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 . در محيط ورد تايپ يا با خط كامالً خوانا نوشته شود مقاله .1

 . نباشدA4 صفحه تايپ شده 25 صفحه و بيشتر از 10 ارسالي كمتر از  مقاله .2

 شـود  اصل مقاله همراه با فايل تايپ شده آن، در صورت امكان، براي درج در مجله فرسـتاده   .3

 .نه كپي آن

ه  . مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نهايي باشد         .4 ه گوـن اي  چكيده بايد ـب

 .نوشته شود كه محتواي مقاله را به اختصار بيان كند

ا هفـت واژه   )  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا پشتوي مقاله     .5 و واژگان كليدي بين سه ـت

 .در اول مقاله آورده شود

 :شود حات و ارجاع به منابع در پايان مقاله به قرار ذيل آورده توضي . 6

سنده    : كتـاب  • رجم، نوبـت چــاپ،                / نـام و نـام خـانوادگي نوـي ام مـت اب، ـن ام كـت سندگان، ـن نوـي

 .محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار و شماره صفحه

شريه، دوره ، ن»عنوان مقاله در داخل گيومه«نام و نام خانوادگي نويسنده،  : مقاله • سـال،  / ام ـن

 .تاريخ انتشار، شماره جلد و شماره صفحه

وان  «، )از سـايت (تـاريخ دريافـت مطلـب     (نام و نام خـانوادگي نويـسنده،        : سايت انترنتي  • عـن

 .، نام سايت انترنتي و باالخره آدرس كامل سند در سايت مزبور»مطلب در داخل گيومه

ـتفاده       به منبعي اشاره شود كه قبالً معرفي   هرگاه • ا در صـفحه   مـورد اس شده و تفـاوتي حـت

 .شود آورده ) Ibidيا در انگليسي (» همان«نداشته باشد، كلمه 

ـتفاده تفـاوت داشـته باشـد؛ كلمـه          در صورتي كه   • شين « صفحة مـورد اس سي  (» پـي در انگلـي

op.cet ( شود و صفحه مورد استفاده آورده. 

ايين صـفحه آورده    هاي خارجي و اصطالحات مورد است معادل التين نام   .7 فاده در نوشـته در ـپ

  .شود

 .هر گاه مقاله ارسالي ترجمه باشد، نام نويسنده و منبع مورد نظر ضروري است .8

ل      اش نويسنده بايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمي   .9 ه وي، مـث ا نـشاني دسترسـي ـب  را، همراه ـب

  . را با مقاله بفرستد و غيرهشماره تلفن و يا آدرس ايميل

 .  آزاد است يرايش مقالهمجله در و . 10

 .شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمي . 11

 . نشر شده باشدديگري انترنتي   يا سايت  در مجله قبالً ارسالي نبايد مقاله . 12
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  افغانستان دادرسي محاكم جمهوري اسالمي: موضوع مقاله

  اطاله دادرسي در محاكم افغانستان: موضوع خاص

هاي محاكم و  حل براي تسريع در روند رسيدگي قضايي پرونده ارايه راه: هدف مقاله

  .بردهابررسي راهكارها و راه

  چكيده مقاله
هاي قضايي اشاره  مقاله حاضر ابتدا به مشكل و معضل اطاله و كندي روند رسيدگي پرونده

هاي براي تسريع و رعايت ميعاد معينه  حل راهبعد از شناسايي مشكل به ارايه . خواهد كرد

ط ساير هاي اتخاذ شده توس  و راهكارها به شيوهحل راهبراي ارايه . قانوني خواهد پرداخت

كشورها نيز اشاره خواهد كرد و الگوهاي براي تسريع روند دادرسي و رعايت ميعاد معينه 

  .قانوني از كشورهاي ديگر مثال زده خواهد شد

   كليديكلمات
  اطاله دادرسي در محاكم افغانستان، محاكم، دادرسي، رعايت ميعاد معينه قضايي

هاي محاكم  دي سير رسيدگي قضايي پروندهنزاع در اطاله دادرسي و كن: تحرير محل مناقشه
هاي روند رسيدگي  اين امر موجب مشكالت و پيچيدگي. افغانستان است جمهوري اسالمي

 و است كه در نتيجه هم مردم و هم دولت خصوصاً دستگاه قضايي هاي قضايي شده پرونده
ها در   پروندهپس ادعا اين است كه روند رسيدگي به. است اجرايي با مشكالت مواجهه گشته

هاي قضايي و عدلي ميعاد  هاي عدلي و قضايي كند است، به عبارت ديگر در دادرسي دستگاه
و طرح اين است كه چه راهكارها و راهبردهاي را دستمايه عبور از اين . گردد معينه رعايت نمي

  مشكالت اتخاذ كرد؟
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  مقدمه

سبب ها در محاكم افغانستان  انباشت، تراكم، اطاله رسيدگي قضايي و پيچيدگي پرونده
 : دو پيامد منفي را به دنبال دارداين امر .است تا روند دادرسي قضايي به كندي پيش برود شده

 يعني از آنجايي كه اطاله دادرسي به كندي پيش شود، اوال موجب تضييع وقت مردم مي
هاي قضايي و  ههاي قضايي در دستگا گردد كه شهروندان درگير در پرونده رود، باعث مي مي

گردد كه بودجه بيشتر  محاكم معطل بماند و در نتيجه وقت شان هدر رود؛ دوم، اطاله باعث مي
شود كه نارضايتي مردم از سيستم قضايي اوج بگيرد و در نتيجه  هزينه گردد؛ سوم، سبب مي

 منبع باعث سلب اعتماد مردم نسبت به دولت گردد؛ چهارم، از آنجا كه دستگاه قضايي مرجع و
با توجه به اين . عدالتي است باشد، اطاله رسيدگي عبارت اخراي بي اصلي تامين عدالت مي

موارد ضروري است كه ابتدا موضوع اطاله دادرسي را شناسايي كنيم و سپس به بررسي و 
تحليل اطاله پرداخته و راهكارها و راهبردهاي سلب اطاله دادرسي را كشف كنيم و پيشكش 

و مسووالن دستگاه قضايي . تا شايد راه تفكر و تدبر را فراهم سازد. شور بسازيمنظام قضايي ك
آستين باال زده و در تسريع روند رسيدگي قضايي تالش كنند تا مسير تامين عدالت تسهيل 

  .گردد

  كليات بحث

  تعريف اطاله دادرسي

 نظر قضايي و در اما از. باشد  مي)1(»آن چيز را دراز كرد«اطاله در فرهنگ لغت به معناي 
طوالني شدن نامعقول و غير متعارف جريان رسيدگي به «: ارتباط با دادرسي عبارت است از

 منظور از اطاله در اينجا عالوه بر طوالني شدن نامعقول و غير )2(»ها در مراجع قضايي پرونده
نه قانوني هاي محاكم افغانستان، عدم رعايت ميعاد معي متعارف جريان رسيدگي قضايي پرونده

گمان اطاله دادرسي يكي از معضالت و مشكالت دستگاه قضايي   بي. شود را نيز شامل مي
قابل يادآوري است كه دامنه . باشد افغانستان است كه نيازمند بررسي و اتخاذ تدابير جدي مي

با توجه به وجوه گردد كه  مي هر دو دعواي مدني و كيفري اطاله دادرسي وسيع است و شامل
تراك اين دو نوع دعاوي در برخي اصول دادرسي و معيارهاي كلي، علل اطاله دادرسي هر اش

  )3(.دو مورد تا حدود زيادي مشابه هستند

  مستندات بحث

  نماي اول

ها در   انباشت و تراكم پرونده كهگفت مي  ولين طي صحبت غير رسميويكي از مسبه اعتراف 
، بنابراين پديده گوي قضايا نيست ستان جوابمحاكم به حدي است كه دستگاه قضايي افغان

عدالتي و مشكالت مردم و دولت و دستگاه قضايي و  اطاله دادرسي، از مشكالتي است كه به بي
، شاهد بودم جانب اينشخص هاي آخر  در سالبه عالوه . زند عدلي و ظابطين قضايي دامن مي

 ماه در محكمه و 12بيش از   جرمي  ميهاي اتها پروندهبرخي از  هاي كشور يكي از واليتكه در 
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ها همچنان سرگردان   و اين پروندهشد معطل مانده بود و به يكديگر پاس داده ميارنوالي س
خر شاهد آهاي   و همچنين در سال.بردند گشت و متهمين در زندان بالتكليف به سر مي مي

شوراي ريش ( شوراي محلي ها دعوايي براي رسيدگي به جرگه و يا در يكي از ولسواليبودم كه 
 اعضاي هاي آخر شاهد بودم كه همچنين در همين سال. واگذار گرديده بود) سفيدان قريه

، عينا در مقام قاضي با صالحيت هاي كشور ي ريش سفيدان محلي در يكي از قريهشورا
 در حدود پنج بازهم تا همين پارسال شاهد بودم كه .محكمه، به دعوا رسيدگي قضايي كردند

   .فاقد دستگاه محكمه بودندهاي كشور  يكي از واليتولسوالي 
،  در يكي از والياتجانب به عنوان ناظر رعايت حقوق بشر  در دوران تصدي اينهمچنين

هاي خيلي دور از مركز واليت به   دو نفر از قريه كهگفت ها مي يس پوليس يكي از ولسواليير
والني و صعب العبور و كوهستاني را چند روزه خاطر دعوايي بر سر يك پاكت سيگرت مسير ط

اين . شان رسيدگي قضايي شود بودند تا به دعواي  بودند و در مركز ولسوالي آمده  پيموده
ها  شان ده درحالي بود كه كرايه موتر و خورد و خوراك هريك از طرفين دعوا به همراه شهود

 اضافه كرد كه طرفين دعوا مدت  همان رييس پوليس.شد برابر ارزش پولي پاكت سيگار مي
 هاي آخر شخص اين همين سالدر افزون بر اينها . چند روز در بازار ولسوالي معطل ماندند

 شاهد بودم كه ماجراي دعواي فاميلي به شوراي ريش سفيدان ارجاع شد اما شورا با جانب
ه فرهنگ قبيله وري كه با زن، همان طبايستي   كهاي و ريش سفيدي فيصله كردند تشبث ب

ي به ا بنابراين، هيچ توجه. رود بايد با كفن سفيد بيرون شود چادر سفيد به خانه شوهر مي
 .ضرب و شتم مدعي نشد

  نماي دوم

مالحظه نماي اول بحث تصور ابتدايي دادرسي در افغانستان را براي ما به وضوح بيان 
اي به  ه دقيق و تيز بينانهكند كه مسوولين و مقامات صالحيتدار كشور و زمامداران نگا مي

با توجه به روحيه اصلي فرهنگ و . باشد دادرسي و روند صحيح و بي دردسر و آسان داشته
  . هاي مفيدي را اتخاذ كنند هاي دادرسي و زندگي مردم شيوه جغرافيا و سهولت

هاي بالتكليف و انباشت آنها و مسير طوالني رسيدگي و  مشكل پروندهآشكار است كه 
هاي عادالنه و آسان  فقدان شيوه فرهنگ گذشت و صلح و كمرنگ بودنن كينه توزي و همچني

يه در رفع مشكالت دعاوي يهمچنين كمبود و نواقص دستگاه قوه قضاحل و فصل دعاوي و 
  .است دستگاه قضايي كشور را با مسيرهاي صعب العبور مواجهه ساختهشهروندان، تمام سيستم 

  ه دعاويكننده ب هاي رسيدگي سيستم

هدف از قضا و رسيدگي قضايي و حكم قضايي و يا فرجام نيك يك پرونده ادعايي تامين 
در . دهد عدالت است كه عدالت ميزان سنجش تمام سطوح زندگي يك انسان را تشكيل مي

 يكي مرجع با صالحيت دستگاه : پرونده عموما دو مرجع متصور استارتباط با حل و فصل يك
 كشورهايي عمال براي غلبه بر اطاله دادرسي و عبور از .ع غير قضاييقضايي و ديگري مرج
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در اين نوشته به . اند مشكالت طوالني شدن دادرسي به سيستم غير قضايي نيز متسمك شده
 اين است كه مرجع صالحيتدار رسيدگي به حق. پردازيم طور مبسوطي به هر دو سيستم مي

اما در يك تقسيم بندي آسان و . انستان استافغ  محاكم جمهوري اسالمي،هرگونه دعاوي
و قضايي كه در   راحت مراجع حل و فصل دعاوي مدني و جزايي به دو قسم سيستم رسمي
گردد و سيستم غير  دستگاه قضايي، و توسط قضات مامور دستگاه قضايي حل و فصل مي

  .گردد و عرفي و يا خارج از دستگاه قضايي، تقسيم مي رسمي 

  عليه راجع حل و فصل پرونده مدعي و مدعيتقسيم بندي م

   و يا رسيدگي قضايي رسميرسيدگي با خصلت قضايي) الف

  دايره صالحيت

قانون تشكيالت و صالحيت محاكم افغانستان دايره صالحيت رسيدگي قضايي را معرفي 
 رهيتواند در هيچ حالت قضيه يا ساحه را از دا هيچ قانون نمى«: كند  چنين تصريح مي،كرده

اين حكم مانع تشكيل . يه خارج ساخته و به مرجع ديگرى تفويض نمايديصالحيت قوه قضا
هفتم قانون اساسى و  ومحاكم خاص مندرج مواد شصت ونهم، هفتاد وهشتم و يكصد وبيست

   )4(».گردد محاكم عسكرى در قضاياى مربوط به آن نمى
حيث  ه از ستره محكمه بهيي قوه قضااست كه  در تعريف قوه قضاييه گفتهقانون اساسي

و همچنين محاكم خاص تشكيل  )5(يهيه و محاكم استيناف و محاكم ابتداييس قوه قضاير
هاي بررسي شده توسط  صالحيت اين قوه تطبيق قانون در تمام انواع پرونده )6(.گردد مي

  . باشد محاكم مي
دعاويي است كه   صالحيت قضايي محاكم شامل رسيدگي به تمامي در دايره دادرسي رسمي 

 )7(.گردد عليه اقامه مي ها به شمول دولت، به عنوان مدعي و مدعي ارگان از طرف اشخاص يا
اي  تواند تحت هيچ شرايطي قضيه يا ساحه قانوني نمي هيچاست كه  قانون اساسي تصريح كرده
جز ه  بگردد هاي قطعي محاكم اجرا مي تمام فيصله )8(.سازد يه خارجيرا از صالحيت قوه قضا

همچنين محاكم افغانستان، قانون  )9(.اعدام همچنان تخفيف يا عفو مجازات حكم به مجازات
   .كنند اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي

يه افغانستان در مورد صالحيت رسيدگى يقانون تشكيالت و صالحيت محاكم قوه قضا
 كه از طرف اشخاص ست ايه شامل رسيدگى به تمام دعاوييصالحيت قوه قضا«: گويد مي

عليه در پيشگاه محكمه مطابق به  حيث مدعى يا مدعىه حقيقى يا حكمى به شمول دولت ب
ت جزايي موقت براي محاكم در خصوص اطبق قانون اجرا )10(».گردد احكام قانون اقامه مى

محكمه ولسوالي صالحيت رسيدگي جرايم « :صالحيت محاكم نسبت به رسيدگي جرايم
  )11(».باشد  جنايت را مطابق احكام قانون دارا ميقباحت، جنحه و

يابد كه رسيدگي در محاكم و   آنگاه تحقق ميييبا توجه به مفاد مواد مذكور رسيدگي قضا
بنابراين هرگاه شاكي و يا مدعي و يا متضرر قصد . صورت بپذيرد  رسميتوسط قضات 

سيدگي به دعاوي كه در باشد كه به دعوايش رسيدگي قضايي صورت بگيرد، قطعا ر داشته
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خارج از محاكم و خارج از دايره تشريفات اصول محاكمات جزايي و مدني و  تجارتي صورت 
طوري كه گفته آمد در حال حاضر دستگاه  .رسيدگي و دادرسي قضايي نخواهد بودبگيرد، 

اي ه وجوي راه پس بايد در جست. ها را ندارد قضايي كشور توانايي غلبه بر انباشت پرونده
سبك  ديگري نيز برآمد كه بار مشكالت دستگاه قضايي را تقسيم كند و دوش محاكم را كمي

تواند مشكالت اطاله دادرسي را بر   اندازه مي آيا آن شيوه چه چيزي خواهد بود؟ و آيا تا. گرداند
  طرف كند؟

  رسيدگي به دعاوي با خصلت غير قضايي) ب

  مرجع رسيدگي خارج از محاكم

  سيستم عرفي

آگاهان و كارشناسان حقوق قضايي در مورد سيستم خارج از دستگاه قضايي بسيار نظر 
رساند كه  اين تجربيات مي. كشورهاي بسياري نيز در اين زمينه تجربيات نيكي دارند. اند داده

يعني مراجع . هميشه مرجع اصلي و صالحيتدار و يا دستگاه قضايي يك كشور تمام نيست
بلكه بر عكس گاهي است . هاي قضايي غلبه كند ند بر مشكالت پروندهتوا  هميشه نمي رسمي

هاي ناهموار و مغيالن مشكالت دادرسي پنچر  كه تايرهاي موتر دستگاه قضايي در زمين
آيا . اي حركت كرد كه عصاي دست دستگاه قضايي شود وانگهي بايد به دنبال شيوه. شود مي

هاي غير  كشورهاي مختلف تمسك به شيوهاين عصاي دست چيست؟ با توجه به تجربيات 
هاي  و اين شيوه.  ممكن است كه همان عصاي دستي باشد كه بتوان روي آن تكيه كرد رسمي

براي . خصوص در كشورهاي در حال توسعه نفوذ گسترده دارده غير رسمي در سراسر جهان ب
اي حل اختالف و خصوص فقرا و ضعفا در بسياري از كشورها بنياني بره بسياري از مردم ب

 در صد اختالفات از طريق 90 تا 80مثالً در افغانستان معموالً . باشد دسترسي به عدالت مي
  )12(.گردد كارهاي غير رسمي حل ميوساز

خصوص كشورهاي جنوب و جهان سومي ه در بسياري از كشورهاي جهان بها  اين شيوه
طبق آمارها در برخي . نمايد ازي ميرواج فرواني داشته و نقش مهمي را در حل دعاوي مردم ب

در كشور ماالوي مثال . گردد كشورها در صد بااليي از دعاوي از طرق غير رسمي فيصله مي
در بنگله ديش  .شود هاي عدلي عرفي رسيدگي مي تمام دعاوي از طريق چوكات% 90تا % 80

در  .گردد صل مي يا چوكات عرفي حل و ف»ساليش«دعاوي محلي از طريق % 70 تا 60تخميناً 
مردم در حيطه صالحيت قانون عرفي قرار دارند كه به موجب قانون % 58ون تقريباً يسيرال

. ون نافذ استي نسبت به جوامع خاصي در سيرال»مقررات حقوق عرفي«اساسي به عنوان 
% 90دهد كه بر  ها را در اغلب كشورهاي آفريقايي پوشش مي زمين% 75ملكيت عرفي 
مردم % 80به طور تخميني .گذارد ثير ميادر كشورهاي مثل موزامبيك و غنا تمعامالت زمين 

هم بار اول به نهادهاي رسيدگي عرفي طرح  روندي دعاوي خود را براي مصالحه آنه ب
  )13 (.نمايند مي
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اما درستي و صحت و تطبيق عدالت را . كند آمار باال نحوه دادرسي عرفي را اعالن مي
و حل و  هاي رسمي   دادرسي توام با تامين عدالت روح اصلي دادرسيكه چه اين. رساند نمي

  .فصل عرفي و خارج از دستگاه قضايي است

  هاي غير رسمي  ژاپن در اتخاذ شيوههاي تجربه

  نهاد حل اختالف

هاي  است؟ شيوه هايي را اتخاذ كرده آيا كشورهاي دنيا براي تسريع دادرسي چه الگوها و مدل
ژاپن براي تسريع . كاهش بدهد اييه كه اطاله دادرسي را در محاكم رسميخارج از دستگاه قض

ها در محاكم و فرار از طوالني شدن  در روند رسيدگي قضايي و عبور از انباشت و تراكم پرونده
است كه در زير گزارشي از روند اين كار  كرده» نهادهاي حل اختالف«رسيدگي، اقدام به ايجاد 

مركز حل اختالف سوانح رانندگي در كشور ژاپن يكي از نهادهاي حل : مكني را با هم مرور مي
ثر وها به دادگاه م تواند در كاهش تراكم ورودي پرونده خارج از دادگاه است كه مي اختالف در

حوادث رانندگي معموال مجبورند براي استيفاي حق خود به دادگاه  ديدگان در زيان. باشد
ي از قبيل هزينه دادرسي، وكالت و كارشناسي يها  پرداخت هزينهاين امر مستلزم. مراجعه كنند

.  مختلف سعي دارند مبالغي كمتر از ميزان خسارت بپردازنديهاي بيمه به انحا شركت. است
ها موجب تشديد خسارات  طوالني بودن جريان رسيدگي و تشريفات خاص رسيدگي در دادگاه

 با همكاري اتحاديه 1970دهه ت كه اين كشور از اس  روي اين مالحظه بوده.گردد زيانديده مي
كه (نقل  هاي بيمه و كانون وكال، نهادي تحت عنوان مركز رفع اختالف سوانح حمل و شركت

ميده مي مبناي اصلي ايجاد چنين نهادي . نمايدايجاد ) شد در ابتدا شوراي تشخيص سوانح نا
مركز رفع . استز حوادث رانندگي طرف در رفع اختالفات ناشي ا نياز به وجود يك نهاد بي

هاي  شود و هزينه نقل توسط وكالي با سابقه و قضات بازنشسته اداره مي اختالف سوانح حمل و
ولين اتحاديه ومس. پردازد هاي بيمه از محل حق بيمه اشخاص ثالث مي آن را اتحاديه شركت

مركز  10 به تعداد  كشوردر اينحال حاضر  در .هاي بيمه در اداره مركز دخالتي ندارند شركت
  . حل اختالف سوانح رانندگي وجود دارد

 ازجملهكه ديدگان در بردارد  جاي دادگاه امتيازاتي براي زيانه كز بامراين رسيدگي در 
نتيجه  همچنين .شود اي متحمل نمي ديده هيچ هزينه زيانتوان گفت در اين شيوه  مي

افرادي كه به عالوه . شود تر حاصل مي عرسيدگي در مقايسه با دادرسي در دادگاه، سري
ميانجيگري يا داوري را بر عهده دارند، از ميان وكالي با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب 

تر  ل سادهيه داليتواند در مقايسه با دادرسي دادگاه، با ارا ديده مي زيانافزون بر اينها . اند شده
ديده ملزم و موظف به پذيرش طرح  زيان همچنين. غرامتي يكسان با دادگاه دريافت دارد

و يا حكم داور نيست در حالي كه طرف مقابل  موظف به ) شركت بيمه(پيشنهادي ميانجي 
ه دادگاه را دارد  زيان به اضافه.پذيرش است با توجه به باالخره . ديده در هرمرحله حق مراجعه ب

ها افزايش  نامه يق فروش بيمههاي بيمه از طر  سطح رضايتمندي مراجعين، درآمد شركتيارتقا
هاي مركز حل اختالف سوانح رانندگي در   قسمت عمده پروندهاست كه آمار نشان داده. يابد مي
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طور دقيق مشخص ه ها ب ميانگين زمان رسيدگي در دادگاه. اند كمتر از سه ماه به نتيجه رسيده
  )14(.ست اها تر از دادگاه نيست اما بدون شك رسيدگي در مركز به مراتب سريع

ها در  با اين حساب كشور ژاپن اوال براي حل و فصل سريع، دوم، كاهش ورودي پرونده
رودخانه دستگاه قضايي اقدام به ايجاد نهادهاي حل اختالف خارج از سيستم قضايي كرده 

دهد در كشور مقصد كار موفق و كارايي  همان طوري كه گزارش مذكور نشان مي. است
  . است بوده

  ت شبه قضاييموسسا

  ها و الگوهاي از جنس شبه قضايي مدل

برخي از . الگوهاي از جنس شبه قضايي نيز محصول تجربيات برخي از كشورهاي دنيا است
 بدون آنكه بتوان آنها اند دادهسساتي تشكيل وي رسمي، ميقضاهاي  دستگاهكشورها به موازات 

فات فيمابين اشخاص را در محدوده  حل اختالعمالبناميم وليكن  خاص ايدادگاه به معنرا 
ي در اغلب يدهد كه اين گونه تشكيالت شبه قضا آمار نشان مي. صالحيت خود بر عهده دارند

  .دهند ي به اختالفات پايان مييموارد از لحاظ كمي بيش از سيستم رسمي قضا
ني  ژرم– و هم در سيستم رومي ال كامنسسات، هم در نظام حقوقي وهاي اين نوع م نمونه

ي كه بعضا به آنها دادگاه نيز گفته يسسات شبه قضاودر كشور انگلستان م. شود مالحظه مي
شود همه ساله به بيش از يك ميليون دعاوي ناشي از امور اداري و مشكالت ديگر ناشي از  مي

وسعت موضوعاتي كه در محدوده صالحيت اين . كنند اجراي بعضي از قوانين رسيدگي مي
  .رند نشان از كارآمدي اين سيستم داردسسات قرار داوم

حتا در مواردي .  حقوقدان نيستندسسات مشغولند لزوماًوهمه كساني كه به قضاوت در اين م

البته موسسات مذكور  .آيد از وكالي شاغل دادگستري نيز براي قضاوت دعوت به عمل مي

موسسات شبه قضايي اي كه اين  فايده. گردد انگلستان نظارت مي توسط نظام قضايي رسمي 

ه دادگاه عالي قضادارد اين است كه  ي كه يحل اختالفات در اين مرحله اشخاص را از مراجعه ب

اگر چه دادگاه عالي . سازد نياز مي رسيدگي در آن اغلب پر هزينه و تابع تشريفات است بي

  ) 15(.باشد ي واجد صالحيت عام در رسيدگي به كليه دعاوي مييقضا

  ايتاليا

   سازشمراجع

درگير كردن دستگاه قضايي با اين . دعاوي ناچيز مثال يك پاكت سيگرت واقعاً ناچيز است
هاي كشورهاي ديگر در اين  آيا مدل. ناچيزها آنقدر مقرون به اخالق كريمانه افغانيگي نيست

باره چيست؟ ايتاليا از جزو آن دسته كشورهاي است كه براي بيرون شدن از ورودي 
كن مدلي سازش بين  چيز در دستگاه عريض و خرج بردار قضايي و وقت تلفهاي نا پرونده

حل و فصل دعاوي از طريق موسسات شبه قضايي . است اصحاب دعوا را روي دست گرفته
. گردد گيرد و عصاي دست قوه قضاييه مي سطوح درگير شدن دستگاه قضايي را به دوش مي
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در نتيجه ختالفات ناچيز و مبتدي نگرديده شود كه دستگاه قضايي درگير ا اين امر سبب مي
در كشور چنانچه كه . كنند ي پر اهميت را پيدا ميي در مسايل قضاتدبرو دقت  فرصت محاكم

جع ااي مر ديوان عالي كشور تعداد قابل مالحظهها و واليات و  محاكم ولسواليايتاليا در كنار 
قريب به ده برابر (ت اين مراجع وجود دارد كه با توجه به كثرنيز  Conciliatoriسازش 
خود ه برا اي در پايان دادن به دعاوي كم اهميت  جايگاه قابل مالحظه) هاي بخش دادگاه

)16(.اند اختصاص داده
  

ر اطاله دادرسي و جلوگيري از درگير شدن نظام قضايي كه كارهاي  و اين، يك راه غلبه ب
توان شيوه ايتاليا را در طبقه  كه آيا مي د اينشايد اين سوال بد نباش. باشد تري دارند، مي عمده

 در چندين جانب اينبندي دعاوي و سپس ارجاع آن به مراجع عرفي اتخاذ كرد؟ كه البته 
و بايستي صحت مسير دادرسي . ام پرونده قضايي در يكي از محاكم مرافعه شهري حضور داشته

كه آن مراجع  بماند اين. است دهقاضي محكمه ابتداييه همين كار را كر. كردم را نظارت مي
ها براي مصالحه و رسيدگي و يا حداقل اظهار نظر ايماني و وجداني به آنها  اي كه پرونده عرفي

  .اين، بحث بعدي است. ها جانبدارانه عمل كردند ارجاع گرديدند، ظاهراً در پرونده

  ايران

  شوراهاي حل اختالف

 را تحت  صل دعاوي از طريق مراجع غير رسميهاي براي حل وف ايران شيوه جمهوري اسالمي
طبق اظهارات مسووالن قضايي و شوراهاي حل . است ايجاد كرده» شوراهاي حل اختالف«نام 

البته اين كشور مراجع حل وفصل دعاوي عرفي را از قبل به . است اختالف كاربرد مفيدي داشته
كدخدا «ها  به تعبير ايرانين يا ريش سفيداهاي كه از طريق  مثال حل وفصل. است نحوي داشته

است، در  گرفته و همچنين خانه انصاف صورت مياست  يافته بوده  كه امري غير سازمان»منشي
 هجري شمسي 1345قانون تشكيل شوراي داوري مصوب مثال . دارد بستر تاريخ قضاي خود

قانون از آنها اسم داد كه وزارت دادگستري به منظور رسيدگي و حل اختالفاتي كه در  اجازه مي
 نيز 1344 سال حملدر . سيسي به نام شوراي داوري ايجاد نمايدابرده شده بود در شهرها ت

قانون تشكيل خانه انصاف به منظور حل وفصل اختالفات ميان ساكنان روستاها، از طريق 
هاي آخر با توجه به تجربيات ديگر  اما اين كشور در سال. ي به تصويب رسيده بوديشورا

خارج از محاكم دادگستري توسط مقنن در   راابزار قانوني رفع برخي از اختالفات مردمكشورها 
شوراهاي . است اي تحت عنوان شوراهاي حل اختالف را قانوني ساخته و شيوه. است كردهفراهم 

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران 189ماده حل اختالف بر مبناي 
يه و در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم ي شده است كه سرآغاز تحولي در قوه قضاايجاد
  )17(.باشد ي مييقضا

گيري از تجربيات ديگر كشورها و مطالعه روي سوابق قضايي خودش جهت  اين كشور با بهره
حاكم  مراجعات مردم به ماوالاست تا  تفوق بر اطاله دادرسي، شوراهاي حل اختالف را ايجاد كرده

اختالفات محلي سوم،   را تسهيل كند؛هاي مردمي  توسعه مشاركتدوم،  دهد؛كاهش را قضايي
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را و اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است 
 بنابراين، الگو و مدل ايران مبتني بر اين سياست است )18(.كندبه شوراهاي حل اختالف واگذار 

. ي ندارديكه ماهيت قضارا به عهده بگيرد حل و فصل اموري اوال  شوراهاي حل اختالف كه
ي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار يكه ماهيت قضارا به پيش ببرد  حل و فصل اموري دوم،
  )19(.است

ها  به گفته مسوولين و مقامات مسوول ايران شوراهاي حل اختالف در كاهش انباشت پرونده
اندازى اين   با راه،به قول رييس شوراهاى حل اختالف واليت تهران. است يي داشتهنقش به سزا

درصد كاهش يافته كه   47 ها  هاى ارجاعى به دادگستري ها در سال گذشته، حجم پرونده حوزه
هاى وارده به  به گفته وي، مجموع پرونده.  درصد خواهد رسيد 75  اين ميزان در سال جارى به

درصد و در  99/9هاى شهر تهران حدود  شده در حوزه مه پس از صدور راى مختوها ك اين حوزه
)20(.است درصد بوده 100   تهران بيش از سطح واليت

 

اعالم هاي اصالح نظام قضايي  از جمله طرحرا اختالف حل ي هاشورابا اين حساب ايران 
   )21(.ن مردم منتقل كند كه توانسته است بخشي از بار دستگاه قضايي را به معتمدياست كرده

  اتريش

  تحوالت سيستم قضايي

تواند سرآغاز تحول  ها و استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف مي گيري ها و مدل الگو سازي
بلكه يك . سيستم قضايي سنگ نيست تا هيچ تحولي را برنتابد. در نظام قضايي كشور باشد

طلبد تا سيستم قضايي را از  يريت ميمنتها درايت و مد. هاي شبيه به جريان آب است رقم
در ارتباط به تحول در سيستم . حالت ايستايي و سنگ شدگي به سوي تحول رهنمون كند

اين كشور توانسته است با تحول سيستم قضايي . توان به كشور اتريش اشاره كرد قضايي مي
 روند رسيدگي به هاي دادرسي، تسريع در كاهش هزينهكارهاي مانند . چند كار را انجام بدهد

ها با  به پرونده تسريع در رسيدگي. آنهاا و امثال ها و توجه بيشتر به حقوق طرفين دعو پرونده
سعي . است قرار گرفتهاين كشور رعايت حقوق طرفين علي رغم كمبود قاضي در دستور كار 

هاي  در سال. است از تشريفات كاسته شود و بيشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گيرد شده
 تر و سريعيابد است تا جريان دادرسي با آهنگ بيشتري انجام  اخير تمهيداتي اتخاذ شده

 مبتني بر سياست تحول سيستم قضايي و تسريع در .ي منتهي شوديها به تصميم نها پرونده
ي اتخاذ ي سال رسيدگي و تصميم نهايك دعاوي از هر نوعي كه باشد ظرف %85 روند دادرسي
 %7 تا %2بين .  سال رسيدگي خواهد شدسهها حداكثر ظرف  ر پروندهساي. خواهد شد

 رسيدگي .انجامد  سال به طول ميسهشود و بيش از  هاي باقيمانده رسيدگي طوالني مي پرونده
ي ياتريش تابع كنوانسيون حقوقي و قضا .است   سال طول كشيدهيازدهها  به بعضي از پرونده
است  دادگاه اشتراسبورگ اعالم كرده) ن اروپايي حقوق بشركنوانسيو( باشد اتحاديه اروپا مي

 سال به طول سهاست دعاوي بيش از   سال رسيدگي شود، سعي شدهسهها بايد ظرف  پرونده
مورد سوال قرار خواهد گرفت و اين كشور در صورت عدم رعايت كنوانسيون مذكور . نيانجامد
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ل ي براي تسريع در رسيدگي الزاماً بايد دالتاخواهند  دعوا ميلذا از طرفين . محكوم خواهند شد
 550طور متوسط هر قاضي در سال ه بدر خط و سير اين تحول، . ه نماينديو مدارك خود را ارا

  )22(.است پرونده رسيدگي كرده

  هاي تجربيات حل  و فصل سيستم عرفي قالب

دستگاه قضايي هاي حل و فصل منازعات از طريق غير مجاري  مجموع الگوهاي كاري و مدل
. ييسسات شبه قضاوسازش، داوري و ماين سه شيوه عبارتند از . گيرد تحت سه عنوان قرار مي

ي يكي از مراحل قبل از ورود دادرس در رسيدگي و ياز ديدگاه قضا) Conciliation(سازش 
نمايد و در صورتي كه   طرفين را به حصول يك توافق تشويق مي،دادگاه. باشد صدور حكم مي

  )23(.بخشد وافق حاصل بشود با تنظيم گزارشي اصالحي به اختالف پايان ميت
يك يا چند نفر خارج از ) حكميت(ي ارجاع اختالف به اظهار نظر ياز ديدگاه قضا داورياما 

امري متداول و معمول است كه  اين شيوه .شود ناميده مي) Arbitrage(ي، داوري يكادر قضا
ويژه در حل اختالفات ناشي از قراردادهاي ه داوري ب. سازش داردمراتب بيشتر از ه كاربردي ب

  )24(.گيرد تجاري مورد استفاده قرار مي

. هاي رسيدگي سريع به قضيه است  يكي ديگر از شيوهالمللي داوري بينالبته داوري از منظر 

ابيش هاي كشور طرف قرارداد و همچنين اطاله دادرسي كه كم طرفي دادگاه نگراني از عدم بي

بيني داوري در قراردادهاي تجاري  باشد پيش ي مييهاي رسمي قضا از مختصات نظام

  . است المللي را امري اجتناب ناپذير ساخته بين

ويژه در ارتباط با حل و فصل اختالفات مرتبط با ه هاي رسمي داوري ب در اين راستا سازمان

نقش قابل توجهي در رفع سريع است كه برخي از آنها  قراردادهاي خارجي ايجاد گرديده

سسات تخصصي امروز بيش از پيش وحل اختالفات تجاري از طريق م. كنند اختالفات بازي مي

طرفي داوران، كم  ، محرمانه بودن، بياييزيرا سرعت عمل، كار. گيرد مورد استقبال قرار مي

هاي مورد  يري رويهعنوان داور، موجب شكل گه اي ب هزينه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه

گردد و حل سريع اختالفات تجاري نيز به سهم خود از عوامل  بخش مي پسند و رضايت

  )25(.ي اقتصادي كشورها خواهد بوديثيرگذار در گسترش تجاري و در نتيجه شكوفاات

  هاي حل و فصل عرفي در افغانستان روش

  هاي بومي روش

. ها اول بحث ماست هاي قضايي و سارنوالي گاهها در دست اما اطاله دادرسي و انباشت پرونده
به عبارت ي يهاي قضا ها با قيد طوالني شدن رسيدگي و پيچيدگي انباشت و تراكم پرونده

  :است دو مشكل خلق كردهترش اطاله غير معقول  دقيق
شان دايم  هاي  به اين معنا كه اصحاب دعوا به تعقيب و دنبال پرونده: مشكل مردمي-1

ها به انتظار رسيدگي  هاي دروازه هاي محاكم را بكوبند و در چارچوبه و بايد دروازهسرگردانند 
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خواهي و دادرسي را  گستري و عدالت اين سرگرداني اصحاب دعوا معناي عدالت. بمانند
شوند كه در سايه واليت حكومتش زيست و زندگي  مي  دار ساخته و باعث رنجش مردمي خدشه

  .باشند شتهخواهند دا بدون تشويش مي
ي موجب پيچيدگي كارهاي يهاي قضا ها و جنجال پيچيدگي پرونده:  مشكل دولتي- 2

شود و اين امر، مخل نظم اداري و پيراستگي كاري خواهد  يه ميياداري در دستگاه قوه قضا
هاي اصحاب  ها و بدگماني  ظنوي موجب سيهاي قضا عا هرگونه پيچيدگي در پروندهطق. شد

 حال، .باشد يه مييترين عيب براي دستگاه قضا كه اين، نخستين و ابتداييدعاوي خواهد شد 
كه آيا با وجود ادعاي اطاله دادرسي و با وجود تجربيات عظيم پر  دومين پرسش به جا است اين

توان  ثمر از سوي كشورهاي مختلف براي عبور از مشكالت اطاله دادرسي چه چيزي را مي
 و زمامداران و طراحان سياست قضايي كشور گذاشت؟ و به پيش پاي قوه قضاييه و مجريان

  توان پيشكش كرد؟ اصطالح چه راهكارها و راهبردهايي را مي

  هاي حل وفصل عرفي افغانستان قالب

و كادر و پرسونل دستگاه قضاييه در نقايص و كمبود نيروي انساني كه  پنهان نبايد بكنيم اين
. ردي است كه موجب اطاله دادرسي گرديده استسراسر كشور و كمبود قضات يكي از موا

جانب در سطح يك واليت نشانگر  همان طوري كه در آغاز بحث گفته شد چشمديدهاي اين
جويانه و عدم   خصلت انتقاممزيد بر اين مشكل، .عدم موجوديت محاكم در پنج ولسوالي است

است، نيز موجب ذشت گذشت مردم كه همانا مربوط به فروپاشي اخالق كريمانه و عفو و گ
هاي كه برخي شان ناچيز هستند و برخي از هويت دعاوي قضايي عاري  سرازير شدن پرونده

. است گردد، باعث اطاله دادرسي گرديده هستند و با تشبث به حداقل پادرمياني حل و فصل مي
گر است، علت اصلي دي  ساله كه تمام چارستون اصلي ادله اثبات دعوا منهدم شده30دعاوي 

اي كه از متن  عرفيي ها حل راه چه حال، سوال بعدي اين است كه. است اطاله دادرسي شده
 ي گذاشت؟يتوان پيش پاي دستگاه قضا ميجوشد و زالل است و سيال،  زندگي مردم مي

را   هاي متراكم و انباشته بايد راه مكمل و متممي پس براي فروكاستن حجم وسيع پرونده
ن مكمل بازوي توانايي باشد براي دستگاه قضايي و محاكم افغانستان كه تا اي. جو كنيمو جست

هاي  ه پروندهدآيا اين بازوي تواناي كه به جدال حجم گستر. است در ورطه مشكالت قرار گرفته
  انباشته و طوالني شدن رسيدگي قضايي برخيزد و دستگاه قضايي را كمكش كند، چيست؟

هرچه باشد قطعا يا نهاد قضايي بايد  توانا و ياور صميمياين بازوي در يك تقسيم بندي كلي 
از . هم متصور است كه عبارت باشد از تقويت دستگاه قضايي  راه سومي. باشد و يا غير قضايي

وري سه كار بايد صورت بگيرد تا خانه عدل ملت را از اين مشكل به سوي ساحل نجات ينظر ت
  :رهنمون كند

   تقويت دستگاه قضايي)الف
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يه چه كاري يهاي محاكم، دولت و قوه قضا اما براي تقويت دستگاه. ترين راه است ن سالماي
هاي موجود محاكم  زنيم در نقص دستگاه توانند انجام بدهند؟ مشكلي كه داد سخن مي مي
جويانه و فروپاشي اخالق كريمانه صلح  خصلت انتقام«اما بر فرض تقويت محاكم مشكل . است

نستان االبته بحث اخالق كريمانه و بزرگوارانه در جامعه افغ. برجاست همچنان پا»و سازش
هاي اخالق كريمانه توسعه پيدا نكند و تا  توجهي قرار دارد و تا بنيان همچنان در محاق بي

ه تعبير هرچه راه. اذهان و تفكر مردم كريم و شريف نشود، مشكل همچنان باقي است هاي  ب
رسيم كه همانا اخالق كريمانه گذشت و  ز هم در اول خط ميگوناگوني را طي طريق كنيم، با

  .صلح است

  ها و يا شوراهاي محلي هاي سبك به جرگه ه ارجاع برخي از پروند)ب

توان  هاي است كه مي ها يكي از نسخه  و يا جرگهشوراهاي ريش سفيدان و يا مشابه آنها
ي دو نفر اطرافي بر سر يك همان طوري كه در قسمت نخست اشاره گرديد، دعوا. تجويز كرد

» پشت جوي و ته جوي«قول مردم روستا به دعاوي . پاكت سيگرت، از جزو دعاوي سبك است
شدن پاي يك بزغاله و يا كنده شدن يك نهال  زخمي. از جزو همان دسته دعاوي سبك است

توان  مي اندك مايه گذاشتن از مجاري عرفي به سهولت  لذا با. از مابين كشت آنقدر مهم نيست
 .اند همان گونه كه كشورهاي مختلف الگو سازي كرده. حل و فصل كرد

  رسيدگي از طريق غير رسمي )ج

  راهكارها و راهبردهاي غير رسمي

  هاي اخالقي بيني مكانيزم پيش

ن و مواد قوانين هاي سريع و خارج از دستگاه قضايي بايسته است تا متو براي اتخاذ شيوه
در متون . توانيم ارايه كنيم ها چه راهبردهايي مي نيم، ببينيم در اين بارهبزورق موضوعه كشور را 

است  بيني شده هاي مانند مصالحه و سازش، داوري به وضوح پيش قانوني افغانستان ابزارها و شيوه
  :پردازيم كه در اينجا به آنها مي

   مصالحه و سازش-1

قانون مدني از ماده  .د داردحق آن است كه صلح و سازش در ادبيات حقوقي كشور وجو
قانوني هاي  و شيوه ها ي از مكانيزم بنابراين صلح يك.است  به صلح اختصاص يافته1321 تا 1297
ست كه نزاع را  اصلح، عقدياست كه   گفتهتعريف صلح همين قانون در . مدني استمسايلدر 

كه  به اينط است وشرمنتها م )26(.نمايد رفع و خصومت را به اساس رضايت طرفين قطع مي
متعلق به محلي  ثابت و كننده بوده و د، حق خود صلحشو ي ميشاكه از صلح ن حقي

اخذ بدل . تعويض گرفتن از آن مجاز باشد گيرد و منظور آن صلح صورت ميه باشد كه ب
همچنين مصالحه در قانون ميانجيگري تجارتي افغانستان نيز  )27(.در مقابل صلح جواز دارد

منظور تشويق طرفين ه  اين قانون ب كهگويد ماده اول اين قانون مي. است شدهبيني  پيش
، فراهم )مصالحه(طريق ميانجيگري  طرفانه از  تجارتي به حل و فصل سريع، عادالنه و بيهمنازع
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 پس حل و فصل )28(.است امور مربوط به آن، وضع گرديده آوري تسهيالت در زمينه و ساير
  .است بيني شده  تاكيدهاي است كه در متون حقوقي كشور پيشسريع و عادالنه يكي از

   داوري-2

آن   ميانجي عبارت از يك شخص حقيقي يا بيشتر از:بيني قانون ميانجي تجاري طبق پيش
گردند و  است كه به اساس توافق طرفين، غرض حل و فصل منازعه مربوط تعيين مي

سي از آن ميانجي به اساس اي است كه به تعبارت از عمليه الزم االجرا) مصالحه(ميانجيگري 
منازعات ه طرفانه را ب درخواست و توافق طرفين، خدمات بي منظور حل و فصل سريع و عادالنه 

معامله تجارتي شامل كليه مناسبات داراي ماهيت تجارتي و . دهد اقتصادي و تجارتي انجام مي
توانند به  طرفين مي همچنين )29(. باشدباشد كه به اساس قرارداد يا غير آن استوار اقتصادي مي

طرف محكمه يا حكميت  هرگاه ميانجي از )30(.انصراف از تطبيق احكام اين قانون موافقه نمايند
  )31(.باشد تعيين گردد، احكام اين قانون قابل تطبيق نمي

قانون حكميت تجارتي به . است داوري نيز در متون قانوني كشور به رسميت شناخته شده
طبق مفاد . است بيني كرده ور حل و فصل سريع در منازعات، داوري و يا حكميت را پيشمنظ

 . شخصي است كه وظيفه حكميت را در منازعات تجارتي به عهده دارد، حكماين قانون،
ها يا اداره حكميت   عمليه الزم االجرايي است كه به اساس آن حكم يا حكم، حكميتهمچنين

طرفانه را به منظور حل و فصل سريع و  فين يا قرار محكمه، خدمات بيباالثر تقاضا و توافق طر
  )32(.دهند عادالنه منازعات ناشي از قرارداد معامالت اقتصادي و تجارتي، انجام مي

ماده دوم اين . است داوري و ميانجيگري در قانون ميانجيگري تجارتي افغانستان نيز اشاره شده
ه تأسي از آن ميانجيگركند كه  قانون تصريح مي ي عبارت است از عمليه الزم االجرايي كه ب

طرفانه را به منظور حل و فصل سريع  ميانجي به اساس درخواست و توافق طرفين، خدمات بي
  )33(.دهد و عادالنه منازعات اقتصادي و تجارتي انجام مي

 دوم باشد كه در ماده نقش ميانجيگري به عهده ميانجي مي بيني همين قانون طبق پيش
آن است كه  ميانجي، عبارت از يك شخص حقيقي يا بيشتر ازاست كه  قانون مذكور گفته شده

بيني   طبق پيش)34(.گردند به اساس توافق طرفين، غرض حل و فصل منازعه مربوط تعيين مي
 است كه وظيفه حكميت را در منازعات يشخصحكم ، ماده دوم قانون حكميت افغانستان

  )35(.ردتجارتي به عهده دا
حكميت، عبارت است از عمليه الزم االجرايي كه به اساس آن طبق تعريف همين قانون 

طرفانه  ها يا اداره حكميت پيرو تقاضا و توافق طرفين يا قرار محكمه، خدمات بي حكم يا حكم
را به منظور حل وفصل سريع و عادالنه منازعات ناشي از قرارداد معامالت اقتصادي و تجارتي، 

  )36(.دهند ام ميانج

  دعاوي هاي حل و فصل غير رسمي ها و شيوه قالب

  ات در تسريع دادرسي قضنقش
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گويد كه اگر در يك جامعه قانون با ناپاك دستي و دغل كاري اجرا شود در آن  بريس مي
يد همراه باشد، نظم جامعه دو اگر اجراي قانون با ضعف و تر. جامعه نمك هم شور نيست

دارد قاطعيت قاضي است و نه  يرا آنچه كه خطا كار را از ارتكاب خطا باز ميشود، ز گسيخته مي
اهميت قضات در نظام  )37 (!اگر نور عدالت در ميان نباشد چه تاريكي محضي. شدت مجازات

ي انگلستان، امريكا و هند و خيلي كشورهاي ديگر، قانوني يي تا آنجاست كه در سيستم قضايقضا
بدين ترتيب در قانون ساخت .  وجود داردjudge made law »يقانون ساخت قاض«به نام

در خيلي از كشورها قوانين . قاضي، قاضي نه تنها مفسر قانون است بلكه واضع قانون هم است
ي يدر نظام قضا اما )38(.دهد ساخت قاضي حجم معظم از مجموعه حقوقي كشور را تشكيل مي

با توجه به  نقش كمرنگ قضات و .  كنيم بهتر استبا تامل مالحظه را كميقضات نقش افغانستان 
هاي عرفي را به كمك دستگاه  انباشت پروندها و مشكالت دعوا آفريني مردم بايسته است تا شيوه

   .كنيم در زير به مواردي اشاره مي. قضايي طلب كنيم

  ها جرگه

حلقه محاصره است به معناي دايره و دانسته لغت مغولي را  جرگه ،كتاب ترمينولوژي حقوق
) يعني نظاميان به دستور امير و سلطان(بودند  ها كه روزهاي بسيار بر آن مي صيدها در شكارگاه

اين كار . زدند ن، سپس ديگران دست به صيد ميانگاه سلطآتا وحوش از آن حلقه در شوند؛ 
 مجازا به معناي .ت روحيه آنانصياناز نظر   داشتن افراد نظامي اي بود براي آماده نگه ضمنا وسيله

اگر جاه جويي به جمع افاضل«: است چنانكه ابن يمين گفته. است گروه و دسته متشكل آمده
  )39(».وگر جاي خواهي به جرگ افاضل

ي ريش سفيدان قريه هاست؟ البته كه از نگاه شوراكه همين جرگه عبارت اخراي  اما اين
وراهاي ريش سفيدان، اما يكي از با فرض يكي بودن جرگه و ش. كاركرد و نقش يكسان است

هاي حل اختالف و رسيدگي به دعاوي مردم و جلوگيري از انباشت و همچنين معاضدت و  راه
و يا  ها و يا شوراهاي مردمي  كمك در دستگاه قضايي حل و فصل دعاوي از طريق جرگه

تي كه اهي« :عبارت است ازشورا در ادبيات حقوقي . شود بيني مي شوراهاي ريش سفيدان پيش
  )40(».باشند صالحيت مشورت كردن و گرفتن تصميم در مطلب و يا مطلبي را داشته

تواند به درستي بار عادالنه دستگاه قضايي را به سر منزل مقصود برساند؟ ممكن  آيا شورا مي
هاي عرفي خيلي بهتر از سيستم  اي اين مردم شيوه است كه با توجه به روحيه سنتي و قبيله

تر از قضاتي باشند كه  هاي ده و روستا خيلي كاركشته ارا باشد و شايد تجربيات ابسقالقضايي ك
حداقل چشم ديدهاي . كند ها را حكايت مي ترين دغدغه ها ابتدايي اين بحث. هنوز خام هستند

اين است ) مشت نمونه خروار( از دو سه قاضي محكمه ابتدايه و مرافعه يكي از واليات جانب اين
و شايد هم حل و فصل دعاوي . هاي دهات ندارند گونه قضات خيلي برتري از همان ابسقال كه اين

هايش بهتر از اطاله دادرسي و صرف  اي و شورايي با تمام خطرات و بدي از مجاري جرگه
  .هاي سنگين و در نهايت متوسل شدن به مسايلي كه نبايد توسل جست، بهتر باشد هزينه
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صلح و سازش در متون حقوقي و ادبيات قانوني كشور و نيز سوابق با توجه به وجود مفاهيم 
طلبد كه در جهت  در امر حل و فصل دعاوي مي جرگه و شوراي ريش سفيدان و يا شوراي مردمي

با آنكه . ها در حل و فصل دعاوي از طريق صلح و سازش بايد كوشيد مشاركت شوراها و جرگه
  . را داردها مشكالت ذاتي خودش شوراها و يا جرگه

اما از سويي واقعيت اين است كه برخي از دعاوي آنقدر سبك و سطحي هستند كه علي 
رسد كه صبغه شناسي  با اين حساب به نظر مي. االصول نبايد دستگاه قضايي را مصروف داشت

هاي خارجي برخورد  ها و نمونه گردد و دعاوي دسته بندي گردد، همان طوري كه مدل
 30شود از منازعات  هاي محاكم از سوي ديگر ناشي مي ر ديگر مشكل پروندهبه تعبي. است كرده

هاي شان را در دستگاه فاقد  ها و كينه ها و عقده خواهند تمام دل پري مردم مي. حكومتي سال بي
هم به طور بسيار عاجل و در موعد قانوني حل و فصل كنند كه اين  امكانات قضايي افغانستان آن

هاي انباشته و دادرسي قضايي افغانستان  پس حكايت پرونده. رسد ه نظر ميامر غير معقول ب
از يك سو بايد با اطاله . كند اي خودش را نقض مي به گونه. است تبديل به موضوع متضاد شده

مبارزه كرد و از سوي ديگر دعاوي مانند يك پاكت سيگرت آن دعواي نيست كه دستگاه قضايي 
 تناقض را در دعاوي انبارشده محاكم افغانستان به سهولت  آدم فهيميهر . را به آن مشغول داشت

هاي گذشته در چندين دادرسي در يكي از شعبات محكمه  كما آنكه در سال. كند مشاهده مي
ها را از مبدا يعني از  مرافعه به حيث ناظر رعايت حقوق بشر حضور داشتم و البته اين پرونده

ياست مرافعه سارنوالي تعقيب كرده بودم، موضوع دعواي دستگاه رياست جنايي پوليس و ر
است به نظر من اگر قاضي علم غيب   ادله اثبات دعوا از بين رفته حداقل ده سال قبل كه تمامي

هاي  رسيد كه يكي از راه چنين به نظر مي. رسيد داشت كار رسيدگي مشكل به نظر مي هم مي
  .ستگونه دعاوي مصالحه و سازش ا حل و فصل اين

به عالوه با توجه به شناختي كه از مردم دارم به نظرم حل و فصل از طريق مجاري 
از روي تجربياتي كه دارم و در تعدادي از منازعات و . عداوت و كينه را تشديد خواهد كرد رسمي

ام عرض  به حيث ناظر رعايت حقوق بشر حضور داشته و غير رسمي  هاي رسمي  حل و فصل
ها و  است، خصومت  از دعاويي كه از طريق مجاري مصالحه حل و فصل شدهبسياري. كنم  مي
باز هم حل و فصل از طريق مجاري عرفي با توجه به . است ها را در همانجا ذبح كرده كينه

دوباره به همان خوان . هاي گذشته خالي از نقص و كاستي نيست هاي جنگ ها و ريشه دوكشي
هاي آشكار در حل و فصل دعاوي چه در دستگاه قضايي  قضرسيم كه عبارت است از تنا اول مي
  .و يا غير رسمي رسمي 

رفع تناقضات در واقع غلبه بر . طلبد غلبه بر تناقضات دادرسي نخستين گام اساسي را مي
تناقضات در سيستم دادرسي با استفاده از تجربيات و الگوهاي  با تمامي. مشكالت دادرسي است

 يكي از نسخه  طلبيدن حل و فصل از طريق مجاري غير رسميديگر كشورها و به كمك 
  .هاي تفوق بر اطاله دادرسي است پيچي

  نتيجه گيري
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در اسناد تقنيني ) داوري(و حكميت  )مصالحه (مانند جرگه، شورا، ميانجيگري  پس مفاهيمي
آيا ممكن است با : الواينك يك بار ديگر با طرح اين س. فرهنگ مردم موجود استو در 
هاي كمكي به معاضدت و كمك محاكم برويم و دست اين نهاد عدالت گستر را كه  سيستم

جو كرد و شود راهي را جست است بگيريم؟ آيا مي اكنون در برابر كوه از مشكالت زمينگير شده
هاي انباشته و متراكم و مشكالت كندي و يا عدم رعايت ميعاد قانوني رسيدگي  كه به پرونده

  يم و جنگ را به نفع عدالت پايان بدهيم؟ييروز و سربلند براي فاتح و پيقضا

  نقد و بررسي

 را به طرق زير  توان سيستم غير رسمي كه مي اي ديگر پيشنهاد كرد اين شايد بتوان به گونه
  :تقويه كرد

هاي غير  باشند بر حل و فصل دعاوي توسط سيستم اوال، دستگاه قضايي اعمال نظارت داشته
هاي كه به محاكم  توان برخي از پرونده البته از اين طريق مي. هاي عرفي نيزمو يا مكا رسمي

  .شوند، كاست و برخي از دعاوي را كاهش داد سرازير مي
هاي آموزشي  ها و دوره توان با آموزش هاي سنتي را مي هاي عرفي و يا مكانيزم دوم، سيستم

 دستگاه قضايي ساخت تا اين بازوي توانا شايد با اين شگرد بتوان بازوي تواناي براي. تقويه كرد
  .ها در همان ابتدا فلتر كنند تا در دستگاه قضايي انبار نشوند بخشي از پرونده

سوم، اطالع رساني صورت بگيرد مبني بر حل و فصل آسان آن دسته از دعاوي كه سبك 
تا . ردهاي مناسب و صحيح فرهنگ صلح و سازش و گذشت را تقويه ك همچنين از راه. است

خود و مصروفيت دستگاه  هاي بي هاي مانند يك پاكت سيگرت موجب هزينه دعاوي و خواسته
مشكل زيرا كه . باز هم همچنان در تناقض دست و پا خواهيم زد. پوليس و عدلي و قضايي نشود

ها با مفاهيم  و جرگه   و بعضا ناآشنايي اعضاي شوراهاي مردميحل و فصل دعاوي از راه ابسقالي
ه تخطي و  نقض اصول و مسلمات يبها احتمال شا  و اين فيصله.همچنان باقي استقوقي ح

هاي سبك و خفيف مردم  ها به دعاوي و جنجال كه شوراها و جرگه يا اين. گردد حقوق بشري مي
اما سخن حق آن است .  به صلح وسازش اقدام كننداش و سنتي  با همان صبغه و رنگ صرفا بومي

هاي عرفي  شناسانه حقوقي يك طرف، اما از كارايي تقويه فرهنگ و حل و فصلهاي كار كه حرف
هاي مانند صلح و سازش و اعتماد به مراجع محلي نبايد چشم پوشي  و فرهنگ سازي مكانيزم

  .كرد
  

  نتيجه گيري

اوال، در متن اسناد تقنيني جمهوري اسالمي افغانستان مفاهيم ارزشمندي مانند ميانجي و 
، حكم و )قانون ميانجيگري و مصالحه تجارتي جمهوري اسالمي افغانستان(ميانجيگري 
قانون مدني از ماده (، صلح )قانون حكميت تجارتي جمهوري اسالمي افغانستان(حكميت 
منتها تعميم .  و رسيدگي منازعه از طريق حل و فصل سريع و عادالنه، داريم)1321 تا 1297
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 سريع، قاطع و عادالنه و حل راهدن آنها به عنوان اين ايده و اين روش و سيستماتيك كر
يعني با استفاده از . اي بعدي است كاربردي كردن اين مفاهيم گام بزرگ و عدالت گسترانه

شود كه استفاده  نهاد مي در متن اسناد تقنيني داريم، پيشمعيارهاي مشروع و قانونمند فوق كه
به مبارزه با انباشت و طوالني شدن رسيدگي و بجاست كه اين معيارها را . تري شود گسترده

ها، در يك فراخوان وسيع فرستاد تا دستگاه محاكم از شر مشكالت  ي به پروندهيقضا
هاي متراكم و انباشته رهايي يابد و نيز دستگير حل و فصل سريع و دعاوي در محاكم  پرونده
  .باشد

كه توانسته با كشورها وجود دارد ها و الگوها در ساير  كه اشاره شد، مدل دوم، همان طوري
ها  شود از اين مدل باشد، بنابراين مي ها توفيق زيادي داشته در كاهش حجم پروندهها  اين مدل

  . گرفت بهره

  توصيه

هاي قضايي كشور غلبه بر اطاله دادرسي را  اميد است كه مسوولين و زمامداران در سياست
هاي غلبه بر اطاله دادرسي و جلوگيري از  ز راهيكي ا. شان قرار بدهند در دستورالعمل كاري

هاي  هاي محاكم افغانستان، مطالعه و تقويه سيستم سرازير شدن دعاوي سبك در دستگاه
ها، سرعت است و  گونه حل و فصل يكي از محسنات مسلم اين. است عرفي و غير رسمي

واري است كه مطالعه علهذا جاي اميد. ها است ها وكينه ترين آن ريشه كن كردن خصومت مهم
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استيال، ميراث، وصيت، : اسباب هفتگانه براي كسب ملكيت در قانون مدني عبارت است از

  . اق، عقد، شفعه و حيازتالتص
 و منظور از 1. منظور از استيال مسلط شدن و دست يافتن برمال است، مانند حيازت مباحات

التصاق، پيوستن مالي است به مال غير منقول، به گونه كه جزو آن به شمار آيد، خواه هر دو 
اه طبيعي است گاه التصاق گ. مال از آن يك مالك باشد يانه، مانند نصب تابلو در متن ديوار

  2.ارادي
 هرگاه بخواهيم اين اسباب را تقسيم عملي كنيم؛ يعني به تصرفات قانوني اتفاقات و وقايع 

و استيال، ميراث، التصاق، . گيرد مادي ارجاع دهيم، عقد وصيت در دايره تصرف قانوني قرار مي
  . گيرد ثفعه و حيازت در چارچوب واقعه مادي قرار مي

شود، و وصيت، تصرف قانوني  ف قانوني است كه از جانب متعاقدين صادر مي اما عقد، تصر
  . گيرد است كه از يك جانب صورت مي
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 استيال، واقعه مختلط است كه در آن حيازت كه عنصر مادي است، با اراده مستولي در 
وقايع اند، ليك عنصر مادي در استيال غلبه دارد، از اين جهت به  تملك مالي با هم مختلط شده

  . مادي ملحق شده است
  . سبب كسب ملكيت در ميراث موت است كه حادثه مادي است

باشد، يا پيوستن به منقول، عبارت از ...) زمين، باغ، خانه و(التصاق، چه پيوستن به عقاد 
و در نتيجه صاحب شي اصلي، ملكيت . اتحاد چيزي است به چيز ديگري، به نحو اتحاد مادي

و اين اتحاد مادي، سبب كسب ملكيت است و يك واقعه مادي . كند يشي فرعي را كسب م
  .است

شفعه، واقعه مركب است، كه در آن شيوع و اشتراك، يا همسايگي و هر ارتباط ديگري بين 
عقاري كه در آن حق شفعه تعلق گرفته و عقاري كه به سبب آن حق شفعه به وجود آمده، 

شفعه . است كه در آن حق شفعه تعلق گرفته استقايم باشد، و آن به سبب فروختن عقاري 
دارد، واقعه مادي است  نسبت به شفيع از اين جهت كه اراده خود را در اخذ به شفعه اعالن مي

و در اين سلسله وقايع مركب، غلبه به جانب . و از طرفي اين اعالن، تصرف قانوني هم است
ره وقايع مادي داخل ين شفعه را در داتوا واقعه مادي است، نه تصرف قانوني از اين رو، مي

  3.كرد
اگر مال غير منقول قابل قسمت، بين دونفر مشترك باشد و يكي از آنها حصه خود را به 

را به ثالث بدهد، و به طور يك جانبه ) ثمن المسمي(ثالث بفروشد، شريك حق دارد، قيمت 
 بيع و تملك بيع را، حق شفعه آن حق بهم زدن. بيع را بهم زده و بيع را به تملك خود درآورد

  . گويند، و صاحب حق را شفيع نامند و تملك بيع را از طرف شفيع، اخذ به شفعه گويند
مبيعه مي كند، و  اخذ به شفعه يك ايقاع اثباتي است؛ يعني ايجاد حق براي شفيع در حصه 

قاع مذكور، در اي. كند به عكس طالق كه يك ايقاع اسقاطي است و رابطه زوجيت را ساقط مي
  4. گيرد نوعي معاوضه قهري صورت مي

حيازت، سيطره فعلي يا حقي در محل حيازت است، از اين جهت حيازت در قملرو وقايع 
  5.مادي داخل است

مباحات . حيازت، تصرف در مال منقول مادي بالمالك است به قصد تملك عناصر حيازت 
  : عبارتند از

  د باشد؛قول مادي كه در خارج موجو ـ مال من1
 ـ مال مذكور مالك نداشته باشد، خواه مباح باالصاله باشد، مانند ماهي دريا، خواه مباح 2

باشد، و مالي كه براي ديگران مباح  بالعرض باشد، مانند مالي كه صاحبش از آن اعراض كرده
  ؛... عروس، داماد، حاجي و قهرمانشده باشد، مانند نثار

گيري در دريا كه انداختن تور ماهي   يا توسط مقدمات مانند  ـ بر مال مستقيما سلطه يابد،3
   ومقدمه حيازت است؛

  .  ـ فعل را به قصد حيازت انجام دهد، فعل تنها كافي نيست4



 

و 
دل

 «
13
87

  

24  
 

 
ل 
س
سل
ه م
مار
ش

 «
72  

  تقسيم عملي اسباب ملكيت 

ه اذهان  ي كرده كه نزديكقوانين مدني در تقسيم اسباب كسب ملكيت، راه عملي را ط تر ب
 ابتدايي در چيزي، كه در وقت كسب ملكيت، براي آن مالكي  يعني بين كسب ملكيتاست

شود، يعني ملكيت از مالكي به مالكي  نبوده و بين كسب ملكيت كه از مالك سابق دريافت مي
اند، كه قسم اولي عبارت است از استيال و قسم دومي ملكيت  يابد، فرق گذارده ديگر انتقال مي

  . غير استياليي است
يابد، و آن  ر استياليي، يا به سبب وفات است كه در ميراث تمثل ميو اسباب ملكيت غي

عبارت از اين است كه انسان باالصاله، چيزي را توسط مردن ديگري به واسطه سبب يا نسب، 
 يا توسط 6.تر كه به باز ماندگان متوفا است ارث وسيله انتقال قهريي. استحقاق پيدا نمايد
خواه اين امر تمليك » ست كه اثر آن معلق به فوت استانشاي امري ا«: وصيت اوست و آن

رايگان و مستقيم مال باشد، يا دستور تصرف در آن باشد، يا فك ملك و اسقاط حق و نصيب 
گيرد، مانند   يا ميان زندگان صورت مي7.وصي براي اداي واجبات مالي و مانند اينها باشد

  8. التصاق، عقد، شفعه و حيازت

  ترتيب بحث 

  : كنيم ن اسباب را به روش مستقيم در سه باب بحث ميما اي
  . دهيم براي كسب ملكيت ابتدايي از طريق استيال باب اول را اختصاص مي

دهيم، كه شامل ميراث و وصيت  باب دوم را براي كسب ملكيت به سبب وفات قرار مي
  . شود مي

 كه شامل التصاق، عقد، دهيم، و باب سوم را براي كسب ملكيت كه بين زندگان است قرار مي
  9. شود شفعه و حيازت مي

  باب اول، كسب ملكيت ابتدايي استياليي 

شود، كه  استيال سبب است براي كسب ملكيت، در صورتي چيزي ملكيت آن كسب مي
 داشته باشد، پس استيال بر اموالي كه در وقت استيال مالك. باشد درحين استيال مالك نداشته

شود نه بر مال، و توسط استيال آن شي مال  ستيال بر شي واقع مي ايعني. سبب ملك نيست
  10.شود مي

اما در . شود باشد به ندرت يافت مي بنابراين در جامعه متمدن، چيزهاي كه مالك نداشته
برداري قرار نگرفته، و نيز در  هاي ابتدايي كه منابع اقتصادي آنها تا هنوز مورد بهره جامعه
باشند، زياد يافت  هاي بيابان نشين، اشياي كه مالك نداشته  جامعههاي نو بنياد و جامعه
اشياي بدون مالك، در جوامع متمدن در مورد . شود، از اين رو، در آنجاها استيال، مورد دارد مي

عقار كمتر است از اموال منقول؛ زيرا عقار چيزي است كه مردم بر تملك آن توجه دارد، و 
ها بدون  اگر اراضي غير مزروع در صحرا و كوه.  چندان وجود نداردباشد عقاري كه مالك نداشته
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كنند؛ چنانكه قانونگذار مصري در  مالك باشد، غالبا قانونگذاران آن را، ملك دولت اعتبار مي
  11.ه كه مالك ندارند، ملك دولت استاراضي غير مزروع: است  قانون مدني گفته874متن ماده 

منقول و عقار تمييز داده شود پس الزم است در استيال بين   .  

