
1

يم
ِ
ح ِن ارَلّ

ْحَم ِ ارَلّ
ْسم الَلّ

ِ
ب



2



3

مجلۀ علمی-ژپوهشی

صاحب امتیاز:

لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان 

مدیر مسؤول:

پوهیالی شاه محمد خپلواک 

رسدبیر:

محمد هادی رویش

هیأت تحریر:

داکرت غالم حیدر عالمه

څارمنل جرنال عبدالقیوم نظامی

معاون رس محقق محمد منیر مروت

معاون رس محقق محمد اعظم طارق

پوهندوی شفیق وردک

پوهنمل رحیم الله ځیرک

پوهنیار عبدالرحیم یزدان پناه

څحارنوال 

 طرح جلد و صفحه آرا:

محمدعمر تیموری

چاپ:

زمستان ۱۳۹۶ هجری خورشیدی، کابل

مسؤول ارتباطات:

الفت امیرزاده 

تیراژ:

۱۵۰۰ نسخه

نشانی:

رسک فیض محمد کاتب، ایستگاه سناتوریم، ناحیۀ ششم، کابل - لویه څارنوايل 

صفحه انرتنتی:  

www.ago.gov.af

فیسبوک:  

www.facebook.com/ago.gov.af.1

نشانی برقی:  

iprd@ago.gov.af

شامره متاس:

+93)0( 20 - 2521703

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال زیر نظر هیأت تحریر نرش می شود.	 

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال در انتخاب، ویرایش و نرش نبشته ها 	 
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شیوه نامۀ نگارش مقاله برای مجله څارنوال

یک – ساختار مقاله

1. عنوان : باید کوتاه، گویا، جذاب و بیان کنندۀ محتوای مقاله باشد.

2. چکیده: چکیدۀ مقاله باید به طور فرشده و خالصه، محتوای مقاله را بیان کند.

3. واژه گان کلیــدی: واژه گان 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.

ــر  ــی مخت ــگارش و معرف ــدف ن ــوع، ه ــت موض ــر اهمی ــد بیانگ ــه بای ــه: مقدم 4. مقدم

ــد. ــته باش نوش

5. منت اصلی

الف: بیان موضوع

ب: عنوان های اصلی و فرعی

6. نتیجه گیری: نتیجه باید بیانگر یافته ها و نو آوری های نویسنده باشد. 

ــه  ــه، ب ــان مقال ــده و در پای ــه درج ش ــر صفح ــی« در ه ــا ورق ــورت »پ ــات به ص 7. ارجاع

ــود.  ــا آورده ش ــروف الفب ــب ح ترتی

و  کمی هــا  خالهــا،  رفــع  راســتای  در  بایــد  نویســنده  پیشــنهادهای  پیشــنهادها:   .8

ــت. ــه اس ــی یافت ــه آن آگاه ــه ب ــنت مقال ــان نوش ــنده در زم ــه نویس ــد ک ــتی هایی باش کاس

دو– شیوۀ نگارش منبع

ــع بایــد درون متنــی باشــد. مشــخصات کتاب شــناختی منبع هــا) در بخش هــای دری،  مناب

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 نــرش.

رفرنس دهــی بــه منابــع انرتنتــی: تخلــص، نــام، عنــوان مقالــه یــا کتاب»بــه شــکل 

ایتالیــک«، تاریــخ بازیابــی، نشــانی صفحــه.



سه- شیوۀ ارزیابی

1. هیــأت تحریــر  مجلــه، مقالــۀ دریافتــی را ارزیابــی و در مــورد پذیــرش یــا رد آن تصمیــم 

گرفتــه و نویســنده را در جریــان قــرار خواهنــد داد.

2. اگر مقاله نیاز به اصالح داشته باشد، به نویسنده باز گردانیده می شود.

3. مقالــۀ ارزیابی شــده بــا توجــه بــه ظرفیــت مجلــه، بــر اســاس نوبــت دریافــت، اصــالح، 

نهایــی و منتــرش می شــود.

ــر  ــه دیگ ــار ب ــرای انتش ــان ب ــه را همزم ــه مجل ــده ب ــۀ فرستاده ش ــد مقال ــنده بای 4. نویس

نرشیه هــا نفرســتد و در صفحه هــای انرتنتــی نیــز انتشــار ندهــد. مقالــۀ نرششــده در دیگــر 

ــود. ــارج می ش ــه خ ــار در مجل ــۀ انتش ــی از گردون ــی و انرتنت ــای چاپ نرشیه ه

5. ګرداننده گان مجله در پذیرفنت، رد کردن و ویرایش مقاله، دست باز دارند.

اطالعات زیر در صفحۀ اول بیاید:

- نــام و تخلــص نویســنده، رشــتۀ دانشــگاهی و رتبــۀ علمــی، محــل کار، نشــانی پســتی و 

برقــی و شــارۀ متــاس نویســنده.

- شــیوۀ درســت حروف چینــی کمپیوتــری و عالیــم ســجاوندی)عالمه گذاری( رعایــت 

ــه  ــدازۀ 14 ب ــا ان ــت( B Lotus و ب ــوع خط)فون ــا ن ــت Word، ب ــا فرم ــد ب ــنت بای ــود. م ش

صــورت فایــل ضمیمــه و بــدون هیچ گونــه صفحه آرایــی بــه نشــانی برقــی مجلــه فرســتاده 

شــده یــا روی»ســی دی« همــراه بــا دو نســخۀ چاپ شــده بــه دفــرت مجلــه فرســتاده شــود. 

حجــم مقــاالت بایــد بیــن 6 تــا 12 صفحــۀ A4 باشــد.
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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 ۱۳۰۱ ملریــز کال راهیســې اتــه اســايس قوانیــن درلــوديل دي او 

ــادو کــې  ــو او ١٦٢ م ــه  ١٢فصلون ــز کال کــې پ ــه ۱۳۸۲ ملری ــون پ اوســنى اســايس قان

ــامي  ــو اس ــیمې او ځین ــون د س ــوی دی. دا قان ــب ش ــوا تصوی ــه خ ــې ل ــې جرګ د لوی

ــږي.  ــل کې ــون ګڼ ــوره قان ــع او غ ــراخ، جام ــه پ ــه کچ ــو پ هېوادون

       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

رسلیکنه

د اسايس قانون د تصویب د اوونۍ 
منانځنې اړتیا



ــۍ  ــون اوون ــايس قان ــې د اس ــي ادارو ک ــو دولت ــه ځین ــر کال پ ــې ه ــتان ک ــه افغانس       پ

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 

ــه توګــه  ــي کوونکــي ارګان پ ــون پ ــوايل د قان ــه څارن ــه، ځکــه لوی ــرڅ کــې ومنانځل ت

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 

ــج او دغــه  ــې احرتامــۍ تروی ــه د ب ــون ت ــو کــې اســايس قان ــه ذهنون ــه عام ــه، پ رسغړون

ــه  درنــاوی دود کــړی دی. چارواکــي او عــام خلــک هــم لــه دې وېــره نــه  قانــون تــه ن

لــري، کــه لــه اســايس قانونــه رسغړونــه وکــړي؛ نــو مجــازات بــه يش. همــدا المــل دى، 

ــه يــو  ــه قانونــه رسغړونکــو يــو ډول مصونيــت پېــدا کــړى او خپلــه ټولنــه یــې ل چــې ل

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 

ــه  ــې ل ــړي، چ ــت ورک ــاوی او ذهنی ــه الزم پوه ــو ت ــا خلک ــړي او بی ــار ک ــم عی رسه س

اســايس قانــون څخــه رسغړونــه جــرم دی او کــه څــوک تــرې رسغړونــه وکــړي؛ نــو لــه 

ــون پوهــاوی د دې ســبب  ــه د اســايس قان ــه مجــازات يش. خلکــو ت ــون رسه ســم ب قان

کېــږي، چــې ځــان د قانــون پــه چــوکاټ کــې عیــار کــړي. کلــه چــې دولتــي ادارې لــه 

ــه  ــاور زیاتېــږي. پــه دې رسه ب ــون ب ــر قان قانــون رسه ســم وګــړو تــه خدمــت وکــړي، پ

قانــون پــه هېــواد کــې بنســټیز او وګــړي بــه خپلــې ټولــې چــارې د قانــون پــه چــوکاټ 

کــې برابــرې کــړي.

ــواک  ــار  خپل ــق د څ ــر تطبی ــون پ ــايس قان ــوايل او د اس ــه څارن ــتان لوی         د افغانس

کمېســیون ژمــن دی، چــې پــه دولتــي او شخصـــي ادارو کــې د اســايس قانــون تطبیــق 

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال، سال بیست و ششم، شارۀ 48: خزان  1396 هجری خورشیدی

ج



تأمین عدالت و حاکمیت قانون

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

11

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 

ــه راکــش کېــږي. ــز ت عدالــت مې

د
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1

چکیده

حقـوق و آزادی هـای فـردی، هدیـۀ الهـی بـه ابنـای بـر اسـت کـه از دیرزمـان، آرمـان 

اندیشـمندان و متفکـران بـزرگ بـوده و در پرتـو افـکار آنـان در قوانین اساسـی و اسـناد 

بین املللـی انعـکاس یافتـه اسـت. در رونـد مبـارزه بـا جـرم، ایـن نگرانـی وجـود دارد 

کـه حقـوق و آزادی هـای یـاد شـده، تحت الشـعاع نابودکـردن جـرم قـرار گیـرد و ایـن 

ارزش هـای واال، قربانـی شـعار مقابلـه با جرم گـردد. در حالی که تعقیـب و پیگرد جرایم 

جـز دفـاع از حقـوق و آزادی هـای 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، تـاش و کوشـش څارنوالـی بـر رعایـت حقـوق و آزادی هـای 

فـردی، در خـال تحقیـق و تعقیـب جرایـم بررسـی شـده اسـت.   

واژه گان کلیدی: څارنوالی، حقوق، آزادی ها، قوانین و افغانستان.

څحارنوالی و حقوق و آزادی اهی ارفاد
داکرت غالم حیدر عالمه
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درآمد

حقـوق و آزادی هـای فـردی بـه آن دسـته از حقـوق و آزادی هـا اطـاق می شـود کـه بـه 

طـور فطـری در نهـاد و طبیعـت انسـان ها وجـود داشـته و انسـان فطرتـاً خواهـان تأمیـن 

آن هاسـت . بـه تعبیر اسـتادان علـم منطق، این حقـوق و آزادی ها»حق ذاتی انسـان« بوده 

و بـدون تأمیـن حـد اقلـی آن هـا، انسـانیت انسـان زیر سـوأل می رود. 

      ایـن حقـوق و آزادی هـا آنقـدر اهمیـت دارند که انسـان ها به خاطـر حفاظت از آن ها 

دولـت تشـکیل می دهنـد و از دولـت توقـع دارند که بر حفظ آن ها همواره کوشـا باشـد. 

بنـا بـه تعبیـر برخی از فاسـفۀ حقـوق، انسـان ها بر اسـاس قـرارداد اجتامعی، به تشـکیل 

و تأسـیس دولـت می پردازنـد 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 

کم تریـن مقـدار از حقـوق و آزادی هـای خویـش، رضایـت داده اند. در واقع این دسـته 

از حقـوق و آزدی هـا آن قـدر مهـم انـد که در هـامن آغاز تأسـیس دولت، در سـند مهم 

قانونی)قانـون اساسـی(- کـه از آن می تـوان بـه میثـاق شـهروندان)قرارداد اجتامعی( یاد 

کرد- شناسـایی و تضمیـن می گردد.

      عـاوه بـر آن، اهمیـت حقـوق وآزادی هـای فـردی بـه اندازه یـی اسـت کـه در اسـناد 

بین املللـی نیـز بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. څارنوالـی، بـه عنـوان نهـاد تحقیـق و 

تعقیـب جرایـم، یکـی از مهم تریـن ارگان هـای عدلـی و قضایـی کشـور بـوده، مکلفیت 

دارد از حقـوق و آزادی هـا پاس داری کـرده و در حفظ آزادی های افـراد جامعه همواره 

کوشـا باشـد. بـه عبـارت دیگـر، اگـر گفته شـود کـه در اصـل مبنـای تأسـیس څارنوالی، 

حفاظـت و مراقبـت از حقـوق و آزادی هـای فـردی در جامعـه اسـت، سـخنی گـزاف 

نیسـت . برخـی شـاید بـر ایـن بـاور باشـند کـه مبنـای تأسـیس څارنوالـی آن اسـت کـه 

آزادی هـا را محـدود و مـردم را کنـرتول کنـد. بـه نظر می رسـد کـه این برداشـت صحیح 

نیسـت؛ زیـرا اگـر بـه وظیفـۀ اصلـی څارنوالی)مبـارزه بـا جرایـم( دقـت کنیـم، بـاز هم به 

هـامن حقـوق و آزادی هـا می رسـیم. 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 آزادی ها 
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می باشـد. بـه عنـوان مثـال، قتـل بـه ایـن دلیـل جـرم اسـت کـه ناقـض حـق حیـات افـراد 

اسـت. جرم بـودن رسقـت بـه خاطـر ایـن اسـت کـه مغایـر حـق مالکیـت افـراد می باشـد 

و اختطـاف جـرم بودنـش در نشـانه گرفنت آزادی افـراد اسـت. بـه عبـارت بهـرت می توان 

گفـت کـه اکرثیـت مطلـق جرایـم، نقـض حقـوق و آزادی هـای شـهروندان بـه شـامر 

می رونـد و آن روی سـکۀ مبـارزۀ څارنوالـی بـا جرایم، دفـاع از حقوق و آزادی هاسـت؛ 

امـا از سـوی دیگـر، در مبـارزۀ څارنوالـی با جرایم، ایـن نگرانی وجـود دارد که حقوق و 

آزادی هـا تحت الشـعاع جرایـم قرار گرفته و سـلب، محـدود و به گونۀ نـاروا نقض گردد. 

اینجاسـت کـه حساسـیت ایـن موضـوع، مراقبـت، مواظبـت، احتیـاط و دقـت مضاعـف 

څارنـواالن محـرتم را می طلبـد تـا رسحـد ممکـن در اجـراآت خویـش در حفـظ حقوق 

و آزادی هـا بکوشـند و در مبـارزه بـا جرایـم، کم تریـن حقـوق و آزادی هـا را سـلب یـا 

محـدود کننـد. در غیـر ایـن صـورت، وظیفـۀ اصلی)حفاظـت از حقـوق و آزادی هـا( از 

دسـت شـان مـی رود و آن مصلحـت مهـم ضایـع می گردد. 

      باتوجـه بـه ایـن مقدمـۀ کوتـاه، نوشـتار حـارض -در اجـراآت څارنوالـی- مهم تریـن 

مـواردی را کـه ممکـن اسـت حقـوق و آزادی هـای فـردی نقـض شـوند و څارنـواالن 

محـرتم بـا دقـت خویـش می تواننـد جلو نقـض آن هـا را بگیرند، به بررسـی گرفته اسـت:

1- نظارت های پولیسی و امنیتی

طبـق مـادۀ ١34 قانـون اساسـی، پولیـس وظیفۀ کشـف جـرم را بـه عهـده دارد. همچنان، 

گرفتـاری مظنونـان نیـز از صاحیت هـای پولیـس و منسـوبان امنیت ملی اسـت . مظنونان 

پـس از گرفتـاری در محلـی به نـام نظارت خانـه تحت نظر گرفته می شـوند. طبـق بند ٢7 

مـادۀ 4 قانـون اجـراآت جزایی نظارت، نگهـداری و تحت نظر داشـنت 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 آن هـا وظیفۀ بسـیار مهم، حسـاس و خطیر 

اسـت. نیروهـای جان به کـف پولیـس و امنیـت ملـی در انجـام اعـامل یادشـده، از هیـچ 

تاشـی دریـغ منی کنند و سـاالنه در راسـتای این وظیفۀ مقـدس قربانی هایـی را متحمل 

می شـوند کـه در ایـن مجـال باید از آنان، کـامل 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 آن ها 

توقـع دارنـد تـا وظیفـۀ سـپاهی گری خویش را بـه خوبی انجـام دهند و در اعـامل زور و 

اقتـدار بـر مجرمـان - چه بسـا برخـی از آن ها خطرنـاک اند  - رسافـراز بیرون آینـد؛ اما در 

ایـن گیـرودار نیروهـای پولیـس و امنیت ممکن اسـت در رشایط فشـار و اسـرتس ناشـی 

از وظیفـه، گاهـی اوقـات نتواننـد حقـوق مظنونـان را بـه خوبـی رعایـت کننـد. در چنین 

حالـت از څارنوالـی انتظـار مـی رود کـه بـر نظارت خانه هـا نظـارت داشـته تـا بـا مظنونان 

بدرفتـاری نشـود و آنـان بیـش از موعـد قانونی در آنجـا منانند.     

2- توقیف افراد

افـراد مظنـون بـه ارتکاب جـرم، پس از دوران نظارت پولیسـی، در صـورت وجود دالیل 

قـوی بـر انتسـاب جـرم بـه آنـان، بـه توقیف خانـه منتقـل می شـوند. طبـق بنـد ٢8 مـادۀ 

4 قانـون 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 می شـود. طبـق بنـد ١ مـادۀ 7 قانـون محابـس و 

توقیف خانه ها)مصـوب تاریـخ 4/١0/ ١38٦(، توقیف خانـه محلـی اسـت کـه اشـخاص 

متهـم در حـال انتظـار محاکمـه در آن نگهـداری می شـوند. 

      افـراد مظنـون یـا متهم، در دوران توقیف به دلیل این که آزادی شـان سـلب  و معموالً 

ارتبـاط شـان بـا دنیـای خارج قطـع می گردد، به شـدت آسـیب پذیر بـوده و ایـن نگرانی 

وجـود دارد کـه مـورد بدرفتـاری قـرار گیرنـد یـا بیشـرت از موعـد، در توقیف خانـه باقـی 

مباننـد و از دست رسـی بـه مقامات عدلـی و قضایی محـروم گردند. طبـق قوانین داخلی 

و اسـناد بین املللـی، څارنوالـی وظیفـۀ تأمیـن حقـوق و قانـون در داخـل توقیف خانه هـا 

را بـه عهـده دارد. در ایـن قسـمت، بسـیار مهـم و اساسـی می باشـد کـه څارنوالـی بـر 

توقیف خانه هـا نظـارت، از حاکمیـت قانـون دفـاع و جلـو بدرفتاری هـای احتاملـی بـا 

توقیف شـده گان و بازداشـت غیـر قانونـی آنـان یا ماندن شـان در توقیف خانـه را بیش از 

موعـد قانونی بگیـرد. )یونامـا، ٢009: ص ٦(

3- حبس اشخاص

مظنونـان و متهـامن پـس از محکومیـت در محکمـۀ قانونـی، صاحیـت دار، مسـتقل و 
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بی طـرف بـرای گذرانـدن دورۀ حبـس، بـه محبـس منتقـل می شـوند. طبـق بنـد ٢ مـادۀ 

7 قانـون محابـس و توقیف خانه هـا، محبـس محلـی اسـت کـه در آن اشـخاصی کـه بـه 

حکـم نهایـی محکمـه، محکوم علیـه قـرار گرفتـه انـد، نگهـداری می شـوند. 

یکـی از چالش هـای مهـم تطبیـق عدالـت در افغانسـتان، از قدیم االیـام محابـس بـوده 

اسـت. بدرفتاری ها با محبوسـان، وجود شـکنجه های غیر انسـانی، بی رسنوشـتی زندانیان 

و باقی مانـدن آنـان در محبـس بـرای مـدت طوالنـی، حتـا بعـد از مـدت محکومیـت و 

تقسـیم زندانیـان بـه دو دسـتۀ »باز« و »باشـه« ثبـت کتاب های تاریخ شـده اسـت. )غبار، 

١38٦: ص ١034 و فرهنـگ، ١380: ص ٦58(

       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 رسـیده گی کرده، نظارت دوام دار بر محبس داشـته باشـد و از بد رفتاری های 

احتاملـی بـا محبوسـان و مانـدن فـرد بیـش از محکومیـت قانونـی خویـش در محبـس، 

جلوگیـری کند.

4- حجز اطفال

هـرگاه طفـل مرتکـب جرمـی شـود و از سـوی محکمه بـه سـلب آزادی محکـوم گردد، 

بـرای گذرانـدن ایـن دوره، بایـد بـه مرکـز اصـاح و تربیـت سـپرده شـود. طبق مـادۀ 95 

کـود جـزا، طفـل بـه شـخصی اطـاق می گـردد که هجـده سـال را تکمیـل نکرده باشـد. 

افغانسـتان، بـه پیـروی از اسـناد بین املللـی و آسـیب پذیربودن اطفـال، »سیاسـت جنایی 

حامیتـی و افرتاقـی« را در قبـال اطفـال متخلـف اتخـاذ کـرده اسـت. )عامـه، ١390: 

ص4( مدتـی را کـه طفـل بـرای گذرانـدن دورۀ محکومیـت خویـش سـپری می کنـد، 

حجـز نامیـده می شـود. طبـق بنـد ٢9 مـادۀ 4 قانـون اجـراآت جزایـی، حجـز، نگهداری 

محکوم علیـه 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 یک سـو، بـر مراکـز اصـاح و تربیـت 

نظـارت کنـد تا با اطفال محجوز بدرفتاری نشـود و آنان بیشـرت از موعـد قانونی در حجز 

مناننـد. از سـوی دیگـر، بـر محابـس نظـارت کنـد تـا اطفـال در محبـس بنـدی نشـوند. 
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زیـرا در صورتـی کـه اطفـال بـه محبـس بـرده شـود، هـم احتـامل بدآمـوزی از مجرمـان 

بزرگ سـال و جـود دارد و هـم احتـامل قربانی شـدن آنـان از سـوی ایـن محکومـان.

5- نظارت بر گرفتاری ها در جرایم غیر مشهود و ورود به منازل

جـرم غیـر مشـهود در قوانیـن تعریـف نشـده اسـت؛ اما بـا توجه بـه معنای ایـن اصطاح 

می تـوان گفـت کـه جـرم غیر مشـهود آنسـت کـه در مـکان رسبسـته و محصور کـه افراد 

حـق دست رسـی و رفت وآمـد 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 مکان هایـی ارتـکاب می یابـد کـه در حـوزۀ حریـم خصوصـی افـراد می باشـند. بـه 

همیـن دلیـل در قوانیـن کشـورها به شـمول افغانسـتان، برخورد بـا این جرایـم و پی گیری 

آن در صاحیـت څارنـوال یـا قاضـی)و در بعضـی نظام هـا هردو( گذاشـته شـده اسـت. 

زیـرا فـرض بـر آنسـت که ایـن دو مقام افـراد حقـوق دان یا آگاه تـر به قوانین اسـت و در 

رعایـت حقوق مـردم، بیشـرت احتیـاط می کنند. 

       طبـق اساسـات علـم حقـوق و قوانین، در جرم غیر مشـهود، اصـوالً پولیس صاحیت 

پی گیـری جـرم را نـدارد. پی گیـری ایـن جرایـم در صاحیـت څارنـوال یا قاضی اسـت ؛ 

زیـرا هـامن طـور کـه قبـاً  گذشـت، برخورد بـا این نـوع جرایـم صاحیـت، تخصص و 

احتیـاط بیشـرت می طلبـد. بـه ایـن دلیـل کـه جرایـم غیـر مشـهود با حـوزۀ حق خلـوت یا 

حریـم خصوصـی افـراد ارتبـاط می گیرد.

       هـرگاه گزارش هـای 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 جمـع آوری، در ارسع وقـت څارنـوال را مطلـع کـرده و 

گـزارش و اسـناد و شـواهد را بـه وی تحویل دهد.

       ایـن در صاحیـت څارنـوال اسـت کـه بـر اسـاس اطاعـات 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 می دهـد. 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 عبارت پـردازی قانون گـذار در برخـی مـوارد می تـوان حکـم جـرم 

غیـر مشـهود را، بـه طـور متفـاوت و متامیـز در تقابـل بـا جـرم مشـهود دانسـت.

      بـه عنـوان منونـه، بنـد ٢ مـادۀ8١ ایـن قانون بعد از ایـن که احکام جرم مشـهود را بیان 

می کنـد، بـه عنـوان یک مـورد دیگر از مـوارد جواز گرفتـاری مظنون از سـوی پولیس و 

مأمـوران امنیـت ملـی، می افزایـد: »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 - قانون گـذار 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، کامـاً لغـو جلـوه می منایـد و اضافه بـر بند اول هیـچ موضوعی را بیـان منی کند. 

چـون متـام مفـاد آن، در محتـوای بنـد اول نهفتـه اسـت. رصف بـا ارتبـاط دادن آن بـه 

جرایـم غیـر مشـهود، این عبـارت معنـای مفید پیـدا می کند. 

