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انواده و روابـط   همين گونـه در خـ   بهموقعيت اجتماعي و حقوقي زنان در جامعه و   

هـاي مختلـف     كه از نقطه نظـر گـرايش  ي مهمي بوده است مساله آنان، همواره     مدني

 را كـه  پاسـخي قناعـت بخـش    امـا . به آن پرداخته شده استحقوقي، فلسفي و ديني،     

ا اكنـون،     بتواند، براي حقوق بشري زنان، جهان شمول باشد،         مباحـث مطـرح شـده ـت

ت اجتمـاعي و حقـوقي     حتا در اكثر    . ارايه نكرده است   جوامع امروزي، زنـان از موقعـي

اي   ي در كشورهااين مشكل بيشتر   .مناسبي برخوردار نيستند   ر بـن ي كه از ساختار و زـي

ستان   نداستوار حاكميت ملي برخـوردار نيـست       د افغاـن ه سياسـي   -، مانـن ه خـود    جنـب ـب

  . اجتماعي- تا حقوقيگيرد مي

ان را   ل آن در افغانستان مسالهنظير حقوق بشر و امثاهاي جهانشمول    گرايش ي زـن

خواهـد موقعيـت     مـي هـا   گـرايش  ايـن ، زيرا از يك سـو جنجال برانگيزتر ساخته است   

ا  هـا  حقوقي و اجتماعي زنان افغانستان را مشخص كند و از جانب ديگر اين ديـدگاه        ـب



 

ه رو     -برخوردهاي سنتي و قبيلوي، گاه سياسي      اني رو ـب ده   ديني در جامعه افـغ گردـي

ه مـساله         ها   تقابل همين، كه   است ، هرچه بيشتر عينيت حقوقي و اجتمـاعي زنـان را ـب

ه     و به خـشونت    نمودهعينيت تبديل    فرا اگـر  . بخـشيده اسـت   شـدت  هـا در ايـن زميـن

ساله           يبگذريم از تيور   ه ـم وق زن، فقـط ـب  طـالق زنـان، در   ي هاي كلي پيرامـون حـق

انون مـدني افغانـستان در    هچـ شويم كـه آن  افغانستان، نظري بيافگنيم، متوجه مي    در ـق

شده و يـاهم اگـر    ،  است باره طالق آمده   در عمل چنان چيزي يا اصال در نظر گرفته ـن

  .گاه به نفع زنان نبوده است در نظر گرفته شده، رعايت آن هيج

مهمترين اراده در ايـن   :اصوال در حقوق اسالم، سه اراده در وقوع طالق موثر است  

تواند همـسر خـود را طـالق     است كه حتا بدون دليل هم مي) زوج(رابطه از آن شوهر  

ت بـوده، در ايـن     -اما همين اراده در نظام حقوقي     . دهد  مدني افغانستان مـورد حماـي

ن مـورد در نظـر      اواخر، در قوانين مدني بسا كشورهاي اسالمي محـدويت      هـاي در اـي

ه  گرفته شده است كه در قانون مدني افغانستان هم بي تاثير نبوده       است مگر در زميـن

  .عمل به ويژه در محالت افغانستان قابل حمايت نيست

تواند مرد را مجبور به طـالق   دومين اراده از آن زوجه است كه با شرايط معين مي    

ه    .كند كند و دادگاه نيز چنين حكمي را با توجه به قانون صادر مي   به هر صـورت جنـب

ز   بوده، الزم در نظام حقوقي ما كمتر قابل تطبيق       آن عملي  است كه در اين مـورد نـي

  .ي معطوف بدارند گزاران ما توجه ويژه قانون

ع و مبـارات واقـع          ا در قالـب خـل سومين اراده طالق، توافق زوجين اسـت كـه اغلـب

وقي آن    افغانستان با ساختار اجتماعي روي همرفته   .شود  مي اي كه دارد، در نظـام حـق

ا   اراده و حضور مرد، حاكم است، حضور زن   اثير، حـت ان در نظام حقوقي افغانستان بي ـت

ساله       اي باشـد   صفر بوده است اين امر باعث شده كه مساله حقوق زن در افغانستان ـم

ه    مردانه، نه زنانه به اين معنا كه اين مساله بر مي  ه ـن گردد به مردان قانون گزار جامـع

.  مشكل مردان اسـت ان در افغانستان زني  مساله كهتوان گفت   مي  با اين همه   به زنان 

شده كـه نظـام اسـالمي اراده               اده  ـن بنابراين طالق هيچگاه در افغانستان آن چنان پـي

كند، بلكه طالق در افغانستان نه يك حكم حقوقي بلكه معموالً اراده خشن مردانه       مي

  . تطبيق شده است افغاني زنبربوده كه بدون در نظر گيري هيچ حقي، 
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ر      امعه شناسانه، از خشونت، طالقدر افغانستان، هيچ آماري ج  هـاي نـا موجـه و غـي

ضايي      وجود ندارد، ميهاي به زور و بد دادن وني، ازدواج قان بايد در اين مـورد، نظـام ـق

ان را      هاي  افغانستان، بررسي   آماري داشته باشد تا بتواند مساله حقوقي و اجتمـاعي زـن

امين    در افغانستان طبق قانون مدني اين كشور با در نظر گيري   حقوق بـشري شـان ـت

د در      كند، زيرا حكومت افغانستان قبل از تدوين و تصويب مسوده قـانون اساسـي جدـي

. را تصويب كـرده اسـت  » كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«،  1382سال  

ي           كـه  دهـد  تصويب و امضاي اين سند از طرف حكومت، به زنان اين كـشور اجـازه ـم

ان طـرح   براي رفع هر نوع تبعيض  د و مبـارزات        عليـه زـن ي افگنـن دي را ـپ هـاي نظامـن

وق بـشري و تثبيـت موقعيـت اجتمـاعي شـان پـي           سيستماتيكي را  براي رعايـت حـق

  .بگيرند



 

 

  

  

  

  

  

  بررسي طالق قضايي
  ∗هاشم احمدي

  قانون مدني      
  

  

  

  

  چكيده

امروزه طرفداران تساوي حقوق زن و مرد سعي فراوان دارند تا برابري حقوق 

زوجين را در نكاح و انحالل آن تامين نمايند، و در اين جهت كنوانسيون رفع هر 

لذا در اين نوشته ضمن بررسي طالق . نوع تبعيض از زنان را تصويب كرده اند

هاي مرد و زن در انحالل نكاح گوشزد و با  قضايي در قانون مدني افغانستان تفاوت

سه و نتيجه گيري شده كه شرط هاي اسالمي مقاي قانون مدني بعضي از كشور

وكالت براي طالق در ضمن عقد نكاح تا حدودي تساوي حقوق زوجين را تامين 

سازد، تا زماني كه  كند، به عالوه اسبابي كه زمينه طالق قضايي را آماده مي مي

  . زمينه سازگاري مقررات اين چنين سندي با حقوق داخلي فراهم شود

                                                 
   ماستر حقوق خصوصي ∗
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  كليد واژگان

ي، وكالت در طالق، خودداري از پرداخت نفقه، غايب طالق، طالق قضاي

 .مفقوداالثر، ترك زندگي خانوادگي

   مقدمه

مطابق نظر . طالق توسط قاضي بدون دخالت زوج در اصطالح طالق قضايي است

 هاي اسالمي اصل اوليه در فقهاي اسالم و قوانين موضوعه و معمول فعلي كشور

 كه يتواند هر زمان ختيار مرد است و او ميطالق اين است كه واقع ساختن آن در ا

گرچه اين اختيار مطلق در قوانين بعضي از . الزم بداند همسر خود را طالق بدهد

 مرد بايد ،هاي اسالمي تا اين حد محدود شده است كه در صورت وقوع طالق كشور

ولي به دادگاه مراجعه كند تا در صورت عدم كارآيي نصايح دادگاه، طالق واقع شود، 

 ،اگر مرد مصمم به طالق باشد بدون اينكه زوجه او اقدام خاصي بتواند انجام دهد

  .شود اجازه طالق و ثبت آن صادر مي

كما اينكه در حق رجوع از طالق نيز، مرد داراي اختيار فراوان است و در صورتي 

  . تواند بدون موافقت زوجه رجوع نمايد كه طالق از مصاديق رجعي آن باشد، مرد مي

ولي اگر زن متقاضي طالق باشد، بايد با مراجعه به دادگاه و طرح درخواست خود 

 مسير طوالني را براي ،همچون ترك نفاق، غيابت زوج و غيره: در قالب موارد خاص

ها منتظر بماند تا تكليف او معلوم  رسيدن به طالق طي كند و در بسياري موارد سال

  .شود

 حقوق زن و مرد سعي فراوان دارند كه در زمينه از آنجايي كه طرفداران تساوي

هاي كه عضو  نكاح و انحالل آن اين تساوي را برقرار نمايند و به همه كشور

 گسترش دهند، اندالمللي و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان هستند هاي بين ميثاق

 اهميت بررسي طالق قضايي و نحوه توسعه دامنه آن، ضمن رعايت موازين اسالمي و

له شروط ضمن ااينجاست كه مسشود و  هاي اسالمي آشكار مي مقررات داخلي كشور

 خود را ،دهد، زيرا اگر زني در ضمن عقد نكاح عقد نكاح اهميت خود را نشان مي

وكيل در توكيل براي طالق نموده باشد، در صورت بروز عوامل جدايي و  وكيل، و

مطابق شرط ضمن عقد خود را تواند  حاضر نشدن شوهر به طالق، به راحتي مي

هاي احتمالي جلوگيري نمايد،   مطلقه نمايد، تا از طي مسير طوالني و صرف هزينه



 

اما اين همه در پرتو اطالع رساني خوب و به موقع امكان پذير است كه جامعه با آن 

  .مقداري فاصله دارد

كوتاهي  اما در صورت لزوم طالق و نبود شرط ضمن عقد مبني بر وقوع طالق و 

به اعتبار ) حاكم(زوج در ايفاي وظايف زوجيت و راضي نشدن به وقوع طالق، قاضي 

تواند از ورود ضرر و زيان فاحش به زوجه جلوگيري  واليتي كه بر ممتنع دارد، مي

نموده و زوج را اجبار به حسن سلوك يا طالق نمايد، و اگر وي از طالق امتناع كرد، 

  .خود طالق را واقع سازد

نمايد، از قبيل استنكاف از   جايي كه زوج از وظايف قانوني خود كوتاهي ميدر

پرداخت نفقه، در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه به علت وجود امراض صعب العالج و 

ها كردن زوجه در بال تكليفي، راه براي انجام طالق  هاي طوالني مدت زوج و ر غيبت

  .شود قضايي از سوي حاكم باز مي

هاي اسالمي در ماهيت اين نوع طالق اختالف است كه  بعضي از كشورگرچه در 

كثر موارد آنيآيا رجعي است يا با ن دانسته كه يرا با ن، ولي قانون مدني افغانستان ا

  .اشاره خواهد شد

بنابراين فرضيه تحقيق بر ثبوت طالق قضايي و مشروع بودن آن استوار است، در 

   اين نوع طالق چيست؟ االت كه ماهيت حقوقيوپرتو اين س

  توان زنان را بهتر به حقوق قانوني شان آگاه كرد؟ چگونه مي

  توان از اين نوع طالق استفاده كرد؟  در چه مواردي مي و

پس هدف اين نوشته بررسي طالق قضايي در قانون مدني افغانستان در حد توان 

ررسي تطبيقي با اين ب .هاي اسالمي است و تطبيق آن با قوانين مدني بعضي كشور

توجه به اين واقعيت است كه در كشور ما هنوز قانون احوال شخصيه شيعيان به 

تصويب نرسيده و لذا استفاده از مقررات قانون مدني كشوري كه از نظر مذهبي با 

  .آنان مشترك است خالي از فايده نخواهد بود

  گفتار اول، تعريف طالق و ماهيت حقوقي آن

، اما به عنوان راه iها مطابق روايات اسالمي است ترين حاللگرچه طالق از مبغوض

 كه دچار بحران شده مورد استفاده قرار اي  زناشويي حلي نهايي براي زندگي

اصوالً طالق در تمام  .مين شودارامش روحي و فكري طرفين ازدواج تگيرد، تا آ مي
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 خانواده است، ي و بقاكيد اوليه اديان الهي بر دواماجوامع بشري رواج دارد، گرچه ت

  .وجود آمده پيش بيني شده استه ن نيز با توجه به مشكالت بآهاي انحالل  اما راه

 بشر از زماني كه زندگي اجتماعي را پذيرفته و نهاد خانواده به عنوان اجتماع 

ها و حوادث قهري پيش آمده  ها، دخالت كوچك تشكيل شده است، تضادها، اختالف

ادامه حيات خانواده غير ممكن يا همراه با سختي و مشقت كه در برخي موارد 

فراوان بوده است، كه در اين صورت جدايي بين زن و شوهر به عنوان آخرين و 

  . انتخاب شده است،بهترين راه

   تعريف طالق- 1

iها شدن تعبير شده است   طالق در لغت به زوال قيد و ر i در بعضي فرهنگ 

ها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي  از مرد و رها به معناي جداشدن زن   لغت

i.آمده است i i  

ها از قيود زناشويي  گويند، كه پس از طالق زن ر زن را هم به اين اعتبار مطلقه مي

  .باشد است و مختار نفس خود مي

  » ازالة النكاح بصيغه مخصوصه«در اصطالح شرعي طالق عبارت است از 

ي از اساتيد برجسته حقوق در فرانسه طالق را  يك،در اصطالح حقوقي نيز مازو

طالق قطع رابطه زناشويي به حكم دادگاه در زمان حيات «: چنين تعريف كرده است

i.»ست اها يا هر دو زوجين به درخواست يكي از آن v  

   ماهيت حقوقي طالق- 2

  . شود و احتياج به قبول زوج ندارد طالق ايقاعي است كه به اراده زوج واقع مي

  : ثر استوالً در حقوق اسالم سه اراده در وقوع طالق ماصو

تواند  مهمترين اراده در اين رابطه از آن زوج است كه حتا بدون دليل هم مي

  . همسر خود را طالق دهد

دومين اراده از آن زوجه است كه به صورت درخواست طالق از سوي او بروز پيدا 

است اما اين طور نيست كه زن يعني گرچه اختيار طالق به دست مرد . كند مي

تواند اجبار مرد را  هرگز نتواند در خواست طالق نمايد، بلكه وي با شرايط معين مي

  .به طالق بخواهد و دادگاه نيز چنين حكمي را با توجه به قانون صادرخواهد كرد



 

سومين موجب طالق توافق زوجين است كه غالبا در قالب خلع و مبارات واقع 

  . شود مي

ماده بودن شرايط زن خواهان طالق است، قانون مدني ايران در آمواردي كه با در 

كند و اگر شوهر از اجراي   شوهر را اجبار به طالق مي،گويد دادگاه مي 1129ماده 

طالق خودداري نمايد، دادگاه كه مطابق اصول كلي نماينده قانوني ممتنع است از 

 كه اجبار در صورت حضور زوج امكان ناگفته نماند. دهد طرف او زن را طالق مي

ه نمايندگي از،دارد، ولي اگر وي غايب و مفقوداالثر باشد او طالق را واقع   حاكم ب

  .سازد مي

  قرآن و سنت و انظار فقها حكم طالق در: گفتار دوم

  قرآن) الف

الطالق «: فرمايد  سوره بقره است كه مي229 يكي از آيات معروف طالق آيه 

  . » بمعروف او تسريع باحسانمرتان فامساك

طالق قابل رجوع دوبار است، پس بايد با خوشي و سازگاري زن را نگاهدارد يا به 

  . ها كند  او را ر،نيكي

 سوره بقره و آيات ابتداي سوره طالق در اين مورد قابل ذكر است، 231و نيز آيه 

  . ها خداوند متعال احكام طالق را بيان فرموده كه درآن

راين آيات دستور داده شده كه طالق زماني واقع شودكه بتوان براي عده مثالً د

و حساب زمان عده و  »طهر غير مواقعه باشد« قرار داد يعني طالق بايد در امبد

مدت عده معلوم باشد و اينكه زن در ايام عده از حق سكني برخوردار است و نبايد او 

  . آيات اول سوره طالق قابل استفاده استرا از خانه خارج كرد، اين موارد مخصوصاً از 

بعضي از اساتيد با توجه به محيط نزول قرآن و اينكه اصوالً احكام قرآن در مورد 

سيسي، دليل تفاوت مرد و زن در استفاده از حق طالق را، اطالق امضايي است نه ت

ه نفع زن با توجه به مطلق بودن حق طالق ازانه ت  سيس قرآن، بلكه تعديل آن ب

سوي مردان، و نيز بي حساب بودن حق رجوع در زمان جاهليت، دانسته اند و عقيده 

دارند كه عليرغم اينكه زنان از حق كمتري در طالق نسبت به مردان برخوردارند اما 

هدف قرآن تعديل رسومات دوران جاهلي بوده و با وجود آن راههايي را براي زنان 

   v.پيش بيني كرده است
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  .يه موجود را با تعديالتي به نفع زن امضا كرده استيعني قرآن رو

شود كه در جايي از قرآن تصريح نشده كه اختيار  با بررسي آيات قرآن معلوم مي

طالق به دست مرد است، بلكه با درنظر گرفتن رويه جاري و معمول و بدون رد و 

ابطال آن، درپي طرح شدن موضوع خاص، حكم اصالحي بر اين رويه در جهت 

هاي  تحديد اختيارات مطلقه مرد و حمايت از زن وارد شده است، تا جلوي طالق

  vi.مكرر و بدون حساب، صرفاً به علت ضرر زدن به زنان گرفته شود

محيط : كند ي در تفسيرالميزان چنين تشريح ميياين محيط را عالمه طباطبا

مركب از قبايل  نزول قرآن، شبه جزيره عربستان بود كه مردمي عرب زبان و عمدتاً

كردند، به طور غالب آداب و  بدوي دور از تمدن و شهر نشيني در آن زندگي مي

گري بر آنها حاكم بود و براي زن حرمت و شرافت و استقالل در زندگي  رسوم وحشي

ه آنيقا و حصري  دادند، تعدد زوجات براي مرد بدون هيچ حد ها ارث نمي ل نبودند ب

كردند و شنيدن خبر تولد دختر براي آنها شوم   به گور ميمجاز بود، دختران را زنده

vi.زن ارزش اجتماعي نداشت و حق طالق هم به دست مرد بود. بود i  

داد و اگر مايل بود در ايام عده رجوع  خواست زن را طالق مي مرد هر وقت مي

زدواج كرد، تا زن نتواند با ديگري ا ها عمل طالق و رجوع را تكرار مي كرد و گاه بار مي

  . كرد كند و نه طالق دهنده با او زندگي مي

 بيان كرده اند كه ، سوره بقره229ن نزول آيه ا اين نوع نگرش را مفسرين در ش

طالق قابل رجوع به دو طالق محدود شده است، زيرا عرب جاهلي براي طالق و 

 رجوع در عده حد و حصري نداشتند و گاه ممكن بود براي آزار زن صد بار طالق

در پي آن  دهد و رجوع كند، تا اينكه زني از اين موضوع نزد پيامبر شكايت كرد و

ر  آيه فوق نازل شد و طالق قابل رجوع محدود به دو طالق شد و در طالق سوم زن ب

vi.شوهر حرام گشت، مگر اينكه با مرد ديگري ازدواج كند و از او جدا شود i i  

ضمن بيان اصول اعتقادي و اخالقي، در چنين اوضاع و احوالي قرآن نازل شد و در 

مقرراتي هم در زمينه روابط اجتماعي از جمله مسايل مربوط به خانواده، ازدواج و 

  . طالق زن بيان نمود

وابط نكاح را با اصطالحاتي كه عمدتاً در جهت محافظت از حقوق ضو مقررات و 

 مردان هرگاه ،يدگو زن بود مورد توجه قرار داد و امضا كرد، و در مورد طالق نمي



 

ه پيامبر اكرم و مسلمين  بخواهند مي توانند زن خود را طالق دهند ولي خطاب ب

له عده و زمان وقوع طالق را در اخواهيد طالق دهيد، بايد مس وقتي مي: فرمايد مي

i. ايام عده زن را از حمل سكونتش بيرون نكنيد نظر بگيريد و در x  

گويند، گرچه اختيار طالق به  اهل سنت مياست كه فقهاي  با توجه به اين موارد

توان با قرار دادن شرط در عقد نكاح، امر طالق را به زن  دست مرد است اما مي

  x.تفويض نمود

عقد نكاح شروطي را عليه مرد  شود در كما اينكه فقهاي شيعه تصريح دارند كه مي

باشد كه خود را قرار داد و بيان كرد كه اگر مرد از انجام آن تخلف كرد زن وكيل 

  xi.مطلقه سازد

  سنت ) ب

رواياتي كه در مورد طالق وارد شده مختلف است، بعضي در مذمت طالق وارد 

xiكند شده و بعضي ديگر اختيار مرد را در مورد آن بيان مي i معروفترين روايت در ،

  شيعه هم به آن استناد ياين مورد روايتي است كه در منابع اهل سنت آمده و فقها

xi. و از آن به عنوان حديث نبوي مقبول ياد كرده اندكرده i i در اين روايت آمده كه 

اين حديث . كه كنايه از شوهر است» الطالق بيد من اخذ بالساق «:پيامبر فرموده

دست  ن صدور آن براي بيان انحصار طالق درادهد، ش صدري دارد كه نشان مي

 به جريان ازدواج غالم و كنيزي مقابل زن و يا دادگاه نبوده، بلكه مربوط شوهر در

خواسته بدون توجه به خواست غالم  بوده كه باهم ازدواج كرده ولي مواليي آنها مي

لذا غالم آمد خدمت پيامبر و جريان را تعريف كرد، ابن  را طالق دهد و همسر او

مبر به منبر رفت و فرمود:گويد عباس مي اي مردم چه شده است كه بعضي از :  پيا

خواهد بين آنها جدايي  يزش را به عقد ازدواج غالمش درمي آورد و آنگاه ميشما كن

xi.اختيار دارد اختيار كسي است كه ساق را در اندازد؟ همانا طالق در v  

درچند مورد وجود  كند رواياتي كه درخواست طالق از سوي زوجه را مطرح مي

االثر   غايب مفقودتوان واقع ساختن طالق به صورت خلع  و طالق زوجه دارد كه مي

  .و ترك انفاق را اشاره كرد

گويند در صورت اظهار كراهت از سوي  اكثر فقها هم با توجه به روايات مربوطه مي

زن و درخواست طالق و حاضر شدن وي بر بخشيدن مهريه، براي مرد تكليف ايجاد 
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 در را طالق دهد، بلكه مخير است كه پيشنهاد زن را قبول كند و كه او كند نمي

عوض طالق دهد يا قبول نكند، مگر اينكه اظهار كراهت شديد بوده و امكان ارتكاب 

است كه پيشنهاد زوجه  كدومعصيت وجود داشته باشد در اين صورت مستحب م

  xv.قبول و طالق واقع شود

تواند شوهر را اجبار به طالق و  حاكم نمي«: فرمايد اين مورد مي شيخ مفيد در

 نكاح را نسبت به زن ايفا ينكه شوهر حق واجبي از حقوقجدايي نمايد، مگر ا

  xvi.»ننمايد

سيد محمد كاظم يزدي پس از بيان صور مختلف مربوط به غايب بودن يا 

محبوس بودن شوهر، و روايات مربوط به ترك انفاق و اجبار شوهر به طالق در 

صورت ندادن شود كه در  از اين روايات استفاده مي...«: گويد صورت ندادن نفقه مي

گردد، بنابراين به طريق اولي، در صورتي كه بقاي  نفقه، شوهر اجبار به طالق مي

 اختيار طالق را ،زوجيت موجب وقوع زن در معصيت و حرام باشد، بايد حاكم شرع

  .»داشته باشد

  : افزايد ايشان در بخش ديگري از بيانات خود مي

 تواند زن را طالق دهد و او  نميهر چند ظاهر كلمات فقها اين است كه حاكم...«

را آزاد كند، زيرا طالق در دست مرد است، ولي ممكن است گفته شود به استناد 

قاعده نفي ضرر و حرج، مخصوصاً اگر زن جوان بوده و صبر كردنش موجب مشقت 

xvi.»...را طالق دهد تواند او براي او باشد حاكم شرع مي i   

ها در  امعه سنتي افغانستان بسياري از ازدواجبا توجه به موارد فوق و اينكه در ج

شود كه ضرورت راهكاري  گيرد، روشن مي سنين پايين و غالباً اجباري صورت مي

باشد، در كشوري كه مردان نامي از حقوق  مثل طالق قضايي داراي چه اهميتي مي

غ زن كنند و سرا ها مي زن كمتر شنيده و به راحتي در اثر ناماليمات همسر خود را ر

  .را بدهد روند، بدون اينكه همسر اول خود را طالق دهد و حق و حقوق او ديگر مي

ها وجود دارد كه  در اين مورد يك ضرب المثل شايع و عاميانه در بين آن

همان طور كه دندانش سفيد است، موهايش سفيد شود باز هم طالق  «:گويند مي

عي از حقوق شرعي و قانوني درصورتي كه اگر چنين زناني اندك اطال» دهم نمي

توانند با طرح دادخواست طالق به دادگاه، شوهر را الزام به  خود داشته باشند مي



 

ثر واقع نشد، وها م حسن سلوك، در مرتبه بعد اجبار به طالق و باالخره اگر اين راه

  . وجود آمده نجات دهنده طالق حاكم را بخواهند و خود را از وضعيت ب

ها و آموزش و اطالع رساني حقوق زنان از وظايف دولت  ين نيازبرآورده كردن ا

المللي خود را  هاي بين ها و كنوانسيون   معاهدهيافغانستان است كه با الحاق و امضا

  . متعهد به تساوي حقوق زن و مرد قرار داده است

دام ها به عمل آيد تا لزوم اين اق اي به بعضي از مواد اين كنوانسيون جا دارد اشاره

  : روشن تر گردد

هاي  دولت«: گويد المللي حقوق مدني و سياسي مي  ميثاق بين23 ماده 4بند 

هاي  وليتومين تساوي حقوق و مساطرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور ت

   .»نگام انحالل آن اتخاذ خواهند كردزوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و ه

ي حقوق بشر كه افغانستان عالوه بر امضاي آن  اعالميه جهان16 ماده 1ذيل بند 

:  به احترام از آن ياد كرده است آمده است82در مقدمه قانون اساسي سال 

درتمام مدت زناشويي و هنگام انحالل آن، زن و شوهر، در كليه امور مربوط به ...«

  » .ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند

ن اين موضوع صراحت بيشتري دارد،  كنوانسيون رفع تبعيض از زنا16 در ماده 

ه مقررات آن را با قانون  كنوانسيوني كه افغانستان به آن ملحق شده، حال چگون

دهد بحث خود را دارد، ولي تا آنجا كه به روابط  اساسي و عادي خود تطبيق مي

دول عضو به منظور رفع تبعيض « -1: شود در اين ماده آمده است زوجين مربوط مي

 كليه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي، كليه اقدامات مقتضي را به زنان در از

ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين ه عمل خواهند آورد و ب

  : خواهند كرد

  سان براي ورود به ازدواج؛  حق يك) الف

ضايت حق يكسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با ر) ب

  كامل و آزادانه دو طرف؛ 

  .»...هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي وليتوحقوق و مس) ج

 راه حل معقول براي تساوي ،رسد با توجه به مقررات كنوانسيون فوق به نظر مي

حقوق زن و مرد در طالق پر رنگ كردن طالق قضايي و آگاهي زنان نسبت به آن 
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 هم تعهدات خود را در قبال كنوانسيون انجام داده باشد و هم است، تا افغانستان

مخالف مواد قانون اساسي و مدني خود اقدام نكرده باشد، چون طالق قضايي هم 

  . كند مين ميامشروع و هم قانوني است و هم حقوق زنان را در انحالل نكاح ت

  طالق قضايي در قانون مدني افغانستان : گفتار سوم

  جه در طالق، يا تفويض طالق به او وكالت زو-  1

ن راه بهتري آسي ربر سي طالق قضايي است اما بهتر است قبل ازرگرچه هدف بر

به حقوق خود دست  تر توانند راحت ن زنان ميآوري كرد كه با استفاده از آرا نيز ياد 

پيدا كنند، تا الزم نباشد كه سبب وقوع طالق قضايي را در مسير پور پيچ وخم 

  .ه اثبات كننددادگا

كه قبالً ذكر شد، استفاده از وكالت در طالق يا به  سان وبهتر، همانطوريآاين راه 

به اين صورت كه زوجه ضمن عقد نكاح . عبارت ديگر استفاده از تفويض طالق است

شود كه در  يا عقد الزم ديگر و يا به صورت قرارداد مستقل از طرف زوج وكيل مي

 كه ازدواج منحل يه نمايد، در اين صورت وكالت زن مادامصورت نياز خود را مطلق

) ازدواج(نشده باقي خواهد بود و از آنجا كه عقد وكالت در اين مورد تابع عقد الزم 

حق عزل وكيل را نخواهد داشت، اين راه حل گذشته از اينكه ) شوهر( موكل ،شده

ط بر اينكه در كند، مشرو سهل الوصول است اختيار مرد را در طالق محدود مي

هنگام عقد به فضاي سالم و بسيار رضايت بخش ازدواج قناعت نكرد و آينده را هم 

هاي خندان روز عقد، يك  بيني كرد كه ممكن است صورت مدنظر قرار داد، و پيش

ه راه حل معقول همانند وكالت در طالق، نياز پيدا  زماني ممكن است گريان شود و ب

ها به صورت رسمي ذكر شده   عقد نامه يكي از شروط كه درشود، كما اينكه در ايران 

طالق است، و قانون مدني ايران كه متكي بر نظر مشهور فقهاي  همين وكالت در

: بيان كرده است1119ماده  اماميه است وكالت در طالق را به صورت روشن در

باشد توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور ن طرفين عقد ازدواج مي«

مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن : درضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايد

ديگر بگيرد، يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن 

سوء قصد يا سو رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن 



 

دور حكم محكمه و ص  كه پس از اثبات تحقق شرط دروكيل و وكيل در توكيل باشد

   .»نهايي خود را مطلقه سازد

طالق در قانون مدني افغانستان با تعبير تفويض طالق ذكر شده  همين وكالت در

xvi، اهل سنتياست، زيرا اين قانون مبتني بر فقه حنفي است و فقها i i گرچه 

 برآنند كه اگر شوهر به زن توكيل در طالق را صحيح دانسته اند، اما فقهاي حنفي

  . در طالق وكالت دهد، اين توكيل در واقع تفويض است

توكيل، وكيل اراده موكل را اعالم  تفاوت توكيل و تفويض در آن است كه در

كند و تابع نظر موكل است، در حالي كه در تفويض شخصي كه طالق به او  مي

xi.اده و خواست شوهر نيستكند و تابع ار تفويض شده مطابق اراده خود عمل مي x  

زوج «: دارد  مقرر مي142با توجه به موارد فوق، قانون مدني افغانستان در ماده 

ه اش را توسط وكيل قانوني طالق دهد، يا اينكه صالحيت طالق را ب تواند زوجه مي

   .»خود زوجه تفويض نمايد

ند از آن توا زوج بعد از تفويض صالحيت طالق نمي«: گويد  مي143و در ماده 

  »...رجوع كند

توانند در هنگام  توان گفت كه پيروان فقه حنفي مي با عنايت به دو ماده فوق مي

و پيروان فقه اماميه از وكالت در طالق و بدين  ازدواج از تفويض طالق استفاده كنند 

  . ترتيب راه حل عاقالنه براي روز مبادا پيش بيني و اختيار نمايند

  

  

  ت زوج  غيبت طوالني مد- 2

كند غيبت  هايي كه استفاده از طالق قضايي را براي زنان هموار مي راه يكي از

هرگاه زوج «:  قانون مدني افغانستان194موجب ماده ه طوالني مدت زوج است، ب

كه زوجه از  صورتي  سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد در3مدت 

مطالبه تفريق نمايد، گرچه زوج مالك تواند از محكمه  غياب وي متضرر شود، مي

   .»مين كرده بتواندادارايي بوده و زوجه از آن نفقه خود را ت
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 مقرر شده كه در چنين صورتي محكمه به نحوي زوج غايب را مطلع 195در ماده 

كند تا مراجعت كند ولي اگر مراجعت نكرد و يا اينكه اصوالً مطلع كردن او ممكن  مي

  . سازد  را واقع مينباشد، دادگاه طالق

را  شود، چون شوهر حضور ندارد، دادگاه او كه از متن ماده استفاده مي همانطوري

كند، بلكه خود به عنوان واليت از سوي غايب و مجري  محكوم به دادن طالق نمي

  . دهد عدالت، زن را طالق مي

 فقودقانون مدني افغانستان گذشتن مدت سه سال به باال را مجوز طالق زوجه م

فقه شيعه نظر مشهور اين است كه از هنگام مرافعه زن  االثر دانسته، در حالي كه در

  xx.به حاكم، بايد چهار سال صبر كند

گويند، گرچه چهار سال هم سپري نشده باشد اما  اما بعضي از حقوقدانان مي

تواند قبل از گذشت  كه زن در عسر و حرج و سختي قرار گرفته، حاكم مي همين

 سال هم زوجه غايب را طالق دهد مخصوصاً اگر غيبت در زمان جنگ و امثال چهار

آن رخ داده باشد، زيرا در اين صورت زني كه نتواند معاش خود را فراهم سازد و يا 

  xxi.شرافت خود را حفظ كند، ماندن او در علقه زوجيت عادالنه نيست جان و

هر گاه «: دارد ر مقرر ميمورد مفقوداالث  در1029قانون مدني ايران در ماده 

تواند تقاضاي طالق كند،  شخصي چهار سال تمام غايب مفقوداالثر باشد، زن او مي

   .»دهد را طالق مي  حاكم او1023در اين صورت با رعايت ماده 

 اين قانون در مورد لزوم انتشار آگهي در سه نوبت در روزنامه 1023حكم ماده 

 غايب اطالع دارند گزارش دهند يا وي خود كثيراالنتشار است تا كساني كه از

 مقرر كرده كه محكمه 195 ماده 1مراجعه كند، اما قانون مدني افغانستان در بند 

تكليف  بعد از مطالبه تفريق به زوج كتباً اطالع دهد تا در مدت معين مراجعه كند و

  . زوجه خود را مشخص سازد

ميزان مدت را به عهده دادگاه  گذاشته و زمان معيني را تعيين اين ماده تعيين 

نكرده، از طرفي اطالع به زوج را مطرح كرده كه با غايب بودن ناسازگار به نظر 

كرد، مگر اينكه منظور  رسد، چون اگر او جاي مشخص داشت كه زوجه معرفي مي مي

  . از اطالع همان انتشار آگهي در روزنامه محلي يا سراسري كشور باشد



 

هاي فراوان دارد، چه  جامعه جنگ زده ما نمونه ثر، درمصداق غايب مفقوداال

هاي داخلي ناپديد شده  ها كه بر اثر كودتا ها مفقود شده، چه آن آنهايي كه در جنگ

هاي جهان   آواره ساير كشور،و چه آنهايي كه بر اثر شرايط سخت انقالب و جنگ

هاي  خاطر سنت هو حقوق خود و ب شده و زنان آنها بدون اطالع از سرنوشت شوهر

برند، و  اي بدون مراجعه به دادگاه در شرايط دشواري به سر مي كهن محلي و قبيله

  . ند كساني كه راهنمايي آنها جهت اخذ طالق قضايي باشند ااندك

   خودداري شوهر ازدادن نفقه- 3

يكي از موجبات شايع طالق قضايي عدم پرداخت نفقه زوجه از سوي زوج است 

را ناگزير به  شود و او ري باعث مشكالت فراوان براي زوجه ميكه در زندگي شه

 قانون مدني 191ماده . كند تا تكليف خود را مشخص سازد مراجعه به دادگاه مي

هر گاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد، در «: دارد افغانستان در اين مورد مقرر مي

فقه نيز ثابت شده نتواند، حالي كه ظاهراً مالك دارايي نبوده و عجز وي از اداي ن

   .»تواند مطالبه تفريق نمايد وجه ميز

 همين قانون آمده كه اگر زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نمايد 192در ماده 

دهد كه در پايان آن اگر زوج ناتوان باقي ماند حكم  محكمه سه ماه به او مهلت مي

  . شود طالق صادر مي

 خودداري شوهر از پرداخت نفقه را موجب 1129ه قانون مدني ايران نيز در ماد

  : صدور طالق قضايي دانسته، متن ماده به اين شرح است

در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام «

را  تواند براي طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او به دادن نفقه، زن مي او

   .»ت در صورت عجز شوهر از دادن نفقههمچنين اس. مايدن اجبار به طالق مي

باشد يا خير،  در مورد اين ماده بحث شده كه آيا نفقه گذشته هم مشمول ماده مي

گويند حكمت طالق  اكثر حقوقدانان مخالف شمول ماده بر نفقه گذشته است و مي

 و نفقه باشد قضايي در مورد عدم پرداخت نفقه مربوط به زمان حال و آينده مي

xxi.گذشته همچون ساير ديون عادي بر عهده شوهر مستقر است i  

ناگفته نماند كه در ايران يكي از مصاديق بارز طالق حاكم عسر وحرج است كه 

تواند همه انواع مصاديق طالق قضايي را تحت پوشش قرار دهد، زيرا اين عنوان  مي
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و صعب العالج وغيره عدم انفاق، غيبت زوج، ترك زندگي خانوادگي، امراض مسري 

در « :مده استآ قانون مدني ايران 1130 كه درماده يشود، همانطور را شامل مي

تواند به حاكم شرع  صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وي مي

مراجعه وتقاضاي طالق كند، چنانچه عسر وحرج مذكور در محكمه ثابت شود، 

ه دادگاه مي  طالق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه تواند زوج را اجبار ب

  .»شود ه اذن حاكم شرع طالق داده ميب

راه اثبات عسر وحرج بيشتر نظر عرف است و جنبه نوعي دارد و انسان متعارف مد 

xxi.باشد نظر مي i i  

   تفريق به سبب ضرر- 4

 ورود  يكي از موجبات طالق قضايي را احتمال183قانون مدني افغانستان در ماده 

هر گاه زوجه از اثر معاشرت با زوج ضرري را «: دارد ضرر به زوجه دانسته و مقرر مي

ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، 

  . »تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد مي

ساري و صعب هاي  باشد سو رفتار و بيماري ظاهراً ضرري كه منظور اين ماده مي

ها مبتال شود و جانش  دوام زوجيت ممكن است زوجه به آنالعالج است كه در صورت

تواند يكي از  هاي حاد رواني كه مي در معرض خطر قرار گيرد، مخصوصاً بيماري

  .هاي بارز ضرر باشد مصداق

 قابل ذكر است كه قانون مدني افغانستان عالوه بر موارد فوق يكي از موجبات 

ضايي را عيب شوهر دانسته كه در فقه اماميه اين مورد يكي از اسباب فسخ طالق ق

تواند  زوجه وقتي مي«: دارد  مقرر مي176رود، اين قانون در ماده  نكاح به شمار مي

مطالبه تفريق نمايد، كه زوج مبتال به مرضي باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يا 

 با زوج بدون ضرر كلي كه معاشرت ه نحويمدت طوالني براي معالجه او الزم باشد، ب

   .»متعذر باشد

خورد، اين قانون در  ل شخصيه مصر به چشم مياشبيه اين مورد در قانون احو

در صورت وجود عيب مستحكمي در مرد كه قابل عالج نبوده «: كند  بيان مي9ماده 

ر زوجيت برايش موجب ضرر بايو بقا يا معالجه آن طوالني مدت باشد شد  زن ب

xxi.»د از دادگاه درخواست جدايي نمايدتوان مانند جنون و جذام و برص، مي v  



 

   تفريق به سبب محكوميت قطعي زوج به حبس طوالني مدت-5

هر گاه زوج به حكم «: دارد  قانون مدني افغانستان در اين باره مقرر مي196ماده 

تواند  وجه ميقطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن محكوم گرديده باشد، ز

وس توان اداي نفقه را پس از مدت پنج سال مطالبه تفريق نمايد، گرچه زوج محب

   .»داشته باشد

شود و همسر و  هاي طوالني باعث درهم ريختن اساس خانواده مي هرچند حبس

مانند و گاه در معيشت خود به  مي فرزندان زنداني بي سرپرست و بي يار و ياور

ا حكمت گذشتن پنج سال براي گرفتن طالق قضايي براي افتند، ام تنگدستي مي

از بقيه مدت  نگارنده اين سطور مجهول است، زيرا گذشتن پنج سال اول سخت تر

است، پس چرا نتوان از همان آغاز محكوميت قطعي شوهر به زندان طوالني تقاضاي 

تن طالق كرد، حبسي كه در آن احتمال عفو و گذشت قابل پيش بيني نباشد، گذش

پنج سال را الزم ندارد، مگر اينكه ماده مبتني بر فقه حنفي باشد كه نگارنده از آن 

  .بي اطالع است

كند، در  هايي كه تشكيل خانواده را ايجاب مي همان داليل و ضرورت«هر حال ه ب

سازد تا خانواده تجديد سازمان كند  هاي طوالني مدت طالق را مباح مي مورد حبس

شناختن حق طالق در چنين موردي . جاي درختي آفت زده نشيندو نهالي تازه به 

  xxv.»كند جلوگيري ميها   ها و تباهي عادالنه و درست است و از بسياري از فساد

 قانون مدني و عسر و حرج قرار 1130حقوق ايران چنين عنواني مشمول ماده  در

يژه در جايي كه وه تواند تقاضاي طالق نمايد، ب گيرد كه زوجه بر مبناي آن مي مي

را اجبار به طالق  شوهر تواند بيم انحراف و گناه وجود داشته باشد، دادگاه مي

   xxvi.نمايد

تواند باعث درخواست طالق قضايي  الزم به ذكر است كه يكي از چيزهايي كه مي

از سوي زوجه شود ترك زندگي خانوادگي از سوي زوج است، تفاوت آن با غايب 

در غيبت خواه شخص عمداً يا در نتيجه حوادث قهري از مفقوداالثر آن است كه 

كند، ولي ترك زندگي  خانه دور بماند و از او هيچ خبري نباشد مفقودااالثر صدق مي

خانوادگي، ناظر به موردي است كه همسر به عمد زندگي مشترك با همسر و 

xxvi.كه هر روز در معرض ديد خانواده باشد ها سازد، ولو اين فرزندان را ر i   
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سفانه بايد اذعان كرد كه اين نوع رفتار در جامعه سنتي ما به كرات صورت امت

و حتا  كنند داليل متعدد ترك ميه گيرد و مرداني زندگي با همسران خود را ب مي

كنند و از  ها مي كنند و زن اول خود را در بالتكليفي ر روند همسر ديگر اختيار مي مي

  . دهند شديد قرار مياين رهگذر وي را در مشقت و حرج 

كند چنين رفتاري از سوي مردان طبيعي و يا حتا  و زن مظلوم هم كه گمان مي

ها در آن  دستور اسالم است، بدون مراجعه به دادگاه براي درخواست طالق، سال

  . كند وضعيت زندگي مي

با توجه به اوضاع و احوال جوامع مختلف، اعتياد به مواد : عالوه بر موارد فوق

تواند از اسباب  آور هم مي در، قمار، عقيم بودن زوج و ارتكاب جرايم خفتمخ

درخواست طالق قضايي از سوي زن باشد، كما اينكه اگر زوجه گرفتار اين اسباب 

  . را طالق دهد و خود را از قيد زوجيت رهايي بخشد تواند او باشد، زوج به راحتي مي

   ماهيت حقوقي طالق قضايي-6

غانستان ماهيت حقوقي طالق قضايي را متفاوت بيان كرده، يعني قانون مدني اف

رسد بسيار  ن و بعضي ديگر را رجعي دانسته، كه به نظر مييبعضي مصاديق آن را با

ز مشقت و باشد، زيرا حكمت طالق قضايي رهايي زن ا روش مطلوب و پسنديده مي

ف تحقق پيدا طالق رجعي باشد اين هد  اگر، مصاديقباشد كه در بعض سختي مي

  . كند، ولي در مورد ديگر ممكن است رجعي بودن بهتر به صالح زوجه باشد نمي

مثالً طالقي كه به علت عجز شوهر از دادن نفقه يا غايب بودن او واقع شده اگر 

رجعي باشد بهتر است، زيرا اگر شوهر توانا بر پرداخت نفقه شود، يا غايب مراجعت 

  . ود و قابل رجوع بودن اين نوع طالق مطلوبتر استر كند مصلحت طالق از بين مي

 باشد بهتر است، چون رجعي باينولي طالق بر اثر احتمال ورود ضرر واقع شده 

  .كند مين نميابودن هدف اين نوع طالق را ت

تفريق به سبب عيب، «: دارد  مقرر مي180لذا قانون مدني افغانستان در ماده 

   .» استباينطالق 

 را باينحكم يك طالق ) به سبب ضرر(تفريق «:  آمده است184 ماد2بند  در

  » .دارد



 

 طالق 197 ماده 1بند   طالق بر اثر عدم انفاق و در193ولي همين قانون در ماده 

بر اثر غيبت زوج را در حكم طالق رجعي دانسته، يعني اگر موجب طالق از بين 

  .  بودرفت، رجوع هم امكان پذير است و اال رجوع ممكن نخواهد

تفريق بين زوجين كه به سبب عدم اداي نفقه به حكم «: گويد  مي193ماده 

خالل  اش در تواند به زوجه حكم طالق رجعي بوده، زوج مي محكمه صورت بگيرد در

گي خود را به اداي نفقه عدت رجوع نمايد، مشروط بر اينكه زوج توان مالي و آماد

اثبات عدم اعطاي نفقه به عهده  ق، بار ممكن است هنگام درخواست طال.»ثابت كند

باشد تا  زوجه باشد ولي بعد از صدرو طالق، اثبات توان مالي زوج به عهده خود او مي

  . مين شودااز اين طريق تساوي حقوق به نحوي ت

باره طبيعت حقوقي طالق قضايي اشاره نشد، ولي فقها و  قانون مدني ايران در در

اند، گرچه در اين قانون طالق زوجه غايب   بحث كردهماهيت آن مورد حقوقدانان در

كه قانون مدني افغانستان   رجعي دانسته شده، همانطوري1030مفقوداالثر درماده 

   .)197 ماده 1بند (آنرا در حكم رجعي دانسته 

اهللا سيد ابوالقاسم خويي، طبيعت طالقي را كه از ت ميان فقهاي شيعه، آي در

 معرفي باينگيرد،  پرداخت نفقه صورت مي متناع شوهر ازناحيه حاكم و به لحاظ ا

xxvi.كرده است i i   

  : گويد  دانسته و ميباينهايي را  دكتر سيد حسن امامي نيز چنين طالق

شود زن به دادگاه رجوع كند و پس از طي مراحل دادرسي و  وقتي اجازه داده مي

 او از جانب دادگاه گردد، يا درصورت امتناع اثبات موضوع، شوهر اجبار به طالق مي

رجوع و وضعيت زناشويي را به حال اول باز  شود، اگر باز شوهر بتواند طالق واقع مي

 معنا خواهد گرداند، مراجعه زن به دادگاه و صدور حكم پس از طي اين مراحل بي

xxi.شود اثر مي بود و حكم قانون لغو و بي x  

كنند  ت كه سعي مياما رويه معمول در مراجع قضايي ايران به اين صورت اس

زوج   شده وباينورند تا با اين شيوه طالق آق قضايي را به صورت طالق خلع درطال

  xxx.نتواند رجوع كند

  نتيجه
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در رسي مختصري در مورد طالق قضايي در قانون مدني افغانستان و راين بود ب

تواند در ضمن عقد نكاح يا عقد  روشن شد كه عليرغم اينكه زوجه مياين بررسي 

زم ديگري شرط وكالت براي طالق را منظور كند، اما بازهم اختيارات مرد در طالق ال

زوجه مجبور است كه در صورت نداشتن وكالت براي  باشد و بسيار گسترده مي

روز طالق قضايي را در دادگاه ثابت ه يا عدم تفويض طالق به او، اسباب ب طالق،

هزينه زيادي الزم   طول انجامد وهاي زيادي به اين روند ممكن است مدت كند، و

  .داشته باشد

به كنوانسيون  المللي را امضا كرده و نجاي كه افغانستان معاهدات متعدد بين آاز

ناگزير است در راستاي تامين  نوع تبعيض عليه زنان نيز ملحق شده است، رفع هر

حقوق تساوي  قوانين داخلي خود را در جهت حمايت از زنان و اهداف اين اسناد،

نها آبدون عملي كردن  گرنه صرف الحاق به اين اسناد، نان با مردان اصالح كند وآ

 ولي اينكه مقررات اين اسناد را چگونه با موازين اسالمي، اعتباري ندارد، ارزش و

رسد، نهاد تقنين بايد  ساني به نظر نميآدهد كاري  مدني تطبيق مي قانون اساسي و

  .  زمينه چنين سازگاري را فراهم نمايدهمكاري حقوقدانان متخصص با

  منابع و ماخذ



 

  

  

  

  

  

  

  

                 حقوق مدني و ديني زنان مسلمان

                              هاي سنتي و نوين با چالش

                                       )2(در جوامع اسالمي 

  

  

  

  

  

  

  اي جامعه اسالمي، جامعه«:  اين است كهتصويري كه قطب از جامعه اسالمي دارد

است كه خوراك و پوشاك و مسكن هر فردي اعم از كارگر، بيكار، نيرومند، ناتوان، 

ه از سود درآمد هر كسي  سالم، مريض، زن و مرد در آن تضمين شده است و ساالن

و اگر . كند بيست درصد، براي بيت المال و اداره امور مردم و جامعه دريافت مي

يشتر از آن الزم شد، بدون هيچگونه قيد و شرطي، به هر مقدار كه دولت اسالمي ب

صالح، براي حفظ و نگهداري استقالل مهين و اداره امور جامعه الزم داشته باشد، 

آري نخست احكام اين نظام را اجرا كنيد و سپس . تواند از مردم دريافت كند مي
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كه با شكم سير و قلبي آباد  تعداد كسانيو ! ببينيد كه تعداد نيازمندان چقدر است

  باشد؟ شده از ايمان، به دزدي پرداخته اند، چند نفر مي

هايي وجود نخواهد  ها، مجالت و رنگين نامه در جامعه اسالمي هيچ وقت روزنامه

داشت كه آزادانه هر گونه عكس و داستان شهوي، هرگونه مساله و مطلبي جنسي را 

در يك ... هم چون ماده واگير فساد، در همه جا رخنه كنندپرده منتشر سازند و  بي

جامعه اسالمي هرگز زنان  و دختران لخت و عور، آرايش كرده و آماده، در هر 

جامعه ... برپا دارند! زنند تا فساد و تباهي، به حساب شيطان اي پرسه نمي گوشه

بيمار، ماننده ها و موسيقي  هاي رسوا وشرم آور، تصنيف اسالمي هرگز داراي فلم

  !...و همكارانش، نخواهد بود» ام كلثوم«و » عبدالوهاب«هاي  ها و تنصنيف فلم

شود كه اراده و اختيار مرد را از آنها  در جامعه اسالمي مشروبات الكلي پيدا نمي

و سر انجام در جامعه . ... سلب كند و شهوتراني و عياشي را براي آنان نيكو جلوه دهد

خواهند داشت كه هر چه زودتر ازدواج كنند، ] اين را[ان امكان اسالمي همه جوان

 خواهد وظيفه دارد براي هر كسي كه مي» دارايي عمومي«و » بيت المال«زيرا كه 

  ) 15(.»ازدواج كند، كمك الزم را بنمايد

 را كه قطب تصوير كرده است، مطلوب و ايده آل است و در واقع آرمان  جامعه

 اما با گذشت چهارده قرن اندمانان در پي رسيدن به آن شهري است كه همه مسل

  !اند هنوز به آن نرسيده

علت نرسيدن به يك جامعه مطلوب و ايده آل آن هم بعد از چهادره قرن در 

  چيست؟

اينجا كسي كه بيشتر از همه باعث ناكامي جوامع اسالمي در توسعه فرهنگي و 

بي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن بوده است رهبران مذه...  اجتماعي و سياسي و

بوده اندكه نگاه غلط و برداشت نادرست و غير اسالمي از اصول و احكام واقعي 

از نگاه اين رهبران آنچه اهميتي اجتماعي نداشته است، جايگاه . اسالمي داشته اند

  . اجتماعي زنان در جامعه بوده است

ي مردان مرد ساالر و زن ستيز جايگاهي اجتماعي كه با زور و غير عادالنه از سو

جامعه اسالمي را كه قطب و همفكران اسالم گراي سياسي . جامعه اشغال شده است

 براي ن نخواهد بود مگر با اصالح نگرشاو به دنبال آن هستند رسيدن به آن ممك



 

هاي مختلف، اصالح  اي اصالح جوامع اسالمي در زمينه ايجاد تحوالت بنيادي و ريشه

  .طلبد هاي مختلف مي  و دولت مردان آن را در زمينهديد رهبران

هايي كه  قبل از ظهور آن وجود  با اينكه اسالم براي آن دسته از امور و سنت

داشته است و مخالف و متضاد با روح و احكام و اصول اسالمي بوده است بديلي و جا 

وامع اسالمي منع گزيني ارايه نموده است اما بسياي از اين امور با وجود اينكه در ج

قرار داد شده و خالف موازين اسالمي قلمداد شده است، هيچگاه در عمل اجرا نشده 

  . است

هايي  در حال حاضر بيشترين مشكالت اجتماعي و فرهنگي جوامع اسالمي سنت

منع ورود زنان در پارلمان و . است كه ريشه در اعتقادات و باورهاي كهن آنها دارد

عي از سوي آنها در كشورهاي مختلف اسالمي متفاوت بوده و هر احراز جايگاه اجتما

كه اسالم در موضوعات اجتماعي، قانون ويژه  در حالي. كدام، قانون ويژه خود را دارد

شود نه يك قوم و كشوري خاص، از اين رو  خود را دارد كه شامل تمام پيروان آن مي

گاه بيشتر از آن كه يك موضوع موضوعاتي چون جايگاه زنان در جامعه و نوع اين جاي

  .اسالمي باشد باورهاي قومي نه مذهبي آنها است كه بايد اصالح و ا سالمي شود

  هاي مسلمان و جايگاه زنان در خانواده و جامعه ليبرال

 آزادي طلبي، اعتقاد به اين كه انسان آزاد  يعني فلسفه«: ها با اعتقاد به اين ليبرال

اي كه ممكن  ار و اراده است و بايد مجاز باشد به هر اندازهبه دنيا آمده و صاحب اختي

در برابر موضوعاتي مانند سياست و اجتماع و )  16(.»است آزاد پرورش و تربيت يابد

كه بيشتر از همه روي  و از آنجايي.  خود را دارند نظريات و باورهاي ويژه ... فرهنگ و

رهنگ رايج جوامع اسالمي به نوعي ها و ف آزادي و آزاد طلبي تاكيد دارند تا سنت

در اين ميان بيشتر از همه . متاثر از جوامع آزاد يا به اصطالح آزاد غربي بوده اند

 اند كه در غرب تحصيل كرده اند  در بازگشت به كشورهاي شان مشتاق بوده آنهايي

اند در جوامع شان پياده شده و در صورت رسيدن به  آنچه را ديده اند و پسنديده

و در اين ميان در موضوعاتي چون . اند مي در صدد پياده نمودن آن برآمدهست و مقاپ

فرهنگ و اجتماع بيشتر از هر موضوع ديگري تغييرات اساسي و بنيادي به وجود 

  . آورند، هرچند از موضوع سياست نيز غافل نبوده اند
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ابات، حق زن در جامعه، اشتغال زن در خارج از خانه، اشتراك زنان در انتخ

...  ها، شوراهاي شهر و اشتراك زنان در مبارزات رياست جمهوري، پارلمان، شهرداري

و در كل رسيدن به جايگاه اجتماعي شان از موضوعاتي بوده است كه جريان 

هاي مسلمان را براي ايجاد تغيير در جوامع اسالمي به خود مشغول داشته  ليبرال

  . است

پذيرند كه اسالم واجد سرشت سياسي است اما در  هاي مسلمان با اينكه مي ليبرال

كنند و بيشتر آنچه خود باور دارند و آن  موارد ديگر زياد به نظر اسالم توجهي نمي

  . كنند  عمل مي،هاي فردي است آزادي

توان نزديك به اعتقادات و  هاي مسلمان را مي از نظر سكوالرها كه جريان ليبرال

بيرون رفتن زن براي تحصيل و كار امروزه «: اين است كهباورهاي آنها به شمار آورد، 

د و پسندد، بپسند واقعيت غير قابل انكار تبديل شده است كه هر كس مي] يك[به 

   .»پسندد، نپسندد هر كسي كه نمي

اين خروج از منزل به زنان آگاهي داده است كه  زنان قبل از اسالم از آن برخوردار 

امكان اين را يافت كه با زندگي اجتماعي به » خروج«ن نبوده اند و زن به بركت اي

ها، اهليت اداي شهادت و  رغم ميل سلفي معناي اعم آن پيوند خورده و از اين رو علي

حنان «به عنوان مثال . امكان تشريك مساعي در زندگي اجتماعي را به دست آورد

و اعتراض در مبارزه سياسي عليه غاصبان وطنش مشاركت فعال دارد » عشراوي

به اين كه او اوال زن است و ثانيا مسيمي » جنش حماس«بعضي از نيروهاي تندرو 

توان از   جريان اسالمي ليبرال را مي)17(.است او را از ادامه روند مبارزه اش باز نداشت

مدافعان سرسخت حضور زنان در جوامع اسالمي دانست كه پيگير و با جديت اين 

اند در عمل كارهاي  نجا كه خود درمسند قدرت تكيه زدهقضيه را دنبال نموده و آ

اما . ملموس و چشمگيري در به دست آوردن جايگاه اجتماعي زنان انجام داده اند

اين جديت و سرسختي آنها در امر به دست گرفتن جايگاه اجتماعي زنان از سوي 

ف شان نموده هاي رايج جامعه را ناديده گرفته و فداي اهدا  گاه فرهنگ و سنت،زنان

  . اند

ه آزادي و آزاد انديشيدن و آزاد عمل كردن در امور اجتماعي و ليبرال  ها با اعتقاد ب

انديشد و نيازهاي واقعي آن چيست؟  برايشان مهم نبوده است كه جامعه به چه مي ...



