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   سعيد افغانی- الحاج داکتر امين الدين سعيدی: فرستنده

  ٢٠١۴ فبروری ٢١
  

 !اجماع وطريق دسترسی به آن
 !شورای علمی مرکز مطالعات ستراتيژيک افغان 

 

ير دريک قضيه بوده که در منابع حقوق اسالم درکتب گھمان توافق جوانب مختلف در )کنسنسيوس(نی لغوی اجماع مع

  دو،منابع حقوق اسالم دربعضی کتب اصول فقه. حقوق اسالم خوانده شدهۀ اصول فقه نيز مانند يک اصل و سرچشمـ

ما بالترتيب وبالتأخير اصل ومنبع سوم را اجماع ا).  ص(اند يعنی قرآن کريم و سنت رسول هللا شده  خواندهمنبع 

  . گويند می) انالوگی(و اصل ومنبع چارم حقوق اسالم را قياس ) کنسنسيوس(

که در تقابل  اجماع وقياسی. منبع اولی اساس اند که برآن بايد اجماع و قياس استوار ومتکی باشد واقعيت دواصل و در

  . گيرند اعتبار نداشته و اصالً پذيرفتنی نيستقرار ن) ص(ول هللا سنت رسبه اصول اولی يعنی قرآن کريم و 

 از علمای اسالمی بر چيزی و ه ایبزرگ ويا ُکل از يک قريــه و محلـۀ درتعريف اجماع بيشتر بر توافق مجموعــ

  . فھم اسالمی است مطابق به اصول اساسی و چوکات اسالم و مسلم که توافق مسلمان در. شود حکمی تأکيد می

تواند که منافع و  درين راستا توافق واجماع مردم ما درمسايل ھم درصورت توافق و اجماع قابل قبول بوده  می

  . حمايت  و پرورش قرار دھد مصالح کشور، مردم و ارزشھای ايشان را مورد پشتيبانی،

 سياسی جامعه بر مسايل نيرو ھای) اکثريت(ۀ ذات خويش نسبی است و منظور از اجماع توافق ھمـه اين مسأله ب

مطرح کشور و جامعه است که ھمه در ھمه مسايل شريک ساخته شده و حد اقل بر قواعد توافق و مشروعيت توافقات 

کند و برای رسيدن   تالش ھای زبادی را ايجاد می،انسانیۀ توافق کنند؟ به صورت مسلم که اين حالت ايديال درجامعــ

ما انسانھا، افراد، گروه ھا، احزاب و سازمان ھای مختلف با تجارب ۀ ر وجامعــدرکشو. به آن بايد کمی صبر کرد

آيا . مختلف و نسخه ھای مختلف برای حل مسايل مطروحه درکشور، منطقه و جھان وجود دارند و اين قابل فھم است

  داشته باشند ويا چطور؟ خواھيم که ھمه بايد در مورد اين مسايل اتفاق نظر و اجماع  با اين تأکيد بر اجماع ما می

تواند و وجود دارند که بعضی از نسخه ھا و  به فھم ما برای حل مسايل مطروحه نسخه ھای متعدد وجود داشته می

تواند جوانب مثبت بيشتر داشته باشند و  کار گيری ھريک ازآنھا میه  دارند و ببر بعضی ديگر برتریحل  یھاراه  

ی متوسل شد که صرف مدت زمان کم، ئدرين راستا بايد به معيار ھا. اشته باشندتواند جوانب منفی نيزباخود د می

  . قربانی کم و تالش کم به نتايج بيشتر و خوبتر متوسل شد و رسيد
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ق وصول به اين اھداف را به ارزشھای مشترک و قابل توافق ھمه و  رُ طُ  و توان اھداف و ارزش ھا درين مرحله می

ق ارزشھا وطريک ملت و  اھداف، ۀ جھانی و ارزشھای ھمـۀ ول شدۀ بشريت وجامعــق اصول عام قبارزشھا وطر

