
 در نظام حقوقی و قضايی افغانستان یجايگاه حقوق تعامل
 

 پويان رسول
 

اين سرزمين کهن  یفرهنگ و مدنيت تاريخ یريشه در ژرفا یو حقوق تعامل یعرف قراردادهای

. باشندگان آن جوش خورده است یو اعتقاد یتمدن ی،فرهنگ ی،داشته و با شخصيت تاريخ

در قلمرو  یغنامند باستان و تمدن مختلط اسالم یاين درخت گشنبيخ از مدنيتها یها ريشه

 یمتذکره به شکل شفاه یقراردادها. خراسان قديم سيراب شده و هماره برگ و بار داده است

و به نسل ديگر انتقال يافته و چونان رودخانة پرآب هميشه جريان داشته  یو سينه به سينه از نسل

پرمايه اختالطها،  یمدنيتها یدر اثر تهاجمات و فروپاش یتاريخ یيان پردرازنادر اين جر. است

کهن و جديد به وجود آمده است و  یعرف یدر بين قراردادها یو تقابالت يهاتضادها، ناسازگار

جهات مسلط حاکم، مردم را در زير فشار  یئولوژيک و ايده یقوانين وضع یحاکميت استبداد

ديده  یبه خوب یآن را در قلمرو خراسان بزرگ و افغانستان کنون یها گرفته است که ما نمونه

  .يتوانيمم

و حقوق  یعرف ینخستين انتشار اسالم در خراسان زمين ما تقابل شديد قراردادها یها در سده 

که  يکنيمو محدود عرب مشاهده م یخراسانيان متمدن را با قراردادها و فرهنگ قبايل یتعامل

اين کشاکشها در بين دو نوع . شده بود یئولوژيک و ايده یداد ناسيوناليستاستب یمنجر به نوع

کاهش پيداکرد؛  یدر عهد عباسيان خاصه مأمون تا حدود یبستر تمدن مختلط اسالم درفرهنگ 

که در روزگار )از مدنيت کهن خراسانيان  یزيرا بيشترينة عناصر اين مدنيت مختلط اسالم

. ، به ديار عرب برده شده بود(باستان با مدنيت يونان، روم، چين و هند ارتباطات متقابل داشت

 یاسالم یبا پذيرش عقيدة توحيد یمستقل خراسان یدر عهد دولتها رگمردم خراسان بز

خود را حفظ و تکرار  یتمدن و یاصيل فرهنگ یو ارزشها یاجتماع یباورها ی،قراردادها عرف

  .مانده است یچنانکه تاهنوز اين اختالط باق. يکردندم

 

 یعرب و عقايد اسالم یاز فرهنگ بدو یکهن که با عناصر یعرف یپروسة زمان قراردادها در

و تهاجم مغالن زيرفرمان چنگيزخان اختالط  یاختالط يافته بود، با سيطرة ترکان خراسان

طوايف پشتون آميزش  یو بدو یقبايل یاخير با قراردادها یدر سدهها سپس. پذيرفت یبيشتر

بزرگ و تهاجم قبايل در طول  یفرهنگها و مدنيتها یدر واقع محل تالق گخراسان بزر. يافت



 مردم اين مرز و بوم از آميزش و به یو حقوق تعامل یعرف یتاريخ بوده است و قراردادها

 یايه گرفته و هم تخريب شده است و همچنان بسهماره هم م یو تمدن یفرهنگ يهایمجوشه

  .متنوع و گسترده گرديده است

 یرسم یيادشده و تقابالت مربوطه، در بين قوانين نظامها یبر آميزش و اختالطها عالوه

در خراسان بزرگ هميشه تضاد  یمردم یعرف یو قراردادها یسلطنت یاستبداد یحکومتها

در هر طرف  یشريعت و فقه اسالم ی،ايدهئولوژ. آشکار و تقابالت متداوم وجود داشته است

با نفوذ  یو حکومت یدر دستگاه رسم يکهتأثيرات خاص خود را بجا گذاشته است؛ به سان

ده و متنوع جنبة فشار، تحجر و استبداد را به خود گرفته و در ساحت گستر یروحانيون دربار

