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چکیده:
میراث بصورت کل با جمع میراث زنان جز ازحقوق الیتجززا ی شزری و ازانون اشزر
مخلواات است که با توجه به احکام شری و اانون یکز از دغدغزه هزای ادیزان سزماوی
میباشززد کززه احکززام و ارکززان ون در جوامززع اس ز م یکسززان میباشززد کززه مقا ززه ی حاهززر بززه
برخ از تفزاوت هزای ون در خصزو میزراث زنزان ون هزم زنزان اسزماییل در یزط من قزه
در افغانستان انگشت م گذارد.
خا
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مقدمه:
وز ونجائیکززه روشززن دالن و روشززن هززمیران نیززط میداننززد کززه حززد میززراث یززط براینززد
جدید نیست بلکه حق است مقدم که حت پیش از دین مبین اس م بزه ایزن م زم پرداختزه انزد و
روش های متفاوت بر جبزین تزاریب بزویته تزاریب حقزوق مشزاهده میکنزیم بزا توجزه بزه احکزام
ا الم های نوسان گر زیادی فرسوده و ورق های وافری حجیم گشته اند که ونزرا بصزورت
ب چون چرا فقه نامیده اند که در ون شک نیست  .از اینکه برای اهل نظزر و دانزش بزه هزی
وجززه پوشززیده نیسززت و بزرگززان هززم موهززوز میززراث و ززرز تحصززیل ون را از پیچیززده تززرین
یلوم محسوب نمزوده انزد میززان و سزنجش ایزن یلزم را نصز از یلزوم تیریز کزرده انزد پز
بجاست که اگر احکام فق را متجزا بسازیم ب درنط نص ون یلم میراث تلقز میشزود و
جدا کردن حقوق و یا ازانون میزراث از احکزام فق ز کزار نادرسزت نبزوده بلکزه بزا تصزنی ون
میتوان به وسان یط بخش از زندگ حقوا انسان ا را مورد تحلیل و ارزیاب ارار داد.
با وجود ثقلت و سنگین موهوز جدا از ادیان سزماوی فرازه هزا و مزذاهب جداگانزه روش
های متفاوت در رز تحصیل حقوق میراث بکار برده اند که این شزیوه هزا بگونزه بزدیت در
برخ از مسائل به چشم میخورد هر چند برای ابراز نظر بزه چنزین موهزویات م زم تبحزر و
خرد کامل نیاز است و ب ترین میلم این یلم را حهرت یل کرم هللا وجه میداننزد کزه اگزر پزا
را از گلززیم خززود دراز کنززیم مززا کجززا و حهززرت یل ز کجززا م اگززر جرئززت بگیززریم کززه بیززد از
حهرت یل کرم هللا و جه شخصیت های دیگری به این امر م زم تمزا گرفتزه انزد و احکزام
فق را بر م ک احکام شری مسجل و تفسیر کرده اند که دوشادوش بزا چنزین شخصزیت
ها خود نادان از موهوز و جایگاه شخصیت اسزت و صزاحب ایزن مقا زه از چنزین تبحزر و
تحلیززل بززه فرسززنو هززا دور خواهززد بززود و زز انگشززت نمززائ مززا بززه برخزز از م حظززات و
اشززکاالت حقززوق میززراث بخصززو میززراث زنززان کززه در بسززتر زمززان بواززوز پیوسززته اسززت
میخواهم م ابد ف م خویش ونچه که فقه ها و اهل نظر تدوین کرده اند مقایسه نمزایم و بزه ایزن
امید که مقا زه ام سزبب گزردد تزا از یزط زر بزه کمزط دانشزوران فاهزل بزه دانزش خزویش
بافزایم و از ر دیگر اگر صزاحبان الزم و خزرد تزا هنزوز فرصزت بزرای ابززار نظزر دریزن
نیافته اند انگیزه ی گردد تا ما و خواهران ما را دست یاری بفشزارند .هزر روشزن
خصو
همیری نباید بر ب سخن و بردست المز باشزد کزه انگیززه منفز را بزه ذهنیزت هزای افزراد
جامیه ون هم جامیه خود تجسم سزازد امزا هزد ازیزن مقا زه بزه هزی وجزه انگیززه ی ذهنیزت
منف نبوده که صاحب سزخن و الزم نیزز جزز ازیزن جامیزه اسزت و خزود محکزوم همزین یزر
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زدگ هاست اما سی برین است که تا کز دسزت بزر االشزه نشسزته و تکیزه بزر نزادان خزود
برده خاموش ایستاد و مثل تربوز خود را از درون خورد.

