
 

1 
 

АНҶУМАНИ БАЙНАЛМИЛЛИАЛИИ МУСОЛИҲА ВА ДОВАРИИ ВОЛОҲАЗРАТ 
ШОҲЗОДА ОҚО ХОН  

 
 

ТАВЗЕҲОТ БА ДАСТУРИ  АНҶУМАНИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ 
МУСОЛИҲА ВА ДОВАРӢ ОИД БА МЕРОСИ САРВАТ ВА 

БАНАҚШАГИРИИ ОН  
 

Замина  

Анҷумани байналмилалии мусолиҳа ва  доварӣ (ICAB) тибқи ҳидояти Мавлоно Ҳозир 
Имом ҳуҷҷати замимашударо таҳти унвони “Дастури ахлоқӣ оид ба интиқоли сарват ва 
банақшагирии мерос” (“Дастур”) пас аз таҳқиқоти қонунҳои меросии исмоилӣ аз ҷониби 
ICAB дар машварат бо Институти мутоилоти исмоилӣ (IIS) таҳия карда шуд.  

Мақсади Дастур ин:  

а. мусоидат намудан ба пешгирии баҳсҳо вобаста ба тақсимоти сарват дар давраи 
ҳаёти шахс ва ё баъди марг; 
 

б. роҳнамоӣ намудани муридони исмоилӣ дар рафти тақсимоти сарват ва 
банақшагирии амвол дар асоси ахлоқи мазҳабӣ. Ба монанди иртибот, ғамхорӣ, 
принсипҳои адолат ва баробарӣ, 

 
в. таъкид кардани рӯҳияи адолат, саховатмандӣ ва одоб ва роҳнамоӣ кардани 

соҳибмулк дар рафти банақшагирии амвол ва тақсимоти он бо дарназардошти 
ахлоқи инсонӣ дар ҳолатҳои воқеӣ, 

 
г. кам кардани дард ва ихтилофе, ки аксар вақт дар натиҷаи банақшагирии 

нодурусти амволи меросӣ ва тақсимоти беэҳтиётона ва беадолатонаи он байни 
аъзоёни наздики оила ва инчунин барои онҳое, ки метавонанд ба он даъвои 
маънавӣ дошта бошанд, бахусус шахсони осебпазир ва шахсони аз ҷиҳати 
молиявӣ вобаста ба онҳо, ба вуқӯъ пайвандад, ва 

 
д. таъмин намудани он, ки аъзоёни наздики оила ва онҳое, ки ба моликият ҳуқуқи 

маънавӣ доранд, роҳҳои одилонаеро пайдо кунанд, ки ба онҳо имкон диҳад 
сарафрозона ва бо шаъну шараф зиндагӣ кунанд, ва сифати хуби зиндагиро 
барои ҳамагон пешбари намояд.  

Аз ин рӯ, Дастур ҳатмӣ  набуда, балки принсипҳои ахлоқиро пешбарӣ  мекунад, ки бояд ба 
ҳолатҳои гуногун дар асоси ҳолатҳои мушаххаси ҳар як мурид мутобиқ карда шаванд. Онҳо 
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вобаста ба вазъият ва ҳама гуна омилҳои дахлдор дар шароити мушаххас ба мурид кӯмак 
менамоянд то ин, ки интихоби дуруст кунанд, ки ба ахлоқ вобастагӣ дошта бошад.  

Мақсади ин тавзеҳот дар он аст, ки ба шахсони алоҳида ("фасилитаторҳо"), ки Анҷумани 
мусолиҳа ва доварӣ метавонад онҳоро таъин кунад, онҳо бо истифода аз ин ба муридон дар 
бораи саволҳое, ки аз онҳо вобаста ба Дастур пайдо шуда бошанд, посух диҳанд. Ва то ин, 
ки фасилитаторҳо ба муридон дар беҳтар фаҳмидани принсипҳои ахлоқӣ ва инчунин 
ҳадафи Дастур дар масъалаи қабули қарорҳо ки ба тақсимоти сарват ва банақшагирии мерос 
алоқаманданд, кумак кунад.  

Аз ин тарик, ин Тавзеҳот барои паҳн кардани дар байни кулли муридон пешбинӣ 
нашудааст, балки он ҳуҷҷати дохилӣ барои истифода аз ҷониби фасилитаторҳо барои 
кӯмак ба онҳо дар ҳалли саволҳое мебошад, ки мурид дар бораи Тафсир ва Фаҳмиши Дастур 
пурсон мешавад. 

 

Нақши фасилитатор  

Нақши фасилитатор аз рӯи миқёс маҳдуд аст: вай ба мурид барои фаҳмидани принсипҳои 
ахлоқие, ки онҳо бояд дар ҷараёни интиқоли сарват ва банақшагирии амвол бар асос гиранд, 
роҳнамоӣ намояд. Вазифаи фасалитатор на қабули қарорҳои воқеӣ ва на барномарезии 
амвол барои мурид буда, балки ба унвони ёвар дар мулоҳиза кардани  тамоми омилҳо ва 
ҳадафҳои ахлоқӣ кору фаъолият мекунад, то ин ки  мурид дар шароити мушаххас барои 
баҳрабардорони мувофиқ таъминоти одилона фароҳам оварад. 

Муридон тавсия дода мешаванд, ки бояд маслиҳати  ҳуқуқӣ, молиявӣ ва андозро  дар 
ҳолатҳои зарурӣ бигиранд. Аммо ин ҳам вазифаи фасилитатор нест, ки онҳоро ин гуна 
маслиҳатҳо диҳад ва фасилитатор бояд аз ин кор худдорӣ намояд. Инчунин фасилитатор 
бояд муридро тавсия диҳад, ки онҳо метвонанд мушовири касбиеро ҷалб намоянд ва ӯ 
набояд аз ҷониби фасилитатор пешниҳод карда шавад. Ҳама қарорҳо дар бораи имтиёзҳои 
меросӣ ва сохтори онҳо бояд танҳо аз ҷониби муридҳо, бидуни ҳеҷ гуна таъсири номатлуби 
фасалитатор қабул карда шаванд. 