 

ها به عنوان يك جريان اسالمي در درون جوامع اسالمي مهم  آنچه براي اكثر ليبرال

هاي غرب در كشورهاي اسالمي بوده است و در  هاي ليبرال  تحقق انديشهبوده است

هاي به وجود آمده سعي در تجويز نسخه  واقع، در هر شرايطي با استفاده از فرصت

  . ليبراليزم غربي در جوامع اسالمي داشته اند

 Westminster  خانم فرانسيس دوسوزا، عضو هيات رهبري موسسه

foundation for democracy يكي از مسايل «:  در پاسخ به اين پرسش كه

كنيد در غرب چه  خيلي حساس در افغانستان مساله حقوق زن است، فكر مي

توان آن حقوق را با شرايط  برداشتي از حقوق زن وجود دارد و به نظر شما چگونه مي

 كه بگذاريد:] گويد مي[خاصي كه ما در افغانستان با آن مواجه هستيم، مقايسه كرد؟ 

كنم در  فكر مي. مساله حقوق زن هميشه يك مساله سياسي بوده است

و تعيين موقعيت زن ] جايگاه اجتماعي آن[هاي غربي در رابطه با حقوق  دموكراسي

ي مسايل بنيادي مانند معاش مساوي  هاي زيادي صورت گرفته و در عرصه پيشرفت

 بر اساس صالحيت و  رشد مساوي، دريافت مناصب در برابر كار مساوي، زمينه

شايستگي نه بر اساس تقسيم بندي افراد به زن و مرد دستاوردهاي خوبي وجود 

بحث در جوامع غربي نيز بيشتر از همين جا آغاز شد كه وقتي زنان . داشته است

بتوانند كار مساوي با مردان انجام دهند چرا نبايد حقوق و پاداش مساوي دريافت 

ر اساس چه معياري . كنند براي زنان غير از آنچه ] حقوق و ميزان آن[بايد پرداخت ب

  گيرد؟ باشد كه براي مردان صورت مي

يكي اينكه هنوز هم در جوامع :  ديگر را نيز ياد آور شوم در اينجا بايد دو نكته

گيرد و تخلفاتي در اين  غربي حقوق زن آن طوري كه بايد، مورد رعايت قرار نمي

ها  افتد كه با زن  انگلستان هنوز هم موارد زيادي اتفاق ميمثال در. زمينه وجود دارد

 برابري  شود يا كساني هستند كه زنان را شايسته خالف موازين عدالت رفتار مي

 تخصص بيشتر رونما  اين مشكل مخصوصاً در عرصه. دانند كامل با مردان نمي

به بسياري از اي است كه زنان از دسترسي  شرايط به طور طبيعي به گونه. شود مي

اما اگر همين را هم با واقعيتي كه . يابند  ها نسبت به مردان شانس كمتري مي رشته

 سال قبل وجود داشته است، مقايسه 20 سال قبل يا حتا 30 سال قبل يا 40مثال 

هاي گذشته اين تصور كم  در دهه. كنيد، پيشرفت خوبي را مشاهده خواهيد كرد
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هايي دارد و بايد امتيازات شان در  ت به زنان برتريبيش وجود داشت كه مردان نسب

شد كه براي رسيدگي به مشكالت و  گفته مي. قدم نخست مد نظر باشد

آيد، بايد شانس اول را براي مردان قايل شد،  كه در جامعه پيش مي هايي دشواري

ه اين مشكالت پاسخ گويند چون آنها بيشتر مي تن اين امتيازات مثال در رف. توانند ب

هاي مهم و كليدي در ادارات دولتي و غيره  ها، يافتن مشاغل، گرفتن پست به دانشگاه

ر آن بود كه مردان از لحاظ سياسي نظريات بهتري . شد درنظر گرفته مي تصور ب

اين . هاي فكري و سياسي بيشتر است دارند و قدرت شان براي مقاومت در بحران

هاي خيلي پيشين است و هنوز هم متاسفانه  لام به سا گويم، اشاره ها را كه مي حرف

   )18(.شود اي موارد اين گونه تصورات اعمال مي در پاره

فرانسيس دو سوزا، به عنوان يك زن غربي و در عين حال به حيث يك محقق و 

 دموكراسي شايد بهتر از بسيار كساني ديگر بتواند در زمينه  پژوهشگر در زمينه

مواردي را . جوامع غربي اطالع داشته و اظهار نظر نمايدحقوق و جايگاه زن غربي در

سازد كه  دهد و ثابت مي واقعيتي كه نشان مي. شمارد يك واقعيت است كه او بر مي

ه ويژه مسلمانان كه  آن شرقي. غرب جامعه ايده آل و آرمانشهر نيست زندگي ها و ب

ي هستند و بيشتر از ا اند و يا در آرزوي چنين زندگي غربي را در غرب تجربه كرده

گي غربي را به ويژه چگاه ابعاد منفي زندآنكه واقع بين باشند خوش بين هستند هي

از آن گذشته خانم فرانسيس دوسوزا تنها . دهند زندگي زنان آنرا مدنظر قرار نمي

حضور فزيكي زن در جامعه و جايگاه اجتماعي او را از نظر مادي مورد بررسي قرار 

كه اسالم هم بعد مادي و هم بعد معنوي قضيه را مدنظر قرار  ليدر حا. داده است

  . داده است

 كه روح حساس و عاطفي دارند اما اين به معناي آن نيست ،به ويژه در مورد زنان

از اين رو مانند مردان جوامع اسالمي . كه آنها فاقد تعقل و تفكر و تدبر هستند

جتماعي را كه براي آنها در نظر گرفته توانند نقشي در جامعه داشته و جايگاه ا مي

  . شده است اشغال نمايند

هاي زن تاكيد كرده ايم بدون اينكه حمايت و  ما بر آزادي«: دوسوزا، متعقد است

پشتيباني را كه زن در نظام زندگي اجتماعي نياز دارد، برايش فراهم سازيم، اين كار 

ت تا هنوز نظامي را ايجاد نكرده دول. دهد را كه بايد  دولت انجام دهد، انجام نمي



 

شود، به شكل درست  است كه از زنان در برابر فشارهاي سنگيني كه بر آنها وارد مي

وقتي پدر و مادر به خاطر اقتضاي شغل شان مدتي را از خانه دور . پشتيباني كند

خواهد به  مانند، وقتي كودكان در ايام تعطيالت خويش قرار دارند، وقتي زن مي مي

رج مسافرت كند و مواقعي ديگر از اين قبيل، مرجعي وجود ندارد كه به زن كمك خا

ها تبعيض زيادي  به همين لحاظ است كه من متعقدم هنوز هم در برابر زن. كند

 مراقبت از  جامعه متاسفانه هنوز هم بر اين اعتقاد است كه وظيفه. گيرد صورت مي

آيند، همه   كه در درون خانه پيش ميكودكان، مراقبت از خانه، رسيدگي به مسايلي

در عين حال، اين فشار نيز وجود دارد كه بايد زن درس بخواند و . بر دوش زن است

  ) 19(.»ب تخصص باشد و مستقل باشد و غيرهصاح

ها و مشكالتي كه زنان غربي چه در خانواده و چه در جامعه  بسياري از نگراني

. به رو اند  است، زنان جوامع اسالمي نيز با آنها رودارند و خانم دوسوزا، از آن نام برده

شود مگر با رشد و افزايش  بهتر شدن جايگاه زنان در خانواده و جامعه حاصل نمي

تواند يك شروع خوب و بنيادي باشد براي  و اين مي. زنان تحصيل كرده و متخصص

 در جامعه و بهتر شدن وضعيت جايگاه خانوادگي و اجتماعي زنان و نهادينه شدن آن

  . خانواده

اين مهم كه بايد جايگاه خانوادگي و اجتماعي زنان روز به روز به سوي بهبودي و 

تبعيض زدايي پيش برود نياز به برنامه ريزي دقيق و كار شناسانه دارد و هر نوع 

تواند روند آن را تسريع ناپايدار بخشيده و حساسيت  افراط و تفريط در اين زمينه، مي

  . سازد، و يا كند نموده و متوقف نمايدبرانگيز

هايي   اخير جوامع اسالمي نشانگر همين موارد از افراط و تفريط تاريخ چند سده

مواردي . شده است بوده است كه در مورد نقش و جايگاه زنان در جامعه را شامل مي

امعه اي را كه بايد نهادينه شدن جايگاه زنان در ج كه در بسياري مواقع روند طبيعي

  . طي نمايد از مسيرش منحرف نموده است

كند كه مشكالت زندگي وقتي روي   نيز به اين نكته اعتراف مي،فرانسيس دوسوزا

و . مانند شود زنان نيز به دور از تاثير گذاري آن نمي مردان، جامعه فشارش بيشتر مي

يستند و ي جدا بافته از جامعه ن اين كامال يك امر طبيعي است زيرا زنان تافته

شود جايگاه زنان نيز در اجتماع حتا بيشتر از  كه جامعه دچار بحراني مي زماني
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در اين ميان بهتر است با فراهم نمودن بستر . شود جايگاه مردان متزلزل و بحراني مي

مناسب براي حضور زنان در جامعه و براي احراز جايگاهي اجتماعي اش افراط 

  !صورت نگيرد

اي كه  امع غربي نيز از همين ناحيه نگراني دارد و با تمام عالقهدوسوزا، حتا در جو

و . اش را پنهان نمايد تواند اين دغدغه فكري نسبت به نقش زنان در اجتماع دارد نمي

. بينيد كه هنوز هم براي زنان مشكالت زيادي وجود دارد مي«: گويد با صراحت مي

نان مشكالت زندگي را بيشتر كرده انديشم كه ليبراليسم براي ز گاهي من با خود مي

. اند اند، شامل شده هايي كه مردان شامل ي زندگي در تمام بخش زنان در عرصه. است

فشار روي زنان . اما هنوز هم مشكالتي كه خاص خود شان است الينحل مانده است

البته بايد بگويم كه اين مشكالت به طور طبيعي فشار خود را . فشاري مضاعف است

توانيد مشكالت زنان را مجرد و  كند، چون باالخره شما نمي  مردان نيز وارد ميباالي

نظام زندگي وقتي در يك بخش خود دچار . به دور از تاثير روي مردان محاسبه كنيد

و بحران مي مردان تحت اين فشار . سازد ها را نيز متاثر مي شود ساير بخش سكتگي 

دي را كه براي تغيير نظام زندگي ضرورت شديد قرار دارند كه چگونه كارهاي زيا

  )  20(.»ندك و كوتاه انجام دهنددارند، در يك فرصت ا

هاي جوامع غربي با شدت تمام دنبال كرده اند،  جايگاه اجتماعي زنان را كه ليبرال

بينيم كه از ديگر سو مشكالتي  اند مي تا حدود زيادي موفق به عملي نمودن آن شده

  .ود آورده استرا براي زنان به وج

ه و  وقتي زنان تمام ساعات روز شان، مانند مردان پر شود و روز را در بيرون از خان

كند در چه جايگاه و موقعيت اجتماعي قرار داشته  خانواده باشند حال فرقي نمي

اند اما از آن طرف جايگاهي را كه در  باشند با اينكه به جايگاه اجتماعي شان رسيده

هاي  جريان اليبرال! شوند رو مي رنگتر شده و طبعا با مشكالتي روبه مخانواده دارند ك

هاي غربي با شدت تمام براي به دست آوردن جايگاه  مسلمان نيز با تاسي از  ليبرال

  . و اين روند همچنان ادامه دارد. اجتماعي زنان در جوامع اسالمي كوشيده اند

 جايگاه زنان در خانواده و هاي مسلمان درست همان راهي را در مورد ليبرال

هاي غربي  كوشند كه ليبرال جامعه در پيش گرفته اند و به تحقق آن در جامعه مي

هر چند محافظ كاران در غرب نيز روي خوشي به اين خواسته . قبال تجربه كرده اند



 

ها نشان نداده اند كه البته به مرور زمان از موقع اوليه شان عقب نشيني نموده  ليبرال

كم به اين خواسته آنها تن در دادند و زمينه را كامال براي ايده و روش اجتماعي  كمو 

آنها در مورد جايگاه زنان در جامعه هموار نمودند اما در جوامع اسالمي با بافت 

هاي مسلمان در  مذهبي و سنتي كه اكثر اين جوامع دارند اين ايده و روش ليبرال

 در جامعه با مخالفت محافظه كاران مذهبي و مورد زنان و جايگاه اجتماعي شان

ويژه از سوي اسالم گرايان سياسي مواجه شده   . اند سياسي به 

اما افغانستان در اين ميان وضعيت كامال منحصر به فرد خود را داشته است كه 

دوسوزا . جنگ و جهالت و خشونت چندين دهه اخير نيز به اين وضعيت افزوده است

من از جزييات زندگي و حقوق زنان در افغانستان به طور «: ويدگ در اين زمينه مي

ر اساس گزارشاتي كه شنيده درست آگاهي ندارم؛ با اين دانم كه مشكالت  ام، مي هم، ب

 سال گذشته، 23ها در طول  ش طبق برخي گزار. براي زنان افغان خيلي زياد است

داليل شرايط جنگي يا فقر و ها نيز به  زن هاي اجباري و حتا فروش دخترها و ازدواج

ها امري  بدرفتاري در برابر زنان در بسياري از خانواده. آوارگي اتفاق افتاده است

مشكل ديگر در افغانستان اين است كه زنان از بيان مشكالت . معمول بوده است

بايد ترتيبي . شرمند كنند، مي خانوادگي و فشاري كه در روابط خانوادگي تحمل مي

. پرده سخن بگويند  كه زنان بتوانند از اين مسايل به طور صريح و بيگرفته شود

. هاي درون خانوادگي ممكن است عوامل مختلفي داشته باشد مشكالت و بدرفتاري

ه نقشي در  نبايد اين احساس در درون مرد خانواده قوت گيرد كه گويا وي هيچگون

ي درست نشود، ر توجهاين نكته خيلي حساس است و اگ. نظام زندگي خويش ندارد

وقتي صحبت از جايگاه زنان در جامعه و خانواده مطرح ) 21(.»شود خطرناك تمام مي

شود به اين معنا نيست كه زنان و مردان را در برابر هم قرار دهيم و جايگاه يكي  مي

را گرفته به ديگري بدهيم و يا جايشان را عوض كنيم و در واقع يك نوع رقابت و 

يكديگر را در ميان آنها به وجود آوريم بلكه وقتي صحبت از جايگاه زنان مبارزه عليه 

آيد هدف از آن، آن جايگاهي است كه قبال از سوي  در خانواده و جامعه به وجود مي

مردان در جامعه اشغال شده بود و يا همچنان خالي بوده است و يا حتا ضرورت 

ان و مردان با حق و حقوق زيرا زن. پرشدن آن جايگاه احساس نشده بوده است

هاي ساختاريي  انساني مشتركي كه در خانواده و جامعه دارند اما به دليل تفاوت
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هاي مشتركي كه در  وظايف جنسيتي كه با هم دارند و با وجود بعضي از جايگاه

هاي هم در اين ميان در خانواده و جامعه وجود  خانواده و جامعه باهم دارند جايگاه

  . باشد  زنان و مردان ميدارد كه مختص

توان ويژه زنان و مردان دانست كه شايد در بسياري  هايي كه آن را مي جايگاه

موارد در جوامع غربي تفكيك شده نباشد و با فرهنگ اجتماعي كه در آن جوامع 

اما در جوامع . وجود دارد ضرورت هر نوع تفكيكي را ناممكن و غير ضروري سازد

هايي را در مورد نوعيت  و در بسياري از موارد چنين تفكيكاسالمي اين طور نيست 

  . سازد جايگاه زنان و مردان در خانواده و جامعه اجنتاب ناپذير مي

هاي ويژه زنانه و مردانه در  حتا اگر جريان اسالمي ليبرال به تفكيك جايگاه

ر تفاوت باشند اما فرهنگ مسلط خانواده و جامعه اعتقادي نداشته و به آن بي  ب

ها را در خانواده و جامعه به مثابه يك اصل  جوامع اسالمي تفكيك اين نوع جايگاه

افغانستان تقربيا «: قبل از تصويب كنوانسيون زنان با اينكه. داند اسالمي الزامي مي

هاي جهاني را در رابطه به حقوق بشر و غيره مسايل امضا كرده است،  تمام اعالميه

اي را كه امضا نكرده، اعالميه در رابطه با رفع تبيض  ان نامهاما تنها اعالميه يا پيم

كرد كه  دليلش آن است كه شايد حكومت آن زمان تصور مي. عليه زنان است

كرد كه به  حكومت فكر مي. تواند مفاد اين اعالميه را عملي سازد يا احترام نمايد نمي

كه قابل جلوگيري بوده دليل شرايط خاص افغانستان بدرفتاري عليه زنان امري است 

المللي مسووليت   بين تواند و اگر اين حكومت اعالميه را امضا كند، در برابر جامعه نمي

يابد كه از بدرفتاري و تبعيض عليه زنان جلوگيري كند، در حالي كه، ضمانت  مي

  )  22 (.نمودن اين امر براي حكومت ممكن نيست

 يك  دن يك اعالميه و حتا قانوني در بارهالبته بايد ياد آور شد كه تنها امضا نمو

كه آن اعالميه يا قانون ساخته شده   كافي نيست تا زماني... موضوع اجتماعي و

اعالميه و يا هر قوانين مدني كه در يك كشور وجود . پشتوانه اجرايي نداشته باشد

د قوانين توان اين قوانين مي. داشته باشد زماني اعتبار دارد كه به اجرا گذاشته شود

  . را شامل شود...  اساسي، اعالميه حقوق بشر و

شايد تنها و آسان ترين راه براي رسيدن مردم به آگاهي الزم در مورد حق و 

هاي آگاهي دهنده باشد كه از سوي نهادها و  حقوق اجتماعي و سياسي شان برنامه



 

از ]  حدوديتا[زنان در اين ميان، . شود ماعي ارايه ميهاي سياسي و اجت سازمان

. اند ي دموكراتيكي كه در كشور جريان دارد، به خوبي آگاه حقوق خويش و از پروسه

اين آگاهي شايد محصول همين شرايط دشوار جنگي باشد كه در كشور وجود داشته 

طي اين شرايط بسياري از ديوارهايي كه در اطراف زنان در قديم وجود داشت، . است

و زنان توانستند ب هاي شان تماس  هاي خانه ا دنيايي خارج از چهار ديواريفرو ريخت 

به همين . تاثير نبوده است شرايط مهاجرت نيز در اين امر بي. و ارتباط حاصل نمايند

كنم كه اكنون آموزش دادن زنان در رابطه به حقوق بشر و مسايل  لحاظ فكر نمي

  ) 23 (.دموكراسي امري دشوار باشد

ه آن اعتقاد دارد؛ آگاهي دادن اين درست همان چيزي است ك ه خانم دوسوزا نيز ب

بگذاريد كه يك نكته ديگر را نيز در اينجا ! و آگاهي بخشيدن به زنان از راه آموزش

به هر : بيان كنم كه به علت عام بودن آن تقريبا به يك قانون تبديل شده است

   و تقويت پروسهكنيد، شما به ايجاد ميزاني كه شما به آموزش دادن زنان تاكيد مي

توانيد اين حقيقت را در  شما مي. رشد و انكشاف در كشور تان كمك كرده ايد

افريقاي جنوبي نگاه كنيد، در آسيا، در كشورهاي اتالنتيك، در اروپاي شرقي، در 

كه نگاه كنيد، ميزان رشد را با ميزان تاكيد و توجهي كه به  استراليا و در هرجايي

  . بينيد گيرد، هماهنگ مي  ميآموزش دادن زنان صورت

اين واقعا يك . كند اگر زنان را آموزش دهيد، جامعه تان به سرعت انكشاف مي

به همين خاطر، آنچه را كه ما همه بايد انجام دهيم، آموزش دادن . سحر است

دختران و زنان است؛ زيرا اين تنها راهي است كه از طريق آن، جامعه به جلو حركت 

  )  24 (.خواهد كرد

 آموزشي دختران و زنان و اهميت آن در جامعه براي به دست آوردن پس از

شايد هيچ جريان اسالمي .  جايگاه اجتماعي شان از اهميتي به سزايي برخوردار است

اما اين امر با موافقت آنها براي . در جوامع اسالمي از اهميت اين موضوع غافل نباشند

 است، زيرا بسيار ديده شده است كه بعضي از اي متفاوت فراهم نمودن چنين زمينه

هاي اسالمي به ويژه اسالم گرايان سياسي، زياد نظر خوشي در مورد آموزش  جريان

در . هاي دولتي و غير دولتي ندارند دختران و زنان و تحصيل آنها براي احراز پست
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علم دانند زنان نيز در اسالم اين حق را دارند كه تحصيل كنند و  حالي كه مي

  . بياموزند

ز آن  حتا اگر زنان در جامعه حضور پيدا نكنند و تنها در خانه بمانند، بازهم بهتر ا

اينجا البته منظور زناني . صيل نكنند و علم نياموزنداست كه در خانه بمانند و تح

مانند و به اشتغال در خارج از خانه   مي است كه بعد از تحصيل و آموزش در خانه

 زيرا آموزش دختران جوان و مادران آينده جوامع اسالمي حتا اگر در پردازند، نمي

خانه بمانند و به تربيت فرزندان شان بسنده نمايند و هيچ شغلي و جايگاهي را در 

اولين دستاوردي . اج باشندتحاي به ديگران م  در جزيي ترين نوشتهجامعه نداشته

ن آينده داشته باشد،تاثير تواند آموزش و تحصيل دختران جوان و مادرا كه مي

اما آموزش دختران و زنان . شگرف و حياتي آن روي تربيت فرزندان آنها خواهد بود

هاي خاصي از جامعه را اصالح  تواند ناهنجاري عالوه بر تربيت بهتر فرزندان آنها، مي

آيد تنها با حضور  هايي كه از عدم حضور زنان در جامعه به وجود مي ناهنجاري. نمايد

هاي  زنان در جامعه و براي به دست گرفتن مشاغل ويژه خودشان، از ناهنجاري

  . موجود و احتمال افزايش آن در آينده جلوگيري نمايد

  حقوق اجتماعي زنان مسلمان و مقايسه آن با جوامع غربي 

هاي خاص خود است و متناسب با اين فرهنگ و  هر جامعه داراي فرهنگ و سنت

تواند  كند يا مي موكراسي كه هر كشور براي خود انتخاب ميهاي خاص، شكل د سنت

اين شايد خيلي ديوانگي باشد كه . گردد با آن تطابق پيدا كند، از هم متفاوت مي

كسي بخواهد دموكراسي امريكايي يا بريتانيايي يا فرانسوي را بر اين كشور تحميل 

هاي  افغانستان بايد راه حلبه نظر من . تواند  هيچ منطقي داشته نمي،اين كار. نمايد

  )  25 (.خويش را در درون فرهنگ و مناسبات خاص خود دريافت نمايد

كثر جوامع اسالمي مشكالتي زيادي را به بار  اين درست همان چيزي است كه در ا

ده است، تقليد و يا الگو برداري كور كورانه از دموكراسي غربي بدون اينكه به ورآ

عدم توجه به اين گونه مسايل ناشي . المي توجهي شودفرهنگ مسلط بر جوامع اس

هاي جامعه بوده و روشن كننده اين موضوع است  از عدم آشنايي به فرهنگ و سنت

  . بهره اند كه چنين افرادي تا چه اندازه از علم جامعه شناسي بي



 

ين ايجاد تعادل و توازن ميان حقوق بشر و يا جايگاه آنها در خانواده و جامعه و در ا

ميان شكل تفكيك شده آن يعني حقوق زن و جايگاه آن در خانواده و جامعه كه 

باشد موضوعي است كه نياز به وارد شدن به مباحثي  مبحث اصلي اين نوشتار مي

طلبد و هر نوع شتابزدگي و  چون دين و جامعه شناسي و روان شناسي را مي

تواند باعث ايجاد  ضوع مياحساسي برخورد كردن و غير علمي بررسي نمودن اين مو

  . ها گردد مشكالتي زيادي در جامعه و خانواده

ها و جديت شان  هاي مسلمان نتوانستند با تمام كوشش يكي از مواردي كه ليبرال

دموكراسي غربي را در جوامع اسالمي پياده نموده و به ويژه زنان را به جايگاه 

كه جوامع اسالمي را با جوامع اجتماعي شان برسانند نيز همين موضوع بوده است 

كه انسان جوامع اسالمي چه زن و چه مرد آن  در حالي. غربي به اشتباه گرفته اند

از اين رو هر نوع تغييري در بينش . ها با فرهنگ اسالمي زندگي كرده اند قرن

هاي جامعه و در اين ميان ايجاد تغيير در جايگاه اجتماعي و خانوادگي زنان  انسان

لذا . طلبد سالمي، اصالح و ايجاد تغييرات در سيستم اجتماعي نظام را ميجوامع ا

ها كه  نظام دموكراسي ليبرال، بديلي مناسب براي نظام راديكال نيست زيرا ليبرال

آنها . ه اندخواستار برقراري نظام دموكراسي بوده اند خود در واقع راديكال عمل كرد

هاي شان در جامعه،  ق اهداف و آرمان افراطي براي تطبيبا در پيش گرفتن روش

  . ها برخورد و عمل نموده اند درست همانند راديكال

هاي مسلمان در پي تحقق آن در جوامع اسالمي  نظام دموكراسي را كه ليبرال

نظام «: كه در حالي. هاي دموكراسي جوامع غربي است هستند برگرفته از نسخه

هر . يابد ي و نظارت، استحكام ميگير دموكراسي با ايجاد سيستم دقيق حساب

سيستم نظارت و . كند كشوري اين سيستم را به گونه خاص خويش ايجاد مي

گيري افغانستان ممكن است خيلي متفاوت از آنچه باشد كه ما در كشورهاي  حساب

تواند مگر اينكه  در افغانستان هيچ چيزي اتفاق افتاده نمي. ديگر مشاهده كرده باشيم

ها و فرهنگ خاصي كه اين كشور دارد،  ها و در چوكات سنت غانيتوسط خود اف

يك فرد خارجي در اين زمينه كاري خاصي انجام داده . تنظيم و رهبري شود

شايد . ها خيلي ضعيف و بي اهميت است به عبارت ديگر، نقش خارجي. تواند نمي

بع و امكانات بزرگترين كاري كه آنها بتوانند انجام دهند قرار دادن يك مقدار منا
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. ها را در انجام كارهاي شان مدد رساند مادي باشد كه ممكن است گاه ناگاه افغاني

توان نام برد، كار خود افغاني ها است، زيرا  آنچه به عنوان نياز، غرض ايجاد توازن مي

ال زياد ناقص و ناكامل خواهد ها از افغانستان دارند به احتم برداشتي كه خارجي

  ) 26(.»بود

وسوزا، به عنوان يك محقق غربي با شناخت محدودي كه از افغانستان و در كل د

از جوامع اسالمي دارد به خوبي به اين نكته مهم آگاه است كه جوامع اسالمي به 

او درباره حقوق زن مسلمان و . ويژه افغانستان، قابل مقايسه با جوامع غربي نيست

ند با رسيدن به آن، صاحب شغل و جايگاه توا اي كه مي رسيدن او به جايگاه اجتماعي

اجتماعي شده و در مخارج خانواده و درآمد آن تغييري ايجاد نمايد و هم شخصيت 

اجتماعي او در جامعه به حساب آيد و به عنوان يك انسان كامل به شمار برود نه 

يك شهروند درجه دو، اعتقاد كامل دارد، اما در عين حال اين تغيير و تحول در 

صيت زنان در راستاي رشد  فرهنگي و فكري آنها و اينكه بتوانند در جامعه شخ

هايي چون آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان نقش  حضور پيدا نموده و در زمينه

اجتماعي خود را ايفا نمايند، نياز به هموار ساختن بستر اجتماعي و فرهنگي آن در 

ها و آداب و عادات  ون فرهنگ و سنتجامعه داشته و در اين ميان نبايد مسايلي چ

البته در حال حاضر در جوامع شهري تا حدودي اين . جوامع اسالمي را ناديده گرفت

نوع مشكالت رفع شده است ولي در جوامع شهري هم هنوز بسياري از موارد ديگري 

و زنان شان در اجتماع حضور پيدا  ها حاضر نمي است كه خانواده شوند تا دختران 

  . و مشاغلي را اشغال نمايندكرده 

هاي مسلمان در بسياري از موارد متاسفانه حتا به اندازه يك محقق  جريان ليبرال

اين جريان تا رسيدن به قدرت . غربي هم درك درستي از جوامع اسالمي نداشته اند

هاي رايج جوامع  هاي دولتي بدون توجه به فرهنگ و سنت سياسي و اشغال پست

عمل افراطي شديد، سعي در عملي نمودن دموكراسي غربي در اسالمي، با يك 

اما تغييري كه فعال در افغانستان ضروري است يك . جوامع اسالمي داشته اند

تغييري بنيادي و نهادي است و اين كاري است كه به شناخت دقيق از جزييات 

 استناد ضرورت دارد نه اينكه چند فقره معلومات كلي و سر بسته داشته باشيم و به



 

آن، صالحيت امر و نهي را به خود ندهيم، زيرا اين عمل، كامال ناممكن و حتا غير 

  . دموكراتيك است

، مساله ]جايگاه اجتماعي آنها[مساله حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان و 

ها تنها اين نيست كه از اين مسايل به  مسووليت افغاني. نهايت حساس و مهم است

بزنند و يا آن را به يك مساله داغ سياسي و اجتماعي تبديل طور گسترده حرف 

كنند، بلكه مسووليت سنگين تر آنها اين است كه براي هر كدام از اين مسايل، 

  . تبديل و توازن به همين معنا است. منطقي ترين راه تحقق را نيز پيدا كنند

شور است، آنها زنان افغانستان و شوراي كارشان به مراتب بيشتر از مردان اين ك

بايد فرهنگ و شخصيت خاص خويش را شامل فرهنگ و شخصيت جامعه افغاني 

آزادي و حقوق زنان افغان به اين معنا نيست كه آنها از زن اروپايي يا . سازند

امريكايي تقليد كنند، بلكه به اين معناست كه آنها تصوير خاص زن افغاني را كه به 

 و در باره آن نظر و ديد خاص خويش را دارد، دموكراسي و حقوق بشر معتقد است

   )27 (.ارايه نمايند

هاي زنان، بدون ارايه راهكار عملي كه  مسلمانان ليبرال در زمينه حقوق و آزادي

هاي زنان را  هاي موجود در جوامع اسالمي را در نظر بگيرد، حقوق و آزادي سنت

زيادي را عليه خودشان در هاي  اند كه در بسياري از موارد حساسيت مطرح نموده

  .جامعه اسالمي برانگيخته اند

هاي احساسي و بدون در نظر گرفتن راهكارهاي جامعه  اين گونه عمل كردن

اي بوده است كه بدون تامل، تدبر و تفكر در  هاي نا پخته شناسانه، ناشي از ارايه طرح

 با الگو برداري رابطه با موضوعات مهم اجتماعي مانند حقوق اجتماعي زنان مسلمان

از جوامع غربي صورت گرفته است در حالي كه اين در جوامعه غربي و اسالمي با 

  .يكديگر قابل مقايسه نيستند

  نخستين زنان آزاديخواه

آنان حق نداشتند در انتخابات .  ميالدي حق راي دهي نداشتند1920زنان تا سال 

 -ر تمام امور سياسي كه آنها حق راي دهي نداشتند، ديو زمان. شركت كنند

 15بيش از . اجتماعي بسيار پسمانده بودند و حق كار در دفاتر و شعبات را نداشتند

مبارزين راه  و لوكريشاموت از  سال قبل، بعضي زنان منجمله اليزابت كيدي سانتون 
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در يك جلسه آزادي خواهي، زمانيكه به اعضاي زنان منجمله به . آزاديي عامه بودند

نراني داده نشد، احساسات اين خانم ها برانگيخته شد و چند سال موت اجازه سخ

 همين زنان نخستين مبارزين براي حصول حقوق اجتماعي، 1848بعد در سال 

در سنيكافالز نيويورك يك جلسه تاريخي حقوق زن . شهروندي و مذهبي زنان شدند

ارزين حقوق زن داير گرديد كه فعالً در آنجا پارك تاريخي به ياد بود از همين مب

  .وجود دارد

.  مردهم شامل بودند، در اين جلسه اشتراك ورزيدند40 نفر، كه در بين آنها 300

ي اين جلسه را قرائت نمود كه آن را  در اين جلسه، اليزابت كيدي سانتون اعالميه

بخشي از آن سند ذيالً در ج . وي و بعضي از اعضاي ديگر زنان تهيه نموده بودند

ما خواهان تحقق يافتن اين امر هستيم كه همه زنان و مردان مساويانه «: گردد مي

هيچ كس ديگر آن را غصب خلق شده اند؛ پروردگار آنها را با حقوقي نوازيده كه 

  .»تواند نمي

ي آزادي به جاي  ي آزادي اين است كه در اعالميه فرق بين اين اعالميه و اعالميه

   )28(.يده استدرج گرد» ها انسان» «زنان و مردان«

زنان مسلمان افغاني هر چند در حال حاضر حق راي دهي دارد و از اين رو 

هاي راي حضور پيدا كند، اما در بعضي از  تواند در جامعه و در پاي صندوق مي

بسياري از ... كشورهاي اسالمي تا همين حاال زن از حق راي دهي، حق رانندگي و

  .يز شامل شود محروم هستندامور ديگر كه شايد زنان افغان را ن

وضعيت روحي و اجتماعي زن مسلمان با زن غربي شايد در بعضي از موارد با هم 

تفاوتي چنداني نداشته باشد اما از آنجايي كه جوامع اسالمي و جوامع غربي از نظر 

اي متفاوت است، طبعاً جايگاه زنان آنها نيز در  ساختار فرهنگي و اجتماعي دوگونه

  . جامعه متفاوت خواهد بودخانواده و

هايي كه آنها  سال. گردد  سال قبل بر مي151 زن غربي در امريكا به  فعاليت

البته اين يك شروع . خواستار حقوق اجتماعي، شهروندي و مذهبي شان شده بودند

هاي ديگر زنان  ها و انجمن بود هر چند نا تمام اما بعدها توسط خود آن گروه و گروه

  .نتايج خوبي هم رسيدندپيگيري و به 



 

در .  اجتماعي در جامعه را ندارند زنان مسلمان اما متاسفانه اين پيشينه فعاليت

  .حاليكه اسالم اين افتخار را دارد كه به زن آزادي و كرامت و شخصيت انساني دارد

شويم، تحول مهمي   اجتماعي به تدريج وارد دنياي اسالم مي با اين پيش زمينه«و 

 اين بود كه مفهوم زن به عنوان مايملك از بين رفت، حصارهاي قرآن ،افتادكه اتفاق 

هاي آن از بردگاني كه مجبور به   به موازات حمايت- عامت به صور-در مورد بردگي

 نهايتاً جامعه را به سمت حذف بردگي و پايان - خاص  به طور- شدند گي مي فاحشه

اينكه مايملك بودن زنان در قانون اسالم و با . ن با مايملك پيش بردبرابر داشتن زنا

نگي جوامع اسالمي باقي مانده هاي فره محو شد، اما بدبختانه هنوز در ديدگاه

 حال چه چيزي باعث شده است كه جوامع اسالمي بعضاً در مورد زنان )29(.»است

هايي كه به اسالم گرويدند چقدر  كنند؟ انسان مانند قبل از ظهور اسالم رفتار مي

هنگ و رسوم سابق خويش را با خود آوردند و چقدر جاگذاشته و از خود دور فر

كردند؟ حقوق زن و جايگاه آن در خانواده و جامعه چيزي نيست كه در اديان و 

  .مذاهب ديگر وجود داشته، اما اسالم از آن غافل ماند است

 براي بررسي كامل مساله حقوق زنان و جايگاه آن در خانواده و جامعه در

 اجتماعي اسالم   مذهبي و هم زمينه چهارچوب قرآني ناگزير هستيم تا هم زمينه

هاي اجتماعي قرآن از جمله واقعيت  معاصر را در نظر بگيريم با در نظر گرفتن زمينه

ي ماقبل اسالم نياز به بازنگري و بررسي  داري و طبعيت مرد ساالري جامعه برده

      )30 (.گردد  مي حقوق زنان دو چندان مجدد در زمينه

رواست نه از دين بلكه  هايي كه امروزه زن مسلمان با آن روبه بسياري از محدويت

هايي است كه ريشه در اديان و باورهاي قديمي جوامع اسالمي  ها و فرهنگ از سنت

اما آنچه هميشه به عنوان يك خطر جدي مطرح بوده است استفاده ابزاري و . دارد

آنچه در . اسالمي و چه در جوامع غير اسالمي از زن بوده استسياسي چه در جوامع 

غرب در اين زمينه اتفاق افتاده است بيشتر معامله و استفاده تبليغاتي در راستاي 

از وجود زن براي فروش بيشتر . هاي اقتصادي از وجود زن بوده است بهره برداري

يشتر و رقابت با اجناس تجاري خود استفاده نموده اند و براي بازارگرمي ب

هاي ديگر او را عريان نموده و در بروشورهاي تبليغاتي خود از عكس و فلم او  كمپني

  :با اين نوع برخورد با زن چند هدف را دنبال كرده اند. استفاده كرده اند
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هاي  هاي تجارتي، مصرفي بار آوردن جامعه، مبارزه با ارزش رقابت با ديگر شركت

قي جوامعه اسالمي كه اجناس تجارتي شامل را به آن انساني و فرهنگي و اخال

  .نمايند كشورها صادر مي

هاي  اما آنچه در جوامع اسالمي سو استفاده از زن بوده است بيشتر بهره برداري

هاي مردم در جوامع اسالمي بيشتر از آنكه  و از آنجايي كه توده. باشد سياسي مي

ها  وده باشند، متولد در اين زمينهمحقق در مسايل و موضوعات ديني و مذهبي ب

اي كه هميشه در خدمت دولت و سياست و قدرت  اند از اين رو مبلغان ديني بوده

  .ها بوده اند هاي دولت قرار داشته اند مبلغ طرح

گاه زنان را از تحصيل و حضور اجتماعي بازداشته اند با اين استدالل كه دين اين 

ه آنها را به تحصيل و حضور اجتماعي ترغيب اجازه را به آنها نداده است و گا

. اند استداللي كه اسالم تحصيل و كار را براي مرد و زن واجب گردانيده است نموده

خواسته اند و شرايط و زمان  ها بوده اند كه چنين مي در هر دو مورد اين دولت

ي اين نهي و امر هميشه از سو. كرده است هايي را مي تقاضاي چنين موضع گيري

در حاليكه حقوق . ها بوده اند مراجع مذهبي صورت گرفته است كه همسو با دولت

ها و مراجع  زنان و جايگاه واقعي آنها در خانواده و جامعه چيزي نيست كه دولت

. مذهبي در هر دوره و زماني تعيين و مشخص نمايند بلكه در قرآن تثبيت شده است

 را ندارند كه  بي هيچكدام اين حق و صالحيتها و نه مراجع مذه و از اين رو نه دولت

اما در جوامع اسالمي در طول قرون گذشته اين اتفاق . آنرا حرام و حالل اعالم نمايند

ها و  هاي دولت همين موضع گيري. افتد بارها و بارها افتاده است و هنوز نيز مي

هاي تند  شمراجع مذهبي در طول تاريخ جوامع اسالمي بوده است كه منجر به واكن

هايي را در مورد حقوق زنان  مردم عليه آنها شده و در برخي از موارد افراط و تفريط

  .و حضور و جايگاه اجتماعي و خانوادگي آنها در پي داشته است

هايي كه در جوامع اسالمي چه  هاي مسلمان با توجه به همين موضع گيري ليبرال

 مراجع مذهبي وابسته  به دربار در ها و سياستمداران و چه از سوي از سوي دولت

مورد حقوق زنان و جايگاه اجتماعي و خانوادگي آنها صورت گرفته است سرخورده 

اند ره  اند و خواسته ين زمينه راه افراط در پيش گرفتهشده و در برخي از موارد در ا

چند سده را يك شب بپمايند در حاليكه اسالم براي اين موضوع جوامع اسالمي 



 

ها و سياستمداران، نه مراجع  ارها و تعاريف اصولي خودش را دارد كه نه دولتراهك

  .هاي اسالمي حق تغيير و تحريف آن را ندارند مذهبي و نه جريان

  جنبش جنسي غرب و زن مسلمان

هاي كه سراسر   دارترين حركت در دوره در غرب، اصيل ترين جنبش و ريشه

اي است كه به طور كلي به  جنبش جنسيساختار اجتماعي را زير و روكرد همانا

بايد دانست كه مساله جنبش جنسي پديده . مشهور شده است» آزادي زنان«عنوان 

اي نيست كه مخصوص عصر حاضر يا دوران اخير باشد بلكه سوابق  تازه و بي سابقه

گردد به دليل اينكه افالطون در كتاب جمهوري  تاريخي آن به دوران قديم بر مي

 ي است كه به وسيله جنس اناث ايفاهاي اجتماعي و تاريخ لقاي نقشطرفدار ا

    )31 (.شود مي

و در اين  پذيرفتن اين واقعيت كه يونان قديم به عنوان مهدتمدن اروپا يا غرب 

ميان افالطون به عنوان يك فيلسوف آن، افكار جنبش جنسي داشته است در حال 

 باشد، اما واقعيت اين امر با توجه به حاضر شايد براي مخالفان آن كمتر قابل قبول

شايد هم . تواند قابل انكار باشد اسناد و شواهدي كه در اين باره موجود است نمي

زيسته است چنين افكار زن ستيزانه  زياد غير طبيعي نباشد در زماني كه افالطون مي

كار و قايل نشدن حق و جايگاه اجتماعي به زنان جامعيت داشته باشد، اما بر اف

  .فيلسوفي مانند افالطون تاثير سو نگذاشته بود

و از آن بسيار نزديكيتر به عصر » الزيستراتس«در ادبيات يونان قديم ضمي كمدي 

 عنوان عروسك خانه ، تحت1838 -1905» هنري ابسن«ما بازي مشهور دانماركي 

ويكتوريا عالم اقتصاد و فيلسوف عصر . اي زنانه ترسيم شده است هلهبه صورت ايده ا

اي كه تحت  در رساله» فردريك انگلس«و سوسياليست آلمان » جان استوارت ميل«

آنرا پرداخته است  1869نگاشته، و به سال » انقياد يا تابع ساختن زنان«عنوان 

   )32 (.نبش جنسي را وضع كرده استهاي نظري ج پايه

 و جنبش حال بايد پرسيد كه وضعيت زنان در غرب در حال حاضر چگونه است

  جنسي غربي چه دستاوردهايي را براي زنان اين كشورها داشته است؟

هاي مسلمان نيز كه بيشتر نگاهشان به جنبش جنسي زنان در غرب بوده  ليبرال

است شايد از وضعيت كنوني جنبش جنسي غرب از اينكه نتوانسته است وارد 
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 در غرب، سر كشورهاي اسالمي شود و نيز وضعيت نه چندان مطلوب اين جنبش

  .خورده شده باشند

دارد تا در تحقق جنبش  هاي مسلمان را وامي و يكي از داليلي كه بعضاً ليبرال

  .تواند باشد جنسي در جوامع اسالمي افراط ورزند همين موضوع مي

توان در ناكام ماندن  اما وجود و ذهنيت مرد ساالري در جوامع اسالمي را نيز نمي

زيرا حقوق زنان در ! در روند كند تحقق آن ناديده گرفتجنبش جنسي و يا حداقل 

جوامع امروزي مسلمانان عمدتاً درگير اين موضوع هستند كه جايگاه زنان در اسالم 

ها صورت نگرفته است، يكي از  چيست؟ ليكن تا كنون پيشرفت واقعي در اين بحث

 قالب ها آن دسته از قوانين اسالمي است كه در علل عدم پيشرفت اين بحث

هاي اصلي كه مربوط به برابري  شود تا بحث هاي سنتي مطرح و باعث مي انديشه

ارشا، اطالق : اي مانند جنسيتي است تحت الشعاع عناوين مجزا و قطعه قطعه شده

  .قرار گيرد... و

 آن دسته از  هايي در باره ها از اين منظر كه باعث ايجاد سوال اگر چه اين بحث

 تغييرهاي  دارندهمند است، اما در برپردازد، ارزش  كه به زنان ميشود قوانين سنتي مي

باشد كه ضرورتاً براي موضوع برابري   نظرهايي مي اساسي در آن دسته از نقطه

   )33 (.جنسيتي الزم نيست

جنبش جنسي غرب و موفقيت و تحقق بيشتر آن در جوامع غربي رابطه تنگاتنگي 

  . رشد فكري، فرهنگي و عملي زنان غربي داشته استبا اشتغال زنان و بيشتر از آن با

اشتغال زنان در غرب از يك سو به تحقق جنبش جنسي انجاميد و از سويي ديگر 

  .اقتصاد خانواده را بهبود بخشيد

يكي از تحوالت مهمي كه در اسالم اتفاق افتاده و آن از بين رفتن مفهوم زن به 

هاي فرهنگي  ده قرن هنوز در ديدگاهعنوان مايملك بود اما باگذشت حدود چهار

و اين شايد نه براي مسلمانان و نه براي اسالم پذيرفتني . مسلمانان باقي مانده است

آنچه يهوديان به آن رفتار . هاي اديان ديگر رفتار نمايند باشد كه مانند بعضي از سنت

 زن به عنوان دانند كه در سنت اسراييلي از كه اغلب مسلمانان نمي در حالي. كنند مي

آيات ) نام بخشي از انجيل(در كتاب خروج . شده است مايملكت شوهرش نام برده مي

  : اين گونه آمده است20:17



 

همسايه خود يا االغ و ) زن يا مرد(شما نبايد نسبت به منزل، همسر يا بردگان «

  .»لق به اوست چشمداشتي داشته باشيدگاو نر يا هر چيزي ديگري كه متع

كند كه آيا در حالي كه حتا زنان  ن آيه اين سوال را به ذهن متبادر ميتفسير اي

شوند آيا مفهوم زن آزاد به طور كلي  به عنوان مايملك مردان تلقي مي) نه برده(آزاد 

اي نص گراها وجود دارد يا نه؟ در دوران باستان ازدواج و برده داري   انديشه در حوزه

البته . بسيار بايكديگر نزديك بودند) ها ايلبرخالف تم(از حيث ارتباطات جنسي 

اختالف روش اين دو در اين مساله بود كه زنان آزاد مانند بردگان كامالً فروخته 

كنيم كه تاريخ بر اساس نظام مرد ساالري جريان يافته  شدند، اغلب فراموش مي نمي

دليل آن . ردو اين نظام تمايل داشت تا زنان را به عنوان مايملك مردان در نظر آو

ه تعيين مفهوم پدري نيستند اين عدم تعيين  نيز اين است كه جوامع معاصر قادر ب

  .شود در ارجاع هر مسووليتي به پدر باعث ايجاد مشكالت بسياري در خانواده مي

ه آن ا ز اين واقعيت غافل اما فقدان تعيين مسووليت پدرانه در شكل اسراف گرايان

 مهم پرورش كودكان همترازي  تواند با وظيفه مردان نميآمد اقتصادي ماند كه در مي

ناميم، مطرح  كند؛ و لذا يك راه حل عمومي، تحت قراردادي كه ما آن را ازدواج مي

اما به هر حال بايد توجه داشته باشيم كه طبعيت كامل تعهدات نكاحي قابل . شد

   )34 (.تغيير باقي ماند

 قراردادي، ازدواج را به عنوان يك راه هاي جوامع مختلف تحت در حاليكه انسان

حل عمومي براي نظم بخشيدن به جوامع بشري و تشكيل خانواده جهت تعيين 

فردريك . مسووليت براي مردان و زنان به عنوان پدران و مادران كودكان برگزيدند

 آشكارا مساله ازدواج را بردگي 1884انگلس در يك عقب گرد قهقرايي به سال 

ه اعالن كردو پيشنهاد نمود كه بايد ازدواج الغا شود و مسووليت مهيب مسخ شد

   )35 (.عمومي نگهداري كودكان بر عهده جامعه مقرر گردد

انگلس به حيث يكي از نظريه پردازان جنبش جنسي غرب مساله ازدواج را بردگي 

هر چند نظر وي در . مهيب مسخ شده اعالم كرده و پيشنهاد الغاي آن را نمود

شود اما از آنجايي   خواندن ازدواج هم شامل زن و هم شامل مرد خانواده ميبردگي

كه وي يكي از نظريه  پردازان جنبش جنسي غرب بوده است و خواستار آزادي زنان 

در . توان گفت كه هدف اصلي او از برده شدن در مساله ازدواج زن بوده است بود مي
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واج، تعهد مرد و زن در تشكيل خانواده و حاليكه يكي از اهداف پذيرفتن قرار داد ازد

  .سرپرستي از كودك شان، زن رهايي از بردگي بوده است

توانست برابر يا نا برابر باشد،  هر چند بسته به شرايط روابط قدرت نكاحي مي

آيد به لحاظ تاريخي به  ي باستان، روابطي كه به نظر مي حداقل در شرق ميانه

بنابراين روشن .  يافته است بر ازواج تاثير داشته استموازات مالك و مالكيت توسعه

است كه چرا مردساالري به عنوان يك پديده در ميان اديان مشترك است؛ دليل آن، 

كمك به تضمين منافع براي فرزندان از طريق پدرانشان است و جالب اينكه همين 

ست و جالب يعني پايان تضمين منافع براي فرزندان از طريق پدرانشان ا(مساله 

منافع براي فرزندان تنها از طريق پدمين مساله، اينكه ه بيانگر ) يعني پايان تضمين 

به تدريج زماني فرا رسيد كه يك خانواده تنها توسط . شرايط پايان مردساالري است

   )36 (.شد با صنعتي شدن جوامع مادران نيز قابل به كسب درآمد شدند پدر اداره نمي

 طالق، حقوق زن و جايگاه آن در خانواده و جامعه در اسالم، اما مسله ازدواج،

 سال در كشورهاي اسالمي وضعيت و روندي متفاوت و 1400باگذشت حدود 

ها و تفاوت در وضعيت حقوق و  و اين ناهمگوني. ناهمگوني را به خود گرفته است

ت كه جايگاه زنان مسلمان در جوامع اسالمي بدون شك متاثر از وضعيت سياسي اس

  .بر هر يك از كشورهاي اسالمي حاكم بوده است

  حق انتخاب زنان

 زيادي داشته و  انتخاب حق هر انساني است و از آنجايي كه اين موضوع گستره

ميان  مي... شامل سياست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و شود، زنان مسلمان در اين 

در جوامع اكثراً هر چند . كمتر حق انتخاب را در موضوعات مختلف داشته اند

  .ديكتاتوري اسالمي مردان نيز زياد حق انتخاب نداشته اند

اما در امريكا جنبش جنسي محصول حركت الغاي بردگي و حركت مشروع معتدل 

جلوگيري از صرف مشروبات الكولي بود و زناني كه به اين سازمان پيوسته بودند به 

د بايد قدرت سياسي تحصيل زودي احساس كردند براي اينكه اقدام شان موثر شو

   )37 (.كنند

آمده بودند و براي آزادي زنان ريكايي كه به عضويب جنبش جنسي درزنان ام

ها  كردند وقتي متوجه شدند سياستمداران مرد توجهي زيادي به خواسته مبارزه مي



 

زنان غربي زماني سياسي شدند . در نظريات شان ندارند ناگزير به سياست رو آوردند

  .است كامالً در انحصار مردان قرار داشتكه سي

طلبيد تا بتوانند براي به كرسي نشانيدن حرف هاي  از اين رو تالش زيادي را مي

كردند حق مسلم  شان و نيز براي به دست آوردن جايگاه اجتماعي كه احساس مي

آنهاست و توسط مردان جامعه اشغال شده است قسمتي از سياست را از چنگ 

  .مدار بيرون آورند و از آن خود نمايندمردان سياست

در » كنوانسيون سنكاوانس«در همين راستا اولين سنگ براي جنبش جنسي 

 صورت گرفت و در ضمن نشر مانيفست يا 1848ايالت نيويورك بود كه به سال 

آورد  منشورش اعالم كرد كه زن بايد در دارايي شخص و كار مزدي كه به دست مي

و كنترول، داشته باشد و نيز حق داشته باشد شوهرش را از هر جهت حق تصرف 

 مختار باشد و زنان براي استخدام و به كار فرزندانشو براي، نگهداري . طالق دهد

بردن با مردان داراي حقوق مساوي باشند و رفع تبعيض به عمل آيد و از آن مهمتر 

   )38( .اينكه بايد حق امتياز و فعاليت خاص براي زنان درخواست شود

كه اولين كنوانسيون جنبش جنسي » كنوانسيون سنكاوانس«آنچه در منشور 

باشد آمده است نه تنها رفع تبعيض عليه زنان بلكه يك نوع تبعيض مثبت  غرب مي

اعطاي حق انتخاب به زن، انقالبي در جنبش . قايل شدن در مورد زنان بوده است

به روي زنان باز شد محافظه جنسي غرب ايجاد نمود و پس از آنكه حق انتخاب 

 .كارترين طرفداران حقوق زن تمام حقوق خود را در حق انتخاب منحصر ساختند

)39(   

شود وجود دارد؛ مشكل، دين نيست  اما در جوامع اسالمي آن طوري كه فكر مي

سنت و . هاي اسالمي در محدوده آن قرار گرفته اند بلكه جغرافيايي است كه جامعه

اً هيچ ارتباطي با دين اسالم ندارد وارد دين شده و جز تفكيك فرهنگي كه بعض

از اين رو اسالمي را كه آمده است تا جهاني باشد و براي . رود ناپذير آن به شمار مي

براي . تمام بشريت، جغرافيا زده نموده و رنگ قومي و نژادي و زباني به آن داده اند

زن، تنهايي بدون محرم، مشروع مثال در بعضي از كشورهاي اسالمي مسافرت يك 

گويند،  ولي در بسا كشورهاي اسالمي كه خود را دموكراتيك هم مي. شود دانسته مي
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به اين وسيله در حقيقت از تساوي . تواند بدون محرم شرعي سفر كند يك زن نمي

   )40 (.كند حقوق زن و مرد كه در دموكراسي غربي پذيرفته شده عدول مي

هاي ملي و جغرافيايي، نه اسالمي در آن  ي كه بعضاً سنتيكي از موضوعات مهم

خواهند و  كنند كه مي وارد شده است و هر كشور اسالمي همانگونه با آن برخورد مي

مثالً در . برند مساله ازدواج و طالق است از آن به عنوان موضوعي فرهنگي نام مي

 خود براي دختران شان هاي عروس از پول هند، بنگالديش، پاكستان و ايران خانواده

هايي كه اقتصاد ضعيفي  شود خانواده اين وضعيت باعث مي. كنند جهيزيه تهيه مي

دارند نتوانند براي دختر شان جهيزيه تهيه نمايند و باعث سرخوردگي دخترشان 

همچنان . مانند هاي زيادي بدون خواستگار مي شوند و گاه اين گونه دختران سال

هاي پولدار دختر بگيرند تا جهيزيه  كنند از خانواده  سعي ميپسران جوان نيز اكثراً

  .آنها كامل و با ارزش تر، از نگاه مادي باشد

در اين دسته از كشورها از آنجايي كه تهيه جهزيه عروس به عهده خانواده دختر 

شوند و در عوض، خانواده داماد فشاري  است فشار اقتصادي سنگيني را متحمل مي

با اينكه زياد رسم نيست به خانواده . شوند از اين ناحيه متحمل نمياقتصاديي را 

هاي سنگيني هستند كه  بپردازند اما مجبور به قبول مهريه» گله«عروص شيربها يا 

 مانند افغانستان اين  در كشوري. شود از سوي خانواده عروس در نظر گرفته مي

 نيست به دخترش جهيزيه خانواده دختر مجبور. وضعيت كامالً عكس آن رايج است

اي بدهد، يا پول آنرا از خانواده داماد مطالبه  بدهد و اگر هم قرار باشد جهيزيه

كند ويا در صورتي كه وضعيت اقتصادي خوبي داشته باشد از پول خودشان براي  مي

» گله«به جاي مهريه مجبور هستند شيربها يا . كنند دختر شان جهيزيه تهيه مي

ه دختر بپردازند هر چند اين امر عموميت ندارد و در شهرها تا زيادي به خانواد

  .حدودي از بين رفته است

در تونس گرفتن بيش از يك زن غير قانوني است و زن نيز مانند مرد حق دارد از 

هر شخص متاهل مرد كه قبل از انحالل ازدواج سابق . دادگاه تقاضاي طالق نمايد

 هزار فرانك يا به 240ال زندان و جزاي نقدي خود دوباره ازدواج نمايد به يك س

به شرط آنكه ازدواج جديد مورد تاييد . يكي از آن دو مجازات محكوم خواهد شد



 

 جوالي سال 4 مورخ 70اين نكته اخير در اصالحات قانون شماره . قانون نباشد

   )41(»)18 كتاب اول فصل 4ماده . ( افزوده شد1958

و برخالف باشد   نسبتاً دموكراتيك خاور ميانه ميدر بحرين كه يكي از كشورهاي

اقل نصف از اعضاي كابينه آن از اعضاي خانواده پادشاه يك دموكراسي واقعي و حد

شوند زنان حق راي و حق   برگزيده ميباشد، از سوي شخص پادشاه  كشور ميآن

  .انتخاب شدن در پارلمان را دارند

ردان از دادگاه تقاضاي طالق نمايند اما توانند مانند م و با اينكه زنان نيز مي

زيرا وقتي زن از دادگاه تقاضاي طالق نمايد بايد . تبعيض در اين زمينه جود دارد

چندين هزار دينار به مرد بپردازد اما وقتي مرد از دادگاه تقاضاي طالق نمايد تنها 

انتخاب در چنين وضعيتي، زن مسلمان چگونه حق .  دينار بايد به زن بپردازد120

خواهد داشت؟ با اين همه تعدد تعابير و تفاسير مختلفي كه از موضوعات ديني و 

اجتماعي و قضايي در جوامع اسالمي وجود دارد چه مرجعي بايد اصل را از بدل و 

  سره را از ناسره جدا نمايد؟

خوشبختانه قرآن به روشني بر موقعيت عمومي زنان تاكيد دارد آنجا كه در «

مردان بايد بر زنان مسلط باشند؛ چرا كه خداوند «: فرمايد  مي34  ء آيهي نسا سوره

ها را بر بعضي ديگر برتري بخشيده است، و نيز از آن روي كه مردان  بعضي از انسان

  ».كنند از اموال خويش براي زنان خرج مي

. ترجمه اين آيه در نزد نص گراها اغلب بياني اقتدار گرايانه يا سلطه جويانه دارد

ي باال را اين گونه ترجمه  هاي از همين دست، آيه به عنوان مثال، يكي از ترجمه

  :كرده است

مردان سرپرستان زنان هستند، زيرا خداوند اين گونه مقرر داشته است كه يكي «

  ».كنند از آنان بر ديگري سرآمد باشند، زيرا آنان مايملك خود را صرف اين كار مي

اين لغت . يعني ايستان است» قام«ي لغوي  امين از ريشهي قو در اين تفسير، كلمه

ميان  معموال با چيزي مي آيد كه معناي باالي سركسي ايستادن را در حالت 

به هر حال وقتي به طور خاص با وابستگي به . دهد سرپرستي يا فرماندهي نشان مي

  . الي داردرود به طور مفهومي داللت بر همراهي كردن با كسي براي حمايت م كار مي
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توان گفت كه اين آيه به طور ضمني به اين مساله اشاره دارد كه وقتي  بنابراين مي

تنها اين يك . ها برابرند زنان به لحاظ مالي مستقل هستند با مردان در ساير زمينه

تواند به تمامي قوانين اسالمي كه در آن به تمايزات جنسي قايل است،  آيه بالقوه مي

  ) 42 (.پايان دهد

يشتر از آن نهايي كافي نيست و همزمان و حتا باستقالل مالي زن البته به ت

بايست زن از نگاه روحي، رواني، فكري و فرهنگي رشد نموده و ظرفيت استقالل  مي

واال استقالل مالي به تنهايي خود نه تنها كمكي به . مالي را به دست آورده باشند

ه و جامعه نكرده بلكه مشكالتي را نيز ميان وضعيت حقوقي و جايگاه زنان در خانواد

  . زن و مرد خانواده به وجود خواهد آورد

هاي فوق از ظرفيت بااليي  البته اين به اين معنا نيست كه مردان در زمينه

كه سابقه حضور اجتماعي آنها به مراتب خيلي بيشتر  برخوردار هستند، اما از آنجايي

اما زنان مسلمان با توجه به حضور كم . ه انداز زنان است ظرفيت بيشتر هم داشت

اجتماعي شان، براي باال بردن سطح فكري و فرهنگي و علمي خود نياز به تالش 

زيادي دارند تا هم حق انتخاب منطقي و خوب و هم جايگاه اجتماعي مطلوبي داشه 

  . باشند

  كميسيون وضع زنان 

 كرد كه طبق آن فرمان به  پريزيدنت كندي فرماني را امضا1961 دسامبر 14در 

 پس از اضافه شدن 1930در سال ] كه در حالي[وضع زنان بايد رسيدگي شود 

گزاري امريكا كه براي زنان حق انتخاب قايل شدند  نوزدهمين اصل به اصول قانون

 حقوق زنان -اكثريت زنان فعال و همچنين عامه مردم اظهار كردند كه با امتياز زنان

بعد از اين، جنبش جنسي براي ] است و[كمال تحصيل شده از هر جهت به حد 

  ) 43 (.مدت بيشتر از چهل سال به حال سكوت باقي ماند

 تا  سي سال فاصله زماني بوده است كه زنان در امريكا از داشتن حق انتخاب

مبني بر تشكيل » كندي«در فرمان . تشكيل كميسيون وضع زنان طي كرده اند

يح شده بود كه كميسيون بايد به وضع زنان رسيدگي كند كميسيون وضع زنان، تصر

. و با تعصبات و رسوم منسوخ كه مانع از تحقق كامل حقوق زنان است مبارزه نمايد

اين كميسيون رييس جمهور اولين هياتي بود كه رسما براي آزمايش دقيق وضع 



 

پايان  بدين ترتيب سكوت پنجاه ساله به . شد زنان در اياالت متحده تشكيل مي

 با حدت و شدت شروع 1970 تا 1960هاي  رسيد و برخوردهاي سياسي بين سال

ها نشستن نيز خاتمه  هاي خيابان و در وسط خيابان ها و بستن راه شد ولي راه پيمايي

هاي سياسي  ها شروع به فعاليت ها و دانشگاه يافت و از آن  پس دختران دبيرستان

  ) 44 (.كردند

 در اياالت متحده امريكا پايه گذاري شد اما جامع تر و كامل اين يك شروع بود كه

 از 1979 اكتوبر 18در » كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«آن با نام 

كشورهاي جهان هر كدام به . سوي مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيد

ق زنان و فراخور شرايط و وضعيت داخلي شان در زمينه حقوق بشر و به ويژه حقو

كنوانسيون رفع تمام «هاي قانوني و آزادي عملي كه در اين زمينه داشتند  محدوديت

كه اين  كشورهايي. را امضا و بعد تصويب نمودند» اشكال تبيعض عليه زنان

كنوانسيون را امضا و يا حتا تصويب نمودند بعضا بنابه معذورات فرهنگي و 

  . ن حق تحفظ نيز قايل شدندهاي قوانين ملي شان براي خودشا محدوديت

 شرطي است كه (resevaiton)حق تحفظ يا حق شرط، يا حق تحديد تعهد 

شوند كه به موجب آن،  كشورها هنگام الحاق به يك كنوانسيون براي خود قايل مي

كنند و مستثنا بودن خود را از مقررات  درك و برداشت خود از معاهده را اعالم مي

  )45 (.نمايند از آن را بيان ميمعاهده و تفسيرهاي خود 

اينكه كشورهاي اسالمي به چه ميزاني براي خودشان حق تحفظ قايل شده اند 

زياد روشن نيست اما افغانستان به عنوان يك كشور اسالمي با اينكه كنوانسيون رفع 

 سال بعد از آن 24 امضا كرده بود 1980تمام اشكال تبعيض عليه زنان، را در سال 

  .  آن را تصويب نمود2003ال يعني در س

كه از سوي دولت » كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«تصويب 

 درست چند هفته قبل از تدوين و 2003افغانستان صورت گرفت در سوم ماه مارچ 

  . تصويب مسوده قانون اساسي جديد افغانستان بوده است

ن مزبور را تصويب نموده اند، با اينكه بسياري از كشورهاي اسالمي كه كنوانسيو

كنوانسيون «رسيد افغانستان  اما به نظر مي. پيش از الحاق شروط خاصي گذاشته اند

را بدون گذاشتن حق تحفظ، تصويب نموده » رفع تمام اشكال تعبيض عليه زنان
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 و از )46 (.باشد بنابراين، افغانستان اكنون به تمام مواد كنوانسيون متعهد مي. است

باشد و  هاي كنوانسيون مزبور اصل برابري زن و مرد مي  كه يكي از بند مادهآنجايي

هاي تصويب كننده آن مجبور هستند آن را در قوانين ملي يا ساير قوانين  دولت

مربوط خود كه اگر تا كنون نگنجانيده باشند، بگنجانند در قانون اساسي جديد 

  .افغانستان نيز گنجانيده شده است

غانستان قبل از تدوين و تصويب مسوده قانون اساسي جديد در سال زيرا دولت اف

  . را تصويب نموده است» كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«، 1382

كنوانسيون رفع «اما هنوز، اين نكته روشن نيست كه افغانستان پروتكل اختياري 

اين سند به زنان ] زيرا.[را تصويب نموده است يا خير» تمام اشكال تبعيض عليه زنان

دهد  نموده اند، اجازه مي] و تصويب[كه كشورهاي شان كنوانسيون مزبور را امضا 

هاي خود در مورد تبعيض را به كميته ملل متحد در زمينه رفع تمام اشكال  عريضه

هايي كه از  اين كنوانسيون به زنان و يا سازمان. تبعيض عليه زنان تقديم نمايند

دهد كه شكايات خود در زمينه تبعيض  كنند، اجازه مي مه دعوا ميجانب زنان اقا

جنسيتي را پس از طي تمام محاكم ملي، به كميته ملل متحد در زمينه رفع اشكال 

پروتكل اختياري همچنين به كميته كنوانسيون . تبعيض عليه زنان تقديم نمايند

قوق زنان را مزبور حق تفتيش از تخلفات شديد و يا سيستماتيك نسبت به ح

   47.دهد مي

كه قبل از تصويب » كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«در تصويب 

مسوده قانون اساسي جديد افغانستان از سوي دولت صورت گرفت خواسته بسياري 

ها بود، آن هم بدون اينكه درك كامل  ها و غير افغاني از فعاالن حقوق زنان، افغان

به طور قطع و يقين . خود را بررسي همه جانبه نموده باشندهاي حقوقي كار  جنبه

هاي مسلمان افغاني و غير افغاني از جمله فعاالن حقوق زنان  توان گفت ليبرال مي

  . باشند بوده اند كه جزي اين درخواست كنندگان مي

اما از اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه سطح اطالعات عمومي مردم به ويژه زنان 

المللي در شرايط كنوني  هاي قانوني بين حقوق شان آنهم تعقيب آن از راهدر مورد 

زيرا وقتي زن افغاني در داخل كشور . رسيد كمي دور از عملي شدن به نظر مي

خودش مشكل حقوقي داشته باشد و نتواند به آساني به حل آن موفق شده و در 



 

 طي مراحل آن در داخل واقع اعاده حق و حقوق نمايد چگونه خواهد توانست بعد از

آنچه در حال . المللي پيگيري نمايد هاي حقوقي بين كشور آن را از طريق دادگاه

تواند مايه اميدواري باشد اين موضوع است كه زنان بتوانند به حق و حقوق  حاضر مي

هاي اعاده آن را در صورت تضييع آن از سوي ناقضان  واقعي شان آگاه شده و نيز راه

هاي قانوني اقدام به اعاده حق  ا بگيرند؛  تا در صورت الزم بتوانند از راهحقوق زن فر

