخــه هــم لوېــدای يش ،لکــه :تــر تــا
څخــه زه ښــه یــم ،یــا تــر تــا زه ښــه یــم( .تــر) لــه (څخــه) اوســربل رسه د (لــه – څخــه) رسه
هــم مانــا کېــږي (یــوه مانــا ورکــوي) ،خــو دا چــې (لــه – څخــه) تــر هــر څــه لــه مخــه منشــایي
حالــت څرګنــدوي ،نــو بیــا یــې هــم لــه (تــر – څخــه) رسه ګــډول پــه کار نــه دي.
دغــه راز د هېــواد پــه شــال ختیځــو لهجــو کــې د (پــه)( ،تــر) او (لــه) پــر ځــای زیاتــره (د)
کارول کېــږي او لــه بــده مرغــه ډېــری لیکــوال هــم دغــه ناســم دود پــايل ،چــې لــه ژبنــي اصــي
معیــار څخــه چــپ دي ،لکــه :د زملــي پســې ،د ننګرهــار پــورې ،د مېــز النــدې ،د ننګرهــار نــه،
د کریــم رسه د کندهــاره راغلــم ،د پښــتو ټولنــې د لغاتــو د څانګــې د خــوا .یــا د مرکــزي لهجــو
(د تــا نــه زه ښــه یــم ).یــا خــو دلتــه هېــڅ رسبــل نــه کاروي ،لکــه :زملــي رسه ،تــا نــه ...چــې
ســم ډول یــې دا دی :پــه زملــي پســې ،تــر ننګرهــار پــورې ،تــر مېــز النــدې ،لــه ننګرهــاره ،لــه
کریــم رسه لــه کندهــاره راغلــم ،د پښــتو ټولنــې د لغاتــو د څانګــې لــه خــوا ،تــر تــا (څخــه) زه
ښــه یــم...
۷ـ بــې :دغــه ادات زیاتــره د (نــا) غونــدې یــو صفتــي مختــاړی دی ،لکــه :بــې کــوره ،خــو لــږ
او ډېــرې رسبــي ځانګړتیــاوې هــم لــري او هغــه هــم زیاتــره د (لــه) پــه ملګرتیــا او يواځینــي
اوســربل (څخــه ،نــه یــا ځنــې) پــه لرلــو رسه ،چــې ډېــر کلــه یــې اوســربل لــه جملــو څخــه
لوېــږي ،لکــه :بــې لــه تــا څخــه (بــې لــه تــا) ،بــې لــه هغــه نــه (بــې لــه هغــه) ...د پښــتو ادبیاتــو د
منځنــۍ دورې پــه شــعر کــې یــې «بېتــا» د ردیــف پــه توګــه هــم کارول شــوی( .زیار:۱۳۸۴،مــخ
)۲۰۹
۸ـ و :دغــه یــو پخوانــی رسبــل دی ،چــې د (تــه) لــه اوســربل رسه کارول کېــږي ،لکــه( :و)
تــا تــه وایــم( ،و) ښــوونځي تــه ځــم .د دغــه رسبــل پخوانــی څــرک يــوازې پــه لوېدیځــو
(کندهــارۍ) لهجــه کــې پاتــې دی او نــورو ټولــو لهجــو لــه الســه ورکــړی ،لکــه :و تــا تــه وایــم،
و ښــوونځي تــه ځــم.
پــه هــر صــورت د ویونکــو د ډېرښــت پــه الســوند تــر (و -تــه)( ،تــه) زیــات معیــاري ارزښــت
لــري« .تــه» لــه «ورتــه» رسه غــرګ رسبــل هــم جــوړوي او تشــبېهي ترکیبونــه منځتــه راوړي،
لکــه :ګل تــه ورتــه ،لېــوه تــه ورتــه.
د ال ښې پوهېدنې په موخه ،د ټولو رسبلونو اړوند کره اوسرتبلونه په جدول کې را اخلو:
(زیار ،۱۳۸۴ ،مخونه ۲۱۰ـ)۲۱۱

بېلګې
رسبلونه اوسرتبلونه
په کور کې يې ګالن کريل دي.
کې
رسه

په

پسې

کتنې

په چاقو رسه مې وواهه ( په چاقو مې (رسه) لوېدای يش
65
وواهه).
په زملي پسې نه ځم.
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کې

رسه

په

پسې

پورې

پر

په زملي پسې نه ځم.

په چا پورې نه خاندم = پر چا باندې نه
خاندم.

باندې
رسبېره

پر خوراک رسبېره څښاک هم کوي.

غوندې

د مزدور غوندې یې وګته ،د بادار غوندې (= په څېر ،په
توګه)...
یې وخوره.

(باندې) غورځېدای
هم يش

د چکر له پاره وخت نه لرم = چکر ته وخت
نه لرم .ستا له پاره (= په پار) ځان نه رشموم.

کره

د احمد کره مېلمه یم = د احمد په کور کې
مېلمه یم.

له پاسه

د غره له پاسه (پر غره باندې) ورېځ خپره ده( .د) ډېر داسې بې
درغيل
د ونې له الندې کېناستم = تر ونې الندې شمېره
(کاذب) اوسرتبلونه
کښېناستم.
د ورځې له مخې خوب نه کوم ،د قانون له لري.
مخې...

( ...صفر) د ښار کتنه ،د مېلمه در ناوی ،د ولسمرش (بې له اوسرتبله)
مالتړ ،دفاع ننګه...
له الندې
له مخې

پورې
تر

په چاقو رسه مې وواهه ( په چاقو مې (رسه) لوېدای يش
وواهه).

پر څوکی باندې کښېناستم.

له پاره

د

په کور کې يې ګالن کريل دي.

تر کوره پورې ځم.

وروسته

تر غرمې وروسته راشه.