ب - کلـامت »بـه حیـث مرتکب جرم جنایت شناسـایی یا معرفی شـده اسـت« نیز همین 

معنـا را افـاده می کنـد. 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، می تواند 

از سـوی څارنـوال یـا قاضـی باشـد و آنان بـه پولیس دسـتور می دهنـد کـه وی را گرفتار 

 . کند

      متأسـفانه در رشایط فعلی افغانسـتان، برداشـت صحیح از جرم مشـهود و غیر مشـهود، 

در مرحلـۀ عمل چندان مشـاهده منی شـود. 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 می کنند و بـه این ترتیب از اساسـات حقوقی، 

عـدول کـرده و اختیـارات خویـش را افزایش می دهند. از سـوی دیگر از سـوی مقامات 
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باالتـر یـا مراجـع قضایی، کنـرتول وجود نـدارد که با این گونـه تخطی ها برخـورد قانونی 

گیرد.  صورت 

6- نظارت بر ممنوع الخروجی ها

منـع خـروج از کشـور، یـک تدبیـر احتیاطـی اسـت کـه در مـورد برخـی از جرایـم، بـه 

تناسـب جـرم و جـزا، نسـبت بـه اشـخاص اتخـاذ می گـردد. ایـن ممنوعیـت یـک نـوع 

وضـع محدودیـت بـر آزادی افـراد و حـق رفت وآمـد بـه خـارج از کشـور اسـت . وضـع 

ایـن محدودیـت می توانـد پیامدهای ناگـواری بر افـراد تحمیل کند؛ ماننـد محرومیت از 

یـک سـفر معالجه یـی بسـیار حیاتـی یـا یک سـفر تجارتی بسـیار پرسـود یا یـک بورس 

تحصیلـی بسـیار مفید. 

      اساسـات حقوقـی ایجـاب می کنـد کـه نهادهـای عدلـی و قضایـی مثـل محکمـه 

و څارنوالـی، اختیـار ممنوع الخروجـی 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 می کننـد؛ بایـد پـس از غـور و دقـت زیـاد و بـه تناسـب جرم و 

شـخصیت مظنـون، چنیـن تصمیمـی را اتخـاذ کننـد. 

7- نظارت بر مصادرۀ اموال و اسرتداد آن ها

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 

رسیع تـر، پـس بـه مالـکان آن هـا مسـرتد گـردد. اهـامل څارنوالـی در انجـام ایـن وجیبه، 

از یـک طـرف باعـث می شـود کـه مـردم مدت هـا از امـوال خویـش محـروم مباننـد؛ از 

طـرف دیگـر ممکـن اسـت ایـن امـوال، مدت هـا در گوشـه یی 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.  

8- قناعت به فیصله های محاکم

طبـق قوانیـن اساسـی و عـادی، څارنوالـی مقـام مدعی العمومـی، تحقیق، تعقیـب و اقامۀ 

دعـوا را بـه عهـده دارد. بـه عبـارت دیگـر څارنوالی»خصم اسـت؛ ولی رشیـف.« مرجع 
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افـراد،  یـا مجرم بـودن  بـه بی گناهـی  نهایـی قضـاوت، داوری و اصـدار حکـم، راجـع 

محاکـم می باشـد. بـه همیـن خاطـر در کشـورهای دارای نظام هـای حقوقـی پیش رفتـه، 

تفکیـک بیـن مقـام تحقیـق و تعقیـب در یـک طـرف و مقـام قضـاوت و دادرسـی در 

طـرف دیگـر، بـه تثبیـت رسـیده اسـت. حتـا برخـی از حقوق دانـان، ابـراز داشـته انـد که 

جمـع اختیـار تعقیـب و قضـاوت در دسـت یـک ارگان، نهایـت اسـتبداد می باشـد. 

بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، اصل بـر آنسـت کـه څارنوالی بایـد به محاکـم اعتامد داشـته 

باشـد. آنـگاه کـه سـه قاضـی باصاحیـت راجـع بـه موضوعـی فیصلـه صـادر می کننـد، 

منطـق اقتضـاء می کنـد کـه څارنوالـی بـه حکـم آن هـا قناعـت کنـد. ایـن امـر از یکسـو 

مـوارد  بسـیاری  در  دیگـر  سـوی  از  می کنـد؛  کمـک  محاکـم«  احـکام  »قطعیـت  بـه 

از رسگردانـی مـردم هـم جلوگیـری می کنـد. 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 مجنی علیـه نادیده گرفته شـده 

اسـت - حـق اعـرتاض نداشـته باشـد.

9 - احتیاط و دقت در درخواست های اعدام

هرچنـد مجـازات اعـدام بیـن حقوقدانـان، موافقـان و مخالفانـی دارد؛ )اردبیلـی، ١387: 

ص ١58( امـا بـدون تردیـد اعـدام، شـدیدترین و جران ناپذیرتریـن مجـازات اسـت. 

بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پروتـوکل دوم میثـاق بین املللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی، از 

کشـورها خواسـته اسـت که در راسـتای لغو اعـدام در کشـور خویش تاش کننـد. )امیر 

ارجمنـد، ١38٦: ص١٢٢(

      البتـه افغانسـتان از کشـورهایی اسـت کـه در قوانیـن جزایـی خویش، مجـازات اعدام 

را پیش بینـی کـرده اسـت. بـا در نظرداشـت مطالب فـوق، بدیـن منظور کـه بتوانیم»جمع 

بیـن مصلحتیـن« کنیـم، شایسـته خواهـد بـود کـه څارنـواالن در درخواسـت های اعدام، 

نیـز در شـدیدترین جنایـات، از محکمـه  نهایـت احتیـاط و دقـت را داشـته باشـند و 

خواسـتار اعـدام شـوند و در طلـب ایـن مجازات شـدید و غیـر قابل جـران)در صورت 

اشـتباه بودن( بـه حـد اقـل ممکـن بسـنده کنند.
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10 - تجدید نظرخواهی از احکام محاکم

تجدیـد نظرخواهـی از طـرق فوق العـادۀ رسـیده گی می باشـد. بدیـن توضیـح که اساسـاً 

درخواسـت نقـض حکـم بایـد از طریـق عـادی - کـه اسـتیناف خواهـی نامیده می شـود 

- صـورت بگیـرد؛ امـا در برخـی مـوارد در زمـان رسـیده گی عـادی، برخـی از مسـایل از 

نظـر محکمه یـی کـه بـه طریق عـادی به موضـوع رسـیده گی می کند، بـه واسـطۀ حیله یا 

تقلبـی کـه اعامل می شـود - حتـا در برخی موارد بـدون اعامل حیله و تقلـب هم، مکتوم 

می مانـد و مکتـوم مانـدن حقیقـت، باعـث محکومیـت ناحـق فـرد می شـود - قانون گذار 

بـه منظـور رفـع بی عدالتـی در مـورد چنیـن محکومیت هـا، طریقه یـی را تحـت عنـوان 

تجدیـد نظـر پیش بینـی کرده اسـت. تا زمانی کـه روش عـادی رسـیده گی قابلیت اعامل 

داشـته باشـد، توسـل بـه طریـق فوق العـاده امکان پذیـر نخواهـد بـود. بـه ایـن ترتیـب 

تجدیـد نظـر، ناظـر بـه احـکام قطعـی اسـت و در مـورد فیصله هـای قابـل فرجام خواهی 

نـدارد. )رحـم دل، ١393:  نظـر وجـود  بـه تجدیـد  توسـل  امـکان  اسـتیناف خواهی،  و 

ص٢99( چـون تجدیـد نظرخواهـی احـکام قطعـی را مرتلزل می سـازد، مـوارد و جهات 

آن را قانون گـذار بـه طـور دقیـق احصـاء می کنـد. به همیـن دلیـل قانون گذار افغانسـتان، 

احـکام تجدیـد نظرخواهـی را در مـواد ٢8٢ تـا ٢88 قانـون اجـراآت جزایـی بـه شـکل 

دقیق مشـخص سـاخته اسـت:

بند اول( ویژه گی های تجدید نظرخواهی 

بیـان شـد،  بـه سـایر روش هـای اعـرتاض کـه در گذشـته  تجدیـد نظرخواهـی نسـبت 

خصوصیـات خـاص خـود را دارد. ایـن ویژه گی هـا را می تـوان بـه رشح زیـر خاصـه 

: کرد

احـکام  بـر  اعـرتاض  روش هـای  از  هریـک  نـدارد.  مهلـت  نظرخواهـی  تجدیـد   )١

تجدیـد  امـا  می باشـد؛  ویـژه  مهلت هـای  دارای  فرجام خواهـی(  و  )اسـتیناف خواهی 

نظرخواهـی از مهلـت خاصـی تبعیـت منی کند. هروقت علتـی برای تجدیـد نظرخواهی 

حـادث یـا فراهـم شـود، می تـوان بـه تجدیـد نظرطلبـی مبـادرت ورزیـد. به همیـن دلیل 

قانون گـذار در بنـد 5 مـادۀ ٢8٢ می گویـد: »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 محکوم علیـه منجـر شـده 

بتواند.«

٢( تجدیـد نظرخواهـی بعـد از اجـرای حکـم نیـز پذیرفتـه می شـود. اجـرای حکـم مانع 

پذیـرش تجدیـد نظرطلبی نیسـت. درسـت اسـت کـه تجدیـد نظرخواهی پـس از اجرای 

حکـم جزایـی منی توانـد مجـازات اجراشـده را جـران کنـد؛ امـا به هـر حال آثـار تبعی 

فراهـم می سـازد. در  متهـم  بـرای  را  اعـادۀ حیثیـت  موجبـات  و  می بـرد  بیـن  از  را  آن 

کشـورهای پیرفتـه، در ایـن گونـه مـوارد، زیان هـای مـادی و معنـوی محکوم علیـه باید 

حسـب مـورد از طـرف مدعـی خصوصی یا دولـت جران شـود. اعامیـۀ جهانی حقوق 

بـر و میثـاق بین املللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی، نیز جـران رضر و زیان افـرادی را که 

بـه ناحق بازداشـت شـده انـد، رصاحتـاً پیش بینی کرده اسـت. همین طور قانـون اجراآت 

جزایـی افغانسـتان در بنـد ٢ مـادۀ 3٢3 می گویـد: 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 بی کار 

در بـدل هـر روز - کـه انـدازه آن را محکمـۀ ذیصـاح تعییـن می کنـد - از طـرف دولـت 

جـران می گـردد.

3( تجدیـد نظرخواهـی بـه نفـع محکوم علیـه پذیرفتـه می شـود. ایـن روش از نظریه های 

معـروف و شـناخته شـدۀ محاکـامت جزایـی اسـت . در همیـن راسـتا و بـه همیـن منظور 

بـوده اسـت کـه قانون گـذار در ذیـل بنـد 5 مـادۀ ٢8٢ تأکیـد می کنـد» ... و ایـن وقایع و 

دالیـل بـه برائـت محکوم علیـه منجـر شـده بتواند.«

طرفـداران مکتـب تحققـی ایـن روش را مـورد انتقـاد قـرار داده و اعـام داشـته انـد کـه 

بـا اتخـاذ روش مذکـور، دفـاع اجتامعـی متزلـزل می شـود. بدیـن توضیـح کـه اگـر متهم 

بتوانـد در برهه یـی از زمـان دالیـل ارتـکاب جـرم را پنهـان نگـه دارد و موجبـات ترئـه 

خـود را فراهـم کنـد، بـرای همیشـه از مجـازات مصـون می مانـد. وجـود چنیـن مجرمان 

اصـاح نشـده و طعـم مجـازات نچشـیده در جامعـه خطرنـاک اسـت. طرفـداران ایـن 

مکتـب خشـونت گرا پیشـنهاد می کننـد که تجدیـد نظرخواهی بـه رضر متهم نیـز پذیرفته 
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شـود؛ امـا تـا اکنون هیچ کشـوری 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 ترئه شـده همیشـه نگـران خواهند 

بـود. ایـن نگرانی هـا و پریشـان دلی ها 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 متهـامن ترئـه شـده، دلیل تراشـی کنند و بـار دیگر آنـان را مورد تعقیب قـرار دهند 

و حتـا موجبـات محکومیـت را فراهم سـازند.

4(  تقاضـای تجدیـد نظرخواهـی اجـرای حکـم قطعـی را بـه تأخیـر منی انـدازد. رصف 

درخواسـت تجدیـد نظـر، مانـع اجـرای حکـم نیسـت؛ »درخواسـت تجدیـد نظـر مانـع 

تنفیـذ فیصلـۀ مـورد اعـرتاض منی گـردد. تنفیـذ مجـازات اعـدام از ایـن حکـم مسـتثنی 

اسـت.« لیکـن هـرگاه سـرته محکمه درخواسـت تجدیـد نظـر را بپذیـرد، اجـرای حکـم، 

تـا اعـام نتیجـۀ تجدیـد نظرخواهـی و صـدور حکـم جدیـد، بـه تعویـق می افتـد. به هر 

صـورت چنانچـه بـرای جلوگیـری از فـرار یا مخفی شـدن متهـم تدبیر احتیاطی متناسـب 

اخـذ نشـده باشـد یـا تدبیـر اتخـاذ شـده منتفـی شـده باشـد، تدبیـر الزم اتخاذ می شـود. 

)آخونـدی، ١38١: ص٢9٦(

بند دوم( جهات تجدید نظرخواهی

بـر اسـاس مـادۀ ٢8٢ قانـون فـوق، درخواسـت تجدید نظر بـر فیصله های قطعـی محاکم 

در قضایـای جنحـه و جنایـت در احوال ذیـل صورت گرفتـه می تواند:

١( در صورتـی کـه متهـم در جـرم قتـل، محکوم علیه قرار گرفتـه و بعداً شـخصی که قتل 

او ادعا شـده)مقتول( زنده پیدا شـود.

٢( در 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 محکوم علیـه ثابـت گردد. 

3( در صورتـی کـه شـهود یـا اهل خره به اتهام شـهادت یـا گـزارش زور)دروغ(، مطابق 

احـکام قانـون بـه جـزا محکـوم گـردد یا بـه تزویر سـندی کـه هنگام رسـیده گی 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)مـروط بر این که شـهادت یـا گزارش مذکـور در صدور 

باشـد(. حکم مؤثر 

4( در 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، می تـوان بـه مثـال ذیـل اشـاره کرد: 

از حکـم واجب التنفیـذ  بـه جـرم »رسپیچـی  قانـون جـزا  مـادۀ 359  مـردی طبـق  اگـر 

محکمـه مبنـی بـر ادای نفقـۀ همـر« محکـوم شـود، این مـاده می گویـد: »هـرگاه باالی 

یـک شـخص بـه منظـور ادای نفقـۀ همـر... حکـم واجب التنفیـذ محکمه صادر شـده 

باشـد تـا مـدت یـک مـاه بعـد از ابـاغ حکـم، بـا وجـود قـدرت بـه ادای آن، از تادیـه 

امتنـاع ورزد، بـه حبـس قصیـر و جـزای نقدی یی کـه از پنج هـزار افغانی تجـاوز نکند یا 

بـه یکـی از ایـن دو جـزا محکـوم می گـردد.« در حالـی کـه ایـن فیصلـۀ محکمـۀ جزایی 

مبتنـی بـوده بـر فیصله یـی از محکمـۀ مدنـی مبنـی بـر ایـن کـه زن مدعـی همـر مـرد 

مدعی علیـه بـوده - چـون قبـا مـرد در محکمـۀ مدنـی دعوایـی را اقامـه کـرده بـوده کـه 

ایـن زن، همـر وی نیسـت - و بعـد فیصلـۀ محکمـۀ مذکـور بنـا بـر دالیلـی، باطل شـده 

و اثبـات شـده کـه ایـن زن همـر مـرد مذکـور نیسـت. در ایـن صـورت مـرد یـاد شـده 

می توانـد از حکـم محکمـۀ جزایـی تجدیـد نظرخواهـی کنـد. 

5( در 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 محکوم علیه منجر شـده بتواند.

٦( در حالـی کـه در ختـم جلسـۀ قضایـی حکم صادرشـده، مطابـق احکام ایـن قانون به 

محکوم علیـه ابـاغ نگردیده باشـد.

7( در صورتـی کـه در جریـان محاکمـه بـه محکوم علیـه، حـق حضور بـه محکمه و حق 

دفاع داده نشـده باشد.

بند سوم( اشخاص تجدید نظرخواه

مادۀ ٢83 قانون فوق در این باره می گوید:

١( در احـوال منـدرج مـادۀ ٢8٢ ایـن قانـون، لـوی څارنـوال و محکوم علیـه یـا مناینـدۀ 
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قانونـی او و در صـورت نقـض اهلیـت یـا وفـات، اقـارب محکوم علیه می تواننـد تجدید 

نظـر را درخواسـت کنند.

٢( در صورتـی کـه درخواسـت کننـدۀ تجدیـد نظـر منـدرج فقـرۀ١ ایـن مـاده غیـر از 

څارنـوال باشـد، درخواسـت بـه لـوی څارنـوال تقدیـم می شـود. در ایـن درخواسـت، 

فیصله یـی کـه تجدیـد نظـر بـر آن مطالبـه شـده و دالیـل تجدیـد نظـر ذکـر می گـردد. 

3( لـوی 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 سـرته محکمه تقدیـم می کنـد.

4( لـوی څارنـوال درخواسـت تجدید نظر را در خـال30 روز از تاریـخ مواصلت آن به 

سـرته محکمه تقدیـم می کند. 

5( درخواسـت تجدیـد نظـر مانع تنفیـذ فیصلۀ مورد اعـرتاض منی گـردد. تنفیذ مجازات 

اعـدام از این حکم مستثناسـت.

بند چهارم( اجراآت تجدید نظر

مـورد  قانـون،  احـکام  مطابـق  سـرته محکمه  طـرف  از  نظـر  تجدیـد  درخواسـت   )١

می گیـرد.  قـرار  رسـیده گی 

٢( در صورتـی کـه درخواسـت تجدید نظـر رد گـردد، محکوم علیه منی توانـد مجدداً بر 

اسـاس عیـن دالیل قبلـی تقاضای تجدیـد نظر کند.

تاریـخ  سـرته محکمه  شـود،  پذیرفتـه  نظـر  تجدیـد  درخواسـت  کـه  صورتـی  در   )3

رسـیده گی قضیـه را تعییـن و حداقـل١0 روز قبـل از رشوع جلسـه، آن را بـه محکوم علیه 

یـا مناینـدۀ قانونـی وی و څارنوالـی ابـاغ می کنـد. 

4( در صورتـی کـه سـرته محکمه، اعـرتاض معـرتض را تأییـد و دالیـل ارایه شـده را در 

حکـم مؤثـر بدانـد، فیصلـه را نقـض و حکـم را صـادر می کنـد.

5( در صورتـی کـه نـزد سـرته محکمه ثابـت گـردد کـه دالیـل ارایه شـده ایجاب بررسـی 

بیش تـر را می کنـد، می توانـد قضیـه را تـوأم با هدایـت الزم بـه محکمۀ حاکمـۀ تحتانی، 

ارجـاع کند. 

٦( در صورتـی کـه محکوم علیـه بـر اسـاس حکـم جدیـد برائـت حاصـل کنـد، حکم به 
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اعـادۀ آنچـه کـه محکوم علیـه مکلـف بـه پرداخـت آن گردیده بـود، نیز صادر می شـود. 

در ایـن حالـت، هـرگاه محکوم علیـه وفات کرده باشـد، وجه قابـل اعاده به ورثـۀ او تعلق 

می گیرد. )مـاده ٢84(

       یکـی از آثـار تجدیـد نظرخواهـی اعادۀ حیثیـت تجدید نظرخواه اسـت. قانون گذار 

از ایـن مطلـب غافـل نبـوده و ایـن موضوع را نیز مـد نظر قرارداده اسـت. بر اسـاس مادۀ 

٢85، هـرگاه درخواسـت تجدیـد نظـر بعـد از وفـات محکوم علیـه از طـرف اقـارب وی 

تقدیـم گردیـده باشـد، سـرته محکمه موضوع را تحت رسـیده گی قـرارداده و در صورت 

اثبـات برائـت، بـه اعـادۀ حیثیـت محکوم علیه متوفـی حکم صـادر می کند.

      هـرگاه حکـم محکومیـت متهـم در رسـانه های همه گانـی قبـا نـر شـده باشـد و در 

نتیجـه تجدیـد نظـر بـه برائـت وی حکـم صـادر شـود، څارنوالـی مکلـف اسـت حکـم 

برائـت وی را بـه مـرصف دولـت در هـامن رسـانه های همگانـی نـر کنـد. )مـاده ٢8٦(

هرچنـد طـوری کـه قبـاً اشـاره شـد، طبـق اساسـات تجدیـد نظرخواهی همیشـه بـه نفع 

متهـم صـورت می گیـرد؛ امـا مقنـن از بـاب احتیـاط بیشـرت، بـه ایـن نکتـه، در مـادۀ ٢87 

مسـتقاً ترصیـح کـرده اسـت: »هـرگاه درخواسـت تجدیـد نظـر بـه نفـع محکوم علیـه 

صـورت گرفتـه باشـد، وی بـه جـزای شـدیدتر از جزایـی کـه بـه آن محکـوم گردیـده، 

محکـوم شـده منی توانـد. 

      بـا نظرداشـت مطالـب فـوق، یکـی از رسـالت های څارنوالـی در دفـاع از حقـوق 

و آزادی هـای مـردم، آن اسـت کـه اگـر فـردی در محاکـم ثاثـه محکـوم شـده و بـرای 

رفـع محکومیـت خویـش تجدید نظرخواهی کنـد، چنانچه درخواسـت وی در محدودۀ 

شـمول مـادۀ ٢8٢ قانـون اجـراآت جزایـی باشـد، څارنوالـی مکلفیـت دارد بـه نفـع وی 

تجدیـد نظرخواهـی کند. 

11- تعقیب جرایم علیه آزادی

تـاش څارنوالـی در راسـتای اعتـاء و ارتقـای حاکمیـت قانـون و مقابلـه بـا مجرمـان و 

جنایـت کاران، در دو جهـت می توانـد باشـد: یکی تعقیـب مجرمان عادی، بـه این دلیل 

کـه آنـان چـرا از آزادی هـای خویش سـوء اسـتفاده کـرده اند و به جـان، مـال، نوامیس، 

حیثیـت و آبـروی مـردم تعـرض و تجـاوز کـرده انـد. جهـت دیگـر مبـارزه څارنوالـی بـا 



تأمین عدالت و حاکمیت قانون

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

16

جرایـم کـه بسـیار مهـم و متأسـفانه در سـال های اخیـر در افغانسـتان مغفـول مانـده و بـه 

فراموشـی سـپرده شـده اسـت، مقابله بـا متعرضان بـه حقـوق و آزادی های فردی اسـت. 

بدبختانـه، رشایـط کشـور چنـان نابه سـامان و بهم ریختـه اسـت کـه شـهروندان کشـور 

حتـا منی تواننـد از حداقـل آزادی هایـی کـه قانـون اساسـی بـه آنـان اعطاء کرده اسـت، 

برخـوردار باشـند و آزادی هـای خـود را بـه اجرا گذارند. هر کسـی به خـود حق می دهد 

بـه هـر بهانه یـی، آزادی هـای فـردی را محـدود کند. 

بـا توجـه بـه خـای فـوق، وظیفـۀ څارنوالی آن اسـت که بـا متعرضـان و ناقضـان آزادی 

مـردم بـه شـدت مقابلـه کند و در صـورت جرم بودن عمل شـان، آنـان را به میـز محاکمه 

بکشـاند. بـه امیـد روزی کـه شـاهد دوسـیه هایی باشـیم که در آنـان، ناقضـان آزادی، در 

برابـر اعـامل خودرسانه پاسـخ گو باشـند. 
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نتیجه گیری

حقـوق و آزادی هـای فـردی، نعمتـی الهـی اسـت کـه خداوند بـه بنده گانـش، همزمان با 

تولـد و بـه دنیاآمـدن، ارزانـی داشـته اسـت. هیچ مقامـی حق نـدارد این موهبـت الهی را 

از کسـی سـلب یـا در مورد کسـی آن ها را نـاروا محدود کند. قانون اساسـی افغانسـتان و 

اسـناد بین املللـی، ایـن حقـوق وآزادی ها را فهرسـت و بر شناسـایی آن هـا ترصیح کرده 

است.