Фасалитатор бояд ба мурид аҳамияти мавҷудияти ҷанбаи ахлоқиро дар рафти барномарезӣ 
фаҳмонда диҳад. Раванди таҳия ва татбиқи нақшаҳои амволӣ бояд аз нуқтаи назари ахлоқӣ 
ба роҳ монда шавад. 

 Ҷанбаҳои ахлоқии зеринро баён кардан зарур аст:  

• Тибқи ахлоқи исломӣ, инсоният аз “нафси воҳида(Як Рух)” офарида шудааст. Ин 
принципи муштараки умумибашарӣ ва хешовандии маънавии инсоният дар 
идеалҳои иҷтимоии оила ва ҷамъият таҷассум ёфтааст. Аз ин рӯ, мурид, пеш аз 
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ҳама, дар назди оила ва дигар шахсони аз ҷодаи маънавӣ ба онҳо алоқаманд ва 
дуюм, дар назди ҷомеаи васеъ масъулият дорад.  
 

• Бо инъикоси ахлоқи исломӣ, ки дин ва дунёро ба ҳам мепайвандад, чунин пиндошта 
мешавад, ки сарват дорои ҳадаф ва арзишҳои иҷтимоию ахлоқӣ мебошад. Сарват 
бояд ба таври ҳалол ба даст оварда шавад ва ҳалол ҳифз карда шавад ва он набояд ба 
мақсади худпарастӣ ҷамъоварӣ карда шавад, балки шарафмандона ва инсондӯстона 
тақсим карда шавад ва барои ҳадафҳои олӣ  ба кор бурда шавад. Ин мақсад бояд 
ҳатман дар  банақшагирии амвол ба назар гирифта шавад.  

Масъулиятҳои ахлоқии зерин бояд аҳамият дода шаванд: 

• Мурид бояд манфиатҳои ҳамаи ҷонибҳоеро дар назар гирад, то ин ки ҳамаи онҳо  ба 
таври одилона ҳуқуқ ба моликият дошта бошанд. Ҷонибҳо бояд на танҳо аъзоёни 
оила ё хешовандони наздик, балки шахсони осебпазир ва аз ҷиҳати молиявӣ ба 
дигарон вобастабуда низ бояд бошанд. Ва таодули манфиатҳо байни ҳамаи ҷонибҳо 
ташкил карда шавад. 
 

• Нақшаи молу амволи мурид бояд натиҷаҳои одилонаро ҳадафи худ қарор диҳад, ки 
(а) ҳуқуқи ҳар як манфатгиранда эҳтиром карда шавад то ин, ки ба таври одилона аз 
молиякияти меросӣ таъмин гардида то ҳадди имкон ҳуқуқи ҳар як 
манфиатгирандаг  барои баҳрабардорӣ аз сифати хуби ҳаёт эътироф карда шавад, 
ки бо шаъну шараф зиндагӣ кунад, ва (б) эҳтимолияти дард, изтироб ва муноқишаро 
дар байни манфиатгирандагони  эҳтимолӣ ва оилаҳои онҳо ба ҳадди ақал кам 
кардан. 

Баррасии Дастур 

Қисми якуми Дастур ҳадаф ва мақсади онро тавзеҳ хоҳад дод: 

• Мақсад: таҳияи нақшаи амвол дар асоси принсипҳои ахлоқӣ, ки ба кам кардани 
низоъ ва дард равона карда шуда, инъикоскунандаи натиҷаҳои ахлоқи адолат 
мебошад, ки бо принсипҳои воқеии адолат ва баробарӣ мувофиқат менамоянд. 
 

• Ҳадаф: ин муайян кардани принсипҳои ахлоқие, ки ба мурид дар интихоби ахлоқӣ 
кумак менамояд, ба шумор меравад ва ба интихоби мурид таъсир нарасонда 
маслиҳати касбиро низ пешниҳод наменамояд. 

Қисмати дуюми Дастур таъкид мекунад, ки принсипҳои ахлоқӣ меъёрҳои роҳбарикунандаи 
рафти банақшагирии меросӣ ба ҳисоб рафта формулаҳои фармоишии он намебошад. 
Мактаби тафаккури исмоилӣ мувофиқи принсипи адолат ва баробарӣ ба натиҷаҳои 
инсондӯстона ва одилона нигаронида шудааст. Он “масъулият барои идора кардан, 
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парвариш  кардан ва ихтиёрдории … сарватро ба таври оқилона, одилона ва инсондӯстона 
таъкид менамояд ва ҳамоҳангии иҷтимоӣ, оилавӣ ва шаъну шарафи инсониро ташвиқ 
мекунад (банди 6). Аз ин рӯ, тамаркуз на ба дастурҳои қолабӣ, балки ба ноилшавӣ  ба адолат 
дар шароити мушаххас мебошад. 

Қисмати сеюми Дастур ба афзалиятҳои ахлоқӣ тамаркуз мекунад. Ин афзалиятҳо барои 
одилона ва мувофиқ таъмин намудани хешовандони наздик ва дигар шахсони аз ҷиҳати 
молиявӣ ба онҳо вобаста  дар муқоиса бо баҳрабардорони потенсиалии дурдаст ё ихтиёрӣ. 
Мувофиқи тафсири исмоилӣ "қисми зиёди амволи фард одатан барои манфиати 
хешовандони наздик ва дигар шахсони аз ҷиҳати молиявӣ ба онҳо вобаста истифода 
мешавад" (банди 8).  