پرته

تر شاکر پرته بل ورور هم لرم.

څخه
دننه

تر اغزي څخه ګل ښه دی.
تر کور دننه یې ووهه.
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د باندې تر کور د باندې یې ووهه.

رسه

له احمد رسه له کوره راغلم.

(څخه = نه ،ځنې) هر
چېرې غورځېدای
يش
د

راهیسې

ناکره

وروسته

تر غرمې وروسته راشه.
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(څخه = نه ،ځنې) هر
ششم ،ښه
څخه ګل
علمی-پژوهشی څار تر
مجلۀ څخه
تر
چېرې غورځېدای
تر شاکر پرته بل ورور هم لرم.
پرته
يش
تر کور دننه یې ووهه.
دننه
تأمین عدالت و حاکمیت قانون

د باندې تر کور د باندې یې ووهه.

له

د راهیسې ناکره
له احمد رسه له کوره راغلم.
رسه
(ناسم) همامنیزونه:
رسه رسه له ناروغۍ رسه رسه کار ته الړم.
راهیسته ،په راهیسې،
له محمود څخه مې واخیست.
څخه
وروسته له غرمې وروسته راشه = .تر غرمې وروسته راسې ،را په دېخوا...
راشه.

پرته

له تا پرته بل هېڅوک نه لرم.

څخه
(نه،
ځنې)

بې له اوبو (څخه) ژوند نشته .بې پوهې (له) او (ځنې)
غورځېدای يش.
ژوندون ګران دی.

راهیسې له پرون راهیسې ښه نه یم.

بې

و

ته= (له= (و) کور ته ځم( ،و) تا ته وخت نه لرم = ستا (و) له معیاره لویدلی.
(له) او (لره) (ګړين او
له پاره وخت نه لرم.
لره)
شعري)

پایله:
رسبلونــه او اوســربلونه هغــه ناخپلــواک او نــه ګردانېدونکــي مورفیمونــه دي ،چــې پــه یــوازې
ځــان کومــه مانــا نــه لــري ،خــو د مانــا لرونکــو او خپلواکــو کلمــو او مورفیمونــو رسه د
یوځایــوايل پــه حالــت کــې خپلــه مانــا او مفهــوم ورکــوي.
لــه تــاړو (وندونــو) رسه یــې توپیــر پــه دې کــې دی ،چــې تــاړي (وندونــه) تــل لــه کلمــو رسه
پیوســته راځــي او نــوي اشــتقاقونه منــځ تــه راوړي .همدارنګــه د کلمــې پــه مانــا کــې هــم بدلون
راځــي .رسبلونــه او اوســربلونه برعکــس؛ لــه کلمــو رسه پیوســته نــه راځــې (جــا راځــي) او لــه
کلمــو رسه یــې پــه یــو ځــای وايل ،د کلمــو پــه مانــا کــې کــوم بدلــون نــه راځــي .بلــه دا چــې
رسبلونــه او اوســربلونه همېشــه تــر نــوم او یــا نومځــري څخــه وړانــدې او وروســته راځــي ،خــو
تــاړي (وندونــه) بیــا لــه نــورو کلمــو ،صفتونــو او فعلونــو رسه هــم راتــای يش.
پښــتو رسبلونــه ټــول یووســتوي دي .یــوازي د شــعري اړتیــا لــه مخــې کېــدای يش( ،بــې لــه)
او (رسه لــه) او یــا هــم نــور د غربګــو رسبلــو پــه توګــه وکارول يش .لــه دې کبلــه پــه جــا جــا
ډول ټــول خپلــواک پښــتو رسبلونــه یووســتوي ادات دي او بــل کــوم وېــش نــه لــري.
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كــه مــوږ وغــواړو د رسبلونــو ځايونــه وپېژنــو ،بايــد هغــه او ســربلونه وپېژنــو ،چــې لــه خپلــو
رسبلونــو رسه جوخــت راځــي؛ يانــې پــوه شــو ،چــې كــوم رسبــل لــه كــوم اوســربل رسه كارېږي
او يــا يــې رسچپــه د رسبلونــو لــه الرې اوســربلونه وپلټــي؛ د بېلګــې پــه توګــه( :پــه) لــه (كــې)،
(رسه)( ،پــورې)( ،پســې) او داســې نــورو رسه راتــاى يش؛ خــو يــوه خــره د يادونــې وړ ده،
چــې ادات پــه كــوم مورفیــم پــورې نــه نښــي ،لكــه وروســتاړي يــا مختــاړي ،چــې نښــي .ادات
لــه کلمــو بېــل راځــي او رسبلونــه اوســربلونه د يــوې كلمــې دواړو اړخونــو تــه راځــي؛ يعنــې
رسبلونــه مخکــې او اوســربلونه تــر كلمــې وروســته جوخــت راځــي.
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اخځلیکونه
۱ـ خوېشــکی ،محمــد صابــر .پښــتو غږپوهنــه او وییپوهنــه .جــال ابــاد :ختيــځ خپرندویــه
ټولنــه ۱۳۹۲ ،ل.ل.
 -۲زاهــد ،عبدلقیــوم مشــواڼی .پښــتو -پښــتو ســیند ،پېښــور :دانــش خپرندویــه ټولنــه۱۳۸۵ ،
ل.ل.
۳ـ زیار ،مجاور احمد .پښتو پښویه .پېښور :دانش خپرندویه ټولنه ۱۳۸۴ ،ل.ل.
 -۴زېور ،زرغونه .پښتو نحوه  ،کابل :د ساپي پښتو څېړنو او پراختیا مرکز ۱۳۸۲ ،ل.ل.
 -۵شینواری ،حمزه .د حمزه شینواري دیوان ،پېښور :دانش خپرندویه ټولنه ۱۳۸۹ ،ل.ل.
۶ـ وردګ ،محمد شفیق .ژورنالېستي ژبه .کابل :میوند خپرندویه ټولنه ۱۳۸۸ ،ل.ل.
 -۷هالل ،فرید احمد .د پښتو نحوه ،جالل اباد :کتاب خپرندویه ټولنه ۱۳۹۰ ،ل.ل.
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ن
ارتباط سازما ی
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محمد هادی رویش

