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 چکیده

 اجتماااعی فکاا،ی، سهاساای وهای دغدغااه از همااوار   ،شااهعه  یااابی ماا ه هویت  مسئله
و  مطالعااات اتابخانااه یاساساا  باا، ،نوشااتاراست. این بود   تاریخ معاص، شهعهان افغانستان در

شااهعه در   ماا ه یت،ین عواملِ احهاتحلهلی، مهم با روش توصهفی ا  مهدانی و  هایپژوهش
هااای نظامدر  . جایگااا  ماا ه  شااهعهدیاا نماآن را ب،رساای ماای  افغانستان و چگونگی تحقاا 

عواماال  گونااه بااود  اساات چ ،از دوران عباادال،حمن نااان تااا زمااان حامااد ااا،زی  ،حکومتی
 ،هاات آن در نااانون اساساایم،حله بح،ان هویت تا تثب از ،آن  ندر ف،ایند رسمی شدتأثه،گزار  

 اجتماعی آن چهست   سهاسی و پهامدهایادام است   
اهلل ف،هنگی آیاات اندامات علمی وجمله  از ،عالمان دینی شهعه  نقش  ،گفت  در پاسخ باید

اسااماعهل بلخاای انقالبی عالمه شههد سهدح،ات    مه،علی احمدحجت، نهضت فک،ی و  سهد
  ان با تقویت گفتمان تق،یاا توأم ،اهلل محمدآصف محسنیتف،هنگی آی ا  و نقش مؤث، علمی

در تثبهت م ه  شهعه در نااانون اساساای  ار از عوامل تأثه،گ ،و مسئله انوت اسالمیم اه   
آن  مثباات هایپهامد از ،یسنّ و اجتماعی بهن شهعه  ت سهاسی اتعامالو  گ،دید     نلمداد  اشور

هااای حکااومتی منظااا چگااونگی تثبهاات جایگااا  ماا ه  شااهعه درو  . تبهااهن  رودبه شمار می
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 باشد. یافغانستان م نانون اساسی دولت حامد ا،زی درر دادن با معهار ن،ا ،پهشهن
گفتمان تق،ی   رویک،د باافغانستان  ن دینی شهعه درعالما  اه  دهدنشان می  ،این پژوهش

 ،ت و رجااال سهاساایساانّبا عالمااان دیناای اهاال ت اجتماعیتعامال و انوت اسالمی  و  م اه 
تثبهاات نااانون اساساای اشااور  عهان را دراجتماعی شهفقه جعف،ی و حقوق سهاسی ا    توانستند

 بخشند.رسمهت را  تشهعاهل نانون احوال شخصهه ،تبع آنو به   نمایند

 واژگان کلیدی

 .نظام حکومتی افغانستان م ه ، یم ه  شهعه، عالمان شهعی، احها

 مقدمه

ب،ناای  بعااح حکااام مسااتبد واز سااوی  ،های انهاا، افغانسااتانسااد  ماا ه  شااهعه در
 . پهشااهنهشاادمی گاا ار پنداشااتهباادعت عنوان یک ماا ه ت به  سنّاهل  ص عتمهای  مولوی

دوران حاامهت م،ویس نندهاری و به صورت مشخص به ن،ن هجدهم   ،تاریخی این مسئله
تکفهاا،ی ع،بسااتان، هااای با اس  فتوا از سااوی مولوی  م1708  سالدر    گ،دد. م،ویسب،می

سااهد  م،حااوم ،ایاان زمهنااه پ،داناات. در شهعهان نناادهار  به اشتار وسهع  و  گ،دیدوارد نندهار  
مکه په،امون نتل ماا،دم شااهعه، توساا  های  مفتی  الدین نگاشته است: »فتوای ننگهنجمال

رؤسای نبایل افغااان را  ،در افغانستان است. مه،ویسها ین دست فتواا از ،مه،ویس نندهاری
مکااه هااای تیاااه از مف یاش فتااوایدعوت نمود و در سااخن،انی  در یک مجلس نومی ا نبهله

 ب،ای حاضاا،ین در جلسااه ن،اراات ااا،د  ،دست آورد  بود جهت مش،وعهت نتل م،دم شهعه به
 در زمهنااهپهاا،وان ماا ه  جعفاا،ی  موج  شااد تااا  ،این روند در ادامه  .(38  :1386افغانی،  )

 و در باشااندت فشااار تحاا  ،هادیگاا، شااه،  در ااباال وبه نصوص    ،شانم هبی  م مناسکانجا
بدنه ندرت در انزوا  از سانتار و نه تنها ،ند. در مسارل سهاسی ا اجتماعی،بب  حالت تقهه به س،

 ند.  شان مح،وم بودانسانی لهه وحقوق اوّ از ،ن یک نش، محکومبه عنوا بلکه  ،ن،ار داشتند
اوضاع سهاساای ا اجتماااعی  وجایگا  م ه  شهعه  ،ن،ار گه،د تاه نباید مورد غفل  اینکته
،رساای ب ،رساادعبدال،حمن است. به نظ، میدوران امه، از  ی نبلحکومت هایدر نظامشهعهان  

: نبل از توان گفتمی ،طلبد؛ اما به صورت الیمی تحقه  جداگانه ،جزرهات آن  این مسئله و
 هاا،ات، نناادهار وااباال،  :مانند یهاینصوص در شه،به  ،افغانستان  در  حاامهت عبدال،حمن
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 ،همااهن ت،تهاا وجااود داشااته اساات. بااه  هانمح،ومهت سهاسی ا اجتماعی باا،ای شااهع  ،مزار
جغ،افهایی تا حدود از اسااتقالل  و  ا اجتماعی  سهاسی  به لحاظ  ه،چند  ،شهعهان نواحی م،ازی

بزرگااان  عاادم اتحاااد مهااان جهااتبااه  ، علهه آنانحالدرعهن ،و نود مختاری ب،نوردار بودند
ا اجتماااعی  ل سهاساایرسااای، مسااا های حکومت م،ازی در نصااوص مالهااات وفشار  ،لینبا
 یحاادود تااا و تاا،ینناادیمی  ،ایاان زمهنااه  در  .(431  :1376الفنسااتون،  )جود داشته اساات  و

اوضاااع  در مااوردالفنسااتون اساات. وی  ، تحقهقااات مهاادانیمدرک تاریخی  وت،ین سند  معتب،
نبایل افغانستان به صااورت موشااکافانه بحااس وب،رساای  اجتماعی انوام و  ف،هنگی، سهاسی و

 تساانّاهل از سوی تکفه، و رساند اه تعص  م هبیمی ضوحستون بهد  است. مطال  الفنا،
شااان یدر انجااام مناسااک م هبشااهعهان  ،ین جهااتا از است.  نسبت به شهعهان وجود داشته

تااألهف م،حااوم  ،معتباا، دومهن سند ،الفنستونبعد از  .(205همان: ) نداا،د تقهه را پهشه می
 ت وساانّاحتاا،ام بااهن اهل از آزادی عماال و ،دالدین اساات. ایشااان در ب،ناای مااوارسهد جمال

در دسااتگا  حکااومتی را اشااار   شهعه مانند نزلباشااان دحضور بعح اف،ا ن گفته وشهعهان سخ
وانان هیعناای فارساا  ،افاا،اد الفنسااتون نهااز بااه حضااور ایاان .(157  :1386افغانی،  )  است  ا،د 

 ،حالدرعهناما  ؛(205 :1376الفنستون، )   استنمودونزلباشان در دستگا  حکومتی اشار  
 حکایاات در افغانسااتان تقهااه شااهعهانزندگی توأم بااا  از تعص  م هبی و الفنستونهای  نوشته
بااه همااهن حاامهت ظاه،شا  نهااز وجااود داشاات. دوران یعنی  ،و مسئله تقهه تا این اوان،  دارد

ر  شاااا متعصاا هااای مسئله تکفهاا، مولوی به ،مواردب،نی  در  نهز  م،حوم سهد جمال  ،ت،ته 
بااه لحاااظ اگاا،  ،ایاان نصااوص نگاا،ش سااهد جمااال در  اااه  تااوان گفااتمی  ا،د  است. البته

م،حوم  سازد اهمی این نکته را آشکار ،مورد تحلهل ن،ار گه،د اجتماعیسهاسی ا  شناسی  روان
این زمهنه لحاااظ ااا،د   در است،اتژی اه و اسالمی همگ،اییهای اساس نگ،ش شاید ب،  ،سهد
ضمن اینکااه م،حااوم  ؛ا،د  باشدو مح،ومهت شهعهان پ،ههز  جزرهات ف،نه از پ،دانتن به  ،بود
 ،های اجتماعی حضور داشت و طباا  اظهااارات نااودشنش، عوام وهای بهن تود  امت،  ،سهد

 امااا ؛(67 :1355ا،مااانی، ) مداران داشااتسهاساات  آمد را با دربااار شاااهان وورفت  ینبهشت،
نماینااد   و اسااتعماریدارای انگهااز  فاا،د    ،حااالدرعهنبه عنوان یااک مستشاا،ق و    الفنستون
 و با ندمت تاریخی چند دهه بهشاات، نساابت م،حااوم سااهد جمااال، شجاعدربار شا   درانگلهس  

البتااه  انسااتان را انجااام داد  بااود.ل افغیاا نبا تحقهقات مهدانی بهن انااوام و بهشت،ین پژوهش و
در نظاا، داشااتن  ،نزدیک سازد تواند دیدگا  الفنستون و م،حوم سهد جمال رامی  دیگ، اه  نکته
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معلااوم اساات اااه  ،این زمهنه مار انگلهس است. درعلهه استعها  حضور فعال شهعهان در جنگ
جمال ا تألهف سااهد؛ اماست با استعمار انگلهس نوشته شد   ،هاجنگنگارش الفنستون نبل از  

 ،ثه، ایاان مساائلهأت ،ن. بناب،ایانگلهس است ل افغان ویا حدانل بعد از جنگ اوّها  بعد از جنگ
 ،شااهعهان علهااه زدودن تعصاابات ف،نااه و اسااتعمارحضور شهعهان در مبااارز  بااا    یعنی نقش و

مطاااب   تواند ه،اداممی م،حوم سهد تحقهقات الفنستون و ،ین جهتا  غه،نابل انکار است. از
 درست باشد.  شاناجتماعی سهاسی و ش،ای  اوضاع و

از زمان مهاا،ویس نناادهاری آغاااز   ،ان، علهه شهعهفتوای تکفه  ،اشار  گ،دید  اهگونههمان
یکاای  ،در دو باااز  زمااانی ،تکفهاا، و اشاایاعم از نتل عااام، نسل ،گ،دید و اوج تعصبات ف،نه

 ،علهه شهعهان دور  حکومت امارت طالبان ی دردوران حاامهت امه، عبدال،حمن نان و دیگ،
مناسااک در آزادی عماال  و یسهاساا  توان گفت شااهعهان بااه لحاااظمی ،بناب،این  .انجام گ،فت

امااا از آغاااز عصاا، انااد؛ طاای ا،د بهسااتم  زدهم وناا های در سااد را  یهااایف،ازوف،ود ،ماا هبی
 تااا آن 131از تدوین نانون اساساای و انتصاااص دادن ماااد    ،نوسازی حامد ا،زی تا به حال

ایاان  در تعامل ماا هبی ب،ناا،ار بااود  اساات.  ،شهعهان  نانون احوال شخصهه  تصوی   ین ووتد
-ب،داشااته مؤث،ی جهت احهای م ه  شهعه و تثبهاات آنهای گام ،لمان دینی شهعهعا  ،اراست
ان، از دوران حکااومتی افغانسااتهااای جایگااا  ماا ه  شااهعه در نظام ،ایاان نگااارش در انااد.