  بحث اول، استيال بر منقول 

شود كه شي منقول، بدون مالك باشد؛ يا از ابتداي امر اصال مالك   در بعض احيان مي
باشد، يا از اول، مالك داشته ولي مالك از آن اعراض كرده، و اين منقول بدون مالك  نداشته
  . است شده

اشه، مانند اشياي مشترك، ماهي در دريا، پرنده در هوا و  اما اشياي كه از اول مالك ند
  . حيوانات غير اهلي

نظر كرده و دست برداشته   و گاهي مال منقول مالك داشته ولي، مالك آن، از آن صرف
شود  هرگاه مالك به قصد زوال ملكيت، دست از مال خود بردارد، آن مال بدون مالك مي. است

مانند آنكه كسي .  هر كسي كه آن را به سبب استيال مالك شودو از اين رو، جايز است براي
است، به قصد چشم پوشي از ملكيت  انداخته هاي ديگري  سطلي را كه در آن كاغذ پاره و چيز

يا كسي .  مالك شودتواند با استيال، آن را ديگري مياندازد، كسي  ها مي آن، آن را در مسير راه
آن را مالك شد، سپس آن را به قصد زوال ملكيت رها كرد، و حيواني غير اهلي را صيد كرد و 

يا پرنده را صيد كرد، يا خاكي . تواند مالك شود دوباره وي يا غير او به سبب استيال، آن را مي
  ... انداخت و را از زير زمين استخراج كرد، و آنها را در مسير راه

مبتني بر دو عنصرشود،  دست بر داشتن از اموالي كه موجب زوال ملكيت مي مادي و :  
و عنصر معنوي يعني . انداختن و از حيازت خود بيرون كردن معنوي است؛ عنصر مادي يعني

پس اگر چيزي از دست مالك خود مفقود و ضايع . انداختن به قصد زوال ملكيت باشد اين 
  . استاست؛ چون عنصر معنوي يعني قصد زوال ملكيت مفقود  شود، ملكيت آن زايل نشده مي

  گيرد؟ چگونه بر منقول بدون مالك، اسيتال صورت مي

شود براي  استيال داراي سه ركن است، هرگاه اين سه ركن تمام شد، استيال سبب مي
  : ملكيت
در .  ـ  منقول بدون مالك باشد، چه باالصاله بدون مالك باشد، يا بالعرض چنانكه گفته شد1

و واجب است كه منقول مادي . سبب ملكيت استكند و  هر دو صورت استيال تحقق پيدا مي
  . كند باشد، اگر منقول معنوي باشد، در مورد آن استيال صدق نمي

بنابراين اگر شاعري، شعري را سرود ولي پسندش نيامد و به قصد اعراض از ملكيت ورقه و 
. برداشتو عابري آن را . انداخت حق معنوي خود در شعري كه سروده است، در راه عبور و مرور

ر اوراق شعر  وي فقط ورقه را ملك مي شود، نه حق معنوي شعر را و از اين رو، براي كسي كه ب
دست يافته است، جايز نيست شعر را چاپ كند و براي شاعر حق تاليف بپردازد؛ زيرا حق مالي 

  . مولف، منقول معنوي است نه منقول مادي تا بر آن استيال تحقق يابد
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نقاشي كه ورقي را نقاشي كرده بود، خوشش نيامد، آن . انسه صورت گرفتمثل اين كار در فر
هاي آن را جمع آوري كرد و بهم  انداخت، راهروي پاره را پاره پاره كرد و در مسير عبور و مرور

  12.پيوست داد و به صورت اولي آن در آورد و آن را فروخت
، و بدون آن استيال، تحقق و اين عنصر مادي حيازت است:  ـ وضع يد بر اين منقول2 
يابد كه بر منقول مسلط شود و آن را  استيالي كه سبب ملكيت است، وقتي تحقق مي. يابد نمي

  . به خود اختصاص دهد
ـ نيت تملك3  خواهد به سبب استيال،  پس كسي كه مي. و اين عنصر معنوي حيازت است:  

پس اگر . معنوي حيازت باشدمنقول را مالك شود، واجب است كه جامع دو عنصر مادي و 
شود، چون  انداخته شده، بدون قصد تملك بر آورد، آن را مالك نمي كسي، چيزي را كه در راه 
بنابراين وقتي نيت تملك الزم شد، كسي كه تمييز ندارد، مانند . عنصر معنوي را فاقد است

ي آنكه نيت تملك كودك بدون تمييز و مجنون، توسط استيال، قدرت بر تملك را ندارند؛ برا
  . وجود ندارد

 هم اكنون وقت آن است كه به مورد استياليي كه در قوانين آمده اشاره كنيم، و بين 
منقولي كه از اول امر مالك نداشته و منقولي كه مالك داشته و بعدا بالمالك شده فرق گذاريم؛ 

ا مورد بحث قرار در مورد اول اشياي مشترك، صيد دريايي و غير دريايي حيوانات اهلي ر
دهيم، و در مورد دوم اشياي متروكه، گنج، اشياي گم شده، آثار عتيقه، تركه ميتي كه وارث 

  . دهيم را مورد بررسي قرار مي... ندارد و

  است  منقولي كه از ابتداي امر مالك نداشته

خورشيد، برند، مانند  اشياي مشتركه وجود دارد كه همه مردم از آنها بهره مي: ـ  مشتركات1
ولي در بعض شرايط تعامل با اينها ممكن است، در اين . هوا و آب كه قابليت معامله را ندارند

شود و تملك آن جايز است؛ مانند  شود و استيال، بر آن واقع مي صورت منقول بالمالك مي
ه به گيرد، يا هوا را ك اشعه خورشيد كه جمع آوري شده و در فوتو گرافي مورد استفاده قرار مي

برند، يا مقدراي از آب بحر را كه قابليت تملك دارد،  هاي شيميايي به كار مي غرض عمل
چنانچه شخصي يا . پس هر يك اينها به سبب استيال، با نيت تملك، قابل ملك است. بردارد

 بنابراين اگر مالك از آنها 13.شركتي مقدراي از آب بحر را براي استخراج نمك آن بر دارد
  . د، براي ديگر تملك آن با استيال ممكن استاعراض كن

   ـ صيد دريايي و خشكي 2

پس هركسي بر اينها . ماهي دريا و پرنده هوا، منقولي است كه از ابتداي امر مالك ندارد
و استيال، در اين موارد، نفس صيد است، هرگاه صياد پرنده . شود يابد، مالك آنها مي استيال مي

  . شود در اختيارش قرار گيرد، آنها را مالك مييا ماهي را صيد كند، و 
.   اصل در صيد پرنده، حق صيد براي كسي است كه زمين مورد صيد، ملك خود صياد باشد
اما اگر زمين مشاع باشد، هر كه در آن زمين حصه دارد، حق صيد هم دارد، اما اگر كسي حق 
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. دارد، رضايت همه شرط استكند كه در آن زمين سهم ن صيد خود را براي كسي واگذار مي
  . باشد، هر كه حق انتقاع دارد، حق صيد نيز دارد اگر سرزميني براي انتفاع آماده شده

است، حق صيد در آن ندارد مگر آنكه با صاحب زمين   اما كسي كه زميني را اجاره كرده
شرط كه هاي عمومي باشد براي همگان جايز است، به  صيد اگر در راه. باشد قرارداد كرده

  . اند، مراعات نمايد قوانين و لوايح را كه اين حق را تنظيم كرده
چنانكه جايز است .  و جايز است اجاره دادن حق صيد به تبع اجاره زمين باشد، و يا مستقال

و حق صيد را به كسي ديگر، و مي و حق  زمين را به كسي اجاره دهد  تواند زمين را اجاره دهد 
  14.  گذاردصيد را براي خود باقي

  تحقق استيال بر پرنده هوا 

يابد،  استيال بر پرنده، با صيد آن و افتادن آن در حالي كه مرده است و احراز آن، تحقق مي
لكن در تحقق استيال بر پرنده، احراز مادي شرط نيست، بلكه . هرچند در زمين غير باشد

ه  كفايت مي جراحت كشنده، به زمين كند پرنده در حالي كه مرده است يا مجروح است ب
بيفتد، به قسمي كه از حمله سگ شكاري نتواند خود را حفظ كند و يا فرار نمايد؛ در اين 

  . صورت احراز آن امر محقق و قريب الوقوع است
 اما اگر پرنده به جراحت كشنده مجروح نشده و توان فرار را دارد، تا آن را نگذاشته است، 

  15.جايز است غير او بر آن استيال يابد و آن را مالك شود. شود تملك يا استيال محقق نمي

  تحقق استيال بر ماهي دريا

 نيز منقول بدون مالك است و تملك آن با 16هاي آبي ماهي در ميان آب و ساير زنده جان
ها  صيد در دريا و درياچه. و سبب كسب ملكيت آن همان استيال است. شود صيد آن محقق مي

مند شدههاي داخلي ت و آب اي كه در  لكن اگر ماهي. است وسط لوايح متنوع تنظيم و قانون
هايي كه در ملك شخص است، يابيده شود مانند كانال و آبي كه براي مصارف  مجاور آب

آيند؛ بلكه آنها ملك  ها، منقول بدون مالك به حساب نمي شود و مرداب شخصي از دريا جدا مي
بنابراين صيد كردن ماهي در مجاري . انداخته است ريانمالك مجراي آبي است كه آن را به ج

انداخته است، بدون اذن مالك آن جايز نيست، اگر  هايي كه شخص خاصي آن را به جريان آب
  . ها را بدون اذن صاحب آن مجاري صيد كند، سارق آن است اين ماهي

در شبكه صياد، به  اما استيال بر ماهي كه مالك ندارد، توسط صيد آن و افتادن آنها است 
گونه كه قدرت برجستن و فرار كردن را نداشته باشد، و اگر ماهي دوباره ميان آب رفت، دوباره 

  17. شود و براي، هركسي جايز است آن را صيد و تملك نمايد منقول بدون، مالك مي

   ـ حيوانات غير اهلي3

و به بند . حيوان غير اهلي تا زماني كه آزاد و رها است، بدون مالك است اگر دستگير شود 
كشيده شود و سپس رها شود، در صورتي كه مالك آن فورا آن را دنبال نكند، يا از دنبال 
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اش،  ني كه به رجوع كردن به جاي مخصوصو حيوا. شود كردن آن منصرف شود، بالمالك مي
  . است، سپس اين عادت را از دست داد و رجوع نكرد، بالمالك است رياضت و عادت شده

هاي كوچك و   اما حيوانات اهلي از قبيل مرغ خانگي، گاو، اسب، قاطر، سگ، گربه و بوزينه
اين گونه . آيد و تملك آنها با استيال صحيح نيست غير آنها، منقول بالمالك به شمار نمي

يابد و  حيوانات عادتا مالك دارند و ملكيت آنها بدون سبب كه ناقل مالكيت باشد، انتقال نمي
پس اگر اين حيوانات گم شوند يا مخفي شوند، از . ء، سبب ناقل مالكيت آنها نيستاستيال

  . شود شوند، بلكه احكام اشياي گمشده بر آنها جاري مي ملكيت صاحبان خود خارج نمي
 اما اگر صاحبان اين نوع حيوانات از ملكيت آنها صرف نظر كنند، منقول بدون مالك 

و گربه اگر صاحب آنها از ملكيت  يال جايز ميشوند و تملك آنها توسط است مي شود؛ مانند سگ 
  18.آنها اعراض نمايند، براي ديگران جايز است توسط استيال كسب ملكيت نمايند

 اما حيوانات غير اهلي، كه كبوتر و زنبور عسل از آن جمله است، و مانند حيواناتي كه به 
ند آهو، گرگ، روباه، پرندگان، بلكه از اين كنند، مان طبيعت اصلي خود، آزاد و رها زندگي مي

گ، همه از اشياي كنند، مانند شير، فيل و پلن ها زندگي مي قبيل است حيواناتي كه در جنگل
از اين جهت .  مالك ندارند، و تازماني كه رها هستند به همان حال باقي هستنداست كه از ابتدا

تيالي آنها توسط گرفتن، عادت دادن و و اس. كسب اين گونه حيوانات به استيال جايز است
هاي بسازد و كبوتران را در آنها جاي دهد، يا آهوي  هرگاه كسي برج. شود اهلي كردن تمام مي

را دستگير كند و پرنده را صيد نمايد و در قفسي حبس نمايد، يا شير، پلنگ و فيلي را 
ه نمايش بگذارد داري كرده و در ميدان نگه شود و  ت توسط استيال مملوك مياين حيوانا. هايي ب

  . تا رها نشده، همچنان باقي است
شود كه اگر محل اصلي خود را ترك كنند،   هرگاه اين حيوانات به گونه عادت داده مي

نمايند، در ملك كسي كه بر آنها استيال يافته باقي هستند، ولو  دوباره به همان محل عودت مي
ولي اگر اين عادت عودت را از دست دادند، دوباره . اند دههاي خود را ترك كر در زماني كه محل
  19.ك نمايندلشوند و براي كسي ديگري جايز است كه با استيال آنها را تم بدون مالك مي

ـ منقولي كه قبال مالك داشته3    است  

  :منقوالتي كه براي آنها، مالكي بوده از اين قبيل است

   ـ اشياي متروكه1

است كه صاحبان آنها، به خاطر بي رغبتي يا خالصي جستن از آنها منظور اشياي منقوله 
ها و  هاي كه در سطل است؛ مانند اوراق و شيشه دست برداشته و از ملكيت شان چشم پوشيده

منازل كه در ميان خاكروبه انداخته مي ها  دان زباله شود،  انداخته مي ها  شود، اثاثيه به جامانده 
هاي كه در مجالس عروسي و  شود، و نيز سكه انداخته مي ها  پس خورده طعام كه در سطل

  . اند شود، كه همه از اشياي متروكه غيره براي چيدن مردم پاشانده مي
يكي : شود از دو عنصر تشكيل مي) چنانچه قبال ذكرش رفت( بنابراين اين ترك و واگذاري 

صر معنوي؛ يعني نيت زوال ديگري عن. انداختن و واگذار كردن هاي مادي است؛ يعني  عنصر
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بنابراين بايد بين اشياي متروكه . ملك، تا ديگري بتواند برآن مستولي شده و آن را مالك شود
  . و اشياي كه از اول امر مالك نداشه فرق گذاشت

فرق گذاشت؛ چه از ) گم شده( همين طور بايد بين اشياي متروكه و اشياي ضايع شده 
به طوع و رغبت خود دست برداشته و بدين سبب ملكيت خود را اشياي متروكه، صاحبان آنها 

اما از اشياي گم شده، صاحبان آنها به رغبت خود دست بر نداشته، بلكه آنها . است از دست داده
از اين رو، ملكيت آنها . بدون اراده مالك از دست رفته و مالك قدرت بر پيدا كردن آنها ندارد

   20.شود ايل نميباقي است و بدون سبب قانوني ز

   ـ گنج2
گنج . تواند ملكيت خود را بر آن اثبات كند است كه احدي نمي و آن مالي مدفون و پوشيده

  : يابد توسط فراهم آمدن دو شرط تحقق مي
اما عقاري كه در زمين مدفون است . پس گنج مال منقول است. ـ  مدفون يا پنهان باشد1

شود، نه احكام   است، كه بر آن احكام آثار تاريخي جاري ميمانند موزايك، عادتا از آثار باستاني
. چون گنج، مدفون يا پوشيده است در حالي كه جداي از زمين است و جز زمين نيست. گنج

آيند،  شوند، گنج به حساب نمي اما معادن، نفت، احجار كريمه كه همه در داخل زمين يافت مي
پس اگر منقول، مدفون و پوشيده .  در زمين باشنداند، نه آنكه مدفون چون جزي از باطن زمين
باشد، گنج نيست بلكه احكام اشياي گم شده بر آن جاري  انداخته شده نباشد و روي زمين 

  . شود مي
الزم نيست گنج حتما در باطن زمين و يا داخل ديوار پنهان باشد، بلكه جايز است در منقول 

انچه جواهرات، طال و سكه را در كيشوي ميز، يا در ديگري كه آن را احتوا كند پنهان باشد، چن
ميان صفحات كتاب و دفاتر قديمي پنهان است، پيدا نمايد،  ميان اوراق، يا اسناد كهني كه 

  . گنج است
 ـ بايد براي هيچ كسي ممكن نباشد، ملكيت خود را به اين منقول اثبات نمايد، پس اگر 2

ت نمايد، گنج نيست؛ مثل آنكه كسي ادعا كند كه اين بتواند ملكيت خود را به اين منقول اثبا
گاه، به خاطر ترس از تسلط ديگران، يا مصادره آن يا براي  مدفون را او در داخل زمين يا مخفي

تواند آن را به ادعاي استحقاق بر  است، و مالك مي اطمينان به محفوظ ماندن آن، دفن كرده
  21.دارد

و اگر در عين موقوفه يابيده . ت شود، از مالك زمين استاز اين جهت گنج اگر در زمين ياف
  . شود، از واقف يا ورثه آن است

   ـ اشياي گم شده3

مالي است كه از دست صاحبش مفقود شده، و كسي ديگري بر آن دست يافته و آن را 
و فرق آن . شده بايد فرق گذاشت قبال گفته شد كه بين اشياي متروكه و اشياي گم. است گرفته

  . فته شدگ
مثال كسي كه . م شده و اشياي متروكه تمييز دادگتوان بين اشياي  ولي از قراين نيز مي
داند كه اين اشيا را صاحب آنها، بعد از  هاي خالي و بيكار را ببيند، مي بقاياي طعام و شيشه
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صد زوال اند، و اين به ق انداخته اندازه كفايت طعام خورده و مشروبات نوشيده و بيرون آنكه به
شود و تملك آنها با استيال  بنابراين احكام اشياي متروكه بر آنها جاري مي. است ملكيت بوده
  . جايز است

كند كه از  اما كيف و بكس كوچك زير بغلي را ببيند كه افتاده است، ظاهر حال داللت مي
ن چشم مسافري است كه آن را فراموش كرده، نه آنكه شي متروكي باشد و صاحب آن، از آ

اگر كسي آن را به . شود شده جاري مي از اين جهت در اين مورد احكام اشياي گم. باشد پوشيده
  22. نيت تملك بردارد، سارق است

هاي است كه مالك آنها از  هر دو از چيز. و نيز بايد بين اشياي گم شده وگنج فرق گذاشت
ستيال در مورد آنها صحيح پس شي بدون مالك نيست و ا. است ملكيت آنها صرف نظر نكرده

  . هاي است كه در وقت يابيدن، مالك شناخته شده ندارند و هر دو از چيز. نيست
اما گنج را صاحب . داند دركجا بيابد گم شده را مالك آنها نمي اما فرق در اين است كه اشياي

ده، فرق ديگر اين است كه اشياي گم ش. است داند كه در كجا دفن يا پنهان كرده آن مي
اما گنج، مال منقولي . منقولي است در برابر ديد مردم؛ در ميان راه يا باالي طاقچه يا قفسه

ها پنهان است، گنج در اغلب چيزهاي با ارزشي است كه مدفون و پنهان  است كه از ديده
  . است شده

اگر به صورت علمي بررسي شود، مالك اصلي گنج ممكن است اصال شناخته نشود؛ زيرا 
ه مالك آن معروف است و نه   است مدتممكن هاي طوالني از دفن شدن آن گذشته باشد، كه ن
  . اما اشياي گم شده احتمال شناسايي مالك آن نزديك است. جاي آن

از اين جهت در قانون فرانسه و قانون مصر، در مورد گنج، كامال احكام استيال جاري نشده 
 گنج را بين مالك عقاري كه گنج در آن يابيده ،716اما در قانون مدني فرانسه ماده . است

 حكم قانون است، اين نصف به شده، و بين كسي كه گنج را پيدا كرده به نصف تقسيم كرده
اگر كسي كه گنج را يابيده، خود مالك . ، چون در گنج استيال نيستاست نه به حكم استيال

  . است، همه گنج مال او است
كه گنج و مالك آن غير معلوم است، پس آن را دو نفري كه در قانونگذار فرانسوي نظر داده 

اما يابنده . كنند، كه آنان صاحب عقار و يابنده گنج است آن ربطي دارد، بين خود تقسيم مي
اما صاحب عقار، . است گنج، براي آنكه آن را كشف كرده و پيش از آن مدفون يا پنهان بوده

  23. است  اجداد او بودهبراي آنكه محتمل است صاحب گنج يكي از
اما قانون مدني مصر جنبه كسي را كه گنج را يابيده ناديده گرفته و براي او بهره درگنج 

است كه يابنده گنج يا از روي تصادف آن را  گونه تفسير كرده و آن را بدين. است ل نشدهيقا
 را مستحق است، كه در اين صورت امتيازي براي او نيست و از اين جهت چيزي كشف كرده

يا آنكه مالك . تواند با استيال گنج را تملك كند چون گنج قابل استيال نيست شود، و او نمي نمي
است، كه در اين صورت او براي مالك كار كرده و  عقار او را براي كاويدن زمين به كار گرفته



 

 

 

ت
كي
 مل
ب
س
 ك
ب
سبا

ا
  

  

31  
 

نج جز پس در مقابل گ. باشد اجره خود را مستحق است، نه آنكه در گنج استحقاقي داشته
  . ماند و بنابراين گنج از مالك عقار است مالك عقاري كه در آن گنج يابيده شده، باقي نمي

باشد، يا عقار در اجازه كسي باشد، و  اگر كسي در عقاري حق انتفاع يا حق انحصار داشته
كسي ديگري دفينه در آن يافت، دفينه و گنج، مال صاحب رقبه عقار است؛ زيرا گنج، ثمر 

  . ه اشخاص فوق در آن استحقاق پيدا كندنيست ك
شده، عين موقوفه باشد كه مالك ندارد، گنج از كسي است  اگر عقاري كه در آن دفينه يابيده
است، و آن مالك واقف عقار بوده، و ممكن نيست وي گنج را  كه در حين وقف مالك عقار بوده

ت است كه گنج از واقف است اگر از اين جه. ماند باشد، پس در ملك او باقي مي هم وقف كرده
  24. است، و اگر مرده از وارث او است زنده

هاي  هاي غير مزروع و زمين اگر عقار از امالك عمومي يا خصوصي دولت باشد، مانند زمين
   25.شود، نيز مال مالك عقار يعني مال دولت است بياباني، گنج كه در آنها كشف مي
لكيت گنج را به اثبات برساند، از اين رو، گنج به صاحب تواند م قبال گفته شد كه كسي نمي

حاال اگر مالك گنج پيدا شد و توانست . گيرد عقاري كه گنج در آن يابيده شده تعلق مي
ملكيت خود را به اثبات برساند، مثل آنكه صاحب عقار به اثبات برساند كه عقار از اجداد او 

تواند آن را از دست مالك عقار بگيرد؛ زيرا حق گنج  است، مي بوده، و در آن گنج را دفينه كرده
   26.شود با گذشت زمان ساقط نمي

   ـ آثار باستاني 4

ها،  ها، دانش ، هر عقار يا منقولي كه هنر1951 سال 215به موجب قانون مدني مصر ماده 
عيل هاي بعد از آن تا عصر حضرت اسما ، در عصر ماقبل تاريخ و عصر...آداب، اديان، اخالق و

و نيز هر عقار يا منقولي كه از . آيد ، آفريده و پديد آورده باشند، آثار باستاني به حساب مي)ع(
باشد، و در مصر كشف شود،  ها اتصالي به مصر داشته هاي بيگانه كه در يكي از اين عصر تمدن

ند، و همچنين هر عقار و منقولي كه مجلس وزراي مصر تصويب ك. به حساب آثار باستاني است
داري آن است، هر چند به عصر پس از عصر اسماعيل برسد، از  كه مصلحت ملي در حفظ و نگه

در . باشد به شرطي كه مطابق شرايط قانون آثار باستاني ثبت شده. آيد آثار باستاني به شمار مي
 حكم آثار باستاني است، اراضي دولتي كه به مقتضاي اوآمر يا مصوبات، يا به مقتضي مصوبه كه

و نيز اراضي . است آن را وزير تعليم وتربيت با موافقت وزير اقتصاد، آثار باستاني اعتبار كرده
   27.است مملوكه اشخاص كه دولت آن را به خاطر اهميت باستاني آن، در اختيار گرفته

شود كه آثار باستاني گاهي عقار است و گاهي منقول، و با همين  از بيان فوق روشن مي
  . كند اند اختالف پيدا مي شده كه هردو منقول نج و اشياي گمخصوصيت با گ

هر چند آثار باستاني از اين جهت كه در اغلب مدفون و پوشيده است، با گنج اشتراك دارد، 
دار نيست، بلكه فوق آن است و داراي هويت به  اما آثار تاريخي مانند گنج تنها چيزي قيمت

هاي است كه پشت سر هم بر كشوري گذشته، يا  آثار باستاني، محصول تمدن. خصوص است
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ه است كه با آن كشور نزديك است و مصلحت ملي حفظ و صيانت آن  محصول تمدن هاي بيگان
  . كند را اقتضا مي

شود گفت كه آثار باستاني، در اصل اموالي است كه مالك ندارند؛ و آن  از اين جايگاه مي
ولي از آنجايي كه . اند ها براي ديگران وا گذاردههاي گذشته است كه صاحبان آن بازمانده عصر

قانون آن را از اين قلمرو بيرون . آثار تاريخي، داراي ارزش عظيم است نبايد، آن را مالك شود
هاي  كرده و مقرراتي را تصويب كرده كه حفظ و صيانت آن را به عهده گرفته است، تا به نسل

و قانون آن را در اصل از . براي ما منتقل شودهاي قبلي  بعدي منتقل شود چنان كه از نسل
  . باشد است، مگر آنكه بر ملكيت خصوصي آن تصريح شده امالك عمومي دولت قرار داده

. شده، محل استيال نبودند مپس آثار باستاني، محل استيال نيست، چنانكه گنج و اشياي گ
قاري كه روي زمين يا باطن اين هر كسي كه از روي تصادف بر آثار تاريخي منقول يا عبنابر

تواند بر آن استيال يابد، و واجب است گزارش آن را به اداره مربوطه  زمين است دست يابد، نمي
داري كند يا در جهت اختصاصي آن تسليم نمايد، ورنه از كساني  آن برساند، يا آن را نگه

 قانون آثار 30اده شود كه بدون مجوز بر آن استيال يافته و عقوبتي كه در م برشمرده مي
  . تاريخي آمده بر او اجرا شود

اما اگر دستيابي بر اثر تاريخي در زميني باشد كه تا هنوز تاريخي بودن آن اثبات نشده، و هر 
است، نيز اين اثر در امالك عمومي داخل  چند اين زمين ملك كسي باشد كه به آن دست يافته

ترين اداره مربوطه گزارش و تسليم دهد، تا در  ديكو هركه به آن دست يافته، آن را به نز. است
  . مورد آن تصويب نهايي صورت گيرد

هيات و افراد حفاري، بدون ترخيص عمومي :  قانون آثار تاريخي تصريح دارد بر آنكه7ماده 
وجو كنند، اما پس از رايي سازمان امور باستاني  توانند آثار باستاني را جست وزارت معارف، نمي

  28.توانند به كاوش بپردازند هاي علمي، فني، مالي و غيره مي از تحقق ضمانتو بعد 
آيد، و نظر به  بنابراين، اصل در آثار تاريخي اين است كه از اموال عمومي به حساب مي

  : خصوصيتي كه دارد، داراي قيود زير است
معارف و موافقت ـ  انهدام، انتقال، تجديد، ترميم و تفسير آن، بدون مجوز عمومي وزارت 1

كمسيون ثبت آثار، به هيج وجهي جايز نيست، و اعمالي كه به آنها رخصت داده شده، نيز 
گيرد، و اين سازمان است كه هر زماني كه الزم ديد  تحت نظر سازمان امور باستاني صورت مي
  . گيرد براي حفظ آن، مخارجي را به عهده مي

 جايز نيست، مانند آنكه بعض جاهاي آن بتراشد و ـ  تصرف در آثار باستاني به هيج نوع آن3
ر ديوار و جسم و بازوي آن و نيز بر زميني كه اثر  جاي نشستن بسازد، يا آن را سوراخ كند، يا ب

و تملك آن به هر سبب از اسباب كسب ملكيت جايز نيست؛ . روي آن است، چيزي را بگذارد
  .  جايز نيستچنانكه عبور و مرور بر ديوار، محوطه و اراضي آن

  .  ـ كسب هيچ حقي بر آثار تاريخي به سبب گذشت زمان جايز نيست3
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 ـ جدا كردن ملكيت اراضي يا عقارات كه آثار تارخي بر آن است، يا زميني و عقاراتي كه 4 
و جايز نيست . نزديك آن است، بدون موافقت وزير معارف و كمسيون ثبت آثار جايز نيست

  29.و اماكن آثار تاريخي را، بدون تجويز و نظارت اداره ويژه آن برداردكود و شور ياخاك اراضي 
شود، قرار ذيل   قانون آثار تاريخي، آثار تاريخي را كه از ملكيت خصوصي شمرده مي22 ماده 

  : است حصر كرده
هاي عادي  ـ  آثاري كه در وقت عمل به قانون آثار، در مجموعه خصوصي يا در حيازت تجار1
  . باشند
  . شوند  ـ آثاري كه براي مكتشف آن به عنوان پاداش يا مزد داده مي2
پردازد، يا به سبب بيع و قرارداد در آن تصرف  ـ  آثاري را كه حكومت به عنوان بدل مي3
  . داند  قانون، آثاري كه مبادله آثار منقول و بيع آن جايز مي5كند؛ التبه مطابق ماده  مي
هاي هنري كه  شود، مانند هدايا و لوح ب شخص وارد ميـ  آثاري كه از خارج به حسا4

  . هاي پيشين ابداع كردند هنرمندان غرب در قرن
اند، و   ـ آثار عصر مسيحي و پيش از آن تا نهايت عصر اسماعيل كه در ملكيت افراد بوده5

باشد و دولت ملكيت آنها را در اختيار  مطابق شرايط قانوني ثبت آنها هم كامل شده
  . باشد هنگرفت
  30.باشند ها به خاطر بي نيازي از آنها در معرض بيع گذاشته  ـ آثاري را كه موزيم6

و قانون آثار تاريخي به خاطر مصلحت عمومي و حمايت از آثار، براي ملكيت خصوصي آثار، 
  : است نيز قيودي را وضع كرده

ت از هرگونه تصرفي است، واجب اس ـ  براي كسي كه به عنوان مالك اثر، عقاري ثبت شده1
  31. كند، در خالل پانزده روز از تاريخ تصرف، به وزارت مربوطه گزارش دهد كه در آن مي

ـ  نقل و انتقال هرگونه اثر تاريخي، به هر نقطه از مملكت ممنوع است، و نيز صدور آن به 2
  32.خارج مملكت

يب كند كه به موجب آن، بر ـ  براي وزير مربوطه به آثار تاريخي جايز است، قانوني را تصو3
  33.باشد، كه اگر مصلحت ديد حفظ آن را به عهده گيرد هرگونه اثر تاريخي منقول استيال داشته

، تثبيت شد، اين  ـ  هر گاه ثبت هرگونه اثر تاريخي منقول كه در ملك فرد يا هيات است4
ث هيچ گونه فرد يا دولت، صاحب اختيار اين اثر و مسوول حفاظت آن است، و حق احدا

  34.تغييري در آن ندارد، و انتقال آن و تصرف در آن بدون قيود سابق، برايش جايز نيست

   ـ ميراث كسي كه وارث ندارد5

هرگاه انساني بيمرد، و ارثي از خود به جاي نگذارد، از نظر شريعت اسالمي، تركه او به 
پس ممكن است گفته شود، .  استالمال ممثل خزانه دولت و امروز بيت. گردد المال باز مي بيت

  . كسي كه وارث ندارد، از امالك خصوصي دولت است
ماند اين نكته كه بازگشت تركه كسي كه وارث ندارد به دولت از راه ميراث است؛  باقي مي

يك قول همين . يعني دولت وارث كسي است كه وارث ندارد؟ در اين مورد آراي مختلف است
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ه عنوان ميراث در اختيار دولت قرار مياست كه ميراث كسي كه وارث قول ديگر . گيرد  ندراد، ب
اين است كه اين گونه مال، بر اساس آنكه مالك ندارد، ملك دولت است و مال بدون مالك را 

  . كند دولت تصاحب مي
حق اين است كه در اين مال معناي ارث و : گويد استاد احمد ابراهيم در اين زمينه مي

 يعني بالسويه ملك همه مسلمانان است، كه در آن كساني در حين موت .مصلحت هردو است
شوند، بالسويه حق دارند، مرد و زن، دور و نزديك در  موجود بوده و كساني كه بعدا موجود مي

است، از   اين است كه مال كسي كه از او وارث نمانده)رض(و قول امام مالك. آن حق برابر دارند
و در نزد . اند البيضا و غير آن به آن تصريح كرده ال، كه در شرح دروهفقرا است نه از بيت الم

  35. شيعه اثني عشري، اين مال از امام است به حكم والي امامت
آنچه به نظر، صحيح است اين است كه اين تركه، از اموال خصوصي دولت است نه از آن 

جرد وفات مالك بدون وارثي پس به م. جهت كه ميراث باشد، بلكه از آن جهت كه مالك ندارد
بنابراين دولت، وارث كسي كه وارث ندارد، . شود كه آن را تصرف كند، دولت آن را مالك مي

و اين مذهب امام ابوحنيفه و اصحاب او، و مذهبي است كه احمد بن حنبل نيز آن را . نيست
  . است رجحان داده

شود، اين  نيست، ترتيب مي» وارث لهمن ال«ترين نتيجه كه بنا به قول آنكه دولت، وارث  مهم
است كه صاحب تركه اگر همه تركه خود را براي كسي وصيت نمايد، نافذ است بدون آنكه 

  . اگر دولت وارث باشد، در مازاد بر ثلث اجازه او شرط است. دولت در مازاد بر ثلث اجازه دهد
است و بعض علماي   دادهاما بنابر مذهب ابوحنيفه و مذهبي كه احمد بن حنبل آن را رجحان

ديگر، وصيت صاحب تركه در صورت نبودن وارث، هرچند شامل جميع تركه شود، نافذ است و 
المال به نظر  شود؛ زيرا بيت المال مقدم مي كسي كه به نفع او وصيت شده، بر بيت» له موصي«

ن مالك، آنجا هاي بدون وارث به عنوان اموال بدو اينها، وارث نيست بلكه محلي است كه تركه
ماند، و وصيت را در مازاد  يكي از زن و شوهر مي» موصي له«پس اگر همراي . شود گذارده مي

دارد و بعد از آن  دهد، نصيب خود را از باقيمانده مال منهاي ثلث، بر مي بر ثلث اجازه نمي
انده المال مقدم است، هرچند همه باقي م و وصيت بر بيت. شود تكميل مي» له موصي«وصيت 

ولي اگر يكي از زن يا شوي، وصيت را اجازه دهد، همه آنچه را كه وصيت كرده از . را فرا بگيرد
شود، و اگر وصيت شامل همه  باشد به بيت المال سپرده مي اگر باقي مانده. است» له موصي«

از تركه باشد و وارث يعني يكي از زوج يا زوجه آن را اجازه دهد، به مقتضاي وصيت همه تركه 
  36.خواهد بود» له موصي«

 اما مقتضاي آنكه تركه كسي كه وارث ندارد، مال بدون مالك است، اين است كه تملك اين 
گونه اموال با استيال جايز باشد، درست مانند اموالي كه قبال مالك داشته و هم اكنون مالك 

 استيال بيرون كرده و هاي را كه براي آنها وارث نيست، از حوزه ندارد، لكن قانونگذار، تركه
است؛ اين به خاطر اهميت آن و تطبيق شريعت اسالمي  ملكيت آنها را براي دولت قرار داده



 

 

 

ت
كي
 مل
ب
س
 ك
ب
سبا

ا
  

  

35  
 

بنابراين، دولت به مجرد وفات شخص بدون وارث، قبل از آنكه بر تركه وضع يد نمايد، آن . است
  . ستيالشود، نه به حكم ا شود؛ زيرا دولت به حكم قانون آن را مالك مي را مالك مي

 ولي اگر بعد از تملك دولت، تركه كسي را كه وارث ندارد، وارث پيدا شد، يا شخص ديگري 
توانند براي استيفاي  كه در تركه حقي برايش هست، مانند كسي كه از متوفا طلبكار بوده، مي

شود؛ يعني اگر  ولي اين حقوق با گذشت زمان ساقط مي. حق خود به دولت مراجعه كنند
  37. تواند ادعاي حق كند سال از تاريخ بگذرد، كسي نميپانزده 

  كسب ملكيت توسط التصاق 

. اند التصاق، درهم فرو رفتن و اتحاد و ضميمه در چيزي است كه از همديگر مميز و جدا بوده
  . باشند نكه هردو مالك بر اتحاد دو ملك توافق كردهآو مملوك، دو مالك مختلف باشند، بدون 

كند كه جدا كردن اين دو چيز، بدون نقص و تلف يكي يا هر دو،  ي صدق مي التصاق در جا
كند كه باهم ملحق  پس در مورد گنجي كه در زمين مدفون است، صدق نمي. ناممكن باشد

  . اند؛ چون جدا كردن هردو را از يكديگر بدون تلف يكي يا هردو ممكن است شده
پس اگر كسي روي . ملوك دو مالك باشندكند كه دوچيز، م و نيز التصاق در جاي صدق مي

شود، نه  است، مالك مي ملك خود بناي را آباد نمايد، آن بنا را چون روي ملك خود آباد كرده
  . توسط التصاق

بين مالك هردو ) ملك(كند، كه قبل از اتحاد دوشي  و باالخره، التصاق در صورتي صدق مي
پس اگر صنعتگري ماده را از . است  گرفتهمال، اتفاقي نبوده و التصاق خود به خود صورت

صاحب كار گرفت، مثال نجاري، چوبي را از صاحب كار گرفت و چوبي يا ميخي را از مال خود 
به آن ضميمه و يك جا كرد، صاحب كار اين دروازه يا كلكين را كه درست شده است، به 

ه توسط التصاق؛ براي  واسطه قرارداد و معامله مالك مي ه هردو مالك براين التصاق نكآشود، ن
  . اند قبال توافق كرده

شود؛ براي  التصاق با اين شيوه، يك واقعه و اتفاق مادي است، كه سبب كسب ملكيت مي
آنكه دو شي به واسطه التصاق، يك چيز شده و بدون تلف و خساره، جدا شدن آنها از همديگر 

ن دو شي بعد از ضميمه شدن، ملك اند كه اي و قبال هردو مالك موافقت نكرده. ممكن نيست
رسد اين است كه، اين مال به طور مشاع ملك  ي كه به نظر ميحل راهكدام يكي آنها باشد، پس 

  . هردو باشد، هريك به نسبت چيزي را كه در حال انفراد مالكيت داشت، مالك آن مال است
 رو، قانون مداخله كرده از اين. ليك اين راه در اكثر اوقات از نظر اقتصادي غير مناسب است

و ملكيت اين شي را پس از ضميمه شدن و التصاق، به طور كامل، ملك يكي از دو مالك قرار 
و از ميان هر دو مالك، مالك شي اصلي را برگزيده و او را مالك شي تابعي كه در . است داده

 دست مالك مشروط بر آنكه قيمت شي فرعي را كه. است است قرار داه شي اصلي ضميمه شده
بنابر اين مالك اصلي، مالك . و اين حل معقول است. است، به وي بدهد او از ملكيت كوتاه شده
  38.شي تبعي نيز هست
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دهد؟ اما در  ماند اين موضوع كه قانون چگونه بين شي اصلي وشي طبيعي تمييز مي باقي مي
  . جود نداردترين صور التصاق كه همان التصاق به عقار است، چندان مشكلي و مهم

 ـ حالت التصاق عقار به عقار، كه توسط 1: معروف اين است كه التصاق به عقار دو حالت دارد
 ـ حالت التصاق منقول به عقار در ضميمه شدن 2شود؛  آب زياد، زميني به زميني ضميمه مي

التصاق منقول عقار، : پس سه حالت براي التصاق پيدا شد. تاسيسات و تعميرات به زمين
  39.لتصاق عقار به عقار و التصاق منقول به منقولا

شود، حتا در صورتي كه قميت آن از منقولي  بنابراين زمين در همه اين صور، اصل فرض مي
است كمتر باشد؛ چنان كه اگر تعمير بزرگ را روي زميني بنا كند، كه  كه به آن ضميمه شده

و اما صورت التصاق . شود فرض ميقيمت زمين خيلي كمتر است از قيمت تعمير، زمين اصل 
پس قاعده در اين موارد اين است كه . گيرد اندك صورت مي  منقول به منقول، در موارد بسيار

مالك شي اصلي، مالك شي تبعي نيز هست و اين ملكيت به سبب واقعه مادي به وجود آمده 
  . كه همان التصاق است

آيد، فرق  ثمري كه از پيوند به وجود ميبين كسب ملكيت توسط التصاق و بين تملك : توجه
اگر كسي بر درختي كسي ديگر از شاخه درختان خود پيوند زند، و پيوند رشد كرده و به . است

و اين ملكيت ثمر، ملكيتي جديد نيست، بلكه . ثمر رسد، ثمر، ملك صاحب درخت است
و ) اصل درخت(ملكيتي است كه بر ملكيت چيزي است كه ميوه از آن به وجود آمده است 

بنابراين مالك ثمر، آن را . است حق ملكيت او از آن چيز امتداد يافته و به ملكيت ثمر رسيده
  . به سبب جديد مالك نشده، بلكه اين ملكيت به موجب ملكيت اصلي و در تداوم آن است

در حالي كه ملكيت به سبب التصاق، ملكيت جديد است و مستقل است از ملكيت شي 
  40. است كه همان التصاق باشد ين ملكيت به سبب متصل قايم بذات، كسب شدهاصلي، و ا

  هاي التصاق  حالت

  : قانون مدني براي التصاق سه حالت را فرض كرده است
  .  ـ حالت التصاق طبيعي به عقار، و آن حالت اتصال منقول است به زمين به سبب آب1
اق تاسيسات و تعميرات است به زمين ـ  حالت التصاق صنعتي به عقار، و آن حالت التص2

  . توسط فعل انسان
منقول است به منقول3   .  ـ حالت التصاق 

زمين كه توسط زيادي آب، به تدريج و به صورت غير : گويد در صورت اول، قانون مدني مي
شود، ملك مالك زمين مجاور  كند، و با زمين مجاور ضميمه مي محسوس تكون پيدا مي

  41.است
بايد تراكم و فراگيري آب، به ساحل نهر و اطراف زمين مجاور، تدريجي، در خالل بنابراين 

متعاقب و به وجه غير محسوس باشد اما اگر نهر به صورت ناگهاني و طغيان غير . مدت طوالني 
باشد، چون اين تحول، تدريجي و  عادي، زميني را ضميمه زمين ديگري كرد، زمين مجاور نمي

  . غير محسوس نيست
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هاي طوالني به شيوه تدريجي غير محسوس است، بعد آب فروكش  هي تراكم آب، مدتگا
اين صورت نيز ملك . گيرد كند و زمين به صورت ناگهاني در سطح باالي آب قرار مي مي

  42.هاي مجاور است به طريق التصاق مالكين زمين
 ديگري، روي در صورت دوم، يعني التصاق صنعتي به عقار، هر بنا يا غرس يا تاسيسات

شود اين كار صاحب زمين است كه با  زميني باشد يا زير زمين، مانند سرداب، چنين فرض مي
بنابراين اگر كسي ادعا كند كه تعميرات و تاسيسات را . است مصارف خود، اينها را بر پاي داشته

و دليل از او مطالبه نمي است، ادعاي او شنيده نمي او برپاي داشته الك زمين اين و م. شود شود 
  . تاسيسات صنعتي را به طريقه التصاق مالك است

و نيز اگر كسي دليل قانوني اقامه كرد، كه قبل از به وجود آمدن تاسيسات و تعميرات، زمين 
ه تنهايي خود كافي است كه فرض شود، او تاسيسات را هم  را او مالك بوده است، همين دليل ب

  43.اي ديگري ندارد همالك است، و نياز به دليل جدا گان
يا دليل . است اگر اجنبي دليل اقامه كند بر آنكه، او با مصارف خود تاسيسات را برپاي داشته

اقامه كند كه صاحب زمين، غير از صاحب تاسيسات است؛ زيرا مواد اين بناها و تاسيسات از 
  : اين داراي سه صورت است. اجنبي است

ي كه در ملك اجنبي بوده، روي زمين خود برپاي  ـ صاحب زمين، تاسيسات را با مواد1
  . است داشته
  . ـ اجنبي با مواد و مصالح ملك خودش، روي زمين، غير تاسيسات را برپاي داشته است2
  . است  ـ اجنبي با مواد و مصالح غير، بناها و تاسيسات را در زمين غير بنا نهاده3

شود، و   توسط التصاق مالك ميدر هرسه صورت، صاحب زمين، تاسيسات و تعميرات را
  . دهد عوض و مبادله تاسيسات و بناها را به صاحبانش مي
باشد كه  چنان داخل و ضميمه زمين شده اين حكم مشروط به اين است كه، تاسيسات آن

باشد، در  و مجرد گذاشتن منقولي را در زمين بدون آنكه جز زمين شده. يك عقار گفته شود
  44.منقول را كافي نيستملكيت صاحب زمين، آن 

و نيز الزم است بين صوري كه صاحب زمين، در به كار گرفتن مواد و مصالح غير، حسن 
و نيز آنچه را كه صاحب زمين توسط التصاق، . شود نيت، فرق گذاردهؤباشد يا س نيت داشته
شود را،  ء بنا ميشود، موارد و ابزار بنا است، اما غير از ادوات بنا از قبيل تمثالي كه جز مالك مي

  : اين نيز داراي چند فرض است. شود با التصاق مالك نمي
ي ابزار و مواد غير را به كار گرفته، حسن نيت داشته؛ يعني به اين اـ  صاحب زمين كه دار1

رود كه وي، مواد را به واسطه حيازت  و ظن غالب مي. عقيده بوده كه مواد، ملك خود او است
ازي نيست به آنكه او با التصاق تاسيسات و مواد را مالك است، بلكه پس ني. است تملك كرده

  . شود توسط حيازت مالك است و احكام حيازت برآن جاري مي
دانسته كه اين  نيت داشته؛ يعني ميؤـ  صاحب زمين در استفاده از مواد و ادوات غير، س2

  :اين نيز داراي دو فرض است. مواد در ملك او نيست
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 كردن ادوات و مواد، بدون تحمل ضرر عمده ممكن نيست، مثل آنكه ادوات و جدا: فرض اول
وسايل خشت پخته، گچ، آهك و روغن ساختماني و امثال آن باشند، چنانكه فرض غالب همين 

 . است

شود و يك عقار  كه جز زمين مي در اين فرض صاحب زمين، ادوات و مصالح را به مجرد آن
و صاحب زمين به پرداخت . د و سبب ملكيت آن، التصاق استشو آيد، مالك مي به حساب مي

شود، و قيمت وقت انتقال ملكيت ادوات را به صاحب زمين  عوض مواد و وسايل مكلف مي
  45.پردازد مي

كندن و جدا كردن ابزار و وسايل بدون آنكه ضرر عمده وارد شود ممكن است، : فرض دوم
شد، يا از ابزار طبي كه به ديوار چسپانده باشد، يا با كه در ساختمان محكم كرده» درب«مانند 

باشد، يا چوب مخصوصي كه با  سنگفرش و موزاييك كه زمين ساختمان را با آنها فرش كرده
  . ها را پوشانده باشد آن اتاق

شود، بلكه  شود، مالك نمي در اين فرض مالك زمين، اين ابزار را به مجرد آنكه جز زمين مي
  46.باقي هستند، و حق مطالبه و جدا كردن و برگرداندن آنها را دارنددر ملك صاحب خود 

اگر چيزي را كه غير از ابزار و مواد ساختماني است، داخل و ضميمه زمين نمايد، مانند 
شود، و  مالك زمين اينها را با التصاق مالك نمي. تمثال يا چيز پربهاي ديگري كه مال غير است

تواند آنها را استرداد نمايد، هرچند پس  اقي است، هر زمان ميمنقول در ملكيت صاحب خود ب
از گذشت يكسال باشد، بلكه هرچند كندن و جدا كردن آن، ضرر عمده را به ساختمان يا 

منقول را با حيازت تملك نكرده. زمين ايجاد نمايد باشد،  اين در صورتي است كه صاحب زمين، 
  47.باشد يا زمان خيلي طوالني نگذشته

و اين فرض در عمل . صاحب مواد و وسايل در زمين غير بنايي را ساخته است: رت دومصو
  : اين داراي چند فرض است. گيرد بيشتر صورت مي

داند از  اگر شخصي با مواد و مصالح خودش، روي زميني كه مي. نيت داردؤ ـ باني بنا س1
، صاحب زمين بين سه كار كند غير او است، بدون رضايت صاحب زمين، ساختماني را آباد مي

  : مخير است
  . كند كه بناي خود را از روي زمين او بردارد  ـ از باني مطالبه مي1
شود، و قيمت ساختمان را در حالي كه حق تخريب آن را دارد، به  ـ  به بقاي آن راضي مي2

  . پردازد صاحب مواد و مصالح مي
ه بقاي ساختمان راضي مي3 زمين را كه توسط ساختمان به وجود شود، و مازاد قيمت   ـ ب
  48.دهد است، به بنا كننده ساختمان مي آمده
اگر كسي با مواد و مصالح خود، روي زميني كه عقيده دارد .  ـ باني بنا حسن نيت دارد2

نمايد، صاحب زمين حق مطالبه ازاله آن را ندارد،  حق دارد در آن ساختمان بنا كند، بنا مي
نكه قيمت مواد و اجره كار را براي صاحب مواد بدهد، و يا مبلغي را كه بلكه مخير است بين آ
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ه او بدهد اين در صورتي است كه . مساوي با مازاد قيمت زمين است با بودن ساختمان، ب
  49.صاحب ساختمان، ازاله آن را مطالبه نكند

داراي چند اين نيز . باني در زمين غير با مواد و مصالح غير، بنايي را ساخت: صورت سوم
  : فرض است
از آنجايي كه مواد، منقول است، پس جايز است باني آن را به حسن نيت و سبب : فرض اول

باشد، وقتي با آن مواد، تاسيسات و تعميراتي را در زمين غير  صحيح در تملك خود درآورده
قبال و حكم آن . ساخت، در حقيقت با مواد و مصالح خود آنها را در زمين غير ساخته است
  . دهد بيان شد كه ساختمان، ملك صاحب زمين است و وي قيمت مواد را به باني مي

باشد، و با آن مواد در حالي كه ملك غير است، در  اگر باني، مواد را توسط حيازت مالك نشده
و اين مواد را نه صاحب . شود كه مواد را از زمين غير بردارد زمين غير بنايي ساخت، مجبور مي

و نه ملكيت آن با سبب ملكيت صحيح به باني انتقال  وسط التصاق مالك شدهزمين ت است، 
  . است، پس از صاحب اصلي خود است يافته

اگر صاحب زمين، مواد را توسط التصاق مالك شد، در برابر صاحب مواد مسووليت : فرض دوم
ه عوض مواد را به او بلكه در برابر باني مسووليت دارد ك. ندارد كه قيمت مواد را به او بدهد

   50.و باني در برابر صاحب مواد مسوول و مديون است. بدهد
نيت ؤآيا باني كه روي زمين غير، بنايي آباد كرده، حسن نيت داشته يا س: فرض سوم

  است؟  داشته
تواند ازاله  دانسته كه اين زمين مال غير است، صاحب زمين مي نيت داشته يعني ميؤاگر س

و اگر صاحب زمين، ازاله بنا را مطالبه نكرد، . ين را به صورت اصل آن مطالبه كندبنا و اعاده زم
قيمت : شود و واجب است براي باني، ادني قيمتين را بدهد آن را به سبب التصاق مالك مي

و مازاد قيمت زمين را كه توسط تاسيسات به . كه حق ازاله آن را دارد ساختمان را در حالي
  . است وجود آمده

تواند   اگر باني حسن نيت داشته و به اين عقيده بوده كه زمين مال خودش است، باني ميو
اگر مواد را از زمين زايل نكرد، صاحب زمين ساختمان و تاسيسات . مواد را از زمين خالي كند
و در هردو . و بايد براي باني ادني القيمتين را پرداخت كند. شود را توسط التصاق مالك مي

  51. حب اصلي مواد از باني حق استرداد آن را داردصورت صا

  التصاق منقول به منقول

مهم .  گيرد، از اين رو، اهميت آن محدود است التصاق منقول به منقول عمال كم صورت مي
آن . كند شروط التصاق منقول به منقول است كه با فراهم آمدن آن شرايط، التصاق صدق مي

  : شرايط عبارت از اين است
اگر مالك هردو يكي باشد معنا ندارد كه .  ـ هردو منقول مملوك دو مالك مختلف باشد1 

  . احكام التصاق جاري شود؛ چون منقول در حالت جديد، ملك مالك واحد است
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ـ منقوالن به گونه2  باشند، كه جدا كردن آنها بدون تلف و خساره  اي در يكديگر متحد شده  
كند، همين شرط است؛ چون هردو  اعد التصاق را تجويز ميو شرط اصلي كه قو. ممكن نباشد

  . است و بايد صاحب اصلي آن مشخص شود منقول با اين نحو انضمام، يك منقول شده
باشد كه پس از التصاق   ـ قبل از انضمام بين مالك هردو منقول توافق، صورت نگرفته3 

فق مالكين، حكم التصاق اين نيز شرط جوهري است؛ چون در صورت توا. چگونه عمل كند
  . شود جاري نمي

كند كه  القيمه باهم مخلوط شوند، قواعد عدالت حكم مي بنابراين اگر دو منقول مختلف
شود، و قيمت همان شي  اي را كه از نظر قيمت كمتر است مالك مي صاحب شي بزرگتر، شي

  . دهد كوچك را براي صاحبش مي
پس . دهد شود و قميت آن را به مالكش مي ك مييا آنكه صاحب شي اصلي، شي تابع را مال

اگر روغن با عسل مخلوط شود، يا مشربات الكلي با آب مخلوط شود، هركدام كه از نظر قيمت 
باالتر باشد، يا اصلي باشد، صاحب آن، آن ديگري را كه قيمت آن كمتر است يا جنبه فرعيت 

  . هدد شود و قيمت آن را به صاحبش مي باشد، مالك مي داشته
ها ضميمه شود، ظاهرا مالك عراده، مالك  هاي عراده مثال اگر وسايل يدكي در بعض قسمت
شود و قيمت آن را به صاحبش  ي تبعي است، مالك ميشي اصلي است و قطعه يدكي را كه ش

   52.دهد مي

  منابع
                                                 

   1381، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 360 ص 1ـ لنگرودي، دكتور جعفر جعفري، مبسوط ترمينولوژي حقوق، ج  1
  578ـ همان، ص  2
ـ لبنان6ـ7 ص 9لسنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ـ ا 3   .  داراحياء  التراث العربي، بيروت 
، چاپ هفتم، 176كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني اموال و مالك، ص :  و نيز، ر، ك208 ـ 209 ص 1ـ لنگرودي، سابق، ج  4

   1382نشر ميزان، 
ق، ج  5  چاپ چهارم، نشر 7ـ  8كاتوزيان، ناصر، درسهاي از شفعه، وصيت، ارث، ص : و نيز، ر ، ك 7 ص 9ـ السنهوري، ساب

   1382ميزان، 
 منشورات موسسه االعلمي 179كاتوزيان، سابق، ص : و نيز، ر ، ك. 11 ص 8ـ شهيد ثاني، زين الدين، اللمعة الدمشقيه، ج  6

  . للمطبوعات، بيروتـ  لبنان
، تهران، موسسه انتشارات آگاه، چاپ 15منصور، جهانگير، وصيت و ارث، ص : و نيز، ر، ك 59ـ كاتوزيان، سابق، ص  7

   1383هفتم، 
ق، ج  8 ـ 8 ص 9ـ السنهوري، ساب  7   
   11 ص 9ـ همان، ج  9

   8، فقره 11 ص 2، به نقل از محمد علي عرفه، شرح قانون مدني،ج 12 ص 9ـ همان، ج  10
   12 ص 9ـ همان، ج  11
ـ 16 ص 9 ـ همان، ج 12  15   
ـ 18 ص 9ـ همان، ج  13  17   
   2، پاورقي رقم 112، فقره 138 ص 6ـ همان، ج  14
ـ 22 ص 9ـ همان، ج  15  21   



 

 

 

                                                                                                                           

ت
كي
 مل
ب
س
 ك
ب
سبا

ا
  

  

41  
 

ـ از قبيل لوء لوء، انواع صدف، احجار قيمتي و قواقع، جمع قوقع، حيوانات بدون ستون فقرات و لطيفي است كه از اطراف  16
. و در حين حركت و فعاليت، چسمش از ميان صدف نمودار مي شود. ي رويندجسم آن، صدف هاي حلزوني پيچ پيچ م

  )، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالم767المعجم الوسيط، ص (
   22 ص 9ـ السنهوري، سابق، ج  17
   23 ص 9ـ همان، ج  18
   24 ص 9ـ همان، ج  19
ـ 27ـ همان، ص  20  28   
   28 ص 9ـ همان، ج  21
ـ 35 ص 9ـ همان، ج  22    16، فقره 23 ص 2به نقل از محمد علي عرفه، شرح قانون مدني، ج ؛ 36 
   30 ص 9ـ همان، ج  23
ـ 32 ص 9ـ همان، ج  24  33   
   12 فقره 3، به نقل از محمد كامل مرسي، شرح قانون مدني، ج 33 ص 9ـ همان، ج  25
   34 ص 9ـ همان، ج  26
   40 ص 9ـ همان، ج  27
ـ 40 ص 9ـ همان، ج  28  41   
   قانون آثار12، به نقل از ماده 43 ص 9همان، ج ـ  29
   649 ص 8ـ همان، ج  30
   18، به نقل از قانون آثار، ماده 649 ص 8ـ همان، ج  31
   25، به نقل از قانون آثار، ماده 649 ص 8ـ همان، ج  32
  27، به نقل از قانون آثار، ماده 650 ص 8ـ همان، ج  33
   28 قانون آثار، ماده ، به نقل از650 ص 8ـ همان، ج  34
ـ 1933، به نقل از احمد ابراهيم، بحث مقارن في المواريث في الشريعة االسالميه، سنه 156 ص 8ـ همان، ج  35 المقال  (1934 

  ) 52الثاني ص 
   52 ـ 51، به نقل از احمد ابراهيم، سابق، ص 157 ص 8ـ همان، ج  36
   46 ص 9ـ همان، ج  37
   245  ـ244 ص 9ـ همان، ج  38
   225 فقره 333 و شفيق شحاته، شرح قانون مدني ص 27 فقره 2، به نقل از محمد علي عرفه، ج 245 ص 9ـ همان، ج  39
   246 ص 9ـ همان، ج  40
   218، به نقل از قانون مدني، ماده 248 ص 9ـ همان، ج  41
ـ 253 ص 9ـ همان، ج  42  254   
   261 ص 9ـ همان، ج  43
ـ 265 ص 9ـ همان، ج  44  266   
   266 ص 9ـ همان، ج  45
  171 ص 9ـ همان، ج  46
   273 ص 9ـ همان، ج  47
   276 ص 9ـ همان، ج  48
   284 ص 9ـ همان، ج  49
ـ 322 ص 9ـ همان، ج  50  323   
ـ 324 ص 9ـ همان، ج  51  325   
ـ 328 ص 9ـ همان، ج  52  329   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2نوعي از اسناد قابل معامله تجارتي
  ظهر نويسي

  انيسه احرار
  

  

  

  

  مقدمه 

گردد،  اگر چه چك ازجمله اسنادي است كه در ميان اشخاص حتا غير تاجر نيز رد و بدل مي
اما تابع قانون تجارت بوده و هست، قوانين تجارتي اكثريت كشورهاي جهان، چك را در پهلوي 

. اند حجت و برات از جمله اسناد تجارتي شناخته و تحت عنوان اسناد تجارتي به بحث گرفته
خالصه و محدود ) حجت، برات و چك(اي كه اسناد تجارتي تنها به اين سه نوع مگر از آنج

باشد، اسناد ديگري چون سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهم، بارنامه  نمي
  .توان تحت همين عنوان مورد مطالعه  و بحث قرار داد و ساير اسناد اعتباري را نيز مي

 در فصول اول، دوم و سوم باب 1336نستان منتشره جريده رسمي سال اصولنامه تجارت افغا
سوم تحت عنوان اسناد تجارتي، صرفاً به بيان و تشخيص احكام در موارد برات، حجت و چك 

  .است پرداخته
شود كه اسناد تجارتي در گردش امور اقتصادي و تجارتي اعم  امروز به وضاحت ديده مي

 با اهميت و بارزي را بدوش دارند، به خصوص سكتور خصوصي المللي نقش درسطح ملي و بين
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ورزد تا در موقعيتي قرار گيرد كه  رود، تالش مي كه پيشگام صنعتي سازي جوامع به شمار مي
هاي  هاي فني و صنعتي را از خود به نمايش گذاشته و در رفع نيازمندي بارزترين شايستگي

  .بازار نقش ارزنده و فعال را بازي نمايد
تحقيقات علمي و دقيق درمورد اسناد تجارتي، گامي در جهت همĤهنگ سازي سيستم 

هاي منطقه و جهان است، البته با نظرداشت  حقوقي اقتصادي و تجارتي كشورما با كشور
توان به صراحت گفت  هاي علمي و تحقيقاتي كه مي اثرگذاري فرهنگ حاكم جامعه برفعاليت

د و انكشاف تحقيقات علمي خواهد بود و عدم آگاهي عامه كه فرهنگ عمومي و حاكم مانع رش
كاهد و موجوديت فساد اداري، جعل كاري،  از ارزش تجارتي، پولي و بانكي اسناد تجارتي مي

  .دهد تذوير و فريبكاري ارزش و اهميت واقعي اسناد تجارتي را تحت سوال قرار مي
 در رابطه به كليه انواع اسناد قابل به جا بود كه در اين تحقيق بحث كلي و ارزيابي عمومي

گرفت اما به نسبت وسيع بودن موضوعات و ساحه تطبيق هريك از  معامله تجارتي صورت مي
  .است آنها، صرفاً به ارزيابي فشرده و بررسي گذرا از چك اكتفا شده

در اين بخش . است يك بخش از اين بررسي در شماره قبلي مجله عدالت به چاپ رسيده
ده تا موضوعات ظهرنويسي جهت انتقال مالكيت، جهت توثيق سند و جهت اعطاي تالش ش

ها شامل شرايط شكلي ظهرنويسي،  وكالت، مورد پژوهش قرار گيرد، عنوانين كلي اين بحث
  .باشد شرايط ماهوي و آثار ظهرنويسي مي

بال هاي طرفين چك درق هم چنان تاديه يا پرداخت مبلغ مندرج چك، شرايط تاديه، مكلف
  .است تاديه يا عدم تاديه چك وآثار عدم تاديه چك مورد بررسي قرار گرفته

آنچه قابل تذكر است كه صدور چك بدون دارايي بحث جزايي است كه بعد از ارايه اين بحث 
  .حقوقي در شماره بعدي خواهيد خواند

  ظهر نويسي

باشد؛  قال ميكليه اسنادي كه مبين طلب يك شخص باالي شخص ديگر باشد، قابل انت
اليه، اسناد مزبور بايد ظهرنويسي شود، در صورتي كه اسناد  جهت تامين بهتر حقوق منتقل

باشد، در بردارنده  تجارتي در مطابقت به اصول و قواعد موضوعه قانون تجارت ظهرنويسي شده
  .مزاياي زيادي براي طلبكار خواهد بود
باشد، امكان ظهرنويسي را براي  تعريف كردهكه ظهرنويسي را  قانون تجارت كشورما بدون اين

  . است بيني نموده هريك از اسناد تجارتي مشمول باب سوم، پيش
ظهرنويسي در حقيقت عمل حقوقي است كه وسيله انتقال سند تجارتي از طريق امضا و 

باشد، چون  شود، مي اليه يا دارنده جديد خوانده مي تسليمي ورقه سند به شخصي كه منتقل
شود، اين عمل حقوقي  ورقه سند تجارتي قيد مي) پشت(ت انتقال سند معموالً در ظهرعبار

  .است ظهرنويسي نام گرفته
همان گونه كه در بخش اول اين بحث كه در شماره قبلي از نظر خواننده محترم گذشت 

اسناد هاي كشور ايتاليا مورد كار برد قرار گرفت، ظهرنويسي  تذكر يافت چك اولين بار در بازار
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است بعداً در شروع قرن  تجارتي نيز براي اولين بار درهمين كشور در قرن شانزدهم رواج يافته
  .است هاي اروپايي رايج شده هفدهم در كشور فرانسه و ساير كشور

شد و اين عمل زمينه  كرد دارنده، صادر مي در ابتدا اسناد تجارتي به طور مثال برات به حواله
 شخص ثالث بتواند به عنوان نماينده دارنده مبلغ مندرج برات را دريافت ساخت تا را ميسر مي

شد بعداً با صدور   در زمان صدور برات بايد در آن ذكر ميو بناء نام چنين نمايندهكند 
كافي دانسته شد كه دارنده از طريق تنزيل برات، برات را به ) كرد دارنده حواله(هاي به  برات

مبلغ مندرج آن را به دست آورد. نتقل كندشخص يا دارنده جديد م اما با وضع قاعده . و 
ظهرنويسي، از يك سو از كاهش ارزش برات جلوگيري به عمل آمد و از طرف ديگر مسووليت 

  .تضامني ظهرنويسان مطرح گرديد
اما نبايد فراموش كرد كه ظهرنويسي اسناد تجارتي صرفاً جهت انتقال سند از يك شخص به 

باشد، بلكه ممكن است ظهرنويسي به منظور اعطاي وكالت به كسي، جهت  ميشخص ديگر ن
گيرد كه  حصول وجه مندرج سند و يا گاهي درساحه بانكداري جهت ترتيب وثيقه صورت مي

  :شود ها اشاره مي نه آذيالً ب

  ظهرنويسي جهت انتقال مالكيت

 و استفاده از .نمايد معموالً چك را جهت انتقال آن به شخص ديگر ظهرنويسي مي
  .باشد گيرد كه دارنده چك آن را تنزيل داده ظهرنويسي در حالتي صورت مي

ظهرنويسي چك وكليه اسناد قابل معامله تحت شرايط معين از نظر شكلي و ماهوي صورت 
  .گيرد مي

در اين بحث، ضمن بررسي شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي آثار آن را نيز مورد مطالعه 
  .ادقرار خواهيم د

  شرايط شكلي ظهرنويسي: بحث اول

از مقايسه احكام مندرج قانون تجارت كشور ما در خصوص ظهرنويسي اسناد تجارتي، 
اند چنين نتيجه  ظهرنويسي برات، حجت و چك كه در فصول جداگانه مورد بررسي قرار گرفته

 بناء آنچه را .باشند آيد كه ظهرنويسي هريك از اين اسناد از نظر شكل يكسان مي به دست مي
فرماييد معلوماتي است در رابطه به ظهرنويسي اسناد قابل معامله  در اين بحث مالحظه مي

  )1(.تجارتي شامل برات، حجت و چك

يا به روي ورقه ديگري كه ملصق به ) برات، حجت و چك(ظهرنويسي يا برخود سند تجارتي 
گيرد، هرگاه  مدار اعتبار قرار ميگيرد، ظهرنويسي به امضاي ظهرنويس  باشد صورت مي آن مي

در ظهرنويسي اسم حامل سند ذكر نگردد و يا ظهرنويس در ظهر سند و يا ورق ملصق به آن 
باشد و به نام  تنها به امضا اكتفا نموده باشد اين گونه ظهرنويسي قابل اعتبار بوده، صحيح مي

  )2(.شود ظهرنويسي سفيد ياد مي
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آيد كه شرايط شكلي ظهرنويسي، امضاي سند و تذكر   بر مياز اين بيان قانون تجارت چنين
  .اسم دارنده يا حامل است

ظهرنويسي بايد به امضاي : اما به موجب صراحت قانون تجارت جمهوري اسالمي ايران
ظهرنويس برسد، ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم شخصي كه سند به او انتقال داده 

  )3(.شود، قيد گردد مي

ه و دقت بر متون مندرج قانون تجارت كشور ما و كشور همسايه جمهوري اسالمي با مالحظ
  :توان شرايط شكلي ظهرنويسي را چنين بيان كرد ايران مي

  امضاي ظهرنويس ) الف

لذا برخالف . باشد امضاي ظهرنويس به روي ورقه سند به مفهوم رضايت وي به انتقال آن مي
شود، ظهرنويسي  در كننده نيز قابل اعتبار شناخته ميحالت صدور برات و حجت كه با مهر صا

توان با مهر ظهرنويس صحيح دانست، مهر ظهرنويس موجب انتقال سند مذكور  چك را نمي
  .گردد نمي

 :نمايد اما در مورد امضاي ظهرنويس دو سوال برذهن خطور مي

  اشد يا در روي آن؟آيا امضا  ظهرنويس حتماً و الزاماً بايد در پشت ورقه سند ب: سوال اول

است كه  قانون تجارت كشور ما و هم قانون تجارت كشور ايران، به صراحت قيد نكرده

كه ظهرنويسي يك عمل حقوقي  ظهرنويسي در پشت ورقه باشد يا به روي آن، اما از آنجايي

روي ورقه سند باشد ه تواند، انجام شود، پس ظهرنويسي چه ب است و به وسيله دارنده سند مي

  .كند  يا در پشت آن، اثرات حقوقي خاص را مرتب ميو

توان گفت كه ظهرنويسي الزاماً در پشت  اما با الهام از مفهوم ظاهري عباره ظهرنويسي مي

  .گيرد ورقه سند صورت مي

ه دليل درج ظهرنويسي: سوال دوم هاي متعدد، جاي براي  درصورتي كه ورقه سند ب

كه ملصق  اي توان ظهرنويسي را به روي ورقه جداگانه يظهرنويسي جديد، موجود نباشد، آيا م

  باشد، انجام داد؟ به سند مي

در نظام حقوقي كشور فرانسه در همچو حالتي، ظهرنويسي و امضا بر ورقه جداگانه اما 

با وجودي كه در همچو مورد . شمارند ضميمه شده به سند را قابل اعتبار دانسته و صحيح مي

كند كه  اما اين موضوع كامالً منطقي جلوه مي. به صراحت حكمي نداردقانون تجارت كشور ما 

تواند بر ورقه جداگانة ضميمه شده بر آن صورت  جهت انتقال سند تجارتي، ظهرنويسي مي

  .گيرد

هاي متعدد پر  همچنان از نظر حقوقي، درانتقال سند تجارتي كه پشت آن به اثر ظهرنويسي

شده بر آن سند،  كه بر ورقه جداگانه ولي ملصق و ضميمهباشد، ايرادي وجود ندارد،  شده

  .ظهرنويسي را مجدداً ادامه داد
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  ) منتقل اليه(درج اسم دارنده يا حامل ) ب

ممكن است در ظهرنويسي اسم كسي ... «است كه   قانون تجارت ايران حكم كرده246ماده 
  ».شود، قيد گردد كه برات به او انتقال داده مي

توان به نام شخص معين يا  رساند كه سند را مي در اين ماده، مي» كن استمم«قيد عبارت 
  .به صورت سفيد و يا به حامل، ظهرنويسي كرد

 ممكن است كه ظهرنويسي به نام شخص دارنده سند : ظهرنويسي به نام شخص معين-1

روجه فقط د«: گردد كرد وي صورت گيرد و ظهرنويسي به اين عبارت نوشته مي و يا به حواله
كرد او تاديه  يا به حواله) اسم شخص معين(فقط در وجه «ويا » .تاديه شود) اسم شخص معين(

  .باشد ظهر نويسي با قيد عبارات فوق صحيح و داراي اعتبار مي» .شود

اليه را ذكر نكند و صرف به امضا در  هرگاه ظهرنويس نام منتقل:  ظهرنويسي سفيد- 2
و برطبق صراحت حكم . تواند سند را انتقال نمايد نمايد، ميپشت يا ورق ملصق بر سند اكتفا 

تواند، اسم خود را و يا اسم شخص ديگري   دارنده ميافغانستان، قانون تجارت 484مندرج ماده 
را در كنار امضاي ظهرنويس تحرير و سند را انتقال دهد، دارنده نيز حق دارد آن را به طور 

  .ري در جريان قرار دهدسفيد بدون تذكر و قيد اسم شخص ديگ
تواند آن را خودش مجدداً ظهرنويسي و  همچنان دارنده يك سند داراي ظهرنويسي سفيد مي

  .امضا نمايد
قابل تذكر است، هرگاه دارنده، سند داراي ظهرنويسي سفيد را بدون ظهرنويسي و امضأ 

 از حلقه مسووالن دهد، خود را جديد، و تذكر نام شخص ثالث در كنار امضا اولي، انتقال مي
مگر در . ماند سازد، و نقشي در جريان انتقال سند به عهده وي باقي نمي ظهرنويسي خارج مي

كند  صورتي كه دارنده سند داراي ظهرنويسي سفيد، آن را خود مجدداً ظهرنويسي و امضا مي
  .در مقابل دارنده جديد مسووليت تضامني خواهد داشت

توان در وجه حامل ظهرنويسي و امضا  ند تجارتي را ميس:  ظهرنويسي در وجه حامل - 3

  .كرد اين نوع ظهرنويسي درحكم ظهرنويسي سفيد است كه قبالً به آن اشاره شد

  تاريخ ظهرنويسي ) ج

است اما درج   قيد تاريخ را در ظهرنويسي ضروري ندانستهافغانستانگرچه قانون تجارت 
ه خصوص جهت تشخيص اهليت ظهرنويس، قيد است، ب تاريخ از جهات متعدد مفيد ثابت شده

كند هرگاه ظهرنويس در زمان ظهرنويسي اهليت نداشته و يا  تاريخ ظهرنويسي كمك مي
  .باشد، ظهرنويسي وي باطل خواهد بود باشد يا ورشكسته شده اهليت خود را از دست داده

  شرايط ماهوي ظهرنويسي: بحث دوم

ويسي الزم است از هرگونه قيد و شرط عاري باشد، ظهرن «:برطبق بيان قانون تجارت كشورما
باشد و ظهرنويسي يك قسمت از وجه  كه ظهرنويسي به آن متعلق باشد، بال اثر مي هر شرط 

  ».سند باطل است
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برطبق حقوق كشور فرانسه و همچنان قواعد متحدالشكل ژينو قيد هرگونه شرط در سند 
  .كند ند را باطل نميشود اما اصل س قابل معامله باطل پنداشته مي

از طرف ديگر ظهرنويسي يك قسمت از وجه سند، در عمل، مشكل ايجاد خواهد كرد چه 
ه او انتقال مي كند، مجبور است، ورقه سند را در اختيار  هرگاه شخصي كه يك قسمت از سند ب

ال نمي خود داشته ر تواند از ساير متعهدان سند، حقوق خود را به موجب سند مذكو باشد و ا
به همين لحاظ حقوق كشور فرانسه و هم قواعد متحدالشكل ژينو ظهرنويسي . دريافت نمايد

چنانچه در قانون تجارت كشور ما نيز باطل . اند جزء و قسمي سند را باطل و بال اثر تلقي كرده
   )4(.است و بال اثر تلقي شده

رسد گويا، قيد و شرط  كه در قانون تجارت كشور ايران همچو حكمي به مالحظه نمي درحالي
باشد و هم ظهرنويسي جزيي از سند نيز به نسبت سكوت قانون  در ظهرنويسي بدون اشكال مي

 .است مجاز پنداشته شده

  آثار ظهرنويسي: بحث سوم

ترين اثر ظهرنويسي انتقال سند است، اگر چه ظهرنويسي حقوق ناشي از سند را به  مهم
چنان پا بر جا  اليه هم دهنده در مقابل منتقل يت انتقالدهد اما مسوول اليه انتقال مي منتقل
  .ماند مي

اثر ديگر ظهرنويسي همانا انتقال حقوق ناشي از سند است كه به وسيله ظهرنويسي به عمل 
كننده و ظهرنويس سند مرتب  البته آن حقوقي كه بر اثر معامله بر دوش صادر. آيد مي
  .است شده

صل موجود است كه با تحرير و امضا يك سند قابل معامله در سيستم حقوقي كشور ما اين ا
   )5(.نمايد به عنوان ظهرنويسي كافه حقوق متولد از سند مذكور نيز انتقال مي

انتقال حقوق ناشي از سند به دارنده جديد به اين معنا است كه عالوه بر اصل دين يا طلب 
انتقال ) اليه منتقل(نيز به دارنده ناشي از سند، ملحقات و وسايل تضمين طلب يا دين مذكور 

  .شود مي
ه تنها كليه  در سيستم حقوقي كشور فرانسه، توسط ظهرنويسي يك سند قابل معامله، ن

كند،  اليه انتقال مي حقوق اصلي ناشي از سند يعني اصل دين ضمايم و فروعات آن به منتقل
بق اين نظريه گويا دارنده قبلي برط. يابد بلكه دارايي مربوط سند نيز با ظهرنويسي انتقال مي

 قانون 116 ماده 3فقره « .است سند، صاحب دارايي بود كه صادركننده در نزد مخاطب داشته
  )6(».تجارت كشور فرانسه

و از طريق ظهرنويسي اين دارايي در همان زمان تحقق ظهرنويسي به دارنده جديد انتقال 
باشد   در صورتي كه برات مورد قبول واقع نشدهاين انتقال دارايي در مورد برات حتا. است شده

  .يابد نيز تحقق مي
شود فقط  اما در سيستم حقوقي كشور اسالمي ايران ظهرنويسي موجب انتقال دارايي نمي

  ) 7(.شود اليه واگذار مي طلب ناشي از سند به منتقل
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ه از  مييعني قانونگذار كشور ايران برخالف قانونگذار فرانسه از انتقال سند صحبت  كند ن
  .انتقال دارايي آن
هاي سند يكي ديگر از آثار ظهرنويسي است، هرگاه تعهد مندرج سند  انتقال تضمين

 دارنده سند حق استفاده از ،متضمن، تضميني براي دارنده سند باشد، پس از ظهرنويسي
  .تضمين مزبور را خواهد داشت