چکیده
هیـچ سـازمان یـا ارگانـی بـدون ارتبـاط ،شـکل نخواهـد گرفـت .وجـود سـازمان وابسـته
بـه ارتبـاط اسـت .هـر مدیـر یـا رئیسـی بـرای انجـام کار ،ناچار اسـت بـا افراد زیردسـت
و باالدسـت خـود ارتبـاط برقـرار کند .در واقع بیشترین وقـت مدیران و رئیسـان ،رصف
برقـراری ارتبـاط میشـود؛ یعنـی ارتبـاط نقطـۀ آغـاز متـام وظایـف مدیریتـی اسـت.
سـازماندهی و برنامهریـزی بـدون ارتبـاط ناممکـن خواهـد بـود .بنـا ًء ،بـرای مؤثریت و
دقـت در کار ،ارتبـاط یـک امـر الزامی اسـت .در نبـود ارتباطات کار سـازمان یـا ارگان،
متوقـف خواهد شـد.
سـوقدادن متـام افـراد یـک ارگان یـا سـازمان بـرای بهدسـت آوردن اهـداف آن و
حفـظ یکپارچهگـی کارکنـان ،وابسـته بـه یـک ارتبـاط مناسـب و مؤثـر میباشـد.
واژهگان کلیدی :ارتباط ،سازمان ،مدیر ،ارتباط سازمانی.
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مقدمه
رسعـت تغییـرات و پیرشفهـا در عرصۀ علـوم و تکنولوژی در جهـان کنونی ،در حدی
اسـت کـه بـا گذشـته قابـل مقایسـه نیسـت .در ایـن دگرگونیهـا ،ارتباطـات سـازمانی نیز
حایـز اهمیـت شـناخته شـده اسـت .در سـالهای پسـین دانشـمندان و محققـان حـوزۀ
مدیریـت ،در مـورد تأثیـر ارتباطـات بـر عملکـرد سـازمانها ،تحقیقـات و مطالعـات
زیـادی انجـام داده اند.
برقـراری ارتبـاط ،بـرای فعالیـت و هآمهنگـی گروهـی و اجـرای مؤثـر کار رهبری و
مدیریتـی ،حتمـی اسـت .بدون شـک ،ارتباط سـازمانی یـک روند پیچیده بـوده و نقش
آن در عملکـرد یـک سـازمان نیـز مهـم اسـت .مدیرانـی کـه در اجـرای وظایـف شـان
مفاهیـم ارتباطـات سـازمانی را بـه درسـتی اعامل کننـد ،موفقتـر خواهند بود .مسـألهیی
کـه در افغانسـتان بـه آن توجـه آنچنانی منیشـود.
در کُل نـگاه بـه امـور اداری -بـه ویـژه در ادارههـای دولتـی -بهشـکل آماتور و سـنتی
اسـت .یکـی از دالیـل ارایهنشـدن خدمـات مؤثر بـرای شـهروندان و حتا مرصفنشـدن
بودجـۀ ادارههـای دولتـی ،دسـت کـم گرفتن یـا ندانستن همیـن موضـوع اسـت .بـرای
رسـیدن بـه هـدف تعیینشـده ،تبـادل اطالعـات میـان افـراد یکسـازمان بهشـکل منظم
و دقیـق ،حتمی اسـت.
در ایـن جسـتار مفاهیـم ارتبـاط سـازمانی ،نحـوۀ درسـت برقـراری ارتبـاط ،انـواع و
سـبکهای ارتبـاط سـازمانی ارایـه شـده و در نهایـت بـا نتیجهگیـری پایـان مییابـد.
 -1سازمان
سـازمان بـه مجموعهیـی اجتماع رسـمی یا غیـر رسـمی ،وظیفهمـدار و هدفمنـدی گفته
میشـود کـه افـراد در آن اشـتغال دارنـد .هـر یـک از اعضـای ایـن مجموعـه ،دارای
هدفهـای فـردی و مجـزا انـد کـه بهشـکل مجموعـی بـه عنـوان یک سـازمان یـا ارگان
دارای اهـداف کلـی میباشـد .بـرای انجـام ایـن وظایـف ،بـه هآمهنگـی در چارچـوب
یـک سـاختار یـا تشـکیل ،نیاز اسـت .در کُل متـام سـازمانها آگاهانـه ،عامدانـه و برای
بهدسـتآوردن هـدف مشـخصی ایجـاد میشـوند.
بروسکوهـن( )Bruce Cohenدانشـمند امریکایـی در کتـاب «درآمـدی بـر
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جامعهشناسـی» ،دربـارۀ تعریـف سـازمان مینویسـد :سـازمانهای رسـمی بـه گروههایی
از افـراد اطلاق میشـوند(نه نظامهایـی از هنجارهـا و ارزشها) که برای رسـیدن به یک
هدف بسـیار مشـخص ،کوشـشهای شـان را هآمهنگ میسـازند .سـازمانهای رسـمی
بهطـور معمـول بـزرگ انـد و بـا قواعـد و سلسـلهمراتب مشـخصی از اقتدار و مسـؤولیت
میباشـند؛ امـا سـازمانهای غیـر رسـمی عموماً کوچک هسـتند و هدفهای مشـخصی
ندارنـد یـا از روی یکرشـته قواعـد و عملکردهـای دقیق و حسابشـده کار منیکنند.
(ثالثـی :1385 ،ص )303
اسـتیونپیرابینز در کتـاب «تیـوری سـازمان» میگویـد :سـازمان پدیـدۀ اجتامعـی
است(متشـکل از افـراد و گروههـا کـه باهـم در تعامل انـد) که بهطـور آگاهانه هآمهنگ
شـده(داللت بـر مدیریـت دارد) ،دارای حـدود و ثغور(مرزهـا) نسـبتاً مشـخصی بـوده و
بـرای تحقـق هـدف یـا اهدافـی ،بـر اسـاس یکسلسـله مبانـی دایمـی فعالیـت میکنند.
(الوانـی و دانایی فـرد)1396 :
آن چه مشـخص اسـت این اسـت که در یک سـازمان ،افراد مختلف اشـتغال دارند.
ایـن افـراد بـا دیدگاههـای متفـاوت ،دارای وظایـف و اهداف مشـخصی در سـازمان اند
کـه مجموعـۀ ایـن وظیفههـا ،هـدف نهایـی آن سـازمان را تعییـن میکنـد .ایـن کارکنان
بهشـکل گروهـی ،هآمهنـگ و منظـم بـرای دسـتیابی به هدف سـازمان در تلاش اند.
سمتوسـودهی ،هآمهنگـی و بهرهگیـری از ایـن افـراد ،زمانـی ممکـن اسـت کـه میـان
افـراد و رئیـس یـا مدیـر سـازمان ،ارتبـاط درسـت و مؤثـر وجـود داشـته باشـد .در ایـن
رونـد ،اطالعـات و دادههـا میـان مدیر و افـراد ،بهمنظور رسـیدن به هدف نهایی سـازمان
رشیـک میشـود.
 -2ارتباط
بـرای ایـن کـه یک اندیشـ ه وجـود فزیکـی پیدا کنـد ،بایـد برنامهیی وجود داشـته باشـد
و ایـن برنامـه زمانـی اجرایـی خواهـد شـد کـه افـراد درگیـر آن ،ارتبـاط برقـرار کننـد.