Қисми чоруми Дастур бо масъалаи муҳими ба монанди муайянкунии манфиатгирандагони 
эҳтимолӣ ва додани афзалиятҳо барои онҳо мебошад. Равиши умумӣ мувофиқи таҷрибаи 
исмоилия ин аст, ки «даъвои хешовандони наздик нисбат ба хонаводаи нисбатан калон бо 
дарназардошти ҳар гуна даъвои ахлокӣ дар мадҳи аввал гузорад» (банди 9). Дар Дастур 
рутбаҳои анъанавии ворисон ва афзалиятҳо байни онҳо муқаррар карда шудаанд, ки ба 
истиснои дигар мулоҳизаҳои ахлоқӣ татбиқ карда мешаванд. Ин мулоҳизаҳо “ҳимояи 
манфиатҳои ҳамаи онҳоеро, ки ба моликияти ин ё он мурид даъвои қонунӣ надошта, дар 
асоси  ҷанбаҳои ахлоқӣ ба назар гирифта мешаванд”, аз қабили «ятимон, 
фарзандхондашудагон ё тарбиягирандагон, фарзандони ӯгай ва дигарон, бахусус онҳое, ки 
осебпазир ё вобастаанд» (банди 11).  

Қисмати панҷуми Дастур факторҳои гуногунеро пешниҳод мекунад, ки бояд аз тарафи 
мурид дар рафти тақсими мерос байни меросхурон (банди 13) инчунин принсипҳои муҳим 
ба монанди баробарии зану мард (банди 14) ва афзалиятдиҳи ба ниёзҳои хешовандони 
наздик ва дигар шахсони аз ҷиҳати маънавӣ ба онҳо вобаста дар муқоиса бо хешовандони 
нисбатан дуртар ва васиятҳои ихтиёрии иҷтимоӣ – аз ҷумла ҳадя ба Имомат (банди 17). 

Қисми шашуми Дстур муҳимияти банақшагирии оқилонаи ахлоқиро оиди интиқоли сарват 
ва бахусус муҳимияти ташкил ва мунтазам аз нав дида баромадани Васият бо 
дарназардошти шароити тағйирёбандаи шахс таъкид мекунад. 

Қисми ҳафтуми Дастур тавзеҳ медиҳад, ки васияткунанда метавонад дар Васиятнома барои 
ҳавасманд кардани манфиатгирандагони  эҳтимолӣ, барои ҳалли ҳама баҳсҳо ба тариқи 
ахлоқӣ ва осоишта, тавассути Анҷумани Мусолиҳа ва Доварӣ  (CAB) матн дохил кунад.  

Қисми ҳаштуми Дастур нақши фасилитатор бо мақсади посухдиҳӣ ба саволҳои Ҷамоат дарҷ 
гардидааст. 
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Баррасии саволҳо аз Ҷамоат  

Мусаллам аст, ки аз тарафи Ҷамоат саволҳои гуногун дар алоқамандӣ ба мазмун ва 
мундариҷаи  Дастур ва корбурди онҳо дар контексти мушаххас (масалан, контексти 
фарҳангӣ ва ё қонунҳои мушаххаси макони зист) пайдо хоҳанд шуд. Ҳангоми ҷавоб додан 
ба саволҳо на ба қонунҳои муқаррарӣ балки ба принсепҳои ахлоқӣ диққат дод. 

Фасилитаторҳо инчунин бояд аз қонунҳои маҳаллӣ ва таҷрибаҳои фарҳангии байни 
Ҷамоатҳои гуногун дар минтақаи мазкур огоҳ бошанд. Ба ин васила онҳо метавонанд 
ихтилофоти байни ин Дастур ва он қонунҳо ва таҷрибаҳо пешгӯӣ намуда тавассути кӯмаки 
Анҷумани миллӣ дар машварат бо Анҷумани байналмиллалӣ як равиши муайянеро барои 
бартараф кардани номувофиқатӣ ё роҳҳои алтернативӣ пайдо кунанд. Мудоме, ки ба кӯмаки 
мутахассис пайдо шуда бошад, мурид бояд аз мутахасиси касбии маҳаллӣ маслиҳат гирад. 

Новобаста аз оне, ки ҳама саволҳо ва ҳама гуна контекст пешакӣ муайян карда намешаванд 
дар зер маҷмӯи саволҳои аз ҳама беш пурсидашванда, ки метавонанд барои фасилитаторҳо 
барои посух додан ба баъзе саволҳо кӯмак хоҳанд кард. Шумораи саволҳо бо мурури замон 
зиёд гардида аз ҷониби Анҷумани байналмиллалии мусолиҳа ва доварӣ бо иловаҳо паҳн 
карда мешавад. 

Саволҳое, ки ҳамеша пурсида машаванд  

Дастур ба номи "Дастури ахлоқӣ оид ба интиқоли сарват ва банақшагирии мерос" таҳия 
карда шудааст. Принсипҳои асосии ахлоқии интиқоли сарват кадомҳоянд? 

• Дастур як чаҳорчубаи принсипҳои ахлоқиро муайян намуда, барои банақшагирии 
амвол ва интиқоли мерос ба таври оқилона ва дар руҳияи ахлоқӣ муридони 
исмоилиро роҳнамоӣ хоҳад кард. Ин принсипҳо меъёрҳои адолат, баробарҳуқуқӣ ва 
инчунин ахлоқи мазҳабӣ (исмоилӣ)  ба монанди вобастагӣ, ғамхорӣ, саховатмандӣ, 
адолат ва одоб - ро инъикос мекунанд. 
 