مورد ب،رساای ناا،ار نواهااد  ،حامد ا،زی، به صورت ف،ایند  تا دوران  حکومت امه، عبدال،حمن
 گ،فت.

تا  (م1901–1880)از عبدالرحمن  های افغانستان حکومت ر  ایگاه مذهب شیعه دج
 م(2014-2001)حامد کرزی

 بااود. او سااعیدر افغانسااتان انگهز نفاق  ظالم و  بسهار  یکی از حکام  ،امه، عبدال،حمن نان
 بااار ،ایاان  . دربااه را  اناادازد ایف،نه نونهنهای  جنگ  ،نقاب م ه   ونی  کافا،د با نفاقمی

دسااتور امهاا، بااه  شااهعهانهااای گه،یب،د  و هااشااینسل هااا،عاموا  ب، نتلتاریخ افغانستان گ
عباادال،حمن علهااه شااهعهان را چنااهن   رفتااار نشاان  و  از جنایااات  ایاست. گزیااد عبدال،حمن  

 اند:آورد 
به مدت سه سااال طااول اشااهد و او  م،1893تا  1891م،دم هزار  از   جنگ عبدال،حمن با

افغانسااتان، های یتعصاابات ماا هبی ااث،یاات ساانّ و ساااتبا تح،یک احسا ،در طی این مدت
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 وهااا عامدفاع هزارجات به را  اناادانت. عباادال،حمن بااه نتلحمالت وسهعی را علهه م،دم بی
پساا،ان جااوان  ،ان وزنااان، دنتاا  تجاوز به نوامهس م،دم ااتفا نکاا،د و  رحمانه وبیهای  اشتار

 انهز به ف،وش رسانهد. این زنان هاازار  و ،د  وهند به عنوان ب  هزار  را در بازار اابل نندهار و
ه،یااک دو  ،هم ف،ونته شدند. س،بازان افس،ان دولتیها  نص،انی  وها  حتی به هندو  ،دنت،ان

حتاای  ،سااتمگ، گ،فت. این حااممی شهزادگان در انتهار دنت،ی هزار  را ب،ای عهاشی نود و
تنهااا در ااباال حاادود  ،سااال دو در طاای ،مالهات وضع ا،د. باادین ت،تهاا  هزار   ب،ای ب،دگان

ه سااب  مظااالم بااهش از حاادی بااه انهاازی و غالماای ف،ونتااه شااد. باا هااا  نف، از هزار   9000
ا،دنااد.  مهاااج،ت اویتااه در پااسااتان  به ایاا،ان و  ،ارزگانهای  بسهاری از هزار   ،نعبدال،حم

  .(77 :1388زاد ، مصباح) هزار نانوار پشتون واگ ار شد 16به ها  دارای وها زمهن
در ایاان زمهنااه  یبااایاامتاا،ین  ااا،د ومی عبدال،حمن، په،وان م ه  شهعه را علنااا تکفهاا،

پاسااخی  او در نوشااته ن بااه تکفهاا، شااهعهان پ،دانتااه،اه عباادال،حم  ییکی از مواردنداشت.  
 چنهن م،نوم گ،دید :    ع،یضه

ار یار محمد از نوم درنان نهل افغان اه م ه  شهعه انتهاا  حض،ت واال در جواب ع،یضه
مسلمان بودی و حاال اه بااه ناااط، دنهااا،  فط،ت افغان و ا،د  بود، نوشت اه چون در اصل و

ماا،دم رفتااه ناازد  ،نود را ف،و گ اشته و نماز پنجگانه را در مسجد بااه جااا نهاااورد   نبهله  نوم و
المااه طهبااه هاام ناازد آنااان  ن،اراات ای و ازانجام داد  ،نماز جماعت نهست  هزار  اه در آن جا

ساااری  عالمات ارتداد به زبان آن م،دم جاااری و  بلکه عوض آن المات اف، و  هست،نب،ی ن
به چشم دیاادی تااا  الفاظ اف، ایشان را به گوش شنهدی و مقام گزیدی و ،است و تو آنجا رفته

ااتاا  هاازار ، ) آیهن هاازار  ب،گ،فتاای مصاحبت ایشان از دین نویش بهگانه گ،دیدی واه به  
1391: 307). 

 نماااد ماا ه  شااهعه بااه چشاام ه،جا نشان و اه بود  ایبه گونه  ،عبدال،حمن  هرفتار ظالمان
 ماا هبی نماد وی ن،ار نگ،فته باشد. بازنواست عوامل حکومت امکان نداشت موردنورد،  می

شاادت به ،یاان جهااتا شااد و ازمی آشااکار اااامالً ،آنااانالقاب  اسامی و  ها،از عنوان  ،شهعهان
 ،عناااوین ماا هبی بااه جاا،م همااان القاااب و گنااا ی م،دم بیبسهار پ ی، بودند؛ زی،ا عد آسه 
رفتااار  .(669 :1384غبااار، ) شاادندمی زوار در اابل احضار القاب سادات، ا،بالرهان و  :مانند
نصااوص به ،مناسااک ماا هبی اااه باعااس شااد ،علهااه شااهعهانن  عباادال،حم  ظالمانه  و  نشن

،نااورد ب ،نمونااه ب،ای ؛گ،دداعالم  ممنوع ،م ما  مح،مسم،ا و عزاداری ب،ای امام حسهن



 

12    
 

12    
 

9139 انستتابو  اربه ،51  شمار ،تمشه سال  

 :است آمد  چنهن م،اسم م هبی آنان وبلخ شه،  علهه شهعهان ساان  ،نشن عوامل حکومتی
بااه رااا،  ،شااه، بلااخ در حومااه شااهعهان ساااان »یااولم،   روز دهم مح،م،  (ق1314)در سال

ماااتم بودنااد. ناگااا   ساا،ایی ومشااغول نوحه پ،دانتنااد و مصااار  حضاا،ت امااام حسااهن
اریاات  آزار و واوب وبا جمعاای از سااپاههان نظااام، ف،مااان لاات ،الم حهدر نان سپهساالر »غ

را  بهااتمخصااوص ماادح اهل اتاااب ،ضاامن اهل مجلااس را صااادر ااا،د. در  عزاداران و
مهاا،  ،بااار  این شد  بود. در  دغن اعالمغمجالسی  چنهن    ،گ،فتند؛ چون از ط،ف عبدال،حمن

منشی دار الحکومه ت،استان اه هاا،دو شااهعه  ،مه،زا محمد نان حاام آنچه و  ،ابوطال  نان
 :1391)اات  هاازار ،  یولم،  شدندعفو م،دم  چند تن از شهعهان با التماس نواستار  با  ،بودند
837). 

بااه ها هزار  علهه شهعهان و عبدال،حمن اه با فتوای تکفه،  انتوأم  ،سوزنانمانهای  جنگ
 هااات،ین ظلماز بزرگ  .(670 :1384غبار، ) درتاریخ افغانستان ثبت گ،دید  است  ،را  اندانت

 1311»ونااایع  ؛شااان بااودنودعبدال،حمن علهه شهعهان، اوچ دادن از س،زمهن   هایجنایت  و
مالسااتان،  حکااام هزارجااات حاااام ارزگااان، اشااکارآباد، مهاا، آدینااه و اشتهاری به نام رعایا و

بااار   غاازنهن در ان وغسااهو اهم،د یکاولنگ، بامهان،   حج،ستان، جاغوری، بهسود، گهزاب،
 ،را بااه ماا،دم افغااان اااوچی ف،ونتااه تصاا،ف دولاات در آورد و آنهااااه بااه  ها  چ،اگا   مواشی و

 .(321 :1391)اات  هزار ،   رو به تنزل نهاد   مالداری م،دم هزار 

د 1919) عبدددالرحمن نوه ،اهلل خانومتی امانجایگاه مذهب شیعه در نظام حک
 م(1929

نااانون  گ،فاات.شااخص حاااام ناا،ار تعاماال تا حاادودی مااورد  ،این دور   م ه  شهعه در
ایاان بااود  ،اهللدهند  این تعامل است. حدانل تعامل م هبی اماننشان  ،اهلل نانامان  اساسی

ااثاا،  ،ایاان زمهنااه   بااود. دریااک از ماا اه  اسااالمی را در نااانون اساساای نااام نباا،داااه هه 
اااه او درحالی ؛ار ن،ار دادند را تحت فشاهللت، امانسنّاهلهای  نصوص مولویبه  ،نامتعصب

تعامل م هبی نسبت بااه  مانع ت،ویج وها آن در مقابل، اندیشهد،می حقوق انلهت شهعه در مورد
عنااوان ماا ه   بااه اسالمییک از م اه  هه  ،اهللشدند. در نظام حکومتی امانمیشهعهان  

ن ااز سااوی متعصااب اهلل نااانامان هگونه بود ااین  بود. نانون اساسی نام ب،د  نشد  رسمی در
عنوان ماا ه  اشااور بااه رساامهت شاانانته  مورد اعت،اض ن،ار گ،فت اه چ،ا م ه  حنفی به
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پهاا،و ماا ه   ،ت افغانسااتانمل از اینکه جمع اثه،ی اوّل به دو دلهل؛ :درپاسخ گفتنشد   او  
 سنزیل،) گ،ددناط، میاز این نانون آزرد   ،ب،ادرمان ای،ان  اشور همسایه و  ،ثانهاً  .نداجعف،ی
در  حقوق شهعهان و م ه  شهعه  اهلل نان، جایگا بعد از سقوط حکومت امان  .(136  :1388
 ،و سااپس دوران حااهماات نادرنااان ،مع،وف )بچااه سااقاو(اهلل  حبه   ماهههحکومت نُدوران  

 در ۱۹۲۳اهلل نااان اااه در سااال اماااناصااالحات تبعااهح ناا،ار گ،فاات.  دوبار  مااورد ظلاام و
و پااس از گ،دیااد  اار منجاا،تی و محافظهبه واانش عناص، سنّ  ،شد  انجام  اجتماعی  یهاهزمهن

  گه،ی از سلطنت وادار شد.به انار   او  م۱۹۲۹یک جنگ دانلی، در سال 
جایگااا   هااای حکااومتی پهشااهن، ماا ه  شااهعه ازنظااام  ااث،  اهلل نان، درجز دوران امان

ماننااد  ،ار داشاات؛ امااا عالمااان دیناایالت تقهه ناا بلکه در ح ؛اسی ا اجتماعی ب،نوردار نبودسه
طااول چنددهااه،  ا،د  حااوز  علمهااه نجااف، دراحمااد حجاات، تحصااهلی ،علهد مهاهلل ستیآ

اهلل حجاات، تیاا درایت، م ه  شهعه را در پایتخاات علناای سااانت. آ آرام توأم با تعامل وآرام
بااا  ،ا شااهعی بااود بلندش اه همان ت،ویج ف،هنگ اسااالمیهای آرمانجهت نهل به اهداف و 

ی را بااا علاام و عماال بااه ماا،دم مع،فاا  م م ه  امام صادقهن شعار مع،وف اه »اگ، بتوانیا
 شه،ت علمی نویش در حوز  علمهه نجف را رهااا نمااود مقام و  ،م یام، همه اار را ا،د یهنما
 تالش، در عبور دادن په،وان م ه  شهعه سعی وها  د. او پس از سالیراهی افغانستان گ،د  و