كننده سند  طور مثال صادر. ليه انتقال يابدا به عباره ديگر اين تضمين با انتقال سند به منتقل
براي آن كه اعتماد دارندگان را در مورد پرداخت مبلغ مندرج سند جلب كند، يك قسمت از 

  .شود كند، اين وثيقه با ظهرنويسي دارندگان منتقل مي اموال خود را وثيقه پرداخت سند مي
 يا پرداخت وجه مندرج سند، آيا در صورت عدم تاديه: شود كه در اينجا سوالي مطرح مي

  تواند وثيقه را به فروش رسانيده و مبلغ مندرج سند را حاصل كند؟ دارنده مي
كه با پذيرفتن اين اصل  دهد، چون به سوال فوق حقوق تجارت كشور فرانسه پاسخ مثبت مي

مالك شود، بايد اين اصل را نيز قبول كنيم كه  اليه مالك دارايي مي كه با ظهرنويسي، منتقل
  .دارايي مالك تضمين آن نيز خواهد بود

اما اين اصل در حقوق تجارت كشور ايران قابل قبول نيست و قانونگذار اين كشور بر اين 
است به منتقل  عقيده متكي است كه با انتقال سند تضمين، دارايي آن كه از معامله ناشي شده

  .شود اليه واگذار نمي

  ظهرنويسي براي وكالت

تواند سند را براي شخص ديگري واگذار كند تا   قابل معامله با ظهرنويسي آن ميدارنده سند
تواند شخص ديگري را در  بدين گونه دارنده مي. به حساب وي، مبلغ مندرج آن را دريافت كند

  .معامله به عنوان وكيل شريك سازد
نويسي كند تا مبلغ مندرج سند ظهر اين ظهرنويسي به شخص ثالث يا وكيل وي كمك مي

معموالً وكلي كه به واسطه ظهرنويسي مامور حصول مبلغ مندرج سند . شده را دريافت كند
الزحمه يا مزدكار، با حصول سند به حساب مشتري  باشد كه با دريافت حق شود، بانك مي مي

بدين گونه بانك مامور است تا مبلغ مندرج سند را درحساب وي واريز . ورزد خود مبادرت مي
نويسي براي وكالت براي دارنده سند اين مفيديت را دارا است كه وي مالك سند ظهر. كند

ماند و حقوق ناشي از آن به وي تعلق خواهد داشت از نظر حقوقي بانكي كه مامور به  باقي مي
واريز نمودن مبلغ مندرج سند در حساب چنين صادركننده است و سند براي وي انتقال شده 

ه تاديه فوري و ع اما دركشورهاي . باشد ندالمطالبه مبلغ مندرج آن به دارنده نميمكلف ب
شود، اين  اروپايي اغلب اين نوع ظهرنويسي براي دريافت فوري مبلغ مندرج سند استفاده مي

اعطا ) بانك(شود كه گويا، اعتبار كوتاه مدت از طرف ظهرنويس به وكيل  اقدام چنين تلقي مي
  .است شده

در ظهر سند » وكالت براي حصول«يا » براي وكالت«ريح عبارت تواند با تص ظهرنويس مي
قانون تجارت كشور فرانسه و . قابل معامله به مفاد اين گونه ظهرنويسي دستيابي حاصل كند
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الشكل كنوانسيون ژينو، تذكار و تصريح همچو عبارات را كه مبين مطلب باشد،  قواعد متحد
  )8(.داند مجاز مي

باشد، يعني از جمله اسناد قابل معامله  يشتر به چك معمول ميظهرنويسي براي وكالت ب
و زماني مورد . شود ها انجام مي اين نوع ظهرنويسي بروي چك) چك، برات و حجت(تجارتي 

گيرد كه دارنده، چك را براي حصول مبلغ مندرج آن به بانك مربوطه راجع  استفاده قرار مي
  .كند  آن به حساب مشتري واريز ميسازد و بانك بعد از وصول چك، مبلغ مندرج

وكالت در حصول از طريق ظهرنويسي يا با قيد و تحرير هرگونه عبارتي كه مبين اين هدف 
لذا جهت دريافت مبلغ مندرج آن از طريق واريز نمودن . گيرد باشد، در ظهر چك، صورت مي

پس از حصول چك لطفاً «: آن به حساب مشتري، الزم است تا در ظهر چك قيد و تحرير گردد
  ».واريز شود(....) به حساب شماره

خالصه، ظهرنويسي جهت وكالت ضرورت به تاكيد و قيد عبارت و مفهومي دارد كه بيانگر 
هرگاه در چك همچو عبارتي درج نباشد، ظهرنويسي به عنوان وكالت تلقي . وكالت باشد

   )9(.گردد نمي
جدد سند قابل معامله تجارتي را توسط قواعد متحد الشكل كنوانسيون ژينو، ظهرنويسي م

دهد تا جهت انتقال حق وكالت به  مجاز دانسته و به وكيل صالحيت مي) وكيل(دارنده جديد 
شخص ثالث، سند تجارتي را ظهرنويسي كند كه در اين مورد قانون تجارت كشور ما و 

  .است همچنان كشور ايران، قيدي را تذكر نداده

  ظهرنويسي براي وثيقه

سازد و به  ساحه بانكداري معمول است كه بانك با مشتري خويش قراردادي را منعقد ميدر 
موجب آن هرگاه مشتري دين را در موعد سررسيد آن تاديه نتواند يا تاديه نكند، بانك 

تواند، سند را كه به عنوان وثيقه باز پرداخت اعتبار نزد او است، حاصل كرد، و دين مربوط  مي
اين نكته را نبايد . نمايد نمايد و متباقي را درحساب مشتري واريز مي رداشت ميخود را از آن ب

از ياد برد كه سند قابل معامله تجارتي اعم از برات، حجت و چك ذاتاً بيانگر توثيق دين نيست 
به خصوص هرگاه اين ظهرنويسي جهت انتقال ملكيت سند . گردد تا زماني كه ظهرنويسي مي

كند كه مالكيت سند به او انتقال  صول آن به گونه شخصي عمل ميباشد، بانك براي و
  .باشد نموده

مثالً قانون كشور  ظهرنويسي براي وثيقه دربسياري كشورها داراي مقررات مشخص مي باشد، 
است اين نوع ظهرنويسي را در  فرانسه كه از قواعد متحد الشكل كنوانسيون ژينو الهام گرفته

  )10(.است بيني نموده ويش پيش قانون تجارت خ122ماده 

اين ماده قانون تجارت كشور فرانسه در خصوص ظهرنويسي برات به منظور وثيقه چنين 
  :نمايد بيان مي

ويا هر عبارت » ارزش براي گرو«يا » ارزش براي تضمين«هرگاه در ظهرنويسي برات قيد «
كه برات را به عنوان كسي (ديگر كه متضمن وثيقه است، باشد در اين صورت، دارنده برات 
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شود، اجرا كند ولي  تواند كليه حقوق را كه از ظهرنويسي ناشي مي مي) وثيقه دراختيار دارد
تواند برات را براي انتقال ظهرنويسي كند و ظهرنويسي كه از سوي وي انجام شده صرفاً به  نمي

  ».عنوان ظهرنويسي براي وكالت اعتبار دارد
شود،  بيني گرديده عمل نمي كه قانون تجارت ظهرنويسي را پيشاما در اين كشور بدين گونه 

نمايند و آن را در اختيار مخاطب  بلكه سند تجارتي را به صورت سفيد امضا و ظهرنويسي مي
روابط ميان بانك و ظهرنويس در چنين حاالت تابع وثيقه . دهند كه معموالً بانك است، قرار مي

  .باشد ها مي مقررات براتو روابط بانك با اشخاص ثالث تابع 

اما در قوانين تجارتي كشور عزيرما افغانستان و كشور اسالمي ايران، ظهرنويسي جهت وثيقه 

ورزند، توجه  ها عمالً به چنين عمل مبادرت مي كه بانك بيني نگرديده، ولي از آنجايي پيش

  .است دانشمندان حقوق تجارت و بانكداري را به خود معطوف داشته

معامله « دانشمندان اين ساحه حقوق ظهرنويسي براي وثيقه را پذيرفته و آن را بعضي از
  )11(.اند نام گذاشته» باحق استرداد

خرد و در واقع همان  خريداري كه به صورت مشروط مي(در اين نوع معامله خريدار شرطي 

تواند   ميكند بلكه در صورت عدم پرداخت طلب مال مورد انتقال را تملك نمي) طلب كار است

به اداره ثبت يا محكمه مراجعه كرده فروش موضوع معامله را تقاضا كند و از حاصل فروش آن، 

  )12(.طلب خود را حصول نمايد

گردد كه اين نوع ظهرنويسي كه به صورت معامله با حق استرداد  در واقعيت مالحظه مي

نويسي، شرط گذاشته باشد چه در اين ظهر شود از انواع ظهرنويسي مشروط مي انجام مي

را دارد ) چك، حجت و برات(شود كه دارنده زماني حق حصول سند قابل معامله تجارتي  مي

  .باشد كه ظهرنويس به تعهد خويش كه ناشي از اصل معامله است، عمل نكرده

مبلغ مندرج  كه به صورت مشروط ظهرنويسي مي اي به عباره ديگر سند تجارتي گردد، حصول 

باشد در اين صورت دارنده مكلف است ثابت نمايد كه  م اجراي تعهد اصلي ميآن منوط به عد

  .است ظهرنويس به تعهد خويش كه از معامله اصلي ناشي شده، وفا نكرده

  تاديه يا پرداخت سند قابل معامله

اصل اساسي اين است كه تاديه كليه انواع اسناد قابل معامله تجارتي بايستي در سر وعده به 

 براي اين كار دارنده مكلف است، سند را به مخاطب ارايه كند، هرگاه در مقابل چنين .عمل آيد

و . شود ارايه مبلغ مندرج سند يا اعتبار مرقوم آن، تاديه گردد به عمر سند پايان بخشيده مي

كننده و ساير اشخاص ذيدخل مسوول ردد، دارنده سند حق دارد به صادرهرگاه سند تاديه نگ

  .مراجعه كند
  .پس الزم است شرايط تاديه چك و نتايج عدم تاديه چك را نيز مورد بررسي قرار دهيم
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  شرايط تاديه

دارنده سند مكلف است، سند را جهت پرداخت  «:بر اساس هدايت قواعد متحدالشكل ژينو
» .و يا به روز وعده پرداخت، به مخاطب ارايه كند) غيرتعطيل(هاي معين كار رسمي  در روز

كه چك تاديه گردد، دارنده مكلف است آن را به بانك ارايه دهد، ارايه چك، بانك پس جهت آن
ها جهت تاديه مبلغ مندرج چك الزم  سازد اما بانك را مكلف به تاديه مبلغ مندرج آن مي

بينند تا در تاديه آن نكاتي را رعايت نمايند، در غير آن نزد صادركننده و ساير مسوولين  مي
  .خواهند بودچك مسوول و مقصر 

  هاي دارنده چك در ارايه فوري آن مكلفيت

 به همين علت به مجرد ارايه بايد اي اعتبار نيست بنأًبرخالف برات و حجت، چك وسيله اعط
وجه چك به : است اين موضوع در قانون تجارت كشور ايران چنين بيان گرديده. تاديه گردد

  ) 13(.شود محض ارايه كار سازي مي
هرگاه در متن چك «: است ك آن كشور نيز موضوع را به اين نحوه بيان كردهقانون صدور چ

يعني بانك بايد » .باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد شرطي براي پرداخت ذكر شده
  .بعد از بررسي شرايط صحت چك آن را تاديه كند

ك در اولين باري كه گردد كه چ از بيان اين دوماده قوانين كشور ايران چنين استنباط مي
نتيجه  اثر و بي شود قابل تاديه است و درج شرايط يا تعيين تعهد براي تاديه آن، بي ارايه مي
بنابراين هرگاه يك چك داراي تاريخ موخر به بانك ارايه شود، بانك مكلف است . گردد تلقي مي

  . نمايدبدون توجه به اين تاريخ مبلغ مندرج چك را درهمان تاريخ ارايه، تاديه
سيستم حقوق تجارت كشور ما نيز درج شرايط و تعيين مهلت براي تاديه چك را غير قابل 

چك عندالرويت قابل «: است  قانون تجارت چنين آمده663اعتبار دانسته است چنانچه در ماده 
  ».باشد تاديه است، هرشرطي كه برخالف آن باشد غير معتبر مي

: نيز در خصوص تاديه سند قابل معامله چنين صراحت داردقانون اسناد قابل معامله تجارتي 
الذمه ساختن صادركننده يا قبول  جب التاديه به منظور بريمبلغ مندرج سند قابل معامله وا«

  ».گردد كننده به دارنده سند تاديه مي
شود،  ارايه مي) بانك(چكي كه بدون داشتن قيد و شرط و درج مهلت تاديه به مخاطب 

كننده منع گردد، مگر درحاالتي كه به تواند از جانب صادر لغ مندرج نميتاديه مبپرداخت يا 
گم شدن : عبارتند از  اين حاالت در قانون كشور ايران،باشد، واسطه قانون تاديه آن منع گرديده

به سرقت رفتن و يا جعل چك و نيز موردي كه چك از طريق كالهبرداري يا خيانت در امانت 
   )14(.باشد حصيل شدهو جرايم ديگر ت

كند كه دارنده مكلف است سند را درهمان روز  پرداخت فوري چك اين مفهوم را افاده نمي
  .صدور آن به مخاطب يا بانك ارايه كند

كه وي بتواند از مزاياي تجارتي چك استفاده نمايد، الزم است در ظرف  اما جهت اين
ها در قانون كشور ايران به  ه نمايد اين مدتهاي مندرج قانون تجارت، چك را به بانك اراي مدت
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است بايد تاديه گردد،  اگر چك در همان مكاني كه صادر شده«: است شرح زير ذكر گرديده
دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه 

وپنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه باشد، بايد در ظرف چهل  به نقطه ديگر ايران صادر شده
  )15(» .گردد

الذكر در قانون تجارت كشور ما در مشابهت با قانون كشور ايران چنين واضح  مدت فوق
اگر چك درهمان مكاني كه صادرشده، قابل تاديه باشد، دارنده چك مكلف است : است گرديده

د و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر كه در ظرف پانزده روز از تاريخ صدرو وجه آن را مطالبه كن
هاي  درمورد چك. باشد بايد در ظرف دوماه از تاريخ صدور چك، مطالبه شود مملكت صادر شده

هاي كه  كه ازخارج كشور صادر شده و بايد در افغانستان پرداخته شود، مقررات راجعه به چك
ها  دارنده اين چنين چكولي مدتي كه درظرف آن . در افغانستان صادر شده رعايت خواهد شد

  )16(.تواند وجه آن را مطالبه كند، چهارماه از تاريخ صدور است مي
هاي صادرشده درخارج از كشور مدت چهار ماه  قانون تجارت كشور ايران نيز براي تاديه چك

  )17(.است را در نظر گرفته

 كشور ايران، اما آنچه را كه نبايد فراموش كرد اين است كه برطبق صراحت قانون تجارت
شده در قانون اسناد قابل معامله اين  بيني همچنان بيان قانون تجارت كشور ما و هم حكم پيش

اگر . است كه ارايه چك بايد در روزهاي غير تعطيل يعني روزهاي رسمي كاري به عمل آيد
بعد آخرين روز مهلت ارايه به يكي از روزهاي تعطيالت عمومي تصادف نمايد چك بايد در روز 

  .آن به بانك ارايه گردد
شود جهت تاديه، ارايه شود اين موضوع  چك بايد در محلي كه در روي ورقه سند قيد مي

هاي ترتيب شدة خويش معموالً اسم و  ها در چك كند چه بانك كدام مشكل عملي را خلق نمي
 چك هرگاه دارنده. باشد كنند و همين آدرس، محل تاديه چك مي آدرس خويش را درج مي

تواند از طريق اعطاي وكالت به  باشد، مي محل اقامت و سكونت غير از محل مندرج چك داشته
اين مساله در حقيقت تغيير محل . بانك خود مبلغ مندرج آن را به حساب خويش واريز كند

كه در همچو حالتي نيز تاديه در همان محلي صورت  پرداخت يا تاديه چك نيست، چون
  .است رقه چك قيد شدهاست كه در و گرفته

تواند  توان از چشم دور داشت و فراموش كرد، اين است كه دارنده چك نمي آنچه را كه نمي
هرگاه اين . دريافت مبلغ مندرج چك را بيش از ميعاد مقرر و تعيين شده قانون تاخير نمايد

  .اش صدمه اي را وارد سازد ضرر متوجه خود وي خواهد بود تاخير در حقوق
 قانون تجارت كشور جمهوري اسالمي ايران كه به آن اشاره شد، 315صراحت مادة برطبق 

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعواي 
عليه  و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال. او برعليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود

برود، دعواي دارنده چك برعليه صادركننده آن نيز در محكمه است از بين ) بانك مخاطب(
  )18(.مسموع نيست
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 چك در ميعاد مقرره و معينه، مبلغ مندرج چك را مطالبه كند و بعداً معلوم ه دارندهاما هرگا
ها را نخواهد داشت، بلكه صرفاً  است، حق تعقيب ظهرنويس شود كه چك بدون دارايي بوده

ها به تصور اين كه دارنده چك مبلغ  ه مراجعه كند، چراكه ظهرنويستواند به صادركنند مي
است، خود را از عواقب دين مندرج چك  مندرج آن را بالفاصله در ميعاد معينه دريافت نموده

  .گردد باشد، اغماض مي الذمه دانسته و اگر احياناً تضميني در مورد نيز صادر شده بري
 دارنده چك، دارايي آن از بين برود، مثالً بانك مفلس هرگاه به اثر تاخير يا عدم مراجعه

چرا كه صادركننده به اين . گردد، دارنده چك حق مراجعه به صادركننده را نخواهد داشت
است الي خودش مبلغ را از بانك  تصور است كه دارنده، مبلغ مندرج چك را دريافت نموده

  .ماند ه دور باقي ميكرد و از عواقب و زيان ورشكستگي بانك ب دريافت مي

  هاي بانك منحيث مخاطب مكلفيت

قانون تجارت كشور ما در اين مورد مسكوت است و بحث صريحي در رابطه ندارد، اما از 
باشد، بانك بايستي در  كه دارنده چك با دريافت مبلغ مندرج آن داراي حقوق مي آنجايي

ج چك را به دارنده آن تاديه صورت موجوديت دارايي درحساب جاري صادركننده، مبلغ مندر
داري كند، مسوول جبران ددر صورتي كه بانك از پرداخت چك بدون دليل موجه خو. كند

  .گردد خساراتي خواهد بود كه دارنده متقبل مي
بت به نمايند و اين دقت بانك نس ها معموالً جهت رعايت احتياط، عرفاً دقت مي بانك

مثالً بانك بيشتر دقت . گردد  بيشتر مراعات مينفع درچك صادركننده و ساير اشخاص ذي
كننده كه  به خصوص در رابطه به امضاي صادرباشد كند تا چك طور صحيح تنظيم شده مي

كه دركارت مخصوص يا صفحه برقي باخود (ورقه چك موجود است با امضاي صاحب حساب 
ي مذكور تاحد ممكن عرف ها هرگاه امضا. دهد دقت بيشتر به كار برده و آن را تطبيق مي) دارد

. كند داري ميج چك مذكور خودباشد، بانك از تاديه مبلغ مندر تجارتي با هم تطابق نداشته
كند، مسوول خواهد  هرگاه بانك درصورت عدم مطابقت امضا ها، مبلغ مندرج چك را تاديه مي

  .بود
ند در غير آن اند تشريفات رسمي و قانوني تاديه مبلغ چك را رعايت نماي ها مكلف بانك

 اصولنامه تجارت كشور ما چنين حكم 568طور مثال حكم مندرج ماده . مسوول خواهند بود
  .»كند، بايد ظهر آن را رسيد نمايد كه وجه چك را دريافت مي كسي« :نمايد مي

كسي كه «: است  قانون تجارت كشور ايران نيز چنين تصريح شده316مطلب فوق در ماده 
  ».كند، بايد ظهر آن را امضا يا مهركند، اگرچه در وجه حامل باشد يوجه چك را دريافت م

بانك مكلف است، امضا يا مهر مندرج ظهر چك را با امضا و مهر موجود اسناد خود مقايسه و 
گردد، بانك در  هرگاه چك حاوي امضا يا مهر مغشوش از طرف بانك تاديه مي. تطبيق نمايد

همچنان بانك مكلف است تا هويت شخصي را كه . بودبرابر صادركننده آن مسوول خواهد 
كه چك قابل تاديه در  در حالي. دارنده چك در وجه شخص معين است، نيز تشخيص نمايد
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ها به بررسي و تحقيق هويت  وجه حامل ايجاب چنين بررسي و دقت را الزم ندارد و بانك
  :است ازدهم چنين حكم نمودهاما قانون صدور چك كشور ايران، در ماده ي. پردازند حامل نمي

تواند  بانك مكلف است، هويت اولين آورنده را بررسي و در ظهرنويسي چك قيد كند و مي«
اما اگر چنين . هويت آورنده را با توجه به اوراق شناسايي او يا مطلب ظهر چك تطبيق كند

  ».اقدامي هم نكند مسوول نخواهد بود

  عدم تاديه چك 

  :گردد نك كالً يا قسماً تاديه نميرج چك از طرف بادر موارد زير مبلغ مند
  كننده اعم از پول نقد يا اعتبار يا قابل معامله،ساب صادر به علت نبودن دارايي در ح-1
كه از طرف صادركننده چك به بانك » عدم تاديه يا پرداخت« بنابر دريافت هدايت -2

  باشد، مخاطب صادر شده
  مت يا تمام دارايي خود را از بانك خارج نموده باشد، در صورتي كه صادركننده يك قس-3
  باشد، و ه  در صورتي كه دارايي صادركننده از طرف مرجع رسمي توقيف شد-4
 هرگاه صادركننده، چك را به صورتي تنظيم و صادر نموده باشد كه بانك بنابر عللي -5

ت چك و امثال ر مندرجاچون عدم مطابقت امضا يا مهر، يا قلم خوردگي در متن يا اختالف د
  .داري نمايدآن از تاديه آن خود

شود به دارنده چك حق  عث عدم تاديه يا امتناع از تاديه چك ميتمام موارد فوق كه با
  .دهد تا با استفاده از وسايل قانوني ممكن مبلغ مندرج چك را حاصل نمايد مي

  .مسوول ذي ربط مراجعه كندتواند به ظهرنويسان، صادركننده و يا ساير اشخاص  دارنده مي
  :يابد امتناع از تاديه را به اثبات برساند تواند به استناد يكي از وسايل كه در زير تذكر مي و مي
   اعتراض توسط يك ورقه رسمي،-1
  )19( تحرير در ظهر چك از طرف مخاطب با قيد تاريخ، و-2
مبني بر ارايه چك با قيد تاريخ-3   . تحرير محكمه تجارتي 

  :وجب حكم مندرج ماده دوم قانون چك كشور جمهوري اسالمي ايرانبه م
هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا  هاي صادره عهده بانك چك«
االجرا است و دارنده چك  شوند هم چنين شعب آنها در خارج از كشور، درحكم اسناد الزم مي

ا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام ي
تواند، مطابق قوانين و  هرعلت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد، مي

ه  آيين نامه مانده آن را از صادركننده وصول  اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيهاي مربوط ب
  )20(».كند

دو كشور، دارنده چك اعم از اين كه چك شود كه برطبق بيان رژيم حقوقي اين  و ديده مي
تواند  باشد يا به نام وي ظهرنويسي شده يا چك در وجه حامل باشد، مي به نام وي صادر شده

گويا حق دارد كه در صورت عدم دريافت مبلغ مندرج چك يا امتناع بانك مخاطب از تاديه آن 
  :جهت دريافت مبلغ مندرج چك به اقدامات زير مبادرت ورزد
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 از بانك تصديقي حاصل بدارد كه مبلغ چك بنابر عدم موجوديت دارايي در حساب -1
بانك . صادركننده يا وصول هدايت مبني برعدم تاديه از جانب صادركننده، تاديه نگرديد

را در اوراق ) عدم تاديه يا امتناع از تاديه(صادركننده چنين تصديق مكلف است تا موضوع 
بانك مزين باشد، تحرير نموده و مشخصات چك، هويت و آدرس مخصوص كه با آرم و نشاني 

صادركننده و دارنده، علت و علل عدم تاديه را صريحاً قيد نموده و بعد از امضاي و مهر و درج 
ممكن است بانك مزبور بنابر عدم مطابقت امضا صادر . تاريخ به دارنده چك ارايه و تسليم نمايد

، چك را نپذيرفته و آن را رد )بر طبق عرف بانكداري(بانك كننده با نمونه امضا موجود در 
  .باشد، اين حالت نيز بايد در ورقه مخصوص كه در باال تذكار يافت تصديق گردد نموده

بعد از صدور اين چنين تصديقنامه به دارنده چك، بانك مذكور مكلف است فوراً نسخه دوم 
  .حساب ارسال نمايداين ورقه را به آخرين آدرس صادركننده يا صاحب 

 هرگاه موجودي دارايي در حساب صادركننده چك كمتر از مبلغ مندرج چك باشد، بنابر -2
ه دارنده چك تاديه نمايد و  تقاضاي دارنده چك، بانك مي تواند، مبلغ موجود در حساب را ب
رسيدي شده در ظهر ورقه چك، مبلغ را از بانك تسليم و بانك  دارنده چك با قيد مبلغ دريافت

را كه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغ پرداخت شده از جانب بانك باشد به دارنده ارايه 
البته چك مذكور به نسبت مقدار مبلغي كه پرداخت نشده بدون دارايي محسوب : دارد مي
  .شود و رسيد بانك در اين حالت براي دارنده چك، حيثيت و جانشين چك را خواهد داشت مي
مبني بر صدور چك بدون دارايي باالي   دارنده چك مي-3 تواند، عالوه بر ارايه دعواي جزايي 

مبني بر مطالبه جبران خساره را  صادر كننده و در خواست مبلغ مندرج چك، دعواي حقوقي 
  .نيز در محاكم ذيصالح ارايه بدارد

 آثار عدم تاديه چك

خصوص دارايي كافي باشد به  هرگاه شرايط و التزامات قانوني درخصوص چك رعايت شده
درحساب صادركننده آن موجود باشد، به مجرد ارايه چك مبلغ مندرج آن از جانب بانك يا 

اين تاديه ممكن است به شكل تسليمي پول نقد به دارنده بوده . مخاطب چك بايد تاديه گردد
مند. يا شكل انتقال يا واريز به حساب دارنده، صورت گيرد رج چك در هر صورت با تاديه مبلغ 

  .يابد شود و موجبات سقوط تعهد صادركننده آن تحقق مي به حيات چك خاتمه داده مي
بيني و تصريح  براي اين كه دارنده بتواند از مزاياي اصولنامه تجارت كه به نفع وي پيش

است، مستفيد گردد، بايد چك را درميعاد معين به بانك مربوط ارايه نمايد و در صورت  شده
لغ مندرج آن موضوع عدم تاديه را مسجل ساخته و به رويت و استناد آن در عدم تاديه مب

  .موقع معينه اقامه دعوا نمايد
 564تواند از مزاياي مندرج ماده  قسمي كه قبالً نيز بحث شد، دارنده چك زماني مي

اصولنامه تجارت استفاده نمايد كه چك را در همان محل صدور يا محل ديگري كه مشخص 
هاي مندرج اين ماده يعني پانزده روز،   جهت تاديه ارايه كند، الزم است تا مهلتاست، شده
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تواند و حق دارد تا به تمامي اشخاص  در اين صورت دارنده مي. دوماه و چهار ماه را رعايت كند
  .مسوول و ذيربط چك مراجعه و حقوق خود را از ايشان مطالبه نمايد

 582باشد برطبق حكم مندرج ماده  ه ق را رعايت كردهاي مندرج فو هرگاه دارنده چك مهلت
اصولنامه تجارت كشور ما درظرف شش ماه از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه كرده ويا از 
تاريخ مراجعه به بانك و گرفتن تصديق نامه عدم تاديه در ظرف شش ماه از تاريخ صدور 

  . ننده اقامه دعواي جزايي نمايدتواند به بانك مراجعه كرده و عليه صادرك تصديقنامه مي
كه دارنده چك در ظرف شش ماه پس از صدور تصديقنامه عدم تاديه به مراجع  در صورتي

حق . گردد ذيصالح قضايي مراجعه نكند، حق شكايت و اقامه دعواي جزايي از وي ساقط مي
نفع  ذيشكايت صرفاً عليه صادركننده براي وي ممكن خواهد بود و در مورد ساير اشخاص 

  .چون ظهرنويسان و ضامن قابل اعمال نخواهد بود
بيني  مدت مذبور در قانون صدور چك كشور جمهوري اسالمي ايران نيز شش ماه پيش

  )21(.است گرديده

نفع چك  براي اين كه دارنده چك بتواند، عليه صادركننده و ساير اشخاص مسوول و ذي
.  گردد تا تعقيب جزايي صادركننده، ممكن شوداقامه دعوا نمايد، الزم است عدم تاديه مسجل

اين عدم تاديه چك . تصديق نامه عدم تاديه بايد مشخصاً، علت عدم تاديه را توجيه و بيان كند
از طرف مخاطب قسمي كه قبالً نيز بدان اشاره شد يا به سبب عدم موجوديت دارايي در 

  .حساب صادركننده يا كسر دارايي وي خواهد بود
ها جهت حفظ حقوق  هاي حقوقي كشور اي چك، نظام به اهميت وخصوصيت ويژهبا توجه 

دارنده چك، وي را از طي مسير طوالني تهيه و ترتيب و ارايه درخواست مبني برعدم تاديه 
مبلغ مندرج چك به مراجع عدلي و قضايي معاف ساخته و به بانك مخاطب او تكليف 

يه مبلغ مندرج چك با تذكر و قيد داليل عدم تاديه است تا با صدور تصديقنامه عدم تاد نموده
كه البته اين تصديقنامه نتنها موجب . به حالت سر درگمي و پريشاني دارنده خاتمه بخشند

شود بلكه باعث تسجيل مسووليت مدني صادركننده، ظهرنويس و  حفظ حقوق دارنده چك مي
  .نفع در چك مذكور نيز خواهد گرديد ساير اشخاص ذي

   و ماخذ منابع
  .1336 سال 89 اصولنامه تجارت، شماره 561 و 547، 488 الي 483 مواد -1
  .1336 سال 89 اصولنامه تجارت، شماره 482 ماده -2
 چاپ 1383ها والحاقات، تدوين جهانگير منصور، چاپ بيست و هفتم، سال   قانون تجارت با آخرين اصالحيه246 ماده -3

  .133 موسسه انتشارات آگاه، تهران، ص
  .1336 سال 89 اصولنامه تجارت، منتشره جريده رسمي شماره 481 ماده -4
  . قانون تجارت افغانستان559 ماده -5
سال ) سمت(ها  ، چاپ نهم سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه92 ربيعا، اسكيني، حقوق تجارت، صفحه -6
  .92، ص 1373
  .92همان، ص  -7
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نو ك３ تثبيت شوى د افغانستان په اساسي قواني
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 $ �� 90�c� �&��&�1� �!��;�[hih^: . $ �d�� �� ��7$ $ A�� _[]\� (�)y�K6� $ �;��+ 

?�
 ?�#�� �!��;� �� ��
�� �7  �< z�  �&�.  
 $ ���� %&�d6 �6���� $  �!���"#� $ �� �&��&�1� M$ ��) ����� 5�6 $ %F��8���� �� %*�� $

 �!���"#� ( �7 M8�X  ���6 ��)M$�& �d!�0���KC �� �� %d�� (�80�
  ��	 ���$ �� �0�c� M;�� :
 H=$�4p �$�# $ ?����� �7 %	 H�$ a����  �!���"#� $ �� �G���� ��  �!���"#� �� �D  ��� �": A�s

�� H��� $ ���;��<� $ H����c& @F�& �� ��cY
 $ �� ��*� $ ���
 $ �� �*�g �� (;�� 
 (;��� $ �� �<�	 M$ �� �E�;�8d: �� �$ %F��$�7;$ �� $ �0�F
 $ �� ���&��& ����;�� ��
 �FK< $ H(;�1� �&�F� $ M8��	 ����!F& �� ��;8& �� H�$�4p ~0;8� $ Hj�& 5�8Y!�� �F��!���;
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-d!�� ?;�� �7 �f' �&�6 $ H?4�8�� ����7�& $ 9���� ��  ��� �7�& $ �� �*0�
 �� �dFy& �786 �� Hm
j�& %�F
 �� �+4 H;�E�	 HM;$�c& $ H����c& ��+� $ �&�F�� %0�e+.  

 $[hi[^: . _ _[]\h $ �6���� $  �!���"#� $ ��>E��O b� ��!� $ ?�0  ���� ����� $ A�� a
2 ����� �0$�4p �� ����� .�� 8�� %!7�$ �d�; 5�� ��: �� M;�� 90�c���  ���� ����� $ $ 

��
 ��� �� �� =$�4p �� ���� �6����.  
 ��0� �� ?�� �0 $) �0�� ���,+ �� ?��;� ��  ���� ����� �� �<�$ ��  �< z�  �&� (�)y�K6�

 �� ��wK� �7 ;�4 �� �� �K& �� �����# �� �D ���� 5�� H�rY	 �;� �� �K& �B< ���� ���	
4 �D� �� (�)�yK6� �": H�� �b��; �� lX �YC �&�F� �K& $ HA>� ;� �� �K& �B< ;�

�7�	 �� ��  �O $ �K<�8& �0 ���;�D ����� �� �� ��& �� �": �04�!�� ( $���: $ �K&� M8d: �7 �D
 lX ?�� b�$�b� �� Me�dW M�0 �7 �0 $���: G��&4 �� A>� �0 ?�� ����X ����dL$ ����,	 �� ���;��

����P	 �;�YdW $ $���: $ S:��	 �E& >�  ��0�' �� $ �� A�
 $�	�� �� ����  ��
��!W� �0�;$ �� 
A�
 5-6� ���� ���	 �� �7��$���: ?;�� �7 �O S:�$ $ ��  ���� ����� S:�$ �� $���:.  

\\\\ - - - - $  $  $  $ [h[i[h[i[h[i[h[i^: ^: ^: ^: ....���� �� ����� ����� ���	 $ �� �&��7�g� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ �� �&��7�g� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ �� �&��7�g� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ �� �&��7�g� ����� �� A�� _::::        
 $ �D  �<;$�� 8dy& Aא��+[hi|^: . ��  �e�& $ A�� _\h: $ �f�� �&  �� �'�� �;�D $ $���

 ����-g� $ �;�D �F��K��; $ $���: $ �
 5-6� ��� �� �D�� $  �!���"#� $ �� �7���� �� lX �B<
 $ �;�
 %K& $ �0 ?$�& �d�7 �D �7��;� �� �FK<  �!���"#� $ ���$�& ��7 �� ?;-E� �KB< �KF: ��

?� �� ?;�	 �� ����s $ �04�!��.  
M$�& M$$ M;-E� $ �7�$ $ $ ~K& $ �;�
 �K& $  �!���"#� $ ?�� �7��� �� �1� �� SF� $ 

 $ �� ��,� �y0X ���	�Y!��[hi]^: .?�
 M8��b� �� ~K& �'�+ �0�7 $ A�� _ . (�)y�K6�
 �0�7  �&�# �0  ���6 �� �K& $  �!���"#� $ �� �
��& �� ��E�D $ A�� �W�d: $  �< ;$�� 8dy&

�� �� �F���7 ���-g $ �� �'�+  �&�# �b�&�� $ �D >� ;$�g ;�1�& �� ����s $ �04�!�� ?�� �C 
 $ �YC $���: A�s $ l��� ��hi[ ���s� ?;�� $  �U' $ �� �'�+ �0�7 �� �4�!�� ����<��
 �� 

 ?����	 �04�!�� �	�Y!�� �� �K& $ �� �'�+ �0�7 M$ �� H�KW�; �� �	�� �Y!0��  �!���"#� $ �� A�

\\};�&�& �7�$ $ ��� $�7;$  �U' S: ������� ����,	 �� @0.  

 $ �;� �� %��
;�,D $ ?U��W =>&�7 �'�+ �0�7 M$$[hi]^: . �I�$ A�� _)�K��� ( $
 �� �!
��&[| 8dy& (�)y�K6� �D�� $  �!���"#� $ �� ;X�� �!� �� J.�& $ �;�!� $ �f�� �& 

� H>�� ��� �0 ����K+ �KB< �� �� ?�
 �!������ ��0� �� ?�
;$�� ?$�& �� �O;� ��7 $ �'�+ �b�&�
 5��& M$ �� ��< �7 �D�� $ �D M8�X ���0; ��  �< S
�: 8dy& S16�;8g $ �� �U��W �KB< ��

A>�� �0 ����0�c� %��O �� >�;� 5��$ 2 ��
 A;�&�'.  
 $ �� A�� M8d: �� �E�;�8d:[h[i^: . �� ��E�D $ A�� _[� $ �;�
 �K& $ �f�� �& 

dc� �KF: �� �7�b�+ �'�+ Mb�&�� $ �D H�
 A���� S�[[[ ��&� ��!0>W �� �": $  ��� 
 ��W�d: �F7 ?�
 A;�B�� S: ?8�$ 90�c� $  ���� ����� �� �;�
 �K& V�C�� �8�$ �;�� $ HA�
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 $ �D[h[i^: .  ���� ����� ����0 �0 �f�� �d�� �� 5>7 $ A�� _) �7�$ ��K6 $  �!���"#� $
A�g� %���� ( �� �&�� ��[[i  ;�B< �)&� �� ?�
 ;$�� 8dy& (�)y�K6� $ �D >� 90�c� ���$�&

 �
) $[]h[ �	�!�� $ A�� a h[�&  ( $ ��)[h[i^: .�d�� 5>7 $ _ ( �D �F7 �&��7�g� �$
 ��:�& �� ��0$ $ �� M$�& ;�KC �<�	 =>&�7 H��7 �<�	 ;�KC �� M$�& ~7�K� �0 �0�� �& M8��b�

 ��&�d� ���� $ HA-�!�� H���e�d& �<�	 �d��;$ H���� �D�� $ �<�	 �d:�$ H%7�� �Y!0�� �	�� $ ��
��� ��N�� ���!��-g �� (-�F�� ����� �&�6 $ �<�	 �&;�KC �� ���� �6���� $ $���: $.  

 ���-g �� ��F�� $  �d7;�� $ �&��7�g� �$)~K& ����6� �� �;�
 %K& $ ( �&�6 �;�� �� ���� ��
 $ �� ������&[hi[^: .A�� _ $ �� �&��7�g� M$ �� H��7 %7�� ��;� >B�	 ?�� �&��&�1� �7 

 ��&�d6 �D �$ ��
 ���� �� ����� M;�� M$�& �d!�0�GB
 �� �YC �d,� �7 ���� �6����[| 
�G�� ����Kw&.  

 �� �*�g H(;�� $ H�����c& =$�4p �cY
 $ H�$�4p ����� �6���& $ H(����& �6���� $
 �� ����� �� H�$�4p �6�;4 $ H5�8Y!�� �6���� $ �� �0;�&�& �� H(����& �6���� $ �� ��0���

 586 �7�w�N $ �K& �� A�& $ �6���� $ H����c& @F�& $ H4��+ m-d!�� $ �� �0�d� ��FK&
 $ ?;�� �7 �7��R� $ �6���� $ H4��+ 586 ����+4 �;�� $ �� %�F
 $ Hj�& �;$�c& �� ;�E�	 $ H4��+

��� %d!� S�K*� %0�8!	� �0�F
 �� ��6 $ H�$�4p ���6��w& $ H�$�4p ~0;8� $ �&�K6 %&-�� $ H
4��+ 586 ���<� ������ ��W $ H�� .  

hhhh - - - - $  $  $  $ [h�h[h�h[h�h[h�h^: ^: ^: ^: ....���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _        
 $ �D �<� 5��[h�[^: . �� �!
��& $ 9� $ A�� _[] $ �f�� �& []xh �;�& $ A�� a
�$ 8dy& ;�$�� �d�7 $ ���	�� $ ?$$ �0 ��O �� �� ?>�� ��*!�� �YC M8�$ �KB< �7 S16�;8g $�

�
 ���s� ��& �&�F� ��� $ ���0 8dy& ;�!��$ �04� ����.  
 M;�$� �!7�$ $ �C�� ?$ ��& �K�: ���	�� ?$$ �D >��  -6� �� ��� �W�d: �� ;�� �B< $ �b�&��

M$�� �� �� �>� �K� (X�y� �K��s ��� �� S!��� �� M�� M8��	  ���� ����� �� �� �F��K��; 
�
 ~���� ���8��' ����� �� ��,�  ���� ����� ��� H�>�� ��!�.  

 �� ?8�$ �d,& ?�0q �� ����� �� @0�8� $ �":$ M8��b�  �YC 80��� $  ���� ����� $ �&�F�
$�&p ���!��:� �6�d!+� $ M;X �7 �0��� �� ��K�� {��� $ �": $ �� �K!��<�� ?b�W �": $ �D 2 A�� ?

 $ HM8�$ �&�F� � � �FK< $ H�X�y� %6�d!+� HJ�����&q $ $ ������O %!&�F� �� ��,	 ��
 �;�� ��  X��!��& �FK< $ @0;�&�& �&�F� $ H@�&�� �7�86 $ M;X (8�� $ �&�F� �� �FK<

H?��D�� ?;X �� �0 @0�Bd� ���"�K�� �!� �� ?>�� ?$��!�� ?�0q �0 �YC ����-wg� e��7�s �C�� )�&�6 (
 ���� (�&�8�� �!� �&�F� ?;��$ ;�1�& �8d: $ H�>� ;��� �� �7�K��  ���� ����� M�� $ ;�F#�

 �$���: %0��0�#� �� %0���p H�0���;� ���O �F7 A��;�)�0;�,d+ %	�6 �c& $ H8�: H 80�� ( ��
��"#� $ ;�1�& �� ��>�C �� ��!� M;�� $ ������� ����� $ �$���: M$$ �� A�!�� ���:�B���� $  �!�

 ���ccY!& ����,	 $) $  %��K��d7� %�wc& 8dy& H�cY!& ����� ����� $ �����# $ �0��# ��7
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�cY!& �!&�� �0 �YC $���: �7 8�: $ �� �cY!& ����� ����� $ �0;�,d+ �	�6 $�c& ( $
K	�; ?;��$  �U' $ �� �7��	��	 �� M$��& $  ���� ����� ��� $  �!���"#�� . $[]xh $ A�� a 

 $ �f�� �d�7;��C �� �	�!�� $ A�� �W�d:$ �� �cY!& ����� ����� $ �����# $ �f�� �d�7 �� �	�!��
%W�; �� �	�� �cY!& ����� ����� $ �0;�,d+ �	�6 $ �c& . �� �&�F� ?�<X�	[h�\ 

^:.�!���"#� $ �8�X ���0; �� ���& @087� ~d
 8�� �04� $ ��786 $ �� A�� _ ��� $  
 �f�d� �*7�w& $  ���� ����� $ �D �7;�&�'� �f�d� ?�0 ?;�� �7 �7��	��	 $ M$��& $  ���� �����

�78�&��.  
�7 2 (;��6 �>W �f�d� Mb�&�� $ : (;�4� $ ��:�� $ H���& @087� ~d
 8�� �04� ��786 $

& �08& ������� $ (;�4� $ ��786 $ H�;�c�� @087� S� ��& ;�!��$ ;��-� $ H���
 %��& 8dy
 (;�4� $ �*0��g �� ���� $ Hz�8�d� ~��; ���:�� $ �&�K6 ����� �� ����� $  �!�:�� �	��
 ����� $ (;�4� $ ��:�� $ H��!
; S��� 8�� �04� ���6��w& $ HV�:�# �08g 8dy& ��& ;��-�

8&�� 8dc7�8�6 ;�!��$ ���� ���0; $ ����0;8� .  
;�
� ��;� �& ��;�� �D �F7  ����d� Mb�&�� $ ���& @087� ~d
 8�� �04� ��786 $ ?>�� ?

A�
 ���s� ��� �� A�0!��& $  ����d� $ ��!
; S��� 8�� �� ~��;.  
 ?U��W �� (;�4� �� ��786 $ ��-d� �!��;� �� J#�*& $ ?�� S16�;8g $ %f�d� �< �K	 �7

��& 8dy& 2 ��
 ���s �FY& �0 A�0!��& �� ~��; �D �E��C ?>�� $ ����� �� �0�; $ ���
 %
 �7 ?�0�: $ @����� ����� ����Y� A�s �C�� ?�
 A>�;� ?8�$ �� ?;�W ��� �� ���& $ �f�d�
 �K�	-�	 ��d
 �0 $ �K��� �� ���Y�;��� $ �$���: �!��$ $ �E�;�8d: H�>� jd+�; ?�� ��	���

A�
 �!L�W ��;  �!& ������� ����� $ �$���:.  
$  ���� ����� ��� $ $ �D ;�� 80��� [h�\^: . �;� $ A�� _)�d� ( ��� �f�� �&��� ��

 $ 2 ��
[h�h^: . 8dy& ;�!��$ $ ?$��& Mb�&�� H?8��;� �� ��� �d��� �� ��&4 ;$ A�� _
?�
 M8��b� �� ;�)� �� �D�� $ �w��� �� ���0.  

!���"#� $ �� �w0��
 �� �O;� �": $ ��7�s $ �D S7�	 �;��N A�$ �0 M��< M$$ ��� $  �
 ����� ��� �� �L �0q 80�	 �f�d� �D �FO H2 @&e��!� �� l��� �0q ;�� �f�d� $  ���� �����
 ��� �>� ��O �� ��O ��  ���� ����� ��� �� �0 ���� ����� ��	 $ �� ��� �>� �*7�w& @�����

4 �� �c6 $ %0��< M�0 �7 �C�� �D ��� ��
 �	��	 �E�;�$ 80�	  ���� ����� ��� �� �w0��
 �7  �&
 �X�� @d<�	 �YC J�����&q �� ����� ��8& �7�s �7 �0$��#� A�s $���: $ �� ��$�7;$  �d� ?��
 ���*& �� �$�& $ �D �;�7 �� u8: ���L�; �� 8�'�C �0 $ ?;X ��7�s $ G��&4 �0��< �K	 �7 ��

���:; ��� @d)!& �7�� �8��< $ ����� �$�# $ �� �7�b�7 $ �yw� $ ���8��� �� �	�0 $ �� �7�� 
 $ �� �<� �W�d: �� H�X�� �Y�& �0 ���!��KF& �� M8�$ �&�F� �� �K& $ M8��b�)�-g� (

 M$$ �7�� ���$�0 �E�;�$ �KF: �� �0;�7 $ ���!�7�*# $ �f�d� $ 80��� $  ���� ����� $ M80�+ �!7�$
�� ?4�� �� @0�!,	 �0q 80�	 �� ?$ �d,& �� ?8�;$ ?�0q ����� �f�d� ��	 $ �� �*7�w& @����� ����� @0

�>�;� ��O ��  ���� ����� ��� �� �� ����� ����� .  
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 �7 ?�� �7��� �� �1� �� �#�8:� ����;�� $ �f�d�[| ����� ��� $ $���: $ �!��;� �YC �!
��& 
?>� M8��b� �0 �� 5��& (�;8g %d16 $ �� ��,� ?$��&  ���� . $ S16�;8g $ ��	 ?$��& Mb�&��

SF� $ �;�
 �K& $ 2 ��
 9���� �YC ����� ?��< �:� $ �D ��  ����d� ��;��& �0 l��� �� 
 �� �0>W $  ����d� $ ?$��& Mb�&�� �C�� ?�
 A;�B�� M8�X ���0; �� �:�17�8�6 ;�!��$ ~��;

�
 A���� M8�X ;�W.  
8*� �C�0 �7 H>� �*7�w& @!& M$��& $ �� o�� �� �U��W �K
 $  ����d� ��;��& �!��;� ���K0

?;�B�� �� �&�F� �0 . A���� M8�X �*7�w& �� ;�W ��� $ ~K& $ ����04� $ ?$��& Mb�&�� ��	
 $ ?�<X�	 �� ?�
[h�h^: . �� ?�
 90�c� �� ?U��W �� �f�� �d��� $ �!
��& $ ��&4 $ A�� _

 $ H?�
 ?�B< �� ���6��w& �� �!��;�[h�h^:."#� $ �f�� �d�� �� ��&4 $ A�� _ ��� $  �!���
�
;$�g  �&�# �0�D�� �80�0�$ $ �'�+ �0�7 $ ?;��$ �y	 $ M8��	 ?$��& ��  ���� �����.  

 $ ?;��$ �y	 $ M8��	 ?$��& ��  ���� ����� ��� $ �E�;�8d:[h�h^: . �'�+ �0�7 �� A�� _
�# �0�D�� �KF: �� 808d� $ M$�& $ �&8< $ ��-��� $ M;�$ �d�7��0 $ �;�
 �K& $ �� ��  �&

 $ �YC  �!���"#� A�s �7 ?;�� $ �y	 �� ;�W $ M8��	 ?$��& ��  ���� %���� ��� $ ?�� 9���� M$
 $ �4�!�� �	�Y!�� �FK<[}x �I�$ ����<��
 �� ����� )�K��� ( �� �!
��& $[� �� �	�� �f�� �& 

 $ �'�+ �0�7 M$ �� �KW�;��\ �I�$ ���
 M8�X ��  �U' �� ����� )�K��� ( �� $ �f�� �d�K��
>�� ��� ;�� �� �� J��$� �� J.�&$ ���Y&-�.  

 [}x H ��� �	�Y!�� h� H�4�!�� �	�c!�� [}x H�4�!�� �;�
 �K& $ ?��� [� $ ����6�$ ?��� 
 �>W ~K&[� �>W ���	�� $ ?��� � H�>W �dFy& $ e��d� $ ?��� } $  ���� ����� $ ?��� 

 �� �>W �f�d� $ �*7�w&\��� $ ?��� �>W  ����d� ��;��& $  ���� ���.  
 �� ;�W �� �7��� $ S�dc� �0�,� $ �KF: ��  ���� ����� ��� $  �!���"#� $ �D �'�+ �0�7 �$

 $ ?� ��
 �K	�; ��� ��  �&�# �0�D�� $ ;�1�&[h�h^: . �I�$ A�� _)�K��� ( �� �!
��& $[| 
� $ 5�"�� �� ?�
 �:�� 8dy& �D�� $  �!���"#� $ �f�� �& H?�
 �!������ �� J��$� �� J.�& $ ���Y&-

 ���-g $ �FY& �D 2 ?b�W �� �:�17�8�6 ;�!��$ ~��; $ �;�
 �K& $ ���0; �'�+ �0�7 M$$
 �7�� �O;� ��7 $ �'�+ H2 ���
 %��& 8dy& �0 ���& �� 2 ��
 ���s ��< �7 ���&��& �F���7

 �+;8�& �7�s ��  ���� ����� $ �� ?$�& �� �U��W ��� ��!� �� �� >�� ;�W �� �y	 M8��	 �$��&
 �D  ���� �����  �!���"#� $ �0 ��[[ �� �Kc# [\| �7�s �'�+ %0�7 $ �� >� 90�c� 2 �$�& 

 $ Mb�&�� $ �D ?��� ;� S: ��
�� �� �D�� $ �0 ��� �� %���� �K& $ �� >� ��K�X �": �0>W
 �
 �#�� ��$���: �� �!��;� �� ��
��]  �e�& [h�h ^:._.  

 $[h�h^: . �D��0$ ��  ���� ����� $ �f�� �d,� $ �K� $ A�� _)�&8�& ( ���8�'�C �$ ��
�$ M�
:  
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S���7� @d��7� z� S�	  
�&�� �� ��8< @&���� �� ��� $!  

 $ 8��� �K& $  �!���"#� $ l��� �� ���r�� $ �#��� �K& �� n0;�� $ S� ?�� ��!L�W  �7 ���&4 $
?;�� $ �rd�.  

���& $?;�� $ �7�� ?;�� �7�86 �� (�.  
 $ �� %0���: H=$�4p $ �$��#� $ H?;�� $ ���w� $ J�����&q %6�d!+� �� �$�c!�� H����� $

 H?;��$ �rd� $ ����;� �� �;�D $ �7�$ $ ��W �� ����� $ S1� %&�d6  
� $ �� ��!� �� �� ?;��$ V!Y&�� $ �;�D �7�s $ 8��� $ V�C �� V�C ��  �!���"#� �� �6�d!+
?;��$ �7�b�+ $ ��7�s �KK!Y&�� �� ���:�0 $ l��� �� ����� $ �&��� ������ $ �� ����EK&.  

 �0 $ ��8��� �� G��&4 �D ?�� �:�� �� M8��	 ��X�y� �Y0;�� �": �� �FK<  �!���"#� $ G��&
��;�� �W$ �D �� A�� ���$ �� �� �$ ��
  �� ��� �� �<�	 M�0$ ��7�s ���	 $ �� �K& �

 (�)y�K6� $ �L;X $ 8��� ��7�� $ �� �D��$  �!���"#� $ �7�	 �� ��7�s ���	 �7�s $ ���!L4;�
$�r�r� ?;��$ ���K�� �F��K��; ��  �O �B< $  ���� ����� �$ =��& �� ?�
 ?�:�� 8dy&.  

 �7 �0 �� �c# S��;$ ��  ���� ����� Mb�&�� $ $���: $\� �� �YC M$�& �& �i M$�& �& 
 M;�� �F� �0 ���8�'�C �� �����04 �C �0 �� A>� ����� ��	 �O �0 �0��� �� ���� ����� �FK< $

 $ ��0��� $ %!� �0 90�*�  ���� $ H��� �� �0��� ���D ;�� �� �7�	� ;�� %cY
 �0 5�+ HM>��
�dFy& �� H�.�'� ?;��!6� %	 �0 ;���� ��
 �!��<� ;�4 �� �� �7�	 ��� ��; S: �� ?;X �� ��� �� 

 S,!& $ A$�7;$ ���� j#�8& $) ;�� ( ��!0b�;�� H�
 ��&� �'�� �� �� �0 $) H��N� ��&
����08& ( 8�*�� �����"#� $ �,	 �� $���: �7 �� ��� $ ��$���: �� H�O�' �� 9�� �0$�8y& $ =$�4p $

d)� ��&�y& ����	�Y& $ H�G�� A;�B� �� �8��  ;�� �� �� �7�$ �+;�<  ���"#� H�
 8�	 $ H�
 @�
 $ H?�
 A>�;� ?4�+� �7�b�+ $ ���8��' $ �� �����"#� �Y& �7  ���� $ H?�
 ��&� �$�4p  ��	

�
 �K	� �� �� ��#  �"#� �: $ ;�� �� ?�
 �¡'� ?8�$ �7�$ $ ���8� �� ����Y& ��W�;��...  

���� - - - - $  $  $  $ [h��[h��[h��[h��^: ^: ^: ^: ....���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ ��  ���� ����� �� A�� _        
�< $��$ 8dy& $  [h�\^: . �� ��E�D $ _\x �;�D$ �� o�� �� ��$�� ���B� M�0$ �f�� �& 

 �7��� �7 (;8� ����� $ Mb�&�� H>�  -6� �0 S0�; �;�,d+ �� �7���� �� lX �B< �� �'��
 ���O �� ��!L�� $ ���7��;�� ���,	 �0 $ �� o�� �� ~������ %��6��w& �0$ �!��;� J��� ?�0 �YC

D ?>� ?8�'�C ��  ���� ����� �	 ?�� 5-6� �� �0;�,d+ $  �!���"#� $ �) ���� �;�$ %0�D�� $ (
�
 @0�8� �� �F��K��; �� �	  ���� ����� �0;�,d+ $ �� ��K�� ;��!6� ;�� . �YC ���8�'�C M$$

 $ �!��;� �O;� ?�$)[h�\ (^:. ��&4 $ _� $  �&�# ��d7 �>&�7 ~��; $ �7�$ $ �f�� �& 
��� $  �!���"#� $ 5-�� $ �� �;�,d+ � 0  �!���"#� �� �": �� �D �
 5-6� �KF: ��  ���� ��

 5-6� $ �0;�,d+ $ �D ?�
 �'�q �� �$ ?��	�� �$ �� H�
 �#�*& �7�$ �#��& ?�� ����; �����
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 (;�g �": �� �E& H�$ �780�7 �YC ;��!6� �7 5�F��  ���� ����� $ M;�$ �0�D�� $ �!��;� �YC
��": $ �D ���
 5-6� �K��� �� �����&�# �;�,d+ $ �0�6; .  

 $ ~��; $ �7�$ $ �� o�� �� �!
��& ��� �� ���K� M;$$ M;�D ������ $���: $ ?�� 9���� M$ ��
M8�� A��; ���� M;X �7 �����&�# . �YC ���!�#��c& ?8d6 �;�� �7 $��$ 8dy& �D �<� 5��

�� ��d��� ?$�+�& �C�� ���� �0 S�dc� �
 ¢;�# �¡	 �K& 2 %KW�; �� £�& �YC �;X %&�1� �7 �D 
 M8d: $ H�rY	 � ��6���& �;�D �;X ������ �7 �� =��:; �KB< �� 90�c�  ���� ����� H�>�;�
  ����d� �0 ?;�� �7 @0�8� $ �$��& $  ���� ����� $ �0;�,d+ $  �!���"#� $ �0 ?;�� �7 ;�1�&

�� $  �!���"#� $  ����d� �b�&�� H���s� �D ?$��&  ���� ���[\ �� �Kc# [h[ �0 M$�& 
 $ M$�7;$[h��^: . 9� $ A�� _)(�� ( ��\] �*7�w& $ ��  ����d� ��7�0 �� ?>B�	 �f�� �& 

�7;�B�� ?;��$ ;�W ��.  
 ?$��& ��  ���� ����� $  ���6 �� 8�d7�8�6 ;�!��$ �04� $ ��786 $ �!#$ ���0; �;�,d+ $

;��$ ��>�C �� ;�W $ M8��	 9R�Y& 8�d7�8�6 ;�!��$ ��  �&�# Mb�&�� �� H>� ;$�g  �&�# �0 ?
 �0 S� ?�� M86� $ �� 9���� ?$��&  ���� ����� $ �0;�,d+ $  �!���"#� $ �$ �$ �D �
 A>�

 �7 �D ��  ����d� %F���7 ���-g\i $ �D �w��� �� ���!� �� �80�
 9���� �YC �0>W ?��� 
 ���� �� m��O ����)� $ �7�$5;�B� ¤�7 ;���.  

 �� >� >B�	 �!��;� �YC �!
��& �;�KC �7 ;�� �B<  ����d� ��>�C �� ;�W $  ���� ����� $
�
 ?$�&p ?;�� �7 �7�� M8��b�$ �� �'�+ �0�7  ���� Mb�&�� . $ �'�+ �0�7 $ %�*0 ;�1�& M$$
 $ �
 ;$�g  �&�# 5��& $ ���0; �;�,d+ $ ?;�� �7 ��F��)[h��^: .%&�W�& $ _ }�f��   ( $

 ?�B< ��W-	� �d*7�4�R $ ����s $ �0>W $ �'�+ �0�7 $ ��< �7 �&�F� $ �!��;� �� ;�8g $  �&�#
 $ ?$�& ���	�Y!�� $ �� �
[h��^: . �7 �&�W�& $ A�� _[] �� �&�W�& $ �YC hi �f�� �& 

?�
 ���s� M;��.  
+ �0�7 �0;�,d+ $  �!���"#� $ �D 2 �KW�; S:�$ �� ��W-	� �� �KF�!& �YC ����;� M8�X �'�

?$:  
�7� :�4�!�� %	�Y!�� �K& $.  
� :�>W �f�d� �e��& �� �&�F� $.  
¥ :�>W �� ~��; �;�
 �7�6 $ �)� $.  
$ :�>W �� ~��; �f�d� $ ���8� �� ;�W $ M8��	 ?$��& ��  ���� ����� $.  

^: :  �&�# �� 5��& $ ���0; $ �7�$ �;�,d+ $ �D �	  ��c�& 9��g �": ���s� �YC �$;� �7
�
.  
� : �0>W $ �'�+ �0�7 $ �w��� ��  �&�# $ 5��& $ ���0; $ �7�$ �;�,d+ $ �D ¦�Y
� �":

�G���*� ��g ��.  
 $ �'�+ �0�7 �$[h��^: . ;X�� �� ���������� $ ��!W�; �&�6$ �f§� �d�7 �� �W��K� $ A�� _

� ?�
 ?U��W�; �$ j��� �� ¨�� �;�c�� �� �	�� $ �D �� Mb�&�� �� H?� ����; �O;� lb�B
 �
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 �� �'�+\\[ �� �7�� %'8�0�d� �YC ��7���7� �� ���!0X� �7 A�d
 �� ��L �;�KC $ �04�!�� 
[hi �KW�; �� �'�+ ��C �� �0>W �	�c!�� $ �Y& �7  �&�# $ S16�;8g �� ~��; $ �7�$ $  ��� 

 �YC �Kd+ �": �7 �D[� H �;�8�c�& �$;� $ ��� \h:$ ���  H ����\x  ?�0 H ��';�� ��� 
 H%F���7 ��-�cy� $ �0;�KF	 $ ��L� �� ~����7 ��# ��L ?�0 H%�L ������7 \� ��0;�� 

 8dy& ��& ~7� $  �!���"#� $ �'�+ �0�7 H2 �0�� �� �!��q �� �!��& H~����7 $  ��� �!#��d�K*�
 �� ?U��W ����!!#� M8d: �� H?�
 �!������ ?�� %����	 �� $��$ $ �'�+ �0�7 $ %�g�� z�e0e6

�
 @��*� �� ��Y!�� ��� �� ~��;.  
 �0 ?$��& �D  ���� ����� ��� �7�$ �;�,d+ $  �!���"#� $ �'�+ �0�7[h �� �Kc# [h[ 

 �'�+ �0�7 $ ?�� �7���04 �� Me0�� M�0 �� �$�& ���� $ �� �7���� M8�X ��>�C �� ;�W�� ?� M$�&

 �K� �� ��< �7 ��-��� $?�
 90�c� ?�� �F.  

 $[h��^:. ?�0 �� ��� �� �U��W �KB< $ �/�+ �0�7 �;� �d!�0�GB
 �� %W��K� $ A�� _
?>� ?;$�g ��&-6�.  

 ��-08*� ��d
�0 $ ?$��&  ���� ����� $ �0;�,d+ $ ?�
� ?;�
� ��;� ��;�� �D �©��C �F7
�� �!
��& $ 9�$ A�� M8d: $ �� 90�c� ����� �� �0�; $ �!��;� $ �d��� []}} $ A�� a

 ~�0; ;�,d+ $ �d!�0���KC �;���#)��& ~7� (?�
 ?�#�� �� �)&� ��< �7 $��$ 8dy&.  
 _��$GB
�K� �0 �� �Kc# ~7;�0$ H?e0�� ?�0  ���� ����� �$[hx  ���� ����� �$ $ ��7 M$�& 

�$ �KW�; �©�;�$ ��O �0 �� ?e0�� ��) :��!L�W $ �c6 $ �FK<  �!���"#� $ G��& �� �w0��
 �� 
 t��	�� �7�� �� �7�86 H�� HJ��� H=$�4p $ 8��� %K& �B< �D �$ %7��� S�dc� ?�� �7�� m;$
 ���K��$ �O;� ��� �� @� $ $���: $ �� ���K# 8��� $ �� S� ?�� �7�g� $ %d�d� �� =�K/;�;�$

 $  �!���"#� $ �
����[h�\�� %��!& �� %K& $ %f�� %d!�0�G�B
 $ ��©�D $ A�� ����� $ �-�
�>� V��s ��	 �� ���#8: �$�c!�� ��.  

 $ ��� ��  ���� ����� $ �7�$ �;�,d+ $ ����� %K& �W$�& ?�� �7�� m;$ �� ��0��� M$ $
 ��  �O �B< $ ?;��$ ª!Y&�� �� %�0���: HJW�dF�� ���*& �� �$�& $ �FK< ���� $  �!���"#�

>� �*N� ?;��$ ����L;X $ ���K�� �F��K��;(.  
 �7��0>� �����$ ��	 $ �� ������� $ ;���& $ ���!K& ��©K&$ �� ?$�& �d�7;�0$ ��  ���� ����� $
 $ �� �c# 5;�KC ��  ���� ����� M$$ H�80�
 8�/�C >�-& %7�� ��X$�6$ �� ����;$ ��&-6�

 �7 �D �80�
 ���� %��+� �� ����� �FK<\} �� �YC �& �} �7�s M;�� M$�& �& \[ M$�& 
 M8��b� ��  ���� $ ��L �� �� �K< A�s  �!���"#� $ �D �$ �KW�; �� �$�& �b�&�� �� �b�"� �;
 H�$�4p �;�� $ �D ��X�� �": �7 �� �� �$ �� %*��R  ���� $ �$�4p H��7 90�+� �� ���� ����&

�7  ���� $ �� �$ ���;�  �04 �0 ��q �� ���!yKc& %K& �� ���&� H�¡©�L %&�d6 �0 �#��
 ��< 
�G�� A$�L.  

 �� �7�� %Kg �$ ����	 �&� $ H�� �7��;� �0�; $ �� J�K� ~K�� �� �� �c# M$ �� �©�;�8d:
 $ �� %�F
 $ HA��W;� �� �e+ $ �� �;�� H%7�� %cY
 5�+ $ H��6���& �e+ �� 5�+ $ H�/��
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 $ ���� �� ;�� $ HA��� ���� $ a�#$ $ HA��;� ���e� ��7�Y& $ �� �&��� %����� �8��K� �� =$�4p
 �8�d� ��)�0$�8y& ( ��  �"#� $ �� �7�$ %+;�< Hj�& 8�*�� $ H�$�4p ����� �� (�#��& $ ��

 $ H�$�4p ��7�s ��  ��	 �� �F# $ H����c& �� �$�4p ����	�Y& $ H�����c& ��FK& �� ;��$ HA;�B�
�$ �0��& ;�� �c# M$ $ Hj�& ;�©�	.  

���� - - - - $  $  $  $ [h�][h�][h�][h�]^:^:^:^:....7�g� ����� �� A�� _7�g� ����� �� A�� _7�g� ����� �� A�� _7�g� ����� �� A�� _���� �� ����� ����� ���	 $ �� ����� �� ����� ����� ���	 $ �� ����� �� ����� ����� ���	 $ �� ����� �� ����� ����� ���	 $ �� �        
 $[h�]^:. $ �D A�g� ����� �b�&�� �0��� 80�	 �KF: �� 90�c� $ �7�g� ����� $ A�� _

 $ �� �;��	 ����� $ �f�d� �e��& $8��/ S��� $ �<�$ $�7;$ �0 �����  ���� ����� �!��&
& 8��/ $ ��< �7 («��: ����; $ �;�
 %	-��� $ �� �;�
 $ ����04� 5���K� S:�$ %f�d� �e��

\�/[/[h�] 90�c� �0�,� $ �� 90�c� ����� �� �0�;$ �!��;� �� 8�0�� �;�W $ 2 ��
 $�,���� �� 
A�
 j+�; �� �;�
 %	-��� �<�$ ?;�� �7 . $ �;�
 %	-���[h�]^:. �d� $ A�� _\� %f�� �& 

� $ �� o�� �� ��&-6� %Y0;�� $.$.¥ .� A��B< H90�c� A�g� ����� �f§� =>&�7 �7 ;�� $ ����� �
A>� 5-6� �YC .�$.$.¥ . �!�B
 ��� �� �Kc# ~7 H?e0�� ?�0 A�g� �����x|��7 M$�& .  

