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 احکام ازدواج ومقدمات آن در فقه اسالمي
 

 عبدالروف هروی

یعنی حکم بر یک چیر  "الحکم علی الشیء فرع عن تصوره  "علمای منطق می گویند: 

 فرعی از تصور آن میباشد.

در لغت برای اینکه به ازدواج آشنائی درست پیدا کنیم الزم است که نخست ازدواج را  

 تعریف نموده وسپس معنی اصطالحی آنرا ذکر کرد. 

ازدواج که در زبان عربی به زواج و نکاح یاد میشود ومعانی مختلفی دارد، یکی از معانی 

 .نکاح در لغت عربی بمعنی یکجا شدن است

فقهای احناف می گویند: لفظ نکاح در حقیقت به معنی مقاربت یا جماع بکار می رود و 

خَرَجْتُ "ی در عقد نکاح نیز استفاده میشود طوریکه در حدیث  شریف آمده است بطور مجاز

  2"مِنْ نِکَاحٍ غَیْرِ سِفَاحٍ

 یعنی من از نتیجه جماع حالل بدنیا آمدم نه از زنا. 

یحل للرجل من امرأته  "و در مقام دیگر پیامبر خدا صلی اهلل علیه وسلم فرموده است : 

 ."حالحائض کل شیء اال النکا

یعنی برای مرد هر چیز روا است که از همسرش که در حالت حیض یا دوره ماهانه بسر 

 میبرد  استفاده نماید مگر نکاح یعنی جماع.

اما کلمه عقد از قرینه نکاح فهمیده میشود  طوریکه در این آیت قرآن کریم آمده است:  

 "النساء(  -12هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَ"

                                                 

 7/011( سنن الکبری از امام البیهقی باب  نکاح اهل الشرک و طالقهم 0 
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یعنی شما زنان را به اجازه اولیاء شان به عقد نکاح بگیرید و بنابر عرف مهر شان را تادیه  

 نمائید. در اینجا نکاح به معنی عقد بکار رفته است.

عقد یفید "فقهاء احناف ازدواج را در اصطالح چنین تعریف کرده اند:  ازدواج در اصطالح

یعنی ازدواج عبارت از عقدی  "الستمتاع کل من العاقدین باآلخر علی وجه المشروعحل ا

است که استمتاع یا بهره برداری هر یکی از عاقدین را از همدیگر به طور شرعی آن حالل 

 میگرداند. 

عقد یرد علی "و صاحب کنز دقائق از فقهای احناف ازدواج را چنین تعریف کرده است:  

یعنی نکاح عقدی است که به صورت قصدی بر باالی ملک متعه وارد  "املک المتعه قصد

 1 میشود.

از دو تعریف فوق الذکر چنین معلوم میشود که فقهاء در این تعاریف به یکی از اهداف و 

مقاصد نکاح اهتمام داشته اند که عبارت از بهره برداری جنسی میان زن و شوهر است نه به 

 اصر به گونه مفصل به آن پرداختند.تمام اهىاف آن، وفقهای مع

گرچه هدف مهم وعمده ازدواج همانا بهره بر داری یا استمتاع از همدیگر را تشکلیل 

میدهد،  مگر این همه چیز نیست بلکه هدف اساسی ازدواج تناسل، تکاثر، توالد، حفظ نوع 

شوهر انس انسانی و ساختار یک جامعه سالم بشری است، عالوه بر آن هر یکی از زن و 

روحی ، عشق و محبت را با جانب مقابل احساس  مینماید و باعث راحتی و سعادت طرفین 

عقد یعنی زن و شوهر می شود و این امر نیز یکی از اهداف واال و مقاصد برتر ازدواج  

 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ "محسوب می شود، از این جا است که خداوند متعال فرموده است 

مٍ یَتَفَکَّرُونَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْ

الحجرات( یعنی و از نشانه های خدا آن است که بیافرید برای شما از جنس شما زنان  -23)"

پیدا کرد میان شما دوستی و مهربانی را، هر آئینه درین کار را تا آرام گیرید بسوی ایشان و 

 ."نشانه ها است برای گروهی که تأمل و تفکر می کنند

بنابراین میتوان گفت که صاحب تعریف فوق، زواج یا نکاح را در مقاصد بهره برداری  

ا درک جنسی فروکاسته وتعریف جامع و مانع را ارائه نکرده است وفقهای معاصر این خال ر

کرده وبه صدد تعریف جامع ومانع از نکاح شده اند از جمله امام محمد ابو زهره که وی یکی 

                                                 
 العربی  چاپ دار الفکر  01( االحوال الشخصیه  از امام محمد ابو زهره ص 0 
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از شخصیت های مجتهد و تاثیر گذار در فقه و قانون در جهان  اسالم میباشد، وی ازدواج را 

 انه عقد یفید حل العشرة بین الرجل و المرأة و تعاونهما و یحدد ما"چنین تعریف کرده است: 

 .3"لکلیهما من حقوق و ما علیه من واجبات

یعنی ازدواج عبارت از عقدی است که معاشرت میان مرد و زن را حالل گردانیده 

وهمکاری همه جانبه میان زن و شوهر را افاده می نماید و حقوق و مکلفیت های هر یکی از 

 زن و شوهر را مشخص میسازد.

احکام االحوال "ان پر آوازه مصری در کتابش شیخ عبد الوهاب خالف نیز یکی از دانشمند

عقد یفید حل استمتاع  "ازدواج راچنین تعریف کرده است "الشخصیة فی الشریعة االسالمیه 

کل واحد من الزوجین باآلخر علی وجه المشروع و یجعل لکل منهما حقوقا قبل صاحبه و 

 2"واجبات علیه

زن و شوهر را از همدیگر به طور مشروع  عقد ازدواج بهره برداری و لذت بردن هر یکی از

 حالل میگرداند و برای هر یکی از زن و شوهر حقوق و واجبات را تعیین می نماید.  

از این دو تعریف دانشمندان معاصر طوری معلوم میشود که ازدواج یک عقد رضائی است 

شخص است که حقوق و واجبات که در این تعریف ذکر شده است در احکام شریعت اسالم م

و باید در چارچوب شریعت اسالم باشد، نه طبق خواسته ها و شروط طرفین عقد، بلکه 

عاقدین الزم است طبق نظام شریعت اسالم از همدیگرو زندگی مشترک خویش لذت ببرند و 

با همدیگر خوبی کند طوریکه حضرت عائشه صدیقة رضی اهلل تعالی عنها فرموده است که 

 "اهلل علیه و سلم در باره رفتار نیکوی انسان با خانواده اش فرمودند حضرت پیغمبر خدا صلی

 2"خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ ألَهْلِهِ وَأَنَا خَیْرُکُمْ ألَهْلِى

یعنی بهترین شما کسی است که با فامیل و خانواده اش به روش نیکو رفتار نماید و من  

 بهترین شما با خانواده ام میباشم.

                                                 
 01(  مرجع سابق صـ 0
 چاپ دار القلم کویت 02( احکام االحوال الشخصیة فی الشریعة االسالمیه از شیخ عبد الوهاب خالف صـ 2
و سنن الکبری از بیهقی باب فضل النفقه علی االهل  2/711( سنن الترمذی باب فضل ازواج النبی صلی اهلل علیه و سلم 2

7/267 



 

 

6 

 

ل
حم

  «
93

12
 »  

ل  
س

سل
ه م

ار
شم

92
2

 

 2322ستان با الهام گیری از فقه اسالمی بویژه فقه حنفی که در سال قانون مدنی افغان

( بسیار زیبا و پر 06ماده است ازدواج را در ماده ) 1220به تصویب رسیده است و دارای 

ازدواج عقدی است که معاشرت  زن و مرد را به مقصد "محتوی چنین تعریف کرده است: 

  "بات طرفین را بوجود می آوردتشکیل فامیل، مشروع گردانیده حقوق و واج

اعتراضیکه بر این تعریف نیز وارد میشود مسئله رضائیت طرفین را در بر ندارد گرچه 

ضمنا عقد متضمن آن میباشد اما بهتر می بود که تعریف بطور صریح رضائیت را نیز دربر 

ست که میگرفت، زیرا نکاح یک عقد رضائی است و موضوع آن زندگی مشترک مادام العمر ا

به موجب آن زن و مرد برای تکمیل همدیگر آفریده شده اندو به منظور تشکیل خانواده و 

شرکت در زندگی با هم متحد و یکجا میشوند، زیرا نکاح در اساس از عقود رضائی است که 

بدون رضائیت طرفین منعقد نمیشود و در صورت اکراه و اجبار عقد ازدواج صحت ندارد بلکه 

 هیج اثر حقوقی بر ان مترتب نمیشود.باطل است و 

 

 حکمت مشروعيت نکاح يا ازدواج

از آنجائیکه ازدواج  بنیان طبیعی و مشروع خانواده است مرد و زنی که خود را آماده 

پذیرفتن مسولیت بزرگ اجتماعی میبینند و شائستگی پدر شدن و مادر شدن را دارند و 

رای تربیه اطفال آمادگی نفسی یا روانی و ب  0عشق ومحبت خود را جاویدانی میسازند

میگیرند به امضای این پیمان محکم تن در میدهند طوریکه خداوند متعال آنرا یک عقد و 

وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُکُمْ إِلَى بَعْضٍ  "پیمان ناگسستنی نام برده وفرموده است: 

 النساء( -12)وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا 

و چگونه می گیرید آنرا حال آنکه رسیده است بعضی شما به بعضی و گرفتند "یعنی:   

 ."زنان از شما عهدی محکم و نا گسستنی

حکمت الهی در خلقش بر این است که ایجاد و تکوین از طریق ازدواج بین دو جنس 

مام حیوانات وحتی نباتات مخالف تحقق می یابد و این عمل خاص برای انسانها نبوده  بلکه ت

وَمِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ "را نیز در بر میگیرد، طوریکه خداوند متعال فرموده است: 

 الذاریات ( یعنی: از هر چیز جفتی را آفریدیم شاید که شما پند بگیرید. -24لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ )

                                                 
  بهمن انتشارات  چاپ 00 – 01وزیان جلد اول صـ ر ناصر کات( حقوق مدنی از دکت6
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دن نیازمندی شهوت طبیعی انسانی نیست بدون شک هدف از نکاح یا ازدواج تنها برآور

بلکه هدف ازدواج بزرگتر و فراتر از برآوردن این نیازمندی طبیعی بشری است، طوریکه 

النِّکَاحُ مِنْ سُنَّتِی ، فَمَنْ لَمْ یَعْمَلْ بِسُنَّتِی , فَلَیْسَ  "پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:

ی مُکَاثِرٌ بِکُمُ األُمَمَ ، وَمَنْ کَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْیَنْکِحْ ، وَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ مِنِّی ، وَتَزَوَّجُوا ، فَإِنِّ

 1بِالصِّیَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

نکاح از جملة سنت های من است و هر آن شخصی که به سنت من عمل  "یعنی:  

شما بر امت های دیگر باعث افتخار من است، ننماید از من نیست و ازدواج کنید زیرا کثرت 

کسی که از جملة شما توانائی دارد پس ازدواج نماید و کسی نمی تواند ازدواج کند پس روزه 

 بگیرد، زیرا روزه گرفتن که سبب کاهش شهوت می گردد برای انسان مقایه است.

و نیازمندی پس ازدواج مشروع عالوه بر اینکه موافق با طبیعت و سرشت انسان است 

طبیعی انسان را رفع میسازد دارای معانی وحکمت و فلسفه  اجتماعی، دینی و روانی نیز می 

 باشد.

 در این بحث میتوانیم که به مهمترین این اهداف بطور فشرده اشاره نماییم: 

خداوند متعال ازدواج را بنابر حکمت های فراوان مشروع گردانیده که بعضی از اینها  -2

 ی گردد و بعضی ها به جامعه و برخی دیگر به نوع انسانی.به فرد برم

اما آنچه به نفع وصالح فرد است این است که خداوند متعال در قلب هر فرد چه مذکر 

باشد یا مونث یک نوع تمایل به نوع آخر آفریده است که باعث نزدیک شدن شان بهمدیگر 

ت ولی خیر ومنفعت در دیگر راه ها میشود و این نزدیکی از راه های مختلف امکان پذیر اس

نیست جز ازدواج شرعی ، زیرا ازدواج شرعی  باعث بجود آمدن رابطه مقدس دائمی بین زن 

و مرد میشود که جز مرگ یا طالق از همدیگر جدا نمیشوند وهر یکی از زن و شوهر خود را 

قرار کرده نمیتواند مختص به طرف مقابل میداند و در نتیحه زن با بیش از یک مرد رابطه بر 

وهر یکی از طرفین تنها به همدیگر انس و الفت می گیرند و اگر چنین نباشد انساب ضایع یا 

خلط میشود  و اوالدی که نتیجه ازدواج است  کسی را نمی یابند که از ایشان رعایت و 

سرپرستی نماید واگر رابطه زوجیت  مقدس میان زن و مرد نباشد هرگز دوستی و مجبت  

                                                 
( سنن ابن ماجه کتاب النکاح باب شیخ البانی رحمه اهلل آنرا حدیث حسن گفته است زیرا شواهدی در کتاب های حدیث 7

 دارد
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حقیقی را نخواهند  دید پس این امر باعث سعادت جامعه است که این خانواده های پاک، 

پاک تقدیم میکنند و از بوجود آمدن اطفال بی سرپرست و ویل گرد  نسل پاکی را به جامعه

 8خیابانی غیر شرعی نجات میدهد و این روش به نوع انسانی بقاء می بخشد.

لم ثابت را تشکیل میدهد و حقوق ومکلفیت ازدواج اساس وهسته یک خانواده سا -1

های را به دو طرف عقد بار میاود وهر یکی از طرفین بخوبی درک می کنند که این یک 

رابطه مقدس است که دین هم از آن حمایت میکند و رابطه روحی و روانی عالی که سزاوار 

 انسانیت است بوجود میآورد.

اشد به درجه عبادات ارتقاء پیدا میکند ، از و در صورت اینکه نیت صالح وجود داشته ب

وَمِنْ  "اینجاست که پروردگار برزگ به طور واضح و آشکار به آن پرداخته و فرموده است: 

لِکَ  فِی ذَآیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

 الرم( -12لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ )

یعنی: از نشانه های قدرت خداوندی این است که بیآفرید از نفس های تان زنان شما را  

که با ایشان آرام بگیرید و در بین شما دوستی محبت و مهربانی را ایجاد کرد به تحقیق که 

 وم و گروهی که فکر می کنند.در این امر نشانه های قدرت خداوندی است برای ق

این آیت کریمه همه اهداف ازدواج را بیان نموده و نشان میدهد که مقصود نهائی آن  

 تنها اباحه استمتاع زن و مرد از یکدیگر نیست. 

أُحِلَّ  "و در مقام دیگر از زن و شوهر  به عنوان لباس همدیگر ذکر کرده و فرموده است: 

 البقرة(  - 281مِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ( )لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَا

حالل کرده شد برای شما در شب روزه مخالطت کردن بازنان خود، ایشان بمنزلة  یعنی:

 پوشش است شما را و شما بجای پوشش اید ایشان را.

بسیار مهم میباشد با رعایت دست آورد های  قانون اساسی افغانستان که یک سند ملی و 

بشری در عرصه حقوق و واجبات والتزام به شریعت خداوندی توازن را برقرار ساخته و روی 

                                                 
 چاپ مصر   01 -07احکام االحوال الشخصیه فی الفقه االسالمی تالیف الدکتور محمد یوسف موسی صـ  (8
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همین اصل خانواده را رکن اساسی جامعه معرفی نموده و مورد حمایت دولت قرار داده 

 4است

اطمینان خاطر می  بدون شک وقتیکه ازواج به این عظمت برسد باعث آرامش نفس و 

 و نتائج مثبتی در جامعه ببار میآورد. 26گردد.

ازدواج اساس خانواده سالم را تشکیل می دهد و خانوداه بنیاد جامعه سالم  .2

را ، از آنجائیکه انسان یک موجود اجتماعی است و بدون جامعه نمیتواند زندگی 

اولی جامعه  کند طوریکه عالمه ابن خلدون در کتاب المقدمه گفته است هسته

خانواده است و در این خانواده است که انسان مبادی اجتماعی ، حقوق و واجبات  

احترام و احساس را میآموزد و همین خانواده های سالم است که جامعه سالم را 

 تشکیل می دهند.

توسط ازوداج است که نوع انسانی از انقراض واز بین رفتن به بهترین وجه  .1

نگ جهانی دوم بسیاری از اطفال بی خانه شدند و پرورشگاه نجات می یابد. در ج

ها برای تربیت آنها ایجاد شد و این یک فرصت خوبی بود برای مقائسه میان 

اطفالیکه در سایه خانوداه شرعی، بزرگ میشوند و اطفالیکه در پناه گاه ها  تربیه 

ازن و با عطوفت میشوند برای حفظ نوع انسانی و تربیه آنها یک تربیه سالم و متو

وقتیکه مقائسه صورت گرفت نتائج متفاوتی بار آورد از اینجا است که  پیغمبر خدا 

صلی اهلل علیه و سلم بر تکاثر در چوکات خانواده تشویق کرده اند و در حدیثیکه  

صحابی جلیل معقل بن یسار روایت میکند آمده است که مردی نزد رسول اهلل صلی 

و گفت: زنی را پیدا کردم که از نعمت مال و جمال و حسب و اهلل علیه و سلم آمد 

نسب  کافی برخوردار است مگر بچه نمیآورد آیا با او ازدواج کنم ؟ رسول اهلل صلی 

اهلل علیه و سلم  او را از چنین ازدواجی نهی کردند و دومرتبه دیگر هم این مرد 

سلم در پاسخ فرمودند:  چنین عرض کرد در مرتبه سوم رسول اهلل صلی اهلل علیه و

                                                 
گه افغانستان توسط رئیس جمهور موقت بعد از تصویب لویه جر 0080قانون اساسی افغانستان که ىر سال  22( ماده  1

 افغانستان توشیح گرید. 
 با تصرف 01( االحوال الشخصیة ص 01
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یعنی: شما با خانم های بچه زای  22« تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُکَاثِرٌ بِکُمُ األُمَمَ » 

 و مهربان ازدواج کنید من به شما ر مقابل دیگر امت ها افتخار میکنم.

ه ازدواج راحتی واقعی برای مرد و زن است زیرا زن کسی را پیدا میکند ک .3

مسولیت تامین نفقه او را بدوش می گیرد و از او در تمام شئون زندگی رعایت می 

نماید و او را جزء وجود خود دانسته از او دفاع می کند و تمام نیازمندی های مادی 

 و معنوی او را با رضا و رغبت برآورده می سازد.

فال را بدوش گرفته همزمان مرد کسی را پیدا میکند که تمام امور خانه  و تربیه اط 

راحتی کامل را برای مرد فراهم نماید و اوالد های او را به احسن وجه تربیه و بهترین افراد 

سالم را به جامعه بشری تقدیم می نماید، زیرا یکجا شدن ذکور و اناث و ایجاد رابطه جنسی 

ان مکلفیت با یکدیگر یک امر طبیعی است مگر برای تحقیق حقوق هر یکی از دو جانب و بی

ها نیاز به قوانیین و قواعدی دارد که از نوع لجام گسستگی نجات دهد بر این اساس خداوند 

 متعال فرموده است:) وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ

 الروم(  -12لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ )  مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ

وقتیکه مرد تمام وقت را بیرون از خانه سپری می کند و به خانه بر میگردد راحتی 

روحی و روانی را احساس مینماید و هر دو زن و شوهر مدارج سیر تکاملی خود را باهم طی 

انی است و در بعضی از کشور ها میکنند بنابر این ازدواج مظهری از مظاهر تمدن و رشد انس

به کسانی که ازدواج نکرده باشند به دیده حقارت می بینند و مسئولیت های سیاسی و 

 اجتماعی را بدوش آنها قرار نمیدهند.

و در اسالم ازدواج نصف دین تلقی شده است طوریکه  حضرت انس بن مالک رضی اهلل 

إِذَا تَزَوَّجَ   "کرده است که ایشان فرمودند: عنه از پیامبر خدا صلی اهلل علیه وسلم روایت 

یعنی: هرگاه بنده مسلمان 21"الْعَبْدُ فَقَدْ کَمُلَ نِصْفُ الدِّینِ، فَلْیَتَّقِ اهللَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی 

ازدواج نماید در حقیقت نصف دینش را تکمیل کرده است پس باید در نیم دیگر دینش باید 

 به پیش بگیرد. راه تقوی و خدا ترسی را

 

                                                 
 کتاب النکاح باب من یتزوج الولود و حبان وابن حجر عسقالنی آنرا صحیح دانسته است.، ( سنن ابو داود00

  و کتاب شعب االیمان از بیهقی . 068( مشکاه المصابیح از محمد بن عبد اهلل ابو عبد اهلل الخطیب صـ   00
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از این سبب است که ازدواج سنت پیامبران ومردان بزرگ بوده است، زیرا از طریق ازدواج 

است که در همه ادیان آسمانی حالل بوده وانسان فقط از این طریق نیازمندی جنسی خود 

لَقَدْ وَ "را برآورده میسازد و خود را از وقوع به محرمات باز میدارد، خداوند متعال میفرماید:

و هر آئینه فرستادیم  "الرعد( یعنی: -38) "أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّیَّةً

 ."پیغامبران را پیش از تو و دادیم ایشان را زنان و فرزندان

رد و از و با ازدواج اخالق عالی در جامعه حکمفرما میشود و از رزائل اجتناب صورت میگی 

 23تباغض و کشمکش انسان ها نیز باز میدارد.

باید گفت این است مقاصد شرعی نکاح وبنابر تشخیص اطباء ازدواج مقاصد طبی نیز  

دارد از جمله  حفظ نسل، اخراج آبیکه حبس آن بر صحت انسان زیان آور است،  دست 

 22یافتن به لذت میان طرفین که از نتیجه جماع  شرعی بوجود میآید.

در پایان باید گفت که هدف و مقصد ازدواج تنها بعد شهوانی نداشته  بلکه خداوند متعال 

برای مصلحت نوع انسانی که انسان های خوب و بد به آن روی بیآورد قضای شهوت را نیز در 

 آن گنجانیده است.

 

 حکم تکليفي ازدواج 

انه میباشد اما فقهاء در به طور عموم میتوان گفت که ازدواج دارای احکام تکلیفی پنجگ

حکم ازدواج اختالف نظر دارند  که آیا ازدواج در اصل سنت است یا فرض ویا مباح ؟  قبل از 

پرداختن به جواب این سوال باید مشخص شود که ازدواج در حاالت مختلف احکام مختلف 

 میباشد. و دارای احکام تکلیفی ذیل 22دارد بنابر شرائط یک نفر از نفر دیگر متفاوت است

 فرض  .1

                                                 
( برای پی بردن به حکمت های بیشری به کناب های احکام االحوال الشخصیه از شیخ عبدالوهاب خالف و احوال 00

 الشخصیه از امام محمد ابو زهره مراجعه شود.
 20شخصیه از دکتور نصر فرید واصل صـ ( مسائل ااالحوال ال02
و مسائل االحوال الشخصیه از دکتور نصر فرید واصل استاد پوهنتون االزهر  00( االحوال الشخصیه از امام محمد ابو زهره  02

   01 - 06ومفتی اعظم اسبق مصر ص 
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به زن  یا تمایل  فقهاء  توافق نظر دارند که ازدواج در حالت توقان یعنی تمایل شدید مرد

شدید زن به مرد فرض است در حالتی که  بیقین بداند اگر ازدواج نکند به محظورات یا 

محرمات واقع میشود در این صورت ازدواج برای آنها فرض میگردد حتی در این صورت 

از رفتن به حج فرضی هم مقدم تر است زیرا در این صورت این قاعده تطبیق میشود ازدواج 

واجب در این قاعده بنابر مذهب جمهور فقهاء و   "ما ال یتم الواجب اال به فهو واجب"

اصولیین به معنی فرض است و این در حالتی است که انسانی توانائی و قدرت مادی و 

 .20شد.معنوی ازدواج را  نیز داشته با

 واجب .2

در صورت که انسان در حالت توقان باشد و به گمان اغلب بداند در صورت عدم ازدواج 

مرتکب محرمات شود و توانائی مالی و معنوی  را نیز داشته باشد  در این صورت ازدواج بر 

 وی واجب است.