نصوص به ،سازی در انجام م،اسم م هبییعلن ه به م،حلههبح،ان هویت و تق  از م،حله گ ار
تاااریخ  این حقهقت انکارناپاا ی، را در ا،د و پهدا  ، توفه در شه، اابل پایتخت  عزاداری عاشورا

 .(33-60 :1382رجاء، )اجتماعی شهعهان افغانستان تثبهت نمود   سهاسی و

 (م1973د1933) م حکومتی محمد ظاهرشاهجایگاه مذهب شیعه در نظا

دور  ف،مااان،وایی ظاه،شااا  باا، افغانسااتان، دور  آرامااش بااود و در ایاان ماادت، باا،نالف 
در جنااگ  ،هنهای نبل و بعد از ظاه،شا ، افغانستان درگه، هااه  جنگاای نشااد و همچناا دور 

 ط،فی ا،د.( اعالم بیم1945ا 1939جهانی دوم )
هااای چالش ،تا آن زمان ؛س  نبودضاع م هبی چندان مناآرامش ظاه،ی، اما اووجود    با
د یاا شاادت تهداجتماعی آنااان را به سهاسی و داشت و حهات  وجودی  عهش  وی جامعهف،ارجدی  

 ،با وجود ب،نی اناادامات ظاااه،ی شاااهان اهمانند بح،ان هویت م ه   یهایچالش  ؛ا،دیم
گه،ی باا، ان غال  سااخت،یج .حضور در م،اسم روز عاشورا در تکایای مشهور اابل  همچون
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شااهعهان از سااوی های نانااه )حسااهنهه(ههتصاا،ف و تعاا،ض بااه مساااجد و تک  مثاال  ،شهعهان
تنهااا را   رو،ازایاان دنااد.ی  گ،دیاا تخ، یااا مت،واه وها  آن  ی ازبعض  موج  شد  اه  ت بودسنّاهل

 مجمع علما وطال) بود م هبی ه در انجام تکالهف دینی وهمسئله تق  ،ب،ای حفظ م ه  شهعه
هاات مح،ومهاات سهاساای ا اجتماااعی شااهعهان در زمااان حاام .(510 :1386، یب جاااغور
مباحس آتی بااه های شههد اسماعهل بلخی بهان گ،دید  و در سخن،انی  ها ودر گفته  ،ظاه،شا 

و بازنوانی  در فقه جعف،ی وضو مسئله به مناس  باشدشاید    ن پ،دانته نواهد شد. در اینجاآ
 گ،دد:  اشار  به صورت گ رات  سنّلرهنهت ب،ادران اهگ شته شهعهان در وضعهت  

ک یاا شاا  را در  ،از ت،امن به اابل آمد   یم،اد عل»به نام حاج ی مع،وف است اه شخص
 ،هنگااام اران انااار رودنانااه رفتااه ،نمود و صبحی عه بود، سپ،هش  ، یکگ،دانند  آنهتل اه  

افت نمود اااه بااا صااورت یرا در یلهناگهان چنان ض،به س ،وضوی د. در اثنایگ،دمشغول وضو 
بااا حالاات  ،دیاا آی،ون مهاا ب یشااود. ونتاا یل م، از ناک و گِدانل رودنانه افتاد و تمام بدنش پُ

ک یاا  ،ام زد  از آن طاا،فیلهساات  چاا،ا ساا هندا اه بود  گناااهم چی  از ب،ا  :دیگویبار مرنت
  ی،هاا گیو من چه وضااو گاا،فتن اساات اااه تاا یا !ااف، عههش :دیگویم ،آمد   متعص  جلویسنّ
ان گ اشااتم. او هاا دار در مان را بااا هتاالیگ، نداشتم. آمدم ج،یمن جز سکوت چار  د  :دیگویم

ه هاا تقی سااتیبای،د. مهاا ندارد طب  م ه  نودش وضااو بگعه ح  هش ؛نجا اابل استیا  :گفت
 .(547 :1380)انالنی،  ست هه چهتق :. گفتمینوردینمی لهتا سی ا،دیم

دانااد ینم ،اش آزادانه اعمالش را انجام داد  باشاادی  زندگهمح اه هموار  دری  مسلماً اس
مااورد  ،رو شااد ههااا روباا چالشگونااه نیبااا ا ،اشی  زندگهست. آنگا  در نارج از محهه چهتق

 . ه،دگیوشتم ن،ار مض،ب
ش 1347ی هادر سااالی عه و ساانّهن چند نفاا، شاا هاه بی  ،هان درگیج،  ،به همهن ت،ته 

ش، چنااد نفاا،  1347در سااال ؛ سااازدمی ح،ومهت شااهعهان را نمایااانج ماو ،اتفاق افتاد  بود
ت ساانّاز اهلی کاا یان بااه هعهاز شاا ی کاا ی، انتقاد ی،هعلت درگ ند.، شدهباهم درگی  عه و سنّهش

 !شااد ی عجاا  روزگااار» :دیاا گوینواند. طاا،ف میعجله و شتاب م بود  اه چ،ا نمازش را با
ام،وز اااار بااه  ؛دیهعه بگوهد و نود را شهبخوان مازد نهتوانستیان از ت،س نمهعهک روز شما شی

ی ،هاا سااب  درگ ،ن ام،ههم ! دهانیم د  است اه شما ب، ما و نماز ما اشکال و انتقادهرسی  جا
 .(547 :1380)انالنی،   گ،ددین مهط،ف

 .آزردشاادت ماایبه از درون شااهعی را انتصااادی، جامعااه  قاا، علماای وف  مسئله  ،همچنهن
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مضاااعف معهشااتی، مح،ومهاات شااهعهان را  و مالی هم فشار وی ااف سواد فقدان هم  ،روینااز
 هااانظااام نااه تنهااا پهاا،وان ماا ه  شااهعه در ،وصاافبا ایاان    .(99  :1382،  رجاء)  سانتمی

ش دانسااته، یات نااوهاا مانع ادامه حبسته سهاسی را ی یبلکه فضا  ،ندنداشت  یحکومتی جایگاه
 ، همچااونهیهمسااای اشااورها یسو هبو مهاج،ت  نه، دارایی و س،زمیزندگ  محل  کجز ت،

در را گاا، یل دیهزاران نانوار از نباعبدال،حمن    دیدند. از سویی،نمی  ایچار   ای،ان  پااستان و
های چنااهن پهشااهنه توجه بااهبا  .(446 :1385 ف،هنگ،) ن ا،دیگزیجا شهعهانمحل زندگی 

م ه  شااهعه  یاحها ،حجتمه، علی سهداهلل تیآ و اوضاع سهاسی ا اجتماعی بود اه  تاریخی
 آغاز نمود. ی  و ف،هنگی در دو بُعد علم را

،ورش پاا  ،هاآناز یکی  ؛به چند صورت بود ،فک،ی وی علمم ه  شهعه در نگ،ش   یاحها
جامعااه  فقاادان عالمااان دیناای در فقاا، علماای وزی،ا   ؛بودفک،ی    علمی وهای  دادن شخصهت

حاام  یهاعه از سوی نظامه ه  شپه،وان م تهامات ناروا مبتنی ب، تکفه،سب  شد  بود  اه ا
در  ،اتهامااات وهااا ایاان چالش .(444 همااان:)  گ،فتمی  صورت  تسنّو عالمان درباری اهل

یاان ا ؛ زی،ا ممکن بود تا ازب،دمی د په،وان م ه  شهعه را زی، سؤالیها و اراان عقاهیپا  ،وانع
و ممکاان بااود ایاان ت به حقانهت م هبشان مشکوک گ،دنااد نسب  عوام شهعههای  تود   ،ط،ی 
اااه چنااهن شاا،ایطی  درشان گاا،دد. م هبی عقاید دینی و ازآنان  سب  انقطاع فک،ی    ،چالش

حلقه درسی نااویش را  اهلل حجت ب،آن شد اهتآی  ،ردآزُمی  م ه  شهعهان را  ،بح،ان هویت
 . (79-78: 1385بختهاری، )  اابل دای، نماید در

هااای علااوم باااب حوز  گشودن، ن راستایاایشان در    یپهگه،  های مداوم وتالش  از جمله
عالمااان و  ،ن رهگاا ریاا ااز  بااود و بهااتمعااارف اهل  گساات،ش فقااه و  و  جهت نشاا،  ینید

 ماا ه  یاحها تا در راستای ف،ایند  شدند  تحوالت سهاسی  وارد ع،صه  ،شمندان تأثه،گ اریاند
ی علماا های صااهتشخ .(256 :1382رجاااء، ) مااؤث،ی ب،دارنااد هااای عملاای وگام ،شااهعه

ن افشااار، هخ محمااد اماا هاهلل شاا تیمحمد س،ور واعظ، آ دهد سهاهلل شهتیآ  ای مانندب،جستهو
 دهعبدالحمدهد ساا هاهلل شااهتیاحمد عالم، آدهاهلل ستیآ زاهلل غزنوی،یخ عزهاهلل م،حوم شتیآ

اهلل حجاات تپ،ودگان آیاا دساات از شاااگ،دان و  ،، هاا غ و غل مبلّاا همحمااد اسااماع  دهناص،، شه
 های اعتقادی وپایه ،های نامب،د شخصهتآمدن  با .(547  :2، ج1380النی،  نا)  باشندیم

ن یاا ف،وع د اصول و ،این ب،هه زی،ا در ؛م هبی په،وان م ه  شهعه مستحکم گ،دیدهای  باور
 ،همچنااهن .(142 :1382رجاااء، ) عه ب،ای په،وان ماا ه  شااهعه شناساااند  شاادهد شیعقا  و
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 متعااددی را جهاات احهااایی های علممناظ، ، تسنّاهل  علمای  و  هایاهلل حجت با مولوتیآ
نظااام  در را هاام جایگااا  ماا ه  شااهعه، هااامناااظ،  وانع ایاان در و دادانجام میم ه  شهعه  

،وان ماا اه  هاا ن پهدرک و شاانانت متقاباال باا های  نااهههاام زم  ااا،د وت، ماایحکومتی روشن
هااای ایاان مناظ،  ،اااه داشااتاهلل حجت با توانمناادی علماای تنمود. آییرا ف،اهم می  اسالم
ت ساانّغلبه ب، نصم، نگا  بزرگان اهاال با تفوق و و تاً تهدیدآمهز را به ف،صت تبدیل نمودعمد

عماادتاً ی هااای علماا د. مناظ، ااا، حقانهت م ه  شهعه را آشااکار را به نود معطوف سانت و
ی هااا، مسااجد ناضاا یظاه،شا ، مسااجد ناف در ارگ سلطنتی محمد تحت نظارت حکومت و

 ن محورهااای عمااد  دریشاات،هگ،فاات. بیچنداول صااورت می عمومنانه  ههتک  ن ویالدشهاب
 االمی ماننااد سااجد  نمااودن باا، ت،باات یااا مساائله نالفاات و  ل فقهی ورمسا  ها،این مناظ، 

  .(120 :نهما)  بود جانشهنی پهامب،
 غلبااه باا، اهلل حجت باااتت،بت، آی فلسفه سجد  نمودن ب،  دربار ها  این مناظ،   ازی  کی  در

را تحاات  ای اوگونااهمدتی ناضی دولاات نهااز بااود، بااه ت وسنّعلمای مع،وف اهلح،یف اه از 
ان،ار و ارعان داشت اه نه تنهااا سااجد  باا، ت،باات ااا،بال حاا،ام  ،داد اه ط،ف مقابل  تأثه، ن،ار