میراث زنان
میراث م مترین مخرج مشترک حقوق خصوص است که از دیزر زمزان در بزین انسزان هزا
کم و بیش و جود داشت و حت پیش از اس م نیز در محراق توجه بشر بوده است.
زنان که نیم پیکر از جامیه اند از زمان ابل از اس م تا کنزون راه هزای فزراز و فزرودی در
تحصززیل حقززوق انسززان خززویش ز نمززوده انززد .زنززان پززیش از اس ز م بنززابر شززرای حززاکم
پدرسززاالری از مزایززا حقززوا شززان ب ز ب ززره بودنززد .در دوران جاهلیززت و پززدر سززاالری سززه
ینصززر م ززم در پرداخززت حززد میززراث) نقززش بززارزی را ایفززا نمززوده اسززت کززه یک ز از ون
یناصر گرفتن شمشیر و دفاز کردن در برابر غیر بزود و ازدرت دفزاز هزم در ورثزه ی ذکزور
متصور بود .ینصر دیگری ارابت و پیوند خون بود و ون چنین بود که فرد با غ و ذکزوری
میراث را تصاحب کرده میتوانست که از بقه ی ایهای فامیل یا ابیلزه دفزاز کزرده میتوانسزت
و اگر کس فرزند ذکوری نداشت میراث وی به اسا پیمان بستن به سایرین تیلزد میگرفزت
و وظیفه هم پیمانان بود که از بقیه ورثه نا با غ دفاز میکرد و یا اینکه تبن فرزنزد خوانزدگ
) را اختیار میکرد و میراث شان نیزز بزه تبنز تیلزد میگرفزت و بزه ایزن اسزا کزه کودکزان و
زنززان اززدرت گززرفتن شمشززیر را نداشززتند و نمیتوانسززتند در برابززر حملززه غیززر دفززاز نماینززد از
1
حقوق و امتیازات میراث محروم بودند.
بززا چ ززره کشززیدن دیززن مقززد اس ز م در سززر زمززین یززرب و نزززول ویززات ارونکززریم بززر
بقزه انزاث و کودکزان برداشزته
) نقاب حد تلف ها از امور خصوص
حهرت محمد
شد.
خداوند متیال در ک م گ ر بارش میراث زنان را به ور خا

اشاره دارد و میفرماید:

ان َو ْاْل َ ْا َربُزونَ ِم َّمزا
َص ٌ
َص ٌ
س ِ
اء ن ِ
" ِ ِلر َجا ِل ن ِ
ان َو ْاْل َ ْا َربُونَ َو ِلنِ َ
یب ِم َّما ت َ َر َك ا ْ َوا ِز َد ِ
یب ِم َّما ت َ َر َك ا ْ َوا ِ َد ِ
2
مزردان را حصزه اسزت از ونچزه بگذارنزد پزدر و مزادر و
َصزیبا َم ْف ُروهزا "
اَ َّل ِم ْنهُ أ َ ْو َكث ُ َزر ن ِ

1

 .احکام میراث از نگاه فقه و اانون پوهاند یبدا یزیز صفحه 17-16
2
 .سوره ا نسأ ویه .7
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خویشاوندان و زنان را نیزز اسزت از ونچزه بگذارنزد پزدر و مزادر و خویشزاوندان از ونچزه کزم
باشد از مال و یا بسیار باشد حصه مقررکرده شده ).
َّللاُ فِز أ َ ْو َال ِد ُكز ْم ِلزذَّ َك ِر
ُوصی ُك ُم َّ
در جای دیگرهمین سوره خداوند تبارک و تیا م فرماید "ی ِ
ساء فَ ْوقَ اثْنَتَی ِْن"  3حکم میکند شما را خدا در حد اوالدتان که مزرد
ِمثْ ُل َح ِظ ْاْل ُ ْنثَیَی ِْن فَإ ِ ْن ُك َّن نِ َ
راست مانند حصه دو زن ).
دین مبین اس م نخستین بنیان گذار اشتراک میراث زنان و کودکان بحساب میرود زیرا ابل
از اس م به نسزبت سزه ینصزر ایکزه در فزوق ذکزر گردیزد زنزان و کودکزان از میزراث محزروم
بودند از ویه فوق بر م وید که مراد از رجال ورثزه ی ذکزور و مزراد از نسزاء ورثزه ی انزاث
4
م باشد که هر دو شامل حقوق میراث اند .
بدون تردید اس م نظری واهح بر اشتراک میراث زنان و کودکزان دارد و احکزام زیزادی بزر
ایاده ی حقوق میراث زنان مبین است اما چیزی که ذهزن را بجزای دیگزر رجیزت میدهزد ایزن
است که چرا زنان نص از حقوق میراث را تصاحب میشزوند در حا یکزه کودکزان ذکزور کزه
ابل از اس م مثل زنزان از میزراث محزروم بودنزد بزا ومزدن دیزن مبزین اسز م از حقزوق و مزایزا
میززراث همچززون سززایر مززردان بززا غ در حقززوق میززراث یکسززان شززمرده شززدند و زز زنززان بززا
در
وجودیکزه دیززن اسز م حقززوق میزراث را برایشززان اایزل گردیززد امزا نصز مززردان.
مورد این موهوز یلما نظریات متفاوت دارند ممکن که فرهنو پیش از اس م نیز ب تزاثیر
نباشد اما برخ ها به این نظر اند که اس م بزرای زنزان دو منبزع مزا دیگزر کزه یبارتنزد از
م ریه و نفقزه کزه جزز از تملزط مزا اسزت اایزل شزده اسزت چیزیکزه ابزل از اسز م وجزود
نداشت بنابرین میتوان جبران نصفه ی میزراث زن را بزا جمزع ایزن دو منبزع مزا بزا مزردان
5
یکسان شمرد.
اما نا گفته نباید گذاشت که م ریزه و نفقزه را اسز م جزز از حقزوق مزا زنزان محسزوب میکنزد
اما نمیتوانیم دریابیم که واایا این م ریه و نفقه بخا ر اینست که زنان نصز مزردان میزراث
م برند که این دو منبع ما بخزا ر جبزران نصزفه ی از میزراث زنزان بزوده باشزد  .چزرا کزه
هریط ازین منابع شرای خا خود را دارند و ممکن که بنابر شرای و مییزاری کزه اسز م
یزیز تییین نموده است مورد ب ن و اسقا ارار گیرد .برخ از فقه هزا م ریزه و نفقزه را
زنان محسوب م نمایند و ونرا از میزراث مجززا میداننزد و شزرای کزه
از حقوق خا
3