 2 ��
 ;�©��s M$ �� �� ?80�
 A>�;� ��N�� �KF: �� �#�8:� �� ��:�& $ �7�$ $ �� ?e0�� ��
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 سن در تثبيت ادوار حيات انسان از حيث داشتن اهليـت حقـوقي و فقـدان آن داراي     تشخيص
در مورد اشخاصي كه به سن بلـوغ  «: گويند باشد، به همين منظور است كه مي      نقش اساسي مي  
ــخص احـراز      . اند، اصل، عدم اهليت استيفا است   و رشد نرسيده   ولي همين كـه بلـوغ و رشـد شـ

» .فات و معامالت است، مگر اينكه جنون ياعدم رشدش اثبـات گـردد  شد، اصل، اهليت او در تصر 
ات بـا     ) سـن اشـخاص  (توان گفـت كـه    از اين رو با صراحت مي  اهليـت  (در مراحـل مختلـف حـي

 خـواه مـدني باشـد يـا     ،بر اجراي امـور و يا فقدان آن رابطه نزديك و مستقيم دارد زيرا    ) حقوقي
 .ه اشخاص ذيربط حايز اهليت حقوقي باشندگردد ك ي زماني اثرات حقوقي مرتب مييجزا

  .سزاواري است لغت به معناي صالحيت، بايستگي، شايستگي و اهليت در
  .اهليت گويند) التزام(و) الزام(اصول به صالحيت شخص براي  در

صـفت كـسي كـه داراي جنـون، سـفه، صـغر،       «: عبارت اسـت از » اهليت«در اصطالح حقوق،   
   1.نباشد» يا بعضاً يت از حقوق كالً وورشكستگي و ساير موانع محرم

                                                 
) 1346سينا، چاپخانه خواجه،  انتشارات كتابخانه ابن:تهران(، »اهليت«. جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق جعفر  دوكتورمحمد-  1

مرتضي قاسم  ودكتر سيدي يحسين صفا و دكتر سيد)497(جلد اول  ص :  ودانشنامه حقوق خصوصي) 757(، اصطالح شماره 97ص 
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صـالحيت شـخص بـراي دارا شـدن حـق و تحمـل        «: اهليت عبارت است از   طبق تعريف ديگر  
  2».است كار بردن حقوقي كه به موجب قانون دارا شدهه تكليف و ب

موجـب آن يـك شـخص واجـد     ه اهليت عبارت از صالحيت قانوني است كه بـ    « :ديگريان  ببه   
ـتن   ه ب .نمايد يا در حق خويش تصرف و اجراآت مي     گردد و   حقي مي  عبارت ديگر صـالحيت داش

   3».شود نام اهليت حقوقي ياد ميه يك حق و صالحيت اجراي يك حق ب
سيط آن بـه    ااهليت بـه معنـ  «: است اهليت از نظر حقوق اسالم چنين تعريف شده  ي سـاده و ـب

ه اسـالمي از خـود     تواند ك سزاوار بودن و شايستگي تعبير شده مي   صالحيت يا  ه در اصـطالح فـق
ادي      شرايط و حدود خاص دارد زيرا مدار و اساس مكلفيت شمرده مي         شـود و هـم اصـول و مـب

   4».يابد اسالمي اعم از عبادات و معامالت به آن ارتباط مي
  :الذكر چنين است نظر منبع قبل) ادا(و ) وجوب(در مورد تفكيك اهليت به 

ي   گر ير ذات خـود از همـد  همان گونه كه وجوب و ادا د     « اوت و متمـايز ـم  اهليـت  باشـند  متـف
  .وجوب و اهليت ادا نيز از نگاه مفهوم، مصداق و فروع مربوط آن فرق دارد

صـورت  ه فقـه بـ  ل اهليت و يا به تعبيري كه گفتيم صالحيت سزاوار بودن، از نگاه علماي اصو        
ي بـ   عليه داراي دو قسم يعني اهليت وجـوب و اهليـت ادا بـوده        متفق صـورت خالصـه   ه كـه اوـل

ارت از آن     عبارت از صالحيت انسان براي اين      سـت   اكه داراي حقوق و واجبات باشـد و دوم عـب
رد، يـا    ارد، روزه ميزگ كه اقوال و افعال او داراي ارزش شرعي شمرده شود مثالً اگر نماز مي     گـي

شـراً، ازدواج   ز قبيل بيع،معامالت او ا و يا عقود دهد اين اعمال او شرعاً درست باشد و      زكات مي 
  .و طالق صحيح پنداشته شده و به عملي نمودن و التزامات خويش مكلف شناخته شود

راز نظـر    855 اابوالفضل محي الدين مال خسرو متوف   ين اـب  هـ در تعريف هر دو قسم اهليت چـن
عليه براي وجـوب حقـوق او بـر ديگـران و حقـوق       اهليت وجوب يعني صالحيت محكوم  : كند  مي

وده      شرعي ديگران بر   ار ـب او و اهليت ادا يعني صالحيت او براي صدور افعال كه شرعاً مورد اعتـب
   5».تواند مي

ك نمـوده   ه صورت عام به   با رعايت تعاريف فوق، اهليت را ب       د كـه    دو كتگوري از هـم تفكـي اـن
ت تمتـ   ه اند از اهليت استحقاق يا اهليت وجوب كـه در اصـطالح ديگـر بـ      عبارت دارا (ع نـام اهلـي
ه آن     ياست و اهليت ادا     ياد شده ) شدن ت اسـتيفا كـه ـب اهليـت  (يـا  ) اهليـت اعمـال حـق   (ا اهلـي

  . شود نيز گفته مي) اجراي يك حق

                                                                                                                           
ن.( حقوق مدني اشخاص ومحجورين. زاده ،چاپ هشتم، )سمت(انتشارات سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دا نشگاه ها : تهرا
 ).185(، ص )1382

 .  همان منبع، همان صفحه2

 ).1(ص ). 1365تره محكمه، مطبعه دولتي، انتشارات س: كابل(مجله قضا، شماره ششم، . »اهليت حقوقي«   دوكتورحفيظ اهللا دانش،-  3

 ).29(، ص )1353مطبعه ء دولتي، ميزان وعقرب : كابل(شماره هفتم وهشتم، . ، مجله قضاء»مكلفيت واهليت «.  فضل من اهللا فضلي-  4

 . همان منبع، همان صفحه-  5
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راي دارا ــــ عبارت از صالحيتي اسـت كـه شـخص ب   « :دارا شدن حق منظور از اهليت تمتع يا    
   6.دارد» رشته حقوقشود براي دارا شدن يك  شدن حق مانند صالحيت طفلي كه متولد مي
شـود   نيز ياد مـي » اهليت تصرف و اجراي حق« نامه مطلوب از اهليت ادا يا اهليت استيفا كه ب   

ردن حقـي كـه دارا شـده اسـت     ه صالحيت شخصي براي ب «:عبارت از  ي ،»كار ـب د    ـم  :باشـد مانـن
ه ار               « ث صالحيت كبير براي معاملـه در امـوال خـود كـه در حـال صـغر آنهـا را از پـدر خـود ـب

   7».است برده

  حيات انسان ادوار نقش سن در

سيم شـده       حيات انسان ازحيث قبول اهليت ويها دوره ـنچ بخـش تـق كـه   اسـت  مكلفيت بـه پ
  .دوران رشد دوران جنين، دوران صغارت فاقد تمييز، دوران تمييز، دوران بلوغ و: عبارتند از

ي زمـان وفـات بـه      زم ديگر يعني ايقس تبرخي حقوقدانان ادوار حيات انسان را از  زمان تولد اـل
  :اند كه عبارتند از سه مرحله تقسيم نموده

  ،زمان رسيدن به سن تمييز زمان تولد تا از -1
 ، وسن تمييز الي سن بلوغ از -2

  8.ازسن بلوغ الي زمان موت -3

 از موقع حمل الي تولـد و  رسد، مقسم اول كه ادوار حيات انسان را مالحظه ميه كه ب  ييجا تا
ز شـامل     . رسـد  نظر ميه است منطقي ب   موقع وفات مدنظر گرفته    تولد تا  از را دوران حمـل نـي زـي

ن اسـت   ه گردد، البته حقوق آن موقوف ب ين دوره مستحق حقوق مي  ا جنين در  حيات بوده و   اـي
وغ كـه آغـاز سـن رشـد       فرق ديگر اين است كه در    و. تا زنده تولد گردد    مقسم دوم بين سن بـل

د     را آن و باشـد كامل دوران بلوغ مياست و سن رشد كه مرحله مت      سن اهليت عقلـي نيـز گويـن
سيم شـده     بنابران ادوار اهليت كه از  . است نشدهقايل  تفكيك   اسـت   حيث سن به پـنج مرحلـه تـق
ه را    اينكه تمام مراحل را در بر مينظر   باشد بلكه از    منطقي مي  نتنها گيرد، كار تحقيـق و مطالـع

  :است  تقسيم اول طبق شرح ذيل مدنظر گرفته شده،حثتوضيح ب  لهذا در.سازد آسان مي

   دور ان جنين)الف

 بـا  شود و سپري مي بطن مادر كه در گيرد مي در بر  و زماني را   موقع حمل آغاز   اين دوران از  
ه داراي اهليـت وجـوب نـاقص      احقوقدانان جنين در نظر فقها و از. يابد  تولد خاتمه مي   ين مرحـل

  .باشد مي
ين داراي حقـوقي اسـت كـه      «: قانون مدني افغانـستان 36ه دوم ماده   موجب حكم فقر  ه  ب جـن

 يـن دوران  ااند جنـين در  كه حقوقدانان تصريح نموده طوري و» .قانون به آن تصريح نموده است  
                                                 

انتشارات كتابخانه ابن : تهران(، »راء شدن حقاهليت دا«و» اهليت تمتع« تنرمينولوژي حقوق.  دوكتورمحمدچعفر چعفري لنگرودي-  6
 ).674 و763( ، اصطالحات98، ص  )1346سينا، چاپ خواجه، 

 .»اهليت استيفا« تحت عنوا ن ) 761(، اصطالح شماره 98 همان منبع، ص -  7

مــاللتـلداول، مصـادراـج. جديدــمدني الـالوسيط في شرح القانون  ال. هوريــرزاق السنلــ  دوكتور عبدا-  8 منشورا ت : بيروت. (زا
 ).290(، ص )ع200الحلبي الحقوقيه، 
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: كـه عبارتنـد از  » يابـد  در مـي  امكان ثبوت حقوق چهار گانه ضروري را   «نــدارد و   » ذمه مالي «
يافـت حـصه    در بـه و  صـي و استحقاق دريافت حصه معـين از م ،مورثثبوت نسب ميراث بردن از   

   9.منافع موقوفه معين از

  عدم تمييز  دوران طفوليت و)ب

ن   ادر .يابد  ميزمان اكمال سن هفت سالگي ادامه تا گردد و مي تولد طفل آغاز اين دوران با  ـي
ستحق حقـوق مـ    اهليت وجوب كامل ثابت مي   «مرحله براي صغيير غيرمميز       شـود و  يشود و ـم

ت از   همچنين به تكاليفي كه از سوي ولي او   ه نياـب ي   او ـب . گيـرد التـزام خواهـد داشـت     انجـام ـم
د  ع شده وــواق ده اوــمعاوضات مالي عوض برعه  بنابراين در  يت ـــ اهلـا امـ . ردازدـــ بپ آن را باـي

ر تبرعـات   داحتـ  و. استبندد باطل  عقدي كه مي و. اثري مترتب نيست  بر سخنان او    و نداردادا  
ي   محض كه در   ا   او بـه نيابـت از   اش بايـد ازجانـب و   شـود، ولـي   حـق او ـم اگـر وصـي    بپـذيرد ـي

   10».دهد انجام مي اين كار را باشد، او داشته
ل را     طفل غير  مورد  در 40ماده   قانون مدني در   يش  مميز حكـم ذـي ـــ  ـــوده بينـي نم  ـپ  :تاس

ودن يـا      شخصي كه از  « ون، غيـر   نگاه صغر سن، معتوه ـب امالت   توانـد   مميـز باشـد، نمـي   جـن مـع
ـيده    ه  شخصي كه بـ   . انجام دهد  قوقي را ـح ت سـالگي نرس باشـد، غيـر مميـز محـسوب      سـن هـف
  ».گردد مي

  دوران تمييز) ج

انون     ) سن رشـد ( تازمان بلوغ عقلي يز از سن هفت سالگي آغاز و  يدوران تم  ه ـق كـه مطـابق ـب
  .يابد دامه مينمايد، ا احتوا مي ده سال كامل راژمدني افغانستان ه

ز داراي   . شوند نام اطفال مميز ياد ميه ده سال تمام، ب  ژه اطفال بين سن هفت و     اطفـال ممـي
ي    تشخيص قوه تمييز و   ع و   تواننـد خـوب و     اند و ـم تفكيـك   همـديگر تمييـز و   از ضـرر را  بـد نـف

  .نمايند
اده     ه  مجل ز طـي ـم سجيل تـ   مـتن ذيـل را  967االحكام العدليه به ارتباط تصرفات صغيير ممـي

ه،   ه كه ب تصرف صغيير مميز در اموري   « :نموده است  ذيرفتن هدـي وي مفاد محض باشد، مانند ـپ
راي وي   آن تصرفي اما. آن اجازه نداده باشده ش با چه ولي غيره اعتبار دارد، اگر   بخشش و  كه ـب

  .يابد نمي نفاذ اهدا كردن، يا باشد مانند اعطاي بخشش و آور زيان
آن اجـازه دهـد   ه كه ولي ب گردد صورتي منعقد مي داير است، در   ضرر كه ميان نفع و    عقودي

ن كـار بـا        ن  ااز. باشـد   وي مـي   زيرا صالحيت اـي صرف را بـ    رو ـي حـال صـغير تحـت    ه  اگـر آن ـت
  . اجازه دهد، ورنه اجازه ندهد،سرپرستي خويش مفيد ديد

                                                 
وحقوق اشخاص ) 36(ج اول، باب تمهيدي، ماده : ،  قانون مدني افغانستان)498(جلد اول، ص :  دانشنامه حقوق خصوصي-  9

باستن208 و202(، ص ص 1387تاليف نظام الدين عبداهللا، انتشارات سعيد : حقيقي، حكمي ومحجورين الفقه االسالمي وا دلته، : اد 
 ).2966 و2962،2963(، ص ص 4ج

 ).498(ج اول، ص :   دانشنامه حقوق خصوصي-  10
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ي  بدون اجازه ولي خويش فروخت نفاذ آن  اگر طفل مميز چيزي را   : طور مثال ه  ب به اجازه وـل
ع و    و شد زيرا خريـد اقيمت آن فروخته ب  به بيشتر از   را موقوف است اگر چه آن     ين نـف  فـروش ـب

  11».باشد مي داير ضرر

   دوران بلوغ)د

  .گيرد مي بر در وقت رشد را زمان بلوغ تا اين دوره از
ف بـ        «:كه ين باره اتفاق نظردارند   ا فقهاي كرام در   ـيد مكـل وغ رس ه سـن بـل ه وقتي شخـصي ـب

   12.است» احاديث نبوي ثابت اين موضوع به آيات قرآني و و. باشد شرعي ميتكاليف تمامي 

   دورا ن رشد)هـ

بـر   در تمـا م دوره حيـات انـسان را    گـردد و  ده سالگي آغـاز مـي  ژدوران رشد با اكمال سن ه 
ـيرد مي   .باشد ين مرحله داراي اهليت كامل مي اانسان در. گـ

ده ژسـن رشـد هـ   « :اسـت  چنين تعريف نمـوده   سن رشد را39ماده  قانون مدني افغانستان در 
امالت داراي        شخص رشيد در  . باشد  سال مكمل شمسي مي    حالـت صـحت عقـل در اجـراي مـع

   13».شود اهليت حقوقي كامل شناخته مي
ي ) اهليت حقوقي( يا) ادا(اكمال كدام سن داراي اهليت     اينكه اشخاص با   از  شـوند و  دانسته ـم

د، بـ    مي آن برخوردار وجايب   حقوق و  وانين كـشور   ه  گردـن هـم فـرق    هـاي مختلـف از   موجـب ـق
ضي سـن   18 و برخي 15 ممالك سن اهليت حقوقي را بعض«زيرا  . نمايد  مي  احتـ   و20 و در بـع

  ».اند آن را قبول كرده باالتر از
 سـال تعيـين كـرده و    18اصولنامه تجارت افغانستان در ماده دوم خود اهليت تجارتي را سن         

  .داند  را فاقد اهليت تجارتي مي18 ازسن قبل
وان اهليـت در مـاده             همچنان اصولنامه محاكمات تجارتي افغانستان در فصل چهارم تحت عـن

و    :است  خود چنين تذكر داده 23  را حـايز و  ااشخاص عاقل، بالغ و غير محجور، اهليـت اقامـه دـع
  .14توانند عليه واقع شده مي مدعي

ي     اين موضوع در قانون اصول       اده شـشم      محاكمات مدني نيز بـه نظـر ـم خـورد چنانكـه در ـم
ت قـانوني      اطرفين دعـو « :همين قانون احكام ذيل وجود دارد       مطـابق احكـام قـانون داراي اهلـي

باشند در صورت نقصان يا فقدان اهليت قـانوني و غيابـت احكـام واليـت و وصـايت و قيموميـت            
  ».قابل تطبيق است

                                                 
انتشارات ستره محكمه، طبع مطبعه : كابل. (، مجموعه قواعد ومسايل فقهي مجلةاالحكام العدليه، جلد سوم»ژوبل«  محمد عثمان11

 ).196(، ص ) ش 1381بهير، 

 .ي، هما ن منبع، همان صفحه دانشنامه حقوق خصوص12

وني ثابت شدهه ب شودكه رشد او به كسي گفته مي:   رشيد-  13 جلد دوم، ص :  دانشنامه ح خ( .باشد يكي از  راه هاي شرعي وقان
1027.( 

 ).56(، ص )1350انتشارات ستره محكمه  شماره دهم، مطبعه معارف، : كابل. (، مجله قضا ء»اهليت حقوقي«. عبدالستار راقي-  14
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وقي   . گيرد بلوغ اسـت  تباط ميرت اعمال شخص ايكي از اجزاي اهليت كه به صح       از نظـر حـق
شود كه انسان در آن از لحاظ قواي جسمي و دماغي كامل گردد، از سر  بلوغ به سني اطالق مي    

ن موضـوع در   . بتوانـد  طور مستقل اجرا كردهه پرستي ديگران بي نياز باشد و امور خويش را ب     اـي
  .است ياد شده» بلوغ«و » سن قانوني«، »بارتك«، »سن رشد«شريعت و قانون به اصطالحات 

ي          طوري دون آن شـخص را      كه تصريح شد بلوغ يكي از اجـزاي عمـده اهليـت ـم باشـد كـه ـب
ز از    شخصي«توان حايز تصرفات حقوقي پنداشت زيرا       نمي دم تميـي كه از حيث صغارت سن و ـع

افع باشـد يـا    گردد خ و منعقد نمي تصرف ممنوع گفته شود عقود و تصرفات وي باطل است   واه ـن
   15».مضر

ه شـده     اين موضوع نتنها در قوانين وضعي بلكه در حقوق ساير كشور        منـشا و  ،هـا نيـز پذيرفـت
  .منبع فقهي نيز دارد

گويند كه سن رشد را ختم واليت مـال   برخي از محققين بلوغ را مرحله متكامل سن رشد مي  
ـيح       داننـد كـه بـا مراجعـه بـه      و سن بلوغ را ختم واليت نفس مـي     ر هـر يـك توض  آثـار فقهـي ـب

  :مختصري خواهيم داشت

   سن بلوغ)الف

الغ هـم   « رسـيدگي اسـت و   نظر لغت به معناي رسيدن، وصـول و     از) الم و ضم با ه  ب(بلوغ   اـب
ي     كسي. ي رساندن است  امعنه  ب ازهمين ريشه و   . شـود  كه به مرحله بلوغ رسيده بالغ ناميـده ـم

سي او     را) كودكي(بالغ كسي است كه دوره صغر      پشت سر گذاشته وقواي جـسمي وغريـزه جـن
  16» .تناسل است آماده توالد و نموي كافي يافته و

اي نهـادن درسـن     رسيدن بـه سـن پايـان صـغارت و    « يامعنه حقوق، بلوغ ب   فقه و  نظر   از ـپ
  .است» تكليف
حـال  ه اساس شريعت و مستند به قوانين و ضـعي بلـوغ عبـارت از رسـيدن طفـل اسـت بـ             ه  ب

  ).در مورد زنان(و حيض يا حمل ) درمرد(احتالم 
  :عالمات بلوغ ذكور عبارت است از

  ،يدن موي عانهي رو-1
  ،يدن موي صورتي رو-2
  ، احتالم-3
  . گذشتن پانزده سال قمري از تاريخ تولد-4

  :عالمات بلوغ اناث عبارت از
  ، حيض-1

                                                 
 ماده 12، ص )1348مطبعغه دولتي، : كابل(انتشارات ستره محكمه،. رهنما ي معامالت.  موالنا استاد عبدالكريم حقاني-  15

 .دوصدوبيست ويكم

انتشارات سازمان مطالعه : تهران.( حقوق مدني اشخاص ومحجورين. ي ودكتر سيدمرتضي قاسم زادهي دكتر سيدحسين صفا-  16
 ).207(، ص )1382،چاپ هشت م، )سمت(ي دا نشگاه ها وتدوين كتب علوم انسا ن
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  ، و حمل-2
  . گذشتن نه سال قمري از تاريخ تولد-3

د     شود كه از عهـده تـشخيص سـود     موقعي متحقق مي   مشكل   ابلوغ درخنث  ان خـود براـي و زـي
   17».تشخيص حسن و قبح مالك بلوغ نيست

ي اسـت كـه مـي    «: قانوني بلوغ عالمات مهم شرعي و    يكي از   را تـوان آن  رسيدن به سن معيـن
ين و  واقع شارع اسالم با   در. نستاماره بلوغ دا   رض      رسيدن صغير به سن مـع ه ـف بـر اسـاس غلـب

ه ه طبيعي صغير ب   قواي جسمي و   ،آن سن  كه در  دكن مي ن   ااز اسـت و  اندازه كافي تكامل يافـت ـي
شانه از  . نمايد چنين شخص بار مي بر احكام بالغ را آورد و مي شماره بالغ ب را رو او  ن ـن لحـاظ   اـي

ين فقهـا اخـتالف نظـر       در هاي طبعي برتري دارد، امـا  سهولت اثبات برنشانه   ديـده   سـن بلـوغ ـب
   18».شود مي
اران بلـوغ را  «: شخص ظاهر نشود كه عاليم بلوغ طبيعي در   صورتي در راي بچـه و   ـي دختـر   ـب

ر   «انـد كـه    اين زمينه استدالل كـرده   شان در ياند ا  گفته» پانزده سال  ال ـب اطفـال الزم   چـون قـت
ـتن را      براي اين عمر در)ص(نيست لهذا حضرت پيغمبر  داد  سن چهـارده سـالگي اجـازه رف امـا   .ـن

شود كه سـن پـانزده سـن رجولـت      لهذا معلوم مي را اجازه داد، ه سن پانزده رسيد او   وقتي كه ب  
  .است

ن  لحاظ جسمي بالغ مي صورت عموم درسن پانزده ازه  ن اطفال ب   آ عالوه بر  كـه   شوند مگر اـي
   19».عوامل ديگري از قبيل مريضي و غيره اين بلوغ طبيعي را به تعويق اندازد

ن         غ       « آيـه كريمـه  امام ابوحنيفـه بـه اسـاس اـي التي هـي احـسن يبـل ـيم االـب وال تقربوامـال الت
ه جـواني نرسـد     نزديك نشويد به مال يتيم مگر به خصلتي كه نيكوست تا آن     و 20.»اشده  .كـه ـب

باشد بلوغ جـسمي نيـز    ده ميژاست كه رسيدن طفل به قوت جسماني در سن ه     استدالل نموده 
وغ هـر دو    دتر بالغ ميمقارن با قوت جسمي است كه دختر نسبت به بچه زو      شود بنابرآن بين بـل

   21.تواند سال تفاوت موجود شده مي جنس حداقل يك
انون مـدني حـد     قبل از تصويب و افغانستان تا  بنابران در  ي اي سـن رشـد طبـق ر   ينهـا  نفـاذ ـق

انون مـدني طـي مـاده       اكمال سن پانزده سال دانسته شده)رض(ياران امام ابوحنيفه   70بود، اما ـق
  . را مقرر داشت16 و براي اناث تكميل سن 18اج را براي ذكور تكميل سن سن ازدو
ين تـسجيل       989 تـا   985 االحكام العدليه طي مـواد       همجل وط سـن بلـوغ را چـن سايل مرـب  ـم
  :است نموده
  :985ماده 

                                                 
 ).560(ودانشنامه حقوق خصوصي  جلداول، ص ) 886(اصطالح شماره ) 113(، ص »بلوغ «اثر قبل الذكر،.  ترمينولوژي حقوق-  17

 ).208( حقوق مدني اشخاص ومحجورين، اثرقبل الذكر، ص -  18

گاه فقه اسالمي وقانون مدني ا-  19  ).251(اثر قبل الذكر، ص . فغا نستان حقوق فاميل ازن

 . يكصدوپنجاه وسومهاي ه قرآن مجيد، جزء هشتم، سوره انعام، آي-  20

گاه فقه اسالمي وقانون مدني افغا نستان، اثر قبلي، ص -  21  ).451( حقوق فاميل ازن
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  .شود دار شدن و حايض گرديدن اثبات مير با،رسيدن به حد بلوغ به احتالم شدن
  :986ماده 

 15 سالگي و انتهـاي آن در هـر دو جـنس    9 سالگي است و در زن  12ر مرد   آغاز سن بلوغ د   
الغ نـشد  9 سالكي و دختر به سن 12اگر بچه به سن     . سالكي است   او را ، سالكي رسيد و هنوز ـب
  .گويند مراهق مي
  :987ماده 
  .و آثار بلوغ وي آشكار نگردد در حكم بالغ است انتهاي سن بلوغ برسده كه ب كسي
  :988ماده 

طفل خورد سالي كه به سن آغاز بلوغ نرسـيده باشـد اگـر ادعـاي بلـوغ كنـد از وي پذيرفتـه                
  .شود نمي

  :989ماده 
كـه جثـه اقـرار     حضور قاضي به بلوغ خـود اقـرار كـرد در صـورتي    ه اگر دختر يا پسر مراهق ب   

در شود ولـي  نكرد، تصديق داده  كننده احتمال بلوغ را نداشت و ظاهرالحالش وي را تكذيب مي      
صديق    كه او احتمـال بلـوغ را داشـت و ظاهرالحـالش قـول وي را تكـذيب نمـي          صورتي كـرد، ـت
راي    شود هاي او معتبر پنداشته مي  وي نافذ و تقرير  ودشود و به اين صورت عق      داده داً ـب و اگر بـع

ه وقتي كه ادعاي بلوغ كـرده بـودم بـالغ نبـودم بـ      من در: د و تصرفات قولي خود گفت وفسخ عق 
   22.شود ه وي اعتبار داده نمياين گفت

كسي بر بلوغ اقرار داد قبـل از رسـيدن   «: است  آمده چنينمختار به استناد خزانهالدر كتاب در 
   23».صورت قطعي اقرارش صحيح نيست ولي بعد از آن صحيح استه به سن دوازده سالكي ب

كـه   دون آنكه مراهـق بگويـد كـه بـالغ شـدم بـ       همين« :است در كتاب شر نبالليه گفته شده 
   24».شود سوگند داده شود پذيرفته مي

ر رسـيدن         « :گويد  مي 989تاسي ضمن شرح ماده     ا الوه ـب ز ـع در كتاب شـرح مـسكين بـر كـن
ـتالم نـشوند   ي حالي نباشد كه هماننده است كه بايد وي ب برسن دوازده تذكر داده    در . هاي او اح

بـراي پذيرفتـه   : است گفته) در(د شرح پاورقي آن عالمه ابو سعود به نقل قول از صمدي به استنا     
كه مـورد سـوال    شدن قول بچه و دختر شرط است كه ايشان كفايت مراهق بودن خود را حيني 

  .شوند بيان كنند واقع مي
اي بـه بلـوغ    بچه: است خانيه چنين گفته شده تار به نقل قول ازمنح به استناد    خمالكتاب در  در

ن  ، تعيين شده به قسمت نمودن مـال وي پرداخـت    اوصي كه از طرف متوف     كرد خويش اقرار  اـب
اش پذيرفتـه   شدند، گفته هايش احتالم مي  يطور مراهق بود كه همانند  اگر آن «: گويد الفصل مي 

                                                 
ترجمه : كابل(حمدخالد أتاسي، ، تأليف  م»شرح أتاسي مجلة االحكام، قسمت حجر، اكراه وشفع «.  محمد صديق راشدسلجوقي-  22

 ).989 تا985(موا د) 56 تا53(، صفحات )غيرمطبوع ريفرنس كتابخا نه قضاء

 ).56( منبع قبل الذكر، ص -  23

 ).57( هما ن منبع، صفحه -  24
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د      شود و بر تقسيم وي نيز صحه گذارده شود ولي اگر آن  ود كـه همانـن هـايش   يطـور مراهـق ـب
م صحيح است زيـرا ظـاهر حـالش او را    شدند نه گفته وي معتبر است و نه هم تقسي      احتالم نمي 
هـاي   حالتي نبود كه هماننـد ه  ساله هم اگر ب12شود كه بچه    ين فهميده مي   ا از .كند تكذيب مي 

  25».شود احتالم شوند اقرارش در مورد بلوغ پذيرفته نمي) از لحاظ جسامت و جثه(او 

  سن رشد) ب

اسـتقامت، استوارشـدن،   «عناي به م ) رشده  ( ، مصدر )سكون شين  به ضم راء و   (: لغت در رشد
  .است» هدايت شدن يافتن، راه راست يافتن و راهيابي، به راه شدن، راه

شخيص رشـد    « و» بلوغ قرين حـسن تـصرف  « در مباحث فقهي رشد عبارت است از   مرجـع ـت
  .»عرف است

ظ و  منـدي و  بهره گي در اداره و  خبره «:به حنبلي رشد را   فقهاي حنفي، مالكي و    اصـالح   حـف
نظـر گـرفتن    دانند، به نحوي كه بدون در ضرر مي آن را بيشتر ميان نفع و    حسن تصرف در  مال  

   26».تبذير نپردازد به اسراف و و را مصرف نكنند مصالح خويش آن
د نفـع و ضـرر     كيفيت نفساني است كه دارنده آن مي «: از نظر حقوقي رشد عبارت از      در (تواـن

د      ) ييدر رشد جزا(يا حسن و قبح  ) رشد مدني  ـين كـسي را رشـيد گويـن . را تـشخيص دهـد، چن
ده و     حده اين وصف را اگر چه ب   فاقد وصـف او را سـفه    جنون نرسد و صـغير نباشـد سـفيه خواـن
   27».گويند

ل       كسي« :در جاي ديگر رشيد چنين تعريف شده است   كـه داراي وصـف رشـد اسـت در مقاـب
ي هـر    . شود  غير رشيد يا سفيه استعمال مي      را     هر رشيد عاقل اسـت وـل ـيد نيـست زـي  عـاقلي رش

   28».عاقل ممكن است از نظر مدني سفيه باشد
را » رسيدن به سن بلوغ كافي نيست بلكه رشد نيز شرط اسـت «، رحج از براي خروج صغير   زـي

ا       از رشد  مقصود« والش را   ياين است كه شـخص تواـن ـين     ه بـ » ي اداره اـم طريقـي كـه عقـل تعي
   29»باشد كند داشته مي

  .است تعبير نموده» صالح عقل و حفظ مال« به  رشد را)رض(ابن عباس
ـين سـن،    در يـن لحـاظ  ااز » كنـد  نظر به اشخاص و محيط فرق مي  «رسيدن به سن رشد      تعي

را  ي بيست و يك سـال و گروهـي آن  ا  علما اختالف نظر دارند، بعض سن رشد را نزده سال، عده 
  .سپارند رشد را به قاضي ميصورت عموم فقها تقدير سن ه اند ولي ب بيست و پنج سال دانسته

شكيل مـي         د ـت وده    اساس تعيين سن رشد را اين آيت قرآن مجـي وابتلـو  « :اسـت  دهـد كـه فرـم
د يتيمـان   ييعني بيازما » اذابلغو النكاح فان انستم منهم رشداً فادفعواء اليهم اموالهم      االيتامي حت  ـي

                                                 
 ).58( همان منبع، ص -  25

 ).1025(و) 1024(جلددوم، ص :  دانشنامه حقوق خصوصي-  26

 ).2677)(، اصطالح شماره )334(ذكر، ص   ترمينولوژي حقوق، اثر قبل ال-  27

 ).2681(، اصطالح شماره )335(، ص »رشيد« همان منبع،-  28

 ).213( حقوق مدني اشخاص ومحجورين، اثر قبل الذكر، ص -  29
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كـه در اعمـال آنهـا     رتيرا وقتي كه به سن بلوغ نكاح برسند از نگاه جنـسي بـالغ شـوند در صـو     
   30.را براي شان بدهيد يد اموال شانياحساس رشد را نما

  
دادن مال نظر . شود كه در شخص احساس رشد شود مالش برايش تسليم داده مي    صورتي در

واليـت برمـال   . بلوغ طبيعي و بلوغ به مرحله سـن رشـد  : دو شرط استه  به آيت فوق مشروط ب    
  31.يابد رسيدن به سن رشد خاتمه مي بلوغ طفل و عد ازصغير از طرف پدروساير اوليا ب

  منابع و ماخذ
چاپ اول، انتشارات : ، تهران)دوره سـه جلدي( دانشنامه حقوق خصوصي ،انصاري، مسعود وطاهري، محمد علي .1

 . ش1384محراب فكر، 

 .ش1348لتي،  مطبعه دو،محكمه انتشارات ستره: كابل، رهنماي معامالت، حقاني موالنا استاد عبدالكريم .2

انتشارات ستره محكمه، مطبعه دولتي، شماره ششم، : ، مجله قضاء، كابل»اهليت حقوقي«، دانش، دوكتور حفيظ اهللا .3
 .ش1365

اثر غير مطبوع، : كابل. »حقوق فاميل از نگاه فقه اسالمي و قانون مدني افغانستان «،دريز،پوهاند غالم محي الدين .4
 .ش1350ريفرنس كتابخانه پوهنتون كابل،

ترجمه غير  (،تاليف محمد خالد اتاسي  شرح مجلة االحكام، قسمت حجر، اكرا و شفع،،محمدصديق راشد سلجوقي، .5
 .ش1360،)مطبوع ريفرنس كتابخانه قضاء

ار .6  .ش1350انتشارات ستره محكمه، مطبعه معارف شماره دهم : كابل،  اهليت حقوقي، مجله قضا،راقي، عبدالست

انتشارات :  تهران، حقوق مدني اشخاص ومحجورين، قاسم زاده، دكتر سيدمرتضيدوكتور سيدحسين و ي،يصفا .7
 .ش1382طبع هشتم، ) سمت (ها  سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دا نشگاه

 .ش1387انتشارات سعيد، طبع اول،:  كابل، حقوق اشخاص حقيقي وحكمي ومحجورين،عبداهللا، نظام الدين .8

 .ش1353كابل مطبعه دولتي شماره هفتم و هشتم ، ت و اهليت، مجله قضا مكلفي،فضلي، فضل من اهللا .9

 :قرآن مجيد  .10

  . ششمه نسا آيهالف جز چهارم سور
  . جزء هشتم سورة انعام آية يكصدو پنجاو سوم-ب
انتشارات كتابخانه ابن سينا، چاپ خانه :  تهران،لنگرودي دوكتور محمد جعفر جعفري ترمينولوژي حقوق  .11

 .1356خواجه،

  .است ساير منابعي كه در متن به آن اشاره شده  .12

                                                 
 . قرآن مجيد، سوره ء نساء، آيت ششم-  30

 ريفرينس كتابخا ،اثر غيرمطبوع: كابل(» ا نستانحقوق فاميل ازنگاه فقه اسالمي وقا نون مدني افغ« پوهاند غالم محي الدين دريز -  31
 ).250(، ص )1350نه پوهنتون كابل، حمل 
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�$ �>� �0��� �� ��c�� �K��� . ��< �7 %7�*� z� $ �D �$ ($��6 %��$ � 0 £��d7 �'�� �� A��& $
 $ �� ���!<� ����d7 $ �� �0�&�# ��	 �$ �� %7�*� z� �G�� �¡' ��# S:�$ �!��;� �YC  �d0� �7

7 �D �$ S: �� ��
 8�'�C �$ �� �$ ��d
 ���!*�;MG�� �$� �E�C £��d . S0��  p�� �� S: �C ��
a��; �� - �$$ �< H��
 A$�L  �$ �� %0 %7��E��C �� ����� �< �$ %KW�; 5��� �� ?8� 

�$ �>�  ��	 �� �7�*#� � �7���� �KB< �� A��; ��8< $ ��c�� �7�s . A�s �$ %0 ���&��� �	�yg� ��
-�� $ �D (��4 �E�;�8d: �$ �7$�L �'�� %Kd6 �� ��
 �0� �$ ?�� A�d+� �� �$ @�; S,& 5

 �$ 9+�� (��4 �� �<�	 �g�< �� A�& $ �D) �$ �� 5�K*& �� ���7�& �� ��$ $ �D  ��� �":
?;��$ 5��y& �� ���� $ (?$ ?�&�C �<�	 �g�< �D �$ . A��;� ?�&�C %��K� �� �� ���� 5�� ��

 9+�� �� �<� 5�� �� �� ?$ 9+�� �� A�& ?�&�C �� �G��?$ .... ��O ��: ��  p�� $ A�s �$
 �KB< �� 5�1� (��4 m;��& ?$ �$ �KW�; �� ��0$��� �� z� A��; $ ��c�� �$$ %KW�; �$ �� ��

�$ S: �>� %Kd6 %0 �yw� %d�; �� %!7�$ �� �� �$ %7$�L �� �7�*#� �7���� . �0q A�q �8d:
	 %0 ��c�� �< ��
 A$�L 5�F�� �� A�g� %K� �D 5�F�� %6�
 8�'�C ��0$��� �� z� A��; $ ��

�$ ��
.  
�$ �>�  ��	 �� ��0$��� �� z� A��; �": �>�  ��	 ��  p�� �� %7�*� z� �D ��O �� �$$ .

 �D %KW�; ��  p�� �� �E�;�8d:)%��L� ���FK< ��c�� �": $ �< >� A4��  p�� ����  I�& ( �$$
�; �'�� %7�d+� �� S0��  p�� �D �
�$ 9Kw& �YC �$ ��
  ��	 �� ��0$��� �� %0 ��c�� �� %KW

 �� ���d"�� $ ?$$ �$ �D\h�7���� m;��& ?$$ �D �$ ��
 >B�	 �� ���K� - ����0��� �� �7�*#� 
�G�� �0� �08� . �0 �� @0$ �� 5-�� $ �0$��� ���� �D �;�FL %��$ �YC ���8�'�C ��;�� �7

p�� �� �� �	 ���� �": �7 �D ��7 ����� %����  p H%
� �d6 �&�F�� �	 %� �	 �� �� �
 ?�� m�C  
 ?��; �	 �� �>�;� (��4 �	 �� �� �>� �$� £��d7 m�C �� �	 ���� �0��� �7 �0$��� �D �$��

%
 �>� 5�K*& (��+�� �� ���!�� H¯0��# �� $ �	 �� �� %���� . �D �$ ��!� %��$ S0��  p��
��; �$ �� �� ��	 %0 (�0�1� �� 8���6 �4��0 A8!*& �D �b��; �� £�& �;�!�$ �0 %��$ %FK	 �b

 A4�� %K� �� �d& �< S0��  p�� ���	� £�& �7 �0$��� I�& ���D �� �$ e��7�s �� %����� >B�	 ��
 $ �	 �$ �$ ��
 A�!�� �; �� ��	 �D @0$ %��d�p �W$ �� %
 �� %Kd6 5�F��  p�� $ ��	 �� ��


%
 n&�Y& ?�� U�<��U�O.  
� �� �0$�����7 �F0b� �"�� �� ��� ?��  p�� $ �� ��7 �L4;� �$���	 �� ��7�s %&-� . ��7$ �8d:

�$ �>�  L�� (�04 �� �7�U��W �� �7�� ?�� �� ��0$��� $ ���08y& �D 2 . %0 ��� �� ��� ��
�$ %7��; �� ��7�s %&-�� . %0 �<�+ ?��;� �� %7��; 5�F��  p�� $ �� ��O �: �D ��$

��w& S: �0$����G��  . %dK6 ?�0 �����dK�& $ �0$��� �D �
 %K0� ?$�W4 �� ?�� l��� �$ �� ��
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 �>&�7 �D %O�; �� �+;$ �d0 ?�$ �� �YC �7�g� %&-�� $ �08� �D �F7 ?$ �f� %6�d!+� ��
�$ �0$��� �+;$ �d0 ?�$ ��  p�� . �7 �D %��L 5�F�� ��c�� ��� �� %��L 5�F�� %K� S0��  p��

p�� $ ���� ����$ �F�& A�� %Kd6   . �� �� �0$�+�& �� �� ��� �� �08� $ ��< ��0 �7 ��
�$ %��
�� �d6 �8��	  p�� . �YC ��� �� �08� $  �dK�& �0 ���D �� �D ��7�$ �0 ���L S: �$

 �YC �����	 �7 �c6  �7��; $ �� ��-<� H���$�6 %&-�� �7 �	  ���� �W$ �� ��F
� �F0b� �KB<
 H%
 %��� 5��y&5��� A��; $ �D �$ ���	 �08� $ �8d: �FO)¦( �¡	 �W�d: �� (X�� �<� $ 

��� %<�	 %	 �� �YC ���	 �� ��< �$ �7 I�& �� ��d���� �� �; �F
 �� .%0�� ��8� �&-6 :
%dK6 �W�d: �7 �����;�$ �� n0;�� �B< $ ��7�s %&-��- ·���& %����; �� ��-<� %��d0� H%E�:�# 

5�� %K<� �f' �YC �� ?8��6 �� �4��0 ·���& �W$ �� �!�<�� 2 �	�yg �c6 $ �7��; $ �D 
 ��� �	 �YC ��� ?�0 �7 �D �$ �!
 S: �� ���+�e& �� ��
�*& ��-<� �� %FK	 �$ �� �� �&�F��

�� �;�+ �� �	 �>7 �� �K�K� �$ �D ��� A��!�� �� . $ �D �!
  ��� %��$ �� �c6 �: �� �FO
5��� A��; (�)�)¦( �� %�L� �� ���K�� �F��K��; �-<� �� (�$�6 2 �	�yg �E�;�8d: . ��$$

 ($��6–���� -��cY
 -��g -�&��!�� -5e6 - ~�� �� %K�& %0���$ $ SW (�<p $ �d: 
 �� ���K�� �;�� �C �>� �8�� �� ���O  �KB< �� %¡©�L ;�� �� �F�d7� @6 %,� u��*d7��	 �&� @d���

�� �>� �$� ��7´�& �B< ��$ .$5��� A��; (�)� $ �0�� �D �)¦( ���Kd6 �� ����0��� H��0�$ 
%O�; ?�� �7�� %Kd6 �� ��� $ ����� �$ �� %
� �$ ����� . �0�&�# %7�*� z� �D �F7) �D �": ��

 �YC z� �7 �� %
 �*�& %��� �� �>� �*�& �": �D �� �C �": �7 �� %K<�� �": A>�;$ ��d"�� z� $
D �F
 %	 H�G0�0���$ %F����;� �e� �Y� z� � ( (;�� ��� $}�0�&�# ��O �	 �0p ) : �!�

 ��7 u-!<� ��$ �D �� �C �": �� ��O�/� SF� �� �D �C �$ ��  �dK�& ��$ �D 8�/�� z� ��
%�&� �0 �	 ?�� �6�R� �� �� %�0� �� � ��KF� ��$ �0 SF� �� �!� �	 ��	 ( (;�� H��� $x��0p  .

�$ �0q ���� �$ �7 �YC  ���� �7 �� �$ SF� z� $ SF� ��d"�� $ �D %KW�; ���!0p �� �g�c� %�
%&�& � �;�7 �� $ �� �.; �� �": $ �0�L  ��&�& �D �$ �6�R X� 9+�� �� ª+ . �D �Kc�# �":

 ;�� �$ �D �FO ;�� �� ?$ �� ��:��X �� ���� ��: �����dK�& $ �� �":  �� �>� ��d"�� �":$ �� z�
 $ ��	�G�� �¡/ %#��& �YC  �d0� .�$ %KW�; %��$ �� ��O �	 ��) : $ �� z� �� �0��  ��#��& �W$ ��

 ��$ �� %O�/ �7q ?�0 ��$$ �!��;� �": �7 �� �>��& �6�R� �� �b��;  �d0��& ��d"�� �� �":
�$ ��  ��&�& .�# �� £�& �� ��$ $ �C �� ��d"�� �": $ �� z� %
 �!L�W� ��$ �D �K� �� �Kc

��b� n& �7q ?�0 ��$ $ ���C �� �>�� (  ��d6 Ap\h�$ %KW�; �� ��O �	 2 �0p ) : ?$�$ ?��<
 �>�� SF� £�& �� ��$ $ �C %
 �!L�W� �� A��; �� z� �D �K� ���8d: �	 A�� ����&�& $ �<

?$ �	��&�� �7q �W$ �� >���& �6�R� �� A80;� �& �� �D(  
 (;�� ;�� $�[�0p  . ��O �	 ���$ %��$ ��) : A��; � � z� �7 �� ;�� ��: �� ����&�& ��

�G�� �8��b� �& �YC . �L �� %F��80;�� °L �� ��0� �� ���!� z� �D �FO �G0�0� � �YC z� �7
�$ S7�6 (. (;�� (�� $[�0p .  
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�$ %KW�; %��$ �� ��O �	 ��) : ��O�/� n& �": �7 �� �� �>�� �6�R� A��; �� z� $ �0���
%¡/ �� ���$  ��#�� z� �� (  ��d6 Aph\�0p .  

�0�� �� ��O �	 ��) : z� $�!� ��	 �$ �� �� ���0 %7�!�� ?;��$ %���L $ �FK< $ �� G��&
 ��d"�� $ �D m�C�� �>� %0 �6�R� z� $ �� �>�� �6�R� ��d"�� $ �D m�C H?$ ?;�W �8:�


?$ �>� %0 ���&�#�� z� $ �>�� ���&�# �� (.$ (;�� 3��� }] -|i���!0p  . H�$ %��$ ��O �	
) �8�� u-!<� �� �C ���& ���D �� �>�� �6�R� �&p $ ���� �� ��d"�� $ �":$ �� z� $ � ���&�& ��

 ;�� �$ ��7  �d0� �;� �� (�<p $ �� z� �� ���D �� �>� �7��� %0 �� A��; �":$ �� z� �

�$ ��� �� ?;�W ������ (.�;�
 -[i �0p �0�&�# ��O �	 : �� �>�� �6�R� ��d"�� $ �":$ �� z�$

�$ ��K�� �4��0 �!�� ��KF� ��: �8��	 A��; �� I�&4 �� ��b�� n& �C �": �7 �� H�G0�0�� . $
 (;�� �8��&]\�0p .  

�$ %��$ �� ��O �	 ��) : �KB< �� �F7 %7�	 �& %��$ A�� 4��p �� ��d"�� z� $ ���� ����&�& ��
GW �����& ?�� ��� z� ��f� n& �� %��0 ?��� �� �	�0 �>�� ���>W�� �dF� ?$$ �D m�C HA�� 

%
 �!<p �	 ���6 m��$;$ �0 �� ��!# �� ��� ��7�Y& �YC �&� $ ?$$ �D m�C �": �$ (. ��O �	
�0�&�#) . %�&� �$ �� �$8��� ���!� �� �$ �� �D �b��W� ��  �d0� ���� ��d"�� �":$ �� z� �D �K�

��G0U��W;� �� �": �	 A�s �� �$ ���� £�&�� ?b4$ �":$ �� ?8�	 $ z� �D %
 ?�� � (. (;�� A����$
\��0p .  

�$ %��$ �� ��O �	 ��) : ���!�+ %��$ �	 ��": %��0  �&�# ��d"�� $ �":$ �� z�$ �D m�C
	��&�� �0�7�$ �� �� �F� �	 �� �� �G�,	 �8�X ��� �	 %7�0� �D �>� �<�$ �� �D m�C �: �� ?$ %

 ��D�� %0 �	 �� ;�� �� �4�� %0 �YC �$�8� �7 �&�F�� $ �� �>�� %��&�#�� ��d"�� �":$ �� z� $
 %KW�; �� ��O �	  �� �$ ���6 %F���� ���; ?�7 ?$ �� �� �F� �� �� ��) �D %�0� �� �": �� �0p

��;  �d0� �0 ��!� �� %FY& ���� �7 �� ��!� �� �!� ���  �&�/�b . (�W�R �� �D �b��W ��$
 �� %:��d/ ���7 �� ��$ �D �b��W  �w�
 �� %
�#�� ��� �D ��
;�&�& ��$ �� �>�� �Kc�#
  ��#��& �	 �� ��
 A4�� ��d"�� �� z� $ �D �� �C �": %
�; %
 �0�� �� ��$ �D �K� �� ��D��

 (;�g ��� $ �b��; �*�& ���04 �D %�0��-%��$ �� ��O �	 �� �0p �$  : �� ��d"�� $ ?�7 ����
��$�0 �0q z� $ �b��W %7�� �� %O;� (�<p $ �� z� $ m�C �� ?$ �¡©�L �� ����� ( ��O �	

�0�&�#) : �� �R�	 �� �� �� ��
 ?��d/ �$ �� ��©K& ���!� �G0�7� �D �K� �;�!� �": �� 8�/��
�G�� ��;� �D ?$ %�� �":�$ �G0GW �YC l�: �7 �� �� �$.  

  
 

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لطيفه احمدزي
  
  
  
  
  

  مقدمه

متداوم نموده و در زندگي بشري نقش  خانواده هميشه در تشكيل جامعه بشري تالش 
دانشمندان علوم اجتماعي با استفاده از خرد و آگاهي ساختار خانواده . است تاثيرگذاري داشته

ايل حقوقي، اجتماعي و را بررسي و سالمت اين نظام را پيوسته به گسترش و انكشاف مس
  .اند سياسي تشخيص داده

اساس تشكيل خانواده ازدواج بوده و ازدواج در دين مقدس اسالم و تامين حقوق خانواده از 
فقه اسالمي معيارهاي تقوا و اخالق را در زندگي فاميلي با دقت . اهميت خاص برخودار است

  .است رار دادهتمام تنظيم نموده و جوانب مختلف آن را مورد تشريح ق
 مسايل دارد، مساله احاطه به همهدين مقدس اسالم كه دساتير و احكام آن جامع بوده و 

انحالل ازدواج را نيز در كنار عقد نكاح بررسي نموده و رهنمودهاي مهمي را در اين مورد 
  .است بيني كرده و همچنان شرايط و ايجابات خاص را در اين جهت مقرر كرده پيش

گردد كه در اثر  ها ومشكالت مواجه مي ن هم مناسبات اجتماعي گاه گاهي با چالشولي با اي
  .شود آن حيات فاميلي دچار بحران مي
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كه مرد حاضر به جدايي گردد طالق از صالحيت آن بوده و اگر مرد حاضر به طالق  درصوتي
  .يابد ق مينگردد به اساس تقاضاي زن بعد از حكم محاكم ثالثه مبني بر تفريق، طالق تحق

دهد، در اينجا موضوع ازدواج   قبالً گفته شد كه خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي
  :گيرد مورد بحث قرار مي

ها وجود دارد كه مرد در  اي از حقوق و وجايب در خانواده مطابق قواعد فقه اسالمي پاره
  .مقابل زن و زن در مقابل شوهر بايست آنها را رعايت كند

باشد بايد توانايي مالي  عت اسالمي وقتي كه يك شخص آرزوي ازدواج را داشتهطبق شري
همان . اش برآيد داشته از نگاهي نفقه، مسكن، تربيه اوالد و غيره مشكل نداشته و از عهده

هاي در زمينه تامين نفقه و تربيه اوالد و مصارف ديگر دارد، زن هم  طوري كه شوهر مكلفيت
  .نقش عمده و انساني را به عهده دارددر و مسووليت فاميلي 

  انواع تفريق

  :اند باشد كه هر يك قرار ذيل تفريق در قانون مدني افغانستان داراي انواع مختلف مي

  تفريق به سبب عيب 

تواند مطالبه تفريق نمايد،  زوجه وقتي مي«: نمايد  قانون مدني افغانستان حكم مي176ماده 
 اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طوالني براي معالجه او كه زوج مبتال به مرضي باشد كه

  )1(».كه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد الزم باشد، به نحوي
متكي به قانون عيب يكي از اسباب حكم محاكم در جدايي بين زن و شوهر است ولي عيبي 

يان نگرديده كه فالن كه زوجه به اساس آن عيب، تقاضاي طالق نمايد در قانون مدني واضح ب
برجسته ) مرض(شود در قانون مدني فقط كلمه  عيب زوج سبب ايجاد طالق براي زوجه مي

  .است شده
تواند به محكمه مراجعه كرده تقاضاي تفريق نمايد كه شوهر او  بنابراين زوجه وقتي مي

 ذكري از آن تواند سبب تفريق گردد باز در قانون مدني مريض باشد اين كه چه نوع بيماري مي
تواند مطالبه  دارد كه زوجه وقتي مي  قانون مدني مقرر مي176شود به هر حال ماده  ديده نمي

تفريق نمايد كه زوج مبتال به مرض باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يامدت طوالني براي 
اعاده (گردد درقانون مدني  كه در ماده فوق مالحظه مي معالجه اوالزم باشد همان طوري

و توجه قرار گرفته است، به نحوي كه بيماري قابل عالج نباشد يا اعاده ) صحت مورد بحث 
  .تواند تقاضاي تفريق نمايد صحت به طول بيانجامد، زوجه مي

در زوج ) عيب(در قوانين ساير كشورها مانند قانون احوال شخصيه در مصر و سوريه وجود 
  .القول هستند فقه نيز به اين امر متفقباشد اكثر علماي  سبب حق تفريق براي زوجه مي

قانون مدني ايران نيز اين حق را به محكمه خانواده كه در صورت ناتواني جنسي و جنون و 
هاي مقاربتي كه باعث امتناع زوجه از مقاربت گردد، حكم به جدايي بين زوجين  ساير بيماري

  .است نموده
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  جدايي در تفريق 

است يا طالق هر كدام داراي بحث حقوقي جداگانه اين كه جدايي به سبب عيب فسخ 
باشد  زوجه قابل اخذ مي) مهر(باشد، در صورتي كه فسخ نكاح به دليل عيب صورت بگيرد  مي

كه نظر فقها در فسخ يا طالق . يا نه موضوعي است كه در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت
  . شدزوجه از زوج به دليل معيوب بودن زوج، نيز ذكر خواهد

 آگاهي زن قبل از نكاح

گاهي ممكن است زوجه از عيب مرد قبل از اين كه با او ازدواج كند آگاه باشد يا اين كه 
درحين نكاح از عيب مرد مطلع گردد با وجود اطالع از عيب و نقص با آن مرد ازدواج كند در 

اعلم و اطالع اقدام به تواند تقاضاي جدايي نمايد، زيرا كه زن ب اين صورت زن بعد از نكاح نمي
 قانون مدني نيز مقرر داشته كه هرگاه زوجه هنگام 177ماده . است عملي به ضررخود نموده

 اين قانون واقف بوده يا در صورت وقوع عيب 176اي ماده  نكاح ياقبل از آن به عيوب متذكره
لبه تقريق نمايد تواند مطا بعد از نكاح طور صريح يا ضمني به آن رضايت نشان داده باشد نمي

اند كه اگر زن از بيماري عنين مرد  بعض فقهاي عامه معتقد) عنين مرد(ولي در مورد بيماري 
)  استحسان(قبل از نكاح نيز مطلع بوده باز اجازه فسخ را دارد و استناد فتواي  آنها قاعده 

  .دانند ي ميكاف) فسخ(باشد اما فقهاي ديگر اطالع زن از عيب را به ساقط شدن اختيار  مي

  عيب بخصوص مرد 

  :گيرد عيب در وجود مرد، در صورتي كه مانع رابطه زناشوهري شود تفريق صورت مي
به شرط كه بعد از گذشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع به ) ناتواني جنسي شوهر( عنين -1

لبه كه زن بتواند تفريق را به علت عنين بودن شوهر مطا پس براي اين. شد محاكم رفع نمي
ه از  كند، مي تواند به محاكم ذيصالح عريضه تقديم و محكمه به شوهر ابالغ و مهلتي يك سال

شود، هرگاه يك سال از تاريخ  تاريخ تقديم عرض براي معالجه و رفع عيب به او داده مي
تواند  يعني مي. محكمه گذشت و عنين بودن شوهر رفع نشد، زن حق به هم زدن نكاح را دارد

  . فريق كنددرخواست ت
ناميده ) به فتح خا وتشديد يا(مردي كه اخته باشد، خصي ) اخته بودن مرد( خصأ -2
  .شود مي
  .اند ناميده) به فتح جيم( مقطوع بودن آلت تناسلي كه در فقه آن جب -3

شود هنگامي موجب حق تفريق براي زن است كه مانع ايفاي  كه معلوم مي اين عيوب، چنان
  .آيد شود و مرد نتواند مقاربت كند، در اين حالت تفريق به عمل مي وظيفه زنا شوهري مي

  :عيب ذيل موجب فسخ براي زن خواهد بود
   خصا،-1
   عنين به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد، و-2
  .اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد  مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه-3
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  عيب بخصوص زن 

  :عيب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد است
 قرن و آن عبارت از استخوان يا گوشت زايدي در آلت تناسلي زن است كه مانع نزديكي -1

  اند،  باشد عيب را عفل نيز ناميدههرگاه قسمت زايد گوشت. گردد شوهر با او مي
  ،)خوره( جذام -2
  ،)پيس( برص -3
  ،)يض و مجامعتدن دو مجراي بول و حيكي ش( افضأ -4
   زمين گيري، و-5
  .  نابينايي از هر دو چشم-6

هرگاه عيب كه موجب حق فسخ چه از جانب مرد باشد يا از جانب زن كه هر دو جانب به 
تداوي دوامدار ضرورت دارد اگر يكي از جانب اگر مرد سالم گردد پس از عمل جراحي و عيب 

  )2(.تواند نكاح را برهم زند هم دارنده حق مي
 جزام و سل و ديگر امراض صعب العالج چه در مرد و چه در زن به شرط آن كه اين -2

امراض تا يك سال قابل عالج نباشد و وجود اين امراض زندگي مشترك زوجين را دچار 
  .شود كه طرف مقابل بتواند نكاح را با حكم محاكم  فسخ نمايند مخاطره سازد، موجب مي

اقد اوصاف مذكور باشد سبب انحالل تفريق نخواهد شد ولي امراض صعب العالجي كه ف
بنابراين پيري و ضعف بنيه و يا امراض استخواني و نظاير آن هرچند غير قابل عالج باشد از 

  .گردد موارد انحالل و يا تفريق محسوب نمي

  عيب بخصوص زوجين
يف خاص عيب بخصوص مرد مثل عنين و نظاير آن كه بر اثر آن مرد قادر به انجام وظا

  .زناشويي نيست و يا عيب بخصوص زن، يعني عيوبي كه به موجب حكم محكمه منحل گردد
ر اساس تشخيص و اظهار نظر كارشناس حد اكثر  اگر امراض عنوان شده از طرف زن يا مرد ب

دهد تا خود را معالجه  ظرف مدت يك سال قابل معالجه باشد، محكمه به مريض مهلت الزم مي
گردد و اوراق و يا اسناد  مدت زن از مقاربت با شوهر معاف و گاهي ممنوع ميكند كه در اين 

  .امر نيز تا پايان مهلت مقرر بال اقدام خواهد ماند
شده به وسيله محكمه ذيصالح اگر مريض خود را معالجه نكرده  پس از انقضاي مهلت تعيين

ولي در موارد . نمايد  ميباشد، محكمه بر جدايي زوجين حكم صادر يا عالج موثر واقع نشده
اند، الزم نيست به مريض مهلت داده شود و محكمه  امراض كه غير قابل عالج تشخيص گرديده

نمايد كه اين حكم  پس از احراز غير قابل معالجه بودن مرض، حكم برجدايي زوجين صادر مي
  .تواند تفريق شده مي

  )3(.مهرالمثل را به زوجه بپردازددر حقوق مراكش اگر عيب به مرد تعلق گيرد بايد حداقل 
در حقوق سوريه اگر عيب به زن تعلق گيرد سبب جدايي زوجين شود و اين جدايي قبل از 

  )4(.گردد  قانون احوال شخصيه سوريه عمل مي59دخول صورت گيرد طبق ماده 
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  تفريق به سبب ضرر 

قانون مدني زوجه در  138باشد كه مطابق ماده  ضرر يكي از موارد ديگري از باب تفريق مي
كه ادعاي ضرر و زيان از طرف زوج نمايد و ضرر نيز به نحوي باشد كه ادامه معاشرت  صورتي

  .تواند از محكمه تقاضاي تفريق نمايد بين آنها غير ممكن گردد در اين صورت زوجه مي
 كند دارد كه هر گاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا  قانون مدني مقرر مي183ماده 

تواند از محكمه  كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، مي
ه نحوي استنباط مي. مطالبه تفريق نمايد شود كه اين ماده مربوط به ضرر  از مفهوم ماده فوق ب
گردد مانند اين كه ادامه زناشوهري،  شود و موارد بيماري را شامل نمي مادي و معنوي مي

ب سو استفاده زوج از اموال همسرش، يا نزاع شديد بين آنها توام با طعن و توهين به سب
اگر زوج همسرش را مجبور به . شخصيت زن، اذيت و آزار او به وسيله گفتار و كردار شود

ر اساس مذهب مالكيه  پديده اي كه جديداً رايج گرديده قاچاق مواد مخدر يا ساير موارد نمايد ب
صورتي كه شوهر اقدام به عملي نمايد كه ضرر بزرگ و كوچك متوجه زن گردد و و اماميه در 

زمينه كينه و دشمني فراهم شود، و داوري اقوام و خويشاوندان آنها نيز موثر واقع نگردد، 
 .تواند بين آنها به تفريق حكم كند كه تفريق حكم طالق باين را دارد محكمه مي

  تفريق در زمان فعلي 

است كه منشاي آن ضرر رساني، زوج  ني اشاره به ضرر و زيان در گذشته نشدهدر قانون مد
رده و بوده واز ايجاد آن ضرر چند وقت گذشته باشد و بعد از مدتي زوجه به اهميت ضرر پي ب

دوام معاشرت در چنين «: گويد  قانون مدني نيز كه مي183وم ماده تقاضاي تفريق نمايد از مفه
شود كه ضرري در محكمه قابل  استنباط مي» جين غير ممكن گرداندحالت را بين امثال زو

ضرري كه در گذشته به زن وارد شده قابل شنيدن . شنيدن است كه در حال جريان باشد
نيست مگر ضرري كه اثر آن در حال فعلي باشد مثالً شوهر همسر خود را مجبور به عمل 

نمايد  و محكمه زن را به حبس محكوم ميكند پليس آن زن را باز داشت  قاچاق مواد مخدر مي
زيرا اثر . تواند به محكمه مراجعه و تقاضاي جدايي نمايد بعد از سپري شدن دوره زندان زن مي

باشد در حال جريان است و دوام زندگي مشترك براي زن كه  ضرر كه اعم ازمادي و معنوي مي
 قابل پذيرش نيست همچنين گذشته تلخي را تجربه نموده و سبب آن نيز شوهرش بوده عقالً

زيرا ادعاي ضرر نبايد از ممكنات باشد، . باشد ادعاي ضرري نسبت به آينده نيز پذيرفتني نمي
  .بدين معنا كه ممكن است در آينده ضرر ايجاد شود و ممكن است ايجاد نشود

كند  ها فرق مي است ولي عنوان هاي اسالمي پذيرفته شده تفريق به سبب ضرر در اكثر كشور
است كه از محكمه  به زن اجازه داده» سوء معاشرت«بعضي از كشورهاي اسالمي تحت عنوان 

تقاضاي طالق نمايد و سوء معاشرت نيز در حدي باشد كه زندگي زنا شوهري درآن وضعيت، 
قابل دوام نباشد مالك تشخيص اين كه چه رفتار وكردار سوء معاشرت است و تعيين درجه 

  .باشد  به ادامه زندگي زناشوهري نباشد مربوط به عرف هر جامعه ميشدت آن كه زن قادر
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  تشخيص ضرر

هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده و زوجه به   قانون مدني افغانستان186و185طبق مواد 
باشد، محكمه دو شخص را به حيث حكم جهت اصالح بين زوجين  ادعاي خود اصرار داشته

  :نمايد تعيين مي
شخص عادل بوده يكي از اقارب زوج و ديگري از اقارب زوجه باشد اگر اقارب  حكم بايد -1

گردد كه از احوال زوجين معلومات كافي  زوجين موجود نباشد حكم از اشخاص تعيين مي
  .داشته به اصالح بين زوجين قادر باشد

ا داري ايف  حكم بايد در محكمه سوگند ياد نمايد كه وظيفه خود را به عدل و امانت-2
باشد، حكم و قاضي علل اختالف بين زوجين را  كند و قادر به اصالح بين آنان نيز مي مي

  .كند تحقيق نموده و در به وجود آوردن مصالحه بين آنها كوشش مي
رسد كه حكم مالك تشخيص ضرر وارده به زوجه بوده و  با توجه به مطلب فوق، به نظر مي

ن مصالحه ايجاد كند و قاضي درحكم خود نظر نمايد كه بين زوجي در عين حال تالش مي
  .گيرد را مد نظر مي) داوران(حكم 

و آن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها  «:فرمايد خداوند متعال مي
 اگر نگران جدايي ميان آنان بوديد حكمي را از خانواده مرد و حكمي را )5( سوره نساء34آيه » 

  .ن براي تصميم گيري درآشتي نزد آنها بفرستيداز خانواده ز

  تفريق به سبب غيابت

هرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از :  قانون مدني افغانستان چنين صراحت دارد194ماده 
تواند از  كه زوجه از غيابت وي متضرر شود مي آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتي

مالك دارايي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامين محكمه مطالبه تفريق نمايد گرچه زوج 
  .كرده بتواند
است   قانون مدني افغانستان مدت سه سال غيابت زوج را مالك در جدايي دانسته194ماده 

  )6(.ولي در مورد مدت غيابت شوهر بين مذاهب اسالمي اختالف نظر وجود دارد
) مالكي و حنبلي(به اساس مذاهب مثالً نظر به قانون مدني كشورهاي مصر و سوريه كه 

است هرگاه زوج به مدت طوالني مفقود االثر يا محبوس شود و زوجه در اثر آن  تنظيم گرديده
هم  زوجه  با آن. دچار ضرر و زيان گردد ولو كه مخارج زوجه از اموال مفقود االثر تامين شود

ب از حديثي استنباط حق دارد كه به محكمه مراجعه كرده تقاضاي طالق نمايد اين مطل
رر پذيري ضرر رساني و ض«: اند  نقل قول شده كه ايشان فرموده)ص(كه از پيامبر اسالم: شود مي

همچنين در موارد غيابت نظر ديگري را دكتر زحيلي از نظر ) 7(».در اسالم پذيرفتني نيست
 همچنين )8(دباش است كه مدت غيابت زوج يك سال يا بيشتر مي هاي مالكي نيز نقل كرده فقه

باشد او اين نظر را از دستور خليفه  امام ابوحنيفه نيز فتوا داده كه مدت غيابت شش ماه مي
اند كه ايشان به مجاهدين فرمان داده بودند كه فقط شش ماه خانه خود را  دوم استنباط نموده

اثر سيد رسد راي ابوحنيفه آن طوري كه در كتاب فقه خانواده   اما به نظر مي)9(.ترك كند
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نبوده بلكه راي ابوحنيفه در ) غايب(كه اشخاص مفقود االثر  مصطفي محقق آمده، در مواردي
كند و در صدد  باشد كه مدت شش ماه منزل خود را بدون دليل ترك مي مورد اشخاصي مي
باشد زيرا دستور خليفه دوم اسالم نيز در مورد كساني است كه مدت  اش مي اذيت وآزار زوجه

داشتند و از بيم اين كه همسران آنها دچار فساد  يشتر در جبهه جنگ حضور ميششماه ب
راي ) غايب(اخالقي و ساير معاذير نشوند، چنين فرماني صادر كردند، در مورد مفقوداالثر 

است و ازمالكي نيز نقل قول وجود دارد كه با  آمده) كنزفارسي(ديگري از ابوحنيفه در كتاب 
مفتي نصرالدين كرماني كه از شارحين . زحيلي بيان داشته تفاوت داردمطالبي كه دكتر وهبه 
 90گويد ميان زن مفقود و ميان مرد مفقود تفريق نكند تا  باشد، مي مذهب امام ابوحنيفه مي

سال نگذرد و به قول امام مالك رحمته اهللا عليه بعد از چهارسال قاضي حكم به تفريق كند اگر 
  .دارد و پس از آن هر كسي را  خواهد شوهر كند ات نگهطلب كند آن زن پس عدت وف

 قانون مدني 194اند طبق ماده  در قانون مدني ايران مدت غيابت را چهارسال قبول كرده
  )10(.است افغانستان هم مدت غيابت سه سال و يا زياده از آن را تعيين نموده

  تقاضاي تفريق توسط زوجه شخص غايب

  نستان  قانون مدني افغا195ماده 
اند بدين نحو كه محكمه تقاضاي تفريق  تفريق از جانب زوجه شخص غايب را مطرح نموده

دارد كه  زوجه شخص غايب را استماع نموده و موضوع تقاضاي تفريق را كتباً به زوج اعالم مي
  .زوج به منزل مسكوني خود حاضر گردد

  .كند حكم مياگر زوج همچنان به غيابت خود ادامه بدهد محكمه به تفريق 
كسي است كه مدت مديدي از وطن خود دور بوده و هيچ كسي ) مفقوداالثر(در واقع غايب 

گردد كه  از زنده بودن يا فوت او اطالع ندارد موضوع ترك منزل مشترك وقتي مطرح مي
شخص وظايف همسري را ترك كرده و در محل ديگري زندگي كند كه در اين حالت زنده 

باشد اما قدر مسلم اين است  د ولي ممكن است مكان مشخصي نداشتهباش بودنش حتمي مي
دارد، موضوع را به   قانون مدني مقرر مي195كند ماده  كه در كدام شهر و كشور زندگي مي

نمايد، نيز موضوع ترك منزل را تفهيم  زوج غايب كتباً اعالم نموده و مدتي را تعيين مي
باشد كه به خواست زوجه نيز  تگاه غايب مطلع مينمايد بدين معنا كه محكمه از اقام مي
باشد در صورت اطالع زوجه از مكان و زنده بودن زوج، حكم قضيه  تواند از زوج اطالع داشته مي

 و نيز )11(دارد بدون عذر معقول غايب گردد  ق م  بيان مي194فرق خواهد كرد همچنين ماده 
بيان كننده زنده ) ل به غيابت خود ادامه بدهدبدون عذر معقو(دارد   مقرر مي195 ماده 2فقرة 

  )12(.بودن و مشخص بودن اقامتگاه زوج است
 مربوط به شخص مفقوداالثر باشد در واقع 195و194توان قبول كرد كه مواد  بنابرين نمي

شود گفت كه اين حكم مربوط به اشخاص غايبي است كه وظايف همسري را ترك  مي
در قانون مدني مساوي با ترك منزل است در ) غايب(ذيريم كه كلمه بنابراين اگر بپ. اند نموده

 .اين صورت در قانون مدني حكمي در ارتباط با مفقوداالثر وجود ندارد
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  تفريق به سبب حبس زوج 

هرگاه زوج به حكم قطعي محكمه به ده سال يا  ، قانون مدني افغانستان196مطابق ماده 
تواند تقاضاي تفريق  زوجه مذكور بعد از پنج سال انتظار ميبيشتر از آن محكوم به زندان شود 

  . باشد نمايد، گرچه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته

  تفريق به اساس مرتد شدن زن ياشوهر 

قابل ذكر است كه مرتد شدن زوجين يكي از داليل تفريق بين آنها بوده در حالت ارتداد، 
  .شود ه كه مطابق آن احكام عملي ميدين اسالم بين روابط زوجين حكم نمود

  : فرمايد  سوره بقره مي221خداوند متعال در آيه 
  » . نكاح نكننددكه ايمان نياوردن مردان مشرك تا زماني«: ترجمه

كند و اين مطلب در قانون مدني  مطابق به اين آيه هيچ مسلمان با غير مسلمان ازدواج نمي
  .است اكثر كشورهاي اسالمي آمده

ازدواج زن مسلمان با مرد غير «:  وانمود ساخته92 مدني افغانستان نيز در ماده قانون
  » .تواند با زن اهل كتاب ازدواج نمايد مسلمان باطل است، مرد مسلمان مي

 قانون مدني مربوط به زماني است كه زن 92بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه ماده 
ر يكي از زوجين مرتد شود به چه نحو بين آنها جدايي ومرد ازدواج  نكرده باشند حال اگ

  :گيرد صورت گيرد در اين زمينه نزد فقها نظرياتي وجود دارد كه ذيالً مورد بررسي قرار مي

  مرتد شدن زوجه در تفريق

امام ابوحنيفه و ابويوسف به اين باوراند كه هر گاه زوجه مرتد شود بدون تصميم مرد در 
  .شود و نياز به حكم فسخ نيست ا باطل ميمورد طالق، نكاح آنه

اما اگر «: نويسد در اين مورد مفتي نصيرالدين كرماني در مساله پنجم درباب نكاح كافر مي
 قانون مدني افغانستان 133 ماده 2فقره ) ج(جز » .زن امتناع از اسالم آورده به اتفاق فسخ بود

كه زوج او مسلمان  مسلمان شدن در صورتيامتناع زوجه غير كتابي از «: نيز وانمود ساخته كه
 قانون مدني افغانستان 132و فسخ طبق ماده . شود موجب فسخ عقد ازدواج مي» باشد شده

عبارت از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد و يا بعد از آن به نحوي كه مانع 
  .دوام ازدواج گردد

  در ايجاد تفريق ) شوهر(مرتد شدن زوج 

شود  گردد يا باطل شمرده مي شود عقد نكاح بين زوجين فسخ مي كه زوجه مرتد ميوقتي 
كه در بحث مرتد شدن زوجه تذكر يافته، ولي هرگاه زوج مرتد شود عقد نكاح به  همان طوري

  گردد؟ آيا عقد نكاح فسخ گردد يا باطل شمرده شود؟  چه نحو زايل مي
غير مسلم جواز ندارد ولي بعد از عقد نكاح  بادر اين مطلب شك وجود ندارد كه نكاح مسلمه 

تعيين شده ) مهر(بيند يعني او مطابق حكم فسخ مستحق  اگر نكاح فسخ شود زوجه ضرر مي
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 قانون 98تواند در اين زمينه در قانون مدني كدام حكم خاص وجود ندارد ولي مطابق ماده  نمي
 وفات يكي از زوجين گرچه قبل از كل مهر با وطي، خلوت صحيحه يا(دارد  مدني كه مقرر مي

  .)گردد دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد الزم مي
گردد از طرف ديگر كلمه الضرر  مطابق ماده فوق زوجه در صورت فسخ نكاح مستحق مهر مي

  .وجود دارد كه بنابراين زوجه نبايد ضرري را متحمل شود

  نتيجه 

رسيم كه تفريق از نظر  عمل آمده به اين نتيجه ميبا توجه به مباحثي كه در مورد تفريق به 
اسالم يك حكم جايز و مشروعي است و در صورت تحقق شرايطي كه ذكر گرديده تجويز 

گردد، طبق قانون  تفريق به پيشنهاد زوجه روي داليل نامبرده به محكمه ارايه مي. شود مي
ض باشد كه اعاده صحت وي غير نمايد كه زوج مبتال به مر مدني وقتي زوجه مطالبه تفريق مي

  .ممكن يا مدت طوالني براي معالجه وي الزم باشد
 قانون مدني هرگاه زوج يك سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب 194طبق ماده 

  .تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد كه زوجه از غيابت وي متضرر شود مي گردد، در صورتي
 سال و يا بيشتر 10رگاه زوج به حكم قطعي محكمه به مدت  قانون مدني ه196طبق ماده 

  .تواند تقاضاي تفريق نمايد از آن محكوم به زندان شود و زوجه بعد از پنج سال انتظار مي
باشد و همچنان  تواند داشته فرضاً در ارتباط با جلوگيري از تفريق، جامعه نقش مهمي مي

تواند   غيره مي ها و  تلويزيون، مجالت و روزنامههاي گروهي ارتباط جمعي مثالً راديو، رسانه
  .مطالب را انعكاس دهند، مگر مطابق احكام شريعت و قانون امر حتمي و الزمي است

  منابع 
  .176 قانون مدني، جدل اول، ماده -1
  .213 و211، صص 1382جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال / حقوق خانواده/  داكتر صفايي، سيدحسين-2
  .309 همان، صص -3
  .304 همان، صص -4
  .34 قرآن كريم، سوره نساء، آيه -5
  .194 قانون مدني، جلد اول، ماده -6
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، / تحليل فقهي حقوقي خانواده، نكاح وانحالل آن/  محقق داماد، سيد مصطفي-7

  .1367چاپ ششم، سال 
  . همان-8
  . همان-9
  .239 پيشين، داكتر صفايي، حقوق خانواده، ص - 10
  .194، جلد اول، قانون مدني افغانستان، قانون مدني جلد اول، ماده 194 ماده - 11
  .195 همان، ماده - 12



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قانونيار رخشانه حضرتي

  

  

  

  مقدمه 

را به عناوين بشر همواره در دفاع از حقوق و آزادي مال و جان خويش، متخلف و متجاوز 
مختلف به جزاي اعمال آن رسانده و جامعه نيز در طول تاريخ براي نظم، آرامش و امنيت مردم 

ولي با وجود اين كه تا كنون . است و تنبيه مجرمين با تطبيق مجازات واكنش نشان داده
ز از ها و مجازات در مورد مجرمين اجرا گرديده اما تا هنو ترين و شديدترين شكنجه بيرحمانه

  .است ازدياد مجرمين جلوگيري نشده
وقتي مجازات حبس جز مجازات اصلي بعد از جزاي اعدام پذيرفته شده، تعديلي در شدت 

هاي اصالحي و تربيتي و يا  ديري نگذشت كه به علت عدم اجراي روش. مجازات تلقي گرديد
جوامع كنوني كه در  درماني در محابس مفاسد و اضرار جزاي حبس آشكار گرديد با اين

ر قراري  مجازات حبس بعد از اعدام مهمترين سالح و ابزار دفاع اجتماعي در مبارزه با جرايم و ب
نظم و امنيت است و تحقيق و بررسي نيز براي ارايه بهترين روش اصالحي و تربيتي و تغيير 

بول عامه ليكن جزايي كه به عوض جزاي حبس مورد ق. انواع مجازات در قانون جزا ادامه دارد
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شود با تطبيق مجازات، اجراي روش آزادي با   قرار گيرد، تعيين شده نتوانسته و سعي مي
داري محكوم در موسسات باز، حبس اخير هفته و انتقال به  مراقبت، رژيم نيمه آزاد، نگه