څارنوالـی بـه عنـوان نهـاد تحقیـق و تعقیـب جـرم، مکلفیـت دارد کـه در پیگـرد جرایم، 

حقـوق و آزادی هـای فـردی را در نظـر داشـته، در گام نخسـت ایـن حقـوق و آزادی هـا 

را خـود رعایـت کنـد و در گام بعـدی »جرایـم علیـه آزادی« و »ناقضـان آزادی« را بـه 

بکشـاند. محاکمه 
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نقش ظلم رد زوال بشر
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، زنده گــی ظــامل را تیــره و تــار ســاخته و مشــعل 

عقانیــت را در وجــودش خامــوش منــوده و در بیابانــی مخــوف و هولناکــی به ســوی 

ــد؛ چنان کــه انســان در تاریکــی شــب هنگام  ــرو خواهــد مان ــودی ف ــان، نقــص و ناب زی

حرکــت منایــد، راه را از چــاه و دوســت را از دشــمن تفکیــک کــرده نتوانــد، بــه 

ــم  ــل ظل ــا در تبدی ــد. موالن ــد ش ــه خواه ــری مواج ــای جران ناپذی ــتی ها و زیان ه کاس

ــد: ــن می گوی ــت چنی ــه ظلم ب

چاه مظلم گشت ظلم ظاملان

 این چنین گفتند جمله عاملان

      ظلــم بــه معنــای قــراردادن هرچیــز در جــای نامناســبش، نظــم مطلــوب زنده گــی را 
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برهــم زده، حقــوق و آزادی هــای معقــول و منطقــی را ضایــع می ســازد. ظلــم در متــام 

ابعــادش، مایــۀ زیــان بــر اســت. ظلــم بــه خویشــنت، ظلــم بــه معنــای تجــاوز از حــدود 

و موازیــن الهــی اســت. ریشــه های ظلــم نهفتــه در نفســانیت، ناآگاهــی، فقــر و ناتوانــی 

اســت. ظلــم باعــث گسســت روابــط، ناامنــی و ســیه روزی، نابــودی رفــاه و کاســتی در 

روابــط جامعــه شــده و مــردم ناگزیــر در چنیــن وضعیــت ظاملانــه، بــه یکدیگــر تجــاوز 

ــوام و  ــل، اق ــه مل ــه ب ــامع، در رابط ــرد و اجت ــه ف ــی ب ــران؛ یعن ــه دیگ ــم ب ــد. ظل می کنن

ــۀ  ــودی جامع ــبب ناب ــان، س ــا ظامل ــکاری ب ــاون و هم ــای تع ــه معن ــم ب ــا؛ ظل متدن ه

ــردد. ــری می گ ب

ــه ها و  ــه، ریش ــق جامع ــم در ح ــنت، ظل ــق خویش ــم در ح ــم، ظل ــدی: ظل واژه گان کلی

آثــار ظلــم.
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مقدمه 

بــاب عــدل و ظلــم، بــاب گســرتده یی اســت کــه همــه ابعــاد زنده گــی فــردی و 

اجتامعــی را فــرا می گیــرد. چنان کــه عــدل باعــث بقــای هســتی و ظلــم مایــۀ زوال آن 

اســت. همــه انــواع مظــامل از خویشــنت آغــاز می یابــد و ریشــۀ همــه بدی هــا در درون 

ــط  ــردی و اجتامعــی، در رواب ــه شــکل ف ــده ب ــن پدی ــه اســت . ای ــر انســان نهفت و ضمی

ــتمی  ــه س ــرد. هرگون ــرا می گی ــا را ف ــوام و متدن ه ــل، اق ــط مل ــرده و رواب ــارز ک ــر تب ب

ــاری و متعــدی  ــه س ــر ظاملان ــت. فک ــی اس ــات اجتامع ــه حی ــتم ب ــی س ــود، نوع ــر خ ب

بــوده و خطــر انحــراف و نابــودی اجتامعــی را دربــر خواهــد داشــت. از ایــن جهــت بــه 

ــد،  ــکاری می کن ــامل هم ــی که باظ ــت. کس ــاده اس ــم، رضورت افت ــری از جرای پیش گی

ــودی حتمــی محکــوم خواهــد شــد؛  ــه ناب ــا زود ب ــر ی ــم گام برداشــته و دی در وادی ظل

ــه آن همــکاری کــرده  ــد، بعضــی از مــردم ب ــد می کن ــات کاندی ــاً ظاملــی در انتخاب مث

ــر  ــع دیگ ــامل و فجای ــبب مظ ــود، س ــن خ ــازند. ای ــاعد می س ــروزی او را مس ــۀ پی و زمین

ــز در  ــش نی ــک کننده گان ــود، کم ــب می ش ــه مرتک ــی را ک ــاه و ظلم ــود و هرگن می ش

آن دخیــل انــد. ارتــکاب ظلــم و کمــک بــه ظــامل، باعــث ضیــاع حقــوق وآزادی هــای 

دیگــران و نیرومندکــردن ظــامل شــده  و حقــوق و آزادی هــای مــردم را پایــامل کــرده و 

انســان ها را بیشــرت بــه برده گــی و اســارت خویــش در مــی آورد. همیــن اســاس گســرتش 

ــت دارد. گناهــان و مظــامل دیگرخواهــد شــد و ریشــه در نفســانیت و جهال

ــع و  ــود مناب ــر، کمب ــانی، فق ــای نفس ــخصی، هواه ــع ش ــامل مناف ــی مظ ــل متام       عام

ــده و  ــراط و تفریــط در زنده گــی اســت کــه از درون بــر مشــتعل گردی ــات و اف امکان

ــوزاند. ــود می س ــش خ ــانی را در آت ــۀ انس جامع

ــت و  ــم چیس ــه ظل ــت ک ــم پرداخ ــش خواهی ــن پرس ــخ ای ــه پاس ــه ب ــن مقال       در ای

ــن  ــاب ای ــه و انتخ ــن مقال ــگارش ای ــدف از ن ــد؟ ه ــا ان ــوار آن کدام ه ــای ناگ پیامده

موضــوع تبییــن ماهیــت، حقیقــت، ریشــه ها و عوامــل و آثــار و پیامدهــای ظلــم اســت. 

ــت؛ در  ــران اس ــه دیگ ــاوز ب ــواص تج ــی از خ ــردم و برخ ــرت م ــر بیش ــم در نظ واژۀ ظل

حالــی کــه هــدف ایــن واژه بیشــرت از آن اســت کــه می اندیشــند و بایــد از ظلــم در همــه 

ــد.  ــاب ورزی ــای آن اجتن ــاد و زوای ابع
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1- مفهوم لغوی ظلم

ظلــم در لغــت بــه معنــای تاریکــی یــا شــکافی اســت کــه در زمیــن به وجــود می آیــد و 

بــه معنــای نقــص و تجــاوز از حــدود، بی انصافــی، تبعیــض، حــق کســی را بــه دیگــری 

دادن، اعوجــاج )کــج روی در برابــر دیگــران( امــور را در جایــگاه مناســب خــودش قرار 

ــط را  ــردن، رواب ــرار نک ــب برق ــزا تناس ــرم و ج ــن ج ــردن، بی ــت نک ــدادن، داوری درس ن

بــر ضوابــط مقــدم داشــنت، شایســته گی ها را نادیده گرفــنت، دنبــال کــردن هواهــای 

ــاده روی، کوتاهــی، انحــراف از زمــان و مــکان و از حقیقــت تجاوزکــردن  نفســانی، زی

ــدل و  ــۀ ع ــود رابط ــت از نب ــارت اس ــم عب ــی ظل ــوم اجتامع ــت. در عل ــده اس ــز آم نی

احســان؛ ولــی از ظلــم بــه نُقــص نیــز تعبیــر گردیــده اســت. زیــرا در هرتاریکــی، نقصــی 

ــته  ــتی داش ــص و کاس ــد، نق ــت می کن ــب حرک ــی ش ــه در تاریک ــی ک ــود دارد. کس وج

ــای اول اســت.  ــای دوم و ســوم، الزم معن ــن ترتیــب معن ــه ای ــاز دارد. ب ــه روشــنی نی و ب

ــر آن  ــر ب ــی دیگ ــه معان ــم ک ــای ظل ــن معن ــی: ص٢١5( محوری تری ــب اصفهان )راغ

ــد، قــراردادن هرچیــز در محــل نامناســب آن اســت. )معجــم: ج3: ص4٦8(  دور می زن

ــد: ــد می گوی ــن محم ــا جال الدی موالن

عـدل چه بَود وضع شی در مــوضـعش

ظلــــم چه بَود وضـع در ناموضــــعش

عــــدل چه بــــَود آب ِده اشــــجار را

ظلــــــــم چه بَود آب دادن خـــــار را

)بلخی، ١378هـ، دفرت ششم: ص880(         

ــم،  ــه حری ــردن ب ــردد: تجاوزک ــر می گ ــل تعبی ــی ذی ــه معان ــرف ب ــر ع ــم در نظ       ظل

کرامــت، حیثیــت، جــان، مــال، آبــرو و عــزت دیگــران. در نظــر رشیعــت اعــم اســت از 

این کــه کســی بــه نفــس خــود زیــان برســاند یــا موجــب زیــان بــه دیگــران شــود؛ ظــامل 

ــود. ــده می ش نامی

2- مفهوم اصطالحی)رشعی( ظلم

ــا می رســد، ازدســت  ــه م ــی کــه ب ــگاه وحــی الهــی بیشــرتین مظــامل و ناگواری های از ن

ــر را  ــا منک ــاد ی ــو فس ــم؛ جل ــبت می دهی ــدا نس ــه خ ــت آن را ب ــت و بی جه ــا اس خودم
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ــی  ــم، ب ــاد می کنی ــا و فری ــوند و دع ــلط می ش ــا مس ــر م ــان ب ــم، رشور و ظامل منی گیری

ــار  ــاد گرفت ــه اعتی ــم و ب ــت منی کنی ــین دق ــت و همنش ــاب دوس ــد. در انتخ ــر می مان اث

می شــویم؛ اگــر در چــاه می افتیــم، شــاید خودمــان بــرای ســقوط دیگــری حفــر کــرده 

ایــم... .

ــاَم  ــٍة فَِب ِصیبَ ــن مُّ ــا أََصابَُكــم مِّ ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده می فرمایــد: »َو َم قــرآن کریــم ب

ــى به شــام برســد،  ــه مصیبت ــٍر.« )شــورا: 30( و هرگون ــن كَِثی ــو َع ــْم َو یْعُف ــبَْت أَیِدیُك كََس

بــه ســبب دســتاورد خــود شــام اســت. }خــد{ از بســیارى درمى گــذرد. 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 گســرتده یی دارد؛ 

چــون در همــه ابعــاد روابــط انســان متصوراســت. در رابطــۀ انســان بــا خــدا، خــودش، 

ــت  ــه اس ــی نهفت ــه حق ــر رابط ــا و در ه ــط ملت ه ــت، در رواب ــر، طبیع ــان های دیگ انس

کــه مراعــات آن عــدل و نقــض آن ظلــم به شــامر مــی رود. پــس ظلــم و عــدل دو روی 

ــد. ــکه ان یک س

ــه ایــن راز واقــف  ــر آن دارد کــه انســان را ب ــد ب ــات متعــددی تأکی ــد در آی        خداون

کنــد کــه هرنــوع ســتمی، بازتابــی نســبت بــه خــود ســتم کننده و ســتم پذیر دارد و 

ــب  ــه و قری ــنگری پرداخت ــه روش ــه ب ــن زمین ــح در ای ــور رصی ــه به ط ــه ۳۵۰ آی ــغ ب بال

ــاره دارد.  ــوع اش ــن موض ــه ای ــتقیم ب ــر مس ــتقیم و غی ــور مس ــرآن به ط ــم ق ــه یک ده ب

خداونــد  چنان کــه  دارنــد؛  بازتــاب  یک گونــه  دو  هــر  ســتم پذیری  و  ســتمگری 

می فرمایــد: »اَلتَظْلُِمــوَن َواَل تُظْلَُمــوَن.« )بقــره: ٢79( نــه ســتم کنیــد، و نــه بــر شــام ســتم 

ــن  ــم می کشــاند ای ــه بی راهــه و ظل ــا شــبهه یی کــه مــردم بســیاری را ب وارد می شــود. ام

ــد و بســا کســانی  ــ ر می برن ــاه و آرامــش به س اســت کــه چــرا بســیاری از ظاملــان در رف

ــد؛ ولــی در گــرداب گرفتاری هــا غوطــه ور انــد؟  کــه ســتمی از دســت شــان رس منی زن

ظلــم اشــکال مختلفــی دارد، ظلــم در افــکار، احــوال درونــی، عقایــد، گفتــار و رفتــار. 

ــر  ــذاب ب ــۀ ع ــه تازیان ــاد ک ــان و میع ــودی ش ــان و زوال و ناب ــوال ظامل ــخیص اح تش

رسشــان فــرو می آیــد، معلــوم نبــوده و مهــم ایــن اســت کــه از همــه احــوال و اوضــاع 

ــه بایــد پرهیــز کــرد. ظاملان
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ــدۀ مــن، مــن  ــد: ای بن ــد نقــل می کن       در حدیــث آمــده اســت کــه پیامــر از خداون

ــه  ــس ب ــدم. پ ــرام گردانی ــز ح ــام نی ــان ش ــردم و آن را می ــرام ک ــش را ح ــه خوی ــتم ب س

ــد. )صحیــح مســلم، ج5: ص١55( در روایــت دیگــر آمــده  یکدیگــر ســتم روا مداری

اســت کــه از فریــاد مظلــوم برتســید کــه بــر ابرهــا حمــل می شــود. خداونــد می فرمایــد: 

ــر هــم باشــد.  ــا تأخی ــا اگرب ــم، حت ــاری می کن ــو را ی ــه عــزت و جــامل ســوگند کــه ت ب

)ســیوطی، ١4٢١ه.ق: ٦4( نیــز خداونــد بــه ظــامل مهلــت می دهــد و چــون بــر او گیــرد 

رهایــش منی کنــد، ســپس تــاوت منــود: »وکذالــک اخــذ ربــک اذاخــذ القــری وهــی 

ظاملــۀ ان اخــذه الیــم شــدید.« )صحیــح مســلم، ج5: صــص١57-١58( و این گونــه بــود 

ــد می گرفــت.  ــی کــه ســتمگر بودن ــی شــهرها را در حال ــرودگارت، وقت ــه قهرگرفــنت پ ب

آری گرفــنت او تعالــی دردنــاک و ســخت اســت. 

3- حقیقت ظلم 

ــت.  ــتوار اس ــرتده اس ــط گس ــر رواب ــان ب ــی انس ــی اجتامع ــت، زنده گ ــه هویداس چنان ک

ــاوز  ــه تج ــد ک ــتوار می باش ــی اس ــدود و موازین ــر ح ــد، ب ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک روابط

ــا آزادی  ــود ی ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــر حق ــط اگ ــن رواب ــد. در ای ــم می نامن از آن را ظل

ــق و آزادی و  ــای ح ــد، ج ــت بده ــود را از دس ــای خ ــته گی ج ــا شایس ــردد ی ــض گ نق

شایســته گی را الجــرم چیــزی بنــام ظلــم اشــغال می کنــد. رابطــۀ دیگــری غیــر از ظلــم 

و عــدل، رابطــۀ خیــر و احســان اســت. بنابــرآن ســه گونه رابطــه وجــود دارد: اول رابطــۀ 

عادالنــه کــه ضامنــت کننــدۀ بقــای نــوع بــر و حــد اقــل زنده گــی آبرومندانــه اســت. 

ــوم  ــت. س ــر اس ــوع ب ــل ن ــن تکام ــه ضام ــان مندانه ک ــه و احس ــۀ خیرخواهان دوم رابط

رابطــۀ ظاملانــه کــه مایــۀ زوال و نابــودی حیــات بــر اســت. عــدل و احســان دو مقولــۀ 

ــدوان  ــم و ع ــت و ظل ــه اس ــر نهفت ــع ب ــود وض ــر و بهب ــردو خی ــه در ه ــد ک ــی ان بزرگ

ــت. ــه اس ــر خفت ــه در آن رش و زوال ب ــت ک ــی اس مقوله ی

ــا،  ــاری رابطه ه ــه و آبی ــیدن جامع ــت از آن و بهبودبخش ــگیری و برون رف ــرای پیش       ب

ــای دادورزی، انصــاف و  ــراردارد: عــدل به معن ــر ق ــراراه ب ــدۀ عــدل و احســان ف دو ای

ــه  ــی را ک ــه حقوق ــود؛ بلک ــه از خ ــت، ن ــران اس ــه دیگ ــردن ب ــل و نیکی ک ــۀ بااملث مقابل

مــردم در واقــع مســتحق انــد، بــرای شــان عطاکــردن یــا برگردانــدن حقــوق نقض شــده 
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بــه مالــکان آن.

      حاصــل پاســخ بــه نیکــی کــه در عــدل تجســم یافتــه، فرونشــاندن فتنه هایــی اســت 

ــند  ــعله می کش ــمنی ها ش ــه دش ــد. هنگامی ک ــدار می ده ــر را هش ــوع ب ــودی ن ــه ناب ک

ــه  ــهوت ها برانگیخت ــه ش ــا هنگامی ک ــوند ی ــفته گی می ش ــم و آش ــی خش ــراد قربان و اف

شــود و افــراد دســتخوش هــوا و هــوس و امیــال شــوند، مانــدن بــر رعایــت عدالــت کــه 

ــا یکدیگــر اســت، بــرای نجــات بــر امــر رضوری  حداقــل الزم در روابــط انســان ها ب

اســت. از ایــن جهــت پیامــر گفتــه اســت کــه بــا عــدل آســامن ها و زمیــن برقراراســت. 

      احســان عبــارت از لطــف، مرحمــت و فزونــی در رفتــار نیکــو بایکدیگــر، از 

ــوی کــردن اســت.  ــادی یامعن ــا فزیکــی، م ــی ی ــه دیگــران کمــک مال خودگــذری و ب

ــد، تعالــی و تکامــل نــوع بــر  ــه نیکــی کــه در احســان تجلــی می یاب حاصــل پاســخ ب

ــذار  ــدل فروگ ــر ع ــی رود. اگ ــامر م ــر به ش ــت ب ــه رسنوش ــم ب ــس آن ظل ــت و عک اس

و  شعله ورگشــته  دشــمنی ها  می گــردد.  رومنــا  بــر  زنده گــی  در  نقصــی  شــود، 

شــهوت ها برانگیختــه می شــود و بــه زوال بــر می انجامــد. اگــر احســان و تعــاون 

ــه  ــر ب ــتاده و ب ــی ایس ــۀ زنده گ ــد و چرخ ــاز می مان ــل ب ــر از تکام ــود، ب ــذار ش فروگ

ــض  ــه در نق ــت ک ــد گش ــی برخواه ــامن وضع ــه ه ــود و ب ــرو می ش ــع روب ــود مناب کمب

ــه  ــا ب ــه زیب ــظ چ ــن وادی را حاف ــی در ای ــم و گمراه ــی ظل ــت. تاریک ــه اس ــدل نهفت ع

ــت:  ــیده اس ــر کش تصوی

در این شب ســیاهم گـم گشت راه مقصود

از گوشــــه یی برون آی ای کوکب هدایت 

از هــر طرف که رفتم، جز وحــشتم نیفزود

زنـهار از این بـــــیابان وین راه بـی نهایــت

)شیرازی: غزل94(       

ــۀ حافــظ، راه هایــی کــه بــر فــراروی خــود دارد، همــه راه ظلــم و بربریــت         به گفت

اســت؛ جــز راه عــدل و احســان کــه خیــر بریــت را دربــر داشــته و می توانــد بریــت 

را بــه حقــوق و آزادی هایــش 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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4- انواع ظلم 

الــف- ظلــم بــه خویشــنت: نخســتین و پایه یی تریــن نــوع ظلــم، ســتم برخویشــنت اســت. 

چــون انســان هــر بــدی و مظلمه یــی را کــه مرتکــب می شــود، از درون و ضمیــرش بــر 

می خیــزد و بــه خــود او بــر می گــردد و ریشــه در اندیشــه هایش دارد. موالناجــال 

ــد: ــن می گوی الدی

ای برادر تــو همــان اندیشــه یی

مابقی خود استخوان و ریـشه یی

گرگل است اندیشه ات تو گلشنی

گر بود خاری تو همی گلخـــنی

)بلخی، دفرت دوم: ص١٦4(       

      موالنــا اندیشــه های خــوب و بــد را بــه گُل و گِل تشــبیه داده می گویــد: اندیشــه های 

ــا  ــی از گل ه ــۀ باغ ــه به مثاب ــه و حکیامن ــه، عادالن ــکار خیرخواهان ــا و اف ــوب و زیب خ

است)گلشــن( و اندیشــه های بــد و افــکار بدخوا هانــه و ظاملانــه، ماننــد انبوهــی از 

ــاور  ــن ب ــه ای ــرو مــی رود. برخــی ب ــرداری آن ف ــای انســان در م الی و گِل اســت کــه پ

بــوده انــد کــه اســاس و بنیــاد تحــول و تکامــل، ابــزار تولیــد اســت؛ ولــی ایــن بازکــردن 

ــه  ــل اندیش ــول و تکام ــه تح ــت ک ــن اس ــر آن ای ــت و روی دیگ ــکه اس ــک روی س ی

ــه انســان را از  ــاًء، نخســتین راهــی ک ــان و انســان اســت. بن ــل جه ــۀ تکام ــکار، مای و اف

ــه،  ــر ظاملان ــون فک ــت. چ ــه اس ــر و اندیش ــودن فک ــد، عادالنه ب ــات می ده ــامل نج مظ

می توانــد جهان ســوز باشــد. موالنــا می گویــد:

ظامل آن قومی که چشامن دوختند

باسخـــــن ها عاملی را سوختنــند

عاملــــی را یک سخن ویران کند

روبه های پیر را شـــــــــــیران کند

)هامن: ٦3(      

ــر  ــت. اگ ــته اس ــه اش برخواس ــان از اندیش ــش انس ــش و واکن ــار، کن ــار، رفت       هرگفت

ــه  ــه اســت و اگــر فکــر ظاملان ــه باشــد، نتیجــۀ طبیعــی آن عمــل عادالن اندیشــۀ عادالن
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باشــد، نتیجــۀ منطقــی آن عمــل ظاملانــه خواهــد بــود. قــرآن کریــم هــردو نــوع ظلــم را 

ــِه  ــُدوَد اللَّ ــدَّ ُح ــن يَتََع ــِه َوَم ــُدوُد اللَّ ــَك ُح ــد: » َوتِلْ ــان کــرده می فرمای ــه بی در یــک جمل

ــه  ــت ک ــی اس ــدود و مرزهای ــد، ح ــان ش ــه بی ــه ک ــاق: ١( و آنچ ــُه« )ط ــَم نَْفَس ــْد ظَلَ فََق

ــر  ــد ب ــد تعییــن گردیــده اســت. کســی کــه از حــدود خــدا تجــاوز کن از طــرف خداون

نفــس خــود نقصــان واردکــرده اســت. یعنــی هامن گونــه کــه ظلــم از نفــس انســان آغــاز 

می شــود و بــه اجتــامع رسایــت می کنــد، ظلــم بــه دیگــران، ظلــم بــر نفــس نیــز اســت. 