 .سوره ا نسآ ویه 11
4
 .احکام میراث از نگاه فقه و اانون پوهاند یبدا یزیز صفحه 20
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بر پرداخت م ریه و نفقه استوار است مجزا از میراث است .و هزر چزه کزه اسزت نزوز از
حقوق ما است که نه تن ا مزردان از ون محزروم انزد بلکزه همزین مزردان مکلز انزد کزه ونزرا
م ابد به شرییت غرای محمدی برای زنان پرداخت نمایند.
تا اینجا بر احکزام مشزترک حقزوق میزراث زنزان کزه ابزل از اسز م یزیزز از ون محزروم بودنزد
اشارات نموده ایم و در روشن با اینکه دیزن مبزین اسز م حقزوق زنزان را مزورد توجزه خزا
خززود اززرار داده اسززت تردیززدی وجززود نززدارد امززا بززرای یززدم تسززاوی ون بززین زن و مززرد دالیلز
حهور خواننده گزان محتزرم ارائزه شزد اینکزه تزا چزه انزدازه مزورد اانزاز خزا ر یزیززان ازرار
میگیرد و بپسندند که با جمع دو منبع ما که یبارت از نفقه و م ریه است میراث زنزان نیزز
نه تن ا برابر بلکه اهافه تر خواهد شد بحث است جداگانه و منظور این مقا ه نیست.
حقوق زنزان از دیزدگاه جم زور فق زا متفزاوت بزوده اسزت و همچنزان هزر یزط متقهز شزرای
خواهزد بززود و شزیوه تحصززیل ون حسزب احززوال امکزان پززذیر اسزت بززرای روشزن شززدن م لززب
حقززوق زنززان منجمززه دختززر خززواهر همسززر و بقیززه ورثززه ی انززاث را از نظززر کتززاب دیززائم
ا س م اثر ااه نیمان میگذرانیم.