  . وحقوق شان نمايند

كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه «الملل، تصويب  زيرا بر اساس حقوق بين

سازد كه مقررات كنوانسيون را رعايت  افغانستان را از نظر حقوقي مستعهد مي» زنان

» كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«كه  كشورهايي] از سوي نيز. [نمايد

همچنين . را تصويب نموده اند، قانونا ملزم اند مقررات آن را به مورد اجرا بگذارند

هاي ملي خود را درباره  ملزم شده اند كه حداقل هر چهارسال يك بار گزارش

اند،  زبور اتخاذ نمودهاقداماتي كه براي اجراي تعهدات شان راجع به كنوانسيون م

ه كنوانسيون ] و نكته قابل ياد آوري ديگر اين است كه. [تحويل دهند پيوستن ب

دهد كه دولت افغانستان مساله زنان و  مذكور، هر چند اثر مثبت دارد و نشان مي

هاي جدي در مورد تاثيرات  تطبيق آن در ساير كشورها، باعث پيدايش نگراني

   )48 (.گردد جراي كنوانسيون زنان در افغانستان مياحتماال جدي و خطرناك ا

تواند اجراي كنوانسيون زنان در افغانستان  تاثيرات احتماال جدي و خطري كه مي

تواند باشد در صورتي كه نتواند مواد و مفاد  به وجود آورد از سويي، خود دولت مي

اي محافظه كار ه و از سوي نيز گروه. كنوانسيون مذكور را در جامعه اجرا نمايد

ر روستاها و حتا حاشيه شهرهاي افغانستان  اسالمي و نظام سنتي و قبيلوي حاكم ب

را با چالش » كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«توانند اصل  است كه مي

 ،اين دو مورد هم دولت و هم جامعه سنتي و قبيلوي مردساالر. جدي مواجه نمايند

عي و به سهم خودشان اجراي كنوانسيون مذكور را با كندي و توانند به نو هر دو مي

زيرا اين . يا حتا به توقف كامل روند طبيعي آن مواجه نموده و از حركت باز دارند

كه » كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان«ماده يعني ماده دوم بند الف 

انين ملي يا ساير و گنجانيدن آن در قو» اصل برابري زن و مرد«هدف آن تحقق 

 خواهد و ملزم  باشد از افغانستان به صورت جدي مي قوانين مربوط كشور مي
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سازد كه نه تنها در قانون اساسي جديد خود زباني را به كار ببرد كه اصل برابري  مي

زن و مرد را بيان صريح نمايد، بلكه در قانون گزاري ملي خود نيز اصل برابر بين زن 

از اين رو . ت صريح و روشن و شفاف تضمين و تامين نمايدو مرد را به صور

افغانستان چه بخواهد و چه نخواهد مجبور و موظف است تا اصل برابري زن و مرد 

كه در ماده دوم بند الف كنوانسيون زنان آمده است را در قوانين و مقررات خود 

  . ستتضمين و اجرا نمايد زيرا عالوه بر امضاي آن تصويب نيز نموده ا
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   حقوق مدني چيست؟- 1

داخلي و (هاي حقوق خصوصي  ي عام، شامل تمام رشتهحقوق مدني به معنا

مباحث ذيل است) المللي بين   :است و به معناي خاص شامل 

متگاه، احوال شخصي، اهليت، حجر، قيموميت(اشخاص ) الف   )اسم، اقا

  )نكاح، طالق، قرابت، نفقه، حضانت، واليت(خانواده ) ب

  )ت، ارث، هبه، وصيتاموال، طرق تملك، عقود و تعهدا(اموال و دارايي ) ج

عالوتا حقوق مدني به معناي خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحري و 

  . باشد هواپيمايي و قوانين كار و بيمه و اصطالحات ارضي هم مي

   وضعيت حقوق زن قبل از اسالم- 2

در سرزمين عرب ) در دوران جاهليت( آفتاب درخشان اسالم طلوعقبل از 

دادند،  اي فراموش ناشدني را باالي زنان انجام ميهاي چشمگير و استبداده ظلم

آنها را به شكل اشيا و . دانستند ها را مالك و متصرف در نفس و مال شان نمي زن

براي آنها حق اختيار انتخاب شوهر و حق . نمودند كاالهاي تجارتي خريد و فروش مي

شدند،  شته ميآنها به شكل مال موروث به وارثت گذا. شد وارثت در مال داده نمي

حق تصرف اموال را نداشتند، در مراسم مذهبي براي شان جايگاه نبود، تا جايي 

 حتا زنده به گور كردن زنان را روا دانسته و انجام اين عمل را نشانه ،رسيد كه كشتن

نمودند چنانچه از اين عمل شنيع آنها قران كريم  شرافت و عزت پدران تلقي مي

كه مژده داده شود يكي آنها را به تولد دختري، آنقدر  قتيو: كند، ترجمه حكايت مي

گردد، پر از غم و اندوه، پنهان  شود، چهره اش سياه مي ناراض و خشمگين مي

در فكر و تامل ) تولد دختر(شود از قوم از ناخوشي آنچه مژده داده شده و به وي  مي

ي، يا اينكه در آورم اين را رود كه آيا اين را زنده بگذارم به حالت ذلت و رسواي فرو مي

ها چه فيصله بدي بود كه اينها  آگاه باشيد اي انسان) زنده در گور كنم(زير خاك 



 

اين هم يك عمل ناشايسته و ظلم ) 59-58هاي  سوره نحل آيه(دادند،  انجام مي

  . دادند فراموش ناشدني بود كه انجام مي

ه و غيره براي زنان داده كه توسط وارثت، جهيز، هديه، تحف  ثروت و اموالي-

شدند، بلكه تصرف اموال به دوش خاندان  شد در آن اموال متصرف شناخته نمي مي

  . شد شوهر گذاشته مي

داشت اجازه ازدواج را نداشتند تا  كه ثروت و دارايي در اختيار شان قرار مي  زناني-

  . گرفت ياينكه زير دست اوليا مرده، مال و ثروت شان تحت تصرف اينها قرار م

ميان زنان و شوهران رخ مي- و رنجش طبيعي كه  داد،   گاهي روي كدام نارضايتي 

كردند، و نه طالق شان  كه نه حق آنها را ادا مي گذاشتند به طوري زنان را معلق مي

دادند، تا اينكه آنها دچار مشكالت گرديده زيورات مهرهاي شان را به شوهران  مي

  . ا نمايندشان تسليم نموده خود را ره

دادند، ولي اجازه دوباره شوهر كردن براي شان داده  ها را طالق مي  گاهي زن-

  . شد، تا اينكه چيزي از آنها حاصل نمايند نمي

كرد اجازه نكاح به جاي ديگر  كه شوهرش وفات مي  گاهي خاندان شوهر به زني-

  . دادند بنابر ننگ جاهلي يا طمع به مال و ثروت را نمي

 فراموش ناشدني بود كه در دوران جاهليت و ناداني عليه اين يها  ظلماين همه

  . دادند قشر جامعه انجام مي

   حقوقي را كه اسالم به زن قايل شد- 3

كه چراغ عدل و انصاف بدرمنير، آفتاب درخشان اسالم در جزيره العرب  وقتي

را درخشيد و دين مقدس اسالم ظهور نمود، حقوق تمام مخلوقات روي زمين 

و مهرباني باالي تمام مخلوقات  برآورده ساخت و انسان ها را با رحم، شفقت، الفت 

  . روي زمين حكم فرمود

هاي نابينا را باز  دين مقدس اسالم، حقوق اصلي انساني را برآورده كرد، چشم

هاي ظلم و ستم را دور كرد، انسان را كرامت و شرافت بخشيد، قانون  نمود، تاريكي

 را جاري نمود و حقوق اصلي زن را كه يك چيز فراموش شده بود عدل و انصاف

كه در گذشته مورد ظلم و شكنجه قرار گرفته بودند رفع  دوباره احقاق نمود و آنهايي

  . ظلم نمود
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هاي آزاد، خود مختار و داراي  دين مقدس اسالم زنان را منحيث يك قشر از انسان

نمود، عالوه بر آن مردها را توصيه نمود تصرفات كامل در اموال و ثروت شان معرفي 

در . در رابطه با زنان از محبت، خير خواهي، اخالق نيك و رفتار خوبي كار گيرند

بينيم سوره طويلي به نام نسا و سوره ديگري به نام مريم مسما  قرآن كريم مي

  . گرديده است

 زنان در دين مقدس اسالم حقوق زنان باالي مردان مثل حقوق مردان باالي

: الزمي و ضروري قرار داده شده چنانچه در اين باره خداوند متعال فرمود، ترجمه

ها بر طريقه   است باالي زن رازنان را حقي هست باالي مردها مثل آنچه مردها

  . پسنديده و مشروع

ها را در رابطه به اختيار نمودن همسر، آزادي كامل و اختيار بيشتر   اسالم زن-

جباري را ممنوع قرار داده است در اين رابطه پيامبر بزرگوار اسالم داده و نكاح ا

به نكاح داده نشود زنان بيوه بدون مشوره او، به نكاح داده : فرموده، ترجمه حديث

  . نشود دختران بدون اجازه آنان

زن بيوه حقدار است به نفس خود :  جاي ديگري ارشاد گرديده، ترجمه، حديث-

  . شود ز دختر در رابطه به نفس اجازه خواسته مينسبت به ولي اش، و ا

گردد كه اختياز نمودن  هويدا مي) ص( از اين ارشادات پيامبر بزرگوار اسالم-

  . همسر به دست خود زنان بوده و نكاح اجباري را ممنوع قرار داده است

گرفت   دين مقدس اسالم نكاحي را كه در غياب زنان بدون اجازه آنها صورت مي-

از خنسا بنت خذام روايت شده در : ي حديث جازه آنها موقوف قرار داد، ترجمهبه ا

كه او بيوه بود، پدرش وي را به نكاح شخصي در آورد كه او را خوش نداشت،  حالي

نكاح وي را رد ) ص(حاضر شده عرض نمود، پيامبر) ص(بنابرآن خدمت رسول اهللا 

  . نمود

انواع و اقسام حق ملكيت را ثابت و معين و  دين مقدس اسالم، براي زنان با تمام -

با تمام انواع مشروعه حق تصرف ايشان را اثبات كرد، مثل مردان با آنها حق وصيت 

و ميراث را اعطا نمود، اختيار بيع و شرا را به آنها داد، حق اجاره، هبه، عقاري، وقف، 

  . صدقه، كفاله، حواله، رهن و امثالهم را به ايشان سپرد



 

ن كريم تملك مالي، ثروت و حق وراثت براي زنان بدين عبارت تصريح در قرآ

كه به وراثت  اي است از آن اموالي براي مردها حصه: گرديده است، ترجمه آيه

اي  گذاشتند پدران و مادران و ديگر خويشاوندان شان، هم چنان براي زنان حصه

ندان ايشان، كم باشد يا كه گذاشته پدران، مادران و ديگر خويشاو است از آن اموالي

  . زياد، يك حصه مقرر كرده شده است

 دين مقدس اسالم مهر را يك حق مسلم زنان قرار داده مردها را توصيه نمود كه -

اين حق ثابته آنها را به خوشي خود اعطا نمايند آنها را جهت اداي مهرهاي شان 

متعال در اين رابط. مورد تعدي و تجاوز قرار ندهند ه ارشاد فرموده، ترجمه خداوند 

  .بدهيد مهر زنان را به خوش دلي، بدون نزاع و تعدي و تجاوز: آيه

تصريح بايد داشت كه مهر حق مسلم زن است، اوليا و شوهر حق تصرف آن را 

زنان بالغ و رشد يافته . ندارند، زيرا تصرف ايشان در ملك غير محسوب خواهد شد

خاطر به تمام يا قسمتي از مهريه خود را از ذمه توانند با ميل و اشتياق و رضايت  مي

تواند مهريه دختر خود را بخشش نمايد  زوج ساقط و يا بخشش نمايند، حتا پدر نمي

كه دختر صغيره باشد، بخشش پدر به اذن و رضاي دختر موقوف خواهد  در صورتي

  . بود

 و ظالمانه  دين مقدس اسالم، زنده به گور كردن دختران را كه يك رسم جاهالنه-

رايج در ميان اعراب بود، ممنوع قرار داد، راجع به جزاي اخروي آن در قران كريم 

كه دختري را زنده به گور كرده بودند پرسيده شود  وقتي: ارشاد گرديده، ترجمه آيه

  . به كدام گناه كشته شد

يعني، روز قيامت از آن دختران معصوم كه بدون گناه زنده در گور كرده بودند 

مرتكبين چنين جنايت عظيم را به جزاي اعمال شان ) ج(شود و خداوند پرسيده مي

  . رساند مي

ها  خالصه اينكه دين مقدس اسالم اين قشر مظلوم و محكوم جامعه را كه قرن

مورد شكنجه و استبداد قرار گرفته بود از اين ظلم و استبداد رها نموده، حقوق اصلي 

بر اينكه زنان را از اين گرداب ظلمات نجات بخشيد، آنها را برآورده ساخت، عالوه 

مردان را هم مكلف نمود تا با زنان از اخالق نيكو و رواداري كامل كار گرفته همراي 

  . آنها معاشرت خوب و رفتار نيك نمايند
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قانون مدني افغانستان - 4    حقوق مدني زن، مندرج در 

الم بنا يافته، حقوق مدني زن قانون مدني افغانستان كه به اساسات دين مقدس اس

  . را نيز بدان اساسات در خود گنجانيده است

 در اينجا به صورت فشرده مواردي از احوال شخصيه، حضانت، طالق، ملكيت، و 

  : شود نفقه بيان مي

  احوال شخصيه) الف

 است كه statut و Etat و اصطالح Etat personnesترجمه اصطالح خارجي 

ت انسان كه به اعتبار آنها يك شخص در اجتماع داراي حقوق عبارت از مجموع صفا

  . اهليت و غيرهتابعيت، ازدواج، اسم، اقامتگاه،: كند مانند ق را اجرا ميشده و آن حقو

  اهليت چيست؟

صفت كسي است كه داراي جنون، سفه، صغر، ورشكستگي و ساير موانع ) الف

  ).كال يا بعضا نباشد(محروميت از حقوق 

  . رود ح در مقابل حجر يا عدم اهليت به كار مياين اصطال

صالحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل تكليف و به كار بردن حقوقي ) ب

  .كه به موجب قانون دارا است

  تابعيت چيست؟

اي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط  رابطه :تابعيت) الف

شود مانند   از همين رابطه ناشي ميكه حقوق و تكاليف اصلي وي سازد، به طوري مي

  در حقوق. تابعيت هر كسي نسبت به دولت متبوع و تابعيت كشتي و هوا پيما

مذهبي مالك تابعيت مذهب است و فاقد مذهب معين نسبت به اهل آن مذهب، 

  . شود اجنبي يا كافر محسوب مي

ت از حضانت در لغت به معناي پروردن است در اصطالح عبارت اس :حضانت) ب

  . كه قانون مقرر داشته است داري مادي و معنوي طفل توسط كساني نگه



 

 قانون مدني حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در 236مطابق ماده 

  . كه به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد مدتي

حضانت حق اشخاصي است كه به اساس قانون تنظيم گرديده است، كه به صورت 

  : به موادي قانوني در اين مورد اشاره كردتقسيم بندي شده 

  :توان آن را تحت سه عنوان آتي الذكر مطالعه نمود مي

  . قانون مدني256 -250 مفاد قلمرو حضانت مواد -

 -239 - 238 -237 -گيرد، مواد  كه حضانت طفل را به عهده مي  اشخاصي-

  .  قانون مدني242 و 241 - 240

 قانون 254 - 253 -243مل سقوط آن مواد  عوامل اجراي حق حضانت يا عوا-

  .مدني

 قانون مدني نكاح يا ازدواج عقدي است كه معاشرت 60طبق صراحت  :نكاح) ج

زن و مرد را به مقصد تشكيل خانواده مشروع گردانيده، حقوق و واجبات طرفين را 

  . آورد به وجود مي

  . توان آن را در چند كتگوري مورد مطالعه قرار داد كه مي

  دي در عرف و عادات نامز- 1

  . قانون مدني64 وعده نكاح، ماده -دي به اساس قانون مدني نامز-

  .  قانون مدني64 استرداد تحايف ماده -

   قانون مدني66 عقد نكاح ماده - 2

   صحت شرايط نكاح- 3

  . قانون مدني66 قصد باطني و رضا ماده -

   اهليت طرفين عقد- 4

   قانون مدني 71-70 بلوغ و قابليت جسمي مواد -

  ،  قانون مدني79 -78-75-73-72  واليت در نكاح مواد -

، قانون 84-83- 82- 81 قرابت 59،-58-57-56مواد ) سببي و نسبي(قرابت -

  . مدني حرمت نكاح

  .  نكاح منكوحه-

  . قانون مدني85 طالق ثالثه ماده حالله -
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  ).حرمت موقت، لعان، كفر( حرام، لعان و كفر -

  . قانون مدني85 ماده 3-2- 1قرات ف: حرمت موقت

  . قانون مدني85 ماده 5-4فقره : لعان

نوعي از رسيدگي كيفري است در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه : لعان

متعلق به فراش او است به شرطي) درشرايط خاص( كه  و نفي انتساب فرزندي كه 

نان است كه مردي زن به عبارت ديگر لعان آن چ. قبال به فرزندي او نكرده باشد

خود را متهم به زنا با مرد بيگانه بسازد براي اينكه آبرو و عزت زن پامال نگردد و به 

خاطر صدق و يا كذب اين موضوع و ادعاي مردي كه به اين اتهام مبادرت كرده، 

روشن شدن اين موضوع را مقيد به سوگند و شهادت چهار نفر شاهد ) ج(خداوند 

گند بخورد و چهار شاهد را به خاطر حق بودن اتهامش حاضر ساخت و اگر مرد سو

شود و زن مرد اگر محصن و محصنه باشند، سنگسار  سازد در آن صورت زنا ثابت مي

گردند و اگر اظهار شاهدان درست نگردد، سه حكم بر مرد اتهام زننده، جاري  مي

شود،  ذيرفته نميشود، دو ديگر شهادت او هرگز پ شود كه اول هشتاد دره زده مي مي

  . گردد و سوم در زمره فاسقان شامل مي

  ).كه اهل كتاب نباشد زني( قانون مدني 85 ماده 5فقره  : كفر

   آثار نكاح- 6

در جوامع اروپايي قبل از قرن بيستم زنان در مقابل :  روابط مالي زوج و زوجه-

هجوران به شوهران خويش فاقد استقالل مالي بودند و بعد از ازدواج از جمله م

 به بعد آهسته آهسته در قوانين تحوالت به عمل آمد و 19رفتند از قرن  حساب مي

زنان استقالل مالي خويش را به دست آوردند، امروز به اساس قوانين و يا به اساس 

  . روند رضايت زنان، آنها از نظر مالي شريك شوهران شان به حساب مي

 استقالل مالي به رسميت شناخته شده در حقوق ا سالم بين زن و شوهر:  مهر-

 دارايي جداگانه داشته باشند مهر كه ملكيت زن ،توانند طرفين بعد از ازدواج نيز مي

  . قانون مدني110ماده . تواند است زن در آن هر نوع تصرف مالكانه را نموده مي

 116 - 115به دوش شوهر است ماده ) مسكن و نفقه( تامين معيشت فاميل -

  .دنيقانون م

  . باشد  قانون مدني مطابق توان مالي شوهر مي118نفقه طبق ماده 



 

جهيز مالي است كه زن علي الرسم در مواقع ازدوج با خود به منزل :  جهيز زوجه-

اين . نمايد برد و عالوه بر استفاده خود به شوهر نيز اباحه انتفاع آن را مي شوهر مي

  . شود  آن نميمال در ملكيت زن خواهد ماند و شوهر مالك

در مسايل زوجيت نظر به حقوق، حصه اخالق :  روابط غير مالي بين زوج و زوجه-

باشد از همين رو بايد بين شوهر و زن عواطف انساني،  و عواطف وزين و سنگين مي

توانيم كه  لذا گفته مي. عشق، محبت، ايثار، و وفا حكومت نمايد نه حقوق و قانون

وقي نيست و قانون قدرت آن را ندارد كه فقط آن را فاميل تنها يك سازمان حق

تنظيم نمايد بلكه فاميل يك سازمان مختلط حقوقي و اخالقي است كه حصه اخالق 

  . نسبت به حقوق وزين است

مسكن مشترك، حسن معاشرت، استحكام روابط فاميلي، تربيت ( حقوق متقابل -

  ).اوالد، وفاداري متقابل

براي تنظيم امور يك اجتماع به موجوديت يك : اميل اقتدار شوهر و رياست ف-

رييس ضرورت است، خانواده نيز چون حيثيت يك اجتماع كوچك را دارد آن هم به 

يك رييس ضرورت دارد و اكثر ممالك جهان اين رياست را به شوهر واگذار شده و 

هر از اگر شو. يم و اداره فاميل با شوهر همكار باشدظبه زن حق داده است تادر تن

  .مايد به زن حق طالق داده شده استن اختيارات خويش تجاوز مي

هاي  تعيين محل سكونت، مخالفت با بعضي از مشغوليت:  نتايج رياست شوهر-

واليت از دارايي ) باالي زن خارجي تحميل تابعيت افغاني(زن، اسم فاميلي، تابعيت 

  .مدني قانون 268اوالد صغير و محجور به دوش پدر است، ماده 

 قانون مدني طالق عبارت است از انحالل 135مطابق صراحت ماده  :طالق) د

رابطه زوجيت صحيحه در حال يا آينده بين زوج و زوجه به الفاظي كه وقوع طالق 

  .صراحتا از آن افاده شده بتواند

توان با شرايط اساسي طالق شكلي و انواع طالق و آثار انحالل  در موضوع طالق مي

  . از قبيل عدت، نفقه عدت و غيره اشاره نمودازدواج 

   شرايط اساسي طالق-

  ).بدون جبر و اكراه، بيهوشي و خواب( قصد و رضاي شوهر به طالق -

  ).عاقل و بالغ( قانون مدني 137 اهليت شوهر ماده -
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  .  معين بودن موضوع طالق زن معين، بيان نمودن قصد و اراده به صيغه خاص-

  . ن بايد حايضه يا نفاسه نباشدز شرايط الزم زن -

  شرايط شكلي طالق

  ).بايد مبهم نباشد( اجراي صيغه طالق -

  . رجعي- تكرار طالق-

  )دو شاهد عادل، معقول و پرهيزگار( طالق به حضور شاهدان -

   انواع طالق-

  . قانون مدني150 ماده ، طالق رجعي-

  .  قانون مدني146 ماده ، اين طالق با-

  دواجآثار انحالل از

 قانون مدني، عدت عبارت است از مدت معيني است كه با 198ماده : عدت

  . رود انقضاي آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين مي

هرنوع تفريقي كه از جانب زوج واقع :  قانون مدني212مطابق ماده : نفقه عدت

. گردد گردد، خواه طالق باشد و يا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي مي

  . گرچه زوج قصوري در آن نداشته باشد

  .  قانون مدني موارد نفقه معتده تسجيل گرديده است213 -213- 212در مورد 

هاي قبلي نظر به تصريحات شريعت  كه در پاراگراف طوري :ملكيت زن و نفقه) هـ

هاي مساوي با  اسالمي و قوانين موضوعه اشاراتي رفت، زن داراي حقوق و مكلفيت

 و حق ملكيت از جمله حقوق اساسي بشر بوده، زن نيز صاحب حق مردان بوده

تواند  باشد و آن را به شكل موروثي و يا اكتسابي به دست آورده مي ملكيت مي

منجمله مهر از جمله حقوق مالي زن بوده كه پدر، برادر و شوهر بدون اذن زن در 

دايات قانون مدني باشد كه مطابق ه نفقه زن به دوش شوهر مي. آن حق تصرف ندارد

نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسكن، و تداوي متناسب به توان مالي 

  . زوج

 قانون مدني، مطلقه از تاريخ طالق تا ختم عدت 126همچنان مطابق صراحت 

  . گردد مستحق نفقه مي
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�� ��� �� �\ ����� �A ����L] =���� �	,:  
[.  (���D� �)6�^ ((L] : �  �� ?�&2� �  �*� 6�
 �! _����D� ��� � �����

��$�*+ �^�� ��. 

`. (L] Ya�)� � :  �� b���� 4$�c� 4� b��*� d�*^ � ��� EeF � (L] �f�
 ����  �����̂  ���V^ ���e! �!c��� �� gX � U�, h*�D� � W�" ������] �  �� JI��

I>��� ��*� �^�� �� �  ��� �� =��. 

i.  j��B� �)(��� ((L] : (8-� �  ������ � ��� �A �� �V� ���k ��V�H`l %
�� I��$�B� ����M.)`(   

n. (L] 4���e���� � : �V��� �  ���%�] � ���e! ���*^��� � ��� �  ������ � ��
 ���Mo ����M ��$, �  ?�&2� �� ��2�0 � �� ��	, �� 4�F� ��� �GH C��G� �! ���* 

I����. 

l.  p�8��� �)�$�c� ((L] : �$�c� �  ���)��� ��� � �� �q��*+ W�" �� � 
 ����� �  �� ���� � ����� 4$�c� �*3� �! I���� � J�� C��M �GH ������ �! �� �!�r��s

� �� 4� �!���>�� E�B *2�' 4���. 

 �� � I� ����M ���*  �  ������ � ��2�0 �	,� �� C���� ����� �A ����L] W�" �f�
 t����� �� ���f (8-� �  ������ � �� ���
 ���
 �  C���� ����� �A I���� ��)�

4+ ������&�.  
'*+ #��� � �� �� �V� ��� W�� c� #�  � ��� 4� ����� ����� �A �� �k� ��&, 4

 �Vr��
 ��$, I�  6�,�  ()�*+ ����� � �� �*! #�$%� IVr��
 ��$, �� �  ���2�
 �*� �	, �  4A �����B W�" �! �  C�)��� �	, �M��� >��� �� ��
 ��  4A I*! C��*3�
 �H ��$, �  ���� I���� � ��� � J�./0 �A��JI>���^*H �u�� �� �  ��� �!�)0 ��� �

� ���� �  �� I*! C��*3� � �� ��� E�X� �A � J��� j�0� �GH ������� ��eF � ���X
 �� (F� C��M J�!��O�
 �D� �� (F� ?� �� �!�/� �*2�G� I�  vI� Y�)w �A

��>�*  �+ 6��B �� (F� 7���� �A �� ��V�H ���2L�.  
Y�]�� C���� � 4�� � �� ?�*$��*� � :  
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 �� �����*0 �� ?�*$��*� �  �!�)� x�)�.�� �� (!�� y)a�� (���� �*�� �0 ����0� �z�&!�
 _�*��� �{�� �*3�� � T�!�*�X� � ���+ g�B ��!�� � |�� �!�� _:� �!�� 6��.D� ��% }�*��

6��)L� T!~� � y!{� �.�,� |�'� ���)k � �,��-0� y�*� ���F� �{� h��&!� 6� (!��()i(   
�c�BK) :E��� N�/�B :� ���D� �� ������ �  ��M ���� ���� �� I��  �	, *� �M J�V��

#�� �� ��2�0 ���� ����,�+ ���� �A .E��� ��	, : �$��*! C�� �� ��M (G� >���
 J��� *�� J��� �� >��� ��� �A *�� �H J�V��*$0 �� J�� �� gX �  ��� ��2�0 ���� J��

E��� �	, : E�!{ T�F _&��' JI����0 ��
 �	, 4+ EF�� �� ��
 #�� �A 6�,�A� 
���&, J�V�I�� ������ 4.(  

 � �!�)� x� �� �����o =� )�8� ( 4$�� �)N�/�B ( (���/' �	,� �� �� �V� *�{ �2�
 �$
 ?�*$�o*� 6��B �2� �� �� �� ��+ Y�]�� C���� � �	,� J�� �V� 6��B 4�
 ��eF �! b��� �	,� ��% �  �$�� ��&���� _&�� �� *3� ���f N�/�B � �A �� �V�

�GH ������D� ������ �H *� �� �V� 6��B �$
 �� �����&�-� �2� �f� ?�*$�o*� J�\ �� 
 �� �\ �&�' ��$, �  �2� I�&,� JIV� *8F �GH ?�&2� ���f �! C���� ����� � ��	,
 ��eF �GH �,�A�  �! N�/�B � #�-!� ���' 6�&��� ��� *, �A �� �V� *�{ �*8F

�� N�/�B �H *� �>�!��� *8F J�	, ��V� *8F �������k #�-!� ���' 6�&��� � ��&��� _&
 �*� Y��� (G� �! #�-!� ���' 6�&��� � �� �� �� �+ ����+ 4� ���a�*e�� �F�*  � 
 ���' 6�&��� � �V� ���f ��X �:�] � U�F �  ������D� ��eF � N�/�B �+ �� �B
 J�*r�� �*� h��
 ���&�o � #�-!� ���' 6�&��� � �� ��+ �*w�% �� ��5% #�-!�
 N  �� �� � �A �V� (���� �GH ��*$' �!*��-' _B� J�� �� �� 4� C���� �� �*8&	� 
 _&�� �	, #�-!� ���' 6�&��� �� ��f�� �� ��$� �  #�-!� ���' 6�&��� C*5% � N�/�B
 � �	,� E
�� �� (+��� �  #�-!� ���' 6�&��� �B ��B �� ���@�*  ����B (��$% * 

�� _&� ���e! ���� �,�A� ���� *L� .)n(   
 Y�]�� �!�)� x� �$
 C���� N�/�B � �A ���B�� ?, �*8F �� �&�' �GH �����o �f� �!
 ��� �*� ���
 �! �� h�� �  �	, J\� C���� 4����+ C���� �	,� �A �� �V�
 �! �A ��^ �*8F ��&, (�' Y�]�� �f� � 6�,�  ���
 J�\ �V� T�*+ ?, _����D�

���D� �*� ������D� ��eF �  W�&)��� � ����� ��&,� J�� ����� ���f C����� W�� 
�V� *�{ �� ?�*$�o*� �  �� (�� ����� �2�� �f� �!�)� x� *a�F.  

h�� 4���� ���*�� � �� �����%� � :  



 

x� W��� �)�( � 9% ����� � ���*�� � �A �*! ��k� �)��� ���� �*�" �� ���K �  
WX���� ����B�� �&�' ���e! C�8� ���� ��	,� ��$, �  W�� C���� � ��� � �� I�� 

�>����B W�" ���X �  4� ���&� ���
 �A �+ �����B�� �GH� ����)� ���-F�:  
Y!� :x� W��� �� ��X�% �r�k)�( _�L!�G� ��	, �A �� �V��� 9% �� �� ���*�� 

Wא.�*  1�0 � �$�� J�V��� C��� �� ���K ��	,� �� ��F�� 4���  ��eF �  �� ���, #�J
4�' C*5% �V��� ��  �� 6�&�-� *�f)��(x� W��� ��B ���� �� ��  �f� )�( �V�� ��2�0 

7��M C*5% � x� W��� J�� ����� ��  �	,� �A)��( � J����� ��$, �  ��)!��B� � ��  
 4� �!���� ��  �  ?�$% #� � Wא.�*  �:�0 � �$� � C��� ���K � E.k �B� _B ��*$'

� ��@	��.  
t : ()�B �� ��f�� �� ��%�*� �L��G� �  C*�� � ()�B ���*�� � �*� x� W��� �!

��c�k ��:� ��]� ���-�F� � h�� 4���� � �� E]� � .  
� : �!�)0 �� �@�  �!�s �  ���*�� Wא.�*  ��k �� �:�] � �� ����M �  x� W��� �

� ��	,� 4� 6��*k �  �:�] �� ��f �*, � �A ���!�� ����� �V� *�{ ����� ��V.  
W�� ����� ���*�� � �� *2' �  ����+�� �L�F �:  

 W�" T�*+ �  �*��\ ������ �! �� �@�  �!�s �  ��� �� ����M �  ����+�� �L�F �
 �! 4� Wא.�*  J��f � ���!�� ��5% ���*�� 4� ��-� �� ���A ����8' J�� 4�-�F� ���

c� �  I��� �8���� �*� (�c�k �&-k EeF ���X �^�� �  4��&�� �A J�� �!�B ����
 � ��\�� ���+� �� ���)���)���*F ���&� (D� (4!�!� �� �^�s � :  

Y!� :t�qG!� _B� *&' C*5%)��( x��8' (�B�L+ �� 6���� �  (0�F EeF � 
 =��A�� �F*� � ��M�B� �B �	, �� �!��&^ ���� *  �!����+ � _�*�� ���� �  ����)!�

4!�!�8&�.)l(   
t :x� W��� �)�(�&a�0 C*5% ������ �GH C�0� �! )��( *$B�B� C*5% *  

9��])��(4�' C*5% �� ���!�� ��*�'� )��( �	, �! �A �\ �V� ��� �GH �� �! 4� 
�V�� ()�B �*�.  

� :6�&�' C*5% �k���F �A ��� *,)��(���*�� �	,� ������ C��.+ �  )��O�� ( �
 S�&� ��� ���� �  �V�� EeF x� #*� ��' C*5% � �� �>�!� �� #�+ J�� ����)� C*5%

 #�+ �  �*� (�*% �f� �  �	, � �A V� ��̂ *H ��*�'� EeF 4����A 4���� �  �.k�
6�&�' C*5% � �� W�+ �&k�� 6���&�-� ��M ���r�� �  ��)��( �  �����f � ������� � 

W�+ *w�% ��*^" ��k � �� �!".  



 

69  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

� :6�&�' C*5% �)��(+ �!  W�+ ED��� �!" ��� �  6���&�-� ������ �GH C��.
��' C*5% �! �!" ��� �A)��(�D��' C*5% � ��B �!" �&,�� �� �\ �*r�� �*� )��( 

 6�^ �\ t�:] *�&+ C��M ���!" �c��� �  W�+ ��f�� ���X C���� � �	,� �*�
��X.  

4DO�' C*5% �)��( �  ��*' � �GH �$� �! �B�:] ���X �*D� *�  W��
�F� ���!
 4� �*,�3� �!�� ��]� � ���A 4���� � �� �!�� 4� �����f ������� � 6�&�' C*5% �
 x��8' �$! �B�:] ��! ��! �� *�.B �f� �  ��+ �� b���� �Vrk ���! E&k � �A J�V��

�DO�' C*5% � y:�a _B x� ��8' �� *�BM _B)��( ��  �� JW��r�k� ���X C���� *� 
5% �*� ����D��' C*)��( ������� ��$, �  W�� ����� � ���� �� ����� ����� �  

��+ �c�k ���&� �� �� ����-�.  

���*�� �$��� (��$%���*�� �$��� (��$%���*�� �$��� (��$%���*�� �$��� (��$%        
 EeF � �� I��� (��$% �  ���*�� �A �� h" �GH ���)��� 4��� �! ����� �����
 � }�]�2F �V� ��� W�� EeF 4� �!�� (��$% �  ��F �! (�* *� �� ��M J�V��

8' ��O�2%� ��	,� J�� I�+ W��! I*�" ���*�� 4��� 4� 6���� �  (0�F � ������
�� ��$&��� 4� ��
 �� .  

 �  �A �� ���*�� �	, �� I�
 I�  �GH ���*�� �$��� (��$% �! �2/� >���M
 IV� ����� �� �����X� �� �������� ����� �� �� �V� (��$% ��eF �� W�" ?�/�-�

 (���� ��� � �F I� � ��)�L��F ( ���e! I�	,� ������ ��� JI�+ WV��� ��� 7/!
�$! I� I�+ W�&)��� : �! �A I�� ������ ����� ����� J6���F �*% �� �$�� J���q��

 �� �����M ����� ���
 �� I� �!���� �� 72�� (��$% � ����M �GH ���*���� ��� 
�!� �̂ �� �  W��� � �� ������ �H ��� JI� IV� �����\ ����B �:  

[-  T�&!� (�)il��!�� �, :( (��$% � *2� � �� �$�� ����&a�0 � �c����
 ���� �	, � �A IV� ��X*� (F� �	, 4� � �̂�)x�*��B ?��:!� ( #>e+ ����&a�0 �

 �  �L��F)n[[W�� �, ( Y!�G� #��� � �� WV� E�  ���&�� Y��G� �$�F *  I*,�� �
 (� ��8� I�&, �! W����] ��*�� �� �K��� ���� EeF ���D� �  g��� _B� *��� � T�&!�

4�-�F�� �� gX EeF �  4� I��A ($�&� � ��.  
`-  ���� y$��)nn��!�� �, :( ����F �  _&�� �� �V� �,�A�  �)�] � �$�� �f�

 4����o �  4� ��� �  4,�A�  � ��&, � V�� #��� ���  ��� ��@���H *� h�� 4	,�
��B �  ��, � }�]�2F ���$�� 7,~� �f� � �� �+ ��eF 7,~� ����&a�0 � 4� ��� 4��8



 

 �  �$�� �f� JW��� W>�! �� ��
 *, �B 4$��� C�'�)lii�, ( � �� ��+ C�0� W��
�� �$�� ������ ���,�A�  � ���:��] � �� ��+ _0� �� C���k ���k �/q�� ���� ��8k. 

i-  �  �A ��� 6��� E�o _B 6�q�� � �$�k�F (�B 6���F 6��*��`� W�� �,
 �\ ��L!� �5�� � �	,� ������ �� h��) �-� y$�� 6��*� �!� _��!�� ����!� (&2'

_�&!�)!� ( W*! ��L!� �� 4�*.� ��)��%� x�B (&2�'�.( 

n-  4� ��, �  �� �GH ����� �! ���,�A�  ����*� � �&�!� (�B ��w� ���q�� ��,�
 � �inA �-�  � 6��*0 �$�� ��!�� �	,� JI�+ �!�� �, E$�! ����B�� �A �\ d�

 �\ ��+)_��!�� ����!� y�w� ( �  �� �V� �,�A�  �!�� ���H �� �� ��, � �i� ���� �,
�� �c�f* *.�� _&k � �� �!" �  *8� �	,� J�� ��+ WK�. 

l-  �� �GH ���*�� �$��� (��$% ���.D� �*�" �!��!� |*�+ �$�� #�+ �� *2� �
�GH�+ �! ��*  � ���A (��$% � �B �	, ��eF �A �\�� ��� �V&! �	,� J4!�� ����� 

 ���2�� �  �A N��! ?.� ����8��] � �� �V� 4��  �GH ���*r!�	+� �8��] �! 4� �%��
 �  ����F ����� � �B ��B �A V� �+�F p*+ ��  4� EB�/� �  ��8� ��! � �\ I��B 4�

I�� �� Ef*� ���! . �  *F�� ��B����!� |*�+�ll��+ WK� � W�� �,. 

�-  �  �!�r�B _��!� ��] _B *&' (�B ����F ���q�� ��, ��n� (�� W�� �,
 �� 4	, �� �^�� (��$% � �� V� U*a*B #*k �  ������B � _��!� t�.+ ���� �	,�

 �  ���q�� �c���� �!��e�������+ C�0� W�� �,.)�(  

W�� ����� ��� � �� ����� *]�)�W�� ����� ��� � �� ����� *]�)�W�� ����� ��� � �� ����� *]�)�W�� ����� ��� � �� ����� *]�)�        
��� � ����� ����� �� ����M ����� �  �A ����^*H �� ���*  �  ����� � ��$0� �

 �*�" �� ���$�� ����� �  J�*! ��� ����M �GH ���� �! �� �*8,� �  ��!�s � ���*��
 � ���*�� �� ���*� �̂ �� �  W��� � �� �!���� ������A �c�! C���� � ���*��

�  N�O� �  (��$% � ���*�� �� ��� ��r�B J�� �V� �*�*� ���� �&3'���] �^�� 
 h�� EeF �  ��
�H ���A �*�� �&3'���] � ���*�� �� 6��-��  �  �� �� �V� �L���

���!�� ��.  
 �*� *� ��� �� �$�*�� ���� � ��� �� ���� �*�� ���&�  �f� �  �� ����� *]�)� � 
 N��A ����� � �� h�� �M���� �f� �  ����� ($�&� ����� *�f EB #�� �� �� I� �V�

 ��+ *B�*B��.  
 �f� �� �� �&� �*�" ���*  �  ������ � �̂ �� ���' �  ��� ����� ��� � W�% *, � 
 �� �*� (�)��� ��&, �! 4�!�s �*DB 4!�s �$�B ��� �r��B ��!�s ����� � �M��� (@&�
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 ���  ��� ���e! C���� � �� E]� �  ��� �A I� ���/' ��  6�,�  ����� ���
 J��
���F �)�8a ��	,� J��+ �V� �*�*� ���� �	, ����B ��	, �A I�� �����f �� � 

 �� C�$D� *�" �A ���� ���� ���� �� (B�8a �� ��M�� J��!�  �X�� � 4� �	, �  �A
I>�� W���� �� 4$  � �D�.  

 �� ������ C���� ����� �!�)� x� �A Ic��� E�!� ���e! ��G  � �*8F ��eF � ���
  C���� ��*.B � �A �� �V��� �>���̂ *H �*8F �� �� �� �! J�� �� �c�*�" ���*  �
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 المللي جنسيت و حقوق بشر بين  

 

  



 

  
  
  
  

مسكن بشري حق نگاهي اجمالي به 

  مناسب

  )تعريف، معيارها و منابع(
  •اسماعيل حكيمي                                                  

  

  

  

  

  

  چكيده
اين . مسكن مناسب از حقوق مهم و محور تعدادي از حقوق بشري ديگر مي باشد   حق  

حق در اسناد بين المللي مخصوصاً در اين اواخر، به رسميت شناخته شده و بـسياري از         

در . مين اين حق براي شهروندان خود وضع نموده اندادولت ها نيز قوانين مناسبي براي ت

مين اين حق پرداخته و دولت ا نحو نسبتاً مطلوبي به تافغانستان، هرچند قانون اساسي به

ظف ساخته كه به اندازه توان خود جهت تأمين آن براي عموم شهروندان بكوشـد،     ورا م 

ولي فراتر از قانون اساسي چندان مورد توجه قرار نگرفته و تا آنجا كه من مي دانم، قانون 

 ذيـربط دولتـي، نويـسندگان،     از نهادهاي يخاصي در اين رابطه وضع نشده و هيچ يك        

 كميسيون مستقل حقوق بشر  فعاالن و مدافعان حقوق بشر و حتاخبرنگاران، حقوقدانان،

                                                 
  ماستر حقوق خصوصي و مشاور حقوقي وزارت عدليه   •

Ismaeil.hakimi@gmail.com 
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در اين نوشتار به طور گذرا . سفانه به اين حق مهم و ارزشمند نپرداخته اند  اافغانستان مت 

يفـه  به تعريف و معيارهاي حق مسكن مناسب، منابع بين المللي و داخلي اين حـق و وظ     

  .دولت در رابطه با آن پرداخته است

   واژگان كليدي
حـق تـصرف، قابليـت سـكني و تناسـب       مسكن، حق مسكن مناسب، امنيت قانوني

  .فرهنگي

 مقدمه . 1

حـق مـسكن   خصوص در دهه هاي اخير باعث شـد كـه   ه سامان مسكن به ب وضعيت نا 

 مختلف ملل به عنوان يك حق بشري مشخص توسط نهادهاي) adequate housing (مناسب

متحد، قوانين اساسي، قوانين عادي تعدادي زيادي از كشورها و سازمان هاي جامعه مـدني    

 همچنين . يردكيد قرار گاييد و تامورد ت گذشته در طي دههدر سراسر جهان بدون اختالف 

تعهد ما بـه تحقـق كامـل و جـامع حـق      «نداي هبيتات با عبارت  آژادر اعالميه استانبول و     

، به عنوان يك حـق  »ناد بين المللي پيش بيني شده استب، آنگونه كه در اسمسكن مناس 

در اسناد بين المللي حق مسكن تاحدودي . واقع شودبنيادين بشري، مورد شناسايي مجدد 

» حق مسكن مناسب«حق مسكن به عنوان به جايگاه واقعي اش رسيده و تعريف خاصي از 

به تبعيـت از اسـناد   . صي مد نظر قرار گرفته استه گرديده و معيارها و ويژگي هاي خا        اراي

له مسكن اختصاص  قانون اساسي خود موادي را به مسابين المللي، كشورهاي جهان نيز در

مين به رسميت شناختند و دولت هـا را موظـف بـه تـا    داده و حق مسكن را با تفاوت هايي       

شان و نيز حمايت از حق مسكن براي شهروندان در حدود امكانات و منابع مالي و اقتصادي 

مين تا تاكيد خوشايند، ا اين تصديق و تهرچند كه با وجود   . مسكن شهروندان نموده است   

 در كشور ما راه بسيار طوالني در پيش است و تا سال هاي ها مخصوصاحق مسكن در كشور

ستان         سال   ـان و افغاـن اكثريت وسيعي از فقرا و افراد و جوامع آسـيب پـذير در سراسـر جه

 لذا بر افراد و نهادهاي مـدافع حقـوق   .ماندخواهند چنان از حق مسكن مناسب محروم     هم

بشر است كه به اين حق نيز اهميت داده و براي شناساندن و تحقق آن در سراسر كشور و 

  .تمامي شهرها و روستاها همت نمايند

 مسكنفعلي وضعيت  . 2



 

ـاگون افـراد   رض به شهرها، نيازهاي متعا يان  روستايافزايش جمعيت، مهاجرت     ه  و گون ـب

 طبيعي به بي خانگي  قلت منابعوو اقتصادي  مالي كمبود توانايي هايزمين هاي موجود، و 

طبق تخمين ملـل متحـد   . در اماكن نامناسب انجاميده استافراد و سكونت   مردم  گسترده  

ه ندارند و بيش از ميليارد نفر در خانه هاي نا100بيش از   مناسب  ميليون نفر در جهان خان

 در صد كساني را  تشكيل مي دهند كه در فقر مطلق زندگي 70 زنان xxxi.به سر مي برند

يـك ميليـارد و   .  ميليون كودك در خيابان ها زندگي مـي نماينـد   70 تا   30بين  . مي كنند 

براي درك بهتر شرايط . هفتصد ميليون نفر در سراسر جهان به آب پاكيزه دسترسي ندارند

ـان، فقـط برخـي از         كامالً نامناسب و نا    ستان و جه امن محل زندگي افراد و جوامع در افغاـن

  : اشكال مسكن هاي اضطراري فعلي را تصور نماييد

در بسياري از كشورها، كودكان، مردان و زنان در راه روها، زير پل ها، زير زينه ها، پشت       

داخل موتر ها مي بام ها، در داخل آسانسور ها، كارتن ها، قايق ها، قطعه هاي پالستيكي و   

خوابند و شب خود را در ايستگاه و سكوهاي قطار، كنار خطوط آهن كنار خيابان ها و جاده 

افراد و گروه هاي اجتماعي زيادي در گيتوها و زاغه . ها و پارك هاي عمومي صبح مي كنند

هـا و  ، ويرانـه  ها و مكان هاي بدون تعمير و فوق العاده پر جمعيت، آلونك ها، حلبي آبادها   

كانتينرها، بس هاي قديم، زير زمين ها، .  ديگران زندگي مي نمايند   هساختمان هاي متروك  

زير پل ها و پلچه ها و دكه هاي آلمينيومي محل زندگي بسياري از انسان ها را تشكيل مي  

xxxi.دهد i
  

ب مـردم نيـز از                در افغانستان، بسياري از افراد و خانواده ها فاقـد سـرپناه هـستند و اغـل

بسياري از عودت كنندگان و بيجاشدگان در اماكن نامناسب، در .  مناسب محروم اند   مسكن

ه هـاي          ويرانه هاي تاريك و نمور، خرابه هاي بي در و پيكر، در خيمه ها، اردوگاه ها و خاـن

ـاره هـاي    . كوچك و پرجمعيت و بدون برق، آب و فاضالب زندگي مـي نماينـد      تنهـا در مغ

اما در مقابل، فقط گروه اندكي . ر شرايط دشوار به سر مي برند خانواده د500باميان حدود 

ـاد و درامـد هـاي غيبـي آن دوره و دوره              از افراد متمول، تاجران و افرادي كه از بركت جه

ول          كنوني به مال و مكنتي رسيده اند، يا كساني كه از كارگران و دوستان خود از خـارج ـپ

ـا كارمنـد م    قامات  مدريافت مي كنند، و اشخاصي كه جز     االي دولتـي و ي سـسات داراي  وـب

 .معاش باال هستند، از مسكن مناسب بهره مند مي باشند

اين بي خانگي ها و بي خانماني از بالياي طبيعي يا جنگ ها و نيز از اخراج دسـتجمعي،     

همين تخلفات . غصب زمين ها و خانه ها، كرايه هاي طاقت فرسا و تبعيض نشأت مي گيرد
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 كه باعث درگيري ها و خصومت هاي بيشتر گرديده و گروه هاي محروم حقوق بشري است

  .و مظلوم را بيشتر از پيش در چنگال خشن فقر گرفتار مي نمايد

 حق مسكن مناسبو معيارهاي تعريف  .3

زن، مرد، كودك و جوان انسان اعم از  است كه هر احق بشري مسكن مناسب به اين معن

وردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگي نمايد حق دارد از خانه و جامعه امن برخ

ـ   مسكن نيازهـاي فيز . هر كس حق دارد كه مسكن مناسب داشته باشد  و   ا ت مين ايكـي را ـب

رابر آب و هواي مناسب، مرتفع مي        ـا ارا   امنيت و سرپناه در ب ه يـ نمايد و نيازهـاي روانـي را ب

ك محـل    نيا. نوعي مكان خصوصي و خلوت براورده مي سازد    زهاي اجتماعي را با عرضـه ـي

وا      ـلي جامعـه، تـ    تجمع و فضاي جمعي براي خان در . مين مـي كنـد  اده، به عنوان واحـد اص

بسياري از جوامع، خانه نيازهاي اقتصادي را به حيث يك مركز توليدات اقتصادي برطـرف          

  .مي نمايد

ـأثر از ع  ) adequate (»مناسب« كه تعريف    از آنجا  وامـل اجتمـاعي،   در رابطه با مـسكن مت

اقتصادي، فرهنگي، آب و هوا، شرايط اقليمي و غيره مي باشد، ميثاق بين المللي اقتصادي،         

 بودن مسكن معرفـي  »مناسب«رد ذيل را به عنوان اجزاي اساسي   اجتماعي و فرهنگي موا   

  :نموده است

ه اين  )Legal security of tenure( ؛امنيت قانوني حق تصرف .1 امنيت حق تصرف ب

 است كه تمام مردم در هر شرايط زندگي در برابر اخراج اجباري، غـصب، مزاحمـت و     امعن

وناً اين امنيت را فراهم نمايندودولت ها م. ساير تهديدات امنيت داشته باشد  .ظف اند كه قان

 مسكني است كه در آن فضاي  ،مسكن قابل سكني  ) Habitability (قابليت سكني؛  .2

ـا و حمايـت در مقابـل       مناسب، امنيت فيزيكي، حفاظ در       برابر هوا، باد، باران، سـرما و گرم

 .خطرات نسبت به سالمت مثل خطرات ساختماني و بيماري براي ساكنان فراهم است

راي افـراد مـستحق قابـل        )Accessibility(؛  ي دسترس قابليت .3  مسكن مناسب بايد ـب

نا مناسـب قـرار   يعني تمام افراد و گروه هاي آسيب پذير كه داراي وضعيت  . دسترس باشد 

دارند، مانند سالخوردگان، كودكان، زنان، معلوالن، بيماران رواني، بايد مسكن شان مناسب      

در بسياري از كشورهاي براي افراد معلـول كـه سـوار چـوكي     . با نيازهاي خاص شان باشد    

چرخدار هستند، براي دستيابي به اماكن عمومي و پارك ها امكانات مناسب و راه هاي ويژه     

 .خته اندسا



 

 مسكني است كـه  ،مسكن در دسترس) Affordability ( تناسب با استطاعت مالي؛ .4

مين ساير هزينه هاي اساسي نمي شـود و  اتهزينه هاي مالي آن در سطحي است كه مانع    

ـاي طبيعـي، مهـاجران و عـودت           تمام طبقات مستحق مسكن مثل كارگران، قربانيـان بالي

ن شوند كه هزينه هاي مسكن يدولت ها بايد مطم. دي داشته باشنكنندگان به آن دسترس

براي تمام سطوح درامد ها متناسب است و براي كساني كه توانايي خانه مناسب را ندارنـد،   

امعقول اجـاره يـا افـزايش     اتعيين نمايند و مست   ) subsidy(يارانه   رابر ميزان ـن جران را در ب

سـاخته مـي   مدتاً از مـواد طبيعـي   در كشورهايي كه مسكن ع. نامتعارف آن حمايت نمايند  

 .مين آن مواد كمك نماينداشود، دولت ها بايد به ت

 ,Availability of services(دسترسي به منابع، مواد، تسهيالت و زيرساخت هـا؛   .5

materials, facilities and infrastructure(مين صحت، امنيت، آسـايش، و  ابراي ت

ن، مواد سـوختي  يعي و عادي، آب آشاميدني مطمع طبي تغذيه، مسكن مناسب بايد به مناب     

براي طبخ غذا، گرما، و روشنايي، تسهيالت شستشو و فاضالب، وسايل ذخيره غذا، دفع زباله 

 .ها و خدمات اضطراري دسترسي هميشگي داشته باشد

موقعيت مسكن مناسب، چه شهري و چـه روسـتايي،      ) Location (موقعيت مناسب؛  .6

هره گيري از فرصت ها، مراقبـت بهداشـتي، مكاتـب، پرسـتاري از     بايد امكان دسترسي به ب 

 .كودك، و ساير تسهيالت اجتماعي را فراهم سازد

شيوه اي كه مسكن طبق آن ساخته مي ) Cultural adequacy (تناسب فرهنگي؛ .7

شود، مواد به كار رفته، و پاليسي هاي حمايت از اينها بايد تبلور فرهنگي و تنوع مـسكن را        

توسعه و مدرنيزه سازي مسكن، در عين حالي كه تسهيالت مدرن تكنولوژي را . مايدفراهم ن

xxxi.فراهم مي سازد، بايد عاليق فرهنگي را نيز حفظ نمايد i i 

شر   « مربـوط بـه     »2000راتيژي جهاني سرپناه تا سال      است« ، از »كميـسيون اسـكان ـب

  :ه مي نمايدي بودن مسكن تعريف ديگري ارا»مناسب«

خلوت داري مناسب، مكان مناسب، امنيت مناسب، نور و تهويه   ... عني  سرپناه مناسب ي  «

سهي      -الت اساسـي مناسب، زيرساخت اساسي مناسب و موقعيت مناسب با توجه به كار و ـت

xxxi.»همگي با هزينه متعارف v  

و جامع به حيث به طور خالصه مي توان گفت كه حق مسكن بايد به يك مفهوم وسيع 

 تفسير شود نه به يك معناي مضيق و محدود »رامش و احترامامن، آ«حق زندگي كردن در 

 » مسكن«به معناي و حق مسكن با ساير حقوق بنيادين بشري ارتباط ناگسستني دارد و نه 
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بنابراين، حق مسكن مناسب بايـد  .  مي باشد»مسكن مناسب«نيست، بلكه به معناي صرف  

ين ا    لمللـي و سـاير اسـناد بـين المللـي      در ارتباط با ساير حقوق بشر مذكور در دو ميثاق ـب

   .نگريسته شود

 حق مسكن مناسب منابع حقوقي  .4

حق مسكن مناسب در اسناد متعدد بين المللي و نيز اسناد تقنيني داخلي كشورها اعم از 

ين  . قانون اساسي و قانون عادي تدوين و تضمين شده است       در اينجا به مهم ترين اسناد ـب

 .ين داخلي اشاره مي گرددالمللي و نمونه هايي از قوان

 در اسناد بين الملليحق مسكن مناسب  – 4.1

 از جملـه در  xxxv در بسياري اسناد بـين المللـي حقـوق بـشر      »مسكن مناسب «حق  

اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثـاق بـين المللـي حقـوق اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي،            

ه             سيون رفـع هرگوـن ـان، كنواـن  تبعـيض نـژادي،   كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زن

كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون مربوط به وضعيت مهاجران و كنوانسيون بين المللي 

 كـه از  xxxviحمايت از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضاي خانواده شان، مطرح شـده         

  :جمله موارد ذيل مي باشد

  : اعالميه جهاني حقوق بشر اظهار مي دارد كه25 ماده 1بند  -1

ه از يك زندگي معياري مناسب براي سالمتي و رفاه خود و خانواده هر كس حق دارد ك«

اش به شمول خوراك، لباس، مسكن و مراقبتهاي طبي و خدمات الزم اجتماعي و همچنين 

د حق تأمين در مواقع بيكاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، پيري يا ساير علل فقـدان درامـ   

  .»خارج از اراده، برخوردار باشد

 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 11 ماده 1ده در بند   مفاد اين ما  

  : كه الزام آور است، به اين صورت آمده است1966

راي خـود و        « دولت هاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را به استاندارد مناسـب زنـدگي ـب

واده اش به شمول غذا، لباس و مسكن مناسب و بهبود مستم  رسميت ر شرايط زندگي بهخان

 .»مي شناسد



 

 )1979(يه اشكال تبعيض عليه زنان  كنوانسيون رفع كل14 ماده 2بند  - 2

ـاطق   دولتهاي عضو، اقدامات الزم و مقتضي را جهت حذف    ... « ان در من  تبعيض عليه زـن

ان از حـق   ويژه اطمينان حاصل خواهند كرد ه  ب... عمل خواهند آورد  ه  ي ب يروستا ... كـه زـن

سهيالت آب و   ه  مناسب ب  ط زندگي يبهرمندي از شرا   ويژه در ارتباط با مسكن، بهداشـت، ـت

 .»برق، حمل و نقل و ارتباطات برخوردار باشند

 )1965( تمام اشكال تبعيض نژادي  كنوانسيون رفع5ماده  -3

و حق همگان ...  دولت هاي عضو متعهد مي شوند كه تبعيض نژادي را منع و محو سازند«

ري در مقابـل   اينگ، يا مليت يا منشمبناي نژاد، ررا، بدون تبعيض بر       قومي، نسبت به براـب

 .»تضمين نمايند... حق مسكن ... از بهره مندي ... قانون

 )1989(يون حقوق كودك  كنوانس27ماده -4

ا موقعيـت و    معياري دولت هاي عضوحق كودك را براي داشتن زندگي  « كه متناسـب ـب

ر ... شناسد يرشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت م      دولت هاي عضو، ب

پايه امكانات و قوانين داخلي خود، تالش مي كنند تا والدين و يا سرپرست قانوني كودك را 

در اجراي اين حق كمك نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها مواد كمكي فراهم نموده و 

 .» كمك نماينداكبه خصوص در مورد خوراك، مسكن و پوش... 

