نوشته از بصیر دهزاد

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ،تداوم و انکشاف هویت ،زبان و فرهنگ
بخش چهارم و اخیر

"هویت ،زبان و کلتور مفاهیم و ارزشهای سوووسوویوکو(یا عهامنا شووناسووه اند کا در بندهای تاری ه،
بشر شناسه ،سیاسه و حقوقه با تنریف ،توضیح و نتیها گیری گرفتا مهشوند .این مفاهیم در یا بررسه
عداکتمندانا و حقوقه مهتواند در هوامع با کثرت قومها یا گروههای اتنیکه ،کلیدهای اسواسوه و ریر شوکننده
را برای وفاق مله با دست دهد تا هامنا در یا ثبات اهتماعه ،با دست آوردن اهداف کالن مله و فراقومه
قوام یابد.
از دیودگواه حق وق داشوووووتن حفظ ،توداوم و انکشووووواف هویوت زبوان و فرهنوگ یوا حق بنه اسوووووت کوا در
منتبرترین اسوناد حقوقه بیناکملله منهملا کنوانسویون بیناکملله حقوق بشور ع ۱۹۴۸م .بیان گردیده اسوت
«هر کس مهتواند بدون هیچگونا تمایز م صووصوا ا از حین ن(اد ،رنگ ،هنس ،زبان ،مبه  ،عقیده سویاسو
یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ،وضووع اهتماع  ،ثروت ،نس و یا هر موقنیت دیگر از تمام حقوق و کلیا
آزادیهایه کا در اعالمیا حاضر بکر شده است بهرهمند گردد» ع. ۱
هوهر موضووووو در آن اسووووت کا این کلیدها و ارزشهای وفاق مله در وهود احترام با ارزشهای تحت
ضووو وموانوت قوی قوانین مله قرار گیرنود کوا در چهوارچو حواکمیوت قوانون کسووو و اعتمواد مهنمواینود و ت بیق و
اهرای آن را بال تبنیض و بال استثنا ممکن مهسازد".
در این بخش مقاله که در واقعیت ادامه بخش سووووم اسوووت هویت زبان فرهنگ و قومیت را در شووورای
کنونی جامعه افغانی در یک بررسوووی و موضووووا ماکمیت قانون و شوووریعت دیوبند

راز ناکسوووتانی در

افغانستان را در یک مقایسه عملی و ت بیقی خواهیم گرفت.
جامعه سنتی افغانستان که رسوم و عنعنات و سنتها اجتماعی هنوز به میث بخشی از روان اجتماعی و تفکر کهنه و
مسل جامعه است و یکی از عوامل بزرگ بازدارنده ماکمیت قانون است .نرواضح است که ندیدهها روان اجتماعی
مانند عرف تعامل رسوم و عنعنات سخت جانترین ندیدها اند که در یک نروسه والنی شکل گرفتهاند و تغییرنذیر
میگردند و با ندیدهها جدید در تقابل قرار میگیرند؛ که ما آنها را تضاد نو و کهنه مینامیم.
من و ماها همه در جامعه بزرگ شدهایم که نمیتوانیم دور از خصوصیات نذیرفته شده در روان جامعه افغانی زنده گی
کنیم .اگر در برابر آنها ایستاده شویم و بر علیه آن مخاصمت نماییم در ممی
متی به فشار نفرت و خشونت مواجه میگردیم.

خانواده و جامعه به انزوا و بدبینی و

افغانستان جامعه با رسوم و سنتها مختلفاند که در یک نروسه تاریخی یعنی قرنها شکل گرفته که اکنون برا
هر یک خود ما نذیرفته شدهاند و از دیدگاه اخالقی یک مسئولیت فرد میدانیم تا آنان را در زنده گی فرزندان خویش
ت بیق نموده و مشورت دهیم یعنی اینها را به میث ضاب هها خانواده گی و اجتماعی به آینده گان انتقال میدهیم.
باید بر این امر متمرکز شده که تعداد از سنتها و رسوم غیر نسندیده نه تنها در موارد مختلفه زنده گی اجتماعی
انسانها را قربانی مینماید بلکه نتیجه بر آن میشود که ما به میث انسانها قربانی شده از رسوم و سنتها خشن
اجتماعی از ابتداییترین مق میات مق خوشبختی و مق انتخاب برا خود و آینده خود ممروم میگردیم و تن به بد
بختی بخت

الع نصیب و قسمت در نیشانی نوشته شده و صدها نامالیمات زنده گی میدهیم .بدین معنی که ما خود