ــز  ــم نی ــه باخــود انســان آغــاز می شــود؛ ظل ــت از برخــورد عادالن ــه کــه عدال هامن گون

منشــای خــودی دارد. از ایــن رو ظــامل قبــل از آن کــه نســبت بــه ســایرین ظــامل باشــد، 

ــه در روش  ــت ک ــن اس ــه ای ــرش عوام مداران ــت نگ ــت. عل ــامل اس ــود ظ ــه خ ــبت ب نس

عــوام، انســان قبــل از این کــه بــه عیــوب خــود متوجــه شــود، نســبت بــه عیــوب ســایرین 

ــد: ــل می کن ــن متثی ــه را چنی ــرش عامیان ــیوۀ نگ ــن ش ــا ای ــردد. موالن ــع می گ مطل

ای که در پیکار خود را باختی

دیگران را تو ز خود نشناخـتی

)بلخی، دفرت چهارم(      

ــی  ــه قطعه ی ــیری ک ــد: ش ــل آورده می فرمای ــک متثی ــن ی ــعر را ضم ــن ش ــا ای       موالن

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 می زنــد و بــر او حملــه می کنــد کــه در چــاه غــرق 

ــوی برخــوردار  ــۀ فکــری و معن می شــود. این جاســت کــه در نظــر کســانی کــه از تزکی

نیســتند، پیــش از این کــه عیب هــای خــود را ببیننــد، عیــوب دیگــران را می بیننــد؛ 

ــد  ــت می خواهن ــران عدال ــد، از دیگ ــته کنن ــت آراس ــه عدال ــود را ب ــه خ ــش از آن ک پی

ــد. ــه مبــارزه می پردازن ــا مظــامل دیگــران ب و قبــل از آن کــه ظلــم را از خــود بزداینــد، ب

ب- ظلــم بــه دیگــران: ایــن نــوع ظلــم کــه نتیجــۀ طبیعــی نــوع نخســتین اســت، دامنــۀ 

وســیع و گســرتده یی دارد؛ به گونه یــی کــه ظلــم در حــق خــدا و مخلــوق را شــامل 

ــا و  ــی از فقه ــه در کام برخ ــن ک ــت و آن ای ــه داش ــد توج ــه را بای ــد. یک نکت می باش

ــدا وارد  ــان و خ ــن انس ــم بی ــاح ظل ــا اصط ــه ی ــم در حقوق الل ــاح ظل ــران، اصط مف
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شــده اســت، بــه معنــای ظلــم در حــق جامعــه اســت؛ ورنــه هامن گونــه کــه خداونــد بــر 

ــد.  ــرده منی توان ــم ک ــا ظل ــد توان ــه خداون ــس ب ــی دارد و هیچ ک ــم روا من ــس ظل هیچ ک

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؛ چنان کــه خداونــد در 

ــد: ــامن می فرمای ــورۀ لق س

ــٌم.«  ــٌم َعِظي َْك لَظُلْ ــرِّ ــِه إِنَّ ال ــْرْك ِباللَّ ــيَّ ال تُ ــا بَُن ــُه يَ ــَو يَِعظُ ــِه َوُه ــاَمُن اِلبِْن ــاَل لُْق » َوإِْذ قَ

ــت: ای  ــان می گف ــرش وعظ کن ــرای پ ــامن ب ــه لق ــی را ک ــاد آر زمان ــامن: ١3( به ی )لق

فرزنــدم بــه خــدا رشیــک و انبــاز قــرار مــده کــه رشک ســتمی اســت بــزرگ. همچنــان 

ــاق: ١( و  ــُه.« )ط ــَم نَْفَس ــِه فََقْدظَلَ ُحُدوَداللَّ ــْن یتََعدَّ ــِه َوَم ــَك ُحُدوُداللَّ ــد: » َوتِلْ می فرمای

آنچــه کــه بیــان شــد، حــدود و مرزهــای اســت کــه از طــرف خداونــد تعییــن گردیــده 

ــرده  ــان وارد ک ــود نقص ــس خ ــر نف ــد، ب ــاوز کن ــدا تج ــدود خ ــه از ح ــی ک ــت. کس اس

ــن انســان و  ــم بی ــه ظل ــان انســان و انســان اســت. در رابطــه ب ــم می ــوع دوم ظل اســت. ن

ــه حریــم انســان های دیگــر، ظلــم  ــه تجــاوز ب انســان، امــر کلــی ایــن اســت کــه هرگون

بیــن انســان و انســان می باشــد. بــه عبــارت دیگــر هرگونــه نقــض حقــوق انســان توســط 

ــوَن  ــه دیگــران اســت. چنان کــه خداونــد می فرمایــد: » أُِذَن لِلَِّذیــَن یَقاتَلُ انســان، ظلــم ب

ــْم ِبَغیرَحــقٍّ إاِلَّ  ــْن ِدیارِه ــه ََعلَىــی نرَْصِهــم ْلََقِدیــر ٌالَِّذیــَن أُْخرُجــوا ِم ِبأَنَُّهــم ْظُلُِمــوا و َإِنَّاللَّ

أَْن یُقولُــوا َربُّــَن االلَّــُه.« )حــج: 39( بــه آنانــی کــه مــورد ظلــم واقــع شــدند، اجــازۀ قتــال 

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 می گفتنــد پــروردگار مــا 

اللــه اســت.

ج- تعــاون و همــکاری باظاملــان: نــوع ســوم ظلــم، تعــاون و همــکاری باظاملــان اســت. 

ــه باشــد  ــد کــه یکــی، فکــر ظاملان تعــاون باظــامل و ســتمگر از ایــن جــا نشــأت می کن

ــوع  ــه دون ــبت ب ــم نس ــوع ظل ــد. این ن ــد نباش ــم قانون من ــو حاک ــت و ج ــر وضعی و دیگ

نخســتین، زودتــر بــه ســاختار مبــدل می گــردد و فضــا را مکــدر می ســازد. چــون 

ظاملــان در یک ردیــف قــرار می گیرنــد و انتخــاب خــود را نتیجــۀ گزینــش اجتــامع یــا 

حکــم قانــون تلقــی خواهنــد کــرد. قــرآن کریــم در ایــن خصــوص چنیــن دســتور ارائــه 
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ْــِم َوالُْعــْدَواِن َواتَُّقــواْ  کــرده اســت: » َوتََعاَونُــواْ َعــَى الْــر َوالتَّْقــَوى َوالَ تََعاَونُــواْ َعــَى اإلِث

ــا یكدیگــر  ــاِب.« )مائــده: ٢( و در نیكــوكارى و پرهیــزگارى ب ــَه َشــِدیُد الِْعَق ــَه إِنَّ اللّ اللّ

همــكارى كنیــد و در گنــاه و تعــدى دســتیار هــم نشــوید و از خــدا پــروا كنیــد كــه خــدا 

ســخت  كیفــر اســت.

ــوی را  ــه م ــده ک ــته ش ــذر داش ــامل برح ــکاری باظ ــی از هم ــه اندازه ی ــث ب        در حدی

ــع ظــامل  ــد: » مــن مشــی م ــد. پیامــر گرامــی)ص( می فرمای ــن آدمــی راســت می کن ــر ت ب

و هــو یعلــم انــه ظــامل فقــد خلــع ربقــة االســام عنــه عنقــه.« )الشــیبانی، ١4١١ ق، ج 4: 

ــد کــه او ظــامل اســت،  ص 449( کســی کــه باظــامل کمــک کنــد در حالــی کــه می دان

ــت. ــه اس ــود دور انداخت ــردن خ ــام را از گ ــت اس ــامن طاع بی گ

       مــردی نــزد امــام حســن بــرصی)ح ( آمــد و گفــت: مــن بــرای امیــران و فرمان روایــان 

ظــامل و ســتم کار لبــاس مــی دوزم، در حالــی کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم فرموده 

ــن ُدوِن اللـّـِه ِمــْن أَْولِیاء  ــُكُم النَّــاُر َوَمــا لَُكــم مِّ اســت: » َوالَ تَرْكَُنــواْ إَِل الَِّذیــَن ظَلَُمــواْ فَتََمسَّ

ثـُـمَّ الَ تُنــرَصُوَن.« )هــود: ١١3( و بــه كســاىن كــه ســتم كــرده  انــد، متامیــل مشــوید كــه 

ــود و  ــد ب ــتاىن نخواه ــام دوس ــراى ش ــدا ب ــر خ ــد و در براب ــام مى رس ــش دوزخ به ش آت

رسانجــام یــارى نخواهیــد شــد.

       آیــا مــن جــزو آنــان خواهــم بــود کــه به ســتمکاران متایــل دارنــد؟ حســن بــرصی)رح( 

گفــت: خیــر آنانــی کــه نــخ و ســوزن به تــو می فروشــند، بــه ســتمکاران متامیــل انــد و 

تــو خــودت از ســتمکارانی. یعنــی تــو متامیــل نیســتی؛ بلکــه بالفعــل بــه ظــامل کمــک 

می کنــی. )ســعدالله ، ١38١هـــ: ٢٢4(

5- ریشه ها و عوامل ظلم

ــی  ــع خال ــن مناب ــی از ای ــود، از یک ــاهده می ش ــان ها مش ــه در انس ــتم هایی ک ــام س مت

ــود: نخواهــد ب

الــف- جهــل و نادانــی: گاهــی جهــل و نادانــی ریشــۀ ظلــم و ســتم قــرار می گیــرد؛ مثــاً 

ــری به ســیاه  ــال برت ــه خی ــدارد، ب ــرق ن ــژاد ســفید و ســیاه باهــم ف ــد ن کســی کــه منی دان

ــد. ــم می کن ــت ظل پوس

همــه  منشــای  در حقیقــت  گروهــی:  و  شــخصی  منافــع  و  نفســانی  هواهــای  ب- 
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نابســامانی های بــر، هواهــای نفســانی و منافــع شــخصی اســت. در بســا مــوارد قــرآن 

ــاب عــدل و اجتنــاب از ظلــم را مطــرح می ســازد، موضــوع هواپرســتی  کریــم وقتــی ب

ــَن  ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــد: » يَ ــد می فرمای ــال خداون ــۀ مث ــد. به گون ــرح می کن ــار آن مط را در کن

اِمــَن ِبالِْقْســِط ُشــَهَداَء لِلَّــِه َولـَـْو َعــَىٰ أَنُفِســُكْم أَِو الَْوالَِديـْـِن َواْلَقَْرِبــَن إِن  آَمُنــوا كُونـُـوا قَوَّ

ــوا.« )نســاء: ١35( ای  ــَوٰى أَن تَْعِدلُ ــَا تَتَِّبُعــوا الَْه ــُه أَْوَلٰ ِبِهــاَم فَ ــا أَْو فَِقــرًا فَاللَّ يَُكــْن َغِنيًّ

مؤمنــان، بــه عــدل و داد برخیزیــد و در راه رضــای خــدا شــاهد باشــد، اگــر چــه بــه زیــان 

ــا توانگــر و تهی دســت باشــید.  ــان باشــد ی ــا پــدر و مــادر و خویشــاوندان ت ــان ی خودت

ــان مهربان تــر اســت، پــس از هــوای نفــس پیــروی مکنیــد کــه از حــق  ــر آن ــد ب خداون

عــدول کــرده ایــد.

ج- تــرس: گاهــی انگیــزۀ ظلــم تــرس اســت. مثــل این کــه صاحــب قدرتــی از قــدرت 

رقیــب خــود بــه وحشــت می افتــد و از تــرس بــه او ظلــم می کنــد یــا طاغوت هــا بــرای 

ــل  ــم متوس ــه زور و ظل ــان ب ــه آزادی خواه ــود، ب ــدرت خ ــدن ق ــتحکام و پایدارمان اس

می شــوند.

د- کمبــود و نیــاز: گاهــی عامــل ظلــم نیــاز و احســاس کمبــودی اســت. نیازهــای مــادی، 

گاهــی انســان را وادار می ســازد 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 می شــود.

ــم و  ــردن از ظل ــی و سادیســم: برخــی از ســتم ها، از سادیســم و لذت ب ــت درون ه- خیان

ــه دیگــران نشــأت می گیــرد. ســتم ب

ــخص  ــارات ش ــه انتظ ــایی و این ک ــرای عقده گش ــرد ب ــک ف ــاً ی ــایی: احیان و- عقده گش

ــردازد. ــم می پ ــه ظل ــرآورده نشــده اســت، ب ب

ــج آیــت اســت  ــد: پن ــن می فرمای ــن مســعود)رض( روایــت اســت کــه چنی ــه ب ــد الل از عب

کــه دنیــا و مــا فی هــای آن مــرا بــه انــدازۀ آن هــا مــرور منی کنــد و هــر یــک آن هــا در 

پیونــد بــه پرهیــز از ظلــم وارد شــده انــد:

ــًا  ْدَخ ــم مُّ ــیئَاتُِكْم َونُْدِخلُْك ــْم َس ــْر َعنُك ــُه نَُكفِّ ــْوَن َعْن ــا تُْنَه ــَر َم ــواْ كَبَآئِ ١( » إِن تَْجتَِنبُ

كَریــاًم.« )نســاء: 3١( اگــر از گناهــان بزرگــى كــه از آن هــا نهــى شــده اید، دورى گزینیــد. 
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ــم. ــد مى آوری ــى ارجمن ــام را در جایگاه ــم و ش ــام مى زدایی ــام را از ش ــاى ش بدی ه

ــرًا  ــُه أَْج ــن لَُّدنْ ــْؤِت ِم ــا َوی ــَنًة یَضاِعْفَه ــُك َحَس ــاَل َذرٍَّة َوإِن تَ ــُم ِمثَْق ــَه الَ یظْلِ ٢( » إِنَّ اللّ

ــر آن  ــد و اگ ــتم منى كن ــی س ــدازۀ ذره ی ــه ان ــدا ب ــت  خ ــامن: 4( در حقیق ــاًم.« )ه َعِظی

ــه او  ــزرگ ب ــاداىش ب ــش پ ــزد خوی ــد و از ن ــش مى كن ــد، دو چندان ــى باش ذره كار نی

مى بخشــد.

3( » َوَمــا أَرَْســلَْنا ِمــن رَُّســوٍل إاِلَّ لِیطَــاَع ِبــِإْذِن اللّــِه َولَــْو أَنَُّهــْم إِذ ظَّلَُمــواْ أَنُفَســُهْم َجــآُؤوَك 

ــا رَِّحیــاًم.« )هــامن: ٦4( و مــا  ابً ــَه تَوَّ ــُم الرَُّســوُل لََوَجــُدواْ اللّ ــَه َواْســتَْغَفَر لَُه فَاْســتَْغَفُرواْ اللّ

ــد و اگــر  ــق الهــى از او اطاعــت كنن ــه توفی ــچ پیامــرى را نفرســتادیم مگــر آن كــه ب هی

ــرزش  ــدا آم ــد و از خ ــو مى آمدن ــش ت ــد، پی ــرده بودن ــتم ك ــود س ــه خ ــى ب ــان وقت آن

مى خواســتند و پیامــر نیــز بــراى آنــان طلــب آمــرزش مى كــرد، قطعــاً خــدا را توبه پذیــر 

ــد. ــان مى یافتن مهرب

ــاًم.«  ــوًرا رَِّحی ــَه َغُف ــِد اللّ ــَه یِج ــتَْغِفر اللّ ــمَّ یْس ــُه ثُ ــْم نَْفَس ــوًءا أَْو یظْلِ ــْل ُس ــن یْعَم 4( » َوَم

)هــامن: ١١0(  و هركــس كاری بــدى كنــد یــا بــه خویشــنت ســتم ورزد، ســپس از خــدا 

ــان خواهــد یافــت. آمــرزش بخواهــد، خــدا را آمرزنــده مهرب

5(  » إِنَّ اللّــَه الَ یْغِفــُر أَن یــْرََك ِبــِه َویْغِفــُر َمــا ُدوَن َذلِــَك لَِمــن یَشــاُء َوَمــن یــْرْك ِباللّــِه 

ــه او رشك ورزیــده  ــاًم.« )هــامن: 78(  مســلامً خــدا ایــن را كــه ب ــا َعِظی ــرَتَى إِْثً ــِد افْ فََق

ــه خــدا  شــود، منى بخشــد و غیــر از آن را بــراى هركــه بخواهــد مى بخشــد و هركــس ب

رشك ورزد، بــه یقیــن گناهــى بــزرگ بافتــه اســت.

6- عواقب ناگوار ظلم و رسانجام ظاملان

ــا و  ــع، دولت ه ــر جوام ــوی ب ــتم دنی ــار س ــوی، آث ــنت نب ــم و س ــرآن کری ــر ق از منظ

متدن هــا، از آثــار کفــر ویران گــر و زیانبارتــر اســت. دولت هایــی کــه بــه نــام اســام بــه 

مــردم ســتم می کننــد، پیــش از دولت هــا و جوامعــی کــه در آن هــا حقــوق وآزادی هــای 

بــر رعایــت می گــردد، فــرو می پاشــند. وقتــی عــرض می شــود کــه ظلــم باعــث زوال 

ــر رس  ــامن ب ــه از آس ــد ک ــی می کن ــا را تداع ــن معن ــن چنی ــر ذه ــت؛ بیش ت نعمت هاس

ظاملــان تازیانــۀ عــذاب فــرو می آیــد؛ بلــی، بــه این گونــه عــذاب در ادوار و امت هــای 

ــه  ــأله ک ــن مس ــب ای ــای قری ــا معن ــکان دارد؛ ام ــم ام ــون ه ــته و اکن ــته رواج داش گذش
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بــرای همــه قابــل قبــول باشــد، ایــن اســت کــه قوانیــن الهــی و طبیعــی طــوری پی ریــزی 

شــده  انــد کــه طبیعتــاً ظلــم منجــر بــه نابــودی نــوع بــر، نظام هــا و متدن هــای بــری 

می شــود. 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 می گرایــد، علــت ایــن 

امــر تقابــل منافــع و کمبــودی منابــع اســت.

ــی  ــع مواجــه منی شــود؛ ول ــود مناب ــه کمب ــد، جهــان ب        طــوری کــه برخــی می پندارن

ــد از  ــوازن کار و تولی ــرده، ت ــم ک ــه تراک ــد، رسمای ــرتش نیاب ــدل و داد گس ــه ع ــی ک زمان

ــنت  ــان آبس ــد و جه ــود می آی ــی به وج ــکاف طبقات ــن ش ــار ای ــی رود و در کن ــن م بی

ــت  ــد خواهــد کــرد. خاصی ــودی همــه را تهدی ــده وخطــر ناب ــی گردی از جنــگ و ناامن

ذاتــی ظلــم و اســتبداد ایــن اســت کــه رسانجــام بــه نابــودی ارزش هــای مــادی و معنــوی 

بــر می انجامــد؛ چنان کــه خداونــد در مــورد زوال و نابــودی خانه هــای ظاملــان 

ــوَن.«  ــْوٍم یْعلَُم ــًة لَِّق ــَك َلی ــی َذلِ ــوا إِنَّ ِف ــا ظَلَُم ــًة مِبَ ــْم َخاِوی ــَك بُیوتُُه ــد: » فَِتلْ می فرمای

)منــل: 5٢( ایــن خانه هــای آن هاســت کــه بــه خاطــر ظلــم و ســتم شــان خالــی مانــده و 

ــرای کســانی کــه آگاه انــد! در ایــن نشــانۀ روشــنی اســت ب

پیامدهای ناگوار ظلم و احوال ستمگران را در ذیل به بررسی می گیریم:

الــف- ایجــاد گرایش هــای تنــد و افراط گــری و رکــود فکــری: اســتبداد، موجــب 

ــت در  ــی عقانی ــری و فرومرده گ ــود فک ــدال و رک ــدود اعت ــاوز از ح ــری، تج افراط گ

ــی اســت  ــط ظاملانه ی ــاً از تبعــات رواب ــراط و تفریط هــا رصف ــن اف ملت هــا می شــود. ای

ــای  ــار حکومت ه ــر ب ــا زی ــته و ملت ه ــود داش ــع وج ــال در جوام ــته و ح ــه در گذش ک

ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــد. حکمت ــده ان ــری ش ــود فک ــی و رک ــار افرده گ ــتبدادی دچ اس

بیــامری خودبزرگ بینــی در ســتم گر و فزونــی ضعــف در ســتم دیده  مایــۀ  ظلــم 

می شــود کــه قــرآن کریــم از آن بــه طغیــان و از ایــن بــه اســتضعاف یعنــی ناتوان کــردن، 

تعبیــر کــرده اســت. ســؤال ایــن اســت کــه چــرا در نتیجــۀ مظــامل و اســتبدادها، روحیــۀ 

افراط گرایــی به ویــژه جمــود عقلــی به وجــود مــی آیــد؟ وقتــی افــراد و جوامــع از 

ــه  زیــر چکمه هــای اســتبداد، آزاد باشــند، توانایی هــای عقانــی آن هــا بــروز کــرده و ب

ــد. در نتیجــه انکشــافات و اکتشــافات به وجــود می آیــد  آمــوزش و پژوهــش می پردازن
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ــد؛ چنان کــه  ــۀ افراط گــری فروکــش می کن ــد و روحی ــاه دســت می یابن ــه رف ــع ب و جوام

ــامل  ــر و مظ ــی، فق ــری، ناآگاه ــدروی و افراط گ ــل تن ــاً عوام ــود، غالب ــاهده می ش مش

اســت.

ــی را در  ــی، نقص ــاه و معصیت ــر گن ــامع: ه ــه اجت ــر آن ب ــرد و اث ــودی ف ب- زوال و ناب

حیــات جوامــع به وجــود مــی آورد. از هــامن لحظه یــی کــه انســان بــه معصیــت و 

ــی  ــراً جرم ــر ظاه ــد. اگ ــه رساغ او می آی ــیه روزی ب ــذاب و س ــد، ع ــت می زن ــرم دس ج

ــه ظلــم را مرتکــب شــده اســت: مخصــوص و منحــرص به فــردی باشــد، باآنهــم دوگون

ــرد به وجــود  ــه ف ١( نقصــی را در زنده گــی، مرتکــب آن بنانهــاده و کاســتی را نســبت ب

آورده اســت. ایــن کاســتی اســت کــه نقــش آن از زنده گــی محــو منی شــود.

٢( نقــش دوم معصیــت فــردی، نقــص اجتامعــی اســت کــه بــه جامعــه زیــان می رســاند؛ 

چراکــه اگــر ایــن جــرم از زمــرۀ جرایــم علیــه نســل )زنــا و ملحقــات( آن باشــد، نــه تنهــا 

ــر را  ــل ب ــت و نس ــانده اس ــان رس ــز زی ــه نی ــه جامع ــه ب ــته؛ بلک ــتم رواداش ــود س ــه خ ب

آلــوده گردانیــده اســت. هامن گونــه کــه اجتــامع از مجمــوع افــراد شــکل گرفتــه اســت؛ 

ــۀ اجتامعــی داشــته و تعزیــری نامیــده می شــوند،  در چنیــن حالــت، جرایمــی کــه جنب

بــدون شــک اجتــامع را زیامننــد خواهــد ســاخت. بــه ایــن جهــت خداونــد در مــورد 

ــُه اَل  ــد: » إِنَّ ــت منی یاب ــعادت مندانه دس ــروزی س ــه پی ــز ب ــامل هرگ ــد: ظ ــامل می فرمای ظ

ــُح الظَّالُِمــوَن مســلامً.« )انعــام: ٢١( ظاملــان، رســتگار نخواهنــد شــد. چیــزی بســیار  یْفلِ

ــر  ــم ب ــت و ظل ــنت اس ــر خویش ــم ب ــران، ظل ــه دیگ ــم ب ــه ظل ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج قاب

ــه دیگــران اســت. ســعدی شــیرازی می گویــد: ــه نحــوی ظلــم ب خویشــنت هــم ب

یکــی بررس شــاخ و بن مـی برید

خداوند خـانه نـــــظر کـرد و دید

بگفـتا گر این شخص ستم می کند

نه بر من که بر خــویشنت می کند

                                                                                                 )سعدی، ١38٢ه: ص٦3(

را  بــری  فرهنگ هــا و متدن هــای  ظلــم  بــری:  فرهنــگ و متــدن  نابــودی  ج- 

رسنگــون می ســازد. ظلــم زمانــی بــه زوال و نابــودی متدن هــا و فرهنگ هــا می انجامــد 
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ــر  ــر و حقــوق وآزادی هــای ب ــر شــوند و صالحــان وعــادالن کم ت کــه ظاملــان بیش ت

ــا  ــوا َوَجَعلَْن ــامَّ ظَلَُم ــْم لَ ــَرى أَْهلَْكَناُه ــَك الُْق ــد: » َوتِلْ ــد می فرمای ــردد.  خداون ــامل گ پای

ــا را  ــا آن ه ــه م ــت ک ــی اس ــهرها و آبادی های ــن ش ــف: 59( ای ــًدا.« )که ْوِع ــم مَّ لَِمْهلِِكِه

هنگامی کــه ســتم کردنــد، هــاک کردیــم؛ و بــرای هاکــت شــان موعــدی قــرار دادیــم. 

آنــان ویرانه های شــان را بــا چشــم می بیننــد، و عــرت منی گیرنــد. 

ــم.«  ــع الظل ــی م ــر والیبق ــع الکف ــی م ــک یبق ــد: » امل ــام می فرمای ــی اس ــر گرام  پیام

ــم راه زوال  ــا ظل ــد و ب ــدل بپای ــاهی باع ــص57-98( پادش ــک، ١3٦9: ص ــام املل )نظ

بپیامیــد. ســعدی شــیرازی می گویــد:

پادشاهی که طرح ظــلم فگند

پای دیوار ملک خویش بکند

)سعدی: ص٢9(        

د- زیان هــای اجتامعــی ظلــم: از منظــر اجتامعــی، ظلــم باعــث می شــود کــه شــامری از 

ــن، رسکــش و متکــر می شــوند،  ــد، خودبزرگ بی ــرار گیرن مــردم اگــر در مقــام رهــری ق

نخــوت می ورزنــد و خودســتایی می کننــد. اگــر در موضــع پیــرو قــرار گیرنــد، زیردســت،  

فرومایــه  و ناتــوان قلمــداد می شــوند و بــه پســتی و زبونــی تــن می دهنــد و ایــن وضعیــت 

در فرهنــگ، آداب و رســوم و روابــط اجتامعــی تأثیــر می افگنــد. ســتم، برابــری 

ــود از  ــای خ ــه نیازه ــا ب ــراد و گروه ه ــت یابی اف ــع دس ــرد و مان ــن می ب ــا را از بی فرصت ه

ــب، رشــوه خواری  ــگ و فری ــه، نیرن ــن رو حیل ــی می شــود. از ای ــی و اخاق راه هــای قانون

و ســوء اســتفاده از قــدرت و دیگــر مظاهــر فســاد اخاقــی و اجتامعــی میــان آنــان رواج 

ــی  ــای اجتامع ــی دارای زیان ه ــرم و معصیت ــکاب هرج ــا، ارت ــر آن ه ــاوه ب ــد. ع می یاب

ــر می گــردد.  ــز ب ــه فــرد نی اســت و ب

       جرایــم علیــه اشــخاص؛ ماننــد قتــل، جــرح و قطــع عضــو، چنان کــه جنبــۀ فــردی دارد، 

ــۀ اجتامعــی  ــر از جنب ــر و خطرناک ت ــۀ فــردی آن زیانبارت ــز دارد. جنب ــۀ اجتامعــی نی جنب

آن اســت. از ایــن جهــت بــرای جنبــۀ فــردی آن خداونــد  قصــاص را مــروع فرمــوده کــه 

ضامــن حیــات بــر اســت و بــرای جــران زیــان اجتامعــی آن بایــد بــه جزاهــای تعزیــری 

متوســل شــد کــه مایــۀ تشــفی خاطــر مجنی علیــه، برقــرار نظــم و اســتقرار عدالــت اســت. 
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جرایــم علیــه نســل، بیش تــر نقش آفرینــی فــردی دارد؛ ولــی گــرد و غبــارش بــه اجتــامع 

نیــز رسایــت می کنــد. ایــن جرایــم نوعــی ظلــم بــه نســل بــر به شــامر می رونــد. جرایــم 

علیــه عقل)می گســاری و اســتعامل مــواد مخــدر(، ظلــم بــر عقانیــت بــر بــوده و جامعــۀ 

بــری را بــه زوال و نابــودی مواجــه می ســازند. جرایــم علیــه امــوال و مالکیــت، تجــاوز 

بــر اقتصــاد بــر بــوده و رسمایــه را بــه نابــودی مواجــه می ســازند. همچنــان هرجرمــی در 

حــدود خــود، در زوال حیــات بــر و عــامل هســتی نقــش تبــاه کننــده دارد و نوعــی ظلــم 

بــه شــامر مــی رود. از طــرف دیگــر برقــراری عــدل و برچیــدن بســاط ظلــم، بــه تناســب 

بیــن جــرم و جــزا نیــاز دارد.