زيرا هدفي كه اجتماع از مجازات . المنفعه و غيره مفاسد محابس، جلوگيري شود كارهاي عام
 تربيت ، تولدهنگامباشد كه آيا فردي كه از  مي ن يا جزاي حبس دارند، مورد سوالمجرمي

است آيا در مدت چند ماه در  صحيح نداشته و با مشكالت مادي و معنوي هم مواجه بوده
و تربيت مجدد، مي داري افراد در   به چه نوع و به چه وسيله، آيا نگه شود؟  محبس اصالح 

خواهد بدانند كه محبس چه   وحشت دارند ولي باكنجكاوي ميچهارديواري محبس ترس و 
المللي قرار   همين امر محابس را در زمره مسايل بين گذرد؟ محيطي است و در آنجا چه مي

  .است داده
  :باشند شوند، دودسته مي  متهمين و محكوميني كه وارد محبس مي

  دسته اول

هاي   و در لحظه ورود به محبس، با قدمشوند  باشند كه بار اول وارد محبس مي افرادي مي
زده كه حاكي از ترس، اضطراب و تشويش رواني است از شرمساري  لرزان وحالت وحشت

باشند، با بسته شدن درهاي آهنين محبس، رابطه شان با  سرافگنده غرق درياي غم و اندوه مي
  .گردد  اجتماع و محيط آزاد قطع و زندگي جديد در محبس آغاز مي

  دومدسته 

دانند براي مدتي بايد در محبس به سر برند و زندگي را به   اي هستند كه مي مجرمين حرفه
هاي مجرمانه براي استراحت با ارتكاب جرايم  كام خود تلخ نمايند و گاهي نيز خسته از فعاليت

  .كنند  مشهود، عمداً به محبس مراجعت مي
فكيك و طبقه بندي محبوسين از اركان بناء با توجه به دو مورد فوق، شناسايي شخصيت، ت

  .رود هاي اصالحي و تربيتي به حساب مي اساسي اجراي روش
هاي اصالحي و تربيتي بايد به محبوسين افهام و تفهيم گردد تا آنان با  هدف از اجراي روش

هاي مذكور را بپذيرند و با عزم راسخ در تزكيه نفس، تهذيب اخالق،  ميل و رغبت، اجراي روش
ار وكردار خود كوشيده و كارهاي ارجاعي را بانهايت دقت الزم، انجام دهند و براي بازگشت رفت

  .به زندگي عادي اجتماعي آماده و به آينده اميدوار گردند
هاي اصالحي و تربيتي و يا درماني، حقوق محبوسين تا آنجايي كه خللي به نظم  اجراي روش

انين و مقررات موجود نباشد، بايستي محترم شمرده و آرامش محبس وارد نياورد و مغاير با قو
  .شود

  :باشد حقوق محبوسين قرار ذيل مي
رعايت نظافت و بهداشت، انجام مراسم مذهبي، تهيه وسايل ضروري زندگي، تغذيه كافي، 

اي و هنري و تنظيم  تقويت روحيه آنها با اجازه مالقات و مكاتبه، آموزش علمي، حرفه
و همچنان تمام محكومين از اصل تساوي حقوق برخوردار باشند و با . ستهاي تفريحي ا برنامه
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. تمام آنها برخورد يكسان صورت گيرد و هيچ يك برديگري رجحان و برتري نداشته باشند
هاي اصالحي و تربيتي است، نبايد جنبه انتفاعي و  اشتغال به كار آنها كه به اساس روش

وسيله آموزش و عادت دادن مجرمين به نظم و انضباط، كار، بايد . باشد برداري داشته بهره
در . ترغيب و تشويق آنان براي كسب معاش و تامين ضروريات زندگي در محيط عادي باشد

گيري از و قوع و يا  نهايت هدف غايي از اجراي جزا، حفظ آرامش و امنيت اجتماعي يا پيش
هاي  ار فرد مستلزم اجراي روشتكرار جرم است ليكن تغييردادن طرز تفكر، رفتار و كرد

  .باشد اصالحي و تربيتي در دوره نسبتاً طوالني مي
آماده نمودن محبوس براي آزادي از محبس، زمينه كار، وسيله معاش، تهيه مسكن و تقويت 

  .باشد رواني براي پيشگيري از جرم نهايت ضروري مي
طبق آمار ارزيابي كرد تمام توان  هاي اصالحي و تربيتي را در محابس نمي پيشرفت برنامه

هاي امنيتي و  عوامل و تغييرات و تحوالت اجتماعي، اقتصادي، قانونگذاري، طرزفعاليت سازمان
هاي مذكور در اجراي  هاي قضايي، مخصوصاً همكاري مردم با سازمان انتظامي دستگاه

هاي گروهي  هبا كمك رسان. گيري از تكرار جرم موثر است  هاي اصالحي و تربيتي و پيش روش
گيري از وقوع جرايم و لزوم همكاري مردم با دولت  وسايل ارتباط جمعي بايستي طرز پيش

هاي خيريه، براي رفع مشكالت  براي عموم توجيه و تفهيم گردد تا آنان با مشاركت سازمان
گناهي آنها، تهيه مسكن و  مادي و معنوي خانواده محبوسين و سرپرستي اطفال معصوم و بي

شده در خانواده سهيم شوند و اجراي   و ايجاد كانون محبت براي پذيرش محبوسين آزادكار،
ه تدريج تصور  برنامه هاي علمي در محبس و موسسات اصالحي و تربيتي امكان پذير شده و ب

هاي جديد و عدم امكان اصالح و تربيت محبوسين از اذهان  غير علمي بودن اجراي روش
  .عمومي زدوده گردد

  :توان ذيالً نام برد باشد، مي هاي حقوق بشر را كه در محابس هم قابل تطبيق مي ين نورمبهتر
 حق حيات، حق صحت، حق كار، حق تعليم و تربيه، حق تغذيه مناسب، حق آزادي بيان، 
حق محاكمه عادالنه توسط قانون، حق مالقات، حق سالمتي جسمي و روحي و عدم شكنجه و 

ها به عنوان محالت سلب آزادي كه جمعيت كثيري از  خانهتوهين در محابس و توقيف
حقوقي كه درفوق تذكر يافت از اهميت فراواني . برند سر مي محكومين و متهمين در آنجا به

توان از محابس آن   دموكراسي را در هر كشور مي: اند باشد طوري كه گفته ردار ميبرخو
وق بشر باور داريم و رعايت آن را در محابس هاي حق ما با اكثر اصول، قواعد و ارزش» .شناخت

در اثر تحوالت اخير در كشورما، ماهيت و اهداف . دانيم  ها بسيار ضروري و مهم مي و توقيفخانه
ر اساس موافقه شوراي محترم وزيران و با توجه به . ها نيز متحول گرديد محابس و توقيفخانه ب

قوق بشر مبني بر اين كه دركشف جرم، شده حقوق و حمايه از اصول ح هاي قبول پرنسيپ
ها از وزارت  تعقيب و تطبيق حكم از يك مرجع عدلي صورت نگيرد، اداره محابس و توقيفخانه

رياست دولت 10/1/1382 مؤرخ3داخله كه مسوول كشف جرم است مجزا و قرار فرمان شماره 
كننده حكم و فيصله  طبيقانتقالي اسالمي افغانستان به وزارت عدليه كه ضمناً يكي از مراجع ت
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اين انتقال در شرايطي صورت گرفت كه تمام محابس در . شد باشد، انتقال داده محكمه نيز مي
در شرايط جديد در محابس، تنها . اند هاي زيادي مواجه بوده افغانستان تخريب شده و به چالش

دي ظلم و به گيرد چون ما معتقد هستيم كه سلب آزا باالي مجازات محض تكيه صورت نمي
شود، مجازات در محبس به اضافه سلب آزادي ظلم و   تنهايي خودش يك نوع جزا شمرده مي

كننده  بي عدالتي بوده و به هيچ صورت قابل اغماض نيست، شرايط داخل محبس بايد تامين
تجربه نشان داده كه همه جزاهاي سنگين و وحشتناك در . تمام حقوق محبوسين باشد

  . است كارساز نبودهگاهي  محبس هيچ
هاي اصالحي و تربيتي  هاي جديد علمي و روش ها و تيوري ما آرزوداريم كه با تطبيق شيوه

  .در محابس وضع محبوسين بهتر خواهد گرديد
است در برگيرنده تمام جوانب  ها كه جديداً توشيح و نافذ گرديده قانون محابس و توقيفخانه

هاي جديد اصالحي  هاي پرسونل و روش  و مكلفيتمختلف حقوق بشر براي محبوسين، حقوق
هاي دولت با محابس و  ها و همچنان روابط و همكاري ارگان خانهربيتي در محابس و توقيفو ت

هاي دولت را در راستاي تطبيق قانون محابس و  كه ذيالً همكاري ارگان.باشد ها مي خانه توقيف
  :گيريم ها به مطالعه مي خانه توقيف

  رات ذيربطهمكاري ادا

ها بايد  هاي دولت در ساحه تطبيق قانون محابس و توقيفخانه در رابطه به همكاري ارگان
ها منتشره جريده رسمي شماره   قانون محابس و توقيفخانه13خاطر نشان ساخت كه ماده 

ها، رهبري امورآن و  هاي محابس و توقيفخانه  در مورد تنظيم موثر فعاليت1386 سال 932
  :ها و ادارات مربوط چنين صراحت دارد هاي وزارت ختن فعاليتهماهنگ سا

ه منظور تنظيم موثر فعاليت: ماده سيزدهم ها، رهبري  هاي مربوط به محابس و توقيفخانه ب
ها و ادارات ذيربط در زمينه، شوراي عالي  هاي وزارت امور آن و هماهنگ ساختن فعاليت

  :گردد  ميها به تركيب ذيل تشكيل  محابس و توقيفخانه
   وزير عدليه به حيث رييس؛-1
  و؛حيث عضه رنوالي ب معاوون لوي سا-2
  و؛حيث عضه صالحيت ستره محكمه ب  نماينده با-3
   معيين وزارت امورداخله به حيث عضو؛-4
   معيين وزارت صحت عامه به حيث عضو؛-5
   معيين وزارت معارف به حيث عضو؛-6
  ه حيث عضو؛ معيين وزارت كار و اموراجتماعي ب-7
   معيين وزارت امور زنان به حيث عضو؛-8
   معاوون رياست عمومي امنيت ملي به حيث عضو؛-9
   نماينده كميسيون مستقل حقوق بشر به حيث عضو؛-10
و به تشخيص وزير عدليه به حيث عضو، يك نماينده از جامعه مدني-11    
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  .ها به حيث منشي  رييس عمومي محابس و توقيفخانه-12
 قانون متذكره در مورد رهبري امور محابس و برگزاري جلسات 15و 14ن مواد همچنا

  :است بيني نموده شوراي عالي محابس احكامي را پيش

  همكاري وزارت صحت عامه

حق حيات، حق صحت و انرژي، براي زندگي كردن در پرتو حقوق بشري محبوسين در نظر 
دك در تخصيص داده شده، رياست است، در حالي كه براي محبوسين پول ان گرفته شده

تواند از مقدار پولي كه در اختيار آن قرار دارد يك مقدار ادويه و  عمومي محابس به تنهايي نمي
هاي مخصوص محبس آماده سازد، بلكه وزارت صحت عامه منحيث  لوازم طبي به كلينيك

هاي  به كلينيكارگان همكار با رياست عمومي محابس وزارت عدليه ادويه و لوازم طبي را 
سازد و در حصه تداوي محبوسين مريض كمك و همكاري  ها آماده مي محابس و توقيفخانه
ها منتشره  چنانچه ماده هفدهم مقرره تنظيم امور محابس و توقيفخانه. همه جانبه نمايد

  :  در مورد همكاري وزارت صحت عامه چنين مشعر است1386 سال 935جريده رسمي شماره 
عدليه مكلف است به همكاري وزارت صحت عامه جهت تداوي و معالجه  وزارت - 1 

هاي مركز و واليات، مراكز  محبوسين و اشخاص تحت توقيف مريض در محابس و توقيفخانه
  .صحي دايماً فعال را ايجاد نمايد

اند عالوه برمعاينة محبوس و  ها مكلف  مسوولين مراكز صحي محابس و توقيفخانه- 2 
يف مريض حداقل هر ماه يك بار محبوسين و اشخاص تحت توقيف را معاينه اشخاص تحت توق

  . صحي نمايند
خانه مكلف است تدابير صحي را طوري اتخاذ نمايد كه احتياجات  اداره محبس و توقيف-3

  .خانه تامين گردداوي مريضان در داخل محبس و توقيفمعالجه و تد
ظف  ساري حسب تجويز طبيب مو به امراض محبوسين يا شخص تحت توقيف مبتال-4

  .گيرد  تحت تداوي قرار مي
 هرگاه امكان معالجه و تداوي محبوسين و اشخاص تحت توقيف در داخل مركز صحي -5

 ماده بيست و هفتم قانون محابس 2 ممكن نباشد، طبق حكم مندرج فقره توقيفخانهمحبس و 
  . توانند   تداوي قرار گرفته مي تحتتوقيفخانه در مراكز صحي خارج از محبس و توقيفخانهو 
 هرگاه طبيب موظف از اعاده صحت محبوس يا شخص تحت توقيف تصديق نمايد، در -6

  .گردد   مربوط، دو باره منتقل ميتوقيفخانهاين صورت به محبس و 
 در صورتي كه محبوس يا شخص تحت توقيف عمداً به جان خود صدمات وارد نمايد، -7

  .گردد  ب خود وي اخذ ميمصارف تداوي آن از حسا
تصميم اخذ مصارف تداوي از محبوس يا شخص تحت توقيف توسط آمر محبس يا 

  .گردد  گيري متخصص امراض رواني اتخاذ مي  بعد از مطالعه و نتيجهتوقيفخانه
باشد، ادارة   هرگاه طبيب تشخيص نمايد كه وضع صحي محبوس، رو به وخامت مي-8

   .دهد  ع مي از موضوع به اسرع وقت به اقارب وي اطالتوقيفخانهمحبس و 
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باشد كه به  صحت و حيات از جمله حقوق بشري محبوسين و اشخاص تحت توقيف مي
هاي صحي وجود ندارد،  در محابس واليات تا هنوز كلينيك. شدت در معرض خطر قرار دارد

و لوازم طبي كه در طبيبان مجرب و مسلكي آماده كار كردن در محابس نيستند و ادويه 
بناء اگر به وضع . شود، جوابگوي نيازمندي واقعي محبوسين نيست  اختيار محابس قرار داده مي

گردد تا به امراض ساري و   الصحة محبوسين توجه صورت نگيرد، باعث مي بهداشت و حفظ
  .مزمن مبتال گردند

  همكاري وزارت معارف

 اشخاص تحت توقيف همكاري وزارت معارف با در رابطه به حق تعليم و تربية محبوسين و
هر محبوس حق دارد به خاطر رشد و . باشد اداره محبس و توقيفخانه الزم و حتمي مي

و اين حق . هاي خود تعليم و تربيه ببيند و به نفع خود و جامعه كاركنند شكوفايي استعداد
ها و مقررة  ابس و توقيفخانهنتنها از لحاظ حقوق بشري بلكه براي تطبيق غايي احكام قانون مح
  .باشد مربوط آن جهت تجديد تربيت و اصالح محبوسين نيز ضرور مي

تواند به تنهايي مواد و لوازم درسي را  رياست عمومي محابس با امكانات اندكي كه دارد، نمي
لذا به كمك و همكاري وزارت معارف نياز دارد تا . براي تعليم و تربيه محبوسين تهيه نمايد

وزارت معارف در قسمت . باشد هاي موثر را داشته رحصه تعليم و تربيه محبوسين پروگرامد
اعزام معلمين تدريسي، سوادآموزي و مربيان سپورت و ارسال مواد درسي كمك و همكاري 

 سال 935 منتشره جريده رسمي شماره توقيفخانه مقرره محابس و 20چنانچه مادة . نمايد  مي
  : صراحت دارد در مورد چنين 1386
هاي محبوسين و اشخاص تحت توقيف در  به منظور اشتغال، تقويت اراده و رشد استعداد«

هاي آموزش حرفوي و سواد آموزي به همكاري وزارت كار و امور  ها، كورس توقيفخانهمحابس و 
اجتماعي شهدا و معلولين، وزارت معارف و ساير ادارات دولتي و موسسات غير دولتي و خيريه 

  ».گردد  امور مربوط به آن حسب احوال طبق اليحه جداگانه تنظيم مي. تواند  ايجاد شده مي
ها مسووليت دارند به كمك و همكاري ادارات دولتي و  همچنان اداره محبس و توقيفخانه

هاي را مجهز با كتب ديني، علمي، اخالقي، فني و  موسسات غير دولتي و خيريه كتابخانه
  .شده در ساعات معين به مطالعه بپردازند د تا محبوسين و اشخاص توقيفمسلكي ايجاد نماي

  همكاري وزارت كار و امور اجتماعي

باشد از لحاظ تجديد تربيت و اصالح و  حق كار محبوسين برعالوه اينكه حقوق بشري مي
 و شود تا از اين طريق بتوانند، اطفال  همچنان از لحاظ آن كه بنيه اقتصادي آنها تقويه مي

  .باشد فاميل خود را اعاشه و اباته نمايند، قابل اهميت مي
باشد و اين  پذيرد كه تصدي صناعتي محابس فعاليت الزم را داشته اين حق زماني تحقق مي

بخشد و به همين منوال كمك مالي زيادي را به   بخش خود كفايي محابس را نيز تقويت مي
ابس كشور ما محل مناسب براي فعال شدن در مح. نمايد  ساير ادارات دولتي عرضه مي
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گونه تخصصي در مورد نيست و محبوسين اگر  هاي توليدي وجود ندارد و از جانبي هيچ شاپ
 نفر 350در كشور ما به تعداد . آورد باشند يك مصروفيت سالم را بار مي كار مناسب داشته

.  بسيار ناچيز استكه به تناسب تعداد محبوسين. باشد محبوس مصروف كارهاي حرفوي مي
ي خصوصي در زمينه كار با وزارت  ها هاي دولتي و شركت وزارت كار و امور اجتماعي، تصدي

هاي توليدي بخش صنعتي محابس و  عدليه در قسمت تهيه وسايل مورد ضرورت شاپ
 33طوري كه ماده . همچنان درحصه تعيين ساعات كار براي محبوسين همكاري و توجه نمايد

  :ها در رابطه چنين مشعر است بس و توقيفخانهقانون محا
هاي صناعتي وزراعتي محابس مربوط را از طريق  توانند فعاليت   ادارات محابس مي-1

ها مطابق احكام  ساعات كار و رخصتي. هاي خصوصي تنظيم نمايند هاي دولتي و شركت تصدي
  .گردد  قانون كار عيار مي

هاي معمولي معاف بوده،  كار از ساير كار صنعت محبوسين زراعت پيشه، هنر پيشه و -2
  .توانند مطابق حرفه و شغل كارهاي مربوط را انجام دهند مي
الزحمه از طرف  اندازه حق. الزحمه دريافت نمايند  محبوسين حق دارند، در مقابل كار، حق-3

  ».گردد  شوراي عالي محابس تعيين و تثبيت مي
ها در مورد احكام مفصلي را  مقرره محابس و توقيفخانههمچنان مواد بيستم و بيست وچهارم 

  .است بيني نموده پيش

  همكاري جامعه مدني

هاي حقوقي و  باشد كه درحصه انجام فعاليت جامعه مدني مصروف خدمات اجتماعي مي
اي، فرهنگي، تفريحي و صحي به نفع  هاي تعليمي، آموزش حرفه اقتصادي و يا تطبيق برنامه

  .نمايند  ها همكاري و كمك مي توقيفخانهص تحت توقيف با محابس و محبوسين و اشخا
هاي  المللي، موسسات غير دولتي و سازمان هاي موسسات بين تواند، كمك اداره محبس مي

ها و نيز مساعدت به محبوسين و اشخاص  خيريه را به منظور بهبود امور محابس و توقيفخانه
  .ايدهاي شان جلب نم تحت توقيف يا خانواده

ها راجع   مقرره محابس و توقيفخانه26ها و ماده   قانون محابس و توقيفخانه30چنانچه ماده 
  :است به نقش و فعاليت جامعه مدني چنين احكامي را پيش بيني نموده

  30ماده 

اند،  اي كه مصروف انجام خدمات اجتماعي هاي اجتماعي سسات غير حكومتي و سازمانو م-1
ها فعاليت نمايند، مشروط بر اينكه به نفع  اخل محابس و توقيفخانهتوانند كه در د  مي

محبوسين و اشخاص تحت توقيف بوده، مخالف احكام و عقايد دين مبين اسالم نباشد و اجازه 
  .باشند قبلي وزارت عدليه را حاصل نموده

ا، بعد ه توقيفخانه اين ماده از طرف آمرين محابس و 1 طرز فعاليت موسسات مندرج فقره -2
  .گردد  از مشوره با سارنوالي مربوط تعيين مي
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  26ماده 

هاي خيريه ملي و  المللي و ساير سازمان شده، موسسات بين سسات غير دولتي ثبتو م- 1 
هاي  توانند انجام فعاليت  ها مي ام قانون محابس و توقيفخانه المللي با رعايت حكم مادة سي بين

اي،  هاي تعليمي، آموزش حرفه و يا تطبيق برنامه) تيصناعتي و زراع(حقوقي و اقتصادي 
صحي، تفريحي و فرهنگي به نفع محبوسين و اشخاص تحت توقيف را در درخواست خويش 

ها و يا مستقيماً به وزارت  باشد، به ادارات محابس يا توقيفخانه كه حاوي معلومات ذيل مي
  :عدليه ارايه نمايند

   مقصد فعاليت،-1
  اليت، مدت دوام فع-2
  گردد،   وارد ميتوقيفخانه فهرست مواد و وسايلي كه غرض انجام فعاليت به محبس يا -3
 توقيفخانه فهرست و شهرت اشخاصي كه جهت انجام وظايف محوله وارد محبس يا -4
  گردند،  مي
 اين ماده را با نظرخويش به اسرع 1 درخواست مندرج فقره توقيفخانه اداره محبس و -2

ت عدليه ارسال و وزارت عدليه در خواست را ارزيابي و تصميم الزم در زمينه اتخاذ وقت به وزار
  .نمايد  مي
 اداره محبس و توقيفخانه بعد از منظوري در خواست، تدابير الزم اداري و امنيتي را -3

  .ها اتخاذ نمايد غرض انجام فعاليت
شده و  ير دولتي ثبتهاي موسسات غ تواند كمك   ادارة محبس و توقيفخانه نيز مي-4

هاي خيريه و اجتماعي را به هدف بهبود امور محابس و  المللي و سايرسازمان مؤسسات بين
هاي آنها با رعايت  ها و مساعدت به محبوسين يا اشخاص تحت توقيف يا خانواده توقيفخانه

  .يد اين ماده جلب و جذب نموده، تدابير الزم را در زمينه اتخاذ نما2حكم مندرج فقره 

   همكاري وزارت امورداخله

ها و مراكز اصالح و تربيت  وزارت داخله در قسمت تامين امنيت خارجي محابس و توقيفخانه
مقام محترم رياست جمهوري مكلفيت 23/5/1386 مورخ 2800اطفال مطابق حكم شماره 

   .خويش را ايفا نمايد

   همكاري اداره سارنوالي

 مقررة 34ها و ماده   قانون محابس و توقيفخانه51ج ماده اداره سارنوالي مطابق احكام مندر
ها در قسمت تطبيق قانونيت و كنترول موازين حقوق بشر و برخورد  محابس و توقيفخانه

ها، نظارت و  مساويانه و مناسب با محبوسين و اشخاص تحت توقيف در محابس و توقيفخانه
اسناد تقنيني   وها احكام قوانين قيفخانهنمايد تا مسوولين و موظفين محابس و تو  همكاري مي
ها براي  همچنان ادارات محابس و توقيفخانه.  را در اجراات شان عملي سارندنافذ مربوط

هاي  سارنواالن موظف امكاناتي را به منظور اجراي تحقيق، نظارت از تطبيق تصاميم و فيصله
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چ شخص طور غير قانوني مقامات ذيصالح عدلي و قضايي و حصول اطمينان از اين كه هي
داري  تر از ميعاد معينه در محبس و توقيفخانه نگه حبس يا تحت توقيف قرار نگرفته يا اضافه

  .است، فراهم نمايند نشده

  نتيجه گيري

هاي ذيربط بايد به همكاري و مساعي يك  گردد كه ارگان   از بحث فوق چنين مستفاد مي
ها و به منظور رعايت و تطبيق درست، موثر و بهتر  ديگر غرض بهبود امور محابس و توقيفخانه

ها و اسناد تقنيني مربوط آن، سعي و تالش الزم را انجام  احكام قانون محابس و توقيفخانه
دهند، و اقدمات شان را در جهت تعميم اهداف قانون و اسناد تقنيني فوق الذكر همĤهنگ 

ري، و به هدف غايي خود كه همانا اصالح و كرده و به منصه اجرا بگذارند تا به تعاوون و همكا
  .تربيت مجدد مجرمين است، نايل آيند

  ماخذ
المللي، تهران سال  مولف سازمان اصالحات جزايي بين» المللي در امور زنداها كاربرد مقررات بين« رويه عملي در زندان -1
1381.  
  1376، چاپ سوم، ها، تهران  داكتر دانش، تاج زمان، حقوق زندانيان و علم زندان-2
  .1386 سال 923ها منتشرة جريدة رسمي شماره   قانون محابس و توقيفخانه-3
  .138 6 سال 935ها منتشرة جريدة رسمي شماره   مقررة محابس و توقيفخانه-4
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 %�O �$ �!
 80��# �� �f/ ?�&�C �� (��4 �� �D ?;�B7 �$$ H�K�0� ����y!�& �� ��": �� �7�s�;
 H��©��s ��y& �� ���& £��&�� ������# �� ���;�87�& $ ?>�;� (��4 $ H5�� ��� �� �7��& �$ ��

� ������#  �;�87�& �D �� ��7�s �&�� �� H��d!< (��� �� ̄ "	 H8�� ��7�s �": �� H���;� (��4 �
 ?U� �YC;� (��86 �� %�dL$ H��K�  �!
 a�e� �� ����< �� £��& �� ������# �� ���;�87�& $ ��

���.  
 A�& �� �D $  ����# �D �$ 9Kw& H�O�/ j��& ���&�+ %7�& $ H?>�;� (��4 $ �� ������# 4�; �W$

;�87�& �� ��$ �D �FO H��� �� ���� �8��	 �0�;�$ �� �$ (86��& %7�& �D �� ��$ $  �
���;�.  

 $ A�& $ (��4 �D �$ 9Kw& H��� m�� A�& �": $ �� ~�� �F����;� (��4 $ ?>�;� (��4 $
 �I�� ��;�7 ���	 �� ��< $ �": �� %��� �YC �#��� �7 A�& �� �O�/ �&X %7����04 �� 8
; HM�d�

 �� (��4 $ �D ?$ �$ �": H?$ ���e� ~�� $ �D �C �: �� ?b4 �7 �F����;� (��4 $ ?�� �>�;�
�Y	 �YC ������ . ��  �w�
 $ �$ �": �D %O�/ j��& �$$ �� ��� ?U� %!��� A�& �� ¦��

��� m�� ��7�s �� $�# HA�& (��4$ ?�<X�	 H�
 �!<� ?��/ �� �� �
��/�; ���&�7.  
 �YC A�& �7 (;��6 �D ���!d*� $ %7�*� z� $ �� ����� �� ?>�;� (��4 $ A�� �$� �F
 �$

�G0b�+ �&X %7����04 $ �0�;�$ �� A�& $ �� �K0�� �� �D H�$.  
 �YC ��# $ �� �
� ���� lX ��": $ �C�� H�$ A�� �!��& ?�� �����F�& �� ������# $ 4�; �W$
 $ �C ��7 ��7´�& ��7�s %&-�� H�>� �8�� (�� �YC ��& �7 ��# $ �K&� �$ �7 �� H�
 ¦-<

0��� ������#�>�� �!��& ?�� ��": �7 �� H�>�� �.  
 A�& ¦�cY& $ (��4 $ ��� �� �� �*0�
 �� �� H�0�� �� %��� �� %7����04 �� �"7 �� (��4

�$ �YC (��4 �7 (;��6 A��;� �� �Y
 �>©��O ?4�8�� �g�cY& �YC.[  S:�$ �� (�: $
�$ �$ �0 �0X $ ��N�# $ ��
 ��# �� �
��& �� Aא�
 $ A�� :*� z��0�&�# %7� ) : ��d���

�̧�e7� ���� � ¸�Kc7�(.\ ?b�	� :¤>�;� (��4 �� ¤>�� £��d7 .�0�&�# %7�*� z� �� ��O �	 �� :
)¹�8g S,7��&� @&�<(...h ?b�	� :�K<�� (��4 �YC ���7�& �7 ��$$ . �0�
 �08� �� 4�; �W$

%KW�;) :~d< %K6 5-�X� %�	 ...¸��e7� �!0� �,�&(...�?b�	�  :-�� �": �7 �$bX� ����	 ���� �� 5
�$ A��;� (��4 S: �0 �YC . (�)� SK�� ��K6 z� %Kg� z� A��; �� �0�
 �08� �	 ��

�0�&�#� �7G�7 �� @d0 �0 �K� �D �� ��*&) : S,����W� @& �<�� ¹�8g S,�K6 ��!#� z�  � S,dK6�
S,����# %K6 S:$�!#(.�?b�	�  :z� �F��	 �D ?>� ?�� ��$ �� �D �>� ��# (��4 ��$ �� %7�*� 

�G�� A��;� �	 �� ��$$ ������# �� %
 �-!�<� �	 �YC �����W �7 . �YC (��4 �7 �D m�C �:
 %&-�� �� ?>� ��� �0 �	�� �� �� �L �� ?>�� �0 �	�� �� �$ �#�� �� 8��& �": �>�� ;�F��

%���� �": �$ �&�F�.  
��4 �� �.�/ �� ��7�� %7��& �$$ �D �$ a�N�& �8d: ���� SK� $ �� H��
 �>©��O �;�� (

 ���;�04 �� �.�/ �KB< $ ��&��& �� M8�0�< ?���04 �D ?>� ?;�W �FO %& a�N�& �$ H5�O�/�; ��
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 �� �D ��7�d*!�� �0 ����L �� ��0;�� �D �$ $��& ;4 ?�� �� @�B� �": �YC (�;�04 �� �.�/ �7
��7  �!
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%KW�; �� �0�
 �08� �	 �� 4�; �W$ :��0�6 (�)�)�; (�0�� :z� A��; �D)¦ ( �� �W�; ��;��
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z� A��; �� H5>� �!�0�L �� %KFL  �O �� �� �D �>� b�+ ?;�B7 �$$ �&)¦ (�0�� : ;�� �7 ���� �":

�$ %#�� �YC .%KW�; %��$ �0�
 �08� �	 �� 4�; �W$ :�0�� ¹dK� 5� (�)�) :��� ~�7� 
�K�# 9:� @& ����N�� :A��# »��:e��� z� A��; �0 :e�F	 ~�K# %�e# ����4 �$ �� �K	 �&(.[\ 

?b�	� :z� A��; »?$ ���e< �$ �7��; %7�*� z� $ �� �0�� �& A�;�� (�;�04 �;4 ��� $ �&)¦( �0�� 
?$ �� ���e< �� e�� ��	 ?>�;� (��4 �� �G��;� �� ��c� �D �":.  

;�� �� �� ��  �!
 (��4 �� �.�/ �� �D ��
 SF� �>�;� �� (��4 $ �� ����08� ��
 ��� ��
 �D ���� ��7$ �08� �$ �� �,�# 5�� �D �0��� m�C �� �� �$ 54X)�̧�4 %Ky7� %# ~�7 (. �$

 �� �D %K0� %�,�	 �D �$ �>&�7 H��� ���	��O �;$ ?;�B7 �08� �$$ H�G�� ���O �C �� �08�
#�6 $ �� �08� �$ �� ��� S: SF� �D ?�
 �!	�� �� ��K� �g� �� �$ A�,& ���; 5�� �� ��

�G�!	��.  
 �08� �>�;� $ (��4 $ �� �.�/ �� �� �$ �Y
 ���& ��#�6 �D %
 �!	�� �� ?��< �$ S:�$
 �.�/ �� (��4 �D ?�
 ��� ?��< �$ S:��	 �X�� ?��;� �
 �� �K	��& �� �$ ��yg �0q �� ���

�$ �!
 ��.  
 S0;$ ?�� ��0$��� �;�� �7 �08� ��
 ��� ��;�� �D %
 �	�� ?��<�$ ��N�# �� �$ �$ ���O

 ��08� �� �>�;� (��4 $ �.�/ $ �D ?$ �$ ?��< %R��!�� ��	�� H�G�� j��� �;�*& �� H�$ ����&
z� A��; �F7 %
� �d6)¦(���&�# ) :��0�0X �& %7� ��0�0�& a$ (?b�	� : �
 �� �� �D %
 �":

D� �� �� �D ��7� $�0 �� ?��< �$ �D 80�	 �� ��D� �� �� �
 �� �� �D ?;�B7 %
 �": $ ?$G0�� ��
�$ 9+�� A��;� (��4 �.�/ . m�� �YC �
 �7 �D ���;� ���� �d6 �": 80�	  �dK�& A��

�O�; �� �0�
 �08� �	 �� H�� %K����.  
� ��6 �� @0$ �B< $ �": %���  �O �YC ���,�!�& �7 �D m�C �": $ S: �C �� H?>�� ����

�$ �	�� ��+� �0 ?�� ��08� ��� �� �� �!�� �,�
 �� (��4 �� �.�/.  
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@,�K� @& @�8c0  «� @�dK�d7� (?b�	� : (��4 �.�/ �KB< $ �D ?>�� SF� �� ��L �����dK�& $
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 ��7�� �� %�0�6 (�)� $ �D ��� �0��; �YC %�0�6 �7 �": �� ;-� �B< �7 S��� @	 @d��7�8�6

 ��0;� %KB< ��)%.�7;�;�$ ( (��4 �.�' $ ��": $ ��0�6 (�)� �$�7;$ %.�/ ��": �$�7;$
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 (��4 �� �.�/ �� �D ��
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 �� £�& �B< �� ���!0��; ?�$ �W$ �� H?���;� �� �0 �	 (��4 �.�/ $ �0�0;� �KB< $ �D %KW�; ��
A�& ���d�!0$ �D ?� �1� �$ �� ��0�6 (�)� �D �G�� %��$ jd+ ���!0��; �b��$ $ �$ �;�*& 
 ��&�d6 �� �*# �� ?$ �*# ?>�;� �� (��4 $ �D MG�� ���$ ���O �	 �� H�$ �!�� (��4 ��
�>�;� �� �� (��4 �	 ��0�6 �D �� %KW�; �� £�& �	 ����� %�O �D �FO ��F� �7X$ �8��	.  

 (��4 �� �.�/ �� �D �$ ����� �C £�& ���&�+ ���& �� �.�/ ���& $ �D �>�� ��!L�� m�C ��
¡/ 9+�� �� �b��$ $ a;�
 �D �$�$ ���O %�!L�� �$$ H�$ �!�� (��4 �� �&�+ �� �� ��
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 �;�� �$�� �� �>�;� (��4 �� �� �YC 3���!�� �7 �� �;4 ���B� �� ��� �	 �D �>� ����� £�&
 �$ �� �D �F7 H�$ 9+�� �� ��": �� (��4 �D ��
$;�� S: ¦�c� ¦�< �� �.�/ �� �D

8� �FY& ������ �� $;�& �$ �� (��4 �� �&�+ �� l��7 �� �D �C �: �� HA�
 �8��b� �0
 5-W ?;�B7 �&8< $ �� lp$ �F7 %O�; �� �Kd+ �� �0��� %Kg� $ %&�+ �D �FO �": H9+��
 �$ �� �0�
 �08� �� �F7 �$ �!�� (��4 S: �� �&�+ �� �� �!�� (��4 �� �": �� �D �©��C

%KW�; ?��<) : ?8�6 %# SK�d7� �K6 ~�7¹�8g ���# X �([�?b�	�  : 5-W �� �": $ �8��	  �dK�& ��
�$ �!�� (��4 �� lp �� ( �� �� �$ �!�� (��4 �� �": �� �� ?;�B7 A�d*!�� $ %&�+ �D �K� ��

 �.�/ $ �D �>�� ��!L�� m�C �� H�$ �!
 (��4 �� �": �� �� ?;�B7 ��/�$��� �� (;�� $
�$ ��yg �� ��;$ �8��	 �&�+ �� l��� �� �� �$ �� 9+�� (��4 �� �&�+ �� �D �©��C �F7 

 �$$ �G�K<�$ �� �0��� �� �� �$ ?;�B7 A�d*!�� $ ?b��$ �D �FO H��� 9+�� S: �$ �� �.�/
 �� �	��& �� �� $ l��� �$ �D �FO H�$ �� ��yg �&�+ �� l��� �.�/ $ �D �G�� ���$ ���O

l��� �� �$ 8��# �� �	��& �� �� $ l��� �� �$ �7 �7�� �d6 �8��	 �� �� �� %
>�;� 4��+ �� 
 �D �O�/ ��7$ �$ $ �$ �� �>�� ����� �� SF� �� £�& �� ���e�C ?�$ $ �� �D �K� H�O ���&

��� j�& �;�� �	 �� �0 %7��!���� .�$ 9+�� %7���8+ ��  �!K�	 £�&�� �b��$ $.  
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  مقدمه

  .شود هاي اجتماعي اداره مي جامعه انساني بر اساس نظم و به واسطه هنجار
كننده كنش متقابل  هاي رفتار، قواعد و تعيين هاي اجتماعي عبارت از الگوها و شيوه هنجار

هنجارهاي اجتماعي با . ي از آنها موجب تعادل و نظم در جامعه گرددميان مردم است كه پيرو
سه ويژگي اجبار، عموميت و خارجي بودن، جامعه را اداره نموده و نظم اجتماعي را بر قرار 

ها اختالل هنجاري و بي نظمي را به همراه خواهد  تضعيف هر يك از اين ويژگي. كنند مي
 فشارهاي هنجاري را تحمل نكنند يا هنجارها مصلحت داشت؛ چنانچه افراد جامعه اجبار و

عمومي بودن خود را از دست بدهند و فراگير نشوند، جامعه با اختالل هنجاري مواجه خواهد 
و قوانين و مقرراتي كه ويژگي خارجي بودن دارند . شد اگر افراد جامعه به هنجارهاي اجتماعي 

هاي انسان متوقف، يا دستخوش هرج  ، فعاليتشوند مقيد نباشند و براي آنها وضع و مقرر مي
پذيريم كه هميشه همه افراد جامعه از هنجارهاي اجتماعي  اين موضوع را مي. ومرج خواهد شد

هاي پليسي ايجاد گردد تا  هاي جنايي و نظام كنند و به اين لحاظ است كه دادرسي پيروي نمي
  .بتواند با عملكرد شان از ميزان جرايم كاهش دهد
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 اينجا به تحليل و بررسي نبردهاي قانوني كه در درون دولت مسووليت نظم و حفاظت از در
را به بررسي » نظام دادرسي جنايي«هاي  قانون را به عهده دارند پرداخته و تمام جنبه

  .گيريم مي
 نظام دادرسي جنايي شامل پليس، 2003 و ماسلند، 2000 ايد ،1999الوسون وهيتون 

كننده است، زيرا به  ها است، با اين حال اصطالح نظام دادرسي جنايي گمراه نها و زندا دادگاه
طور دقيق، نظام دادرسي جنايي ه ب«: ها اشاره دارد عوامل اجراي قانون و نظام منسجم دادگاه

اي  هاي نيمه مستقيل است كه هر يك از آنها صالحيت قابل مالحظه اي از بوروكراسي مجموعه
ه استفاده از داوري شخصي توسط  اين صالحيت» ر جنايي داردبراي رسيدگي به امو ها ب

ها، قضات و ديگر ماموران نظام دادرسي جنايي رجوع نموده و براين  ماموران پليس، دادستان
  .كند كه اين افراد چگونه در يك موقعيت معين اقدام كنند امر توجه مي

است كه نقش و كاركرد پليس، پليس يكي از موضوعات اساسي در تحقيقات جامعه شناختي 
هاي اجتماعي و مشكالتش در برخورد با جامعه و انحرافات اجتماعي پليس  ها، مسووليت ويژگي

  .دهد را پوشش مي
هاي دادگاهي، جامعه شناسي انحرافات و جرايم شناسي به قانون، قرباني  در ارتباط با نظام

خواهم، اين  در اين مقاله مي. پردازد شدن و قرباني شناسي و فرايند آيين دادرسي جنايي مي
  .موضوعات را با رويكرد جامعه شناختي بررسي نمايم

   پليس-1

: گيري در اجراي قوانين است هاي تصميم  موضوع اساسي در نظام پليسي به كارگيري شيوه
پليس نيروهاي قانوني، درون ساختار دولت است، كه مسووليت كنترل جرايم، حفظ نظم و «

 حفاظت از شهروندان، در باره» .را به عهده داردز قانون در ناحيه جغرافياي معين محافظت ا
هاي ديگر خيلي بيشتر و بعضاً دوگانه  انتظارات مردم از پليس در مقايسه با كاركنان سازمان

  .است
رود كه از خود شجاعت نشان داده، غافل  از يك طرف در مواقع بحراني از پليس انتظار مي

و در صورت لزوم براي انجام وظيفه در اين مواقع مجاز به استفاده از رفتار خشونت . گير نشود
رود كه با آرامش و خون سردي در  از طرف ديگر در مواقع عادي از پليس انتظار مي. آميز است

گيري عقالني نموده، با مردم و شهروندان با احترام برخورد كنند، بنابراين  اجراي قوانين تصيم
ها را در  ترين موقعيت ظام پليسي يكي از بحث برانگيزترين موضوعات است، زيرا جديپليس و ن

ها نسبت به جرم، جنايت و بزهكاري كنترل  اولين واكنش دولت. جامعه معاصر  به عهده دارد
كه نظام پليسي و پليس مسوول . جرايم، تعقيب و دستگيري مجرمان و بزهكاران است

اموران پليس در استفاده از اجراي قانون در مورد مظنونين به م. دستيابي به اين هدف است
ارتكاب جرم حالتي از شك و ترديد داشته، زيرا آنان بايد در يك محيط خطرناك اين 
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ماموران پليس، از يك طرف، بايد به تقاضاي احترام از جانب متخلفان . تصميمات را بگيرند
  . افسران فرا دست خود باشندپاسخ مثبت دهند و از طرف ديگر بايد جوابگوي 

مامورين پليس در برخورد، با شهروندان، متهم به رفتار متفاوت بر حسب برخي از 
اين امر موجب شد، . هاي مظنونين و متخلفان نظير قوميت، نژاد، جنس و سن هستند ويژگي

 ممكن است اين موضوع به اين دليل. تصويري منفي از پليس در اذهان مردم به وجود آيد
هاي خاصي هستند و در اين مورد نسبت مبني به  باشد كه مامورين پليس از نژادها و قوميت

  .نفع مردان است

   نقش و كاركردهاي پليس- 2

شناسي و كاركرد پليس اين است كه   جامعه يكي از رويكردهاي مورد بحث و مطالعه در حوزه
و كاركرد آن را در اين راستا آن را به عنوان يك بوروكراسي مورد توجه قرار داده و نقش 

  . كند بررسي مي
 روي نيروي پليس در بريتانيا انجام شد نشان داده 1960با توجه به تحقيقاتي كه در سال 

رحم باشند، بلكه  كه ماهيتاً بي داد، البته نه اين رحمانه از خود نشان مي است كه اغلب رفتار بي
كنند؛  ظور از هر ابزار ممكن استفاده ميشغل آنان دستگيري مجرمان است و براي اين من

هاي   به بعد ويژگي1960و از سال . بنابراين آنان احترام كمتري به اجراي فرايند قانون دارند
  . بوروكراسي بودن نظام پليسي در راستاي كنترل جرايم بيشتر شد

ست بر ماموران پليس، اصل رعايت سلسله مراتب را كه از اصول اساسي نظام بوروكراسي ا
  . داند هاي قومي و نژادي خود ترجيح مي گرايش

برخي از . هاي پليس اجراي قانون و وظايف مرتبط با خدمات است وظايف و مسووليت
  :كاركردهاي پليس، قرار شرح زير است

اعمال زور، با هدف پيشگيري از قانون شكني و متوقف كردن و بازداشت افرادي كه ) الف
  .اي گسترده دارد ن كاركرد پليس دامنهكنند، اي قانون شكني مي

ها  پليس به عنوان نيروهاي صف مقدم نظام عدالت جنايي، در اين كاركرد دادگاه، زندان) ب
متكي بر فعاليت تعقيب قانوني و سازمان   . باشند هاي پليس مي هاي اصالح رفتار اساساً 

ين كاركردهاي پليس انجام تر از شايع: كاركردهاي مرتبط با ارايه خدمات به عامه مردم) ج
مردم ممكن است در وقوع . توانند انجام دهند هاي غير پليسي نيز مي خدماتي است كه سازمان

باشند كه چگونه مشكالت شان را حل كنند  برخي از حوادث غير منتظره آگاهي الزمه نداشته
  .گيرند در اين مورد از پليس كمك مي

كي از بحث برانگيزترين كاركردهاي اجتماعي پليس ي: پليس به عنوان نمادي از حكومت) د
ها  زيرا وظيفه اصلي دولت. در جوامع دموكراتيك اين است كه پليس نمادي از دولت است

ايجاد امنيت براي ملت است و سازمان پليس نماد برقراري امنيت بوده و در نظر مردم به 
نشمندان جرم شناسي و جامعه ترين كاركردي كه اكثر دا و مهم. عنوان نماينده دولت است

  .داري نظم است اند حفظ و نگه شناسي براي پليس تعريف نموده
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نظم يعني عدم حضور . كند از اين كاركرد به عنوان مديريت تضادها ياد مي«: 1968ويلسون 
بي نظمي و بي نظمي يعني رفتاري كه باعث اضطراب يا تهديد براي صلح عمومي يا اضطراب 

به اعتقاد ويلسون حفظ نظم يكي از كاركردهاي با اهميت » .شود به چهره ميدر روابط چهره 
  . پليس است
شود تاكيد  تر مي اي هاي پليس حرفه  بر اين باور است، به تدريج فعاليت1982كلينگ 

گيري  تواند اندازه بيشتري بر كاركرد اجراي قانون صورت گرفته، كه به وسيله حفظ نظم مي
دارد وقتي كه پليس در كاركرد نظم درگير است، راطه بين پليس و  يكلينگ اذعان م. شود

  .يابد اجتماع بهبود مي

   انحرافات اجتماعي پليس-3

و انحرافات پليس در شهر بزرگ شرمن  ترين فساد پليس قبول رشوه با اين   مهم1974فساد 
 سوال اساسي .هدف است، كاري كه وظيفه وي نبوده انجام دهد و يا از وظيفه خود عدول كند

علم جامعه شناسي اين كه چرا ميزان قابل توجهي از فساد و انحراف در ميان نيروهاي پليس 
  .افتد، رايج است، و انتظار دارند كه در قبال دريافت پول از وظايف خود تخطي نمايند اتفاق مي

ايي ه و در بعض مواقع ممكن است هنگامي كه پليس سعي در اجراي قانون دارد با مقاومت
  . كند رو شود و اين امر گرفتن رشوه از متخلف را براي پليس توجيه مي از جانب مردم نيز روبه

هاي مختلف اداره پليس  متغييرهاي تاثيرگذار ديگر بر فساد پليس نوع سازماندهي بخش
هاي پليس به شيوه انجام خدمات به مردم در حل مشكالت شان و اجراي قانون و  اداره. است

زني يافت  كه باالترين ميزان فساد در شيوه گشت. شوند  و گشت زني سازماندهي ميحفظ نظم
  .شود مي

زني منظم شده نيروهاي بومي و محلي بيشتر به  در يك اداره پليس كه بر اساس شيوه گشت
آنان معموال از سطح سواد پاييني برخوردارند و حقوق كمي . آيند استخدام شغل پليسي در مي

گردد كه اين نوع ماموران پليس در معرض فساد بيشتر  اين عوامل موجب مي. ندكن دريافت مي
بر طبق نظر شرمن، فساد پليس يك انحراف اجتماعي دو جانبه است كه هم از . قرار بگيرند

  .شود ها ناشي مي هاي نيروي پليس و هم از پاسخ فرد به اين موقعيت فرصت
وهاي پليس اين است كه نرخ طالق را بين از ديگر انحرفات اجتماعي رايج در بين نير

مسايل خاص حرفه پليسي باعث . تر استها باال يسه با شاغالن ساير حرفهماموران پليس در مقا
توان  هاي كه به وسيله آن مي يكي از شاخصه. شود استرس و فشار زياد بر نيروهاي پليس مي

ميان مجر گيري كرد باال بودن نرخ  يس، اندازهيان قانون، به ويژه پلاسترس و فشار عصبي را در 
  .طالق است

توان انحرفات پليس را  دانشمندان علوم به دنبال پاسخ به اين سوال هستند كه چگونه مي
تصوير منفي جامعه از نيروهاي پليس به بروز «:  بر اين باور است كه1981كاهش داد بنسون 

اگر مردم تصوير مثبتي از نيروهاي » شود آميز از طرف جامعه و پليس منجر مي رفتار خشونت
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پليس داشته باشند، احتماالًً بيشتر مايلند با پليس در كنترول جرايم همكاري نموده و استرس 
  .هاي عصبي پليس را كاهش دهند و فشار

كنند مورد  ها، فقرا و قربانيان جرايم هنگامي كه احساس مي معموالً، افرادي نظير اقليت
بايد اين نگرش را درپليس و . ايل كمتري به همكاري با پليس دارنداند تم تبعيض واقع شده

مردم به وجود آورد كه پليس يعني مردم و مردم يعني پليس، نقش پليس تالش وسيع و تمام 
هاي خدماتي  وقت در حل مسايل شهروندان است و پليس هم يك بخش در ميان ديگر بخش

چنين تصور و نگرش مردم .  مردم دارداست كه سعي در بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي
شنهاد رشوه از ينسبت به پليس موجب مي شود كه مردم تخطي از قانون و مسووليت را با پ

  .پليس تقاضا نكند

  32 دادگاه-4

. كند هاي جنايي، مجرم و غير مجرم را بر اساس ارتكاب و تخطي از قانون مشخص مي دادگاه

شود يك فرايند رقابتي   به منظور اثبات جرم انجام ميها كه به لحاظ نظري قضاوت در دادگاه

آيد كه طي آن دادستان مجرم را مشخص، و اظهارات وكيل مدافع غير مجرم را  به اجرا در مي

هاي عدالت جنايي به شمار آورد، به اين كه  توان محور نظام ها را  مي دادگاه. كند مشخص مي

و بعد از محاكمه، دادخواست، تقاضاي تجديد نظر، و ها مراحل قبل از محاكمه،  در درون دادگاه

افتد و در همه اين مراحل سه عنصر متهم  ديگر مسايل مانند ضمانت و صدور حكم اتفاق مي

به جرم،  قرباني و نظام آيين دادرسي وجود داشته و با مردمي كه از وقوع  جرايم، حقوق 

ه بخشي از قوه قضاييه بوده و اختيار دارد دادگا. باشند شان تقبيح شده و در تعامل مي اجتماعي

كه به موضوعات جنايي، جرايم شهري، موضوعات مربوط به خانواده، نظير طالق و جرايم مالي 

  . رسيدگي كند

شناسي و  ها در برخورد با متهمان و قربانيان، قرباني هاي دادگاه جامعه شناسان، شيوه

اهي و آيين دادرسي جنايي چه از لحاظ نظر و چه هاي دادگ چگونگي استفاده از قانون  در نظام

، الوسون و 1989، اسمارت 1877، فوكو 1958اولد . اند از لحاظ عملي را مورد توجه قرار داده

هاي دادگاهي و فرايند قضاوت در مورد رسيدگي به  هاي نظام  سوگيري  آنان1999هيتون 

اند؛  مي و نژادي را مورد انتقاد قرار دادههاي قو حقوق متهمان و قربانيان در باره زنان، اقليت

بيند كه به جاي  فرايند قضاوت را ذاتاً به صورت مرد محوري مي«: 1989براي مثال اسمارت 

وقتي زنان براي دادرسي به دادگاه مراجعه . توجه به زنان به مردان تمركز بيشتري دارد

گيري  شود، زيرا تصميم گي ميكنند، درخواست زنانه آنان تحت سيطره مرد ساالري رسيد مي

  ».دهند قضايي را اساساً مردان انجام مي

                                                 
  .145، ص3  اثر-  32
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   33 قانون- 5
هاي دادگاهي مفيد و مناسب در جهت  كه كاركردگرايان قانون را در مجموع نظام  در حالي

هاي  هاي تضاد به نظام  نظريه1950دانند، تا دهه  حفظ، تعادل و هماهنگي در جامعه مي
هاي قدرتمند جامعه به عنوان منبع حفظ و گسترش   قانون توسط گروهدادگاهي در استفاده از
توانست  هاي دادگاهي به عنوان سالح بود كه مي اند قانون در نظام بوده. گروهي شان عالقمند

هاي قدرتمند بودند توجيه  هاي ضعيف را كه در تضاد با قدرت و امتياز گروه زاي گروه رفتار جرم
گيرند، آنان براي كنترل   در تضاد با يكديگر قرار مي،ها در جامعه روه گ1958از نظر ولد . كند

هدف اين كنترل، جرم را نشان . پردازند نيروي پليس و فرايند قانونگذاري به كشمكش مي
اند چنين كنترلي را به دليل ضعيف بودن  هاي است كه نتوانسته  رفتار آن دسته از گروه،دادن

بر اساس ديدگاه والد، فرايند وضع . رت در جامعه به دست آورندتوانايي خود در رسيدن به قد
خواهند از  گيرند با اين هدف كه مي هاي سياسي حامي دولت در انحصار خود مي قوانين را گروه

هاي كافي را براي خود جلب كند، قوانين را در راستاي  حمايت متقابل گروهي حمايت
به اعتقاد والد، . ختن آن وضع خواهد كردجلوگيري از منافع گروه مخالف و محدود سا

فرايندهاي سياسي قانونگذاري، قانون شكني و اعمال قانون به نوعي بازتاب مستقيم تضادهاي 
  . ها وجود دارد داري است كه بين منافع گروه ريشه

كه به تعريف جرم در جامعه و چگونگي . ها قانون ابزار طبقه حاكم است از نظر ماركيست
پردازد و از منافع طبقه  هاي دادگاهي مي  وضعيت مجرمان و قربانيان جرم در نظامرسيدگي به

هاي حاكم از  فعاليت. كه حقوقي انساني را در نظر بگيرد كند، بدون اين حاكم حمايت مي
  . هاي قانوني معاف است رييجريمه و پيگ

تغييراتي كه . رندآو قانون قسمتي از مجموعه نهادهاي است كه فرهنگ برتر را به وجود مي
 به وجود آمد موجب مطرح شدن ايديولوژي 1990 و 1980هاي  در نظريه ماركيستي طي سال

نظم و قانون گشت كه طرفدار تنبيه و مجازات مجرمان به منظور متوقف ساختن يا كاهش 
هاي دادگاهي در رسيدگي  ها نيز به بررسي عملكرد نظام و برخي از نو ماركيست. جرايم است

هاي دادگاهي و  اند كه قوانين نظام مسايل جزايي پرداخته و به اين نتيجه رسيدهبه 
   34.شود در راستاي حمايت از قشر ثروتمند و   جامعه است هاي كه از قوانين مي استفاده

اند كه سلطه سياسي و   در كتاب قانون، نظم و قدرت، اظهار نموده1971پامبليس وسيدمن 
گي به امور جزايي را به گونه تحت تاثير قرار داده كه در جوامع اقتصادي اداره نظام رسيد

نظير مجرمان ثروتمند و «باشند  صنعتي مثل امريكا مجرماني كه مستحق بشترين مجازات مي
كه براي افرادي  كنند، در حالي در عمل كمترين مجازات را تحمل مي» سرمايه داران و سفيدان

                                                 
  .152، ص 3 اثر-  33
  .339- 244، ص 3 اثر-  34
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شوند، شديدترين  لي مانند نياز اقتصادي مرتكب جرم ميكه جرايم آنان جزيي است و به دالي
  . شود  مي نوع مجازات درنظر گرفته

 را كه قانون به  آنان اين ايده. ندربرخي از جامعه شناسان فرا نوگرا رويكرد ديگر به قانون دا
 شان به وجود آمده مردود  هاي قدرتمند اجتماعي به منظور حفظ قدرت و امتيازات وسيله گروه

اند؛ به عبارت ديگر، قانون  آنان باور دارند كه روابط اجتماعي قانون را به وجود آورده. دانند مي
دهد، ولي روابط اجتماعي غير قانوني به قانون رخنه  روابط اجتماعي غير قانوني را تغيير مي

 جدا آيد، بنابراين قانون و جامعه ماهيتاً از يكديگر كند و به صورت جزيي از آن در مي مي
كند،  همان طوري كه فوكو اظهار مي. اند نيستند، بلكه اين دو درهم تنيده و به هم آميخته

به . است قانون جزي از محصوالت اجتماعي است كه به منظور مراقبت از جامعه اشاعه يافته
اي از  هاي نيست، بلكه نتيجه پيچيده اين ترتيب، قانون مجموعة ثابتي از شناخت قواعد يا رويه

  . هاي اجتماعي است هاي قانوني و ساير شكل بندي روابط ضرورت

35حقوق متهمان، قرباني شدن، قرباني شناسي
  

اند، بايد مطابق قانون اساسي همه  متهمان كه مورد سو ظن در ارتكاب جرم قرار گرفته
  . كشورها از حقوق شهروندي برخوردار بوده، حقوق فردي و اجتماعي آنان محفوظ بماند

كثر كشور برآن تاكيد شده به شرح ذيل استبرخي    :از حقوق متهمان كه در قانون اساسي ا
هاي  توان با زور وادار به اقرار عليه خود شان كرد؛ بنابراين كار برد روش متهمان را نمي) الف

  . است فزيكي، ذهني و رواني براي گرفتن اقرار، منع شده
ها نظير متوقف  بعضي از بازرسي. وان بازرسي كردت افراد و دارايي آنان را بدون دليل نمي) ب

كردن موترها، توقف افراد و بازديد از خانه متهم با مجوز دادگاه عالي و دادستان به منظور 
شود، ولي در بيشتر موارد بازرسي بدون اجازه معتبر  حفظ نظم در جامعه مجاز شمرده مي

  . شود تخطي از قانون محسوب مي
الع از اتهام عليه خود، و برخورداري از محاكمه عادالنه توسط هيات متهمان مستحق اط) ج

اگر آنان نتوانند وكيل بگيرند، دولت بايد براي آنان وكيل تعيين كند و تا جرم . منصفه هستند
و در برخي كشور عالوه بر حق داشتن گرفتن و كيل، . گناه تلقي شوند شان اثبات نشده بي

  36).2000ريد . (اند اي نيز قايل شده تفاده از امكانات مشاورهبراي متهمان حق مشاوره و اس
برخي براين باورند كه توجه بيش از حد به حقوق متهمان به غفلت از قربانيان منجر 

  . گردد مي
شود كه توجه بيشتر   با جنبش جدي جهت شناخت حقوق قربانيان مشخص مي1990دهه 
اين جنبش تا دهه . شناسي را به همرا داشتهاي دادگاهي به حقوق متهمان و قرباني  نظام
  :شد  ادامه يافت كه با دو رويكرد مشخص مي1990

                                                 
  .248، ص 1 اثر-  35
  .249، ص 1 اثر -  36
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  ها، و افزايش مشاركت قربانيان در دادگاه) الف
  . جبران خسارت براي قرباني) ب

هاي آشكار و  اند و در معرض آسيب به منظور شناسايي افرادي كه قرباني جرايم شده
جامعه شناسان و جرم شناسان مفهوم قرباني شناسي را . ندگير خصوصي و پنهان قرار مي

  . توسعه دادند
 براي نشان دادن كساني كه 1940اصطالح قرباني شناسي را نخستين بار مندلسون در سال 

در مراحل اوليه مفهوم قرباني شناسي در . هاي مجرمانه رنج برده بودند، به كار برد در فعاليت
آميز خياباني به  هاي كه جرايم خشونت كارانه براي تاكيد بر موقعيت هگرا و محافظ اي اثبات شيوه

ه كار گرفته شد  1975در سال . آنها صورت گرفته و شناسايي افرادي كه قرباني شده بودند ب
شناسي  اي، موجب توسعه قرباني افرايش توجه فمينيسم و مطالعات مربوط به قرباني شدن توده

. هاي خصوصي معطوف گشت خيابان به طرف خانه و محيطشناسان از  شد و توجه جامعه
پردازي مجدد قرباني كمك كرد، به  كشف زن آزاري و ساير اشكال خشونت خانگي به مفهوم

هاي عمومي بودند، قرباني شناساني افراطي مفهوم قرباني را  جاي قربانياني كه موضوع آسيب
دند، گسترش دادند، اين مفهوم هاي خصوصي يا پنهان بو براي كساني كه در معرض آسيب

گرفت، بلكه كساني را كه در جريان كار در اثر غفلت  نتنها قربانيان خشونت خانگي را در بر مي
قرباني « به بعد 1990از سال . شد ديدند و نظاير آنها را نيز شامل مي كار فرمايان صدمه مي

هاي محافظه كارانه  د از رويكردشناسي به انتقا اي از قرباني به عنوان شاخه» شناسي انتقادي
مطابق . بود گسترش داد پرداخت و مقوله قرباني را به كساني كه حقوق انساني آنان تضييع شده

اين تعريف چنانچه دولت حقوق مردم را مورد غفلت قرار دهد، همه در معرض قرباني شدن 
  . هستند

  خالصه

ل است كه هر يك از آنها صالحيت اي از بوروكراسي غير مستق نظام دادرسي جنايي مجموعه
انتظارات مردم از پليس در مقايسه با . اي براي رسيدگي به امور جنايي دارد قابل مالحظه

هاي ديگر خيلي بيشتر است و بعضاً دوگانه، ماموران پليس در  استفاده از  كاركنان سازمان
يد دارند، زيرا آنان بايد در اجراي قانون در مورد مظنونان به ارتكاب جرم، حالتي از كشف و ترد

ترين آنها  پليس كاركردهاي مختلف دارد كه مهم. يك محيط خطرناك اين تصميمات را بگيرند
پليس يكي . كند داري نظم است كه ويلسون از آن به عنوان مديريت تضادها ياد مي حفظ و نگه

در جامعه، تعقيب هاي دادرسي جنايي است كه مسووليت ايجاد نظم و امنيت  از اجزاي نظام
متهمان و تحويل آنان به نظام دادرسي و محافظت از زندگي و دارايي شخصي افراد را به عهده 

اش نيست انجام  ترين فساد پليس قبول شده با اين هدف است كه كاري را كه وظيفه مهم. دارد
ليس اين يكي از علل شيوع فساد و انحراف در سازمان پ. دهد و يا از وظيفه خود عدول كند
هايي براي فساد است از ديگر انحرافات اجتماعي رايج در  است كه حرفه پليس مملو از فرصت

ها باالتر  بين نيروهاي پليس است كه نرخ طالق در بين ماموران پليس در مقايسه با ساير حرفه
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ت بنسون براين باور است كه تصوير منفي جامعه از نيروهاي پليس به بروز رفتار خشون. است
شود بايد اين نگرش را در پليس و مردم ايجاد كرد كه  آميز از طرف جامعه و پليس منجر مي
جرم شناسان و جامعه شناسان، حقوق متهمان را . پليس يعني مردم و مردم يعني پليس
نخستين بار مندلسون براي نشان دادن كساني كه در . اند همچون حقوق قربانيان در نظر گرفته

شناسي را به كار برد و بر اين نكته تاكيد  رمانه رنج برده بودند اصطالح قربانيهاي مج فعاليت
  . كه بايد به حقوق قربانيان نيز توجه شود

  منابع
 احمدي، حبيب، جامعه شناسي انحرافات، چاپ اول، تهران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني - 1

  .1384، )سمت(ها  دانشگاه
  .1376نوچهر صبوري، چاپ نزدهم، تهران، نشر ني،  گيدنيز، آنتوني، م- 2
 كوئن، بروس، مباني جامعه شناسي، غالم عباس توسلي و رضا فاضل، چاپ هفدهم، تهران سازمان مطالعه و - 3

  .1372) سمت(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
  .1370 محسني، منوچهر، مقدمات جامعه شناسي، چاپ هشتم، تهران، ديبا، - 4
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  مقدمه

هر گونه تغييري را از ميان انبوه راهكارهاي اي نياز دارد كه  جامعه براي تغيير، به انديشه
وظيفه اصلي . شود، خوب رهبري  اين مهمترينها باز شناخته و براي تحقق ترين مهم و مهم

هاي تغيير در  چرا كه اولويت. امعه استهاي تغيير در ج  در واقع بازشناخت تمام اولويت،رهبر
اي در هر دوره زماني از مشكالت خاصي  هر جامعه. اي، متفاوت از جامعه ديگر است هر جامعه
ميان، استعداد رهبري خوب در اين بوده. است رنج برده است كه با چنين مشكالتي به  در اين 

آن تعيين نموده و براي تحقق اش را در مهار و كاهش  مبارزه برخواسته و خطوط مبارزاتي
 از اين رو براي موفقيت در اجراي عدالت، توجه به .است موفقيت در اين زمينه تالش نموده

موضوعاتي چون انديشه عدالت، موانع عدالت، استعداد داوري قانونگذار، رابطه فرد با دولت و 
هاي  تگي و واقعيتعكس آن، ماهيت فرمانروايي دولت، الهام و راهنماي سياستمدار، وابس

ها، عوامل  هاي تحرك اجتماعي، استفاده از فرصت استقالل، اصول و حصول صلح، فرصت
ه عنوان  پيشرفت و انحطاط دولت، شاخصه هاي يك دولت مورد احترام و مواردي از اين گونه، ب

  .است است چيزي كه در اين نوشتار روي آنها بحث صورت گرفته يك ضرورت، مطرح بوده
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  عدالت اجتماعياهميت 

سوخت  هاي داخلي مي دهم زماني كه امريكا در جنگژهنري ديويد تورو، در نيمه اول سده ه
و طرفداران و مخالفان بردگي، سخت به جان هم افتاده بودند با انديشه نافرماني اجتماعي به 

كا كمتر هاي داخلي امري  اجتماعي تورو و جنگيانفرمهر چند ميان اعالم رسمي نا. ميدان آمد
توانست وضعيت آن روز  از ده سال فاصله بود اما در صورت استفاده درست از اين انديشه، مي

اساس طرح انديشه . جامعه امريكا را به سوي تغيير بدون جنگ و خونريزي هدايت نمايد
او به اين عقيده بود كه از . است آميز بوده هاي مسالمت نافرماني اجتماعي تورو، تغيير از راه

 همانند يك رهبر عادل، بحث ،تورو. توان به تغيير دست يافت هاي مسالمت آميز نيز مي راه
داري از  چرا كه باور داشت هزينه جنگ و برده. عدم پرداخت ماليات سرانه را به ميان كشيد

ها با  تورو در اين زمينه در مورد مصرف ماليت. شود  ماليات تامين مي پرداختدريافت همين
خواهم از وفاداري و اطاعت دولت سرباز زنم و به نحو موثري از  مي« :است الم داشتهصراحت اع

  )1(».آن كناره گيرم و در كناري بايستم

. ها تفاوت قايل بود  چرا كه ميان ماليات،تورو اما در كل مخالف پرداخت ماليات سرانه نبود
داري از دريافت ماليات سرانه  داد هزينه كالن جنگ و برده اما چيزي كه او را نخست آزار مي
توانست از   كه ميايواما در عين حال از برداشت س. است در برنامه كاري دولت مركزي بوده

خواست تنها به اين خاطر با  او مي. اين حركت و انديشه او در جامعه بازتاب يابد واهمه داشت
آميز و  مال در امور تفرقهپرداخت ماليات سرانه به مخالفت برخيزد كه دولت از هزينه بيت ال

تواند دولت را  تورو به اين باور بود كه با اين كنش مي. خالف منفعت همگاني دست بردارد
سرانجام از هزينه غير از توسعه و سازندگي از مصرف ماليات بازدارد و هيچ هدفي ديگري از 

خواست كه قيافه يك  تورو به هيچ رو نمي« :داونز به گفته بي. اش نداشت اين كنش در انديشه
  )2(».شهيد و يا رهبر مقدس را به خود گيرد

تورو براي جلوگيري از اين ذهنيت كه پرداخت ماليات سرانه يك عمل ناعادالنه در سطح 
ميان ماليات باشد و از سويي نيز از هر گونه برداشت غلط  ها تفاوت قايل شده كالن ملي است و 
من هرگز از پرداخت ماليات براي ايجاد و « :است تهباشد، گف در اين زمينه جلوگيري كرده

داري  هاي مورد نياز مردم و نيز از پرداخت ماليات براي ايجاد و نگاه ها و شاهراه داري راه نگاه
   )3(».ام، آرزومندم كه يك انسان خوب باشم مكاتب امتناع نكرده

كه از   دولت نيست با ايننافرماني اجتماعي تورو، خيزش و يا تحريك خيزش همگاني در برابر
او به اين باور است كه با نافرماني اجتماعي در . وضعيت موجود و عملكرد دولت ناراضي است

توان دولت را از عملكرد غلط و خالف منافع  هاي بدون توسل به خشونت مي قالب اعتراض
ز هر گونه تغييري در تر ا تر و با صرفه تواند كم هزينه تغيير با اين راهكار مي. همگاني بازداشت

وضعيت آن زمان امريكا براي افرادي مانند تورور و ديگر همفكران او غير قابل . جامعه باشد
اين زماني بود كه . ها وضعيت ناهنجاري داشت چرا كه كشور در بسياري از زمينه. تحمل بود

يات سرانه بود تا امريكا هنوز قدرت تولد نداشت و كشور از بسياري جهات وابسته به دريافت مال
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پذير دولت، بحث  تورو و همفكران او با درك همين موضوع و نكته آسيب. خودش را بچرخاند
  . پيش كشيدند»نافرماني اجتماعي« سرانه را در قالب تخودداري از پرداخت ماليا

موضوع عدم پرداخت ماليات سرانه از سوي تورو و همفكران او از سوي خود آنها در گام 
تورو و . عنوان آغاز اعتراض همگاني در برابر عملكرد غلط دولت در پيش گرفته نشدنخست به 

اهميت اين .  درآمد دولت حمله برده بودنداصلهمفكران او با اين كنش، در واقع به منبع 
از همين روي، در برابر كنشي كه . موضوع اما براي دولت، غير قابل تحمل و پذيرفتني نبود

 پايين به باال باشد واكنش داد و چنين حركت و كنشي اصالحگرانه را در توانست تغيير از مي
  .رو نمود هموفقيت، با تاخير روب

 به سبب نپرداختن ماليات سرانه بازداشت و زنداني 1843دوانز، تورو در   به گفته رابرت بي
 Bronson Alcott تورو، در مورد امتناع از پرداخت ماليات، از سرمش برونسون الكوت. شد

 كه دو سال پيش به همين جرم توقيف شده Little Womenزنان كوچك  نويسنده كتاب
 آنها از اين وسيله به منظور اعتراض عليه حمايتي كه دولت از دوهر . بود، پيروي كرد

  )4(.كردند نمود، استفاده مي داري مي برده
 اگر دولت به نافرماني شايد. در آن زمان، درك دولت از چنين موضوع با اهميتي، پايين بود

توانست كشور را از   مي،گرفت نهاد و آن را جدي مي اجتماعي تورو و همفكران او گردن مي
در هر . داري نجات دهد رفتن به سوي خشونت و درگيري ميان طرفداران و مخالفان برده

ورت اند كه اگر جدي با آن برخورد ص اي كساني خطر را قبل از اتفاق، گوشزد كرده جامعه
 وقوع يك  ازاين يعني پيشگيري قبل. است است، در نطفه خنثا شده گرفته و به آن توجه شده
 كشور را به آشوب و خشونت و جنگ ،توجهي به آن تواند در صورت بي حادثه و بحران كه مي

آميزي  گزينه غير از جنگ و خشونت براي تغيير، راهكارهاي صلح جويانه و مسالمت. بكشاند
موفقيت در اين زمينه، موفقيت . ون دست بردن به ابزار جنگ، قابل دسترسي استاست كه بد

 سياسي در قالب نافرماني اجتماعي اعتراضي براي تغيير و –انديشه و ايده و تغيير اجتماعي 
  . است اصالح در دولت غير دموكراتيك بوده

 روي دست جامعه و دولت گرايانه همراه بوده، هزينه كالني اما وقتي تغيير با رويكرد خشونت

در جوامع دستخوش نوسازي و نااستواري سياسي، بيشتر با راهكارهاي . است گذاشته

هاي سياسي و اجتماعي براي  ايم كه از سوي گروه رو بوده هاي از تغيير روب گرايانه خشونت

وضعيت اجتماعي، سياسي و . است  در پيش گرفته شده،يابي به تغيير در حاكميت دست

گونه جوامع كه آشفته و نامناسب بوده در اتخاذ چنين پاليسي  گي و حتا اقتصادي، در اينفرهن

در حالي كه هر گونه ايجاد تغيير . تر است هاي اجتماعي و سياسي، دست يافتني از سوي گروه

اما موضوع مهمتر در . تر است تر و دست يافتني در جامعه، با انديشه پرهيز از خشونت، منطقي

