
 املللی و داوری بین  یتجلب رضا(انجمن)  ردِ بُ 

 واالحرضت آقاخان اسامعیلیمی اما یشیعه

 

 فیریزی دارایی متوّ رهنمودهایی برای انتقال اخالقی سهم االرث و برنامه

 مقّدمه

این    مطالعات اسامعیلی،  یسههمکاری مؤسّ واال حرضت شاهزاده آقاخان با  اسامعیلی  میاما  یشیعه  املللیو داوری بین   یتجلب رضا(انجمن)    ردِ بُ 

اخالقی   ریزیبرنامه  در  . ه کرده استاخالقی انتقال ثروت و ارث («رهنمودها») برای کمک به مریدان اسامعیلی تهیّ   ریزیبرنامه  رهنمودها را برای

  طور که موالنا حارض امام در ارشاد مبارک خود در هامن  .ت، با تشخیص این موضوع که ثروت دارای ارزش و هدف اخالقی استُوّراثانتقال ثروت و  

فرمایند: «ثروت و قدرت به خودی خود هدف نیستند، بلکه باید در جهت خدمت به دیگران استفاده می۱۹۸۸سپتامرب  ۲۵شغنان تاجیکستان در  

 . »شوند

 . ت اسامعیلی، پیوند و مراقبت، انصاف و نجابت استی سنّ هااصول و ارزش ید، بلکه منعکس کنندهنکیقوانینی را تعیین من هارهنمود این  

طور که در این سند به کار عبارات «عدالت و انصاف طبیعی» هامن  .اخالق اسامعیلیه برگرفته از اصول انسانی عدالت و انصاف طبیعی است 

خود برای تأمین منصفانه و کافی نه تنها   یّتبه مسئول  هدلی و شفقت، توجّ رود، به معنای رفتار منصفانه و عادالنه، با سخاوت و مهربانی، هممی

ع اخالقی معقولی برای مراقبت از دارایی، به ویژه افراد ضعیف و برای خویشاوندان نزدیک خود، بلکه همچنین کسانی است که ممکن است توقّ 

 . پذیر داشته باشندآسیب

این را    .ه شده است تا به مریدان اسامعیلی برای دستیابی به نتایج عادالنه کمک کندل در نظر گرفتی برای تأمّ این رهنمودها به عنوان کمکی کلّ  

متناسب با همه» انجام داد، بلکه از طریق فردی که به دنبال درونی کردن اصول اخالقی و به کار بردن آنها در   وان از طریق فرمول «یکسان،تیمن

 . شودمیرشایط خاص خود است نیز استفاده 

 دهارهنمو 

  رهنمودها یهدف و دامنه 

، حق و حقوق ان هستندشمرگ  کنند که مریدان اسامعیلی که به دنبال تصاحب دارایی خود، چه در زمان حیات یا بعد ازرهنمودها توصیه می   -۱

  .عدالت طبیعی انجام دهند ای اخالقی و مطابق با اصول ریزی محتاطانه، به شیوهصاحبان سهام باید این کار را از طریق برنامه

ارثی که نادیده گرفته    ریزیبرنامه  نقل و انتقال ثروت یا  یاز چالشی که ناشی از تنش و اسرتس و اختالفی که در نتیجهتا  هدف این است     -۲

   .دهد،جلوگیری شودمیشود بعد از مرگ در خانواده رخ می

ی  هااصول اخالقی انسانی و صحیح، نگرش  یتگیری، با هدار و تصمیمبرای مشارکت در تفکّ   هااز خانواده  یتبرای حام  این رهنمودهااز این رو،  

رانه، و فرآیندهای گفتگوی محرتمانه و منطقی، با هدف دستیابی به نتایج عادالنه و انسانی، مندانه، رفتار محرتمانه و متفکّ منصفانه و سخاوت 

   .اندپذیر و وابسته در نظر گرفته شدهالقی در مورد دارایی دارند، به ویژه برای افراد آسیبکسانی که ادعاهای اخ یبرای همه 

  .زندگی هر فرد در نظر گرفته شده است یّتافراد مرتبط و هم ارتقای کیف یچنین نتایجی هم برای ارج نهادن به شأن و منزلت همه

  .کنند یّترود که از قوانین کشور متبوع خود تبعمیاز مریدان اسامعیلی انتظار  .حقوقی نیستند یمشاوره یرهنمودها به منظور ارائه   -۳



آنها   یتارث است و از محتوای قانون(های) قابل اجرا و رعا  ریزیبرنامه   مریدی است که درگیر در انتقال ثروت یا  یّتدر هر مورد، این مسئول

 یّت حقوقی، حسابداری و مالیاتی جویای کمک شود، به نیازها و رشایط خاص وضع  یالح مشاورهصصان ذی اطمینان حاصل کند، و از متخصّ 