به عبارت ديگر مذهب . و عوام پسند داشته است یدر بين مردم حالت اعتقاد یعرف یقراردادها

به عنوان ابزار جبر و فشار استفاده شده و  یاستبداد و یسلطنت یو اعتقاد در دستگاه حکومتها

يافته و  رسم و رواجات و عنعنات مردم آميزش و اختالط ی،عرف یدر گسترة جامعه با قراردادها

  .توسط مردم تکرار گرديده است

بر بنياد شناخت، درک و دريافت  یتاريخ خراسان زمين تاهنوز سيستم مدون قوانين مدن در

و  یحقوق یشکل و شيرازه نگرفته است و در بين نظام رسم یو حقوق تعامل یعرف یقراردادها

به . وب بميان نيامده استتعادل مطل یو عنعنو یو پراکندة عرف یو شبکة وسيع شفاه یقضاي

افغانستان، ايران )یو غرب یاخير در ايرانشهر شرق یمتشکلة سدهها یاين سبب است که دولتها

 یمدرن بر بنياد قوانين مدن یو اجتماع یاقتصاد ی،نتوانستند سيستم سياس( جديد و ماوراءالنهر

و  ياعتمادیاز داليل عمدة ب یيک. سالم و مردمپسند بسازند یو قضاي یعدل ی،و نظام حقوق

فساد در  یها ريشه. در افغانستان همين است یرسم یو قضاي قوقیمردم از نظام ح یدور

و ترس مردم از محاکم، ( از جمله افغانستان) یخراسان یمحاکم و دستگاه کالسيک دولتها

فکر . تعميق سرچشمه گرفته اس یمتذکره از اين تناقض بزرگ و ناهمآهنگ یپوليس و حکومتها

در کشور ما به وجود نيامده است و به  یروشن رکاز اين موضوع عميق د یکه تاهنوز حت يکنمم

  .ندارد یآگاه یآن کس یضرورت اساس

نه تنها در افغانستان جايگاه ويژه دارد، بلکه در افريقا، آسترليا، کانادا،  یتعامل حقوق

در بين قبايل متنوع . يباشدنيز مطرح مجهان  یاياالتمتحدة امريکا، هندوستان و غيره کشورها

 ی،عرف یآستراليا تاهنوز به قراردادها يهایبوم. دارد ینقش زياد یحقوق تعامل یافريقاي

اياالت متحدة امريکا اين  یدر بين مردم بوم. يباشندپارينة خود پابند م یعنعنات و حقوق تعامل

آن در اين کشور محاکم  یاجرا یبرا يشود؛هنوز تمرين م یو حقوق تعامل یعرف یقراردادها



همچنان به . قايل است یاهميت ويژهي یدولت کانادا هم به حقوق تعامل. وجود دارد یخاص

 یدر بين مردم کشورها یو حقوق تعامل یعرف یسنن، قراردادها ادات،سبب نفوذ عرف، ع

  .شده است یتوجة خاص یدر سطح تجارت بينالملل یمختلف جهان، به قوانين عرف

که  یعرف یو قراردادها ینخستين بار بنده به حيث کارشناس حقوق تعامل یافغانستان برا در

با پروژة امور  یميالد 4002گويند در اخير سال  (Customary law) به آن یدر زبان انگليس

آغازيدم و در اين گسترة وسيع و بسيار متنوع به مطالعه  یافغانستان به همکار یو قضاي یعدل

در آن زمان در بين حقوقدانان، قضات و روشنفکران افغانستان و . شغول شدمو تحقيق م

به سبب همين درک پايين، . يداداهميت م یبه اين موضوع بنياد یکمتر کس یکارشناسان خارج