ــا جرایــم کــه نــوع عمــدۀ مظــامل بــه شــامر می رونــد، تناســب بیــن        اگــر در مبــارزه ب

جــرم و جــزا برقــرار نشــود، عیــن ظلــم خواهــد بــود. در تناســب بیــن جــرم و جــزا 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 جــزا: مــادۀ ٢08(

ه- انجــام ســتمگران عرت انگیــز اســت: عــرت و اعتبــار، کاربــرد نــوع عقانیــت اســت 

ــان  ــه زی ــد و از آنچــه ب کــه انســان ها از اطــراف و گذشــته های خــود و دیگــران می گیرن

دیگــران بــوده، پرهیــز می کنــد و دیگــران را بــه اجتنــاب از آن توصیــه می کننــد؛ چنان کــه 

ــُة  ــَف كَاَن َعاِقبَ ــْر كَی ــمِّ فَانظُ ــی الْی ــْم ِف ــوَدُه فََنبَْذنَاُه ــاُه َوُجُن ــد: » فَأََخْذنَ ــد می فرمای خداون

الظَّالِِمیــَن.« )قصــص: 40( مــا نیــز او و لشــکریانش را گرفتیــم و بــه دریــا افکندیــم؛ اکنــون 

بنگــر پایــان کار ظاملــان چگونــه بــود. می بینیــم کــه خداونــد وقتــی فرعون و لشــکریانش 

را در دریــای نیــل غــرق کــرد، فرمــود: اکنــون ببینیــد کــه رسنوشــت و عاقبــت ســتمگران 

ــان و  ــقوط فرعونی ــل س ــباب و عوام ــه اس ــت ک ــن اس ــری ای ــت. عرت گی ــه اس چگون

انگیزه هــای زوال حکومــت آنــان و هرزورگــو و ستم پیشــۀ دیگــر را بررســی و از عواقــب 

ناگــوار آن دوری بجوییــم. پــس کیســت کــه از عواقــب ناگــوار ظلــم پند و عــرت بگیرد؟

ــد  ــت می آی ــت، به دس ــر رف ــرصاً تذک ــه مخت ــت: از آنچ ــتی اس ــۀ زوال هس ــم مای و- ظل

ــه اســت؛ چــون عــرض شــد  ــر و جهــان هســتی نهفت ــوع ب ــودی ن ــم، ناب کــه در دل ظل

ــه تکامــل. اگــر ظلــم روا داشــته شــود، در  ــم نقــص اســت و جهــان هســتی رو ب کــه ظل

ــل  ــیر تکام ــی در مس ــم تاریک ــد. ظل ــاز می مان ــل ب ــده و از تکام ــا گردی ــص رومن آن نق
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جهــان آفرینــش اســت و چــراغ عقــل بایــد پیوســته مشــتعل باشــد. گذشــته از نــگاه عقلــی 

ــد؛  ــم را ســبب زوال نظــام هســتی تلقــی می کن ــی وجــود دارد کــه ظل ــاره روایات در این ب

چنان کــه پیامــر گرامــی اســام می فرمایــد: بالعــدل قامــت الســموات واالرض. بــر اســاس 

عــدل آســامن ها و زمیــن اســتوار اســت. الزمــۀ ایــن حدیــث ایــن اســت کــه باظلــم نظــام 

ــد. ــتی راه زوال می پیامی هس
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نتیجه گیری

- هرچه به انسان می رسد، نتیجۀ عملی است که انجام داده است.

ــاه  ــنت رف ــی و ازبین رف ــای سیاس ــودی نظام ه ــا و ناب ــان و متدن ه ــۀ زوال جه ــم مای - ظل

اجتامعــی اســت. یعنــی نابــودی انســان بــه دســت خــودش انجــام می شــود.

- ظلم و بی عدالتی باعث زوال نظام تکوینی و نظام های بری است.

- عدالت ضامن امنیت و رفاه )دو نعمت بزرگ الهی( است. 

ــه  ــد و آن را در هم ــته باش ــنی داش ــف روش ــم تعری ــواع ظل ــه ان ــر از هم ــان اگ -  جه

ــید. ــد رس ــده آل خواه ــت ای ــدار و امنی ــح پای ــه صل ــد، ب ــکالش بزدای اش
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استقالل اقتصادی زن

                               از منظر اسالم
محمداعظم طارق

چکیده

انـگارۀ حاکـم در کشـور مـا ایـن اسـت کـه زنـان به لحـاظ اقتصـادی تابـع مردان بـوده و 

از خـود هیچ گونـه ملکیـت و دارایـی بـه طور مسـتقانه و بـدون اجازۀ شـوهر منی توانند 

داشـته باشـند. منشـأ ایـن نـوع نگـرش را اسـام دانسـته و گویا دیـن مقدس اسـام چنین 

دسـتوری داده اسـت؛ اما این پندار درسـت نیسـت، زیرا اسـام هامن طوری که مردان را 

در نتایـج کار و فعالیـت شـان ذی حـق می داند، زنان را نیز ذی حق شـمرده اسـت. آیاتی 

کـه بیانگـر اسـتقال اقتصـاد زنـان اسـت، بـه سـه دسـته انـد: نخسـت آیاتـی كه بـه طور 

رصیـح، زنـان را مالـك ملكیـت شـان می داننـد؛ مانند آیاتـی كه زنـان را مالـك میراث و 

اموالـی كـه كسـب می كننـد، قـرار داده  اسـت. دوم آیاتی كه در قالب دسـتور، بـه مردان 

امـر می  كننـد 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 كـرده  انـد؛ مانند هبـه، صلـح، فدیـه و وصیت. ایـن ترصفـات بیانگر آن 

اسـت كـه زنـان اسـتقال اقتصـادی تـام داشـته و هرگونـه خواسـته باشـند، بـدون اجـازۀ 

شـوهر می تواننـد ترصفاتـی کنند. 

واژه گان کلیدی: زن، مالکیت، استقال و قرآن.
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مقدمه

یکـی از پندارهـای رایـج در کشـور مـا ایـن اسـت کـه زنـان اسـتقال اقتصـادی ندارنـد. 

طـوری کـه بـا اتـکا بـر این نگـرش از میـراث، مهر و دیگـر فعالیت هـای مرتبط بـه حوزۀ 

اقتصـادی اکـرثاً محـروم انـد؛ در حالـی یکـی از مسـلامت دین مقدس اسـام 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 تـرصف کند.

       در اسـام، افـزون بـر آن کـه زن دارای جایـگاه رفیـع انسـانی اسـت، از جایـگاه 

حقوقـی نیـز برخـوردار اسـت کـه حقوق اقتصـادی و حق مالکیـت و اسـتقال، از موارد 

آن می باشـند. اسـام در عیـن ایـن کـه بـه زن چنین اسـتقال اقتصـادی در مقابل شـوهر 

داده اسـت؛ بـرای شـوهر هیـچ حقـی در مـال، کار و معامـات زن قـرار نـداده اسـت.

بیانگـر اسـتقال  بـه بحـث و بررسـی گرفتـه خواهـد شـد کـه  در ایـن مقالـه مـواردی 

اقتصـادی زنـان از منظـر اسـام، مخصوصـاً قـرآن کریـم به عنـوان مسـلم ترین منبـع این 

می باشـد. دیـن 

1- آیاتی که به طور رصیح مالكیت زنان را به رسمیت شناخته است

الـف- آیـۀ ارث: »لِّلرَِّجـاِل نَصیـٌب ِمامَّ تَـرََك الَْوالِـَداِن َوالَقَْربُوَن َولِلنَِّسـاِء نَِصیٌب ِمـامَّ تَرََك 

ْفُروضا«.)نسـاء:7( براى مـردان از آنچه  الَْوالِـَداِن َوالَقَْربُـوَن ِمـامَّ قَـلَّ ِمْنـُه أَْو كَـرُثَ نَِصیبـا مَّ

پـدر و مـادر و خویشـاوندان ]آنـان[ بـر جـاى گذاشـته اند، سـهمى اسـت و بـراى زنـان 

]نیـز[ از آنچـه پـدر و مـادر و خویشـاوندان ]آنان[ بر جاى گذاشـته اند سـهمى ]خواهد 

بود[.

      در فرهنـگ عـرب جاهلـی، میـراث به كسـی داده می شـد كه بتواند در وقـت كارزار، 

اسـلحه بـه دسـت گرفته، در میدان نرد حارض شـود، با دشـمنان بجنگـد و از حریم قبیله 

دفـاع كنـد. در ایـن فرهنـگ، امـوال میـت، نصیـب مـردان فامیل می شـد. گرچـه از اقوام 

دور باشـند؛ زیـرا تنهـا مـردان از عهدۀ ایـن مهم بر می  آمدنـد. در نتیجه، زنـان و كودكان 

از ارث بهره  یی نداشـتند. ) طری،١4٢0هـ،  ج 7 : ص 599(

       از همیـن سـبب زمانـی كـه اوس بـن مالـك انصـاری وفـات یافت، بر مبنـای فرهنگ 

عـرب جاهلـی برادرزاده هایش)عرفجـه و سـوید( همـر وی)ام كحـه( و دخرتانـش را 
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میـراث ندادند. ایشـان به محرض پیامر اسـام )ص( آمده شـكایت كردنـد، همین آیت نازل 

شـد. ) بلخی، ١4٢3هــ، ج١: ص 358 (

       در چنیـن فضایـی، قـرآن بـا قاطعیـت متـام و با ترصیح به »نسـاء« در برابـر »رجال«، در 

جملـۀ  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 داخل كـردن الم اختصـاص به هریـك از آن ها، 

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 

تریـع ارث زنـان، بـر فرهنگ بی اسـاس عرب جاهلـی، خط بطان كشـید؛ زن را همچون 

مـرد مالـك دانسـت و این تفـاوت را از میان برداشـت. ) مظهری، ١4١٢هــ، ج ٢: ص 95(.

«. ) نسـاء: 3٢(  ب- آیۀ دسـتمزد: »لِلرَِّجاِل نَِصیٌب ِمامَّ اكْتََسـبُواْ َولِلنَِّسـاء نَِصیٌب ِمامَّ اكْتََسـْنَ

مـردان را نصیبـی اسـت از آنچه به دسـت می آورند و زنـان را نصیبی.

»واژۀ كسـب در فرهنگ هـای واژه شناسـی، بـه طلـب روزی، جمع كـردن و سـودبردن معنا 

شـده اسـت.« )راغـب اصفهانی،١404هــ ق: ص43١( واژۀ »اكتسـاب« كـه افتعـال از ایـن 

مـاده اسـت، هـامن معنـا را می  رسـاند، با ایـن تفاوت كه »كسـب« مطلـق بوده و بـه هرگونه 

بهـره و درآمـدی گفتـه می  شـود؛ اما »اكتسـاب«، ویژۀ بهره هایی اسـت كه انسـان بـا اختیار 

و قصـد تحصیـل می كنـد. )هامن(

      واژه هـای »كسـب« و »اكتسـاب« در قـرآن، معمـوالً در تـاش معنوی و عمل شایسـته و 

ناشایسـته بـه كار رفتـه  انـد؛ اما در این آیه به معنای تاش مادی نیز تفسـیر شـده  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 بهره  یی 

اسـت كـه از طریـق تجـارت، زراعـت و ماننـد آن ها عایـدش می شـود؛ این امـر بیان کنندۀ 

ایـن اسـت کـه زن و مـرد در شایسـته گی مالكیـت بـر اشـیا و اموال تفاوتـی ندارنـد. زن نیز 

مثـل مـرد مالـك دارایی  هایـی اسـت كـه از طریق كسـب و تاش مـادی به دسـت می آورد 
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یـا از طریـق مهـر و ارث و نفقـه عایدش می  گـردد. ) مظهری، ١4١٢هــ، ج ٢: ص 95(

2- آیاتی که پرداخنت اموال زنان را واجب می داند

الـف- آیـۀ مهریـه: »وَآتُواْ النَِّسـاء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلًَة«)نسـاء: 4( به هنـگام ازدواج، مهر زنان را 

كه بخششـی از سـوی شـام به آنان اسـت، بپردازید.

      »آتـوا« فعـل امـر بـه معنـای »اعطـوا« اسـت. در مخاطـب آن دو احتـامل اسـت: یكـی 

شـوهران، دیگـری اولیـا. )رازی، ١4٢0هــ، ج5، ص ١٢3( »صدقـات« جمـع »صدقـه« بـه 

معنـای مهـر و چیـزی كـه زوج به هنـگام ازدواج، برای همرش پیشـكش می كنـد. اضافۀ 

آن بـه ضمیـر »هن« دلیل بر اختصاص و مالكیت زن نسـبت به مصداق اسـت. آیـۀ )وَآتُواْ 

( خطـاب بـه هركـدام از دو گـروه پیش گفته باشـد، بر وجـوب پرداخت  الِنَسـاء َصُدقَاتِِهـنَّ

مهریه بـه زنان داللـت دارد. 

      بنابرایـن، بـر اولیـا یـا شـوهران واجب اسـت كه مهریـۀ زنـان را در اختیارشـان بگذارند. 

ایـن خطـاب عـاوه بـر اثبـات اسـتحقاق زن نسـبت به مهـر، اسـتقال او در تـرصف را نیز 

بیـان می كنـد؛ زیـرا الزمـۀ وجـوب پرداخـت مهریـه و قـراردادن آن در اختیـار زن، جـواز 

هرگونـه تـرصف در آن اسـت. ) شـافعی، ١4٢7هــ، ج٢: ص5١9(

»فَـاَم اْسـتَْمتَْعتُم ِبـِه ِمْنُهـنَّ فَآتُوُهـنَّ أُُجورَُهـنَّ فَِریَضـًة«. )نسـاء:٢4( زنانـی را كـه اسـتمتاع 

می  كنید)بـه عقـد دایمـی خـود در می آورید( مهرشـان را بدهید كه بر شـام واجب اسـت.

      »اُجـور« جمـع اَجـر، در ایـن آیـه، عیـن یـا منفعتـی اسـت كـه مـرد در ازدواج بـه عنوان 

مهـر بـه زن می  پـردازد. اضافـه »اجـور« بـه »هـّن« دلیل بـر اختصـاص آن بـه زن و مالكیت 

وی نسـبت بـر مهـر اسـت. امـر »آتوهن« خطـاب به مردانی اسـت كـه قصـد ازدوج دارند؛ 

آنـان را موظـف كـرده كـه مال یـا منفعتی را كه بـرای زن منظـور می  كنند، بـه وی بپردازند. 

امـر بـه پرداخـت امـوال زنان به خودشـان، مسـتلزم جـواز ترصف آن هـا در آن اسـت. بنابر 

ایـن، امـر در ایـن آیـه نیز عاوه بـر اثبات مالكیت زن بر مهـر، اسـتقال وی در ادارۀ آن را 

نیـز اثبـات می كند. )شـافعی، پیشـین، ج٢: ص 57٦(

ب- آیۀ مزد شیر: 

«. )طـاق:٦( پس اگر زنان برای شـام به فرزند شـیر  »فَـإِْن أَرَْضْعـَن لَُكـْم فَآتُوُهـنَّ أُُجورَُهـنَّ

می دهنـد، دسـتمزد آن هـا 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، عاوه بـر اصل مالكیت زن نسـبت 

بـه آن مـال، بر اسـتقال وی در اداره آن نیـز داللت دارد.

3- آیاتی که برمرشوعیت ترصف زنان داللت می کند

الـف- آیـۀ هبـه: »فَإِن ِطْنَ لَُكْم َعن َشـی ٍء ِمْنُه نَْفسـا فَُكلُـوُه َهِنیئا َمِریئا.«)نسـاء:4( اگر آنان 

چیـزی از آن)مهـر( را بـا رضایـت خاطـر بـه شـام ببخشـند، حال و گـوارا مـرصف كنید. 

جملـه »طَـن عن شـی ٍء نفسـا« به معنای بخشـیدن چیزی با رضایت خاطر اسـت. )نسـفی، 

١4١9هـ، ج١: ص 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 

خـود نـگاه دارنـد و منی   تواننـد در آن تـرصف كنند.

      اكنـون خطـاب بـه شـوهران می فرمایـد: اگر زنان بـا رضایت خاطر مقـداری از مهر را به 

شـام بخشـیدند، مجازید در آن ترصف كنید. ) واحدی ١4١5هـ، ج ٢، ص ١١( 

      جملـه »فَُكلُـوُه َهِنیئـا َمِریئـا« جواب رشط اسـت. امر »كُلُوا« خطاب به شـوهران اسـت و 

بـر جـواز تـرصف آنان در اموالـی كه بدان ها هبه شـده، داللت دارد. مجازشـمردن ترصف 

شـوهران در ایـن مـال موهـوب از سـوی خداونـد، خود دلیـل بر مروعیت بخشـش های 

زن از امـوال خـود اسـت؛ زیـرا اگـر این گونـه تـرصف بـرای زن مجـاز نبـود، امـوال زن از 

نظـر رشعـی بـه شـوهر منتقل منی گردیـد و در نتیجه، به شـوهر اجـازۀ تـرصف در آن داده 

منی شـد.

       بنابرایـن، از آیـۀ مذکـور فهمیـده می شـود كـه »هبـه«- كه نـوع خاصی از نقـل و انتقال 

و تـرصف در امـوال اسـت- بـرای زن جایز می باشـد. زن می تواند بخشـی از امـوال خود را 

به شـوهر ببخشـد. )اصفهانی،١4٢0هـ، ج 3: ص ١09٦(

ب - آیـه صلـح: »َوإِِن اْمـرَأٌَة َخافَـْت ِمن بَْعلَِها نُُشـوزا أَْو إِْعرَاضا فَاَ ُجَنـاَْح َعلَیِهاَم أَن یْصلَِحا 

لْـُح َخیـٌر«. )نسـاء: ١٢8( و اگـر زنـی از طغیـان و رسكشـی یـا اعـراض  بَیَنُهـاَم ُصلْحـا َوالصُّ

شـوهرش بیـم داشـته باشـد، مانعـی نـدارد با هـم صلح كننـد و صلح بهرت اسـت.

از حـرضت علـی كـرم اللـه وجهـه روایـت اسـت كـه ایـن آیـت دربـارۀ مـردی اسـت كـه 

همـر خـود را دوسـت نـدارد و تصمیـم گرفتـه اسـت او را طـاق دهـد. زن كـه بـه طاق 
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و جدایـی راضـی نیسـت، بـه وی می گویـد: مـرا به همـری قبول کـن، من نیـز از حقوقی 

كـه بـر گـردن تـو دارم می گـذرم و از مـال خـود بـه تو می دهـم و تو را نسـبت بـه حقی كه 

در روز و شـب بـر تـو دارم، حـال می كنـم. ) مجاهـد، ١4١0هــ، ج ١: ص ٢٦9( همچنان 

از حـرضت ابـن عبـاس نقـل شـده اسـت که ایـن آیـه مربوط بـه موردی اسـت كـه مردی 

از همـر خویـش خوشـنود نیسـت و می خواهـد او را طـاق دهـد، زن نیـز از جدایـی و 

طـاق ناخرسـند اسـت. وی در برابـر عـدم طـاق، بعضـی از حقوقـش مثـل قسـم و نفقـه 

را بـا شـوهر مصالحـه می كنـد. ایـن صلـح جایـز اسـت. )هـامن: ص ٢70( بنابـر ایـن، این 

آیـه در ارتبـاط بـا نشـوز مرد اسـت. قـرآن در موردی كه مرد ناشـز شـده و حارض بـه ادامۀ 

زنده گـی نیسـت، راهكار مصالحه را پیشـنهاد كرده اسـت. بر اسـاس این آیـه، زن می تواند 

در چنیـن مـوردی بـرای جلب توجـه مرد و دل گرم كـردن وی، برای ادامـۀ زنده گی 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 تـرصف در اموال را، كـه به آن 

»صلـح« گفتـه می شـود، بـه زن اجازه داده اسـت.

ـوُهنَّ َوقَْد فَرَْضتُْم لَُهـنَّ فَِریَضًة فَِنْصُف َما  ج - آیـۀ عفـو: » َو إِن طَلَّْقتُُموُهـنَّ ِمـن قَبِْل أَن مَتَسُّ

فَرَْضتُـْم إاَلَّ أَن یْعُفـوَن«. )بقـره: ٢37( و اگـر زنـان را پیش از آمیزش طـاق دهید، در حالی 

كـه مهـری بـرای آنـان تعیین كـرده ایـد، نصف آنچـه را تعیین كـرده  ایـد )به آنـان بدهید( 

مگـر آن كه آنـان )حق خود را( ببخشـند.

رشح مفـردات: »یْعُفـوَن« از ریشـۀ »عفـو« اسـت. بـرای ایـن واژه، معانـی متعـددی مثـل 

درگذشـنت از گناه و ترك عقاب، حال ترین مال، گذشـت، بخشـش و معروف ذكر شـده 

اسـت كـه در این جـا به معنای »گذشـنت از مال« اسـت. ) ابـن منظـور، ج 4: ص ٢70( این 

كلمه میان دو صیغۀ جمع مذكر)صیغۀ سـوم( و جمع مؤنث)صیغۀ ششـم( مشـرتك اسـت. 

)بیضـاوی، ١4١8هــ، ج ١: ص ١47( امـا مـراد از آن در ایـن آیـه، بـه قرینـۀ سـیاق جمـع 

مؤنـث و فاعـل آن زنـان مطلّقـه اسـت. )ابن كثیـر، ١4٢0هــ، ج ١: ص ٦43(

»فَِنْصـُف« جـواب رشط اسـت. تقدیـر آن »فعلیكـم نصـُف فرضتـم« یـا »فلُهـنَّ نصـُف 

مـا فرضتـم« اسـت؛ یعنـی نصـف مهـر بـر عهـدۀ شـام واجـب یـا نصـف مهـر را زن مالك 

أبوحیان،١4٢0هــ، ج ٢: ص 534(  ( می شـود. 
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      آیـۀ مذکـور خطـاب بـه مردان می فرمایـد: اگر همری اختیار و بـرای وی مهری تعیین 

كردیـد و پیـش از عروسـی او را طـاق دادیـد، بر شـام واجب اسـت نیمی از مهـری را كه 

معیـن كـرده  ایـد بـه وی بپردازیـد؛ مگر آن كـه زن از آن مال درگذرد و به شـام ببخشـد كه 

در ایـن صـورت پرداخـت آن نصف، بر شـام واجـب نخواهد بود.

      ایـن آیـه، عفـو زن نسـبت بـه نصـف مهر را مروع دانسـته اسـت؛ زیـرا اگـر زن از نظر 

رشعـی مجـاز بـه عفو از مال خـود نبود و منی توانسـت شـوهر را از وجـوب پرداخت مهر 

عفـو كنـد، حالت عفو زن از سـایر حاالت اسـتثنا منی شـد. 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.

د - آیـۀ فدیـه: »فَـإِْن ِخْفتُـْم أاَلَّ یِقیـام ُحُدوَد اللّـِه فَاَ ُجَنـاَح َعلَیِهاَم ِفیـام افْتََدْت ِبـه«. )بقره: 

٢٢9( اگـر برتسـید كـه حـدود الهـی را رعایت نكنند، مانعی برای آنان نیسـت كـه زن فدیه 

و عوضـی بپردازد)و طـاق بگیرد(.

      ایـن آیـه در ارتبـاط بـا طـاق »ُخلـع« نـازل شـده و »افتـدت بـه« كنایـه از ُخلـع اسـت. 