  .  وصول به آن را در کتله ھای مختلف يک جامعه تقسيم کرد

گروه ھا و کتله ھای مختلف جوامع بشری دريک جامعه برای وصول به اھداف و ستراتيژی ھای مشترک از وسايل 

تواند برنامه ھا، نسخه ھا وشيوه  درين کتگوری اخير می.  قابل فھم استگيرند و اين و روش ھای مختلف کار می

ھای کاری وصول به اين برنامه و اھداف را در  احزاب، سازمانھا و گروه ھای مختلف  دريک جامعه نام برد که 

 بين که در  یئبرای حل مسايل معين و رسيدن به ارزشھای معين  طرح ھای مشترک دارند وھست موارد وروش ھا

درين راستا بايد خط سرخ ھا . اين احزاب،  سازمانھا و گروه ھا درھمه حاالت عين چيز نيستند که قابل فھم ھم است

تفاھم شود که برای توافق برآن بايد قواعد توافق را روشن  معيار ھای غير قابل عبور مطرح شوند و موارد روشن  و

 منافع تفاھم و مانع آغاز کار را مطرح کردن نه منطقی، نه قابل مطالبات قبل از وقت و از مرجع نامناسب و. کرد

  . قبول و نه درايت سياسی است

توان به زور آورد اما ثبات وحاکميت بر قلب ھا را نمی توان به زور  مابه يقين به اين باوريم که امنيت نسبی را می

 .تحميل کرد

 ی وصول به اھداف وستراتيژی ھای معين میوطريق ھادر نسخه ھا درين صورت اخير با وجود تفاوت ھای موجود 

   .دھد ال اساسی اين نوشته را تشکيل میؤتوان به اجماع ھای مشترک رسيد؟ اين مسأله نکته و مرکز س

 جامعه را شناخت یضرورت است تا مشترکات را مشخص کرد، اھداف ھريک از کتله ھا، سازمانھا و گروه ھا

تحميل اين نسخه ھا، بدون حتمی بودن رد و قبول ايشان، بعد از تشخيص روشن اين ودرين راستا بدون تالش برای 

که ملت مرجع اصلی مشروعيت   رسيدن به اين برنامه ھا به توافق رسيدی توافق به راه ھاجھت  ھااھداف و برنامه

  . ملت ما مسلمان است و ملت مسلمان انتخاب خويش را در چوکات اسالمی دارد. دھنده باشد

 »حاکميت دولت اسالمی افغانستان«سياسی که در ظرف ھشت سال گذشته توسط ۀ ه نظر ما توافق سياسی و مصالحـب

رفته شده  به ھيچ صورت به صلح پايدار و شامل متوسل شده نمی تواند و گمطرح شده و راه ھای وصول که در پيش 

ی ضرورت داريم که مطابق به عصر ما، ئاروشھ ما به طرحھای و. نيست منجر به اجماع ملی شده نمی تواند و

روش ھای که .  بوده و منطق خويش را داشته باشدجوانب ذيدخل افغانمنطقی وعملی باشند و قابل قبول برای تمام 

  . شودن به حاشيه کشانيده نآدرنھايت امر ملت سخن اصلی را داشته و ملت در

اميد مورد دقت . نموده ايم که عنقريب به نشرخواھد رسيدسياسی را پيريـزی ۀ به اين منظور ما طرح جديد مصالحـ

 کردن آن کار عملی مبذول اجرائیپيشتازان جامعه، سياسيتمداران و نخبگان ملت قرار گيرد و در مورد تکميل و 

  . بدارند

               ومن هللا التوفيق

       انـــايـــپ

  ـژيک افغان به نمايندگی از شـورای علـمی مرکز مطالعات ستراتـي

   سعيد افغانی– سعـيـد افغـانـي والحاج امين الدين سعيدی –دوکتور صالح الـدين سعيدی 

 

 