 )1951(نسيون مربوط به وضعيت مهاجران  كنوا21ماده  -5

كه پايين تر ... رفتار تا حد امكان مطلوب ... با مهاجران ... دولت ها ... در رابطه با مسكن،   «

  .» شرايط مشابه نباشد، خواهند داشتاز رفتار با عموم بيگان در

كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضاي خـانوادة شـان             - 6

)1990(xxxvi ixxxvi ixxxvi ixxxvi i: 

دسترسي به مسكن، ... كارگران مهاجر از رفتار مساوي با اتباع كشور محل كار در مورد «

بهـره  ... با اجاره مار در رابطه ثبه شمول برنامه هاي اجتماعي مسكن و حمايت در برابر است   

  .»مند خواهند شد
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 )1995 (پكنپلتفورم ) بند ام (58پاراگراف -7

 وسع، دسترسي به زمين، در كنار چيزهاي  حدل مسكن درقادر ساختن زنان به تحصي«

ـ اكيد ويژه روي تانع دستيابي، با ت   ديگر، رفع تمام موا    زنـان  خـصوص  ه مين نيازهاي زنان، ب

  .»فقير و زنان سرپرست خانواده

xxxvi)1988 (2000استراتيژي جهاني سرپناه تا سال -8 i ixxxvi i ixxxvi i ixxxvi i i 

ه    حق مسكن مناسب ت«:  در زمينه مسكن مقرر مي دارد كه     13هدف   ت هـا ـب وسط مـل

در مورد سـرپناه  تمام ملت ها بدون استثنا، ... صورت جهاني به رسميت شناخته شده است   

بودجه دادن سسات مسكن، اختصاص وا ايجاد وزارتخانه ها، يا م چنانچه ب، تعهد دارندنوعي

شان داده انـد            ـام  .براي بخش مسكن، و با پاليسي ها، برنامـه هـا و پـروژه هـاي خـود ـن  تم

 اگر فقير هم باشند، حق دارند كه از دولت هاي خود انتظار    اان تمام دولت ها، حت    شهروند

داشته باشند كه در فكر نيازهاي شان نسبت به سرپناه باشند و تعهد بنيـادين را در مـورد      

  .»حمايت و ارتقاي خانه و محله، به جاي خسارت زدن يا تخريب آن، بپذيرند

UNCED) 1992(xxxi 21نداي آژا - 9 xxxxi xxxxi xxxxi x 

ـان مـي دارد كـه    ) و (30 بنـد  7و ) ج(و ) ب (9 و 6بنـدهاي  . 7 فصل هاي  : از جملـه بي

  .»... روحي هر شخص ضروري است وجسمي... دسترسي به سرپناه امن و بهداشتي براي «

ـتانبول و       -10 تفـسيرهاي مربـوط بـه حـق مـسكن          : نـداي هبيتـات   آژااطالعيه اس

(A/CONF.147/18) 01996(xlxlxlxl 

ذكور در اسـناد بـين    رعايت نسبت به تضمين  ما تعهد خود را   «: 26پاراگراف    كامل حقوق بشر ـم

  .»ار مي دهيمكيد قراحق مسكن مناسب، مجدداً مورد تمخصوصاً المللي در اين زمينه، 

 ساختن مردم براي تحصيل سرپناه و حمايـت و  توانابه نسبت ما تعهد دولت ها را     «: 39پاراگراف  

ه رسـميت مـي شناسـيم         ه صـورت كـامالً سـازگار بـا         ... . ارتقاي خانه و محله ـب ن اهـداف را ـب ـا اـي م

  .»ري اعمال نموده و ارتقا مي بخشيماستنداردهاي حقوق بش

راي   يدولت ها براي ارا«): ب( بند  40پاراگراف   ـين ـب ه امنيت قانوني مسكن و دسترسي برابر به زم

  .»كنند، تالش مي نمايندتمام مردم به شمول زنان و كساني كه در فقر زندگي مي 



 

 حـق مـسكن   هق كامـل و فزاينـد  قدولت ها بايد اقدام مناسب را اتخاذ نمايند تا تح «: 61پاراگراف  

  .»مايندمناسب را بهبود بخشيده و تضمين ن

ه عهـده      «): و( بند  78پاراگراف   ي و اداري را ـب از دولت ها خواسته مي شود كـه اصـالحات تقنيـن

ـين و   بگيرند تا به زنان دسترسي كامل و برابر به مناب  ت زم ع اقتصادي از جمله حق ارث و حق مالكـي

ـته   . ساير دارايي ها، اعتبار، منابع طبيعي و تكنولوژي مناسب اعطا نمايند        همچنين از دولت هـا خواس

مي شود تا از پروژه ها، پاليسي ها، برنامه هاي گروهي كه هدف شان رفع تمام موانع دسترسي زنان    

ـايي و اجتمـاعي و تـضمين      به مسكن در حد توان و مالكيت مناس   ب، منابع اقتـصادي، خـدمات زيربن

  .مشاركت كامل زنان در تمام روند هاي تصميم گيري مي باشد، پشتيباني نمايند

از دولت ها تقاضا مي شود كه براي حمايت از زناني كه با مـرگ شـوهران   «): ز( بند   78پاراگراف  

  .»زكارهايي حمايت نمايندسااز شان با خطر از دست دادن مسكن مواجه مي شوند، 

xlاعالميه مربوط به شهرها و ساير مسكن هاي انساني در هزاره جديد  - 11 ixl ixl ixl i 

  .»ارتقاي برابري جنسيتي به عنوان يك راه مؤثر براي مبارزه با فقر«: 44پاراگراف 

 و سنت هايي كه در مقابـل  ن تغيير در نگرش ها، ساختارها، پاليسي ها، قوانيايجاد«: 32پاراگراف  

  .»ندوجود مي آوره مانع بري جنسيتي براب

 وسيع تر مسكن براي فقرا و افراد آسيب پذير و بهبود اصالحات مينتاارتقاي  : 49 و   45پاراگراف  

ـابع اقتـصادي   « ايجاد جهتمداوم تقنيني، اداري و اجتماعي       حـق  « و »دسترسي كامل و برابر به من

  . براي زنان»امنيت مسكن و ورود به توافقات قراردادي

 )1961( در باره مسكن كارگر 115توصيه سازمان بين المللي كار، شماره   -12

ـات پالـسي      ] مـسكن [بايد يك هدف پاليسي ملي  «: 2پاراگراف   ن باشـد كـه، در چوك اـي

ـا بخـشد         ن نگـرش     وعمومي مسكن، اعمار مسكن و تسهيالت گروهي مربوط را ارتق  بـا اـي

مام كارگران و خانواده هاي شـان  مسكن مناسب و شايسته و محيط مناسب زندگي براي ت        

  .»بايد ميزاني از اولويت به كساني داده شود كه نيازهاي بسيار عاجل دارند. تضمين گردد

به عنوان يـك اصـل كلـي،    «:  مقرر مي دارد19، پاراگراف  )معيارهاي مسكن (بخش پنج   

و مقام صالحيتدار به منظور تضمين امنيت ساختاري و سطوح معقـول بهداشـت شايـسته         

آسايش، بايد حد اقل معيارهاي مسكن را در پرتو اوضاع محل تعيين نموده و براي اجـراي          

  .»اين معيارها اقدامات مناسب را اتخاذ نمايد
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xl)1975(اعالميه مربوط به معلوالن  -13 i ixl i ixl i ixl i i 

ا پرسـتاران         «:  بيان مي دارد9ماده  ـا ـي ـانواده ه ا خ د كـه ـب  foster(معلوالن حـق دارـن

parents (  ند و در تمام فعاليت هاي اجتماعي، سازنده يا تفريحي شـركت  خود زندگي نماي

هيچ معلولي، تا آنجا كه به مسكنش مربوط مي شود، نبايد در معرض رفتار متفاوت   . نمايند

ـا باعـث بهبـودي وي از وضـعيت        قرار گيرد، مگر مواردي كه مستلزم وضعيت خـاص وي ي

 است، محيط و شرايط زندگي ريضرواگر ماندن معلول در مسكن ويژه . موجودش مي گردد

xl.»بايد با زندگي عادي همسالش نزديك تر باشد،  امكانحد تا ،در آن محل i i i  

 مناسب در حقوق داخليحق مسكن  – 4.2

در قوانين اساسي و عادي بسياري از كشورها مواد صريح يا ضمني در باره حـق مـسكن           

ت مـي نمايـد   مناسب پيش بيني شده است كه رعايت اين حق را در سـطح داخلـي تقو       . ـي

ه مـسكن م    ناسـب تـصريح نمـوده و    بسياري از قوانين اساسي به حق فردي يا خانوادگي ـب

xl.ليت عمومي دولت را در قبال مسكن مناسب بيان مي نمايدووتعدادي هم مس i v   

  : در قوانين اساسي، حق مسكن حد اقل از سه بعد قابل طرح است

 ؛حق دسترسي هركس به مسكن مناسب . 1

 ؛مين مسكن مناسب براي شهروندان در چوكات امكانات و منابعتاوظايف دولت در  . 2

ت بـدون تجـويز قـانوني        . 3 مصونيت مسكن شهروندان از تعرض ديگران از جملـه دوـل

  :مورد بررسي قرار مي دهيم در ذيل  رادو نمونه جديد از اينگونه قوانين . محكمه صالح

  قانون اساسي جمهوري آفريقاي جنوبي ) 1

سرنگوني رژيم نژاد پرست آن  ، بعد از1996كه در سال  جنوبي آفريقايقانون اساسي 

كشور تصويب گرديد،  صريحاً حق مسكن مناسب را تضمين و عمل اخراج اجباري را نيـز          

  :اين قانون اساسيمطابق . منع نموده است

 .هر كس حق دارد به مسكن مناسب دسترسي داشته باشد . 1

ل آورد تا تقنيني معقول و غيره را به عمدولت بايد در محدوده منابع موجود اقدامات  . 2

 .اي تحقق يابد اين حق به نحو فزاينده

از هيچ كس  محكمه كه بعد از مالحظه تمام شرايط مربوطه صادر شده، حكمبدون  . 3

 هيچ قانوني اخراج اجباري را تجويز  و تخريب نخواهد شداي خانههيچ منزل خود اخراج، يا 

  .نخواهد كرد



 

  تانقانون اساسي افغانس )2

نيز از  است و قانون اساسي كشور ما طرححق مسكن از سه بعد در قانون اساسي قابل      

  :له مسكن پرداخته استاسه زاويه به مسهمين 

  تكليف دولت به تامين حق مسكن براي شهروندان . يك

مسكن مناسب بـشناسيم، و  حق را مستحق مسكن به اين مفهوم كه افراد فاقد مسكن       

م كه در حد توانايي و امكانات خود شرايط را براي مـسكن دار شـدن    ظف بداني ودولت را م  

  : به اين بعد مهم پرداخته است14قانون اساسي در ماده . شهروندان خود مهيا سازد

دولت براي انكشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و معيـشتي          «

ت،  ن و اسكان و بهبود زندگي كوچيان،  ادهقانان و مالدار   پروگـرام   در حدود بنيه مالي دوـل

  .ثر طرح و تطبيق مي نمايدو مهاي

راي ات   ه    بـ دولت به منظور تهيه مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه ـب اع مـستحق، مطـابق ـب

xl«.تدابير الزم اتخاذ مي نمايد احكام قانون و در حدود امكانات مالي،  v  

  : در تحليل اين ماده مي توان گفت كه

خصوص براي افراد بدون مسكن و مستحق، به ه  حق مسكن را ب14 پاراگراف دوم ماده  

تدابير الزم خود، رسميت شناخته و دولت را مكلف نموده كه در حدود توان و امكانات مالي 

ايـن  . را براي تهيه مسكن و توزيع زمين هاي اموال عمومي براي مسكن سازي اتخاذ نمايـد  

ه از يك طرف حق مسكن را براي شهروندان با است، زيربند بسيار زيبا و خوب تدوين شده 

ا   ظـف كـرده  را مو دولت در عين حال،خصوص افراد مستحق به رسميت شناخته و       كـه ـب

به مين نمايد و از طرف ديگر ازيع زمين هاي عمومي، اين حق را تتدابير مختلف از جمله تو 

وان   دولت بايد در ح گفته نگذاشته، بلكه  شدولت تكليف خارج از توان    عهده   د امكانات و ـت

   .مالي تدابير الزم را اتخاذ نمايد

ه  »اسكان و بهبود زندگي كوچيان«فراز در اما پاراگراف اول اين ماده،        از اين نظر كه ـب

دوشـي  ه اي است و آوارگـي و خانـه بـ    ين طبقه پرداخته است، كار شايستهمشكل مسكن ا 

اسكان مناسب كوچي ها . گردداي رفع   عظيمي است و بايد به نحو شايسته    كوچي ها رنج  

  ، از جمله: عالوه بر تحقق حق مسكن مناسب ثمرات چندي ديگر نيز دارد
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ا مـردم    با اسكان كوچي ها در يك محل مناسب،      -1 جلو برخورد فصلي و مكرر آنها ـب

   ؛ واليات مختلف كشور گرفته مي شودمحل در

   ؛ ازبين نمي رودو حيوانات كوچي هامحيط زيست با چراي بي رويه دام ها  -2

اهالي محل مي توانند از منابع و امكانات دامي محل به صورت معقول و هدايت شده  -3

استفاده نموده و مجبور به مهاجرت به شهرها و مناطق ديگر نمي شوند كه خود پيامدهاي 

  ؛ناخواسته براي خود شان و ديگران دارد

ي و سياسي به همراه دارد كه راه  تردد كوچي ها در طول سال از مرز مشكالت امنيت-4

   دم تردد آزادانه و اسكان مي باشد؛حل آن ع

ـان در فـصل خـزان از          -5 ه همـراه خـود ش  منافع مالي و اقتصادي كوچي ها بيشتر ـب

زيرا در اين فصل دام هاي كوچي ها فربه و پشم گوسفندان . مرزهاي كشور خارج مي شود

  ت كه آنها از مرز بيرون مي روند؛سآماده برداشت مي باشد و در همين موقع ا

به  بيشتر با اسكان مناسبآنها حق مسلم كوچي هاست و  سواد آموزي، رشد و ترقي -6

ه     سواد، رشد، ترقي و كمال مي رسند و به اين طريق زندگي پررنج، رقت بار و بدوي شان ب

ـازده  زندگي آرام و مرفه تبديل مي گردد و مشاغل صـنعت، تجـارت و مـشاغل مفيـد و پ      رب

  .زندگي شان را به زندگي آرام و عاري از خشونت مبدل مي سازد

پاراگراف اول دارد اين است كه تنها كوچي ها نيستند كه از اين از  مشكلي كه اين فراز     

شرايط نا خوشايند رنج مي برند بلكه بسياري از مردمان محـل در كوهـستانات مركـزي و          

از عودت كنندگان و بيجاشدگان در شرايط بسيار بد پامير، واليات غور و بادغيس و بسياري 

دگي صـرفاً    تصريح و تقييد به بنابراين، . تر از كوچي ها به سر مي برند  اسكان و بهبـود زـن

ـا تمـامي   . كوچي ها توجيه حقوق بشري ندارد   خوب بود به جاي ذكر انحصاري كوچي ه

   .ا قرار دارند، ياد مي نمودطبقات موجود در كشور را كه در شرايط مساوي يا بد تر از آنه

با اسكان آنها مشكالت كه اينگونه توجيه كرد ذكر انحصاري كوچي ها را البته مي توان 

  .نيز حل مي گرددكه دامن طبقات ديگر را هم مي گيرد،  ديگر فراوان

  حق دسترسي شهروندان به حق مسكن. دو



 

ر نمايد، مگر جاهايي كه هر كس حق دارد در هر گوشه كشور اسكان يابد و مسكن اختيا

ماده سي و نهم قانون اساسي متعرض اين جنبه شده و چنين . توسط قانون منع شده باشد

  :مقرر مي دارد كه

د و مـسكن اختيـار كنـد، مگـر در          «  هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سـفر نماـي

  .»قي كه قانون ممنوع قرار داده استمناط

   يگران به صورت غير قانونيمصونيت مسكن مردم از تعرض د. سه

ن است و كسي حق نـدارد بـدون اجـازه    ومسكن موجود اشخاص از تعرض ديگران مصو  

قانون اساسـي در ايـن   . ساكن مسكن يا جواز قانوني و قضايي به مسكن كسي تعرض نمايد  

  : باره مقرر مي دارد كه

 بدون  به شمول دولت، نمي تـواند هيچ شخص،. ن استوومسكن شخص از تعرض مص«

ـانون تـصريح        اجازه ساكن يا قرار محكمه با صالحيت و به غير از حاالت و طرزي كـه در ق

  .شده اسـت، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد

ه مـسكن      ودر مورد جرم مشهود، مامور مس   ول مي تواند بدون اجـازه قبلـي محكمـه، ـب

ا     مامور مذكور مكل. شخص داخل شود يا آن را تفتيش كند     ف است بعـد ازداخـل شـدن ـي

xl.»اجراي تفتيش، در خـالل مدتي كه قانون تعيين مي كند قرار محكمه را حاصل نمايد vi  

  

  مسكن مناسب  شمول حققلمرو  -4

دگي   انسان اعم از هر   راي زـن زن، مرد، كودك و جوان حق بشري نسبت به مكان امن ـب

در بهداشت جسمي و روحي  زندگي شرافتمندانه، زندگي امن اساسدارد و زندگي در مكان 

  . و زندگي با كيفيت مناسب مي باشد

 و بايد به شودنبه مفهوم مضيق و محدود تفسير دقت نمود كه حق مسكن بايد در تفسير 

 به عنوان حق زندگي در مكان امن، آرام و شرافتمندانه نگريسته شود و حق مسكن مناسب

منظور از .  مين گرددابه منابع اقتصادي تا دسترسي شان براي همه افراد قطع نظر از درامد ي

كسي كه در مسكن نامناسب زندگي مي نمايد . حق بشري مسكن حق مسكن مناسب است

ي حقـوق     11 مـاده  1بند . در واقع، از حق مسكن بهره مند نيست      ين الملـل سيون ـب  كنواـن
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ق مسكن اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه افغانستان عضو آن مي باشد، تمام افراد را مستح

 . دانسته است»مناسب«

 هر امنيت، آرامش و احترام براي همـ  زندگي د  هحق بشري مسكن مناسب تضمين كنند     

ـامل       . مردم مي باشد   تعـدادي  مفهوم اين حق فراتر از حق دسترسي به سـرپناه بـوده و ش

  :حقوق بشري تفكيك ناپذير، به هم تنيده و وابسته به هم مي گردد كه به قرار ذيل است

o رپناه مناسبحق س، 

o حق داشتن زندگي معياري مناسب، 

o حق دسترسي به آب آشاميدني دايمي و سيستم تخليه فاضالب، 

o حق باالترين معيار قابل وصول صحت جسمي و رواني، 

o نيحق داشتن محيط صحي و مطم، 

o حق بشري كودك نسبت به محيط مناسب براي رشد جسمي و فكري، 

o رژي براي آشپزي، گرما و روشناييحق بشري دسترسي به منابع به شمول ان، 

o حق بشري دسترسي به خدمات اساسي، مكتب، حمل و نقل و گزينه هاي استخدام، 

o مين ساير نيازها نگردداانع تاي كه م مسكن به گونهبه  يحق بشري دسترس، 

o       ا    هحق بشري رهايي از تبعيض در مسكن و خدمات مربوط  بر مبناي جـنس، نـژاد ـي

 ،وضعيت ديگر

o و نحوه زندگي و آزادي عبور و مرورسكونت  تعيين محل ونتخاب حق بشري ا، 

o حق بشري رهايي از دخالت خودسرانه در حريم خصوصي، خانواده يا منزل، 

o مسكنحق بشري نسبت به امنيت، به شمول امنيت قانوني تصرف ، 

o       حق بشري حمايت در برابر اخراج اجباري و تخريب خانه كسي از جمله در شـرايط

ـارجي،      اله نظامي، جنگ داخلي يا خـارجي، ت   داخاشغال و م   ـاي خ ـاه ه سـيس و ايجـاد پايگ

 ، وانتقال جمعيت و پروژه هاي انكشافي

o          شري رابر براي جبران قانوني و قضايي خسارت نقض حقـوق ـب حق بشري حمايت ب

xl.نسبت به مسكن vi i
 

افراد و گروه هاي آسيب پذير مستحق مسكن مناسب مي باشند و بايد دسترسي كامل و  

ذير مثـل       . مستمر به منابع مسكن مناسـب داشـته باشـند       بنـابراين، گـروه هـاي آسـيب ـپ

سالخوردگان، كودكان، معلوالن فيزيكي، و بيماران دماغي، افراد مبتال به اچ آي وي، بيماران 

ا حـدي از   ها صعب العالج، قربانيان بالياي طبيعي، افراد نواحي بحراني و ساير گروه    بايد ـت



 

اين گروه ها در عرصه مسكن نيازهاي خاصي دارند، .لويت قرار داشته باشندنظر مسكن در او

  .قانون و پاليسي مسكن هر دو بايد اين نيازها را مد نظر قرار دهد

 حقوقساير ارتباط حق مسكن با  .5

صرفاً به چارديواري يك اتاق و يك سقف روي آن مفهوم وسيع دارد و  »مسكن مناسب «

مين حيثيت انساني ابخش تفكيك ناپذير تك نگاه دقيق تر، ، در يمسكن. خالصه نمي شود

مـسكن  . براي زندگي عادي بهداشتي يك امر حياتي و ضروري اسـت  و  را تشكيل مي دهد   

به ، آنهم  نيازهاي گوناگون افراد و گروه هاي انساني رامين محيطي براي سكونت،عالوه بر تا

  : مين مي نمايدابهترين وجه آن ت

  ؛شخصي برآورده مي شودزندگي  عميق رواني به فضاي خلوت و با اين حق، نياز - ١

  ؛احتياجات فيزيكي امنيت و حمايت در برابر هواي ناماليم رفع مي گردد - ٢

ي اعـضاي خـانواده و دوسـتان    نيازهاي اجتماعي به محل اصلي      - ٣ ه  براي گردهم آـي  ـب

م و  مكان شـكل گيـري پيونـدهاي مهـ    به عنوان و خانهبهترين صورت برطرف مي گردد     

 آن ايفاي نقش مي نمايد؛پرورش 

ه عنـوان مركـز        ،  به عالوه، مسكن و منزل     - � در بـسياري از جوامـع، كـاركرد مهمـي ـب

ا  تجـارت توليـدات خـانگي   اقتصادي و امرار معاش دارد كه در آن فعاليت هاي اساسي        و ـي

 ؛ ووري اعضاي خانواده انجام مي شود احتياجات ضرمينتاتقالهاي 

 و تحقق تعدادي از حقـوق ديگـر مثـل حـق     رعايتسكن زمينه اين، حق م اضافه بر  - �

 . مي نمايدفراهمرا نيز ... بهداشت، تشكيل خانواده، اجتماعات، و 

  

 

   براي شهروندان مسكن مناسبتأمين به دولت تكليف .6

ت در قبـال مـردم   ليوورها، دولت ها دوگونه وظيفه يا مـس بر اساسي قوانين اساسي كشو  

مين ترتيب مكلف به آن مي باشد، مثل تادولت اين است كه به هر ليت وويك نوع مس. دارند

ه      . امنيت و دفع دشمن    نوع ديگر تكليف دولت در مقابل شهروندانش تكليفي اسـت كـه ـب

ت در چـارچوب دولـت و در محـدوده    . استطاعت و توان مالي دولت بستگي دارد   يعني دوـل

ه انجام توانايي هاي مادي و منابع خود مو     تكليـف دولـت در خـصوص    . سـت وظيفه اظف ب
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ت فقـط در چوكـات    . مين حق مسكن مناسب براي شهرندان از نوع دوم است     تا يعني دوـل

بايـد  منابع و توانايي هاي مالي خود مكلف به فراهم سازي اين حق براي شهروندان است و  

ه اندازه منابع خود براي تا      سـعه  دولت ها با هر ميزانـي از تو از اينرو، . مين اين حق بكوشدب

ـال . مين حق مسكن انجام دهندا، بايد اقدامات خاصي را در جهت ت    يافتگي ، آنهـا  درعين ح

ـان بـه مـسكن دارنـد           و برخـي مشكالت زيادي در زمينه تضمين دسترسي شـهروندان ش

 هم، واقعاً، ظرفيت و منابع الزم را براي اجراي برنامه ها و تحقق اصـالحات جهـت      كشورها

مين سرپناه ا ضرورت تبايد دانست كه .ابي به مسكن ندارندتسهيل شرايط و گسترش دستي

ك شـهروندان      هم نيست كه دولتاعنوان يك نياز انساني به اين معن    به   ها بايد بـراي يكاـي

 به حق مسكن شهروندان به تعهد دولت نسبت. خود زمين، چهار ديواري و سقف تهيه نمايد

ـا اينكـه   مي باش تمام مردم  برايبه ساختن خانه نيست كه دولت ملزم   ااين معن  مكلـف  د ي

 هم نيست كـه در  ا به اين معناد يا حت بده مسكنبه مردم   اي   بدون هيچگونه هزينه  است  

مـسكن  الزاماً به شيوه و حالت واحـد  و براي همه افراد و طبقات تمامي زمان ها و مكان ها       

ه  بلكه ،دتهيه نماي ه هاي آن در حد و تهيه زمينمعناي شناسايي حق مسكن وظيفه دولت ب

  :يعني دولت. استامكانات موجود خود 

o     مين دسترسي همگان به مـسكن  ا، براي ت خودبا تمام توان و ابزارها و امكانات موجود

 ، نمايددر حد وسع تالشو مناسب 

o          با انجام يك سري اقدامات جدي و مهم نشان دهد كه ابعاد اصلي حـق مـسكن را در

و  ، قرار داده استاري خود مد نظرزنگپاليسي و قان

o        ـا و محـالت، از آنهـا عمالً نشان دهد كه به جاي تخريب يا خسارت زدن بـه خانـه ه

  .وده و براي ارتقاي آنها مي كوشدمحمايت ن

مين مسكن براي شهروندان خود انجام مي دهند، در تمام ا جهت تاقداماتي كه دولت ها  

فرهنگي و اجتماعي كشورها كشورها يكسان نيست و بستگي به شرايط و عوامل اقتصادي،   

 . كشور ديگر فرق مي نمايدبهدارد و معموالً از كشوري 

مين حـق  ا يا بازار كار بهترين راه براي تـ در برخي كشورها، دسترسي فزاينده به آموزش     

در . مسكن است، زيرا تحقق اين حقوق اغلب به دسترسي بيشتر به مسكن منجر مي شود   

.  كه دولت ها مستقيماً براي مردم سرپناه تهيه كننـد ديگر، ضرورت ايجاب مي كند  برخي  

اتواني      ولي در تمام كشورها همواره افرادي وجود دارند كه به دليل مسايل شخصي مثـل ـن

ا قحطـي يـا بـه سـبب           ـاي طبيعـي ـي جسمي يا روحي، يا به علت عوامل محيطي مثل بالي



 

در . نيـستند  مـسكن   اجتماعي مثل جنگ يا بي ثباتي سياسي، قادر به تحـصيل    هايفاكتور

ـاي مناسـب كمـك نماينـد و     آنها براي ظفند كه به واين اوضاع، دولت ها م   ساختن خانه ه

جهت دستيابي شهروندان شان به حقوق خود تدابيري بينديشند و براي آنها ابزاري فراهم 

  .يابند  به معيار زندگي شايسته دستتانمايند 

 بـسيار مجهـول و   »مسكن مناسـب «انه حق در افغانستان متاسفچنانچه قبالً اشاره شد،     

مين از حـق پارلمـان نگذشـته     قانون اساسي، هيچ قانوني بـراي تـا  جدا ازناشناخته مانده و  

ـ   . است مثـل وزارت  ول و ذيـدخل  وسـسات مـس  ومخـصوص نهادهـا و   ه همچنين دولت و ب

داده و برنامـه،    ا ت شهرسازي و مسكن و شاروالي      مين اين حق را وجهه همت خويش قـرار ـن

 و رفع نياز بخش وسيعي از  حق اينعملي شدنپالن و استراتيژي مشخص و جامعي براي         

حلقات غير دولتي اعـم از نويـسندگان،     همچنين.افراد اين كشور تهيه و تدارك نديده اند      

مدافعان حقوق بشر  فعاالن و برنگاران و رسانه هاي همگاني، حتاخجامعه مدني،  محققان،  

ي به اين حق مهم و بنيادين  هيچگونه توجههم ل حقوق بشرخصوص كميسيون مستقه ب

خصوص نهادهـاي فعـال در زمينـه حـق     ه جامعه جهاني و نهادهاي ملل متحد ب   . اند نكرده

ـان هـا      مسكن مناسب نيز در افغانستان عنايتي براي معرفي و شنا      ه افغ ساندن ايـن حـق ـب

  .اند نداشته

  نتيجه گيري .7

فت كه حق مسكن مناسب يكـي از  مي توان گباحث از مجموع مدر نتيجه گيري نهايي    

مين اين ارخي از حقوق بشري ديگر داشته و تحقوق مهم بشري بوده و ارتباط تنگاتنگ با ب

حق مسكن يـك حـق   . حق زمينه برآورده شدن تعدادي از حقوق ديگر را فراهم مي سازد   

كشور با هر ويژگي همگاني و همه جايي است و تمامي افراد و گروهاي موجود در جامعه و 

د و        ر از آن، فكري، طبقاتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بايد از آن بهره منـد گردـن  فراـت

مين اين حق ان بايد در تنيازهاي طبقات خاص اجتماع مثل سالخوردگان، معلوالن و كودكا

 .مورد توجه قرار گيرد

 خصيـصه هـاي   حق مسكن مناسب داراي مفهوم و معيارهاي خاص مي باشـد و بايـد از          

ا اسـتطاعت    ي، دسترس، قابليت قابليت سكني،امنيت قانوني حق تصرف همچون    تناسـب ـب

 تناسب  و باالخره، موقعيت مناسب، دسترسي به منابع، مواد، تسهيالت و زيرساخت ها،مالي

  . برخوردار باشدفرهنگي
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 جامع حق مسكن مناسب در اسناد و منابع بين المللي و حقوق بشري به طور گسترده و 

نيز قانون اساسي برخي از كشورها از جمله كشور آفريقاي جنوبي . طرح و تفسير شده است

قانون اساسي افغانستان اصل استحقاق اين حق و ضرورت بهره . متعرض اين حق شده است

ن حـق     افراد مستحقمندي   را و نيـز آزادي   از آن و نيز تكليف دولت به تـسهيل تحقـق اـي

را  مسكن شهروندان يتنوله مصوامسهمچنين   پيش بيني كرده و    انتخاب محل سكونت را   

  .  استدهبه صراحت بيان نموسسات خصوصي و نهادهاي دولتي واز تعدي افراد، گروه ها، م

تا هنوز حق مسكن مناسب در كشورما ول، ي مربوط و افراد مسوبه دليل كوتاهي نهادها  

ه،  ،مين آنا و براي شناسايي و در قدم بعدي ت      ناشناخته مانده  كاري صورت نگرفته متاسفان

شـي ننمـوده و افـراد و نهادهـاي     رسانه ها و مدافعان حقوق بشر براي معرفي آن تال  . است

  .اند دهمين و تحقق آن نيز كاري نكراول هم براي تومس

اوالً به خوبي وظيفه تمامي فعاالن و مدافعان حقوق بشر است كه حق مسكن مناسب را   

ـاه ايـن    وبه دولتمردان و مس    والن معرفي نمايند و ثانياً براي تحقق آن تالش نماينـد و هرگ

خصوص ارگان ها و ه والن دولتي بوظيفه مسو.  شد از آن دفاع نمايندحق در جايي تضييع  

نهادهاي مربوطـه مثـل وزارت شـهر سـازي و مـسكن، شـاروالي، انكـشاف دهـات و وزارت              

رنامه ها و استراتيژي هاي خاصي بـراي  مهاجرين و عودت كنندگان است كه پاليسي ها، ب     

ت قـرار دهنـد و             ذير را در اولوـي تهيه مسكن مناسب طرح و اجرا نمايند و اقـشار آسـيب ـپ

والن را در تهيـه مـسكن مـد       مخصوصاً نيازهاي خاص طبقات با نيازمندي ها ويژه مثل معـل

سايش بخـش  نظر قرار دهند تا مسكن تهيه شده براي آنها مسكن مناسب و تا حد امكان آ     

  .باشد

  
  



 

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

 تاثير گذاري او بر توماس   ابن سينا   

 آكويناس

  ناظر حسين زكي

    

  

  

  

  

  

  

  

هاي بنياديني است كه بشر را به سوي حقيقت هدايت  كالم و فلسفه دين از دانش

هاي دور و نزديك سهم  حكما و متكلمان ديني در گذشته. سازد و از حيرت رها مي

  .اندبسط و توسعه اين دانش داشتهبه سزايي در 

هاي نامدار دنياي فلسفه و حكمت و عرفان ابن سيناي بلخي است  يكي از چهره

  .كه مهمترين نقش را در بسط وتوسعه فلسفه داشته است
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اين مقاله با نگاهي به سيماي شخصيتي و علمي ابن سينا، سعي دارد تا نقش ابن 

ا در تكوين انديشه فلسفه غرب در قرون سينا را در گسترش حكمت و تاثير او ر

  . به خصوص تاثير گذاري او را بر توماس آكويناس تبيين كنداوسط

الزم است پيش از پرداختن به اصل مطلب نگاهي به حيات علمي ابن سينا داشته 

  .باشيم

  زندگي و حيات علمي ابن سينا

xlطبيبابن سينا ملقب به شيخ الرييس، بزرگترين فيلسوف و مشهورترين  vi i i 

اش را نوشته  اسالمي و از متفكران بنام و نادر قرون وسطايي است كه خود زندگينامه

و شاگردش ابوعبيد جوزجاني كامل كرده است، چنان كه تذكره نويسان چون بيهقي، 

xl. او را نقل كرده اند ابن اصيبه، ابن خلكان زندگي نامهقفطي، i x  

l از مردم بلخ،l سينا او ابوعلي، نامش حسين، پدرش عبداهللا بنكنيه i و لقبش 

ه ابن سينا و فيلسوف جهان اسالم  شيخ الرييس است كه در شرق و غرب جهان ب

lشهرت i iم،1037 م ديده گشود و در 980او به سال . دارد l i i iچشم فروبست .l i v  

عبداهللا پدر ابن سينا، اسماعيلي مذهب و اهل بلخ بود كه به عنوان عمال دولتي 

، مادر ابن سينا را ديد و با وي ازدواج كرد و از  در آنجا ستارهاز بلخ به بخارا آمد، و 

l»بلخي«آن دو، بوعلي  v.) به اعتبار جايگاه (» بخاري« يا - ) به اعتبار زادگاه پدر

l)تولدش viدر ماه صفر l vi iسال سيصدو هفتاد هجري قمري درافشنه l vi i i به دينا 

lزيست آمد و با او در بخارا مي i x.  

دانشش شامل سرشار از استعداد و نبوغ بود و ابن سينا، كودك تيز هوش و 

l. او به ده سالگي قرآن و بسياري از علم ادب را فراگرفتتمامي علوم زمانش بود، x   

ابن سينا در كودكي از محضر ابوعبداهللا ناتلي كه با فلسفه و علوم اوايل آشنايي 

lمنطق و اصول اقليدس و مجسطي را نزد او آموخت،. داشت، بهره مند شد xi  از

هاي ظريف منطق دست يافت و  اصطالحات و ظواهري كه از استاد فراگرفت به نكته

هاي مختلف آن، به تبحر كامل رسيد به   و دقت در شرح،با مطالعه كتب منطق

  .هاي استثنايي او استاد را در شگفتي برد اي كه سرعت ذهن و استنباط گونه

 از :شت ساير علوم همت گماابن سينا پس از آن نيز به جديت تمام به فراگيري

او هنوز . رياضيات، طبيعيات، طب و منطق گرفته تا فقه و الهيات وعلوم مابعدالطبيعه



 

 17و در . به شانزدسالگي نرسيده بود كه آوازه شهرتش در طب همه جا را فرا گرفت

lسالگي بيماري امير ساماني، نوح بن منصور را درمان كرد xi i سالگي از 18 و در 

lه علوم فارغ گشتآموختن هم xi i i.  و همانسان كه در ساير علوم متخصص و

l.صاحب نظر بود، در طب نيز چنين بود xi v  

ها تا به صبح  او پشت كار، هوش سرشار و نبوغ فوق العاده داشت، و گاه شب

lنوشيد كرد، قدحي از آب مي خوابيد، و اگر خواب بر او غلبه مي نمي xv و اگر خواب ،

اي  و اگر در مساله. گرديد  خواب براي او روشن ميرفت، بسياري از مسايل در مي

خواند، تا دشواري آن بروي آسان  رفت، نماز مي ماند، به مسجد جامع مي متحير مي

گردد كتاب مابعد الطبيعه ارسطو را چهل بار خواند تا از بر شد، اما برايش حل نشد؛ 

مشكالت كتاب » سطواغراض مابعدالطبيعه االر«ولي با تهيه كتاب فارابي موسوم به 

گشوده شد، و خود بسي شاد شد، و به سن هيجده سالگي از همه علوم فارغ 

l.گشت xvi  

او حافظ قرآن بود، و هر سه . او به سن بيست و يك سالگي به تصنيف رو آورد

lكرد روز يكبار قرآن ختم مي xvi i سالگي ديگر 22 و پس از دست دادن پدر، در سن 

و در گرگان با ابوعبيد . ي ناچاري عزم به خوارزم كردنتوانست در بخارا بماند و از رو

lجوزجاني xvi i iهاي سياسي  و پس از آنكه گرگان دستخوش دگرگوني.  آشنا شد

l.گرديد، شيخ از آن ديار خارج گرديد، و از شهري به شهري رفت xi x  

قدرت فوق العاده در توليد علم و انديشه داشت، و به رغم بي ثباتي اوضاع سياسي 

، كه گاه مجبور بود از جايي به جايي مهاجرت كند و يا در خفا به سر دوران زندگيش

هاي مختلف دانش به دست  ببرد، و گاه زنداني گردد، موفقيت گوناگوني در رشته

هاي مسايل دشوار را يكي پس از  عزم راسخ و اشتياق عقالني او پيچيدگي. آورد

 كه هم آثار او نيز ساير اي ديگري گشود و آثاري زيادي را پديد آورد، به گونه

l.اشتغاالت طبي و آموزش و سياسي او نشان از نبوغ و قابليت استثنايي او دارد xx  

هرگاه كه از . بست ها و كاغذهايش را مي او به هنگام سفر پيش از راهتوشه، كتاب

  .نشست گرفت و به تفكر مي گشت، قلم به دست مي راه رفتن مانده مي

و در زندان پيش از خواستن آب و نان، او به جرم رد منصب وزارت  زنداني شد، 

l.كرد كاغذ و قلم طلب مي xxi  
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و بي پروايي ناتوان  زندگي شيخ، سرشار از تالش و كوشش بود و در اثر افراط 

پرداخت، و سر  و خودش به معالجه خويش مي. گرديد و به مرض قولنچ دچار شد

l قمري428سال انجام در پنجاه و هشت سالگي، روز جمعه، اول رمضان  xxi i / 

lم1037 xxi i iو در همدان ايران مدفون .  در نزديكي همدان رخ به خاك نهاد

l.گرديد xxi v  

آثاري . سنگحاصل عمركوتاهش، تربيت شاگردان مبرز بود و نگارش آثار گران 

ها نبشته بي بديل ديگر كه به سرعت  همچون شفا، اشارات، نجات، قانون و ده

اد و تا قلب اروپا، مراكز علمي را درخشان كرد هاي علمي جهان را پشت سرنه دروازه

ها نتوانسته است، مانع جلوه بي بديل آثار  اي كه از آن زمان تا كنون گذر قرن به گونه

و شاگردان نامداري چون بهمنيار، . نابغه شرق در مراكز علمي و آكادمي جهان گردد

 و ديگران، كه هركدام ابوعبيد جوزجاني، ابوعبداهللا معصومي، و ابوالحسن علي نسايي

  .به سهم خود انديشه او را بسط و گسترش دادند

  نقش ابن سينا در توسعه فلسفه دين

نقش شيخ الرييس در توسعه حكمت و فلسفه دين، نقش بارز و نمايان است و او 

 و بر انديشه حكما و متكلمان مغرب زمين تاثير در اين باب بر بلندترين قله ايستاده

 كه خود مبتكر ،شته است به خصوص در تبيين برهان امكان و وجوببه سزايي گذا

وران قرون وسط، به خصوص آكويناس از طريق او با برهان وجوب انديشه. اندآن بوده

هرچند توماس در اين برهان طبق گفته ژيلسون به . و امكان و عليت آشنا شدند

lيحياي دمشقي ارجاع داده است، xxv دوم طبيعيات ارسطو  و يا به ابن رشد و كتاب

ولي اين ارجاعات قطعاً به شيوه . اش گفته است چنان كه اميل برهيه در تاريخ فلسفه

بوده است؛ زيرا مستقيم نبوده بلكه به يقين از طريق حكماي مسلمان نظير بوعلي 

 با انديشه و فلسفه ارسطو آشنايي نداشتند و به -  اميل برهيه  به گفته-مسيحيان 

l.ن با افكار و انديشه ارسطو و ساير يونانيان آشنا شدندوسيله مسلمانا xxvi  



 

هـاي گونـاگون علمـي و         تسلط ابن سينا بر آرا و نظريات مختلف در حوزه         

  معرفتي

هاي مختلف علمي و معرفتي نمونه و نمايان بود، از  تسلط شيخ الرييس بر حوزه

و طبابت رياضيات، و ادب و منطق فلسفه و عرفان و تفسير گرفته تا حوزه طب 

اي تمام در  علمي و عملي و تا ديگر علوم و فنون، همانسان كه جالينوس او را نمونه

  .طب و حكيم كامل در فلسفه وصف كرده است

هاي بس گرانسنگي داشت، و در نظر داشت همه آن  او در معالجه بيماران تجربه

ق پراكنده را تداوي نمايد، جزو كتاب قانون نمايد، تجربيات طبي اش را در اورا

نوشته بود، ولي پيش از اتمام كتاب قانون، ضايع شد و آنچه كه شيخ در نظر داشت 

l.عملي نگرديد xxvi i  

lحجم آثار ابن سينا در علوم فلسفي و پزشكي xxvi i iهاي   و نيز در ساير حوزه

معرفتي مايه حيرت است او در تمام علوم عصر خود به خصوص در حوزه معقوالت، 

lرسد  كه به بيش از يكصد جلد كتاب ميكتاب يا رساله تاليف كرده xxi x آثار ابن 

اثر (هاي گوناگون دانش اسالمي، در دو كتاب يكي مولفات ابن سينا  سينا در حوزه

اثر دكتر يحيا (هاي مصنفات ابن سينا  ، و ديگري فهرست نسخه) جورج قنواتي

نوان توان بر چند اثر او به ع و از ميان آنها، مي. ، گرد آوري شده است)مهدوي

هاي  شاخص انگشت گذاشت، يكي كتاب قانون او در دانش پزشكي كه ظهور كتاب

نسخه اصلي اين كتاب را . و تنها مرجع در طب جهاني بود. پيشين را متروك كرد

l جلد بزرگ گفته اند،14 xxx و ديگري كتاب شفاي او در حكمت، كه به مثابه 

هاي او  رچند ساير كتابنخستين دانشنامه علوم و فلسفه در جهان اسالم است ه

نظير نجات، و اشارات و تنبيهات، دانشنامه علوي و عيون الحكمه در فلسفه و 

  .حكمت، گويي سبقت را همچنين برده است

متكلمان و حكيمان پس از او بارز و در آثار آنها  تاثير فلسفه سينوي، در انديشه 

. سي، تا ايجي و تفتازانيهويدا است، نظير آثار شهرستاني، فخر رازي، نصيرالدين طو

و . اي داشتند در غرب نيز بزرگان انديشه نظير بيكن، آلبرت به آثار او توجهي ويژه

در غرب ترجمه شده و بار ها به چاپ » نجات«و » قانون«آثار او به خصوص كتاب 
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l.رسيد xxxi و آكويناس با گرايشي شديدي كه به آثار ابن سينا داشت، سخت تحت 

l.ودتاثير انديشه او ب xxxi i  

نوشت؛ ولي از ) عربي(ابن سينا هرچند آثارش را به زبان علمي متداول زمانش 

ه زبان مادري  چنانكه آثار فارسي او نظير . نيز غافل نماند) زبان دري(نگارش ب

و سرودن ) رساله در حقيقت و كيفيت سلسله موجودات«دانشنامه علوي، و كتاب 

  .شعر به زبان فارسي دري بر آن گواه است

. هاي مختلف ديني، فلسفي وعلمي آشنا شد بن سينا در آغاز جواني با آموزها

هاي اهل  چنانكه پدرش اسماعيلي مذهب بود، او را با رسايل اخوان الصفا و با آموزه

و منطق، هندسه و ستاره . هاي شيعه دوازده امامي آشنا كرد سنت و نيز با آموزه

كرد و از استاد خود را  تر خود مطالعه مياو بيش. شناسي را از استادش ناتلي آموخت

  .ديد بي نياز مي

او با مكاتب مختلف افالطوني، ارسطويي، جالينوسي و فارابي آشنايي داشت، ولي 

هاي يوناني و  توان انديشه پيرو مكتب فرد خاصي نشد، ولي در نظام فكري او، مي

  اسالمي را پي گرفت

الم است كه دور جديدي را در فلسفه ابن سينا از معززترين فيلسوفان اوليه اس

ه نوبه خود كوشيدند تا با . اسالمي آغاز كرد هرچند فيلسوفاني پيش از او نيز ب

هاي مهمي را در جهت تحكيم و گسترش  هاي آثار يوناني گام استفاده از ترجمه

فلسفه اسالمي بردارد، ولي شيخ الرييس اين جريان را به كمال رساند و سنن فلسفي 

  .را در جهان اسالم به وجود آوردخاصي 

هاي فلسفه اسالمي، و  پسنديد و از تمام گذشته ابن سينا بيشتر افكار فارابي را مي

هاي او به چشم  هاي يوناني كه براي نخستين بار در كتاب نيز استدالالت نظريه

و او به خوبي فلسفه ارسطو را با نظريات مفسران . خورد، به خوبي آگاه بود مي

دراني و فلسفه جديد افالطوني تلفيق كرد و با نبوغ خاصي خود آنها را با اسكن

ديدگاه يكتاپرستي اسالمي آميخت و در فلسفه مشايي مباحثي را پايه نهاد كه در 

l.اصل يونانوني سابقه نداشت xxxi i i  

تسلط ابن سينا بر نظريات و انديشه فلسفي ارسطو و افالطون، سبب شد كه 

يش از قديس توماس آكويناس با استفاده از آثار ترجمه افالطون گرايان غربي، پ



 

شده، بتوانند آيين افالطوني خود را كه رنگ آگوستيني داشت، به زبان فلسفي باز 

  .گويند

نيز از فيسلوفان مورد توجه در ) 1135 – 1254(ابن ميمون يهودي مسلك 

فته به گ. هاي مكتب سينوي بود جهان غرب است كه سخت تحت تاثير انديشه

ابن سينا در آشتي دادن ايمان  به اتكا فلسفه فارابي و«: رادكرايشانان او كسي بود كه

وي با فرهنگ عبراني به . و عقل كوشيد و فلسفه ارسطو وافالطون را باهم آميخت

خوبي آشنا بود و كتاب او به عنوان راهنما اهميت بسيار داشت و قسمت مهمي 

 خدا نسبت به خود و مخلوقات مبتني بر كتاب ازتعاليم قديس توماس در باره علم

و اين كتاب مورد توجه فيلسوفان غربي از جمله آلبرت كبير . »داللت الحايرين است

l.استاد توماس آكويناس بود xxxi v  

جنبه عرفاني انديشه ابن سينا، نيز نظير انديشه فلسفي او از اهميت برخوردار 

ده است بيانگر زيبايي و عواطف شعري كه او در باره هبور روح و جسم سرو. است

  .عميق روح عرفاني اوست

هاي فلسفي فارابي و كندي، كوشيد كه به وسيله  ابن سينا با استفاده از انديشه

تعابير تمثيلي ميان فلسفه و دين رابطه و آشتي بر قرار كند؛ ولي برعكس ابن رشد 

و از اين . داشت مقدم ميدر حالي كه بيش از او به فارابي وفادار بود، عقل را بر دين 

l.گرفت بابت بر ابن سينا خرده مي xxxv  

اي از اشتغاالت  به طور كلي زندگي ابن سينا هرچند كوتاه و آرام بود، ولي پاره

سياسي از قبيل تصدي وزارت، براي او فرصتي نداد تا بيشتر به تاليف و تصنيف 

l.يده استولكن به رغم همه آنها تاليفات او به بيش از صد رس. بپردازد xxxvi و طبق 

 كتاب را 242كتابشناسي ابن سينا كه به همت آقاي يحيا مهدوي تدوين شده 

هاي جهان با آثاري بر جاي مانده او همچنان مزين  كتابخانه. شامل است

l.است xxxvi i  

  اثرگذاري انديشه ابن سينا بر فلسفه غرب

الم ابن سينا مهمترين نقش را در شكل گيري جديد فلسفه در قرون وسطا در ع

به خصوص در تكوين شاكله انديشه فلسفي دو فيلسوف و متكلم نامدار . غرب داشت



 

99  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

lقرون وسطا يكي آلبرت كبير xxxvi i i و ديگري توماس آكويناس تاثيري مستقيمي 

  .داشت

ما در اينجا به دليل رعايت اختصار به تاثير پذيري توماس از ابن سينا اكتفا 

  .كنيم مي

  :كه بود و چه اعتباري در دنياي مسيحيت داردابتدا الزم است بدانيم كه توماس 

  توماس و جايگاه او در انديشه و فلسفه غرب

lقديس سن توماس xxxi xآكويناس xc م در 1225 يا اوايل1224 حدود سال 

xci، در قلعه روكّاسكّاxciايتاليا iنزديك آكوينو xci i i واقع در نزديكي ناپل، در ،

xci.خانواده معتبري زاده شد v،پدر او آكوينو xcvان امپراتور فردريك دوم  و از خويش

و او مرد فروتن و قانعي بود كه گمنامي را برشهرت، و راهبي را بر سپاهي و يا . بود

 و سرانجام به عنوان فيلسوف بزرگ دومينيكي، فرمانرواي xcvi.درباري ترجيح داد

xcviرقيب قلمرو الهيات كاتوليكيبي i و بزرگترين حكيم قرون وسطاي جهان غرب 

وان مظهر كامل حكمت اسكوالستيك، و يكي از قدرتمند ترين مطرح گرديد و به عن

و تا هنوز كه هنوز است همچنان به . شدمغزها در تاريخ انديشه مسيحيت شناخته 

هاي   صورت قديس فرشته نگهبان الهيات كليساي كاتوليك روم باقي است به گونه

اي پيشين ه هاي پاپ  نه تنها تمام ستايش1879كه پاپ ليوي سيزدهم در سال 

شمرد، بلكه همچنين تصويب نسخه كالمي توماس براي  نسبت به او را يكايك بر مي

xcvi.دادعصر جديد را نيز مورد تاييد قرار مي i i  

نام سن توماس به مثابه سلطان المتكلمان، براي تمام كساني كه آشنايي اجمالي 

ي برخوردار و فلسفه او از چنان جايگاه. با فلسفه غرب و تاريخ آن دارد آشناست

xciاست كه امروز به نحو متداول از فلسفه توماسي جديد xدر . آيد سخن به ميان مي

هاي  عصر حاضر گروهي از متكلمان مسيحي نه تنها فلسفه توماسي را همپايه فلسفه

دانند، بلكه از هر لحاظ قايل به اولويت آن نيز هستند و معتقدند كه مهم معاصر مي

و امروز نيز . نها در نظام فلسفي توماس تحقق يافته استنتيجه فعل جاودان خرد ت

توان عقل را در جهت دريافت حقايق نهايي تنها بر طبق همان نظام فلسفي مي

  c.كالمي و اعتقادي به كار برد



 

استاد او آلبرت، كه دومينيك و . ciتوماس از شاگردان مستقيم آلبرت كبير بود

كرد و تحت تاثير مكتب و شارحان  ميآلماني بود و در پاريس و كولوني تدريس

جديد افالطوني به خصوص ابن سينا بود، دريچه ذهن شاگردش توماس آكويناس را 

ci.به روي ارزش و اهميت فلسفه گشود i  

توماس با اينكه سنش به پنجاه نرسيد، ولي تاليفاتش از بيست مجلد بزرگ 

  . كيفيت نيز چنين بودو همانسان كه از نظر كميت قابل مالحظه بود از نظر. گذشت

توان مجموعه كامل و در عين حال استثنايي از دوره آثار توماس را به تنهايي مي

  .دايرت المعارف فلسفي و كالمي اعم از معقول و يا منقول در سنت مشايي نام برد

شهرت توماس بيشتر به سبب تدريس و نويسندگي در دانشگاه پاريس و ساير 

آوازه او به سبب نوشتن كتاب كليات الهيات است كه در . هاي شمال است دانشگاه

ci.واپسين عمر نوشت و به هنگام مرگ او را به پايان رساند i i و همچنين فعاليت 

مستمر او سبب شد، تا به عنوان يكي از پركارترين افراد فرقه دومينيكن مشهور شود 

هب كاتوليك در هاي او نيز چنان اهميت يافت كه تا كنون براي پيروان مذ و گفته

 برخوردار گرديد كه لقب  و از چنان ارج. شودمسايل فلسفي الهي حجت تلقي مي

  .به خود گرفت و از اولياي دين مسيحيت به شمار رفت» قديس«

هاي مختلف عربي و عبري اروپا را به سختي تكان  در قرن سيزدهم كه ترجمه

ديد كه به منزله س ميداد، كليسا تنها آرامش خود را در سايه توماس آكوينا

ci.شدارسطوي علم كالم در قرون وسطا به او نگاه  مي v  

اعتبار و جايگاه او در گرو اين است كه حكمت مشا يعني فلسفه ارسطو را از 

طريق حكيمان مسلمان به خصوص ابن سينا يكسره در اختيار گرفت و با اندك 

خت كه اجمال او چنين تصرفاتي كه پديد آورد، با اصول ديانت مسيح سازگار سا

راهنماي انسان به سوي خدا، خود خداوند است كه وجود خويش را به فضل «: است

انسان . و رحمت خود به ميانجيگري حضرت عيسا بر مردمان آشكار ساخته است

عقل را دسترس به دريافت . چاره ندارد جز اينكه به اين حقيقت ايمان داشته باشد

  cv.»...آيد دفع شبهات و حل مشكالت است ر ميو كاري از حكمت ب. آن نيست

آكويناس در اشتراك با كل سنت مسيحي كاتوليك معتقد بود كه با يك پژوهش 

 و چنين cviاي مبرهن كرد ه توان حقيقت مسيحيت را به نحو قانع كنند عقلي مي
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و نيز تفاوت موضع . داد كه وجود خداوند از نظر فلسفي قابل اثبات است تعليم مي

فيلسوف در مخلوق آنچه «: كرد كهف را با مومن مسيحي چنين تصوير ميفيلسو

مثالً در آتش . داردشايسته آن بر حسب اقتضاي طبع خاص آن است، ملحوظ مي

اينكه حركت آن به طرف باالست، مومن مسيحي در مخلوق آنچه شايسته آن است 

 خداوند آن را خلق كند، مثالً اينكهاز آن جهت كه ارتباط با خدا دارد منظور مي

cvi.»ست و مطيع خدا است و از اين قبيلكرده ا i  

توماس آكويناس به گفته اميل برهيه، فلسفه ارسطو را با فلسفه نو افالطوني 

شود كه در كند و براي خداوند عقل يا عالم معقول نو افالطوني را قايل مياصالح مي

گردد به د و معتقد ميآن تمام حقايق اشيا در وحدت و شفافيت كامل وجود دار

تر هاي تمام واقعيات غني اينكه هر اندازه شناخت خود كاملتر باشد، شناخت سرمشق

cvi.تر خواهد شدو عميق i i  

اعتبار و احترامي كه امروزه مسيحيان براي آكويناس در مقام الهي دان و 

 دهد كه او در قرون وسطا نيز چنينفيلسوف، قايلند آدمي را به اين فرض سوق مي

ولي واقعيت اين است كه شماري از همروزگاران او . جايگاه مشابهي را داشته است

و از اين جهت سه سال پس از در . هاي وي را بدعت خطرناك دانستند اي ديدگاه پاره

هرچند اين محكوميت . گذشت آكويناس، اسقف پاريس برخي قضايا را محكوم كرد

اي از نظريات توماس را نيز در  ه د ولي پاربو» هاابن رشدي«هاي  عمدتاً شامل نظريه

ci.گرفت بر مي x  

   تاثير پذيري توماس از انديشه ابن سينا

دستاورد تفكر فلسفي توماس براي الهيات و انديشه نو افالطوني در جهان 

مسيحيت و سازگاري ميان ايمان و خرد، متاثر از انديشه فلسفي مسلمانان و 

  .شرق زمين بود به خصوص آثار و انديشه ابن سيناشارحان انديشه نو افالطوني در م

 كه زمينه هر cxسن توماس براي اثبات وجود خداوند پنج برهان اقامه كرده است

هاي فلسفي مسلمانان به خصوص تفكر ابن سينا و آشنايي  پنج برهان او، نفوذ انديشه

از طريق آثار آنها از اين طريق با فلسفه ارسطويي بود كه در قرون دوازده و سيزده 

طبيعيات و مابعد الطبيعه «و . فلسفي مسلمانان در اروپا به تازگي كشف شده بود



 

اي ابن رشد وارد  هاي چند مرحله ارسطو اول از طريق متون ابن سينا و بعد با تفسير

  cxi.»غرب شده است

گذاري حكيمان مسلمان به خصوص اش از تاثيراميل برهيه در تاريخ فلسفه

ينا در جهان غرب نام برده و گفته است كه اروپاييان از اوايل قرن انديشه ابن س

هاي علمي و فلسفي از عربي به التيني شروع  دوازدهم ميالدي به ترجمه كتاب

كردند و در آغاز كار منطق متافيزيك ابن سينا و رسايلي از فارابي، غزالي و سپس 

... نون ابن سينا در طب وآثاري از ارسطو و نيز بعضي از رسايل الكندي وكتاب قا

اي از آنها را كه پيش از قرن  ه اروپاييان از فالسفه دنياي اسالم فقط پار... ترجمه شد

ن سينا و اند؛ يعني به خصوص الكندي، و فارابي و ابشناختهزيستند ميسيزدهم مي

 ها به خصوص كتاب قانونو اين ترجمه. اجه آشنايي داشتندغزالي و ابن رشد و ابن م

cxi.و نجات ابن سينا بعداً در قرن پانزدهم در اروپا به چاپ رسيدند i  

در محيطي تحصيل كرده بود كه در آنجا به » آلبرت«توماس و نيز استادش 

هاي مسلمانان بسط يافته بود و همچنين او در  ترغيب و تشويق فردريك دوم دانش

د سيطره داشت و به ناپل تحصيل كرده بود جايي كه انديشه ابن سينا و نيز ابن رش

cxi»توماس از استادي ابن رشد درس گرفت«گفته اميل برهيه  i i و ابن رشد خود 

و بدينسان توماس به طور مستقيم و . نيز متاثر از افكار و انديشه فلسفي ابن سينا بود

  .يا به شيوه غير مستقيم متاثر از انديشه سينوي بوده است

ر دانشگاه پاريس بود، چه در مدتي اش د آكويناس بيشترين رشد و تاثير پذيري

در پاريس مشغول به تحصيل بود و چه در » آلبرت«كه به سمت شاگرد در نزد 

و . اشتغال داشت) 1272 - 1268 (مدتي كه به عنوان استاد در دانشگاه پاريس

cxi.مجموعه الهياتش را در آنجا نوشت v  

ه بود، تحت تاثير هاي حقوق و الهيات تشكيل شد دانشگاه پاريس كه از دانشكده

از » آلبرت«آثار ترجمه شده از مشرق زمين بود، و استادان اين دانشگاه از جمله 

اي   متاثر از چنين انديشهcxv.آلمان، الكساندر از انگلستان و همينطور توماس از ايتاليا

بود كه در جريان قرن سيزدهم آثار شارحان مسلمان نظير فارابي، و ابن سينا و 

 و توماس در نتيجه آثار نو افالطوني و انديشه سينوي cxvi شده بودديگران ترجمه
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چه به شيوه مستقيم و يا غير مستقيم از طريق ابن ميمون و ابن رشد، توانست در 

  .زمره فيلسوفان عمده در جهان مسيحيت قرار گيرد

افزون بر آنچه گفته شد، آلبرت كبير كه بزرگترين استاد توماس به حساب 

هاي مسلمين به خصوص ابن سينا برده است  اي فراوان از كتاب ه يز بهرآيد، خود ن مي

 نه فقط آن است كه در آثار فلسفه مشا» آلبرت« به نظر «: و به گفته اميل برهيه

هاي مسلمين به خصوص در  ارسطو است، آن نيز هست كه در كتاب العلل و كتاب

او را به » آلبرت« اين ديد كه  بهسفه مشافل. هاي فارابي و ابن سينا آمده است تعبير

cxvi».دانسته استبا اپيكوروس نزديك مي) مشرك(جهت چند خدايي  i  

cxviابن ميمون نكات زيادي آموخت» داللت الحايرين« توماس از كتاب  i i و او به 

cxi.سخت تحت تاثير انديشه ابن سينا بود» رادكرايشانان «گفته x  

 آكادمي غرب از آثار در تاثير پذيري توماس و همچنين تمام مراكز علمي و

و در اين باره عالوه بر آنچه كه . ترجمه شده مشرق زمين هرگز ترديدي وجود ندارد

اي از آنها اشاره  ه گفته شد شواهد ديگري نيز وجود دارد كه از باب نمونه به پار

  :گردد مي

آلفرد . هاي شاهد بر اين گفته است هاي آلفرد ساراشل يكي از نمونه ترجمه - 1

راشل از جمله كساني است كه در آن زمان به اسپانيا سفر كرد و در آنجا عربي سا

آموخت، كتاب منسوب به ارسطو تحت عنوان در باره نبات، را به ضميمه اثري از ابن 

  و نيز رساله. سينا در زمينه كاينات جو تحت عنوان در باره برودت ترجمه كرده است

ت قلب شهرت دارد، شبيه به آثاري است كه ديگري او كه تحت عنوان در باره حرك

العلل علم «مدرسين حوزه شارتر در فرانسه رايج كرده بودند و به سبك كتاب 

توان او را شارح آثار علمي مشاييان مسلمان  مطابق نظر مشاييان است و مي» النفس

  .نام برد

متولد – 2 شده  و نيز ميخاييل اسكوت كه در اواخر قرن دوازده در اسكاتلند 

. بيشترين عمر خود را در طليطله اسپانيا و صقليه و روم در ايتاليا گذرانده است

رساله تلخيص كتاب حيوان ابن سينا را ترجمه كرده و نيز ترجمه ديگري از او دارد 

كه همگي حكايت از نفوذ انديشه حكيمان مشاي مسلمان به خصوص ابن سينا در 

  .غرب دارد



 

 مبني عليه 1277ي كه كشيش پاريس در سال  و همچنين حكم محكوميت- 3

هاي جديدي است كه  توماس صادر كرد شاهد ديگر بر تاثير پذيري توماس از انديشه

هاي نو افالطوني و شارحان مسلمان و جريان انديشه فارابي، ابن  در قالب انديشه

ه سينا و ابن رشد وارد جهان غرب شده بود چنانكه اميل برهيه در اين خصوص گفت

صادر كرده بود حاكي .  م1277حكم محكوميتي كه كشيش پاريس در سال «: است

...  به طور كلي نيز بودط از ابن رشدي بلكه از فلسفه مشااز نگراني شديد نه فق

ها نيز به نحوي   و اين نگرانيcxx.» بود توماس از نظر بيروني، فلسفه مشافلسفه

اي شرق در دنياي غرب بوده است و حكايت از تاثير گذاري نفوذ انديشه جديد دني

  .توماس نيز به سهم خود از آن متاثر بوده است

هاي يوناني و  ها و كتاب در حوزه آكسفورد در اواسط قرن سيزده نوشته-  4

 كه به طور كلي در نفوذ انديشه ابن cxxiاسالمي مورد بحث و استفاده بوده است

دش، و چه به شيوه غير مستقيم سينا در غرب، چه به طور مستقيم از طريق آثار خو

، هيچ جاي گفت و گو )نظير غزالي و ابن رشد(از طريق آثار ديگر حكيمان مسلمان 

. گيري نظام انديشه فلسفي توماس تاثيري داشته استنيست، و اين انديشه در شكل

چنانكه در براهين پنجگانه توماس، به خصوص در براهين جهان شناختي او، تاثير 

  .وي هويدا استانديشه سين

و ابن سينا در آثار متعدد خود » ماورا الطبيعه« همانسان كه ارسطو در كتاب - 5

مبدا و معاد، تعليقات و«نظير  استدالل كرده بودند هر » ...اشارات، نجات، شفا، 

 حركت داري نيازمند منشاي حركت ثابت غايي است و هر شيتغييري مستلزم يك 

دليل استحاله دور و يا تسلسل در سلسله علل، و به محرك غير متحرك است، به 

آكويناس در هر سه دليلي كه جزي از براهين جهان شناختي است از همين اصل 

سينوي استفاده كرده است و به خصوص وجوب و امكان كه مبتكر آن شيخ الرييس 

  .است

 و همچنين در بيان كالمي و فلسفي توماس، نوعي مقايسه و رويارويي ميان - 6

شود و او در اين تقابل در موضع ابن  انديشه ابن سينا با تفكر ابن رشدي ديده مي

  .گيردسينا قرار مي
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-توجه ويژه توماس به فلسفه ابن سينا به اين دليل بود كه انديشه ابن سينا نمي

 پيروان اگوستينوس باشد و توماس گرايشي به فلسفه توانست مورد استفاده

هايي است  اگوستينوس نداشت و تاثير ابن سينا بر آكويناس غير از آن نوع استفاده

كه بعضي از متفكران پيرو اگوستينوس در آخر قرن دوازده ميالدي از آثار ابن سينا 

بلكه توجه اصلي او به توماس با جنبه اشراقي تفكر ابن سينا كاري ندارد، . اندكرده

و . نحوي كاربرد ابن سينا از فلسفه ارسطو براي استداللي كردن مسايل ايماني است

هاي توماس نيز از آثار ارسطو در جهت آماده سازي ذهن براي قبول  البته كل تفسير

cxxi.ايمان است نه براي قبول صرف آراي ارسطو i   

سينا چه به شيوه مستقيم و يا غير بنابراين در تاثير پذيري توماس از انديشه ابن 

ه آرا و  مستقيم هيچ ترديدي وجود ندارد و او از طريق شارحان مسلمان توانست ب

 و مسايل ايماني و ديني را مستدل و خرد .هاي افالطون و ارسطو دست يابند انديشه

برهان وران قرون وسطا از طريق ابن سينا با و او همانند ساير انديشه. پذير ارايه بدهد

وجوب و امكان و عليت آشنا شدند و براهين پنجگانه او كه به نام براهين جهان 

اي به اين  شود وامدار انديشه سينوي است هرچند كه او اشارهشناختي، شناخته مي

  . امر نكرده است

  نتيجه

آيد كه ابن سينا نه تنها ستاره درخشان  از آنچه گذشت به خوبي به دست مي

لسفه در جهان شرق است كه در آسمان فلسفه غرب نيز ستاره آسمان حكمت و ف

فروزان جاويد است و توانسته است مهمترين نقش را در شكل گيري فلسفه جديد 

در دنياي غرب داشته باشد و بزرگترين فيلسوفان قرون وسطا نظير آلبرت و توماس 

مچون ساير متاثر از انديشه سينوي دنياي شرق بوده است و اين ستاره فروزان ه

ستارگان بلخ نظير موالناي بلخي توانسته است اثر عميقي را بر بنياد فلسفه وعرفان 

  .در جهان غرب بگذارد

  