)بلخـی، پیشـین، ج ١: ١98( »افتـدی« از ریشـۀ »فدیـه« و »فـداء« اسـت. »فدیـه« عبـارت 

اسـت از مـال یـا چیـزی كـه بـه جای چیـز دیگـر قـرارداده شـود تـا رضری را از شـی  دوم 

برطـرف كنـد و باگـردان آن شـود؛ مثـا بـه مالـی كـه بـرای آزادسـازی اسـیر پرداخـت 

می شـود، »فدیـه« می گوینـد. مقصـود از »افتـداء« در ایـن آیـه، عوضـی اسـت كـه زن بـه 

شـوهر می  پـردازد تـا از وی طـاق گرفته، خـود را از بند زوجیت او آزاد كنـد. در آغاز این 

آیه آمده اسـت: » َو ال يَِحلُّ لَُکْم أَْن تَأُْخُذوا ِمامَّ آتَيْتُُموُهنَّ َشـيْئاً«. ) بقره: ٢٢9( برای شـام 

حـال نیسـت كـه چیـزی از آنچـه را بـه آنـان داده  اید، پـس بگیرید.

      سـبب آن نیـز واضـح اسـت؛ زیـرا آنچـه بـه عنـوان مهـر پیشـكش می  شـود، بـه زن 

اختصـاص یافتـه، ملـك او می شـود و كسـی منی توانـد در ملـك دیگـری بـدون اجـازه و 

رضایـت مالـك، تـرصف كنـد. سـپس بیـان داشـته اسـت: » إاِلَّ أَن یَخافَـا أاَلَّ یِقیـام ُحـُدوَد 

اللّـِه«. )بقـره:٢٢9( مگـر این كـه دو همر 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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تـرصف كنـد. بنابـر ایـن، در ایـن آیـه نیـز خداونـد بـه زن اجـازه داده اسـت كـه در مال 

تـرصف كنـد و از آن در راه خـروج از پیـامن زوجیـت اسـتفاده كنـد.

ْم يَُكـن لَُّهنَّ َولَـٌد فَـِإن كَاَن لَُهنَّ  ه - آیـۀ وصیـت: » َولَُكـْم نِْصـُف َمـا تَـرََك أَْزَواُجُكـْم إِن لَـّ

بُـُع ِمـامَّ تَرَكْـَن ِمـن بَْعـِد َوِصيَّـٍة يُوِصـَن ِبَهـا أَْو َديْـٍن«. )نسـاء: ١٢( و بـرای  َولَـٌد فَلَُكـُم الرُّ

شـام نصـف میـراث زنانتـان اسـت، اگـر آن هـا فرزنـدی نداشـته باشـند؛ و اگـر فرزنـدی 

داشـته باشـند، یـك چهـارم از آِن شامسـت، پـس از انجـام وصیتی كـه كرده  انـد و ادای 

آن ها. دیـن 

       ایـن آیـه، سـهم ارث شـوهر از همـر خویـش را، پـس از اخـراج بدهی هـای زن و 

پـس از عمـل بـه وصیـت وی مقـرر كـرده اسـت. معنـای این سـخن آنسـت كـه وصیت 

زن مـروع اسـت و او هـم می  توانـد 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 مـرصف كنـد یـا هرطـوری كـه مایل باشـد، اسـتفاده كنـد. ) شـافعی، پیشـین، ج 

٢: ص 539(
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نتیجه گیری

از آنچـه گفتـه شـد، ایـن نتیجـه به دسـت می آیـد كـه اسـام حقـوق اقتصـادی زن را بـه 

رسـمیت شـناخته و مـوارد آن را طـی آیـات قرآنـی مشـخص گردانیـده اسـت، آنهـم در 

رشایطـی كـه بـه زن هیچ گونـه ارزشـی قایـل نبودنـد؛ حتـا نسـبت به انسـانیت زن شـك و 

تردیدهایـی وجـود داشـت. بـه بیـان دیگـر اسـام طـوری اسـتقال اقتصـادی زن را بـه 

رسـمیت شـناخت كـه نـه بـه عزتـش زیانـی وارد شـود و نـه حسـن و زیبایـی و كرامـت 

ببیند. انسـانی اش صدمـه 

      انگیزه یـی كـه اسـام بـر مبنـای آن اسـتقال اقتصـادی زن را به رسـمیت شـناخته 

اسـت، عدالـت محـوری و انسان دوسـتی اسـام بـوده، نه كـدام اغراض مـادی و اهداف 

شـهوانی و اسـتثامرگری كارخانه داران و رسمایه داران، چنان كه در عقب برنامۀ اسـتقال 

اقتصـادی زنـان در دنیـای امـروز چنیـن انگیزه هایی وجـود دارد. 

      بـه عبـاره دیگـر، به رسـمیت شـناخنت اسـتقال اقتصـادی زنـان از جانـب اسـام، در 

نتیجـه اعتصابـات و تظاهـرات و نشسـت های گوناگون زنـان صورت نگرفته اسـت؛ بلکه 

از آن جهـت كـه اسـام دین عدالت محور 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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رسبلونه او په ژورنالېستي ژبه کې یې   

                  سمه کارونه

رحیم الله 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 ليــکي و. د احمــد مامــا دی.

      اوســرتبلونه 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 اوســرتبلونو شــمېر خــورا زیــات دی، مــوږ دلتــه هغــه 

ــه  رسبلونــه او اوســرتبلونه تــر بحــث النــدې نیســو، چــې لیکــوال یــې پــه ســمه کارون

کــې تېروځــي او د یــو او بــل پــر ځــای يــې کاروي.

رسیزه: 

ــه  ــه ک ــن کار دی، هغ ــه اړی ــمه کارون ــرتبلونو س ــو او اوس ــې د رسبلون ــه ک ــره ژب ــه ه پ

ژورنالېســتي ژبــه وي او کــه اديب یــا هــم کومــه بلــه ژبــه؛ خــو پــه ژورنالېســتي ژبــه کــې 

ــه دغــه ډګــر کــې کار  ــد د ژورنالېســتانو او هغــه څــوک چــې پ ــه بای یــې ســمه کارون

کــوي، د رسبلونــو او اوســرتبلونو پــر ســمه کارونــه بایــد پــوه وي. کــه پــه ژورنالېســتي 

ــه کارول يش، د جملــو پــه حالــت  ــه او اوســرتبلونه ســم ون ــه کــې دا دواړه، رسبلون ژب

ــتي  ــه ژورنالېس ــي او پ ــون راځ ــوره ډول بدل ــه پ ــې پ ــا ک ــه مان ــې پ ــت ی ــې وخ او ځین

ــا ده. هــر  ــه مان ــون د ژورنالېســت او رســنۍ د مــرګ پ ــا بدل ــو کــې د مان موضــوع ګان

ژورنالېســت او لیکــوال چــې د ژورنالېــزم پــه ډګــر کــې کار کــوي، بایــد د رسبلونــو او 

اوســرتبلونو 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 

ــر ځــای  ــه رســنیو کــې داســې کســان ځــای پ ــه دود شــوه او پ د کلمــو ناســمه کارون

شــول، چــې د لیکوالــۍ لــه فــن رسه بلــد نــه وو. اوس هــم مــوږ پــه رســنیو کــې ځینــې 

ــو( رسه د  ــاړو )وندون ــه ت ــه او ل ــمه کارون ــرتبلونو س ــو او اوس ــې د رسبلون ــان چ کس

ــل او  ــت دي. د رسب ــده بوخ ــه دن ــږي، پ ــه پوهې ــر ن ــه توپی ــرتبلونو پ ــو او اوس رسبلون

ــه او  ــې رسبلون ــه ده، چ ــوازې دا ن ــه ی ــو موخ ــه م ــې څخ ــمې کارون ــه س ــرتبل ل اوس

اوســرتبلونه دې لــه امايــي اړخــه ســم ولیــکل يش. موخــه مــو دا ده، چــې د رسبــل او 

ــه وپوهېــږو. ــر ســمه کارون اوســرتبل پ
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په ژورنالېســتي ژبه کې د رسبلونو سمه کارونه:

ــه او  ــې رسبلون ــه ده، چ ــث ويش، اړین ــوع بح ــه موض ــر دغ ــې پ ــدې چ ــر دې وړان ت

ــږو. ــې وپوهې ــدو ي ــر دن ــو او پ ــرتبلونه وپېژن اوس

      رسبلونــه او اوســرتبلونه 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 

ــه  ــا »کل ــيي، ی ــت ښ ــد ملکی ــې د احم ــوي، چ ــاده ک ــا اف ــو مان ــم(؛ ن ــد قل يش )د احم

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(

ــا  ــوم ی ــل ن ــوه ب ــوم نســبت ی ــوه ن ــه دي، چــې د ی ــا: »دا هغــه ډول ترکیبون ــه وین ــه بل پ

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 

ــاوې هــم وررسه  ــه کــوي او د کلمــې مان ــوي اشــتقاقونه رامنځت کلمــو رسه نښــي او ن

بدلــون مومــي. رسبلونــه او اوســرتبلونه برعکــس، لــه کلمــو رسه نــه نښــي او لــه کلمــو 

ــه  ــه راځــي. بل ــون ن ــا کــې کــوم بدل ــه مان ــو ځــای وايل کــې د کلمــو پ ــه ی ــې پ رسه ی

ــوم او نومځــري څخــه وړانــدې او وروســته  ــه ن ــه او اوســرتبلونه تــل ل دا چــې رسبلون

راځــي، خــو تــاړي )وندونــه( بیــا لــه نــورو کلمــو، صفتونــو او فعلونــو رسه هــم راتــای 

يش.

۱ – رسبلونه

»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 
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یــې وویــل، بیــا راشــه. احمــد تــه ووایــه. احمــد تــر کــوره پــورې ورســوه. پــر تختــه ناســت 

وو. پــه پښــتو یــې ليــکي 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 غرګــو 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(

۲ – اوسرتبلونه: 

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، 

ــدې، کره. غون

۲- اشــتقاقي او ترکيبــي: لپــاره، لــه مخــې، دننــه، د بانــدې، پســې، رسبېــره، راهیســې، رسه 

ــه. رسه، رسه ل

ــو پــه ملتیــا  ــا درغــي اوســرتبلونه: پــه پښــتو کــې زیاتــره د )د( او )پــه( رسبلون ۳- بــدل ی

ــه ګــډون،  ــات دی، لکــه: پ ــر زی ــې ډې ــږي، چــې شــمېر ی ــو جوړې ــو او نومون ــه صفتون ل

پــه درنــاوي، پــه مرســته، پــه اړه، پــه ماتــړ، پــه خوښــه، پــه مینــه، پــه اړونــدۍ )پــه اړونــد 

ــخ ۲۰۵( ــار ۱۳۸۴:م ــه ننګه...)زی ــوۍ، پ ــه پل ــم(، پ ناس

      رسبلونــه او اوســرتبلونه هېڅکلــه بایــد لــه کلمــې یــا مورفیــم رسه ګــډ ونــه لیــکل يش، 

ــي  ــڅ ژبن ــه هې ــږي. پ ــه منځــه وړل کی ــم آواز ل ــه ښــکاره د زورکــي )ه/ә( فونی ځکــه دلت

ــې  ــم دې د لیکن ــی فونی ــا لرونک ــې مان ــې د کلم ــوالی، چ ــه يش ک ــوک ن ــې څ ــون ک قان

معیــار پــه خاطــر لــه منځــه یــويس، لکــه: ځینــي بېلګــې يــې پــه الندینــي چــوکاټ کــې 

ښــیوو.
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ــه د  ــکلو ت ــو ش ــې څ ــه ک ــوه لیکن ــه ی ــه خپل ــار پ ــد زی ــاور احم ــور مج ــد دوکت پوهان

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، 

ــه  ــای ت ــدا ډول، پ ــه، هم ــدل، همدارنګ ــه کې ــول، رامنځت ــه ک ــګ، رامخت ــه رات منځت

رســول.

کله کله که رسبلونه او اوســرتبلونه 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؛ 

ــد ودرول يش،  ــو ژر بای ــاوان وي، ن ــزه ت ــه وي او یومخی ــې ن ــه پک ــې ګټ ــه چ ــو کل خ

ځکــه خــو د رسبلونــو او اوســرتبلونو ګــډه لیکنــه د ژبــې پــه تــاوان ده او ګټــه نــه لــري.

 
ناسم                      سم   

لدې                    له دې  
ېملخ                  ېله مخ  

لپاره                   له پاره  
لخوا                    له خوا  

ملا                      له ما  
لتا                      له تا  

 ناسم                  سم
 پکار               کارپه 

 پدې               په دې
 پناز                په ناز

 پخیر              په خیر
 ناوېته ځم         ناوې ته ځم
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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.

ــوږ  ــات دی، م ــر زی ــمېر ډې ــرتبلونو ش ــو او اوس ــې د رسبلون ــتو ک ــه پښ ــې پ ــه چ څنګ

دلتــه هغــه رسبلونــه او اوســرتبلونه تــر بحــث النــدې نیســو، چــې زیاتــره لیکــوال یــې 

ــل پــر ځــای يــې کاروي. ــه پوهېــږي او د یــو او ب ــه بانــدې ن پــه ســمه کارون

۱ـ پــه: »د غــه رسبــل لــه )کــې( اوســرتبل رسه د اړونــد نــوم ظــريف حالــت یــا ځــای 

ــه  ــای څرګندون ــه د ځ ــې دلت ــې، چ ــور ک ــه ک ــې، پ ــي ک ــه ټولګ ــه: پ ــدوي، لک څرګن

ــرتبل رسه وکارول يش.  ــې( اوس ــه )ک ــل ل ــد ت ــل بای ــه( رسب ــو )پ ــوي. ن ک

      لــه )پــورې( اوســرتبل 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( اوســرتبل 

ــه  ــه یــوه آل رسه د دغــه رسبــل راتلــل د آلــې حالــت راښــیي، یعنــې چــې کــوم کار پ

ــه بیــايت رسه، پــه خوښــۍ رسه.  ــا کېــږي، لکــه: پــه زور رسه، پ رسه تــررسه شــوی او ی

ــو يش  ــې د ی ــا دا چ ــدوي. مان ــی څرګن ــې وال ــه پس ــه، پرل ــې کارون ــې( رسه ی ــه )پس ل

واقــع کېــدل پــه بــل يش پســې، لکــه: پــه تــا پســې، پــه ســختۍ پســې اســاين راځــي، پــه 

ژمــي پســې پرلــی دی. دا خــره بایــد لــه یــاده ونــه اېســتل يش، چــې کلــه کلــه )رسه( 

اوســرتبلونه تــرې لویــدای هــم يش، لکــه: پــه چــاړه، پــه خوښــه کــه پــه زور وي، پــه 

تــا اړه نــه لــري، چــې دلتــه د )رسه( او )پــورې( اوســرتبلونه لــه جملــو څخــه لوېــديل 

دي.« ) زیــار،۱۳۸۴، مــخ: ۲۰۵(

۲ـ پــر: »یــو باندینــی )اســتعایي( رسبــل دی، چــې لــه )بانــدې( اوســرتبل رسه کارول 

کېــږي او دغــه اوســرتبل زیاتــره وخــت لــه جملــو څخــه غورځــول کېــږي، لکــه: پــر 

ــه بانــدې بــل څــه یــا  ــا پــر ځمکــه. پــر زړه بانــدې یــو څــه پــر خول ځمکــه بانــدې ی

پــر زړه یــو څــه، پــر خولــه بــل څــه، پــر وخــت، پــر کــور، پــر ورځ، پــر لســو بجــو، پــر 

ــر میاشــت«  ــور. یــوه اســتثنا چــې موجــوده ده هغــه دا چــې »پ ۱۳۹۵ کال او داســې ن
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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 اوســرتبلونو رسه او )پــر( لــه خپلــو اړونــدو اوســرتبلونو 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 بېابېلــو اوســرتبلونو رسه راتــاى يش 

ــا بدلــوي، چــې د جملــې پــه مانيــز  ــا بدلــوالى يش، لومــړى د يــوې جملــې مان او مان

بدلــون رسه پراگــراف بلــه مانــا اخــي او د پراگــراف لــه توپــر رسه پــوره مــنت بدلــون 

مومــي او هغــه جــاج څرگنــدوي، چــې اصــاً د ليكــوال موخــه او هيلــه نــه وي.

       كــه مــوږ وغــواړو د رسبلونــو ځايونــه وپېژنــو؛ بايــد هغــه او ســرتبلونه وپېژنــو، چــې 

لــه خپلــو رسبلونــو رسه جوخــت راځــي؛ يانــې پــوه شــو، چــې كــوم رسبــل لــه كــوم 

اوســرتبل رسه كارېــږي. د بېلګــې پــه ډول: )پــه( لــه )كــې(، )رسه(، )پــورې(، )پســې( 

ــه  ــې ادات پ ــې وړ ده، چ ــره د يادون ــوه خ ــو ي ــاى يش؛ خ ــورو رسه رات ــې ن او داس

ــه  ــه نښــي؛ لكــه وروســتاړي يــا مختــاړي چــې نښــي. ادات ل كــوم مورفیــم پــورې ن

ــه راځــي،  ــو ت ــه اوســرتبلونه د يــوې كلمــې دواړو اړخون کلمــو بېــل راځــي او رسبلون

ــه:  ــي، لك ــت راځ ــته جوخ ــې وروس ــر كلم ــرتبلونه ت ــې او اوس ــه مخک ــې رسبلون يعن

)كتــاب پــه كوټــه كــې دى.( پــه دغــه جملــه كــې )پــه( رسبــل او )كــې( اوســرتبل 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.

ــه  ــاره ن ــپړتيا لپ ــه( رسه )رسه( د بش ــه )پ ــال ل ــر مه ــدا پ ــت د غږې ــرى وخ ــوږ ډې       م

راوړو او دغــې ســتونزې زمــوږ پــر ليكنــو هــم اغېــز کــړی؛ ځكــه مــوږ پــه ليكنــه كــې 

هــم لــه )پــه( رسه )رسه( اوســرتبل 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 )in( دى او د هغــې ښــكارندې شــتون 

ښــيي، چــې د يــو څــه پــه دننــه كــې وي، لكــه: توريــال پــه كــور كــې دى. 

د )پر( رسبل اوســرتبلونه او بېلگې يې په الندې ډول دي: 

ــدې  ــې پدي ــې )on( دى او د هغ ــادل ي ــي مع ــې د انګلی ــدې( رسه، چ ــه )بان ــر( ل )پ

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 

ــې  ــم كار دى، چ ــو ناس ــم ي ــكل ه ــېره( لي ــره(، )برس ــداراز )رسبې ــوي. هم ــه ك تېروتن

زمــوږ ځينــې ليكــوال او ژورنالېســتان يــې تــر اوســه پــايل. د )پــر( او )رسبېــره( بېلگــې 

پــه النــدې ډول دي: 

پــر بريايل رسبېره غرزى هم راغى و.

ــو توپــر  ــر( توپــر: لكــه دمخــه مــو چــې وويــل، كــه مــوږ د رسبلون ــه( او )پ      د )پ

ــو يــوه الره يــې د اړونــدو اوســرتبلونو پېژنــدل دي؛ يعنــې پــه دې پوهېــدل  غــواړو؛ ن

ــې  ــل الره ي ــه د ح ــي. بل ــرتبل رسه راځ ــوم اوس ــه ك ــل ل ــوم رسب ــې ك ــه كار دي، چ پ

ــه  ــوږ ل ــه م ــه برخ ــر( پ ــه( او )پ ــدل دي. د )پ ــا پېژن ــه د مان ــه خپل ــر او پ ــز توپ د ماني

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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ــه بلــې خــوا لهجــوي ســتونزه ده. ل

ــواړو  ــه غ ــړې ده، لك ــتونزه راوالړه ک ــم س ــې ه ــه كارون ــه( رسه د )رسه( ن ــه )پ       ل

ــه  ــي او ل ــه ځ ــر( ت ــرو )پ ــرو م ــر ه ــو فك ــل م ــو ځ ــو ي ــه رس روان دى.(؛ ن ــو: )پ وليك

ــي؟  ــه راځ ــر( ن ــې )پ ــتو، چ ــه پوښ ځان

ــه كــوي او  ــې څرگندون ــل، د آل ــو چــې ووي ــه )رسه( رسه لكــه مخكــې م ــه( ل        )پ

)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(؛ 

ــو  ــه پښــتو يــې ليكــم(، ن ــه اړه لیکنــه کــوم؛ خــو كــه ووايــو: )پ ــې پ يعنــې د پښــتو ژب

ــه  ــم. پ ــه كار اخل ــدود څخ ــه لیک ــې ل ــتو ژب ــې د پښ ــه ك ــه ليكن ــې پ ــه دا ده، چ موخ

ــر  ــې ت ــويل وو، چ ــدې او رسه( غورځ ــرتبلونه )بان ــو اوس ــې م ــو ك ــو دواړو بېلگ دغ

ــا هــم يــو څــه ټكنــۍ شــوې وه؛ خــو مــوږ د اوســرتبلونو پــر ځــاى د  څنــگ يــې مان

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 مــرصې )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 

ــه یــې  ــازاره وشــړي. دلت ــه ب ــاال كــړي او مغــل دې ل ــازار ت ــو دې ب ــر مغل دې رايش، پ

ځېنــې نــورې بېلګــې هــم رااخلــو.

۳ – د: »دا یــو اضــايف یــا ملکــي رسبــل دی، چــې د )لکــه( پــه څېــر یــو بــې جــوړې 

 )سم( کره )ناسم( ناکره

 په توگه توگې په توگې، پر

 په زملي پسې د زملي پسې

 په کاشوغه(په کاشوغې رسه ) په کاشوغې

 پر مېز باندې په مېز باندې

 پر څنډه په څنډې

 پر وړاندې په وړاندې

 قلم مې پر کاغذ وروليکل په خپل وليکل پرخپل قلم مې هغه ته په کاغذ

 وريپر کابل توغندي  وريپه کابل توغندي 

 کار پر مخ وړل کار په مخ وړل

 پر پښتو ژباړل په پښتو ژباړل، په پښتو کې ژباړل

 ننووت ر خونهپ ننووت په خونې

 خوله بل څه څه، پر پر زړه يو څه، په خوله بل څه په زړه يو

 پر دروغو رسبېره )غال هم کوي( )غال هم کوي( برسېره په دروغو
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ــدې(  ــره( او )غون ــه )ک ــه، ل ــه توګ ــل پ ــرګ رسب ــل دی او د غ ــرتبله( رسب ــې اوس )ب

نــور ســاده او اصــي اوســرتبلونه نــه لــري، بلکــې بــې شــمېره بــدل اوســرتبلونه وررسه 

ــه جــوړوي، لکــه د  ــه اوســرتبلونو قیدون ــې ل ــو رسه ب یــو ځــای کېــږي. د مهــال نومون

ــځ ده، چــې  ــر من ــو ت ــې د دوو نومون ــه ی ــره کارون ــو ډې ــر ټول شــپې، د ورځــې. خــو ت

ــود ورور دی.«  ــد د محم ــه: احم ــوي، لک ــه ټینګ ــت اړیک ــځ د اضاف ــر من ــو ت د هغ

ــخ: ۲۰۷( ــار،۱۳۸۴، م )زی

       » )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.« 

ــخ: ۲۰۷( ــار،۱۳۸۴، م )زی

ــې  ــږي، چ ــرتبل رسه کارول کې ــې( اوس ــا ځن ــه ی ــه، ن ــه )څخ ــل ل ــه رسب ــه: »دغ ۴ـ ل

 )سم( کره )ناسم( ناکره

 په توگه توگې په توگې، پر

 په زملي پسې د زملي پسې

 په کاشوغه(په کاشوغې رسه ) په کاشوغې

 پر مېز باندې په مېز باندې

 پر څنډه په څنډې

 پر وړاندې په وړاندې

 قلم مې پر کاغذ وروليکل په خپل وليکل پرخپل قلم مې هغه ته په کاغذ

 وريپر کابل توغندي  وريپه کابل توغندي 

 کار پر مخ وړل کار په مخ وړل

 پر پښتو ژباړل په پښتو ژباړل، په پښتو کې ژباړل

 ننووت ر خونهپ ننووت په خونې

 خوله بل څه څه، پر پر زړه يو څه، په خوله بل څه په زړه يو

 پر دروغو رسبېره )غال هم کوي( )غال هم کوي( برسېره په دروغو
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ــه  ــای څخ ــوم ځ ــه ک ــو يش ل ــې ی ــې چ ــدوي؛ یعن ــت څرګن ــایي حال ــوم منش ــو ن د ی

رسچینــه اخیســتې ده، لکــه: لــه کابــل څخــه، یــا لــه کابــل نــه او یــا لــه کابــل ځنــې.« 

ــخ: ۲۰۸( ــار،۱۳۸۴، م )زی

       »لــه« لــه دویــم اوســرتبل »رسه« رسه کارول کېــږي، چــې د ملګرتیــا اړیکــه 

ــوال  ــې لیک ــو ځین ــری وم. خ ــورې ملګ ــور پ ــر ک ــي رسه ت ــه زمل ــه: ل ــدوي، لک څرګن

او ژورنالېســتان د )رسه( پــر ځــای )څخــه( پــه همدغــه مانــا کاروي، چــې ناســم دی، 

ــې  ــري، چ ــاوې ل ــې مان ــې بېل ــي رسه. دا دوې جمل ــه زمل ــه او ل ــي څخ ــه زمل ــه: ل لک

ــړای يش. د )رسه(  ــې وک ــر ی ــوه او توپ ــدې پ ــد وربان ــت بای ــوال او ژورنالېس ــر لیک ه

ــه او رسه( کارول  ــه دواړو )ل ــم د دغ ــا ه ــه( رسه او ی ــه )ل ــل ل ــرګ راتل ــرتبل غ اوس

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( 

ــوي او  ــه ک ــد رامنځت ــدو قی ــو کار د پیلې ــې د ی ــږي، چ ــم کارول کې ــرتبل رسه ه اوس

ــن څخــه  ــه ن ــږي، لکــه: رس ل ــو لوې ــه جمل ــه د )څخــه( اوســرتبل ل ــری وخــت دلت ډې

یــا رس لــه ننــه، رس لــه ماښــامه او رس لــه همــدې ورځــې...« ) زیــار،۱۳۸۴، مــخ: ۲۰۸(

د )لــه( درېیــم اوســرتبل »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 

اوســرتبل دی. )زیــار، ۱۳۸۴، مــخ:۲۰۹(

۵ – راهيســې »لــه دې اوســرتبل رسه کارول هــم د وخــت قیــد جــوړوي، لکــه: لــه تېــر 

ــه  ــرتبل پ ــو اوس ــه د ی ــمه کارون ــې« س ــې... د »راهیس ــرون راهیس ــه پ ــې، ل کال راهیس

توګــه داســې ده، چــې همېشــه بایــد پــه نــوم پســې جوخــت ونښــلول يش او بــل کــوم 

زیــايت اوســرتبل 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 

ــرو  ــه ډې راهیســې( چــې داســې کارول یــې ناســم دي او بایــد داســې ولیــکل يش: )ل

ــار،۱۳۸۴، ص ۲۰۹( ورځــو راهیســې(.« )زی
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      بلــه لویــه تېروتنــه چــې ډېــری وخــت د ځینــو لیکوالــو پــه ليکنــو کــې تــر ســرتګو 

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( اوســرتبل دی، چــې لــه )لــه( رسه پــه یوځــای کېــدو رسه 

ــه  ــه ل ــاره وکارول يش او هېڅکل ــد لپ ــای د قی ــد د ځ ــل بای ــوړوي. ت ــد ج ــی قی مکان

)راهيســې( رسه ګــډ نــه يش، لکــه: لــه دغــه غــره را پــه دېخــوا زمــوږ ځمکــې دي.