و  یي نتوانستم مطالعات و تحقيقات خود را به طور ريشه ی،و عدم پشتبان یعموم ينگریسطح

اشاره  یاز اين آغاز ابتداي یبه طور بسيار فشرده به گوشهي نجاايدر . همه جانبه تداوم بخشم

  .يکنمم

 

آن پروژة مطالعه و تحقيق  یشروع کردم و برا یي کار را با مطالعات مکتوب و کتابخانه نخست

از محصالن فاکولتة حقوق کابل  یکار اين پروژه توسط گروپ شش نفر. کتابخانهای ترتيب دادم

قسيم شده بودند در کتابخانههای اکادميعلوم، دانشگاه کابل و کتابخانة که در سه تيم دو نفری ت

های فاکولتة حقوق  بخانه تيمهای موصوف عالوه بر سه کتابخانة متذکره از کتا. آغاز گريد مهعا

و علوم سياسی و شرعيات دانشگاه کابل، کتابخانة دانشگاه تعليم و تربيه، شعبة کتابخانة عامه در 

  .در کابل نيز ديدار کردند یمراجع و کتابخانههای خصوصخيرخانه و برخی 

 

بيشترين منابع و . های فوق متفاوت بود دست يابی به منابع و مواد مربوطه در کتابخانه ميزان

همچنان دورة . مواد در کتابخانة عامه، کتابخانة اکادمی علوم و کتابخانة دانشگاه کابل يافت شد

 بودمهای ياد شده تنظيم کرده  ميزان منابع موجود در کتابخانه گانه را به تناسب کار تيمهای سه

  .که نزديک به دو ماه را دربرگرفت

 

عرفی و سنتی و حقوق تعاملی  یاز اين پروژه تشخيص منابع تحريری در بخش قراردادها هدف

از منابع ياد  یبه اضافة عرف و عادات و رسم و رواجهای مردم افغانستان، تهيه و ترتيب فهرست

همچنان اين پروژه راه را جهت کار های اساسيتر در افغانستان . های کابل بود شده در کتابخانه

جداسازی منابع حقوق تعاملی از عرف و عادات و رسم و رواجها، تعيين و تعريف  ملهاز ج

ای بر یپرنسيبهای اساسی حقوق تعاملی و کار روی ساختن زبان معياری و ترمينالوژی مشخص



مورد استفاده استادان، محصالن،  يتواندفهرست ترتيب شده م. يتوانستآن باز کرده م

 مردمپژوهان، جامعه شناسان، محققان و ديگر کسانی که خواهان کسب معلومات در اين عرصه

  .گاه هستند قرار گيرد

 

 یهابه منابع ياد گرديده گام موثری درجهت شناخت حقوق تعاملی و بخش قرارداد دستيابی

عرفی در افغانستان محسوب ميگرديد؛ زيرا در شرايط و وضعيت افغانستان تا هنوز شوراهای 

محلی و مردمی، جرگهها ی قومی و شوراهای صلحيه در حل و فصل مشکالت حقوقی مردم 

مردم نظر به آگاهی و شناختی که از اين کانونهای عرفی و سنتی و  ونقش بارزی ايفا ميکنند 

اين جريان عنعنوی و مردمی در .  يتوانندکرده م یند به آنها اعتماد بيشترفعاالن آن دار

و  یعرف ی،افغانستان تاريخی درازدامن داشته و بخش عمدهيی از فرهنگ عملی، حقوق

  .و واقعی شان همواره تکرار ميشود عادیمردم را تشکيل ميدهد و در زندگی  یعنعنو

 

در افغانستان تنوع بسيار داشته و در مناطق مختلفه و حقوق تعاملی و بخش عرفی و سنتی  منابع

تعامالت و آداب نامبرده نه تنها از حيث . در بين اقوام و مليتهای گوناگون کشور فرق ميکند