 

  

  

  

  

  

  

  نقش شهادت    

  اثبات دعاوي                                   

  يقضاوتپوه شاه علي اصغر شهرستان                                                  

  

  

  

  

  

ين مورد، به صورت  اپيش از ارايه نقش شهادت در اثبات دعوا، براي درك بهتر

دعوا به معناي : شود فشرده به معناي حقوقي كلمات دعوا و شهادت پرداخته مي

ميده  منازعه در حق معين را گويند يا ادعاي مدعي كه دعوا به معناي اخص نا

ميده يا مجموع ادعاي مدعي و دفاع مدعي . شود مي عليه كه دعوا به معناي اعم نا

 شرح مجله االحكام در قسمت 1613 محمد خالد اتاسي در ما ده ) 1(.شده است

 ش، 1351دعواي كه توسط محمد صديق راشد سلجوقي ترجمه و در ماه ميزان 

:  معارف به نشر رسيده چنين اظهار نموده است توسط ستره محكمه وقت در مطبعه

. ينكه كسي حق خود را از ديگري در حضور قاضي طلب نمايددعوا عبارت است از ا

از لحاظ شرع، دعوا . گويند طلب كننده را مدعي و طلب كرده شده را مدعي عليه مي

عبارت است از نسبت دادن مال مورد دعوا به نفس خود شخص خاص  در حال 
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ا مدعي چيزي است كه آنر) مال مورد دعوا(مدعي :  آن آمده1614در ماده . منازعه

 شرط است 1619در ماده . كند به نيز ياد مي اين چيز را به نام مدعي. كند ادعا مي

طبق ماده . شود كه مال مورد دعوا معلوم باشد لذا اگر معلوم نباشد دعوا صحيح نمي

پنجم قانون اصول محاكمات مدني دعوا خواستن حق است از غير در پيشگاه 

شود  كه حق از او خواسته مي عي و شخصيخواهد مد كه حق را مي شخصي. محكمه

كه طرفين دعوا بايد مطابق قانون داراي اهليت قانوني باشند، . مدعي عليه است

ا آن را پيش بيني و .ا.شامل حقوقي است، كه قوانين ج) شي خواسته شده(بها  مدعي

   )2(.موضوع دعوا قرار گرفته بتواند

 كتاب توسط دكتر محمود دكتر سيد سابق مولف كتاب فقه السنه كه اين

 آن در 2521ابراهيمي استاد و عضو دانشگاه كردستان ترجمه گرديده در صفحه 

كلمه دعوا كه جمع آن دعاوي است، به معناي «: مورد دعوا چنين بيان كرده است

در اصطالح فقهي و شرعي آن است كه انسان استحقاق داشتن چيزي را . طلب است

 او ا ست، دانسته و به خود نسبت دهد و ادعاي آن را كه در دست ديگري يا در ذمه

تواند باالي ديگري اقامه دعوا نمايد و   بناء با نظر داشت اين مطلب كسي مي)3(».كند

  . باشد) بالغ(، عاقل، رشيد )آزاد(مدعي قرار گيرد كه حر 

نند توا به اين اساس ادعاي بنده، ديوانه، سفيه، كودك، قابل قبول نبوده ايشان نمي

اين شرايط بر مدعي عليه و كسي كه منكر حق جانب . مدعي شرعي به حساب آيند

 اثر 570 -569دكتر لنگرودي در صفحات . مقابل است نيز شرط دانسته شده است

  . معروفش به نام دايره المعارف علوم اسالمي، دعوا را چنين بيان كرده است

  ) 4(.م منازعه استدعوا عبارت از خواستن چيزي به زبان ديگر به رس

رسد كه داليلي وجود داشت باشد تا حق را آشكار سازد و  دعوا وقتي به اثبات مي

به اثبات برساند بناء مدعي مكلف است تا اقامه بينه نموده بر صدق و صحت دعوايش 

زيرا مطابق تمام قوانين برائت الذمه، حالت اصلي مدعي . داليل الزم را ارايه نمايد

  .  بر مدعي است تا عكس آن را ثابت نمايدعليه بوده و

 بر مدعي الزم است كه ،طبق حديث پيامبر اسالم كه قوانين ما از آن الهام گرفته

و بر منكر است كه سوگند ياد . بينه و داليل خويش را باالي مدعي عليه ارايه نمايد

. برساندتواند حق را به اثبات  ظن و گمان نمي. نمايد كه ادعاي مدعي صحيح نيست



 

مدارك و اسناد رسمي ) قسم(اقرار، شهادت، سوگند : هاي اثبات دعوا عبارت از راه

اقرار، اسناد :  قانون مدني ايران داليل اثبات دعوا عبارت از1258طبق ماده . است

كتبي، شهادت، امارات، قسم است و اثبات حق طبق باب پنجم قانون مدني 

  . شرح هر يك خواهم پرداختگيرد كه بعدا به  افغانستان صورت مي

دكتر محمد جعفر حعفري لنگرودي كه از علماي و نويسندگان اسالم بوده، كتاب 

در اثر مبسوط در . هاي گوناگون تاليف و تحقيق نموده متعدد و مختلف را در رشته

 از انواع دعاوي نامبرده كه عبارت است 7131 -7066ترمينولوژي حقوق از شماره 

مدعي (، دعواي اكراه )اولي(دعواي اصلي ) بين شاكي و دولت(امي دعواي استخد: از

، دعواي انحالل )فساد اقرار يا عقدي از عقود ممكن فساد را معلول اكراه تلقي كند

موت فرضي و (دعواي برغايب ) تجارتي(شركت، دعواي نسب، دعواي بازرگاني 

عواي چك، دعواي ، دعواي بلوغ، دعواي جعل، د)تصرف اموال او و طالق زوجه اش

كسي غايب و محجور باشد، نماينده قانوني نداشته باشد هر (حريت، دعواي حسبي 

كسي حق دارد كه براي حفظ منافع او در محاكم طرح دعوا كند اين دعوا را به 

دعاوي ارث (دعواي حصر وراثت .) اعتبار طرح كننده آن، دعواي حسبي ناميده اند

موضوع اين دعوا مسايل (، دعواي حقوقي )شته باشدكه با وارثت و تركه ارتباط دا

دعاوي مال غير منقول ملكيت، خانه منافع (دعواي خالصه ) مدني و تجارتي است

مسووليت مدني و (دعواي خسارت ) خانه، حق ارتفاق، دعواي تخليه و خلع يد

كسي كه از فعل مجرم متحمل ضرر (،  دعواي خصوصي )تقاضاي جبران ضرر و زيان

طالق رجعي، (دعواي رجوع ) ناشي از عقود، مال(دعواي دين ) رت شده استو خسا

دعواي رضاع، دعواي رفع مزاحمت، ) وديعه، عاريه(، دعواي رد و تلف )واهب ازهبه

  . دعواي رفع ممانعت، دعواي سرقفلي، دعواي سفته، دعواي ضمان و ساير مطالب

 قضاييه ركن مستقل  كشورما، قوه1382 جدي 14 قانون اساسي 120طبق ماده 

دولت بوده صالحيت آن شامل رسيدگي به تمام دعاويي است كه از طرف اشخاص 

عليه در پيشگاه محكمه  حقيقي يا حكمي به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي

محاكمه در محاكم به صورت علني داير . شود مطابق به احكام قانون اقامه مي

دعاوي بيشتر . حكام قانون در آن حضور يابدگردد، هر شخص حق دارد با رعايت ا مي

هاي جزايي و حقوقي تنظيم و طبق قانون طرفين دعوا مكلفند خود يا  در جنبه
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 12طبق ماده . وكيل، وصي يا قييم آنها با اسناد مربوط به محكمه حاضر گردند

قانون اصول محاكمات مدني استدعاي حق توسط عريضه رسمي مستقيم يا غير 

حكمه مطالبه شده، حاوي اسم، ولد، محل سكونت اصلي و فعلي، پيشه، مستقيم از م

بها و خلص مقصد دعوا، جنس، نوع،  نمبر تذكره مدعي و مدعي عليه، اندازه مدعي

قيمت اگر عقار باشد، موقعيت، نوعيت و مساحت و در ذيل آن امضا ضرور است، اگر 

حق و تقديم عريضه حتمي عارض وكيل، وصي، قييم باشد نمبر سند آن تاريخ ايجاد 

  . باشد مي

گردد محكمه اگر ذيصالح باشد عريضه را  عريضه به محكمه ذيصالح تقديم مي

عليه آن  را  نمايد و محكمه بعد از احضار معروض ثبت و اگر نباشد آن را رد مي

عليه، قرار قضايي صادر و جهت اجرا به اداره  بررسي نموده در صورت قناعت معروض

در موضوعات . نمايد در صورت انكار مطابق قانون رسيدگي مي. دارد  ميحقوق ارجاع

 قانون اساسي قضايا از طريق پوليس به سلسله سارنوال طي 134جزايي طبق ماده 

  . گردد مراحل و به محكمه ارجاع مي

طرفين . م.م.ا. ق23 الي 20در صورت عدم موجوديت اعتراضات ابتدايي طبق مواد 

محكمه . روز بايد ادعا و مدافعات خود را به محكمه ارايه نمايند 15قضيه در ميعاد 

با نظر داشت صحت ادعا و مدافعه، تاريخ حكم رسيدگي قضيه را به طرفين ابالغ 

كه دعواي خود را ميعاد قانوني به محكمه تقديم ننمايد محكمه به  اي مدعي. دارد مي

نمايد و اگر  وط مسترد ميترك خصومت قرار قضايي صادر و عريضه را به مرجع مرب

نمايد،  بازهم به محكمه مراجعه نمود محكمه موضوع را مطالبه و رسيدگي مي

رسيدگي به تمام دعاوي در محاكم در روزهاي رسمي و  علني بوده مگر اينكه نظم 

  . عامه را اخالل و يا سبب افشاي اسرار محرمانه زندگي اشخاص گردد

در جلسه قضايي حقوق و . الت علني استمگر ابالغ حكم محكمه در تمام حا

وجايب اشخاص شامل قضيه توضيح شده به اجازه محكمه حين رسيدگي قضيه 

گردد، نخست مدعي  طرفين دعوا با رعايت نوبت كه قبال تشخيص شده تنظيم مي

عليه مكلف به  صورت دعوا را ارايه و در صورت صحت دعوا، طبق قانون سپس مدعي

عين بوده طرفين به كمال آزادي ادعا و مدافعه شان را قرائت و ارايه جواب در مدت م

توضيح داده، استيضاح از طرفين و ساير اشخاص از صالحيت رييس جلسه بوده و 



 

منشي جلسه تمام جريان را ثبت و در پاي آن . توانند اعضاي قضايي نيز استفسار مي

  . نمايند رييس و اعضاي محكمه و اشخاص مربوط امضا مي

بهاي غير منقول بعد از صحت دعواي مدعي، اقامه شهود ذواليدي حتمي  دعيدر م

است در جريان دعوا اگر يكي از طرفين منكر يا ادعاي جعل اسناد را نمايد طبق 

آيد و اگر دعواي حادث و   رسيدگي به عمل مي272بعد از ماده . م.م.ا. ق15فصل 

 ضمن دعواي اصلي رسيدگي و متولد از دعواي اصلي در جريان دعوا به وجود آيد،

فيصله شامل مقدمه، تشريح، استدالل، نتيجه و . آيد طبق قانون فيصله به عمل مي

نص حكم بوده، در تشريح ادعا و مدافعات، اقرار يا انكار، شهادت شهود، اسناد قراين 

  . گيرد قاطعه و مستنبطه حلف يا نكول، خالصه جريان محاكمه را دربر مي

اشخاص شامل قضيه، ممثل قانوني طرفين دعوا، شهود، . م.م.ا. ق55مطابق ماده

اهل خبره وساير شاملين جلسه قضايي مكلف به رعايت نظم جلسه و اطاعت از اوامر 

  . آيد محكمه بوده با خالف كننده، مطابق قانون رسيدگي به عمل مي

صول رسيدگي قضاياي مدني در محاكم مطابق قانون اساسي، قوانين مدني، قانون ا

محاكمات مدني و ساير قوانين صورت گرفته و قضاياي جزايي طبق قانون جزا، قانون 

اجراات جزايي با تعديالت آن، قانون اجراات جزايي موقت براي محاكم و قضاياي 

تجارتي طبق قانون تجارت، قانون اصول محاكمات تجارتي مورد رسيدگي قرار 

  . گيرند مي

 اسباب حكم در تمام قضايا اقرار، بينه، اسناد، قبال گفته شد كه وسايل ثبوت و

تشريح اقرار . باشد و نكول مي) يمين، سوگند(شهود، قراين قاطعه و مستنبطه حلف 

م آمده و اقرار در لغت اثبات كردن و در اصطالح شرع و .م.ا.ق280 -273در مواد 

ليل است براي ترين د فقه، اعتراف و اقرار بدانچه كه مورد ادعا واقع شده است، قوي

. عليه و آنرا بهترين دليل و شهادت بر نفس خويش ناميده اند اثبات دعوا بر مدعي

 قانون اصول محاكمات مدني اقرار عبارت از اخبار به امري است در 273طبق ماده

  . محكمه كه بقاي حق طرف دعوا و يا حالتي را عليه مقر ثابت سازد

  . نبوي اقرار يك عمل شرعي استبه اجماع علما برابر كتاب خدا و سنت 

اي مومنان عدل و :  سوره نسا فرموده135در قرآن عظيم الشان در آيه ) ج(خداوند

ه پاي داريد و براي رضايت خداوند گواهي دهيد و حق را كتمان نكنيد اگر  قسط را ب



 

111  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

ه زيان تان باشد ر عليه نفس خود تان و ب در حديث شريف آمده كسي كه با تو . چه ب

له رحم كرده توبه وي بپيوند و با اوصله رحم به جاي آور و احسان و نيكي قطع ص

  . كن با كسي كه باتو بدي كرده است، حق را بگو اگرچه به زيان خودت باشد

ها و حدودات شرعي و مسايل مالي بر طبق اقرار  ها و جان درباره خون)  ص(پيامبر

  )5(.كرد و اعتراف اقرار كننده عمل و حكم مي

ط صحت اقرار اين است كه اقرار كننده عاقل، بالغ، راضي بدان و جايز شراي

شوخي و بازي نكند و اقرار به محال عقلي يا . در اقرار خود جدي باشد. التصرف باشد

اقرار ديوانه، كودك و . عادي نكند يعني چيزي نگويد كه عقال يا عادتا محال باشد

كند صحيح و  ت يا شوخي ميشخصي كه مجبور شد، و كسي كه محجور عليه اس

حكم و قضاوت برابر دروغ حالل . گردند شرعا اين گونه اقرارها كذب مي. معتبر نيست

نيست پيشمان شدن از اقرار در حق العبد صحيح نبوده و در حق اهللا به شبه 

   )     6(.پذيرفته شده است

غير به اقرار بر غير درست نبوده بلكه بر خود شخص مقر، حجت قاصره است بر 

توان  اقرار يك كالم واحد بوده تجزيه پذير نيست نمي. بينه و شهادت حجت است

اقرار در وقت مرگ قابل قبول نبوده . بعضي از آن را پذيرفت و بعضي ديگر را رها كرد

اقرار عبارت :  قانون مدني ايران آمده1259در ماده . مگر اينكه وارثين آنرا تاييد كند

  . ت براي غير بر ضرر خوداز اخبار به حقي ا س

اخبار از حقي براي كسي به ضرر ديگري، اين داخل در مدلول شهادت : حاشيه

  . دهد از حقي به نفع مشهودله، به ضرر مشهودعليه است كه شاهد خبر مي

است ) دعوا(اين داخل در مدلول .  اخبار از حقي به نفع خود و به ضرر ديگري-

  . دهد و به ضرر مدعي عليه ر ميكه مدعي به نفع خود به قاضي خب

  .  اخبار از حقي به ضرر خود و به نفع ديگري، اين اقرار است-

  . شود به هر لفظي كه داللت بر آن نمايد  اقرار واقع مي1260طبق ماده 

 هر كس، اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد 1275طبق ماده 

 جريده 353ش، افغانستان كه در شماره . هـ15/10/1355 قانون مدني مورخ ) 7(بود

اقرار، عبارت :  شرح دارد كه1010 الي 1001رسمي به نشر رسيده است از ماده 

است از اعتراف خصم نسبت به حق غير، باالي خودش در محكمه براي صحت اقرار 



 

شرط است كه مقر عاقل، بالغ و غير محجور عليه باشد، معلق ساختن اقرار به شرط 

ر . همين قسم رجوع از اقرار اعتبار ندارد. از نداردجو و اقرار حجت قاصره است و ب

  . مقر

 قانون اصول محاكمات مدني مدارك اثباتيه عبارت از اسناد، 281طبق ماده 

 -282 قانون مدني و مواد 1000 -991اسناد در مواد . شهادت شهود و قراين است

م ايران سند . ق1284و طبق ماده  قانون اصول محاكمات مدني تشريح شده 320

ما در اينجا به .  قابل استناد باشد،عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع

  .پردازيم تشريح مختصر مطلب اصلي كه شهادت است مي

 Temoingnage,m Depositionشهادت 

(Temoigner, Deposer pour quelqu un) )مصدر ) شهادت دادن

ي گواهي دادن، اظهار كردن به ظهور رسانيدن، بيان كردن آنچه امعنعربي شهاده به 

همچنان به معناي گواهي دادن به . كه به چشم ديده شده در نزد حاكم و قاضي

ي ديگر شهيد شدن كشته شدن، در او نيز به معن. يگانگي خدا و رسالت پيامبر اسالم

   )9(.راه خدا است

در فرهنگ مبسوط در ترمينولوژي آقاي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 

شهادت عبارت است «:  در مورد شهادت فرموده است8624 -8648حقوق از شماره 

از اخبار ناخواسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخص برامري جزيي، نه بر فعل 

قاق حق يا خود بلكه به نفع غير، بدون ضرري بر خويشتن و به قصد شركت در اح

 90 وي در دايره المعارف علم اسالمي در صفحه )10(.» شرعي فهصورت دادن وظي

شهادت عبارت است از اخبار غير متخصص، اصالتا از روي علم : چنين ارايه فرموده

شخصي به حق جزيي يا امر شرعي جزيي نه بر فعل خود بلكه به نفع غير بدون ضرر 

فه شرعي در بر خويشتن به قصد شركت در احقاق حق يا انجام دادن يك وظي

طبق قرآن دو شاهد عادل ( وي شروط شهادت را عبارت از عدالت )11(.خصوص مورد

 و عدالت اجتناب از گناهان كبيره و ترك اصرار بر گناهان صغيره - توصيه شده

 عادل خداوند است كه همه چيز را در جايش قرار داده عدالت مسلمان -دانسته است

مرد يا (بلوغ .) ر را به جاي خودش انجام دهداين است كه در كارهاي ارادي هر كا

  .، ذكور، اسالم، عقل، طهارت شاهد دانسته است)زن
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دهد  شهادت از مشاهده و معاينه آمده است، چون گواه و شاهد از چيزي خبر مي

 گواهي - كه ديده و مشاهده و معاينه كرده و از اطالع و آگاهي خودش به لفظ اشهد

اند كه شهادت از  برخي گفته. دهد  خبر مي- را ديدم خود آن - يا شهدت-دهم مي

  .اشهاد يعني اعالم و دانستن آمده است

داند  كشد چيزي را مي كند و بار شهادت را به دوش مي كسي كه شهادت را ادا مي

  .داند كه ديگري نمي

  حكم شهادت
ه گواهي دادن بر كسي كه آنرا به عهده دارد اگر بدان خوانده شود و از او خواست

شود كه گواهي دهد و خوف از بين رفتن حق در ميان باشد، فرض عين بلكه واجب 

 كه و را به شهادت دادن نخوانده باشد،است اگر خوف ضايع شدن حق باشد اگر چه ا

   )9(.شهادت دهد

ه اثم :   سوره بقره فرموده283خداوند در آيه  والتكتمو الشهاده و من يكتمهافان

حق را كتمان نكند و هر كس شهادت را كتمان / شهادت/ هللاقلبه و اقيمو الشهاده ا

  .كند قلبش گناه كار است

  .و شهادتي را به عهده داريد ادا كنيد.  اقامه شهادت نمايند)ج(و براي رضاي خدا

اداي شهادت بهترين كمك است كه مظلوم به حقش برسد و ظالم از ظلم منع 

  .شود

  :شده استاستعمال شهادت در هفت معناي ذيل در قرآن كريم 

 ،)33/ 70سوره (واليات  .1

 ،)43/19 و سوره 27/32 و سوره 24/6سوره (اظهار، اظهار نظر، ادعا  .2

 ،)19/ 6سوره (تصديق كردن  .3

 ،)12/18 و سوره 11/54سوره (علم و دانستن  .4

 ،)2/32 و سوره 12/26سوره (داوري  .5

 ، و)24/6سوره (نفرين درلعان  .6

 )7/182 و سوره 6/130سوره (اقرار  .7



 

گواهي گواهان در جلسات (ابداد : آقاي لنگرودي در مورد انواع شهادت گفته اند

 شخصاً وقف بر -شاهد(، اصل )منشاي اطالع شاهد(، استفاضته يا سماع )مختلف

، شهادتي كه بر جرح و تعديل - شهادت بر شهادت-مشهودبه پيدا كرده باشد نه فرع

شهادت بربيع نه (، سبب )دعوا نباشدنباشد، شهادتي كه موضوع آن خارج از ماهيت 

شهادت او (، غير مسلم )علم شاهد ناشي از حواس ظاهره او باشد(، حسي )بر مالكيت

شاهد از اداي شهادت امساك (، فاسق )بر مسلم و غير هم كيش آن شنيده نشود

شاهد به صورت نوشته اداكند سجل (ي بت، ك)دهد  صفت عدالت را از دست ميورزد،

، )كسي كه عالماً بر خالف واقع گواهي دهد(، كذب وزور )ل اعترافيوقوعي و سج

شاهد سبب (، مطلق )بدون كمك امر ديگر بتواند حقي را اثبات كند(مثبت دعوا 

، )گواهي بر نفي عدمي دهد مقابل اثبات(، نفي )حصول مشهودبه را ذكر نكند

 يدمقدم يد دردعواي مالكيت شهادت، (،)بر وجود چيزي شهادت دهد(وجودي 

  .و ساير مسايل مطالبي ارايه نموده است) است

  :براي قبول شهادت چنين شرايط است
شاهد بايد مسلمان باشد، شهادت كافر بر مسلمان جايز نيست، علماي احناف  .1

شهادت اهل ذمه بر وصيت مسلمان به . شهادت كافران را بر همديگر جايز دانسته اند

 .خصوص در سفر جايز دانسته شده

شهادت فاسق، دروغ . هان عادل باشند خير شان بيش از شرشان باشدگوا .2

 .گوي، تبهكار، زنا كار مقبول نيست

انجام فرايض، نوافل اجتناب از محرمات (فقها عدالت را به داشتن صالحيت ديني 

انسان (متصف بودن به مروت ) و مكروهات و عدم ارتكاب گناهان كبيره و صغيره

  .و مردانگي مقيد كرده اند) دكارهاي شايسته انجام ده

 بلوغ و عقل نيز براي گواهان شرط است و گاهي از زنان و اطفال به شكل -3-4

  .انفرادي پذيرفته شده

  . گواهان قادر به سخن گفتن باشند-5

  . حافظه نيكو و نگهداري مطلب-6

  . نبايد متهم باشد-7
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 و قصاص در هر ، در باره حدود)شخصي(، بدني )مالي(شهادت در امور حقوقي 

. مورد و حالت تعداد شاهدين نسبت بدان حالت ضروري است، تا دعوا ثابت شود

 شهادت -13 و 4، نور 15 س نسا -)به جاي هر مرد دو زن(براي اثبات زنا چهار مرد 

  .دو مرد يا يك مرد با دو زن در همه حقوق جز قصاص و حدود جايز است

  .تگواهي يك مرد عادل در عبادات قبول اس

م ايران در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در .ق1309طبق ماده 

محكمه محرز شده دعواي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات 

  .گردد نمي

 قانون مدني ايران چنين تصريح شده 1361 الي 1315شرايط شهادت طبق مواد 

  :است

  .نه به طور شك و ترديدشهادت بايد از روي قطع و يقين باشد 

مطابق با دعوا باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق يا كمتر از ادعا باشد 

  .ضرري ندارد

به اختالف شهادت دهند قابل اثر (بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود 

  ).نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد

تالف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اخ

  .اشكالي ندارد

در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خالف واقع 

  .شود شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي

اسطه شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به و

  .مانع ديگر مثل بيماري و حبس وغيره شخص نتواند حاضر شود

تواند دعواي خود را كه  در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي

  .مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد

تواند در صورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد،  مدعي عليه نيز مي

توان قسم   دعوا را منوط به قسم مدعي كند در دعاوي بر صغير، مجنون نميحكم به

  .را برولي، وصي يا قييم متوجه كرد

  : قانون اصول محاكمات مدني چنين آمده321و شهادت در ماده 



 

 .شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد .1

 . رعايت نمايدمحكمه مكلف است شرايط شهادت شهود را اكيداً .2

 .شهادت از نظر قوت اثباتيه بعد از سند به درجه دوم قرار دارد .3

باشد و طبق ماده  نصاب شهادت و شرايط آن تابع احكام شريعت اسالم مي .4

 شهادت شهود طور منفرد در جلسه هيات قضايي به حضور طرفين دعوا 322

ت شهود را معلوم محكمه مكلف است قبل از استماع شهادت، شهر. گردد استماع مي

شهادت شهود در جلسه قضايي از . نمايد و در ورود به جلسه براي شان اجازه دهد

طرف هيات قضايي محكمه ثبت و به حضور شهود و طرفين دعوا قرائت و به امضا و 

اداي شهادت غير از حدود وقصاص به شكل . شود مهر نشان انگشت آنها رسانيده مي

 1025مجاز است، مطالب الزم در مورد شهود در مواد شفاهي و تحريري طبق قانون 

 قانون اصول محاكمات مدني و 340 و 337 الي 321 قانون مدني و مواد 1030الي 

 قانون 245 الي 227 قانون اصول محاكمات تجارتي، مواد 143 الي 131مواد 

 51 و 49، 31 تعديل قانون اجراات جزايي، مواد 69 الي 61اجراات جزايي، مواد 

در نهايت كسي كه . قانون اجراات جزايي موقت براي محاكم به صراحت آمده است

براي اثبات يك قضيه شهادت دروغ ادا نمايد يا كسي كه به اكراه يا وسايل ديگر 

 قانون جزا 388 الي 382شاهد را به عدم اداي شهادت وادار نمايد، طبق مواد 

طول تاريخ در تمام نقاط جهان، علت آن است كه در . گردد محكوم به مجازات مي

اظهار شهادت به حيث يكي از وسايل اثبات حقو ق بوده از نظر قوانين شرعي و 

 .موضوعي مهم ترين وسيله اثبات دعاوي شناخته شده است

و شاهد آورده، حق خود را برديگري به اثبات برساند و  هرگاه مدعي نتوانست بينه 

تواند مدعي عليه را  دعي در اين صورت ميمدعي عليه آن حق را انكار نمايد، م

  .سوگند دهد

عليه سوگند ياد كرد،  اگر مدعي. جز به نام اهللا جايز نيست) يمين و قسم(سوگند 

در دعوا شاهد اصل بوده و سوگند جانشين آنها بعداً مطرح . دعوا مدتي مردود است

د ياد كردن به و اگر مدعي عليه حاضر نشد كه قسم ياد كند امتناع از سوگن. است

  .منزله اقرار به حق مدعي است
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كرد نكول و امتناع از سوگند  بود از سوگند امتناع نمي زيرا اگر در كارش صادق مي

سوگند هميشه براي نفي است . شود به صراحت و گاهي با داللت سكوت برگزار مي

  .شود اگر مدعي سوگند نمود حكم به ثبوت دعوا او مي. نه براي اثبات

  ها و پاورقيماخذ 
 ،1380لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ موسسه گنج دانش،  .1

 ،)8، 6، 5مواد ( كشور 1369ت مدني قانون اصول محاكما .2

 ،1371مه فقه السنه چاپ چهر تبريز ترج .3

  علوم اسالمي چاپ گنج دانش تهران،دايره المعارف .4

  كتاب فقه السنه،2523صفحه  .5

  السنه، كتاب فقه2524صفحه  .6

  نگرودي، مجموعه محشي قانوني مدني،ل .7

ثر دكتر مرتضا معلم از انتشارات موسسه امير كبير تهران  .8  و فرهنگ 1348فرهنگ جديد فارسي فرانسه ا

براهيم كاظمي اسفه و هفت نفر دانشمند  ،1379ان از انتشارات رهنما تهران فرانسه فارسي رهنما اثر دكتر ا

 ، اخبار، گواه آمده است،)، معاينهمشاهده(ه معني حضور، علم و آگاهي در دايره المعارف اسالمي ب .9

 ،1381پ كتابخانه گنج دانش تهران مبسوط در ترمينولوژي حقوق چا .10

 ،1381اسالمي، چاپ گنج دانش تهران دكتر لنگرودي دايره المعارف علوم  .11

قانون جزا، قانون اجراات ساير ماخذ عبارت از تفسير قرآن اعظيم الشان، قانون مدني در چهار جلد،  .12

جزايي و تعديالت آن با قانون اجراات جزايي موقت، قانون اصول محاكمات مدني، قانون اصول محاكمات 

 ر ماخذي كه در متن تذكر رفته است،تجارتي و قانون اساسي و ساي

ز نويسنده،  ا1386نبراسكا در كابل چاپ مطبعه تعليمي . رساله سير تاريخي محاكم جزايي در افغانستان .13

 و

 . از نويسنده مضمون1386مجموعه مقاالت ديني، تاريخي و حقوقي، چاپ مطبعه نبراسكا در كابل  .14



 

  

  

  

  

  

  

  

  

اقرار، حجت قاصره و از داليل الزام 

  است
  محمدعثمان ژوبل

  

  

  

  

  

  

اقرارحجت قاصره، يكي از داليل الزام است و اسباب و موجبات حكم محكمه را 

 152 اصولنامه اداري محاكم عدلي، ماده 124ع از ماده دهد اين موضو تشكيل مي

 قانون اصول محاكمات تجارتي 232اصولنامه اجراات محاكمات حقوقي عدلي، ماده 

  . قانون اصول محاكمات مدني به خوبي آشكار است272وماده 

مقربه اقرارخود ملزم « 1355 قانون مدني مصوب 1008مطابق حكم ماده 

در اين صورت . زطرف محكمه حكم به كذب اقرار او صادر شودمگر اينكه ا. باشد مي

 .»شود به اقرار او وقعي گذاشته نمي
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 قانون اصول محاكمات مدني به مضمون ذيل تسجيل 274اين موضوع در ماده 

اقرار مقرداراي اهليت حقوقي و قانوني نزد محكمه در صورتي مدار «: شده است

   .»باشداست كه ظاهر الحال مكذب آن ناعتبار 

هرگاه شخص «: نمايد كه  تصريح مي200قانون اصول محاكمات تجارتي در ماده 

ي اثبات كند، اين اقرار او برا نمايد كه حقي را برعليه او تثبيت مي اقرار به امري مي

  .»شود آن حق كافي شمرده مي

بيني   حكم ذيل در زمينه پيش273ضمن ماده  در قانون اصول محاكمات مدني

اقرار عبارت از اخبار به امري است درمحكمه كه بقاي حق طرف دعوا و «: شده است

عليه  هرگاه مدعي«:  همين قانون279 وطبق ماده .»يا حالتي را عليه مقرثابت سازد

  .»شود ر كند، محكوم عليه شناخته مينزد محكمه به ادعاي مدعي اقرا

  : د كهآي از فحواي اصول و قواعد ياد شده  اين نتيجه به دست مي

  باشد، بناء اقرار يكي از داليل الزام است؛ مقر به اقرار خود ملزم مي -1

شودكه حكم محكمه به كذب  اقرار در حالي به حيث دليل الزام قبول مي -2

  )1(.آن صادر نشده باشد

ــرارگـرفتن آن به حـيث يكـي از داليل الزام از اين آيه  ــرار و ق حكمت وجوب اق

ــرآني »  الذي عليه الحق و امال كند كسي كه به روي قرض استوليملل«مباركه ق

  .مشهود است

شخص به اقرار  «: گفته است79 االحكام العدليه درماده از همين جاست كه مجله

كند، اين اقرار باالي  اگر يك شخص به چيزي اقرار مي«يعني . »شود خود گرفته مي

  .»و دعوا خطا را به عمل آوردرگردد گردد و حق ندارد كه از اقرار خود ب او الزم مي

اما اگر اقرار مقر توسط حكم قاضي تكذيب گردد و دروغ آن به حكم محكمه به 

مثالً اگر مشتري اقرار . شود اثبات برسد، در آن صورت اقرار او از اعتبار ساقط  مي

گويد كه آن  ام اما بايع مي كند كه اين خانه را به يك هزار افغاني خريداري كرده مي

ه بينه ثابت نمود در اين صورت   به دو هزار افغاني فروختهرا ام و بايع دعواي خود را ب

                                                 
1
، 306ص ) ش 1355، 352طبعه دولتي، جلددوم، شماره م: كابل(، رسمي جريده، »قانون مدني« .وزارت عدليه - 

 مصوب قانون تجارت و 279- 272 موادجريده رسمي 1369 سال 722قانون اصول محاكمات مدني منتشره شماره 

  .200 ماده 1342سال 



 

ـرا  اگر شفيع، خانه را به شفع مي برد الزم است به دو هزار افغاني خريداري كند زـي

 مجله هم اين 1587اقرار مشتري به حكم قاضي تكذيب گرديده است چنانچه ماده 

در اقرار شرط است كه اقرار به رضا صورت گرفته موضوع را توضيح نموده است لكن 

باشد و مقر عاقل و بالغ باشد و اقرار به يك چيزي محال نباشد زيرا اقرار به چيزي 

  ) 2 (.كه من كل الوجوه محال باشد اعتبار ندارد

محمد طاهر اتاسي يكي از شارحان مجلة االحكام در شرح موضوع فوق چنين 

  :تذكر داده است

قدير، آورده است اقرار اثرات مفيدي دارد از اين جمله است كه حق در فتح ال«

دارد از  سازد و زبان مردم را از بدگويي انسان باز مي مردم را از ذمه انسان ساقط مي

رساند و حاصل كسب را به كاسب  اين جمله است كه حق را به صاحب حق مي

شود و هم خالق راضي  سازد لذا به وسيله اقرار هم خلق بهره ور مي پيوست مي

و گردد و هم از فوايد اقرار است كه مردم را به ستايش اقرار كننده و راست گويي ا مي

  .»دارد وامي

اقرار در لغت به معناي اثبات است، شرعاً عبارت است از ثابت كردن حق غير به 

  .نفس خويش

يي شخص، اقرار از لحاظ اينكه خبر است احتمال و صدق كذب دارد اما عقل و دانا

سازد كه به خود ضرر نرساند و دروغ نگويد لذا طرف صدق، او را وادار  او را وادار مي

يابد از  سازد كه به خود ضرري نرساند و دروغي نگويد لذا طرف صدق ترجيح مي مي

  .اين رو قبول اقرار و عمل به آن واجب است

ترجمه آيه مذكور كند كه  همچنان آيه قرآني نيز صدق اقرار كننده را تاييد مي

بايست آن كسي كه بر او حقي است به آن اقرار كند تا ديگري آن را «: اين است

ز حقي كه بر او الزم است كم بنويسد و از خداي پرورش دهنده، خود بترسد و ا

شود كه اقرار دهنده كه مديون است براي كاتب   از اين آيه مباركه فهميده مي.»نكند

احق به وسيله امال كه يك اقراري بيش نيست ثابت شد، لذا بگويد تا او بنويسد آنج

                                                 
2
: روت بي( كتاب اقرار، . شرح مجلة االحكام، سليم رستم باز لبناني، 272قرآن مجيد، جزء دوم، سوره بقره، آيه -  

شرح قواعدفقهي « و مولوي  احمد گل، » .المرء مواخذباقراره« :  به عبارت ذيل53ص ) ع1920مطبعه االدبيه، 

  .63ص  ) 1355انتشارات مركز ستا ژ و مطالعات قضائي، طبع گستتنري :  كابل(، »مجلة الحكام العدليه
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ر نمايد آنچه را كه به آن اقرا متحقق گرديدكه اقرار بر شخص اقراركننده ايجاب مي

  )3(.»كرده براي طلبكار خويش بپردازد

قاضي ديوان جزا ومعامالت مقام عالي تمييز و استاد (محترم مولوي احمدگل 

هاي ذيل  ، در توضيح قاعده مذكور مثال)ي ستره محكمهمركز ستاژ و مطالعات قضاي

  :را ارايه داده است

كند و عيب را از مال ملكيت بايع  اگر مشتري دعواي عيب را در مبيعه مي-1

نمايد اين اقرار او الزم بوده و مشتري حق دارد  سازد و بايع به آن اقرار مي وانمود مي

  تا مبيعه را باالي بايع مسترد نمايد؛

ن تقسيم كرده و ااز آنكه ملك مشتري را كه بين خودش اگر يكي از شركا بعد -2

 اقرار معترف شدند دعوا غبن فاحش را در قسمت ناشره گرفتن حقوق خودبه پ

 مجله آن را توضيح نموده 1127كند، اين دعواي او اعتبار ندارد چنانچه ماده  مي

  است؛

اليم قرض مي باشد و سپس از اقرار  احمد اقرار كرد كه هزرا افغاني محمود با-3

اين . ام خود رجوع نمود ويا چنين دعوا كرد كه اين قرض را براي محمود ايفا نموده

دعواي او مورد قبول نيست مگر اينكه دعواي ايفا بعد از اقرار صورت بگيرد چنانچه 

  ) 4( .  مجله اين موضوع را بيان نموده است1632ماده 

  :رهنماي معامالت آمده است، 2139براي همين، ماده 

ر مورث خود اقرار نمود در حصه خودش الزم مي« گردد  اگر كسي به دين شخص ب

.  نه از ديگران زيرا اقرار يكي از داليل الزام است)5(.»شود ين دين از مقر گرفته ميو ا

  .باشد بناء اقرار از داليل الزام است و مقر به اقرار خود ملزم مي

  استاقرار حجت قاصره 

                                                 
ه  :  ضوا بط عموميه، ترجمه قواعد كليه  و- شرح مجلة االحكامالسوري .  محمد طاهراالتاسي- 3 محمد عبدالعليشا

  .253،  ص )1349انتشارات ستره محكمه ، مطبعه دولتي، :  كابل. (توخي الهروي
4
  .63  مولوي احمد گل، شرح قواعدفقهي مجلة االحكام،  اثر قبلي، ص -  

5
والنا محمدعبدالكريم حـقاني  -   ، ص 1348 مطبعه دولتي، انتشارات ستره محكمه،: كابل. (رهنماي مــعامالت ـم

132.  



 

آيد برمقر حجت پنداشته  اقرار كه خود يكي از داليل اثبات حق به شمار مي

  .شود مي

كه مستجمع جميع اوصاف و  قوانين وضعي و حقوق دانان باالتفاق اقرار را در حالي

  .پندارد شرايط شرعي و قانوني خود باشد درحق مقر، ورثه و قايم مقام آن حجت مي

الحكام العدليه حجت عبارت ازدليل قوي  مجلة ا1676به موجب حكم ماده 

  ) 6(.باشد مي

 چنين تصريح 1010قانون مدني افغانستان در مورد حجيت اقرارضمن ماده 

  .»اقرارحجت قاصره بر مقر است«: كند مي

توان به دو نوع تقسيم كرد، يكي  در حقوق مدني حجت را از لحاظ خصلت آن مي

  .حجت قاصره و ديگري حجت متعدي

 حجت قاصره آن است كه اقرار صرف به مقر ، ورثه و قايم مقام او داراي منظور از

جايب ناشي از اقرار ملزم  همين دسته به رعايت وشود، يعني تنها اثر پنداشته مي

شوند نه ديگران اما در حجت متعدي وضع بدين منوال نيست بلكه  پنداشته مي

موجب  شهادت در محضر قضا به وقتي موضوع با اقامه ساير داليل اثبات از جمله به 

اثبات برسد حكم محكمه نه تنها به مدعي عليه بلكه در چوكات قواعد و مقررات  

  . خاص بر ديگران نيز موثر است

شاهد «:  مجلة االحكام العدليه چنين تصريح گرديده است78اين موضوع در ماده 

   .»حجت متعدي است و اقرار حجت قاصره

اقرار باالي غير مقر و به : ا چنين توضيح نموده اندمحققين ماده مورد بحث ر

كه باالي  تواند و شهادت طوري عبارت ديگر باالي غير محكوم عليه حجت شده نمي

 را از او اهب خود محكوم عليه حجت است باالي كسي كه محكوم عليه، ملكيت محكوم

ردم حجت باشد و حتا در بعضي موارد بر تمام م دريافت نموده است نيز حجت مي

شود، چنانچه فقها گفته اند كه در موارد حريت، نسب، نكاح و وال اگر به  دانسته مي

  )7(. شود، مثبوت آن عام است و هيچ كس در آن حق دعوا را ندارد بينه ثابت مي

                                                 
6
ــحمد صديق راشد : ترجمه. قسمت اول حجت وسوگند. شـرح مجلة االحكام. محمد خالد اتاسي-   مــــ

  .1،  ص )1354انتشارات ستره محكمه، مطمبعه دولتي ، : كابل.(سلجوقثي 

7
ثر قبل الذك)ترجمه ونگارش( مولوي احمد گل، شرح قوا عد فقهي مجلةاالحكام، -     .62ر، ص ، ا
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طبق اين توضيح وقتي حريت، نسبت و يا زوجيت شخص به بينه و حجت ثابت 

شود و  ق همه اشخاص حجت پنداشته ميگردد، اين گونه ثبوت، عام است و در ح

  . كس اعم از محكوم عليه و غير آن در موارد مذكور حق دعوا را ندارد هيچ

  : گويد عالمه محمد طاهر االتاسي السوري در شرح و توضيح اين ماده چنين مي

كه در  اقرار خبر دادن از آن حقي است كه از ديگري برخود انسان است، طوري«

ر  ذكر ش1572ماده  ده است و قصور به معناي عجز است در اين جاچون شخص ب

تواند به وسيله اقرار بر خود حقي را بدون قضاي قاضي به  نفس خود واليت دارد، مي

صورت انشا ثابت كند، اما از اثبات حق بر غير عاجز است ، ولي در شهادت چنين 

و اين  نيست زيرا شهادت مثبت حق نبوده بلكه مظهر حق مي اظهار حق باشد 

تواند به نفس خود مثبت شود مگر اينكه به قضاي قاضي صورت بگيرد و چون  نمي

شهادت  مثبت حق براي عموم است از اين رو قاضي واليت عامه دارد، لذا حكم  او

  ) 8 (.»حجت متعدي است

  فرق ميان حجت متعدي و حجت قاصره

جت قاصره كه به اساس تحقيق و تتبع فقها و حقوق دانان، حجت متعدي و ح

اولي مربوط به شهادت و دومي مربوط به اقرار است، در امور ذيل از هم متفاوت 

  : باشد مي

شود و بدون حكم قاضي مدار حكم واعتبار   شهادت جز بر خصم قايم نمي-1

باشد و به گفته مقر رابطه دارد، لذا  نيست ولي در اقرار به حكم قاضي احتياجي نمي

  اراي ارزش و اعتبار قانوني است؛اقرار بدون خصم نيز د

حكم محكمه مبني بر شهادت « متعدي بودن شهادت چنين معنا دارد كه -2

باشد، اگر چه شخصي  باالي خصمي كه عليه او اداي شهادت شده قابل تطبيق مي

كه به نفع او شهادت صورت گرفته در محكمه حاضر نباشد و حتا اين حكم باالي 

گردند نيز قابل اعتبار و تطبيق   اشخاص ثالث تلقي ميكه در دعوا، ساير اشخاصي

كه اقرار به حق غايب تا  در حالي. است مانند دعواي نكاح، وكالت، نسب و غيره

                                                 
8
 قواعد كليه و ضوابط عموميه، ترجمه محمد عبدالعليشاه شرح مجلة االحكامالسوري، ) االتاسي( محمد طاهر -  

  .248 صفحه 1349انتشارات ستره محكمه مطبعه دولتي، : كابل. (توخي الهروي



 

صديق نگرديده باشد كه غايب بر اقرار مقر اطالع حاصل نكرده و از طرف او ت زماني

  )9( ؛»گردد نافذ نمي

ر برخي موارد عكس تر است و د  از بعضي جهات شهادت نسبت به اقرار قوي-3

  قضيه مطرح است؛

به اين ترتيب شهادت از لحاظ تعدي بر غير نسبت به اقرار دايره وسيع را در بر 

اما از حيث اينكه شهادت در قانون . رسد گيرد بناء به تناسب اقرار قوي به نظر مي مي

تواند،  رفته ميمدني محدود بوده و صرف در حاالت خاص و معين مورد استناد قرار گ

تر گفته شده است زيرا در اثبات تصرف قانوني در غير امور  نسبت به اقرار ضعيف

شود كه قيمت مدعي بها متجاوز از  تجارتي شهادت شهود وقتي كافي شمرده مي

كه اقرار به ذات خود الزام آور بوده و خود  در حالي. هزار افغاني و يا غير معين نباشد

رود لذا قوت آن نسبت به شهادت  بات عليه مقر به حساب ميبه تنهايي وسيله اث

1(بيشتر است؛  0(  

 در شهادت، اخبار شاهد برخود او نفع و ضرري را دربر ندارد، بلكه نفع و -4

اما اقرار به خاطر اينكه متضمن زيان اقرار . ضررآن هر دو به شخص غير متوجه است

ه غير برسد اعتبار ندارد چنانچه به باشد، بناء اقراري كه از آن ضرري ب كننده مي

پيروي از همين اصل است كه براي وصي جواز ندارد بر قرض داري ميت اقرار كند و 

تواند مگر اينكه اقرار كننده از  هم از مال متروكه ميت به ديگري اقرار كرده نمي

رثه وارثين ميت باشد در اين حال اقرار تنها در حصه خودش اعتبار دارد و به ساير و

1(. كند تاثير وارد نمي 1(  

اگر «: شرح مجلة االحكام به ارتباط اين موضوع چنين توضيح به عمل آورده است

كسي در محكمه به حضور يكي از وارثين شاهد آورد كه من از ميت، اين قدر طلب 

دارم همين اثبات بر همه وارثين كافي است و همه بايست در حصه خود تندهي 

                                                 
الم ظريف - 9 ندوي محـمد ـع دني.   پوـه  سـتره مـحكمه، مـطبعه انتشـارات: كـابل . ( وسايل اثبات دردعـاوي ـم

  .58ص )  ش 13 69دولـتي، 

10
مطبعه دولتي، :  كابل1355 جدي 15، شما ره فوق العاده، مورخ رسمي جريده» قانون مدني«  وزارت عدليه،-  

  ).1025(جلد دوم، كتاب اول ماده

-  شرح مجلة االحكام، قواعد كليه وضوابط عموميه، اثر قبل الذكر ص (249). 11
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رض خواه به حضور هر يك شان به طور عليحده شهود كنند و الزم نيست ق

اما در اقرار چنين نيست بلكه اگر بر ميت اقرار كرد، از مال مورث به اندازه . بگذارنند

شود مثالً دو نفر وارث يك ميت هستند و هر كدام شان  ارث او به مقرله داده مي

 كه فالني از مورث من كند مبلغ پنجصد افغاني به ارث برده اند يكنفر شان اقرار مي

پنجصد افغاني طلب دارد، دو صد و پنجاه افغاني براي مقر دو صد و پنجاه افغاني 

شود اگر يكي از دو برادر  براي  قرض خواه و پنجصد افغاني براي وارث ديگر داده مي

به برادر سومي اقرار كرد و برادر ديگر منكر بود نيز از حصه خودش اجرا شده ثلث 

  . شود له داده مي دست مقر است، براي مقرمال كه به

كه  شهادتي«: و در جاي ديگر بر توضيح موضوع چنين تبصره صورت گرفته است

به موجب آن حكم محكمه صادر شد، گاهي تعديت آن در حق همه مردم مورد 

  . قبول است و اين در موضوع آزادي، نسب، نكاح و امثال آن است

نمايد  كند بلكه خاص به آن هاي تعدي مي نميگاهي شهادت شهود به همه تعدي 

كه در همان قضيه حكم قاضي را دربر گرفته است، مانند حكم بر متصرف در 

كه اين ملك را از متصرف گرفته جاري  استحقاق كه اين حكم بر او و هر كسي

كند، همين طور كه قبالً توضيح شد حكم بر يكي از  شود و به ديگران تجاوز نمي مي

كند، بايد ملتفت بود   به قرضداري مورث شان حكم به همه وارثين تجاوز ميوارثين

گيرد  كه اقرار از شهادت در صدق كاملتر است زيرا شهادت شهود مورد اتهام قرار مي

اما اقرار مقر مورد تهمت نيست، اگر هر دو در يك موضع جمع شدند به اقرار حكم 

احتياجي  به تجاوز يك حكم احساس كه  تر است مگر در جايي شود كه آن قوي مي

شود مانند دعواي استحقاق و غيره تا براي  شود در اين حال به شهادت حكم مي

كسي كه بر او حكم شده حق رجوع برايش فراهم شود، اقرار در حجت بودن هر چند 

تر باشد و شهادت با آنكه  قاصر است اين قصور منافي اين نيست كه از شهادت قوي

منافي اين نيست كه حجت متعدي به شمار مي ار ضعيفنسبت به اقر رود، نه  تر است 

گرداند زيرا كه  سازد و نه قاصر بودن اقرار را ضعيف مي تر مي تعديت شهادت را قوي

  )12(. باشد كه ذكر شد مختلف مي جهات و علل طوري

                                                 
12

  .253-  251، قواعد كليه  و ضوابط عموميه،  اثر قبل الذكر، صفحات  االحكامشرح مجله -  



 

در حقوق مدني افغانستان طرز العمل تشخيص درجه اهميت، ارزش، اعتبار و 

اسناد تقنيني . در مطابقت كامل با حقوق اسالم قرار دارد) اقرار_بينه (داليل رجحان 

كشور ما با الهام از قواعد و مقررات فقهي در چنين موارد داراي احكام، اصول و 

 اصولنامه حقوقي 146چنانچه مطابق به حكم ماده . هاي خاصي مي باشد پرنسيب

كدام موضع با هم موجود گردند به جز در ) شهود(محاكم عدلي ، اگر اقرار و بينه 

 قانون 140شود نه به شهود و به موجب حكم ماده موارد استثنايي حكم به اقرار مي

اصول محاكمات تجارتي تشخيص درجه اهميت، ارزش و اعتبار شهادت در حل و 

  . فصل اثبات دعواي تجارتي به صالحيت محكمه، مربوط است

و » حجت متــعدي«دهد كه شاهد  به دست ميجه را يتآنچه تذكار يافت، اين ن

ه بينه » حجت قاصره«اقرار  ثابت گردد در بعضي موارد ) شهادت(است يعني آنچه ب

باشد، مانند اثبات  حكم آن نه تنها باالي محكوم عليه بلكه باالي غير موثر مي

  .زوجيت شخص از طريق بينه كه حرمت آن براي همگان قابل رعايت است

شود و بدون حكم قاضي مدار حكم و اعتبار  دت جز بر خصم واقع نميبر عالوه شها

نيست، اما در اقرار، برعكس شهادت به حكم قاضي احتياجي نيست و چون به گفته 

زيرا شخص : شود گيرد، لذا بدون خصم نيز داراي اعتبار دانسته مي مقر رابطه مي

تواند به  يت دارد و ميعاقل و بالغ و برخوردار از اهليت حقوقي بر نفس خود وال

به بقاي حق غير ) كه قاعدتاً ضرر اقراركننده و نفع مقرله را در بر دارد(وسيله اقرار 

اخبار نمايد كه در اين صورت ساحه تاثير اقرار بر مقر، ورثه و قايم مقام آن منحصر 

  . بوده و از اثبات حق بر غير عاجز است

نكه شهادت حجت متعدي است و بعد از در مقايسه با مطالبي كه ارايه گرديد، اي

تر است،  حكم قضايي به غير نيز موثر است، نسبت به اقرار ساحه وسيع دارد و قوي

ولي چون در شهادت عدالت شاهد مطرح بوده، احتمال كذب در آن نسبت به اقرار 

، باشد و نفع غير را دربر دارد راه دارد برخالف اقرار چون متضمن زيان اقرار كننده مي

  . تر است گيرد و از اين جهت نسبت به شهادت قوي مورد اتهام قرار نمي

كه قبالً نيز توضيح گرديد اقرار در حجت بودن هر چند قاصر  به هر صورت طوري

تر باشد و شهادت با آنكه نسبت  است اين قصور منافي اين نيست كه از شهادت قوي

  . رود عدي به شمار ميتر است منافي اين نيست كه حجت مت به اقرار ضعيف
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بخشد نه قاصر بودن اقرار را  به عباره ديگر نه تعدي بودن شهادت را قوت مي

كه تذكار يافت مختلف است  زيرا علل قوت و ضعف هر يك طوري. گرداند ضعيف مي

و از خود موارد به خصوص و معين دارد، كه موازنه داليل و تشخيص رجحان هريك 

  .، هر دو از صالحيت محكمه استطبق شريعت و قوانين و ضعي
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W��*0 ����  M�� �f� h�H �� �A J�+ ����� 9�8q� ?, �� #��� �  (�)w� �� 

 � ���B �V��! �� J�V� E]�% t���Vf #�3� �f�� �� �+ EF�� �� #��� �  �c��f�
 T+ ���� ��� ��, �A �*!� ���/' �r��s ���� �	, *  �� ���� �� W�8� W�]� #���

B ����!�s �� ��*0 �  �A #�$%� W�s #�3� �f�� �� �D� ����c� #��� �� �>��� ��*� ��
�V� ����  ��� �����f �GH ��.  

 #��� � �� ��q]� �  �� �
�� ���� �  �!��@�� �c�f �� ��&��-� � �� (	! �  #���
�c��� ���L�*)� ��.D� �� U�*)� �H 4� ��!� �F J��+ ���L�*)� *�" ���e!.  

£- Wא�� � E�*8k � J?��� ���' ��] x� W��� �A Y�*)� �	, �V� �� t��
 �  :
 �V�� �����  �GH J?��� ���' ��] x� W��� � E�*8k C*5%) #��X� _' ��*8F��

 � C���!� �� �� � |��2!� ?�/� � x� W��� }��&:� 6o � x� X� �!�X� 6� �.D� 6o W��
��8� ��!� ()q�-!� 6� (�8!� ¤:�� 6�5�� #�2�()£ (�c�BK :4��� �� �H #��� : �A E���

� ��] �&:� �� ��D� ��8)� EB �GH �!�)� x� �! ��*  �A �V��� �,��^ �A �� �� #��
 6�5�� �� �V��� C��M �� �V�� b��&! �� �� �M���� �!�)� x� � ?��� ���' x�

�� �� 6��� �� �V�� ¤% x� (�B � �� �-��� �K�� (+���(.  
¥-� C*5% �A 4��� �� 6���� �� #�3� #�' �	, #���  x� � J?��� ���' x� ��] �&:

 ��*�  �  �	, � �A �� �V� ���8� �� ���̂ ��B �	, �� �c��� �� ���̂ ��B ���! �! �!�)�
�>�� W���� t�~' 4� �*� (L!�G� �  �� t��� �*�.)¥ (  

¦- � �����-�� � �� *8&	�  EeF �!�)� x� �A J�� �'�&�� ����� �	, � C��8' #��� 
� ���e! ������X�� �!��� ���$�F *8&	�  �� �V��.)¦(  

 ���&' ���K� �� E��+ JE��� �	, #��� �A �>�� �� �k�� �GH ���L�*)� ����  �! ��
 ?��� �f*&$�� C*F� �� ���� �����-��� �H J��+ W>�!�� ���e! C*F� �� ���� �A �� #�3�

�V�.  
�����G� �!�s � �A J�� _�� ���.k �� Wא��V� _�� g�/� #��� � ������X � ���e! �

�*! C������ �� W�]�.  
��D���F*B �*�� ��� �  _�� ��§�e� #��� � ���,�  �����)(̈ �  �A ���/' �V��! 

�� �cX� ����B ��'��� �� �!�]� ���X.  



 

Y!� ( �  4� C�{ EeF �A W��!�� ���B �� _�/� ������ �� ���L] �  �	,��� �!�)� x� � 
�� �!���� �*� �	, .  

t (W*!���B �� 6�&�� ���B��� �� ���/% �� ����L] �  ��	,� �� ���*8&	�  � .  
� ( �� (�k J��k �!�&'� � �A �H �	,*  �� JW��!�� 6�&�� ����B ��)� �� (���� � 

t��� �� t�-% J����&)� �� t�~' *8� � ©M�� .  
?,�� :$! � ����)� �� J¤% JC��M J�K�� Jb��&! �$! �����8' �A ()�*+ ��B ���k� �

 W%�א��2 G+ J��� ���� �� ��*^)C�:���� (�>����+ �� . �  �� �$������ �  �A
�V�� �:B ����B�� �̂ �� E2L�.  

¦-��F�  : �$! ��c�k �$�c� ����!�s b���*� �$�F � �A �� *���� �� W�]� �	,
�� ���/% �����eF � �&%� ��] �� �$�� �*� �����eF � J�$�� �*� ��  �� ���� � JW�� �

 � ��� ���� �� W�� (��'� ���/% � �$���� �� �����! � JW�� ����� ���/% � �������̂
�>��F�� �� �F*B �  ���F�.  

 �  �� �-�� ���X ��f*� ��c�k �F*B �&.� #��� � �A ()�*+ �� �!�/� �� � 
�>�� ����c� #�$%� p�B*� ���  ()�*+.  

�� (	! �  ()�*+ :�� �� ����� J?$%���� �� 6��)ª ( ?, �� ��X ()�*+ M�� �f� 
4���)«(���� �%�q]� ()�*+ �  : � �A J�� �'�&�� ������� �� �!�]� �	, � ()�*+

�� �r��s �*� �����-�� ���� �� ����� � �qB�� 6�-�� � �� �!�)� x� � �qB�� 6�-��.)¬( �� 
C��8' EB �  :� � ���^��B � �A �� #�$%� ��&' �	, ()�*+ �:!�2� ��*F��� ����

�� ��f�� ���e!.  
 ��&' �� *���� �	, W�s ��*� �GH �	, �! J���� ?, #�$%� ��&' �A �� ���$%� �'*+
 ��eF ������X �  ��	, � T�F �H J�� ��+ W>�!�� ��G! j��+ � �A J�� �����3�

 �c� �V� ��eF �� �V� �r��s �*� EB �� �$�c� ��eF �� �V� �&� ���A ����!�s ��
 ��{ (��&w � W�� ��+ �V� 72f � 7]�f �A �� �$! ���s � ¤���� ���0*2� ��*^

 _��� �A �� ��� �� �� �+ h�, �� �� ���) �  (���� � �*��� W�� �A � �A h�H �	,
�$���� (B��5� J�$���� (���' J�$���� ���k� �$! �� �� gX �  �̂ �� ( ��� �� ��

���� W�� �A h�H �	, ��)� ������ �� gX �  ���e! ����� � �
��� . �$
 �� ����f
 *  �A �GH (!�% �	, �! ��*  J�*�� �c�f �  ���� ��{ 6���� � W�� � �c��� ���� �� _���
 �f� �A �� �*8F �*B�*B J�D�� ��*���  �VeDB �� �� ����� �  �� �� �+� �*�� (����
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�� �  �� �� �� (B�� ?�*� 6o*� �  #�$%� ��&' �'*+ (B�� �*� (%�*] �  �� (B�� ��
�� (B�� �*� S�!� (!X� �  �� �� �� .  

 ()�*+ �� �F*B ��� �A J��D��� �� �F*B ��&' �� ���! ��� _�� #��� ��� �G� �
 7��*� �  ��*, �A ��+ ED�� �� �F*B ��� #�$%� ��&' �f� �A J�� #�$%� ��&' ��)�

�V�H �*�.)®(   
£-C���8'  : ��&' � ()�*+ � �H J�� #�3� �����8' � ?, �� �GH ��&k �! ���$%�

 ���  6�&�-� _��� b��&! �$! ����� ��*� �*� (8:� �� ��F� �� �  �	, 6�^��B
 � �� b��&! �
�� �)&k � M�� �f� J�V� ��� E� �*� ���a*+ �!�s � b��&! ��F�

�f� J�� ?$% ()�*+ ����� � �A JW�� ��� ������&! �M��k �� ���*�F� �K�� M�� 
 6�5�� � �$! �>����+ ���K�� ��L� �� �w*0 �A J�� �GH �!" �! �����8' � JW���

 ��8!� #��� � �$! �K�� ��L� J�� �*0 4� W��� �A W��� �K�� ��+���) J?-!����
?-���  �� ?-!���H ( J�K�� ¯�� �8�+ ¤�  �� �8�+�� � �K�� ¯�� �0*' � J�K��

 �K�� >e+ �� (+��� �  W!� �+�א �����8' � E��� �K�� 9�q� ���� ���� �� W���
�� �GH ��&k.  

 �A ����� 4� �B h�H �	, �A J�� ?, C��M �GH ��&k �! �����8' � M�� �f�
 �� ��H �� �� �� �-�  ��/� �A �� �*8F �*B�*B J�� _�@H t�2� � �� ���!��

)C�����% (� � �� W���� *D' �� ���]�% �  �$&
 � M�� �f� J�� ���!�� �  C���
 � ?, �� ���*�F �� C���] ��L� ��� ��*  �GH �����] �w*0 �! J�� 7k�� C��M ��

�� �GH �!" �! �����8' .  
 � �� ¤% �A J�� �*0 ����B �A �	, *  W�� ¤% �GH ��&k �! �����8' � M����&,

 �  J�*!� (@r! �� U��2� ���e! ����X�� � �� ��� �  �� ���� ��*�B �� ��� *&' W�s
 �*0 E�� �� ����� �!�)� x� � �� (����� �� ��&�:] �A 6�&�-� J�!�B °E��' �  ��
 �  �����8' � ?, W�� ��� �*&' �� ����% ��L� ��� ��*  �GH ¤% �w*0 �! M�� �f� J��

J�� �� �!"  
¥-�2G+ Wא�%�  : �� ���*�� � �A J���� ���� ?, #�$%� ����� � �� C�:���� �A

/% ����F J��� J��F J��a J�/L� �� j�w� J7-� �$! ��/% �X�� � J�/L� �� *.� J��
 ��$� � J�>����+ �� �� ±�*�� �� W*! (�X� ����B �����A��*  M�� �f� J��.� �� J6�)!
 �)��{ �  �/' � ��$� � �A #�$%� �	, W�s ���  ���&�F *� ��$� � �!��� �GH E�  �!