 حرام  .3

حرام  در حالتی که انسان متاکد باشد و به یقین بداند که در صورت ازدواج مرتکب

میشود  مانند عدم استطاعت پرداختن مهر و نفقه زوجه  از نگاه مادی و یا عدم استطاعت 

نزدیکی با همسرش یا ظلم علیه زن یا عدم عدالت در صورت داشتن بیش از یک زن و غیره 

 امور که منجر به بی عاللتی  وظلم گردد در این صورت ازدواج  حرام است.

 مکروه  .4

داشته باشد نه اینکه یقین داشته باشد که ازدواج وی  او به اگر شخصی گمان قوی 

 محرمات میکشاند در این صورت عدم ازدواج بهتر است و ازدواج مکروه میباشد. 

 مندوب يا سنت .5

النِّکَاحُ  "این حالت اصلی است طوریکه پیغمبر خدا )صلی اهلل علیه و سلم( فرموده است:

کسیکه عالقه زیاد به زن نداشته باشد و   "لَیْسَ مِنِّیمِنْ سُنَّتِی ،  فمن رغب عن سنتی فَ

                                                 
شبهه وجود نداشته باشد اما ( فرض عبارت از حکمی است که به دلیل قطعی ثابت شده باشد و در آن هیج نوع شک و 06

واجب آن است که به دلیل قطعی ثابت شده باشد اما در آن شک یا شبهه وجود داشته باشد به این اساس فرض و واجب در 

نزد امام ابو حنیفه و یارانش دو واژه متفاوت میباشد اما در نزد جمهور فقهاء و اصولیین دو اصطالح با مترادف یعنی به یک 

 د و میان آنها فرقی وجود ندارد.معنی میباشن



 

 

 

 و
ج

دوا
از

م 
کا

اح
 

ن
ت آ

ما
د

مق
 

... 
قه

ر ف
د

 

01 

 

ترس و هراسی هم نباشد که به محرمات واقع شود و توانائی مادی و معنوی را نیز داشته 

باشد در این صورت ازدواج سنت یا مندوب است در صورت انجام دادن ثواب ودر صورت 

 امتناع مالمتی دارد.

 م  در حکم ازدواج به سه دسته تقسیم شده اند:در حالت عادی مجتهدین امت اسال

امام احمد بن حنبل در یک روایت ، داود و ابن حزم از اهل ظاهرمی گویند که  :نخست

ازدواج فرض عین است، ایشان به این باور اند که ازدواج مانند نماز، روزه و غیره فرائض 

و جماع را داشته باشد و عیینی  فرض عین است وشخصی که توانائی پرداختن مهر و نفقه 

متاکد باشد که در صورت عدم ازدواج مرتکب زنا نمیشود باز هم ازدواج بر وی فرض عین 

 . 21است ودر صورت عدم ازدواج گهنکار میشود

و امام کرخی از فقهای احناف به این باور است که ازدواج فرض کفایی است اگر بعضی از 

از دیگران ساقط میشود و هدف بر آورده میشود که افراد امت مسلمه آنرا انجام دهند حرج 

عبارت از ادامه نسل یا بقای نسل انسانی است مانند حکم ادای نماز جنازه یا رفتن به جهاد 

 . 28علیه دشمن و آموختن علم هستوی صلح آمیز و غیره مسائل

 امام محمد بن ادریس شافعی  و بعضی از متاخرین فقهای مالکیه به این :مذهب دوم

باور اند که ازدواج  ىر حالت عادی مباح است یعنی نکاح در اصل نزد امام شافعی روا یا 

مباح می باشد به این معنی که انجام دادن و ناانجام دادن آن یکسان است ماند حکم خرید و 

فروشن، نوشیدن آب و خوردن غذا و اگر شخصی  مشغول عبادت خدا باشد یا درحالت 

 24شد عبادت و مبارزه از ازدواج بهتراست.مبارزه علیه دشمن با

جمهور فقهاء از جمله امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت، امام مالک وامام احمد  مذهب سوم:

بن حنبل ىرروایت مشهور ایشان به این باور اند که ازدواج در حالت عادی سنت یا مندوب 

 .16است نه فرض )واجب( یا مباح وترک آن موجب مالمتی  میشود

                                                 
 1/221( کتاب المحلی 07
 2/012و المبسوط000/ 0( بدائع الصنائع 08
 0/20و المهذب از امام ابو اسحاق شیرازی 0/000( مغنی المحتاج از خطیب شربینی  01
و المغنی مع  0/07یه المقتصد بىایه المجتهى و نها 0/081قتح القدیر 0/007و االختیار لتعلیل المختار  0/000( بدائع الصنائع 01

 7/072الشرح الکبیر 
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بود سه مذهب مشهور فقهاء در باره حکم ازدواج و اینکه میپردازیم به بیان ادله  این

 تفصیلی هر یکی از این سه مذهب مذکور.

از آنجائیکه فقه عبارت از استنباط احکام شرعی عملی از ادله تفصیلی آن میباشد هر 

ادله  برای یکی از فقهاء بر نظریات خویش ادلهء را از قرآن کریم و سنت نبوی و دیگر 

استدالل بر نظریات خویش دارند ، زیرا در شریعت اسالم هیج کسی حق ابراز نظر بدون 

 دلیل را ندارد و هر قول با دلیل چه موافق باشد یا مخالف پذیرفته میشود.

امام داود ظاهری گفته است که ازدواج در عمر یکبار فرض است با در نظر داشت اینکه 

ر فقهاء دو کلمه مترادف است که به دلیل قطعی ثابت شده باشد فرض و واجب در نزد جمهو

این امام که از شاگردان امام شافعی بود  وامام ابن حزم ظاهری به نصوص ذیل استدالل 

دَةً أَوْ مَا فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِ"میکنند

 النساء(. -3) "مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

یعنی: پس نکاح کنید آنچه خوش آید شما را از سایر زنان، دو دو، سه سه و چهار چهار،  

پس اگر دانید که درین صورت نیز عدل نتوانید کرد، پس نکاح کنید یک زن را، یا آن چه را 

 شد دست های شما، این نزدیک تر است بآنکه جور و ظلم نکنید. که مالک او

وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ  "و آیت  

 النور ( -31مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ )

نکاح دهید زنان بی شوهر ) مردان بی زن آزاد مسلمان را( از قوم خویش و یعنی : و به 

شایستگان را از غالمانخویش و کنیزان خویش، اگر فقیر باشند، توانگر کند ایشان را خدا از 

 ."فضل خود و خدا بسیار دهندةو دانا است

اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَةَ  یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ "و حدیث پیامبر خدا صلی اهلل علیه وسلم 

ای گروه جوانان کسی که از  ". یعنی: 12فَلْیَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

جملة شما توانائی )مالی( ازدواج را دارد پس ازدواج نماید و کسی که این توانائی را ندارد، 

 ، زیرا روزه گرفتن سبب کاهش شهوت او می گردد و برای وقایه میباشد.پس روزه را بگیرد

                                                 
 ( متفق علیه امام بخاری و مسلم با استاد صحیح روایت کرده اند 00
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بکار رفته است و داللت امر  "امر "در دو آیت فوق الذکر وهمچنین حدیث پیغمبر فعل  

لذا ازدواج در  11بر وجوب است و هیج قرینه هم وجود ندارد که آنرا از افاده وجوب باز دارد.

 حاالت عادی فرض است.

ن حزم ظاهری که به اساس ظاهرنصوص حکم میکند گفته است که نکاح فرض و امام اب

امام ابن جزم هم   13عین است و اگر توانائی ازدواج را نداشته باشد الزم است که روزه بگیرد

به ادله امام داود ظاهری استدالل میکند عالوه بر آن  به حدیثی استناد میکند که تابعی 

ب از صحابی جلیل حضرت سعد بن ابی وقاص شنیده است جلیل القدرامام سعید بن مسی

که پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و سلم عثمان بن مضعون را نهی کردند که از ازدواج خود 

پس اگر ازدواج یک امر حتمی و الزمی نمیبود پیغمبر خدا او را منع نمیکردند.   12داری نماید

ایشان در امور شرعی از عقل کار نمیگیرند این بود دلیل نقلی اهل ظاهر عالوه بر آن اگرچه 

و استدالل شان همیشه بر اساس ظاهر نصوص قرآن وسنت است باز هم به دلیل عقلی 

چنین استدالل کردند:اگر انسان در حالت اعتدال قرار داشته باشد اما احتمال میرود که به 

ید و یگانه راه آن جرم  زنا مرتکب شود پس واجب است که از راه احتیاط خود را حفظ نما

 بنابر این ادله ازدواج فرض عین است. 12هم ازدواج است.

امام شافعی رحمه اهلل و بعضی از متاخرین فقهای مالکیه برنظرشان که ازدواج مباح است  

 به این ادله استدالل میکنند:

حل را بکار برده است که “لفظ  "نخست:بسیاری از نصوص قرآن و سنت  در امور ازدواج 

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ "معنی اباحت است از جمله این دو آیت از قرآنکریم است: ب

نَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِ

مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِی  الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ

 المائده( -2أَخْدَانٍ )

                                                 
  6/226( کتاب المغنی از امام ابن قدامه المقدسی حنبلی 00
 0/ 1( المحلی از امام ابن جزم 00
 01/076( صحیح مسلم با شرح امام نووی 02
 22 -1/0( المحلی 02
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کرده شد برای شما چیز های پاکیزه و طعام اهل کتاب حالل  حاللامروز  "یعنی: 

برای شما است برای شما و طعام شما حالل است برای ایشان و حالل کرده شد 

محصنات  یا زنان عفیف و پاک دامن از زنان مسلمان و محصنات از زنان اهل کتاب 

یعنی یهود و نصاری چون بدهید ایشان را مهر ایشان عفت طلب کنان نه شهوت 

 رانندگان و نه دوست پنهان گیرندگان.

غُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَ "و فرموده خداوند متعال

تُمْ بِهِ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْ

 (النساء – 12مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا )

و حالل کرده شد شما را ماسوای این همه محرمات )حالل کرده شده( که طلب  "عنی: ی 

نکاح کنید باموال خویش عفت طلب کنان نه به شهوت رانی، پس کسی که استمتاع کردید 

باوی از زنان بدهید ایشان را مهر ایشان، که مقرر کرده شده و نیست بر شما گناهی در آنچه 

 د از مهر مقرر هر آئینه خدا است دانای با حکمت.با یکدیگر راضی شدید بع

پس لفظ حل نه به معنی وجوب است و نه به معنی سنت یا مستحب بلکه معنی اباحت   

را افاده می کند و الفاظیکه به صیغه امر در قرآن و سنت آمده است در حاالت خاص است 

ج به جرم زنا یا محرمات مثل کسیکه یقین  یا گمان غالب داشته باشد در صورت عدم ازدوا

 مبتال خواهد شد وبر نفس خود تسلط و حاکمیت نداشته باشد.

دوم: اینکه ازدواج از جمله اعمال دنیوی است نه دینی و اخروی مانند خوردن، آشامیدن، 

خرید و فروش و غیره که یک مسلمان متقی آنرا انجام میدهد و یک انسان کافر فاجر نیز آنرا 

ر این امر مساله برآردن نیازمندی شهودت مطرح است که نفس انسانی به انجام میدهد و د

انجام دادن آن تمایل دارد و این چنین اعمال از ویژه گی  های اعمال مباح میباشد لذا 

ازدواج به درجه عبادات نمیرسد که صفت وجوب یا سنت را به خود بگیرد از این جاست که 

 .10ست اگر ترس وقوع به زنا نباشدانجام اعمال نفلی بهتر از ازدواج ا

جمهور فقهاء احناف ، مالکیه ،حنابله  در روایت مشهور و غیره سلف صالح بر نظریه 

خویش که ازدواج در حالت عادی سنت یا منىوب است ضمن جواب بر ادلهء دو مذهب اول 

 و دوم چنین استدالل می نمایند:

                                                 
  06ال الشخصیه ص ( االحو06
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وآنرا متعلق به استطاعت و توانائی  آیات قرآن کریم است که به نکاح امر کرده )الف(

فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ "گردانیده است و می فرماید: 

به اتفاق دانشمندان النساء(  -3أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )

 آنچه فرض یا واجب باشد به استطاعت متوقف نمی ماند.

دوم اینکه در ادامه آیت ) مثنی و ثالث و رباع ( ذکر شده که بدون شک فرض یا واجب  

 نیست پس امریکه در آیت شریفه آمده هدفش ندب یا سنت است نه فرض و نه هم مباح. 

علیه سلم بر ازدواج و آنرا از سنت خویش تشویق حضرت پیغمبر خدا صلی اهلل  )ب(

تلقی نموده دلیل واضح بر این است که یک  ازدواج یک امر مباح نیست و جای دارد که 

 بعضی احادیث را در این جا نقل نمایم: 

فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ "   .2

 ."فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

جَاءَ ثَالَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُیُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِیِّ  "انَسَ بْنَ مَالِکٍ ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ می گوید   .1

کَأَنَّهُمْ صلى اهلل علیه وسلم یَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِیِّ صلى اهلل علیه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا 

تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَیْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِیِّ صلى اهلل علیه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا 

الَ أُفْطِرُ وَقَالَ تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ :أَمَّا أَنَا فَإِنِّی أُصَلِّی اللَّیْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ ، وَ

آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَالَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اهللِ صلى اهلل علیه وسلم فَقَالَ : أَنْتُمُ 

أُفْطِرُ وَأُصَلِّی الَّذِینَ قُلْتُمْ کَذَا وَکَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّی ألَخْشَاکُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاکُمْ لَهُ لَکِنِّی أَصُومُ وَ

 .27وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی

یعنی: حضرت انس بن مالک می فرماید: که سه شخص به خانه های زنان پیامبر صلی  

فتند، اهلل علیه وسلم آمدند و در مورد عبادت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم پرسیدند، وقتی دریا

گویا که عبادت پیامبر به نظر آن ها کم نمائی کرد، یعنی آنرا کم شمردند و در میان خود 

گفتند ما کجا و پیامبر صلی اهلل علی و سلم کجا؟ بدرستی تمام گناهان گذشته و آینده او 

بخشیده شده است، یکی از آنها گفت: من همیشه در شب نماز میخوانم، دیگری گفت: من 

روزه دار می باشم و افطار نمی کنم منظورش روزه گرفتن در تمام روزهای سال برای همیش 

                                                 
 0/172و سبل السالم  67/ 1( فتح الباری شرح صحیح البخاری 07
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است یعنی روزه وصال و دیگری گفت: من از زنان عزلت می نمایم پس تا ابد با زنان ازدواج 

نمی کنم، پس رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم تشریف فرما شد و گفت شما هستید که چنین 

اهلل که نسبت به همه شما از خدا بیشتر میترسم و پرهیزگار تر  گفته اید؟ اما من سوگند به

هستم، لکن من گاهی روزه می گیرم و گاهی افطار می کنم و نماز میخوانم و میخوابم و با 

 زنان ازدواج می نمایم پس کسی که از سنت من سرپیچی می کند از من نیست.

 

ول خدا صَلَّى اهلل عَلیْهِ وسَلَّمَ شنیده ازأَنَسَ بْنَ مَالِکٍ روایت شده است که وی از رس  .3

یعنی:  18"مَنْ أَرَادَ أَنْ یَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا ، فَلْیَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ "است که فرمودند:

شخصی که میخواهد که با خدا بپیوندد در حالی که پاک و پاک کرده شده باشد، پس 

 ، مراد از زنان ازاد، زنانی که کنیز نباشند است.باید با زنان آزاد ازدواج نماید 

أَبُو أَیُّوبَ األَنْصَارِیُّ گفت که رَسُولُ اهللِ صلى اهلل علیه وسلم فرمودند : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ  .2

 .14الْمُرْسَلِینَ : التَّعَطُّرُ وَالنِّکَاحُ وَالسِّوَاکُ وَالْحِنَّاءُ

: استعمال عطر، ازدواج کردن، مسواک زدن و یعنی: چهار چیز از سنت های انبیا است 

 استفاده از حنا.

و در پاسخ به ىلیل دوم امام شافعی و کسانیکه با وی همنظر اند باید گفت که ازدواج 

هم یک نوع عبادت است  بدلیل اینکه مسلمانان مکلفیت دارند تا نسل بشری را از طریق 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا  "ل می فرماید:تکاثر و تناسل افزایش دهند طوریکه خداوند متعا

 الذاریات( یعنی : و نیافریده ام جن و انس را مگر برای آنکه بپرستند مرا. -20) "لِیَعْبُدُونِ

و در این مورد از حضرت ابو ذَرٍّ غفاری روایت است که گفت رسول اهلل صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 

فِی بُضْعِ أَحَدِکُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : یَا رَسُولَ أَیَأْتِی أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَیَکُونُ لَهُ فِیهِ  "وَسَلَّمَ فرمودند :

                                                 
( سنن ابن ماجه  کناب نکاح و شیخ البانی آنرا حدیث ضعیف پنداشته است زیار در سلسله اسناد آن اشخاص وجود دارند 08

ست .ابن عدی گفته است احادیث منکری را کثیر بن سلیم وسالم  که  او ابن سلیمان بن سوار اکه مناکیر گفته میشوند مانند  

 روایت کرده است العقیلی نیز با وی هم نظر است.
  080/ 0( سنن الترمذی  باب فضل التزویج و الحث علیه01
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الَلِ کَانَ أَجْرٌ فَقَالَ : أَرَأَیْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِی الْحَرَامِ أَکَانَ عَلَیْهِ فِیهِ وِزْرٌ فَکَذَلِکَ إِذَا وَضَعَهَا فِی الْحَ

  36لَهُ أَجْرٌ.

یعنی: و در نزدیکی یکی از شما با همسرش صدقه است .یاران گفتند: ای رسول خدا! آیا 

وقتی یکی از ما شهوتش را فرو مىنشاند، برای او در این کار اجر و پاداشی است؟ آن 

حضرت صلی اهلل علیه وسلم  فرمود: به من بگویید اگر شهوت خود را در حرام میگذاشت آیا 

پس همچنان است اگر شهوتش را در حالل بگذارد برای او اجر و پاداش  بر آن گناهی نبود؟

 است.

و قیاس آن با خوردن و آشامیدن هم قیاس مع الفارق است زیرا در امر ازدواج بسیاری از  

منافع دنیوی و اخروی نهفته است از جمله تحمل مسولیت در تربیه و پرورش فرزندان ، نفقه 

فیف نمودن جامعه و تشکیل خانواده سالم که توان تحمل دادن برای اهل و اوالد و ع

 مسولیت را داشته باشند.

عالوه بر آن رهبانیت را اسالم نمی پذیرد طوریکه رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم 

و اگر باشد از دیگر شرائع فرق دارد طوریکه در حدیث  "ال رهبانیة فی االسالم "فرموده است:

علیک بالجهاد فإنه رهبانیة اإلسالم وعلیک بذکر اهلل وتالوة القرآن و "پیغمبر خدا آمده است:

 فإنه روحک فی السماء وذکرک فی األرض,

یعنی: جهاد را الزم بگیر زیرا جهاد رهبانیت اسالم است و ذکر خدا و تالوت قرآن را الزم  

 بگیر زیرا این )هردو( روح شما در آسمان و یادی شما در زمین است.

دیگری آمده است: لکل نبی رهبانیة ورهبانیة هذه األمة الجهاد فی سبیل اهلل و در حدیث 

  32عز و جل

 یعنی برای هر پیامبر رهبانیتی است و رهبانیت این امت جهاد در راه خدا است.

عالوه بر آن در هر امرمباح اگر نیت خوب و قصد صالح باشد از حالت مباح به درجه 

ب شدن و عذا خوردن به نیت عبادت، عبادت است و با این عبادت ارتقاء می یابد حتی خوا

مفهوم تمام اعمال انسان عبادت است و یک مسلمان تمام وقت خود را در عبادت خداوند 

 متعال سپری میکند و سرانجام رضائیت او تعالی را بدست خواهد آورد. 

                                                 
 1/276( صیحیح ابن حبان باب معاشرة الزوجین 01
 و الحث علیه. ( مسنى احمد بن حنبل  )مسند انس بن مالک ( مصنف ابن ابی شیبه ما ذکر فی فضل الجهاذ00
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قت دارند باید و در پاسخ به نظریات و استدالل ابن حزم ظاهری و کسانیکه با وی مواف

آمده  "فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ"که در فرموده خداوند متعال  "امر "گفت که صیغه 

است از حالت وجوب به حالت ندب یا سنت منصرف شده است بدلیل اینکه مساله استطاعت 

و در آیت  مطرح است و در مسائل وجوبی استطاعت مطرح  نیست بلکه حتما باید انجام شود

دوم که فعل امر بکار رفته است نیز مراد آن مندوب یا سنت است زیرا پیغمبر خدا صلی اهلل 

 علیه و سلم در احادیث متعددی بیان فرمودند که نکاح سنتی از سنن شان میباشد. 

با نظر داشت نظریات و ادله فقهاء در مورد حکم ازدواج طوری به نظر میرسد که نظر  

امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد و اکثر اهل علم در این مورد راجح است ، جمهور فقهاء 

زیرا به ادله قوی  استالل کردند و همزمان نظریات و ادله دو جانب مقابل امام شافعی و امام 

 ابن حزم را پاسخ دادند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 هتك ناموس در حقوق جزای افغانستان
 غالم حیدر رضایی

 

 

 چکيده

، از رفتارهای است کهه ههم   «زنای به عنف و اکراه»یا « تجاوز جنسی»یا « موسهتک نا»

دههد و ههم بهه حیثیهت و اعتبهار      عفت و اخالق عمومی را مورد خدشه و تخریهب قهرار مهی   

سازد. حقوق جزای افغانستان، در راسهتای صهیانت و   ی شدید وارد میاشخاص آسیب و لطمه

د، با جرم مذکور، به شدت برخورد کهرده و مجهازات   دفاع از حریم عفت عمومی و حیثیت افرا

 سخت و سنگینی را برای آن، وضع نموده است. 

: هتک ناموس، زنای به عنف، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی، مجهازات  هاکليدواژه

 هتک ناموس.

 مقدمه 

یها بهه   که با رضایت باشهد  )اعم از این« زنا»در شرع اسالم هتک ناموس بلکه به طور کلیّ 

عنف و اکراه( به عنوان یک عمل شنیع و ضهد حیثیهت، حهرام اسهت و حرمهت آن ضهروری       

باشد؛ به این معنا که اثبات حرمت آن، نیاز به استدالل نهدارد و ههر مسهلمانی کهه منکهر      می

و منابع چهارگانة فقهی به وضوح بر تحهریم و جهرم بهودن زنها،      2حرمت آن بشود مرتد است.

                                                 
  10ص2381،  2مؤمنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسالم، تهران:چ .2
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ی جنسهی را در خهارج از معیارههای    ریم نه تنها به صراحت ارضای غریزهداللت دارد، قرآن ک

کنهد، بلکهه هرگهاه کسهی     ی اسالمی، به نام خصلت زشت و ناپسند نههی مهی  متعارف جامعه

معادل قتل، مطهرح  « زنا»در برخی از آیات قرآن،  1داند.مرتکب آن شود، مستحق مجازات می

شخصیت و حیثیت اجتماعی یهک فهرد را نهابود    « زنا»و این به این دلیل است که 3شده است

عمل کسی که مرتکب زنا شود در نزد خداوند مانند عمهل  » کند. پیامبر اکرم)ص( فرمود: می

شود یا خانة کعبه را ویهران  « علیهم السالم»کسی است که مرتکب قتل پیامبر یا یکی از ائمه 

د بر تحهریم زنها و ایهن کهه زنها از      امت اجماع دارن و همچنین  2«.کند از گناهان بزرگ است

آورد ، برای شخص و اجتماع به وجود می«زنا»با توجه به مفاسدی که  نیز عقل  2کبایر است.