مرور کوتاهی برمعرفی سیدنا قاضی النعمان مولف کتاب دعام السالم:
ااه ابوحنیفه نیمان بن اب یبدهللا محمد بن منصور بزن احمزد بزن حیزون تمیمز مغربز در
نیمه اول ارن چ ارم هجری ارن دهم می دی ) م زیسته است  .ااه نیمان را به نام هزا
و ا قاب مختل میشناختند گاه او را به قب ااه ا قهزات و یزا دایز ا زدیات نیمزان بزن
محمد قب م ن ادند و گاه مورخین او را "ااه نیمزان " مز خواندنزد .او هزم یصزر چ زار
خلیفه فا م بود از حکومت ا م دی بزا موسز دو زت فزا م شزروز تزا ی زد ا قزائیم بزاامر
هللا خلیفزززه دوم فا میزززان و دوران خلیفزززه سزززوم منصزززور بزززا و در روزگزززار چ زززارمین خلیفزززه
فا م ا میزا دین هللا در نواح مختل حکومت فا میان بحیزث ااهز ایفزای وظیفزه نمزود و
تأ یفات فروان داشت و در سال  363ه  27مارچ سال  974م ) در ازاهره درگذشزت و امزام
ا میزا دین هللا بر او نماز خواند .ر .ک  .به مقدمه ی کتاب دیائم ا س م جلد .)1
اثر وی دیائم ا س م ) در دو جلد بزا ترجمزه یز بزه زبزان فارسز توسز یبزدهللا امیزدوار و
کمط واای سید منصور نادری در سال  1372اابال چاپ یافته و مشتمل بزر  25کتزاب اسزت
که هر باب ون متیلد به موهویات خا فق میباشد از ون جمله کتاب فرائض جزز  14ام
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که موهوز اصل مقا ه ی حاهزر را در بزر میگیزرد و بزر محزور ارث و میزراث زنزان مز
چرخد مورد بررس ارار خواهد گرفت.
ااهز نیمززان کززه یکز از فقززه هززای اسززماییل مززورد توجززه اسززت و دوشززا دوش چ ززار خلیفززه
فا م بحیث اانون گذار ایفای وظیفه نموده است و احکام که در باره میزراث زنزان دوران
خودش در تبان با امامان فا م م رح میکند مرور خواهیم کرد.