�%� �2G+ � �� �>�� �� b���� �!�)C�:���� (�>���� #�� � .  



 

¦-#�$%� ����  : ���/% �� �!�� �  �*� EB �! �� J�c� �V� �� �!�)0� �$�F � �A
 J�*� J�!�L� J�*^ ���k� JW��*�  �� W���  �! �*! �c� ���  �V$�*  �VG+� �� ���A

������ � ���̂  ���B � �� �>���� ���� �  �����)� � �A ��� ���� �� �!��% J(�*+ ���e! �
 �*� ����� �  ���K ����� EeF �� �>��! ��� �� Y��$� �� �*% �  6�^��B�HJ��+ ���

�+ �� _�c� ���A �� ����� ��*�.  
n-#�$%� ���q��  : �����$%� M�� �f� J�V�H 7��k� �� ��/% #�$:� �� ?��%� �A

�� #��� � J���+ J����s #��� � �����&�-� � �$! �>�� E�� ?, (���� �'*+ ?��% 
 �&$:� �� �5�� J���� �� Y���� ����!��� �$�c� b��*� ?��% �� �$�F� J(�!�-�

��� ���� �� �������� ��F �� #�' J���c�k.  
l-C�B�/'  : � ���A ��F�� � �$�F � �� ���M��� � ����*�� � �A �� #�$%� �	, ��

� _�� �  ��!�s ���*0 �H*� J��+ j�*D� ���e! ����� p�85�� �� ?3� EeF �� ������ �
 ��k ���e! �	,� V�� �*�� ���� �� �� ���)� ����B �A*  ?, �A �� J�V��� #��� �� ���K

 9�*a �)q� � J?$% ���� �*  gX� ���e! ��f� �$! ��+ E��s)�$��,��X ( ��� �  ���e!
 ?k� ��� �� E,� ��� �  ���e! ���M � W�cM)E�D���²�� �  ( �  SG+ _&! h� * �A ��

�M cX ��� h�H �� M�� �f� J�>�� E,� ��� ���� �  �B �	, �A �% U~� � J���r!�� ���
 �qF �  �� �� �+� ����� NL� � �H J��+ j�*D� ��2� ��K�� �*� �2� �  _��� �+
 W��/� � �A J�>��MX (�� ����B �	, *  �� �+ WK�� �GH gX��A � h�H �� �*�

)� �'*+ �	,�� J����� 4� �B �� ���� ����B�� �� ()�*+ �  �A �� ���^��k ���
 ��k �*��)� �A J�V��� h�� �� *�o�� �� ?��% ()�*+ ����� M�� �f� J��+ 1�*2�
 J�*��� �� ��!�s �  J�+ �� b���� (���� �� "�" �� ��!�s �  �H*� J�V� 9�8q� ����*��* 

�+ W�s *	s ������ �� ��-0.  
�!�s ��� �  �� �A �� �*8F ��B�� �� ��  #�$%� ()�*+ ����� � ����B ����*��*  �� �

 �� ���� (��$% ����� � J�D� �� �*� ������ �! ��!�s W�" �f� �B ��� ��, �� �+
�!��� (���� _�"�" �� 1�] �� �*&�� EeF �  �A.  

�- ����!�� ���� �! �$�c� (!�� ����� � �A J�� #�$%� �	, �� #�$%� ���&!� _�B 
 J��&�3�� �*� � ��k �� �!�� � JW�� ����)� �*� �����&�-� *�f� �� (!�� ����� � 

 �����&� 4���� � �� ����!�� �  J#�$%� _���-� � M�� �f� J�*! W�&�+� ���$%�*  #�3�
 W���0� �� (@��  ����B �	, *  � � ��,�)� �� ������ ��*� b���*� ����!�� � J��/% ���̂
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���!�� � �A ���A ���� ���� �� �*� #�� �  ���$%� ���&!� _�B� �!��� p�8��� b���*� �
�>����.  

�-#�$%� �!�� �� ���2���  : ���*�/0 �� �!��u � W�� � �� ���̂ ��B �A �� #�$%� �	,��
 ���� ���� �� JW���� ��� �� ��2��� ���*0� �� ��!�s� JW�� ���/� W�&!� (�B� J9%

�� E&�D� ����B.  
����� �� E�5L� ����  �! �c��� ���� �� _�� � ()�*+ ����� �A J�>���^*H �GH �

 � �A �� �F*B ���� �  ()�*+ ����� �A ��8� ��&, �!�� J�*! U�, 6�&�� ���A
 �� ������� �)w� �  �A �$
 J�*! *� �� �*� ������� ���� �)w� �! J�� #�$%� �����)�

*���  �� ����� ��a�B J�*�� ��
 *$0 ���*% �� �!�% � ��8�'� �� �*,��� �
��� ��� �� ��
 �� �+� �*  ?$% �� �
�� ���X (�&��% *� 6���� � �A �+ �	, J�>�� W����

�>�� E�B �� 9% �D��� ���X (�&��%*� 6���� � �A �	, �� �>�� E�B 9%���.  
 �  ������H ��a�B �� � �� �  *$0 (�*% �� E% � �� ���$%� ()�*+ ������ ���

6�-�� � 6�+ ���/% � �� ��� >f ����B�� ��V� �f�  �� ��� *, �  �� J��� ����H 
 �  ���X� �*,�� �  �G� �! C��*w � �5� ?, �H �� J�>�� W���� �/��/%*  ��8�'�
 ?$% ������ �  78� �*,�� �� � ���e!�A � �� �� J�� �V� ���] ?$% �� j�w��

�,�+ �A �$! �� �� ����F 9% � �� ���� �  �� �+� �A �� �� J�� _�f��� � 4� 6�
 �� �  �A ��8� �	, �� (�)��� �  �A �V�� ������ �/��� �� ��� ���� �  �! #�$:�
 �� �� �� I� ��+ �V�� �GH�� �*B� �� 6���� �A �� �� �� �� �V� ��X*� J��+ ���
 �� ��X�% ���� �  �5� �$
 J�>�!�% ���� �� J�� ��+ ��'� � �� �  ���� ?$% �A
 J�� ��+ �~0�� �5/� �  C��*w � �� *,�� �  �!�� E&' �  *3� ���:! ���� �! �� * �̂
 ������ �A �� 7k�� (�*% �� E% �$
 �D� �!�!�% #�*% �� �!���*% �D� W�% �F

�� �*� E�!� 1�:] �  ()�*+ � . �  #�$%� �����)� � �A ?!�B c� �!����� �*8F ���
$%� �!�" ��� �� ()�*+ ����� *, �� *,�� �  J������ EB �� }�5� �� J�>�� ��2�0 #�

 J��� ?$% ³-�B �  (�)��� �� (/�/% � (���� ��� �-�� ���X �&��:� *� 9% �� E&'
 ��eF �A�A �$! ���*  �  (���� � J�*! *� �� �� �5� �  ?$% E&' �� �� �@�  ���� ��

�����F� �B �A �^�� �� �  J�V� ���a �*� �qF �  ��� ���� ��a � �� �BK �  4� 
 4� �H EB �� �� �� ´L! �f�� �!���� �  4� �2� �F JV�� �*  4� ´L�� �� ���
*^�
 � ����B�� �k� �! �!�� E&' *,�� �  �w�� J�>�� ���� �� �5� �  ��a� � �� J(��f
 �  �A �+ �!�� ��L� �� �>�� ���� �� ��a �� �� (���� �  ��� J��� ?$% ��a



 

 M��k ��{ �  ��� 9�)� �B ���0 �� �F �V��� ���0 �*� ��� ��eF �! �V�� � �!��� ��� �
��� ��r��s ���� �qF � �A ��.  

 �*  ��B �� �V� *8F �� �� 4� �	, �F J�� �V� �*B� �� 6���� EeF �A�A M�� �f�
 �  �� �V�� ?$% �*  ?, �w�� �� �V� ��  ��eF �*B� �	, �� �V�� ��'� _��� EeF�

5� ��� ���� 7k�� �  (���� � �F �>�� E�-F� �GH�� _�� �� �>�� ~0�� ?$% �� �� �
 ���  *� �� ���*  �  ��0� � �L��� �5� � �A ���^ ��* ��B J��F�� �GH�� �*� �A ���
 ����� W����  �*� ���� ���� �c��� �� ()�*+ �  �*� �!���*3� �  ��X�% � �� ���

� �5� � C�*k� EeF �w�� J�+ �� W�&'� W�s �� ��� �*�*� �� C���A �  ��8�'� 4
 �F J��� �� *3� �� 4�5� � ©c� ����� � �� �-�� ���X ��2�0 ���� ��&, �  #�$%�
 ������ �� I�5� �c��� �A ������ �� µ�� ���Fc� *, �! �� ��� ��V�H �@�  � ��L�

D� �� �V� ���  *� �� �*� ����F �c��� �*�A �� J�V�H ���Fc� ��*� �� ���� �X�� �
 (F� *�" �A �� ��8� �� �! �� ����� ���0 �� ©c� ����� � ��B �� �V� ���  ����! E% �

4��� �����B 4� C��] �A �� �@� � *�" �  �./0 �>�� E�� : � �� ��-� �� �  ?$%
�� ��� �eA*� �� (���� �  ��� �� ���� ��B *  �!�]� 4��5�.  

 ����� ���B �� ����  �  �:!�)� � C*F� �� ���� � ���^ ���B� _�� g�/� #��� � �A
 *, �  ���K � ���^ ���B � ���B� �� �GH ��� �! C*F� �� �� ��&)���� � �A J��f�� ���e!
 ()�*+ ����� �  �A J�V� �� ���  �H #�� ���� �B h�§�, J�*! #�$%� ���  �� ©c�

_�� #��� � �$�B J�� �� ��X E% � �	, � �� ���B �A J�� #�3� #�' �� E��+ JE��� J
�+ �f*&$�� C*F� �� ���� ��	,� �H J�!�B�� �����r�� � 6�̂.  

  
���~F�����~F�����~F�����~F��        

[.  Jh�s ?,�� J�A�*� ���F 7�� �&��� J��' _B 7�)+ _B �&%� _&%*!��8'�B� J4 ��-�!� _��n�n�� . 

.̀  W�� d�A � y�B*)!� 7�$!���� J6���M ?�*$!��8' �����!� J|�'�!� W�]�[n�[) � (��. 

i.  J|�'�!� W�]�[��� . 

n.  �!�X� y)8q!� y!��*!� y-��� J6���&%� �&:� ���M J�����X� y)�*D!��]�/�[n`l) �� (��. 

l.  J#��� C���D��� J���� �&% � J_��� ¶��B ��,*0[i�` JW�� ��k J#��.A d�A �ln�� . 

�. D� *	]� t��0� *��� ?k*�� J������ ��'X��B� J�)&k M�&� I�, �8qF J#�� d�A J6�-%� *[���� . 

�.  W�� d�A J6�-%� *D� �&��� ���)!��8' ?k*�� JC���+ ��&:� ��+ J�u��M _��o #���[i�`) �� (��. 

�.  J����� ���f���B� b��F � JE�F _�-% ��:�� �&:� ���,�  J���8� �./0 ����� �[i��) n� (��. 
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                 �	, � �� ����-� �./0 �  �� 1!�2� �	, � �� ����-� �./0 �  �� 1!�2� �	, � �� ����-� �./0 �  �� 1!�2� �	, � �� ����-� �./0 �  �� 1!�2�
������������        

                                                                          _��!� ��] �B�  
  
  
  
  
  

 E��-� �./0 C��M J�� 1!�2� ?, �� �GH ����2� �)8� �� �'*0 �! ����-� �./0 �
 � �� *2' ���� �  ��% �� �� �c�k �F*B ��� ?�' � �/0 W�]� � �� ��+ ��B ����B��

V$��
 �� � J�!��
*^c� �k�� � �� �V� �B*' �  �� ��+ ���$��� �^�� �  ?�' �
�� �cX� ³-�B*  �:!�2� � ���u���0 �� ��2�0 �����L� �� �&$:�.  

 C*Fo �� ���� � ��	, � �� �	, �  �A ��§, �����A �	, 6�-�� ()�*+ �����
, �  �A ��� ��� �r��s �  4� �GH ���A �	, �! �� �� ��@	� (:�2� �� ���� � �� �	

 �! ()�*+ ����� � �A �� ��MX ���e! �.��� � �� J�� ��*  ��B �� ��-L� C*Fo
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 j��+ � �A #�� �V� ��B �:!�2� �	,*  ?, ��.�k� EeF �H �V� �*8F 6�
 �:!�2�
�+ ��P� ����! 9% � ��.�k� �	, � �� ����� �  �A J�� t��q� �� ��2/�.  

�^ � (:�2� 4� �*L� �A 1!�2�4��� �� �w � ��-0 � �� �$�� J��r�� J�)£( � 
�V� Y�*)� ���� �!��f #��� �� �BK �  ?�' � �/0 W�]� : � �� W�8�k ��r�� J��^ �

�>�� E�� (:�2� �� �!�&�F ��-0)¥( (:�2� �A �$�! �� E�2L� �  Y�*)� � ������ 
���^��B � J�� ��]�/� ���  �	, �A J�� ����� ��2/� � j��+ � C��8' ��	, � _�� � 

 �	, *, N  �� ����� W�� � ��	, � �� (��L% E/' � ���^��B � E-� � ��	, � JNL� �
 �  �0� �� �-L� �	, �
*^ E�X �!c� ����� �! �� �����0 ��]�/� ���  �f�� �A �+

�>�� E�� (:�2� ?, �� ��-L�.  
�� Y�*)� ���� (:�2� #�� �  ?!�)!� Y��� � ?!�' EB ��:�	, E)0 � � �A *�� 7�*� 

 �� ��2/� j��+ � �A #�� �>���� ��*� �^�� ���� �  �*� �����f �  �qB��w �'*+
�� �!V� ��� �� C��)� C*F� �� ���� �.)¦(  

�V� Y�*)� �Vr��
 �� ���e! (:�2� � ?, ���-�*!� �&%� M�� �f� : �	, (:�2�
�>���� �� ��� �� E/' JNL� J?-k �A 4��� �� ��̂  �� ��� JC~!)(̈ ��+ *�{ ����  �! 

 �A #�� 4��� �� �w ����L� � �� ��r�� J��^ 1!�2� �A �>����)� �� �GH ���L�*)�
�� �!V� ���  ��� �� E/' J?-k J��!�s J�*0 �  1!�2� �f�.  

 ���*� �� 1!�2� �	�� J1!�2� *8�)� J�� �!�" ��� �  1!�2� �G� �! ��8�'� �
1!�2�)ª( �� �  1!�2� �A ���e! ���  ��B � ����-� �./0 � �	, � #�� �A J��P� � ��B

 ��� �f� �A ?!�B ���f �� J�� ��c� ���� � �������.�k� �  4� #�� �� ��c�k ³-�B
#V� �0*)� �̂ �� ��! �  1!�2� �!�".  

£-1!�2� �*8�)�  : g��� �� j�&k� JS� �'*+ �  4� ��8�'� �A 4��� ���:!�2� �	,
�� ��B�� �*�.)«(�)� �� ��  �V��� ��8�'� �� �	, j��+ �A 4��� �� ���$%� �	, 1!�2� �*8

C����-:� �� C��k�% C����*w �$! ��� �����f 9/:� � 4� �GH ���^��B � ��.  
 �� �� ���.�k� 4� ³-�B*  �	, ��� ��c� W�8� � ��� �  \�./0 �!�s � 1!�2� �*8�)�

$�� �GH �:!�2� �*8�)� � ?!�' �./0 ��, J�V��� ���^��0 �� �  �$! �X�� �+ �� ��
4��� ���-�*!� �&%� ���c� : x� �A ��� ³-�B*  ���$%� �	, � �����.�k� EeF �./0 W�s

 �:!�2� � �B �� �� �� �!�F �GH ��!�% ��� �! #�$%� �f� �� �� �V� j�*D� �	, �!�)�
�~� �!�s �  1!�2� �*8�)� �A ��+ ���k �� �� �)0� ����L� � �B �� �� W�8�k � �� �8,

��c� W�8�.  



 

4��� 6�,�  ()�*+ ����� � : �A J�� �*� (�' �  W��)� ?$% ()�*+ ����� �
��$�! �*,M�B� ���c� �� �  �$! �>�� E�^ ���@� �� ���' ?$% � (:�2� �� (�' �f� :

 ?$% � (:�2� �A �V� ��B�� 4��� �� �� ���B �� �  6��*�  7,~� �)0�+ �� �L�% �
�' �f� �� (�' �/�/% � #�$%� �'*+ �A �� ���B �� �  W�s �� �� ���@� ?$% � (

 � �� �	, �  �A ���� ��� h�H �  ?$% �'*+ ���� ��, �� �$����� �:!�2�
C�*  �� �� (:�2� �����-��)¬( �A J�>��B�� �*8F �� �GH E�2L� ��+ *�{ ����  �� 

%� ³-�B *  �	, � �� ��+ �V��� ��8�'� �� �:!�2� �*8�)� � �A �$
 �� �+ ��B #�$
4���*0 �!�)� x� �$! �� (B�� �*� j�&k� �� (�� J6o*� �  ��8�'� �:!�2� �*8�)� : _�

NL� *�	B }�-L� E�� _� ��� E�O�*�� ��B ��' ��8�� T!{ Ek�.)®(�c�BK  : ��� 78� � )E�� (
 �� ��$�!)\ V� ?$% ( ���O�*�� ��B *  >���)t�/)� � ��X �� ( �$D�B �A *, ���� 6�+

� W�B �! �B NL� �� ��K�� �A h�H (�GH NL� EB ) Y�*+ (�� �� �  (�� �� �  ��
 \�*/� �� ��f�� ���e! ��� �� �� ���O�*�� ��B �  ?$% ��2� � �A J�>���^*H �� ��
 �� *a�F �  (:�2� � ���^��B � �� �D� V� �/%�� �  h�H �� �+� ����� NL� � �A

��+ j�*D� ?$% .� �f��
�� �� Y�*+ (�� EB �  M� : ��)q��0 y���-!�� ���-!� �
�&.����.)·(�c�BK  :�V� �*  ����X ��f ��� �� ��f ������ � . ���e! ��� �% �f � ��)�

 (:�2� ���^��B � �� ?$% �'*+ �� �  �� �+ � ����� W�� � ���^��B � �A ��f��
 J��G��� �*� �f �  ���!�� ��	, � �H*� J�� C�*  �� Y�*+ (�� EB �  M�� �f�

�
�� :6�/�� ?$�)! ?$�8� _� _�~!� ��' 7�� �&� #��2!� ?$��' 7��.)£¸(�c�BK  : �*0
 �! ��G  = ���-� �	, �  �� ��+ �V� �*0 �A �$! �K�� ����B ���� �  �� ��+ �V�

����� 6�
 ���� �A ��� ���e!� � �GH ���� .(�' *  ?$% � ������� W�s ����  �� �� 
��� (!X� ���$� ����B.  

 ��� (!X� (�' *  ?$% � �A ��f�� #�$%� ���� ?, �� �����%� ��8� �  M�� �f�
�c��� ��!� 4� �r��B ��
 �A J��+ j�*D� ���e! �:!�2� � �����-�� � ��.  

�����*0 J?��� ���' x� ��] *8&	�  >���M :6�85f �, � _���� _�B ?$% _�5/�X.)££( 
�c�BK :� �  ��2�0 b���*� ��� ���� �� 75f �� �2f �  �w�� �A �� (!�% ���

�V$�� . �	, J��� ��� �GH �5� � �� (!�% �  75f � 4w�� Y�*+ ���% �� ��
 �� J�V� �� C�'�*� (!��' �+ ����� J�� W�	D� �*� �+ EB �  �cM �	, � �A �$


�+ �qF �� ��2�0 � .  
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��f�� �� Y�*+ ���% EB �  M�� �f�) :�?��� ���' x� ��] �8�!� 6 ( *.3!� ��]
W�� |��2!� �0 ��M� �! E�� ?�� �&�0 }�-&F :��!�� h�{�� � : ��� ��-0 }�-&F (��]

_��.)£¥(?��� ���' x� ��] ?�*� �8�  . �A �� ��� JV�� ��)�� ���  b��&! _�@e� �� �
��] *8&	�  �� JV�� C��M �� b��&! �A E��� �����A J��
*u� #�� ���� ��� x� 

�V�� . ���� ��� x� ��] *8&	�  �� JV�� ��)�� ���  ���� �A E��� ���� ��	,
 �  �� �A ��f�� ���e! ��� ?$% ���� ��.� � �A �� �*8F ���$� ��!��� J�V��

�� �*�8k ���e! �	, � W�� ���� ��.� � �+�� 6�2/� �� �� �!�����M �� ����&!.  
 ��� �:!�2� �� ��]�/� � �*8�)� �! C����-:� �� C��k�% JC����*w ���!�" �*�

 J��+ ���e! (��L% � _��� (�'�*D� (B�/' �� ��k ��*� � M�� �f� J�� �GH �:!�2�
 j�*D� ���e! ��� �% �f � J�+� ����� NL� � �A ��+ ��� ���e! ��� ?$% ��2� �

D� ���e! ��� �% ��M � M�� �f�&, �� J�+� ����� W�� � �A ��+ E-� � �A ��+ j�*
 �'*+ �  �A �� �GH ��&k �! ��]�/� �� �:!�2� �*8�)� � W�s �� J�V�� (��L%

�� ��@B�� ��8�'� 4� �� �	, �� ��f�� �� �]�2�.  
¥-1!�2� �	��  : (:�2� �� �,�  �  �!�/)!� ��{ ���
 � �A 4��� �� ��X�&�%� �	,

��� �GH ��8�'� �! �	, ()�*+ �F �>�� E�̂  ��^ �� 4� U�F �  �	, � �� �� �V� �
�c��� �r��B �H 4� ���e! (%�w� �� � �A �� �V� 1�*2� ?$%.  

£- �  ��f � ()�*+ �A JW��� �K�� �̂ �� �&�% �  �� ���L� �  ���e! ���!�� �� ��f � 
 �V� ��Mo #�f �A �� �� 7k�� �	, �  E
 �V��! �  J�!�
*^ ��	! W��� �K�� �� 9%

F �� �����$-� �� ?, �� �� W���Mo #�f� �� ��f �A 4��� h�H �� J�V��� h���
 J�-��� �K�� �A �� ���f��  ���e! *kM � ��� �� �� ����� W���� ¹"�" �� �����$-�

�� U�F S� �'*+ � �$
 J�*! �� ���8�'� �� �� ��	! (:�2� �� .  
¥-�8:�-� �� E0� �� ���� h�H �� �A J�� ��	! ?, (:�2� �� M�� �f�  ��*� C

 � _�� g�/� #��� � �A �$
 �+ ���  �GH �5�*0 �� ���K ���� � �! �	, �A �����
 �A JV�� ��� ���e! C*F� �� ����� �A ����� #�	�  �� ����*�  EeF J�� _�� Wא��'�

���B�� �� ���� �! C*F� �� � ��B� ����.  
¦- �� �$
 J=� ���,�� �GH ��' � �A WK� ��*� �	, M�� �f�  ()�*+ � (:�2�

�� ��c� W�8� � �� J�� �� *$s �  �*� �]�2� �!.  
¨- �A ���e! ��� E����� ���-� �� �!��*B�*B �� ±�*�� �  ��� �� ������ � M�� �f� 

 S� ���*� � �A �$
 ��+ �!�
*^ �	�� (:�2� �� �� J�+ ���-� �*� ������ �� ���



 

4���*0 �!�)� x� �� E&' U�F �  :x� ?$�] �� X� ´% E�� *�~! ?� �!�� �0 
_����.)£¦(�c�BK J : �  x� �� ���� ��� ?$%)� ±�*�� � 9% ( ��+ �A �� ������ X ��

 �*! ������)���*�� �! (������ � �F*B � E�� �  . T�, �� ��X�� �  (�� #�� � �� ��)�
 ��� �A �� ��'�� �� �!���� ±�*�� � �� ��	, �� �� �c�� � ���k �� ���� �B �� T�,

 W�� ��&�� �� �� �$��k ��� �� T�, �� �� �^�� �  �r��B � �>�� �!���� �2% �$��k
�>�� W���� �� ���k��� �	, 4� �&�� ��B�� �� T�,.  

ª- ��� ���� �� W�c�k 6���� ��*� �� M�� �$! C���F ����� �� #�*% �	, M�� �f� 
 �f� �� J�+ �V� ��� ��2��� �A *a�F �  ��� J�� ��c� ��8�'� � �� �	�� 1!�2� M��

�� ���A U�F *  �]�2� �'*+ � �$
.  
¦-1!�2� ���*�  : �� (B�� �� ()�*+ �  ��8�'� �� ��	! �	, � �A �� ���A �	, ��

�*� j�&k� �  ?, �� �� S� �  �� J��.)£¨(  
� �A �� ��^ �	, �� ���fK ������M �� �c��f�� ��^ 1!�2� ���*� �� (/�/% �  
 4� W�]� �� ��2� �� ��� �§, �^�� ���' �  ���  �! 9/:� � ��	, � ()�*+ �����
 M�� �  6����K � �!�!�8&� �  ���� �k�� �� ���� �� ��� (!X� �!�� C�'�*� � #��! � 
 �� W�" #�� �� �� �Vr��
 �  ���� j��+ �� J�>�� E�^ ��*w �� ���A �  �� ���Fc� M��

����X ���)� �H J4� I�+ E�� 1!�2� �/�q� ��)� ���*� ���� ��8� ��! �� �V� �� �� ��
I�.  

 � �� 1!�2� �*8�)� �	, �� JI� I�+ ���� S� ��F �� �� (:�2� #�� �  �*�A ��
 �  �:!�2� ���*� � �� �� ��	! �	, �� U�F S� � �A 1!�2� �	, �� I� c� ��8�'�

�$! �./0 ��
 �A �� U��F� �� ���� �� �� ���� � 1!�2� ���*� 6��*�  7,~� �$!�� � 
�� �V� ���L��� �GH�� �� �����.�k� ��eF �  �� ��� �*� ���a*+ ��
 .  

£-�*! �� C�0��� �GH ��2/� �! j��+ � �B (:�2�  . (:�2� ���*� � M�� �f� ��
�*! �� �w��)� �*� ���X� �)q� �! �B E�!�.  

¥-� ��)� J�� ��)&!� W�/)� �B 1!�2� ���*�  �A �*! ����L] ���� �B 1!�2� ���*
���� 4� ��	, �+ ����c� �������F �  ����/' 1!�] �� ?!�� � ���.  

¦- �*�A �� J�
*^ E�X ���� �0� � �*% � W��� E�!� ����B �:!�2� ���*� � 
J�>�� ���  �� �*% �  T�F �� �D� (��'� 1!�2� ���*�  

 ����$!�� � 1!�2� ���*� ?, ��B��% M�� �f� ��eF �  �� ��� �*� ���a*+ ����  � *�H � 
�� ���-F� ��� �GH �� �����^���0.  
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 t�B �  g��� � 1!�2� ���*� ��	, JI���� ��8�'� �� 1!�2� ���*� �0��+ �� U��%�
�� �V� E��+ �� EF�� �� .  

 �$�B ��� �� 1!�2� ���*� �̂ �� �/�q� �  �0��+ �� U��%� �A ?� Y!�G� �*� ��� �M
��	, � �A ?���� �, J�V��� ��8�'� �� �:!�2� ���*� �� �����.�k� �� ���^���0 �  

 ��B ��&' �  �F J��f�� �� �� �:B �� ���B��� �  ��	, � �*� 6���' �� �  ��	,
 �^�� �  WX���� �� (�% � �r��B �H 4� �B ������ �A �� ���� 1!�2� ���*� ��	,

�V� ����c�.  
��X �  ��B��% �� �$�!�� �� �� c� W�8� � 1!�2� ���*� �A J��� WX���� ���X� �

�� �!��� E�!� ����B�� ��� .  
£- �� ���� ����B ��X �  �:!�2� ���*�� ���*� �B�:]� �A 4��� ��B��% �� ��$�!�� 

�c��� �r��B �H 4� W�" ���X �  �$! �V� ��B �:!�2� ���*� *  ���^���0 ��eF ��.  
Y!� (*� ���*� �B�:]� x� ��] x� W��� � �F JV� �&k�� �� �L%�2� �  ���� 6o

 �!�� �&k � ?�*� 6o*� � �A ���*� �B�:]� J��+ \ �� ��� �� �� ����M �  ?��� ���'
�+ �� ���w �	, �+� ����� 6o*� � �A V�� *a�F �� �  ���, �� �§,.  

t (�A ���+ �	, ��.k �! (:�2� � �!�)� x� �w� ����0 *&' C*5% �� �	, �  
�� 7�� �� ���e! ���� � J�V� ��� ��� �� h�H ����H J�!�c�� �� ��+ W�A� �B �� .  

� : �� ��K�� _� �� �$�*+ �  ('�&k �� �A J�V� ��L�� �*8F �� �  ���*� �B�:]�
 �� ?�� �  �	, �� J�� #� #�2)� W��/� �A �$
 J�>�� WK� ����B�� 6�$�*+ W�s

 �� J��+ WK� �^�� ��2� �A �$! �+� ����� �$�F � �� �A J�� �� �� �  (:�2�
 �  ��� �H �� ��
 �� � ��)�] �  �� (F� �  J��' �!�)� x� �w� ����0 *&' C*5% �

*&' C*5% �� J�K��� _� �� �$�*+)��( ���� ���� �� JWV� ��2� ����B�� W�s ��	, 
)�B ?.��/! ���' �)�] E,� �&�k� �! (�c�BK :)�] � �*�A �� �� E�� �  �	, � T�F W�s �

W��� WK� ����B�� �B �G��F �� \ ��+ T�*+(.  
¥-E�!�  : �! �� �!�r! �"" �*� ��]�/� �! j��+ � �:!�2� I*�A �� 4��� ��$�!��

��!�� (8���� �*� ��]�/� . 90��� �*� ��]�/� � W�� ~F� ����B �:!�2� M�� �f� ��
 �]�/� �� J�+ W��@�*  1!�2� �� J�� E&' W�� h*� ��]�/� � �� �>�� W��@�* 

 � �8�'� � �� ����-� �'*0 �  1!�2� �A ������ �� C�8� �� #��)� �� J�� E&' Ea�B
�>�� E�̂ ��.  



 

¦-E�!�  : V� ���� ��8�'� �� (:�2� �*�A �� J�A ��� ����c� ?, E�!� �� ��$�!��
$! �� U�F S� � �� �� J�>��! �� �*% �� Y��$� �  6�̂ ��B �� �+ �!�)� x� �

4���*0 :*-)!� ?$B ��*�X� *-�!� ?$B x��� *�.)£«(�c�BK  :  J�*! ����� ����� � �� �� �� x�
 �GH �� Y��$� �� ��G� �c��f �!������ ������ ��)� �*! �� ����*  ����� ��G� � ��

��� �*!.  
��+ �� U��%� �A �� *3� �� �  �./0 ��
 �A �� �V� ������ �� ����c� ���*� �0

 � �A ���� �B ��� �V�� *3� �� ����-� �./0 �� ��.�k� �	, � �� �F J��� �� 1!�2�
 ��!� ����� �H �̂ �� �  �r��B � �A J��+ ��B �:!�2� �  ���^���0 �� ��.�k� ��	,

��� ����c�.  
£- ��� (���� �GH �L��%�B� #��� � Y��� �B� #���) _� ?���f _�&�-&!� t�]�{� �

 �� j��� �� ?�	!� #�:!� ���*% � j��&!� ���*% � ?�	!� ��:B{ ��&% _' �� ��)0 ?�f 
h*D!� E,� T!~B �L��� 6� y�,�*�()£¬(�c�BK  : W�� (&��f � �� gX �����&�-� � �A ���

 �� ���-  �� �� �k�' �GH �!c� �! �	, � ��	, �� ���-  �� �� CXo 6���� �$! �+ ��
�� CXo 6���� �� �V� W�% �� 6�*0�� �H*� ��
��� ?, �� ���f �� ��
��� 

�V� ��� ���L��� �GH �	, �! 6��*D� . (��'� �:!�2� � �����&�-� � �� ��-� �� � 
 W�� � (&��f � �A #�� J�+ �*! �� �0� ��-L� �	, �GH ��	, �! �H ��+ ����� ��

/� �����&�-� � 6��*D� �A �� �� ��-L� J�� �!V� ���  �!��@�*  �  �	, �  6�
 �� ��B�
 � 7,~� �L�% ��.k �� �! J�>��]�% h��
 �� C�� �� ���*0�� �� ��� ��� ���!��
 *  �����&�-� � ���0� � �A ��+ �̂ �" �  �� J�� �V��� ���0 ����B �!�
�� �  ��	,
 E�!� ��F 4� ����B ��8�'� �� ��	! �  �� (:�2� E�*� �� �A J�� ��+ ��B �:!�2�

�*! �� 6��+.  
¥-4��� �A ��+ (���� �GH �L��% �B� #��� �  : J����� W���� C��M �� �&+�, ��B

 � J�� ��� W���� C��M �� �&+�, ��B �A ��f�� �� Y�*+ ���% �  �A �� �! �*�
 (&��f � �� ��	, �A ��D� �� C��M �  �$
 �F*B �&+�, ��B � �*3� �! �L��% �B� #���

�� J��+ ���B �V��� �GH ���  �! �� �*�� �B ���B �^�� �  �����&�-� ���� � 6�*�/0 ��
W�+ ��� ���� W���� C��M ��� J�D� ���  ���*� �B.)£®(  

¦- ��� g��� �A �� W�% J��+ V��� M��k �� �/' j��2��� � �� 7,~� �L�% �  
 �� W���  �+ ��k�� *�f �� (D� � �� �$
 �� ����� �/' j��2��� � �A ��� �����f
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(D� � �� ��� �/' �� �k� �! _���� � (:�2� � ���^��B ��F J�*! �� M��k W���  ��H 
�� ��+.  

¨- �� �	, �  6��-L� �� *k�0 J9��0 �A ���e! ��� JW�c�k ���F ���B � M�� �f� 
 ���e! ���/��0 �� ���*k�0 � J�V� ���  C��� �GH �*w �! ��	, � ��!�s �� T�F J��A��

�+ 7���� �� ��M*�.  
� �f� �! �A �$
 J�V� ��&�'� �:!�2� ���*� �  ��X �! 6�-:��� � �L��% �B� #��� M�

 � �� (/�/% �  �  �� �� J����B *  (:�2� � W�� j�k� �� g��� �LF �GH g��� ��k
 C��M �� �� �GH ����2� �)8� �! �/0 � 6�-:��� �� 7,~� �L�% �  J�� E�� �:!�2�

�� ��+ ��B ����B�� E��-� �/0.  
�� �V��� ��8�'� �̂ �� �  6���� � �:!�2� ���*� � ()�*+ ����� �A ����-�B �	, ��

 � �A �r�*H �$! 1!�2� ()�*+ � ?,�� ���V� SGD� 4� C�k�� �� ���!�" �� ��
 J�� �!��� ��� (�X� ����B ���$%� �� ���5� J���'�w�� W�" W�" �  E�X� �]�2�

]�/� �'*+ �f� �A W�&'� W�" �	, *, �� �	, �� ������*� �c� �� �  � � �� ����� �
 4� (�)��� ���8�'� �� Y�)w �� �� I� I�� 4� 7�a ?, �H �� J�� (:�2� t��q�
 �'��&� �	, �*��� �� �0��� �A �H �	, *, �� �*! ��
 �� ���-�� �!�" ��� �f� � 

�� ��-L�.  
  

���~F�����~F�����~F�����~F��        
£-  �� J���� �&%� J����0 �B �B*' _��� ���k º�,*0  #��.A d�A J6 �*.� #��� C���D�£¦®¥ JW�� �, 

 h�s �V��!£¸«¬�� .  

¥-   Jh�s �V��! JC�*�B *$L!���� J�!��	!� _B �&:� ���% �B� JW�]X� ?�' _� �L2�-&!� ¥®«1� .  

¦-    �!�X� �)8q!� J����X� *$L�! �&!�)!� �.)&!� J?!�)!� ���% Y��� Jy����X� y)�*D�! y��)!� �]�/&!�

£¨£¥ JW�� �,£¨�� .  

¨-    Jy����!� �)8q!� y����X� t��$�! y�&!�)!� ���!� J���-�*!� �&%� J�]�/� ��*3� ¥ª¬��.  

ª-     C�*�B y!��*!� y-��� J|*D' y���-!� �)8q!� J6���M ?�*$!��8' Jy����X� y)�*D!� y����!� EF�&!�£¨¥¸ 

 JW��£¬¸��.  

«-  ��M Jy����X� y)�*D!� �]�/&!�  �!�X� y)8q!� J6�*+�� � !��*!� �-��� J6���&% � �&:� �£¨¥ª JW�� �, 

 J6��8! C�*�B¥«¦��.  

¬-     J�B*)!� *$L!���� J|*,M �B� �&:� J�/L!� W�]�¦¬¸��.  



 

®-     J|���&!� C���¦¥(�o .  

·-    J|���&!� ���� ¦®(�� .  

£¸ -   |*/8!� ���� £®¦(�� .  

££ -   ��� _B �&:� J�k�� _B� _�� J�A�*� ���F 7�� �&��� J�k�� _B �£«¬�� .  

£¥ -    J�A�*� ���F 7�� ?��� J�����!� �)8q!� J�*�D/!� ���:!� _B ?�-� J?�-&!� 1�:]£¦¬ª JW�� �, 

���-!� �  |���2!� �0�.-!� t�B Jh�s �V��!.  

£¦ -    J�-�!� |���££(�� .  

£¨ -    J�/L!� W�]�¥¬·�� .  

£ª -    J�/L!� W�]�¥®£�� .  

£« -    J|*/8!� ����£®ª�� .  

£¬ -    J� ���� !� �)8q&!� J��M �Lq2� Jy����X� y)�*D!� �0 �:�2&!�£¦®¨ JW�� �, ¨·�� .  

£® - 9D�� *$L!���� J�a�8!� 6�5�� ��)� �&:� Jy����X� y)�*D!� �0 y:�2&!� �B��w  .£¨¥« JW�� �, 

¦·«��  .  
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#�3� »O�5� »���� 6��-��	0��#�3� »O�5� »���� 6��-��	0��#�3� »O�5� »���� 6��-��	0��#�3� »O�5� »���� 6��-��	0��nnnn        
        !��8'!��8'!��8'!��8'C*�f I��8C*�f I��8C*�f I��8C*�f I��8        

        
        
        
        
        
        

  (�)q� ?$%� �&$:�� :            ����! �c��� �A �� ��)� �� �  (�)q� ?$% � �&$:��
     ��&$:� ��� (��)q� ?, �� ���� �V�� ('��� ?$% �  �&$:�� U������ �� ��O���B��

    �� �&�% W�� ��&' �� �� C��] �� �  J�� (�%�] .   ����$D�� ���5�� ����
  ���� ���� �� ���� �&-! �  6����) :   � ��F �� E��&)�!� 7k�� ��2�0 �)q� �&$:��

          �>��/�8q� ������ ���3�� �! N�O� ��.&k� �A �� (!�% �  ?$%� ¼*� �  SG+ (.
               ��� ��B �>�� �)q� ?$% �� ��� �A ��+ ���� �&$:� 9�q� �� 6���� �����  �  ��!�

�� ��%*� ������ �� (�)q� J�� E�&)�!� 7k�� .�� ��&' �� �� ��%*� �*, �  ���>.  
    �!��r�*H �/�� ?$%� :    �/� � ?$%�)�!���� (       �� ����$D�� ���5� ���� t�B � 

���� ���� �� ���� �&�D�� >e+ �  6���� (�%�]:  



 

)£ ( ����� �� (F� �  ��V½H� ��2�0 c� ��*�'�� 6���� �&$:� �*��� �*½A ��
             �8q� �  �	,� �� �� (L!�G� �  �*� 6���� �! ��2�0 �&$:� 4���X � �A �� ¾�qF �! �� 9

                ��� ��5�/� ��2�0 J�� ��+ ����] �� (L!�G� �  �*� ���&$% �! ()�*+ ������
��� �k�� �� �&$:� ����X �� ���e! �!����] � ?$%. �+ �!�� 6���� �&$:� �*���

    1�*2� �	, �  �� ��*�'� �  �*�)�� �� *^� �*� ���� �  ������ � �/�� �� ��2�0 � 
  �	, ?, �� �� ��+�V� �/�).¥ (  ��	,� ¾�qF �� �� 9�8q� �  6����� ¾�qF �*�A ��

          6���� �!�� 1�:] �*� g��� �  ?$%� �� �� �� �����f� �� ����  �  ��2�0� �� E��¿�� � 
�V� ���¿�� �	, �+ �X�� 6���� ���c� �� 90��� �*� .  

 ) 6���� (�%�] �� ����$D� ���5��¥« ���� �� – £® d�A �� £¦®¨ W�� (  
 �!��r�*H 6�qB� ?$%� : (�%�] �� ����$D� ���5� ��� � t�B �  6�qB� ?$%�

       ���� ���� �� ���� �&�D�� ���� �  6����) ) :£ (      6����� ��&$:� �*�� � �*�A ��
        6�qB� ��o�*k� ����� �����f�� �� ?$% �  �� 6�qB� �� ?$% �  J��2�0 c� ��*�'��

    !� � �	,� ��5� J�V� �/� 78� �  j�k�� �� �&$:� ����c� �!�� *�{ 1�*] �  �����
  ��� .     �  ����w�� �	,� W����] ?$%� J�� (!�% �  j�k��� ��5�� �� �&$:� �V��!

 ���� C��] �� �GH ����w�� ���V��! �!*�f �� (�*��� �A �q���.  
)¥ (   J�� ��+ �k�� ���� ��'� �A ����B ?$% ��+ ���] �  �&$:� �	,� �*�A ��

 
 ?���    �� �� ¾���B ��  �B�8��� �� �����' �f�&,� ��*�'� �� ���� C��] ��*�'� E
    ��  J\ ���+ �/� �� 6���� �  �&$:� �*�� � �A ?$% ����G  �&$:� ��!� j�k*�
 �	, �  �-�� ���X ��V�H��� �f*� j�w�� J�� �V� ?$% =���B �����!� ���V��! �f�&,

          �! �&$:� �*��� ?$% c� ��*�'�� �A �� C��]   ��/� �*� (�*��� �  ��¿��� ��F
      ?�$% �w�/�� �A ���� C��] �q��� �  �&$:� �	,� W����] ?$% ��� ��V�H J�+
                 ��&$:� ���!� j�k*� �� C��] �� �  �� ��+ �k�� ���� ��F �! C¿��, �c�����
                 �)q� ?$% ����] �	, ��� �� �L�$� �!��� �� #�  �  ��*� �����X � �&$:� �*���

 �� (.  
  , ��� �     ���5��� �c��� �� �� ���+ E��� t�B �  6�qB �� �/�� ��2�0� �A �H �	

               ����� �� �$��������� �&���:�� �A ��+ W���� �*3� �! (�%�] �� ����$D�
�� ���*w *�" ��� � �$�����!.  
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  �����)����  (    �� *�	�� ���  ��F� EB *� �GH (F� ��� �! ��!�s� �A ����� ?, ��B ����
 W�% �  6�!�B �>�!�B ?, �c� �V� �� C��' �� U*' g��� ��&, �  �� ��.  

            ��� ��� ��� �� ��B �A �� 4����B� �� ���� �� �H*, ����^� �� ��!�s ���V��! À�� ��
  V�� U�D$�� �� .        g�� �� ��$! \ �� ��Á�  ���� �� \ ���� *�" ���K �$�F �����G � .

*�" ?, ���̂ ��'� (F� �	,� �� ���� �*8F �A ������� ���� �� �q�-B � . ��� �H ���
   ���� E% �B �*� ��*� �  .  ���Á�  ?, C�'�w�� ���5� �*� 6�!�B � *2'� g�� �F

      �� �H �� �� ��+)?��*� (           6�!�B ��K ?, �� �� (�'�� �  �A�� EB �� �V� �!��*�"
 �� ��f��.  

           f�� *�	� ?, �� ������� �  �+ _��¿�� �̂ �� �� �  (!��' �A ��� � ��� �� �� ��� . ��
   ��� �� �� �� ��f�� 6�!�B C��M �Fc� �! (�%�] �� h�� � ?, �� �&$:� �  �*���
 ?�3�� �� (�c�k �  ��!�s � ��� �f� �A�� EB�� �>���� �� �$�F (!��' �F �� �A ���e!

   �*! W�� ?.� �� .       �H �� �GH �Vrk ��À�� �� �$������� �*�" �! 6��-��	0� g�� �A��
 ��B�F �� ������ ���k�� ����o�� J��f�� �� �� 6�$� �� ��*/��� VeD  ?,.  

  
�� (�]� �� #�� EeF � ?, ��@�� h�H �A #��F.  

 E��� �� ���F W�$s ���F E,� �� �B �	,  
  

                �� �f ��+ #�' �G�B C�+� J�� ���G� �*� ������ �*�" � ����, À�� � ¯�� _�
        k ���F� �� 6��� �����' �L��G� �  ��eA �� ��A�� �*8F ���B �� �F ����* .  ��  �� ��0��

 �� �VB� �� ������ ���X #����*� �� �� º�H . �� ���*^ �� �!��>! ���+�)� ��� ���$�B
��� ���*0 �� ��� �F ��&�� . �� ����*k �� ������' �c��� �����  �� �A �,� �	�A W�s À��

 �+ cX� ���� �! �� �� ��-0 ����� ?, �*���.  
   ���� �         ���À�f À��M ���� �� �! �F ���^��"�� J�����8F� J 6������� ��"�� J���� ��

Wc�F� . ��A�� �� (@� ������� ��� ��� ������ �� �A �� À�� ��&, ��B �� E&' �  �F
 �!�B ����� �M�� �!�%� �F.  

 � h�H �� _� �V� ����  �� �� #�u c� ���� � �A �� E&' �  �F �� �*�" ���^����
�cM      6���� � ?, �H �� ��� ��F��� g��� �  (�� ��� �^���� �  ���� � �*f �  I�+ 



 

       6��^*8f (G� � �� �V� ��� �� �O ��8� �! ?%*� � �F �� �� �&-� ��F��� �� �*3� �!
 �>�� ���' �B �� �>�� ���G� �*�.  

 ���� �� �H �*8F *'�+� �	,:  
 �� 6�.k �    �� #�^�� �A �@�� �A �� �X E&'� �� #�B (A�� ���� �  ��.  

 �� #�$!� ����+o �� ��&' �!         �� �� �H ��� �>���� �*8F �A.  
  

 ���� �F �� 6��-��	0� �8�� (@�� ������� � �A ������ �� �  À�� Wא��V� ̄ �� _�
               �D�� ��, ��eF �  6���	0� �D� T�*+ �*��� �� ������ �� �  Wא��V� �� �A �� *�,

 �� ��F�� �!�� ���.k �� �F J�� ����� ����G� ��� �� �*! �� �V��� ��0�� ��*�B� �� ��0
                    �� �����, ��e§&f �f� �  ��B � �� �$�������� �� �>��� �� I*  ��M �A � �A �� ��0��

��A� . �Â�*H �*� (%�*] �  �$s �� ?, *D&-!� �A �$! �+� ���A ��0�� �!���V�� ��
      �G� ��� ��0�� ��F�� �� �� �V�    �>�� �*� ����o �  ����G� ����� �� . �� ��0�� ��*.B

 �! ���*D�� �*8F �� g�� ���� �� �*! gX �$  6�-� ��! ��! �� �����*+ ��! ��! �A
  ��+ ���^*H�� �!�F .  �� �>���� �es �  �B ���F��� ���c�k ���� � �� �� �� �Vrk ��

       , ���
 �  �� �� �� �Vrk �� �� 6���� ��! �� ��� �� ���A*� ���M�� �f� ����� �B �����
   �+ ���B ���F��� ���! ���! ��� � �B �*� ��� �� �>���� �es �  . ���� �� E�� �	, :

�D� c�� �  EB �D� V� �� �A.  
               �����G� ����*k ��� �*� �^ �  �� �V��� �*� ����X Wא��V� W�s �A �
�� ��

��V�� .          � �� ���! ��� �� �*w �  EB � ��^ ��eF  ('��–        E�eF ���� �cM �� ��]�% 
  ��
*^� ��)+ ������ .         �� �� �� ��A�� ����� ���G�� �B �� �� #����*� �� �B ���, �� ��B

 �+ �!�B ��w�0 ����� �  �B �V� �!�s �� �����-0 ����� �� �'�&�k� ��� �B.  
     ��� �Á� *� �GH ������� �! T�F .  � �� ��+ *�" ?, ������ ���F� *�f �� �c��� �

  �-���� �G� ����B*B ��� �H *� �+ �)w� _����� ��Fc� *, ���� ��� � ����G�� ��� .
           ��  �A 6���� ��� ����$D� �� (�%�] ���5�� �f*&$�� �! �� �� �A �� E�X ��&,

£¦®¨               ����r�� �L��G� �  �&$:� �*! ��r�� ���Fc� *, �� �� ��+ ~0�� �� W�� 
k ��� � #*k �'�� *, ��� ��+ ED���� ��+ E��s �� . �&$:� ��O���B� J�&$:� �*���

         �� ��+ W��� �����%�] �� ������ U������ �� .     �/� (�)q�� �����$% � �&$:��
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      �� ��+ ������ �$  ����� 6�qB �� .       �� �²� �  (!��'� 6��w�� �A �V�� =� ���F
        �� ��!�s ��-B �� �f*&$�� ��� ��!�s 6�	0� �f� �H*� J�V�� C��5� �*  �V^� �� �>���

�+ *.B �GH U��F� �� �$&D� �f� �! ��.  
 �� �f*&$�� �� ����o ��!�s À��M �V�� �� ���F.  

  ������ :    6����� h�� �� ����$D�� ��� ��O�5�� (���.&k ����� � 6��-��	0��)¬ (
     �A �*! ����20 ����)¬¬ (      �  (���� ���.&k � �� �� ��f�� �$  ���� ���� ����)£¨ 

–0 #  �  6��*¥£/ `/[i�n �� ��+ 1�+�� W�� W  .  
          �  �&$:� �*�� �� ��� �,�+ �  �A �V� ���� ����£¦¨¬  ��  6���� � �� W�� W 

     W���� � ���� ��&, �  �� ��+ E�-���*  ��F �! ��+ *,�� �&:� �A�  ����G � �� (+���
��+ .            � ���� �  ��!�s �!�' ���5�� �� ���� �!�/��� �  �G�� �� �!������� .   ��� �,�+ � 

 �  6���� ����� 6��-��	0�� ��£¦¨¦�+ ~0�� �� 7��2� �� W�� W .  
   ����X ���f� *� C��M� ��!�'� �&$:� �*�� �� ��� ���.&k �  �\�� �&:� � ��B

   �  6���� ����� �A ��� �� ��f��[il� �*�� �A �� �� *3� �  �+ 7��2� �� W�� W
  � �&$:�[il�� 6�a*� �  W�� W    ��  ��A ����� �V��F ��� � �F �+ E�-���*  �

£¦ª¬      W�+ ���*:B CX�% ��B �� ��+ ���� ���-���*  � �&$:� ��� ��+� �� W�� W 
 �� �V� ���f ���)B� �F�*  �� �� 6��� 6�*:B �� ���  ���� *� �A.  

     �  �A ��� ��B[i��            �/0���� �!���s �!�&+ �� �$�*�� � C���� ���8!�a � �� W�� W 
    �+ ��$-��� g��� � .            ���� �!��/��� �� ���z� � g��� �  �/0���� _B� �M*� ��f��

 �  ��B �+ E��s� N�O� ��.&k �*� ��¿�� �  N!� W�s � ��B �� �+ *D�[i�` �� W�� W 
   g�� �¥¥     *� ��k � £¨- £¦®¥         6��-���	0� ��� ��+ E���f��� �^*k ���! ���  

 �A �+ 7��2� �$  6���� �����£¥��20  �� £«¥ �*! ���� .  
 �F*H ���'�w�� �� �  �� ����20 �� �A.  

 E20 �V��!– (!��   
 E20 ?� ���– 7O�k� �� ��/% ����� �'�8�� � .  
   E20 ?���- N�O� ��.&k .  
 E20 #���H– (��$% .  

 E20 ?�� – ���+ ��� .  



 

 E20 #>e+– �̂ *k ���! .  
 E20 #���– ¾�5� .  

 E20 ?��– ����� .  
 E20 ?.�– (!�% ��*qw��.  

 E20 ?-!– E��)� .  
E20 ?-!���- ���&$% ��*L�� .  

 E20 ?-!���– ���&$% �!�/��� .  
  



 

151  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

  

  

  

  

  

مبارزه با  در امر بين المللي همكاري عدلي

  جرايم
  انيسه احرار                                                                                                                                  

  

  

  

  

  

ه عمليـه اسـترداد مجـرمين            همكاري بين دولت   ها در امر مبـارزه بـا جـرم، تنهـا ـب

منحصر نبوده ، دربسياري موارد  بدون آنكه احتياجي به اين طرزالعمل احساس شـود    

ه   . باشد  ، ضرورت به همكاري موجود مي      به عباره ديگر اشكال ديگري از تعاون متقابـل

ابي    مبارزه با جرايم بين دول مختلفه درقسمت جست    در وجوي حقايق ، كـشف و ردـي

مجرمين و باالخره تطبيق مجازات بـا درنظـر داشـت شخـصيت مجـرم ، بـسيار الزم               

  .گردد احساس مي

ين   ه         تعاون و همكاري عدلي ـب ر درسـاحه وقاـي ور جنـايي ازهمـه اولـت ي در اـم الملـل

ر       . باشد  ميوپيشگيري جرم تاثير ارزشمند را دارا        روز اكـث ا اـم صر سـزار بكاريـا ـت از ـع

علماي جرم شناسي بر اين اصل تاييد و تاكيد كرده اند كه نسبت به تشديد مجـازات،          

ثيرات بيـشتر را  ت و تطبيق حتمي آن بـاالي مجـرم، تـا      موضوع اطميناني بودن مجازا   

 صـورت  هنگامي كه مجرم احساس كند كه بعد از ارتكاب جرم به هيچ     . نمايد  وارد مي 

تواند از مجازات فرار كند، حتا اگر در هر نقطه جهان باشد، كمتر به فكـر ارتكـاب       نمي



 

 را از چنگـال  المللي در امور جنايي، شانس گريز مجرم تعاون قضايي بين. افتد  جرم مي 

  .كند قانون كمتر مي

ر       جرايم بين  ن زنجـي ه اـي ك حلـق المللي كه معموالً شكل زنجير را  دارا اند، كشف ـي

ر كـشف وحاصـل         سبب مي  ن زنجـي شود كه به همكاري ساير كشورها حلقات ديگر اـي

ـين      بعضاً ديده مي  . گردد دادي از جـرايم ب ك تـع هـاي   المللـي داراي شـبكه   شود كـه ـي

هـاي   باشد كه به فكر آسوده و خاطر فارغ، مصروف فعاليت مخفي در ساير كشورها مي  

 وجود اين جنايتكاران را نـدارد و  خويش بوده و كشور مربوط شان هيچ نوع آگاهي از     

وجب افشا و انهدام ايـن  تعاون متقابله كشورها در امر مبارزه با جرايم در اين ساحه م      

  .گردد هاي مخفي جنايتكاران مي هشبك

اره             همكاري بين  ات در ـب المللي به خاطر مبارزه با جـرايم در بخـش تبادلـه معلوـم

حالت خطرناك آنهـا گرديـده در   مجرمين موجب شناسايي بهتر شخصيت و تشخيص       

  .شود نتيجه با عث تامين زمينه مساعدتر براي اصالح آنها مي

ي          از آنجايي  باشـد و   كه هدف اصلي و اساسي تنفيذ مجازات، همانا اصـالح مجـرم ـم

ل شـد، شخـصيت       بدون شناخت واقعي از شخصيت مجرم، نمي   ن هـدف ناـي توان به اـي

اره      توان به خ  مجرمين خارجي را هنگامي مي     وبي شـناخت كـه معلومـات كـافي در ـب

ق و كامـل دربـاره حالـت و     . آنها، از خارج دريافت گردد    همچنان كسب معلومات دقـي

زه     چگونگي ارتكاب جرم، براي قاضي اين امكان را مساعد مـي       هـاي   سـازد تـا بـه انگـي

اء روي  . جرمي پي برده و مسووليت جزايي مجرم را به صورت عادالنه تعيين نمايـد   بـن

ي در             يازمندين هاي فوق، درشرايط كنوني نيابت قضايي، تبادلـه اسـناد و سـابقه جرـم

  .رود امور جنايي بين تمام كشورها يك امر بسيار الزمي به شمار مي

  نيابت قضايي : اول 

ان كـشورها تنهـا بـه طرزالعمـل           به همان گونه كه تذكار يافت مبارزه با جـرايم مـي

  .رت انواع ديگر همكاري را نيز محسوس كرده استاسترداد منحصر نمانده، بلكه ضرو

فرضاً يكي از اتباع كشور اسالمي ايران در داخل كشور خود متهم به ارتكـاب جـرم       

ين            قتل مي  ـيدگي بـه قـضيه بـراي سـارنوال چـن ات و رس گردد وي در جريان  تحقيـق

ثالً در كـ  (گويد كه وي در هنگام ارتكاب يا وقوع حادثه در خارج از كـشور        مي شور ـم

و ضـمناً  ) هاي شهر كراچي سكونت داشته اسـت  پاكستان بوده و در يكي از مهمانخانه   



 

153  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

ر     مدعي مي  شود كه درهمان شب دريك مجلس كه درهمان مهمانخانه همان شـهر ـب

ات     .  پاكستاني مالقات داشته استتاجرپا بوده است با يك نفر     ب بـراي اثـب بـدين ترتـي

 مهمانخانه وهم خواهان اسـتماع شـهادت    بيگناهي خويش خواهان مالحظه دفتر ثبت     

  .گردد شهود پاكستاني مي

ات و      مراجع قضايي كشور ايران براي كشف حقايق ناگزير اند تا در اين مورد تحقيـق

اتر        رسيدگي نمايند، ولي خودشان نمي  ه كـشور پاكـستان رفتـه، دـف توانند مـستقيماً ـب

ه ايـن عمـل مخـالف اصـل     مهمانخانه را تفتيش و شهادت شهود را استماع نمايند چـ         

ا    ها بوده و از طرف ديگر دولت پاكستان به ديگران اجازه نمـي        حاكميت دولت  دهـد ـت

درحوزه صالحيت قضايي شان به اعمال قضايي اقدام نمايند بناء تنهـا چـاره كـار ايـن             

امين            است تا همكاري بين دولت     ات قـضايي هـر دو ـت ران و پاكـستان و مقاـم هـاي اـي

يي كشور پاكستان به نيابت قضايي كشور ايران دفاتر مهمانخانـه را       گردد، مقامات قضا  

  .نمايد تفتيش و بازرسي نموده  و از شهود قضيه، استماع شهادت مي

ي          توانـد ازمجـاري    دراين جا ممكن است سوالي مطرح شود كه آيا كـشور ايـران ـم

اتر مهمانخانـه را تفتـ         يش و از ديپلوماتيك و سفارت خانه خود دركشور پاكـستان، دـف

  شهود تقاضاي شهادت نمايد؟

ت دولـت پاكـستان       اين عمل نادرست است چه عالوه بر اينكه مخالف اصـل حاكمـي

است، اصوالً بازرسي محل حادثه و تحقيق از شهود بايد توسط مقامات قضايي محلـي          

رار يـا فيـصله    (انجام شود كه نتيجه عمل ايشان درمحاكم آنها منشا و مصدر آثـار    ) اـق

ت در مراجـع    قرار گ  يرد ، زيرا شهادت شهود بدون اداي سوگند و تعهد به بيـان حقيـق

ـته        قضايي فاقد ارزش مي    باشد درهمچو موارد مراجع قضايي كشورها بايـد اجـازه داش

باشند تا با اعطاي نيابت قضايي واز طريق سياسي ، ازهمكاران خـود درسـاير كـشورها     

امين     بخواهد تا پاره ويا قسمتي از اقدامات قضاي     ت و ـت ي را در رابطه بـه كـشف حقيـق

عدالت جنايي به عمل آورند، و انجام اين امور نيز ايجاب انعقاد قرارداد تعاون قـضايي،          

  .نمايد  ها را مي بين دولت

كنوانسيون اروپايي .  رسيده استاد كه در اين مورد تاكنون به امضا   مهم ترين قرارد  

ده  1959، در سال تعاون قضايي است كه بين كشورهاي اروپايي    ميالدي منعقد گردـي

هـاي متعهـد كنوانـسيون تعهـد نمـوده انـد كـه            بر اساس اين كنوانسيون دولت    . است



 

درزمينه نيابت قضايي وحصول مـدارك قـضايي، تحقيـق از شـهود، كـسب نظـر اهـل              

همچنـان  . خبره، ارسال سوابق جرمي متهمين باهم ديگر همكاري و معاونـت نماينـد          

يـره  يم متوالي مغلق و پيچيده قاچاق مـواد مخـدر، تروريـزم و غ   در قسمت كشف جرا   

ـير    اين كشورها باهم توافق نموده     اند تا جهت دريافت و رد پاي عاملين اصلي جـرم، س

ترانزيت عاملين را از يك كشور تا كشور ديگر تعقيب نمايند تا اينكـه مقـصد اصـلي و          

شا      ن گـروپ هاي مركزي اي نقطه مركزي همچو جرايم دريافت و هسته  هـا كـشف و اـف

  .گردد

واد مخـدر موفـق               وتر عامـل ـم ك ـم ا كـشف ـي مثالً پوليس يكي از اين كشور هـا ـب

شود كه با داشتن اسناد ترانزيت خواهان عبور است ، پوليس اين كـشور صـالحيت       مي

املين را توقيـف نمايـد           ـبط وـع ه غيـر قـانوني را ض ا از  . دارد تا وسيله عامل محموـل اـم

توانـد   نمايد ضبط محموله وتوقيف دريور و مالك وسيله نقليه نمـي  ميكه درك   آنجايي

دهد تا زمان عبور از سـرحد وسـيله    ريشه و هسته مركزي را افشا كند، بناء ترجيح مي 

راي وي، بـه پـوليس كـشور مجـاور          را تعقيب نموده و با دادن اجازه عبور از سرحد ـب

ه همـين     دهد تا وسيله م  خبر مي ) طبق توافق نامه تعاون   ( ورد نظر را تعقيـب نمايـد ـب

هاي قاچـاق را كـشف    گونه است كه كشورهاي اروپايي سلسله زنجيري باندها و شبكه   

  .گردند هاي مركزي نايل مي و به دستگيري هسته

ـترداد، اسـتثناآتي را درخـود دارد، چنانچـه هرگـاه             ه اس نيابت قضايي به گونه عملـي

ور نيابـت        نيابت قضايي مربوط به اتباع داخلي باشد        و يا مـورد تقاضـا شـده، انجـام اـم

ضايي خـود داري       قضايي را مخالف نظم عامه خويش بداند مـي     ر نيابـت ـق د، از اـم تواـن