دانشـمندان ایـن حـوزه ،تعریفهـای گوناگـون از ارتبـاط ارایـه کـرده انـد.
تـا اکنـون تعريـف واحـدی از ارتباطـات کـه همـه را قانـع کنـد ،وجـود نـدارد .در
سـال 1970م ،فرانکدنـس  126تعريـف انتشـاريافته در ایـن مـورد را شناسـايی کـرد.
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از نظـر برخـی از مـردم «ارتباطـات» بـر مفاهيـم متفـاوت و گاهـی متضـاد داللـت دارد.
از يـک طـرف ،معنـای آن تبـادل متفکرانـۀ ديدگاههـا از طريـق يـک مکاملـۀ معنـادار
بين دو انسـان میباشـد؛ هرچنـد میشـود آن را بـه پيام سـادۀ ارسالشـده و بـدون تفکر
يـا درخواسـت بازخـورد اطلاق کـرد .بـا ايـن تعريـف ،میتـوان گفـت کـه ماشينها و
جانـوران پائنيتـر نيـز ارتبـاط برقـرار میکننـد.
واژۀ ارتبـاط( )Communicationاز ریشـۀ التیـن« »Communisبه معنای اشتراک
گرفتـه شـده اسـت .این کلمه در زبان فارسـی دری بهصـورت مصدر عربی ،بـاب افتعال
بـه کار مـیرود کـه در لغـت بـه معنـای پیونـددادن و ربـطدادن و بهصورت اسـم مصدر
بـه معنـای بسـتهگی ،پیوند ،پیوسـتهگی و رابطه کاربـرد دارد( .معیـن :1342،ص )189
پژوهشـگران ارتباطـات ،میـان واژۀ ارتبـاط بـه معنـای مفـرد  Communicationو
واژۀ ارتباطـات بـه معنـای جمـع  Communicationsتفـاوت قایل اند .کلمـۀ ارتباطات
بهصـورت جمـع ،در علـوم ارتباطـات ،بـه معنـای مطالعـه پیرامون ابـزار و لـوازم فنی این
پدیـده بـهکار مـیرود .حـال آن کـه معنـای ایـن واژه بهصـورت مفـرد ،بیانگـر فرایندی
اسـت کـه در آن ،پیـام از پیامدهنـده بـه پیامگیـر منتقـل میشـود و بـه عبـارۀ دیگـر ،بـه
گـردش پیـام بیـن فرسـتنده و گیرنـدۀ آن مربـوط میشـود( .دادگـران :1374،ص)19
واژۀ ارتبـاط در دایرةاملعـارف عمومـی فیشر چنین تعریف شـده اسـت« :ارتباط در
مفهـوم گستردۀ آن ،بـرای بیـان هرنوع انتقـال اطالعات بـهکار مـیرود ».در یک مفهوم
دقیقتـر ،انسـان از مفهـوم ارتباط ،یـک جریان دوسـویۀ تفهیم و تفاهم میـان دو موجود
زنـده را درک میکنـد .ارتبـاط بیـن دو انسـان ،نوعی رفتار اجتامعی اسـت کـه از مفهوم
«فاعلیـت» یـک قطـب تا فهم و احسـاس و رفتار قطب دیگر گسترده اسـت .ارتباطات،
نـوع خاصـی از رفتـار اجتامعـی یـا رفتـار متقابـل اسـت کـه در آن ،مفهـوم مـورد نظر به
شـکل مسـتقیم بـه کمـک عالمـات مختـص بـه موضـوع ،بـه گیرنـده منتقـل میشـود».
(اندیشـه :1368 ،ص )55
ارتبـاط را میتـوان بـه تفاهـم و اشتراک فکـر ترجمـه کـرد .وقتـی کـه بـا شـخصی
ارتبـاط برقـرار میکنيـم ،کار مـا در حقيقـت برقـراري يـک نـوع اشتراک فکـر و تفاهم
انديشـه بـا اوسـت .مفهـوم واقعـی ارتبـاط بـا توجه به ريشـۀ التين آن (در ميانگذاشتن
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و تقسـيمکردن) مفهومـی اسـت کـه الزمـۀ آن فقـط يـک فرسـتندۀ فعـال و يـک گريندۀ
انفعالـی نيسـت؛ بلکـه پسفرسـت( )Feedbackدومـی را که نيـز تغيريدهندۀ طـرز رفتار
اولـی اسـت ،بـه حسـاب مـیآورد .از آن مهمتـر مسـتلزم رشکت فعـال متام افـراد ذينفع
در رونـد ارتبـاط نيـز اسـت .ارتبـاط در ايـن حالـت بهصـورت يک جـوی چندبعـدی با
بازخـورد در میآيـد.
ایـن رونـد بـا عنـارص مختلـف ،بههمپیوسـته و زنجیرهیـی شـکل میگیـرد .هـر یکی
از ایـن عنـارص ،نقـش مهمـی در فرایند ارتباطـات بازی میکننـد .در ذیـل ارکان ارتباط
بهشـکل فشرده تعریف میشـود:
الف -ارکان ارتباط
در فرآینـد ارتباطـات چندرکـن اساسـی وجـود دارد .اگـر یکـی از ایـن ارکان از فراینـد
حـذف یـا دچار مشـکل شـود ،ارتبـاط برقرار منیشـود یا هم پیـام به گونۀ ناقـص منتقل
خواهـد شـد .بـرای ایـن کـه از ارتبـاط برقرار شـده و نتیجـۀ مطلوب بهدسـت بیایـد ،باید
بـه ارکان آن توجه داشـت:
 )1فرسـتنده یـا منبـع پیـام( :)Senderفرسـتنده ،نقطـۀ آغـاز ارتبـاط اسـت .در یـک
سـازمان ،فرسـتندۀ پیام کسـی دارای اطالعات اسـت و هـدف وی اطالعدهـی به یک یا
چندنفـر میباشـد  .فرسـتندۀ پیـام بایـد بدانـد کـه چـرا ایـن ارتبـاط الزم اسـت و پیآمد
آن چیسـت؟
 )2کـد یـا رمزگـذاری پیـام ( :)Encodingرمزگـذاری زمانی انجام میشـود که فرسـتندۀ
پیـام ،اطالعـات را بهصـورت عالمـت یا منـاد در میآورد.
کدگـذاری رونـدی اسـت کـه اطالعـات یـا اندیشـه را بهشـکل مشـخص تبدیل کـرده و
بـرای انتقـال بـه مخاطـب آمـاده میکنـد .کدگـذاری بایـد طـوری انجـام شـود کـه متام
اطالعـات مـورد نیـاز را بـرای مخاطـب انتقـال دهد.
 )3پیـام( :)Messageاطالعاتـی اسـت كه فرسـتندۀ پیـام آن را از نظـر فزیكی ،بهصورت
رمـز درآورده اسـت .پیـام ممكـن اسـت بـه هر شـكل و صورتی باشـد و فـرد گیرنده ،آن
را دریافـت و درك كنـد .در واقـع ،پیـام یکی از دالیـل برقرارکردن ارتباط اسـت.
 )4مجـرای ارتباطـی( :)Channelوسـیلهیی بـرای ایجـاد ارتبـاط میان فرسـتنده و گیرندۀ
75