بايست در انديشه رهبري ايجاد تغيير وجود  هميت عدالت اجتماعي است كه مياينجا ا

  . باشد داشته
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   تطبيق قانون و تامين عدالت

هاي اجتماعي شكل گرفته و ريشه  اصوالً زمينه نافرماني اجتماعي در فرايند نابرابري
است كه هر  اثر شدههاي جامعه، زماني از انديشه تغيير در قالب نافرماني مت اليه. است دوانيده

كه انديشه همگاني  مادامي. است رو بوده هگونه كوشش در اين زمينه براي تغيير، با شكست روب
براي ايجاد تغيير در جامعه وجود نداشته، جامعه در فرايند كنش غير دموكراتيك دولت، به 

ين وظيفه در چنين وضعيتي، ا. است ها و بحران اجتماعي و سياسي پيش رفته سوي ناهنجاري
هاي اصالح طلب در جامعه است كه براي ايجاد تغيير در ساختار و  و مسووليت رهبري جريان
چرا كه هيچ كسي به اندازه رهبري . ترين راهكار را در پيش گيرند عملكرد دولت، منطقي

هاي اصالح طلب، آگاهي از مشكالت جامعه نداشته و براي كاهش و مهار آن، تعهد و  جريان
  .نداردانديشه 

هاي استقالل طلبانه  استواري سياسي به ويژه پس از جنگ در جوامع دستخوش نوسازي و نا
و داخلي، بيش از هر زمان و وضعيت ديگر، گرايش دولت به سوي كنش غير دموكراتيك بوده 

تر  ها از عملكرد دولت را در سطح گسترده هاي شكل گيري نارضايتي كه چنين وضعيتي زمينه
سياسي، بيش از هر  چرا كه در اين گونه وضعيت و شرايط اجتماعي و. است ردهوجود آوه ب

در . است تر فراهم بوده ها در سطح وسيع هاي بروز ناهنجاري زمان و موقعيت ديگري زمينه
 با وضعيت اجتماعي ناهنجاري هاي استقالل طلبانه و خارجي، دقيقاً امريكا، پس از جنگ

   .است  ماهيت دولت پس از جنگ و خشونت داشتهايم كه ريشه در رو بوده هروب
جنگ  «:است گونه به بررسي گرفته ها وضعيت امريكا را اين داونز، در آن سال رابرت بي

. رفت  تازه پايان يافته بود و برده داري مساله حادي به شمار مي1846-47امريكا و مكزيك در 
انگيخت، به زودي به مرحله  مي بركه خشم و آزردگي خاص تورو را » قانون بردگان فراري«

اين مسايل به اضافه نبرد او عليه ماليات سرانه، الهام بخش نافرماني اجتماعي . رسيد اجرا مي
اي است كه در  اي  مستلزم پايداري در ثابت نمودن آن ايده  موفقيت در هر گونه مبارزه)5(».بود

 هنجارهايي كه به ناهنجاري كشيده اي نوع در هر جامعه. است انديشه رهبري آن وجود داشته
كنش غير دموكراتيكي كه از سوي . است است مسير مبارزه براي اصالح آن را تعيين كرده شده

تورو وقتي بحث . است دولت صورت گرفته، كساني را عمال در برابر عوامل آن كنش قرار داده
 كنشي، از سوي موافقان هاي متفاوتي در برابر چنين نافرماني اجتماعي را پيش كشيد واكنش

رسد ميان انديشه تورو كه در قالب نافرماني  به نظر مي. است و مخالفان آن بروز داده شده
اجتماعي، برجسته شده و دولت كه از درآمد دريافت ماليات سرانه براي ترويج و گسترش 

ن زمينداران داري سود برده، نيز طرفداران برده داري كه بيشتر در جنوب امريكا در ميا برده
داري و  چرا كه تورو همواره بر منع برده. است بزرگ وجود داشته، تضاد بزرگي وجود داشته

ت دولت و زمينداران بزرگ جنوب، به امحكوميت جنگ تاكيد ورزيده و طرفداران آن در هي
   .اند ترويج آن كوشيده
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است، اصرار و   يافتهعامل عقيم ماندن انديشه تورو كه در قالب نافرماني اجتماعي بازتاب
. اند داري بوده كه حاضر به عقب نشيني از موضع شان نبوده پافشاري طرفداران جنگ و برده

چنين موضعي بدون شك اصل رابطه فرد با دولت و رابطه دولت با فرد را خدشه دار نموده و 
ها هستند  هچرا كه همين رابط. است رو نموده ههاي جدي روب ها با پرسش در بسياري از زمينه

ارزش انسان در يك . است وجود آورده و به قانونمندي آن كمك كردهه ملت را ب-كه دولت
 تضمين كننده ؛است كه از تمام حقوق طبيعي و قانوني برخوردار بوده جامعه، زماني حفظ شده
كار دولت، تنها اعمال قدرت و حكمروايي بر فرد نيست بلكه در سطح . چنين حقي، دولت است

   .است تر، تامين عدالتي است كه قانون به عهده دولت گذاشته ردهگست
است كه دولت از تطبيق درست مواد قانون،  ها در جامعه زماني گذاشته شده اساس نارضايتي

واكنش تورو به كنش دولت، ناشي از . باشد عاجز مانده و خود به عامل قانونگريزي تبديل شده
ديده كه هر روز كشور به سوي بحران و  او مي. است  بودهعملكرد دولت در قضاياي جاري كشور

اي  دارد كه آن را از خطر سقوط حتمي نجات  رود و نياز به بازدارنده ها پيش مي ناهنجاري
 از درك باالي او در اين زمينه يطرح و انديشه تورو در قالب نافرماني اجتماعي، نشان. دهد
گونه به  هاي امريكا را اين و و وضعيت دولت آن سالرابرت بي داونز، انديشه تور. است داشته

تورو كه ذاتاً همه چيز بود جز سياستمدار، معتقد شد كه زمان بررسي  «:است بررسي گرفته
رابطه فرد با دولت و رابطه دولت با فرد، چگونه . است ماهيت دولت و فرمانروايي آن فرا رسيده

ها بود كه فلسفه تورو درباره استقالل فردي و مقام  بايد باشد؟ از مطالعه و تعمق در اين پرسش
  )6(». آمددانسان در جامعه، پدي

چگونگي رابطه فرد با دولت و رابطه دولت با فرد، اساس ماهيت دولت سازي و ملت سازي 
اما اين موضوع اساسي در بسياري از جوامع انساني مورد توجه قرار نگرفته و با . است بوده
ها در  كه شناسايي عامل ناهنجاري در حالي. باشد مينگارانه با آن برخورد ا تفاوتي و سهل بي

ها تبديل شده،  اما وقتي دولت، خود به عامل ناهنجاري. است جامعه، از وظايف دولت بوده
ها  تواند در بروز ناهنجاري عوامل زيادي مي. است جامعه به سوي بحران و خشونت پيش رفته

ها  و دولت نيز به عنوان بازدارنده و خنثاكننده هر گونه ناهنجاريباشد  در جامعه نقش داشته
گونه رابطه ميان دولت و فرد وجود داشته، جامعه از خطر ابتال  كه اين وارد عمل شود تا زماني

جامعه اما زماني از كنترول خارج شده كه دولت در مقام و . ها در امان است به ناهنجاري
ه و مسووليت خويش به خوبي عمل نكرده و راه خطا در پيش موقعيت رهبري جامعه به وظيف

ها، برخورداري دولت از  كه اساس نجات يك جامعه از افتادن به دام ناهنجاري در حالي. گيرد مي
 چرا كه دولت، همواره شعار دموكراسي و عدالت اجتماعي سر. باشد ميانديشه عدالت اجتماعي 

   .دهد مي
است كه براي تحقق صلح و عدالت اجتماعي در جامعه،  بودهپرسش اصلي اما همواره اين 

كه تعهد و صداقت دولت در تطبيق قانون و  ؟ ماداميدارددولت تا چه اندازه تعهد و صداقت 
هاي يك دولت خوب،  اما دولت فاقد ويژگي. است تامين عدالت وجود داشته، قابل احترام بوده
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تحمل مجازات مقاومت در  «:است تورو گفته. است دههيچگاه مورد احترام فرد به عنوان ملت نبو
كنم  احساس مي. هاي حكومت است تر از اطاعت فرمان برابر دولت، براي من از هر لحاظ سهل

 تورو به عنوان يك فرد )7(».داشتم نهادم، ارزش كمتري مي كه اگر به اوامر دولت گردن مي
و برده است كه اساس  ري، درعمل ثابت كردهدا ناراضي از علمكرد دولت در حمايت از جنگ 
تر قانون و تامين عدالت اجتماعي است كه  مخالفت او با دولت و عملكرد آن، تحقق انساني

  . است  نكردهتوجه دولت به آن 

    راه خطا و خالف منفعت همگاني

كه انديشه پيشرفت و  مادامي. هدايت جامعه به سوي پويايي و توسعه، در عملكرد دولت است
بهترين مثال . كند ميوري در انديشه دولتمردان وجود داشته، جامعه به اين مسير حركت نوآ

در اين زمينه كشورهاي جنوب شرق آسيا خواهد بود كه در كمتر از نيم سده به پيشرفت و 
   .اند توسعه همگاني دست يافته

هاي   قطبطور اياالت متحده امريكا كه در مدت چيزي بيشتر از دو سده به يكي از همين
همه اينها نتيجه تالش و كوشش دولتمردان .  كه بزرگ اقتصادي و صنعتي جهان تبديل شده

اما موضوع مهمتر درفرايند هر پيشرفت و توسعه، توجه به اصل توسعه . باشد مياين كشورها 
چرا كه نيروهاي خالق . است هاي موجود در يك جامعه  متوازن و استفاده از تمامي ظرفيت

هاي برتر افراد در  اند و شناسايي و كشف و استفاده از توانايي در سراسر كشور پراكندهجامعه 
  . برد ميجامعه است كه جامعه را به سوي پيشرفت و توسعه 

عدالت اجتماعي در چنين وضعيتي است كه اهميت خود را به عنوان يك اصل توسعه 
اعتنا است و  اني و توسعه متوازن بياما وقتي دولت به اصل توسعه همگ. همگاني بازيافته است

بين رفته و جامعه  هاي پيشرفت و توسعه نيز به خودي خود از اهميتي به آن قايل نيست زمينه
   .رود ميبه سوي وابستگي به قدرت اقتصادي و سياسي پيش 

هاي اجتماعي و سياسي اصالح طلب با توجه به درك چنين موضوع مهمي در  رهبران گروه
تورو . اند رد غير دموكراتيك دولت قرار گرفته و به اصالح ساختار دولت تاكيد ورزيدهبرابر عملك

به عنوان يك رهبر اجتماعي اصالح طلب با طرح نافرماني اجتماعي با هدف اصالح عملكرد 
تورو به گفته، خودش شش « :گويد ميرابرت بي داونز . غلط دولت در برابر دولت قرار گرفت

مدت كوتاهي كه در زندان به سر برد . صول خويش ماليات سرانه نپرداختسال به پيروي از ا
   )8( ».شد] نيز[در عقايد وي تزلزلي به وجود نيامد، بلكه عالقه و احترام او به دولت كمتر 

چرا كه دولت فاسد، . باشد بايست از اصالح دولت آغاز شده موفقيت در اصالح جامعه مي
بايست به اصالح ساختار دولت بينجامد تا  هرگونه تغيير ميپس . كشد ميجامعه را به فساد 

 عامل رفت،وقتي جامعه به سوي قانونگريزي پيش . نتيجه آن در سطح جامعه احساس گردد
ضرورت تغيير در ساختار دولت، زماني احساس . باشد ميآن تطبيق ناقص قانون از سوي دولت 

رو چنين دولتي  از اين. باشداعي در جامعه است كه دولت، فاقد انديشه تحقق عدالت اجتم شده
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هاي اجتماعي و سياسي فعال، مورد سرزنش قرار گرفته و در برابر  همواره از سوي رهبران گروه
   .اند  به مخالفت برخاسته،عملكرد آن

ها و  در چنين وضعيتي نظر به ساختار سياسي و اجتماعي هر جامعه، نوع و ابزار مخالفت
چنانچه در امريكا در . است ها، متفاوت بوده ده براي توقف عملكرد غلط دولتراهكارهاي بازدارن

دهم، موضوع ماليات سرانه از اهميت زيادي برخوردار بوده و به همين روي، تورو و ژسده ه
هاي اجتماعي ناراضي، از عدم پرداخت ماليات سرانه به  همفكران او به عنوان رهبران گروه

اند كه در قالب  قوي بازدرانده عملكرد غلط دولت استفاده كردهدولت به عنوان يك ابزار 
   .است نافرماني اجتماعي صورت گرفته

اي را كه دست  تورو، به عنوان مظهر نافرماني اجتماعي، شيوه «:گويد ميرابرت بي داونز 
و بالمانع است معرفي و توجيه و تبليغ مي ع امتنا: كند و آن يازيدن بدان براي همه كس مسير 

انديشد كه اگر هزار نفر و حتا عده كمتري، نارضايتي  تورو مي. ست ا ورزيدن از پرداخت ماليات
خويش را از دولت بدين سان بيان كنند، اصالحات خواه ناخواه به دنبال آن خواهد آمد، گرچه 

مهم، آغاز حركت  )9(».باشد مقاومت در برابر هيات حاكمه تنبيه و مجازات را در برداشته
. باشد ميسياسي براي اصالح دولت غير دموكراتيك  هاي اجتماعي و گرانه رهبران گروه الحاص

بايست براي اصالح عملكرد غير  تر از آن، ابزار و راهكارهاي موثري است كه مي اما مهم
   .دموكراتيك دولت مورد استفاده قرار گيرد

راتيك، عدالتي است كه حركت تر در روند و فرايند اصالح دولت غير دموك موضوع بازهم مهم
رو، عدالت  از اين. است هاي اجتماعي و سياسي را هدف و جهت داده اصالحگرانه رهبران گروه

هاي غير  اي است كه براي اصالح دولت گرانه هاي اصالح اجتماعي الزمه هرگونه حركت
برخورداري هاي اصالحگرانه، مستلزم  چرا كه موفقيت حركت. است دموكراتيك سازماندهي شده

شايد تفاوت عمده . از عدالت اجتماعي است كه در انديشه رهبران اصالحات وجود داشته است
دار طرف را عملكرد دولت و رهبران اصالح  ميان عملكرد دولت و يا هر سياستمدار و سرمايه

 طلب، اجراي عدالت اجتماعي بوده كه يكي فاقد اين انديشه و ديگري برخوردار از اين انديشه
  .اند بوده

واقعيت مطالب اين است كه مخالفين اصالحات ماساچوست يكصد هزار  «:به گفته تورو
هاي جنوبي امريكا نيستند بلكه يكصد هزار تاجر و مالك هستند كه به  سياستمدار واليت

ابر  برمندند و به هيچ قيمتي حاضر نيستند در تجارت و كشاورزي بيش از انسانيت عالقه
دقيقاً آنچه يك حركت اصالحگرانه را به  )10(». مكزيك عادالنه رفتار كنندبردگان و كشور

است كه از سوي رهبران اصالح طلب داده شده و  موفقيت رسانده عمل به شعارهايي بوده
   .باشد ميترين اين شعارها  تحقق عدالت اجتماعي از برجسته

يعني دولتي كه با شعار و . است ها در بيشتر موارد، عامل دروني داشته سقوط و انحطاط دولت
متوازن، فقر زدايي و اشتغال زايي با هدف تحقق برابري اجتماعي روي  برنامه هاي كاري توسعه 

اش عمل نكرده و راه خطا و خالف منفعت  هاي كاري كار آمده، در عمل اما به شعارها و برنامه
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رهبران اصالح طلب نيز در هاي اجتماعي و سياسي و  براي گروه. است همگاني در پيش گرفته
هاي كاري شان، چنين سرنوشتي  يابي به قدرت و عمل نكردن به شعارها و برنامه صورت دست
بدون شك، تحقق عدالت اجتماعي در جامعه، زماني با موفقيت همراه . بيني است قابل پيش

  .تاس است كه انديشه آن در ايده دولتمردان و رهبران سياسي و اجتماعي وجود داشته

  موانع اقتصادي عدالت

انباشت . است عامل اقتصادي، همواره يكي از موانع عمده در راه تحقق عدالت در جامعه   
، چرا كه به انجامد ميپول و عدم توزيع عادالنه آن در جامعه، به ناكامي توسعه اقتصادي 

ملي هاي خاصي كمك كرده و مانع استفاده آن در سطح كالن  پولدارشدن افراد و گروه
هاي  انديشه عدالت وقتي در دولت وجود نداشته به جاي توسعه اقتصادي، افراد و گروه. شود مي

دولت . است اند كه در نهايت، به فاصله طبقاتي تمام شده هاي كالن دست يافته خاصي به پول
وجود آورده به جاي توجه به مردم، به حمايت طبقه ثروتمند و ه در چنين وضعيتي كه خود ب

گونه جوامع رابطه دولت با فرد بر معيارهاي   در اين،است هاي بزرگ چشم دوخته ب شركتصاح
   .است دهي و امتيازگيري همراه بوده دموكراسي استوار نبوده بر معامله و باج

هايي كه در يك نظام متمركز و غير دموكراتيك به قدرت اقتصادي دست  افراد و گروه
حمايت از دولتي برآورده گرديد كه در موجوديت و اقتدار آن به اند همواره منافع شان در  يافته

هاي اجتماعي و  هاي اصالحي گروه رو در هيچ يك از حركت از اين. اند پول و ثروت رسيده
كه تورو  زماني. اند سياسي براي تغيير در عملكرد دولت سهم نگرفته و حتا در برابر آن ايستاده

اش را با طرح نافرماني اجتماعي آغاز كرد در  كت اصالحيبه عنوان يك ناراضي اجتماعي، حر
گونه حركت  پنداشت با اين او مي. نخستين گام، از پرداخت ماليات سرانه خودداري كرد

چرا كه به چنين . هاي زيادي از اجتماع با اين حركت او همسو خواهند شد اصالحي، گروه
هاي ثروتمند و  چگاه به همراهي افراد و گروهاما هي. هاي مردم اميدوار بود واكنشي از سوي توده

   .هاي بزرگ كه صاحب قدرت اقتصادي زيادي بودند اميدي نداشت صاحب شركت
ديد كه طبقه مالك و ثروتمند اگر بخواهد سر به شورش و  تورو مي «:گويد ميرابرت بي داونز 

 صاحبان )11(». نباشدعصيان بردارد آن قدر منافع و عاليق مالي دارد كه قادر به چنين كاري
هاي توليدي و تجارتي براي حفظ قدرت اقتصادي شان، همواره نگران امنيت مالي و  شركت

هاي اجتماعي  اي  كه از سوي گروه هاي اصالحگرانه رو هرگونه حركت از اين. اند جاني شان بوده
درت شود به نوعي تهديد براي ق و سياسي براي اصالح عملكرد دولت در پيش گرفته مي

بي تفاوتي و واكنش . آيد ها و افراد انحصارگر قدرت اقتصادي نيز به شمار مي اقتصادي گروه
اي ه هاي اصالحگرانه گروه هاي انحصارگر قدرت اقتصادي در برابر حركت مخالف افراد و گروه

   .سياسي و اجتماعي كه خواستار اصالح عملكرد غلط دولت اند، قابل تامل و بررسي است
هاي ثروتمند و صاحب قدرت اقتصادي از دولت، حتا  ل عمده طرفداري افراد و گروهاز دالي
كه عملكرد غير دموكراتيك داشته، نگراني از به خطر افتادن قدرت اقتصادي و از دست  زماني

هاي مردم با تبعيضي كه در مورد آنها از سوي دولت اعمال  كه توده درحالي. است دادن آن بوده
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ه دور ماندهشده و از روند  اند تا  اند چيزي براي از دست دادن نداشته و فرايند توسعه اقتصادي ب
هاي مردم در چنين وضعيتي  از سويي نيز توده. هاي اصالحي نگران آن باشند در روند حركت

گيري آنها در برابر عملكرد غلط دولت  اند تا مانع موضع گونه وابستگي به دولت نداشته هيچ
هاي مردم  وضعيت طبقه ثروتمند در اين ميان كامالً متفاوت با وضعيت اكثر تودهاما   .باشد شده
   .اند ها از حقوق طبيعي شان محروم بوده است كه در تمام زمينه بوده

آور برآييم، براي  هاي رنجش كه بخواهيم در مقام قياس آن مرد ثروتمند، بي «:است تورو گفته
اگر . بند است شود و بدان پاي سازد فروخته مي ميهميشه به دستگاهي كه او را ثروتمند 

 به همان اندازه اپول هر اندازه بيشتر، تقو: بخواهيم درست و دقيق سخن گوييم بايد بگوييم
كمتر، زيرا پول واسطه ميان انسان و اشياي دلخواه اوست و آنها را براي وي فراهم 

اين البته زماني . باشد ميني در جامعه  اقتصاد، همواره عامل رشد و توسعه انسا)12(».آورد مي
است كه عملكرد دولت، منفعت همگاني را در نظر گرفته و براساس چنين مسووليت و  ميسر 

 كه بدون شود مياما اقتصاد، زماني مانع توسعه اجتماعي . باشد  مصلحتي عمل كرده
 در فرايند چنين .بگيردهاي خاصي قرار  درنظرداشت منافع همگاني، در خدمت افراد و گروه
هاي توليدي و تجارتي از ميان افراد و  وضعيت اجتماعي، طبقه ثروتمند و صاحب شركت

   .است وجود آمدهه هاي انحصارگر امكانات اقتصادي ب گروه
متعلق به تمام توده امكانات اقتصادي در حالي هاي مردم در يك جامعه است اما وقتي با  كه 

هاي خاصي درآمده، خود تبديل به مانع توسعه همه  راد و گروهعملكرد غلط دولت در انحصار اف
 كه  تمام اينها ناشي از سياست غلط دولت در فرايند نوسازي بوده. است جانبه در جامعه شده

هاي خاصي قرار داده و  پول و ديگر امكانات براي توسعه همه جانبه را در انحصار افراد و گروه
نبه و هم تحقق عدالت را در سطح كالن ملي با ناكامي به اين ترتيب، هم توسعه همه جا

از . باشد چرا كه عدالت، زماني قابل اجرا است كه موانع آن قبال برداشته شده. است  كردهرو  هروب
تواند به عنوان يك راهكار  هاي اصالحي براي اصالح عملكرد غلط دولت مي رو آغاز حركت اين

تواند  هايي مي هاي مردم از چنين حركت ن، همراهي تودهدر اين ميا. مناسب و بجا مطرح باشد
   .باشد در موفقيت آن تاثير زيادي داشته

بايست  شوند مي هاي اصالحي براي اصالح عملكرد غلط دولت، همراه مي كه با حركت آنهايي
هاي اصالحي با  به صورت معمول، كساني با حركت. باشند تعهد الزم را در اين راستا داشته

شوند كه دغدغه منافع ملي داشته و از عدم  صالح و تغيير در عملكرد دولت، همراه ميهدف ا
است كه به  يك نظريه در اين زمينه اين بوده. اند تحقق و تطبيق عدالت در جامعه رنج برده

اند كه از توان  اند و يا با آن همراه شده هاي اصالحي بوده صورت معمول، افرادي آغازگر حركت
شايد هنري ديويد تورو از جمله اين گونه افراد بوده كه . اند بهره بوده  اقتصادي بيو امكانات

بند ثروت نبود  تورو كه پاي «:به گفته رابرت بي داونز. است دلبستگي به ثروت نداشته
   )13(.».توانست مقاومت كند مي
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ات دولت باشد شايد يكي از راهكارهاي موثر در اصالح عملكرد دولت، مقاومت در برابر مجاز
بدون شك، همه، توان مقاومت در . است شدههاي اصالح طلب، اعمال  كه در برابر افراد و گروه

هاي اعمال شده دولت را نخواهند داشت و به زودي ميدان مبارزه را به نفع دولت  برابر مجازات
ميان كساني نيز تا آخر خواهن. كردو عوامل حمايتي آن خالي خواهند  د ايستاد و در اما در اين 

براي هر گونه . برابر هرگونه زورگويي و اعمال فشار دولت و عوامل آن مقاومت خواهند كرد
است توسل به هر وسيله  تغيير در عملكرد دولت كه مانع تحقق عدالت گسترده در جامعه شده

ولت اصالح سيستم اقتصادي د. بايست مورد استفاده قرار گيرد مناسب به عنوان يك راهكار مي
تواند از انباشت پول در مراكز معيني جلوگيري نموده و  و ضرورت تحقق توسعه اقتصادي مي

اما عملكرد غلط دولت در اين زمينه . هاي نوسازي در سراسر كشور هزينه شود براي برنامه
  .است رو نموده و مانع تحقق عدالت در جامعه شده ههاي توسعه متوازن را با شكست روب برنامه

 استعداد داوري قانونگذار

 اين است كه آيا يك قانونگذار خوب يا  بوده،ار مطرحذپرسشي كه همواره در مورد قانونگ  
متوسط در زمان قانونگذاري، استعداد داوري درباره موضوعات اجتماعي را دارد يا فاقد چنين 

هايي باشد كه به ساختن قانون  بايست قانونگذار داراي چنين ويژگي الً مياستعدادي است؟ اص
تمام موضوعات و مسايل كوچك و بزرگي كه در جامعه . باشد و نقد آن، همزمان توانايي داشته

رو كار قانونگذار پرداختن به تمام موضوعات  از اين. باشد وجود دارد در حيطه كار قانونگذار مي
  .است قانون، صالحيت آن را به قانونگذار دادهو مسايلي است كه 

اش عمل كرده و چقدر كوتاهي از او سر زده، بحث  قانونگذار اما تا چه اندازه به اين وظيفه
كه قانونگذار توانايي نقد و بررسي موضوعات و مسايلي را كه  مادامي. باشد اصلي در اينجا مي

باشد، همواره يك گوشه كار خواهد  نداشتهقرار است قانوني براي آن بسازد يا ساخته است 
شايد قانونگذار توانايي ساختن قانون خوبي را داشته اما در مقام منتقد، ضعيف عمل . لنگيد
از نظر تورو قانونگذاران از استعداد داوري مفيد و موثر درباره مسايل نسبتاً كوچك، . است كرده

اگر بنا باشد ] زيرا. [اند بهره  كشاورزي، بيچون وضع ماليات و امور مالي و تجارتي و صنعتي و
كه هادي و راهنماي ما فقط قدرت سخنوري قانونگذاراني باشد كه از تجارب درست و شكايات 

ها دير زماني  اند، امريكا نخواهد توانست مقام خود را در ميان ملت مثبت مردم استمداد نجسته
   )14(.حفظ كند

هاي خوب برخوردار است كه قانونگذار، دانش   و ويژگيشده، زماني از كيفيت قانون ساخته
 قانونگذار وقتي از چنين ويژگي برخوردار است. باشد قانوني و توانايي نقد و بررسي آن را داشته

كه  در حالي. باشد شده قبل از ساخته شدن، تا حدود زيادي ضعف زدايي شده  قانون ساختهكه
شده از ضعف و مشكالت زيادي رنج خواهد  ختهدر وضعيت خالف چنين فرايندي، قانون سا

آل، قانوني است  تنها دانش قانوني براي يك قانونگذار كافي نيست بلكه غايت جامعه ايده. برد
   .كه از كمترين ضعف و نارسايي برخوردار است
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هاي نقد داستان آشنا است  شرايط قانونگذار خوب، همانند داستان نويسي است كه با ويژگي
اي  دستاورد  چنين تجربه. وري و عملي در نقد نويسي دارديهايي هم به شكل ت و تجربه

فراگيري دانش نقد نويسي در زمينه نقد و بررسي داستان است كه يك نويسنده داستان 
چرا كه داستان نويس موفق كسي است . اش از آن برخوردار باشد بايست براي كيفيت كاري مي

اف دارد و ويژگي و شاخصه يك داستان خوب و قوي را از كه بر كار نقد داستان نيز اشر
   .هاي خوب، تشخيص داده بتواند داستان متوسط و يا تا حدودي برخوردار از ويژگي

هيچ كس بهتر از قانونگذار . گونه است شرايط و ابزار براي نقد و بررسي قانون نيز اين
مناسب استهاي تواند كه چگونه قانوني با چه ويژگي تشخيص داده نمي زيرا . ي براي جامعه، 

رو اين وظيفه قانونگذار است كه در  از اين. مردم، تابع قانون هستند و دولت، مجري آن
چرا كه قبالً جايگاه . هاي خوب بسازد موقعيت قانوندان و قانون شناس، يك قانون با ويژگي

هايي دارند  وليتومسيعني مردم، دولت و قانونگذار، هر كدام وظايف و . است همه مشخص شده
شده  اي اين است كه قانون ساخته هدف غايي در هر جامعه. است كه در قانون اساسي درج شده

   .به صورت واقعي آن تطبيق گردد
هاي اجتماعي در جامعه همواره به عنوان يك بحث  اهميت تشخيص و تفكيك جايگاه گروه

مردمي كه تابع يك قانون  «:است نظر روسو در اين زمينه اين بوده. است جدي مطرح بوده
 تنظيم شود نيهستند بايد خود انشاكننده آن باشند؛ اساسنامه يك شركت بايد به وسيله كسا

كنند؟ آيا اين  ولي آنها چگونه اين اساسنامه را تنظيم مي. دهنده آن شركت هستند كه تشكيل
ت سياسي افت؟ آيا هيكار به صورت يك توافق مشترك يا يك الهام ناگهاني صورت خواهد گر

آگاه كه به ندرت  چگونه يك توده چشم بسته و نا... عضوي دارد كه بيانگر خواسته آن باشد؟
تواند  مي) داند كه چه چيز برايش خوب است زيرا به ندرت مي(خواهد  داند كه چه مي مي
 به اي به اين دشواري يعني طرح يك نظام قانونگذاري را براي خود حل كند؟ مردم لهامس

دانند كه  جوي سعادتند؛ ولي، خود به تنهايي هميشه نميو خودي خود همواره در جست
اراده همگاني هميشه درست است، ولي آن قوه تشخيصي كه راهنماي . شان در چيست سعادت

  ) 15(»...آن است هميشه روشن نيست

ميان مي  نخست، قانون  است كهاآيد دقيقاً به اين معن وقتي از جامعه قانونمند صحبت به 
باشد و در گام بعدي، مردم تابع قانون،  باشد، چنين قانوني، خوب اجرا شده خوب وجود داشته

تمام اينها در صورتي ممكن است كه . باشند شده داشته ساخته و وضع تبعيت خوبي از قانون
 كه مادامي. هاي اجتماعي و سياسي و قانونگذاري در جامعه روشن باشد جايگاه همه گروه

انگاري در اجراي قانون  هاي قانونگذاري از يكسو و سهل هرگونه عدم شفافيت در كاركرد گروه
هاي سياسي بر سر اقتدار وجود داشته، اختالل در  شده از سوي ديگر در عملكرد گروه وضع

به صورت مشخص، . نظم جامعه پيش آمده و جامعه به سوي قانونگريزي پيش رفته است
اين در صورتي . ها را در جامعه بگيرد تواند جلو قانونگريزي ي موارد ميقانونگذار در بسيار
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هاي ساختن قانون و موانع اجراي آن از نگاه اجتماعي و فرهنگي، قبال از  ممكن است كه زمينه
   .باشد شده مورد بررسي قرار گرفته سوي قانونگذار، شناسايي و در قانون ساخته

 از دانش قانوني، داشتن غير ازبايست  ت كه قانونگذار ميتوان گف گيري كلي مي در يك نتيجه
يعني دانش بررسي و تفسير قانون را نيز به صورت عملي و . منتقد و مفسر قانون نيز باشد

شده در اين است كه از سوي فرد، مورد  ساخته و وضع چرا كه موفقيت قانون. نظري دارا باشد
 :است ينه در موقعيت فرد به عنوان تابع قانون گفتهتورو در اين زم. پذيرش و تبعيت قرار گيرد

ميان افراد جدايي  من نمي. من خواستار ستيزه با هيچ انسان و هيچ ملتي نيستم« خواهم 
كوشم  توان گفت حتا مي بلكه مي. كه خود را بهتر از همنوعان خويش جلوه دهم اندازم و يا اين

اما حقيقت اين است كه نمي . ين كشور رفتار كنماي  بجويم تا به موجب قواعد و قوانين ا بهانه
در حقيقت داليلي در دست دارم كه . زدگي خود را آماده تبعيت از قوانين سازم توانم با شتاب

رسد مايلم  هر سال كه هنگام وصول ماليات فرا مي. از اين جهت درباره خود مشكوك باشم
اي   مورد تجديد نظر قرار دهم تا بهانهاعمال و وضع دولت مركزي و اياالت، و روحيه مردم را

 وقتي )16(».بيابم كه بر طبق قواعد و قوانين رفتار كنم و اعمال خويش را با آنها هماهنگ سازم
قانونگذار فاقد استعداد داوري در مورد قانوني است كه خود، ساخته، بدون شك در اجرا با 

  . مردم خواهد داشترو خواهد بود كه هزينه كالني براي دولت و همشكل روب

  دولت بر ضد فرد

اين همواره فرد نيست كه در برابر دولت به مخالفت برخاسته است بلكه زماني هم دولت بر 
زند كه منافع فرد در موقعيت  اصوالً دولت دست به كنشي نمي. است ضد منافع فرد عمل كرده

انديشد كه منافع فرد در آن لحاظ  رو دولت همواره به آنچه مي از اين.  متضرر گرددملت،
مهابا  اما بدترين وضعيت سياسي و اجتماعي در يك جامعه زماني است كه دولت، بي. باشد شده

و به دور از انديشه ملي بر ضد منافع همگاني جامعه كنشي را مرتكب شده و به چنين كنش 
اين درست ناشي از طبع حكومت است كه با  «:به گفته تورو. است ردهضد ملي پافشاري ك

 اين تنها نوعي )17(».تحوالت و اصالحات به مخالفت برخيزد و با منتقدان خويش بدرفتاري كند
   .است از ضديت با فرد از سوي دولت بوده

ما قضيه كه قابل پذيرش نيست ا بدرفتاري از سوي دولت با فرد در موقعيت منتقد، با اين
منافع ملي جامعه و فرد عمل  زماني پيچيده و غير قابل تحمل نشده كه دولت كامالً ضد 

چنين وضعيتي بيشتر در زماني صورت گرفته كه كشور از استقالل واقعي برخوردار . است كرده
هاي بزرگ نظامي و اقتصادي به صورت مستقيم و غير مستقيم در آن سلطه  نبوده و قدرت

كه دولت دموكراسي رفتار كامال منطقي و عاقالنه در قضاياي كشور در پيش  در حالي. اند داشته
وقتي . هاي دولت دموكراتيك، رعايت اصول دموكراسي در جامعه است زيرا از ويژگي. گيرد مي

است انتظار عمل دموكراسي را  فرد با تمام احساس و اشتياق، به نفع دولت دموكراسي راي داده
   .از دولت دارد
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كند در واقع با تمام اصول  گيرد و بر ضد فرد عمل مي اما وقتي دولت راه خطا در پيش مي
 نماينده ملتي است ،زيرا فردي كه تحقير يا بازداشت شده. است دموكراسي به ضديت برآمده

 نخواهد داشت كه چنين فردي نامدار است يا فرقي. است كه به چنين سرنوشتي گرفتار آمده
پس دموكراسي و عمل به . است  در هر دو صورت، اصول دموكراسي نقض شدهچرا كه. گمنام

تواند به عنوان يك بازدارنده قوي در جلوگيري از عمل غير دموكراتيك از  آن از سوي دولت مي
   .سوي دولت مطرح باشد

گردد زمينه هر  اما وقتي اصول دموكراسي در يك جامعه از سوي دولت دموكراسي نقض مي
دولت در چنين وضعيت و . است استفاده و برداشت غلط از دموكراسي فراهم شدهگونه سوء 

آنجا . است شرايطي در جنگ با منتقدان و مخالفان خويش از شگردها و ابزار زيادي سود برده
تمام اينها . است هاي مختلف به جامعه معرفي كرده كه يكي را تكفير كرده و ديگري را با مارك

وقتي دولت به صورت واقعي . رود ميقتي اتفاق افتاده، آبروي دموكراسي در دولت دموكراسي و
از اصول دموكراسي فاصله گرفته و ديكتاتوري پيشه كرده براي توجيه كنش ضد دموكراسي 

هاي  كه در پيش گرفته به مسايل و موضوعاتي چون مذهب، دين و عقيده و ديگر گرايش
   .است اجتماعي و فرهنگي متوسل شده

چرا مسيح را هماره  «:گونه مطرح است زماني پرسش در برابر چنين دولتي را اينتورو 
كند و واشنگتون و  كشد و كوپرنيك و لوتر را هميشه حكومت تكفير مي حكومت به صليب مي

. تواند اتفاق بيفتد  چنين رويكردي در هر كشوري مي)18(»خواند؟ فرانكلين را پيوسته ياغي مي
ها در هر كشوري از  زيرا دولت. است هاي مبارزه با آن بوده اسايي راهاما آنچه مهم است شن

بايست از همان راهي  رو با هر دولتي مي از اين. است هاي مختلف به ضديت با فرد برآمده راه
وقتي دولت به ضد . است وارد شد و آن را از كنش ضد دموكراتيك بازداشت كه در پيش گرفته

دد چنين گر روشن مي نه عملكرد ضد منافع همگاني نداشته،گو كند كه هيچ فردي عمل مي
چنين عملي از سوي دولت، . است عملي برخاسته از نوعي گرايش غير ملي از سوي دولت بوده

   .باشد هاي قومي، نژادي، زباني و يا مذهبي داشته تواند ريشه مي
انجامد  د از دولت ميتر، به نارضايتي فر هرگونه ضديت با فرد از سوي دولت در سطح گسترده

هاي  موضع خصمانه دولت در برابر فرد، از ويژگي. آورد وجود ميه هاي خيزش را ب و زمينه
. است چرا كه انديشه دولت ديكتاتور، موضع خصمانه در برابر فرد بوده. است دولت ديكتاتور بوده

ره يك اكثريت اين فرد كه شكل همگاني داشته در برابر دولتي كه بر او حكومت كرده هموا
كثريت، كار و عمل نمايد رو، دولت مي از اين. است مطلق بوده    .بايست به نفع اين ا

به عنوان يك عمل بازدارنده در برابر دولتي كه همچنان با انديشه و رويكرد ضد فرد پيش 
عدم شركت . تواند متفاوت باشد اي مي شماري موجود است كه در هر جامعه هاي بي رود راه مي
تواند يكي از  ها، شوراهاي شهر و غيره مي  انتخابات رياست جمهوري، پارلماني، شهرداريدر

اما تا زمان برگزاري انتخابات آينده . هاي مبارزه با دولت ناقض اصول دموكراسي باشد متعدد راه
جو و هاي غير از اين جست بايست راه و تا اتمام دوره رياست جمهوري، پارلماني و غيره مي
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هاي بازدارنده دولت ناقض اصول دموكراسي از  اما يكي از راه.  تا نتيجه زودتر حاصل گرددگردد
متناع از پرداخت ماليات سرانه است    .ضديت با فرد و جامعه، ا

تواند از اعمال ضد  كه دولت را مي[ست  ا امتناع ورزيدن از پرداخت ماليات «:است تورو گفته
خودداري از پرداخت ماليات سرانه از سوي ) 19(».معه بازدارداصول دموكراسي در برابر فرد و جا

اما اين عمل . تواند به عنوان يك عمل بازدارنده و اصالح دولت مورد استفاده قرار گيرد فرد مي
بازدارنده در جوامع توسعه نيافته كه هنوز پرداخت ماليات سرانه موضوع ناآشنايي است و يا به 

  . باشد گردد نمي تواند كارآيي چنداني داشته صورت بسيار ناچيزي اخذ مي
تواند يك عمل بازدارنده قوي در برابر  به هر روي، خودداري از پرداخت ماليات سرانه مي

كه از  حتا اگر دولت بر ضد تمامي كساني. عملكرد غير دموكراتيك دولت دموكراسي باشد
داشت آنها پردازد، در نهايت، اند وارد عمل شود و به باز باز زدهسرپرداخت ماليات سرانه 
   .موفقيت با فرد خواهد بود

افكند،  هنگامي كه دولت مردم را به ناحق به زندان مي «:در چنين وضعيتي است تورو گفته
 اگر دولت بر سر اين دو... جايگاه درست و واقعي انسان شريف و هوادار حق و عدل زندان است

كه از جنگ و   شريف را بايد به زندان افكند يا اينباشد كه آيا همه مردان راهي قرار گرفته
  )20(».داري دست بردارد، دولت رد انتخاب راه دلخواه خويش ترديد به خود راه نخواهد داد برده

تابع حكومت، با پرداخت ماليات به يك دولت ستمگر،  «: فرد به عنوانگويد ميبي داونز 
توان در   از هر راه ممكن مي)21(».گذارد  صحه ميگيرد و بر آنها هاي وي را ناديده مي ستمكاري

برابر دولت ستمگر ايستاد و چنين حاكميتي را از عملكرد غير دموكراتيك و خالف منافع 
توان به ضديت دولت با فرد خاتمه داد و  با چنين كنشي مي. همگاني فرد و جامعه بازداشت

  . وجود آورده زمينه حاكميت دموكراسي واقعي را ب

  ت فرمانروايي دولتماهي

اما بايد ديد اين قدرت از كجا به دست . كند ميدولت همواره به عنوان يك قدرت، حكومت 
اند، در مقابل آن، چه چيزي از دولت مطالبه  كه چنين قدرتي را به دولت داده ؟ كسانيآيد مي

وي دولت وضع چرا كه در اين ميان قانوني كه از سوي قانونگذار ساخته شده و از س. اند داشته
رو ماهيت چنين قانوني بسيار با  از اين. است هاي مردم به اجرا گذاشته شده شده روي توده

قانوني از  زيرا مرز ميان قانون و بي. است اهميت است كه چگونه ساخته و چگونه وضع شده
بايست در يك نگاه كلي  بدون شك قانون ساخته و وضع شده مي .گردد ميجا تفكيك  همين
انگاري در اين  چرا كه هر گونه سهل. عت همگاني را در سطح كالن ملي در نظر گرفته باشدمنف

هاي مردم را در برابر قانون ساخته شده قرار خواهد داد كه از سوي دولت، وضع  زمينه، توده
در چنين وضعيتي، قانونگذار نيز اهميت و ارزش خود را به عنوان يك قانوندان و . است شده

   .دهد ميس از دست قانون شنا
در برابر قانونگذار از  «:تورو نيز به اين نظر است كه فرد تابع حكومت، هرگز معتقد نيست كه

گيري در برابر قانون و  گونه موضع  اين)22(»...وجدان خويش چشم پوشد و دست بردارد
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چرا كه . اند  رت  كه از نگاه سياسي و مدني، توسعه يافتهداردقانونگذار بازهم بستگي به جوامعي 
رو هرگونه اعتراض و  از اين. دارددرك آگاهي سياسي افراد بستگي به توسعه انساني آنها 

مناسب و غير عادالنه از سوي انساني صورت گرفته كه قبال به توسعه  ر قانون نا خيزش در براب
يافته به شايد از داليل عمده عدم توسعه انساني در بيشتر جوامع توسعه ن. است انساني رسيده

   .است ويژه در زمان اشغال، چنين هدفي بوده
به هر روي، زمان زيادي است كه نياز بررسي ماهيت دولت و فرمانروايي آن احساس 

رو تمام عوامل و ابزاري كه در فرمانروايي دولت نقش داشته، بدون كم و  از اين. است شده
كه براي سياستمداران به عنوان افراد يك  در اين ميان، تورو، با اين. كاست، نياز به بررسي دارد

طبقه، ارزش و احترامي قايل نيست اما وقتي موضوع عوامل و ابزار دولت پيش آمده از تمام 
است كه  او به اين نكته تاكيد داشته. است اين عوامل و ابزار بدون هيچ نوع تفكيكي نام برده

ران و صاحب منصبان و روساي ادارات، اكثر قانونگذاران و سياستمداران و حقوقدانان و وزي«
كنند؛ و چون فضايل اخالقي در  قبل از هر چيز با استفاده از مغزهاي خود خدمت دولت مي

قصد  كنند، بي توان احتمال داد كه همچنان كه به خداوند خدمت مي ميان ايشان نادر است، مي
طن پرستان و شهيدان و قهرمانان و و: عده بسيار معدودي. و غرض به خدمت شيطان درآيند

ها با به كار انداختن عقل و وجدان هر دو،  و انسان) به معناي وسيع كلمه( اصالح طلبان
كنند و دولت معموالً  كنند و از اين رو به ناچار غالباً در برابر دولت مقاومت مي خدمت دولت مي

   )23(».كند با آنان چون دشمنان خويش رفتار مي
سازد و قانون ساخته  دولت قانون مي. موالً يك رابطه دو سويه استرابطه دولت و فرد، مع

گونه  تا اينجا هيچ. دارند كند و افراد به عنوان ملت، چنين قانوني را پاس مي شده را وضع مي
است كه قانون  اما قضيه زماني از روند عادي خارج شده. مشكلي وجود نخواهد داشت

از سويي نيز . است ده و يا از همان ابتدا مشكل داشتهشده به صورت اصلي آن تطبيق نش ساخته
چرا كه هر . باشد بايست تمام نياز جامعه را در نظر گرفته شده مي هر گونه قانون ساخته و وضع

گونه كار در جامعه چه از سوي دولت براي جامعه و مردم و چه از سوي مردم براي خود و 
شده و  بايست در قانون ساخته ولت، بازهم ميجامعه و حتا نوع خدمت و وفاداري آنها به د

انتخاب دولت و راي مردم به آن، از وظايف اصلي مردم در برابر . باشد شده گنجانيده شده وضع
هاي مردم در برابر چنين  رو سطح و ميزان آگاهي توده از اين. است جامعه و دولت بوده

   .است اي از اهميت زيادي برخوردار بوده وظيفه
است؟ شايد اين موضوع هم در   راي دهندگان تفاوتي در سرنوشت آنها داشتهي آرااما آيا

گيري كلي، نظر تورو،  اما در يك برداشت و موضع. است جوامع مختلف، نتيجه متفاوتي داشته
... در اين بازي شخصيت راي دهندگان مورد شرط بندي نيست «:در اين زمينه اين است كه
راي شما تنها با صداي . و عدالت، تاثيري در كار حق و عدل نداردحتا راي دادن به خاطر حق 

ضعيفي شوق و رغبت شما را كه خواستار پيروزي حقيقت و اشاعه آن هستيد براي مردم بيان 
  )24(».هاي مردم فضيلت كمتر وجود دارد در اعمال توده... كند مي
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ق و عدالت، قرباني بدون شك نتيجه هر انتخاباتي زماني رضايت بخش است كه تحقق ح
اي، تحقق حق و  چرا كه از غايت هر جامعه. باشد هاي پيدا و نهان سياسي نشده سياست و بازي

   .عدالت در آن جامعه است
انديشد زيرا آن صداقت و ايماني كه براي تحقق هر  اما دولت، هميشه به چنين غايتي نمي

پس دولت زماني . است  وجود داشتهگونه حق و عدالت الزم است در انديشه دولتمردان، كمتر
به خاطري كه هر . است اش به صورت واقعي آن عمل كرده موفق است كه به مسووليت و وظيفه

. است گونه كم كاري و غفلت در عملكرد دولت، جامعه را به سوي سراشيبي سقوط پيش برده
است كه از  ردهاش را شناخته و به آن عمل ك رو دولت در هر شرايط زماني، وظيفه از اين

  .است هاي مردم به اين صورت جلوگيري شده خيزش توده
اما . ترين شكل آن قدرتي براي اعمال دارد كه برگرفته از آراي مردم است دولت در ساده

هرگاه اين اعمال قدرت به شكل غير دموكراتيك صورت گيرد، مشروعيت دولت به شدت زير 
چرا كه مشروعيت دولت . وايي بزرگي است كه براي دولت دموكراتيك رسرود ميسوال 

ماند  وقتي دولت از تطبيق قانون عاجز مي. زند دموكراتيك در عملكردي است كه از او سر مي
زيرا تطبيق قانون از وظايف اصلي دولت است و هرگاه . هيچ مرجعي نيست كه او را نجات دهد

قتدار، آرامش و امينت خود  ا،اش منحرف گردد، دولت، مشروعيت چنين روندي از مسير اصلي
واقعيت ماهيت فرمانروايي دولت در تحقق قانوني است كه وضع . را از دست خواهد داد

برند كه در فرايند چنين فرمانروايي  هاي مردم زماني از فرمانروايي دولت نفع مي توده. است شده
 توسعه همگاني جامعه نيز در چنين روند و فرايندي شايد. باشند به توسعه انساني رسيده

تري كه مطرح است اين است كه دولت خوب، چگونه  اما قبل از آن بحث اساسي. خواهد بود
  .بايست راي داد دولتي است و براي انتخاب آن به چه كسي مي

  شهر و شهريار

كه  «: بودماكياولي زماني گفته. زند ويژگي خوب يك شهريار در كنشي است كه از او سر مي
 او دو عاملي )25(».ت كه شهريار نگذارد مورد نفرت و كينه مردم قرار گيردشرط اساسي آن اس

كه حريص  يكي اين«: است گونه شرح داده تواند باعث نفرت مردم از شهريار گردد اين را كه مي
و ديگر اين متلون ... كه به جان و ناموس رعاياي خود دست درازي كند و طماع باشد  اميري كه 

  )26(».ا سست اراده باشد منفور خواهد بودو نامرد و جبون و ي
كه اخالق در سياست را قبول ندارد و به رد آن تاكيد دارد، اما روشن ساخته  ماكياولي با اين
زيرا نظم يك شهر به شهريار آن . گردد هاي سقوط يك زمامدار چگونه فراهم مي است كه زمينه
د گردد، انتخاب شهريار قانونگرا به عنوان رو هرگاه بخواهيم شهري قانونمن اين از. وابسته است

وري ماكياولي زماني به سوي سياست عاري از اخالق گرايش ياما ت .يك پيش شرط الزم است
شهريار زيرك نه  «:دارد كه خواند و تاكيد مي يابد كه شهريار را به نوعي به تظاهر فرا مي مي
آور گشته و يا علل وجودي آن از  زيانتواند و نه بايستي به عهد و پيمان خود، كه اكنون  مي

اما از آنجايي كه . اگر مردم همه خوب بودند اين پند پسنديده نبود. ميان رفته، پابند بماند
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مانند، شخص نيز ناگزير نيست عهد خود را با  ايشان نادرستند و بر پيمان خود استوار نمي
كياولي يكي از طرفداران و  در سياست عاري از اخالق، كه ما)27(».ايشان محترم شمارد

در چنين وضعيتي است كه ابزار، . كنندگان آن است، اخالق در سياست جايي ندارد ترويج
كه در نقاط  يعني براي رسيدن به هدف از هر راه ممكن، در حالي. كنند هدف را توجيه مي

  .داردگونه سياست، سياستي را داريم كه كامالً با موازين اخالقي همخواني  مقابل اين
جوي داليل و اميري كه براي توجيه پيمان شكني خود به جست «:است  كردهماكياولي تاكيد 

بهره و چنان ساده  اما مردم چنان از دورانديشي بي. ماند آيد هرگز در تنگنا نمي مي عقالني بر
 كس كه بخواهد فريبشان دهد، هراند اند و چنان تحت نفوذ احتياجات آني خود قرار گرفته دل

لهذا چه بهتر كه شخص رحيم و ... هرگز در يافتن ساده دالن موافق در مضيقه نخواهد افتاد
اما فكر . نوع دوست و صديق و خداپرست و صالح جلوه كند و به اين صفات هم عمل نمايد

بايستي داراي چنين توازني باشد كه هرجا الزم شود شخص بتواند در جهت مخالف قدم 
بيند، ولي تنها عده كمي به باطن او پي  ر حال شخص را ميهمه كس ظاه... بردارد
  )28(».برند مي

هرگونه كوتاهي در اين زمينه از سوي . دار خوب را دارا باشدمهاي يك زما شهريار بايد ويژگي
توان  ترين شكل از انتظاري كه از شهريار مي در ابتدايي. كشاند شهريار، شهر را به آشوب مي

 باشد تا يك سياستمدار ناآگاه به معنايك جامعه شناس به تمام داشت اين است كه او 
مشكل بسياري از زمامداران به ويژه در جوامع توسعه نيافته و كمتر . اش هاي جامعه ويژگي

. شناسند هاي جامعه خود را در موقعيت يك شهريار نمي توسعه يافته اين است كه ويژگي
اي  است كه بر آن  حيت، شناخت واقعي از جامعهكه ويژگي يك شهريار خوب و با صال درحالي

 اين نيست كه حاكم يا شهريار، اعمال قدرت كند و ايزيرا حكومت به معن. كند حكومت مي
  .اش را كه خدمت است فراموش نمايد وظيفه اصلي

. است سعادت و حقارت يك جامعه به كنشي بستگي دارد كه شهريار در پيش گرفته
ل قدرت كرده و از توجه به شهر و شهروندان غافل مانده هرگونه ماداميكه شهريار، اعما

چرا كه خيرهمگاني شهروندان به عواملي بسته است كه . است ناهنجاري، شهر را تهديد كرده
پس، جامعه زماني به رفاه و خير . گردد در جامعه وجود دارد و از سوي شهريار، عملي مي

هاي بارز يك شهريار با صالحيت در  مشخصه. است  شدهرسد كه ابزار آن قبالً فراهم همگاني مي
. هايي بايد شناسايي گردد مهم اين است كه چنين تفاوت. هر دوره و كشوري، متفاوت است

هاي تحقق چنين هدفي قبالً در  اند زمينه جوامعي كه به خير همگاني و سعادت جمعي رسيده
  .است وجود آمدهه گونه جوامع ب اين

ها قرار گرفته، امير فرضي  يتي كه ايتاليا از هر سو مورد تاخت و تاز بيگانهماكياولي در وضع
نشاند تا ايتاليا را نجات دهد و مردم ايتاليا را در پذيرش  گونه بر مسند قدرت مي خود را اين

و با چه تشنگي انتقام جويانه و چه وفاداري خلل ناپذير ...  «:است گونه فراخوانده شهريار او اين
هايي به حال انتظار سر راهش خواهند ايستاد، بيان من از شرحش  فداكاري و چه اشكو چه 
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باشد؟ كدام مردمي است كه سر از اطاعتش  كدام دروازه است كه به روي او بسته. عاجز است
پيچد؟ كدام رشك و حسدي است كه سر راهش شود؟ كدام ايتاليايي است كه از او 

  )29( ».باشد؟ ه اين گند فساد نكردهسپاسگذاري نكند؟ در بيني كيست ك
ترسيم كرده در نهايت، » شهريار«هاي اصلي شهرياري را كه ماكياولي در كتاب  مشخصه

 ترحم نيحتا همين ايتاليايي كه زما. است ها بوده نجات دهنده ايتاليا از تاخت و تاز بيگانه
هايي   هاي بعدي، حسادت ر زمانكشيد تا او را نجات دهد، د برانگيز بود و انتظار شهرياري را مي

 مستعمره، در هيئت يرا زماني بود كه ايتاليايرا در ميان زمامداران آن وقت برانگيخت ز
ماكياولي در » شهريار«گشت كه كتاب  مي تمام اينها به چرخشي بر. بود استعمارگران درآمده

هايي با  ي، شباهتكشورهايي كه در وضعيت و شرايط كنون. وضعيت ايتاليا ايجاد كرده بود
 .تواند رموز اداره شهر و شهرياري را به آنها بياموزد مي» شهريار«ايتالياي دوره ماكياولي دارد، 

  .البته با پرهيز از سياست منهاي اخالق ماكياولي
و قانونمندي دست مي يابد كه انگيزه چنين مهمي وجود  به هر روي، شهر زماني به توسعه 

ايي جامعه به سوي ثبات، تغيير در وضعيت موجود جاري آن جامعه از اهداف غ. باشد داشته
در . كند مي جامعه به سوي پويايي حركت باشد كه انگيزه تغيير وجود داشته مادامي. است

زيرا در چنين وضعيتي است . جوامع دستخوش دگرگوني، اهميت شهريار خوب، برجسته است
رو،  از اين. شود مينوان يك ضرورت مطرح كه وجود شهريار خوب براي هر كالن شهري، به ع

موفقيت يك شهريار در اداره هر كالن شهري، موفقيت يك جامعه براي توسعه و پويايي نيز 
 در نهايت به عنوان يك هدف غايي، انتخاب شهريار خوب، يك انتخاب خوب است اما باشد مي

عه يك جامعه در پيش تواند در اداره و توس آنچه مهم است كنشي است كه يك شهريار مي
  .گيرد

  الهام و راهنماي سياستمدار

اما استفاده از هر دستاورد علمي، ادبي، هنري، دو . است هر آثار بزرگ، دستاورد بزرگي داشته
كساني . باشد ميماكياولي از جمله اين آثار » شهريار«در اين ميان . مثبت و منفي: داردوجهه 

م از  و دسته يش گرفتهراه خطا در پ» شهريار«با الها اي  آن را راهنما قرار داده و حكومت  اند 
دستاوردهايي در عرصه سياست » شهريار«به هر روي، سياستمدار آگاه، با الهام از . اند كرده
منبع الهام و راهنما  كه هر مكتب و نظريه سياسي مي آن طوري. است داشته تواند به عنوان 

   .مورد استفاده قرار گيرد
توان كتمان كرد كه مستبدان و ظالمان هر دوره از تاريخ  البته نمي «:گويد مياونز رابرت بي د

امپراتور شارل پنجم و كاترين دومديچي اين . اند يافته» شهريار «ازپندها و دستورهاي مفيدي 
دست آورد و اصولش را در ه كردند؛ اليور كرامول يك نسخه از آن را ب اثر را بسيار تحسين مي

كار برد؛ هانري سوم و هانري چهارم پادشاهان ه المنافع بريتانيا ب ت حكومت مشتركراه تقوي
اي از اين كتاب همراه داشتند؛ اين كتاب به شاهزاده  فرانسه، هنگامي كه مقتول شدند نسخه

فردريك كبير در پرداختن سياست پروس كمك فراواني كرد؛ لويي چهاردهم از اين كتاب 
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كرد؛ يك نسخه كتاب كه پر از يادداشت و اظهارنظر بود  ستفاده ميچون بهترين شب كالهش ا
ون سوم درباره يدست آمد نظريات ناپله در كالسكه ناپليون بناپارت هنگامي كه در وانرلو بود ب

حكومت كال از اين كتاب اقتباس شده؛ بيسمارك شاگرد وفادار مكتب ماكياولي بود؛ و نيز 
داشت تا  را هميشه كنار بستر خود نگه مي» شهريار«آدولف هيتلر به قول خودش كتاب 
  )30(».هميشه منبع الهامات وي قرار گيرد

رو  هها روب هاي متفاوتي در مورد كتاب و نظريه گيري معموال هميشه با برخوردها و موضع
  . ايم بوده

زيرا . دداراي وجود  اما آنچه در اينجا با اهميت است واقعيتي است كه در ماهيت مكتب و نظريه
اي است كه صاحبان و بنيانگذاران آن مكتب و نظريه به  مكتب و نظريه ماندگار در انديشه

يك سياستمدار بايد اين زحمت را به خود بدهد و . عنوان يك ايده و تفكر برتر با خود دارند
اش چه در درون دولت و چه در موقعيت اپوزيسيون و يا  براي موفقيت در عملكرد سياسي

  . باشد يد كه ارزش واقعي آن را داشتهوارلمان، به منابع و راهنماهاي توسل جدرون پ
وري يهاي زيادي براي گفتن و ت در اين ميان ماكياولي به عنوان يك انديشه سياسي حرف

بايست همراه با  وريي مييرو، استفاده از چنين انديشه و ت از اين. داردزيادي براي عمل 
اي، راه هر گونه خطا و اشتباه  چرا كه بدون چنين مالحظه. اشداي ب هاي هر جامعه واقعيت

   .كامال باز است
به عقيده من كتاب  «:است گفته» امير«هاي سياسي چون بنيتو موسوليني در مورد  حتا بدنام

مكتب وي هنوز زنده است زيرا . ترين راهنما براي هر سياستمداري است امير ماكياولي عالي
   )31(».است ها روي نداده تغيير ژرفي در اذهان آدميان و يا در كردار ملتطي چهارصد سال هيچ 

 در 1939بعدها موسوليني تغيير عقيده داده، زيرا در سال  «:ما به گفته رابرت بي داونز
بايستي بين  صورت اسامي نويسندگان كهن يا نو كه به دستور حزب فاشيست آثارشان نمي

  )32(».نيز ذكر شده بود» شهريار«مردم پخش شود نام كتاب 

كه يك الهام و راهنما است در مواردي هم در صورت  يك مكتب و نظريه سياسي با اين
. ها بوده است كننده جامعه و زوال دموكراسي و انحطاط و مرگ دولت استفاده غلط از آن، تباه

تاورد در زمينه به ويژه اگر اين دس. تواند به عنوان عامل دستاورد، مطرح باشد كه مي در حالي
شكست يك . باشند رو شدن با آن واهمه داشته هسياست باشد و مدعيان سياستمداري از روب

هايي  سياستمدار، دقيقا زماني است كه از تاريخ سياسي جامعه خود و جهان غافل مانده و درس
اين برد به  وقتي يك سياستمدار جامعه را به سوي بحران و تباهي پيش مي. است فرا نگرفته

از طرف  «:است رابرت بي داونز گفته. است  است كه او از تاريخ هيچ درس و عبرتي نگرفتهامعن
اند كه جباراني چون هيتلر و  ديگر تحليل كنندگان موشكاف وقايع تاريخي آشكار كرده

اي از اصول اساسي  موسوليني به اين سبب دچار سرنوشت شوم خود گرديدند يا به پاره
  )33(». نكردند و يا آنها را به غلط تعبير كردندماكياولي توجهي
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ماكياولي زماني براي نجات ايتاليا انديشيده بود و موسوليني چهارسده بعد آن ايتاليا اين 
ت ناجي و ديگري همانند سردار ايك نفر در هي. است زادگاه مشترك را به تباهي كشانيده
 موسوليني با الهام از انديشه فاشيستي كنشي كه. است لشكر دشمن به تاراج كشور اقدام كرده

. هيتلر و ديگر همفكران او در پيش گرفت هرگونه فضاي صلح و امنيت را از ايتاليا دور ساخت
شايد اين شهريار همانند بسياري از شهريارهاي كشورهاي توسعه نيافته به اهميت توسعه 

مباالت و عجوالنه كشور را به  بود كه اين چنين بي سياسي و ثبات اجتماعي و اقتصادي نرسيده
   .سوز جهاني پيش برد سوي يك جنگ خانمان

را به فصلي تحت عنوان » شهريار«ماكياولي كتاب خود  «:كه به گفته رابرت بي داونز در حالي
. طلبد دهد و از حس ميهن پرستي مردم آن كشور استمداد مي خاتمه مي» الزام نجات ايتاليا«
قهرمان «است كه امير جديدي به صورت يك  آن رسيده بودهدر آن زمان وقت ] زيرا[

از » اش وضع اسفبار كنوني«براي نجات كشورش ظهور كند، چرا كه ايتاليا در » ايتاليايي
رهبر و پراكنده حال و فاسد و  تر است؛ بي تر و از آتني پراكنده يهودي اسيرتر و از ايراني مظلوم

ه و درماندگي و تباهي بر كليه شوون آن حكمفرمايي شده برجا ماند از هم پاشيده و تاراج
طلبد تا  بينيم چگونه دست استغاثه به درگاه خداوند دراز كرده و استمداد مي و مي... كنند مي

  . هاي وحشيانه رهايش سازد ها و ستم بلكه كسي را به نجاتش بفرستد و از اين ظلم
ي قرار دهد كه اصول و موازيني سر بينيم چگونه آماده است تا خود را تحت حمايت كس مي

وقتي . است هاي قبل و بعد از آن نيز وجود داشته همين وضعيت، در سده )34(».راهش بگذارد
همان . شوند ها چقدر شبيه هم مي رود سرنوشت انسان اي به سوي تباهي پيش مي جامعه

بارزي افغانستان كرد به صورت مشخص و  وضعيتي كه ايتالياي اواسط هزاره دوم را تهديد مي
  . تر از آن تهديد كند تر و وحشتناك اوايل هزاره سوم را نيز شايد گسترده

در چنين وضعيتي سياستمدار افغاني چقدر از وضعيت آن روز ايتاليا عبرت و از راهكارهاي 
شود و جوامع پويا،  چرا كه تاريخ همواره تكرار مي. است برون رفت سياسي آن الهام گرفته

  .افتند ه به دام عوامل نفاق نميخردمندان

  وابستگي و واقعيت استقالل

رو  هاي از وضعيت در يك كشور روب تر نيست آنجا كه با دو گونه هيچ پارادوكسي از اين واضح
در چنين وضعيتي به صورت ناخوشايندي شاهد وابستگي شديد فرد به دولت و دولت . هستيم

نماياند كه ادعاي  اين وضعيت، زماني چهره مياما صورت ناخوشايندتر . به بيگانه هستيم
چنين وضعيتي، بيشتر . باشد استقالل نيز در سطح كالن ملي از سوي فرد و دولت وجود داشته

در كشورهاي پس از جنگ استقالل طلبانه و يا داخلي به عنوان يك واقعيت عيني خودش را 
تگي شديد در بسياري از  كه وابسباشد ميدر چنين وضعيتي . كند ميبر جامعه تحميل 

اي  بوده است كه احساس و  شده براي جامعه ها، يك واقعيت تلخ و تحميل ها به بيگانه زمينه
   .است ادعاي آزادي داشته
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جامعه زماني به . استهاي آزادي  وابستگي فرد به دولت و وابستگي دولت به بيگانه، از آفت
فردي كه براي . باشد الل وجود نداشته كه تعريف روشني از استقرود ميسوي تباهي پيش 
اش به دولت وابسته است و دولتي كه براي پاسخ به چنين نيازي به  تامين مصارف روزانه

استقالل در  «:به گفته هانتينگتون. هاي خارجي وابسته است هر دو استقالل ندارند كمك
هاي سياسي از  انسو و سازم ترين سطح آن، به روابط ميان نيروهاي اجتماعي از يك عيني

ها و  نهادمندي سياسي از جهت استقالل آن، به معناي رشد سازمان. سوي ديگر بستگي دارد
هاي  ها ديگر تنها بيانگر مصالح گروه چندان كه اين سازمان. هاي عمل سياسي است شيوه

 خانواده، كالن و (آن سازمان سياسي كه ابزار دست يك گروه اجتماعي. اجتماعي خاص نباشند
 استقالل واقعي در انديشه و كاركرد فرد )35(».بهره است  باشد از استقالل و نهادمندي بي)طبقه

. يابد مي سياسي درون دولت و يا بيرون از آن، تبارز -هاي اجتماعي به عنوان ملت و گروه
دون چرا كه ب. يابد ميگونه ايده و عملكرد وجود داشته، استقالل واقعي نيز وجود  كه اين مادامي

   .نخواهد داشتانديشه و كاركرد مستقل، استقالل واقعي وجود 
 كه دولت به سوي كاهش وابستگي به خارج، گام شود مياستقالل واقعي زماني حاصل 

احساس استقالل، به تنهايي كافي نيست بلكه كاركرد و عملكرد در سطح ملي نيز . بردارد
ل واقعي و ادعاي استقالل در جايي تعيين مرز بين استقال. بايست استقالل طلبانه باشد مي
در يك وضعيت . است هاي اين دو وضعيت، قبال مشخص و روشن شده گردد كه واقعيت مي

كه ماندن در  در حالي. كند ميها حركت   سياسي، جامعه به سوي رفع وابستگي-خوب اجتماعي
يك . شود ميرو  هوضعيت وابستگي، استقالل كشور را با چالش جدي و از هم پاشيدگي روب

هاي  ها و نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي آن برنامه جامعه مستقل، تمام ارگان
هرگونه . شود ميچنين رويكردي البته از سوي دولت حمايت . باشد بايد داشتهگرايانه  كاري ملي

رداتي از دستاوردي در سطح ملي، نتيجه افزايش توان توليدات داخلي در برابر محصوالت وا
يابي به استقالل واقعي، استقالل نهادهاي سياسي در يك   بدون شك زيربناي دست، خارج بوده
. چرا كه تمام عوامل پيشرفت يك جامعه به ساختار سياسي آن وابسته است. جامعه است

از سويي . دهد استقالل نهادهاي سياسي جامعه، به ديگر نهادهاي جامعه، خطر و جهت مي
  . كند مي نهادها در كار يكديگر، استقالل نهادها را تضمين عدم مداخله

يك دستگاه قضايي در صورتي مستقل است كه از معيارهاي قضايي و  «:گويد ميهانتينگتون 
هاي  بندي ها و رفتارهايش مستقل از نهادهاي سياسي و گروه اي پيروي كند و نگرش يژه

ايم، استقالل نهادهاي سياسي   قضايي گفتههمچنان كه در مورد دستگاه. اجتماعي ديگر باشد
هاي خاص و  شود كه اين نهادها تا چه اندازه از مصالح و ارزش نيز با اين معيار سنجيده مي

   )36(».متمايز از آن نهادها و نيروهاي اجتماعي ديگر برخورداراند
. است وابستگي به خارج قابل بررسي ،تري از رهايي استقالل يك كشور در سطح گسترده

هاي مختلف به خارج وابسته است رسيدن به استقالل واقعي تا  كه كشور در زمينه مادامي
يابي به استقالل واقعي بدون  چرا كه دست. رسد حدود زيادي دور از دسترس به نظر مي
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رو براي  از اين.  براي چنين هدفي ممكن نيست مدتمدت و كوتاه هاي بلندمدت و ميان برنامه
يك كشور زماني قادر است به سوي . ل واقعي، راهكارهاي راهبردي الزم استنيل به استقال

اي در  هيچ كشور بيگانه. استقالل واقعي گام بردارد كه سرنوشت آن به دست خود او باشد
تر از خود را براي نيل به استقالل در  تواند يك كشور ضعيف بهترين وضعيت اقتصادي نمي

را كه اصول استقالل بر پايه خودباوري و خودكفايي در چ. هاي مختلف كمك نمايد زمينه
هاي مختلف بنا شده و هرگاه چنين روند و فرايندي بهم خورده، استقالل كشور نيز  زمينه

   .است آسيب پذير و متضرر از نفوذ و اهداف بيگانه گرديده
ادر نيست هيچ چيز نظير استقالل آشكار و مبتني بر تصميم، ق «:پين به اين عقيده است كه
اي كه يك كشور خارجي و يا در سطح كالنتر، جامعه   برنامه)37(».امور خود را حل و فصل كند

باشد در نهايت، پاسخگوي  تواند داشته هاي مختلف مي جهاني براي توسعه يك كشور در زمينه
ه است بلك اي، انديشه ملي نبوده نياز واقعي آن كشور نخواهد بود زيرا در پس چنين برنامه

پس توسعه يك كشور به استقالل و عدم وابستگي . داردژي جامعه جهاني قرار ياهداف و استرات
زيرا . توان به توسعه دست يافت با طرح و برنامه خارجي نمي. آن به خارج، بستگي زيادي دارد

كه هرگونه طرح  در حالي. هاي ملي در يك كشور است اساس توسعه و نوسازي، جزء طرح
گشاي  خارج براي توسعه يك كشور، هر اندازه صادقانه به نظر آيد بازهم گرهوارداتي از 

   .يابي به اهداف توسعه و نوسازي نيست مشكالت جامعه به سوي دست

سازد، احتمال هر  گردد و كشور را به خارج وابسته مي استقالل، وقتي از واقعيت آن دور مي

به اين صورت، اولين چيزي كه . ني استبي ه و تخريب از سوي بيگانه قابل پيشيگونه توط

نظر هانتينگتون درباره جوامع با اين ويژگي اين . گردد استقالل كشور است آسيب پذير مي

توان با وارد كردن قاچاقي چند عامل انساني و تعدادي  در برخي از اين موارد، مي «:است كه

ر ديگر، با تبادل چند كلمه و در موا. جنگ افزار به يك كشور، رژيم آن كشور را سرنگون كرد

توان رژيم يك كشور را  چند هزار دالر ميان يك سفير بيگانه و چند جنرال ناراضي، مي

، مبالغ قابل توجهي را براي ]امريكا[و هم اياالت متحده ] سابق[هم اتحاد شوروي . برانداخت

دهند، در  ميهاي سياسي آسيب پذير اختصاص  رشوه دادن به كارگزاران بلند پايه نظام

ر بلند نمي كه هرگز در صدد آن بر حالي پايگان كشوري همديگر،  آيند كه براي نفوذ گذاشتن ب

   )38(».چنين مبالغي را به دور ريزند

وقتي كشوري به . داردها بستگي  ساختار دولتنوعيت  در ،اصوال استقالل و ماهيت آن

ه  است، واقعيت استقالل آن نيز به صورت واقعي مستقل نيست و به نوعي وابسته به بيگان

. است جا تفكيك شده چرا كه مرز وابستگي و استقالل نيز از همين. رود ميشدت زير سوال 

است كه جلو هرگونه اعمال نفوذ خارجي در تمام  پس، استقالل واقعي، زماني دست يافتني 

  .شوداشكال آن گرفته 
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  اصول و حصول صلح

حكومتي كه . شود ه عنوان يك ضرورت مطرح ميصلح، بيشتر پس از جنگ و خشونت ب
گيرد مسووليت بس خطيري در حفظ و  كنترل و قدرت را در چنين وضعيتي به دست مي

اما در خارج از محدوده . حراست از صلح به عنوان يك دستاورد پس از جنگ به عهده دارد
ه صلح در جوامع همين اهميت دادن ب. مناطق جنگزده و بحراني، صلح، هميشه مهم بوده است