مختلفهی اسهت کهه     مهوارد  زنا دارای 6کند و فطرت سالم  از آن متنفر است.آن را محکوم می

کهه یکهی از آن مهوارد،     دی در اسالم وجهود دار برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه

هتک ناموس یا زنای به عنف و اکراه است که در ایهن نوشهتار مهورد از منظهر حقهوق جهزای       

 گیرد.افغانستان، موردمطالعه، قرار می

 الف(  ارکان جرم هتك ناموس)زناي به عنف(      

ه شود، جرم هتک ناموس یا زنای به عنهف و اکهرا  اصوالً هر جرمی، از سه رکن، ساخته می

نیز از این قاعده، مستثنا نیست. بر این اساس، جرم مذکور، مانند سهایر جهرایم، از سهه رکهن     

شود. که برای محکهوم شهدن مهتهم، بهه ارتکهاب      قانونی، مادی و معنوی )روانی( تشکیل می

گانه، توسط مرجهع قضهایی، اثبهات شهود تها بتهوان بها        هتک ناموس، باید کلیّة این ارکان سه

                                                 
 

 08و فرقان/ 31االسرا/ .1

 08/ الفرقان  .3

ی  مدرسین حوزه صدوق قمی، محمد بن علی بن بابویه، من الیحضرالفقیه،)قم:دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه .2

  –دمشق، الحنبلی المسنَد بأطراف المعتَلِی المُسْنِد إطراف ،قالنیالعس علی بن أحمد .816ص2ق(ج2223، 1علمیه قم،چ

 380ص 2، بی تا( جالطیب الکلم دار کثیر، ابن دار، بیروت

قهم، مرکهز فقههی ائمهه اطههارعلیهم        -تفصیل الشربیعة فی شرح تحریرالوسیله -موحدّی فاضل لنکرانی، محمد، الحدود .2

 .184،  ص 1بة، الفقه االسالمی و ادلته، دمشق ، دارالفکر، بی تا( ج. الزحیلی، وه23ق(، ص 2211، 2السالم، چ
 .2263ص 3م. ج1664ق./2236، 2غاوجی، وهبی سلیمان، الکافی فی الفقه الحنفی،یروت: مؤسسة الرسالة، ط .0
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کاری متهم به ارتکاب هتک ناموس، حکهم مقتضهی   گناهی یا گناهر مورد بیاطمینان خاطر د

را صادر نمود.  بر این پایه، ارکان تشکیل دهندة جرم هتک ناموس که قبل از محکوم کهردن  

 گیرد.متهم، باید توسط محکمه به اثبات برسد به ترتیب زیر، مورد مطالعه و بررسی قرار می

 رکن قانوني  -2

ایهن قهانون جهرایم و جزاههای     »قانون جهزا:  2ی افغانستان، به موجب مادة در حقوق جزا

نماید، مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات، مطابق احکهام فقهه حنفهی    تعزیری را تنظیم می

باید مستند حکم زنای به عنف را منابع فقهی احناف، قهرار  « گرددشریعت اسالم، مجازات می

دارد امّا این مواد صرفا، مجهازات تعزیهری زنهای بهه عنهف را       داد. البته مواد قانونی نیز و جود

قانون منع خشونت علیهه زن،   21مادة  1و 2قانون جزا افغانستان و بند214کند: مادةبیان می

 رکن قانونی مجازات تعزیری جرم هتک ناموس را تشکیل میدهد

 رکن مادي  -1

ارت اسهت از آمیهزش   هتک ناموس یا زنهای بهه عنهف عبه    . رفتارفيزيکي مرتکب: 2-1

جنسی یک مرد با یک زن بر خهالف  میهل و رضهایت او. بنهابراین در هتهک نهاموس، رابطهة        

جنسی با جنس مخالف بوده و از این نظر طبیعی است ولی طبق مقررات و قوانین موضوعه و 

اساس رفتار فیزیکی در جهرم زنهای   بر این 1گیرد.آداب و رسوم اجتماعی و مذهبی انجام نمی

عنف، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت عمل مواقعه و آمیزش جنسهی، تحقهق   به 

کند. مقصود از عمل مواقعه، داخهل کهردن آلهت رجولیهت بهه درون فهرج زن اسهت.        پیدا می

هم آلت اصلی برای مرد و هم چنین وجود فرج زن بهرای دخهول الزم   بنابراین وجود آلت  آن

 م، اتفاق نظر دارند.ی فقهای اسالجا همهاست. در این

زن شهود  « دُبر»جا مطزح است این است که آیا اگر آلت رجولیت وارد پرسشی که در این

کند یا خیر؟ علت طرح این سؤال به این دلیل است که رفتار فیزیکی جرم زنا، تحقق پیدا می

واط شود، در صورتی که له کنند که دخول در دُبر زن، لواط محسوب میهنوز برخی تصوّر می

اصطالحی است که برای عمل شنیع مرد با مرد و جمع شدن آن با یکهدیگر جههت خهاموش    
                                                 

 203ص 2388خصارتی، امیر شریفی، انحرافات جنسی، تهران، اندیشه عصر، چاپ اوّل، .1
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شهود،  رود و اگر این عمل با زن صورت گیرد، زنا محسوب مهی کردن غریزة جنسی، به کار می

ی زناشویی وجود نداشهته باشهد. امّها اگهر عمهل      که بین فاعل و مفعول، رابطهمشروط بر این

ابهن    8ن زن و شوهری صورت گیرد، تحت عنوان زنها قابهل تعقیهب نیسهت.    مواقعه از دُبر، بی

زنای موجب حدّ، آن است که مرد کامل بهال،، در  »فرماید: حمزه طوسی در این خصوص، می

فرج زن حرام، ادخال کند بدون این که عقد یا شبهة عقد یا شبهه نکاح، وجود داشهته باشهد؛   

یدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه، آن است کهه زنها محسهوب    امّا در مورد ادخال در دُبر زن، دو د

  4«.شود.تر است و دیدگاه دیگر، آن است که لواط محسوب میشود و این نظریه قویمی

جا باهم اختالف نظر دارند؛ امام ابوحنیفه معتقد اسهت کهه وطهر در    فقهای حنفی در این

، زنها و بهر ادخهال در    «قُبهل »دخال در شود به این دلیل که اوّالً: امحسوب نمی« زنا»دُبر زن 

، لواط ، نام گذاری شده است؛ اختالف در اسامی، بیانگر آن است که زنا بها لهواط بهاهم    «دُبر»

کهه  گردد در حالیباشد. ثانیاً: زنا منجر به اشتباه انساب و تضییع اوالد میدر معنا، متفاوت می

ا برخی از اصحاب ابوحنیفهه مثهل محمهد و    لواط ) ادخال از عقب زن( این آسیب را ندارد. امّ

شهود بهه   ابویوسف نظرمخالف ابوحنیفه را دارند و معتقدند که وطر در دُبر زن، زنا شمرده می

باشد کهه ایهن ادخهال حهرام،     این دلیل که اوّالً،  زنا و وطر  هر دو به معنای ادخال حرام می

است. ثانیاً، در آیات قرآن، بین  گردد، پس وطر در دُبر، داخل تحت زناموجب وجوب حدّ می

لواط و زنا، مساوی قرار داد شده است؛ زیرا در قرآن کریم، وطر در دُبر و قُبهل، فاحشهه قهرار    

 22عالوه بر این، در روایات، بر لواط، زنا اطالق شده است. 26داد شده است.

موس و ی یادآوری خواهد بود، این است که جهرم هتهک نها   جا شایستهای که در ایننکته

ی مهورد نظهر مرتکهب را    زنای به عنف از جرایم مطلق است و مقنن افغانستان حصول نتیجه

                                                 
 210ص3(، ج2381،  2کیفری اختصاصی)تهران: ژوبین/ مجد، چشامبیاتی، هوشنگ، حقوق  .8

   264ق (ص2268، 2طوسی، محمدبن علی بن حمزه ، الوسیله الی نیل الفضیلة)قم،مکتبة آیة اهلل مرعشی النحفی،چ  .4

 20و 22 /النساء6 82 /األعراف .18العنکبوت/  .26

   روایهت کهرده اسهت     – سلمآله و علیه اهلل صلى - اهلل رسول عن األشعرى موسى أبو » 142ص1الزحیلی، وهبة، پیشین،ج .22

 ."زانیتان فهما المرأة المرأة أتت إذا و زانیان، فهما الرجل الرجل أتى إذا" :که حضرت فرموده
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شرط تحقق جرم مذکور، محسوب نکرده است، بلکه صرف عمل مجامعهت همهراه بها عنهف و     

اکراه)در صورت اجتماع شرایط دیگر(، کفایت در تحقق جرم زنای به عنهف و هتهک نهاموس،    

 در تحقق آن، ندارد.نماید و نتیجه دخالت می

 . شرايط الزم براي تحقق جرم هتك ناموس2-2

وجود عنف و  اکراه: مناسب است که نخسهت بهه شناسهایی مفههوم عنهف و اکهراه        -يك

سختی، درشهتی،  شکافتن امری، مدارا نکردن،  "معنای در لغت به «عنف»واژة پرداخته شود: 

، عبارت است از انجام کار بها اسهتفاده   «عنف»و در اصطالح  21.«آمده است ،و زور غلبه ،تندی

بنابراین زنهای بهه    23از زور بدون رضای شخص صاحب حق. و غالباً با سلب اراده، همراه است.

. یها  22«.ارتکاب فعل حرام زنا، با توسّل به جبر و زور و سلب اختیار از زن»عنف عبارت است: 

در این کهار، حهس شههوت زانهی     که محرّک زانی، هتک ناموس زنی بدون رضایت او ولو این»

 .  22«.نبوده بلکه به منظور انتقام جویی یا توهین و یا تحقیر زن باشد

مورد اشهاره  قانون جزا افغانستان،  214مادة که در "زنای به عنف"تعبیر  شودیادآوری می

در متون فقهی وجهود نهدارد و در نصهوص وارده و عبهارات فقهها، عنهاوینی        ،قرار گرفته است

 .به کار رفته است «اکراه»و  21«اقهر»، «مکابره» ،20«فرج»غصب همچون 

                                                 
،  2،چ، ترتیب مقاییس اللغة، تحقیق وضهبط عبدالسهالم محمهد بهن هارون)قم،پژوهشهگاه حهوزه ودانشهگاه       فارساحمدبن .21

 .113(ص2318

 211(ص2381، 2نصور اباذری، مبسوط در ترمینولوژی اصطالحات کیفری)تهران:اندیشه عصر،چفومنشی، م .23

 222همان، ص  .22

 .282شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص .22

االعتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصاالً جنسیاً کامالً دون رضاه » 23ایهاب عبدالمطلب، جرایم العرض، بی جا، بی تا. ص .20

 «.صحیح منها بذالک

غصب: چیزی را به ستم از » 884( ص2383ن، فرهنگ عمید)تهران، مؤسسة انتشارات امیر کبی،چاپ اوّلعمید، حس .21

همان، « قهراً: به معنای چیره شده و غلبه کردن»، «کسی گرفتن،مال کسی را به زور وستم وخالف میل و ر ضای او تصرف کردن

 همان .« مکابره نیز یکی ازمعانی اش: قهر وغلبه است» و 424ص
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 28در لغت به معنای وادار کردن غیر است بر انجام کاری کهه از آن، کراههت دارد.  « اکراه»

اکراه ضد رضا و رغبت است؛ به همین جهت در قرآن کریم حُهبّ و اِکهراه در کنهارهم مطهرح     

انهد  لغوی، قیودی دیگری، اضافه کرده و گفتهه  بعضی از فقهای امامیه، بر تعریف 24شده است.

که وادار کردن مقرون به تهدید باشد و تهدید به ضرری باشد که شخص مکرَه، اسهتحقاق آن  

اکهراه آن اسهت کهه کسهی را بها        16را نداشته باشد. در اصطالح فقه، با توجه به عبارات فقها،

ان دیگر اکراه فعلی است که انسهان بهه   تهدید، به کار حرام و خالف شرع وادار بسازند یا به بی

   12گردد.دهد ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب میسبب دیگری انجام می

، 42کار برده شده است و شخص مکهرَه در مهادة  به« اکراه»در قانون جزا افغانستان، کلمة 

طهور   کهه دفهع آن،   شخصی که تحت تأثیر قوة مادی یا معنهوی »گونه تعریف شده است: این

و در مهادة  «. شهود دیگری ممکن نباشد، مجبور به ارتکاب جرم گردد، مسهؤل شهناخته نمهی   

اکراه عبهارت اسهت از   »گونه تعریف شده است: این« اکراه»قانون مدنی افغانستان، برای  222

مجبور گردانیدن شخص، بدون حق، به اجرای عملی که به آن، رضهائیت نهدارد، خهواه اکهراه     

 «.باشدمادی یا معنوی 

باشهد.  جا هر دو به یک معنا مینیست و در این« عنف»و «اکراه»براین اساس تفاوت بین 

طهوری کهه یهادآوری    همهان « اکراه»واژة عرفی است و « عنف»نهایت تفاوت در این است که 

ی ی فقهی است و مقنن در مادة مذکور، جهت جمع بین عرف و فقهه از ههر دو واژه  شد، واژه

 ه نموده است.مذکور، استفاد

در هر حال یکی از شرایط تحقق جرم هتک ناموس یا زنای به عنف، این است که تحقهق  

                                                 
حمهل الغیهر علهی    » 161صق.(  2220المفردات الفاظ القرآن،)دمشق،دارالقلم،چ، اوّل، راغب اصفهانی، حسین بن احمد،  .28

 «مایکرهه 

 . «لکم شر وهو شیئاً تحبوا أن وعسى لکم، خیر وهو شیئاً تکرهوا أن وعسى» 120البقره/  .11
انصهاری،   242بهمهن بهی تها (، ص   11انصهاری)قم، حکیم، سید محسن، نهج الفقاهة، تعلیق برکتاب بیهع مکاسهب شهیخ     .16

 224ص2ق(.ج2226.مرتضی، مکاسب دردوجلد محشی به حاشیه میرزا فتاح شهیدی تبریزی) بی جا،

 ..02ص 20ج2481بیروت، الکتاب العربی،الکاسانی، ابوبکر بن مسعود بن احمد، بدائع الصنایع) .12
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عمل جنسی و مقاربت، همراه با اجبار، عنف و اکراه باشهد یعنهی مجهرم، عمهل مواقعهه را بها       

استفاده از خشونت، زور یا تهدید، و بدون رضایت، مرتکب شود. بنابراین اگر عمل زنا توأم بها  

ید و زور نباشد بلکه با رضایت و اختیار طرف مقابل، صورت گرفته باشهد جهرم زنهای بهه     تهد

کند. البته باید این نکته یاد آوری شود که عنف به زنها، ممکهن اسهت    عنف و اکراه صدق نمی

مادی یا معنوی باشد. عنف مادی عبارت است از هر قسم عملی که به زور، اجبار و یها تهدیهد   

م گرفته باشد مانند این که با مشت و لگد، زن را متقاعد به زنها نمایهد یها    روی جسم زن انجا

دست و پای زن را ببندد و به این طریق از او سلب اختیار و اراده نماید. امّا عنهف معنهوی آن   

علیهه و  گیرد ولی حالت های بهرای مجنهی  است که اجبار و زور بر روی جسم زن صورت نمی

کند. بر این اساس مردی که که مجرم از آن حالت، سوء استفاده میآید بزه دیده به وجود می

داخل رختخواب زنی که در حال خواب است، بشود و از حالت او سوء استفاده نماید و خود را 

شهود. بهه   به جای شوهر زن، جا بزند و عمل مواقعه را انجام بدهد، زنای به عنف محسوب می

نی که مست ال یعقهل اسهت و مهرد از ایهن حالهت زن،      همین نحو است عمل مواقعه مرد، با ز

تهوان  شود، از اقسام دیگری عنف معنوی، مینماید، زنای به عنف، شمرده میسوء استفاده می

تهدید ) اعم از این که متوجّه شخص طرف باشد یا بستگان او ( یا خوراندن ادویهه، اسهتعمال   

 11مواد مخدر و هیپنوتیزم را نام برد.

اخهذ شهیئی بهه    "از لحهاظ لغهوی بهه معنهای      "غصب"یکی از فقهای معاصر  یبه عقیده

 ایهن  . از13تسلط بر زن بدون رضایت وی معنا شده است "غصب فرج"است و عبارت  "عدوان

دارد  کهه احتمهال  بیان ایهن  با وی، کندرو در موارد خواب یا بیهوشی نیز غصب فرج صدق می

داشته باشد، بها توجهه بهه لهزوم      و اکراه قهر و غلبه غصب در روایات مذکور، انصراف به موارد

صرفاً در مهوارد قههر و غلبهه و کراههت      ،قائل به این نظر است که حکم قتل ،احتیاط در دماء

 . جاری است

                                                 
 280ص3شامبیاتی، هوشنگ، پیشین،ج .11

، 2مدرسة االمام علی بهن ابهی طالهب علهیهم السهالم،چ     قم، )انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات ، شیرازی، ناصرمکارم .13

 .111و110ص2ق( ج222،
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شایسته یاد آوری است که مرتکب جرم، اگر مرد زانی باشد یعنی مهرد، زن را مجبهور بهه    

ی فقیهان اسالم اعم ازشیعه وسنی، بر نظر همه فعل شنیع زنا با خودش نماید در این صورت

ی زانیهه باشهد   این است که اکراه در طرف زن قابل تحقق است. ولی اگر اکراه بر زنا، از ناحیه

یعنی زن مرد را اکراه و اجبار نماید به عمل آمیزش جنسی با خودش. در این صهورت سهؤال   

حقق اسهت یها نهه؟ میهان فقههای اسهالمی،       این است که آیا اکراه بر زنا، در طرف مرد، قابل ت

اختالف نظر و جود دارد ولی نظر غالب فقهای امامیه بر این است که اکراه در مورد مهرد نیهز   

پزیهرد ولهی   ی زن قطعهاً، تحقهق مهی   اکراه دربهاره »گوید: شود. یکی از فقیهان، میمحقق می

ریر الوسیله نیز آمده اسهت:  در تح 12«.ی مرد، محل تردید است و امکان آن، اشبه استدرباره

یابهد همهان طهوری کهه در طهرف زن،      هیچ شکی نیست که اکراه در جانب مرد، تحقق مهی »

همچنین شهید ثانی معتقد است که قول اصهح، امکهان تحقهق اکهراه، در      12«.شودمحقق می

 10طرف مرد است.

لهش معتقهد   فقهای حنفی مذهب، در اکراه مرد، اختالف نظر دارنهد، ابوحنیفهه در رأی اوّ  

ی سلطان باشد در مورد مرد نیز، اکراه قابل تحقق است امّا اگهر از  است که اگر اکراه از ناحیه

ی غیر سلطان باشد ، اکراه مرد غیر قبول است؛ زیرا که انبعاث و انتشهار آلهت بها اکهراه     ناحیه

ی رد از ناحیهه منافات دارد ولی رأی دوم ابوحنیفه بر این استقرار پیدا کرده است که اکراه مه 

غیر سلطان، نیز قابل پذیرش است؛ چرا که انتشار آلت گاهی دلیل مردانگی اسهت نهه دلیهل    

اختیار. دو تا از اصحاب ابوحنیفه  )محمد و عبداهلل( اکراه در طرف زن و مهرد را قابهل تحقهق    

صهحاب  ، یکی از ا«زفر»داند ولی دانسته و آن را  در مورد زن و مرد رافع مسؤلیت کیفری می

                                                 
 .231ص2ق ج2268محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع االسالم، قم، مؤسسه اسماعلیان، چاپ دوم،  .12

اه فهی طهرف الرجهل کمهایتحقق فهی طهرف       والشبهة فی تحقق االکر» 220ص1خمینی، سیدروح اهلل، تحریرالوسیله، ج .12

 «.المرأة

 . 32ص4ق.(، ج2226، 2عاملی ،زین الدین بن علی بن احمد ]شهید ثانی[، )قم،کتابفروشی داوری،چ .10

 142الرحیلی، وهبة، پیشین، ص .11
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کهه   دیگری ابوحنیفه، معتقد است که مطلقا، اکراه در طرف مرد، قابل تحقق نیست اعم از این

 11اکراه کننده سلطان باشد یا غیر سلطان.

یابد؛ زیرا که اوّالً، انتشار و نعهوض  حق مطلب این است که اکراه در جانب مرد، تحقق می 

طبیعی و دلیهل مردانگهی اسهت، نهه      گیرد یک امرآلت تناسلی که از روی شهوت صورت می

ثانیاً، آنچه در تحقق اکراه بر فعل حهرام،   18دلیل رغبت تا گفته شود فعل او همراه قصد است.

معتبر است، این است که اگر خوف ضرر وعده شده از سهوی مکهرِه، نبهود، آن فعهل حهرام را      

بهود،  اگر نهی شارع نمهی داد؛ فرق ندارد که میل نفسانی به آن، داشته باشد) یعنی انجام نمی

داد( یا نداشته باشد. آنچه که از نواهی شهرعیه، مطلهوب اسهت، دوری از فعهل     آن را انجام می

حرام و عدم ارتکاب آن است، نه ازالة میل نفسانی؛ زیهرا کهه ازالهة  میهل نفسهانی، از مراتهب       

اً، انتشهار و  ثالثه  14کمال نفس است که نه در متعلّق نواهی و نه در معنهای آن، داخهل اسهت.   

که مهرد، آلهت تناسهلی خهود را بهدون      نعوض آلت تناسلی با کراهت نیز امکان دارد، مانند آن

 36که انتشار و نعوض یافته باشد، داخل آلت تناسلی زن کند.این

بنابراین هرگاه زنی، مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا با وی، او را خواهد 

و را می برد و مرد هم بهرای فهرار از کشهته شهدن و یها حفهظ آبهرو،        کشت یا آبرو و حیثیت ا

مرتکب چنین عملی شود، بر اساس رأی غالب فقهای امامیه، مهرد بهه دلیهل مکهرَه بهودن، از      

مسؤلیت کیفری، مبرّا خواهد بود ولی بر اساس حقوق کیفری افغانستان، حکهم ایهن مسهأله،    

قانون جهزا افغانسهتان، مرجهع و     2که بر اساس مادة ابهام دارد و این ابهام، ناشی از این است 

کهه  باشهد و فقههای احنهاف چنهان    مستند حکم در باب حدود، قصاص و دیات، فقه حنفی می

مالحظ کردیم در مکرَه قرار گرفتن مرد، با هم اختالف نظر دارند. در این که قاضهی محکمهه   

                                                 
 

  10ص 22جق ( 2212الطبعة االولی،  ،، بیروت، دارالفکرالمبسوط، السرخسی، محمد بن احمد  .18
 .13ق( ص2221علی، اسس الحدود والتعزیرات) قم، دفتر مؤلف،چاپ اوّل،پتبریزی، جواد بن  .14

لبنان، داراحیاء التراث العربی، چهاپ هفهتم، بهی تها،      -بیروت نجفی، محمد حسن ، جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم، .36

 100ص22ج
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فقهای حنفی اسهتناد کنهد، قهانون    در صورتی ادعای اکراه از سوی مرد، به کدام نظر و فتوای 

آن را مشخص نکرده است و این اختالفات فتوا و نظر بین فقهای احناف در این سه باب، زیاد 

گردد. یکی از اشهکاالت و  ها، به مناسبت بحث، اشاره میخورد که به برخی از آنبه چشم می

فهی کهه میهان فقههای     ی قانون جزا افغانستان، همین است که بها وجهود اختال  انقایص عمده

احناف در جرایم باب حدود، قصاص و دیات وجود دارد، مشخص نشده است که مستند حکم 

قاضی، فتوا و نظر کدام فقیه حنفی، باشد؟ شایسته است کهه در آینهده، جهرایم بهاب حهدود،      

قصاص و دیات نیز همانند جرایم باب تعزیرات، مصرّح شود و احکام آن، بر اساس فتوا و نظهر  

 هور فقهای اسالمی، مستند شود.مش

تواند مرد وجود دو جنس مخالف: فاعل و یا مفعول به زنای به عنف و اکراه، فقط می -دو

تواند عامل عمل زنا شود، فقهط  و زن باشد یعنی فاعل زنا، حتماً باید یک مرد باشد و زن نمی

است که زنهی بها زن    تواند به عنوان عامل عمل شناخته شود و آن زمانیدر یک مورد زن می

قابهل تعقیهب و مجهازات خواههد     « مسهاحقه »دیگری هم جنس بازی نماید که تحت عنهوان  

و این که گفته شد که عامل زنا باید  31تواند عامل زنا باشدهمچنین شخص خنثی نمی 32بود.

مرد باشد، منظور از مرد این است که اگر فاعل شخص خنثی و به خصوص خنثهی مشهکله و   

، با شد ، موضوع از شمول حکم خارج خواهد شد؛ چرا که خنثی مشکله بهه کسهی   یا غیر بال

شود که مرد بودن یا زن بودن او معلوم نیست و تشخیص امر بسیار مشهکل اسهت.   اطالق می

کند که فاعهل عمهل، انسهان بهالغی     به همین ترتیب وقوع جرم زنا در صورتی تحقق پیدا  می

مقاربت با دیگری نماید چون به حدّ بلوغ  شهرعی نرسهیده ،    باشد و اگر نابالغی اقدام به عمل

 33شود و فقط قابل تعزیر است.به او نمی« مرد»لذا اطالق 

آید در مقابل، مفعول عمل در جرم زنای به عنف باید زن باشد، حاال این پرسش پیش می

کنهد  پیهدا مهی  که اگر مردی با خنثی، مبادرت به عمل واقعه نماید آیا اصالً، عمل زنا تحقهق  

                                                 
 211ص 3شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ج .32

 «الیتحقق الزنا بدخول الخنثی ذکره الغیراالصلی»222ص1خمینی، سید روح اهلل، تحریرالوسیله، پیشین،ج .31

 211ص 3شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ج .33
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یاخیر؟ یکی از دانشمندان اسالمی، در این زمینه معتقدند که نزدیکی با خنثی از تعریهف زنها   

  32خارج است.