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :49زمستان  1396هجری خورشیدی

پیـام اسـت .ایـن مجراهـا میتوانـد صحبتهـای رودررو ،متاسهـای تلفنـی و نامههای
برقی باشـد.
 )5گیرنـدۀ پیـام( :)Receiverشـخصی اسـت كـه پیـام را دریافـت كـرده اسـت .ممکـن
اسـت گیرندۀ پیام ،یك یا چندتن باشـند .فرسـتنده پس از فرسـتادن پیام ،انتظار پاسـخی
از گیرنـده را دارد .ایـن پاسـخ میتوانـد چگونهگـی برقرارشـدن ارتبـاط را ثابـت کند.
 )6رمزگشـایی پیـام( :)Decodingفراینـدی کـه گیرنـدۀ پیـام ،پـس از دریافـت پیـام آن
را تفسـیر و توضیـح میكنـد .رمزگشـایی بایـد بادقـت انجـام شـود تـا مخاطـب پیـام را
بهدرسـتی درک کنـد.
 )7بازخـورد یـا پسفرسـت( :)Feedbackنوعـی برگشـت پیـام ارتباطـی اسـت کـه در
آن واكنـش گیرنـدۀ پیـام بـه فرسـتندۀ آن داده میشـود .بازخـورد ممكن اسـت بهشـکل
مسـتقیم یـا بهصـورت غیـر مسـتقیم باشـد .بازخـورد ،امـکان قضـاوت را مبنـی بـر
چگونهگـی برقـراری اتبـاط داده و فرصتـی برقرارکـردن ارتبـاط مؤثـر در آینـده را فراهم
میکنـد.
 )8پارازیـت یـا اخاللگـر :عاملـی اسـت كـه پیـام را تحریـف میكنـد .وجـود
پارازیـت ممكـن اسـت از فرسـتنده ،وسـیلۀ ارتبـاط یـا گیرنـده باشـدAdvanced( .
)15-page12:2012 ,Communication Skills
 -3ارتباط سازمانی
ارتبـاط سـازمانی مفهومـی اسـت کـه از ترکیـب دو واژۀ «ارتبـاط و سـازمان» بهدسـت
میآیـد .ارتبـاط سـازمانی فراینـدی اسـت كـه بـه وسـیلۀ آن سیسـتمی را بـرای گرفتن
اطالعـات و تبـادل معانـی بـه افـراد و ارگانهـای مختلـف داخـل و خـارج سـازمان
راهانـدازی میكننـد .ارتباطـات ،نظامـی برای هآمهنگی ،یـك پارچهسـازی ،ایجاد زمینۀ
مشترك بـرای فعالیـت سـازمان و در نهایـت افزایـش بهرهگیـری از سـازمان اسـت.
متـام افـراد سـازمانها بـه دالیلـی مختلف با هـم در ارتباط اند؛ انگیزۀ مهم و اساسـی
ایـن ارتبـاط ،دسـتیابی بـه اهـداف سـازمان میباشـد .اهدافـی کـه بهشـکل انفـرادی،
دسـتیافتنی نیسـت .کار و عملکـرد گروهـی ،از اساسـیترین عامـل رسـیدن بـه هدف
اسـت .اینجاسـت کـه ارتبـاط افـراد سـازمان بهشـکل منظـم و نظاممند مطرح میشـود.
76