نمايد، وموضوع خود داري از انجام نيابت قضايي را با ذكـر علـل آن از طريـق مراجـع         

  .دهد سياسي به كشور تقاضا كننده اطالع مي

ه اجـرا و تعميـل بـدون چـون و چـرا مـوارد         اما كشورهاي طرف عقد موافقتنام     ه ـب

ا درحـاالت        د ـت مندرج توافقنامه نبوده بلكه بر طبق قوانين ملي خويش صالحيت دارـن

ا           آتي از اجراي امور نيابت قضايي خودداري نمايند كه البته به كـشور تقاضـا كننـده ـب

واسـت  ذكر داليل از طريق مراجع سياسي موضوع خود داري از اجراي تقاضـا يـا درخ   

  :دهند  همكاري را اطالع مي
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ر تقاضـاي انجـام نيابـت قـضايي، رسـمي               درحاالتي -1 ي ـب كه سند ارايه شـده مبـن

  نباشد؛

ضايي داخـل حـوزه              در صورتي  -2 كه دركشور تقاضا شونده اجـراي امـور نيابـت ـق

  صالحيت قضايي، وي نباشد؛

ور نيابـت قـض        در صورتي  -3 ايي را مخـالف  كه كشور تقاضا شونده، اجرا و انجـام اـم

  نظم عمومي ويا مخالف حقوق داخلي خود تشخيص دهد؛

كه تقاضاي نيابت قضايي در رابطه به تعقيب تبعه كـشوري بـه عمـل        در صورتي  -4

  آمده وشخص مورد نظر درساحه خاك و قلمرو كشور تقاضا شونده نباشد؛

ضـا  كه عمل مجرمانه كه موجب تقاضاي تعقيب گرديده دركـشور تقا   در صورتي -5

  شونده قابل مجازات نبوده و يا از جمله جرايم سياسي و يا نظامي باشد؛

اع كـشور          -6 ت يكـي از اتـب  هرگاه نيابت قضايي در رابطه بـه ابـالغ حكـم محكومـي

  .تقاضا شونده باشد

ر مبـارزه بـا جـرايم            ك نـوع همكـاري ميـان كـشورها دراـم نيابت قضايي منحيث ـي

شد و مانند اسـترداد   هدات استرداد گنجانيده ميباشد كه از ابتدا كم وبيش در معا       مي

  .گرفت  از طريق ديپلوماتيك صورت مي

ضايي ضـرورت شـديد         در جرايمي كه جنبه بين   المللي دارنـد، بـه موضـوع نيابـت ـق

المللي كه جرايم مغلـق   گردد، معموالً جهت كشف و رديابي مجرمين بين      احساس مي 

ه  دهند، مراجع كشوره و پيچيده را انجام مي  ضايي     اي متعهـد موافقتناـم هـاي نيابـت ـق

  :آورند اقدامات ذيل را به عمل مي

درصورت تقاضاي جلب از طرف كشور تقاضـا  (  جلب واحضار متهم مورد تقاضا،   -1

  ؛)كننده 

   بازپرسي وتحقيق؛-2

   تالشي وتفتيش منزل؛-3

   ضبط اموال؛-4

   استماع شهود؛-5

  . كسب نظر اهل خبره-6



 

وق دركـ      ده معمـوالً توسـط يـك نفـر قاضـي تحقيـق            انجام امور ـف شور تقاضـا كنـن

ـتان خـويش،       قاضي مذكور مـي  . گردد  انجام مي ) سارنوال  ( ه همكـاري زيردس توانـد ـب

تحقيقات مقدماتي را انجام وآن را دوسيه نمايد و نتيجه اقدامات خـويش را از طريـق        

ـي       ـتد در صـورت تقاضـاي ارسـال اش اي ضـبط  ديپلوماتيك به كشور تقاضا كننده بفرس

ه كـشور تقاضـا        شده، قاضي مكلف است ، اشياي      ي ـب  مذكور را به شـكل كـامالً ايميـن

  .كننده بفرستد

ز در حـضور قاضـي موظـف صـورت مـي        ضاً    استماع شهود و اهل خبره نـي رد، بـع گـي

بـرد   كشورها جهت استماع شهادت شهود و اهل خبره كه در كشور ديگر بـه سـر مـي    

ر    ر محل سـكونت آنهـا را احـساس مـي    ضرورت به انجام نيابت قضايي كشو  د، و ـب نماـي

اي از  اي ازكشورها موجود است، اين امر با رعايت پاره كه بين عده اي  اساس توافق نامه  

ده     مقررات انجام مي    انجـام امـور   ،گيرد، براساس تقاضانامه رسـمي كـشور تقاضـا كنـن

د ، دولـت  گـرد  استماع شهادت شهود واهل خبره بعد از احضار به محكمه دعـوت مـي   

ه شـهود و اهـل خبـره بفرسـتد           اسـتماع  . تقاضا شونده مكلف است ورقه احضاريه را ـب

د و هـم در     شهود و اهل خبره مي     تواند هم در محاكم كشور تقاضا شونده به عمـل آـي

ـتاده     صورت ابراز موافقه شهود و اهل خبره مـورد نظـر بـ        ه كـشور تقاضـا كننـده فرس

 محاكم كشور تقاضا كننده شهادت شهود مـورد   تا با خاطر و رضايت خويش در  شوند،

ه            ره نيـز بـر اسـاس توافقناـم استماع قرار گيرند كه اين عمليه انتقال شهود و اهل خـب

  .يابد قبلي بين كشورها انجام مي

ه    شود كه شاهد محبوس باشد و كشور تقاضا شونده مي     گاهي واقع مي   تواند بـا اراـي

ناع ورزد، كه البته در حاالت ذيل تقاضـاي  داليل موجه از فرستادن شاهد محبوس امت   

  .شود انتقال شاهد محبوس قابل رد دانسته مي

  كه شخص محبوس به اين انتقال و اداي شهادت موافقه نكند؛  در صورتي-1

كه حضور شخص محبـوس بـراي رسـيدگي بـه يـك موضـوع خـاص          در صورتي -2

  دركشور تقاضا كننده الزم باشد؛

شاهد محبوس سبب طوالت مدت حبس وي گرديـده و   كه فرستادن      در صورتي  -3

  .ايجاب مصارف زياد را نمايد
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ه صـورت تقريبـي              معموالً ميزان مصارف انتقـال وهزينـه شـاهد و يـا اهـل خبـره ـب

  .شود محاسبه شده و يك مقدار به شكل پيشكي به ايشان پرداخته مي

بـه خـاطر   كـه   نكته مهمي را كه نبايد فراموش كرد اين است كه تمـامي اشخاصـي        

وع  . شوند حضور دريك محكمه خارجي به صفت شاهد يا اهل خبره تقاضا مي      از يك ـن

ره    مصوونيت برخوردار مي   اي  باشند، و بر اساس همين مصوونيت، هيچ شاهد واهل خـب

راز نظـر باحـضور در يـك محكمـه كـشور        ه  كه ب  شكل آزاد، براي اداي شهادت و يا اـب

ي  خارجي، براساس دعوت نامه كشور تقاض      د، صـرف    ا كننده به آن جا مسافرت ـم نماـي

سافرت        ه  نظر از موضوع تابعيت آنها ب      خاطر ارتكـاب كـدام جـرم ديگـر كـه قبـل از ـم

رار       ارتكاب يافته باشد ، نمي     تواند مورد تعقيب عدلي و توقيـف كـشور تقاضـا كننـده ـق

ا               گيرد اما اين مصوونيت دايمي نبوده، طبق صـراحت بعـضي از معاهـدات ، شـاهد وـي

ك         اد تـر از ـي اهل خبره مذكور بعد از حضور نزد مقامات قـضايي كـشور متقاضـي، زـي

  . روز خاتمه مي يابد) 15(مدت معينه مثالً 

ين     همچنان شاهد محبوسي   كه جهت اداي شهادت به كشور ديگر انتقال شده ازچـن

  .باشد مصوونيت برخوردار مي

  تبادله اسناد و سوابق جرمي : دوم 

ه        بعضاً مقامات قضاي   وط ـب ـناد مرـب ي كشورها ضرورت به مطالعه سوابق جرمي و اس

نمايند ، و اين ضرورت مندي را در راه تـامين عـدالت، كـشف     مجرمين را احساس مي  

اي كـه   پندارند لذا بر اساس توافـق نامـه   حقايق و روشن شدن قضاياي جرمي مهم مي    

پردازنـد، و   ن مـي باشد به مطالبه اسناد و سوابق جرمـي ، مجـرمي   بين شان موجود مي 

كشور مورد تقاضاي تعاون قضايي، كاپي از سابقه جرمي يك متهم را از كشور مقابـل          

اتي     . تواند  خويش تقاضا نموده مي    تعيين چگونگي كارت سابقه جرمي و نوعيت معلوـم

ضاً  . باشد كه درآن بايد گنجانيده شود مربوط به قوانين ملي كشور تقاضا شونده مي      بـع

نماينـد كـه كـدام و چـه      بيني و تعيين مـي  المللي قبالً پيش   عاون بين هاي ت   كنوانسيون

نوع معلومات در كارت سابقه جرمي گنجانيده شود، تا به كشور تقاضا كننده فرستاده         

  .شود

  ) Interpol) (انترپول(المللي  پوليس جنايي بين: سوم 



 

ـين          ي المللـي وكـشف قـضاياي جرمـ      نقش پوليس انترپول در شناسـايي مجـرمين ب

  .باشد  سازمان يافته بسيار ارزنده مي

ر     گسترش وسيع وسايل حمل ونقل و موجوديت امكانات وافر، اسـتفاده از آن در اـم

قاچاق بالخاصه قاچاق مواد مخدر، موجب بروز تغييرات كمي وكيفي در وضـع جـرايم     

ده    گرديده است، نه تنها مجرمين كشورهاي مختلفه در صدد همكاري با يكديگر برآـم

اند با اسـتفاده   اند، بلكه توانسته المللي مجرمين مبادرت نموده    بين ه تشكيل باندهاي  وب

از وسايل سريع حمل ونقل و ارتباطات در فاصله كوتاه زمـاني در كـشورهاي مختلـف      

  . مرتكب جرايم گردند، و سپس به آساني و راحتي فرار نمايند

يـك تمـامي كـشورهاي جهـان     المللي بدون همكاري نزد لذا مبارزه عليه جرايم بين 

ـين كـشورها    امكان پذير نيست در ابتدا اين نوع همكاري، توسط تماس    هاي مستقيم ب

ـين  نمود، بعداً عقد كنوانسيون المللي تبارز مي در صحنه بين  اون   هاي ب  ايـن  ،المللـي تـع

سيون سـال          نظم تـر گردانيـد، چنانچـه كنواـن  درمـورد جعـل پـول،    1929ساحه را ـم

سيون سـال      1936كنوانسيون سـال    واد مخـدر و كنواـن  1910هـاي    دربـاره قاچـاق ـم

ر         1949و  درباره معامله پولي باالي انسان و بهره برداري از فحـشا، تاسـيس يـك دفـت

ك       ت تكنـي ا        مركزي را براي مطالعه و درياـف ـيه و سـفارش نمـود ـت هـاي جرمـي، توص

ار تمـا         مي كـشورهاي  معلومات الزمه را در مورد جرايم مذكور جمع آوري و به اختـي

ـين     ه ب المللـي   جهان قرار دهد و همكاري عدلي را در امر مبارزه با جرايم سازمان يافـت

  .به موفقيت سوق دهد

ـين     چنانچه همكاري بين   ت در صـحنه ب المللـي   المللي گسترده پوليس عليه مجرمـي

ين   وليس جنـايي انكـشا     توسط كميسيون ـب ن كميـسيون   . ف بيـشتر نمـود  المللـي ـپ اـي

روز بـه نـام       ام سازمان بين  بن 1956درسال د، كـه اـم المللي پوليس جنايي مسما گردـي

)Interpol (گردد ياد مي.  

اساساً اين سـازمان  . باشد المللي داراي شخصيت حكمي مي انترپول يك سازمان بين  

توسط معاهده به وجود نيامده بلكه توسط عمل حقوقي خصوصي عرض وجود نمـوده     

ضايي درسـال      ه بيناست ، در ابتدا انترپول در كنگر   وليس ـق ي ـپ  در شـهر  1914الملـل

ـين كنگـره انترپـول داراي تـشكيالت گرديـد در سـال                موناكو به وجود آمد، و در هم

 نمايندگان ادارات پوليس در شهر ويانا گـردهم جمـع شـده و يـك كميـسيون           1923
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وليس كـه درايـن شـهر          بين دگان ادارات ـپ د، البتـه نمايـن  المللي پوليس را ايجاد كردـن

ول   . كردند جمع شده بودند از دولت هاي خود نمايندگي نمي      ويانا مركز پـوليس انترـپ

  .تعيين شده رييس اداره پوليس اين شهر خود به خود رييس انترپول شناخته شد

ت   1939تا شروع جنگ دوم جهاني يعني سال       شغول فعالـي هـاي    اين كميـسيون ـم

 را تحت كنترول خـود درآورده و  ها اين كميسيون  خود بود اما با شروع جنگ، هتلري      

ت ايـن           ا اينكـه پـس از خاتمـه جنـگ در فعالـي مركز آنرا به شهر برلين انتقال دادند ـت

ـين     1956سيون وقفه ايجاد شد ودرسال    كمي ه نـام جديـد سـازمان ب المللـي    مجدداً ـب

  .پوليس جنايي با تصويب اساسنامه جديد به فعاليت آغاز نمود

د، در   كت بيشتر از شصت وشش كشور فعاليت ميهم اكنون اين سازمان با شر    نماـي

نمايـد و هـدف عمـده آن     فعاليت هاي خويش سياست مستقل و خاصي را دنبـال مـي     

ه منظـور مبـارزه بـا جـرايم و                 ف ـب وليس كـشورهاي مختـل شتر ـپ همكاري هرچـه بـي

بزهكاري است، اين همكاري در محدوده قوانين ملي كشورها و در مطابقت به روحيه    

  )1(.گيرد ه جهاني حقوق بشر صورت مياعالمي

ـته باشـد            ذهبي ونـژادي داش انترپـول در مـسايلي كـه جنبـه سياسـي ، نظـامي ، ـم

ين   هاي بين  در بين سازمان  )2(.كند  مداخله نمي  المللي اين يگانه سازماني است كه چـن

  . روحيه و روش را دارا است

وان عـضو،         امروز انترپول با د    غول فعاليـت   مـش اشـتن شـصت وشـش كـشور بـه عـن

  ) 3(.باشد، مقر اين سازمان شهر پاريس كشور فرانسه است مي

وليس داده نمـي  ) انترپول(المللي    عضويت در سازمان پوليس بين     شـود   براي افراد ـپ

د      بلكه كشورها مي   ضو انترپـول قبـول گردـن  آنهـم درصـورتي كـه    )4(.توانند به حيث ـع

ت آراي      ا     قبولي عضويت كشور درخواست كننده بـه اكثرـي  دوثلـث اعـضاي اسـامبله ـي

   )5(.كنگره عمومي سازمان به تصويب برسد

ا   المللي مي هاي بين انترپول داراي تشكيالت مشابه به ساير سازمان       باشد، بدين معـن

كه داراي اسامبله يا كنگره عمومي، كميته اجراييه، داراالنشا عمومي ودايمـي اسـت ،     

  )6(.باشد  جز تشكيل سازمان مذكور ميادارات انترپول كشورهاي عضو و مشاورين نيز



 

توانند يك يا چندين نماينده دركنگره عمومي سـازمان       كشورهاي عضو سازمان مي   

ده از هركـشور        درحالي )7(.داشته باشند  كه درجلسات تصميم گيري آن تنها يك نمايـن

  )8(.باشد  عضو، حق اشتراك و ابراز راي را دارا مي

ضويت سـازمان       كشورهاي عضو به صورت غير مستقي      م از طريق پرداخـت حـق الـع

الي و      نمايند، هدايا، وصايا، امانات نقدي دولت مذكور را تمويل مي  ابع ـم هـا و سـاير مـن

رود كه بعـد   هاي كشورهاي مختلف نيز از جمله عوايد سازمان به حساب مي        بخششي

  )9(.رسد از تصويب كميته اجراييه، در موارد خاص سازمان به مصرف مي

نمايـد   المللي مبارزه با جرايم بيشتر در موارد ذيل فعاليت مي      در صحنه بين   انترپول

:  

   جمع آوري اسناد ومدارك،و-

  . كمك در امر توقيف مجرمين و متهمين فراري -

ادارات انترپول كشورهاي عضو به صورت منظم، معلومات كـافي جمـع آوري شـده       

ـين       اره مجـرمين ب شكوك حاصـل    المللـ  ادارات مركزي انترپول را درـب ي و اشـخاص ـم

ه دسـترس      مي دارند، و اين معلومات منحيث تازه ترين اطالعات در رابطه به جـرايم ـب

و هـم از طريـق   . شـود  علماي كريمينولوژي و متخصصين كريمنالستيك قرار داده مي     

نشرات متداوم سازمان كه حاوي معلومات الزمه، اسناد ومدارك جنايي چـون كـارت        

ه آنهـا را           هاي انتروپومتريك،    م فارـق نشان انگـشت بعـضي از جنايتكـاران وسـاير عالـي

ضو قـرار مـي             ار مراجـع عـدلي و قـضايي كـشورهاي ـع ا    عندالضرورت به اختـي دهـد ـت

  . دركشف هويت يك مجرم و يا گرفتاري و توقيف آنها ياري نمايد

ه وظـايف پـوليس            راري يـك ديگـر از جمـل معاونت درتوقيف مجرمين ومتهمـين ـف

  .باشد انترپول ميالمللي  بين

ه صـورت درسـت            ه ـب وليس انترپـول در افكـار عاـم  اگرچه اين بخـش از وظـايف ـپ

چه پوليس انترپول وظيفه معاونت و همكاري به پـوليس داخلـي       . انعكاس نيافته است  

كنـد   و ملي را دارد و در امر توقيف و گرفتاري عمالً سهم نگرفته و قطعاً مداخله نمـي     

زيرا ايـن صـالحيت پـوليس داخلـي هـر      . پردازد شخاص نمي و به دستگيري و توقيف ا     

امين      . شـود  المللـي داده نمـي   كشور بوده و به پوليس بين  ول صـرفاً بـا ـت پـوليس انترـپ

ه اختيـار قـراردادن        ق ـب معاونت در امر توقيف و گرفتاري مجرمين و متهمـين از طرـي
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ه پـوليس داخلـي   باشـد بـ   اسناد، مدارك و معلومات كه دفاتر انترپول به آن مجهز مي        

ـتگير وتحـت             كمك مي  ت شـده، دس ـتهم تـشخيص هوـي كند تا به سهولت، مجرم يا م

  .بازپرس مراجع عدلي وقضايي قرار گيرد

ه                  ضو ـب اتر مركـزي و ادارات انترپـول كـشورهاي ـع اما نبايد فراموش شـود كـه دـف

وجو و كشف شـخص را دريافـت    مجردي كه از داراالنشاي عمومي سازمان امر جست   

كـه شـخص مـورد نظـر را دريافـت       پردازد، اما وقتـي  وجوي وي مي    د، به جست  كن  مي

  )10(.دهد تا او را دستگير و توقيف نمايد اطالع مي) داخلي(نمود، به پوليس ملي 

  نتيجه 

ين كـشورها و همچنـان همكـاري          هـاي عـدلي    استرداد مظنون، متهم يا محكـوم ـب

ـيدگي قـضاياي جرمـي ميـا      بين ن كـشورها معمـوالً بـر اسـاس     المللي در رابطه به رس

ه   المللي كه دولت هاي بين هاي مبتني بر معامله بالمثل يا كنوانسيون       موافقت نامه  ها ـب

هاي آنها از طريـق ديپلوماتيـك و    گيرد، كه درخواست آن الحاق مي نمايند صورت مي     

  .شود  ها ارايه مي هاي سياسي دولت نمايندگي

ف ، تحقيق ومحاكمه بـه تجـويز مراجـع    ها درمراحل كش   همكاري عدلي بين كشور   

ا اخـذ شـهادت ، مـساعدت در                ه ـي عدلي  وقضايي درموارد جمع آوري مـدارك اثباتـي

ه               ه منظـور اراـي تسليمي اشخاص تحت نظـارت يـا توقيـف و احـضار سـاير اشـخاص ـب

ده، درخواسـت          مدارك و مساعدت در تحقيقات به مقامات قـضايي كـشور تقاضـا كنـن

ه آن    هاي بين ها وكنواسيون  ها بر طبق توافقنامه     همچنان دولت . گردد  مي المللي كـه ـب

ت طـرف     توانند با فرستادن فيصله  نمايند، مي   الحاق مي  هاي قضايي، تطبيق آنـرا از دوـل

ـيا، مـشاهده        مقابل درخواست نمايند همچنان اجراي عمليه تالشي، معاينه وضـبط اش

ز از جملـه همكـاري عـدلي     محل وقوع جرم، ارايه معلومات و مدارك اثباتيه جـرم     نـي

  .رود بين كشورها به شمار مي

ا      هاي بسيار عمده همكاري عدلي در ساحه بين   يكي از بخش   ي، ارايـه اصـل ـي الملـل

ـبوي            ـناد محاس كاپي مصدقه اسناد و سوابق مربوط به جرم، صورت حساب بانكي ، اس

ته     ون و ـم م در قـضيه  وساير اسناد و سوابقي كه نشان دهنده شركت و يا فعاليت مظـن

  .باشد  مي



 

ه اتخـاذ اقـدامات جـدي وعاجـل احـساس            همكاري عدلي در موقعي كه ضرورت ـب

اين موسـسه  . تواند صورت گرفته مي) انترپول(المللي    گردد ازطريق پوليس جنايي بين    

ر       با داشتن امكانات قوي و دقيق در امر همكاري عدلي بين كشور توانسته است در اـم

ي رول   رمين بـاالخص جـرايم سـازمان يافتـه بـين     كشف، تحقيق و محاكمه مجـ     الملـل

  .مهمي را بازي نمايند

ق مجـازات را      به هرصورت همكاري عدلي درساحه بين      المللي مساله حقانيت تطبـي

سـازد   ها بين كشورها، مجرمين را آگاه مي تقويه نموده و موجوديت همچو موافقتنامه     

كه در هر گوشـه جهـان پنهـان شـده     كه از تعقيب و پيگرد اعمال مجرمانه شان ولو آن 

ه   مانند ايجاد رابطه  باشند، مصوون نمي   هـاي همكـاري عـدلي و     ها و انعقـاد  موافقتناـم

استرداد مظنونين، متهمين و محكومين بين كشورها، هوشداري است براي مجـرمين        

ه     و جنايت كاران، مبين اين واقعيت كه مرزهاي سياسي كشورها نمـي          توانـد بـه منزـل

  .توانند از چنگال عدالت و از حيطه قانون فرار نمايند افظ شان باشد و نميسپر و ح

ه بالمثـل ، مـي         دولت ي بـر معامـل ه هـاي مبتـن ه    ها با عقد چنين موافقتناـم د ـب توانـن

واالترين آرزوي بشريت، محو جرم، مجازات حتمي مجرم وگناهكـار و رهـايي از شـر            

  .افراد ناباب و خطرناك نايل آيند

  منابع
  ،)انترپول(المللي پوليس جنايي  ند اول ماده دوم اساسنامه سازمان بين ب-1

   همان ،ماده سوم،-2

   همان، ماده اول،-3

   ماده چهارم ، همان،-4

  همان ،//   ماده -5

   ماده همان، پنجم،-6

   همان، ماده هفتم،-7

   همان،ماده سيزدهم،-8

   ماده همان، سي وهشتم،-9

  ،ماده همان، بيست وپنجم) 10(

    تهران كتابخانه گنج دانش،1375ال   محسني مرتضا، كليات حقوق جزا، چاپ دوم س-1
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ات،   -2   اشرفي حجتي و اميري غالم علي، مجموعه كامل قوانين ومقررات جزائي با آخرين اصالحات والحاـق

  انتشارات كتابخانه گنج دانش،، 1372سال 

 حقوق وعلوم  انتشارات پوهنزي1362سال ) 104(شماره المللي    مجاز داكتر محمد سليم، حقوق جزاي بين-3

  سياسي پوهنتون كابل، و

انتشارات موسسه چاپ وانتـشارات وزارت امـور   ) واژه نامه( علي بابايي غالم رضا، فرهنگ روابط بين الملل    -4
  .1377خارجه كشور اسالمي ايران چاپ دوم سال 

   



 

  

  

  

  

  

  

    بررسي مشكالت محبوسين
هعدالقادر عدا    لتخوا

  توقيف شدگان                        
  

  

  

  

  

ت عمـده ومهـم وزارت     رياست عمومي محابس و توقيف خانه هايكي از ادارات نهاـي

ت و نگـه           عدليه بوده،  ـتاي مواظـب داري محبوسـين    وظايف نهايـت خطيـري را در راس

ـتن   اين رياست فعالً. نمايد ومتهمين ايفا مي   نظـامي   نفرپرسـونل ملكـي و  3718 باداش

  . نفرمحبوس و توقيفي قراردارد11533تر از درخدمت اضافه

ـين و توقيـف شـدگان بـه بررسـي        ها و پرابلم    براي اينكه چالش   هاي موجود محبوس

داد پرسـونل محـابس بـه رويـت       نمايدكه مختصراً ايجاب مي   گرفته شود،     به ارتباط تـع

سوي   تشكيل، و تعداد محبوسين و توقيف شدگان را در چند سال اخ      ير به شـكل مقاـي

  :از نظر بگذرانيم

  

  

  

  تعدادپرسونل نظامي و ملكي

   نفر8861د       به تعدا1382درسال 

ه تعداد  1383درسال     نفر7330  ب

   نفر7330   به تعداد  1384درسال 

 نفر4541   به تعداد   1385درسال 

  تعداد محبوسين و توقيف شدگان

   نفرمحبوس800  به تعداد  1382دراوايل سال 

   نفرمحبوس3771دراواخرهمين سال به تعداد  

   نفرمحبوس5262 به تعداد  1383دراواخرسال 

  رمحبوس نف7872 به تعداد1384دراواخرسال 
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ــوق        ــيه ف ــنوات ماض ــك س ــا تفكي ــدگان را ب ــف ش ــين و توقي ــداد محبوس   اگرتع

 نفـر در  2000رسـيم كـه در هـر سـال بيـشتر از       الذكرمقايسه كنيم، به اين نتيجه مي     

تعداد محبوسين و توقيف شدگان افزوده شده است چنانچـه تنهـا در نيمـه اول سـال           

ه     . دهد  نفر افزايش را نشان مي1526 به تعدادجاري   اگر وضع بـه همـين منـوال اداـم

يش از   يابد، يقيناً  ر  3000 تا اخيرسال جاري افزايش محابس  و توقيف شدگان بـه ـب  نـف

كه رياست عمومي محبوسـين در مـورد    نسبت به سال گذشته خواهد رسيد، در حالي     

  .ا در اختيار نداردگونه بودجه ر مصارفات اشخاص جديد الورود هيچ

ـيم ، بـه ايـن            سه كن برعكس اگر تعداد پرسونل محابس را طي سنوات گذشته مقاـي

 نفـر و در سـال   1551 نـسبت بـه سـال قبـل     1383شويم كه درسال   نكته متوجه مي  

 823، 1385 بـه تناسـب سـال    1386 نفر و در سال 2789 نسبت به سال قبل،  1385

ـيص      ها نشان مـي  يف خانهنفر تنقيص را در پرسونل محابس و توق   دهـد ايـن گونـه تنق

وگيري از    تشكيالتي مشكالت بيشتري را در امر مواظبت و نگه   ـين و جـل داري محبوس

  .نمايد فرار ايشان ايجاد مي

رابلم    با در نظرداشت نكات فوق مي  هـاي محبوسـين و    توان گفت كـه مـشكالت و ـپ

شتر مـي          ه مراتـب بـي رين ايـن     بـه عمـده  باشـدكه   توقيف شدگان نسبت به گذشته ـب ـت

  :شود مشكالت قرار ذيل روشني انداخته مي

   درقسمت اسكان محبوسين و توقيف شدگان-1

 ولـسوالي  203 واليت، محـابس فعـال وجـود دارد و درسـطح         34همين اكنون در    

ل و عوامـل   161ها فعاليت دارد و در   توقيف خانه  ضي عـل   ولسوالي نسبت موجوديت بـع

هـاي    محـبس آن درخانـه  10، محـبس 34اند ازجمله   نشدهها تاهنوز فعال  توقيف خانه 

 ايــن محــابس مطــابق حــداقل    نمايــد، همــه كرايــي متعلــق بــه مــردم فعاليــت مــي 

وده و شـرايط       . باشـد  المللي نمي ستانداردهاي  بين   ه ـب ن محـابس فاقـدامكانات اولـي اـي

   نفرمحبوس10007 به تعداد 1385دراواخرسال 

   كه فعالً   نفر 371  به تعداد    1386درسال 

  11533باشد به تعداد  مي1386نيمه اول سال 

  .ردنفرمحبوس وتوقيفي وجوددا



 

ي از نهايت رقت بار قرار داردو در بعـض در حالت معيشتي محبوسين و توقيف شدگان،   

داد        هاي محابس و توقيف خانه      اتاق ها در حالي كـه گنجـايش ده نفـر را نـدارد بـه تـع

از ديـدي كـه بـه تـاريخ         .  نفر جا به جا شده است  80-70بيش از  ال در ـب بـه طـور مـث

ا       از توقيف خانه واليت كابل به عمل آمد در اتـاق   22/5/1386 هـاي پـنجم و شـشم ـم

ي بـيش ازحدمحبوسـين وتوقيـف    جابجـاي . د نفرتوقيفي حـضورداشتن  63و 75بالترتيب  

. نمايـد  هـا صـدق مـي    شدگان دراتاق هاي كوچك در اكثريت از محابس و توقيف خانه  

ده اسـت        اين مساله خاصتاً    يقيناً ت نگـران كنـن  از نقطه نظر انتقال امراض سـاري نهاـي

ـين در     هاي محابس و توقيف خانه      اكثريت از اتاق   ـته و بعـضي محبوس ها هواكش نداش

  .شوند داري مي كاوي و دور از نورآفتاب نگهت

   درقسمت اصالح و تربيه متهمين ومحكومين-2

ـبالً    همان طوري  د كـه در يـك اتـاق  تعـداد بـيش ازحـد            كه ق  اشـاره بـه عمـل آـم

ه   . باشـند  جا مي محبوسين و توقيف شدگان جابه   جـا شـده،    محكـومين و متهمـين جاـب

 اصـالح   ش،رحابس در عوض اينكه محل پـرو بناء م. جرايم متعددي را مرتكب شده اند 

ـيوه     متاسفانه تدريجاً   و تربيت مجدد مجرمين بوده باشد،      ـيط آموزشـي ش هـاي    به مح

ا   اي عده. شود مختلف ارتكاب جرايم تبديل مي   از مجرمين با استفاده از فرمان عفو و ـي

جـرايم  شـوند، بـار ديگـر مرتكـب      بعد از انقضاي مدت معينه حبس، از زندان رها مـي     

ي        را ايـشان در نتيجـه    . شـوند  متعدد در جامعه شده و دوباره به زندان كـشانيده ـم زـي

را مـي     نشست و برخاست و مالقات با يكديگر شيوه         د و   هاي ارتكـاب جـرايم را ـف گيرـن

واد مخـدر معتـاد       عـده  شـوند عالوتـاً    به مجرمين خطرنـاك تبـدل مـي     نهايتاً ه ـم اي ـب

آورنـد   ها با يكديگر به استفاده از مواد مخدر رو مي باشند و در اثر تماس و صحبت        مي

ده بـوده كـه        اين وضع نيز در بعضي ازمحـابس و توقيـف خانـه        ت نگـران كنـن هـا نهاـي

  .كند مشكالت ديگري را هم براي محبوسين و متهمين و هم به دولت ايجاد مي

ـين و محكـومين        يكي از عوامل عمده و مهمي كه باعث عدم اصـالح و تربيـه متهم

 ايجـاب   كـه اصـوالً   در حـالي . باشد جايي ايشان در يك اتاق مي   عبارت ازجابه   گردد،  مي

ت مجـازات       مي در ... نمايدكه مجرمين با در نظرداشت سن، نوعيت جرم، شدت و خـف

ه      داري  شـوند  هـاي جداگانـه نگـه    اتـاق  هـا،   ولـي متاسـفانه در محـابس و توقيـف خاـن

جـا   ه اوصـاف فـوق الـذكر، تفكيـك و جابـ     محبوسين و توقيف شدگان با در نظرداشـت  

  .اند نشده
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ارت از عـدم مـصروفيت سـالم        علت ديگري را كه مي توان از آن يادآوري كـرد، عـب

ـتنانداردهاي       . محبوسين و توقيف شدگان مي باشـد       زيـرا محـابس مطـابق حـداقل اس

دان  المللي ساخته  نشده است وسايل تفريحـي،      بين ره وجـود       مـي هـاي سـپورت  و غـي

بيكاري خود . باشد كه الزم است فعال نمي     بخش صناعتي محابس طوري     عالوتاً. دندار

ضاً   . آورد جرايم متعددي را نيز به وجـود مـي        ـين و توقيـف    در اثـر بيكـاري بـع  محبوس

ه    . شوند شدگان بين هم به جدال پرداخته و باعث لت وكوب يكديگر مي  ن مـساله ـن اـي

راي كارمنـدان محـابس و     رد ميتنها به هركدام از طرفين خساراتي را وا   سازد، بلكه ـب

داري   را از نقطه نظر تـامين امنيـت، مواظبـت و نگـه     ي ها مشكالت عديده  توقيف خانه 

  .نمايد الزم و تداوي مجرمين ايجاد مي
  
  

   تعليم و تربيه محبوسين و توقيف شدگان-3

ان        ستند و آـن ـين و توقيـف شـدگان از سـوادكافي برخوردارنـي كـه   ياكثريت ازمحبوس

اي سـويه علمـي دارنـد       از سواد بهره مند مي  قسماً . باشند نياز بيشتربه مطالعـه و ارتـق

ه         ه مثاـب ـين و توقيـف شـدگان ـب   مدرسـه،   متاسفانه محابس عوض اينكه براي محبوس

ع گـردد،             ش ايـشان مفيـد واـق مكتب و پوهنتون عمل نمايد و در راستاي ارتقـاي داـن

واع      اشار كه قبالً برعكس همان طوري  ري اـن ه محـيط  فراگـي ه به عمل آمد به تدريج ـب

هـا   به جز از محبس مركزي در بسياري ازمحابس و توقيف خانه. شود  جرايم مبدل مي  

  .كتابخانه و مراكز مطالعه وجود ندارد

ـين و محبوسـين              قابل تذكر مي   دانـيم كـه در مـورد حـل مـشكالت تعليمـي متهم

امضا رسيده است كه مطابق اين پروتكـل  پروتكل همكاري با وزارت محترم معارف به    

  .اند يك تعداد از معلمين جهت تدريس استخدام شده

   در عرصه  تعيين سرنوشت متهمين-4

ه   13مطابق صراحت ماده     الي        قانون محـابس و توقيـف خاـن سات شـوراي ـع هـا جـل

هـاي   در اين جلسات مشكالت و پـرابلم . گردد محابس در فواصل زماني معين داير مي     

شان مـورد       محبو ضايي و حقـوقي اـي سين و توقيف شدگان، منجمله تعيين سرنوشت ـق

اً . گيرد  بحث قرار مي   ين سرنوشـت متهمـين توظيـف         هيـات  عالوـت هـاي در مـورد تعـي



 

شكالت زيـادي      شده اند و در تفاهم با مقامات محترم لوي سارنوالي و ستره محكمه ـم

ادآوري    اين. از متهمين و توقيف شدگان تا حدودي حل شده است   ه ـي  نكتـه را الزم ـب

ده    مي اي  دانم كه در اثر ازدياد روز افزون تعداد محبوسين و توقيف شدگان هنوزهم ـع

ه وقـت و زمـان آن     از ايشان در مورد عدم پيگيري دوسيه نسبتي و حل    وفصل قضايا ـب

د      ً  خاصتا ي    .   مرحله تميزي شكايت دارـن ابر آن ايجـاب ـم نمايدكـه مراجـع مـسوول     بـن

ـتاً      رگانمنجمله ا  وي سـارنوالي خاص ر      سـارنوالي  هاي ستره محكمه وـل هـاي نظـارت ـب

ين         شتري را در امـر تعـي محالت سلب آزادي هم در مركز و هـم در واليـات توجـه بـي

  .سرنوشت متهمين مبذول فرمايند

   استفاده ازخدمات صحي رايگان  در عرصه-5

وس و   11533ً بيـشتر از       فعال سر، سـاتنمن و پ  3718 نفرمحـب رسـونل ملكـي در    اـف

 ايـن   ي  نفـر همـه  15251برندكه مجموع ايشان به  ها به سر مي محابس و توقيف خانه  

اگـر بـراي هرفـي هـزار     . اشخاص به مراقبت صحي، معالجه و تداوي رايگان نياز دارند      

 نفركـاركن  45نفر يكنفر داكتر، يكنفر نرس و يكنفر دوا ساز در نظر بگيريم حداقل به     

ه     . گردد  ميصحي ضرورت احساس     ي حـداقل ـب يا به عباره ديگر اگر هر محبس واليـت

ه        ـته باشـد، باتوجـه ـب  محـبس واليتـي تعـدادكاركان    34سه نفركاركن صحي نيازداش

  .رسد  مي نفر102صحي به 

ـبس  23 محبس كاركن صحي وجـود داشـته و متبـاقي    11 در  كه فعالً   در حالي     مح

وع    اين رقم به هيچ  . باشد  ديگربدون كاركن صحي مي    وجه نياز مبـرم مريـضان را مرـف

  .سازد نمي

 عدم موجوديت ادويه الزم در مراكز صحي مشكل ديگـري اسـت كـه وزارت       عالوتاً

ن او اخرمركـز تـداوي و معالجـه مريـضان       . باشـد  عدليه به آن مواجه مي  گرچـه در اـي

معتاد به مواد مخدر در محبس مركزي به فعاليت آغـاز نمـوده و نتـايج مثبتـي را در             

كـه  در سـايرمحابس و    ولي بـه هـيچ وجـه نيازمنـدي مريـضان را     . بال داشته است    ق

واد       . سازد  مرفوع نمي ها قرار دارد،  توقيف خانه  ه ـم البتـه تـداوي و معالجـه معتـادين ـب

  .شود  در محبس هرات و بعضي محابس ديگر يك امر ضروري دانسته مي مخدرخاصتاً

رم فـاطمي     دانيم، اين نكته كه الزم به يادآوري مي    راً جاللتمـاب محـت  است كه اخـي

ده  . ا.ا. وزير صحت عامه ج    در سيمينار تربيوي كارمندان صحي محابس اشتراك ورزـي

داوي و معالجـه       هاي شان وعده    و در ضمن صحبت    ه را در امرـت     همكـاري همـه جانـب
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ـپردند كـه        مريضان رياست عمومي محابس و توقيف خانه   ـتند و تعهـد س هـا ابـراز داش

هـا در اليحـه    ع تداوي و معالجه مريضان رياست عمومي محابس و توقيف خانـه    موضو

ابي فعاليـت          وظايف روساي صحت عامه واليات گنجانيده خواهد شد  و در حـين ارزـي

  .روساي صحت عامه از چگونگي موضوع بازپرسي جدي به عمل خواهدآمد

وزارت صـحت  دانيم كه پروتكـل همكـاري ميـان وزارت عدليـه و         الزم به تذكر مي   

 منعقدگرديده اسـت، اميـدوارم كـه وزارت محتـرم صـحت       عامه نيز در اين مورد قبالً    

  .عامه در امر تحقق مفاد اين پروتكل نسبت به گذشته با جديت بيشتر عمل نمايند

   پرسونل محابس  در عرصه تعليم و تربيه-6

ر جهـت  هـا وظـايف محولـه خـويش را د      براي اينكه پرسونل محابس و توقيف خانه      

وق   داري و مواظبت محبوسين و توقيف  شدگان به شكل بهترآن انجام دهنـد،    نگه  حـق

كه الزم است رعايت و از فرار ايشان جلوگيري به عمـل آورد و   بشري ايشان را طوري   

ي   شـود   آنها را به مثابه اشخاص مفيد تربيه و به جامعه تقديم نمايد، ضروري دانسته ـم

هاي مسلكي  حقـوقي   ها به شكل دوامدار از آموزش خانهكه پرسونل محابس و توقيف   

ان سـال     . برخوردارگردند ر از پرسـونل،   2221هـاي اخيرتعـداد     خوشبختانه در جرـي  نـف

  UNODC محتـرم  هاي آموزشي را كه به همكاري موسـسه  هاي مختلف كورس   دوره

دا                 ا آنهـم تـع د امـا ـب د دايرگرديده بود، سپري كرده وسند فراغـت بـه دسـت آورده اـن

 در واليات تاهنوز نتوانـسته انـد كـه     ها خاصتاً ديگري از پرسونل محابس و توقيف خانه  

ن كـورس    . ها مستفيد شوند از مزاياي اين كورس  هـا بـه شـكل     بناء  الزم اسـت كـه اـي

شتر و مـوثرتر آن ايجـاب مـي      نمايـد   سيستماتيك ادامه داشته باشد و جهت فعاليت بـي

  .مي تعليمي محابس ارتقا داده شودكه مركز تعليمي موجود، به اكاد



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي رهنمودي در يادداشت

  ها  مورد اصالح زندان
  پروفيسور اندرو كويل: مولف

  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان: برگردان

  

  

  

  8يادداشت شماره 

  كاركنان زندان و آموزش آنها

  خالصه

االيي در رابطه با رعايت نحوه برخورد كاركنان زندان با زندانيان از اهميت ب* 

بدون رويه مناسب كاركنان زندان، ساير تدابير . حقوق بشر در زندان برخوردار است

با اين هم، آموزش كاركنان زندان اغلب يا وجود . اصالحي به اشتباه دچار خواهد شد

  . ندارد يا ناكافي و يا نامناسب است
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 اصالحات ضروري تغيير نگرش و رفتار كاركنان زندان براي موفقيت* 

اما بدون تعهد واقعي مقامات ارشد و . شود آموزش اغلب يك راه حل دانسته مي.است

  . بدون داشتن چهارچوب اخالقي مشخص، اين آموزش ناموثر خواهد بود

موثريت آموزش . باشد آموزش حقوق بشر يك اقدام اصالحي كم هزينه مي* 

  . ده و زمينه ارايه چنين آموزشي داردحقوق بشر بستگي به نحوه ارايه آن، ارايه كنن

  . تواند نتيجه معكوس به بار آورد در صورت اجراي نامناسب، اين آموزش مي* 

آموزشي كه زمينه آزادي كنترل وظيفه و اتخاذ تصاميم را براي كاركنان زندان * 

  . نمايد، احتماالً ثمر بخش خواهد بود مساعد مي

 زندان، نظير شرايط استخدام و دسترسي ساير عوامل مهم در خصوص كاركنان* 

  . به جبران در صورت نقض حقوق آنها، بايد مورد توجه قرار گيرد

  اهميت مبرم كاركنان

باشد كه  دو گروه مهم در زندان وجود دارند كه عبارت از زندانيان و كاركناني مي

معيارهاي روابط ميان اين دو گروه از افراد، سطح رعايت . كنند به آنها رسيدگي مي

  . نمايد حقوق بشري را در زندان مشخص مي

اگر قرار است كاركنان خدمات عامه خود را به خوبي انجام دهند، ضرورت است تا 

  . آنها به دقت برگزيده شده و به درستي آموزش دريافت نمايند

ترتيبات . كنند مشكل اصلي كاركناني است كه به زنداني، به حيث دشمن نگاه مي

ها مجبور هستند تا مثل سگ در  زنداني.  نمادين و سمبوليك استحمل و نقل

  . آموزش كاركنان حتمي است. موترها دراز بكشند
ل  لمللي مطالعات زندان  مركز بين2000گزارش سا   ها در باره نيازشناسي زندان ا

هاي جيبي در خصوص رعايت  ها، تهيه كتاب حسن نيت وزرا، و روساي زندان

حداقل مقررات معياري «هايي از  ه كاركنان زندان و درج بخشحقوق بشر براي كلي

روي ديوار زندان، ارزنده است اما به » سازمان ملل متحد درباره رفتار با زندانيان

  . تواند روابط ميان كاركنان و زندانيان را بهبود بخشد خودي خود نمي

آنها كساني . ارندمهم ترين افراد كساني هستند كه با زندانيان روزانه سر و كار د

هستند كه سلول زندانيان را در صبح باز، روز را با آنها سپري و سلول آنها را در شب 

نحوه رفتار . آنها از وضع زندانيان در شرايط خوب يا بد آگاهي دارند. نمايند بسته مي



 

. دهد ها، ميزان انساني يا غير انساني بودن زندان را نشان مي اين اشخاص با زنداني

آنها افرادي . نمايند احترامي صحبت مي ها مرتبا با زندانيان چه با احترام و چه با بيآن

ها،  هستند كه تخصيص تخت خواب و سلول، دسترسي به غذا، مالقات فاميل، بسته

ها و ساير  هاي تيلفوني، كار، تعليم و تربيه، داكتر، انتقال به ساير زندان ها، تماس نامه

نظمي احتمالي  اين كاركنان هستند كه بي. كنند ان را كنترل ميامور مربوط به زنداني

را مهار كرده يا به قضاياي گروگان گيري چه از راه خشونت و چه از طريق مذاكره، 

  . نمايند رسيدگي مي

اگر قرار است تا كاركنان زندان رويه خوبي با زندانيان داشته باشند و به حقوق 

تا اداره زندان نيز حقوق كاركنان خود را محترم الزم است . آنها احترام بگذارند

الزم است تا كاركنان زندان بر . شمرده و حكومت از خدمات آنها تقدير به عمل آورد

اساس يك چهارچوب اخالقي مشخص و شناخته شده عمل نمايند كه در آن 

  . معيارهاي رفتار قابل قبول، تعريف شده باشد

بايد حقوق انساني محبوسين مورد .  انسانبهبود، احترام و اصالح يعني تقدم

ه منظور رفتار انساني با محبوسين صورت پذيرد احترام قرار گيرد و تمام تالش   . ها ب
صحيحات در كوريا،  ا، ت دليه جمهوري كوري 2وزارت ع 004)1(  

  . كند ها است را منع مي هاي كه عليه عزت انسان جامعه جاماهيريا مجازات
  )2(1988ر جاماهيريا، ليبيا، منشور حقوق بشر در عص

اند، به جامعه  با بازداشت افرادي كه محاكمه شدهسرويس زندان علياحضرت 

وظيفه ما اين است تا با احترام به انسانيت زندانيان، از آنها مراقبت . نمايد خدمت مي

نماييم و به آنها كمك كنيم تا زندگي قانوني و مفيدي را در زندان و پس از رهايي 

  .  نمايندسپري
دان در انگلستان و ولز،  2بيانيه ماموريت سرويس زن 003)3(  

تمام . اي هستند كه بايد در جهت تحقق آنها كار انجام شود اينها معيارهاي عالي

هاي  كساني كه تمايل به كار در زندان دارند، قادر نخواهند بود تا به تمام پيچيدگي

در گام اول، بايد . زم را عملي نمايندزندگي زندان آگاهي پيدا كرده و معيارهاي ال

هاي دشوار زندان  روندي براي تضمين اينكه تقاضا كنندگان قادر به اجراي مسووليت

  . خواهند بود، وجود داشته باشد
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ها  برخي از آموزش. كاركنان بايد آموزش كافي را در باره حرفه خود دريافت نمايند

هاي بيشتري براي  بعدا بايد آموزش. ه شودبايد پيش از آغاز وظيفه به كاركنان اراي

  .هاي خاص كاركنان در نظر گرفته شود توسعه مهارت

ها و اهليت كاركنان ضروري است و مقامات عالي رتبه  آموزش براي ارتقاي مهارت

ه عنوان يك سرمايه گزاري با اهميت نگاه  بايد به ارتقاي اهليت كاركنان زندان ب

ها از سوي يك نهاد مطرح، باعث تشويق كاركنان  وزشتصديق رسمي اين آم. نمايند

  . ها خواهد شد به شركت هر چه بهتر در اين برنامه

  آموزش و تغيير سلوك 

ها، ارايه آموزش مزيد براي كاركنان زندان را از بهترين  طرفداران اصالح زندان

كار است آش. هاي بهبود مديريت زندان و تامين حقوق بشري زندانيان دانسته اند راه

باشد  كه نگرش كاركنان نقش محوري را در چگونگي برخورد آنها با زندانيان دارا مي

اي يكي از طرق موثر تغيير نگرش آنها نسبت به  و فراهم آوري فرصت توسعه حرفه

  . كارشان است

آورند كه كامال متفاوت از مقامات  ها براي داليلي به كار در زندان روي مي زندان

اند، مسير  ندگي كردهفقدان تعليم و تربيه و محيطي كه آنها در آن ز: ستبلند پايه ا

هاي عالي در زندان را  آنها ضرورت اجراي ايديال. دهد هاي مختلفي را به آنها مي

براي آنها، اين يك وظيفه است و برخي از آنها بر اين باور اند كه . كنند احساس نمي

با در نظر داشت نيازها و . گيرد ن صورت ميسروصداهاي زيادي در باره حقوق زندانيا

اين . برند شود، رنج مي هاي خود، آنها از اين كه به زندانيان توجه زيادي مي ضرورت

. نمايد نگرش و روابط يوميه آنها با زندانيان، اختالف ميان آنها و زندانيان را آشكار مي

يا » مثبت«صي براي ها نسبت به زندانيان اغلب منفي بوده و شاخ نگرش زندانبان

آنها از جايگاه مهمي در اداره زندان برخوردار . شود بودن زندان تلقي مي» منفي«

  . هستند
اثر از زندگي،  دگي، مت   )4(2004راني شانكار داس و ساراسواتي حيدر، ممنوع از زن

ها به  از اين رو، آموزش حقوق بشر يك راه كارآمد براي آغاز اصالح نظام زندان

حتا زماني كه امكانات كم است، . شود ، سريع و با هزينه كم پنداشته ميطور موثر

ها را اساسا  تواند كه رفتار با زنداني ها مي تغيير در نحوه رسيدگي كاركنان با زنداني



 

تواند  در يك زندان بيش از حد مزدحم، آموزش صحيح كاركنان مي. بهبود بخشد

  :نتايج زير را حاصل نمايد

  يه زندانيان؛رفع خشونت عل* 

  هاي شان؛ اجازه دادن به زندانيان براي سپري وقت بيشتر در خارج از سلول* 

  كاهش در شمار تالشي تحقير آميز زندانيان در حال برهنگي؛* 

  ها؛ اجازه برخورداري زندانيان از مواد مطالعاتي و تشك در سلول* 

اديو در اجازه زندانيان به داشتن وسايل شخصي نظير ساعت دستي و ر* 

  ها؛و سلول

  .هاي فرهنگي نظير كانسرت موسيقي اجازه زندانيان به انجام فعاليت* 

  هاي زندان  آموزش، مشكل اكثر نظام

  .باشد هاي زندان مي نبود كاركنان كار آموخته يكي از مشكالت اساسي نظام

دانند  اند، آنها نمي  كاركنان است كه هيچ آموزش نديدهمشكل اصلي: زندان الف

  . ه وظيفه آنها چيست؟ هيچ انكشافي در  وظيفه آنها به وجود نيامده استك

 كارمند زندان، پوليس هستند و هيچ آموزشي درباره كار در زندان 600: زندان ب

  . دريافت ننموده اند

  . هيچ كارمند متخصص و هيچ آموزش وجود ندارد: زندان پ

ه اندازه كافي آموزش در: زندان ت اكثر آنها . انديافت نكرده كاركنان زندان ب

  . اند پوليس نظامي بوده
دان گزارش ماموريت، مركز بين 2ها،  المللي مطالعات زن 000  

هاي  برخي از نظام. كند ترتيبات آموزش از يك كشور به كشور ديگر فرق مي

 شمار ديگري كه اكثرا. آورند  سال آموزش را براي كاركنان خود فراهم مي2زندان، 

ها را به سويه فارغ  اند، كاركنان ارشد زندان لوك شوروي سابق بودهوابسته به ب

 سال 2التحصيلي آموزش داده و كاركنان متوسط را از جلب و جذب قواي نظامي كه 

  . گيرند كنند، مي خدمت نظامي را طي مي

كنند، تاكيد روي قانون، حفظ  كه كاركنان ارشد آموزش دريافت مي در كشورهايي

 از  پذيرد، گروهي ها صورت مي ستفاده از اسلحه گرم و كنترل شورشامنيت، نحوه ا
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اي هستند اما نصاب تعليمي آنها علمي است و  كشورها داراي اكادمي آموزش حرفه

  . هاي روزمره كار در زندان فاصله دارد از واقعيت

نمايند،  ارايه كنندگان آموزش بايد به اندازه كافي از مضاميني كه تدريس مي

 كه در زندان كار مهم است تا دست كم شماري از كاركنان ارشدي. باشندمطلع 

اند، در اين كار سهيم باشند، در برخي از كشورها، كاركنان به طور خاص به  كرده

رود تا بهترين كاركنان زندان، چند سالي را  حيث آموزگاران برگزيده شده و توقع مي

گري از ممالك، زماني كه كاركنان در شمار دي. صرف آموزش كاركنان جديد نمايند

تري هستند، جهت تدريس  ديگر توان كار در زندان را ندارند و مستحق زندگي آرام

  . شوند به اكادمي فرستاده مي

  موثريت آموزش حقوق بشر

در صورتي كه آموزش حقوق بشر به درستي اجرا نشود، اين آموزش ناموثر خواهد 

  . اهد آوردبود و بعضا نتايج معكوس به بار خو

اي كه در آن كاركنان درباره ضرورت احترام به حقوق بشري زندانيان  برنامه •

. شود، باعث رنجش آنها خواهد شد بينند اما به حقوق خود آنها اشاره نمي آموزش مي

يابد كه كاركنان زندان معاش كم داشته باشند، اداره  اين مساله زماني شدت مي

حترام قرار نگيرند و از آنها عليه خشونت و بيماري زندان خوب نباشد، آنها مورد ا

 . حمايتي انجام نشود

تشريح حقوق بشري زندانيان در انزوا و بدون اشاره به ضرورت همزيستي مردم  •

تواند به بد بيني، منفي بافي و  هاي زندگي زندان مي در يك موسسه و درك واقعيت

 . رد كليت پيام حقوق بشر منجر شود

مقررات معياري درباره رفتار با زندانيان و تمايل هر زنداني به تدريس حداقل  •

داشتن سلول انفرادي، زياد مورد پسند كاركنان زنداني كه با خانواده پر جمعيت 

 . نمايند، قرار نخواهد گرفت  اتاق كوچك زندگي مي2خود در 

تشريح حقوق بشر به طور نظري و بدون ارتباط دادن آنها با كارهاي روزمره  •

 . كاركنان زندان، اثرات ناچيزي را به همرا خواهد داشت

در آغاز پروژه، من راضي بودم كه ما آموزش كافي را در رابطه با حقوق بشر براي 

المللي و انعكاس آن در قانون  ها در خصوص معيارهاي بين كاركنان ميان رتبه زندان



 

م كه آموزش حقوق بشر اما به زودي من و پرسونل من دريافتي. فدرال، ارايه كرديم

صرفا به معناي تدريس حروف قانون نيست و كاركنان نو استخدام شده به آموزش 

آموزش حقوق بشر به معناي نشان دادن تطبيق عملي . عملي بيشتر عالقمند هستند

مثال حفظ احترام به كرامت يك فرد زمان تالشي وي و نحوه ارتباط با زندانيان 

  ،است

برنامه آموزشي جديد را طرح كرده ايم كه اموزش عملي از همين رو، ما يك 

درباره تطبيق معيارهاي حقوق بشر در حاالت خاص و نحوه اجراي موثر وظايف 

توسط كاركنان در حالي كه احترام به كرامت زندانيان حفظ گردد، مد نظر قرار داده 

  . شده است
د دان، اداره زن   ان مسكو،النا پوپووا، رييس سابق آموزش كاركنان زن

ه آموزشي در  ي در يك كارگا   )5(2004 سخنران

  چه كسي بايد آموزش حقوق بشر را به كاركنان زندان ارايه نمايد؟

. حايز اهميت است. آيند اعتبار كساني كه از خارج براي ارايه آموزش به زندان مي

 كه احتماال درباره حقوق بشر هايي اغلب كاركنان زندان نسبت به سخنراني خارجي

داري زندانيان فراري و  آگاه هستند اما هيچگاهي چند ساعتي را به حيث مسوول نگه

 يا تخت خواب وارونه جلوگيري از خودكشي زندانيان با آويختن خود از كلكين

  . اند، شكاك و بد بين هستند سپري ننموده

ها در آموزش كاركنان زندان  توان از افراد متخصص در ساير حرفه در ضمن، مي

  . تفاده كرداس

تواند موثر واقع شود و به  براي مثال، اشتراك فاكولته حقوق پوهنتون محلي مي

كاركنان زندان توضيح داده شود كه كار در زندان مثل يك مضمون پوهنتون است و 

تواند به تعهد درازمدت پوهنتون نسبت به آموزش كاركنان زندان منتهي  اين مي

  . شود

هاي حقوق بشر، در صورت درك  عه مدني و سازمانهاي جام شامل نمودن گروه

و ضرورت تقويت اعتماد به نفس  آنها از اهداف عمده آن آموزش كاركنان زندان 

  . شود كاركنان زندان به جاي تخريب آن، مفيد ارزيابي مي



 

177  

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

  كجا بايد آموزش ارايه شود؟

ن تاكيد اين است تا وجوه مالي به منظور ساخت يك اكادمي آموزشي كاركنا

ح ها بر اموري به اصطال ساير پروژه. زندان يا حمايت از آن  فراهم آورده شود

  . اند تمركز كرده» آموزش آموزگاران«

و . ها تا چه اندازه موثر خواهد بود معلوم نيست كه اين پروژه يقينا، كاركنان ن

اي كمياب است كه در اين مراكز آموزشي تعليم ديده و عليه فرهنگ  استخدام شده

  . حاكم بر زندان مقاومت كرده باشندم

حتا در كشورهاي انكشاف يافته، يك نوع ناموزوني ميان آموزش كاركنان نو 

هاي زندان ندارند  اي كه توسط آموزگاران كه يا دانش كافي از واقعيت استخدام شده

 هاي كاركنان ارشد اند و گفته گردد، تعليم ديده هاي قبل باز مي يا دانش آنها به سال

  . در زمان آغاز كار در زندان وجود دارد

كه منابع محدود است، بهتر است از واحدهاي آموزشي سيار و  در كشورهايي

موسسات تحصيالت عالي به جاي ايجاد يك مركز آموزش تخصصي استفاده به عمل 

  . آيد

  هاي موثر براي تربيه  فعاليت

  آموزش بايد با رويه مرتبط باشد

. مضمون الحاقي به برنامه آموزش كاركنان زندان استحقوق بشر معموال يك 

بعضا حقوق بشر مضموني است كه پس از تعليمات درباره استفاده از اسلحه گرم و 

بعضي اوقات اين مضمون . شود هاي ساري، تدريس مي جلوگيري از شيوع بيماري

معنا اين به اين . شود آيند، درس داده مي توسط افرادي كه از موسسات خارجي مي

هاي  است كه اداره زندان، آموزش حقوق بشر را به حيث بخش جدايي ناپذير عمليه

  . آرود زندان به شمار نمي

قوانين سلوكي تنها در صورتي مفيد هستند كه توسط كاركنان مربوطه عملي 

هاي آموزشي براي  كاركنان بايد در تحرير اين قوانين سهيم باشند و برنامه. شوند

   .همه اجرا شود
ت بين   )6(،2000الملل  الملل، كتاب مرجع شفافيت بين سازمان شفافي



 

  آموزش بايد با عمل مرتبط باشد

هاي عملي وظيفه  شود كه با جنبه آموزش حقوق بشر در صورتي موثر واقع مي

كاركنان زندان مرتبط باشد و هدف تغيير كلي محيط زندان مورد نظر را دنبال 

ادي بايد به منظور تامين امنيت در يك زندان انجام براي مثال، كارهاي زي. نمايد

ها، تالشي جسمي، معاينه ادرار و به  برخي از اين كارها نظير تالشي سلول. شود

با اين . آيد زوالنه بستن برخي از زندانيان، ناقص كرامت شخصي آنها به حساب مي

هايي را به  موزشتوان آ باشد و مي هم، انجام اين كارها در برخي از موارد الزم مي

  . كاركنان در خصوص طرق انجام اين كارها به طور محترمانه ارايه كرد

المللي حقوق بشر  هاي انجام اين آموزش اين است كه يك معيار بين يكي از شيوه

را مدنظر قرار داد، مثال منع شكنجه و بدرفتاري، و از كاركنان درخواست نمود تا اين 

توانند لست تغييراتي را كه  آيا آنها مي. ليل نمايندمكلفيت را در وضعيت خود تح

تواند به تحقق اين هدف كمك نمايد، ترتيب نمايند؟ آنچه كاركنان براي بار اول  مي

اين خواهد بود كه در زندان آنها هيچ شكنجه و بدرفتاري وجود . دهند پاسخ مي

كه برخي از اعمال وگو، آنها به اين درك خواهند رسيد  در جريان بحث و گفت. ندارد

  . شود ليكن آنها آن را شناسايي نكرده بودند آنها باعث رفتار غير انساني با زندانيان مي

در جواب به اين سوال، كاركنان يك زندان در آسياي مركزي تدابير زير را 

  :پيشنهاد نمودند

منع شكنجه، خشونت و رفتار يا مجازات ضد انساني و تحقير آميز به طور * 

  مشخص؛

  تهيه يك برنامه آموزشي و اشتراك تمام كاركنان در اين برنامه؛* 

  اقدامات سختگيرانه براي محاكمه كاركنان متهم به ارتكاب شكنجه؛* 

  رعايت سختگيرانه قانون زندان؛*

  ايجاد يك مركز طبي مستقل از اداره زندان؛ و* 

  .  عاليتامين حقوق كامل براي زندانيان در رابطه با شكايت به مراجع* 

با استفاده از . قرار شد تا اين تدابير در يك برنامه عمل مشخص شرح داده شود

توان به كاركنان زندان كمك كرد تا درك نمايند كه حقوق  اين شيوه آموزشي، مي
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هاي آنها نبوده بلكه راهي   بشر يك مجموعه نظرات خيالي و منتقد آنها و نگرش