• Мавлоно Ҳазор Имом як принсипи мазкурро дар мавриди сарват ба ин тарз баён 
карда буд: “Фарзи аввалин барои сарватманд он аст, ки аз он чизе, ки барои 
зиндагии шоиста барои ӯ лозим аст истифода барад, ва он чизе ки лозим нест, бо 
дигарон қисмат намояд.”1 Якчанд вижагиҳо вобаста ба ин вуҷуд доранд, ки мурид 
бояд ба онҳо таваҷҷӯҳ намояд: 

o Барои қонеъ кардани талаботҳои қонуниву дигар намуди эҳтиёфоти оянда 
сарват бояд ба таври одилона идора карда шавад.  

o Истифодаи сарват барои эҳтиёҷоти шахсӣ ҳимояи шахсони осебпазир ва ба 
онҳо вобастагиро низ фаро мегирад то ин, ки эҳтиёҷоти ҳар яки онҳо пешбинӣ 
ва ба нақша гирифта шавад. Ҳангоми таҳияи нақшаҳо, бояд дар назар дошт, 
ки вазъият бо мурури замон метавонад тағир ёбад (бойгарӣ метавонад 
ногаҳон аз байн равад, дороӣ ё ниёзҳо вобаста ба вазъиятҳои гуногун ба 
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монанди марг, таваллуд, издивоҷ, беморӣ, фалокат ё дигар тағйироти 
ғайричашмдошт тағйир ёбад). 

o Таваҷҷӯҳ асосан ба эҳтиёҷот ва на ба хостаҳо дода мешавад. Ва ин ба 
принсипи бунёдии  каромати инсонӣ марбут  буда, сифати хуби зиндагӣ, ки 
ҳар як мурид барои худ тасмим мегирад ба шумор меравад. 

o Принсипи тақсими моли зиёдатӣ ба принсипи бунёдии исломӣ – ба монанди 
саховатмандӣ, доштани виҷдони иҷтимоӣ ва кумак ба ниёзмандон барои 
манфиати умумӣ - алоқаманд аст. Дар таҷриба ин метавонад маънои он дорад, 
ки масалан, шахс метавонад дар тӯли умри худ нисбат ба наздикон, хоҳ 
дӯстон ва хоҳ оила саховатманд бошад, ки аз сарвати ӯ баҳра баранд. 
Масалан, пардохти маблағи таълимӣ, хароҷоти саломатӣ ё қарзе, ки аз ҷониби 
аъзои хонаводаи ниёзманд гирифта шудааст ва аз гунаи роҳҳое мебошад, ки 
тавасути он дарду андӯҳ коҳиш дода мешавад, ки дар натиҷаи тақсимоти 
одилонаи сарват дар тӯли зиндагӣ ба вуқӯъ мепайвандад. 

Чаро исмоилиён ба қонуни меросӣ сару кор доранд, фарз кардем меросро қонунҳои кишвар 
ба танзим медароранд? 

• Доираи фаъолияти Принсипҳои дастур маҳз дар чаҳорчӯбаи қонунҳои миллӣ 
пешбинӣ шудааст. Дар назар аст, ки муридони исмоилӣ шаҳрвандони намунавии 
кишварҳои иқоматӣ  буда қонунҳои он кишварҳоро риоя хоҳанд кард. Дар ҳама 
ҳолатҳо, қонунҳои кишваре, ки мурид дар он сукунат менамояд, бояд то ба андозае, 
ки амалан имконпазир аст дар алоқамандӣ ба принсипҳои ахлоқие, ки дар ин Дастур 
оварда шудаанд, риоя намояд.  

• Ҳадафи Дастур муайян кардани принсипҳои ахлоқие, ки ба мурид дар таҳияи нақшаи 
оқилонаи амволи бар  ҷанбаҳои ахлоқӣ асосёфта кӯмак менамояд, эҳтимолияти дард 
ва низоъро кам мекунад. Дар натиҷа ин нақша натиҷаҳои ахлоқии адолатро инъикос 
намуда бо принсипҳои табии ба монанди  адолат ва баробарӣ мувофиқат мекунанд.  
Аммо ин принсипҳои ахлоқии Дастур на қонунҳои таҷвизӣ, балки инъикоскунандаи 
адолат ва баробарии муқаррариро, ки дар Мактаби Тафаккури Исмоилӣ таъкид 
шудаанд, ба шумор меравад.   
 

Чаро бояд дар мавриди ихтиёрдории сарвати шахсии ман ягон маҳдудият вуҷуд дошта 
бошад? 
 

• Таҷрибаи равияи Исмоилӣ озодии муридонро дар мавриди ихтиёрдории сарват 
эҳтиром мегузорад. Чӣ тавре, ки мехоҳад мурид метавонад сарватро идора намояд. 
Аммо ахлоқи Исмоилия таъкид мекунад, ки ин озодӣ маҳз масъулияти ахлоқии ӯ ба 
ҳисоб меравад. Тавре, ки Мавлоно Ҳазар Имом гуфта буд: «Бойгарӣ ва қудрат худ 
ба худ ҳадаф нестанд, балки бояд барои хидмати дигарон истифода шавад»2. Аз 
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ин рӯ, сарват ҳадаф ва арзиши иҷтимоию ахлоқӣ дорад. Маҳз ба ин сабаб сарвати 
хусусиро аксар вақт қонунҳои давлатӣ танзим менамоянд. 
 

• Аз ин рӯ, Дастур озодии шахсро дар муносибат ба идоракунии дороияти ӯ эҳтиром 
гузошта ҳамзамон ин озодиро бо масъулиятҳои ба он вобаста мувозинат менамояд 
то ин, ки мурид амволро  дар доираи ҷанбаҳои ахлоқӣ идора намоянд.  Принсипҳое, 
ки дар Дастур зикр ёфтаанд ба мурид ихтиёрӣ вогузор карда мешаванд то ин, ки 
мурид онҳоро аз назар гузаронад ва бо дарназардошти онҳо қарори худро дар 
мавриди ихтиёрдории сарват дар шароити мушаххас қабул намояд. Ҳадаф ин 
мусоидат ба интиқоли сарват дар доираи ҷанбаҳои ахлоқӣ ба шумор меравад. 