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :49زمستان  1396هجری خورشیدی

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

در فراینـد ارتبـاط ،مبادلـۀ اطالعـات انجام میشـود؛ چیزی که سـازمان را قادر میسـازد
تـا از ایـن اطالعـات بهـره گرفتـه و بههدف دسـت یابد.
در بهرهگیـری از ارتبـاط ،مسـألۀ مهـم دیگـری کـه مطرح میشـود ،سـاختار سـازمان
اسـت .آیـا سـاختار سـازمان بـه گونهیـی اسـت کـه اطالعـات بـا همـۀ افـراد آن رشیک
شـود؟ اگـر سـاختار بهشـکلی باشـد کـه اطالعـات میـان رئیـس ،مدیـر و مأمـور رشیک
شـود ،روند دسـتیابی به هدف ،تسـهیل شـده اسـت .در غیـر آن انجام کارهـا به کندی
مواجـه شـده و حتا رسـیدن بـه هـدف را ناممکن میسـازد.
الف -انواع ارتباط سازمانی
دانشـمندان ارتبـاط سـازمانی را بـه انواع بسـیار دسـتهبندی کرده انـد؛ اما به طـور کُلی ،به
سهدسـتۀ(عمودی ،افقـی و مورب) بیشتر تأکید شـده اسـت:
 )1ارتباط عمودی
ایـن ارتبـاط شـامل ارتبـاط از بـاال بـه پاییـن و از پایین بـه باال اسـت .هـدف ارتباطات از
بـاال بـه پاییـن ،هدایـت ،آمـوزش ،درخواسـت اطالعـات و ابالغ دسـتور مقـام مافوق به
زیردسـتان میباشـد .هـدف اصلـی ارتباطـات رو به بـاال این اسـت كه اطالعاتـی دربارۀ
سـطوح پایینتـر سـازمان را بهمقامـات باالتـر سـازمان برسـاند .ایـن اطالعـات مشـمول
ارایـۀ گـزارش ،پیشـنهاد ،توضیحـات یـا درخواسـتهای گوناگون اسـت.
در ارتبـاط رو بـه بـاال هـرگاه زیردسـت دریابـد كـه رئیـس یـا مدیر نسـبت بـه پارهیی
از اطالعـات واكنـش منفـی از خود بـروز میدهد ،از فرسـتادن آن اطالعـات خودداری
كـرده یـا آنهـا را تعدیل میكنـد .در ارتباط رو به پایین هرگاه مدیـران از دادن اطالعات
واقعـی و كافـی بـه كاركنـان خـودداری كننـد ،كاركنـان اعتماد خـود نسـبت به آنـان از
دسـت داده و منیتواننـد پاسـخهای صحیـح بـه پیامهـای ارتباطـی آنـان بدهنـد و ایـن
امـر موجـب ایجـاد تنشهایـی در سـازمان میشـود .نتایـج تحقیقـی كـه دربـارۀ اهمیت
ارتباطات عمودی در سـازمان انجام شـده ،نشـان میدهد كه دو سـوم ارتباطات مدیران
بـا كاركنـان ،ارتباطات عمودی اسـت.
 )2ارتباط افقی
بهصـورت معمـول شـبكۀ ارتباطی افقـی ،دارای الگویی از جریان كارها در یك سـازمان
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اسـت كـه بیـن اعضـای دیگـر و بین اعضـای ادارههـای مختلـف برقرار میشـود .هدف
ارتباطـات افقـی ،ایجـاد هآمهنگـی و حـل مسـایل از طریـق كانـال مسـتقیم در سـازمان
است.
 )3ارتباط مورب
ارتبـاط مـورب هنگامـی صـورت میگیـرد كـه افـراد در سـطوح مختلـف كـه رابطـۀ
گزارشدهـی مسـتقیم ندارنـد ،بـا یكدیگـر ارتبـاط برقـرار كننـد( .داوودآبـادی)1391 :
ب -سبکهای ارتباطی در سازمان
 )1سـبک کنرتولـی :در ایـن سـبک ،کـه سـبکی یکطرفـه بهشمار مـیرود ،فـردی که
عامـل ارتباطـی اسـت و ارتبـاط برقـرار میکنـد ،بـه اقدامـات و تفکـرات خـاص افـراد
دیگـر ،در رابطـه بـا خـودش ،جهت خاصـی میدهد و آنـان را محدود میکنـد .در این
سـبک ،ارتباطگـر هدایتگـر اسـت و هدفـش هدایـت دیگـران میباشـد.
 )2سـبک برابـری یـا تسـاوی :سـبک تسـاوی یـک سـبک ارتباطـی دوطرفـه اسـت؛ در
ایـن سـبک ،فرسـتنده و گیرنـده ،هـردو از یکدیگـر تأثیـر و تأثـر میپذیرنـد و مدیران و
طرفهـای ارتباطـی ،سـعی در ترغیـب دیگـران بـرای ارایـۀ نظراتشـان را دارنـد.
 )3سـبک سـاختاری :ماهیت ارتباطات در این سـبک عمدتاً عینی اسـت و احساسـات
قـوی و پررنـگ ،بـهنـدرت در ایـن سـبک ارتباطـی در سـازمان دیـده میشـود .در این
سـبک ،محیـط بـه سـمت نظاممندکردن سـازمان ،سـوق داده میشـود.
 )4سـبک پویـا :ایـن سـبک ،با هـدف مواجهه رسیع و بیوقفه با مسـایل بـه نوعی کامالً