های يک قوم و مليت  منطقوی، قومی و مليتی تفاوت مينمايند، بلکه در بين طوايف، بخشها و اليه

پشتون، ازبک، هزاره، تاجيک، ترکمن، بلوچ و غيره نيز  یبه گونة مثال در ميان اقوام و مليتها

 .فرق ميکنند

 

ياد گرديده زيادتر به شکل شفاهی بوده و سينه به سينه از يک نسل به نسل ديگر انتقال  منابع

منابع تحريری در اين بخش بسيار معدود بوده که آنهم با عرف و عادات، رسم و . يافته است

جداسازی منابع متذکره از البالی فرهنگ عامه و . مخلوط ميباشدرواجها و فرهنگ عاميانه 

و تعريف پرنسيبها و تعامالت آن ضرورت به کار زياد و وقت کافی دارد و اين  تعيينتشخيص، 

کمک خواهد کرد تا زمينه جهت ساختن ترمينالوژی و زبان معياری برای حقوق تعاملی و بخش 

اين بخش تا هنوز در افغانستان دارای زبان معياری . عرفی و سنتی در افغانستان فراهم آيد

پرنسيبهای اساسی آن تشخيص و تعريفی که در سطح ملی قابل پذيرش و در  ونبوده و تعامالت 

اين پراکندگی، ابهامات و برداشتهای . سطح بين اللملی و اضح و روشن باشد، نگرديده است

عرفی و سنتی در افغانستان بسيار مشکل  متنوع سبب شده است تا شناخت حقوق تعاملی و بخش

 .و پيچيده شود

 



در ( یغيردولت ینظام حقوق)یو حقوق تعامل یعرف یدرک و شناخت قراردادها برای

اين  یبرا. است یو شفاه یافغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات همه جانبه و دوامدار عمل

الزم و داشتن آگاهی و تجارب کافی  یکار نياز به وقت کافی، حوصلهمندی فراوان، منابع مال

عنعنات، رسم و رواجات و مناسبات بس متنوع و گستردة مردم  نه،در باره فرهنگ عاميا

با اتکا بر منابع قليل تحريری نميتوان به وسعت و عمق بخش عرفی و سنتی . افغانستان ميباشد 

عادات و رسم و رواجها  در افغانستان دست پيدا کرد؛ ليکن اين منابع تحريری که با عرف و

و ديدکلی در مورد نکات برجستة اين بخش به عالقمندان  لیمعلومات اجما يتواندممزوج است م

 .ارايه نمايد

 

ياد آوری است که منابع تحريری موجود زيادتر پيش از جنگ و مقداری درجريان جنگ  قابل

همچنان در جريان جنگ . طوالنی افغانستان و اندکی پس از آن ترتيب و نگارش يافته است

ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی افغانستان ضربات کاری ديده و بسياری از 

به اين دليل برای شناخت بخش . عنعنوی و سنتی تخريب شده است هایارزشروابط، تعامالت و 

 .عرفی و قوانين تعاملی در افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات جديد ميباشد

 

شرق،  یو فرهنگ یتاريخ یکه به واليات عمدة کشور داشته و از حوزهها یجريان سفرهاي در

و کابل بازديد کردم و از نزديک با قاضيان محاکم، سارنواالن،  یشمال، غرب، جنوب، مرکز

گفتگو و  یو سنت یعرف یو افراد کانونها یرسم یو ديگر ارگانها یمردم يهایپوليس، شورا

به اين نتيجه رسيدم که بخش عرفی و سنتی در افغانستان نقش بسيار عمده  دم،مصاحبه انجام دا

و اطراف برای حل و فصل مو ضوعات  یر مناطق روستايو اساسی دارد و بيشتر مردم خاصه د

 یاستفاده از قراردادها. حقوقی و مشکالت روزمرة خود به اين بخش غيردولتی مراجعه ميکنند

در بين دهنشينان و قبايل، بلکه در ميان شهرنشينان افغانستان نيز  هاو حقوق تعاملی نه تن یعرف