 
Чаро ман бояд васият дар шакли хаттӣ бикунам ҳоло он, ки аъзоёни хонавода ва 
калонсолони ҷамоатам хоҳишҳои маро ба хубӣ медонанд ва баъд аз фавти ман онро иҷро 
менамоянд? 
 

• Ҳеҷ кас намедонад, ки ӯ кай аз ин олам дармегузарад. Васияти хаттӣ як усули таҳияи 
нақшаи амвол аст - чизе, ки бисёриҳо онро ба таъхир мегузоранд. Он инчунин як 
роҳи ба таври расмӣ кафолат додани он, ки хоҳиши шахс дар алоқамандӣ ба 
тақсимоти амвол эҳтиром гузошта мешавад. Агар касе бидуни навиштани 
васиятномаи хаттӣ вафот кунад, ин метавонад боиси ихтилофот ва муноқишаҳои 
эҳтимолӣ байни меросхӯрони ӯ гардад. Васиятҳои шифоҳӣ одатан аз тарафи қонун 
эътироф карда намешаванд. Васияти расмӣ ин банақшагирии оқилона аст. Васият 
кардан ӯҳдадориест, ки дар Қуръони карим (Сураи Бақара, ояти 2: 180) низ фармуда 
шудааст: ”Бар шумо фарз шуд, чун марг фаро расад ба ҳар яке аз шумо, агар шумо 
баъди худ мерос мегузоред ӯро зарур аст, ки бояд васият кунад. Васият бояд барои 
падару модар ва хешовандони наздик одилона ба роҳ монда шавад. Ин бар 
тақводорон воҷиб аст.” 
 

• Васиятнома бояд тибқи расмият ва қонунгузории макони зисте, ки васияткунанда 
дар он зиндагӣ мекунад, тартиб дода шавад. Муҳим он аст, ки васиятнома, ҳатто агар 
шифоҳӣ бошад ҳам, шаҳодат дода шавад ва аз тарафи шахси боэътимод ва 
салоҳиятдор барои идоракунӣ интихоб карда шавад. Нақшаҳои амволӣ бояд 
мунтазам аз нав дида баромада шавад, то ин, ки вазъият ва омилҳои тағйирёбанда 
дар он инъикос карда шаванд (рӯйхати чунин омилҳо дар банди 13-ум оварда 
шудааст). Дар ҳолати зарурӣ, бояд маслиҳати касбии ба шароит мувофиқ муроҷиат 
карда шавад. 
 

• Мудоме ки васияти хаттӣ бояд аз номи шахс пас аз марг аз номи ӯ сухан гӯяд оқилона 
мешуд, ки агар шахс на танҳо хоҳишҳои худро оид ба ихтиёрдории мерос, балки 
тавзеҳот оид ба ин хулосаҳо низ дарҷ намояд. Ин метавонад боиси он гардад, ки 
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муноқишаҳо, дард ё озор коҳиш гардад,  хусусан агар тақсимоти мушаххаси амвол 
дар мадҳи аввал  беадолатона пиндошта шавад. Васият бояд тарзе ихтиёр карда 
шавад ки байни ворисон ва манфиатгирандагон   ҳамсозӣ ва тавозун тарвиҷ гардида, 
муноқиша ё бадхоҳиҳо пешгирӣ карда шаванд. Чунин изҳорот инчунин метавонанд 
барои тағир додани васиятнома аз ҷониби судҳои маҳаллӣ дар қаламрави 
юрисдиксияҳое, ки ба тағир додани васиятнома тавассути ариза  иҷозат медиҳанд, 
пешгирӣ менамояд. 

 
Оё муридони исмоилӣ бояд  дастурҳои меросиро, ки дар Қуръони карим ва дигар баёнотҳое, 
ки дар тафсири баъзе аз Фотимиён аз қонуни Ҷаъфарӣ омадааст, риоя намоянд? 
 

• Ҳеҷ ихтилофе байни принсипҳое, ки дар асоси онҳо Дастур таҳия гардида ва 
принсипҳое, ки дар Қуръони карим ва Фиқҳи Фотимиён омада аст вуҷуд надорад. 
Онҳо аз рӯи ҳамон ахлоқе идора карда шудаанд, ки дар Дастур оварда шудааст. 
 

• Тариқаи Исмоилӣ мафҳумҳои Исломии ба монанди вахдат, бародарӣ, адолат, 
таҳаммул ва хайрхоҳиро таъкид менамояд. Хитобаҳои Қуръони Карим ва суннатҳои 
шариати исломӣ  принсипҳои ахлоқии пайвандӣ, ғамхорӣ, саховатмандӣ, инсоф ва 
одоб мубтанӣ мебошанд, ки мафҳумҳои дар боло зикришуда низ маҳз онҳоро 
инъикос мекунанд.  Аз ин рӯ, суннати исмоилия ба принсипҳо такя менамояд, ва на 
ба формулаҳои дастурӣ.  
 

• Дар заминаи қонуни меросӣ ҳадафи асосӣ ноил шудан ба натиҷаҳои одилона ва 
ахлоқӣ мебошад ва ин ҳадаф тавассути риояи формулаҳои муқарраршудаи таҷвизӣ 
ба даст оварда намешавад, балки танҳо бо  кӯшиши аз худ кардани принсипҳо ва ба 
кор бурдани онҳоро дар шароити мушаххас ба даст овардан мумкин. Ҳадаф - ин ба 
даст овардани натиҷаҳои бедард, ки эҳтимолияти ихтилофро ба ҳадди ақал расонда, 
зиндагии бошарафро дар байни манфиатгирандагон мусоидат намуда, шаъну шараф 
ва ҳуқуқи онҳоро ба ҳаёти хуб эҳтиром мегузорад. 