شود که اوّالً: بهین  نامشروع بودن مقاربت: جرم زنای به عنف و اکراه زمانی واقع می  -سه

زنای موجب حدّ، »میهزن و مرد رابطة زناشویی وجود نداشته باشد و این از تعریف فقیهان اما

و  32«جماع زنی است که خداوند مقاربهت بها او را بهدون عقهد مشهروع حهرام کهرده باشهد...        

داخل کردن مرد آلت تناسلی خود رابه فرج زنی زنده بدون آن که ملهک یاشهبهة در   »احناف

 شود.استفاده می 30«.کار باشد

مقاربت، در تحقهق جهرم    که آیا زنده بودن طرفزنده بودن طرف مقاربت: در این -چهار

انهد و  زنا، دخالت دارد یا خیر؟ برخی از فقیهان امامیه به عدم اعتبار حیّ بودن تصهریح کهرده  

تر از زنای با زنده شمرده است و به همین لحاظ عالوه برمجهازات  تر و بدزنای با میّت را شنیع

مسهأله ادعهای اجمهاع    برخهی از علمهای شهیعه در ایهن      31انهد. حدّ، تعزیر را نیز تجویز کهرده 

که اگر زن، آلت کنند هم چنانولی علمای احناف وطر زن مرده را زنا قلمداد نمی 38اند.کرده

استدالل شهان ایهن    34نمایند.تناسلی مرد میت را در فرج خود دا خل نماید زنا محسوب نمی

رد است که وطر زن میت یا مرد میت، وطر نیست؛ زیرا که عضو میت)آلت تناسهلی زن و مه  

میت( مستهلک و ناکارآمد است و نفس انسانی از مقاربت با میّت، منزجر است و اشهتهای بهه   

                                                 
مرعشی سید حسن ، شرح قانون حدود وقصاص،مجله حقوق،نشریه دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری،شماره  .32

 0ص2316اول،سال

 .  112ق(.ص 2،2223مفید،چمفید، محمدبن محمدبن نعمان عکبری، المقنعه)قم،کنگره جهانی هزاره شیخ  .32

 . 143، ص1الزحیلی، وهبة ،پیشین، ج .30

 . 22ص 22ق( ج2223علی بن احمد عاملی]شهید ثانی[ مسالک االفهام )قم، مؤسسة المعارف االسالمیه، چ، اوّل  .31

، قدیمه -طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق االحکام )بی جا، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ط .38

 .244ص  1بی تا( ج

 .10الکاسانی، ابوبکربن مسعود، پشین، ص .34
 

 
 
 

 

 



 

 

11 

 

ل
حم

  «
93

12
 »  

ل  
س

سل
ه م

ار
شم

92
2

 

آن، ندارد. بر این اساس نیاز به مجازات حدّ نیست؛ زیرا حدّ بهرای زجهر از فعهل زنها اسهت و      

  26نفس انسانی به صورت طبیعی از آن، متنفر و منزجراست.

فقه، نبود حایهل در تحقهق زنها، شهرط نشهده      در فقدان حایل بین آلت مرد و زن:  -پنج

که حایل نازک باشد )مثل وسهایل  کند اعم از ایناست و زنا با وجود حایل نیز تحقق پیدا می

شهود. بهه ایهن    از اطالق تعریهف زنها، اسهتفاده مهی    کند. و این جلوگیری ( یا ضخیم فرق نمی

ت تناسلی زن و نبودن مانع بین ترتیب از دید حقوق افغانستان، اصابت آلت تناسلی مرد به آل

که در بعضی از فرهنگ های حقوقی بهه  چنان آلت مرد و زن، در تحقق زنا، دخالت ندارد. هم

زنا، مقاربت در آلت تناسلی زن ) بال، یا غیر بال، ( اسهت کهه   »این مسأله، تصریح شده است: 

ه محقِق زنا اسهت و  بر وی، حرام اصلی ) نه عارضی مانند حیض ( است و دخول به قدر حشف

را در تحقق زنا، « اصابت»هرچند که برخی از فقهای معاصرشیعه، قید   22«.لو با حائل باشد...

زنا عبارت است از داخل کردن انسان آلهت تناسهلی اصهلی    »گویند: دخیل دانسته است و می

آلهت   خود را در فرج انسان مؤنث که بر او حرام اصلی است. این ادخال به صهورتی باشهد کهه   

 21«.تناسلی مرد به آلت تناسلی زن اصابت داشته باشد

ق زنها، معتبهر   از دید برخی از علمای اهل سنت نیز، اصابت آلت مهرد بها فهرج زن، در تحقه    

وجود حایل بین آلت زن و مرد در صورتی کهه آن حایهل مهانع حهس     شمرده شده است و با 

   23کند.ولذت شود، زنا تحقق پیدا نمی

سرزمین عدل: حقوق افغانستان، وقوع زنا، در سرزمین عهدل را شهرط   وقوع زنا در  -شش

داند، زیرا علمای احناف، وقهوع زنها را شهرط تحقهق زنهای حهدّی       تحقق زنای موجب حد می

                                                 
 همان. .26

 3، ج،2382دوم،مبسوط در ترمینولوژی حقهوق،  تههران، کتابخانهه گهنج دانهش، چهاپ      جعفری لنگرودی، محمد جعفر،  .22

 1262ص

 2،ق( ج2228ی طالهب)ع( چ،اوّل، )قم، مدرسة االمام علی بن اب -کتاب الحدود والتعزیرات -مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهة .21

 «انّه عبارة عن ادخال االنسان ذکره االصلی، فی فرج انسان انثی محرمة علیه باالصالة مع اصابة الفرج.» 13ص

 ال خفیفًها  الحائهل  هذا مادام والفرج الذکر بین حائل هناک کان ولو زنا الوطء ویعتبر » 322ص 1عوده، عبدالقادر، پیشین، ج .23

 «ذةوالل الحس یمنع
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شمارند. از آن جا که در سر زمهین غیهر عهدل یعنهی در سهرزمین حربهی و بغهی، حهاکم         می

کنهد تها چهه    حدّ، اصالً و جوب پیهدا نمهی  اسالمی والیت ندارد با وقوع مقاربت بین زن ومرد، 

یها  « دارالحهرب »کند در بر این اساس کسی که زنا می 22که واجب االستیفا باشد.برسد به این

علمهای   22شهود. حدّ بهر او اقامهه نمهی   « دارالعدل»و سپس از آن مکان برگردد به « دارالبغی»

 د.شیعه، وقوع زنا در سرزمین عدل را شرط وجوب حد زنا نمی دانن

التزام زانی به احکام اسالمی:  مطابق فقه احناف، زنای کهافر حربهی موجهب حهدّ      -هفت

    20داننهد. گردد؛ زیرا که فقه احناف التزام به احکام اسالمی را در وجهوب حهدّ، شهرط مهی    نمی

داند بر ایهن  که فقهای امامیه التزام زانی به احکام اسالمی را در تحقق زنا، شرط نمیدر حالی

اگر حربی، مرتکب عمل مقاربت با زن بیگانه گردد، مطابق فقه امامیه، حدّ بر او واجهب   اساس

 شود.  می

داننهد  نطق در زانی: علمای احناف، ناطق بودن زانی را در تحقق زنها، معتبهر مهی    -هشت

. امّا فقهای امامیهه نهاطق بهودن زانهی را     21سازندوحدّ زنا را بر شخص اخرس)الل( جاری نمی

 اند.  زنا، به حساب نیاورده شرط تحقق

 

   رکن معنوي -3

عمهدی بهودن    مهراد از  جرایم عمدی اسهت و  ةزمر زنای به عنف درهتک ناموس یا جرم 

مقاربهت را روی علهم و اراده    عمل نزدیکی و جرم زنا به عنف این است که مرتکبان این جرم،

بهرای انجهام ایهن     شهد و با ،هها ی آنیعنی انجام عمهل مجامعهت، خواسهته   . انجام داده باشند

 ن،افغانسهتا  گهذار ههم خهوابگی کهرده باشهند. قهانون      اکراه و ی خود، اقدام به عنف وخواسته

                                                 
 342، ص1و2المرغینانی، علی بن ابی بکر، الهدایة شرح بدایة المبتدی)بیروت: شرکة داراالرقم بن ابی االرقم، بی تا(، ج .44
لبنان، شرکة داراالرقم بن ابی  -البرنی، محمد عاشق الهی، التسهیل الضروری لمسائل القدوری) بیروت .22

 . 2221االرقم،ط،اوّل

 همان. .20

 ة181م(، ص 1662 -ق2210لبنان، دارالکتب العلمیة، ط،اوّل، -بن احمد ،خزانة الفقه) بیروتسمرقندی، نصربن محمد  .21
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ی مورد نظر مرتکبان جرم را شرط تحقق رکن روانی جهرم مهذکور قهرار نهداده     حصول نتیجه

داخهل کهردن    کهار  انجام عمل آگاهانهه،  مبنی بر ،مرتکب عام عمد است بلکه به محض احراز

صورت بدههد،   اکراه این کار را با عنف و او حرام است و به فرج زنی که بر ،آلت رجولیت خود

 کند.برای مجرم شناختن کفایت می، مرتکب بدون توجّه به نتایج مورد نظر

قهانونی   نظرشهرعی و  کسی علم به حکم زنا داشته باشد یعنی بداند که زنها از  بنابراین اگر

ایهن زن کهه    موضوع نیز داشهته باشهد یعنهی بدانهد کهه بهین او و      علم به  جرم است و گناه و

 آمیزش جنسهی را بها   مقاربت و اگر زوجیت نیست، ةرابط خواهد به عنف به او تجاوز کند،می

حیثیهت   کند که قصهد خهاص او رفهتن آبهرو و    )حال فرق نمی زن تحمیل کند اکراه بر زور و

 احکهام و  اکهراه شهده و   زنای به عنهف و چیزی دیگری باشد( مرتکب  هر مجنی علیه باشد یا

   شود.او بار می بر ،مجازات زنای به عنف

 ب( مجازات هتك ناموس)زناي به عنف(

بهه   و باشهد قتل است مورد اتفاق فقهای امامیه مهی  اکراه، این که حکم زنای به عنف و در

اثبهات   بهرای  و 28در ریاض المسهائل تصهریح شهده اسهت     هم الکالم و جواهر هم در، این امر

 جمله: از ی استناد نموده اند،به روایات عدیده ،قضیه

مورد مردی سؤال شد که آلهت تناسهلی    امام صادق علیه السالم در برید عجلی گوید: از -

 زن را 

«  محصهن.  چهه غیهر   چه محصن باشد و ، شودکشته می»  امام فرمود: غصب کرده است.

 شود. عنف به زن تجاوز غلبه و و هرمنظور از غصب آلت تناسلی زن آن است که با ق

کند. امام فرمهود:  زراره گوید: به امام باقر علیه السالم گفتم ، مردی یک زن را غصب می -

 «.مجازات او قتل است » 

                                                 
، 2ابن ابی معاذ ، سیدعلی بن محمد،  ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئل )قم،مؤسسه آل البیت علیهم السهالم،چ  .28

 «.اًوکذا) یقتل( الزانی باالمرأة قهراً اجماع»   210-212،ص22ق.(ج2228
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» کند فرمهود:  امام باقر علیه السالم در خصوص مردی که آلت تناسلی زنی را غصب می -

 «.جا که برسد شود تا هری با شمشیر به او زده میضربه

هرگاه مردی بر یهک زن  » ابو بصیر از امام صادق علیه السالم چنین روایت کرده است:  -

 «.  شود چه در اثر آن ضربه بمیرد یا زنده بماندای شمشیر زده میتجاوز نماید با ضربه

در برخی از روایات معصوم)ع( تصریح شده است به قتهل زانهی،   »گوید: صاحب جواهر می

برخی دیگری از روایات، تصریح به قتل نیست مثالً معصوم)ع( فرموده: با شمشیر زده لکن در 

شود بمیرد یا بماند. ظاهر ایهن تعبیرهها ایهن    شود به هرجا که برسد، یا با شمشیر زده میمی

است که حدّ همان زدن با شمشیر است نه قتل ولی من از فقها، کسی را نیافتم کهه بهه ایهن    

ههای کهه   ها در مقابهل روایهت  ده باشد،از همین جهت الزم است این روایتها، عمل کرروایت

ها، بود، طرح شود یا به معنایی حمل شود که با آن روایات، منافات نداشته دستور قتل در آن

 24«.باشد

بنهابر  »فرمایهد:  کند میشهید ثانی در مورد مجازات مردی که به زور و اکراه با زنی زنا می

ادلّه، بر چنین مردی، ابتدا حدّ جلد و سپس حدّ قتل جهاری  دلیل جمع بین  تر و بهنظر قوی

( بر حدّ تازیانه برای هر زناکاری داللت دارد و روایهات نیهز بهر     1گردد؛ زیرا آیة قرآن )نور/می

کند و میان جلد و قتل، منافاتی هم وجود نهدارد )زیهرا کهه بهین     قتل چنین فردی داللت می

ن است که اوّل تازیانه زده  شود و بعد از تازیانه به قتل برسد، بر خالف جلد و قتل جمع ممک

کهه بها رجهم، موضهوع بهرای قتهل، بهاقی        رجم و قتل که جمع بین شان ممکن نیست؛ چهون 

 26«.ماند( و در نتیجه، باید به هر دو عمل کردنمی

                                                 
 122ص22نجفی، محمدحسن، پیشین، ج .24

 .01ص 4عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، الروضةالبهیة فی شرج للمعة الدمشقیه، پیشین، ج .26

 .08همان، ص .22
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غیرمحصهن،  چنین بیان فقهای امامیه در مورد زنای به عنف این است که بین محصهن و  هم

  22جوان و پیر در حکم، تفاوتی وجود ندارد.

به هرحال، فقه امامیه، اکراه شدن زن را از سوی مرد به زنا، موجب تشدید مجهازات مهرد   

زانی تا حدّ قتل دانسته است؛ در حالی که اگر زنی مردی را به ارتکاب زنا با خود، اکهراه کنهد   

ا نبودن زن، بر زنا اعمال خواهد شد، بهدون ایهن   همان مجازات زنا، با توجّه به محصنه بودن ی

که مجازات وی، به دلیل توسّل به اکراه، تشدید شود؛ دلیل این امر آن است که مهورد تجهاوز   

شود اش میقرار گرفتن زن معموالً، موجب وهن حیثیت و ورود خسارات دیگر به او و خانواده

  21در حالی که در مورد مرد چنین نیست.

وق کیفری افغانتسان، تجاوز و عنف جنسی، از موجبهات تشهدید مجهازات قهرار     امّا درحق 

داده نشده است؛ بلکه زانی و یا زانیه را با توجّه به محصهن و محصهنه بهودن، مجهازات اش را     

کند؛ زیرا که در فقه اهل سنت و احناف، زنای به عنف یا اکراه یک عنوان مسهتقل  تشدید می

ه سیّد مرتضی نیز معتقد است که حکم قتل زانی اکهراه کننهده از   کبرای مجازات ندارد؛ چنان

اند و دلیل شیعه عهالوه  مختصّات شیعه است و فقهای مذاهب اهل سنت با آن، مخالفت کرده

تر از زنای با رضهایت  تر و سنگینبر اجماع، این است که این نوع زنا، جرمی است بسیار شنیع

در فقه اههل سهنت و احنهاف، مجهازات      23تر باشد.گینو از همین جهت کیفر آن نیز باید سن

اند که زانی محصهن اسهت یها    روی عناوین محصن و غیر محصن قرار گرفته است یعنی گفته

غیر محصن اگر محصن باشد مجازاتش رجم است و اگر غیر محصن باشد مجازات صد تازیانه 

 شود.شالق بر او، اجرا می

                                                 
 266، ص..2380تهران، میزان، چاپ اوّل،میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص،  .21

مامیه)قم، دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسهین حهوزه   موسوی، مرتضی علی بن حسین، االنتصار فی انفراد اال .23

 . 211ق.(، ص2222، 2علمیه قم،چ
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میان فقه امامیه و حقوق افغانسهتان، وجهود دارد ایهن    جا بنابراین تفاوت عمدة که در این

ی جهرم محسهوب کهرده و در    است که فقه امامیه، عنف و اکراه را از عوامل و کیفیات مشدده

ی جرم، محسوب نشده است؛ که بهه  حقوق افغانستان با توجه به فقه احناف، از عوامل مشدده

و مجازات سازگاری دارد، این است  رسد مقتضای عدالت کیفری، و  اصل تناسب جرمنظر می

که بگوییم عنف و اکراه از عوامل مشده جرم است. زیرا عدالت و تناسب جرم و مجازات حکم 

نماید با کسی کهه بها   علیه را وادار به زنا میکند مجازات کسی که با زور و خشونت، مجنیمی

باشد و مجازات اکهراه کننهده   دهد باید تفاوت داشته رضایت طرف مقابل، این کار را انجام می

 شدیدتر در نظر گرفته شود.

این نکته نیز باید در این جا یاد آوری شود که تجاوز عنفی بهه دختهر بچهه، در فقهه چهه      

اند و منشأ تردیهد ایهن   حکمی دارد؟ برخی از فقیهان شیعه با تردید حکم مسأله را بیان کرده

شامل صغیره « مرأة»، و «مرأة»رفته روی  است که از یک طرف حکم در اخبار و فتوای علما،

شود که زنای به عنف به دختهر بچهه،   شود و مقتضای فقدان نصّ و اصالت برائت، این مینمی

جا که زنای به عنهف بها دختهر بچهه     مشمول حکم زنای با کبیره نباشد و از جانب دیگر از آن

فقهه   22ه به کبیره اسهت . صغیره، زشت تر وافحش است  مقتضای قاعدة اولویت، الحاق صغیر

کند و از بیهان حکهم آن،   جا که نویسنده تحقیق کرده  مسأله مذکور را طرح نمیاحناف تا آن

چشم پوشهی، شهده اسهت. هرچنهد کهه مجهازات تعزیهری آن، در قهانون موضهوعه کیفهری           

 افغانستان، بیان شده است. 

صن یا غیهر محصهن، بها    نکتة قابل ذکر دیگر این است که حکم زنای مرد بال، و عاقل مح

ی که قابل وطهر نیسهت حهدّ نهدارد؛     ی فقه حنفی، زنا با دختر بچهدختربچه چیت؟  بر پایه

ایهن حکهم  بها     22شهود. چنین اگر زانیه با کودک نابال، زنا کند مجازات حدّ بر او بهار نمهی  هم

زیرا وقتی که رسد؛ دیده، به دور از عدالت کیفری به نظر میتوجّه به کم سن و سال بودن بزه
                                                 

 . 01-00ص4عاملی، زین الدین بن علی بن احمد ]شهید ثانی[، پیشین، ج .22

 لیهه ع حد فال مثلها، یوطأ ال صغیرة کانت فإن مثلها، یوطأ ممن بها المزنی تکون أن»362ص 1الزحیلی، وهبة، پیشین، ج .22

 « ا.بالغ غیر الواطر کان إذا المرأة تحد وال الحنفیة عند علیها وال
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سهازد، بهه   نماید، به مجازات حدّ محکهوم مهی  گذار مرد بالغی را که با دختر بال،، زنا میقانون

گذار آن شخص را که اگهر بها   کند که قانونطور اولویت، عدالت و حمایت از اطفال، ایجاب می

تهری  شهدید دختر نابالغی که اصالً برای مقاربت و جماع آمادگی ندارد، زنها نمایهد بهه جهزای     

 که مجازات آن را تخفیف بدهد.محکوم سازد تا چه برسد بر این

در صهورتی کهه  شهرایط تطبیهق جهزای       210در قانون جزای افغانستان، به موجب مادة 

شود و در صورتی که زنا از طریق عنف یا تهدیهد و  حدّی موجود نگردد، مرتکب زنا، تعزیر می

، همان قانون، به حبس طویل که 214مادة 2موجب بندیا حیله انجام گرفته باشد، مرتکب به 

دیده بهه سهن هجهده سهالگی     گردد. در صورتی که بزهاز هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می

همان ماده، به حبس طویلی که از ده سال تجاوز نکند  1نرسیده باشد، مرتکب  به موجب بند

ای، زنها کنهد از   ی بها دخترصهغیره  ی فوق که مرد بالغگردد. بدین ترتیب در مسألهمحکوم می

 1جا که طبق فقه احناف، شرایط حّد موجهود نیسهت، مرتکهب بهه مجهازات تعزیهری بنهد       آن

که از مهادة  گردد یعنی به حبس طویلی که از ده سال تجاوز نکند. چنانمحکوم می 214مادة

ده شهده  مذکور پیدا است، زنا با دختر زیر هجده سال، از عوامل مشددة جهرم تعزیهزی شهمر   

است، در حالی که زنای به عنف از عوامل مشددة جرم تعزیری، نیست همچنهان کهه در فقهه    

احناف، نه زنای به عنف و نه زنای با دختر صغیره، از عوامل مشهددة جهرم حهدّی، محسهوب     

 گردد.   نمی

به گذار افغانستان، جا اشکالی برقانون افغانستان وارد است و آن این است که قانوندر این

قانون جزا، مجازات تعزیری مرتکب تجاوز جنسی بر زن یها مهرد را حهبس     214موجب مادة 

طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد، مقرر کرده است و اگر شخص مورد تجاوز، سن کمتر از 

سالگی را داشته باشد، مرتکب به حهبس طهویلی کهه ازده سهال بیشهتر نباشهد محکهوم         28

)منع خشونت علیهه زن(، مجهازات   21، مادة1و 2گذار دربندقانونگردد، درحالی که همین می

مرتکب تجاوزجنسی بر زن بال، را حبس دوام و مجازات تجاوز بر زن نابال، را حد اکثر حهبس  

 214دوام قرارداده است و این خود یک تعارض و تناقض در بیان مقنن است. زیرا که درمهادة 

قهانون منهع    21ویهل قهرارداده اسهت و در مهادة    قانون جزا، مجازات تجاوز بهرزن را حهبس ط  

خشونت علیه زن، مجازات آن را حبس دوام قهرار داده اسهت. پرسهش ایهن  اسهت کهه ایهن        

تعارض چگونه قابل حل وجمع است؟ هردو ماده هم که نسبت شان عهام وخهاص نیسهت تها     
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ا کهه  جه تهوان گفهت از آن  خاص موجب تخصیص عام گردد؛ بلکه هردو ماده خاص اند. آیا می

تصویب قانون منع خشونت علیه زن، بعد از قانون جزا، به تصهویب رسهیده اسهت، حکهم آن،     

مقدم است؟ پاسخ شایستة قابل ذکر، برای آن، نیافتم. و آن را به عنوان یهک سهؤال و شهبهة    

 گذرم؛ تا حقوقدانان کشور، به آن، پاسخ بدهند.گذارم و میجا، میقانونی، در این

 تك ناموس  ج( اثبات قضايي ه

ی آن، شهخص  در امور کیفری اقرار عبارت است از اظهاری که به وسهیله  . اقرار مجرم:2

کنهد و قاعهدة   اظهارکننده، قسمتی یا تمام اتهامی را که علیه او اقامه شده اسهت، قبهول مهی   

یکی از قواعهد فقههی اسهت کهه در حقهوق کیفهری اسهالم،        « اقرار العقالء علی انفسهم جائز»

ههم در چههار   از دیدگاه فقه احناف برای اثبهات زنها، چههار بهار اقهرار، آن     ده است. پذیرفته ش

قول مشهور بین فقهای امامیه بر این است که جهرم زنها بها     20کند.مجلس مختلف، کفایت می

شود؛ البته الزم نیست که اقرار در مجهالس مختلهف صهورت بگیهرد و     چهار بار اقرار ثابت می

شک در اشتراط تعدد مجالس، اصل عدم تعهدد مجهالس در اقهرار    دلیل آن، اصل) در صورت 

شهود،  ی از روایات است که با وجود شرط عدد، شرط تعدد مجلس، دیهده نمهی  است ( و پاره

آید و این عمل از شارع مقهدس  چه در غیر این صورت، تأخیر بیان از هنگام ضرورت، الزم می

ر چهار بار، در حضور قاضی، در اثبات زنای بهه  گردد که اقراالبته یاد آوری می  21جایز نیست.