  . باشد هاي روزانه آنها مي  مثبت از فعاليتبراي بهبود كار آنها و حصول نتايج

  آموزش بايد با رشد شخصيت مرتبط باشد

ها  هاي زندان بايد از اوامر اطاعت، نظم را حفظ، دروازه كاركنان زندان در اكثر نظام

به . نظمي را شناسايي نمايند ها را نظارت و عاليم بي را بسته و باز، دهليزها، و بخش

بعضي اوقات چنين . فا وظيفه دارند تا مقررات را مراعات كنندعبارت ديگر، آنها صر

شود كه با درنظر داشت چنين سلسله مراتبي در زندان، كار حقوق  استدالل مي

تواند يك نقطه آغاز  اين مي. بشري بايد با استفاده از اين سلسله مراتب آغاز گردد

دان دوام كند، ضرورت است مفيد باشد اما اگر قرار است تا كار حقوق بشر در نظام زن

تا كاركنان زندان  از اين سلسله مراتب سختگيرانه و انعطاف ناپذير تا حدي آزادي 

  . يابند و آموزش حقوق بشر با رشد شخصيت آنها مرتبط گردد

هاي برابر مورد  اگر كاركنان زندان قبول نمايند كه زندانيان بايد به مانند انسان

تواند  آموزش حقوق بشر مي. كند آنها بهبود پيدا ميرفتار قرار گيرند، عملكرد 

هاي معلم، مشاور،  كاركنان زندان  را از حالت صرفا غير فعال و فرمانبردار به انسان

  . سازمانده و با ابتكار تبديل كند

محيط تغيير يافته، در اثر مداخله محكمه و كميسيون حقوق بشر، كاركنان را 

حاال آنها . قدرت يعني اجبار و زور را دگرگون سازندمجبور كرده تا استفاده سنتي 

بايد از مشروعيت و تخصص به حيث قدرت براي اجراي موثر وظايف خود استفاده 

كند تا انسان، نيرومند شده و قدرت  هاي آموزشي به كاركنان كمك مي برنامه. نمايند

  . تخصص و كارداني خود را گسترش بخشند
ير ب كتر اپنيت اللي، تاث آموزش حقوق بشر در كاركنان زندان، دا   )7(2002رنامه 

شيوه اعتماد سازي و گسترش ظرفيت همچنين از اين نظر ضروري است كه 

كاركنان زندان را در زمينه ترك اين نگرش سنتي خود كه زنداني دشمن است، توانا 

ه تغييرات متوقعه باور نداشته باشند، آنها تغييرات را. سازد مي  ايجاد اگر كاركنان ب

ر  الزم است تا از اشتراك كاركنان زندان در برنامه. نخواهند كرد هاي عمده آموزشي ب

امكان دارد برخي از آنها با بد بيني و خصومت . اساس اصول حقوق بشر حمايت شود

  . رو شوند همكاران خود روبه



 

ن   هاي واقع درامريكاي التين با سابقه پوليس نظامي،  آمر يكي از زندا

دان ماموريت، مركز بينگزارش  2ها،  المللي مطالعات زن 000  

 3هاي تعليمي حقوق بشر براي يك مقياس زماني دوامدار حداقل  بهترين پروژه

اين روند بايد شامل گردهم آوري مردم، آموزش و بازديدهاي . سال طرح شده اند

زش منظم به منظور تعقيب، حمايت، تشويق و تحكيم اراده كساني باشد كه به آمو

  . گيرند حقوق بشر در زندان تعهد دارند و اغلب مورد انتقاد قرار مي

  ساير مسايل مربوط به كاركنان

هاي چندي براي تشويق كاركنان زندان و كمك به آنها در جهت تطبيق  راه
هايي براي قدرداني از  مثال در شماري از كشورها، طرح. ابتكارات خودي وجود دارد
كاركنان زندان و مهيا نمودن زمينه سفر به كشورهاي خارج دستاوردهاي قابل توجه 

صندوق باتلر به حيث يك موسسه خيريه . به منظور گسترش دانش، وجود دارد
اين موسسه دستاوردهاي كاركنان زنداني كه از خود .  ايجاد شد1985مستقل در 

آنها تقدير ها نشان داده را شناسايي و از  مهارت و ابتكار استثنايي دراصالح زندان
شوند بلكه داكتران، معلمان، كتابخانه  آنها تنها شامل كاركنان زندان نمي. نمايد مي

ماند،  كار آنها، كه اغلب تقدير ناشده باقي مي. گيرد داران و دواطلبان را نيز دربر مي
كند تا وقت خود را در زندان صرف  روحيه زندانيان را حفظ كرده و به آنها كمك مي

  . هاي جديد و آماده ساختن زندانيان براي رهايي سالم نمايند سب مهارتآموزش و ك
هاي قابل توجه را از طريق اهداي جوايزي كه برندگان را  صندوق باتلر اين تالش

  . نمايد نمايد، شناسايي مي در جهت انكشاف كارشان كمك مي
دوق باتلر، بريتانيا   )8(صن

  9يادداشت شماره 

  زندانيانانساني ساختن رفتار با 

  خالصه
المللي كه با زندانيان بايد  هاي جهان در اجراي اين خواست بين بسياري از زندان* 

رحمانه و  ها با زندانيان سخت بي بعضي. با احترام و انسانيت رفتار كرد، كوتاه آمده اند
  . نمايند وحشيانه رفتار مي
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له اقدامات در سطوح به خاطر بهبود يافتن رفتار در زندان الزم است تا يك سلس* 
هاي مختلف،  به گونه مثال، انتقال اداره زندان به وزارت خانه. مختلف صورت بگيرد

  . وارد نمودن تغييرات در قانون، آموزش كارمندان و شامل ساختن جامعه مدني
. باشد الزمه رفتار انساني با زندانيان و احياي مجدد مركز، تغييرات فرهنگي مي* 

هاي فرهنگي و مذهبي، تعليم و تربيه، كار و  براي فعاليتيك نظام احيايي 
. هاي گسترده فاميلي در شرايط مطلوب موافق با امنيت نياز به فرصت دارد تماس

  . براي زنان زنداني تماس با اطفال شان خيلي اهميت دارد
باشد،  اصالح سيستم انتظامي از نگاه ايجابات حقوق بشر خيلي مهم مي* 

  . في نمودن يك سيستم شكايات موثر و شفافهمچنان كه معر
تواند موثر باشد مانند  ها مي ها يا وركشاپ اصالحات كوچك مانند ايجاد كتابخانه* 

  . هاي خيريه كار نمايند فرصت دادن به زندانيان تا به نفع مردمان محروم و سازمان

  كوتاهي در رفتار انساني و محترمانه با زندانيان
زنداني شدن كه توام با از دست دادن آزادي و آنچه كه الزمه آن به زندان رفتن يا 

بنابراين مجازات اضافي مانند رفتار . گردد باشد، خود يك مجازات تلقي مي است مي
ماده . غير انساني و تحقير آميز يا صدمات فزيكي و روحي نبايد به آن عالوه گردد

ارد تا با زندانيان به خاطر د المللي حقوق مدني و سياسي بيان مي  ميثاق بين10
  .كرامت بشري رفتار انساني و احترام آميز صورت گيرد

هاي جهان به خاطر كرامت انساني با احترام رفتار  با زندانيان در بسياري از زندان
  :باشد داليل آن متفاوت مي. گردد نمي
 فقر؛ •

 هاي زندان در نهايت خط منابع؛ سيستم •

 حكومت و جامعه به طور مجموع با زندانيان؛ سلوك دشمنانه كارمندان زندان، •
 و

المللي حقوق بشر و حاكميت قانون توسط  عدم رعايت و تطبيق اسناد بين •
 .ها دولت

در بعضي كشورها ممكن بعضي مجازات قانوناً مجاز باشد مانند قرار دادن زندانيان 
  همنيتي بهاي تاريك يا دادن جيره غذايي محدود، زوالنه ممكن به مقصد ا در سلول

براي زندانيان مرد سر تراشيدن يك امر اجباري . حيث مجازات استفاده شود
. كنند، طفل شان ممكن فوراً از آنها گرفته شود زنان كه وضع حمل مي. باشد مي



 

خواهد تا در وقت عبور كارمندان زندان يا مالقات كنندگان با  مقررات از زندانيان مي
دهد تا زندانيان با خود راديو  قانون اجازه نمي.  شوندسر پايين روي به ديوار استاده

حتا ممكن آنها به جز از اوقات مشخص روز از . داشته و يا اخبار مطالعه نمايند
محيط عادي ممكن خاكستري رنگ ساخته شود تا . صحبت كردن منع كرده شوند

  .رنگ در آن تشخيص نگردد
هاي شان  ود و زندانيان با فاميلهاي فاميلي ممكن به ندرت اجازه داده ش مالقات

اين چنين . هاي ضخيم و يا ميله صحبت كنند در جريان مالقات از پشت شيشه
هاي موانع دار  هاي سر باز كه توسط دو ديوار با بخش ها ممكن است در اتاق مالقات

ها  در يك طرف ديوار و  تقسيم گرديده و صرف براي يك نفر جاي دارد كه فاميل
آنها بايد فرياد بكشند تا يكديگر . گيرند صورت گيرد  طرف ديگر قرار ميزندانيان در

  .را در آن سوي موانع بشنوند
ها و ساير محالت بازداشت ناگوار و در بسياري از حاالت توام با  شرايط در زندان

هاي جدي و ازدحام بيش از حد  بيماري. ظلم و رفتار غير انساني و تحقير آميز بود
 زنداني را در يك 131پوليس شهرك اسپانيا. رفت مره به شمار ميجز زندگي روز
گزارشات زيادي از . داشت  نفر تخصيص يافته بود در قيد نگه مي46سلولي كه براي 

بردند، به  هاي رواني رنج مي تجاوزات جنسي بر مردها و به ويژه آنهايي كه از بيماري
 زندانبان كه به دنبال 800له  نفر از جم600در ماه مي بيشتر از . رسيد گوش مي

 كار شان به تعليق بود دوباره بر سر كار شان حاضر 2000تظاهرات غير قانوني سال 
هاي جسمي از زندان محلي سينت  به دنبال بازگشت آنها گزارشات خشونت. شدند

هاي شديد  كاترين و دارالتاديب ستريت تاور بيشتر گرديد كه حتا منجر به جراحت
الملل،  عفو بين.                                                                           نيز شده بود

    )9(2003گزارش كشور از جامائيكا، 
آموزش . نمايد ها ايجاب اقدامات را در سطوح مختلف مي تغيير اينگونه برخورد

.) اجعه شود مر12به يادداشت رهنمودي شماره (باشد  ها مهم مي كارمندان خيلي
تواند مفيد  غير نظامي سازي و انتقال اداره سيستم زندان به يك وزارت ديگر مي

دخالت و سهم گيري جامعه .)  ديده شود7يادداشت رهنمودي شماره (ثابت شود 
.)  ديده شود12يادداشت رهنمودي شماره (شود  مدني يك جز عمده شمرده مي

  .باشد زمي ميتغيير در قانون و تجديد مقررات زندان ال
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ايجاد يك طرز تفكر جديد در مورد حبس، تبديل آن به يك پاليسي و ترويج آن 
خورد انساني در د سيستم زندان به منظور معرفي براز طريق پارلمان، جامعه و خو

  .ها نقش كليدي را دارد زندان

  گذار به سوي برخورد انساني تر
يان مد نظر گرفته شود، ايجاد معرفي يك سيستم كه در آن احترام و حيثيت زندان

  .نمايد يك تغيير فرهنگي عميق را مي
يك ...معاون رييس عمومي خدمات زندان انگستان و ولز پيشنهاد نمود كه 

آزمايش اساسي در مورد اينكه آيا زندان به شايستگي و به صورت منطقي اداره 
 شان در آنجا راضي گردد، اين است كه آيا ماموران زندان از بازداشت خويشاوندان مي
  . باشند مي

النه  ن، گزارش سا دا   )  10(2001-2000خدمات زن

هاي مختلف ديده شود و مفكوره احياي مجدد بايد در  مفهوم حبس بايست از نگاه
ابزار حقوق بشر به صورت روشن توضيح نموده است كه . مركز رژيم زندان درج گردد

ها اين مفهوم را در قانون زندان شان هدف زندان بايد احيايي باشد و برخي از كشور
  .گنجانيده اند

  )3 (10المللي حقوق مدني و سياسي، ماده  ميثاق بين
سيستم جزايي بايد طوري با زندانيان برخورد نمايد كه هدف اصلي آن اصالح و 

  .احياي اجتماعي زندانيان باشد
تعليمات .... يك زندان: نمايد  قانون زندان چين تصريح مي4طوري كه ماده 

اين بدان معنا . برد ايديولوژيكي، تعليمات فرهنگي و تعليمات تخنيكي را به پيش مي
نمايد بلكه حق آموزش و تعليم و تربيه  است كه نه تنها حقوق زندانيان را تامين مي

  .گيرد را نيز در نظر مي
ن، زندان   )11 (2004 حقوق بشر از نظر يك زنداني، -ها آموزشي دينگ ژانگيو

. ره به اين است كه برخورد در زندان بايد هدف بهبود اجتماعي داشته باشداشا
ها و  هاي برخورد با زندانيان بايست تاكيد روي ارزش هاي تنظيم زندان و شيوه شيوه

ها و احترام متقابل داشته تا اينكه زندانيان پس از رهايي نبايد در جامعه  مسووليت
  .احساس بيگانگي نمايند

به ياد دارم كه يك معلم . نمايند وجود دارد كه در زندان كار ميافراد خوبي 
خواست كه مطمين گردد تا همه كسان در صنف او بتواند يك كيك  آشپزي مي



 

ه فاميل يك معلم درامه خواني به . هاي شان بفرستند كرسمس پخته نمايد، ب
ندانيان يك افسر جوان زندان با ز. نمود شاگردانش عشق به شكسپير را تدريس مي

چنين برخورد احترام آميز داشت كه پس از مرگ ناگهاني وي همه زندان با چشمان 
يك واقعيت را كه بايد ياد آور شد اين است . اش استاده بودند اشكبار به احترام جنازه

ام كه زندانيان را تشويق به يك  كه من تا اكنون كارمندان هيچ زندان را نديده
ن نمايند و اين واقعيت از اهميت زيادي برخوردار احساس نيك در مورد خودشا

  .است
دگي در داخل ي  كتابچه: اروين جيمز، يك زن دان   )12(2003اي از يك زن

  
  ها فعاليت

يكي از خصوصيات يك رژيم احيايي اين است كه براي زندانيان زمينه 
ها بايست  اين فعاليت. هايي را فراهم نمايد كه از نظر اجتماعي با مفهوم باشند فعاليت

زندانياني را كه آرزو و توانايي احيا و بازسازي خودشان را دارند مساعدت نمايد، ولي 
ها به ذات خود  اين فعاليت. توان از خارج تحميل نمود احيا و بازسازي را نمي

شماري از . گيرند، بازسازي نمايد ها سهم مي تواند كساني را كه در اين فعاليت نمي
آيند كه هر  ها و دوران كودكي ناگواري به زندان مي سرگذشتزندانيان با چنان 

بسياري از زندانيان پس از . ها را عالج نمايد تواند آن صدمه اقدامي در زندان نمي
گردند كه آوردن تغيير در  رهايي، داخل چنين يك محيط رقتبار زندگي شخصي مي

برخي از زندانيان به اين . شود زندگي آنها يك توقع خيلي بلند پروازانه پنداشته مي
  .قناعت ندارند كه شيوه زندگي متفاوتي را اختيار نمايند

تواند در بازسازي زندانيان در مقايسه با  از اين رو، مساعدتي را كه دوران حبس مي
هاي قبلي وي وارد نمايد، به صورت ناگزير  ساير عناصر زندگي زنداني و سرگذشت

هاي تنظيم زندان و كارمندان مربوط بايد داراي  يوهباشد با آنهم، رژيم، ش محدود مي
  .يك هدف احيايي باشند

الزم است . سيستم زندان نبايد يك وسيله استبداد و فشار باالي افراد تلقي گردد
اي كه سيستم جزايي اسبق بر آن استوار بوده دوري جوييم، به عباره  تا از مفكوره

  .ها وجود داشته باشد تر در زندانديگر، الزم است كه تا حد ممكن قيودات كم
ن، سيستم جزايي روسيه ذشته، اكنون و آينده : كالين   )  13(2002گ

در (بسياري از زندانيان در جهان به جز از گوش دادن به راديو، تماشاي تلويزيون 
مطالعه، قطعه بازي و ساير قمارها به كدام فعاليت ديگري ) صورتي كه مجاز باشند
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تواند زندگي روزمره  هاي گوناگون و مثبت مي عرفي فعاليتدسترسي ندارند، م
هايي  فعاليت. زندانيان و كارمندان را بهبود بخشد و دوران حبس را انساني جلوه دهد

  :ها اند المللي براي زندانيان پيشنهاد گرديده است، اين كه در ابزار بين
 كار؛ •

 تعليم و تربيه؛ •

 هاي فرهنگي؛ فعاليت •

 ورزش؛ •

 ادت ديني؛هاي عب فرصت •

در كشورهاي كم درآمد، تاكيد بيشتر روي كارهايي چون زرع مواد خوراكي، 
هاي روزانه را مرفوع  شود تا نيازمند صابون سازي، توليد كمپل و لحاف و غيره مي

تواند فعاليتي باشد كه زمينه مذاكره را فراهم نموده و يك حس  آموزش مي. سازد
 مقامات زندان نيز مفيد است تا مطمين شوند كه اين براي. اجتماعي را ايجاد نمايد

در صورتي كه زندانيان زندگي پر مصروفيت داشته . زندانيان به قدر كافي مصروف اند
  .يابد باشند، احتمال خستگي و امكانات شورش و نا آرامي كاهش مي

  هاي خانوادگي تماس
دهد، تامين  احترام به زندگي فاميلي جز اساسي برخورد انساني را تشكيل مي

باشد يك  هاي شان و جهان بيرون برقرار مي هاي زندانيان با خانواده اينكه تماس
هاي  هاي زندان، تماس ولي هنوز در بسياري از سيستم. عنصر عمده انسانيت است

ها و زندانيان از  فاميلي در اولويت بسيار پايين قرار داده شده و در نتيجه خانواده
  .برند نج ميمحروميت قابل مالحظه ر

  .باشند تنظيم و ترتيبات ديدارها خيلي متفاوت مي
هاي شان  توانند با خانواده در بسياري از كشورهاي امريكايي التين زندانيان مي •

در محل اقامت شان هفته يك بار و يا دوبار براي چندين ساعت ديدارهاي خصوصي 
 .داشته باشند

يان حق دارند كه ساالنه چهار در روسيه و ساير كشورهاي شوروي اسبق زندان •
هاي شان در يك آپارتمان خصوصي مربوط به زندان ديدارهاي سه روزه  بار با خانواده
 .داشته باشند



 

در انگلستان و ولز بعضي از زندانيان حق دارند كه در هر ماه دو ديدار يك  •
ه هاي شان در يك اتاق بزرگتر تحت نظارت كارمندان و يا كمر ساعته با خانواده

ميلي اجازه داده نمي  .شود داشته باشند و به ديدارهاي خصوصي فا

در يك زندان مردانه واقع در منطقه كرسنويارسك شوروي يك روش جديد 
ها  قبالً معمول بود كه زندانيان با دوستان شان از پشت ميله. ديدارها معرفي گرديد

ه را كه  مالقات مي داراي چندين ميز نمودند ولي اكنون رييس زندان يك چايخان
است ايجاد نموده است ديدارها در هر دو ماه يكبار براي مدت چهار ساعت ادامه 

اين چايخانه و دكان با يك نفر پيشه ور محلي قرارداد شده است، از نظر . يابد مي
هاي صورت گرفت  دهد ولي كوشش تخنيكي، قانون جزا به چنين ترتيبات اجازه نمي

  .دتا اين تغيير رونما گرد
ICPS ،2گزارش هيات  004  

ميلي همچنان در مورد خانواده هاي زندانيان  به خاطر بايد داشت كه حق زندگي فا
باشند ولي از پدر، برادر،  آنها محكوم به كدام جرمي نمي. باشد نيز قابل تطبيق مي

خواهر و يا طفل شان جدا شده اند، آنها نيز حق دارند كه تا حد ممكن و منطقي با 
  .خانواده شان كه در حبس اند ديدار نماينداعضاي 

مصر، انجمن حقوق بشر براي كمك به زندانيان با مسرت از تصميم وزارت داخله 
ت ميان زندانيان و االق مهاي خاردار كه حين مبني بر از ميان برداشتن سيم

  .هاي ايشان موانع ايجاد نموده بود، اطالع دريافت نمود خانواده
ي  ات   )          14(2004 سپتامبر 13اعالميه مطبوع

  مقررات و نظم
داشتن . هاي تطبيق آنها را دارند هاي زندان نياز به مقررات و شيوه همه سيستم

هاي  يك سيستم انتظامي منصفانه كه مطابق به قواعد عدالت طبيعي و مجازات
هاي  ها نبايد شامل محدوديت مجازات. شود متناسب باشند، حتمي پنداشته مي

ها بايد روزانه يك ساعت وقت براي  همه زندانيان به شمول كوته قفلي. ي شوندغذاي
ورزش داشته باشند نيز چيزي براي نشستن و يا دراز كشيدن در اختيار شان قرار 

محكمه اروپايي حقوق بشر به وضاحت توضيح نموده است كه مدت حبس . داده شود
قي و بدون تصميم قضايي طوالني زندانيان به منظور مجازات نبايد بيش از حد منط

هاي ظالمانه و معرفي    اصالح سيستم مجازات به منظور رفع مجازات)15(.ساخته شود
دهد كه  اي را تشكيل مي پروسه حمايت از زندانيان معموالً جز عمده هر پروژه

  .باشد ها مطابق به معيارهاي حقوق بشر مي هدفش اصالح زندان
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  هاي شكايات ميكانيزم
 يك روند دريافت شكايات كه منصفانه، باز و مورد اعتماد زندانيان باشد داشتن

زندانيان بايد قادر باشند كه شكايات شان را بدون ترس از . شود ضروري پنداشته مي
  .شكايات بايد به صورت داخلي و بيروني ارايه شده بتوانند. انتقام جويي ارايه بدارند

1به ياداشت رهنمودي  (   .) توجه گردد1

  هاي كوچك به منظور بهبود برخورد با زندانيان پروژه
هاي اصالح جزايي، متمركز به انساني ساختن برخوردها در زندان  بيشترين فعاليت

اهداي . توان نتايج خوبي را به دست آورد هاي كوچك مي باشد، با سرمايه گزاري مي
فراهم آوري . دتواند يك وركشاپ خياطي را فعال ساز هاي كهنه خياطي مي ماشين
  .تواند صنوف سواد آموزي را به وجود آورد ها مي كتاب

المللي صليب سرخ به منظور مساعدت  در همكاري با هالل احمر يمن، كميته بين
اين پروژه . به زنان زنداني در زندان مركزي المحويت يك پروژه آزمايشي را آغاز نمود

المللي صليب  فت، كميته بينهاي منظم خياطي را رويدست گر ديدارها و آموزش
هاي خياطي، ساير ابزار كار و معاش  سرخ از طريق رضاكاران جامعه ملي، ماشين

هدف اين پروژه نجات دادن زنان زنداني از تجريد و آماده . تشويقي را فراهم نمود
ساختن آنها به زندگي پس از رهايي بود كه از طريق ديدارهاي منظم رضاكاران زن 

كاراين پروژه آزمايشي . شد  و تدريس يك مهارت براي آنها انجام مياز زندانيان
المللي صليب سرخ و جامعه ملي تصميم  موفقيت آميز ارزيابي شد و كميته بين

  . در دو زندان ديگر راه اندازي نمايند2001هاي مشابه را در سال  گرفتند تا پروژه
صليب سرخ، گزارش ساالنه  ن المللي    )16(2001كميته بي

ها در زندان و به كار گماشتن زندانيان و يا تاسيس صنوف درسي  ايجاد وركشاپ
همه اصالحاتي اند كه از نظر عامه كه در مورد دادن حقوق به زندانيان ترديد دارند، 

  .پندارند هاي احيايي را منطقي مي نمايد و برنامه با مفهوم جلوه مي

  كار در زندان
هاي پايان  در اياالت جنوبي امريكا بين سال. اردكار يك ارتباط طوالني با حبس د

ها به حيث كارگران برده  قرن نزده و آغاز قرن بيست، زندانيان براي صاحبان كارخانه
  .گرديد شدند و از عايد آنها سيستم زندان تقويه مي به اجاره داده مي

 حيث ها به زندان. شدند در شوروي اسبق زندانيان به كارهاي اجباري گماشته مي
منبع مساعدت اقتصادي براي  هاي كار شمرده مي كمپ شدند و سيستم زندان يك 



 

با به ميان آمدن اقتصاد بازار، اين سيستم كار سقوط نمود و . گرديد دولت تلقي مي
ها از  در زمان شوروي. هاي جدي را براي زندانيان در آن كشورها به وجود آورد پيامد

معاش كارمندان را به عهده داشت در حالي كه نظر سنتي دولت مسووليت پرداخت 
  .گرديد مصارف زندان از طريق عوايد كار زندان فراهم مي

كار زندانيان در چين نيز يك موضوع جنجال بر انگيزي را سبب شده بود زيرا كه 
شد كه بتواند در  در آنجا از زندانيان به منظور توليد اجناس ارزان قيمت استفاده مي

  .كندبازار رقابت 
باشد كه تا چه اندازه مجموع اين كارهاي انجام شده در زندان  اين سوال مطرح مي

در بسياري از كشورها براي زندانيان قلت كار وجود دارد و . كدام پي آمد احيايي دارد
نمايند و كاري را كه در يك دو ساعت  زندانيان تمام روز را در وركشاپ سپري مي

هاي زندانيان بسياري از اوقات  وركشاپ. كنند مام ميشود، در يك روز ت انجام مي
هاي زندان، زندانيان  در بسياري از سيستم. بيكار بوده و مورد استفاده قرار ندارند

نمايند و آنها اشيايي چون يونيفورم كارمندان زندان و يا ميز  براي اداره زندان كار مي
  .نمايند و چوكي براي ادارات دولتي را توليد مي

ها بايست تنظيم گردند تا اينكه خود كفا  گردد كه زندان ه گاهي پيشنهاد ميگا
گرچه تا هنوز گزارشي از . شده و مصارف زندانيان از دوش دولت بر طرف گردد

ها كه در چارچوب رهنمودها حقوق بشر فعاليت نمايند، به  موفقيت خودكفايي زندان
  .نظر نرسيده است

  پرداخت معاش براي زندانيان
باشد و براي آنها كدام مهارت  گر چه كار زندانيان معموالً تكراري و يك نواخت ميا

با آنهم اگر پرداختي صورت گيرد، براي شان سودمند است، . آورد مفيد را به بار نمي
ابزار . دستمزدها در زندان متفاوت اند ولي معموالً در سطح پايين قرار دارند

  .باشد نميالمللي طرفدار كار بدون مزد  بين

  تهيه غذا
. باشد در جوامع فقير معموالً تهيه غذاي كافي براي زندانيان يك مشكل عمده مي

نمايد كه مشكالت زياد  ها خريداري مي اين مواد غذايي را، مركز از طريق قراردادي
تواند  هاي توليدي زندان مي فارم. باشد در توزيع آن به وجود آمده و با فساد توام مي

   )17(. را حل نمايد در صورتي كه درست تنظيم و اداره گردداين مشكل
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هاي كشاورزي براي بسياري از زندانيان سودمند است  سهم گيري در فعاليت •
اند و پس از رهايي نيز به  زياد آنها زراعت پيشهزيرا كه در بسياري از كشورها شمار 

 .شوند همين كار مشغول مي

مايند در كاهش كمبود مواد خوراكه اثر ن مواد غذايي را كه آنها توليد مي •
 .شود داشته و باعث بهبود صحت آنها مي

ها را در  هاي انكشاف زراعتي و آموزش مهارت الملل فعاليت اصالح جزايي بين
 گرفتار 1994 زنداني كه به دنبال نسل كشي سال 120000راوندا براي بيش از 

 برنامه در توليد مواد غذايي اين. شده و منتظر محاكمه اند، رويدست گرفته است
براي زندانيان و كارمندان مساعدت نموده و زمينه كار را براي زندانيان فراهم ساخته 

 2091 حدود 1999در دسامبر . سهم گيري در جريان سال بيشتر گرديد. است
ها و  هاي چون تربيه مرغ ها اشتراك نمودند و فعاليت زنداني روزانه در اين فعاليت

اين . بردند  ماهي و توليد خشت را به پيش مي  نجاري، خياطي، پرورشها، خوك
توليدات به بازار عرضه گرديده و مفاد آن جهت سرمايه گزاري و مصارف زندان 

  .باشد هدف اين پروژه خودكفايي آن مي. گرديد استفاده مي
ي بين   )18(1999الملل، گزارش ساالنه  اصالح جزاي

  ها يتتعليم و تربيه و ساير فعال
هاي انساني چون دعوت نمودن  تواند اساس بسياري از فعاليت تعليم و تربيه مي

اين حايز اهميت است كه شكل . موسسات بيروني به بازديد و تدريس زندانيان باشد
بعضي اوقات تعليم و . مناسب و مفيد باشد. گردد و نوعيت تعليم و تربيه كه ارايه مي
هاي  باشد و بسياري از زندانيان برنامه وترها ميتربيه متكي به مهيا بودن كمپي

هاي ديگر ممكن  نمايند، برخي از زندان موفقيت آميز آموزش كمپيوتر را سپري مي
هاي مجهز با كمپيوتر داشته باشند ولي نظر به مشكالت اداري و كمبود  است اتاق

 زندانيان باشند، در حاالتي كه سامان آالت گرانبها براي منابع هميشه مسدود مي
  .گردد، كوشش گردد كه همه به آنها دسترسي داشته باشند فراهم مي

زندانيان . تواند در انساني كردن زندگي زندان مفيد باشد تعليم و تربيه مي
توانند نقش شاگرد و معلم را ايفا نمايند و از فشارهاي زيانبار زندگاني در زندان  مي

يد تر ديگري نيز به ظهور خواهد رسيد، در ها مف با گذشت زمان برنامه. كاسته شود
تطبيق چنين برنامه بايد دقت صورت گيرد، ممكن تطبيق آن در يك محدوده 

مناسب نباشند   .فرهنگي بسيار موفقيت آميز باشد ولي در شرايط ديگري چندان 



 

  آميزش مجدد اجتماعي
و ) شود مالحظه 7يادداشت رهنمودي شماره (ها جزيي از جامعه مدني اند  زندان

اين در ذات خود پسنديده . آنها بايد تا حد ممكن به ساختارهاي مدني ادغام گردند
باشد و زندانيان در انظار عامه خوب جلو دهده و از توسل به كارهاي بد  مي

ها و ساختارهايي كه  ميكانيزم. شود ها كاسته مي نگهميدارد به اين ترتيب از بدرفتاري
ي را به داخل زندان دعوت نمايند تا يك تصويري از ها و نهادهاي بيرون سازمان

  .باشند زندانيان را به جامعه ارايه بدارند، قابل تشويق مي
. ها حايز اهميت اند ها و موسيقي نيز در زندان هاي خالقانه چون درامه فعاليت

ها اند تا زندانيان را در  هاي جامعه مدني مصروف كار در زندان بسياري از سازمان
  .ها سهيم سازند ها، نمايشات و درامه هاي كنسرت اپوركش

در برخي از كشورها موقف شهروندي زندانيان را از طريق تامين و حفظ حق راي 
نمايند، برخالف كشورهاي كوستاريكا، افريقاي جنوبي، استراليا  دهي آنها تقويت مي

ا از دست و فرانسه زندانيان از نظر قضا به صورت اتوماتيك حق راي دهي شان ر
  .دهند نمي

. سازد دوران حبس، زندانيان را از نظر همه ضروريات زندگي متكي بر ديگران مي
هاي مسايل شخصي مختص به خودشان باقي  ساحه بسيار كوچكي از تصميم گيري

هاي تصميم گيري به خود آنها،  هاي زندگي و فرصت اعاده برخي از صالحيت. ماند مي
. رود ه انساني كردن سيستم زندان به شمار ميجز كليدي اصالح و بخش عمد

هاي تصميم  گردد تا زندانيان را در فعاليت هاي زندانيان تشكيل مي گاهي كميته گاه
  .گيري سهيم سازند و از اين طريق يك كانال مفاهمه و مشوره ايجاد گردد

  هاي ويژه زندانيان با نيازمندي
ها مجبور به  مان اندازه زنداناي كه مدت حبس طوالني باشد، به ه هر اندازه

گردند، معيوبين جسمي و آنهايي كه از اعتياد به مواد  نگهداري زندانيان مسن مي
فراهم آوري تسهيالت . گيرد برند نيز شماري از زندانيان را در بر مي مخدر رنج مي

يبات ها ترت برخي از زندان. تواند از تجارب تلخ آنها بكاهد ويژه براي اين زندانيان مي
سازند تا آنها را از شروشور زندگي  اي را براي كهنساالن و معلولين فراهم مي جداگانه

  .زندان حمايت نمايد
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يك زندان در چيلي يك ساختمان مجازات را به سه بخش آسيب پذيرها، يكي 
براي زندانيان باالتر از سن شصت ساله، دومي براي معيوبين و سومي براي معتادين 

  .استتقسيم نموده 
ت    ICPS 2000گزارش هيا
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   از عملكرد گزارش        

   رياست عمومي قضاياي دولت        

  در نيمه اول سال                
  

  

  

  

ور اكثر اجراات به اساس طرز ديد حاكمان طي چندين سال شرايط ناامن در كش

محلي، افراد و اشخاص زورمند بدون درنظرداشت احكام شريعت و قانون صورت 

هاي شخصي و عامه را تصرف و  برخي اشخاص با استفاده ازموقع ملكيت. گرفته است

ها اداره قضاياي دولت در روشني  جهت استرداد دوباره اين ملكيت. غصب نموده اند

 قانون قضاياي 9مقامات صالحه دولت و رعايت ماده  قانون اساسي، هدايات احكام

ا در .ا. مقام محترم رياست ج18/8/1382) 83( فرمان شماره 16دولت، وفق ماده 
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سطح مركز و واليات از منافع عامه در دشوارترين شرايط با امكانات محدود دفاع 

ر كارمندان قضاياي دولت در نموده است كه گزارش اجراات، مفيديت و موثريت كا

  :گردد  طورخالصه بيان ميه طي پنج ماه ابتداي امسال ب

لغو قرارهاي قضايي محاكم ثالثه كه قبالً به نفع شخص و ضرر وزارت تجارت  .1

مترمربع زمين واقع سمت جنوب وزارت عدليه كه تعمير در آن 10000/در مورد   

وراي عالي ستره محكمه و موضوع به ش(       ) اعمارشده است از اثر قرار قضايي 

 .نفع دولت خاتمه يافت

لغو حكم محاكم ثالثه از اثر اعتراض قضاياي دولت و تاييد شوراي عالي ستره  .2

 جريب زمين واقع ولسوالي محمد آغه واليت لوگر 2205محكمه در رابطه به موازي 

 .به نفع دولت

رابطه به موازي نقض فيصله ديوان مدني محكمه مرافعه واليت خوست در  .3

ه نفع دولت توسط محكمه استيناف از اثراعتراض قضاياي دولت250  . جريب زمين ب

لغو قرارهاي محاكم ثالثه كه قبالً به نفع شخص در رابطه به اراضي مربوط  .4

فرقه غزني صادرشده بود از اثر اعتراض قضاياي دولت و تاييد شوراي محترم عالي 

 .ستره محكمه

 ديوان مدني ستره محكمه در رابطه به 25/4/1386) 500(صدور قرار قضايي .5

 .اراضي وسيع واقع ده زيارت دشت بابا صاحب واليت لغمان به اثبات ملكيت دولت

نقض قرارهاي قضايي محاكم مرافعه و استيناف به نفع دولت كه قبالً به نفع  .6

شخص در مورد موازي بيشتر از شش هزار جريب زمين واقع چشمه خشك عبدالرب 

 .ولسوالي خواجه عمري واليت غزني صادر شده بود

 ديوان 13/1/1386) 1(هاي محاكم ابتدايي از اثر قرار قضايي  نقض فيصله .7

 . دالرامريكايي به نفع دولت31000تجارتي ستره محكمه در ارتباط دعوا مبلغ 

نقض قرارهاي محاكم ثالثه در رابطه به موضوع همايون عزيزي و وزارت  .8

 .  دالرامريكايي70000/دولت در مورد  معادن به نفع 

نقض فيصله محكمه ابتداييه به نفع دولت در رابطه به مقدار ده هزار تن آهن  .9

 .باب داغمه كه طرف ادعاي غنچه گل قرار داشت



 

ه نفع دولت درمورد   .10  دالرامريكايي 51925/نقض فيصله محاكم تحتاني ب

 .تحت ادعاي اسامي خان محمد ناصري 

  دالر قرضه پشتني تجارتي بانك ذمت انجينر محمد 800000/تحصيل مبلغ   .11

 .افضل و تحويلي آن به بانك پشتني

يد فيصله ديوان مدني محكمه  تايصدور قرار قضايي محكمه استيناف مركز به .12

ه نفع دولت در رابطه موازي  جريب زمين واقع ولسوالي 400مرافعه واليت ننگرهار ب

 .بهسود واليت ننگرهار

 ديوان 30/4/1386) 128(اي محاكم تحتاني از اثر قرار قضايينقض قراره .13

 جريب زمين، واقع ولسوالي 615مدني ستره محكمه به نفع دولت در مورد موازي 

 .شكردره واليت كابل 

 ديوان 15/8/1386) 666(نقض فيصله هاي محاكم تحتاني از اثر قرار قضايي  .14

زمين واقع )  و نيم جريب71(مدني ستره محكمه به نفع دولت در مورد موازي 

 .واليت هرات

نقض حكم محكمه ابتداييه از اثر قرار قضايي محكمه استيناف به نفع دولت  .15

 . جريب زمين واقع واليت غزني 73در مورد موازي 

نقض قرارهاي محاكم تحتاني به نفع دولت از اثر قرار قضايي  .16

جريب زمين واقع  36 ديوان مدني ستره محكمه در مورد موازي 5/3/1386)262(

 . شهر كابل18ناحيه 

 باب 22نقض فيصله محاكم تحتاني به نفع دولت در مورد سه باب سراي و .17

 .دوكان واقع ناحيه اول شهر واليت سرپل طرف ادعاي محمد صديق 

 ديوان مدني 29/2/1386) 235( نقض قرار محاكم تحتاني از اثر قرار قضائي  .18

متر مربع 50 جريب و6ت در مورد موازي و حقوق عامه ستره محكمه به نفع دول  

 .زمين واقع بي بي مهرو شهركابل تحت ادعاي حاجي جان محمد

 نقض قرار قضايي ديوان حقوق عامه محكمه مرافعه بادغيس از اثر قرار  .19

 محكمه استيناف مركز به نفع دولت در مورد سي 11/4/1386 مورخ 41قضايي نمبر

راي مربوط بازار شهر بادغيس تحت ادعاي باب دوكاكين و دو در بند كاروان س

 .محمد رحيم ولد حاجي حقداد
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 ملكيت بانك 5 و4 نقض قرارهاي محاكم تحتاني در رابطه به اپارتمان هاي  .20

انكشاف صادره كه قبالً به نفع شخص حكم شده بود ذريعه قرارقضايي ديوان مدني 

 .ستره محكمه به نفع دولت 

 اثر قرار قضايي ديوان تجارتي ستره هاي محاكم تحتاني از نقض فيصله .21

 .محكمه در رابطه به جمع آوري عوايد نخاس كابل به نفع دولت

نقض قرارهاي محاكم تحتاني از اثر قرار ديوان مدني و حقوق عامه مقام عالي  .22

ستره محكمه در رابطه به ادعاي جبران خساره مبلغ اضافه از دوصد مليون افغاني 

 .ع دولتعليه شاروالي كابل به نف

نقض قرارهاي محاكم تحتاني توسط قرار رياست ديوان مدني و حقوق عامه  .23

 .ستره محكمه در رابطه به يك در بند حويلي رياست ميكانيزه جوزجان به نفع دولت

 جريب زمين واقع واليت فراه به 38يه در رابطه به صدور فيصله محكمه ابتداي .24

 .نفع دولت

قوق عامه ستره محكمه در رابطه به يك صدور قرار قضايي ديوان مدني و ح .25

قطعه زمين بلند منزل داراي مساحت يكصد و پنجاه مترمربع واقع شهر پلخمري به 

 .نفع دولت

نقض فيصله محكمه مرافعه واليت سرپل به اساس قرار قضايي ديوان مدني  .26

حقوق عامه محكمه استيناف مركز در رابطه به شش جريب زمين واقع ولسوالي 

 .يت سرپل به نفع دولتپنجاب وال

 384صدور قرار قضايي ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه در رابطه به  .27

 .متر مربع زمين واقع ناحيه اول شهرجالل آباد به نفع دولت 

صدور قرار قضايي ديوان مدني محكمه استيناف مركز در رابطه به يك قطعه  .28

 .لتزمين واقع ولسوالي سپين بولدك  كندهار به نفع دو

عالوه بر ترتيب دادن دعوا و صورت دعوا اعتراض و اشتراك در جلسات قضايي 

محاكم كارمندان رياست قضاياي دولت مركز در كميسيون هاي ذيل اشتراك نموده 

  :اند 



 

 مقام محترم 27/4/1386 مورخ 2328در كميسيون كه به اساس حكم  -1

هاي تجارت  ست اتاق دارايي منقول وغيرمنقول ريارياست جمهوري در رابطه به

  .ظف شده بودمو

 مقام 27/4/1386 مورخ 2327اشتراك در كميسون كه طبق هدايت حكم  -2

محترم رياست جمهوري در مورد ادعاي تصدي مواد نفتي عليه شاروالي موظف شده 

 .بود

 مقام عالي رياست 27/4/1386اشتراك در كميسون كه طبق حكم مورخ  -3

د هاي مازاد بانك ملي و پشتني موظف شده جمهوري در مورد قيمت گذاري جايدا

 .بود 

 مقام 5/3/1386 مورخ 1250اشتراك در كميسون كه طبق هدايت حكم  -4

 ها هاي  وزارت خانه در مورد تصفيه طلبات و مقروضيت. ا.عالي رياست جمهوري ا

 .ظف شده بود مو1386ادارات دولتي قبل از سال 

 .كشاف زراعتي، انكشاف صنعتيهاي ان هاي انحالل بانك اشتراك در كميسون -5

 اشتراك در جمله هيات معرفي استراتژي انكشاف ملي افغانستان و سفر به  -6

واليات بدخشان، پنجشير، سمنگان، و غور و اشتراك در اجتماعات نمايندگان آن 

 .واليات جهت معرفي استراتژي ملي به نمايندگي از وزارت عدليه

 16/6/1385 مورخ 2294ماره اشتراك در كميسيون كه به اساس حكم ش -7

جهت انحالل وتصفيه بانك رهني و تعميراتي كه الي اكنون . ا.ا.مقام محترم رياست ج

 .ادامه دارد

اشتراك در موضوع ارزيابي و داوطلبي تعمير زيربنا بيست هزار واحد مسكوني  -8

واقع ولسوالي ده سبز واليت كابل در جمله هيات مختلط به اساس حكم مقام محترم 

 . ا.ا.ياست جر

هاي برق حيرتان كابل به  اشتراك در كميسون جهت بررسي كار نصب پايه -9

 .ا منحيث نماينده وزارت عدليه.ا.اساس حكم مقام محترم رياست ج

اشتراك در كميسون تصفيه موسسه دولتي افغان تركاني منحيث نماينده  -10

 .وزارت عدليه
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 و بغالن مطابق پالن بررسي اجراات ادارات قضاياي دولت واليات باميان، -11

  .   بيني شده پيش

 مقام 24/3/1386 مورخ 1713اشتراك دركميسون كه به اساس حكم نمبر -12

وفصل منازعه في مابين اقوام  محترم رياست جمهوري افغانستان در مورد حل

 .بابكرخيل وكوچي مربوط واليت خوست به حيث نماينده وزارت عدليه

 24/3/1386 مورخ 1652شماره  كه به اساس حكم ياشتراك دركميسون -13

در مورد چگونگي استمالك ملكيت سيد كاغذ منحيث . ا.ا.مقام محترم رياست ج

 .نماينده وزارت عدليه

هاي عامه طبق پالن به  ر اعضاي كميته تشخيص و حمايت از داراييسف -14

  جريب زمين 1013576واليات جوزجان، فارياب، سرپل، و خوست و تثبيت موازي 

منيملكيت دولت  ها غصب گرديده بود كه از جمله موازي  كه طي مدت زمان ناا

هاي ذيربط   جريب ملكيت مغصوبه از اثر تالش كميته و همكاري ارگان102302

هاي مسترد شده  محلي از نزد غاصبين دوباره به دولت تسليم داده شده كه زمين

ين داده قسماً اجاره و بعضي طورخسبري طبق مقررات جهت كشت و كار به دهاق

 . شده است

بدون شك رسيدگي به قضاياي مذكور با پيگيري وزارت عدليه و همكاري ستره 

داند كه از همكاري شوراي  وزارت عدليه بر خود الزم مي. محكمه صورت گرفته است

و رييس ستره محكمه در  عالي ستره محكمه و شخص محترم قاضي القضات 

 .ها تشكر نمايد رسيدگي و صدور فيصله

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جلسه شوراي عالي محابس 
   

   جهت بررسي مشكالت محبس توقيف خانه ها
                                          

  برگزار گرديد              مركزي 
  

  

  

  

 ميزان 25ها در روز چهارشنبه  جلسه شوراي عالي محابس و توقيف خانه

در محل   اداري وزارت عدليهبه رياست پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه معين

در اين جلسه تورن جنرال عبدالسالم عصمت . اين وزارت برگزار گرديد

ها، روسا و نمايندگاني از وزارت  رييس عمومي محابس و توقيف خانه

هاي كار و امور اجتماعي، امور داخله، دفاع ملي، صحت عامه، معارف، و  خانه
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ي، رياست عمومي امنيت ملي، نمايندگاني از ستره محكمه، لوي سارنوال

، و جامعه UNAMA ،UNODC ،CSSPكميسيون مستقل حقوق بشر، 

  . مدني اشتراك داشتند

 ساعت دوام داشت، روي مشكالت و 2در اين جلسه كه به مدت 

) پل چرخي ( موضوعات مربوط به محابس خصوصا محبس مركزي كابل 

ه روي موضوعات در ادامه جلس. بحث و بررسي و تبادل نظر صورت گرفت

مطروحه تصميم اخذ گرديد و هياتي از سوي شوراي عالي محابس توظيف 

گرديد موضوع را از نزديك بررسي و نتايج آن را در جلسه بعدي شوراي 

  .گردد ارايه نمايند  زودي تشكيل مي ها كه به عالي محابس و توقيف خانه

ها به منظور  نهالزم به ياد آوري است كه شوراي عالي محابس و توقيف خا

هاي مربوط به محابس و توقيف خانه، رهبري امور آن و  تنظيم موثر فعاليت

ها و ادارات ذيربط تشكيل يافته است و  هاي وزارت هماهنگ ساختن فعاليت

اين شورا بنا به . دهد به صورت عادي هر سه ماه يك بار تشكيل جلسه مي

سه فوق از جلسات نمايد كه جل ضرورت جلسات اضطراري نيز داير مي

ها متشكل از  شوراي عالي محابس و توقيف خانه. اضطراري اين شورا بود

 وزير عدليه به حيث رييس، معاون لوي سارنوال به حيث  :تركيب ذيل است

هاي  معاون، نماينده با صالحيت ستره محكمه به حيث عضو، معينان وزارت

ي و شهدا و معلولين، امور داخله، صحت عامه، معارف، كار و امور اجتماع

امور زنان و معاون رياست عمومي امنيت ملي، نماينده كميسيون مستقل 

حقوق بشر و يك نماينده از جامعه مدني به حيث اعضا و رييس عمومي 

  . ها به حيث منشي محابس و توقيف خانه



 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي  هاي فارغين كورس مراسم اهداي شهادتنامه

كمپيوتر، زبان انگليسي و 

   جمنتمن

  برگزار گرديد

  

  

  

  

  

هاي   نفر از مامورين وزارت عدليه كه از كورس38مراسم اهداي شهادتنامه هاي 

 در تاالر 29/7/86كمپيوتر، زبان انگليسي و منجمنت فارغ گرديدند به روز دوشنبه 

  . كنفرانس وزارت عدليه برگزار گرديد

وهندوي عبدالقادر در مراسمي كه به همين منظور ترتيب يافته بود آقايان پ

ين اداري وزارت عدليه، سيد محمد هاشمي رييس اداري وزارت يعدالتخواه مع
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عدليه، عثمان واحدي مشاور ارشد كميسيون اصالحات اداري، استادان و محصلين 

  .  اين كورس هاي آموزشي حضور داشتند

  :هايي خاطر نشان داشتند ن اداري وزارت عدليه در اين مراسم طي صحبتيمعي

دين مبين اسالم نسبت به هر دين ديگر توجه زيادي را به خواندن، نوشتن و 

 در امور متعدد به )ص(حضرت پيغمبر. يادگرفتن علم و دانش مبذول داشته است

اهميت علم و دانش تاكيد ورزيده است، چنانچه مي فرمايد كه از گهواره تا گور علم 

بان فارسي به ارتباط اين حديث همچنين سعدي شاعر بزرگ ز. و دانش را فراگير

  : مبارك فرموده

 چه خوش گفت پيغمبر راستگوي                       زگهواره تا گور دانش        

  بجوي

به فضل : آقاي پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه در بخش ديگري از سخنانش گفت

ام جمهوري خداوند متعال بعد از استقرار اداره موقت، دولت انتقالي و تاسيس نظ

هاي خوبي براي فراگيري علوم  در رشته هاي  ها و فرصت اسالمي افغانستان زمينه

هاي خارجي،  مختلف خاصتا پيشرفته ترين تكنولوژي معاصر يعني كمپيوتر، لسان

عده زيادي از . علوم فني و مسلكي براي مردم افغانستان مساعد گرديده است

خارجي عالقمندي خاص را در مورد كشورهاي جهان، موسسات محترم داخلي و 

هاي آموزشي علوم مختلف براي مردم افغانستان ابراز داشته اند و در  تدوير كورس

مبالغ زيادي را تخصيص داده اند تا باشد كه مردم ما خاصتا كارمندان  اين راستا 

دولت از دست آوردهاي جديد علم و تخنيك آگاهي پيدا نموده و به آن دسترسي 

  .ندداشته باش

ها كه به  كه تدوير همچو كورس: ن اداري وزارت عدليه همچنين يادآور شدنديمعي

هاي وزارت عدليه  يابد در همه بخش كمك دوستان داخلي و خارجي ما تدوير مي

 نفر از برادران و خواهران ما از 38باشد و اكنون به تعداد  كامال محسوس مي



 

نمايند جا  نگليسي فراغت حاصل ميهاي آموزشي كمپيوتر، منجمنت و لسان ا كورس

دارد كه از موسسات و نهادهاي محترم داخلي و خارجي، خاصتا از كميسيون محترم 

مناسبت تدوير اين كورس اظهار سپاس  مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي به 

زيرا در قرن بيست و يك و در شرايطي كه ما قرار داريم، آموزش . و امتنان نمايم

هاي اساسي است كه  ها و ضرورت  كمپيوتر و لسان انگليسي يكي از اولويتهاي برنامه

آموزش كمپيوتر و لسان انگليسي . بايد هر كارمند دولت به آن دسترسي داشته باشد

اكنون زماني نيست كه انسان تنها به . در واقع الزمه يك انسان مدرن امروزي است

رات محوله را به پيش ببرد، بلكه زمان قلم و كاغذ اكتفا كند و صرف از اين طريق امو

عصر حاضر عصر كمپيوتر است  و اگر كسي با كمپيوتر مهارت نداشته و با آن ارتباط 

خود را با محيط بيرون تامين كرده نتواند، در واقع از جمله بي سوادان محسوب 

علي هذا القياس به زبان انگليسي كه زبان مسلط  جامعه بين المللي . گردد مي

گردد بلديت نداشته باشد، در واقع از كاروان تمدن عقب مانده است و او  سوب ميمح

هاي علم و تخنيك در جهان امروزي استفاده كرده و مشكالت  نمي تواند پيشرفت

  .خود را حل سازد

ها استفاده اعظمي  برما الزم است كه از تدوير همچو كورس: وي در ادامه افزود

. اكنون ياد گرفته ايم در امورات روزمره استفاده كنيمبرده باشيم و از آنجا كه ت

عالوتا اندوخته هاي علمي و مسلكي خويش را به ديگران انتقال دهيم تا ايشان نيز 

ها استفاده كنند و باالخره همگي دست  همانند شما بتوانند از كمپيوتر و ساير مهارت

شيده خويش را به دست هم داده و كوشش كنيم كه اين وطن رنجديده و بالك

  .معمور و آباد سازيم

آقاي عثمان واحدي مشاور ارشد كميسيون اصالحات اداري نيز طي سخناني ابراز 

اين اولين دوره آموزشي است كه از سوي اين كميسيون در وزارت عدليه : داشتند

گردد و توانستيم تعدادي از مامورين اين وزارت را در سه رشته كمپيوتر،  برگزار مي
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كارمنداني كه اين دوره ها را آموزش ديده . ت و لسان انگليسي آموزش دهيممنجمن

ها نيست و تالش كنند تا خودشان سطح  اند بايد بدانند كه اين حد نهايي اين درس

هايي كه براي آنها داده  ها افزايش دهند و از اين فرصت دانش خود را در اين دوره

ه در ساليان گذشته چنين زمينه هايي شود نهايت استفاده را بنمايند، چرا ك مي

مساعد نبوده و امروزه ما تمام تالش خود را براي باال بردن سطح آگاهي هاي 

  .دهيم مسلكي كارمندان انجام مي

ها و يكي از فارغين   در ادامه نيز يكي از اساتيد به نمايندگي از استادان اين كورس

ي آموزشي به ايراد سخن هم به نمايندگي از دانش آموختگان اين كورس ها

  . پرداختند

هاي فارغين اين سه دوره آموزشي به آنان تقديم  در اخير اين جلسه شهادتنامه

  .گرديد
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 و تاريخ ابن خلكان و قطفي بيشتر مورد توجه است،.  است

lv  . ابن سينا ربيس فالسفه و داراي تصانيف گوناگون در : بيهقي اصل ابن سينا را از بلخ دانسته و گفته است
 و الهيات است و اصل او از مردم بلخ است و در يكي از قريه هايي بخارا به دنيا دانش طب، منطق و طبيعيات

 ،66ظهير الدين بيهقي، تاريخ حكماء االسالم، قاهرة، مكتبة الثقافية الدينية، ص . رك. ( آمد



 

207  

                                                                                                              

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

lvi  .د نگاه كنيد به محم.( در مواردي زيادي از بوعلي به اعتبار زادگاهش تعبير به بوعلي بخاري شده است
 ،169مهدي گرجيان، قضا و قدر جبر و اختيار، قم، دفتر انتشارات اسالمي، ص

lvii  . ،چاپ 1380هانري كوربن، تاريخ فلسفه اسالمي، ترجمه جواد طباطبايي ، تهران، انتشارات كويرشناسي ،
 ،237سوم، ص 

lviii  . ن نصر، اليورليمن، سيد حسي: ر ك (افشنه دهكده كوچكي است در اطراف بخارا پايتخت سلسله سامانيان
فصل شانزدهم، شمس (، 1383تاريخ فلسفه اسالمي  ترجمه جمعي از استادان فلسفه، تهران، حكمت، 

 ،)339، ص )ايناتي،ترجمه مهدي قوم صفري
lix  . ، 65رك ظهير الدين بيهقي، تاريخ حكماء االسالم،پيشين، 

lx . 555، پيشين، ص خ الحكماءيي، تارفطعلي بن يوسف ق.«، 
lxi.اي، تهران،  شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چ سوم، ري توماس، بزرگان فلسفه، ترجمه فيرودن بدره هن

 ،.8، ص1379

lxii  . 238هانري كوربن، تاريخ فلسفه اسالمي، پيشين، ص، 
lxiii  . ، 69رك ظهير الدين بيهقي، تاريخ حكما االسالم،پيشين، 
lxiv  . 124 آلبرت آوي، سير فلسفه در اروپا، پيشين، ص: رك، 
lxv  . 438ابن ابي اصيبعه، طبقات االطبا، پيشين، ص : رك، 
lxvi  .،560 – 555پيشين، ص  ،خ الحكماي تارقفطي، 
lxvii  79رك بيهقي، تاريخ حكماء االسالم، پيشين، ص، 
lxviii  .،جوزجان يكي از شهرهاي معروف در شمال افغانستان 

lxix  .451ين، ص تاريخ فلسفه در جهان اسالمي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، پيش، 
lxx  .400رك به سيد حسين نصر، تاريخ فلسفه اسالمي، پيشين، ص ، 
lxxi  . ،به نقل از مجله المقتف، شماره آوريل 452فاخوري، حنا و خليل جر، تاريخ فلسفه در جهان اسالمي، پيشين 

 ،10، ص 1952
lxxii  . ،ابن ابي اصيبعه، طبقات ، 167، ص 1ج 1284، تهران، وفيات االعيان و انباء ابناء الزمانابن خلكان

 ،43، بيهقي، تتمه صوان الحكمه، پيشين، ص 445االطباء،پيشين، ص 
lxxiii .،240 ص  هانري كوربن، تاريخ فلسفه اسالمي، پيشين، 

lxxiv  .موسوعة الفسلفة،  بيروت،  المؤسسة العربية عبدلرحمن بدوي.. 570 تاريخ الحكماء، پيشين، ص ،قفطي ،
 ،43، ص 1984للدراسة والنشر، چ اول،  

lxxv  . ،به نقل از 247 و 237، چ دوم، ص  1385رك مجتهدي، كريم، فلسفه در قرون وسطي، تهران، امير كبير 
 ژيلسون

lxxvi  . ،چ اول، 1377اميل برهيه، تاريخ فلسفه قرون وسطي، ترجمة يحيي مهدوي، تهران، انتشارات خوارزمي ،
  .52ص 
lxxvii  .567همان ص ، 



 

                                                                                                              

lxxviii  ،1363، تهران، انتشارات حكمت، چ سوم، )مجموعة مقاالت فلسفي (فلسفه در ايران،. بي نام، 
lxxix  . ،175، چ اول، ص1373علي اصغر حلبي، تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسالمي، تهران، انتشارات اساطير ، 
lxxx .192، ص 1418الدارالشوكانيه، اول، ، سودان، يةخ فلسفة االسالميدكتر زكريا بشير، لمحات من تار ، 
lxxxi  سفة قرون وسطي و دورة جديد، ترجمه يحيي مهدوي، تهران، انتشارات : ك ر اميل برهيه، تاريخ فل

 ،145 – 143، چ اول، ص 1377خوارزمي، 
lxxxii  .244، 229 – 228. مجتهدي،  فلسفه در قرون وسطي، پيشين ، 
lxxxiii.8 هنري توماس، بزرگان فلسفه، پيشين، ص، 

lxxxiv   . چ دوم، ج 1382شرق و غرب، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،سروپالي راداكريشانان، تاريخ فلسفه ،
 ،145، ص 2

lxxxv   . 144 – 143همان، ص، 
lxxxvi  . در مورد فهرست آثار ابن سينا مراجعه شود .  تخمين زده شده است اثر علمي250 تا 100 آثار ابن سينا بين

 ،1954ابن سينا، تهران، ، يحيي مهدوي، فهرست مصنفات 1995به قنواتي، مولفات ابن سينا، قاهره 
lxxxvii  مهدي محقق، پيشگفتار رسالة ابن سينا در حقيقت و كيفيت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و : ر ك

، رك حنافاخوري، و خليل جر، تاريخ 25 –1، چ دوم، ص 1383مسببات، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 
 ،456 -450فلسفه در جهان اسالمي ، پيشين، ص 

  ،)219 و  211 ،  205فلسفه در قرون وسطي ، ص  :   رك .3
lxxxix.در متن توماس از اهل ) تومازوي آكوينويي: (؛ به ايتاليايي)توماداكن: ( به التيني و انگليسي؛  به فرانسوي

محمد علي، فروغي، سير حكمت در اروپا، تصحيح و . (توماس آكوينو: يا در جاهاي ديگر) ايطاليا(اكوينو 
 ).91الل الدين اعلم،ص امير ج: تحشيه

xc
.Aquinas, St. Thomas. 

xci. ،رر 1384 آليستر مك گراث، درسنامه الهيات مسيحي، ترجمه بهروز حداد، قم، مركز مطالعات اديان و مذاهب
 ،)470ص 

xcii .  Roccasecca، 
xciii.سوم، اي، تهران،  شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چ هنري توماس، بزرگان فلسفه، ترجمة فيرودن بدره 

 ،54، ص 1379
xciv. 229فلسفه در قرون وسطي، كريم مجتهدي، ص : رك( ذكر كرده است 1221 برخي تولد توماس را سال (

 و از اين رو ما آن را به پيروي از اغلب در متن آورديم،.   را متذكر شده اند1225 يا سال 1224ولي اغلبا 
xcv . Aquino، 

xcvi. 54 هنري توماس، بزرگان فلسفه، پيشين، ص، 
xcvii.1381ج هالينگ ويل، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه عبد الحسين آذرنگ، تهران، ققنوس، ويراست دوم، .  ر ،
 ،158ص 
xcviii. 97 جان هيك، اثبات وجود خدا، پيشين، ص،  



 

209  

                                                                                                              

ين
ر ب
 بش
وق

حق
 و 
ت
سي
جن

 
ي
ملل
ال

 

xcix . Neo – Thomasime، 
c. 227 كريم مجتهدي، فلسفه در قرون وسطا، پيشين، 

ci
.St. Albert the Graeat، 

cii.،94، ص1382 ديباچه اي بر فلسفه قرون وسطا، ترجمة مسعود عليا، تهران، ققنوس،  فريدريك كاپلستون، 
ciii. 471 آليستر مك گراث، درسنامه الهيات مسيحي، پيشين، ص، 
civ.ويل دورانت، تاريخ فلسفه، مترجم، عباس زرياب خوئي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چ هفدهم، :  رك

 ،98، ص 1383
cv. 91سير حكمت در اروپا، پيشين، ص  فروغي، محمد علي،  
cvi.74، عقل و اعتقاد ديني، پيشين، ص ... مايكل پترسون،  
cvii. ،چ اول، 1377 اميل برهيه، تاريخ فلسفه قرون وسطا و دورة تجدد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،

 ،197 – 194ص 
cviii. 210 همان، ص، 

cix.107ن وسطا، پيشين، ص فريدريك كاپلستون، ديباچه اي بر فلسفه قرو، 
cx. 97 جان هيك، اثبات وجود خدا، پيشين، ص، 

cxi.197 – 198كريم مجتهدي، فلسفه در قرون وسطا، پيشين، ص :  رك، 
cxii. 145 اميل برهيه، تاريخ فلسفه قرون وسطا و دورة تجدد، پيشين، ص، 
cxiii. 197همان، ص :   رك، 
cxiv. 199 – 198همان، ص :  رك، 
cxv.174همان، ص:  رك، 
cxvi. 178 همان، ص، 
cxvii. 200همان، ص :  رك، 
cxviii. 157 سروپالي راداكريشنان، تاريخ فلسفه شرق و غرب، پيشين،  ص، 
cxix. 145، ص 2  سروپالي راداكريشانان، تاريخ فلسفه شرق و غرب، پيشين، ج، 

cxx. 248- 249 رك اميل برهيه، تاريخ فلسفه قرون وسطا و دورة تجدد، پيشين، ص، 

cxxi.و211 – 198كريم مجتهدي، فلسفه در قرون وسطا، پيشين، ص :  رجوع شود به براي مطالعه بيشتر ، 
cxxii.229 – 228مجتهدي، فلسفه در قرون وسطا، پيشين، ص :   رك. 