میراث دختر از نظر قاضی نعمان :
کتاب فرائض تقسیم ارث ) ااه نیمان که حول و هوش میراث مز چرخزد بزا احکزام
فق سایر ادیان تفاوت چندان ندارد .وی با نقل اول از ویات و احادیث نبوی احادیث ائمزه
ززاهرین ز) منجملززه گفتززار حهززرت یلز کززرم هللا وجززه و امززام جیفززر صززادق ز) در مززورد
میراث زنان احکام را میشمارد و بر میراث زنان بد احکام شری تاکید فروان دارد.
ااه نیمان در باب بیان میراث فرزندان چه دختر باشند و چه پسزر بزه ویزه یز اشزاره دارد
کززه  1329" ..خززدای یزززو جززل مز فرمایززد  :حکززم خززدا در حززد فرزنززدان شززما ایززن اسززت کززه
6
پسران دو برابر دختران ارث برند"
وی در مورد میراث خواهر و دختر که بقزه انزاث انزد از دسزتور هزای جیفزر بزن محمزد ز)
استناد میگیرد چیزیکه جم ور فق ا با ون اتفاق نظر دارند و اشاره میکند که "از جیفر بن
محمد ز) است که در باره مردی که از دنیا میرود و دختریا خزواهری را بزاا بگزذارد همزه
مال متیلد به دخترو خواهرش است .در جای دیگری از اول خزدا نقزل میکنزد " هرگزاه کسز
بمیرد و فرزندی داشته باشد و او را خواهری بود نص ارث را میبرد".
ااه نیمزان نزه تن زا کزه در مزورد میزراث دختزر و خزواهر سزخن زده اسزت بلکزه در بیزان
ارث بردن زن وشوهر نیز به ویات و احادیث تکیزه کزرده اسزت چیزیکزه زنزان اسزماییل در
افغانسززتان از ون کززام محززروم انززد .او بززا اسززتناد بززا ایززن ویززه " وسزز م شززما مززردان از ارث
همسرانتان نص است اگر ون ا فرزندی نداشته باشزند و اگزر فرزنزدی داشزته باشزند سز م شزما
7
چ اریط ترکه ی شما خواهد بود"
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ااهز نیمززان در پرداخززت و یززدم پرداخززت ارث بززرای زنززان هززی مززوانی م ززرح نمیکنززد و
بززران احکززام تاکیززد میکنززد کززه ونچززه شززرییت غززرای محمززدی بززر ون اسززتوار اسززت .و کتززاب
فرائض وی احکام را بر میشمارد که با سایر احکام فق نه تن ا که تفاوت ندارد بلکه ونزرا
تقویت میبخشد 8.وجوه اشتراک میراث زنان در تمام احکام فق مذاهب چ ار گانه بزر وفزد
مشترکات اصول شری استوار است و احکام ااه نیمان نیزز بزا ون هزی تفزاوت نزدارد کزه
تمام جم ور فقه ها به ون اتفاق نظر دارند.
موانع میزراث در کتزاب دیزائم ا سز م همزان مزوانی اسزت کزه اکثریزت جم زور فقزه هزا بزا ون
توافد شزری دسزت یافتنزد .موانزع میزراث بصزورت کلز یبارتنزد از فزل و زد ا زنزا مرتزد و
ااتل کس که یا اصدا و یا یمدا یک از اازارب خزود را کشزته باشزد) .ایزن سزه اصزل جزز از
موانع شری میراث اند و هیچگونه ارتبا به موانع میراث زنزان نزدارد .ایزن موانزع کلز
میراث است که هر یقل سلیم ونرا میداند کزه منظزور فقزه هزا کلز اسزت و زن و مزرد نزدارد
هرانسان که چه مرد و چه زن با ون سه شر م م برابر گردد از حد میراث محروم است.
ذا گفته میتوانیم که میراث زنان اسماییل در زمان حیات ااهز نیمزان م زابد احکزام ایکزه
خود او میشمارد مورد کاربرد بوده است و این احکام در تبان با چ ار خلیفزه فزا م کزه هزم
یصززر ااهز نیمززان بودنززد و مرجززع هززدایت و ص ز حیت بودنززد مریز االجززرا بززوده اسززت و
احکام که در دیائم ا س م مسجل است بیان کننده ی ون است که زنان دارای حقزوق میزراث
اند چیزیکه خداوند برای بندگان اش ارزان فرموده است.
همانگونه که در دوران حیات ااه نیمان و خ فت حکومت فا میان دیدیم میزراث زنزان
جززز از حقززوق الینفززط ایشززان بززوده و هززی تفززاوت بززا سززایر ادیززان نززدارد .بیززد از فززوت ااهز
نیمان و سقو حکومت فا میان چنانچه که میدانیم اسماییلیان دارای یط فقه مزدون نیسزتند
و به ون مین نیست که توجه شان را از پرداخت میراث زنزان کاسزته انزد و یزا حکمز بزر
یدم پرداخت ون مرتب ساخته اند.
ونچه که اابل اجرا بوده است همزان احکزام کتزاب فزرایض دیزائم اسز م ااهز نیمزان میباشزد.
ازینکه اسماییلیان در نواح مختل ج ان زندگ دارند اجازه داشتند تزا م زابد ازوانین نافزذه
کشور خویش امور زندگ خود را وفد دهند .و در بسا موارد حت رواب شان بزا امزام وازت
ا ع بوده حت در یا م مستوریت زندگ نمودند و از رید داییزان خزویش در امزور مزذهب
و دین خود رهنمای میشدند.
8
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ناصر خسرو متو د سال  394هجری یک از داییان اسماییل که بیشترین یمزر خزود را در
بدخشان افغانستان سپری نمود و نوشته های فروان نیز بجا گذاشزت میتزوان از اثزر وی وجزه
ا دین نامبرد .این اثر که ماالمال از اصول فق و تآوی ت اسزت ماننزد تاویزل نمزاز روزه
ذکززات حززن نززذورات رجززم سنگسززار) نکززاح و ..موهززویات را در بززر میگیززرد امززا در
اسمت احکام میراث کمتر توجه نموده است.
اما از کتاب بیان نکاح) وی در وجه ا دین دیده میشزود کزه موهزوز میزراث همزان مف زوم و
مین ابل ایکزه مریز االجزرا بزوده اسزت مزورد تائیزد و ابزول ایشزان بزوده اسزت .او در بیزان
نکاح شرو نکاح درست را به میراث رب میدهد و راکبین یا م ریه که جزز از مزال اسزت
در تییین نکاح شر اساس میشمارد و اشاره میکند که اگر این راکبزین از زر شزوهر بزه
زن داده شود بر وورده کردن ایزن شزر یزط امزر درسزت اسزت و فرزنزدان ح ز از چنزین
نکاح سر بر م وورند و میراث پدر و مادر نیز بر ون ا ح ل میگردد و اگر این شر نباشزد
چنززین نکززاح نکززاح سززفاح اسززت و فرزنززدان ایشززان حرامزززاده بوجززود ومززده از میززراث پززدر و
مزززادر محزززروم خواهنزززد بزززود و اهزززافه میکنزززد کزززه نمزززاز جنزززازه هزززم بزززر چنزززین اشزززخا روا
نمیباشد9.چیزی که درفوق یک موانع میراث یین و دا زنا از ون سخن برده ایم.
در هر دوره ی که گفتزار و یزا نوشزتار داییزان و امامزان وازت اسزماییلیان را نگزاه میکنزیم بزه
نحوی از انحا بر میراث و اشتراک زن و مرد در ون را به سادگ ح میکنیم و بر اصزول
شززری ون کززه خداونززد ج) پیززامبر گرام ز و ائمززه ززاهرین ونززرا وهززاحت داده انززد تاکیززد
فروان به نظر میرسد.
اساسززنامه هززا اسززماییل کززه سززیر تززاریخ متفززاوت در هززر یصززر و زمززان پیمززوده انززد بحززث
تززاریخ ونززرا باشززد در جززای دیگززری و ز تززازه تززرین ون کززه در سززال  1986سززیزدهم مززاه
دسززامبر توس ز موالنززا حاهززر امززام مززورد تصززویب اززرار گرفززت بززه احکززام میززراث و احززوال
شخصزززیه تمزززا بزززدون ایزززد و شزززر دارد کزززه تنظزززیم دهنزززده امزززور زنزززدگ احزززوال شخصزززیه
اسماییلیان است .این اساسنامه در مزاده سزیزده ام خزود بزه زور کلز بزه اخت فزات تجزارت
خانواده گ و توارث مبتن بر وصیت و یدم ون نظر م اندازد.
از فحززوای مززواد اساسززنامه بززر مز ویززد کززه میززراث تززا هنززوز هززم مززورد توجززه اسززت امززا مشززکل
درینجا است که جمایت اسماییل در نقا مختل ج ان پرگنده اند