 
Чӣ тавр бояд манфиатгирандагонро ихтиёр намоям? 
 

• Озодии ихтиёрдории амвол ва дороият ба ӯҳдадориҳои ахлоқӣ вобастагӣ дорад: 
“Таҷрибаи равияи Исмоилӣ озодии муридро дар мавриди ихтиёрдории сарват 
эҳтиром мегузорад. Чӣ тавре, ки мехоҳад мурид метавонад сарватро идора намояд. 
Аммо бо риояи ӯҳдадориҳои ахлоқӣ ва тақсимоти боадолатона.” ( банди 13). 
 

• Манфиатгирандагоне, ки ба онҳо афзалият дода мешавад бояд хешовандони наздик 
ва онҳое, ки аз ҷиҳати молиявӣ ба дигарон вобастагӣ доранд, масалан шахсони 
осебпазир: «Дар интихоби манфиатгирандагони   амвол, тибқи таҷрибаи Исмоилӣ 
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сараввал талаботи  хешовандони наздик нисбат ба дигар аъзоёни оила дар мадҳи 
аввал гузошта мешавад, вале пайваста бодарназардошти ҳар гуна талаботҳои 
ахлоқие, ки мурид бояд иҷро намояд, вуҷуд (банди 9) доранд. 
 

• Вазифаи аввал муайян кардани аъзоёни наздики оилае, ки одатан қисми зиёди амвол 
ба онҳо мерос гузошта мешавад, мебошад. Дар тафсироти Шиъа инҳоро “ворисони 
ибтидоӣ”, меноманд. Ба монанди ҳамсар ва фарзандон, падару модар ва инчунин 
онҳое, ки ба мурид аз ҷиҳати молиявӣ вобаст ҳастанд (банди 10). Одатан (ислоҳот бо 
дар назардошти талаботу даъвои ахлоқӣ ва адолат), ҳамсари зиндамонда тамоми ё 
қисми зиёди амволро ба мерос мегирад ва агар фарзандон бошанд, онҳо баробар 
мерос мегиранд. Агар фарзанд қаблан фавтида бошад онро волидони ӯ ба ҳиссаи 
баробар ба мерос мегирад. Ҳамсари кӯдаки фавтида, хусусан агар аз ҷиҳати молиявӣ 
осебпазир бошад, инчунин ҳуқуқе дорад, ки мурид бояд онҳоро ба назар гирад. 
Волидони ӯ низ бояд одилона таъмин карда шаванд, хусусан агар онҳо вобастаи 
молиявии меросгузор бошанд. Дар сурати мавҷуд набудани «ворисони ибтидоӣ» 
васияткунанда ҳуқуқҳои «ворисони дуюмдараҷа»-ро, ки бародарону хоҳарони 
васияткунанда ва насли онҳо ва инчунин бобою бибиро ба инобат гирад; ва дар 
набудани онҳо «ворисони сеюм», ки амаку аммаи васияткунанда ва авлоди онҳо 
мебошанд.  

Чӣ тавр ман метавонам қарор намоям, ки то чӣ андоза ба манфиатгирандагони худ мерос 
гузорам? 

• Принсипи умумӣ ин аст, ки мурид бояд «таъмини одилона ва мувофиқ» мусоидат 
намояд (банди 7). Дар ҳар маврид мурид бояд кӯшиш кунад, ки одил бошад, на оне, 
ки аз руи муқаррарот амал кунад. Чӣ тавр одилона? Ин ба андозаи амвол ва талабот 
ба он, дар баробари дигар факторҳо, вобаста аст . Барои мисол дар ҷое ки амволи 
хурд вуҷуд дорад, мумкин аст, ки қонеъ кардани ниёзҳои манфиатпазирандагон 
имконнопазир бошад. Аз ин рӯ, таъминот шояд мувофиқ набошад, аммо мурид бояд 
кӯшиш кунад, ки он одилона бошад.  
 

• Ҳангоми тақсим кардани амвол мурид бояд тамоми омилҳои дахлдорро дар асоси 
шароити мушаххас ба назар гирад. Баъзе аз ин омилҳо дар Дастур дар банди 13-ум 
оварда шудаанд. Аммо рӯйхати мазкур мукаммал нест. Масалан, ба мурид мумкин 
лозим меояд, ки синну сол, малака ва қобилиятҳои манфиатгирандагон, 
сарчашмаҳои даромад, эҳтиёҷоти шахсӣ, вобастагии онҳо ва дигар омилҳоро ба 
назар гирад. Умуман, бояд ба баҳрабардорон ва ҳар як гурӯҳи ворисон (масалан, 
фарзандон ё бародарон ва хоҳарон) бояд баробар муомила карда шавад. Ба ҳамин 
тариқ ба мардон ва занон низ бояд баробар муносибат кард. 
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Чанд ҳиссаи амвол бояд ба оилаи наздик гузошта шавад? Оё дуруст аст, ки танҳо аз се як 
ҳиссаи молу мулк ба таври ихтиёрӣ ҳадя карда мешавад? 
 

• Ин фаъолият бояд дар доираи ҷанбаи ахлоқӣ ба роҳ монда шавад. Одатан, ин маънои 
онро дорад, ки «қисми зиёди амвол агар на тамоми сарват, бояд барои таъмини 
одилона ва мувофиқ барои хешовандони наздик, шахсони ба онҳо вобаста ва 
ворисони маънавӣ истифода шавад» (банди 15). Ӯҳдадории таъминоти одилона ва 
мувофиқ дар ин маврид нисбат ба васиятҳои ихтиёрӣ бартарӣ дорад. Дар таҷрибаи 
мазҳаби Исмоилия ягон муқаррароте вуҷуд надорад, ки ҳиссагузории зарурӣ ва 
ихтиёриро муайян намояд. Ин таносубҳо вобаста ба шароити мушаххас гуногун 
хоханд шуд ва ҳар як мурид вобаста ба контексти мушаххас бо дарназардошти 
принсипҳои муқаррарии адолат ва баробарӣ ҳархела таксим менамояд.  