ــې کارول  ــل ک ــه مقاب ــرتبل پ ــې د )رسه( اوس ــه( دی، چ ــرتبل )پرت ــم اوس ــه( پنځ د )ل

ــوب او  ــی، یواځېت ــې بېلوال ــه، بلک ــا ن ــوم ملګرتی ــد ن ــې د اړون ــا چ ــه دې مان ــږي، پ کې

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 

ــو  ــې د هغ ــوي، چ ــه غورځ ــه پام ــار ل ــوي او معی ــکل ک ــوي لی ــړي، لهج ــکل وک لی

ــه(  ــه )رسه( او )څخ ــوال ل ــری ليك ــې ډې ــه( ده، چ ــتونزه د )د( او )ل ــوه س ــې ی ــه ډل ل

ــزه  ــې مانايي ــه ك ــا جمل ــنت ي ــه م ــاى )د( كاروي او پ ــر ځ ــه( پ ــرتبلونو رسه د )ل اوس

ــت: ــا دا بي ــزه باب ــه د حم ــوي، لك ــتونزه پېښ س

د نرگي ســرتگو 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 ســرتگو دې 

ــه د  ــي: هغ ــه واي ــل ت ــن چــې ب ــو ت ــويل؛ لكــه ي ــب ب ــو اضــايف تركي ــوس( ي وكــړه تپ

ورور تپــوس خــو دې وكــړ كــه نــه؟ مگــر پــه پورتــه بيــت كــې )لــه( دى او د شــعري 

ــه نرگــي ســرتگو  ــې )ل ــه دى راغــى؛ يعن ــه مخــې وررسه )څخــه( اوســرتبل ن ــا ل اړتي

ــه(  ــا ك ــوال د دري )ت ــرى ليك ــوږ ډې ــې زم ــتونزه دا ده، چ ــه س ــوس(. بل ــړه تپ دې وك

ــا كــه( دوې  ــه دري كــې )ت ــه دې، چــې پ ــر كاروي؛ رسه ل ــر څــو( ډې ــاړه )ت ــده ژب ړن
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ــد دى؛ مــوږ همدغــه  ــې، مهــايل )وخــت( قي ــاره ي ــوې لپ ــاوې ورکــوي، چــې د ي مان

)تــر څــو( لــرو او د بلــې لپــاره يــې د عطــف ادات )چــې( بایــد وكاروو. د بېلګــې پــه 

توګــه:

تــا كريم نه آيد؛ من از اين جا مني روم.

ژبــاړه: تــر څو چې كريم رانه يش، زه له دې ځايه نه ځم.

او د بلــې مانا بېلگه يې دا ده:

مــن مي روم؛ تا كه او بيايد.

ژبــاړه: زه ځم، چې هغه رايش.

ــو( كاروي او د  ــر څ ــاره )ت ــاوو لپ ــه( د دواړو مان ــا ك ــوال د )ت ــتانه ليك ــوږ پښ ــو زم خ

ــې  ــه ی ــکه دا ډول کارون ــه ش ــې ل ــې ب ــوي، چ ــه ورك ــو( ت ــر څ ــم )ت ــاى ه ــې( ځ )چ

ــمه ده. ناس

ــې  ــوو، چ ــدې ک ــم وړان ــې ه ــمې بېلگ ــه ناس ــې هغ ــو ک ــو جمل ــو څ ــه ی        دا دی پ

ــه  ــو څخــه الس ت ــو او خرياالن ــا ژباړونکــو، ويندویان ــره بی ــه تې ــو، پ ــو ليکوال ــه ځین ل

ــې دي. راغل

ناکره )ناســم(: د کونړ څخه د زملي رسه د ســودا پســې د جال اباد پورې والړم.

کره)ســم(: له کونړ څخه له زملي رسه په ســودا پســې تر جال 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( 

 )سم( کره )ناسم( ناکره

له کرزي رسه مالتړ کم شوی دی )د کرزي مالتړ کم  د کرزي څخه مالتړ کم شوی دی
 شوی دی(

 کوي لیدنهبوش د کابل  کوي لیدنهبوش د کابل څخه 

 بوخت دی لیدنه د کابل په بوخت دی لیدنهد کابل څخه په 

 د هېواد دفاع زموږ دنده ده د هېواد نه دفاع زموږ دنده ده

 ستا هرکلی کوم له تا نه هرکلی کوم

 ستا د خربو هرکلی کوم ستا د خربو نه هرکلی کوم

 د هغه يادونه يې وکړه له هغه نه يې يادونه وکړه
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هــم نــه پکــې ځايېــږي، لکــه پــه دې بېلگــو کــې:
۶ ـ تــر: دغــه رسبــل پــه اصــل کــې د )پــر( ضــد رسبــل دی، چې لومــړی اوســرتبل یــې )الندې( 

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...

ــه د  ــږي، چــې همغ ــو څخــه لوې ــه جمل ــه ل ــر کل ــورې( دی، چــې »ډې ــې )پ ــم اوســرتبل ی دوی
ــبا  ــر س ــه، ت ــر کابل ــا ت ــورې ی ــل پ ــر کاب ــه: ت ــږي، لک ــرې څرګندې ــتون ت ــت پیوس ــای او وخ ځ
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( اوســرتبل لــه جملــو څخــه 

 )سم( کره )ناسم( ناکره

له کرزي رسه مالتړ کم شوی دی )د کرزي مالتړ کم  د کرزي څخه مالتړ کم شوی دی
 شوی دی(

 کوي لیدنهبوش د کابل  کوي لیدنهبوش د کابل څخه 

 بوخت دی لیدنه د کابل په بوخت دی لیدنهد کابل څخه په 

 د هېواد دفاع زموږ دنده ده د هېواد نه دفاع زموږ دنده ده

 ستا هرکلی کوم له تا نه هرکلی کوم

 ستا د خربو هرکلی کوم ستا د خربو نه هرکلی کوم

 د هغه يادونه يې وکړه له هغه نه يې يادونه وکړه
 

 کره ناکره

 تل به دې ساتم له پردو وطنه تل به دې ساتم د پردو وطنه

زملی يې په څوکۍ وواهه )توسط 
 چوکی(

څوکۍ وواهه )باالی چوکی، بر  زملی يې پر
 (یچوک

 د کابل په کتنه بوخت دی بوخت دیله کابل څخه په کتنه 

 تر مرگ پورې خدمت کوم د مرگ پورې خدمت کوم

 له ناروغۍ رسه رسه کارته والړم ته الړم د ناروغۍ رسه کار

 له مينې پرته سل کاره نور لرم پرته د مينې سل کارونه نور لرم

 پر وياندۍ رسبېره زده کړه هم کوم رسبېره په وياندۍ زده کړه هم کوم

 يې وکړ د هغه مالتړ ورنه مالتړ يې وکړ
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ــار،۱۳۸۴،ص ۲۰۷( ــوي.« )زی غورځ
      د )تــر( درېیــم اوســرتبل )وروســته( یــا )راوروســته( قیــد دی، لکــه: تــر غرمــې وروســته یــا 

تــر غرمــې راوروســته، تــر لیــا وروســته زمــا وار دی.
       لــه )څخــه( اوســرتبل رسه یــې یــو ځــای والــی، پرتلیــزه مانــا ورکــوي. مانــا دا چــې یــو شــی 
ــا  ــه بــل يش رسه پرتلــه کــوي، چــې )څخــه( لــه جملــو څخــه هــم لوېــدای يش، لکــه: تــر ت ل
څخــه زه ښــه یــم، یــا تــر تــا زه ښــه یــم. )تــر( لــه )څخــه( اوســرتبل 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 شــامل 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 
ــه... چــې  ــه کاروي، لکــه: زملــي رسه، تــا ن ــه زه ښــه یــم.( یــا خــو دلتــه هېــڅ رسبــل ن )د تــا ن
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 
ــر کلــه یــې اوســرتبل لــه جملــو څخــه  ــه یــا ځنــې( پــه لرلــو رسه، چــې ډې اوســرتبل )څخــه، ن
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
ــه: )و(  ــږي، لک ــرتبل رسه کارول کې ــه اوس ــه( ل ــې د )ت ــل دی، چ ــی رسب ــو پخوان ــه ی ۸ـ و: دغ
ــو  ــه لوېدیځ ــوازې پ ــرک ي ــی څ ــل پخوان ــه رسب ــم. د دغ ــه ځ ــوونځي ت ــم، )و( ښ ــه وای ــا ت ت
)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 ۲۱۰ـ۲۱۱(

 کتنې بېلګې هاوسرتبلون هرسبلون

 په

  په کور کې يې ګالن کريل دي. کې
په چاقو رسه مې وواهه ) په چاقو مې  رسه

 وواهه(.
 )رسه( لوېدای يش

  په زملي پسې نه ځم. پسې
= پر چا باندې نه  په چا پورې نه خاندم  پورې

 خاندم.
 

 پر
)باندې( غورځېدای  پر څوکی باندې کښېناستم. باندې 

 هم يش
  پر خوراک رسبېره څښاک هم کوي. رسبېره

 د

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

 

مزدور غوندې یې وګته، د بادار غوندې د  غوندې
 یې وخوره.

)= په څېر، په 
 توګه...(

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

 

ولسمرش  د ښار کتنه، د مېلمه در ناوی، د ... )صفر(
 مالتړ، دفاع ننګه...

 )بې له اوسرتبله(

)د( ډېر داسې بې  ره ده.خپپر غره باندې( ورېځ ) د غره له پاسه له پاسه
 شمېره درغيل
)کاذب( اوسرتبلونه 

 لري.

 د ونې له الندې کېناستم = تر ونې الندې له الندې
 کښېناستم.

د ورځې له مخې خوب نه کوم، د قانون له  له مخې
 مخې...
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 کتنې بېلګې هاوسرتبلون هرسبلون

 په

  په کور کې يې ګالن کريل دي. کې
په چاقو رسه مې وواهه ) په چاقو مې  رسه

 وواهه(.
 )رسه( لوېدای يش

  په زملي پسې نه ځم. پسې
= پر چا باندې نه  په چا پورې نه خاندم  پورې

 خاندم.
 

 پر
)باندې( غورځېدای  پر څوکی باندې کښېناستم. باندې 

 هم يش
  پر خوراک رسبېره څښاک هم کوي. رسبېره

 د

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

 

مزدور غوندې یې وګته، د بادار غوندې د  غوندې
 یې وخوره.

)= په څېر، په 
 توګه...(

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

 

ولسمرش  د ښار کتنه، د مېلمه در ناوی، د ... )صفر(
 مالتړ، دفاع ننګه...

 )بې له اوسرتبله(

)د( ډېر داسې بې  ره ده.خپپر غره باندې( ورېځ ) د غره له پاسه له پاسه
 شمېره درغيل
)کاذب( اوسرتبلونه 

 لري.

 د ونې له الندې کېناستم = تر ونې الندې له الندې
 کښېناستم.

د ورځې له مخې خوب نه کوم، د قانون له  له مخې
 مخې...

 

 تر

  تر کوره پورې ځم. پورې
  تر غرمې وروسته راشه. وروسته

 = نه، ځنې( هر )څخه ښه دی.تر اغزي څخه ګل  څخه
چېرې غورځېدای 

 يش
 هم لرم. تر شاکر پرته بل ورور پرته
 ننه یې ووهه.تر کور د دننه

 تر کور د باندې یې ووهه. د باندې

 له

د راهیسې ناکره  له احمد رسه له کوره راغلم. رسه
همامنیزونه:  )ناسم(

راهیسته، په راهیسې، 
 راسې، را په دېخوا...

 له ناروغۍ رسه رسه کار ته الړم. رسه رسه
 له محمود څخه مې واخیست. څخه

= تر غرمې وروسته  له غرمې وروسته راشه. وروسته
 راشه.

 له تا پرته بل هېڅوک نه لرم. پرته
 له پرون راهیسې ښه نه یم. راهیسې

 بې
 څخه
)نه، 

 ځنې(

بې له اوبو )څخه( ژوند نشته. بې پوهې 
 ژوندون ګران دی.

)له( او )ځنې( 
 غورځېدای يش.

 و
 == )لهته

 لره(
ته وخت نه لرم = ستا  ته ځم، )و( تا )و( کور

 له پاره وخت نه لرم.
)و( له معیاره لویدلی. 

او )لره( )ګړين او  (له)
 شعري(
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پایله: 
رسبلونــه او اوســرتبلونه 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 

ــوي. ــوم ورک ــا او مفه ــه مان ــې خپل ــت ک ــه حال ــوايل پ یوځای
       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 اوســرتبلونه 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 اوســرتبلونه 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 غرګــو 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.

 تر

  تر کوره پورې ځم. پورې
  تر غرمې وروسته راشه. وروسته

 = نه، ځنې( هر )څخه ښه دی.تر اغزي څخه ګل  څخه
چېرې غورځېدای 

 يش
 هم لرم. تر شاکر پرته بل ورور پرته
 ننه یې ووهه.تر کور د دننه

 تر کور د باندې یې ووهه. د باندې

 له

د راهیسې ناکره  له احمد رسه له کوره راغلم. رسه
همامنیزونه:  )ناسم(

راهیسته، په راهیسې، 
 راسې، را په دېخوا...

 له ناروغۍ رسه رسه کار ته الړم. رسه رسه
 له محمود څخه مې واخیست. څخه

= تر غرمې وروسته  له غرمې وروسته راشه. وروسته
 راشه.

 له تا پرته بل هېڅوک نه لرم. پرته
 له پرون راهیسې ښه نه یم. راهیسې

 بې
 څخه
)نه، 

 ځنې(

بې له اوبو )څخه( ژوند نشته. بې پوهې 
 ژوندون ګران دی.

)له( او )ځنې( 
 غورځېدای يش.

 و
 == )لهته

 لره(
ته وخت نه لرم = ستا  ته ځم، )و( تا )و( کور

 له پاره وخت نه لرم.
)و( له معیاره لویدلی. 

او )لره( )ګړين او  (له)
 شعري(
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كــه مــوږ وغــواړو د رسبلونــو ځايونــه وپېژنــو، بايــد هغــه او ســرتبلونه وپېژنــو، چــې لــه خپلــو 
رسبلونــو رسه جوخــت راځــي؛ يانــې پــوه شــو، چــې كــوم رسبــل لــه كــوم اوســرتبل رسه كارېږي 
او يــا يــې رسچپــه د رسبلونــو لــه الرې اوســرتبلونه وپلټــي؛ د بېلګــې پــه توګــه: )پــه( لــه )كــې(، 
ــورو رسه راتــاى يش؛ خــو يــوه خــره د يادونــې وړ ده،  )رسه(، )پــورې(، )پســې( او داســې ن
چــې ادات پــه كــوم مورفیــم پــورې نــه نښــي، لكــه وروســتاړي يــا مختــاړي، چــې نښــي. ادات 
لــه کلمــو بېــل راځــي او رسبلونــه اوســرتبلونه د يــوې كلمــې دواړو اړخونــو تــه راځــي؛ يعنــې 

رسبلونــه مخکــې او اوســرتبلونه تــر كلمــې وروســته جوخــت راځــي.
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اخځلیکونه 
ــه  ــځ خپرندوی ــاد: ختي ــال اب ــه. ج ــه او وییپوهن ــتو غږپوهن ــر. پښ ــد صاب ــکی، محم ۱ـ خوېش

ټولنــه، ۱۳۹۲ ل.ل.
ــه، ۱۳۸۵  ــه ټولن ــش خپرندوی ــور: دان ــیند، پېښ ــتو س ــتو- پښ ــواڼی. پښ ــوم مش ــد، عبدلقی ۲- زاه

ل.ل.
 ۳ـ زیار، مجاور احمد. پښتو پښویه. پېښور: دانش خپرندویه ټولنه، ۱۳۸۴ ل.ل.

۴- زېور، زرغونه. پښتو نحوه ، کابل: د ساپي پښتو څېړنو او پراختیا مرکز، ۱۳۸۲ ل.ل.
۵- شینواری، 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.
۷- هال، فرید احمد. د پښتو نحوه، جال اباد: کتاب خپرندویه ټولنه، ۱۳۹۰ ل.ل.
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ارتباط سازمانی
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 بیشـرتین وقـت مدیران و رئیسـان، رصف 

برقـراری ارتبـاط می شـود؛ یعنـی ارتبـاط نقطـۀ آغـاز متـام وظایـف مدیریتـی اسـت. 

سـازمان دهی و برنامه ریـزی بـدون ارتبـاط ناممکـن خواهـد بـود. بنـاًء، بـرای مؤثریت و 

دقـت در کار، ارتبـاط یـک امـر الزامی اسـت. در نبـود ارتباطات کار سـازمان یـا ارگان، 

متوقـف خواهد شـد.

      سـوق دادن متـام افـراد یـک ارگان یـا سـازمان بـرای به دسـت آوردن اهـداف آن و 

حفـظ یکپارچه گـی کارکنـان، وابسـته بـه یـک ارتبـاط مناسـب و مؤثـر می باشـد. 

واژه گان کلیدی: ارتباط، سازمان، مدیر، ارتباط سازمانی.
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مقدمه

رسعـت تغییـرات و پیرف هـا در عرصۀ علـوم و تکنولوژی در جهـان کنونی، در حدی 

اسـت کـه بـا گذشـته قابـل مقایسـه نیسـت. در ایـن دگرگونی هـا، ارتباطـات سـازمانی نیز 

حایـز اهمیـت شـناخته شـده اسـت. در سـال های پسـین دانشـمندان و محققـان حـوزۀ 

مطالعـات  و  تحقیقـات  بـر عملکـرد سـازمان ها،  ارتباطـات  تأثیـر  مـورد  مدیریـت، در 

زیـادی انجـام داده اند. 

      برقـراری ارتبـاط، بـرای فعالیـت و هآمهنگـی گروهـی و اجـرای مؤثـر کار رهـری 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، موفق تـر خواهند بود. مسـأله یی 

کـه در افغانسـتان بـه آن توجـه آن چنانی منی شـود. 

      در کُل نـگاه بـه امـور اداری- بـه ویـژه در اداره هـای دولتـی- به شـکل آماتور و سـنتی 

اسـت. یکـی از دالیـل ارایه نشـدن خدمـات مؤثر بـرای شـهروندان و حتا مرصف نشـدن 

بودجـۀ اداره هـای دولتـی، دسـت کـم گرفـنت یـا ندانسـنت همیـن موضـوع اسـت. بـرای 

رسـیدن بـه هـدف تعیین شـده، تبـادل اطاعـات میـان افـراد یک سـازمان به شـکل منظم 

و دقیـق، حتمی اسـت. 

      در ایـن جسـتار مفاهیـم ارتبـاط سـازمانی، نحـوۀ درسـت برقـراری ارتبـاط، انـواع و 

سـبک های ارتبـاط سـازمانی ارایـه شـده و در نهایـت بـا نتیجه گیـری پایـان می یابـد.

1- سازمان

سـازمان بـه مجموعه یـی اجتـامع رسـمی یا غیـر رسـمی، وظیفه مـدار و هدفمنـدی گفته 

می شـود کـه افـراد در آن اشـتغال دارنـد. هـر یـک از اعضـای ایـن مجموعـه، دارای 

هدف هـای فـردی و مجـزا انـد کـه به شـکل مجموعـی بـه عنـوان یک سـازمان یـا ارگان 

دارای اهـداف کلـی می باشـد. بـرای انجـام ایـن وظایـف، بـه هآمهنگـی در چارچـوب 

یـک سـاختار یـا تشـکیل، نیاز اسـت. در کُل متـام سـازمان ها آگاهانـه، عامدانـه و برای 

به دسـت آوردن هـدف مشـخصی ایجـاد می شـوند. 

بـر  »درآمـدی  کتـاب  در  امریکایـی  دانشـمند   )Bruce Cohen(بروس کوهـن    
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جامعه شناسـی«، دربـارۀ تعریـف سـازمان می نویسـد: سـازمان های رسـمی بـه گروه هایی 

از افـراد اطـاق می شـوند)نه نظام هایـی از هنجارهـا و ارزش ها( که برای رسـیدن به یک 

هدف بسـیار مشـخص، کوشـش های شـان را هآمهنگ می سـازند. سـازمان های رسـمی 

به طـور معمـول بـزرگ انـد و بـا قواعـد و سلسـله مراتب مشـخصی از اقتدار و مسـؤولیت 

می باشـند؛ امـا سـازمان های غیـر رسـمی عموماً کوچک هسـتند و هدف های مشـخصی 

ندارنـد یـا از روی یک رشـته قواعـد و عمل کردهـای دقیق و حساب شـده کار منی کنند. 

)ثاثـی، ١385: ص 303(

      اسـتیون پی رابینز در کتـاب »تیـوری سـازمان« می گویـد: سـازمان پدیـدۀ اجتامعـی 

است)متشـکل از افـراد و گروه هـا کـه باهـم در تعامل انـد( که به طـور آگاهانه هآمهنگ 

شـده)داللت بـر مدیریـت دارد(، دارای حـدود و ثغور)مرزهـا( نسـبتاً مشـخصی بـوده و 

بـرای تحقـق هـدف یـا اهدافـی، بـر اسـاس یک سلسـله مبانـی دایمـی فعالیـت می کنند. 

)الوانـی و دانایی فـرد: ١39٦(

      آن چه مشـخص اسـت این اسـت که در یک سـازمان، افراد مختلف اشـتغال دارند. 

ایـن افـراد بـا دیدگاه هـای متفـاوت، دارای وظایـف و اهداف مشـخصی در سـازمان اند 

کـه مجموعـۀ ایـن وظیفه هـا، هـدف نهایـی آن سـازمان را تعییـن می کنـد. ایـن کارکنان 

به شـکل گروهـی، هآمهنـگ و منظـم بـرای دسـت یابی به هدف سـازمان در تـاش اند. 

سمت وسـودهی، هآمهنگـی و بهره گیـری از ایـن افـراد، زمانـی ممکـن اسـت کـه میـان 

افـراد و رئیـس یـا مدیـر سـازمان، ارتبـاط درسـت و مؤثـر وجـود داشـته باشـد. در ایـن 

رونـد، اطاعـات و داده هـا میـان مدیر و افـراد، به منظور رسـیدن به هدف نهایی سـازمان 

رشیـک می شـود.

2-  ارتباط 

بـرای ایـن کـه یک اندیشـه  وجـود فزیکـی پیدا کنـد، بایـد برنامه یی وجود داشـته باشـد 

و ایـن برنامـه زمانـی اجرایـی خواهـد شـد کـه افـراد درگیـر آن، ارتبـاط برقـرار کننـد. 