9

 .وجه ا دین ناصر خسرو ابادیان
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و هززر یززط تززابع اززانون کشززور متبززوز خززویش انززد و در همززین اساسززنامه ذکززر اسززت کززه تمززام
جمایززت اسززماییل در هززر کشززوری کززه زنززدگ دارنززد م ززابد اززوانین نافززذه ی کشززور متبززوز
رواب و اواید را ریایت نمایند.
اوایزززد حقزززوا افغانسزززتان بزززر اسزززا فقزززه حنفززز اسزززتوار اسزززت و بزززر فقزززه جیفزززری نیزززز در
موهویات مدن جزای پزا وجزود دارد .ازانون اساسز افغانسزتان در مزاده  141خزویش احکزام
احوال شخصیه را برای هر یط از مذاهب شاخه اس م اجازه ی اجرا داده است.
برای حکم میراث زنان در اساسنامه های اسماییل
که به هی موانی از حاظ اانون برخورد نمیکنیم.

احکام شری و ازانون ذکزر شزده اسزت

میراث زنان اسماعیلی افغانستان در حال حاضر :
زنان اسماییل افغانستان از زمان مدیدی تا کنون از گرفتن حد میراث محروم انزد و نسزبت
یززدم منززابع مززدون حقززوا از تززاریب پرداخززت و یززدم پرداخززت ون میلومززات دایق ز در دسززت
نیست .درست نمیدانیم که ویا اب میراث زنان را پرداخته اند یا خیر و بکدام شزیوه مزردان مزا
با ون خدا حافظ کردند میلومزات مزا غریزب اسزت همزین ازدر میزدانیم کزه هزر یزط از زنزان
اسماییل ما مادر خواهر همسر در حال حاهر از پدر و برادر خود سز م ندارنزد و نزه
هم کس حاهر به گفتگو است.
زمان کس خواسته و یا نخواسته بخواهد دریزن مزورد سزخن بمیزان وورد ب انزه هزای زیزر
کزه مبنززای شززری ندارنزد از برخز هززا شزنیده میشززود و مززن مزایلم تززا بززه ایزن ب انززه هززای غیززر
شری بپردازم.