ایاان  در یکاای دیگاا، از .(122 همااان:) !ناک انگلهس نهز جایز اساات  بلکه سجد  ب،  ،نهست
، سااؤال ب،گاازار شااد  بااودااااس ساالطنتی وی  در شااا شااخص ظاه،حضااور  اااه در  هااامناظ، 
ی اهلل حجاات باا، اساااس فتااواتیاا ت،بت ااا،بال مطاا،ح شااد، آ  زی راجع به سجد  ب،هآماهانت
ا ناااک ااا،بال را یاا ناااک و  ،ز دانستهیا را جاهفه سجد  ب، همه اشهفه جواب داد اه ابوحنهابوحن

فقااه  در  استثنا»ت روی المه سنّاهلای ه بهن نود علمهمهن جا بود ا استثنا نک،د  است. در
عضی ناراال بااه   بنه، شود یاا،دند اه استثنا میال میؤیکدیگ، س از  و  ال ایجاد شدؤحنفی س

مبهااوت مانااد   تماشاااگ،ان مااات و ،دیگاا، پ ی،فتند. از طاا،فنمی،نی آن را ب  ند واستثنا بود
محکمی به صااورت ی لهس ،ت غض یبا نها »عموی ظاه،شا  عصبانی شد ،  ن، بودند تا باأل

اهلل تآییعنی  ا ن شخصید اه ایشود، زد و گفت اشتبا  ا،دیگفت استثنا نمیاه می  آن مولو
 .(87 همااان:) د هاا اش ب،گ،دانزود او را به نانه  د؛یاش آوردن مونع ش  از نانهیا ار  ا  حجت

اااه  ت بودسنّدرباری اهلعلمای ب،اب،  اهلل حجت درهای علمی آیتهمهن توانمندی  ،وانع  در
 نسبت به اعتقادات شهعی گ،دید. جسارت آنان باعس سل  ج،رت و

 از اساات. عد ف،هنگی نهااز گساات،د  بااود بُ اهلل حجت، درتیم ه  شهعه از سوی آ  یاحها
 و انااد به په،وان م ه  شهعه پهدا یت،نگا  متعادل یک این زاویه نهز باعس شد تا نظام حاام
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 ن،بااان و د فط،هسع دهجمعه، عباشکو   :ینمازها ف،هنگی مبنی ب، انامه عدبُ  درشهعه    م ه 
 جایگااا  بهتاا،ی پهاادا انااد، در ااباال  همچنهن م،اسم سوگواری حضاا،ت امااام حسااهن  و
هااای از دیگاا، احهاااگ،ی ،داتاا،ین مهاادویت ت،ویج ف،هنااگ غاادی، و .(86  :1391ااظمی،  )
 :1382رجاااء، )گ،دیااد ب،گاازار ماای م هبیای هجشن و اهلل حجت بود اه در نال  م،اسمتآی

شااهعه از ط،یاا  د تا ماا ه  یسب  گ،د ،ایشانی ف،هنگ  یهاتهفعال  ،ه،حالبه  .(173-174
آن هم تحت نظااارت  ،هانانههه، مساجد و تکیو م هبی در اماان عمومی  نیم،اسم د  یاحها

  .به صورت علنی درآید ،نظام حاام
با چنهن وضعهت سهاسی ا اجتماااعی  ،افغانستاندر عه هشدن م ه  شی علنپهش از این، 
،وان هاا پ متعصاا  علهااههااای حکااام و مولوی ،ا نگاا،شیاا ز  ؛، نبودیپ امکان  حاام ب، شهعهان

 و اهلل حجاات بااا نگاا،ش عالمانااهتیاا آامااا ، بااود؛ هاا تکف الحاااد و باا،ی مبتناا  عه،هماا ه  شاا 
توانساات  ، یاا ط، و از آنرا ب،گزیااد  یار ،گاا هار مهم و تأثهبسی  راهکارهااش،  شنانتیجامعه

اهلل تآیاا هااای هکار. راآورد ساانّت پدیاادهااای عمااوم اهاالهااا و باوردر نگ،ش  ، و تحولیههتغ
 نابل ب،رسی است:  در چند مؤلفه ،حجت

اهلل حجاات آیااتبنهان نهادن م،از ف،هنگی ا تبلغاای در ااباال بااود.   ،هایکی از آن راهکار
را آغاااز ااا،د. در  ف،هنگی و دیناای فعالهت ،ودمحل ن از منزل و  محدود  بسهار  به صورت  ابتدا
بااه صااورت  ییهااااحهاگ،ی گونه،و این ،اهم نمایدف را یتوانست بست،های مناسب  ،مسه،  ادامه

 عد شاادن نساابی اوضاااع وامااا بعااد از مسااا ؛تااداوم یافااتیک دهه نزدیک به    تق،یباً  ،محدود
ا  ف،هنگاای یک پایگا  أسهسط،ح ت  ایشان  آرامش،ای  سهاسی ا اجتماعی ب،ای شهعهان، آرام

 ایاان طاا،ح را پ ی،فتنااد و ،مناادیم،دم با شور و عالنه .ان گ اشتهان در مهتبلهغی را با اط،اف
از نااوراک شاابانه  ن ماا،دمی،تاا،هفقی  حتگفته شد   .  ا،دندمی  شماریلحظه  ،تحق  آنی  ب،ا

 ااا،دمی ن اناادام باازرگ امااک وحمایااتیدر ا نویش، به انداز  توان و  ااستمی  الشهاهل ع
ااباال بااه  ز مهم شهعهان دراز م،اا ،چنداولی عموم  نانهههتک  ،ام،وز   .(128  :1382،  )رجاء
ن هجاااد چناا ی. ااسااته هاا لمع  ه و مدرسااههنهمسجد، حس  :نانه شاملاین تکهه  رود.می  شمار
بحاا،ان هویاات    ناشاای از تقهااه ویبا توجه بااا شاا،ا ،آن هم در م،از شه، اابل  ،ینو  یم،از

 .(95 :1387صفدری، ) آیداهلل حجت به حساب میتهکارهای آیت،ین را، از مهمم ه 
هااای از دیگاا، راهکار ،طال (حض،ت علی بن ابی  ،هنن)امه،المؤم  سخی  ب،اف،اشتن پ،چم

ساالنه روز عهااد نااوروز بااه  ،م،اسم ب،اف،اشتن پ،چم سخیحجت بود.    اهللآیتاساسی توس   
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 تااوان گفااتمی .(156 :1382 ،رجاااء) دد،گاا ار ماایزب،گاا افغانسااتان  در ملاای صااورت جشاان
گاا،دد. ب،می پهااامب، گ،اماای اسااالم غزات وها به تاریخ جنگ ،این م،اسم  تاریخهای  ریشه

دهم اااه »این پ،چم را ف،دا به دست اسی می :در جنگ نهب، ف،مود  پهامب، گ،امی اسالمی
ا بااه د و نداونااد ایاان د  ردارناا او را دوساات می نهااز پهااامب، و پهامب، را دوست دارد و ندا  و  ندا

و از صااحنه نباا،د فاا،ار  م،دی است اه ه،گز پشت بااه دشاامن نکاا،د   ،گشاید. اودست او می
 اعاام از شااهعه و ،ماا،دم افغانسااتان ،با این نگاا،ش  .(798:  2ج  ،1364  هشام،ابن)  اند نمی
 وهای ماا هبی با تب،ک جستن به این پ،چم وب،اف،اشتن آن به وسهله یکی از شخصهت  ،یسنّ

 ،ه،حالبااهنااد. ا،درا با شکو  و عظمت ناصی تحویل می  سال نو  ،های بلندپایه دولتیمقام
 یجهاات احهااا اهلل حجاات درتیاا گ، از راهکارهای آیدی کی ،ملی انتهار گ،فتن این م،اسم  در

زیاا،ا  ؛(157 :1382، )رجاااء گاا،ددنظااام حکوماات نلمااداد ماای  آن در  جایگا   م ه  شهعه و
صاادای اران شااهعه  بااارهناوّلای بود اه ب،ملی ا م هبی همهن م،اسم   اهلل حجت از ط،یتآی

جااز پاا ی،فتن  یو نظام حکومتی ظاه،شا  راهاا  سانت نکافاابل به صورت علنی طنهن  را در
 م ه  شهعه به عنوان یکی از م اه  اسالمی نداشت.

هااادن بعااد از ناادم ن ،نظام حکومتی محمد ظاه،شااا  افغانستان در م ه  شهعه در  یاحها
زی،ا هم نگااا   ؛ت، گ،دید،رنگاجتماعی پُ های سهاسی وع،صه  د اسماعهل بلخی درعالمه سه
های مختلااف م،دماای را بااه نااود معطااوف سااانت. هم نگا  تود   های حکومتی وشخصهت

ب، ظلم و فساد اسااتبدادی را ی  ا،د  مشهد مقدس، نظام حکومتی مبتنتحصهل  ،شههد بلخی
بار په،وان م ه  شااهعه وضعهت رنت ،بلخی .(34 :2ج ،1380  ی،ناص،)  ،ار دادزی، سؤال ن

اجتماعی آنان را از نزدیک لمااس ااا،د و  مح،ومهت سهاسی و بح،ان هویت م هبی و  ناشی از
ریاازی شورش علهااه نظااام حکااومتی را پاای ط،ح یک نهام و  ،م ه  شهعه  یراستای احها  در

، اشاااندن نظااام یاا بااه ز ،یبلخاا ی ن اناادام اساساا هاوّلاا   .(186  :2ج  ،1371  پوهنههااار،)  نمود
 در ،ظلاام را  دیگاا، وجااود نداشاات. بلخاای کتاتوری بود اه جز از بهن ب،دن نظام مبتنی باا،ید

ب،اباا،  نااویش را دفاااع از مظلااوم در انگهز  نهااام آرمان و  ،اه ای،اد ا،د  یهاییکی از سخن،انی
 :چنگ ظالم نواند  گ،فتن ح  مظلوم از ظالم و
 ،گاا، نبااود... علاات مبااارز  ماانیدی زهچ ،نیدم داشتم و جز اعش  و عالنه به م،  ،تنها

ان هعهشاا  ]از  ونهاا لهم 4 بااالغ باا،  ؛ ]بلکااه باا،ای دسااتهابی بااه ساالطنت نبااودی  شخصی  آرزو
اثبات نااانون ی ب،ا ،ا،دم مظلومانهی گ، چار  نداشتم و ح،اتیت داشتند. دهافغانستان مح،وم
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 .(99 :1387، صفدری) زور از حلقوم زورع و گ،فتن ح  به ض،ب  هتش
نصوص په،وان م ه  شااهعه به ،م ه  شهعه یاحهای در راستای د بلخهام شههز  نهانگ

 :نگارندمی را چنهن
نااام باا،د. ی ل بلخاا هسااماعد اهچون سی ت ب،جسته و مبارزهد از شخصیان باهعهان شهدرم

ن مطالبااه حقااوق ماا،دم نااود، چهااارد  سااال زناادای باک بود اه ب،ایب  آگا  و  یمبارز  ،یبلخ
 (. 76 :1385بختهاری، ) ننشستی از پای ول ؛را تحمل ا،د  مخوف دهمزنگ

است اه در زمان صدارت محمااد  م،ازی در پایتختهای  یکی از زندان  ،زندان دهمزنگ
 در آن ،حکوماات افاا،اد مخااالف سلطنت محمد ظاه،شا  تأسهس گ،دید واوایل    هاشم نان و