 عنف، موضوعیت دارد.
یها ههر   ه ن یا جامعه است که به شخص یا اشخاص معیّ یهجرم پدید . شهاد ت شهود:1

 ةهمه  ،محهض اطهالع از وقهوع جهرم     بهه  ،رساند. از همین رو، قوای عمومی حاکمدو زیان می

 گیرنهد. از جملهه  کار مهی کشف حقیقت به برای ،امکانات خود را در چارچوب اصول و موازین

 کهار گرفتهه  برای اثبهات قضهایی جهرم بهه     ،ی که در نوع نظامهای حقوقی از جمله اسالمهادلّ

 شود، دو شاهد عادل است. تکیه بر دو شاهد عادل برای اثبات جرم یا موضوع مهورد نهزاع  یم

                                                 
 211ص 1جلبنان، دارالکتب العربی، بی تا،  -عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، بیروت .20

 .32-32ص4پیشین، ج الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة،عاملی، زین الدین بن علی ]شهید ثانی[،   .21
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ی تهوان آن را رویهه  چندان شهایع اسهت کهه مهی     ،های حقوقی در نوع نظام ،در دعوای مدنی

ی قلمداد نمود. در فقه اسالمی در زمینة اثبات قضایی جرایم جنسهی، رویهه   ،و عقالیی عرفی

ارتکاب عمل منافی با عفت در صورت  ةتحقیق و تفحص در زمین، برگزیده شده است ی،دیگر

ل کهه  اثبات زنا با چهار شهاهد عهاد   ،هجایز نیست. به موجب ادلّ فقدان شاکی خصوصی اصوالً

پهیش از ههر    ،شود. مستند این امهر آشکارا مشاهده کرده باشند ثابت می عمل منافی عفت را

. جدا از تعهداد  28دنکنکه اثبات زنا را به چهار شاهد منوط می است و روایات چیز قرآن کریم

ههای دیگهری ههم    گیری ها برای اثبات عمل منافی با عفت، سختو کیفیت گواهی آن شهود

؛ بلکهه  24شهود  شهادت داوطلبانه پذیرفته نمی ،ی بنابر رأیی، در منافیات عفتحت .شده است

ی و شهادت بر نفع یا محکمه باشد. اسباب رد شهادت به طور کلّبه درخواست ذی گواهی باید

فراوان است و در منابع فقهی به تفصهیل بیهان شهده اسهت. هرگهاه       ،ویژههمنافی عفت ب عمل

 ند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکومشاهد به هر دلیل نتوان چهار

 گیری در اثبات قضایی اعمال منهافی بها عفهت   شوند. رویکرد شارع مقدس مبنی بر سختمی

نهاروا بهه    البته حکیمانه است و آثار و پیامدهایی کامالً نیکو دارد. این رویکهرد، بهاب اتهامهات   

مایهد و  نبهرای افهراد را تضهمین مهی     ،حهریم جنسهی   نهوعی  و به این طریق، بنددافراد را می

 اخالقی اعمال منهافی بها عفهت    قبح همچنینو سازدموجبات حفظ حیثیت افراد را فراهم می

اعمال منافی با عفهت سهبب    های مربوط بهطرح پرونده دارد. در واقع، عدمرا نگاه می وحیثت

رایج شود و پیوسته  ،در جامعه ر دلیلها باقی بماند؛ زیرا هرگاه جرمی به هشود تا قبح آنمی

گیهرد  می خو ،روان مردم با آن پدیده ها محکوم شوند، رفته رفته ذهن وافرادی به ارتکاب آن

. فقه احناف کهه منبهع حکمهی در حقهوق کیفهری افغانسهتان       شودکاسته می ،و از زشتی آن

 06مرد باشد.ی شان است، اثبات زنا را موکول کرده به شهادت چهار نفر که همه

                                                 
 .  186(، ص2262یگانی، محمد رضا، کتاب الشهادت)قم، مؤلف کتاب، چاپ اوّل،موسوی گلپا .28

 .121همان، ص .24

 .204عوده، عبدالقادر، پیشین، ص .06
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امّا فقه امامیه، زنا را با شهادت سه مرد و دو زن نیز قابل اثبات میداننهد. سهؤالی کهه در      

در   ؟شود این است که آیا به علم قاضی، جرم زنا، قابل اثبات هست یها خیهر  جا مطرح میاین

، چنین بر اساس نظر جمهور فقهای اهل سنت، با علم قاضی، جهرایم جنسهی  فقه احناف و هم

مثل زنا قابل اثبات نیست. به این دلیل که در آیات قرآنی، شهادت چهار نفر را معتبر دانسهته  

طوری که یک فردی عادی بیاید بهه تنههایی   است و قاضی مثل دیگر افراد عادی است؛ همان

گهردد،  شود بلکه خودش به عنوان قاذف، مجازات مهی شهادت به وقوع زنا بدهد، زنا ثابت نمی

ی کامله نزدش نباشد، بهه جهرم قهذف،    قاضی اگر تکلّم کند به وقوع جرم زنا و بیّنهچنین هم

ی کامل داشته باشهد، نطهق بهه آن چیهزی کهه از وقهوع زنها        شود. اگر قاضی بیّنهمحکوم می

ولهی   02داند، حرام است. بنابراین عمل قاضی به علم خودش، بهه طهور اولهی حهرام اسهت.     می

حاکم واجب است که حدود الهی را مانند حدّ زنا و غیهر آن، بهه    فقهای امامیه معتقدند که بر

 علم خود جاری کند.  

جا که عمل زنها غالبهاً در صهورت    باید یاد آوری شود که تشخیص عمل عنف و اکراه از آن

رسد و بر دادرس محکمهه و مهأمورین امنیتهی    گیرد، قدری مشکل به نظر میخفا صورت می

مشخص کند. وجود عنف و اکراه در صورتی که مادی و فیزیکهی   است که وجود عنف را یقیناً

باشد، ممکن است از راه های احراز شود ولی اگر اکراه معنوی باشد احراز و اثبات زنا، مشهکل  

 بیشتری دارد.

                                                 
 «  111ص2ق(ج2211خویی، سیّد ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج)قم، مؤسسه احیاء آثاراالمام الخویی، .02

 



 

 

 
 
 
 
 

په اسالمي شريعت او نافذه قوانينو كې د بيت المال د ساتنې 
 څرنګوالى

 
 دليكوال: څيړنوال فضل الرحيم محمو

 
د بيت المال اصطالح د اسالم د سپيڅلي دين د خوريدو سره سم وكارول شوه، هغه ځاى تهه  
ويل كيده چې د اسالمي دولت اړوند عامه منقول اموال لكه فئ، غنيمتونه او داسي نور مالونه پهه  

 .1كې ساتل كيده
مسلمانانو حق په له هغه وروسته د بيت المال مفهوم ټولو هغو مالونو ته شامله شوه چې د عامو 

كې وي برابره ده كه نغدې پيسې، منقول مال او يا غير منقول شيان لكه ځمكې، تعميرونه او داسې 
 نور وي.

 .2په اسالمي ټولنې کی هغه مالونه چې معين مالك ونلري په بيت المال پورې اړه لري
 لكه چې د افغانستان د اساسي قانون په نهمه ماده كې داسي ذكر شوى:

 نه او نورې تر ځمكې الندې زيرمې او لرغوني آثار د دولت ملكيت دى.كانو
 او په مدني قانون كې داسي تصريح شوې:  

د افرادو د ملكيت پوري مربوط مالونه، خصوصي مالونه او كوم مالونه چې د افرادو د ملكيت 
لونه ګڼهل  پورې مربوط نه وي او عمومي ګټو او ښې ګڼو لپاره تخصيص شوي وي د عامه خلكو ما

 كيږي. عامه مالونه عبارت دي له:  
 د دولت منقول او نا منقول مالونه. .1
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هغه منقول او نامنقول مالونه چې د عامه خلكو د ګټو او ښې ګڼو لپاره تخصهيص شهوي    .2
 وي.

 3هغه منقول او نامنقول مالونه چې د قانون په حكم د عامه مالونو نه پيژندل شوي وي. .3
 

 د بيت المال مخينه
ل اهلل صلي اهلل عليه وسلم په ژوند كې د بيت المال كلمه نده كارول شوې خو د ځينهې  د رسو

احاديثو نه داسې جوتيږي چې د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم په ژوند كې هم د بيت المال دندې 
تر سره كيدلې لكه د عامه مالونو، خمس، غنيمتونو، صدقاتو او د مجاهدينو د سهالح د ثبهت او   

 4دندې او په مناسب وخت كې د هغه د ويش او توضيح كارونه تر سره كيدل.ساتنې 
د لومړي ځل لپاره د بيت المال كلمه د ابوبكر صديق رضی اهلل عنه په زمانه كې وكارول شهوه  
او داسي امر يې كړى وه هغه څه چې ما له بيت المال نه د خپلې نفقې لپاره مصرف كړي وي د ما 

د حضرت عمر د خالفت په زمانه كهې د     5رته بيت المال ته تحويل شي.له مرګه وروسته دې بي
بيت المال نظم جوړ شو او ډير مالونه پكې را ټول او په مناسبه الر كې مصرفيده له هغه زمانې تهر  
اوسه بيت المال ورځ په ورځ منظم شوى او په معاصره زمانه كې د بيت الماهل دنهدې د مهاليې    

 حه كې تر سره كيږي.وزارت د اجراآتو په سا
څرنګه چې د اسالمي ټولنې ولسمشر د مسلمانانو واكمن دى نو د بيت المال د تصرف اختيار 
د مسلمانانو د ولسمشر او يا د هغه داسې نائب چې د نوموړي تصرف اختيار يې وركړى وي، دى. 

كه په خپل خو ولسمشر هم په بيت المال كې د داسې تصرف حق نه لرى چې څه يې زړه وغواړي ل
شخصي مال كې  هغه تر سره كړي پدې صورت كې به بيت المال فاسد او غير منظم شي. د بيهت  
المال شتمنی د عامو مسلمانو د مصالحو په الر كې كارول كيږي د ولسمشر تصرف په بيت المال 

   6كې  د مسلمانانو په خير او مصلحت پوري تړلى ده نه دهغه تر شخصي خوښې او هوس پورې.
يادونې وړ ده چې د بيت المال د ديوان هغه كاركوونكي چې په نوموړي ديوان كې په دنهده   د

بوخت دي د بيت المال په مالونو كې د تصرف حق نه لري د هغو وظيفه يواځې د بيت المال اړوند 
 7مالونو تثبيتول او د هغه څارنه او ساتنه ده.

 راغلي:ماده كې داسي  ۶۶د افغانستان د اساسي قانون په 
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جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې د راغلو واكونو د عملي كولو په برخه كې د افغانسهتان  
د خلكو لوړه مصلحتونه په پام كي نيسي، جمهور رئيس نشي كولي چې د قانون له حكمهه پرتهه   

 دولتي ملكيتونه او شتمنۍ و پلوري او يا يې وبخښي.
كې چې د حكومت اساسي دندې پهه ګوتهه كهوي د    ماده  ۵۷همدا رنګه د اساسي قانون په 

 نوموړې مادې په څلورمه فقره كې د اسې تصريح شوې:
د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او د  -۴حكومت الندې وظيفې لري: ... 

 عامه شتمنۍ ساتل.
صهرف  دغه راز د دې لپاره چې د بيت المال په اړه د ولسمشر او حكومت د خپلې خوښې د ت

مخه نيول شوي وي د افغانستان اساسي قانون پارلمان ته هم د تصميم او نظارت واك وركهړى، د  
 مادې چې د ملي شورٰى واكونه جوتوي، په دريمه فقرې كې داسي ذكر شوي:   ۰۹

د دولتي بودجې تصويب او د پور اخيستو يا وركولهو   -۳ملي شورٰى الندې واكونه لري: ...
 اجازه.

كې د ولسي جرګې د ځانګړي واكونو د بيان په ضمن كې په يوه فقره كې داسهي  په بله ماده 
 8راغلي: د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصميم نيول.

حضرت عمر رضي اهلل عنه به ويل: د بيت المال په اړه زما حالت داسې دى لكه د يتيم د ولهي  
د مصرف ضرورت و نه ليده، ځان ترې ساتم او كه  تصرف د هغه د مال په باره كې، كه مې د هغه

 9مې ضرورت حس كړ نو په مناسبه توګه هغه مصرفوم كله مې چې وسه وشوه هغه بيرته وركوم.
د اسالمي شريعت فقهاء په دې اړه په يوه خوله وايي: وقفي او د بيت المال، مالونهه د يتهيم د   

ال په مالونو كې بې باكه تصرف نهه صهحيح   مال په څير دي له همدې كبله د وقف او د بيت الم
 10كيږي او د هغه پلورل په فاحش غبن جواز نه لري.

 
 د بيت المال حالت: 

كه ولسمشر عادل وي او د بيت المال مالونه له مشروع الرې ټولوي او په مناسب الر كې يې 
 مصرفوي نو پدې صورت كې به بيت المال منظم وي.

ظالم وي د بيت المال مالونه د غير مشروع الرو نه را ټهول  كه چيرې خداي مه كړه ولسمشر 
كړي او يا يې د مشروع الرې نه ټول كړي خو په نا مناسبو الرو كې يې مصرف كړي يعنهې پهه   
داسې چارو كې چې په هغه كې د خلكو او وطن مصلحت نه وي يا په غير شرعي الرو كې، يها دا  
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چې د بيت المال مالونه لكه خپل شخصي ماهل پهه   چې په بيت المال باندې داسې كسان وګماري 
مصرف ورسوي او په غير ضروري چارو كې يې  مصرف كړي نو پدې صورت كې به بيت الماهل  

مهادې پهه مقتضهاء     ۴۹فاسد او غير منظم وي د افغانستان د جمهوري دولت د اساسي قانون د 
يت المال ملكيت ته شامله )ملكيت د تيري څخه خوندي دى( نوموړى حكم شخصي او عامه يا د ب

 ده.
د ټولو فقهاؤ په اتفاق سره هغه څوك چې په بيت المال تيرى وكړي هغه شخص د تلف شهوي  
مال ضامن دى يا به هماغه مال، كه موجود وي وركوي د هالك په صورت كې كه مال مثلهي وي  

يري جزا مستحق د هغه مثل به وركوي او كه قيمي وي، قيمت به يې وركوي د هغه تر څنګه د تعز
 هم ګرځي. 

دغه مفهوم د افغانستان د جزا په قانون كې داسي ذكر شوى: هغه شخص چې د دې قانون سره  
سم مجازات كيږي كه يې د جرم له الرې مال السته راوړى وي نو د مال مالك ته د عين مال پهه  

 كوميږي.وركولو او كه مال موجود نه وي د هغه مثل يا د هغې د قيمت په وركولو مح
هغه شخص چې د جرم د ارتكاب په اثر يې تاوان رسولى وي د وارد شوي تاوان په جبيره ههم  

 11محكوميږي.
 د هغو كسانو په اړه چې په عمومي ملكيتونو تيرى كوي د جزا قانون داسې صراحت لري:

كه څوك عمدًا آبادي، عمومي ملكيتونه د دولتي دوايرو او عامو مؤسسو پهورې خها     -۱
ك يا هغه جميعتونه چې په قانوني ډول د عمومي ښېګڼو د تآمين په غرض تاسهيس شهوي وي   امال

پداسې توګه خراب كړي چې په كلي يا جزيي صورت د ګټې اخيستلو قابليت  ونلري، د احوالهو  
 سره سم په اوږد حبس يا متوسط حبس محكوميږي.

بې نظمى د پيدا كولو پهه  كه د پورتنى فقرې درج شوى جرم د اضطرار په حالت كې يا د -۲
قصد او يا  د خلكو په مينځ كې د وارخطايي او وېرې د پيدا كولو لپاره ارتكاب شهي، ارتكهاب   
كوونكى په اوږده حبس چې د لسو كلونو كم نه وي، محكوميږي. د دې مادې په ټولو حالونو كې 

ب كهړي وي ههم   مجرم په اصلي جزا عالوه د هغه شيانو د قيمت په وركولو چې وران يا خهرا 
 12محكوميږي.

 د بيت المال د مال د اختالس په اړه د جزا قانون مجرم ته داسې جزاګانې په نظر كې نيولي:
د عمومي خدمتونو هر مؤظف چې د دولت يا د افرادو مالونه ورته د وظيفې له حيثه سپارل  -۱

 محكوميږي. شوي وي، اختالس يا پټ كړي په اوږده حبس چې د لسو كلونو څخه زيات نوي،
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كه چېرې د پورتنى فقرې جرم خزانه دار، تحويلدار، د تحصيلي مامور، صراف، د پترولهو   -۲
مامور، د شكرې مامور، ګدام دار، نقدي او جنسي معتميدين، د ارزاقو مؤظفين يا نور اشخا  چې 

، پهه  د وظېفې له حيثه د اختالس شوو يا پټو شوو شيان په ساتنه مكلف وي ارتكاب كوونكى شهي 
 13اوږده حبس محكوميږي.

د عمومي خدمتونو هر مؤظف چې پيسې، قيمت لرونكي پاڼې، متاعګانې يها د دولهت د    -۳
 14ملكيت نور مالونه بې له حقه د خپل مالكانه تصرف الندې راوړي په متوسط حبس محكوميږي.

ه ساتنه د عمومي خدمتونو هر مؤظف چې په يوه عقد يا عمل يا قضيه كې د دولت د ګټو پ -۴
مكلف وي د ګټې د حاصلولو په منظور د خپل ځان يا د بل شخص لپاره ذكر شوې ګټې په كلهي  

 15ډول متضررې كړي په اوږده حبس چې د لسو كلونو څخه زيات نه وي، محكوميږي.
د عمومي خدمتونو هر مؤظف چې په اداره، قراردادونو،عوايدو، واريداتو او يا د دولهت   -۷

و امورو يا د هغه په مراقبت كې مستقيم مكلفيت ولري او دهغهې پهه اثهر د    پورې د نورو مربوط
پورتنيو امورو څخه په يوه كې په خپل نوم يا د بل شخص په نوم د ځان لپاره ګټه حاصله كړي او يا 
د هغې په حاصلولو پسې تشبث وكړي په متوسط حبس چې د دريو كلونو څخهه كهم نهه وي،    

 16محكوميږي.
كسانو په هكله چې د معاشونو جدول يا د دولت دخزانو څخه صادر شهوي   همدا رنګه د هغو

سندونه، فرمانونه، د دولت مهر يا د چارواكو امضاء ګانې، د بانك مالي پاڼې، د اسهنادو د ثبهت   
كتابونه، د مالياتو ټكټونه جعل او تزوير كړي او د عامه منافعو په ضد يې په خپله ګټه وكاروي او يا 

رك او تفريحي ځايونو ته تاوان ورسوي او يا په معدني پيداوارو، اوبو، ځنګلونهو،  داچې سرك، پا
ګاز او برق كې په خپل سر د صالحيت لرونكو مقاماتو له اجازې نه پرته تصرف وكړي او تصاحب 
يې كړي د بيت المال په مال تيرى بلل كيږي او د جزا د قانون په بيال بيلو مادو كهې د نومهوړو   

 17اړه تصريح  شوې او جزا پرې تعين شوې ده.جرايمو په 
 

 د بيت المال كنترول، نظارت او محاسبه:
د شرعي احكامو په غوښتنه په چارواكو الزمه ده چې د بيت المال به دقيقه څارنه كهوي او د  
هغه چا سره چې د نوموړي مالونو په تصرف ګمارل شوي وي د هغه د اجرآتو څيړنه او محاسبه به 

 ورسره كوي.
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رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يو شخص د ازد د قبيلې  د ابن اللتيبة په نامه د بني سليم د قبيلې 
د ذكات په را ټولولو وګمارو، كله چې را ستون شو د هغه سره محاسبه وكړه هغهه تحفهې چهې    

 18وركړل شوې وې هغه يې هم ورنه واخيستلې او د ذكات د مال سره يې يو ځاى كړې.
شر لره ښايي چې د هغو دولتي لوړپوړو چارواكو سره چې د بيت المال په شهتمنيو  بناًء ولسم

الس رسۍ لري، محاسبه وكړي او د هغه معين معاش نه يې چې څه اضافه شهتمنۍ الس تهه راوړي   
وي، مصادره او بيرته بيت المال ته وسپاري، او د دندې څخه د هغو عزل هم شرعَا الزم دى. پهه  

 اغلي:  يوه اثر كې داسې ر
     19عن ابي هريرة قال: استعملني عمر على البحرين ثم نزعني و غرمني اثنى عشر الفًا...

ابو هريره ويلي: زه حضرت عمر په بحرين كې په دنده وګمارلم څو موده وروسته يې له دندې 
 عزل كړم او دولس زره درهمه يې جريمه كړم.

ي شريعت او نافذه قوانينو په غوښتنه د ههر  په پاى كې دې نتيجې ته رسيږو چې د اسالم پايله:
مسلمان وجيبه داده چې د بيت المال په شتمنيو به قصدًا يا تقصيرًا تجاوز نه كهوي د تيهري پهه    
صورت كې تيرى كوونكى د شريعت او قانون په مقتضاء او غوښتنې د پيښ شوي ضرر په عوض او 

فهوم صراحت لري او وايي: هر څوك چې بدلې مكلف دى، او د افغانستان مدني قانون په همدې م
 20د چا مال تلف كړي د ضرر په ضمانت مكلف كيږي.

برابره ده چې كه نوموړى تيرى د غصب په توګه وي يا د اتالف او يا د تقصير او نهاوړه ګټهه   
 اخيستنې په توګه.

 د ضرر د جبران لپاره بيالبيلې الرې موجودې دي يعني تعويض به يا عيني وي يا عوضي. 
په هغه صورت كې چې په بيت المال د غدر او اختالس په توګه تيرى شوى وي د نوموړي مال 

 ونكى په تعزيري جزا هم محكوميږي.د اعادې برسيره تيرى كو
 

 وړانديزونه:
دا يو واضح حقيقت دى چې په افغانستان كې د بيت المال په شتمنيو او په عام المنفعه دولتهي  

تونو د زور واكو له خوا تيرى شوى او خيټه پرې اچول شوې ده د بيت عقاري او غير عقاري ملكي
المال د مالونو د ښې ساتنې  په خاطر او لوټ شوي مالونو د بيرته را ګرځولو لپاره اړوندو مقامهاتو  

 ته وړانديز كيږي:
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دولتي لوړ پوړي چارواكي چې پرته له دولتي دندې څخه بل اعتباري عايداتي مدرك و نهه   -۱
او د ډيرې سرمايې خاوندان شوي دي دقيقه محاسبه دې ورسره وشي، د معاش نهه اضهافي   لري 

 سرمايه دې مصادره او بيرته دې دولتي خزانې ته تحويل شي.
په رسنيو، مسجدونو او تعليمي ځايونو كې د بيت المال د ارزښت او په هغه كې د اختالس  -۲

وشي تر څو د وګړو په ذهنونو كې د بيت المال د  او خيانت د لوېې ګناه په اړه دې خلكو ته توصيه
 مالونو قدر او په هغه كې د الس وهنې او خيانت نه د ويرې روحيه ژوندى شي.