  .رواج افزون دارد

 یمردم در شهر و دهکدهها یو سنت یعنعنو ی،اسبات و تعامالت عرفسه دهه جنگ به من در

همچنان در دهة اخير در زير حجم سنگين تهاجم . وارد شده است یکشور ضربات بس کار

 یعنعنو یاين ضربات به مناسبات، روابط و ارزشها یغرب یکشورها یو فرهنگ یاطالعات ی،خبر

مردم بيچاره و مظلوم ما . دوران جنگ بوده استجامعه خردکننده تر و شکننده تر از  یو سنت

و رشوهخوار کابل از يک طرف و بحران  يکفايتدر بين دوسنگ گران سران دولت فاسد، ب

دامن زده  یو سنت یکه هرج و مرج را در گسترة نظام پراکنده و مجروح عرف)جامعه  یعموم



متزلزل و مأيوس کننده  ی،و حالت بحران عيتاين وض. از طرف ديگر، گير کرده اند( است

  .جامعه را در پرتگاه سقوط کشانيده و جان مردم را به لب رسانيده است یدستآوردها

جامعه پيداست که در بين دولت و مردم درة  یبه اوضاع عموم یاجمال یيک نگاه حت با

. تنبل، آزاردهنده و جدا از مردم است يکفايت،فاسد، ب يـنظام دولت. پرفراخنا وجود دارد

شريعت، فقه،  ی،از قوانين مدن. يباشدزخمين مردم م یبر شانهها یحکومت در حقيقت بار گران

 یپيچش امور حقوق یبيشتر برا یمربوطة دولت یدر محاکم و ارگانها یحقوق رعرف و ديگر ابزا

کالنتر و سوء استفادة ببيشتر  یدوسيهها جهت اخذ رشوهها یمردم و کشالهدارساز یو جزاي

قاضيان و ظلم و ستم  یما پر از حکايات رشوهستان یو فرهنگ یمتون تاريخ. يشودم یبهرهبردار

  .حکام است

فاسد و جيببر از دستگاه ظالم و پرفساد  یاز ترس و بيم محاکم، قوة اجرائيه و ديگر ارگانها مردم

و  یعرف یندارند جز همين قراردادها یمردم بيچارة ما ديگر منبع. يجويندم یدور یدولت

 یحل و فصل امور حقوق یجا گرفته و برا یشان به شکل ارث یکه در مغز و سينهها یوق تعاملحق

اين منبع بزرگ را نيز  یمتأسفانه که جنگ و بحران جار. يرودروزمرة آنها به کار م ضايایو ق

  .و درهم و برهم کرده است یبحران

اعتماد کرده  یو مدن یتو قوانين موضوعة دول یمردم به نظام حقوق یافغانستان زمان در

 ی،حق تلف يعدالتی،شان در عمل ثابت شود که دستگاه دولت از فساد، رشوه، ب یکه برا يتوانندم

و  یما در پروسة تکامل اجتماع یوقت. و غيره امور خالف پاک شده است یتبعيض، خويش خوار

و  یاقتصاد ی،که سيستم سياس ييابيمبه اين مهم دست م یانکشاف جامعة مدن وجريان رشد 

سهگانه، خاصه بر اساس شناخت فرهنگ و  یبر بنياد قوا یسالم، پاک، فعال و جديد یاجتماع

و  یرسم یو قضاي یو عدل یمناسبات پيچيدة مردم و جامعه و تعادل الزم در بين نظام حقوق

 به. در افغانستان شکل و شيرازه گيرد یمردم یو حقوق تعامل یغيردولت یو نظام عرف یدولت

 ی،اين دليل است که مطالعه و پژوهش در اين ميدان گسترده جهت شناخت حقوق تعامل

 .دارد یدر افغانستان اهميت زياد یو فرهنگ مردم یعرف یقراردادها
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