 شته است: نگاگ،  ید  ایسند ینو شد.می زندان به بند اشهد 
ناا،د وانااع یب حاامااان جااار، وی ها مورد ظلم و تعدعه اه سالهاو تالش ا،د تا جامعه ش

ز داشااته هآممصااالحتی زناادگ ،نااود سنّتاهلب،ادران   آزادانه در انار  ،آزاد باشند  ،شد  بودند
 .(99 :1387صفدری، ) باشند
 اااه »بااالغ باا، این نکته بود ،م ه  یر راستای احهاپهامد نهام عالمه شههد بلخی دهن  اوّل
 .(52 :2، ج1380ناص،ی، )  ه از مهان رفت هتق عه، ام،وز  رسماً آزاد است وهون شهلهچهار م

 ای اساا هس اندیشااه و نگاا،ش ، و تحول عمه  درههیک تغ  ،شههد بلخی  نهضت فک،ی  ام وهن
ی اساا هس شااعور و درک ،یکسااو با ایاان نگاا،ش اااه از .آورد وجود افغانستان بهم،دم  ی  اجتماع

 تفکاا، مبتناای باا، نظام سهاساای حاااام و ،سوی دیگ،  از  په،وان م ه  شهعه را ارتقا بخشهد و
 یکی از محققان آورد  است:  ،این زمهنه ستهزی را تحت تأثه، ن،ار داد. درشهعه

ی و آزادت نااانون اسااالم، عاادالت یاا ا،د اه ب، محورط،ح حکومتی را اراره   ،یعالمه بلخ
 نگاااهی اااالن و ف،انااومی و ماا هبی ،در مقابلااه بااا اسااتبداد حاااامی خاا مه بلاستوار بود. عال

 مختلف نااومی و ماا هبیهای و از گ، ،مهان یاران و هم،اهان در نهامشدر    ،روازاین  .داشت
د تااا ملاات مظلااوم یاا موجاا  گ،د ،اناادانتاااه بااه را  ی ماا هنااد و نهضاات عظدر افغانستان بود
ی هااایآزاد بااه ،ب،دندیساا،مف بهو رنج مضاع اه در نفقانی عهشژ  جامعه یوافغانستان و به

 .(99 :1387صفدری، ) ابندیدست  ی  نسب
ف،انااومی، علهااه  نابل را، اینکه نهام شههد بلخی به عنوان یک ح،ات ف،ام هبی و  نکته

حامهااان نهضاات شااههد  همهن اساس، مؤث،ت،ین افاا،اد و بود. ب،نظام استبدادی شکل گ،فته  
ل سااال یاا افغانستان در این نهام حضور داشااتند. در اوا تسنّاهلهای از بهن شخصهت  ،بلخی
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ه نظااام هام و اودتا علهط،ح ن ،یو اف،اد انقالبی اسهبا چند تن از فعاالن سی بود اه بلخ  1329
بلکااه در  ،ها نباالام از ماادتهاا بست،های ن البته .(43 :2، ج1380ناص،ی، )ختند یرحاام را  
توانساات بااا  ،ن ماادتیاا دیااد  بااود. در ا،اهم گ،م نااان فاا هبااا نواجااه محمااد نعاا   ،فیمزار ش،

اسلحه و  ،نهچنهم و اند را ج بی  ه دستگا  حاام، اف،اد انقالبهعلی  ختن افکار عمومهب،انگ
ب،جسااته ی گاا، اعضااایو دی آماااد  سااازد. بلخاا ام را هاا نااه نهزم ،د یاا ، امکانات را تدارک دیسا

هم جمااع شاادند.  ام دورهنی و سازمانده ریزیط،ح، ب،ای شین نشست نویدر آن،  ،یانقالب
ن ناااص اااه در جلسااه یام را با همان ط،ح و تاادوهن  از روز بعد،  ن شد اهیجه اهنت  ،ه،حالبه

 ،بعااد از نااتم جلسااه ، یوردااا از اعضااا بااه نااام »گاال جااان ی  کیند.  ین،ار گ اشتند، آغاز نما
، بلخاای ید، نظام استبدادهگ ارد. ف،دا نبل از طلوع نورشیان میبالفاصله حکومت را در ج،

)یزداناای،  نااددب،در زندان بااه ساا،  سال 14ند و مدت کبه زندان اف ،، نمود هارانش را دستگیو
 .(39 :تابی

 کمونیستی خلقنظام حکومتی رژیم  رجایگاه مذهب شیعه د

بباا،ک »دولاات  ،ایاان زمهنااه . درندب،نوردار بود اندک از آزادی عمل شهعهان  ،در این دور 
م، 1981بااود. در سااال   داد گ،ایانااه را در دسااتور اااار ناا،ارتعامل  تا حدودی اندامات   اارمل
ت یاا به مکااه و ااا،بال حمای ارتیزی دولت از سف،ها ،د اه ب، اساس آنه  رسیبه تصوی  نانون

ی سااه ساااعت در هفتااه، جاازء ب،نامااه درساا  اًمجموعاا ی آن، دروس ماا هب باا، ا،د. عالو یم
در  .(71 :1386ن،ار گ،فاات )جهوسااتوزی، ی دسوابی های مبارز  باز ب،نامه دور هن  مکات  و

تمااام ی ب،ای و م هبی نیم،اسم دی اج،ای آمد  بود: »آزاد ،یادشد   یِماد  پنجم نانون اساس
شااان اااه یو م هبی ناا یم،اساام دی در اجاا،ا ،انی، ادی،وان ساهگ،دد. پین مهمسلمانان تضم

  اامل دارند.ی آزاد ،ندید ننمایت جامعه را تهدهش و امنیآسا
،  اهلل هاا نج»دولت دات،  یم هبی در نانون اساسهای سای، انلهت  جایگا  م ه  شهعه و

از آزادی  ،شااهعهم بب،ک اارماال داشاات؛ یعناای ماا ه  یر ی  به نانون اساسی  بسهارشباهت  
  :اهلل آمد  بوددولت نجه   یِوهشتم نانون اساسیاندک ب،نوردار بود. در ماد  س

ت، نااژاد، هاا بدون در نظاا، داشاات تعلقااات ملّ ،از زن و م،داعم   ،افغانستانی  اتباع جمهور
، مونااف یاایل، شااغل، نساا ، داراه، تحصاا یاساا هد  سهاا ن، ماا ه ، عقیاا لااه، دهلسااان، نب

ی مساااوهااای تهمکلف حقااوق وی در ب،اباا، نااانون دارا  ،سااکونت و اناماات، محاال  یاجتماع
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  .(212 :1386وزارت امور نارجه، )باشند یم
سااازد، می شااهعهان دچااار ت،دیااد را در مااوردم هبی ر یاام    ایانهگ،اه رفتار تعامل  اینکته
 چنهن انتظااار اً. طبععدم گ،ایش سهاسی شهعهان به ر یم امونهستی است  عدم انبال و  مسئله

 نشااان بدهنااد؛ امونهسااتی ر یاام در ب،اباا، یانعطاااف بهشاات، بایسااتی شااهعهان رفاات اااهمی
حتاای شااهعهان از حامهااان اصاالی  و ن دادنداهلل نان انعطاف نشاحاامهت امان اه بهگونههمان

امتاا،ین  ،سااوی حکوماات امونهسااتی  شدند؛ اما تعاماال ماا هبی ازاهلل نلمداد میدولت امان
 ،این باشااد اااه شااهعهان ،نضهه دنبال نداشت. شاید دلهل اصلیه  ایش شهعهان را بگ،  وانبال  

 نصوص س،ان وبه ،ستینوبی درک ا،د  بودند اه ر یم امونهبه  ،ویژ  عالمان دینی شهعهبه
توان به نمی رو،زاینا .مهانه نوبی ندارند مقدسات اسالم  اساس دین و  اصل و  با  ،آن  رهب،ان

ه،گونااه  ،دینی ر یاام امونهسااتی ماههت ضدّ  ،به عبارت دیگ،  ؛اعتماد ا،دتعامل م هبی آن  
هااای زشمخااالف ار ی اااه از اساااسر یم ب،د؛ زی،اال میؤاعی را زی، ستعامل سهاسی ا اجتم

ایاان  بااهش نخواهااد بااود. بااا یساا،اب ،اعتماد بااه تعاماال ماا هبی آن ،دینی جامعه ح،ات اند
 عمومی علهه ر یم امونهستی بودند.  هایجزو پهشگامان نهزش  ،شهعهان افغانستان  ،نگ،ش

بااار ه واشتار ر یم امونهستی و فاجعه عظااهم انسااانی اااه علهااه شااهعهان باا نتل ،عالو  ب، این
بااهش  یشااعار ،ل ماا هبی ر یاامنشان داد اه تعاماا  و بود سنّتاهلت  بهشت، از  م،ابه  ،آوردند

 نگاشته است:   محققانیکی از   ، باراین  . درنبود  است
دهد اااه زناادانهان فه،ست محبوسهن اه نویسند  ناط،ات با ایشان زندانی بود، نشان می

یگانااه م،دماای اااه انشااار مختلااف جامعااه و باشااندگان مناااط  گوناااگون بودنااد.  از انااوام و
 ر  و، ماا،دم هاازاآماادظاا، نماایشان در این فه،ست و در فه،ست عمومی زندانهان به ناسامی

فاصااله بعااد از گ،فتاااری، ساا، بال ،ااای و امااهنبه دستور تاا،  ،ااث، احوال رنزلباش بودند اه د
  .(973ا  972 :1385ف،هنگ، ) شدندراست به اشتارگا  ف،ستاد  می

 نخبگااان ماا،دم شااهعه اااه بااه وها ین علما، شخصهتت،نگ، مهمبنا به گفته صدی  ف،ه
سااهد محمااد ساا،ور  اهللآیاات :نااد ازعبارت ،رسااهدندبه شااهادت  ،دست ر یم زندانی و سپس

شهخ محمدامهن افشار، سهد مصباح ساانگالنی، سااهد مه،حسااهن رضااوانی از  اهللآیتواعظ،  
 ، از جملااهبااه همااهن ت،تهاا بلااخ. العابدین از والیاات شهخ زین اابل، شهخ سلطان مع،وف و

 هاشخصااهتاز ایاان تااوان می ،اه توس  ر یم نابود شاادند نخبگان م،دم شهعه  و  روشنفک،ان
، محمااد (دانحقااوق)، سهد اب،اههم عالم شاااهی (واهل ساب )محمد اسماعهل مبلغ   :نام بُ،د
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ا  ، سااهد مهاا،زا شاا (منشی ساب  شاروالی)، محمد حسهن نهضت (واهل ساب )یوسف بهنش  
 ،د سااهد اسااماعهل بلخاای(هپس، عالمه شااه /استاد دانشگا )، علی آنا (معلم ادبهات)فضهلت  

مهدی ماادنی و ، سااهد(سااناتور ساااب )داتاا، محمااد ناساام صاااب،ی، نااادر علاای جاااغوری 
 .(989 :1385ف،هنااگ، ) مفقااود شاادند  ،یکاای پااس از دیگاا،  اه ه،ادام  محمدمهدی ظف،

ایاان  شاااید بااهش نبااود  اساات و یشااعار ،شهعهان باتعامل م هبی ر یم امونهستی   ،بناب،این
اعتبار بخشهدن به آن انتخاااب شااد   و امونهستی به دلهل ج ب شهعهان به نظام  ص،فاً  ،شعار
 .و نظام امونهستی، تحق  نهافت شهعهان مهان مورد اعتماد تعاملِ  ،این جهت . ازبود