هغه دولتي امالك چې د اشخاصو له خوا په نا قانونه توګه غصب او تصهرف شهوي وي    -۳
ته دې مربوطه ادارې ته اړونده عدلي ادارې دې د قانون د حكمونو مطابق تعقيب او له تثبيت وروس

 وسپاري.
 ماخذونه:

                                                 
 مخ. ۱۴۴ابو يوسف، يعقوب. الخراج  - 1
 مخ. ۲۱۳الماوردي، ابي الحسن. االحكام و السلطانية ،  -2
 مادې. ۴۸۲او  ۴۸۱د افغانستان مدني قانون.  - 3
 مخ. ۳۶. او الخراج ۴۷۰\۱مسند احمد،  - 4
 . ۲۷۷\۱ام اهل الذمة، الشحود، علي بن نائف. الخالصة في احك - 5
 مخ. ۶۹الخراج ،  - 6
 .۲۱۰\۴علي حيدر. درر الحكام شرح المجلة االحكام  - 7
 مادې دوهمه فقره. ۰۱د  –مادې دريمه فقره  ۰۹د  –مادې څلورمه فقره  ۵۷د  –ماده  ۶۶د افغانستان اساسي قانون. - 8
 مخ. ۱۱۵الخراج  - 9
 خ.م ۱۷۹درر الحكام شرح مجلة االحكام  - 10
 ماده . ۶د افغانستان د جزا قانون   - 11
 ماده. ۲۱۹پورتنى  - 12
 ماده .۲۶۸پورتني  - 13
 ماده. ۲۶۰پورتني  14
 ماده. ۲۵۹پورتني  - 15
 ماده .۲۵۱پورتني  - 16
ې مادې د ۷۱۸ماده او ۳۴۷مادې اوله فقره، ۳۲۴ماده،۳۱۸ماده ، ۳۱۳مادې دوهمه فقره ، ۳۱۹د افغانستان د جزاء د قانون د  - 17

 وكتل شي.
 .۱۴۶۳\۳القشيري، ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيشاپوري. صحيح مسلم. - 18
 ، رواه الحاكم. ۱۸۷\۲۱ابن عابدين، محمد امين. رد المحتار ، - 19
 ماده. ۵۷۸مدني قانون  - 20



 

 

 

 

 

 

 مروری مختصری برشورای ملی )پارلمان(

 

 قسمت اول

 محمد رفیع عمریقانونیار 

 مقدمه

صرف نظرازاینکه پارلمان دارای یک مجلس باشد یا دومجلس باید طوری سازمان بندی شود 

 ند .که بتواند به نحو احس وظایف صالحیت های قانونی خود را اعمال ک

نمایندگان طی انتخابات از از سوی مردم برگزیده شوند و پشتوانه که از رأی دهندگان خود 

 دارند قدم به ساختاروتدویر مجلس می گذارند.

قانون باید امکانات ووسایل الزم را دراختیار پارلمان قراردهد تانمایندگان زیر پوشش 

ظ باشند ، ووظایف خود را با خاطر حفاظتی مناسبی از گزند خطرات گوناگون مصئون ومحفو

آرام وبه موقع اجرا نمایند. نمایندگان پارلمان برای اعمال وظایف نمایندگی باید برخوردار از 

آزادی باشند وهم مستقل تا آن که از حکومت ومخالفان خود، آنچه را که می اندیشد بگوید ، 

اید سیاسی واجتماعی شان آنچه را که صالح بداند پیشنهاد نماید وآنچه را که با عق

 سازگاراست درقید طرح ها یا اظهار نظرنسبت به لوایح ،تصویب نماید.

اهمیت اصل استقالل درآن است که نماینده در دوران اعمال وظایف خود ، تحت قیمومیت 

وتابعیت کسی ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد ، استقالل از حیث مادی عبارت است 

رگرفتن درآمد الزم برای نماینده از سوی دستگاه مستقل قانونگذاری ، تا دیگر از تهیه ودرنظ

نیازمند به هیچ مقام ودستگاه بیرون از پارلمان نبوده باشد واستقالل از لحاظ معنوی آنست 

که نماینده خود را جز دربرابر رأی دهندگان وشهروندان ویا به تعبیر وسیعتر ملت ، مسئول 
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الحیت تصمیم گیری ناشی از اراده خود وافکار عمومی را درچوکات ومتعهد نشانسد. وص

 موازین ومقررات پارلمان را داشته باشد.

بدون موجودیت ارگان مسئول قانونگذاری که به انتخاب مردم بوجود می آید، وضع هرنوع 

قانون مشروع تلقی شده نمیتواند ، زیرا اصل حاکمیت اراده مردم است وحکومت هم باید 

 ط خود مردم وازمیان آنها بخاطرتأمین منافع شان تشکیلی شود.توس

کسب آزادی وجلوگیری از تعدی وظلم زمام داران، به مردم به خاطراحقاق حقوق خود ،

مقابله برخاسته درصدد دریافت راه وچاره ای شوند، تا بتوانند حقوق وآزادی شان را دربرابر 

وتجاوزآنها را کوتا سازندیکی ازاین شیوه های  ستمگران وجابران حمایه نمایند، دست تعدی

پسندیده که میتوانستند از حقوق وآزادی های مردم دفاع ومانع فشار وظلم مستبدان گردد، 

تأسیس است تا مردم بتواند ازطریق نمایندگان انتخابی خود ، جلوخود سری وقدرت های بی 

 حد حصر فرمانروایان را بگیرند.

یات نمایندگان مردم است باید توسط خود آنها با رأی آزاد سری، پارلمان که متشکل از ه

از همگانی ومستقیم انتخاب شوند تا بتوانند ممثل خواست آرزو وتمایل مؤکلین شان گردند ،

منافع آنها به نحوه درست دفاع نموده ، نمایندگان قوه اجرائیه را انتخاب نموده براعمال 

 ورفتارآنها نظارت نمایند.

 

های کلیدی : پارلمان ، شورای ملی ، ولسی جرگه ، مشرانوجرگه ، نمایندگان ، واژه 

 کمیسیون وکمیته ها 

 تعريف پارلمان :

پارلمان عبارت از هئیت یا مجموعه ای از افراد انتخابی ای است که وظیفه وضع وتصویب 

 قوانین ونظارت براجراآت حکومت را دارا می باشند.

ده و اساسی تشکیل دولت است که بعد از بوجود آمدن مفکوره پارلمان یکی از سه رکن عم

تفکیک قواه عرض وجود نموده ودرتمام کشورها ، دارای نظام دموکراتیک ، موجودیت آن 

 2ضروری دانسته میشود.

                                                 
Purlimm 2 فرانسوی 
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مجمع یا مجامع رسمی که .» داکترجعفر لنگردی، واژه پارلمان را چنین تعریف نموده است 

را داشته باشند ووظیفه اساسی آن تصویب قانون و بودجه می صالحیت دستور واخذ تصمیم 

 1باشد.

مجمع که » غالم رضا پارلمان را معادل قوه مقننه دانسته درتعریف آن می نویسد : 

درهرکشوربرای وضع وتصویب قوانین ، نظارت براجرای آنها از سوی مردم برگزیده میشود که 

دم انتخاب می گردد درکشورهایکه به موجب معموالً با رأی مستقیم ، مخفی وهمگانی مر

 3« قانون دراصل تفکیک قوا پیروی میکند ، پارلمان قوه مقننه را تشکیل میدهد 

» داریوش آشوری پارلمان را نهاد یا سمیول حاکمیت مردم یا دموکراسی دانسته می گوید:

وی مردم هیئتی را که هرکشور برای وضع وتصویب قوانین ونظارت براجرای آنها از س

 2«برگزیده میشوند پارلمان میگویند 

درفصل پنجم بیان  2301قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان مصوب سال »

نموده است: شورای ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حیث عالترین ارگان تقنینی 

 مظهر اراده مردم آن است واز قاطبه ملت نمایندگی میکند .

ا درموقع اظهار رأی مصالح عمومی ومنافع علیای مردم افغانستان را مدار هرعضوه شور

 2«قضاوت قرارمیدهند

 سابقه پارلمان

دانشمندان حقوق وعلوم سیاسی بخاطر تثبیت حقوق وآزادی های مردم ومرجح شمردن آن 

،تأمین عدالت جلوگیری از ظلم واستبداد وتکیه زدن برقدرت های مطلق العنان ومقابله 

رابرحق تلقی ودرنهایت به میان آوردن نظام دموکراسی با تحقق خواست ها وآرزو های درب

مردم وتشکیل نهاد های دولتی , سعی بلی، به خرچ داده ونظریات خوبی درمورد ارائه نموده 

اند . به شهادت تاریخ برای باراول پارلمان مجالسی که درآن مردم اجتماع نموده وروی 

هر وکشور بحث می نمودند دریونان قدیم وروم باستان تشکیل شد مسایلی مهم واساسی ش

گرچه این مجالس مانند پارلمان های امروزی نبوده اما دروقت وزمان خود موثرترین وسیله 

                                                 
 «نشرگنج دانش  2311چاپ ششم سال  212ترمینولوژی حقوق صفحه » نگردی داکتر محمد جعفر ل -جعفرلنگردی1 

 تهران  2304چاپ سال  02علی بابائی غالم رضا فرهنگ روابط بین الملی صفحه 3 
 2311چاپ دوم سال 10آشوری داریوش دانشنامه سیاسی صفحه  2

 ماده هشتاد ویکم قانون اساسی افغانستان.2 
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تطبیق دموکراسی با استفاده از آراء درحل مسایل مهم پنداشته می شد که گاهگاهی این 

نی به عوض آن که نمایندگان انتخابی دموکراسی به شکل مستقیم آن تطبیق می شد یع

مردم اجتماع نموده وتصمیم بگیرد ، مردم شهر اجماع نموده ودر مورد سرنوشت خود 

تصمیم می گرفتند. به همین گونه تشکیل شوراهای )سبها وسمیتی( درآریانای کبیرنیز 

اجتماع نمایان گر تمدن این خطه باستانی بود که درمورد تعیین سرنوشت مردم ووطن شان 

 می نمودند.

دردین مقدس اسالم شورا واهل مشوره ، تشکل واقامه دولت تأمین عدالت ، رعایت حقوق 

وآزادی های اساسی مردم درساحات مختلف ، حق دادن به مردم درتشکیل دولت وانتخاب 

زعیم ، تأمین امن نظم ، جلوگیری از فساد وظلم از جمله اهم مطالبی است که روی آن از 

ثاروتألیفات مفیدی بجا مانده است بعد ازیونان باستان وروم قدیم ، تشکیل نهاد های فقها آ

دموکراتیک وتطبیق دموکراسی  درکشور انگلستان قدامت وپیشه تاریخی دارد زیرا زمینه 

تشکیل چنین نهادی دراین کشور ازنظر رشد فرهنگ وکلتورسیاسی واجتماعی مردم 

 بقات بورژوازیبه تناسب به سایر جوامع مساعد بود.وانکشاف سطح رشد اقتصادی ظهور ط

( توسط           magna charta( منشوربزرگ ملی) 2122درسال ) درقرن سیزدهم عیسوی

john) شاه وقت کشور انگلستان درشصت وسه ماده به امضا می رسد که نخستین قانون )

 می رود. عمده وقدم بزرگ به خاطر تأمین حقوق وآزادی های فردی به حساب 

این قانون دربرابر قدرت های مطلقه شاهی محدودیت های را وضع نموده ، چنانچه درماده 

سی ونهم آن به آزادی ها وامتیازات اتباع تاکید صورت گرفته است این منشور حرکتی بود از 

  0پادشاهی مطلقه بطرف پادشاهی مشروطه .

هه.ش( 2128 -2122نستان سالیان )برای اولین بار برنامه اصالحی درسیستم دولتی افغا

 مطرح گردید. "افغان"درزمان سلطنت امیرشیرعلی خان از طرف عالمه سید جمال الدین 

گرچه این برنامه های اصالحی دومین ....... برتانیه ومشکالت داخلی ، به رکود مواجه و سید 

لیت های وی تنگ جمال الدین افغان که از وضع موجود وتطبیق اصالحات نا امید وعرصه فعا

 ومحدود گردید مجبور به ترک وطن شد .

                                                 
 731ولی " پارلمان چاپ اول صفحه قانونپوه محمد اشرف " رس6 
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مفکوره نهضت مشروطیت و به میان آمدن پارلمان )شورای ملی( درافغانستان بعد از گذشت 

یک دوره خموشی طوالنی دراواخر قرن دوازدهم خورشیدی مطرح می گردد با ختم زمام 

فضای  نسبتاً آرام درکشورحاکم داری امیرعبد الرحمن خان دردورة امیر حبیب اهلل خان که 

شد ، تحت تاثیر افکار وتمایالت ملی وآزادی خواهانه ونهضت های اصالحی کشورهای منطقه 

با استفاده از این وضع پیش آمده عده از روشنفکران واصالح طلبان که متشکل از اقوام 

را واقشار مختلف کشور بودند طرح نوگرائی سیاسی تحول فرهنگی ومشروطه خواهی 

ریختند، ضدیت با استبداد داخلی واستعمار خارجی را شعار خود قرارداده وخواهان استقالل 

 ملی گردیدند.

با رسیدن شاه امان اهلل براریکه قدرت استقالل کشورتأمین ونظامنامه اساسی دولت علیه 

ت افغانستان به عنوان بزرگترین وثیقه ملی نافذ گردیده وبتاسی از آن نظامنامه تشکیال

اساسی تدوین ودرآن تشکیل اساسی دولت اعم از تفکیک قوا وخاصتاً شورای دولتی تسجیل 

وپیشبینی گردید. ضمن توضیح تشکیل دولت که هرسه بخش حکومت قضاء وشورای دولت 

درآن ذکرگردیده است . دررابطه به تشکیل ووظایف شورای ملی دولت تصریح نموده است 

 که : 

اعضای نخبه  1(2ی دولت از افراد ذیل تشکیل می یابند)اعضای منتخبه مجلس شورا

هروالیت وحکومت اعلی از میانه خود شان به قرار تفصیل آتی به اتفاق آراء نفری انتخاب 

نموده به شورای دولت می فرستند وهمه ایشان به شکل مجموعی اعضای منتخبه شورای 

 دولت را تشکیل میدهند.

ن با رشد وتکامل که درسایر کشور ها صورت گرفت  درعرصه درافغانستان برای باراول همزما

کشورها  با استرداد استقالل تا قبل از دهه دموکراسی درراه برآوردن دموکراسی پارلمانی 

گامهای خردمندانه برداشته شده دورة تقنینی مدرن از آغاز سلطنت اعلحضرت امان اهلل خان 

 8آغاز گردید.

                                                 
 نظام نامه تشکیالت اساسی دولت  134ماده 1 

 .2382نسیمی یاسین محمد پوهنیار رابطه پارلمان با حکومت های افغانستان دردهه دموکراسی چاپ سال 8 
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دولت وشورای والیات درنظامنامه تشکیالت اساسی شاه امان برای اولین بار تشکیل شورای 

( آن شورای دولت 34اهلل خان به شکل رسمی وکتبی آن پیشبینی شده ، بر طبق ماده )

درمرکز وشورای محلی درحکومات ووالیات کشورتشکیل گردید. واین شورا ها وظیفه 

شبه پارلمان کشور را  مشورتی را عهده داربودند ، شورای دولت درواقعیت حکم نخستین

درنظامنامه اساسی دولت علیه  4(2داشت و این شورا وظیفه مشورتی به دولت را داشت )

( هه ش دررابطه به شورای دولت ومجالس مشاوره ده ماده اختصاص 2362افغانستان سال )

( که درمرکز شورای دولت تشکیل گردید که ترکیب آن 24الی  34یافته است طبق مواد )

اعضای انتخابی وانتصابی بوده تعداد اعضای انتخابی درنظامنامه تشکیالت اساسی ذکر شامل 

گردیده است که از طرف مردم برای مدت معین انتخاب می گردیدند واعضای انتصابی که 

تعداد آن مساوی به تعداد اعضای انتخابی است  باید واجد شرایط الزم مندرج درقانون 

 اساسی باشند.

ماده به شورای ملی اختصاص یافته بودکه . مطابق  23درحدود  2326سال  دراصول اساسی

 آن دو مجلس پیشبینی گردیده :

مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی  26یک مجلس شورای ملی ودیگری مجلس اعیان 

( 3کشوردانسته شده وتعداد آن محول به اصولنامه انتخابات بودند ودورة کارپارلمان برای )

 ین گردیده بود.سال تعی

 ساختار پارلمان يا شوراي ملي

پارلمان برای پیشبرد امور محوله دارای تشکیالت خاص بوده برخی ازاین نهاد ها مشغول 

اجرای کارهای مسلکی داخل وخارج مجلس پارلمان میباشد که بنام هیات اداری یا هیئت 

( کمیسیون های دایمی ، رئیسه )اعم از رئیس نایب اول ، نایب دوم ، منشی ونایب منشی 

کمیسون های موقتی وخاص یاد میگردد. دیگر بخش اداری است که مسولیت فراهم نمودن 

تسهیالت کاری برای مجالس ونمایندگان را به عهده دارد درپهلوی آن کمیسیون های 

مسلکی مشورتی وجود دارد که درساحة قانونگذاری به هیئت اداری وکمیسیون ها مشوره 

                                                 
 هه ش2362نظام نامه اساسی دولت عالیه افغانستان سال 4 

 2326ال عقرب س8اصولنامه ساسی  12الی  11مواد 26 
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شورای  22را اعطا ودر سهل ساختن امور مسلکی آنها را کمک ومساعدت می نماید.های الزم 

ملی متشکل از دومجلس ، ولسی جرگه ومشرانوجرگه می باشد.هیچ شخص نمیتواند دریک 

 وقت عضویت دردومجلس را داشته باشد.

اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری ومستقیم انتخاب 

ی گردند تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دوصد پنجاه نفر می م

 باشد ، اعضای مشرانوجرگه به ترتیب ذیل تعیین وانتخاب میشوند:

ازجمله اعضای شورا های هروالیت ، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت  -2

 چهارسال .

نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت سه ازجمله اعضای شورای های ولسوالی یک  -1

 سال .

یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر وبا تجربه به شمول دو نفر نمایندگان  -3

معلولین ومعیوبین ودونفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج 

 ین زنان تعیین می نماید.سال ، رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد از این کرسی ها را ازب

اعضای ولسی جرگه سن بیست پنج سالگی را درروز کاندید شدن واعضای مشرانو جرگه سن 

 (21سی وپنج سالگی تکمیل کرده باشند.)

 

 
 صالحيت هاي پارلمان

پارلمان منحیث قوه مقننه ورکن مستقل دولت دارای یک سلسله صالحیت های است که 

ور تسجیل وتوضیح می گردد. تفاوت ندارد که پارلمان از یک معموالً درقانون اساسی هر کش

مجلس تشکیل شده باشد یا دارای دومجلس باشد رژیم سیاسی کشور ریاستی باشد یا 

پارلمانی ویا مختلط ، پارلمان درتمام کشورها جهان دارای صالحیت های عمده ذیل می 

 23باشد:

                                                 
 126قانونپوه محمد اشرف رسولی پارلمان صفحه 22 

 قانون اساسی افغانستان فصل پنجم شورای ملی.21 

 فصل پنجم قانون اساسی شورای ملی23 
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 وضع وتصویب قانون  -

 تصویب معاهدات -

 دجه وامور مالی وکنترول ازاجرای آن.تصویب بو -

 انتخاب مقامات اجرائی -

 نظارت براعمال حکومت -

ازجمله صالحیت های مندرج قانون اساسی بعضی از آن شامل صالحیت هردو مجلس 

 شورای ملی وبرخی به مجلس اول یا ولسی جرگه اختصاص داده شده است.

رای ملی یا هردو مجلس ولسی طبق حکم مندرج قانون اساسی صالحیت های مشترک شو

 جرگه ومشرانو جرگه مشتمل است :

 شورای ملی دارای صالحیت های ذیل می باشد:

 تصویب ، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنینی. -2

 تصویب پروگرام های اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی وانکشافی . -1

 تصویب بودجه دولتی واجازه اخذ یا اعطای قرضه  -3

 د واحد های اداری تعدیل ویا لغوه آن.ایجا -2

 تصدیق معاهدات ومیثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن . -2

 22سایر صالحیت ها ی مندرج درقانون اساسی  -0

به همین گونه صالحیت های اختصاصی ولسی جرگه درقانون اساسی شامل موارد ذیل می 

 باشد:

 از هریک از وزراء مطابق به حکم نود ودوم قانون اساسی . اتخاذ تصمیم درمورد استیضاح -

 اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی وبودجه دولتی. -

 22تائید یا رد مقرری ها مطابق به احکام این قانون اساسی  -

بطورعام صالحیت ها شورای ملی که درمواد مندرج قانون اساسی دربخش های مختلف ذکر 

 می باشد: گردیده قرارذیل

 تصویب تعدیل یا لغوه قوانین یا فرامین تقنینی. -2

                                                 
 ماده نود قانون اساسی 22 

 ماده نود ویکم قانون اساسی22 
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 تصویب بودجه دولتی وکنترول از اجرای مصارف آن . -1

 اخذ اعطای قرضه که از طرف حکومت پیشنهاد می گردد. -3

 تصویب معاهدات ومیثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن. -2

 دولتی که از طرف رئیس جمهورتعیین وپیشنهاد میشوند تائید مقرری ها مقامات عالی -2

 20نظارت از اعمال حکومت ، واستجواب از وزراء  -0

 تصویب خطوط اساسی سیاست کشور. -1

 تصویب پروگرام های انکشافی ، اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی وتکنالوژیکی. -8

 ایجاد واحد های اداری لغو یا تعدیل آنها . -4

 حرب ومتارکه .تائید اعالن  -26

 مصونيت پارلماني

مصونیت پارلمانی عبارت است از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمانی را زیر 

 پوشش حمایت خود میگیرد و از تعقیب قضائی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند .

به  تعرض به نماینده ، ممکن است از ناحیه حکومت صورت گیرد یا ازسوی افراد ، ولی

هرحال ، نتیجه یکی است : آزادی عمل نماینده سلب میشود زیرا خود را هردم درخطر 

توطعه ها ، زمینه سازی ها وتحریکات می بیند ومجبور میشود که مواظب گفتار وکردار 

 تصامیم خود باشد.

اصل مصونیت علی االصول ، استثنایی برقاعده برابری شهروندان دربرابر قانون وعدالت است 

 درآغاز کار به منظور دفاع از عمل کردهای پارلمانی، برحسب ضرورت پذیرفته شده است.و

از آن هنگام ، هنوز نهاد پارلمانی ، مراحل تکوینی خود را طی نکرده بود وهنوز به آن اندازه 

نیرومند نبود که بی مدد این گونه تمهیدات  بتواند به موجودیت خود ادامه دهد لیکن 

های که پارلمان به پیشرفت وانسجام الزم رسیده ودراصطالح ریشه گرفته  امروزه درکشور

                                                 
 قانون اساسی افغاسنتان 83و-89-87-98مواد 76 
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است ، این امرظاهراً موجه به نظر نمی رسد. هستند بعضی از حقوق دانان که اصل مصونیت 

تلقی می کنند ومباینت آن را با تساوی حقوق شهروندان ،خاطر نشان می « امتیاز»را نوعی 

درممالک صادق است که نظام قضایی به آن درجه از رشد  سازند. البته این نظریات ، فقط

واستحکام رسیده باشد که حفظ وحمایت از نمایندگان نیز، درشبکه آن با اطمینان امکان 

 21پذیرگردد

)هیچ عضوشورای ملی به علت رأی یا نظریه که درهنگام اجرای وظیفه ابرازمی دارد مورد 

 28تعقیب عدلی قرارنمیگیرد(

 مان دربرابراهانتحمایت از پارل

حفظ حقوق پارلمان ، دربرابر اهانت جزامتیازاتی است که درخصوص نهاد واعضای مجالس 

قانونگذاری درنظرگرفته شده است. درممالکی نظیربریتانیا این حمایت بوسیله خود پارلمان 

 به عمل می آید . لذا اگر نماینده مرتکب جرم توهین وافتزا نسبت به پارلمان یا یکی از

اعضای آن توهین انجام دهد، خود مجلس به صورت داد گاه تشکیل جلسه می دهد وبه جرم 

ارتکابی رسیدگی می کند ودرصورت که نماینده محکوم شود، ممکن است مجازات های زیر 

 درباب وی اعمال گردد:

 اخطاررسمی توسط رئیس مجلس ، درجلسه عمومی. -2

 توبیخ نماینده درجلسه علنی ورسمی. -1

زندان دراین صورت نماینده را به افسر مربوط پارلمان می سپارند تا او را به یکی از زندان  -3

 ها انتقال دهد.

عالوه برآن ، ممکن است پارلمان تصمیم بگیرد که نماینده را برای رسیدگی از پارلمان 

اخراج کند این شیوه که درحقیقت مشتبه شدن قاضی واصحاب دعوی است ، درکشورهای 

 ن آسترلیا ، کانادا ، هند ، آیرلند وزیالند جدید رواج دارد.چو

ازسوی دیگر ، گاهی اهانت یا حمله به نمایندگان وضرب وجرح آنها به وسیله تماشاچیان 

صورت می گیرد. دراین حال ، قانون کوشیده است با وضع مقررات سخت وسرکوب کننده ، 

                                                 
 02حقوق اساسی ونهادهای سیاسی صفحه 21

 ماده یکصدو یکم قانون اساسی افغانستان.28 
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وش تعرضات گروهی واحساسات عوام اجازه ندهد که حیثیت وآزادی نمایندگان ، دستخ

 الناس قرارگیرد. 