عملگـرا و پراگامتیـک ،از سـوی طـرف ارتباطـی دنبـال میشـود و بحـث از برنامههـا و
ستراتیژیهای آینـده را بهدنبـال ندارد.
 )5سـبک تفویضـی :در ایـن سـبک ،مدیـر یـا رئیـس ،مسـؤولیت خـود را به زیردسـتان
واگـذار میکنـد و نقـش حامیتگـری بهخـود گرفتـه و ترجیـح میدهـد تـا بیشتـر از
جانـب دیگـران یـاری شـود و بـه نظـرات دیگـران اهمیـت دهد.
 )6سـبک اجتنـاب :در این سـبک ،از فراینـد ارتباطات دوری میشـود و متایلی به تأثیر
و تأثـر از دیگـران وجـود نـدارد و بیشتـر ،از یـک رویکـرد مسـتقل ،بهجای مشـارکتی
و تعاملـی در تصمیمگیریهـا اسـتفاده میشـود( .علـی اکبر و همـکاران :1386 ،صص
)81-73
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ج -تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط
 )1ارتبـاط سـازمانی وظیفهمـدار اسـت؛ سـازمانها ،مجموعههای هدفمدار هسـتند که
فعالیتهـای آنهـا در جهت تحقق اهداف فردی و سـازمانی ،هآمهنگ شـده اسـت.
 )2روابـط سـازمانی متأثـر از سـاختار سـازمانی اسـت؛ الگوهـای هآمهنگـی رفتـار در
سـازمانها ،موجـب ایجـاد سـاختارها میشـود؛ بهگونهیـی کـه بعضـی سلسـلهمراتبی
بـوده و برخـی هـم اینگونـه نیسـتند .این سـاختار سـازمانی که موجب شـده ،سـازمانها
بهعنـوان سیسـتمهای سـاختارمند شـناخته شـوند ،بـر ارتبـاط سـازمانی اثـر گذاشـته و
میتوانـد مانـع یـا موجـب تسـهیل ارتبـاط گـردد.
 )3ارتبـاط سـازمانی هـم در مرزهای سـازمانی و هم فراتر از آن اتفـاق میافتد و در واقع
نوعـی کارکرد فرامرزی هـم دارد( .قبادی :1377،صص )30-29
آن چـه در مـورد ارتبـاط سـازمانی گفتـه شـد ،مفاهیـم کلـی در ایـن مـورد بـود .نکتۀ
مهـم و اساسـی در نحـوه و چگونهگـی برقـرار کـردن ارتباط بین افراد سـازمان میباشـد.
سـؤالی کـه مطـرح میشـود این اسـت کـه بهرهگیـری از ارتبـاط سـازمانی در ارگانهای
دولتـی افغانسـتان چگونـه اسـت؟ افـراد ارگانهـا از چه شـیوهیی بـرای مبادلـۀ اطالعات
بـه منظـور انجـام وظیفـه و رسـیدن بـه هدفهـای آن کار میگیرند؟
هامنطـور کـه مطـرح شـد ،رشیکسـاخنت اطالعـات در سـازمانها از طریـق
گفتوگوهـای رودررو ،نامههـای اداری و وسـایل ارتباطـی برقـی انجـام میگیـرد .در
لـوی څارنوالی بیشترین ارتبـاط از طریق نامههای اداری(مکتوب ،پیشـنهاد و اسـتعالم)
انجـام میشـود .نامهنـگاری اداری در ایـن سـازمان ،بـا مشـکالتی زیادی مواجه اسـت.
بسـیار اسـت نامههـای اداری کـه شـیوۀ درسـت نـگارش ،انتخـاب درسـت واژهگان،
ارایـۀ هـدف نامـه بهشـکل واضـح و قواعـد نشـانهگذاری در آن رعایـت منیشـود .این
موضـوع میتوانـد بـه عنـوان یـک اخاللگـر یـا پارازیـت در رونـد برقـراری ارتبـاط و
هآمهنگـی بیـن افـراد اداره ،عمـل کنـد .بـه گونـۀ منونـه ،رعایتکـردن نشـانهگذاری در
نوشـتار نقـش اساسـی را در انتقـال پیـام دارد .یکـی از دالیـل رعایـت عالمتگـذاری
در نوشـتار ایـن اسـت کـه مفاهیـم را سـاده سـاخته و خواننده یـا گیرندۀ پیـام را در درک
درسـت آن کمـک میکنـد.
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از جانـب دیگـر بسـیار انـد مدیرانـی که دوسـت دارند فقط دسـتور بدهنـد .این افراد
بیشتـر بـه اندیشـههای مدیریتـی خـود تکیـه میکنند .ایـن دسـته از مدیران یا رئیسـان،
نسـبت بـه کسـانی که اطالعـات را با کارکنان زیردسـت شـان رشیک میسـازند ،ناموفق
انـد .در واقـع ایـن گروهـی از افـراد در سـازمان ،پیـام را بـرای فرسـتنده(خود رئیـس یـا
مدیـر) طراحـی میکننـد .طراحـی پیـام بـرای خـودی بـه ایـن معنـا کـه رشایـط گیرنـدۀ
پیـام در ایـن طـرح لحاظ نشـده اسـت .احتمال شکسـت اینگونـه ارتبـاط خیلی جدی
اسـت .پیـام بایـد برای گیرنـده طراحی شـود ،نـه فرسـتنده .رشیکسـاخنت معلومات که
در آن رشایـط گیرنـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،سـبب میشـود تـا افـراد از وضعیـت