 . مرید رسیدگی کند

  قوانین حاکم بر اخالق 

   .ت مبتنی بر نتایج انسانی و منصفانه مطابق با اصول عدالت طبیعی و انصاف استاث ور اخالقی  ریزیبرنامهمبنای  رهنمودها بر  -۴

پیوند و مراقبت را بر اساس اصل توحید یا یگانگی   یروحیّهامامان اسامعیلی    .لی است بین دین و دنیاامامی، اخالق پُ   یشیعهمیمکتب اسال در     -۵

   .مشرتک ما و در اصول عدل و انصاف طبیعی منعکس شده است یّتاند که در مفهوم انسانترویج داده

هایی که «منطبق با مفاهیم کند، ارزش أکید میت  می د مشرتک به خیر عمو های صداقت، کرامت انسانی و تعهّ ارزشبنابراین، اخالق اسامعیلی بر  

 .  زندگی انسان در جامعه بصورت عادالنه است یّت» است و هدف از آن افزایش کیفیّتسن نوحدت، برادری، عدالت، بردباری و حُ  میاسال 

ای عادالنه و انسانی به ، پرورش و دفع آن ثروت را به شیوهیّتمدیر  یّتتامعی و اخالقی است و مسئولدر این درک، ثروت دارای ارزش اج   -۶

باید در زمینه  .شودمیکند و موجب هامهنگی اجتامعی و خانوادگی و کرامت انسانی  میآن تحمیل    یدارنده   انتقال ثروت و   یاین ارزش 

 .  ارث در نظر گرفته شود ریزیبرنامه

 ی اخالقی هایّت تعیین اولو  

ارث است، باید از دارایی عادالنه و کافی برای بستگان    ریزیبرنامه   ی، از نظر اخالقی بر شخصی که درگیر انتقال ثروت وکلّ   یه به عنوان یک بیانیّ    -۷

پذیر عاهای اخالقی در مورد دارایی دارند، به ویژه، افراد آسیبافراد دیگری که ادّ   ینزدیک خود (و در غیاب آنها، بستگان دورتر) و برای همه 

 . نظر قرار گرفته شوند و وابسته مدّ 

عاهای اخالقی مربوط به عاقالنه است که به طور منصفانه ادّ   .ی اخالقی مرید استهایّت ارث، تعیین اولو  ریزیبرنامه   لین قدم دراوّ   ، بنابراین

  .ه را در نظر بگیرید تا بهرتین سود را برای آنها تعیین کنیدنفعان بالقوّ دارایی همه ذی

بین   • تعادل  ایجاد  مستلزم  عادالنه  م  ُوّراثرفتار  به  آنها  نزدیکی  میزان  اساس  ادّ بر  که  کسانی  جمله  (از  مورد  رید  در  اخالقی  عای 

 .  آنها خواهد بود یدارایی مرید دارند) و نیازهای مربوطه 

 . دارایی است یه به اندازهتأمین مایحتاج، مستلزم در نظر گرفنت نیازها و رشایط نسبی هر یک از ورثه با توجّ  یهتهیّ  •

بر اساس تعیین و  موارد منصفانه است وجود ندارد (هر مورد باید بر اساس رشایط خاص خود  یای برای آنچه در همهر حالی که هیچ نسخهد -۸

اقوام نزدیک استفاده  اخالقی مرید تعیین شود)، بخش عمده ی  هایّتوابستگان مالی، با وص  .شودمی ای از دارایی فرد معموالً برای منفعت 

 . شودمیه استفاده سات خیریّ سّ ؤ ع دیگران، مانند اقوام دورتر یا دوستان و ممانده، به نفاختیاری که پس از آن از موجودی باقی 

 نفعانانتخاب ذی 

ا دهند، امّ می نسبت به سایر وابستگان قرار    یّتاصلی را در اولو  یاسامعیلیان این است که دعاوی خانواده   یهنفعان دارایی، رویّ ر انتخاب ذید   -۹

عای اخالقی است که مرید ممکن است ملزم به رسیدگی باشد (مثالً ، وابسته مالی یا شخصی که به او قول واگذاری  همیشه منوط به هرگونه ادّ 

 . داده شده است)

اوّ اسامعیلیّ   یهدر رویّ   -۱۰ که ل از همرس، فرزندان و والدین و کسانی است  این طبقه متشکّ   .شودمیه داده  لیّ اوّ   یه به ورثهلین توجّ ه، معموالً 

  .پذیر مرید هستندل یا وابستگان مالی آسیبتحت تکفّ 



   .شودمیه است، شامل برادران و خواهران و همچنین پدربزرگ و مادربزرگ لیّ اوّ  ُوّراثعای ارث آنها معموالً کمرت از ه که ادّ ثانویّ  ُوّراث