ضمانت اجرائی این قبیل مقررات ، بسیار جدی است واگر تعقیب این گونه جرایم ومجرمین 

 آنها به دست خود پارلمان هم نباشد دست کم زیرنظارت این نهاد انجام می پزیرد.
 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 هاادارات حقوق؛ وظایف وصالحیت
 قمست دوم

 کاشف منیب محمد 

 مبحث سوم 

 ت کابل ياست حقوق والير يت اليساختار تشک

، کابل تیدر وال یحقوق یایاد قضایازد کثرت نفوس و نظر بهکه م یچنانچه گفته آمد  

ات کشور یوال ریسا س تا اکنون نسبت بهیسأ از بدو ت نیز تین والیحقوق ا ةرال ادیتشک

است حقوق ازطرف یرتشکیل موجوده،  در ن ملحوظیهم یکه رو، تفاوت فاحش داشته است

 ت کابل درنظرگرفته شده است.یصالح در سطح والیمقامات ذ

 شعبات مربوطه یآن را، انسجام ورهبر ةف عمدیت کابل که وظایاست حقوق والیر   

ک یس آن  رأ دهد، دریل مکیتش یوحکم یقیاشخاص حق یوتجارت یل حقوق مدنیتحصو

 یحقوق امور شهر هایتیل خود دارای آمریتشک درو  دارد قرار (1)س بست رتبهینفر رئ

 یتجارت کارشناسان حقوق مدنی و یمسلک یاعضا و یت اداریری، مدیوامور اطراف

 م:یینمایح میتوض ح ویتشر ذیالً که هرکدام را طور جداگانه؛باشدمی

اشخاص  یتجارت وق مدنی وقل حیف آن تحصی: که اهم وظایت حقوق شهریآمر -الف 

 تین آمریا .دارد رار( ق3) ک نفر آمر بخش بست رتبهیس آن أر باشد، درمی یوحکم یقیحق

 یهرمدیریت آن دارا و باشدکابل میرشه یحقوق به سطح نواح یت عمومیریمد( 21) یدارا
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 و یقیاشخاص حق یتجارت ل حقوق مدنی ویصتح که( 2) بست رتبه عمومیک نفر مدیری

 یت عضو مسلکآاجرا ةونظارت ازنحو یتجارت وق مدنی وحقة اصلی و ایقضا ی، بررسیحکم

 ین گونه هر مدیریت حقوق نواحیبه هم .باشدگردد، میانها محسوب می ةف عمدیاز وظا

که  .باشدمی( 2) بست رتبه یتجارت حقوق مدنی و ینفر عضو مسلک کی یدارا یشهر

 ( ویلیفام ون وی، دیک های مدنی )امالاوراق بخش ض ویعرا یبررس ف مهم آنهایوظا

 یذ احکام قطعیتنف ق ویتطب احکام قانون و بقان مطینیل حقوق ثابت دای، تحصیتجارت

 باشد.کم می محا ییونها

 یتجارت ل حقوق مدنی ویت را تحصین آمریا ةف عمدی: وظایت حقوق اطرافآمری –ب  

 (3) هبخش، بست رتب نفر آمر کیس آن أر در، که دهدیل میتشک یحکم و یقیاشخاص حق

 .باشدکابل می یهایحقوق به سطح ولسوال یت عمومیریمد (22ی )ت داراین آمریدارد. ا قرار

بست عمومی ر مدیرفک نی یدارا یشهر یهای حقوق نواحنند مدیریت ت مایریکه هرمد

 یشهر یهای حقوق نواحتیریف مدیز مشابه به اهم وظایآن ن ةف عمدیوظا که (2)رتبه 

 حقوق مدنی و یعضو مسلک نفر کی یدارا یت حقوق ولسوالیریهر مدباشد. هکذا است، می

، یتجارت حقوق مدنی و ةواصل یایقضای بررس که عالوه از، باشدمی (2) بست رتبه یتجارت

محاکم  یی نها و یق احکام قطعیتطبظیفة ن طبق احکام قانون، وینیدا ةل حقوق مثبتیتحص

 شود.ف آنها محسوب مییاهم وظاز ز این

 ت شان رتبهسب و نفر (3) : که تعداد آنهایرت تجا حقوق مدنی و یمسلک یاعضا – ج  

ی تجارت های مدنی وبخش یات حقوقیشکا یسرف مهم آنهارا بریوظا .باشدمی (2)

، ت آنهاآمشوره به استهدا یةها( و ارای)ولسوال یاطراف و یشهر یهای حقوق نواحمدیریت

کم  محا ییونها یم قطعاق احکیتطب ذ ویتنف قانون و ن وفق احکامینیل حقوق ثابت دایتحص

 دهد.یم لیتشک

اسناد یرشنهادات وسایب، پیمراحل مکات یف مهم آن طیکه وظا :یمدیریت ادار -د

دفتر  ربط، نظارت ازی ذ ر مراجعیسا ن ارتبا ط بایمأت کابل، تیاست حقوق والیواصله بر

باشد، های مربوطه میغ آن به بخشاست وابالیجلسات ر یب آجندایترت ست و ایر یحاضر

 یکه هرکدام دارا (0) بست رتبه یمامور ادار نفر دو و (2)ر بست رتبه یک نفر مدی یدارا

  باشد. یف جداگانه اند، میوظا ةحیال
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 یعل وسیت کابل با وجود داشتن تشکیست حقوق وال ایاست که ر یآور یاد بل اق  

، یواطراف یهای حقوق امور شهریتن به شمول آمرآ ی، شعبات مرکزیحقوق یایوتراکم قضا

 یمسلک یواعضا یشهر ةن گای هفده حقوق نواحعمومی های ، مدیریتیمدیریت ادار

باب  (26)همه در، شوندشعبه می (12) بال، بهاً که جمع یسان حقوق مدنی وتجارت کارشنا

یت حقوق که هرکدام به مدیر (2)هاازاطاق ینمایند که در بعضت مییاطاق جابجا شده وفعال

هر اطاق به  ینفر ید مجموع ا ن حساب تعدیبه ا شوند ونفر می( 2)ران مربوط یشمول اج

 اًبیکه قدامت تقره ذکرتم یقها اطا ه اند. رسد، جابجا شدتن می (20)ن بهیمراجع ی استثنا

 او وه برآنندارند عال  یچندان وضع بهتر یبهداشت و یلحاظ صح صد ساله دارند، نه تنها از

ر شده  در آنها انبا ینسبت کمبود جا ه نیزهای مربوطمدیریت ةن سا لیق وسوابق چند  را

 فساة نیده وزمیلش کش ت کارمندان حقوق را به چاآاجرا یتین وضعیمنوال چنین است. به ا

ن اداره یات اآمردم را نسبت به اجر وبی اعتما دیرا مساعد ساخته  یروکراسووب یر ا د د ا

، نیه وجلب اعتماد مراجعیصن نقیرفع ا یبرابناءً الزم است تامقامات مسئول زد. یسا شتر میب

ن راستا بردارند. یرا را د یعمل یهااسرع وقت ممکنه عطف توجه مبذول فرموده وگام ر د

به  یده گیورس یسربه خصوص بر یبرد هرامریشر پ سب د منا یجاپر واضح است که را یز

را  ییسزا هب لبد، نقش مهم وطیشتر را میدقت وتعمق ب فکر آرام و که یموضوعات حقوق

 .دارد

 فصل سوم

 هاي ادارات حقوقيتوصالح يفوظا

( قانون 31) ةهای ادارات حقوق در پرتو حکم مادتیح ف وصالیت، وظایطرز فعال  

( سال 180شماره) یرسم ةدیجر ةل حقوق منتشریکشور توسط قانون طرز تحص یاساس

ر ی در صورت لزوم از سا م شده ویباشد، تنظی( ماده م20( فصل و )0) ا یکه دار ق. 2216

تجارت، اصول  ةم ت مدنی، اصولنا فذه به خصوص قانون مدنی، قانون اصول محاکما ن نایقوان

 این ریه زن، فرامیقانون منع خشونت علی، نداریم امور زمی، قانون تنظیت تجارت کما محا

 بطه به متمرد ش. در را2/22/2313(مؤرخ 331نمبر ) ینیمان تقنژه فریبه و یست جمهور

( سال 113شماره) یمسر ةدیجر ةه منتشرحل ت صا ات محاکم ومقا ماین از احکام و هدای

 یرسم ةدیجر ةش. منتشر28/8/2381رخ ؤ( م83نمبر ) ینیوفرمان تقن. ش 2312

استفاده  یزن و مقررات، نیامفر، نیر قوانی ک وسا امال ةش. در بار 2383( سال 820شماره)
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 گای یهل ت عد ر ا ز ارات حقوق و حقوق، اد یلاول قانون طرز تحص ةبق ماد شود. که مطامی

 و بوده و یو حکم یقیص حق اشخا یحقوق مدنی و تجارت یلوتحص یه گ دینه مرجع رس

 ض واردیراکم مکلف به ارجاع ع محا ین قانون تمام ادارات به استثنای( ا2) ةفق صراحت ماد

( قانون 21)ة ( ماد1) ةن گونه فقریباشند. به همیه میل به ادارات حقوق وزارت عد یحقوق ة

 یض حقوقیم عرای وه بر محاکم، ادارات حقوق رامرجع تقد ز عالیت مدنی ن کما اصول محا

 د. یدانم

در چهار بخش قرار  یهل های ادارات حقوق وزارت عدتیف وصالحیبه صورت عموم وظا  

    :گرددصه می ل خالیذ

 ؛ یوحکم یقیص حق اشخا یحقوق مدنی وتجارت یلطرز تحص -2

 ؛یکم در موضوعات حقوق مدنی و تجارت محا یی و نها یذ احکام قطعیتنف -1

مات مصالحه  خد ا یةو ار ییابتدا ةدر مرحل یض حقوق مدنی و تجارتیعرا یبررس - 3  

   ی؛گرینج ایوم

ش. وظیفة ارایة خدمات 2346ش. الی اواخر 2382قوق ازسال گفتنی است که ادارات ح 

ش.حسب لزوم دید 2342را نیز به عهده داشتند، که در اوایل سال آگاهی عامة حقوقی

ریاست  مقامات ذیالح، این وظیفه با مجزا شدن تشکیل مبلغین آگاهی عامة حقوقی از

                                                              به آن اداره تعلق گرفت. های حقوقی وزارت عدلیه،عمومی حقوق به ریاست عمومی مساعدت

 مبحث اول

 يحکم و يقياشخاص حق يل حقوق مدني و تجارتيطرز تحص

گانه ، یفذه نا ینفت ادارات حقوق مطابق احکام قوان ایکار  که در فوق تذیهمان طور 

که وفق صراحت ، باشدیم یو حکم یقیحق ص اشخا یل حقوق مدنی وتجارتیمرجع تحص

 یرسم ةضیحق توسط عر یلحقوق، مطالبة تحص یلقانون طرز تحص (4) ةماد (2) ةفقر

ضه یباعر هز همرایا نقل سند نیاصل  هن مادی( ا3) ةت فقریگیرد و حسب هداصورت می

مکلف  ل حقیحقوق به تحص ةرار آن ادیشود، درغحقوق نشان داده می ةتوسط عارض به ادار

 تواند.یشده نم

ن یکه در ا، نداشته باشد یدولتة فیوکدام وظ بوده ی د عارض ممکن است شخص عا 

حقوق عارض ة ش به اداریخو یقانون یلا توسط وکیشخصاً  )مطبوع( یرسمة ضیصورت با عر

حقوق  یدعاتت عارض، اسیا نقصان اهلید.و در صورت فقدان ینمایشود و مطالبة حق ممی
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یضی وعرا. گیردضه صورت میین نوع عریآن با ا یا ولیم ی، قیتوسط وص یو یتمدنی وتجار

 از طرف عارض، به ادارات حقوق تقد یت قانونیص ثالث بدون داشتن صالح که توسط اشخا

ن یشود. مگردرارفته نمیی ض پذیعرا ی( قانون وارس14) ةبق صراحت حکم ماد م شود، مطای

ر موارد  نکه دیشده وآن ایی د رنظر گرفته  زن استثنا هیر قانون منع خشونت عل ب دیپرنس

ع در تصرف ارث، نمثل م؛ شته باشد شتر رجحان دایآن ب یحقوق ةه زن که جنبیخشونت عل

ک زن و یش از یاز دواج با بی، نون نکاح قبل از اکمال سن قای، ل شخصامنع تصرف در امو

توانند ز میین یاقارب و، )زن متضرر(خشونت  یالیهع نیرت عالوه بر مجصو نیره. که درایغ

در همچو موارد ادارات حقوق . بناءً ندی حق نما ةت نموده ومطالبی شکا اًبه ادارات حقوق رسم

 2شوند.شته می ا ض پندین عرایچن یسروبر یه گ دیمکلف به رس

مور دولت، محصل پوهنتون، متعلم  ، مایض قا، مسلح یکه منسوب قوایهمچنان عارض 

 یدعرض سف ةاد شده در ورقیقانون  (2)ة بق ماد تواند مطایا هم محبوس باشد، میمکتب و

 ند.ی از ادارات حقوق استدعای حق نما، ستین ینون قا ةکدام مشخص یکه دارا

ت  ( قانون اصول محاکما82)ة کر است که در مطالبة حق حسب صراحت ماد الزم به تذ 

ا یه یعل یا عارض تابع محل سکونت مدعی یعل حقوق، مدیقانون طرز تحص (0)ة مدنی وماد

 ه یمعروض عل

 باشد.یم

عبارت از  یوحکم یقیت اشخاص حقیص هویتشخ ةث عنصرمتشکلیومحل سکونت منح

که ، سازدیک مکان میمتعلق و مربوط به  یاست که شخص را ازنقطه نظر حقوق یی جا

صالح همچو یذ ینها ارگای، ک شخص درحاالت بروز دعویت محل سکونت یقت تثبیدرحق

 د.ی نمایص مین و تشخییارا تعی قضا

به مسکن  ل حقوق عارض مکلف است تای( قانون طرز تحص0) ةس حکم ماد پس بر اسا 

ر آن محل  د یهکه معروض عل یحقوق ة ادار خود را به ةضیمراجعه نموده وعر یهمعروض عل

نکه یاول ا رفته شده؛ی م پذب استثناء هین پرنسیدر ا ید. ولیم نمایسکونت داشته باشد، تقد

که به مسکن معروض  یسترض مکلف ن عا، از عقد ازدواج یش کسوت نا ل نفقه ویدر تحص

 ةحقوق محل سکونت زوجه مکلف است تا به ادار ةن صورت اداریرا ه مراجعه کند، دیعل

                                                 
 ش.0088(، کابل، 181وزارت عدلیه، جریدة رسمی شماره) -0 
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 توانند بهمی یون مسافر و کوچی ن ومدینکه دایدوم ا. طالع دهد ا حقوق محل زوج رسماً

ون هر دو مکلف به ی ن ومدین صورت دای، که درانمایندحقوق مراجعه  ةن اداریکتری نزد

 باشند.حقوق می ةبه ادار ینت کتب دادن ضما

د بوده ودر  بود وباش متعد یجاها یدا شوند که دارایپ ین ن ممکن است کسا همچنا 

ر از محل یگر راغید مختلف یه قرار گرفتن، جاهایا معروض علی یحقوق ةزع صورت بروز منا

 د ا ش قلمدیل سکونت خوحم، نب مقابل ت جای واذ یطر سرگردان خای، بش اصل بود وبا

ل حقوق، محل ی(قانون طرز تحص1) ةن معضل در مادینه غرض رفع ا که خوشبختا ؛ندینما

 ده است:    ین گر دییف و تبیل تعری سکونت قرار ذ

 داشته باشد.   یزنده گ ل درآنجا کسایشتر از یمحلی که شخص ب -2 

 رمؤقت داشته باشد.یغ یرسم ةفیمحلی که شخص در آنجا وظ -1 

 ار نموده باشد.یشه اختیوپ یت تجارتیل شخص درآنجا فعامحلی که  - 3 

 شده باشد. ینیش بیث سکونت شخص پیبح ین دولتیکه در قوانیت ر محالی سا -2  

ه محل یچنانچه معروض عل مدنی؛ت  کما م قانون اصول محا هکذا به تبع ازاحکا 

ن یه حیکه معروض عل یحقوق ةموضوع حقوق مدنی در ادار، شته باشد د دا سکونت متعد

نطور زن یهم شود.می یده گیورس یبررس، سکونت داشته باشد یحقوق ةدرآن حوز استدعا

 تیهلا هم اشخاص فاقد ای و یت کامل حقوقیاهل ایواج دار ز سن ازدیختر حا ا دیشوهر دار 

ا را ی ن قضایبه چن یگدهیت رسیصالح، رندیه قرار گیث معروض علیت بحیاهل صا ناقی

 حقوق محل اقاة ادار دختر و یا محرم شرعیحقوق محل اقامت شوهر، پدر  ةب اداریبالترت

 ةا ترکیم ویبه موضوع عرض، اگر تقس یگدهیرس البته باشد.م دارا مییق ای و یوصی، مت ول

 ةم در حوزیتقس این مورد ترکه ویباشد که عیم یحقوق ةادار یتباشد، ازصالح یاموال موروث

ة از ادار یده گیت رسیصالح، های مختلفن در حوزهیت عیآن قراردارد ودرصورت موجود

ن جا از یقسمت اعظم در ا مفهوم ن در آن واقع باشد ویکه قسمت اعظم ع باشدیم یحقوق

 ت آن.یظ کم لحا باشد نه ازیم ینمت عیلحاظ ارزش و ق

ا یبت  ایت به سبب غیق زوجیو تفر یبر فسخ نامزاد یض مبنیعرا یسرهمچنان بر 

ن محل  نستا که در افغای شوهر یهعرض به سبب ضرر عل ةم ورقی ا هم تقدیزوج و  یمفقود

خود را ترک و  ةب ضرر، زوج بعد از تحقق اسبا یها اقامت داشته ومعروض علیسکونت و

ده یورس بوده )عارضه( هحقوق محل سکونت زوج ةت اداریده باشد، از صالحبخارج فرار نمو
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حقوق محل  ةادار یته زوج محبوس، از صالحیق به سبب حبس علیتفر یبه استدعا یگ

 باشد. یحبس زوج م

موضوع از  یسرت بریت عارض واقع شوند، صال حی طرف شکا یاص حکمخوهر گاه اش 

 آن قرارداشته باشد. ةدر حوز یحکم یتشخص ةکه مقر ادار باشدیم یحقوق ةادار

ت آدر قسمت اجرا هن اداریحقوق، ا ةبه ادار یتجارت حقوق مدنی و ةضیپس از وصول عر 

 باشد:ل مییهای ذتیصالح ف ویوظا یل حق دارایتحص ض ویعرا

عرض  ةکه ورقی زمان د به عارض:یدادن رس کتاب مربوط و وارده در ضعرای ثبت –الف  

ن یظف حقو ق پس ازمالحظه شد مسئولؤورزد، کارمند میحقوق مواصلت م ةداربه ا یحقوق

د یستون رس ثبت را در ةشمار ض ثبت نموده ویوارده را بدفتر ثبت عراة ضیربط، عریذ

ث سند یبه عارض منح و جداء امضا آن را پس از رساند ویم، دارد ل آن قراریذ ه که دریضعر

 ةورق یکه قانون به آنها اجازه داده، طیاشخاص یتوسط بعضحق  ةالبطاگر م د. واینمید میرس

دفتر مربوط ثبت  ظف حقوق درؤعرض توسط م ةن ورقین صورت ایرد ، درایصورت گ یدسف

سند  یثامضاء مامور مسئول، منح پس از ده شده ویورق جداگانه رسان ثبت درة شمار و

 شود.د به عارض داده مییرس

به  یددادن رس وارده وة ضیثبت عر حقوق پس از ةدارظف اؤه: معلی معروض جلب –ب  

تحت  یسپول ةادار یقرا ازطر یهعارض، معروض عل ةعارض، مکلف است تا به اساس مطالب

 ینباشد، جلب چن یارسمی و یخصوص ةسسؤکارکن م یهاگر معروض عل دهد. و جلب قرار

 ةادار یقطر قوق ازح یلقانون طرز تحص( 23ة )( ماد3) ةاول مطابق فقر ةاشخاص درمرحل

تحت جلب قرارداده  یسپول ةبه سلسل اًبعد یدرصورت عدم همکار گیرد ومربوطه صورت می

 شوند.می

واقع شوند، جلب  عارض یترف شکاطمسلح  یقوا ینمنسوب یکهصورت همچنان در  

 گیرد وشان صورت می ةمربوط ةادار یقطر متذکره از ة( ماد2) ةهمچو اشخاص مطابق فقر

ساکن  یهجلب معروض عل باشد وحقوق می ةادار هب یهمربوط مکلف به اعزام معروض عل رةادا

 گیرد.وزارت خارجه صورت می یقحقوق مرکز از طر یعموم یاستشنهاد ریکشور به پ خارج

حقوق، ة به ادار یه: پس ازاحضار معروض علیهمعروض علاز  احضار ضمانت اخذ –ج  

حقوق مکلف به اخذ ضمانت احضار  یل( قانون طرز تحص20) ةحقوق مطابق ماد ةظف ادارؤم

شخص عارض  مربوطه و ةشعب یت با پرسونل خدما یهچنانچه معروض عل باشد.می یو از
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، از طرف یدهدآنجا ضمانت احضار م در یهضمانت به محلی که معروض عل یبغرض ترت یکجا

درمحضر  یهعل ضضمانت خط معرو یبترت ینبه ا و یگردندحقوق اعزام م ةظف ادارؤم

 حقوق در فورم ضمانت خط مخصوص ادارات حقوق که شکل و ةگر ادار طرف کار عارض، از

، شهرت مکمل یختار آن در و یدهگرد یبترت و یهته یهل عد یلةطرف وزارت جل از آن یمحتوا

محل سکونت  و یهآن، شهرت معروض عل یتموقع ن وا، نمبر دوکیتضامن، نمبر جواز فعال

گردد. البته اخذ می یبباشد، ترتن شهرت دوکان دار همجوار ضامن، درج میهمچنا آن و

هکذا  فورم ضمانت خط و دوکان دار همجوار آن در کنننده و یننشان انگشت شخص تضم

است.  یحقوق حتم ةضامن توسط کارکن ادار یتجواز فعال یاخذ کاپ بعضاً یا هم مالحظه و

 است تا از ینا ضمانت خط یبغرض ترت یهقض ینانبحقوق باج ةهدف از اعزام کارکن ادار و

صورت  در یگرجانب د از شود و یریفورم ضمانت جلوگ تقلب در و یطرف از دست کار یک

حقوق ،  یکةده  یلیحقوق به منظور تحو ةبه ادار یهاحساس ضرورت حضور معروض عل

. ده بتواندتوسط ضامنش احضار ش یبه آسان یموارد، و یا سایر محکمه و یصلةمحصول ف

 هنگام وقت یاعاز ض یریضمانت خط به مقصد جلوگ یبترت ینحضور عارض ح ینطورمه

 معروض یکهشود. وشخصپنداشته می یضروریه، جلب معروض عل

 باشدیمکلف م ، به احضار آن عندالضرورت قانوناًنمایدینت م حقوق ضما ةرا به ادار یهعل

ورزد،  یدار حقوق خود ةبه ادار یهمعروض عل احضار از یقانون یروهرگاه ضامن بدون معاذ

 شود.برخورد می یو متمرد با یون حقوق، مانند مد یلبق احکام طرز تحص مطا

 گیرندیقرار م یهموقف معروض عل تعداد اشخاص که در یک ذکر است که بعضاً یانشا 

 مربوط، ازادارات  یقانون وضعف همکار یخال شعبات حقوق، با استفاده از حضور در بعد از

وارده در حالت التوا قرار گرفته یة قض یجهنت که در ورزندیامتناع م ضمانت احضار عمداً دادن

 گردد.اعتماد مردم نسبت به ادارات حقوق می یلتقل خلق اهلل و یباعث سرگردان و

معمول وبا درنظر  یةطبق رو یت تجارت که در موضوعاشود قابل توضیح دانسته می 

از  یعنی یهقض ین، ازطرفیمات تجارتک ( قانون اصول محا221( و )261واد )داشت احکام م

 گردد.ر اخذ می ضاحنت ا وق ضماقح ةدر ادار یهوض علمعر عارض و

 :ینهموعد مع حق ثابت آن در یلتحص و یهعارض به معروض عل ةمطالب یکتب یمتفه -د 

 کلف استحقوق م ةرا، ادیو نت از اخذ ضما و یهاحضار معروض عل پس از

  حقوق، مطالبة عارض را به یلتحص قانون طرز( 22ة )( ماد2) ةوفق فقر تا
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وارده به ادارات حقوق،  یضشود که اکثر عرامی یده اما درعمل د .ید نما یمتفه کتباً یو

                                                                                                                                                         شده که  یرکم سواد تحر یاو یمسلک یرص غ توسط اشخا

 یم عالتاس یطتا است  ز یرگ حقوق نا ةظف اد ار ؤم ءًشود، بنااز آنها گرفته نمی یمفهوم

. که اگر ید نما یمآن راتفه کتباً یهف ازعرض عارض را معلوم وسپس به معروض عل هدابتدأ

حقوق  یلقابل تحص داعارض اسن ینکها یا ید عارض اقرارنما یما ادعا یرامونپ یهمعروض عل

کور، حق عارض  مذ ةماد (1ة)بق فقر حقوق مکلف است تا مطا ةصورت ادار یندرا یدنما یهارا

 ینا (26) ةحقوق حسب صراحت ماد یلواسناد قابل تحص یدنما یلتحص ( یوم26)را درمدت 

 بارتند از: قانون ع

 باشد و یدهصادر گرد و یبترت یینها و یطور قطع یصالحمحاکم ذ که از یاسناد – 2 

 .باشد یرتزو ازجعل و یعار و ءثبت محفوظ قضا یدارا

، یدهگرد یبترت یافغان یاسیهای سیگ ینده نما یاها نه در سفارت خا ی کهاسناد – 1 

 فذه مخالفت نداشته باشد. نا ینوانبا ق و یدهرس یزدولت ن ةوزارت خارج یقتصده ب

به شکل  یافغان و یخارج ةتبع ینب یکشور خارج ةتوسط محکم ییکه هافیصله – 3 

 یق طرف وزارت امور خارجه تصد از صادر و یالدول خصوص ینس قواعد حقوق ب براسا یینها

  شده باشد.