اداره یا سـازمان درک درسـت داشـته باشـند .کاسـتیها و پیروزیهای اداره را شناسـایی
و بـا اطمینـان خاطـر اجـرای وظیفـه کننـد .ممکن اسـت مأموران پاییندسـت نیـز دارای
اندیشـهها و راهکارهای مؤثر برای انجام درسـت کار باشـند .حتا ممکن اسـت سـازمان
را در رسـیدن بـه هـدف کمـک کننـد؛ ولـی گاهی مدیـران این افـراد را از دایـرۀ رشاکت
در اطالعـات حـذف میکنند.
«گروه فرانسـیس و تایلر» در کتاب «مسـایل کلیدی در ارتباط سـازمانی» مینویسـد
کـه مدیـران سـازمانها بیشترین وقـت شـان را بـرای ارتباط بـا کارکنـان رصف میکنند.
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه آنـان  60در صـد وقـت شـان را بـرای جلسـات 25 ،در
صـد کار در پشـت میـز 7 ،در صـد در تلفن و  3در صد وقت شـان را بـرای بقیه وظایف
هزینـه میکننـد .بیشتـر ایـن ارتباطـات ،رودررو بوده و بـه خاطر انجام وظایف رسـمی
میباشـد تـا دیدارهـای شـخصی .در ایـن نوشـته مزایـای ارتبـاط سـازمانی چنیـن بـر
شـمرده شـده است:
 )1افزایش بهرهوری.
 )2کاهش غیبت یا غیرحارضی کارکن.
 )3باالرفنت کیفیت خدمات.
 )4افزایش سطح نوآوری.
 )5کاهش زیان.
 )6کاهش هزینهها(Key Issues in Organizational Communication,2004: pages7-6) .
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بـا توجـه به آن چه گفته شـد ،بیشترین وقت کارکنان سـازمان رصف برقـراری ارتباطات
بـه منظـور اجرای وظیفه میشـود .بـرای بهدسـتآوردن نتیجۀ مطلوب در سـازمان ،الزم
اسـت وقت کارکنان به شـیوۀ درسـت و کارا هزینه شـود.
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نتیجهگیری
مسـؤوالن سـازمان ،بدون تعبيۀ شـبكههای ارتباطی مناسـب منیتوانند در انجام وظايف
موفـق شـوند .ایـن امـر زمانـی ممکن اسـت کـه مبادلـۀ پيام-كه حـاوی انديشـههای آنان
میباشـد -بين خود و كاركنان بهشـکل درسـت صورت بگیـرد .ارتباط موجب میشـود
كـه مديـر در اجـراي برنامـه ،توزيع اطالعات كنـد ،از رشايط كار ،نتايـج ،پیروزیها و از
موقعيـت و نحـوۀ اجـراي برنامههـا آگاهـی يابـد .به وسـيلۀ ايجـاد ارتباط ،نريوی انسـانی
از خواسـتههای مديريـت آگاه میشـود و با قرارگرفتن در تعامل میتواند خواسـتههای
خـود را نيز بـه اطالع مديران برسـاند.
در ایـن میـان ،انتخـاب درسـت وسـیلۀ ارتبـاط ،پیـام کـه قـرار اسـت منتقـل شـود
و شـناخت درسـت از گیرنـدۀ پیـام بـه منظـور هآمهنگـی و بهرهگیـری از ارتبـاط نقـش
اساسـی را ایفـا میکنـد .هـرگاه یکـی از ایـن وسـایل دچار مشـکل شـود ،ارتبـاط ناقص
بـوده ،گیرنـده را بـه مشـکل مواجه کـرده و پیام بهشـکل درسـت منتقل نخواهد شـد .در
نهایـت ایـن مسـأله سـبب میشـود تـا کار بـه گونـۀ درسـت انجام نشـود.
از جانـب دیگـر نحـوۀ برقـرار کـردن ارتبـاط در سـازمان نیـز بایـد طـوری انجـام
شـود کـه اطالعـات -اطالعـات مورد نیـاز -میان افـراد سـازمان توزیع گـردد .گاهی دیده
شـده اسـت کـه رئیـس یـا مدیـر در رشیکسـاخنت معلومـات با افـراد گـروه یا سـازمان
عالقـه نـدارد .در نبـود اطالعـات الزم میـان افـراد و گروههـای سـازمان ،کار سـازمان بـه
چالـش مواجـه خواهـد شـد .اطالعاتـی کـه از سـوی مدیر یـا رئیس سـازمان با افـراد آن
رشیـک میشـود ،بایـد طـوری طراحـی و ارایـه شـود کـه متـام افـراد ،درک یکسـان از
پیـام داشـته باشـند .بـه هـر اندازهیی کـه روشهـای درک پیـام میان افراد سـازمان بیشتر
شـود ،زیـان آن نیز بـه هامن میـزان افزایش مییابـد .در میزان رشیکسـاخنت اطالعات
و ایـن کـه کـدام دادههـا بـا چـه کسـانی و در چـه سـطحی رشیک میشـود ،بایـد توجه
جـدی داشـت .رشیکسـاخنت بیش از حـد اطالعـات ،به انـدازۀ نداشتن آن ،میتواند
زیانبـار باشـد.
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