 . شودمی هاو خاله هاو دایی هاه است، شامل عموها و عمهثانویّ لیه و اوّ  ُوّراثعای ارث آنها معموالً کمرت از ثالث که ادّ  ُوّراث

عای اخالقی  ی در مورد سلسله مراتب روابط نزدیکی است که معموالً ادّ ذکر شده در باال یک راهنامی کلّ   ُوّراثارث در میان طبقات مربوطه از    - ۱۱

با این حال، مرید همیشه باید در خلع ید از دارایی، بر اساس در نظر گرفنت   .هاهای بین آنیّتبه عنوان «بنی نزدیکان» در دارایی دارند، و اولو 

  .رشایط خاص، اخالقی عمل کند یکامل همه

عای قانونی ی در مورد دارایی مرید ادّ ی قضایی خاصّ هابنابراین، رفتار اخالقی شامل حفاظت از منافع همه کسانی است که لزوماً در حوزه 

، فرزندان ناتنی، و دیگران، به ویژه کسانی که هایامن، فرزندخوانده یتاین ممکن است شامل    .به دالیل اخالقی سزاوار بررسی هستندا  ندارند، امّ 

 . پذیر یا وابسته هستند، باشدآسیب

 .کندمی  تر را مستثنیٰ پایین   یوالً طبقهباالتر معم  ی، طبقه ُوّراث  یه به وظیفه انصاف، در بین سه طبقها با توجّ ی، امّ به عنوان یک راهنامی کلّ    

(ترکه عبارت است از دارایی یا    عای اخالقی در مورد ترکه دارندکند، مگر آنهایی که ادّ می  را مستثنیٰ   ُوّراث اصلی معموالً سایر    یوجود ورثه

 . های کوچک ماند) و به استثنای ترکهمیی پس از مرگ باقی ثروتی که از متوفّ 

ی هااگر پس از بررسی  .ورثه رسیدگی کند تا بین آنها عدالت برقرار شود  یگانهب است مرید به دعاوی و احواالت اخالقی طبقات سهمستحّ   -۱۲

دارد    یّته داشته باشد که مسئولای دیگر تقسیم شود، در این کار مختار است و توجّ باید به گونهمیالزم، تشخیص دهد که دارایی یا هر سه

 . رساند و به نفع جامعه استمییی که تنش و اختالف را به حداقل ها راه .خود را به طور اخالقی تقسیم کندثروت 

 االرثتعیین سهم 

اخالقی   یّتخواهد در اختیار داشته باشد، مرشوط به مسئولگذارد تا ثروت خود را به نحوی که میت اسامعیلی به آزادی هر مریداحرتام میسنّ   -۱۳

 :عوامل مرتبط، از جمله موارد زیر یبرای انجام تقسیم عادالنه، پس از بررسی دقیق همه

 دارایی،  یاندازه •

 مندی از دارایی،روابط درگیر و انتظارات اخالقی برای بهره  •

 ای که در طول زندگی فرد داده شده است، هر هدیه •

 بستگان و وابستگان مالی،عاهای اخالقی ایجاد تعادل بین نیازها و ادّ  •

 اصل عدالت، •

 کند، ومید قانونی یا اخالقی ایجاد ط مرید که یک تعهّ ی داده شده توسّ هاقراردادها (مثالً قراردادهای قبل از عقد) یا وعده •

 . قوانین کشور یترعا •

 . جهات یکسان رفتار شود  یبرای اهداف ارثی، با زن و مرد باید از همه    -۱۴

ل و وارثان  دارایی، برای تأمین منصفانه و رضوری برای خویشاوندان نزدیک، افراد تحت تکفّ   ب است که بخش اعظم، اگر نگوییم کّل مستحّ   -۱۵

 . اخالقی استفاده شود

که بین پدر می سهمانده باشد، قاعدتاً االرث بوده، فوت کرده باشد، ولی فرزندانی باقی در عرف اسامعیلیه، اگر وارثی از مرید که مستحق سهم  -۱۶

 . گیردق میشود، به آن فرزندان تعلّ ی آنها تقسیم میو مادر متوفّ 

 . ل مالی انجام شودامامت بگذارد، باید پس از رفع نیازهای مرشوع خانواده و افراد تحت تکفّ  یسه ی به مؤسّ یّتدر مواردی که مرید بخواهد وص    -۱۷



 انتقال ثروت ریزیبرنامه 

واند در طول زندگی فرد رخ تمیانتقال ثروت همچنین    .ی انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر استهات یکی از مکانیسموراث  ریزیبرنامه   -۱۸

ها باید از هامن اصول احتیاط و عدالت و خانواده   .و پیرشفت کنند  اعضای خانواده کمک کند در زمان مناسبی از زندگی خود رشددهد تا به  

 . گیری در هنگام بررسی چنین نقل و انتقاالتی از ثروت استفاده کنندانصاف طبیعی برای کمک به تفکر و تصمیم