  داده شده باشد. یو قانون یبه آن اعتبار شرع ی کهاسناد یر سا -2 

 ، اسنایافتهمتذکره انعکاس  ةماد (2ة)د که در فقر اسنا یر ف ازسا شود که هدتصور می 

کر بعمل آمده، چنانچه مطابق صراحت  قانون مدنی از آنها تذ( 441ة)است که در ماد ید

 : یباشدکور اسناد به دونوع م مذ ةماد

 .ياسناد رسم -1 

 .ياسناد عرف -2

مات عامه به  کارکنان خد یا یظف عمومؤ است که م یهمان اوراق یف از سند رسم وهد

انچه را به حضور شان گزارش  یشخو یاختصاص یتد صالح و اساس احکام قانون درحد

 یب، درآن درج وثبت نموده باشد. همچنان مکاتیکندب مسک یعالقه ازاشخاص ذ یایابد می

 که توسط امضاً یشد واوراقمربوط موجود با ةکه اصل آن در ادار یلگرامت قشده، اورا امضاً

 شود.دانسته می یاسناد عرف ةشده باشد، ازجمل یدکننده تائ
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در  یشخو یونیتمد  یرامونپ یهاسناد، معروض عل یت م موجود هکذا اگر درصورت عد 

 یعنیکه )والمرء مواخذ با قراره(  یفقه ةقاعد ین، براساس ایدحقوق اقرار نما ةمحضر ادار

پس  .گیردملزم قرار می یشمقر در اقرار خو . بناء2ًشود ه میشخص به اقرارش مواخذ

عارض، حق  یادعا یرامونپ یهاقرار معروض عل اسناد مثبته و یةارا یعنیدرهمچو حاالت 

قانون مزبور، موضوع قابل احاله  (22ة )مطابق ماد بوده و یلحقوق قابل تحص ةعارض درادار

 و مدیون داین کتبی ةموافق بعد از میتواندحقوق  ةشود. همچنان اداربه محکمه دانسته نمی

 .نماید یا قسطرا مهلت  داینحقوق ثابت  تحصیل

 

یر، ، انتشارات به(2) ، جلدیهاالحکام العدل ةمجلدری  ةمحمد عثمان، ژوبل، ترجم -2

 .ش 2382، کابل (14) ةماد (20) ةصفح

 یک یرامونحقوق پ ةادار در یهاوقات معروض عل یشود که دربعضقابل تذکر دانسته می  

حقوق  ةصورت ادار ینا . درینمایدآن انکار م یمورد متباق در قسمت مد عا بها اقرار نموده و

 و یلتحص یو آن اقرار نموده از یرامونرا که مقر پ بها یمکلف است که همان قسمت از مدع

را جهت  یه، قضبها که اقرار مقر وجود ندارد یمدع یماندةقسمت باق در به عارض بپردازد و

  2.یدارسال نما یصالحذ ةبه محکم ییانفصال قضا

 یونمد آن از یا بیشترنفر  دو که طرف ادعا قرار گرفته از ینان ممکن است شخصچهم  

ء ، جزیونمد یملک در برابر ماینین ، تمام دایاد شدهقانون  (21ة)باشد که به اساس حکم ماد

 از ینینهرگاه دا دارند. و یته باشد، حق مساومطابق احکام قانون حق تقدم داش ینیکهدا

زمان صورت  آنها هم ةحقوق هم یلقرار داشته باشند، تحص یلحاظ حق تقدم درموقف مساو

 باوی  یینکند، دارا یتده گان را کفانحقوق ثابت مطالبه کن یونمد ییگیرد. اگر دارامی

ت به اساس آاجرااین البته گردد. می یمتقس ینیندا ینب یند احکام قانون بتناسب یترعا

 .گیردمیصورت  ذیصالححقوق از طرف محاکم  ةادار پیشنهاد

حقوق که عبارت  یکةجات محاکم: ده  یصلهمحصول ف یلتحص حقوق و یکة ده اخذ –و 

دات شان وفا هبه تع یندهشود تا اشخاص در آپنداشته می یویقا و یحقوق یدةموئ یکاز 

 یجادبدو ا از یعنی یمتماد یاناز سال 1،قابل شان نشوندجانب م یباعث سرگردان نموده و

                                                 
 شود.محسوب می یویوقا یداتدرواقع فروش خدمت توسط دولت است وازجمله موئ یکهمحصول ده  یگربعبارت د یا -0 
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شعبات حقوق، همان  ینظفؤتوسط م ینپول دا یلپس از تحص یونادارات حقوق، از مد

خزانه  یلتحو اخذ و از مدیون شده یلپول تحص (26 %ده فیصد )است  یدانامش پ از یکهطور

حقوق  یکةنامه ده  یماتتعلحقوق  یکةاخذ ده  ةچنانچه به ارتباط نحو .گردددولت می

قرار  ءمنصه اجراه بعد ازانفاذ ب و ینمراجع مربوط تدو یقاز طر یزن. ش 2331مصوب سال 

حقوق مصوب سال  یلقانون طرز تحص (0ة )مطابق ماد ینگونههم داده شده است و

حقوق موجوده ادارات حقوق مکلف به  یلقانون طرز تحص (4ة )ماد (2ة )فقر و ش.2300

حقو ق  یکةده  ینکها اند. تا یدهگرد یوننزد مد شده از یلحقوق از پول تحص یکةاخذ ده 

شماره  یرسم یدةجر ةحقوق منتشر یلقانون طرز تحص (4) ةماد (2) ةفقر یلتعد پس از

امارت . ق13/2/2211 یخیتار (340نمبر ) ینیبه اساس فرمان تقن. ق 2216سال  (180)

را بنام  (2%) پنج فیصد شده یلمبل، تحص از حقوق ةادار صراحت دارد: } ینطالبان که چن

 یل( واردات امارت تحو0662بحساب ) یرسم ةتعرف یعةبه ذر اخذ و یونمد محصول از

 قت ؤم ةادار ید وایجادبعد از تحول جد و یافته یلتقل یصدپنج ف یا یکهبه پنج  1{.یدنما
 
 

 

 



 

 

 
 

  
  
  

  حقوقحقوق  معنویمعنوی  وواا  مادیمادی  شویشوی  راوالړراوالړ  څخهڅخه  هغههغه  لهله  اواو  مالکیتمالکیت    فکریفکری
 قضاوتپوه حضرت گل حسامی 

 
  سریزه

معنوی حقوق هغه حقوق دی چی خاوند ته یی دخپل فکر دهڅو اونوښت څخه ترالسه شوی 
انحصاری ګټه ورکوی ،) غیرمادی اوقانونی امتیاز دی ، پراعیانواو داعیانو دمنافعوله حقوقو څخه 

 (1نوم یا سودا ګریزنوم دانسان حق() بهر، لکه دمخترع اومولف حق،دفکری کارحق او پرکورنی
 1387می مادی ( اوهم په  -49می مادی ( او مدنی قانون ) -47دافغانستان داساسی قانون )

هه ش  کال کی د خاصو قوانینودتصویب پربنسټ ، د افغانستان په حقوقو کی له مالی حقوقو 
ی حق څخه پرته د څخه دیوه بل ډول درسمیت پیژندلو نخښه ده چی له شخصی حق او عین

نوروځانګړتیاوو درلودونکی دی . اساسی قانون له معنوی حقوقو څخه مالتړکړی دی او مدنی 
( دمدنی قوانینو په څیر په دی اړوند خبری کول دخا  قانون تصویب 3( اومصر)2قانون دعراق)

 ته ارجاع کړی دی .
هنرمند او محقق  هه ش کال کی دوه قوانین ، د مولف ، مصنف ،1387له دی امله په 

 دحقوقو دمالتړ قانون( او)دمخترع اومکتشف د حقوقو دمالتړ قانون ( په نامه په تصویب ورسیدل .
م کال کی په رسمی توګه ) دفکری مالکیت دنړیوال سازمان(   2005افغانستان په 

 (5(غړیتوب ترالسه کړ )4)
شویدی چی د فکری مالکیت سربیره پردی افغانستان له دارنګه نړیوالو سندونو سره ملحق 

 (6دحقوقو مالتړیی کړی دی)
دیادونی وړده دفکری مالکیت حقوق په دووسترو ډلو ډلبندی شویدی چی نړیوالی معاهدی 

 )تړونونه ( کورنی مالتړ کوونکی قوانین اداری مسایل یی په عمل کی یوله بله جالشویدی :
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، هنرمند او محقق له حقوقو څخه  داد بی او هنری آثارو حقوق چی دمولف ، مصنف لومړی :
 دمالتړ په قانون کی شامل دی .

: دصنعتی او سوداګریزو آثارو حقوق چی د مخترع او مکتشف له حقوقو څخه دمالتړ په  دوهم
قانون کی شامل دی . له دی بیلتون سره سره دهغوی ډیرتیوریک مبحثونه شریک او سره ورته دی 

ډلو په هکله ځانګړی بحث نه کوو اوهغه مبحثونه چی په لومړی . له همدی کبله مونږ د دی دواړو 
 ډله کی یی بیانوو دوهمی ډلی ته هم د سرایت وړدی .

 
 لومړی پارګراف دمعنوی حقوقو اړخونه

 ) معنوی حقوق ( دوه اړخونه لری : مادی او معنوی .
، خرڅال دهغه مادی ښیګڼی چی دا دبی یا هنری اثرله حق الزحمی ، اجاری  مادی اړخ : -1

واو خپریدو څخه راپورته شویدی دلیکوال یاهنرمند ملکیت دی او بل ته دانتقال وړتیالری . لکه 
هماغسی چی  دمولف ، مصنف ، هنرمند او محقق د حقوقو دمالتړ قانون نهمی مادی دا چاره 
نوم دارنګه بیان کړی ده :)پنځوونکی دخپل اثر دنشر، خپرولو، وړاندی کولو او اجرا او دخپل 

اواثر د مادی او معنوی ګټی اخیستنی دانحصاری حق لرونکی دی.(داثر خاوند یوازی دا حق لری 
چی دخپل اثر له لوری په مادی ګټه الس ومومی . دا حق دمعاملی او نورو ته دپریښودلو وړهم دی 

(7) 
: داښیګڼی پخپله دلیکوال یاهنرمند شخص له نامه ، شهرت او اعتباراو  معنوی اړخ -2
ارنګه داثر دشهرت او اعتبارپوری تړلی دی چی د انتقال )خرڅالو یا اجاری ( وړنه دی ، مګر همد

دپنځوونکی ورثی ته ، دا حق هم د قانون  په واسطه خوندی شویدی . هغه حقوق چی معنوی 
ماهیت لری او دپنځووونکی شخص او دده له شرعی ورثی پوری اړه نیسی دانتقال او پیراوپلوروړ 

 (8نه دی )
 دمعنوی حقوقو معنوی او غیرمالی اړخ چی د تقویم اوبل ته د انتقال وړندی .

بلکی دمولف دشخصیت پوری اړوند دی . دمولف ، مصنف، هنرمند او محقق دحقوقو دمالتړ 
قانون دیو ولسمی مادی په دوهمه فقره کی تصریح شویده :)پنځوونکی الندی معنوی حقوق لری : 

وم ذکرول یانه ذکرول،له اثرڅخه هرډول ګټه اخیستنه چی دهغه دحیثیت په اثرکی دنوم یامستعارن
او اعتبار منافی وی،منع کول ، په اثرکی هرډول تحریف ، دشکل پربدلون یاتصرف باندی اعتراض 
کول.داثر دچاپ اوخپریدوله حق څخه دګټی اخیستنی دحمایت د انحصار میعاد دپنځو ونکی 

 نو پوری دی،خو دا چی پنځوونکی بل ډول تصمیم نیولی وی .دمړینی له نیټی څخه ترپنځوسوکلو
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 دوهم پاراګراف : داثر دپنځوونکی له حقوقو څخه دحمایت قانونی شرایط
 هغه اثر دقانون ترحمایت الندی نیول کیږی چی دڅو شرایطو درلودونکی  وی :

له یوشمیر  اثر په شکل یا محتوا کی د نوښت ، ابتکاریا خالقیت درلودونکی وی : قانون -1
( څرګنده  ده چی آثارپه قانون کی له ذکرشویو 9ترحمایت الندی آثارو څخه یادونه کړیده )

مواردو پوری منحصر نه دی ، هغه څه چی په قانون کی راغلی دی دمولف ، مصنف ، هنرمند 
دحقوقو د اصلی مصادیقو د ذکراوتمثیل په عنوان دی اوکنه هراثرچی د خالقیت او نوښت متضمن 
وی حتی که نوم یی په قانون کی نه وی راغلی ، دقوانینو ترحمایت الندی به وی ، ځکه هغه څه 
 چی قانون یی حمایت کوی فکری مالکیت دی اوفکری مالکیت د نوښت اوابتکارمتضمن دی .

که چیری یواثر منځ ته راشی چی نوم یی په قانون کی نه دی ذکرشوی ، خو نوښتی کاردی، دا 
ن ترحمایت الندی وی . پردی بنسټ ، ټول آثارهغه آثار که په قانون کی یی نوم راغلی اثربه د قانو

 وی یانه وی راغلی ، باید په محتوا یا شکل کی دنوښت ، ابتکاریا خالقیت درلودونکی وی .
که چیری تالیف ، تصنیف  اوهنری اثرا و تحقیق ) څیړنه ( په شکل او محتواکی نوښت ونه 

ید او دنورود آثارو نسخه وی ، دارنګه آثاربه دقانون ترحمایت الندی قرارونه لری او یوازی تقل
 نیسی .

که یو څوک یوکتاب تالیف کړی ، یوتصنیف وړاندی کړی او یا یوسمعی او بصری اثرجوړ 
کړی او دقانون ترحمایت الندی هم قرارونیسی خو وروسته مشخصه شی چی پنځول شوی اثر 

او خالقیت متضمن نه دی ، بلکی یوازی یی د نورواشخاصو اثر په خپل  ول نوښت او ابتکاردهیڅ ډ
نامه خپورکړی دی ، دارنګه اثر نه یوازی  دقانون له حمایت څخه وځی ، بلکی باید مادی او 
معنوی خساری چی له دی ناحیی څخه اصلی پنځوونکی ته متوجه شوی دی هم جبران کړی ، 

دخلکو دمال دعمدی تلفولو په دلیل ترجزایی تعقیب الندی  سربیره پردی ممکنه ده دا دبی غال او
 هم ونیول شی .

 تولید شوی اثردی د قانون او عامه نظم مخالف نه وی . -2
داثردثبت پوری اړوند اداری تشریفات دی یی سرته رسولی وی : دقانون له مخی باید د  -3

( کی واقع اړوند دفتر ته ، اثرخاوند د ادبی اوهنری اثردثبت لپاره)داطالعاتو او فرهنګ وزارت 
اودصنعتی اوسوداګریزو آثارو په اړوند ( )دسوداګری اوصنایعو وزارت ( اړوند دفتر ته دځانګړیو 

 فورمو د بشپړولو په نسبت مراجعه او دپړاوونو تیرولو ته اقدام وکړی .
ځینو نړیوالو اسناد وته چی د افغانستان دولت له هغوسره ملحق شویدی الندی ورته  -1
م  -1948شاره کیږی: دبشر دحقوقو نړیواله اعالمیه دملګروملتونو دسازمان عمومی غونډه )دا

هرڅوک حق لری دخپلی ټولنی په فرهنګی  -1مه ماده کی وایی :) -27کال د ډسمبر لسمه ( په 
او ټولنیزو فعالیتونو کی په آزاده ډول ونډه واخلی ، له هنرونو څخه ګټه ترالسه کړی او په عملی 
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هرڅوک دخپلو علمی ، فرهنګی او  -2مختګ کی شریک او له ګټوڅخه یی برخمن شی . پر
 هنری آثارو د مادی او معنوی ګټودساتنی اومالتړحق لری (.

هه ش کال دزمری دپنځلسمی مصوب ، په  1369)دبشر دحقوقو اسالمی اعالمیه د 
نری یا ټکنالوجیکی الس ته شپاړسمه ماده کی وایی : ) هرانسان حق لری دخپلوعلمي یا ادبی یاه

راوړنو له ثمری څخه ګټه واخلی او حق لری له هغو څخه د ترالسه شویو ادبی اومالی منافعو ځینی 
حمایت وکړی ، په دی شرط چی نوموړی الس ته راوړنه )اثر( دشریعت له احکاموسره مخالف نه 

م کال د ډسمبر  1966وی ( د اقتصادی ، ټولنیزو او کلتوری حقوقو بین المللی میثاق د
په  –می مطابق ، د ملګروملتونو عمومی غونډه  25( هه ش کال دلیندی د 1354دشپاړسمی د )

په رسمیت ( دمیثاق غړی هیوادونه دهریوه تن حق په الندی کارونوکی 1مه ماده کی وایی:) 15
 پیژنی :

یا ایجاد ګر  الف : په کلتوری ژوندکی ګډون کول.... ج: دهرډول علمی او هنری اثر مصنف
 دټولو معنوی او مادی ګټو اخیستلو په هکله د قانون له حمایی څخه ګټه اخیستل .(

سربیره پردی د مولف اومخترع له حقوقو څخه دحمایت په اړوند دبرن او پاریس تړونونه 
)معاهدات ( تنظیم شویدی چی هرهیواد چی دسازمان غړیتوب یی ترالسه کړی دی ، نوموړی 

 سلیک کړی دی .تړونونه یی ال
دمولف ، مصنف ، هنرمند او محقق دحقوقو دمالتړ دقانون د دولسمی مادی په لومړی  -2

فقره کی راغلی دی :)هغه پنځوونکی چی د دی قانون ترحمایت الندی دی کوالی شی چی د خپل 
اثرمادی حقوق په لیکلی توګه بل شخص ته داسی پریږ دی چی په لیکلی توګه دپریښودو، ډول، 

 ر او اندازی پکی ذکرشویدی .مقدا
د مولف ، مصنف ، هنرمند او محقق دحقوقو دمالتړقانون دیوولسمی مادی په لومړی  -3

فقره مادی کی راغلی دی :) داثر معنوی حقوق په پنځوونکی پوری منحصر دی او دلیږدیدو 
 وړندی .
ایی دمولف ، مصنف ، هنرمند او محقق دحقوقو دمالتړ قانون شپږمه ماده دارنګه و -4
 :(الندی آثاردحمایت وړګرځی1:)

 کتاب،رساله ، جزوه ، مقاله ، نمایشنامه او نوری علمی ، فنی او هنری لیکنی .1
 ضبط ، لیکلی سره روش او وسیلی هری په چی تصنیف او  ګهغه شعر، ترانه ، آهن .2

 . وی شوی خپور، یا
ا تلویزیون سمعی او بصری اثر په صحنو یا دسینما پرپرده دنمایش یا له راډیوی-3 .3

څخه د خپریدو په منظور په هره وسیله یا تګالره سره چی لیکلی ، ضبط یاخپورشوی 
 وی .
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 دموسیقی اثرچی په هره وسیله او تګالری سره لیکلی ، ضبط یا خپورشوی وی  .4
یی نقشه ، خطی لیکنی ، جغرافیا نوښتی انځور، ، طرح تصویر، ، ځورګریان .5

آثار چی په هره الره او کړنی په ساده یا  ښکالییزخط او نورښکالییز او تجسمی
 ترکیبی صورت منځته راغلی وی.

 پیکره ) مجسمه( ، .6
 عکاسی اثرچی په نوښتی او ابداعی تګالری سره منځته  راغلی وی.  .7
په السی یا صنعتی هنرونوپوری اړوند نوښتی اثر) د غالی ، ټغر، لمڅی او دهغو  .8

 دملحقاتو اوهغو ته ورته نقشه ( 
ی اثرچی دعامه فرهنګ ) فولکلور(یا فرهنګی میراث اوملی هنر پربنسټ هغه نوښت .9

 10منځته راغلی وی .
 فنی اثر چی نوښتی او ابداعی اړخ ولری . .10
 کمپیوټری برنامی ، .11
 اقتباسی آثار.  .12

د دی قانون حکمونه ، دهغونورو آثارو په هکله هم دتطبیق وړ دی چی دبین المللی میثاقونو،موافقه 
نسیونونو پربنسټ د حمایت دشرایطو لرونکی وی او افغانستان ورسره ملحق شوی لیکونو اوکنوا

 وی .
 لمن لیکونه :

 .، شماره 1712محمد جعفر جعفری لنګرودی ) مسبوط درترمینولوژی حقوق (  .1
625 

 یمی مادی لومړی فقره  70دمدنی قانون د .2
 یمه ماده  86دمدنی قانون  .3
4. worId InteIIectuaI property organization(wipo) 
5. www.wipo.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.com/
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 تدویر جلسه گروپ اصالح قوانین جزائي

 
حبیب اهلل  ارنپوهڅتحت ریاست  6/0/0010جلسه گروپ اصالح قوانین جزائی روز سه شنبه 

عدلیه دایر  غالب وزیر عدلیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان در تاالر کنفرانس های وزارت

 گردید. 

این گروپ متشکل از نمایندگان ستره محکمه، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، لوی 

، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر مراجع ذیربط و نهاد ارنوالیڅ

ارای چندین های بین المللی می باشد که جهت ساختن کود جزا برای افغانستان تشکیل شده، د

 کمیته فرعی میباشد. 



 

 

ابتدا وزیر عدلیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد اهمیت و ضرورت کود جزا 

صحبت نموده، فرمود: قانون جزای ما دارای نواقص و کاستی های است که باید اصالح شوند و 

آنها هم کامل  به همین خاطر در ساحات مختلف قوانین اختصاصی وضع شده بود که متاسفانه

نبودند، مثل قانون تمویل تروریزم، قانون تطهیر پول و امثال آن که در ساحات خاص تنظیم شده 

بودند و ایجاب تعدیل را میکند، به همین اساس ما یک اجتماع بزرگی را به کمک موسسه 

باره محترم یو ان او دی سی در کواال المپور دایر نمودیم و در آنجا اهداف مشخص شد و در 

شاخص ها و مواردیکه باید در پیشبرد امور به کار برده شود تدابیر وتصامیم گرفته شد و کار 

 های هم درین زمینه صورت گرفته است. 

وی همچنان پیشنهاد نمود که یک کمیته دیگر جهت ارزیابی کارکرد کمیته ها به سرپرستی 

ت مداوم ارزیابی نمایند و اگر محترم محمد اشرف رسولی تشکیل گردد تا کار ها را به صور

 کدام کاستی در کارها موجود باشد با مشوره با آن کمیته در جهت حل آن اقدام نمایند. 

بعداً کمیته های فرعی از کارکرد های شان به جلسه گزارش داده و نظریات و پیشنهادات شانرا 

 جهت هرچه بهتر شدن امور ارائه نمودند.

زیرمشاور ریاست جمهوری پیرامون موضوع صحبت نموده و در اخیر محمد اشرف رسولی و

 رضایت خویش را از کارکرد کمیته های مربوط اظهار نمود.
  

 
  منبع: آمریت مطبوعات