کم بودن زمین :
زمانیکه پای میراث زنان به بحث گرفته میشود اینگونه میشنوم که زمین داری ما کم اسزت و
حت برخ ها ندارند چگونه میشود زنان را نیز در ون س م داد برای اینکه ونزرا ت فز کزرده
اند موهوز ج یزیه را با ون اهافه میکنند و میگویند که همین ج یزیه یط را مزاده گزاو
و دوازده را گوسززفند ) کززه بززرای دختززران در نظززر گرفتززه شززده اسززت موهززوز میززراث را
ت فز میکننززد و حتز نززرو همززین مواشز در برخز از خززانواده کززم زمززین بیشززتر میشززود.زیاد
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شززنیده میشززود کززه ایززن موهززوز در زمززان زمززام داری امززان هللا خززان نیززز توس ز متنفززذین و
روحانیون توافد گردیده است که در بدل زمین برای زنان ج یزیه مد نظر است.
از ونچه که اب این ب انه را غیر شری المداد کزردم اینجزا نیزز بزر سزخن خزویش پابنزدم ای
پززدر و بززرادر بزرگززوار خداونززد در ک مززش حززد میززراث زنززان را تییززین کززرده اسززت کززه زنززان
نص مردان حد میبرند چه کم باشد و چه زیزاد .از احکزام شزری بزه صزراحت دیزده میشزود
که دختران نص پسران از حقوق میراث برخوردار اند و و که یط مشزت خزاک باشزد فق زا
هم بخا ر کم بودن زمین هی نظری ندارند پ احکزام کزه در ازرون کزریم صزراحت دارنزد
این متنفذین اوم و امان هللا خان چه کزاره انزد کزه احکزام ا ز را تغیزر دهنزد .بزاور نمیکزنم کزه
اهل دانش این دالیل را بر زبان بیاورند و اگر کس خدای ناخواسته هنوز هزم چنزین خرافزات
را در مغز م پرورانند خواهشا ونرا هر چه زودتر از ذهن خویش جاروب کنند که ب گنزاه
بزرگ است.
اران مجید که بزرگترین و م ترین مرجع حقوا است و احکام که در ون تصریح یافته انزد
ون گنزاه بززرگ اسزت و هزی کز حزد تاویزل در امزر
هر گونه نظزر خزدای ناخواسزته خز
احکززام ارانکززریم نمیتوانززد داشززته باشززد جززز امززام یصززر .در مززورد احکززام شززری کززه مززا
اسماییلیان تاویزل ونزرا از مرجزع امامزان یصزر میزدانیم اساسزنامه هزا را مز ک ازرار دادم کزه
موارد میراث در ون ذکر است که فواا به ون پرداخته شد .اما بزا فرض اگزر توافزد گزردد کزه
زنان بخا ر کمبود زمین از میزراث محزروم انزد و اگزر بزه دختزران سز م داده شزود کزه هزی
چیزی به برادر باا نم ماند نه تن ا که از حزاظ شزری بزدیت اسزت بلکزه از حزاظ یقلز
نیز اابل ابول نیست زمانیکه یط پسر حد میزراث خزواهرش را ندهزد بیزا همسزری کزه در
یقد ازدواج مز وورد او نیزز خزواهر کسز دیگزری اسزت کزه بزه جزرم دختزر بزودن از میزراث
محروم است پ زیان ب سنگین بر شوهران پسران) خواهد بود .ازیزن جزا میلزوم اسزت
که شرییت اس م این م م را از هر زوایه سزنجیده اسزت کزه اگزر خزانواده هزا حزد دختزران
خویش را م ابد شرییت بپردازند بزا ووردن یزرو بخانزه شزوهر ونزرا ت فز کزرده میتواننزد
کززه هززم احکززام شززری ت بیززد میشززود و هززم خسززاره ی ز بززر هززی یززط از دختززر و پسززر وارد
نمیگردد.
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جهیزیه:
ج یزیه را از زمان های بسیار سابد بینوان شیر ب ا تلق میکردند و این حزد را بزرای مزادر
دختر اائل بودند و جنبه اخ ا و یرف دارد تا جنبه حقوا .
در حززال حاهززر ج یزیززه بززه اثززاث ا بیززت تبززدیل گردیززده اسززت و در کشززور هززای دیگززری نیززز
مرسوم است و ون وری است کزه خزانواده هزا در هنگزام ازدواج یزط اسزمت از هزروریات
خانه را که دختر شان جدیدا تشکیل خانواده میدهد ت یه میکنند.
ج یزیه هیچگاه بدیل میراث بوده نمیتوانزد هسزتند خزانواده هزای کزه در پ لزوی میزراث شزری
یط مقدار هروریات دختر را نیز بر وورده میکنند .ایزن امزر یزط موهزوز اخ از اسزت و
کسانیکه توانای دارند و دختر خود را در یین تشکیل خانواده جدید کمزط و همکزاری نماینزد
باک نیست و اگر چنین کاری هم نکنند دختران نمیتوانند در پیشگاه محاکم دیوی کنند ممکزن
یط گله گذاری از خانواده خود داشته باشند که بزرایم هزی چیززی بیزد از ازدواج نکزرده ایزد.
د یل دیگری که از ج یزه مرسوم اسزت ج یزیزه را تن زا پزدر و مزادر بزرای دختزر نزو یزرو
نم پردازند حت خا ه یمه خواهر که اب ازدواج کرده اند به نو یرو مز پردازنزد و
این یرو دوباره ونرا زمانیکه خواهر یمه یا خا ه و اااربین شان یرو مز وورنزد ونزرا
از حاظ یرف ت ف میکند.
ب ر ترتیل ج یزیه یط یادت اخ ا است و هی یط از رفین بر انجزام و یزدم انجزام ون
مکلفیت ندارند و من اینجا بر بد بودن و خزوب بزودن ون دریزن مقا زه نظزری نزدارم تن زا همزین
ادر روشن شود که در اسمت ج یزیه کزدام احکزام شزری و ازانون وجزود نزدارد و محسزوب
کردن ون به جمع میراث از ن ایت ب خبری است.