ف دارایی خود در زمان مرگ نامه کتبی مبنی بر تّرص یّت اسامعیلی که عقل سلیم دارند و صغیر نیستند، وصاحتیاط آن است که هر یک از مریدان     -۱۹

م بازبینی کند تا رشایط و عوامل خود را به طور منظّ   یفرد باید اراده  .ی کردبار مرصف تلقّ نامه را نباید سند قطعی یکیّت وص  .از خود داشته باشند

دارایی، هدایایی که در طول زندگی فرد داده شده یا نیازهای تغییریافته را در نظر   ید و مرگ، تغییرات در روابط، اندازهمانند تولّ   تحّول در حال  

مشاوران حقوقی، مالی، حسابداری    یتو با حامدر بررسی این رشایط، مریدها ممکن است بخواهند با اعضای خانواده ارتباط برقرار کنند،    .بگیرد

 . هایشان عمل کنندقضایی خود ایجاد کنند تا به خواسته   یو سایر مشاوران مناسب، ترتیبات قانونی مناسب برای حوزه

 . نامه در آن کشور اقامت داشته باشدیّتوص  ینامه، هدیه یا امانت باید تحت قوانین رسزمینی باشد که نگارندهیّتشکل و ملزومات اعتبار وص  -۲۰

کند، مشاوره حقوقی می  یتنامه، هدیه یا سند امانی که ترشیفات قانون(های) قابل اجرا را رعایّته وصشود که مریدها برای تهیّ میتوصیه  

 . دریافت کنند

شفاهی انجام   یّت، وصی خاّص هارسوم رایج در رسزمینکتبی رسمی، اگر طبق آداب و    ینامهیّتبه داشنت وص  یرغم توصیهدر جایی که علیٰ   -۲۱

 ی نامهیّتبا این حال، وص  .ی مرید به وضوح بیان شود و حداقل دو شاهد قابل اعتامد به آنها شهادت دهندهااست که خواسته  شده باشد، مهمّ 

کتبی تنظیم شود و مرتباً   ینامهیّتشفاهی ممکن است طبق قانون(های) قابل اجرا قانونی شناخته نشود، و بنابراین عاقالنه است که یک وص

 . گرددآن به روز 

دید خود  باشد که در اعامل صالحلع  آن شخص باید مطّ   .امالک انتخاب کند  یت الزم، فردی را برای ادارهکند باید با دقّ می  یّتهر مریدی که وص   -۲۲

دارایی را دارد از قبل از انتصاب   ی شخصی که قصد اداره  یتعاقالنه است که رضا  .منصفانه عمل کند و موجب اعتامد و احرتام مرید و ورثه شود

  . نامه ذکر شده است، آگاه کنیمت یّ طور که در وصی مرید هامنهابرای اقدام، آن شخص را در مورد خواسته  یتاو به دست آوریم و در صورت رضا

 اختالفات حّل و فصلراهربدهای 

 :ه را تشویق کندبالقوّ   ُوّراثبرده و سایر نفعان نام نامه یا امانت درج کند که ذییّتواند در صورت متایل، رشطی را در وصتیمرید م  -۲۳

احتاملی    ُوّراثنفعان و سایر  یا سند امانی در مورد دعاوی علیه ترکه یا بین ذی   نامهوصیّتهرگونه اختالفی که ممکن است در رابطه با   الف)  

 و .ه مراجعه کندو داوری اسامعیلیّ  رضایت جلب  ردِ ایجاد شود، به بُ 

عدم تبعیض، انصاف، سازش و سخاوت، و   یروحیّهرساند، با می اقل حدّ هرگونه اختالف را به روشی اخالقی که تنش یا اختالف عاطفی را به     ب)

 . شود حّل و فصلمندانه برای همه، یابی به نتایج عادالنه و رشافتاز طریق فرآیندهای گفتگوی محرتمانه با هدف دست

 هارهنمودو بررسی این  یّتمدیر 

و داوری] انجام شود، که    رضایتی جلب  هاها توضیح دهد، این امر ممکن است از طریق [بردرهنمود اگر فردی بخواهد در مورد محتوای این     -۲۴

انجام  ای  حرفه  ی مشاوره  یگیری برای مرید باید با ارائه تصمیم   .یابدسازی اصول اخالقی است و به ایجاد آن ترسی منیاف نقش آن محدود به شفّ 

 .  شود

املللی در طول  و داوری بین  رضایتدهند، برد جلب  میجامعت پاسخ    تحّولبه منظور حصول اطمینان از اینکه رهنمودها به نیازهای در حال    -۲۵

 . گیردمیدهد و در صورت لزوم اصالحاتی صورت می را انجام  هارهنمود بازنگری این خود  یّتمسئول یهر دوره