دانشـمندان ایـن حـوزه، تعریف هـای گوناگـون از ارتبـاط ارایـه کـرده انـد. 

       تـا اکنـون تعريـف واحـدی از ارتباطـات کـه همـه را قانـع کنـد، وجـود نـدارد. در 

سـال ١970م، فرانک دنـس ١٢٦ تعريـف 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 ديدگاه هـا از طريـق يـک مکاملـۀ معنـادار 

بـن دو انسـان می باشـد؛ هرچنـد می شـود آن را بـه پيام سـادۀ ارسال شـده و بـدون تفکر 

يـا درخواسـت بازخـورد اطـاق کـرد. بـا ايـن تعريـف، می تـوان گفـت کـه ماشـن ها و 

جانـوران پائن تـر نيـز ارتبـاط برقـرار می کننـد.

      واژۀ ارتبـاط)Communication( از ریشـۀ التیـن»Communis« به معنای اشـرتاک 

گرفتـه شـده اسـت. این کلمه در زبان فارسـی دری به صـورت مصدر عربی، بـاب افتعال 

بـه کار مـی رود کـه در لغـت بـه معنـای پیونـددادن و ربـط دادن و به صورت اسـم مصدر 

بـه معنـای بسـته گی، پیوند، پیوسـته گی و رابطه کاربـرد دارد. )معیـن،١34٢: ص ١89(

       پژوهشـگران ارتباطـات، میـان واژۀ ارتبـاط بـه معنـای مفـرد Communication و 

واژۀ ارتباطـات بـه معنـای جمـع Communications تفـاوت قایل اند. کلمـۀ ارتباطات 

به صـورت جمـع، در علـوم ارتباطـات، بـه معنـای مطالعـه پیرامون ابـزار و لـوازم فنی این 

پدیـده بـه کار مـی رود. حـال آن کـه معنـای ایـن واژه به صـورت مفـرد، بیان گـر فرایندی 

اسـت کـه در آن، پیـام از پیام دهنـده بـه پیام گیـر منتقـل می شـود و بـه عبـارۀ دیگـر، بـه 

گـردش پیـام بیـن فرسـتنده و گیرنـدۀ آن مربـوط می شـود. )دادگـران،١374: ص١9(

       واژۀ ارتبـاط در دایرةاملعـارف عمومـی فیـر چنین تعریف شـده اسـت: »ارتباط در 

مفهـوم گسـرتدۀ آن، بـرای بیـان هرنوع انتقـال اطاعات بـه کار مـی رود.« در یک مفهوم 

دقیق تـر، انسـان از مفهـوم ارتباط، یـک جریان دوسـویۀ تفهیم و تفاهم میـان دو موجود 

زنـده را درک می کنـد. ارتبـاط بیـن دو انسـان، نوعی رفتار اجتامعی اسـت کـه از مفهوم 

»فاعلیـت« یـک قطـب تا فهم و احسـاس و رفتار قطب دیگر گسـرتده اسـت. ارتباطات، 

نـوع خاصـی از رفتـار اجتامعـی یـا رفتـار متقابـل اسـت کـه در آن، مفهـوم مـورد نظر به 

شـکل مسـتقیم بـه کمـک عامـات مختـص بـه موضـوع، بـه گیرنـده منتقـل می شـود.« 

)اندیشـه، ١3٦8: ص 55(

       ارتبـاط را می تـوان بـه تفاهـم و اشـرتاک فکـر ترجمـه کـرد. وقتـی کـه بـا شـخصی 

ارتبـاط برقـرار می کنيـم، کار مـا در حقيقـت برقـراري يـک نـوع اشـرتاک فکـر و تفاهم 

انديشـه بـا اوسـت. مفهـوم واقعـی ارتبـاط بـا توجه به ريشـۀ التـن آن )در ميان گذاشـنت 
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و تقسـيم کردن( مفهومـی اسـت کـه الزمـۀ آن فقـط يـک فرسـتندۀ فعـال و يـک گرندۀ 

انفعالـی نيسـت؛ بلکـه پس فرسـت)Feedback( دومـی را که نيـز تغيردهندۀ طـرز رفتار 

اولـی اسـت، بـه حسـاب مـی آورد. از آن مهم تـر مسـتلزم رشکت فعـال متام افـراد ذينفع 

در رونـد ارتبـاط نيـز اسـت. ارتبـاط در ايـن حالـت به صـورت يک جـوی چندبعـدی با 

بازخـورد در می آيـد.

       ایـن رونـد بـا عنـارص مختلـف، به هم پیوسـته و زنجیره یـی شـکل می گیـرد. هـر یکی 

از ایـن عنـارص، نقـش مهمـی در فرایند ارتباطـات بازی می کننـد. در ذیـل ارکان ارتباط 

به شـکل فـرده تعریف می شـود: 

الف- ارکان ارتباط

در فرآینـد ارتباطـات چندرکـن اساسـی وجـود دارد. اگـر یکـی از ایـن ارکان از فراینـد 

حـذف یـا دچار مشـکل شـود، ارتبـاط برقرار منی شـود یا هم پیـام به گونۀ ناقـص منتقل 

خواهـد شـد. بـرای ایـن کـه از ارتبـاط برقرار شـده و نتیجـۀ مطلوب به دسـت بیایـد، باید 

بـه ارکان آن توجه داشـت:

یـک  در  اسـت.  ارتبـاط  آغـاز  نقطـۀ  فرسـتنده،   :)Sender(پیـام منبـع  یـا  فرسـتنده   )١

سـازمان، فرسـتندۀ پیام کسـی دارای اطاعات اسـت و هـدف وی اطاع دهـی به یک یا 

چندنفـر می باشـد . فرسـتندۀ پیـام بایـد بدانـد کـه چـرا ایـن ارتبـاط الزم اسـت و پی آمد 

آن چیسـت؟

٢( کـد یـا رمزگـذاری پیـام )Encoding(: رمزگـذاری زمانی انجام می شـود که فرسـتندۀ 

پیـام، اطاعـات را به صـورت عامـت یا منـاد در می آورد.

کدگـذاری رونـدی اسـت کـه اطاعـات یـا اندیشـه را به شـکل مشـخص تبدیل کـرده و 

بـرای انتقـال بـه مخاطـب آمـاده می کنـد. کدگـذاری بایـد طـوری انجـام شـود کـه متام 

اطاعـات مـورد نیـاز را بـرای مخاطـب انتقـال دهد. 

3( پیـام)Message(: اطاعاتـی اسـت كه فرسـتندۀ پیـام آن را از نظـر فزیكی، به صورت 

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.

4( مجـرای ارتباطـی)Channel(: وسـیله یی بـرای ایجـاد ارتبـاط میان فرسـتنده و گیرندۀ 
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پیـام اسـت. ایـن مجراهـا می توانـد صحبت هـای رودررو، متاس هـای تلفنـی و نامه های 

برقی باشـد. 

5( گیرنـدۀ پیـام)Receiver(: شـخصی 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 می توانـد چگونه گـی برقرارشـدن ارتبـاط را ثابـت کند. 

٦( رمزگشـایی پیـام)Decoding(: فراینـدی کـه گیرنـدۀ پیـام، پـس از دریافـت پیـام آن 

را تفسـیر و توضیـح می كنـد. رمزگشـایی بایـد بادقـت انجـام شـود تـا مخاطـب پیـام را 

به درسـتی درک کنـد. 

7( بازخـورد یـا پس فرسـت)Feedback(: نوعـی برگشـت پیـام ارتباطـی اسـت کـه در 

آن واكنـش گیرنـدۀ پیـام بـه فرسـتندۀ آن داده می شـود. بازخـورد ممكن اسـت به شـکل 

بـر  مبنـی  را  قضـاوت  امـکان  بازخـورد،  باشـد.  مسـتقیم  غیـر  به صـورت  یـا  مسـتقیم 

چگونه گـی برقـراری اتبـاط داده و فرصتـی برقرارکـردن ارتبـاط مؤثـر در آینـده را فراهم 

می کنـد. 

وجـود  می كنـد.  تحریـف  را  پیـام  كـه  اسـت  عاملـی  اخال گـر:  یـا  پارازیـت   )8

 Advanced( باشـد.  گیرنـده  یـا  ارتبـاط  وسـیلۀ  فرسـتنده،  از  اسـت  ممكـن  پارازیـت 

)١5-page١٢:٢0١٢  ,Communication Skills

3- ارتباط سازمانی 

ارتبـاط سـازمانی مفهومـی اسـت کـه از ترکیـب دو واژۀ »ارتبـاط و سـازمان« به دسـت 

می آیـد. ارتبـاط سـازمانی فراینـدی اسـت كـه بـه وسـیلۀ آن سیسـتمی را بـرای گرفـنت 

سـازمان  و خـارج  داخـل  مختلـف  ارگان هـای  و  افـراد  بـه  معانـی  تبـادل  و  اطاعـات 

راه انـدازی می كننـد. ارتباطـات، نظامـی برای هآمهنگی، یـك پارچه سـازی، ایجاد زمینۀ 

مشـرتك بـرای فعالیـت سـازمان و در نهایـت افزایـش بهره گیـری از سـازمان اسـت.

       متـام افـراد سـازمان ها بـه دالیلـی مختلف با هـم در ارتباط اند؛ انگیزۀ مهم و اساسـی 

ایـن ارتبـاط، دسـت یابی بـه اهـداف سـازمان می باشـد. اهدافـی کـه به شـکل انفـرادی، 

دسـت یافتنی نیسـت. کار و عمل کـرد گروهـی، از اساسـی ترین عامـل رسـیدن بـه هدف 

اسـت. این جاسـت کـه ارتبـاط افـراد سـازمان به شـکل منظـم و نظام مند مطرح می شـود. 
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در فراینـد ارتبـاط، مبادلـۀ اطاعـات انجام می شـود؛ چیزی که سـازمان را قادر می سـازد  

تـا از ایـن اطاعـات بهـره گرفتـه و به هدف دسـت یابد. 

      در بهره گیـری از ارتبـاط، مسـألۀ مهـم دیگـری کـه مطرح می شـود، سـاختار سـازمان 

اسـت. آیـا سـاختار سـازمان بـه گونه یـی اسـت کـه اطاعـات بـا همـۀ افـراد آن رشیک 

شـود؟ اگـر سـاختار به شـکلی باشـد کـه اطاعـات میـان رئیـس، مدیـر و مأمـور رشیک 

شـود، روند دسـت یابی به هدف، تسـهیل شـده اسـت. در غیـر آن انجام کارهـا به کندی 

مواجـه شـده و حتا رسـیدن بـه هـدف را ناممکن می سـازد. 

الف- انواع ارتباط سازمانی

دانشـمندان ارتبـاط سـازمانی را بـه انواع بسـیار دسـته بندی کرده انـد؛ اما به طـور کُلی، به 

سه دسـتۀ)عمودی، افقـی و مورب( بیش تر تأکید شـده اسـت:

١( ارتباط عمودی

ایـن ارتبـاط شـامل ارتبـاط از بـاال بـه پاییـن و از پایین بـه باال اسـت. هـدف ارتباطات از 

بـاال بـه پاییـن، هدایـت، آمـوزش، درخواسـت اطاعـات و اباغ دسـتور مقـام مافوق به 

زیردسـتان می باشـد. هـدف اصلـی ارتباطـات رو به بـاال این اسـت كه اطاعاتـی دربارۀ 

سـطوح پایین تـر سـازمان را به مقامـات باالتـر سـازمان برسـاند. ایـن اطاعـات مشـمول 

ارایـۀ گـزارش، پیشـنهاد، توضیحـات یـا درخواسـت های گوناگون اسـت.

      در ارتبـاط رو بـه بـاال هـرگاه زیردسـت دریابـد كـه رئیـس یـا مدیر نسـبت بـه پاره یی 

از اطاعـات واكنـش منفـی از خود بـروز می دهد، از فرسـتادن آن اطاعـات خودداری 

كـرده یـا آن هـا را تعدیل می كنـد. در ارتباط رو به پایین هرگاه مدیـران از دادن اطاعات 

واقعـی و كافـی بـه كاركنـان خـودداری كننـد، كاركنـان اعتـامد خـود نسـبت به آنـان از 

دسـت داده و منی تواننـد پاسـخ های صحیـح بـه پیام هـای ارتباطـی آنـان بدهنـد و ایـن 

امـر موجـب ایجـاد تنش هایـی در سـازمان می شـود. نتایـج تحقیقـی كـه دربـارۀ اهمیت 

ارتباطات عمودی در سـازمان انجام شـده، نشـان می دهد كه دو سـوم ارتباطات مدیران 

بـا كاركنـان، ارتباطات عمودی اسـت.

٢( ارتباط افقی

به صـورت معمـول شـبكۀ ارتباطی افقـی، دارای الگویی از جریان كارها در یك سـازمان 
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اسـت كـه بیـن اعضـای دیگـر و بین اعضـای اداره هـای مختلـف برقرار می شـود. هدف 

ارتباطـات افقـی، ایجـاد هآمهنگـی و حـل مسـایل از طریـق كانـال مسـتقیم در سـازمان 

است.

3( ارتباط مورب

 ارتبـاط مـورب هنگامـی صـورت می گیـرد كـه افـراد در سـطوح مختلـف كـه رابطـۀ 

گزارش دهـی مسـتقیم ندارنـد، بـا یكدیگـر ارتبـاط برقـرار كننـد. )داوودآبـادی: ١39١(

ب- سبک  های ارتباطی در سازمان

١( سـبک کنرتولـی: در ایـن سـبک، کـه سـبکی یک طرفـه به شـامر مـی رود، فـردی که 

عامـل ارتباطـی اسـت و ارتبـاط برقـرار می کنـد، بـه اقدامـات و تفکـرات خـاص افـراد 

دیگـر، در رابطـه بـا خـودش، جهت خاصـی می دهد و آنـان را محدود می کنـد. در این 

سـبک، ارتباط گـر هدایت گـر اسـت و هدفـش هدایـت دیگـران می باشـد.

٢( سـبک برابـری یـا تسـاوی: سـبک تسـاوی یـک سـبک ارتباطـی دوطرفـه اسـت؛ در 

ایـن سـبک، فرسـتنده و گیرنـده، هـردو از یکدیگـر تأثیـر و تأثـر می پذیرنـد و مدیران و 

طرف هـای ارتباطـی، سـعی در ترغیـب دیگـران بـرای ارایـۀ نظراتشـان را دارنـد.

3( سـبک سـاختاری: ماهیت ارتباطات در این سـبک عمدتاً عینی اسـت و احساسـات 

قـوی و پررنـگ، بـه  نـدرت در ایـن سـبک ارتباطـی در سـازمان دیـده می شـود. در این 

سـبک، محیـط بـه سـمت نظام مندکردن سـازمان، سـوق داده می شـود.

4( سـبک پویـا: ایـن سـبک، با هـدف مواجهه رسیع و بی وقفه با مسـایل بـه نوعی کاماً 

عمل گـرا و پراگامتیـک، از سـوی طـرف ارتباطـی دنبـال می شـود و بحـث از برنامه هـا و 

سـرتاتیژی های آینـده را به  دنبـال ندارد.

5( سـبک تفویضـی: در ایـن سـبک، مدیـر یـا رئیـس، مسـؤولیت خـود را به زیردسـتان 

واگـذار می کنـد و نقـش حامیت گـری به خـود گرفتـه و ترجیـح می دهـد تـا بیش تـر از 

جانـب دیگـران یـاری شـود و بـه نظـرات دیگـران اهمیـت دهد.

٦( سـبک اجتنـاب: در این سـبک، از فراینـد ارتباطات دوری می شـود و متایلی به تأثیر 

و تأثـر از دیگـران وجـود نـدارد و بیش تـر، از یـک رویکـرد مسـتقل، به جای مشـارکتی 

و تعاملـی در تصمیم گیری هـا اسـتفاده می شـود. )علـی اکـر و همـکاران، ١38٦: صص 

)8١-73
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ج- تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط

١( ارتبـاط سـازمانی وظیفه مـدار اسـت؛ سـازمان ها، مجموعه های هدف مدار هسـتند که 

فعالیت هـای آن هـا در جهت تحقق اهداف فردی و سـازمانی، هآمهنگ شـده اسـت.

٢( روابـط سـازمانی متأثـر از سـاختار سـازمانی اسـت؛ الگوهـای هآمهنگـی رفتـار در 

سلسـله مراتبی  بعضـی  کـه  به گونه یـی  می شـود؛  سـاختار ها  ایجـاد  موجـب  سـازمان ها، 

بـوده و برخـی هـم این گونـه نیسـتند. این سـاختار سـازمانی که موجب شـده، سـازمان ها 

به عنـوان سیسـتم های سـاختارمند شـناخته شـوند، بـر ارتبـاط سـازمانی اثـر گذاشـته و 

می توانـد مانـع یـا موجـب تسـهیل ارتبـاط گـردد.

3( ارتبـاط سـازمانی هـم در مرزهای سـازمانی و هم فراتر از آن اتفـاق می افتد و در واقع 

نوعـی کارکرد فرامرزی هـم دارد. )قبادی،١377: صص ٢9-30(

       آن چـه در مـورد ارتبـاط سـازمانی گفتـه شـد، مفاهیـم کلـی در ایـن مـورد بـود. نکتۀ 

مهـم و اساسـی در نحـوه و چگونه گـی برقـرار کـردن ارتباط بین افراد سـازمان می باشـد. 

سـؤالی کـه مطـرح می شـود این اسـت کـه بهره گیـری از ارتبـاط سـازمانی در ارگان های 

دولتـی افغانسـتان چگونـه اسـت؟ افـراد ارگان هـا از چه شـیوه یی بـرای مبادلـۀ اطاعات 

بـه منظـور انجـام وظیفـه و رسـیدن بـه هدف هـای آن کار می گیرند؟ 

طریـق  از  سـازمان ها  در  اطاعـات  رشیک سـاخنت  شـد،  مطـرح  کـه  هامن طـور        

گفت وگوهـای رودررو، نامه هـای اداری و وسـایل ارتباطـی برقـی انجـام می گیـرد. در 

لـوی څارنوالی بیشـرتین ارتبـاط از طریق نامه های اداری)مکتوب، پیشـنهاد و اسـتعام( 

انجـام می شـود. نامه نـگاری اداری در ایـن سـازمان، بـا مشـکاتی زیادی مواجه اسـت. 

واژه گان،  انتخـاب درسـت  نـگارش،  شـیوۀ درسـت  کـه  اداری  نامه هـای  اسـت  بسـیار 

ارایـۀ هـدف نامـه به شـکل واضـح و قواعـد نشـانه گذاری در آن رعایـت منی شـود. این 

موضـوع می توانـد بـه عنـوان یـک اخال گـر یـا پارازیـت در رونـد برقـراری ارتبـاط و 

هآمهنگـی بیـن افـراد اداره، عمـل کنـد. بـه گونـۀ منونـه، رعایت کـردن نشـانه گذاری در 

نوشـتار نقـش اساسـی را در انتقـال پیـام دارد. یکـی از دالیـل رعایـت عامت گـذاری 

در نوشـتار ایـن اسـت کـه مفاهیـم را سـاده سـاخته و خواننده یـا گیرندۀ پیـام را در درک 

درسـت آن کمـک می کنـد.
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      از جانـب دیگـر بسـیار انـد مدیرانـی که دوسـت دارند فقط دسـتور بدهنـد. این افراد 

بیش تـر بـه اندیشـه های مدیریتـی خـود تکیـه می کنند. ایـن دسـته از مدیران یا رئیسـان، 

نسـبت بـه کسـانی که اطاعـات را با کارکنان زیردسـت شـان رشیک می سـازند، ناموفق 

انـد. در واقـع ایـن گروهـی از افـراد در سـازمان، پیـام را بـرای فرسـتنده)خود رئیـس یـا 

مدیـر( طراحـی می کننـد. طراحـی پیـام بـرای خـودی بـه ایـن معنـا کـه رشایـط گیرنـدۀ 

پیـام در ایـن طـرح لحاظ نشـده اسـت. احتـامل شکسـت این گونـه ارتبـاط خیلی جدی 

اسـت. پیـام بایـد برای گیرنـده طراحی شـود، نـه فرسـتنده. رشیک سـاخنت معلومات که 

در آن رشایـط گیرنـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت، سـبب می شـود تـا افـراد از وضعیـت 

اداره یا سـازمان درک درسـت داشـته باشـند. کاسـتی ها و پیروزی های اداره را شناسـایی 

و بـا اطمینـان خاطـر اجـرای وظیفـه کننـد. ممکن اسـت مأموران پایین دسـت نیـز دارای 

اندیشـه ها 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 اطاعـات حـذف می کنند. 

       »گروه فرانسـیس و تایلر« در کتاب »مسـایل کلیدی در ارتباط سـازمانی« می نویسـد 

کـه مدیـران سـازمان ها بیشـرتین وقـت شـان را بـرای ارتباط بـا کارکنـان رصف می کنند. 

تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه آنـان ٦0 در صـد وقـت شـان را بـرای جلسـات، ٢5 در 

صـد کار در پشـت میـز، 7 در صـد در تلفن و 3 در صد وقت شـان را بـرای بقیه وظایف 

هزینـه می کننـد. بیش تـر ایـن ارتباطـات، رودررو بوده و بـه خاطر انجام وظایف رسـمی 

می باشـد تـا دیدارهـای شـخصی. در ایـن نوشـته مزایـای ارتبـاط سـازمانی چنیـن بـر 

شـمرده شـده است:

١( افزایش بهره وری.

٢( کاهش غیبت یا غیرحارضی کارکن.

3( باالرفنت کیفیت خدمات.

4( افزایش سطح نوآوری.

5( کاهش زیان. 

(Key Issues in Organizational Communication,2004: pages7-6)٦( کاهش هزینه ها. 
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بـا توجـه به آن چه گفته شـد، بیشـرتین وقت کارکنان سـازمان رصف برقـراری ارتباطات 

بـه منظـور اجرای وظیفه می شـود. بـرای به دسـت آوردن نتیجۀ مطلوب در سـازمان، الزم 

اسـت وقت کارکنان به شـیوۀ درسـت و کارا هزینه شـود.
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نتیجه گیری

مسـؤوالن سـازمان، بدون تعبيۀ شـبكه های ارتباطی مناسـب منی توانند در انجام وظايف 

موفـق شـوند. ایـن امـر زمانـی ممکن اسـت کـه مبادلـۀ پيام-كه حـاوی انديشـه های آنان 

می باشـد- بـن خود و كاركنان به شـکل درسـت صورت بگیـرد. ارتباط موجب می شـود 

كـه مديـر در اجـراي برنامـه، توزيع اطاعات كنـد، از رشايط كار، نتايـج، پیروزی ها و از 

موقعيـت و نحـوۀ اجـراي برنامه هـا آگاهـی يابـد. به وسـيلۀ ايجـاد ارتباط، نروی انسـانی 

از خواسـته های مديريـت آگاه می شـود و با قرارگرفـنت در تعامل می تواند خواسـته های 

خـود را نيز بـه اطاع 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 بهره گیـری از ارتبـاط نقـش 

اساسـی را ایفـا می کنـد. هـرگاه یکـی از ایـن وسـایل دچار مشـکل شـود، ارتبـاط ناقص 

بـوده، گیرنـده را بـه مشـکل مواجه کـرده و پیام به شـکل درسـت منتقل نخواهد شـد. در 

نهایـت ایـن مسـأله سـبب می شـود تـا کار بـه گونـۀ درسـت انجام نشـود.

       از جانـب دیگـر نحـوۀ برقـرار کـردن ارتبـاط در سـازمان نیـز بایـد طـوری انجـام 

شـود کـه اطاعـات- اطاعـات مورد نیـاز- میان افـراد سـازمان توزیع گـردد. گاهی دیده 

شـده اسـت کـه رئیـس یـا مدیـر در رشیک سـاخنت معلومـات با افـراد گـروه یا سـازمان 

عاقـه نـدارد. در نبـود اطاعـات الزم میـان افـراد و گروه هـای سـازمان، کار سـازمان بـه 

چالـش مواجـه خواهـد شـد. اطاعاتـی کـه از سـوی مدیر یـا رئیس سـازمان با افـراد آن 

رشیـک می شـود، بایـد طـوری طراحـی و ارایـه شـود کـه متـام افـراد، درک یکسـان از 

پیـام داشـته باشـند. بـه هـر اندازه یی کـه روش هـای درک پیـام میان افراد سـازمان بیشـرت 

شـود، زیـان آن نیز بـه هامن میـزان افزایش می یابـد. در میزان رشیک سـاخنت اطاعات 

و ایـن کـه کـدام داده هـا بـا چـه کسـانی و در چـه سـطحی رشیک می شـود، بایـد توجه 

جـدی داشـت. رشیک سـاخنت بیش از حـد اطاعـات، به انـدازۀ نداشـنت آن، می تواند 

زیان بـار باشـد. 
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