عرف و عادات :
گروه اظ ار کردند که موهوز میراث زنان در جامیه ما ممکن از روی یر و یزادات
بوده باشد که دختران به هی مرجع ی یرض حال نکرده اند و این موهزوز رفتزه رفتزه بزه
یززط یززادت تبززدیل شززده باشززد.این جززا سززئوا بززه ذهززن خ ززور میکنززد کززه اگززر موهززوز یززدم
پرداخت میراث زنان با اسا یر بوجود ومده باشد چرا حکومت و یزا محزاکم ونزرا تیقیزب
نکززرده اسززت بجززواب ایززن سززئوال یززط نکتززه حززایز اهمیززت اسززت کززه در دیززاوی مززدن هززر گززاه
مززدی خززودش بززه حهززور محززاکم م ا بززه حززد نکززرده باشززد هززی ک ز او را تحریززط کززرده
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نمیتوانززد و اصززول محاکمززات مززدن افغانسززتان ایززن نکتززه را بززه نقززل از مجلززه االحکززام در مززاده
10
ششم خود به تصویر میکشد
اول اینکه ذهن باور نمیکند که اگر یط حد که لزب کننزده نداشزته باشزد بایزد سزلب شزود امزا
این میقو ه را هم داریم که حد گرفته میشود داده نمیشود.
بسززیار خززوب ممکززن هسززتند دختران ز کززه حقززوق شززان را میداننززد امززا حززد خززود را یززا بززرای
برادران یا برای دیگران ببخشند که اینجا بحثز نزدارم امزا از ب زن جامیزه خاصزتا ٌ موهزوز
میراث چنان ب سر و صزدا بزاا اسزت کزه برداشزت میشزود کزه دختزران هزی نمز داننزد کزه
حصه میراث با برادران خویش شریط اند در یزط جامیزه حتز در یزط خزانواده چنزین توازع
نیست که همه یکسان فکر میکنند .ما بینوان تاریب زنده جامیه خزود هسزتیم ایزن بیخبزری تن زا
در زنان نیست این ب خبری ها در خانواده ها ب داد میکند و گرنه هی فردی ومزاده نیسزت
که از حقوق خود به این سادگ بگذرد.
سکوت در حقوق مشروز کاریست نادرست و تبیزات منفز ون دیگزران را صزدمه میرسزاند و
این یر و یادات نا پسند چه حلقه های تنگز نیسزت کزه وشزکارا بزر گزردن همزه ی مزا نمز
ن د ذا برای اینکه دست خوش یر زدگ ها نباشیم الجرم به برخ از جوشزش نیزاز اسزت
تا همه وگاه شوند.
ویا همین پسران میدانند که واایا خواهران شان در نصفه حقوق میراث شان شریط اند اص
من چنین چیززی تصزور نمیکزنم همزین یزدم سز م میزراث دختزران در میزراث پزدر پسزران را
چنزان جرئززت داده انززد کززه خزواهران را مززال مززردم بززه حسزاب وورده بیززد از فززوت پززدر و مززادر
ممکن از روی اخ ق و احتیا جامیه خواهران را مزورد احتزرام ازرار مز دهنزد در غیزر
ون صاحب االختیار ملکیت شان میشوند و بدون اندکترین سزپا و شزکران حزد شزانرا حزد
ذو یدی شان دانسته مورد استفاده ب چون و چرا ارار میدهند.

برای اینکه و به نکته ی وخر تن دهم دامنه بحث را کاف میدانم به این ببندم که اهل خبیزر
و دانش بخوب میدانند که در پیشزگاه شزرییت احکزام کزه در ازرون کزریم وجزود دارنزد هزی
ک ز ص ز حیت تیززدیل و تحری ز ونززرا نززدارد و اگززر احکززام در ارونکززریم یافززت نشززد سززنت
حهرت رسول اکرم دومین مرجع میتبر اانون گذاری اسزت و اگزر احکزام دریزن دو منبزع
10

 .اصول محاکمات مدن افغانستان پوهاند نصرهللا استانکزی صفحه ی 44
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اس م ارانکریم و سنت ) یافت نگردید احکام فق ز و با ترتیزب اجمزاز و ایزا شزری بزه
میززراث زنزان کززه در اززرون کززریم و
وهززوز ون مز پززردازد اینکززه احکززام میززراث بخصززو
) و فقه به حد کاف بحث شده است دیگر مجا نمز یزابیم کزه پزای یزر و
سنت نبوی
دالیل غیر شری را در ون دخیل سزاخته بی زوده فرهزیه سزازی نمزاییم و خزود را بزه چنزین و
چنان تبرئه کنیم که اص ٌ تبرئه شدن نیست و میزراث زنزان کزه جزز حقزوق شزری و ازانون
شان است دیر یا زود چ ره میکشد.
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این تحقید توس سارنوال نازنین جاهد انجام یافته حقوق و امتیازات ون محفوظ است.
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