  .است است كه به پيشرفت و گسترش صلح كمك كرده فارغ از جنگ و بحران بوده
در اين ميان رابطه صلح و امنيت يك رابطه قوي و ناگسستني است زيرا براي حاكميت و 

اعمال سياست .  اهميت زيادي برخوردار است ازمردم صلح ارزش حياتي دارد و پاسداري آن
وي حاكميت و پرهيز از افراط و تفريط در برخورد با قضاياي كشور، درست و منطقي از س

در پيش گرفتن سياست مناسب و مطابق با . باشد ضامن اصلي تامين صلح در جامعه مي
هاي قومي، زباني و مذهبي  وضعيت جاري كشور و توجه و اهميت دادن به مناسبات ميان گروه

ها جلوگيري كرده و از برخورد خصمانه ميان  ويژه دام كو احترام به آرا و عقايد آنها از افتادن ب
   .كند هاي اجتماعي جلوگيري مي اين گروه
هاي حاكميت، بسياري از هنجارهاي پذيرفته   پيش گرفتن حد ميانه در سياستگذاريدر

  .دارد ها باز مي شده اجتماعي را در سطح جامعه تقويت نموده و از رفتن به سوي نا هنجاري
منيت . آورد  كه امنيت، صلح و صلح، امنيت را مي ه اين نظريه مطرح بودهاما هموار در فرايند ا

. شود وجود آمده و نهادينه ميه و گسترش آن در سطوح مختلف جامعه است كه صلح ب
وجود نيامده و ه كه امنيت در فرايند و بستر خوب قرار نگيرد، صلح به شكل واقعي آن ب مادامي

حاال بايد . گوييم، اصول آن را بايد در نظر بگيريم قتي از حصول صلح ميو. شكننده خواهد بود
  ديد اين اصول چه است و چگونه بايد آن را به كار بست؟ 

اعتدال، شرط اصلي حصول صلح و  «:سازد كه مونتسكيو پيوسته اين نظريه را مطرح مي
 صلح براي )39(».و غايت هر حكومت چيزي جز صلح و امنيت نيست. است] در جامعه[امنيت 

. شود حصول، نياز به راهكارهايي دارد كه همواره از سوي حاكميت، شناسايي و پاسداري مي
رو صلح يك پديده  از اين. نهد حكومت براي بقا و اعمال قدرت، به امنيت و تقويت آن ارج مي

اس آيد و همه خود را در برابر آن مسوول احس داشتني به نظر مي اجتماعي آشنا و دوست
  . چنين مسووليتي نه يك امر تحميلي كه آگاهانه و از روي خير اخالقي است. كنند مي

هاي اجتماعي نيز همانند حاكميت، در  شود كه گروه يافتني مي صلح در جامعه زماني دست
برابر آن موضع دوستانه اتخاذ نموده و از آن به عنوان تنها راه درست زيستن در كنار ديگر 

ها و نهادها  مخاطب اين نظريه، عام است و شامل تمام گروه. اعي استفاده نمايندهاي اجتم گروه
ها و احزاب، از نظر عاطفي و اخالقي  شود، حتا اگر اين نهادها و جنبش ها و احزاب مي و جنبش

هانتينگتون نظريه يكي از انسان . باشند هاي اجتماعي داشته هايي به گروه تعلقات و وابستگي
داشت صلح و  يك سازمان اجتماعي كارآمد چه در فنون نگه «:ورده است كه گفتهشناسان را آ
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چه در هنرهاي رفع ستيزه گروهي، به يكسان شايستگي دارد و اين قضيه در مورد جوامع 
   )40(».كند متمدن و نيمه متمدن تفاوتي نمي

 جوامع پس از داشت آن در فرايند امنيت در دستيابي به صلح همانقدر با ارزش است كه نگه
ميان نهادها، سازمان. جنگ و در فرايند توسعه در جوامع توسعه يافته ها و  در اين ميان تفاوت 

تمدن عامل مانع . ست ااحزاب در جوامع متمدن و نيمه متمدن به همان ميزان تمدن آنها
م به گيري كه هر چه از تمدن فاصله مي ها در جوامع بشري بوده درحالي بسياري از ناهنجاري

ها نقطه پايان  تواند به ناهنجاري پس تمدن مي. شود ها نيز در جامعه افزوده مي ميزان ناهنجاري
تمام اينها در موجوديت فرهنگ . بگذارد و جوامع بشري را از تخاصم خصمانه ميان آنها بازدارد

  . تر بيشتر است گيرد كه در جوامع متمدن و خرد انساني صورت مي
اند و هرگاه يكي متضرر شود ديگري نيز ضرر   بسياري جهات با هم يكيصلح و دموكراسي از

صلح . هايي با هم دارد اما در جوامع مختلف بشري اين جهات و يكي بودن، تفاوت. خواهد كرد
وجود آمده تا صلحي كه در جوامع كمتر توسعه ه در جوامع توسعه نيافته كه در فرايند توسعه ب

 گذار از جنگ و بحران شكل گرفته، از خاستگاه و بستر ،رايند امنيتيافته و توسعه نيافته در ف
كه يك امر متمدنانه به نظر  در چنين وضعيتي پرداختن به صلح با اين. متفاوتي برخورداراند

رو است  هنيافته و كمتر توسعه يافته دستيابي به آن با مشكالتي روب آيد اما در جوامع توسعه مي
  .  نيست،وسعه يافتهكه در جوامع متمدن و ت

پس تمدن . باشد اصالً رابطه تمدن و توسعه يك رابطه اجتماعي و فرهنگي مرتبط با هم مي
كه جنگ با توسعه نيافتگي  طوري تواند صلح واقعي را در جوامع بشري تامين نمايد همان مي

 مختلفي هاي تحقق صلح در جوامع مختلف، به راهكارهاي زمينه. و فقر، رابطه تنگاتنگي دارد
   .باشد نيز نيازمند است تا موفقيتي در اين زمينه داشته

. باشد هاي سياسي در پشت آن قرار داشته گردد كه بازي صلح، بيشتر زماني تهديد مي
از . رسد شكست روند صلح به ويژه در جوامع پس از جنگ و بحران، تقريباً ممكن به نظر مي

ه صلحي در جامعه مستلزم همكاري دوجانبه رو جلوگيري از شكست روند تحقق هرگون اين
وظيفه حكومت، در فرايند روند تحقق صلح در جامعه سنگين و . حكومت و مردم است

ميز نوسازي در جوامع پس از جنگ و بحران، تضمين صلح  فرايند موفقيت. مسووالنه است آ
 با شكست اما هرگاه فرايند نوسازي. باشد واقعي و گسترش امنيت سراسري در جامعه مي

مدت خطر از هم  بيند كه در كوتاه رو گردد، صلح نيز در فرايند تحقق، خسارت زيادي مي هروب
   .پاشي آن در سطح كالن ملي وجود دارد

هاي پس از جنگ و بحران در جوامع توسعه نيافته و كمتر  در اين ميان مسووليت حكومت
منيت . اشدب توسعه يافته سنگين و پاسداري از دستاوردهاي صلح مي صلحي كه در فرايند ا

هاي قومي و  آيد بسيار شكننده است و با اعمال ضد ملي از سوي حاكميت و گروه بوجود مي
است با خطر شكست  هاي بارز جوامع توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته نژادي كه از ويژگي

   .رو خواهد شد هروب



 

و 
دل

 «
13
87

  

146  
 

 
ل 
س
سل
ه م
مار
ش

 «
72  

نند زيرا با آغاز يك جنگ دوباره و ك تاوان چنين شكست بزرگي را بازهم مردم پرداخت مي
هاي قومي و  فروپاشي فرايند امنيت، صلح نيز از دست خواهد رفت و دولتمردان و رهبران گروه

ميليوني  برند و بازنده اصلي در اين ميان، توده نژادي و مذهبي به خارج از كشور پناه مي هاي 
شكست صلح و بحران و خشونت اي  نامعلوم ديگر،  بايست براي يك دوره مردم است كه مي

توان به فرايند امنيت و  جوي راهكارهاي مناسب ميو اما با جست. ديگري را بايد تجربه نمايند
  .صلح سرعت بخشيد و جامعه را يكبار ديگر از سقوط در دامن ناامني و بحران نجات داد

  هاي تحرك اجتماعي فرصت

در چنين شرايطي، جامعه خودش را . هستيمرو  هدرگذار از هر بحراني، با تحرك اجتماعي روب
مني  هاي سرخورده از وضعيت قبل، به صحنه مي يابد و توده باز مي و غبار جنگ، ناا آيند تا گرد 

نظامي را كه بر روي زندگي شان نشسته بروبند و يكبار  و هرناهنجاري اجتماعي، سياسي و
  . ها پاك نمايند ديگر چهره شهر و روستا را از آلودگي

نيك فرجام و بد : آيد كه دو سرنوشت دارد ر هرگذاري از بحران، فرايندي به وجود ميد
. فرايندگذار از بحران به ثبات هرگاه با موفقيت همراه باشد، فرجام نيكي خواهد داشت. فرجام

اما وقتي اين فرايند در ميانه راه به بيراهه كشيده شده و از مسير واقعي خود دور شود، فرجام 
بيني و اميد زيادي در  در ابتداي هر فرايند گذار از بحران به ثبات، خوش. واهد داشتبدي خ

هاي نوسازي در  اما آنچه مهم است تعهد و صداقت در تطبيق برنامه. تحقق آن وجود دارد
  . باشد فرايند نوسازي مي

. باشد يعالقه و اشتياق مردم در فرايند نوسازي، ضامن هرگونه موفقيتي در روند نوسازي م
دشمن . آورد كه بسيار با ارزش است وجود ميه اين ضمانت و موفقيت، تحرك اجتماعي را ب

هاي قومي و نژادي است كه يكبار ديگر  موفقيت فرايند نوسازي، انحصار طلبي از سوي گروه
اي   معهدر هر جا. خواهي دارند و روند نوسازي را از حركت بازمي دارند سعي در تماميت

هاي نوسازي در  ها وجود ندارد اما هرگاه چنين موانعي در راه تحقق برنامه  ناهنجاريگونه اين
  . باشد، فرجام بدي در انتظار نوسازي خواهد بود فرايند نوسازي وجود داشته

كه در مواردي يك امر معمول و فراگير بوده اما در چند  جنگ و گرايش به خشونت با اين
 فرق كرده و كشورهايي كه جنگ را براي اصالحات انتخاب دهه اخير، وضعيت در اين زمينه

اند راه شان از يكديگر  جو كردهو اند و كشورهايي كه اصالحات را در فرايند صلح جست كرده
در اروپا، شمال امريكا، جنوب شرق آسيا، شمال امريكا و اقيانوسيه، به جز موارد . است جدا شده

اما در مناطق ديگري از جهان هنوز . است گرفته نتهاي اخير صور معدود، جنگي در دهه
در اين ميان، جوامع سنتي . گردد جو ميو  در جنگ جستحل راهجنگ، كمابيش وجود دارد و 

وضعيت به مراتب بدتري در مقايسه با جوامع نوين در زمينه نوسازي و فرايند نوسازي 
  . اند داشته

انجامد و هرگونه دستاورد در   ميادامه اين وضعيت، در نهايت به سرخوردگي اجتماعي
در جوامع سنتي، اين  «:به گفته هانتينگتون. سازد رو مي هراستاي دگرگوني را با شكست روب
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اما تحرك اجتماعي آگاهي . شود نابرابري به عنوان بخشي از طرح طبيعي زندگي پذيرفته مي
 بن در افغانستان آنچه اتفاق  در فرايند)41(».افزايد به اين نابرابري و ناخرسندي از آن را مي

است كه  توان از آن به عنوان يك دستاورد اجتماعي نام برد، تحرك اجتماعي بوده افتاد و مي
مردم را نسبت به سرنوشت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شان حساس ساخته و 

ورد نسل باشند و يا حداقل در م كنند كه چگونه سرنوشتي بايد داشته احساس مسووليت مي
  . اند آينده حساسيت بيشتري در مقايسه با قبل پيدا كرده

اما فرايند بن در مسير حركت خويش به بيراهه كشيده شد و مورد دستبرد تعدادي از 
هاي  انجوها يا موسسات داخلي و خارجي قرار گرفت و نيز از سوي بعضي از نهادها و ارگان

ر نيامد و در نهايت در كمتر از ده سال، وضعيت تقريبا شده آن به اجرا د هاي پالن دولتي، برنامه
در اين ميان .  به حال سابق يعني قبل ا زآغاز اين فرايند برگشته استها در بعضي از زمينه

آنچه از اهميت زيادي برخوردار بوده و نسبت به آن توجهي زيادي صورت نگرفته امنيت، 
امنيت با گذشت هر سال و هر روز در حال از دستاورد در زمينه . اجتماع و اقتصاد بوده است

بين رفتن است، توسعه اجتماعي صورت نگرفته و هنوز رفاه اجتماعي يك چيز دست نيافتني 
رسد و حتا در شهرها نيز كار زيادي در اين زمينه صورت نگرفته و روستاها وضعيت  به نظر مي

هاي اين  در فرايند بن، تحقق برنامهكه يكي از انتظارات مردم  در حالي. بدتر از شهرها دارند
فرايند بود كه رفاه اجتماعي و اشتغال زايي و رفع مشكل مسكن و در نهايت توسعه اجتماعي 

توانست به توسعه  شايد تمام اين چيزها و چيزهاي ديگري كه مي. است به شكل واقعي آن بوده
امده باشد اما در كليت آن به هاي فرايند بن ني همه جانبه در افغانستان بينجامد در برنامه

  .گرفت بايست در فرايند نوسازي همه جانبه صورت مي است كه مي چنين دستاوردي اشاره شده
هاي فرايند بن بوده است كه فقرزدايي و بهبود  توسعه اقتصادي از ديگر موارد مهم در برنامه

در زمينه توسعه اقتصاد اتفاق اما در فرايند بن آنچه . است ها از اهداف آن بوده اقتصاد خانواده
افتاده است به جاي توسعه اقتصادي و توزيع عادالنه ثروت، انباشت پول در جاهاي معيني بوده 

ها همچنان محروم از  ها انجاميده و ساير بخش كه به چاق شدن بيشتر تعدادي از افراد و گروه
  . اند هاي كمك شده جامعه جهاني مانده پول

هجوم افكار نو، مشروعيت توزيع ثروت به شيوه كهن را به زير  «:تاس هانتينگتون گفته
 افكار نو )42(».كند تر را القا مي برد و امكان پذيري و خوشايندي توزيع درآمد برابرانه پرسش مي

و باشد و طرح  مياين زماندر  در . باشد هايي براي كار داشته تواند موثر واقع شود كه واقعاً ن
ها وجود داشت و يكي از عواملي كه به  هاي زيادي نسبت تكنوكرات يبين فرايند بن خوش

اما با گذشت . تحرك اجتماعي انجاميده بود و مردم را به صحنه آورده بود همين مساله بود
هاي سنتي را در پيش گرفتند و در  ها نيز در فرايند بن، راه گروه زمان ديديم كه تكنوكرات

يل پول و امكانات ارايه شده از سوي جامعه جهاني براي واقع به صورت مشترك به حيف و م
ها كه بيشتر از غرب برگشته  در اين بين، تكنوكرات. هاي فرايند بن پرداختند تطبيق برنامه

رفت نقش زيادي در موفقيت فرايند بن در زمينه نوسازي همه جانبه داشته  بودند و انتظار مي
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هاي   در ساختار قدرت عمل كردند كه به عنوان گروههاي موجود تر از ديگر گروه باشند، سنتي
يكي از عوامل سرخوردگي اجتماعي مردم در . سنتي و غير متخصص شناخته شده بودند
هاي تحرك اجتماعي شد غير مسووالنه و سنتي  فرايند بن كه منجر به از دست رفتن فرصت

  .ها در روند اين فرايند بود عمل كردن تكنوكرات
در . رو نمود هز ديگر مواردي بود كه فرايند بن را با موانع جدي در تحقق روباقتصاد آزاد ا

هاي اصلي توسعه اقتصادي و توزيع مشروع ثروت در جامعه و برخورداري  كه يكي از راه حالي
تمام مردم به صورت يكسان از آن مطابق به جايگاه و موقعيت اجتماعي شان، اقتدار سياسي و 

در حاليكه اقتصاد آزاد چنين . است ارات بشتر آن در اين زمينه بودهاقتصادي حكومت واختي
گيرد و اين در افغانستان نيز به عنوان يك مشكل جدي در برابر  ها مي اختياراتي را از حكومت

هاي اين فرايند را  آنچه در افغانستان فرايند بن اتفاق افتاد و برنامه. توسعه اقتصادي قرار گرفت
در اينجا با شكل افسار . است  نمود عدم تطبيق درست فرايند اقتصاد آزاد بودهرو هبا شكست روب

حتا اگر . است رو بوديم كه در كمتر كشور ديگري وجود داشته هاي از اقتصاد آزاد روب گسيخته
شد حاال وضع بهتر از  هاي منفي آن به صورت درست تطبيق مي اقتصاد آزاد هم با تمام جنبه

  .بود اين مي

  در فرايند نوسازي عدالت فقدان

 براي حركت به سوي يك افغانستان نوين عاري از خشونت ه است آغازي بود،كنفرانس بن
 سال گذشته هر كدام 25هاي سياسي افغاني زير يك سقف كه در  وتبعيض، جمع شدن گروه

. ودراه خود را رفته و ساز خود را نواخته بودند در نفس خود كار درخور توجه و كم نظيري ب
تشكيل دولت موقت دربن در واقع نقطه شروعي بود براي پياده نمودن يك ساختار جديد در 

يس جمهور دوره انتقالي، تشكيل لويه يتشكيل لويه جرگه اضطراري براي انتخاب ر. افغانستان
جرگه قانون اساسي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري از مواردي بوده است كه در كنفرانس 

اما اينكه چقدر توانسته است انتظارات مردم را برآورده نمايد موضوعي .يزي شده بودبن طرح ر
  . ديگر است كه اينجا مجال پرداختن به آن نيست

ها را براي بازسازي و نوسازي افغانستان بزرگترين  اين درحالي است كه بيشترين كمك
كشورهايي كه . اندكشورهاي صنعتي جهان كه گروه هفت را تشكيل مي دهند مستقبل شده

هاي كارشناسانه   كه باشد روي برنامهاي هر پالن كوچك و بزرگ داخلي شان در هر زمينه
ها اين نكته مهم و  غربي. برنامه ريزي شده و براي هزينه آنها بودجه ساالنه اختصاص مي دهند

 و آسايش تواند امنيت گذاري در افغانستان مي اند كه سرمايه اساسي را به درستي درك كرده
  . باشد اين منطقه و جهان را به دنبال داشته

 نيست كه اكنند به اين معن اما آنها خواسته هايي هم دارند، هزينه اي كه در افغانستان مي
باشند و درباره مصرف آن انتظاراتي نداشته باشند، بلكه آنها مي خواهند  پولي را به گدايي داده

هاي ضروري به مصرف  شده در جاي درست و در زمينه هاي داده من باشند كه تمام پوليمط
كشد  در حالي كه سيستم به جا مانده دولتي افغانستان كه همچنان آن را يدك مي. برسد
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باشد كه بوروكراسي، رشوه خواري،  ترين آنها مي مانده سيستمي جهان سومي واز جمله عقب
ها، قانونيت،  ها بر ظابطه  دوستيها و گي، فاميلي، آشنايي هاي خانواده خوري، رابطه خويش

   .كارآيي و كارداني در اولويت كاري قرار دارد
است و حداقل نيمي از بودجه  دولت افغانستان حال كه توجه جهان را به خود جلب كرده
شود، هرچه زودتر بايد رفرم  ساليانه آن در حال حاضر از سوي كشورهاي صنعتي تامين مي

كننده عملكرده،  ود آورده و مطابق استاندارد كشورهاي صنعتي كمكادارات را به وج دولتي در
هاي آنها بر مشكالت اقتصادي موجود فايق آمده و بيشترين  تا بتواند با استفاده از كمك

  . ها در راستاي بازسازي و نوسازي نمايد استفاده را از اين پول
گذرد و مردم اميد و  هاي موقت، انتقالي و انتخابي مي از عمر دولتحدود يك دهه 

شعارهاي سران دولتي . تر مي شود هايي كه در اوايل داشتند كم كم هر روز كم رنگ بيني خوش
است و مردم هر روز در سطح شهر و ادارات دولتي بيشتر از پيش خود  تا حال كمتر عملي شده
 كاري ادارات تجمالت، بوروكراسي و رشوه خواري، ديگر جزء برنامه. كنند را بيگانه احساس مي

   .است دولتي و سران مملكتي شده
يكي از دست آورد . شود فاصله سطح زندگي دولتمردان بلند پايه با مردم هر روز بيشتر مي

بزرگي كه دولت در هفت سال گذشته داشته است و از آن به عنوان يك دستĤورد بزرگ ياد 
يفيت و استاندارد بودن آن با  قندهار است، هر چند در مورد ك-شود بازسازي جاده كابل مي

   . هاي زيادي وجود دارد معيارهاي جهاني حرف و حديث
بيش از سه كه مردم افغانستان خيلي قانع و كم توقع هستند و اين حداقل در طول  با اين
 در طول تاريخ به اثبات رسيده كه عدم پيشرفت و نوآوري در زندگي آنها اگذشته و حتدهه 

ول، شعور مردم را به سخره مي وخ است، اما وقتي شعارهاي مراجع مسمبين اين واقعيت تل
خندند ديگر جايي براي گذشت و قناعت و كم توقع بودن مردم  باوري آنها مي گيرد و به خوش

  پرسند كدام نوسازي، كدام بازسازي، و كدام سازندگي؟ و مردم از خود مي. ماند باقي نمي
ي كه دنيا براي بازسازي و نوسازي و سازندگي افغانستان هاي كالن پرسند پول مردم ازخود مي

الن بازسازي و ووكنند چرا بايد تنها زندگي مس و براي بهتر شدن وضعيت مردم آن كمك مي
هر روز وياليي به ويالي شان اضافه شود، موتري به موترشان اضافه گردد، . نوسازي شود

اما در عوض مرم هر روز . فزوده شود اشان هاي شخصي حساب بانكي شان باال برود و پروژه
زماني مي تواند براي كشورهاي . نادارتر شده و مشكلي به مشكالت شان افزوده مي شود

كننده به بازسازي و نوسازي افغانستان و نيز براي دولت افغانستان دستاوردي خوبي  كمك
خص شدن هزينه هر باشد كه بعد از اولويت بندي بازسازي و نوسازي افغانستان و مش داشته

امري كه در هفت سال . بخش آن، بر كاركرد آن نيز نظارت و كنترل دايمي صورت بگيرد
هايي كه در زمينه بازسازي از  است و بسياري از حيف و ميل گذشته كمتر به آن توجه شده

جا  سوي انجوهاي داخلي و خارجي و نيز از سوي موسسات دولتي صورت گرفته است از همين
باشد طبعاً  زيرا وقتي نظارت و كنترلي در زمينه بازسازي و نوسازي وجود نداشته. شود يناشي م
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جريان سازندگي از مسير اصلي خود خارج شده و آنچه را كه در هفت سال گذشته شاهد آن 
  . تواند اثبات اين نظريه باشد بوديم مي

ازي و نوسازي هاي تمويل كننده بازسرهاي نقدي و غيرنقدي كشو تنها پرداخت كمك
ليتي را كه آنها ووو يا به موسسات دولتي، مس) انجوها ( هاي غير دولتي  افغانستان به سازمان

هاي بازسازي و نوسازي  در اين زمينه به عهده گرفته رفع نشده بلكه اجراي درست پروژه
اند  ده گرفتهوليتي را آنها به عهوتواند مس برداري است كه مي افغانستان تا مرحله اكمال و بهره

از اين رو . كننده و هم به نفع مردم و دولت افغانستان تمام شود هم به نفع كشورهاي كمك
هاي كوچك و بزرگ بازسازي و نوسازي افغانستان  كاركرد پروژه طلبد تا بعد از اين بر مي

 و هاي كالن نبوده نظارت و كنترل دقيقي صورت گرفته تا حداقل بعد از اين شاهد حيف و ميل
هاي شريك در قدرت،  هاي شخصي افراد و گروه به جاي بازسازي و نوسازي افغانستان زندگي

كننده براي اجراي هر چه بيشتر و بهتر  دراين ميان كشورهاي كمك. بازسازي و نوسازي نگردد
  . باشند سازندگي بايد نظارت و كنترل دايمي بر جريان سازندگي داشته

ها ميليارد دالر كه از  نس بن تا امروز كه هفت سال مي گذرد و دهبا تمام اين موارد از كنفرا
است بايد صرف  كننده به بازسازي و نوسازي افغانستان پرداخت شده سوي كشورهاي كمك
است؟  راستي اين مبلغ صرف سازندگي افغانستان شدهه اما آيا ب. باشد سازندگي افغانستان شده

هايي هم  است؟ و سوء استفاده  چقدر استفاده شدههاي موجود در هفت سال گذشته از فرصت
  است؟  ميزاني بوده چهاست به كه در اين مدت صورت گرفته

تواند موفقيتي در پي  كه اولويت بندي برنامه بازسازي و نوسازي افغانستان، زماني مي درحالي
نستان داشته باشد كه نگاهي دقيقي به كاركردهاي هفت سال گذشته درزمينه سازندگي افغا

كه چقدر و به چه ميزاني به اين مهم توجه شده است و يا اصالً به آن  اما اين.  بگيرد  صورت
 توسعه   اما بدون شك. است پرسشي است كه مي بايست پاسخ داده شود توجهي صورت نگرفته

 افغانستان، زماني مي تواند دستاورد قابل توجه و مفيدي را در امر بازسازي و نوسازي به دنبال
داشته باشد كه به صورت دقيق و كارشناسانه به اين مهم كه در هفت سال گذشته روند 

است و بعد از اين چگونه بايد باشد توجه شده و راهكارهاي  سازندگي افغانستان چگونه بوده
  . تري را براي سازندگي افغانستان ارايه گردد جديد و عملي

  دولت  ناز دست رفتعوامل 

اين يعني دولت جمهوري كه مردم در ايجاد آن . آيد تخابات روي كار ميدولت منتخب، با ان
، ظاهر كار چنين است و ما با دولت انتخابي. اند نقش ايفا كرده رو هستيم كه  هاي  روب ظاهراً

اما بسيار فريبنده است . هاي مردم برخاسته از آرمان مردم است براي تحقق بخشيدن به آرمان
دهد و  نتخاب فردي كه بعد از پيروزي در انتخابات، دولت تشكيل ميكه قبول كنيم كار با ا

  . است شود پايان يافته رييس جمهور مي
و راه يافتن به  كار مردم با انتخاب كانديد مورد نظرشان و موفقيت او در مبارزات انتخاباتي 

 اينجا باشد اما كار واقعي رييس جمهور منتخب از تواند تمام شده ارگ رياست جمهوري مي
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وقتي دولت انتخابي در . يعني تشكيل كابينه كه مردم هيچ نقشي در آن ندارند. شود آغاز مي
تواند همين موضوع باشد و يا حداقل يكي از  رود عامل آن مي فرايند جمهوري به بيراهه مي

  .عوامل عمده آن
ا به سوي تواند يك جامعه را به سوي سودمندي اجتماعي ببرد و ي رييس جمهور منتخب مي

اگر منفعت همگاني در دولت انتخابي . هاي قبلي تباهي و حتا از بين بردن دستاوردهاي دولت
چنين دولتي دير . توان از چنين دولتي داشت به عنوان يك اصل مطرح نباشد اميد زيادي نمي

رو خواهد شد كه جبران چنين شكستي در دوره بعدي در دولت آينده  هيا زود با شكست روب
زيرا وقت و هزينه زيادي الزم است تا همه چيز را يكبار ديگر از نو طرح . ل خواهد بودمشك

  .نمود و ساخت
بايست براي موفقيت آن،  اعتماد مردم به رييس جمهوري كه از طرف آنها انتخاب شده مي

باشد و مردم نگران اين نباشند كه رييس جمهور منتخب، چه  اعتماد دو سويه وجود داشته
اين انتخاب بايد بر اساس . كند هاي موجود در كابينه انتخاب مي را براي پر كردن پستكساني 

اما بدترين حالت در چنين . اصل سودمندي استوار باشد و بتواند به آرزوهاي مردم پاسخ گويد
وضعيتي اين است كه افرادي وارد كابينه دولت انتخابي شوند كه منافع شخصي خودشان 

  .باشد تر داشتهبرايشان اهميت بيش
هاي مردم با وضعيت اكثر  آنچه در افغانستان با فرايند بن اتفاق افتاد عدم همخواني خواسته

مردمي كه بعد از سه دهه جنگ و ناامني و با تجربه تلخ . وزيران كابينه در دولت انتخابي بود
و در وضعيت بد بودند  هاي داخلي به دولت انتخابي راي داده هاي خارجي و جابه جايي مهاجرت
رو شدند كه هنوز حاضر نشده بودند  هبردند با وزيران و مشاوراني روب سر ميه اقتصادي ب

  . هاي خارجي به ويژه از غرب به افغانستان بياورند خانواده ايشان را از كشور
. گرفت اين وضعيت كامال وضعيت داخل افغانستان مغايرت داشت و در تضاد كامل قرار مي

 كه رييس جمهور را انتخاب كرده بودند و توقع داشتند دولتي روي كار آمد كه آنها زيرا مردمي
رو شدند كه تنها به  هزده روب طور نشد و با كابينه كامال رفاه درك خواهند كرد اما اين

همين انتخاب غلط .  چنداني به افغانستان نداشتنددلبستگيانديشيد و  الري ميدهاي  معاش
وي رييس جمهور منتخب بود كه حاال با گذشت حدود يك دهه از فرايند اعضاي كابينه از س

. بن، دستاوردها محسوس نبوده و هنوز فقر به عنوان بزرگترين چالش، فراروي مردم قرار دارد
مني و بيو   .  نيزثباتي  جنگ و ناا

د كه به مشكل، تنها اين نبود بلكه واگذار نمودن اقتصاد كشور به بازار آزاد، ضربه ديگري بو
زيرا در اقتصاد بازار آزاد . را از نفس انداخت اقتصاد بيمار و در حال احتضار كشور وارد آمد و آن

باشد براي كشوري با  وقتي چيزي براي عرضه و رقابت با كاالهاي وارداتي از خارج وجود نداشته
  .اين وضعيت اقتصادي، يك فاجعه اقتصادي خواهد بود

ي به جاي تقويت و گسترش نيروهاي نظامي داخلي كه در چنين وضعيت بد اقتصاد
توانست با هزينه كمتري عملي شود به نيروهاي نظامي خارجي به عنوان يك گزينه در  مي
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اي با وضعيت اقتصادي كشور  گونه همخواني شد كه هيچ داده  راستاي تامين امنيت تكيه
است و  ل ده هزار دالر در ماه بودهاست، زيرا معاش هر سرباز خارجي در افغانستان حداق نداشته

مشكل ديگري كه دولت در اين زمينه . معاش سربازان افغاني چيزي در حدود صد دالر در ماه
كنند كه لياقت و شايستگي دفاع  ايجاد كرد گرفتن باور مردم از آنها بود و آنها چنين تصور مي

  . نجام دهندها چنين كاري را ا بايست خارجي از كشورشان را ندارند و مي
آن هنگام كه خدمات عمومي ديگر مهمترين موضوع براي شهروندان  «:است روسو گفته

نباشد، و آن زمان كه مردم ترجيح دهند كه به جاي شخص خود، پول خود را در خدمت 
هنگامي كه كشورشان در جنگ باشد، . عمومي قرار دهند، دولت نزديك به اضمحالل است

   43».مانند كنند و خود در خانه مي جير ميسربازاني را براي جنگ ا
توانست  كه مي در اينجا يعني افغانستان، اين كار با پول جامعه جهاني صورت گرفته در حالي

اين همه پول كه براي سربازان اجير شده خارجي هزينه شود هم نيروهاي نظامي افغانستان و 
يز همان اشتباه كه در آغاز فرايند بن اما چنين نشد و هنوز ن. هم اقتصاد اين كشور را بسازد

در ادامه چنين وضعيتي سرنوشت كشور در بعد از فرايند بن چه . شود صورت گرفت تكرار مي
  خواهد شد؟ 

هاي موجود در جامعه پايان دهد يا هنوز ساخته نشده و يا در  قانوني كه بتواند به ناهنجاري
 به وضعيت موجود نمي توان زياد به هر صورت. است رو شده هاجرا با مشكل جدي روب

كه تغيير و تحول شگرف در ساختار دولت فعلي و آينده صورت نگيرد  بين بود و مادامي خوش
دولت براي اصالح، نياز به بازنگري جدي در تمام . توان از دولت داشت توقع زيادي نمي

 باقي بماند بايد اما اگر چنين ضرورتي احساس نگردد و وضعيت به همين شكل. ها دارد زمينه
تواند براي مردمي كه به آن راي  اعتراف كرد كه دولت، حداقل از نگاه ارزش و اعتباري كه مي

  .است و نياز به تجديد راي و اعتماد سازي دارد اند از دست رفته اعتماد داده

  حكومت مورد احترام

للي از سوي حكومت، الم شده ملي و بين عمل به قانون اساسي و احترام به ديگر قوانين وضع
غايت هر حكومتي است كه با شعار دموكراسي روي كار آمده و به موازين دموكراسي وفادار 

تواند جامعه را از افتادن به دام آنارشيسم رهايي  احترام به قانون به صورت كلي مي. است
انجامد از  كه غفلت از اعمال هر گونه راهكاري كه به قانونمندي در جامعه مي در حالي. بخشد
اصوالً در نظرداشت همين چيزها است كه حكومت مورد . آيد هاي قانونگرايي به شمار مي آفت

  .گردد احترام به عنوان يك حاكميت خوب و مورد قبول مطرح مي
 نيست ااما اين بدان معن. هاي جامعه مدرن و قانونگرا باشد تواند از مشخصه حكومت خوب مي

سوي مدرن شدن، حكومت خوب كه مورد احترام افراد جامعه باشد كه در جوامع سنتي و يا به 
اين ظرفيت . چرا كه حكومت خوب در هر شرايطي قابل ايجاد است. روي كار نخواهد آمد
   .سازد دهنده حكومت در آن جامعه است كه ساختار يك حكومت را مي جامعه و عوامل تشكيل
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گويد به اين نكته تاكيد   آن حكومت ميتورو وقتي از ساختار حكومت و ويژگي انسان تابع
خصوصيات ذاتي مردم امريكا موجد همه چيزهايي است كه تا كنون صورت  «:كند كه مي

گرفت، بيش از اينها  شد و در سر راه آنان قرار نمي پذيرفته و اگر حكومت گاهي مانع مردم نمي
ها بتوانند يكديگر را  انساناي است كه به ياري آن  زيرا حكومت وسيله. بردند كار از پيش مي

آزاد گذارند و همچنان كه گفته شد حكومت هنگامي بسيار مفيد است كه مردم تحت فرمان 
  )44(».باشد خود را كامالً آزاد گذارد و با ايشان كاري نداشته

جوي آن و شهري نيست كه همواره به جست  آرمانايگوييم، دقيقاً به معن وقتي از آزادي مي
از . رو هستيم كه هرگونه موارد غير واقعي در آن راه ندارد هكه اينجا با واقعيتي روبچرا . هستيم
يعني با زياده روي و . بايست پارادوكسي از وضعيت جامعه نباشد رو، هر گونه آزاديي مي اين
تواند آزادي فرد را در جامعه  پس آزادي مي. رو نباشيم ههاي در اين زمينه روب انگاري سهل

اما براي تحقق . باشد هاي ديگران قرار گرفته كه در تضاد با آزادي ايد بدون اينتضمين نم
كه  مادامي. هرگونه آزادي در جامعه، وجود حكومت به عنوان يك ضرورت اصلي مطرح است

است زيرا از عوامل  حكومت، مورد احترام افراد جامعه است، جامعه به سوي كمال پيش رفته
  .د و عملكرد حكومت استپيشرفت جامعه، نوع كاركر

برد و هرگونه زمينه پيشرفتي  كه حكومت مورد نفرت، جامعه را به سوي تباهي مي در حالي
خواهد  من به نام فردي كه تابع حكومت است و مي «:است تورو گفته. گيرد را از آن جامعه مي

 هيچ حكومتي درباره مطالب امكان پذير و عملي سخن گويد، برخالف آنها كه خود را هواخواه
گونه حكومتي وجود  درنگ برافتد و هيچ دانند، خواستار اين سيستم كه حكومت بي نمي

بگذاريد هر انساني اعالم . درنگ حكومت بهتري پديد آيد باشد؛ بلكه خواستار آنم كه بي نداشته
دست آوردن آن ه ست، و همين كار، گامي براي ب انمايد كه چگونه حكومتي مورد احترام او

   )45(».واهد بودخ
در بسياري موارد ميان خواست . اي  فراهم نيست اي  بدون شك در هر جامعه چنين زمينه

هايي كه در مورد ساختار حكومت در آن جامعه وجود دارد  مردم از چگونگي حكومت با واقعيت
از . اي  قابل دسترس نيست چرا كه حكومت بهتر، در هر جامعه. تفاوت و فاصله زيادي است

توان  زيرا زماني مي. رو براي ايجاد حكومت بهتر، نياز به انديشه بهتر و آگاهي بيشتر است اين
پس، اين . باشد هاي حكومت خوب، تعريف شده به حكومت خوب دست يافت كه قبالً ويژگي

ه تعريف روشني از حكومت رسيده اما . باشند هدف زماني برآورده خواهد شد كه افراد جامعه ب
اي است كه  گردد از ويژگي جامعه  حكومت خوب چگونه و با كدام راهكار ايجاد ميكه يك اين

  .هاي خوبي براي درك منافع همگاني برخورداراند افراد آن از توانايي
 رياست جمهوري كانديداتوراناصوال عمل به قانون و تعهدي كه در شعارهاي انتخاباتي 

يف دولتي است كه با چنين شعارهايي به قدرت وجود داشته حاال در موقع اعمال قدرت، از وظا
. بايست به اصل تعهد در برابر مردم و جامعه وفادار باقي بماند رو، دولت مي از اين. است رسيده

 به سوي نياما قضيه زما. چرا كه به گفته تورو، دولت براي افراد است نه افراد براي دولت



 

و 
دل

 «
13
87

  

154  
 

 
ل 
س
سل
ه م
مار
ش

 «
72  

آنجا كه دولت وظيفه و تعهدش را . است شدهجا  هاست كه چنين جايگاهي جاب بحران پيش رفته
چنين دولتي به طور . است در برابر مردم به فراموشي سپرده و در عمل به آن كوتاهي كرده

حال چنين دولتي با كدام روي، . قطع، مورد احترام نيست و نفرت همگاني را برخواهد انگيخت
يا تجديد حكومت، بار ديگر به آراي زيرا براي تمديد و . بار ديگر به مردم مراجعه خواهد كرد

  .شان صورت نگرفته است گونه كاري براي مردمي نياز است كه هيچ
گيرد، مجبور است براي دور بعدي انتخابات،  دولتي كه مشروعيت خود را از آراي مردم مي

چرا كه آنچه به استحكام رابطه . باشد اش را جامه عمل پوشانيده شعارهاي انتخاباتي قبلي
است، عمل به شعارهاي انتخاباتي است كه قبالً قول آن را  مت با مردم كمك كردهحكو
اي كه دولت تشكيل  اما وقتي حداقلي از شعارهاي انتخاباتي ليست شده كانديد برنده. است داده

اما اگر . است، در دور بعدي انتخابات، شانسي براي موفقيت نخواهد داشت داده برآورده نشده
 ديگر، كلمه شانس، مفهومي باشد سي پشت پرده در اين ميان وجود داشتهزدوبندهاي سيا
چرا كه آنچه عامل موفقيت حزب يا افراد در يك انتخابات است ميزان وفاداري . نخواهد داشت

   .برنده انتخابات در نزد حاميان ذي نفوذ خارجي است نه محبوبيت داخلي آنها

  نتيجه

م واقع شود در دوره اقتدار خويش به تمام آنچه قول اگر حكومت خواسته باشد مورد احترا
ها در انتخابات بعدي،  زيرا عامل شكست دولت. است عمل نمايد تحقق آن را براي مردم داده

از سويي نيز وقتي . هاي كاري آن دولت در دوره زمامداري آن بوده است عدم تحقق برنامه
دولت حزبي، يك حزب مسووليت آن را آيد، در صورت  هاي كاري دولت پيش مي تحقق برنامه
اما وقتي رييس دولت به عنوان يك فرد مستقل قرار دارد، اينجا مسووليت اصلي . به عهده دارد

به هر روي، حكومت، زماني . كند متوجه همان فردي است كه در راس دولت، اعمال قدرت مي
وليت هايش به شكل صحيح هاي مردم برخوردار خواهد بود كه به وظايف و مسو از احترام توده

چرا كه . اش براي تحقق در جامعه باشد هاي كاري ها و برنامه آن عمل كرده و متعهد به آرمان
هاي خيزش  هاي مردم را در برابر آن قرار داده و زمينه هرگونه فريبكاري از سوي حكومت، توده

ها از سوي  ه مسووليتكه عمل به وظايف و تعهد ب در حالي. است شتهها را به همراه دا توده
حكومت، به تحقق عدالت اجتماعي و توسعه همگاني كمك كرده و جلو بسياري از نارضايتي را 

  . چنين حكومتي همواره مورد احترام است. است در سطح جامعه گرفته
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  اشتباه در كميت 

ل   كميت مبيع عبارت است از هر چيزى    رى باشـد و بـه آن    انـدازه   كه در مبيع قاـب وصـف   «گـي
ي    قرداد به هنگام عقد و كاال درفقه اماميه جهل به مقدار .شود نيز گفته مى   1»داخلى هـاي جزاـف
نـسبت    حال اگر2.آن درهمة موارد موجب بطالن است جهل به    حقوق اسالم ممنوع است و     در

ورد  به شرط مقدار تواند معامله را مي ترديد باشد،  متعاملين در  به مقدار مورد معامله يكي از       ـم
فقهـاء   ايـن رو  از .نتيجة آن شمول شرط صفت عالوه بركيفيت بركميت اسـت      نظر انجام دهد و   

براين كميت نيـز    بنا3.دانند شرط وصف مي اخصوصيت مورد معامله كه مربوط به كميت است ر   
ن اسـت كـه هرگـاه كـاالي را      اينك بحث در. معامله به شمار آمده است  از اوصاف  ه شـرط    اـي ـب

عقد معلوم شـود كـه درآن اشـتباهي رخ     ولي پس از  داشتن مقدارمعين مورد معامله قراردهند،    
  داده است حكم آن اشتباه كدام است؟

ت را   عده . اختالف استلهاميان فقهاء دراين مس  اوصـاف جـوهري    از اي وصف مربوط بـه كمـي
نحوة شـرط كميـت    در اي ديگر عده اند و اوصاف عرضي شمرده  از آن را  دانند وگروهي ديگر    مي
 مرحـوم شـيخ انـصاري بحـث را     .انـد  قايل به تفصيل شده   » البشرط« يا  باشد »بشرط شيء «  كه
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 بـه بـايع و   ابتـداء وجـه اعتمـاد    مطرح نموده و  »...بيعلواخبرالبايع بمقدارالم  :لهامس«تحت عنوان 
مطـرح   سپس اين بحث را .است داده برسي قرار مورد است را غرور رافع جهالت و   او اينكه اخبار 

ي صـورت    اشـتباه رخ داده و  بـه مقـدار،   خبـار  معامله معلوم شود در بعد از  نموده كه اگر   تخلـف
  گرفته است حكم آن چيست؟

نقيصة مقـدار   اشتباه مربوط به كمي و گاهي تخلف و: بحث مهم مطرح است اين باره چند     در
  .گاهي مربوط به زيادي مقدار است است و
قايـل بـه صـحت    .) 194ص.مكاسـب (مرحوم شيخ انصاري     له نقيصة مقدار اعالم شده،    امس در

وع خيـار   در مشتري را داراي حق خيار فـسخ دانـسته و   ولي به دليل نقصان،   معامله است،   رد ـن
  .نمايد مي ذكر تبعض صفقه را شرط و آن نيز سه وجه غبن،

ن فـرق كـه     با نقيصة مقدار است، درمساله اشتباه درزيادي مقدار هم حكم مانند اشتباه در    اـي
  . دارد اينجا گفته شده بايع خيار در

د  اينجا هم مـي  در اشتباه درخود موضوع معامله،   مرحوم خويي مانند بحث از     قيمـت   :4فرمايـن
ال قـرار    به اعتبار اوصاف آنهاست، ي اشيا برا ل باـم د، ب نمـي  گرچه اوصاف به تنهايي مقاـب بلكـه   رـن

ـتباهي كـه در   حالت خلف و .ثانويه هستند اوصاف واسطة ثبوت ماليت برمواد اوليه و       اوصـاف   اش
ديدگاه عـرف ازصـورت نـوعي     اوصاف مقوم باشد كه از    از اگر دهد،  رخ مي  )بيع(موضوع معامله   

ون در   آن موجب بطالن است و     تباه در اش است، وارد   ميان عنوان و معـن وده و   ايـن ـم  تطـابق نـب
ت وانوثيـت را   مثل اينكـه عـرف،   آن هم عرف است نه عقل،   مالك در  دو حقيقـت مقـوم    رجولـي

ر  اگر از داند و را واحد مي به خالف عقل كه آن دو   شناسند،  مي نظـر عـرف    مقـوم در  اوصاف غـي
ـتباه در   .اينجا معامله باحق خيـار صـحيح اسـت    در...خياطت و. باشد مانند وصف كتابت    حـال اش

و و  پنج كيلو  زيرا مربوط به اوصاف غير مقوم است،      مقدار عنـاوين غيرمقـوم نـزد     از ...يا سه كيـل
ي منتفـي نمـي        با عرف است و   ع بكـل تنهـا وصـف    شـود و  تبديل پنج كيلو به سه كيلـو عنـوان بـي
را   بيع متعدد منحل مي حقيقت به دو   پس بيع در   .تمنتفي شده اس   زايد انضمام مقدار   شـود زـي
ك در  در »بعتك هذه الحنطة التي عشرةامنان بعشرة دراهم    « :گويد  وقتي بايع مي    اينجا هرمن ـي

ا بـراين هرگـاه معلـوم شـود كـه        بيعي مشروط به انضمام آن به بيـع ديگـر،   هم است ولي هر  بـن
ارتخلف وصـف و    ن صـحيح اسـت و  معامله نسبت به آن پنج م حنطه پنج من است،  شتري خـي  ـم

  .»نسبت به آن پنج من مفقود معامله باطل است اما شرط دارد،
شرط كميت جنبـة وصـفي    در اند كه آيا عنوان ديگري هم مطرح نموده  با فقيهان اين بحث را   

  آن مطرح است؟ آن مورد نظر است يا جنبة جزء بودن در
  :يمده قالب مثالي توضيح مي در اين مطلب را

قيمـت   اسـت و  متـر  اين شرط كه هزار فروشد با به محمود مي شخصي به نام احمد زميني را     
اسـت   بـوده  شود كه نهصد متـر  معامله معلوم مي ولي بعد از كند، هزارافغاني تعيين مي   را متر هر
حكم اشـتباه   است، و صدمتر بوده شود كه زمين هزار  معامله معلوم مي   از بعد همين فرض،  در يا
  شرط مزبور كدام است؟ در
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ورد  بيان حكم مساله،   قبل از  ه متـساوي االجزاسـت و    الزم به توضيح است كه گاهي ـم  معامـل
  .اشتباه به نقيصه است وگاهي به زياده صورت گاهي تخلف و دو هر در گاهي مختلف االجزا و

  :دو احتمال قابل طرح است شرط مزبور، ال حكم اشتباه دروپاسخ س در
بودن مانند سـاير   متر اما شرط هزار قيمت آن است، ال معامله روي ذات زمين و  اين مث  در .1
ستدل    در .است»زمين هزار متري  «معامله   پس مورد  قيد موضوع معامله است،    صاف، او ه ـم فـق

ا     نمي ثمن قرار  بخشي از  قيد، برابر شده كه در    وصـف،  اشـتباه در  تخلـف شـرط و   گيـرد بلكـه ـب
  .تمشروط له حق فسخ خواهد داش

رار    هـزار  متر هر برابر اين مثال در   در جزء است و   مانند شرط مذكور  .2 اني ـق ي  افـغ  گيـرد،  ـم
بهـاي   صـورت كـم بـودن متـراژ     لـذا در  بيع صورت گرفته اسـت و  قرارداد گويي به تعداد متراژ،   

  .مقداركمبود قابل استرداد است
 وداليلي هم ذكر راني داردقالب دو نظريه ميان فقها طرفدا    احتمال در  اين دو  حال هركدام از  

 .له حق فـسخ دارد  نظريه مشترك است اين است كه مشروط اين دو آن چيزي كه در  اند و   كرده
بخـشي   برابر در امضاي او وي تصميم به امضاي معامله بگيرد،  اينجاست كه اگر   ولي اختالف در  

 ثمـن اسـت و   همـة  برابـر  در امـضاي او  يـا  دارد آن را لذا حق دريافت بخـشي از  ثمن است و  از
  .نمايد مسترد ثمن را تواند بخشي از نمي
افتي قـسمتي از     اين است كه مشروط له با      فقها مشهور نظر  ثمـن را  امضاي معامله حـق درـي
 موضـوع متـساوي االجـزا    در دريافـت ثمـن را   يعني قايل به جزء بودن شرط كميت شده،       دارد،
 برابر اين نظريـة  مطرح نموده و )هاي قيمتي  المانند كا ( مختلف االجزا  و )مانند كاالهاي مثلي    (

  :اند دليل ذكركرده خود دو
است نه اينكه مبيع خود زمين    »هزارمتر زمين « معامله مورد مثال مذكور،  كه در  نخست اين 

بلكـه   شـود،  معين به صورت ذكـر   چند مقدار  هر بودن وصف آن محسوب شود،     هزارمتر باشد و 
ـين   برابر بيند و نه به صورتي كه ثمن در مي متر هزار با برابر عرف ثمن پرداخت شده را     اصل زم

ه حـق در    صورت اشـتباه مـشتري وي بـا    در لذا! متر بودن صفت آن هزار باشد و   امـضاي معامـل
  .دارد ثمن را يافت قسمتي از

 رجل باع ارضا على ان فيهـا عـشره اجـر بـه     «بن حنظله است دليل دوم اين گروه روايت عمر    
ا، فلمـا مـسح االرض             فاشترى المش   ع صـفقة البيـع و افترـق ثمن واوـق د اـل ترى منه لحـدوده و نـق

ال    ـترجع فـضل   : فاذاهى خمسه اجر به، ـق ع و      ان شـاء اس ه و اخـذ االرض، و ان شـاء رد المبـي ماـل
رد يـا   تمام ثمن را كال فسخ و تواند معامله را شخص مي فرض مزبور   كه در  5 »اخذماله كله   بگـي
  .پس گيرد باز ثمن را بخشي از  ونموده امضا معامله را

 صورت امـضاي معاملـه حـق گـرفتن قـسمتي از      معتقدند كه مشتري در فقها از گروهي ديگر 
 هـزار  فروشـنده مقـدار   ذات زمين است و  مثال مذكور،  معامله در  اوال مورد  زيرا ،6ندارد ثمن را 
ورد      متر را  ه   متعهد گرديده است مانند وصف كتابت براي عبد كه ـم كتابـت   عبـد اسـت و  معامـل

ايع آن   تواند مقابل ثمـن قرارگيـرد و   نمي چون وصف درخارج موجود نيست،     وصف آن است و    ـب
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ذكور   تخلف در ثانيا الذمه، فروخته نه كلي في  چيزي كه درخارج موجوداست را      هـزار ( وصـف ـم
ه يعنـي بـايع بـ    شـود،  وصف است كه اشاره مقدم مـي    موارد تعارض اشاره با    از )بودن زمين  متر

ن وصـف كـه هـزار     بـا  گويد اين زمين را مي خارج اشاره نموده و زمين خاصي در  اسـت   متـر  اـي
ي فروشـنده    وصف آن يك نوع تعهد و اينجا زمين مورد معامله بوده و در فروشم و   مي التزام تبـع
مقابـل ثمـن قـرار     كامل در بيع كه اصل زمين باشد به طور تام و تقديم اشاره،  بنا براين با   .است
مرحوم شيخ انصاري  .متري خواهد بود معامله زمين هزار مورد وصف مقدم شود، اگر گيرد و  مي
اگـر   :گويد پاسخ مرحوم صاحب جواهر مي باب خيار رؤيت، در وصف در لة تقدم اشاره بر   امس در

دارد و   شود كه تمام اعتبار به اشاره است و اشاره مقدم باشد معلوم مي   اري ـن  در لـذا  وصف اعتـب
  !شود؟ خلف وصف چرا حكم به حق خيار داده ميصورت ت

د اسـت كـه مقـدار     وصف مقدار، مساله تخلف از وي همچنين در   موضـوع   ذكرشـده در  معتـق
ر شـرط    دوم مـدعي شـدكه در   ولي اينكه نظرية  نه جزئيت،  معامله جنبة شرط وصفي دارد     براـب

ف شـرط    اين مورد خيار تنها در گيرد و نمي وصف بخشي از ثمن قرار   ثابـت اسـت را قبـول    تخـل
د شـرط كتابـت خياطـت و      :نـوع هـستند   كند كه اوصاف دو     تصريح مي  كند و   نمي  ...برخـي مانـن

ي       مي مقابل ثمن قرار در ذات مورد معامله را هستند كه عرف تنها  دهـد نـه اوصـاف مـذكور، وـل
 در را ثمـن قـرارداد   هستند كه عرف بخـشي از  ...مبيع و شرط مقدار معين در برخي ديگر مانند  
تفـصيل ميـان    بيـان شـيخ،   مفهـوم ديگـر   .كند شرط نيز توزيع مي ثمن را بر بيند و مقابل آن مي  
  . عرضي است اوصاف ذاتي و

د گفـت     يـا   كميت جزو اوصـاف فرعـى اسـت    ال كه آيا وصف ودر پاسخ به اين س     جـوهرى؟ باـي
ورد  وصف« :دانند جوهرى مى  جزء اوصاف فرعى و گاه جز اوصاف اى گاهى آن راء  عده   كميـت ـم

ه       معامله از اين لحاظ كه تعيين كننده مقدار     شـمار    موضـوع معاملـه اسـت، ذاتـى و جـوهرى ـب
ره اوصـاف     وصف اجتماع اجزاى مـورد معاملـه اسـت     آيد؛ ولى از اين جهت كه حاوى     مى در زـم

ر از مقـدار معهـود       پس. گيرد فرعى قرار مى   ه   هرگاه مبيـع كمـت د، ـب ل فقـدان وصـف      در آـي دلـي
ود     اع،اجتم  توانـد از ثمـن بـه    مـى ) وصـف ذاتـى  (مقـدار   خريدار حق فسخ دارد و بر مبناى كمـب

   7».بكاهد  نسبت 
اني آنهـا    در امعـان نظـر   اوصاف كمي با پيرامون اشتباه در اينجا ديدگاه فقهاي اماميه را     تا مـب
  .معلوم گرديد وجه اختالف آنها نيز بررسي قرارداديم و مورد

 و موزونات، مكيالت، به سه قسم اشتباه در   المجله اشتباه دركميت را    226الي   223  اما مواد 
ـتباه در   صـورت و  در تقسيم نموده و  )اشيا ساير مزروعات و ( ه    قـوع اش اي  كميـت حكـم جداگاـن

  .براي هركدام باركرده است
تبعضشان ضـرري   در(موزونات تجزيه پذيركه  به و  عدديات متقار  مكيالت و  در : مكيالت -الف
ار     تعيين شده كمتر   مقدار مبيع از  اگر ،)نيست شتري خـي سخ وجـود   باشد براي ـم ي   دارد ـف يعـن

د   اينكه معاملـه را  يا فسخ كند و مخير است كه معامله را   ول نماـي ه در  قـب ل بخـشي از   البـت  مقاـب
الموجود   (علت آن گفته شده     در ثمن و  ن صـورت    در...) لتفرق الصفقه عليه فلم يقـع رضـاه ـب اـي
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 ثمـن  كه اجزا اين يا و گرفته باشد مقابل مبيع به صورت مجموع قرار ه ثمن در كند ك   فرقي نمي 
 بـر  مـازاد  صورت زيادي زيـاده مـال بـايع اسـت و       در اما . مبيع قرارگرفته باشد   يمقابل اجزا  در

ع    اوصـف حتـ  ه الن القدرليس ب(عقدنيست  تعيين شده داخل در  مقدار دخل فـي البـي  )...)درر( ـي
  8.نظرگرفته نه وصف در عنوان جزءه ب كميت را و ارمقد اين مورد يعني در
صـورت تجزيـه    در غير قابل تجزيه تقـسيم كـرده و   موزونات را به تجزيه پذير و      : موزونات )ب
ه صـورت مجمـوع قرارگرفتـه، در       ير بودن، ثمن يكمرتبه در    ذناپ ع ـب رض    مقابل يـك مبـي ايـن ـف

دار  اشتباه مربوط به كمي و گاهي تخلف و   ه زيـادي مقـدار      واسـت   نقيصة مـق  گـاهي مربـوط ـب
ادي      و صورت اشتباه در نقيصه، مشتري حق خياردارد،   است، در  ـتباه در زيـاده زـي درصـورت اش

ل اجـزا   اجـزاء ثمـن در   اي ديگر   مرتبه و .ندارد بايع حق خيار   مال مشتري است و    ع  يمقاـب  مبـي
صان بـه   ( فـسخ دارد  نقيصه مشتري حـق خيـار     صورت زياده و   اين فرض در   قرارگرفته در  درنـق

  9).مشتري بالتزام الزائدمن الثمن زياده به جهت ضرر در جهت تبعض صفقه و
ا  جايي كه كاال مانند    اين مورد در   در :اشيا ساير  مذروعات و  )ج تجزيـه   ...سـاختمان و  فرش ـي
مقابل مبيع به صـورت   معامله نيز در ارزش آن كم كند و ثمن مورد و تقسيم كاال از   باشد ناپذير
  .دارد را حكم موزونات تجزيه ناپذير گيرد،  قرارمجموع

  10.شان حكم مكيالت است حكم شان ضرري نيست، تبعض  كه دراي هامتع و اشيا اشتباه در

  قانون مدني افغانستان نظر

ين شـده   مقـدار  از مبيع كمتر  اگر 1082قانون مدني افغانستان درمادة      بـه   بـايع را  باشـد،  تعـي
د  نمـي  را مبيعه طلب فسخ عقـد  جهت نقص در مشتري ازل دانسته ولي  ووحسب عرف مس    تواـن

ي    مشتري قبال اندازة است كه اگر    نقص به  كه ثابت نمايد   اين مگر م ـم ه آن عـل ع را    ـب داشـت بـي
شتري را  صورت زيادي مبيع، در 1083 همچنين مادة داد؛ انجام نمي  ف      ـم بـه كمـال ثمـن مكـل

ادي     فقـط در  به بايع بايد بپـرداز  تعيين شده را   مقدار گردانيده و ثمن زيادي بر     صـورت كـه زـي
طرفي توجـه بـه    از توان گفت قانون مدني، بنابراين مي فاحش باشد براي مشتري حق خيارداده،  

هرحال براي مشتري حق خيـار فـسخ قـرار     استواري معامالت نموده چون در     حفظ استحكام و  
اعمـال   با داده تا ه براي آن حق خيارزيان ديد  با احترام گذاشتن به ارادة     طرفي ديگر  از نداده و 
  .توجه باشد زياده مورد صورتي است كه نقيصه و آن در و .نمايد جبران ضرر خيار

شده     توان گفت  با اين توضيحات، مى    ى      وصف كميت هرگاه در معامله شرط ـن ـيچ حـق باشـد، ه
ورت شـرط صـفت   صه ب هرگاه كميت  خصوص زياده يا نقيصه نيست؛ اما در  براى بايع يا مشترى   

در  باشـد، وصـف كميـت از اوصـاف جـوهرى و       باشد، در صورتى كه مبيع قابـل تجزيـه       در آمده 
ه شـرط     پس هرگاه شخصى. اوصاف عرضى است صورتى كه غير قابل تجزيه باشد، از      فرشى را ـب

كه فرش ده مترى بـوده اسـت،    اينكه دوازده متر باشد بخرد و هنگام تسليم، كاشف به عمل آيد     
قرار  او تحويل داد، براى مشترى خيار فسخ   توان مقدار اضافه را بطور جداگانه به     نمى آنجا كه   از  

ع، ده تـن گنـدم     . ورود ضرر به او جلوگيرى شود داده شده است تا به اين صورت از      امـا اگرمبـي
ى       بوده و هنگام تسليم، نه   ه را    تن باشد، چون گندم قابـل تجزيـه اسـت، مـشترى ـم د معامـل تواـن
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دم كـسرى را بـه نـسبت        قيمت  فسخ يا ابقا كندكه در اين صورت، بايع مكلف است      ن گـن يـك ـت
  .ثمن به مشترى برگرداند 

مال مورد معامله در   باره ارزش اين فرض، بايع يا خريدار در در: اشتباه در ارزش مورد معامله   
ى صد ميلي  كه خانه مورد معامله مشترى به تصور اين  فرضا. اشتباه هستند  ارزد، آن را  ون ريال ـم

ا بـا      شود كه آن خانه در واقع   سپس متوجه مى   خرد و  مى  پنجاه ميليون ارزش داشـته اسـت و ـي
ه،    فروشد پنجاه ميليون ارزش دارد، آن را مى لعكس، بايع به تصور اينكه خانه او   س از معامـل و ـپ

وده اسـت        شود كه  ميمتوجه   د ميليـون ارزش  و آن خانـه صـ    درخصوص ارزش آن در اشـتباه ـب
  . است داشته

ه كـه عبـارت   »غبن«فقه اصطالح  براى اشتباه در ارزش مورد معامله، در   اسـت از     به كار رفـت
ي الغت به معنـ   غبن در11.قيمت واقعى در صورت جهل ديگرى   تر از  تمليك مالى با قيمت زياد    

قمـت   به بيش ازرا  خالف واقع نشان دادن است، مثل اينكه اموال شخصي خود     خدعه، نيرنگ و  
ن   م افغانـستان در .ق 570مـاده  . كند كه قمت واقعي همان اسـت  وانمود مي واقعي فروخته و  اـي

ي      « :گويد  باره مي  سـت كـه طـرف     ااي فريب عبارت از بكار بردن وسايل حيله آميز قـولي يـا فعـل
ه نحـوي     ن وسـايل اگـر بـ      مقابل عقد را به راضي شدن انعقاد عقد بكشاند، ـب ر  ه كـه اـي ده كـار ـب

زي كـه از    ».آمد ميان نميه شد، رضايت وي در عقد ب    ينم ف   معنـاي لغـوي و   ولـي آن چـي تعرـي
  :اين است كه براي تحقق غبن شرايطي الزم است آيد مي فقهي غبن بر

ي      به هنگام معامله قيمتي زايد و. 2 محاباتي باشد غير عقد معوض و  .1 سامح عرـف غيـر قابـل ـت
سيط،       و ل به قيمت باشدشخص مغبون بايدجاه . 3پرداخت شود     ايـن جهـل مركـب باشـد نـه ـب

د، مغبـون        سپس بـا   و داند نمي كه قيمت واقعي مال را     بداند اگر زيرا ه نماـي همـين حـال معامـل
   .شود محسوب نمي

دني      ومعامله و م  در مورد ميزان اشتباه در ارزش مورد  ـبن، قـانون ـم ثر بـودن آن در ايجـاد غ
ه  حش را به كار بـرده و  عبارت غبن فا 571 افغانستان ماده  ـبب فريـب يـك      « :گفـت هرگـاه بـه س

د    طرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فريب خورده مي    را مطالبـه   توانـد فـسخ عـق
ال در        غبن وقتي فاحش گفته مي  . نمايد ـين قمـت حقيقـي ـم  هنگـام عقـد و   شـود كـه تفـاوت ب

شتر از  في صد يـا  )15(فروش رسيده به ه قيمتي كه مال ب  الغ گـردد  آن بـي هـا هـم    بعـضي  و ». ـب
ارزش  از ديدگاه عرف، اشتباه صـورت گرفتـه در   بدين صورت كه آيا  . دهد  عرف را معيار قرار مي    

ه مثـال     خير؟ البته بعضى از فقها براى تشخيص  يا  مورد معامله، قابل مسامحه است     عرف قايل ـب
اوت قيمـت تـا يـك دهـم و دو       اند؛ از جمله شيخ    شده سبت  دهـ  انصارى كه تـف بـه قيمـت    م را ـن

   12.داند نمى  مسامحه دانسته، موجبى براى وقوع غبن  واقعى، قابل

گيـرى    انـدازه   است، شروطى كه ضميمه عقد بيع شده  كم و زياد بودن ثمن، با در نظر گرفتن      
صد دينار ارزش داشته به قيمتى بسياركمتر از آن فروخته شـود و    شود؛ مثال هرگاه مالى كه       مى

ع   صورت نگرفته است؛ زيرا جنسى كه بـا  يع شرط خيار فسخ قرار داده شود، عرفا غبنى  براى با  بـي
  .ثمن مبيع در بيع غير خيارى و الزم كمتراست شود، ثمن آن از خيارى فروخته مى
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بن در    شافعي و  مذاهب حنفي،  در فقه اهل سنت،   حال در  به هر  ه ـغ صـورتي اعتنـا    حنبلـي ـب
ف و   يا مال محجور خاص مانند غبن در   موارد در مگر د،باش يرعزت شود كه همراه با     مي ال وـق  ـم
سخ اسـت   بيت المال كه بدون تغرير هم غبن فاحش موجب خيار         يا اده  در 13ـف المجلـه   356 ـم

فليس للمغبون ان يفسخ البيـع االاذاوجـدالغبن    تغرير، اذاوجدغبن فاحش ولم يوجد « :آمده است 
  .»ال حكمه حكم مال اليتيمومال الوقف وبيت الم وحده في مال اليتيم،

 برخـي صـور،   اسـت كـه در   تفصيل بيشتري به اين بحث پرداخته شده   هم با  سالكيمذهب   در
د   اشـتباه در  غبني كه ناشي از  اما تدليس حكم واحدي دارد و     غبن با   باشـد،  ارزش موضـوع عـق

بن ذكـر شـده،      توجه به اقسام سه گانه البته با فسخ است و   موجب خيار  معلـوم   اي كـه بـراي ـغ
  14.ارزش موضوع معامله دارد اشتباه در از تر اي وسيع غبن دايره اين مذهب، شود در مي
ا   ه اماميه نظريه غبن به عنوان قاعد      فقه در .2  ...و قاعـده الضـرر   روايـات،  تأمـل در   عمـومي ـب

ه اسـت    به وسيلة فقهاي متأخرشرح و   مورد پذيرش قرار گرفته و     ان نظريـة   15.بـسط يافـت  موافـق
ده الضـرر  ( ناروا جبران ضرر.1:اند هاي خود سه مبنا براي آن ذكر كرده     استدالل غبن در   .2،)قاـع

  .غبن به عنوان عيب رضا .3تخلف ازشرط ضمني

   استموضوع معامله، انجام كار) الف

ى     .گاهى موضوع عقد، انجام عمل است  ورد تعهـد    مثل اينكه آبيـارى زمينـى در مـدت معيـن ـم
اندازه زمـين در اشـتباه     باره شود كه يكى از طرفين در  مشخص مى  گيرد و پس از عقد     قرار مى 
ارى   زمين، موضوع عقد نيست  ممكن است در اين مثال گفته شود كه   البته. بوده است    بلكـه آبـي

ـين   موضوع عقد مؤثر است؛ زيرا هـر  موضوع عقد است؛ اما به هر حال زمين در      بزرگتـر    چـه زم
صور  .گيرد مى بيشترى  باشد، آبيارى آن وقت  كـه درخـت در آن    ايـن  يا اينكه آبيارى باغى را به ـت
شـود كـه در آن بـاغ،     سپس متوجه مى  گيرد و  اى برعهده مى   اساس معامله  بر  كاشته شده است  

ورد تعهـد    چنين اشتباهى نيز در   . كاشته شده است   گل ارى ( نفس عمل ـم را   ، مؤثراسـت؛ )آبـي زـي
ـين  بيشترى به دفع  به درخت احتياج  گل نسبت  مثـال، متعهـد در نـوع     ات آبيارى دارد؛ يـا در هم

د   است، انجام عمل را تعهد مى  اى شده باشد و با تصور اينكه آبيارى قطره      آبيارى دچار اشتباه   كـن
حـاالت    در تمـام . مثال نشتى بايد صورت گيرد  شود كه آبيارى به طريق ديگرى  متوجه مى  و بعد 

اشتباه كننـد؛ زيـرا اشـتباه       خصوص موضوع معامله، ادعاىدر توانند فوق، متعهد يا متعهد له مى     
فقهى كه بر اشتباه آورده شـده اسـت     مختص به عين بودن آن نبوده و مبانى  در موضوع معامله    

ايـن مـوارد نيـز      در»ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد « و قاعده»تجارة عن تراض  «جمله آيه    از
  . صادق است

هرگـاه موضـوع وجيبـه    «  قانون مدنى كه584اشتباه، بايد به ماده در بحث مستند قانونى اين   
ـين را داشـته                 ده يـا قابليـت تعي ـين گردـي د مع را اجراي يك عمل تشكيل دهد، عمل مذكور باـي

  . اشاره كرد ».باشد



 

 

 

له
عام
ر م
ط د

 غل
 يا
اه
تب
ش
ا

  

163  
 

  است موضوع معامله حق معنوى ) ب

ـين و   نـ  غير از حق عينى و حق دينى؛ از اين رو كه   حقى است « :منظور از حق معنوى    ه بـه ع
د   بلكه . گيرد نه به ذمه تعلق مى    ادى، مانـن رع بـه اختـراع      مزيتى است قانونى و غير ـم حـق مخـت

  16 ».خود
و غيـره    )حق كسب (معنوى مثل حق التاليف يا حق سر قفلى     تواند حقوق  موضوع معامله مى  

ع معامله، حق هرگاه موضو تواند اشتباه رخ دهد، عين و تعهد مى   باشد و همچنان كه در موضوع     
ؤثر دانـست،      تـوان ايـن   در آن اشتباه اساسى رخ دهد، مى   معنوى باشد و   ه ـم اشـتباه را در معامـل

ه    داستان خود را مى  اى حق التاليف كتاب    اينكه نويسنده  مانند دار ـب تـصور اينكـه     فروشـد و خرـي
موضـوع  . دهـد  مى رضايت  خرد، به معامله حقوقى را از نويسنده مى    حق التاليف كتابى با موضوع    

ث    دهد كه  كتاب را تشكيل مى»جنس«كتاب در اينجا همان       بطـالن معاملـه    اشـتباه در آن باـع
ه عالمـت تجـارى كـااليى را     دكتر كاتوزيان درباره اشتباه در حق   .گردد مى مثـال   معنوى، معامـل
و جـوهرى  هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه در وصف ذاتى  زند كه خريد و فروش آن كاال به       مى

  17.اند دانسته حق معنوى را باجمع آمدن شرايط، مؤثر در عقد

  اشتباه در توابع مبيع ) ج

  ».گردد تابع، تابع حكم متبوع بوده، حكم جداگانه بر آن مرتب نمي«م .ق726ماده 
  » .گردد شخصيكه مالك شي گردد، مالك آنچه از ضروريات آن باشد نيز مي«م .ق 727ماده 

ع     . است  متعلقات و توابعى   گاهى مبيع داراى   ـبط صـوت كـه از تواـب يـا    اتومبيـل اسـت    مانند ض
و مبيـع قـرار    فروش خانه جز  و منبع آن كه از توابع خانه است و هنگام دستگاه برودتى و شوفاژ  

د؛      طوركلى توابع مبيع، عبارتند از آنچه كه همراهه  ب. گيرد مى  مبيـع بـوده، از آن جـدايى ناپذيرـن
ع    گيرد و در بسيارى موارد در ورود   نمى  آسانى صورت ه   هميشه ب  اماتشخيص آنها  مـالى در تواـب

  : عبارتنداز معيارهاى تشخيص توابع مبيع. آيد مى مبيع، ابهام به وجود
مقبـول   مـانوس و «آنچـه كـه در ذهـن شـناخته شـده و        عرف عبارت اسـت از    : عرف و عادت  
ار رو«: عبارت است از   در اصطالح فقها   18»خردمندان است   19؛»ش مستمر قومى درگفتار و رفـت

راى انجـام عملـى          البته روش خاصى نيز كه     ك جامعـه ـب ه كـار مـى     غالب افراد ـي د، عـرف    ـب برـن
ـند   الزم نيست تمام افراد جامعه بـه آن روش   شود و  محسوب مى  ـنا باش ق عـرف و    . آش آنچـه طـب

برودتـى در    سـايل شود،جزو مبيع است؛ مثل تـابع بـودن و   محل از توابع مبيع محسوب مى     عادت
  . بيع خانه
د     است از عالمت، شبيه و چيـزى كـه بـراى    جمع قرينه و در لغت، عبارت     «: قراين انـسان مانـن

كيفيتى اسـت كـه عـارض     « قرينه در عالم حقوق عبارت از20»امرى دليل باشد براى پى بردن به 
بر آن عـارض شـده   آن چيز كه قرينه  خواه. آن چيز معنى و جلوه ديگرى بخشد  چيزى شود و به   

   21».است، سخن باشد يا چيز ديگرى غير از سخن
ثال هرگـاه  . توان اسـتفاده كـرد   قرينه نيز مى در تعيين توابع مبيع عالوه بر عرف، از     خريـدار    ـم