 
Агар оила таъмин гардида бошад, оё шахс метавонад қисми зиёди амволи худро ба 
муассисаҳои Имоматӣ гузаронад ё ба Шабакаи Рушди Оқо Хон иҷозат диҳад, ки онро 
тақсим намояд? 

• Дастур возеҳ нишон медиҳад, ки манфиати Имомат [инчунин «хешовандони дурдаст 
ё дӯстон ва хайрияҳо» (банди 8)] ба аъзои наздики оила ва дигар шахсони аз ҷиҳати 
маънавӣ ба онҳо вобаста дар тобеъ ҳаст: «Дар ҳолатҳое, ки мурид мехоҳад ба 
муассисаи имоматӣ васият гузорад ӯро лозим аст, ки сараввал ниёзҳои қонунии 
оилаи наздик ва шахсони аз ҷиҳати молиявӣ ба он вобаста қонеъ намояд. Танҳо 
минбаъд ин корро анҷом додан мумкин аст» (банди 17). Истилоҳи «аз ҷиҳати 
молиявӣ вобаста» ҳама даъвогарони ахлоқиро дар бар мегирад. 

 
«Даъвоҳои ахлоқӣ» (ки дар бандҳои 7, 9, 11 ва 12 омада аст) чӣ маъно дорад ва 
«даъвогарони ахлоқӣ» киҳоянд? 
 

• Дастур таъкид мекунад, ки мурид бояд «манфиатҳои онҳоеро, ки ҳатман ҳуқуқи 
расмӣ  надошта балки аз руи ҷанбаи ахлоқӣ сазовори он ҳастанд, дар юрисдиксияҳои 
алоҳида... бояд ба назар гирифта шавад.» (банди 11). Ин аз мурид талаб мекунад, ки 
ҳуқуқи шахсонеро, ки ба моликият даъвои ахлоқӣ доранд, ба монанди шахсони 
осебпазир (беморон ё маъюбон ё калонсонсолон) ё дигар шахсони ба ӯ вобаста (яъне 
кӯдакони хурдсол, онҳое, ки қобилияти таъминоти худро надоранд ва онҳое, ки ба 
сарвати оилавӣ оқилона назар андохта онро ба василаи пуштибони хонавода 
мепиндоранд) ё дигар шахсоне, ки ҳуқуқҳои маънавӣ ба он ё интизори он ҳастанд 
(ба онҳое, ки мурид ба онҳо ваъдаи васият додааст ё онҳое, ки ба ӯ ё хонаводааш 
хидмат карда ё аз ӯ нигоҳубинӣ кардаанд бо интизории оқилонаи васият).  
 

• Дар баъзе мавридҳо, қонунҳои маҳаллӣ категорияҳои муайяни 
манфиатгирандагонро аз гурӯҳи ворисони қонунӣ истисно менамоянд. Ба онҳо 
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масалан кӯдакони ятим, фарзандхондашудагон, фарзандхонданашудагон ё шахсони 
осебпазир дохил мешаванд. Ҳар як мурид бояд дар алоҳидагӣ муайян намояд, ки оё 
дар байни манфиатгирандагони эҳтимолии он гурӯҳи одамоне ҳастанд, ки даъвои 
ахлоқӣ барои баҳрабардорӣ аз амвол доранд (масалан,  парастори бе музде, ки дар 
хонаи шумо зиндагӣ мекунад) ва агар мавҷуд бошад, мурид бояд қарор кунад, ки 
даъвоҳои даъвогарони ахлоқӣ бо даъвои ворисон мувозинат кунад. 

 
• Азбаски ин масъулияти ҳар як мурид аст, то ин ки ҳамагонро одилона ва мувофиқ 

таъмин намояд «касоне, ки аз ҷанбаи ахлоқӣ сазовори он ҳастанд» (банди 11) мурид 
бояд масъулиятҳои худро нисбат ба онҳое, ки аз ҷониби қонун ҳифз карда нашуда, 
аз ҷиҳати маънавй сазовори таъминот ҳастанд, ба назар гирад. Агар масалан, тарзи 
зиндагонии ғайрианъанавӣ боиси интизории фоидаи маънавӣ ё ба вобастагии 
молиявӣ оварда бошад, мурид ҳангоми арзёбии нақшаи тақсимоти амволи худ ин 
омилҳоро бояд ба назар гирад. 

Истилоҳи «кӯдак» чӣ маъно дорад? Оё он, масалан, фарзандхондагон, тарбиягирандагон, 
фарзандони угай, фарзандони ивазкунанда ё кӯдакони бе никоҳ таваллудшударо дар назар 
дорад? 

• Ҳадаф ин ба таври одилона ва фарогир ба назар гирифтани даъвоҳои ахлоқӣ 
мебошад, ҳатто агар манфиатгир аз доираи таърифи анъанавӣ берун баромада бошад 
ҳам.  Дар Ислом таваҷҷӯҳи зиёд ба ӯҳдадориҳо нисбат ба ятимон ва парасторон зоҳир 
карда мешавад. Аз ин рӯ, нисбат ба ҳеҷ як фарзанди мурид беэътиноӣ ва ё 
беадолатона таъмин карда шавад. Чӣ чиз одилона аст, ин вазифаи ҳар як мурид аст, 
ки вобаста ба шароити мушаххас ва дар асоси омилҳои дахлдор баҳогузорӣ намояд 
(ба мисли синну соли кӯдакон, ниёзҳои ояндаи онҳо, хусусияти муносибатҳо, 
андозаи амвол ва мувозинати ахлоқии ҳама гуна талаботҳои рақобаткунанда ба 
амвол). 