ابتاادا احاازاب  ن،بعد از سقوط ر یاام امونهسااتی نلاا  و روی اااار آماادن دولاات مجاهاادی
 را امت،ین جایگا  سهاساای و اجتماااعی  ،مقهم پهشاور  نّتساهلگانه  هفتهای  گ،و   سهاسی و

. در نااانون د نادیااد  گ،فتناادیجد ینانون اساس را در جایگا  آنان ند ونارل شد  تشهعاهل  ب،ای
 مماااد  چهااار اساات. ن مقدس اسالمید ،ن افغانستانیداه  بود   اساسی دولت مجاهدین آمد

اساات )م،اااز ف،هنگاای نویسااندگان ی  ماا ه  حنفاا   ،افغانسااتانی  م ه  رساامگفت:  نهز می
پس از حضور احزاب سهاسی شهعه در اابل و منازعااات شاادید   ؛ اما(286  :1373افغانستان،  
 یهاوزارتخانااه ی ازالاادین ربااانی بعضاا دولاات ب،هانن، اسهاساای و مخالفاا هااای بااهن حزب
 حضااور نتوانست سنّتاهلب،ادران  ،به عبارت دیگ، ؛،فتنظ، گ ب،ای شهعهان در  را  غه،الهدی

نظااام حکااومتی  نگ،ش شهعهان در جهاد علهه شوروی را نادید  گه،ند. در ه، صورت،  ،رنگپُ
ن یتااوان نااارآماادت،یرا مدر نااانون اساساای جدیااد شهعهان    نه احقاق حقوقهدر زم  مجاهدین

در  مشاات،ک مبااارز  جهاااد و ارد  سالچهپس از ی سنّ  ؛ زی،ا شهعه ومع،فی ا،دی  نانون اساس
س،انجام دشاامن را از مااههن بهاا،ون  وبه دفاع ب،نواستند  مههن اسالمی ب،اب، دشمنان ناک و

و  ، تعاماال ماا هبی، انااوت اسااالمیسهاساایمساائله حقااوق  رفت اهانتظار می  و حال  ندراند
ی ت اسااالم)ارگااان نشاا،ات ح،ااا  شاادمی در نظ، گ،فتااهبهشت، از ه، زمانی    ،عدالت اجتماعی

ی ودوم نااانون اساساا در ماااد  پنجااا  ،شااهعهان ؛ امااا نااالف انتظااار(7 :1376 ،انافغانساات
،و ماا ه  هاا س دولت، م،د مسلمان، په»رر  ؛آشکار وجود داشت  حهمجاهدین، یک نوع تبع

صاال باشااد  )وزارت امااور األی مادر مسلمان افغااانداشته، از پدر و ی ت افغانهبود ، تابعی  حنف
س هرراا » :آمااد  اسااتی ودوم نااانون اساساا در ماد  شصت ،نههمچن  .(295  :1386نارجه،  
   بود  و از پدر و مادر مسلمان تولد شد  باشد.ی ،و م ه  حنفهم،د مسلمان، پ  ،حکومت

بسهار ظالمانه  ،نصوص شهعهان افغانستانبه ،م هبیهای  انلهت  در ب،اب،سهاست طالبان  
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دساات بااه  ،زار شاا،یف را در انتهااار گ،فتناادانت،ل شااه، ماا   یونت  اهاست؛ چنان  و نشن بود 
بااه  ،نااد کافهااا را دانل اانتهن،ها شهعهان زدند. آنان هزاران نف، از هزار   وها  اشی هزار نسل

درب  یونتاا  ،ب،دند. طب  گزارش شاااهد عهناای غ،ب مزار ش،یف، دشت لهلی و فاریاب  ویس
بااا امااک هااا آن همچنااهن، ودنااد.ه نفاا، زنااد  بساا  فق از سهصد نف،   ،را باز ا،دند  یکی از آنها

 یشااهعهان را بااازجوی وهااا هزار های و نانااهها محلااه  ،ف،ماندهان محلی پشتون مزار ش،یف
 رساندند. می اف،اد را به نتل ا،دند ومی

به  انطالب یکی از از م،دم تاجهک توس  ایپس،بچه  یاسفبار است اه ونت  نهز  این داستان
 شچاا،ا پساا،م را اشااتهد  در پاسااخ ؛ما تاجهک هستهم :زدمی نتل رسهد  بود، پدر آن ف،یاد

 Ahmsd)) م!ال ا،دید اه من جواب ناادادؤشما سآیا  :نگفتی  تاجهک گفت اوّلچ،ا  ند:گفت

Rashid, 2000: 73   

داند؛ یااا شان، شهعهان را بهن سه ام، تحت فشار ن،ار طالبان در اوج ندرت امارت اسالمی
وجااود  یتاا،ک اننااد. ت،دیاادو یا افغانستان را   ندنمایه پ،دانت  ی را بپ ی،ند، یا جزیاسالم سنّ

نااارج از  بود  اساات. در گ شااته، ندارند اه الگوپ ی،ی جنبش طالبان از گ،و  تکفه،ی دیوبند
نصااوص  مشاات،ک رأی نااود را در  ایتن از علمای دیوبند در بهانهه  سی  ،های افغانستانم،ز

»سااپا  صااحابه ،  :تکفهاا،ی مانناادهااای ج،یان  ،شهعهان اعالم ا،د  بودند و همچنهن  کفه،ت
 نظااارت مسااتقهم و اث،گ ار بااود. ب، جنبش طالبان ،در پااستان  شبکه حقانی »  و  »جنگهوی 

تأثه، داشت طالبان روی ب،  نهز  اس.آی )سازمان اطالعاتی پااستان(.دهی سهاسی آیجهت
در نظااام امااارتی حقااوق شااهعهان  جایگا ماا ه  شااهعه و رو،. ازاین(229  :1395  فصهحی،)

 ا،دنااد. مساائلهنتل عام  بلکه طالبان، شهعهان را تکفه، و ،تنها در نظ، گ،فته نشدنه    ،انبطال
 مط،ح ا،دند چند ساعت پس از تسخه، شه،مزارش،یف  ،طالبانهای  تکفه، شهعهان را مولوی

ی، الم ساانّگ،ویدن به اس :دارندب،ای انتخاب سه را  ها شهعه و از تمام مساجد اعالم ا،دند اه
اعالن ا،دنااد اااه نماااز نواناادن  ،مهاج،ت به ای،ان شهعه یا اینکه م،گ را ب،گزینند. همچنهن

گونااه بایااد ارعااان داشاات اااه هه  ،باشااد. در ایاان زمهنااهمی  در مساجدشان ممنااوعها  شهعه
وجااود ناادارد  ساانّتاهلماا اه  چهارگانااه بار  چنهن تفک،ی، در  فقهی در  استدالل ش،عی و

 .(105 :1382، رشهد احمد)
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 م(2001-2014)نظام حکومتی حامد کرزی جایگاه آن در مذهب شیعه و

دیگاا،  اسااماعهل بلخاای و سااهد عالمااه شااههد اهلل حجاات وتنقش مؤث، آیاا   ،بدون ت،دید
نااانون  ماا ه  شااهعه را در تثبهت حقااوق شااهعهان وهای زمهنه شهعه، عالمان دینی بزرگان و

هز رهباا،ان تاریخ ن این ب،هه از ف،اهم ا،د. در ،ا،زی یعنی عص، نوسازی حامد  ،اساسی فعلی
 نجف وحوز  علمهه ا،د  تحصهل  ،محمد آصف محسنی  شهخ  اهللامثال آیت  ،عالمان دینی  و

 هااای عملاای وتااالش ،شااهعههای علماای چه،  های سهاسی وشخصهت سای،در انار ایشان  
رساامی  ،بااه عبااارت دیگاا،نظام حکومتی یااا  سازی م ه  شهعه دردر ف،ایند ب،جسته  یمؤث،

 .(12-11 :1386 محسنی،)  ندانجام دادنانون اساسی اشور  شدن آن در
هااای علماای ؛ زی،ا ویژگیاست ب،جسته ، بسهارمحسنی  اهللآیتهای  تالش  ،این راستا  در

منااد به،  آن جامعااه افغانسااتان از در یدیگ، امت،عالمِ ،اهلل محسنی داردتشخصهتی اه آی  و
نظااام  رجااال سهاساای اشااور و پاا ی،یتعامل  ی درف،اواناا   ها تااأثه،ن ویژگیای  شک،ی. باست

ب، ی سنّ نزد شهعه و ،در جامعه افغانستان  اهلل محسنیچه،  علمی آیت؛  ی داشته استحکومت
ع،صااه سهاساای ا  در ی راپهشاانهاد تئااوری و یااا گ، ایشااانا ،اویهازین ز .وشهد  نهستپ  اسی

اری دولت  در ج،یان نامگ ،ب،ای مثال  ؛گه،دم ن،ار میمورد اهتمام م،د  ،اجتماعی مط،ح اند
هااا هموطنااان مااا سااال ایشان پهشنهاد داد اه مااا و ، جمهوری اسالمی افغانستان» به عنوان
ما ام،وز نهز باید نام دولت  ناموس اسالم حفظ شود و مههن و  مقاومت ا،دیم تا دین و  جهاد و

 سااکوالر لهباا،ال وهای شد  بود اه ااث، طهفمط،ح  در ش،ایطی ،اسالمی باشد. این پهشنهاد
اه طالبااان هاام اسااالم را  این بود هاآن بهانه. داشتندمنفی به اسالم   اامالً  یافغانستان، نگ،ش
ه شااد  جامعه جهانی از اسااالم بااه یادگااار گ اشااتمنفی در    ایچه،   ،نتهجه  مط،ح ا،دند و در

پنا  اسااالم  فق  در مسلمان است و تان،اه م،دم افغانس معتقد بودمحسنی    اهللآیت؛ اما  است
های دیگاا، بااه مخالفاات با اندیشه رو،. ازایندولت تشکهل دهند  و  ند نانون وضع انندتوانمی

مااورد  عماال نهااز دررا مطاا،ح ااا،د و  دولاات اسااالمی  ایاان پهشاانهاد  ،. دره،صااورتب،ناست
نامگاا اری شااد  یاسااالمدولاات  استقبال گ،م م،دم ن،ار گ،فت و دولاات افغانسااتان بااا عنااوان

  .(126 :1391عابدی، )
علماای، چهاا،  از  آشااکار بااارز وای  نشااانه  ،اهلل محسنیتاالمی آی  های فقهی ورههافت

را در زمااان جهاااد  یل جنگرمساح الهتوض ،این زمهنه در شناسی اوست. ایشانزمان  و  یپویای
 ف،د مساالمان و ه، تا نتش، نمودمن م،دم هو ب ا،د چاپ و فهتأل  م،دم افغانستان علهه شوروی
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آگااا   سااای، تکااالهف شاا،عی نااویش نهااز از احکام جهاد و ،دفاع عالو  ب، مبارز  و  ی،مجاهد
داری در نااه حکومااتهمحساانی در زم اهللآیااتهای نظ،یااه وها پهشاانهاد  ،باشد. بدون ت،دیااد

 اااه دگونه پهونااد داتوان اینارتباط آن با جایگا  م ه  شهعه در نظام حکومتی را می  اسالم و
آن  ،نااانونی ب، مبنااای ک حکومت اسالمیل همطلوب در جهت تشکی ن الگویایشان با تدو

را  در افغانسااتانی المحکومت اساا ، یتصو  تحت عنوان  یعت، اتابیهم در چارچوب فقه و ش،
 ،نظااام حکوماات جایگا  م ه  شااهعه در  ان وهعهحس م،تب  با حقوق شامب  جمله  . ازنگاشت
 درتعاماال بااهن پهاا،وان ماا اه  اسااالمی  آمهااز وزیسااتی مسااالمتل همرمسا  دربار   بحثی را