به نسبت تسل همین روان و سرنوشت خود و اراده داشتن مق را به ندیدهها نانسندیده اجتماعی واگذار مینماییم که
هیچ تضمین برا خوشبختی و زنده گی نر وجاهت اجتماعی برا ما ندارند  ٬ولی از مق داشتن خوشبختی و استفاده
از مقوق که در قوانین نیشبینی گردیدهاند آگاهی نداریم رو همین دلیل خود آگاهی اجتماعی از مسئولیت در برابر
مقوق خود و مقوق دیگران نداریم
حاکمیت قانون و شرینت دیوبندی راز پاکستانه ع اکبانه
در این بمث هدف نقد بر اعتقادات دینی و اساسات دین مبین اسالم نیست و نباید خواننده توجیه نادرست از رح
موضوا ارائه نماید .بلکه نویسنده میخواهد نکات را به بمث گیرد که در اصل ناشی از عقب مانده گی اجتماعی
رسوم و عنعنات نانسندیده اجتماعی افغانی ماست که بدانها رو نوش و رنگ و بو مذهبی داده شدهاند و یا صادر شده
از شریعت عقب مانده دیوبند ناکستانی مدرسهها ناکستان اند که خود ممصول و تداوم و بازمانده از نالنها جهل
و تاریکی استعمار انگریز اند.
الزم است در این بمث تفاوتها و تقابالت میان شریعت دیوبند

راز ناکستانی و ماکمیت قانون به مفهوم تجدد٬

مصئونیت مق داشتن تمام مقوق شهروند و عدالت و مساوات را در یک توضیح مختصر به شمارش گیریم:
 در ماکمیت قانون مسأله اصلی تأمین مقوق و استفاده مشروا و نیشبینی شده از قانوناند که نیوسته با دیدگاههاجدید بشر و تجربی دانشمندان مقوق و در نظر داشت مقوق مشروا شهروندان دستگاهها مراست مقوق تغیر و
تکامل میابند ولی در ماکمیت شریعت دیوبند نیوسته بر دیدگاهها نیشگامان و اهل نظر شرعی به گذشتهها متی
صدها سال قبل مراجعه میگردند که زنده گی مردم در س ح بدو قرار داشت.
 قانون نظر به انکشاف و تکامل جامعه بشر تغیر و تکمیل مییابد  ٬در مالی که شریعت دیوبند ال تغیر ُ خشک وغیر مستدل باقی میماند.
 ماکمیت قانون متکی بر مقوق بشر وسعت دموکراسی و آزاد ها مشروا شهروند م رح است ولی شریعتدیوبند با نورم ها و ضاب هها مبنی بر سلب آزاد ها و ممنوعات و ممدودیت زنده گی اجتماعی آمیختهاند .همه
رو امر بالمعروف و نهی از منکر میچرخند.
 ماکمیت قانون بیان مق زنده گی و مق مساو از تمام نعمات ماد و معنو جامعه بشر در یک عدالت م رح استولی در شریعت دیوبند ممنوعات ت بیق شرای و ممدودیتها فق برا رسیدن به جنت تبلیغ میگردد و صدها
موارد دیگر که در واقعیت بنیاد اساسی با نصوص کتاب الهی ما یعنی قرآن ندارند و فق ممصول تراوشها فکر

متفکرین بوده که ممکن صدها سال بدون تغیر و تکامل باقی مانده و در بسیار موارد با اصل در تفاوت و تقابل قرار
دارند.
 قوانین و مسایل مقوقی را میتوان به نقد گرفت ولی نرنسیپ ها شرعی منبعث از کتب قدیمه را نمیتوان به نقدگرفت.
 -قوانین بهصورت یکسان ضاب هها را تدوین و مورد ت بیق بال استثنا قرار میدهد ولی در شریعت دیوبند

راز

ناکستانی ممکن هر مال و یا قاضی شریعت البی از فرد تا فرد و از من قه تا من قه و متی از قوم تا قوم فتوا و
ت بیق شریعت متفاوت را صادر نماید که عدالت یکسان را تمت سؤال قرار میدهد.
الزم به تذکر است که آنچه ما تمت عنوان و ممتوا شریعت اسالمی میشناسیم همهاش تفسیرها افراد (که در یک
مق ع زمانی عالم دین بود و نصوص را با شرای زمانی به تفسیر گرفته و مکم و فتوا صادر نمودهاند) اند که بیشترین
آن شالوده تراوشها ذهنی افراد اند .باید به این مقیقت تن داد که هر ایده و در هر مق ع زمانی که ممصول تراوش
ذهنی انسانها اند کارا و متناسب با زمان است ولی در ول انکشاف تمدن انسانی (اسالمی یا دنیا غیر اسالمی)
میتواند تغیر یابد نقد شود و تکمیالت بران وارد آید .این هم مشروا و مستدل است و هم هیچ گاهی با نصوص اصلی
کتب الهی ما در تقابل و تضاد قرار نمیگیرد .ما امروز کمتر به وظایف ضرور علما دین برخوردهایم که اساسات
شریعت اسالمی ما را از زوایا جامعه انکشاف یافته کنونی به بررسی قرار داده مسایل جدید را م رح نمایند.
نویسنده بدین باور است که شریعت دیوبند

راز ناکستانی یکی از تفاوتها بزرگ را با انکشافات تمدن و دانش

علوم اسالمی در مجامع علمی اسالمی دارد .یکی قبول و نذیرش تمدن جدید و دیگر هنوز متکی بر دیدهها قرون
گذشته.
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