Ман шунидам, ки тибқи қонунҳои мероси мусулмонӣ, занон ҳуқуқ доранд, як нисфи ҳиссаи 
шавҳарро мерос гиранд. Оё ин ба Исмоилия низ дахл дорад? 

• Ҳарчанд дар баъзе тафсироти қонуни мероси мусулмонӣ зан дар бисёр ҳолатҳо 
нисфи ҳиссаи мардро мерос мегирад, дар тафсири исмоилӣ ҳуқуқи “prima facie” 
ҳуқуқ ба меросхурии баробар дар сурати риояи принсипҳои адолатӣ дар ҳолатҳои 
мушаххас байни зану мард вуҷуд дорад. Принсипи баробарии гендериро эътироф 
намуда, Дастур қайд мекунад, ки «Дар рафти меросгузорӣ аз ҳама ҷиҳат марду зан 
баробар эътироф карда шаванд» (банди 14). Пас, ба духтарон ва писарон, чун қоида, 
низ бояд баробар эътироф гарданд. 

Оё ба ман зарур аст, ки дар Васиятномаи худам бандеро ворид кунам, ки барои масъалаҳои 
ҳалталаб ба Анҷумаи мусолиҳа ва доварӣ муроҷиат карданро талаб мекунад? 



 

12 
 

• Ин қатъиян ихтиёрӣ аст. Ҳадафи асосӣ ин ба таври ахлоқӣ, ҳал кардани ҳар гуна 
баҳсҳо,  ки дарди эҳсосотӣ ё ихтилофотро дар рӯҳияи хешовандии ҳақиқӣ, адолат, 
созиш ва саховатмандӣ кам кардан аст. Инчунин тавассути муколамаи эҳтиромона 
барои ноил шудан ба натиҷаҳои одилона ва шарафнок барои ҳамагон.  (банди 23). 

Боз кадом роҳҳои дигар ба ғайр аз васиятнома барои интиқол додани сарват бояд ба назар 
гирам? 

• Имкониятҳои дигари интиқоли дороият ба як тартиби муайян ва дар доираи ҷанбаи 
ахлоқӣ вуҷуд доранд, ки метавонанд такмилкунандаи васиятнома бошанд. Ва агар  
мувофиқ бошад  онҳоро низ метавон ба назар грифтан. Дар баъзе контекстҳо, 
қонунҳои маҳаллӣ метавонанд категорияҳои муайяни ворисонро эътироф накунанд, 
ки васияткунанда аз рӯи ҳисси адолат ва баробарӣ ба таври кофӣ таъмини онҳоро 
хоста буд. Масалан тақсимоти амвол дар асоси баробарии гендерӣ тибқи баъзе 
қонунҳои маҳаллӣ иҷозат дода намешавад ё дар он ҷое, ки шахсони аз ҷиҳати 
ҷанбаҳои маънавӣ ба васияткунанда вобаста ба таври кофӣ таъмин карда 
намешаванд, зеро онҳо ба синфи хориҷшудаи ворисон дохил мешаванд. Дар чунин 
ҳолатҳо барои мурид зарур аст, ки барои ин гуна ворисон, ки метавонанд ба чунин 
ҳолатҳо гирифтор шаванд метавонад масъалаи интиқоли сарватро дар тӯли 
зиндагонии хеш ҳаллу фасл намояд. Одатан ин ба ҳайси як ҳадя ё дар шакли амонат 
ба онҳо дода мешавад.  
 

• Дар мавриди ҳадяи якумрӣ як чизи дигар бояд ба назар гирифт, ки имрӯзҳо одамон 
нисбатан дарозумр буда аз ин рӯ, аҳдокунандагон бояд буҷаи кофиро барои таъмини 
ҳаёти худ ва хароҷоти эҳтимолии марбут ба муроқибат ва саломатии шахсӣ ҳифз 
намоянд. Дар ин замина банақшагирии дуруст ва эҳтиёткорӣ бояд ба кор бурд. Зеро 
вақте, ки тӯҳфа дода мешавад, онро одатан баръакс гирифтан номумкин аст. Ғайр аз 
он, тӯҳфаи якумрӣ барои  манфиатгирандаи мушаххас метавонад ба дарки адолат аз 
тарафи дигарон таъсир расонад. Ин ҷанбаро низ дар назар доштан лозим аст.  
 

• Мисоли дигар оиди чи тавр васиятномаро такмил додан мумкин аст ин тавассути 
таъсиси амонати оилавӣ тибқи қонунҳои маҳаллӣ мебошад.  Ин як воситаи 
мураккаби банақшагирии амвол аст ва маслиҳати мутахассиси соҳаро талаб 
мекунад. Вазифаи фасилитатор пешниҳод кардани чунин маслиҳат набуда, танҳо дар 
ҳолати зарурӣ, васияткунандаро  оиди варианти мазкур хотиррасон намудан 
мебошад. 
 

• Мурид бояд маслиҳати касбии босалоҳиятро талаб кунад, то ин ки қонунҳои маҳаллӣ 
риоя гардад ва хоҳишҳои мурид тавре ба як қолаби муайян дароварда шаванд, ки на 
танҳо  барои манфиатгирандагони   пешбинишуда, балки барои ворисони дигар низ 
одилона бошад. Инчунин барои мурид ҳам барои пешгирӣ кардани оқибатҳои 
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манфии андозро. Дар ҳар ҳолат, қарори барои кӣ ва чӣ тавр манфиати меросӣ 
мегирад бар дӯши мурид хоҳад монд, ки бояд аз ҷиҳати ахлоқӣ, оқилона, бо риояи 
қонунҳои маҳаллӣ ва дар ҳолати зарурӣ дар асоси дастрасии мутахассиси касбӣ 
қабул карда шавад. 