؛ بااودماا ه  در نااانون اساساای اشااور شااد  نواستار جایگا   افغانستان، مط،ح نمود. ایشان  
  :در آن اتاب تأاهد ا،د  بود اهچنان

اراد  را  ،گانگانهبی ا مزدوریچشم عقل آنان را اور ا،د  و   ،ا غ،وریبااسانی اه تعص  و  
شاانهاد ه، پهضاامنژاد روشنن پاااکین دسته متاادیم... ما با اینداری بحث  ،ن سل  ا،د شایاز ا
ی ، عملاا یاا امااور ز ،یان افغااانهعهافغانستان نسبت به شند  یآی  د در نظام اسالمیم اه باهانیم

ماا ه  ی عناا ی ؛یهماننااد ماا ه  حنفاا  ،یدر نااانون اساساا ی  را، ماا ه  جعفاا،  ،اوّل  گ،دد:
ت و نفااوس هاا به انداز  ام ،دوم ناف  باشد. سنّتاهلی ب،ای عه و م ه  حنفهشی  ب،ای  جعف،
اااه ی در مناااطق ،داشااته باشااد. سااومت  یها عضونه همه مقامات وزارتخانههد در اابیبا  ،آنان
د یاا عقا ،عه باشااد. چهااارمهآن شاا  (بخشدارِ استاندار و)وولسوال ی وال ،ان استهعهت با شیااث،

 گاا،دد رااا، (دانشااگا )ماادارس وپوهنتااون ی درسی هادر اتاب  ،سنّتاهلد  یآنان همانند عقا
  .(174 -173 :1370)محسنی، 

 تااأثه،آن در   ماا اه  اسااالمی ویاا گفتمااان تق،  دری  محساان  اهللآیتنظ،یه وپهشنهادات  
در ی اهلل محساانتیاا از راهکارهای آی  کیف،ایند رسمی شدن م ه  شهعه نهز ب،جسته است.  

اوساات اااه ایاان ی  فقهاا ی  هاااافتهباا، رهی  بتنمی  های، تئوری  م اه  اسالمیگفتمان تق،
 ته است: دانس ناپ ی،یک ض،ورت اجتناب ،ی وثانویاوّلاحکام   مبنای گفتمان را ب،
 ؛واجاا  اسااتی   ام،وزیدر ش،ا ،یوگوهای مثبت با تمام م اه  اسالمو گفتی  همکار

  .(19 :1370محسنی، ) یو چه به عنوان حکم ثانوی اوّلچه به عنوان حکم 
را    م اه  اسالمی از نظ، تا عماالیتق،مستقل تحت عنوان    یاتاب  ایشان  ب، آن،عالو   

ن ه  و همچناا یاا تق،ی هاااجمله موانع و چالش از ،و مؤث،د همطال  مفی نگاشته است اه حاو
 باشد.یراهکارهای آن م
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و شااعار ی پ،دازیتئااور حااد تنهااا در  ،ی  م اه  اسالمیدر گفتمان تق،ی  محسن  اهللآیت
 ای اساا ه  در رفتااار و عملکاا،د سیتق،ی  عملی  الگوها  بلکه هموار  نمودها و  دید؛متونف نگ،

  ماا اه  یاا تق،ی المللاا نههااای بدر اجالس  توجااه اساات. ایشااانناباال  ز  هشان نیای  اجتماع
ها و یش را در نالاا  سااخن،انینااوی  هااادگا یاا ات و دیاا نظ،  ،حضااور یافتااه  هموار   ،یاسالم

 ،فااوق مااواردتوجااه بااه بااا  .(457 :1384شمندان،  جمعی از دان)  مقاالت ع،ضه داشته است
گفتمااان تق،یاا   های وی دروریو تئ ،یکسو محسنی از اهللآیتاالمی   های فقهی ورههافت

شدن ماا ه  عمه  با ف،ایند رسمی  یهوندپ  ارتباطی وثه  و  ،م اه  اسالمی از سوی دیگ،
رهناای پهاا،وان  ساحت فکاا،ی و در هاتأثه، این راهکار ،محسنی  اهللآیتنماید.  می  شهعه پهدا

 نماید:می  در ف،ایند رسمی شدن م ه  شهعه چنهن ارزیابی را  تسنّاهل
بار نهاوّلی ب،ا ،یم. م ه  جعف،یم و بامحبت و منط  صحبت ا،ده  رفتیما در آن ش،ا

ن اساات اااه از پانصااد نفاا، یاا دا ااا،د. جالاا  اهرا  پی  خ افغانستان در نانون اساسیدر طول تار
 50دا ا،دنااد، هاا حضااور پ 1382در سال ی اساس  نانون یتصوی اه در مجلس ب،ای  اند ینما

ک نفاا، باا،ادران یاا بااا آن همااه سااابقه،  ،نفاا، 450ن یاا بودنااد. از ای  نف، ساانّ  450عه و  هنف، ش
بااه ی م ه  جعف، ،ه،حالاما به ؛دمهت،سیبا ما مخالفت نک،دند. من نبل از آن م  سنّتاهل
ن اار ممکن نبااود. یناً اهقیگ،فت، یصورت می ز  و تندهبا ستد. اگ، ب،نورد هت نود رسهرسم

ت بااه انجااام همهبا محبت و صمی ول ؛شدین اار انجام نمیشد، ایاگ، د  هزار نف، هم اشته م
  .(28 :1386محسنی، )د هرس

 یاندازبااود اااه چشاامی   م اه  اسالمیگفتمان تق، ،بی محسن  اهللآیتاهتمام    ،انعدر و
عه در افغانستان و محقاا  شاادن جایگااا  آن در نااانون هم ه  ش  ف،ایند تثبهتارزشمند را در  

بااا رجااال ی اهلل محساانتیاا هااای مسااتقهم آرایزنی ،ت،همه مهم م نمود. ازهاساسی اشور ت،س
نااانون اساساای اساات.  سهاسی وحکومتی اشور په،امون درنظ،گ،فتن جایگا  م ه  شهعه در

در ی نواهو دموا،اساایی باا، اصااول اسااالمی تناا د مبیاا جدی اساا هاارآمدن نظااام سی بعد ازرو
بااه ی محساان اهللآیااتهای ایشان آغاااز گ،دیااد. رایزنیبود اه  1380ل سال یافغانستان، از اوا
ن یون تاادوهساا هس امهگو با ررودار و گفتیچند دی ط ،جمعیهم به صورت   صورت جداگانه و

درنظ،گ،فته شااود، ی اساس ان در نانونهعهشی  و م هبی  ساهنکه حقوق سیب، ا  ،ینانون اساس
بااا ی محساان اهللآیااتی هااایزنیجملااه را از ای را بااه ثماا، نشاااند؛مؤث، و دوستانهی  هایزنیرا
نامااه باان اساااس موافقت  باا،  صورت گ،فت. ایاان امهسااهون،  اساسی  تسوید نانون  ونهسهام
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 ررااهس ادار  انتقااالی تشااکهل گ،دیااد و ،سوی حامد ااا،زی از 1381سال  مهزان 13آلمان در 
دو م،حلااه در نظاا، ی طاا  ،یاساساا  د نااانونیتسااو  بودند.ه نف،  متشکل از نُ  ،اعضای اصلی آن

 یعلمااای شااورای هم،ا  با اعضااا یگ،یو د ،عههشی اسههم،ا  با رهب،ان سی  کی  ؛ه شدگ،فت
نظ،گاا،فتن حقااوق در ارتباااط بااا در  ییهااایزنیرا  ،نشساات  ن دویاا ای  ط  .افغانستان  تشهعاهل

اشااور صااورت ی در نانون اساس ،یو م هبی اسهسی هایو آزادی اعم از حقوق مدن  ،انهعهش
 ن نگاشته است:  هچنی اهلل محسنتیآ ،نههن زمی،د. در اهگیم

اااه ی ان افغااانهعهشاا ی باا،ای ت م ه  جعفاا،هن بود اه رسمیا ،نالصه ح،ف من با آنان
 است و بااا در نظ،داشاات شاا،ات فعااالی انوت اسالمو  ی  مطاب  دموا،اسی و عدالت اجتماع

ار مناساا  و هبس ،یعه افغانهون شهلهان در جهاد چهارد  ساله اشور و حفظ ا،امت چند مهعهش
ماا،ا ی اند فتاوانگفته فهه،ا امام ابوحنیز ؛  اشکال نداردهه ،یالزم است. از نظ، فقه حنفی  حت

تعصاابات اوراورانااه  ،هد تحاات تااأثیاا شما نبا  ،نیبناب،ا  .ده  انهزور تطبمسلمانان، به  ب، همه
 .(5 :1386محسنی، ) دهامک انی به نفاق مل ]و  دیگ شته ب،و

 ،عص، نوسااازی دولاات حامااد ااا،زی در  نظام حکومتی افغانستان  جایگا  م ه  شهعه در
تصااوی  نااانون  پااس از ،نورشااهدی 1382سااال  نانونی به نااود گ،فاات. در  شکل رسمی و

 131طباا  ماااد   ،گ،فاات ،ای نااانون اساساای صااورتب 1ی لویه ج،گهاساسی اه توس  اعضا
نهااز  و م ه  نودشان عماال اننااد مبنای ب،  ستندتوانپه،وان م ه  شهعه می  ،نانون اساسی

تااوان آن حکاام را طباا  ایاان ماای ،مواد نانون اساساای وجااود نداشااتاشار  شد  اگ، حکم در 
 ،یااک گااام ف،اتاا، نهاااد  ،شورای علمای شااهعه.  وفصل نمودیعنی م ه  شهعه حل  ،م ه 

تشااهع باا،ای اهل را یاان ماااد  نااانون اساساای، نااانون احااوال شخصااههسااعی ا،دنااد طباا  ا
صوی  پارلمان به ت ،سپس و نانون احوال شخصهه را تسوید  ،آغاز  در  رو،زاینا  .درنظ،بگه،ند

نااویس متن پهش) کل یک نانون رسمهت داشته باشدند تا به شدرسانتوشهح ررهس جمهور    و
شااورای  ،ادشااد یبااا توجااه بااه مطلاا    .(1384تشهع افغانستان،  نانون احوال شخصهه اهل

به وزارت عدلهااه تحویاال داد. وزارت عدلهااه   ،بعد از آن  و  نانونی را تسوید  ،تشهععلمای اهل
مااان نهااز بعااد از ماادت لره ا،د. اعضایی پارامان ارلآن را به پار ،هم بعد از یکس،ی اصالحات

 
 ،ی »گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستتتانا استتت. لویتته جرگتتهاجرگه ملی، به معن یا جرگه بزرگ یا لویَه جَرگه.  1

است و در موارد بحرانی در افغانستان  افغانستان های قومی و اجتماعی کشورترین مجمع بزرگان و شخصیتبزرگ
 .شودتشکیل می
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 تصوی  ا،دنااد. بعااد از تصااوی  آن آن را با ااث، ن،ی  به اتفاق آرا  ،های زیادتعلل  طوالنی و
رسهد  (حامد ا،زی) می افغانستاندولت جمهوری اسال به توشهح ریاست جمهور  در پارلمان،

به عنااوان یااک  متأث، از نانون اساسی افغانستان،  ،تشهعنانون احوال شخصهه اهل  ،ام،وز   و
محاااام  ومهااز نضااات روی  هاااتمام دادگا   در  ،ن اساسی افغانستانانار نانو  نانون رسمی در

 گ،دد.وفصل میان حلهحقونی شهع مسارل ،طب  آن وجود دارد و

 جایگاه آن در قانون اساسی کشور تثبیت مذهب شیعه وهای پیامد

در نظ، گ،فتن جایگا  م ه  شهعه در نانون اساسی اشور و همچنااهن تصااوی  نااانون   با
 م ه  شااهعه از جایگااا  نساابتاً ،توشهح ررهس جمهور  در پارلمان و  تشهعاهل  احوال شخصهه

شااان بااه حقااوق سهاساای ا اجتماعی  یدودب،نوردار گ،دید و شهعهان افغانستان تا حاا   یمناسب
پهاماادهای مثباات و درنااور تااوجهی در ع،صااه تعااامالت   ،نزدیک گ،دیدند. بااا ایاان نگاا،ش

ه  ماا  توان از جمله پهامدهای تثبهااتمی انوت اسالمی پدید آمد. موارد ریل را  اجتماعی و
 شهعه در افغانستان دانست:

 گسترش فقه اسالمی در قانون اساسی افغانستان .الف
به،وم، ) ی در نانون اساسی ب،نی اشورهاسنّ وتاریخی فقه شهعه های  با توجه به پهشهنه

د و بهشت، یاهلل نان وضع گ،داز زمان حکومت اماننهز این مسئله    در افغانستان  ،(18  :1380
ی باا،ا امااا ؛، متن مصاحبه(1390)دانش، ه و مص، ن،ار داشت هت،ای ساسنون ا، ناهتحت تأث

فقااه  ،یو حنفاا ی اعم از فقااه جعفاا، ،یب، فقه م اه  اسالمی  ن مبتنهبار بود اه نواننهنخست
ن اثاا، یبه صورت آشکار ا ،تشهعاهل هه  نانون احوال شخصیاسالمی گست،ش یافت. »تصو

ن م،جااع حاالّ منازعااات یت،بزرگ ی ستان، فقه اسالممثل افغان ایرا داشته است اه در جامعه
ی اهاا ای اه اماا،وز  در دنن موضوعههش از نوانهبی  فقه اسالمی  عنی  ؛استی  و اجتماعی  م،دم

ضاامانت  از یاارب،د داشته باشد و حتی حلّ منازعات اجتماعی  تواند ب،ایم  ،ج هستیغ،ب را
 .تن مصاحبه(، م1390 سجادی،)  هم ب،نوردار نواهد بود ی  شت،هبی  اج،ا

 ایجاد همبستگی ملی در کشور .ب
ی هموار  نواستار نظام مبتناا  ،در افغانستانی و م هبی نومی هاتهانل  ،یعه و ساهم،دم ش

اساات اااه تحقاا  ی عاا هطب ،بودند. بناااب،اینی و دموا،اسی اسالم و نوانهنی  ب، عدالت اجتماع
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نااانون ر چااارچوب دی شاادن فقااه جعفاا،ی عه و رسمهم،دم شی ت م هبیو هوی اسهحقوق س
،ا بااا تحقاا  حقااوق یاا ؛ ززدف،اهم سااا ملی مناس  را در تقویت همبستگیی  بست،ها  ،یاساس

، ملاای باا، عاازم و اراد ی د و نظام مبتناا یجدی عه در نانون اساسهم،دم شی  ابیتیو هوی  اسهس
 تیاا در جهت حفااظ و حما ،د یش وفادار گ،دیهن نوهشت، از گ شته به ناک و مهعه بهم،دم ش

نااانون اساساای و نااانون احااوال  ،ه،حالورزنااد. بااهیغ نمیاا در یگونااه تالشاا  هاز ه ،آن از
خ یتااار مااا در زی اه جامعااههچ ؛داشته است ملی م وحدتهدر تحک یمه، مستقهتأث  ،ههشخص
 .، متن مصاحبه(1390عالمی بلخی، )   استفاند آن بود ،گ شته

 خود میهن احساس تعلق خاطر مردم شیعه به خاک و .ج
ی را جاازء شااه،وندان وانعاا ی اجتماعی هاانوام، م اه  و گ،و   د، همهیجدی  ساسنانون ا

ن م،زوبااوم یاا ، شااه،وندان، نااود را متعلاا  بااه ایهماننااد سااا  عه نهاازهداند. م،دم شاا یاشور م
 گوید: می محسنی اهللآیت ،این زمهنه دانند. دریم

ا،دنااد. ماان از یگانااه احساااس مهن اشااور بیاا عه نااود را از اهن است اه شیا  ،اث،شک  ی
تواننااد. ینمی اااار هنااد اااه هاعه چقاادر ناراحتهدم اااه شاا هاا فهمیم  ،یاز د  سالگ  ،یاوچک

ت ا،دنااد. ا ن ماا،دم یاا عه را ارههود  م،دم شاا هبود. بی  ها بود. انحصارطلبیتعصبات و اوردل
به ناااک دانند و ینانه نود م ،دانندینجا را ناک نود میدا ا،دند. اهاعتماد پاند و  یعه راضهش

 .متن مصاحبه( ،1390محسنی، )  نود وفادارند

 نشین افغانستانایجاد محاکم در ساحات شیعه .د
ن نگاا،ش اااه یاا ست. با اا عههت م ه  شهرسمی حقونی امدهاهن پیت،از مهماین پهامد، 

و ی اعتقاااد چااالش گونااههه تواننااد باادون یم ،اشااوری شه،وندان وانعاا س  هح  ازعه  هم،دم ش
را اااه ناااظ،  ییدعواها ،م،اجعه نمود ی به محاام دولت  ،یو رهنی  غدغه فک،و بدون دی  فقه

  ؛ندیوفصل نماباشد، طب  نانون حلی و حقونی  ل فقهربه مسا
 تشااهعاهل در مناااط اااه ی ن بود اه محاااامیا ،تشهعاهل ههاز الزمه نانون احوال شخص

ماا،دم را ی حقااونی دعاااو ،ن نااانونهد با استناد به هماا یه باهدر احوال شخص  ،شوندیجاد میا
 .متن مصاحبه(، 1390سجادی، )ند یوفصل نماحل
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 خود باوری ایجاد اعتماد به نفس و .هد 
و  ییسااتم نضاااههمااوار  از سی ک نشاا، اجتماااعیاا اگاا،  اااه این نکته را باید ارعان داشت

م هسااهی اساا هنظااام س   عنااوان در سااانتار و بدنااهههاا  اشور نارج باشد و بااهی  مسارل حقون
آن نشاا، اجتماااعی ی رهنی در باورهای نهبممکن است احساس نودام  ،صورتدراین  نباشد،

م،دمااان آن  تگانه و نارج از سانتار نظام و بهگانااه از س،نوشاا هرا ب  نویشپدید آمد  و وجود  
ز و هآمد، م،زهااای نشااک تعصاا یاا جدی مملکاات بپندارنااد؛ امااا نوشاابختانه نااانون اساساا 

عه هام،وز  ماا،دم شاا  ،ن منظ،یعه شکست. از اهم شم،د  در نصوص  را  گ شتهی  هاتیمحدود
و نظااام ی داشااته، نااانون اساساا  ، شه،وندان اشور، احساااس نودباااوری و عاازتیهمانند سا

ش ینااوی و م هبی اسهو ضامن حقوق سی  را پشتوانه وانعی  اعب، عدالت اجتمی  مبتنی  اسهس
یااک نشاا،  تماد بااه نفااسِاع و دنموشهعهان را تقویت  ههروح  ،ن اتفاقیا  ،دانند. در حقهقتیم

 احساااس مح،ومهاات،ها شااهعهان افغانسااتان بعااد از سااال  ،،د. ام،وزاالن اجتماعی را باال بُ
  .متن مصاحبه( ،1390ااب،ی، )از بهن رفته است دربار  آنان ی خیح تارهآن تبع انندمی

ساابت توان گفت ام،وز  جایگا  ماا ه  شااهعه نمی ،اه اشار  گ،دید  یهایتوجه به پهامد  با
 است. شد   جایگا  مناسبی ب،نوردار از یتا حدود ،به تاریخ گ شته
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 حکم رئیس جمهور حامد کرزی .1
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 حکم شورای علمای افغانستان  .2

 ،وظهفااه اصاالی آن ،علماای بااود  یک نهاد دیناای و ،شورای س،تاس،ی علمای افغانستان
بااا درک  ،ای تأسااهس نااوداز ابتااد ،باشااد. ایاان شااورامی ازمنکاا،نهی مع،وف وانامااه ام،بااه

 اداری و مبارز  بااا فساااد انالناای و ها،اعالمهه علمی و با صدور مصوبات و  مسئولهت دینی و
نقااش نااود  ،المللاایبهن در نضایای ملی و هموار  ،تمام منک،ات را وظهفه اصلی نود دانسته

 تأثه، جدی در حوز  ااری نود داشته است. نمود و  را ایفا
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 یه حکم قوه قضائ .3

ی رااان مسااتقل دولاات جمهااور ،ههنااو  نضااار ،اشااوری نانون اساس  116اساس ماد     ب،
 است.افغانستان ی  اسالم

اااه  اساات ههاا ناف و محاااام ابتدارهمحاام اساات ،ست،  محکمه کی :  ازم،اّ ،ههنو  نضار
ن یت،یعااال به عنوان ،شود. ست،  محکمهیم مهت آنها توس  نانون تنظهالت و صالحهتشک

 .افغانستان ن،ار داردی  اسالمی ه جمهورهس نو  نضارأدر ر ،یایارگان نض
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 حکم شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان .4
گاا اری در اشااور ت،ین نهاااد نانونعااالی ،افغانسااتان جمهااوری اسااالمی شااورای ملاای

مجلس ) مش،انو ج،گ » و  مجلس نمایندگان()گه ولسی ج،» افغانستان است اه به دو بخش
 .شودمی قسهمت  سنا(

 حکم نمایندگان پارلمان افغانستان .5
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 نتیجه

 محمااد ظاه،شااا  و دوران با تأاهد باا، ،پهشهن حکومتیهای نظام جایگا  م ه  شهعه در
ف،ایند ناص نود را از م،حلااه گاا ار  ،افغانستان در( 1380ا1340) حامد ا،زیعص، نوسازی  

طاای  تشااهعاهل احااوال شخصااههی  نانون و تصونانون اساسی اشور  آن درتثبهت از تقهه تا  
با رویک،د تق،ی  م اه  و تقویاات گفتمااان انااوت ا،د  است. نقش مؤث، عالمان دینی شهعه 

تواند الگوی مناسبی ب،ای شهعهان سای، اشااورهای می  این زمهنه ب،جسته بود  و  در  ،اسالمی
 اشورشااان یدر نااانون اساساا تثبهاات آن  جهت پدید آمدن نانون احااوال شخصااهه واسالمی  

ب،نااوردار  یاز جایگا  مناسااب ،نانون اساسی افغانستان  م ه  شهعه در  جایگا   ،باشد. ام،وز 
به صورت رسمی بااه  تشهعاهل ،نانون اساسی، نانون احوال شخصهه  131است و طب  ماد   

توشهح ررهس جمهور وناات رسااهد  اساات. تصااوی  نااانون احااوال شخصااهه   تأیهد پارلمان و
 اجتماعی بهن شااهعه وا و مؤث،ی در تعامالت سهاسی پهامدهای مثبت    ،ستانافغان  شهعهان در

 داشته است.ی در افغانستان  سنّ
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