هنگام راننـدگى دوسـت    خرم زيرا گوش دادن به راديو را در    اين اتومبيل را مى   «: اتومبيل بگويد 
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 اتومبيل را نيز به تبـع آن خريـده اسـت و      است كه خريدار راديوىنشانگر آن ، جمله اخير »دارم
  . است  اى بر تابع بودن راديو در مبيع قرينه

ع صـراحتا آن را          بهترين راه تشخيص توابع   : تصريح ار و   مبيع ايـن اسـت كـه هنگـام بـي در كـن
ـبط   اتومبيل ر  اين دستگاه«: صورت كه خريدار بگويد همراه مبيع قرار دهند، به اين  ا به همـراه ض

ظ، صـراحت در داخـل    مى   تصريح همراه با لفظ صورت  ».خرم مى  صوت داخل آن    گيرد و اين لـف
توان لفظ ضمنى را نـوعى قرينـه    ضمنى است نه صريح؛ البته مى اما گاهى. بودن تابع در بيع دارد    

  . آورد لفظى به حساب
ان داشـته    تصريح را يار عرف، ومبيع، مع  در تعيين توابع  :22المجله   233 و231 و230مواد   بـي

داخـل   شـمرده شـود،    بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيـع    هر چيزى را كه230و در ماده   
د، بـ     مشترى مى  در بيع و متعلق به       صـراحت ذكـر نـشده باشـد و يـا      ه داند؛ هر چند كـه در عـق

انون  به عرف، مانند ادعاى  اصوال ادعاى جهل    . جاهل به عرف باشند    متعاملين ه ـق پذيرفتـه    جهل ـب
عـرف، شـوفاژ و منبـع آن     دانـسته طبـق   تواند ادعا كند كه نمى مثال در بيع خانه، فرد نمى  . نيست

  . اشتباه كند شود، و از اين جهت ادعاى محسوب مى  نيز جزء مبيع
حـسب   بـر   را مورد اشاره قرار داده هـر چيـزى را كـه    المجله تصريح به توابع مبيع    233 ماده
كـه صـريحا    داند؛ مگر اين نمى  شمرده نشود، داخل در بيع مبيع بر  عادت جزء يا از توابع    عرف و   

بـاغ و تـابع    از جملـه بيـع   . را به عنوان مثال آورده است   نيز چند مورد   و. در عقد ذكرشده باشد   
ه بنـا باشـد،      بودن درختان را در باغ مثال زده    و سپس به بيع خانه پرداخته و هر چه را ملصق ـب

ع        ه  ب د  مـى  طورى كه نتوان آن را بدون خرابى انتقال داد، داخـل در مبـي ال  . داـن هـاى   امـا در مـث
ن   داخل در مبيع نمى در بيع زمين و حمل را در بيع حيوان،  ديگرى زراعت را   كـه   داند؛ مگـر اـي

اغ    شايد از اين جهت كـه . توابع شمرده شود آن تصريح شده باشد، يا بر حسب عرف از       باره در ـب
د   مى  زمين بدون زراعت، زمين محسوب دون درخت، ديگر باغ نيست، اما    ب شود و به هر حال بـع

ـين اسـت   . زراعت، بايـد آن را ازالـه كـرد          از رسيدن  وان        همچن در مثـال حمـل حيـوان كـه حـي
د  حيوان بدون حمل تغيير نمى ماهيت حمل نيز لفظ حيوان را بر خود دارد و  بدون بـراين   بنـا . كـن

ديل     مبيع دانست؛ اما باغ بدون درخـت،   را نبايد از توابعحمل و زراعت  اهيتش دگرگـون و تـب ـم
وان . جزئى از آن هستند شود بنابراين درختان در بيع باغ،     مى  به زمين  ـين    حال اگر باغ به عـن زم

  .شوند مبيع محسوب نمى فروخته شود، ديگر درختان جزء
ـين فقهـا     شده و در اين مورد اختالف نظـرى اقتباس   مواد قانون مدنى در توابع مبيع، از فقه      ب

   23.شود ديده نمى

  شرايط تاثير اشتباه

ى    در اين قسمت، قصد ما پاسخ به اين         د در  سؤال است كه آيا هـر اشـتباهى ـم عقـد مـوثر    تواـن
نفوذ عقد موثر اسـت؟ بـه    بودن پاسخ، چه نوع اشتباهى در صحت و  واقع شود؟ در صورت منفى    

  ثر در عقد است؟ وايطى، اشتباه، مچه شر عبارت ديگر، در
پاشـيدگى عقـود    كنـد كـه تـا حـد ممكـن، از      ايجاب مى  دانيم حفظ مصالح و منافع جامعه  مى
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شـود؛ بـه    لطمـه جـدى وارد مـى    زمانى كه در اثر معامله، به حقوق فرد     جلوگيرى شود؛ جز در   
اين نيـز   اما. ددمخدوش شدن قاعده انصاف گر  عدم كوشش در رفع اين ضرر، موجب   اى كه  گونه

زيرا در اين صـورت   بروز هر اشتباهى، عقد را متزلزل ساخت؛   توان به ادعاى   مسلم است كه نمى   
ن        عقد، پشيمان شد و آثار آن را مخالف   هرگاه فرد بعد از انعقاد     د بـه او اـي د، باـي منافع خـود دـي

ه هـم زنـد و خـ      ى،يـ حق را دادكه با استناد به اشتباهى هر چنـد جز          د را ـب ار  عـق  ود را از زيـر ـب
د،      امكان توسل به  . تعهدات آن خارج سازد    موجـب سـوء    هر اشتباهى براى متزلـزل سـاختن عـق

ن    . اندازد مى شده، امنيت معامالت و عقود را به خطر  استفاده افراد فرصت طلب  ين اـي لذا بايـد ـب
 انـد، تعـادل بـر    كه واقعا دچار اشتباه شـده  يعنى نظم امنيت معامالت و منافع افرادى     دو منفعت، 

  . به شرايطى شد  ليكرد؛ بنابراين براى تاثير اشتباه بايد قا قرار
ى   توان گفت هر اشتباهى طور كلى مىه  ب د در  در صورت داشتن شرايط زير ـم عقـد مـوثر    تواـن

  : واقع شود
رضـا منتهـى     هاى اصلى است كـه بـه   اشتباه در انگيزه   اشتباه اساسى، :  اشتباه اساسى باشد   -1
صميم گـرفتن        علت«يعنى اشتباه،   . ودش مى ل .  باشـد  24 »اصلى يا عمـده ـت از تراضـى طـرفين،    قـب

اثير مـى     ترغيب و تشويق دو طرف به انجام جهات گوناگونى در  ن  . گـذارد  معاملـه ـت  بعـضى از اـي
ديگر هر چند مـشوق    كند و بعض شود، ايجاد مى نتهى مى م  جهات، شوق اصلى را كه به رضايت       

 هايى كه شوق اصلى منتهى به رضـا   انگيزه اشتباه در . انگيزند نمى اصلى را بر   شوقباشند،   رضا مى 
عقد باشـد و    هنگامى اشتباه، اساسى است كه در اركان  يعنى. ثر در عقد است وانگيزد، م  مى را بر 

  . انجام معامله، صورت پذيرد  در عامل اصلى ترغيب فرد به
اده        اي هو قاعـد    براى تشخيص اشتباه اساسى، ضـابطه      ستان ـم دني افغاـن  564كـه در قـانون ـم

صـورت وقـوف    اندازة فاحش باشد كه عقدكننـده در   هرگاه غلطي به«  :ست كه اوجود دارد اين  
د بـه هـر     ».شود ورزيد چنين غلطي اساسي پنداشته مي ابرام امتناع مي   برآن از  ي باـي ورد،   يعـن ـم

اشتباه آگـاه بـود،     گر از وجود اين املهكرد كه اگر شخص مع ال را مطرحوجداگانه توجه و اين س    
توان اشـتباه   ال منفى باشد، مىوس شد يا خير؟ هرگاه جواب اين معامله مى باز هم راضى به انجام     

د باشـد،      طور مثال هرگاه دره ثر دانست؛ ب  وعقد م  را در  عقود، شخصيت طرف، علـت عمـده عـق
د؛ مثـل عقـد هبـه و نكـاح     عقد خلـل وارد ك  تواند به اشتباه در آن، طبق قانون مى    راى    .ـن البتـه ـب
گاهى بـا مراجعـه   . نظر گرفت مالك عرف و مالك شخصى را بايد در   شناخت اشتباه اساسى، دو   

اشـتباه   واهب در شخـصيت طـرف مـورد هبـه،      توان مساله را حل كرد؛ مثال هر گاه به عرف، مى  
د   در چنين عقدى شخصيت طرف، علت  گويد كه  باشد، عرف به ما مى     كرده عمده عقد است و باـي

ـته شـخص توجـه         . ثر درعقد دانست  واشتباه را م   زه و خواس ه انگـي در مورد معيار شخصى بايد ـب
عـرف   عنوان عتيقه بخرد اما ظرف عتيقه نباشـد،  عنوان مثال هر گاه شخصى ظرفى را به       به. كرد

آن اسـت نـه   بـودن   انگيزه شخص در خريد اين ظـرف، عتيقـه      هدف و . در اين باره نظرى ندارد    
وثر در       بنـابراين در . جنس، رنگ، طرح و شكل اوصاف ديگر مثل  ـتباه را ـم د اش ين حـالتى باـي چـن

ظـرف، آن   در صورت عدم وجود وصف قدمت در  ال شود كه  ودانست؛ زيرا اگر از خريدار س      عقد
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  . منفى است خريد يا نه مسلما جواب  را مى
داند، تـصريح آن   مى  ت آنچه را عرف، اساسىشخصى، بايد گف  در مورد دو معيار عرف و انگيزه      

واهب تاكيد كند كـه شخـصيت     الزم نيست؛ مثال در عقد هبه، الزم نيست    توسط طرفين معامله  
اشـاره    نحوى به آنه ثر دانست كه بوتوان م مى  انگيزه شخصى را وقتى   . او مهم است    طرف براى 

ـثالً  صريح يا ضـمنى باشـد      تواند بيان انگيزه مى  . باشد شده ه، خريـدار       «:؛ م ورد ظـرف عتيـق در ـم
ه صـد    «بگويد  عتيقه بودن را هنگام معامله ذكر كند و    تواند وصف  مى ه را ـب من اين گلدان عتيـق
ا  ه  ب تواند وصف را    يا مى  »خرم تومان مى  هزار طـرف ديگـر    طور ضمنى در قصد مشترك خـود ـب

   ».خرم هاى خود مى گلدان را براى كلكسيون عتيقه  من اين«وارد كرده و بگويد 
ث   :  اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده ياعدم تحقق تراضى باشد -2 ى باـع مخـدوش   اشتباه وقـت

ك مطلـب    ها گردد؛ طورى كه دو دو سويه شدن اراده     گردد كه موجب   شدن عقد مى   اراده بر ـي
وده اى از معامل چه مرحله كه زمان ايجاد اشتباه در  صرف نظر از اين    باشند توافق نكرده  . اسـت  ه ـب

  : تواند صورت گيرد مى  در مراحل مختلفى از سير تحولى معامله  اشتباه
مطـرح   توانـد  طوركلى اشتباه به عنوان عيـب اراده مـى  ه ب:  اشتباه در هنگام تصميم گرفتن   -1
صميم   -جمله اساسى بودن   البته با داشتن شرايط ديگر از-شود    گـرفتن رخ داده    كـه هنگـام ـت

  . نيست  ن باره بحثىباشد و در اي 
آنچه اعالم شده تفاوت دارد يعني گـاهى   اين فرض، اراده واقعي با در:  اشتباه در بيان اراده  -2

ى    ه  اراده ب  ا هنگـام بيـان     طورصحيح بـه وجـود ـم د؛ اـم  :مـثال  25 شـوند؛  دچـار اشـتباه مـى    ن آآـي
اني اى صـد هـزار   ثمن را به ج( كند  بهاي آن را به اشتباه كمتر اعالم مي    ،كاالييه  فروشند« ، افـغ

ساط بخـرد    خواهـد  اي كـه مـي    خانـه  خريدار يا ،)كند ذكر مى  ايـن بـاره    شـرطي در  آن را بـه اـق
. پـذيرد  مـي  ايجاب را طرف معامله نيز رسد و ثمن نقد به فروشنده مي    ايجاب خريد با   و كند  نمي

ق اراده  شود كه آيا  له مهم مطرح مي   اپس اين مس   ز التزامـ     از تواـف ه وجـود   هـاي ظـاهري نـي ي ـب
ا         آيد يا   مي ل تعـارض ـب ي آن،   آنچه اعالم شده به دلـي اي دروـن دني     اعتبـار  مبـن نـدارد؟ قـانون ـم

باشـد، باطـل    شـده  اي كه خالف مافي الضمير شخص اظهار اراده« :گويد  مي513افغانستان ماده  
م      هكه طرف مقابل بـه مخالفـت اراد     شود، مگر اين    پنداشته نمي  ت شـخص عـل  اظهارشـده يـا نـي

د  اينجا بايد گفت كه در    در» .باشد شتهدا ـتباه در  رضـاي بـاطني،   بيان اراده نيز، مانـن صـورتي   اش
قابـل فهـم باشـد يعنـي در اينجـا بايـد بـا         اصلي معلوم يـا  كه مقصود برد  بين مي  از توافق را  آثار

ا خيـر؛ هـر گـاه ا     اسـت   به عرف، بررسى كرد كه آيا اشتباه فوق، مانع از تراضى شـده     مراجعه    زـي
توانـسته اطـالع    مـى  خريدار از غير واقعى بـودن قيمـت     اوضاع و احوال، چنين استنباط شود كه      

همچنين است هرگـاه فـى و تعـداد     ادعايى در مورد اشتباه قابل قبول است و      يابد، مسلما چنين  
كه مخاطب  موارد در اما. قيمت كل اشتباه رخ دهد  مورد معامله مشخص باشد و در بيان    كاالى

ساني متعـارف بتوانـد     اوضاع و  و يردذپ  حسن نيت آن را مي     اب  جـود  و احوال چنان نيست كـه اـن
ـنده بـا      استنباط كند؛ مثال هر گاه تفاوت      اشتباه را  ى مـورد قـصد فروش بيـان   قيمـت   قيمت واقـع

فروشـنده را در بـروز اشـتباه     كه عرف از آن مسامحه كند، ادعاى  شده چندان زياد نباشد، طورى    
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  . ذيرفتپ نبايد
ناشى از طـرف   اراده صحيح بيان شده اما به عللى كه  در اين حالت،:  اشتباه در انتقال اراده  -3

اوت از        خطاب يا وسـيله انتقـال      ايى متـف ان شـده، اسـتنباط      اراده اسـت، مخاطـب معـن آنچـه بـي
نده ايجاب و قبول تلفنى، صـداى فروشـ   خراب بودن سيم تلفن، در     علت مثال به  كند؛ به عنوان   مى
ـيم    ايجابى متفاوت از آنچه كه به او خطـاب   رسد و به خريدار، خوبى به خريدار نمى ه  ب  شـده تفه

ـتباه رخ داده و    به اين با توجه  در اين حالت   . شود مى ايجـاب و قبـول بـر     كـه در انتقـال اراده، اش
شده اسـت و صـرف      اصالً  چيز واحدى قرار نگرفته  ل ايجـاد  كـه عامـ   نظـر از ايـن   توافقى انجـام ـن

 خارجى، بايد ادعاى مبنـى بـر اشـتباه هـر      معامله باشند يا شخص ثالث و يا عامل  اشتباه، طرفين 
ستان   569ماده . دانست يك از طرفين را، موثر در عقد     انون مـدني افغاـن احكـام مربـوط بـه    « : ـق

نقل را تحريف شده به ديگري  كه اراده يكي از طرفين عقد     سيطي و هر غلطي درمورد مقاصد يا   
  ».باشد نمايد، قابل تطبيق مي

. دهـد  مـى  كننده اراده، در هنگام تـصميم گـرفتن رخ     توان گفت اشتباه مختل    طور كلى مى  ه  ب
دا باطـل سـازد؛ گـاه      تحقق تراضى جلوگيرى كند و عقد را از  تواند از  چنين اشتباهى گاه مى    ابـت

اً  نيز تاثيرى در عقد ندارد و آن وقتى است كه طرف ديگـر،    ـتباه در     ى مـ عرـف بايـست از وقـوع اش
ن صـورت اساسـاً       گاه نيز اشتباه در انتقال اراده . آگاه باشد  بيان، صـورت    تراضـى اسـت كـه در اـي

  . دانست حاصل شده باشد؛ لذا عقد را بايد باطل نگرفته تا عقدى بر پايه آن تراضى
رار     -4 ر عـالم  د  مقاصـد و نيـات درونـى، در صـورتى    : گيـرد  اشتباه در قلمرو قصد مـشترك ـق

ان شـوند؛ مـاده     ه بـ  كند كه  حقوق اهميت پيدا مى   اظهـار اراده  « :م افغانـستان . ق509نـوعى بـي
همچنان اظهار اراده بـه  . گيرد كه عرفاً متداول باشد، صورت مي  توسط گفتار، نوشته و يا اشاراتي     

د          ستدي داد و  ت نمايـد، صـورت گرفتـه مـي تواـن ابر . »كه برحقيقت يك عقد صراحتاً دالـل اين بـن
 بيـان . شده و به اطالع طـرف مقابـل برسـد     تواند در عقد خلل وارد كند كه بيان مى  اشتباه وقتى 

اظهـار اراده  « :م افغانـستان .ق 510صريح و ضمنى باشد،ماده  تواند به دو صورت   قصد و اراده مى   
انون و  كـه صـريح بـودن آن    اين تواند، مگر  طور ضمني صورت گرفته مي  ا عاقـدين شـرط    را ـق  ـي

د    ه مدعى اعالم اراده ب   هر گاه مشتبه    . »گذاشته باشند  شخيص آن باـي راى ـت طور ضمنى باشد، ـب
ى        به عرف مراجعه   ارف ـم سته از گفتـه   كرد و اين مطلب را دريافت كه آيا يك فرد متـع هـاى   تواـن

 مقابل، اين اعالم ضمنى را استنباط كند ياخير؟  طرف 
  

  حقوق فرانسه

  :است شده ثير اشتباه ذكرا فرانسه، سه شرط اساسي براي تتوجه به رويه قضايي حقوق با
ي متذكرشـده     رويه«: كننده باشد اشتباه بايد تعيين   -1 ه نحـو كـل د كـه    هاي قضايي فرانسه ـب اـن

براسـاس    و26».تعيين كننـده آن باشـد   عنصري كه اشتباه برآن واقع شده بايدسبب تعهد شده و      
ارفي اسـت كـه در     ميزان، عي است و تعيين كنندگي، نو   شخصي تعديل معيار   هنظري  انـسان متـع

ي      اوضاع و  شرايط و  ي       كنـد و  احوال عادي اقدام به معامله ـم افتن اثـر واقـع ال ـي ه دنـب دادرس ـب
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  ٢٧.اراده متعامل است اشتباه در
ن   اي از عـده  و: تراضـي باشـد   قلمـرو  به تعبير ديگـر در   موضوع تراضي و   اشتباه بايد در   -2 اـي

ول اسـت و      ك نموده شرط اراده اشتباه مشتر    ر قابـل قـب حقـوق فرانـسه هـم آن را     در اند كه غـي
ودن يكـي از    اراده است و زيرا جوهره عقد توافق دو     اند،  نپذيرفته وب ـب آن دو بـراي بطـالن    معـي

  28.كند عقد كفايت مي
ده بـر   آن اين اسـت كـه زيـان     مراد از  :اشتباه بايد قابل اغماض باشد     -3 ي  اثـر  دـي  مبـاالتي و  ـب

ار يـافتن اشـتباه   .  به اشتباه نيفتاده باشد   تقصير خود  غيـر   هـاي قابـل اغمـاض و    بديهي است معـي
ه اشـخاص تحـصيل كـرده،      اثبات نمايد و مدعي بايد آن را قابل اغماض موردي است و  سبت ـب  ـن

ودن      مي تواند در... جغرافيايي وهمنطق موقعيت شغلي،  خانواده، سن، ر قابـل اغمـاض ـب تعيين غـي
سفة آن   ثير دارد واايـن نگـرش تـ    همچنين عناصر اخالقـي كـه در     اشد و ب اشتباه نقش داشته   فـل

  29.شايستگي دارد اي است كه محق است و ديده زيان حمايت از

   اشتباه مشتركهنظري

غلـط اساسـي واقـع گرديـده، بـه       شخـصي كـه در  « : قانون مدني افغانستان  563موضوع ماده   
عين غلطي واقـع شـده يـا     مقابل وي نيز دررا مطالبه نمايد كه طرف  تواند فسخ عقد   شرطي مي 

  .»توانست به آن واقف گردد كه به سهولت مي اين يا غلطي واقف بوده و از
ـتباه در   قـرار  شرايط را ثير اشتباه يكي از  اشرايط ت  بحث از  در قلمـرو تراضـي ذكـر     گـرفتن اش

اد شـد   كه اشتباه بايد تعيين كننده  آن به عنوان اين حقوق فرانسه از  كرديم كه در    در و .باشـد ـي
ـين طـرفين    ثروصورت م اند اشتباه در  كرده آنجا متذكر شديم كه بعضي ادعا      است كه مشترك ب

سبت بـه واقعيـت تـصور     دانند، طرف قرارداد مقصود يكديگر را مي   باشد يعني دو   خطـايي   ولي ـن
ن   بر .ه استبين رفت دانند موضوع قرارداد از  كه نمي  اشتباه هستند، مثل اين    دو در  هر دارند و  اـي

وده،  وصف موضوعي توافق كنند هر اساس هرگاه متعاملين در    ع   ولـي در  چند اساسي هم نـب واـق
ـتباه مـشترك    طـرف در  دو ثر است كـه هـر  وصورتي م آن وصف موجود نباشد اين اشتباه در     اش

  . نسبت به فقدان وصف مورد توافق جاهل باشند باشند و هردو
ردي يـا       )Mutual(  مقابل اشتباه متقابل   در )Common( نظريه اشتباه مشترك   و اشـتباه ـف

ن نظـام    «:است حقوق انگليس به طور مبسوطي مطرح شده   در )Unilateral( يك طرفي  در اـي
ي،   : ثر وجود داردوحقوقي سه نوع اشتباه م  ك طرـف ل    مشترك، متقابل، فردي يـا ـي اشـتباه متقاـب

اهم شـده   در جايي است كه دو طرف نسبت به مقصود يكـديگر دچـار سـو       انـد، بـراي مثـال،     تـف
ل          فروشـد و  فروشنده ماشين فورد خود را مي   ه اتومبـي اظر ـب دين پنـدار كـه ايجـاب ـن خريـدار ـب

ت نـدارد،     خرد يعني توافق ظاهري است و ايجاب و ست آن را مي  ا شورلت او  قبول با هـم مطابـق
اسـت و ديگـري   اما اشتباه فرد يا يك طرفي جايي اسـت كـه تنهـا يكـي از دو طـرف در اشـتباه        

داري بـدين پنـدار      بايست آگاه از اشتباه طرف خود فرض شود، مانند ايـن  داند يا مي    مي كـه خرـي
داند كـه تقليـد شـدة     خرد، در حالي كه فروشنده مي كه مبيع قطعه هنري اصيل است آن را مي      

د و   مورد تراضي واقعي به وجـود نمـي   اين دو بنابراين در كند، معامله مي آن اثر را  ـين   آـي بـه هم
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و در ايـن نظـام حقـوقي اوالً نتيجـه     » .قبول عقد باطل است مطابق نبودن ايجاب و    اثر جهت در 
ثانيـاً در آن ايجـاب و قبـول مطـابق هـم هـستند و تراضـي          . چنين اشتباهي بطالن مطلق اسـت     

وافقي حاصـل نـشده       حاصل شده  . اسـت  است، به خالف اشتباه متقابل و فردي كـه در آن اصـالً ـت
بـه هـر حـال     «30هـاي حقـوقي   هاست نه اشتباه قلمرو آن در حقوق انگليس تنها در موضوع ثالثاً  

نظريه اشتباه مشترك براساس مباني خاص در حقوق انگليس پذيرفته شده و در حقوق فرانـسه          
ا اشـتباه    31.»طرفداراني مانند كاپيتان و كلن دارد   و بحث ما پيرامون اين نظريه اين است كـه آـي

ا مبـاني         ا از شرايط تاثير اشـتباه در قراردادهـا  مشترك متعاملين  ر؟ و ايـن نظريـه ـب سـت يـا خـي
  حقوقي ما سازگاري دارد يا خير؟

انـد كـه بـه     كدام داليلي بر نظر خود ذكـر كـرده   اين نظريه طرفداران و مخالفاني دارد كه هر   
  :شود ترين آنها اشاره مختصري مي مهم

  داليل طرفداران نظريه اشتباه مشترك 

شتوانه اصـل ثبـات قراردادهـا           ا -1 امالت و ـپ ـتقرار مـع را    اين نظريه موجب حفظ اس سـت، زـي
ا روح آزادي       معيارهاي شخصي و مراجعه به انگيزه  راد گرچـه ـب اطني اـف  هـاي شخـصي و اراده ـب

خواهي و حمايت از حقوق فردي تناسب بيشتري دارد، ولي عقد يك نوع رابطه اجتمـاعي اسـت     
دين     امالت اقتضا ميو نظم اجتماعي و امنيت مع  كند كه اشتباهي موثر باشد كـه مـشترك متعاـق

افع طـرف          ـتباه، موجـب بـه خطـر افتـادن مـن بوده و مالك قرار گرفتن معيارهاي شخصي در اش
رارداد در معـرض تزلـزل     باشد، به عالوه به كوچك  مقابل شده  ترين مناسبت و ادعاي اشتباهي، ـق

  .گيرد و نابودي قرار مي
هاي ناشـي از   كند كه زيان ا عدالت سازگارتر است، زيرا عدل و انصاف حكم مي اين نظريه ب   -2

به  اطالع بوده و با حسن نيت اقدام  بيهاعمال هر كس دامنگير خود او شود نه طرفي كه از واقع    
افع طـرف ديگـر           انعقاد عقد نموده   انع بـه خطـر افتـادن مـن است و لذا نظريه اشـتباه مـشترك ـم

   32. هر دو طرف درباره مبنا و علت عمده عقد تصوري خالف واقع دارند شود و به موجب آن مي

  داليل مخالفان نظريه اشتباه مشترك

  :توان پذيرفت زيرا  اين نظريه را نمي
ق اراده       -1 هـا    نظريه اشتباه مشترك با منطق حقوق سازگار نيست، زيرا عقد از تركيب و تواـف

ا تزلـزل    آيد و معيوب شدن اراده هر كدام   به وجود مي    از آن دو كافي است كه موجب بطـالن ـي
كند كه اثـر   در صورتي كه اشتباه عيب اراده باشد، از لحاظ منطق حقوقي تفاوتي نمي   . عقد شود 

ي انگيـزه غلـط موجـب تحريـك          آن منوط به اشتباه طرف مقابل شود يا خير، به بيان ديگـر وقـت
ـتباه را مرتكـب     كند كه طرف مق كسي براي انعقاد عقد شد چه تفاوتي مي         ـين اش ابل او هـم هم

   33! شود يا نشود
 نظريه اشتباه مشترك بر عدالت استوار نيست، زيرا اگر تصور كنيم اشتباهي كـه روي داده      -2

مشترك نيست اما متعامل ديگر كه رضاي او در معامله سالم است به تـصور غلـط طـرف ديگـر           
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است، طبق نظريه اشـتراك،   داشته و آگاه نكرده براي ورود به عقد آگاه بوده و او را در اشتباه نگه 
ه جهـت   ااين اشتباه ت  ثيري در صحت عقد ندارد و اين نتيجه بي ترديد با عدالت سازگار نيست، ـب

باشد، در هنگامي كـه   كه اگر قرار باشد اشتراك اشتباه بر منطق عدالت اقتضاي بطالن داشته         اين
د   يك طرف از اشتباه طرف اول آگاه بوده و او ر       ا از پندار غلط نرهانيده است، به طريق اولـي باـي

سام     ! براساس عدالت معامله را باطل بدانيم     در اينجا ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه يكـي از اـق
وثر اسـت كـه        اشتباه در حقوق انگليس، اشتباه يك جانبه است و در اين مورد اشتباه هنگامي ـم

ي طرف مقابل از اشتباه آگاه باشد يا شرايطي با    سته آگـاه شـود    شد كه شخص ـم ـين  . تواـن در هم
ست، مگـر ايـن    ااند آگاهي طـرف مقابـل شـرط تـ     اي گفته مورد عده  ـتباه نـي كـه وي قـصد    ثير اش

ـته     رض         34.باشـد   كالهبرداري و تـدليس داش دعي اسـت كـه ـف ستدل ـم ل، ـم ن دلـي  حـال در اـي
ل   استدالل اين است كه از طرف شخص مطلع هيچ گونه عملياتي صورت نگرفته كه      طـرف مقاـب

ه سـلبي             را به اشتباه   رد، بلكـه عمـل جنـب اندازد و در نتيجه از ضمانت اجـراي تـدليس بهـره بـب
ه مـشترك نبايـد تـاثيري در         محض داشته و اشتباهي كه روي داده فردي است و براساس نظرـي

ـتراك         باشد و اين به عـدم عـدالت نزديـك     صحت عقد داشته   دم اجـراي حكـم اش تـر اسـت تـا ـع
ظ                  بنا  !مشترك شترك متعـاملين شـرط الزمـي بـراي تـاثير اشـتباه نيـست و حـف براين نظريه اشتباه ـم

باشد، زيـرا، همـان    استحكام معامالت و امنيت قرارداد متعاملين به پيروي اين نظريه وابسته نمي 
د          وان موجـودات اعتبـاري جامعـه باـي طوري كه در گذشته يادآور شديم، در امر معامالت به عـن

ظ اسـتواري و            انديشي     مصلحت ه آزادي افـراد و حاكميـت اراده بـا حـف ان احتـرام ـب كـرد و مـي
استحكام معامالت و نظم اجتماع به نحوي جمع نمود كه منافع هر دو تا حدودي تامين شـود و      

انون      . اين ضرورت مورد توافق بسياري از علماي حقـوق اسـت      ن جمـع در ـق توجيـه منطقـي اـي
د     مدني افغانستان پذيرش دو شرط كلي ت   ـتباه باـي اثير اشتباه در اعمال حقوقي اسـت كـه اوالً اش

ثانياً اشتباه وارد قلمرو تراضي طـرفين شـده و مبنـاي قـصد      . در علت عمده عقد يا اساسي باشد      
ان كـرديم      انشا قرار گرفته   عـالوه بـر اينهـا، نظريـه     . باشد كه توضيح اين شروط را در گذشـته بـي

را در بحـث رسـيدگي بـه دعـو       م نمـي اشتباه فردي استحكام معامالت را به ه    زد، زـي  اشـتباه  ارـي
ا حتـ     د   امدعي اشتباه بايد ثابت كند كه براساس پندار غلط اقدام به معامله نموده و ـي  ثابـت نماـي

توانسته آگاه گردد، حال اگر اين موارد ثابت نـشود   كه طرف مقابل از اشتباه وي آگاه بوده يا مي   
امالت       35.است  ت داشتهگردد كه طرف مقابل حسن ني معلوم مي  ظ اسـتحكام مـع راي حـف لذا ـب

نيازي به نظريه اشتباه مشترك نيست و هر گاه مطابق قانون مـدني يكـي از متعـاملين در علـت      
ا اوصـاف اساسـي و        د، مـوثر    ... عمده تراضي و شخصيت طرف ديگر و خود موضوع ـي اشـتباه كـن

 يا عدم آگاهي طرف ديگـر ارتبـاطي   بوده و موجب فسخ يا بطالن معامله خواهد شد و به آگاهي     
  .ندارد

  ادامه دارد
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ــي          ــات التـــي فـ ــم الموزوـن ــضي حكـ ــي مقـت ــم علـ ــري الحكـ ــصورتين يجـ ــاتين اـل ــي هـ ــه فـف ــان ذرعاـن ــصل اثمـ ــط اوـف فقـ
ت  .ليس في تبعيضهاضرركالجوخ والكرباس فالحكم فيهاكـالحكم فـي المكـيالت     تبعيضهاضرروامااالمتعةواالشياءالتي   مثاللوبيـع

عرصة علي انهامائةذراع بالف غرش فظهرانهاخمسةوتسعون ذراعا فالمـشتري مخيـران شـاءتركهاوان شـاءاخذتلك العرصـة بـالف          
يكفـي قباوانـه ثمانيـة اذرع باربعمائـة     غرش واذاظهرت زائدة اخذهاالمشتري ايضابالف غرش فقط وكذالوبيع ثوب قماش علي انه   
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رش وان ظهرتـسعة اذرع اخـذه المـشتري بتمامـه                  ـبعة اذرع خيرالمـشتري ان شـاء تركـه وان شـاء اخـذه باربعمـاة ـغ غرش فظهـر س
سة        ا اومائـة وخـم سعين ذراـع باربعمائة قرش ايضا كذلك لو بيعت عرصة علي انها مئةذراع كل ذراع بعشرة غروش فظهر خمسة وـت

سة اذرع   اذرع خي  رالمشتري ان شاء تركها وان شاءاخذها اذاكانت خمسةوتسعين ذراعابتسعمايةوخمسين قرشا واذاكانت مئة وخـم
بالف وخمسين قرشا وكذااذابيع ثوب قماش علي انه يكفي لعمل قباءوانه ثمانية اذرع كل ذراع بخمسين قرشا فاذاظهرتـسعة اذرع   

ع ثـوب     اوسبعة اذرع كان المشتري مخيرا ان شاء ترك   الثوب وان شاء اخذه اذاكان تسعة اذرع باربعمايةوخمـسين قرشـاواما اذابـي
سين قرشـا فاذاظهرمائـةواربعين ذراعـا                 ـرش اوان كـل ذراع منـه بخـم بعة آالف وخمـسمائة ق ـس جوخ علي انه مأة وخمسون ذراعـا 

فقط واذاظهرزائداعن المائة والخمسين ذراعـا  خيرالمشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذالمائة واالربعين ذراعابسبعة االف غرش      
 .كانت الزيادة للبائع

   )132، ص 15مكاسب، ج  ("اآلخر  تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل) 11
 )176، ص 15،ج 1 ق، ط. ه1410النور للمطبوعات، بيروت، لبنان،  مكاسب، موسسة:  شيخ مرتضى- انصارى ) 12
  .)678به بعد،عيوب االراده في الشريعة االسالميه،ص133ص.2ج.ميمصادرالحق في الفقه االسال ) 13
شريعة    . 133ص.2ج.مصادرالحق فـي الفقـه االسـالمي   . 302ص.1ج. الوسيط في شرح القانون المدني ) 14 عيـوب االراده فـي اـل

   .)678االسالميه،ص
  .)به بعد57ص.2ج.المكاسبمنيةالطالب في شرح . 358ص.2ج.مستند االحكام. 232ص.مكاسب .92كفاية االحكام ص  ) 15
  )1816، شماره 227منبع، ص  همان:  محمد جعفر- جعفرى لنگرودى ) 16
 )455همان منبع، ص :  ناصر- كاتوزيان ) 17
 )447منبع، ص  همان:  محمد جعفر - جعفرى لنگرودى ) 18
  )3562 همانجا، شماره ) 19
   )889همان منبع، ص : عميد حسن ) 20
  )4283، شماره 542منبع، ص  همان: عفر محمد ج- جعفرى لنگرودى ) 21
م بازاللبناني ،داراحياءالتراث العربي ،بيروت  ) 22  )شرح المجله ،سليم رست
، ص 8ق، ج . ه1412شرح شرايع االسالم، موسسة المرتضى العالمية،بيروت،  جواهر الكالم فى:  شيخ محمد حسن-نجفى  ) 23
322 (   
  )87، ص 1371ايقاع، شركت انتشار، چاپ دوم، -رداد اعمال حقوقى، قرا:  ناصر- كاتوزيان ) 24
  )421، ص 1 قراردادها، ج قواعد عمومى:  ناصر- كاتوزيان ) 25
،ش1342آرشيو حقوقي كيهان، ،]بي جا[به بعد180ص ،2ج  مجموعه رويه قضايي،) 26   .)ـه
  ).1ج)به نقل ازكتاب قواعد عمومي قراردادها( 72ش  دوره حقوق مدني فرانسه،) 27
 )417،ص1ج كتر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، د) 28
 )194و191 همان،ش) 29
  ).485،ص1ج قواعد عمومي قراردادها، ) 30

 ).189ص . نظريه العقد)  31

  ).م،1954داراحياءالتراث العربي، بيروت، ،114ص . 2ج .مصادرالحق)  32
  .) . م1971،بغداد،مطبعةالمعارف،95و 90ص  . 1ج. غني طه،الوجيز في نظريه العامه لاللتزام.379ص . نظريه العقد ) 33
34 ( K.V. Rayans Introduction to Civil Law. P.50. Geofffvy Cneshire and Cecil 

Fifoot, the Law of Contracts, P.166. P.W.D.Redmond, General Principles of English 
Law. P.100..(  

ص . 2ج. النظريه العامه للموجبات و العقود فـي شـريعه االسـالميه    مصائي،دكترصبحي مح(و. 100ص . 2ج. مصادرالحق  )  35
418. ( 



 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

            
  
  
  
  

 %KW�; ���& �� �7�� 8c� $ �� �"7 �� H�G�7�d*!�� %�*& �� ;�� u-< 4��� �� ���� $ �7�86
 �� ?��< �D �$ �":  ���� A$�6 H�G�7�d*!�� %��� �7�86 $ ��;�� £�&�� ¼0��� �� ¶��#� $ H�$

Kc�# �� %F���7 �7�86 $ l��� �� l�&�� $ �	� �	�6 $ �7�86 H�� b� A��� $ ?;�B7 �FK< $ �0 �
��7 A�d*!�� %�*&.  

��7 ¥��; �8��	 jd+ �� ����� H$��& �� A�d*!�� %dK� $ A86 $ . A86 �,�# �*0�
 %&-�� $
��� %#�*& A�q �8�) :���7 ����& $ �": �� %��04 �08	 �� �0 %F�� �D m�C �": S,!& �� %F

�8�()[ (  
 �� ��
 A�E7 ��� �8��	 ;� 5�,�� 5�� �D �G�� �0� �� %cY
 �": A$�6 l��� �� �0�*� �W$$
 �0q ?��;�� �B< �� S: %F�� H��7� %7����04 �08	 �	 �0 %F�� �D �G�� �0� �� %�� �": �< �0

�G�K&�
 ���¡©�L %����� �7�s �D ��7 5�,�& j���.  
 ��;�� �C �	� �	�6 $ �� A86 $ ¼�� �7q �� A��& $ �$ %KW�; %�*& �� A86 $ �D �!
 S: ��

 �$ %��� u-< �7�86 $ SK� ��� �$� 5�,�& 5�6 �YC �7�86 �7 �dK� ¼�� $ �&� �$ %KW�; %�*&
 �*0�
 %&-�� $ �0�*� %��� $ SK� $ H�G�� �0� �� A$�6 �F�: �� �": ��� SK� �D m�C

��� %��$  �:��) :$ �YC �� �7�G�� �K	 SK�  -�& ��;�7 �R�	 (.)\(  



 

و 
دل

 «
13
87

  

174  
 

 
ل 
س
سل
ه م
مار
ش

 «
72  

 H�$ ��
 �K	 ��# ���>W�� �YC �6�R� �7 H�$ J��� 8N �7�86 $ S: ��# ��C �� SK� $
�
 ��8�� ;�c� S: �YC ���# ��W �7 A�� SK� H�$ 5�6 �K��� �� ��# $ SK�.  

$ �+� �8d: �G�KD l��� �� �": $ 5�1� A�s �>� $ �D �$ ½��7� �": �7�86 �� A86 z� $ �D ?
 $ ��� ?���� ;�� �B< 5�1� %�d
 G��&4 �w��� �� A86 $ H�$ A86 5�� �0 �YC ���&�� �7 %7�*�
 $ �;�!� ?b�� ��7 A�s �� %&I�B�  �d�p �FdO ��� �8�� ;��d!�� �w��� �� A86 $ �C �: �>�

�$ $ �>�� ���>W�� �YC 5�,�& %�*& �7 A86 $ G7 �� ��� ���� �8��	 %��� �� A86 5�1� ��
�G�� q�U/.  

 �YC ���;��*& �7 �7�86 $ �D �G§� n& �� �w< �7 �<� �": ���&�1� ����� �� �>� ��
 �8��  �78	 �<� �� �<� ���&�1� �� ���!&�F� �� �>� �� �D ?$ �+� �8d:  H�>�� ���>W��

 ?$ �7��& �	�6 H���)SK17� j& %��0 X� ��FK7� j& %��0 SFy7� (� ?�� ��� �7 �&�F� �G�� ���
�G�� %��� �� ?�� SK� �7 �<.  

 �KB< A86 l��� �� �": $ �D �$ ��
 b�+ ?�� �'�� %��$ �� 5�F�� A�s �*0�
 %&-�� $
 �0 �'�� �� A��& $ ?$ �>� ���K&�� �� (�6��& �7�86 $ �*0�
 %&-�� �� ���$��6 �� �� �KB< ?;X

6 80�	 5�&� ����d7 $ �D �$ �1� �8� �,�# ��d
 (�04 �� �� ?;�W �YC �7�s �7 A$�6 �FO �� A$�
 z� A��;)¦ ( �$ �K0�&�#)S�;��< SF!d�� �K*+�()h ( �!L�W �$ �0�1� 5-�� $ S: ?b� �� (��4 $

 �8� �,�# %��O ���	��	 �8��	 ��g �� ���&� $ �� A$�6 80�	 %F���� jd+ (��4 �D ���
D �$ �$ 5�,�& �7�86 $ �� �7�7�s (��4 �D �$ �8��6 ��� ���# 80�	 (��4 $ %F���7�s �

 ?��< �7�86 $ �,�# %��8�7 �� %!
��& $  �)&; $ H���� �YC ;� ����< �� ;�� �B< �� �C��
 ��� A$�6 �� ��7� ��g �7�86 $ 80�	 %�0� �
��&  �)&; $ �D m�C �0�� ��": ��� ��w&

�G�K�� �� ($�,
 �": $.  
C %�& ?��< A$�6 $ �,�# S: ?b� �� %K�� $ �0 ?b� �� �,+ $ %K�� $ ��K�� ��g �W$ �D m�

%�& ��  �:�� ��d
 �0 ?��< . ���;� ;��!6� �� ���< %cY
 �": $ �dK6 S: ?b� �� ���� $ �	��$
 %�� �8��	 �D �� ?��< �KB< ?b� �� ���� �� (;�,R $ �	�� $  ���� A$�6 ��W H�� A$�6 �": �D

%K�&.  
 ��F� $ �D �$ �1� �8� �,�# %��O %7� �": �� ~�K& 80�	 �8��	 ¶�
 �� �7�86 $ S: �0X�

�G�� ��yg �� �0 �!����� ��F� $ ��K� �7�86 �D.  
 �": �'�� �FK� �� ¶�
 �7�86 $ ���$;��& %��O �� ?b� �� %F���7�"
� $ ���!��� �� �!7�$ $

#�
 H ��F7�& �G�� �K	 u-< �7�g� $ 5-�� $ ��K�� �7�86 �D �7�$ ~��; H���K< ��  ��*
 �&�&� ���# $ �D �$ ?8��6 �8�  �����)���0; ( �": �FO �G�K�� �� �� l�&�� �� 5-�� $ �FO

�
 A;�B� ��� �� �": 80�	 ���!�7��& �FK< �;�� $ �� �$ S,!& �� @0$ �B< ��.  
 $ �� ��7� ?b� �;�� �": �� ���;�� ��d
 (�04 �FK< $ �D @�7´�& ���!��� %&�d6 �": �7�s $

7�86 $ �D �$ �1� �8�  �:�� 5-�� $ H?8� �!�;$ l��� �� �*0�
 $ �0 ?8�$ ��K�� ��g �
 %��$ %7�s �W$ �FO H�� ¦�Y
� A$�6 80�	 �>W �;�
 $ �7�$ $  ��04� �&�F� $ ��& �Fr7
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 �� ���;�� ��K�� �7�86 �� �� ��
 A>� �;�� ��": �� �FK< ��d
 (�04 $ �D �$ �8�$
 �8��b� �� �8��	 u�c��%7�	 %��.  

 %��$ ;�� %��$ �� 9�!y& H�!�& H%N�� �D �$ �1� �8�  ��K��� ��  ��*#�
 H ��F7�&
��7� �7�86 �D �
 A;�B�� ���g�Y
� �": 80�	 ���!�7´�&.  

 �W$ ��:�& �;$ ;�� %��;�� �&� %7�	 ¶�
 A�d� $ ?;�B7 %N�� $ �7�86  �:�� 9:�& %��� $
%¡/ �;��N ?;�B7 �yg $ ¶�
.  

($�,
 $ �D m�C �": �0�� ��": %7�	 �;��N ¶�
 �7�86 $ ��:�& %��;�� �;$ S: ?b� �� 
 ($�,
 �>� ���# �D �$ ?8��6 �8� u���� �� A$�6 80�	 �": ���;� �� �r�� �&�� �� ($�,

 $ �D �Y
 �": l��� �8� H?$ ¶�
 ?��< �7�86 $ Aא,& �� �$� $ ($�,
 $ �&� %
 %7�� ��;��

($�,
 �� �<� �� ��# %!��<� �0 Aא,& �� ��# $ �D ($�,
 �W�d: �� %��	� �	����	 %K<�� 
�
 %7�� �$� �$.  

�$ %K0�&�# %7�*� z� ?b� �8�) :SF�& A86 ��� ��8,
 ��()� ( 80�	 �K< A$�6 ?�$ %7q �7�� �!�
�>�;� �8:�
.  

�$ %K0�&�# %7�*� z� �� ��O �	 ��) :���	 ���# SF��+  � ���&p @0�7� �,0� �0�����!# 3()�( �� 
�>�� ��fK� �L ?b� �� �": $ �� b��; ��;$ ��< ���# �D �K� �: ����&�&.  

z� A��; $)¦( ��# �� ��08� $ H�$ �>� ¶�
 2 �dK6 �7�86 ���� $ S: �� ��� �� ��0$��� $ 
��7� �7�86 �": �D �
 ��8�� AX8!�� �8��	 �08� �� � ��; �": $ �0�� �dK6 . �08� �� �FO

�
 �$ %KW�; �� �0)��$�,
  �e�� @d6X� SK*7� ���<�� X()x( �D %K<� �& �YC �D �": �7 SK6 
��K�� �� �0 ($�,
.  

 (�04 �L4 ���K&X �7�86 $ �FO �G�K�� %
 ��� 9�� �": $ �D �87  �8	 �7�86 ���; $
�G�&�d� @F!�< ��� �7�s $ �$ . ��+$ �&�)����� ( �D ?$ �;��N ?��< �$ ?b� �� �� �0 ���K&X

 �0 ��+ �D �
 �&�K*& 80�	 �$ ��� ��# ������ �F���� ��+ $ �D �FO �$ �� �
 ��� ��c��
�$ �1� %��� �� �� ��7 �0X$.  

 $ A�s 5�F�� �*0�
 %&-�� $ �D ��� ��w& �FO  �:�� �*0�
 %&-�� $ ���< %7�s �$
�$ bX� �8��	 t��	 �� �7�86.  
�<�	 �d,& �7�s �� �7�86 $ �8��	 ;� j	��& A�s 5-�� $ �D �$ �7�86 ?b� �� �7�� SF� $ 

�0�&�# %7�*� z� �FO ��� ;�©���) : ���X�  � A8*7�	 �&�0 z�  �()}( �� �D ��� �&p �7�*� z� 
��� 8�KD ?�� �F�� �� �7�86 . �7�� �� �": $ %7�*� z� %D �$ (��� �� �8� ��d:� �7�86 $

��� �&� ?�� .�	 �� ��� �&� %7�*� z� �� ��O )@�w��d7� 9y0 z�  � ��w��� �()| ( ��� u�c��
�¡/ ���$ %F���� u�c�� z�.  

 ;�� �� A�q ¦�< ��  �d��� �D ��� �7X$ �8��	 �8� ¦�c� ;�� ��;� �� �$ �� ¦�c� �W$
 �� m�� m�C �D �K� �: �$ �KF& �8��	 �7�� �7�86 �� ��O �B< �� �0 �: @d��� A�s ��X

 $ HM>�;� ?�� ;�� �B< �� �� �B< �� �>/� �: �� %7�	� ���� �� �N�� %7�*� z� 80�	 �": ���
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 �� �+� %7�*� z� $ ?�� (�6��& �� �7�86 $ �": �D �$ �>&�7 ��7 %¡©��	 ?�$ A���6��& �7�86
�; �YC ;� A�s ��7 8��� �L �7�s ��  ���� A$�6 �� ���$ �� �D �$ S:�$ ��� ��X�� %N.  

 HA�� ?;�W ��&� $ �FO �>� ��Y!�� @d��� A$�6 ?;�B7  �O $ �D �$ ;�� �� �� �����dK�& �7�s
 �
 A;�B�� �� �:� �B< �": �D �� ��!L�W �$$ HA�D� ;� ?b�W �� �D �0 $ ��7´�&) ��$ ´�  � �

�,K:� %7� (���&X�()]( $ ?8�$ �: �� �FK< �F���7 �:� �KB< ���!��&� �;�B�� ��  �:� ?;�B7  �O
�$ ���&� ;�� �W$ �� �b��W @�7´�& %F���7.  

 H�G�� ���s �< �7 ~7�$ ?��;�� �B< �� �)6�  �d7;�� $ �� ;�,d+ ~��; �� ���&�1� ������ ��
 �B< $ �� �>� ��Y�� �� ��7�s �� ¦�Y
� A$�6 �D �$ �KF& ?��< �8� ½�y7 %6�
 �� ~7�

< �� ?;�B7  �d7;�� $ �0 �'�� �� ���� ���s �� %'�+ ��< �7 �FK< $ �D ���� �": %��s� �<� �B
 �D %�*& �8� H�4�	 �8��b� �� ?bX� �7�g� �� �7�86 $ ?8�$ �KB< �D �$ �KF& �8� �G��
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  زوبل محمد عثمان 

  

  

 زني و موزون و .1

  .شود عبارت از چيزي است كه وزن مي

  وصي.2
يا ازجانب قاضي براي حفظ ) پدر وپدر كالن پدري صغار(شخصي است كه ازجانب متوفا 
  .اموال صغار تعيين گرديده باشد

  وقف .3
  .در لغت به فتح واو وسكون قاف به معناي حبس، نگاه داشتن
جب آن، مالك مال معين را كامالً در حقوق مدني عقدي است از عقود احباس كه به مو

و منافع آن را . سازد نمايد يعني ازحق اتالف آن و نقل و انتقال آن، خود را محروم مي حبس مي
  .نمايد به صورت اباحه ياتمليك به ديگران واگذار مي

به بيان ديگر وقف عبارت ازحبس عين برحكم ملك واقف و صدقه دادن منفعت درجهت 
  .خيري است

  وكالت .4
مقام  قدي است كه به موجب آن موكل شخص ديگري را در تصرفات قانوني و معلوم قايمع

و شخصي كه به او تفويض صالحيت شده ) موكل(تفويض كننده صالحيت را . سازد خود مي
  .گويند) موكل به(و موضوع تفويض شده را ) وكيل(است 
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  وكيل  .5
مقام وي گردد و  راي كاري قايمدر اج) موكل(گردد كه از جانب ديگري  به شخصي اطالق مي

  .باشد اين صالحيت برايش تفويض شده

  وكيل بالخصومت .6
گردد كه به موجب  بوده، به وكيلي اطالق مي) وكيل محكمه(و ) وكيل دعوا(مرادف 

عليه در دفع دعواي  صالحيت مفوضه قانوني از جانب مدعي، به اقامه دعوا و يا از جانب مدعي
 .ل وكالت اقدام نمايدوي وتعقيب قضيه مشخص شام

  وكيل بالقبض .7
كسي كه ازطرف موكل اختيار وصول مالي را به استناد دعوايي كه به اساس حكم نهايي 

  .باشد، دارا باشد محكمه ذيصالح ثابت شده

  وكيل مسخر .8
ـراي دفاع ازحقوق مدعي عليه غايب، كه به رضاي خود،  كسي است كه ازجانب محكمه ـب

  .شود كان احضار اجباري وي نيز موجود نباشد، مقرر ميحاضر به محكمه نشود و ام

  واليت  .9
و گويند كه به فتح واو به حيث مصدر و با . نمايد در لغت مفهوم سلطه و نصرت را افاده مي
  :گيرد كسر واو به شكل اسم مورد استعمال قرار مي
  :در اصطالح فقها معاني ذيل را در بر دارد
گيرد و صبي و  قوال و تصرفات نافذ انسان تعلق ميعبارت است از سلطه شرعي كه به ا

  .باشند زيرا اقوال و تصرفات شان غير نافذ است مجنون داراي واليت نمي
 .شغل و منصب مهم مانند عمل قضا

 .حوزه صالحيت محلي عامل مانند صالحيت والي در يك واليت

  واليت اجباري  .10
آن عبارت است از واليت پدر وجد و مرادف واليت خاص، واليت ذاتي و واليت قهري است و 

 .وصي منسوب از سوي آنان برصغير، مجنون و سفيه

  واليت برنفس  .11
يعني صغار و ديوانگان و سفيهان، ولي . عليه است داري مولي مورد اين واليت تربيت و نگه

  .اند دار اين واليت خاص و وصي و قيم عهده

  واليت خاصه  .12
يت اوليا در موارد خاص است مانند واليت پدر وجد به معناي وال) واليت به معناي خاص(

اي كه جنون  صغير و وصي منصوب از طرف آنان، و نيز واليت همان اشخاص بر مجنون و سفيه
واليت خاص . رود اين اصطالح در برابر واليت عام به كار مي. و سفه آنان متصل به صغر باشد
  .اقوي و مقدم بر واليت عام است
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  واليت عامه .13
يعني امامت . ناي واليت عام، در حقوق اسالم عبارت است از منصب رياست عاليه كشوربه مع

اين صالحيت در جمهوري اسالمي . نمايد عظمي كه قدرت او تمام واليات مملكت را احتوا مي
 .باشد افغانستان منوط به رييس جمهور اسالمي افغانستان مي

  واليت قضا .14
  .فا و سالطينيعني تصدي شغل قضا، واليت ازجانب خل

  ولي .15
باشد مانند ولي  كسي است كه به حكم شريعت اختيار ديگري را در قسمتي از امور دارا مي

ـير، مجنون، معتوه و امثال آن   .صغـ

  هبه .16
باشد كه به فاعل آن واهب و به مال  عبارت از تمليك مال به شخص ديگر بدون عوض مي
و اتهاب به معناي . شود له گفته مي هوبمتذكره موهوب و به شخصي كه آن را پذيرفته است مو

 .است قبول هبه آمده

  هبه مضافه .17
له بگويد كه اين مال را در  مثالً واهب به موهوب. اي است كه به زمان آينده مضاف گردد هبه

 .گردد راس فالن ماه برايت هبه نمودم، اين هبه شرعاً صحيح نمي

  هديه .18
  .ه او اعطا يا ارسـال گرددست كه به خاطر تكـريم و احترام شخص بمالي ا

 هالك .19

  .در لغت به معناي نابودي، از بين رفتن، مردن، نيست شدن، نابودي ثمن و كم شدن است
است،  وصفي است براي چيزي كه از جهت انتفاعي كه براي آن مقرر شده: از نظر حقوق

ر رفتن و بيرون شود، مانند موتري كه مقصد انتفاع از آن سوار شدن، از جايي به جاي ديگ
در صورتي كه اگر باليي بر سر موتر بيايد كه امكان انتفاع مورد نظر از . احتماالً محل بار است

  .است آن از بين برود در واقع هالك شده

  هالك مبيع .20
خواه در اثر عمل قصدي از ميان . از بين رفتن مبيعه به طوري كه ديگر قابل استفاده نباشد

ا در اثر حوادث غير مترقبه از قبيل آن كه به وسيله سيالب رفته باشد مانند عمل انسان، ي
 . طوفان يازلزله از ميان رود

  يد .21

تصرف در مالي را گويند خواه قانوني باشد يا غير قانوني و در اصطالحات، يد اماني، يد 

 .است شرعي، يد سابق، يد الحق، يد غير قانوني و يد قانوني به كار رفته
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  يد اماني  .22
ه . داري آن به اذن مالك يا نماينده او يا به اذن قانون غير به منظور نگهتصرف در مال  ـب

  .6178 ش 766ص :  و ت ح1679ارتباط ماده 

  يد سابق  .23
ـتعمال مـي        بر تصرفي اطالق مي    . گـردد  گردد كه تاريخ آن مقدم باشد، در مقابل يد الحـق اس

  .مثالً يد بايع نسبت به مشتري يد سابق است

  يد شرعي  .24
  .يد قانوني:  رك. يد قانوني است مرادف 

  يد عدواني  .25
مرادف يدغير قانوني و عبارت است از تصرف در مال غير كه بدون اذن مالك و قانون صورت 

  .مانند تصرف غاصبانه و تصرفي كه در حكم غصب است. گيرد

  يد غير قانوني .26
.  اذن قانونمرادف يد عدواني بوده و عبارت است از تصرف در مال غير بدون اذن مالك يا

  .مانند تصرف غاصبانه و تصرفي كه در حكم غصب است
  .اصطالح مقابل آن يد قانوني و يد شرعي است

  يد قانوني .27
مرادف يد شرعي و عبارت است از اين كه تصرف شخص مطابق به اذن مالك و يا اذن قانون 

  .باشد

  يد الحق  .28

 كسي كه مالي را به اساس شفع گردد كه از حيث تاريخ موخر باشد مثالً به تصرفي اطالق مي

  .نمايد يد او نسبت به مشتري قبلي و نسبت به بايع يد الحق است اخذ مي

  يسار  .29

  ).ان مع العسر يسرا. (و از آيت ذيل مفهوم است. عكس حالت اعسار را گويند

  يمين  .30

ه مفهوم قوت و قدرت آمده است، در اصطالح عبارت از ذكر مقدسات ديني بر  در لغت ب

گويي سوگند . باشد ا عقدي براي اثبات صحت سخني و يا استقرار و ثبات عقد ميسخني ي

  . كننده سوگند را حالف گويند ياد. بخشد سخن را قوت مي

يمين  دوش مدعي وه بار اثبات ب›› انكر  علي المدعي واليمين علي منةالبين‹‹طبق قاعده 

  . است) منكر(عليه  باالي مدعي
  .نمايد گند نيز عين مفهوم را افاده ميحلف، قسم و سو: اصطالحات
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  يمين استظهار .31
سـوگندي است كه از حقـوق قـضا بوده و بر طبق آن محكمه مدعي را، بدون طلب قسم 

  :گيرد دهد كه موارد و انواع ذيل را در بر مي مي
  يمين استحقاق؛ 
 يمين خيار بلوغ؛

 يمين خيار عيب؛

  و؛يمين دين برمتروكه

 .يمين الشفعه

  استحقاقيمين   .32
به به دست ديگري باشد و مستحق آن را به طور استحقاق  در دعواي استحقاق كه مدعي

به را  دهد كه آيا مدعي دعوا نمايد، محكمه بعد از ثبوت و قبل از صدور حكم، مدعي را قسم مي
  .است؟ به كسي نفروخته است و به كسي بخشيده است و به كسي طور هديه و صـدقه نداده

  .را يمين استحقاق گوينداين سوگند 

  )قاطع(يمين بتات  .33

آن است كه شخصي به فعل خودش سوگند داده شود مثالً حالف سوگند نمايدكه من زوجه 

  .خود را طالق نكردم يا اين مال را نفروختم و امثال آن

  يمين به حاصل .34

عقد الي مثالً قسم به بقا . آن است كه حالف در مورد بقا ياعدم بقاي امري سوگند داده شود

ــاصل است  اآلن و يا به عدم بقاي آن يمين   .به ح

  يمين به سبب .35

مثالً حالف بگويد كه . گيردسوگندي است كه به ارتباط وقوع يك امر ياعدم وقوع آن صورت 

  .بيع عقد نشده و امثال آنبين م

  يمين به علم .36

ز ديني كه باالي مثالً بگويد كه ا. آن است كه حالف به فعل منسوب به غير سوگند داده شود

  .مورث من ادعا شده علم ندارم

  يمين خيار بلوغ .37

سخ      اي كه خيار بلوغ دارد و از قاضي فسخ نكاح خود را مطالبه مي      منكوحه كنـد، قاضـي بـه ـف

وغ خـود فـوراً        نكاح او حكم كرده نمي     تواند مگر آنگاه كه او را قسم دهد كه آيا بعد از علم به بـل

  .است؟ فسخ خود را خواسته

  .ن سوگند را يمين خيار بلوغ گوينداي
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  يمين خيار عيب .38
ا بـه      اگر مشتري مبيعه را به سبب عيب رد كند، محكمه نخست به او سوگند مي     دهـد كـه آـي

  .است؟ عيب مذكور راضي نشده
  .گردد و اين سوگند به نام يمين خيارعيب ياد مي

  يمين دين بر متروكه .39
نمايد، بر محكمه الزم است كه بعد از ثبوت  ميكسي كه باالي متوفا ادعاي دين و يا حقي را 

بالذات يا با لواسطه از جانب ) دين و يا حق مورد ادعا(و قبل ازحكم به مدعي قسم بدهد كه آيا 
  .است؟ متوفا برايش نرسيده

  .اين سوگند را يمين دين بر متروكه گويند
وقي     يمين استظهار تنها در دعواي دين برذمه متوفا منحصر نيست    : تبصره ه تمـام حـق بلكـه ـب

  .باشد، عموميت دارد خواه عين باشد يا دين كه به متروكه متوفا متوجه مي

 يمين الشفعه  .40

اگر حق شفيع بعد از اثبات شرعي موجب قضاوت قاضي قرار گيرد الزم است كه قاضي 
شفيع را سوگند دهد كه آيا شفع را به وقت آن خواسته و حقوق شفع خود را به هيچ صورت از 

  .ين نبرده است؟ب
  .اين سوگند را يمين الشفعه نامند

   يمين نفقه .41
اگر شخصي غايب باشد و زنش از مال شوهر نفقه بخواهد قاضي به او قسم بدهد كه آيا از 

  .شوهر براي وي نفقه نمانده و يا وي را از قيد نكاح فارغ نكرده است؟
  .اين سوگند را يمين نفقه گويند

  منابع 
  . ق1403) طبع مكتبه اسالميه: كويته، ميزان ماركيت(كتاب ششم، امانات، . شرح المجله.  اتاسي، محمد خالد )1
 . ع1964) طبع ثالث: مصـر، دار النهضة العربيه. (االحوال الشخصيه. الحنفي، محمد الحسيني )2

ع مطبعه ارشاد، طب. وزارت اوقاف عراق: انتشارات. احكام وقف في الشريعت االسالمي. الكبيسي، دوكتور عبيد عبداهللا )3
 . ع1977

انتشارات ستره محكمه، شماره فوق : كابل. 1350دومين سمينار روء ساي محاكم واليات . قضا، ارگان ستره محكمه )4
 . ش1351العاده، 

 .1346ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات ابن سينا، . لنگرودي، دوكتور محمدجعفر جعفري )5

ة المعارف علوم اسالمي، دوره دو جلدي، تهران، انتشارات گنج دانش، داير. لنگرودي، دوكتور محمدجعفر جعفري )6
1381. 

 لنگرودي، دوكتـور محمدجعفر جعفري، مبسوط در تر مينولوژي حقوق، )7

 .م1948طبع مطبعه العاني، . انتشارات وزارت معارف عراق. منيرالقاضي، شرح مجلة االحكام )8

 . ش1347). 88مطبعه دولتي، طبع چهارم، شماره : كابل. 1335مصوب . وزارت عدليه، اصولنامه اداري محاكم عدلي )9

مطبعه دولتي، شماره فوق العاده : جلد سوم، كتاب دوم، عقود معينه، جريده رسمي، كابل. وزارت عدليه، قانون مدني )10
 . ش1355 جدي 15) 353(

 .اغ، كراچيانتشارات قديمي كتب خانه، آرام ب. تنسيق المجله االحكام العدليه. هواويني، نجيب )11

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گزارشي از 

  ، حمله انتحاري بر  وزارت عدليه و رياست محابس

 آمار شهدا و مجروحين وزارت عدليه 

  

  

  

  
  

تروريستان، دشمنان آزادي، آرامش و سعادت مردم و دولت افغانـستان، بـار ديگـر دسـت بـه            
 بـا حملـه انتحـاري    23/11/1387دهشت افكني و جنايت و پيش از ظهر روز  چهار شنبه مورخ  

هاي آتشين، به ساختمان وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان و رياست      و استفاده از سالح   
 تـن از  كاركنـان و منـسوبين     22هـا، بـا قـساوت و شـقاوت تمـام،          عمومي محابس و توقيفخانه   

دت رسـانيده و  گناه را بـه شـها   گناه وزارت عدليه، سربازان و كارمندان امنيتي و مراجعين بي      بي
  . تن ديگر را مجروح ساختند40

ه المنـاك          وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان ليست اسامي و شهرت شهداي اين حادـث
  :كند را در ذيل منتشر مي
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   مربوط وزارت عدليهياسامي و شهرت شهدا

  

  هاي وزارت عدليه  مربوط رياست عمومي محابس و توقيفخانهياسامي و شهرت شهدا

 شهرت
 وظيفه

 اسم ولد
 شماره

 1 سمونوال هدايت اهللا حيات اهللا آمر كارتوتيك
 2 محمد قربان دريور مديريت لوژستيك

 3 سعيد عبدالغياث بلارمن توقيفخانه كاس

 4 شيرشاه پردل عضو محاكم

 5 عبدالمنان محمد فاروق اجير محاكم
 6 محمد ظاهر نور احمد سمونمل محاكم

كارمند رياست عمومي 
 محابس

محمد قيس 
 فصيحي

 محمد مهدي فصيحي
7 

 وظيفه شهرت

 اسم ولد

 شماره

 1 سيد محمود سيد حسين اجير رياست نشرات
 2 عبد الرشيد  عبد الرحمن يت خدماتاجير آمر

 3 محمد علم محمد انور آشپز

 4 شير پادشاه مير محمد علي كارمند رياست اداري
 5 عبدالقدير سنگين محمد كارمند امنيت ملي

 6 مير اسالم الدين شمس الدين كارمند امنيت ملي

 7 احمد رشاد سردار محمد كارمند رياست اداري
 8 عصمت اهللا ته بايك اجير رياست تقنين

 9 غريب حسين احمد حسين اجير  رياست اداري
 10 ذوالفقار علم گل رنگمال

 ول امنيت شبكه آمريتومس
IT 

 11 محمد امين مظفري جهانگير

 12 كاكا خير محمد شير محمد اجير رياست اداري

 13 حسين علي سرور محافظ مقام وزارت

 14 وظ اهللا محف عبدالحفيظ مراجع از ولسوالي كشم 

 15 عبدالشكور  عبدالصمد مراجع از واليت هرات
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 هاي وزارت عدليه شهرت مكمل مجروحين مربوط رياست عمومي محابس و توقيفخانه

 شهرت
 وظيفه

 اسم ولد
 شماره

 1 دگرمن عبداهللا غالم حيدر محاسب صحيه
 2 رحمت اهللا فضل خدا اجير محابس

 3 بريالي عبدالحكيم عضو تولي

 4 نظيفه عبدالعزيز فارمسست
 5 داكتر صديق همت  سرطبيب

 6 پرويز اختر محمد كمپيوتر كار آمريت صنعتي

 7 اول خان محمد يار قوماندان تولي

 8 خليل عبدالواحد ستيكاجير لوژ
 9 اسالم الدين امام الدين ساتنمن تولي

آمر لوژستيك محبس خاص 
 مواد مخدر

 10 دوست محمد سمونيار جان محمد

 11 شفيع محمد علي سمونمل عضو

 12 شيرمحمد صاحب گل آمر اعاشه

 13 سمونمل خير محمد گل احمد آمر مفروشات

 14 عبدالخالق عبدالرزاق عضو تولي

 15 عبدالمختار عبدالرحمن ن كادريوعاوم

 16 محمد آصف محمد يوسف عضو تولي

  17 جان محمد ابوالمحمد دريور مالي اجير

 18 عبدالغفور عبدالقدير عضو تولي

 19 حبيب اهللا خير محمد معتمد صحي

 20 ارمن غالم معروفسسر غالم فاروق عضو تولي

 21 نوراهللا عبداهللا دريور اوپراتيفي محابس

 22 سردارمحمد بازمحمد كادري

 23 دريم بريدمن بشير احمد شير محمد مامور لوژستيك محابس

 24 عبداهللا عبدالرحمن ساتنمن تولي

 25 محمد آصف محمد عزيز تولي

 26 حبيبه غالم محمد محاكم
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 27 ذكيه سيدكريم صحيه

 28 عبداالحمد سلطان محمد مالي

 29 بصير شير محمد مامور لوژستيك

 30 عفيفه مير اسمعيل دگرمن كادري

  
  شهرت مجروحين وزارت عدليه

 شهرت
 وظيفه

 اسم ولد
 شماره

 1 محمد هاشم عبدالغفور كارمند وزارت
 2 محمد دهقان سيد سيد عبدالحكيم مدير ارتباط عامه

 3 عبدالغفور عثماني  مشاور وزارت

 4 نجيب اهللا جامي  ول دفتر ريموومس
 5 شمس اهللا جاويد  يموكارمند دفتر ر

 6 مجيب اهللا حبيب الرحمن كارمند دفتر ريمو

 7 نذيراحمد احمدي  كارمند دفتر ريمو
 8 حامد شير احمد كارمند ارتباط عامه
 9 سيد عبدالقادر سيد عبدالوهاب كارمند ارتباط عامه

  10  عبدالصمد مقصودي  خادم  آمر انسجام خدمات تكنالوژي
مير اسال م الدين كه بعد از شهادت برادر شهيد 

 برادرش صدمه ديده و وفات نمود
  11 فيض اهللا

  
ـيح ايـن عمـل بزدالنـه دشـمنان صـلح و                وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان ضمن تقب

راز داشـته و از بارگـاه       آزادي، مراتب تسليت خويش را حضور خانواده      هاي داغدار ايـن شـهدا اـب
راي   رين و براي بازماندهخداوند متعال براي شهدا بهشت ب     گان شان اجر جزيل و صبر جميل و ـب

  .نمايد مجروحين و مصدومين شفاي عاجل مسئلت مي
قابل يادآوري است كه محافظين مقام وزارت، نيروهاي امنيتي و نظامي با شـجاعت و دليـري         

ه و پ  . و با اقدام به موقع تروريستان را به هالكت رساندند         رسـونل  و همچنين وزارت صـحت عاـم
د   هاي شهر كابل با دلسوزي و تالش   شفاخانه . هاي پيگير به تداوي و معالجه مجـروحين پرداختـن

ها و تالش همگي آنان تشكر و سپاسگذاري  وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان از رشادت      
  .  نمايد مي



 

  

  

  

  

  

  

  .نمود دلو اتحاف دعا 23شوراي وزيران به ارواح پاك شهيدان حمله تروريستي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ستان،          جلسه نوبتي شوراي وزيران، تحت رياست حامد كرزي رييس جمهـوري اسـالمي افغاـن
  .   در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري، برگزار گرديد1387 دلو 28روز دوشنبه 

در آغاز مجلس، رييس جمهوري اسالمي افغانستان به ارواح پاك شهيدان حمالت تروريـستي     
هـا در شـهر كابـل كـه از سـوي       در وزارت عدليه و رياست عمومي محابس و توقيفخانـه  دلو  23

ال بـراي شـهيدان، بهـشت            دشمنان وطن صورت گرفت، اتحاف دعا نمـوده، از بارگـاه ايـزد متـع
  . برين، براي بازماندگاه آنها صبر جميل و براي مجروحان حادثه صحت عاجل استدعا نمود

سوبان رياسـت دهـم امنيـت ملـي،        رييس جمهور از رهبري نهادهـ      ي و شـجاعت مـن اي امنيـت
ر رياسـت عمـومي امنيـت ملـي قـدرداني نمـوده،             دان دلـي پوليس و اردوي ملـي و سـاير كارمـن

تاييد طرح قانون مبارزه عليه مواد مخدر و تصويب طرح مقرره 

  حمايت و تقويت تغذي طفل با شير مادر در شوراي وزيران
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ه حمـالت              اقدام ـنش سـريع ـب ي كـشور را در واك هاي به موقع، هماهنگ و قاطع نيروهاي امنيـت
فـات بيـشتر بـه مـردم ملكـي      تروريستي دشمنان وطن كه توانست از وسعت دامنه صدمات و تل   

  . جلوگيري نمايند، ستود
ر عدليـه جمهـوري اسـالمي        همچنين رييس جمهور، از صبر، حوصـله       منـدي و شـجاعت وزـي

ا در      افغانستان كه با وصف مساعد بودن شرايط؛ نخواستند وزارت را ترك نماينـد و تـرجيح داد ـت
  . به نيكويي ياد نمودباشند،  دشوارترين لحظات در كنار همكاران شان قرار داشته

داواي     رييس جمهوري اسالمي افغانستان يكبار ديگر به مسووالن ذيربط هدايت داد كـه در ـم
ا بـه        مجروحان حادثه اخير با جديت بيشتر تالش نمايند و نيز وزارت امور داخله موظـف شـد؛ ـت

ات آنهـا   گان شهيدان اين حادثه، هفته آينده زمينـ  خاطر دلجويي و غم شريكي با بازمانده       ه مالـق
  . را با رييس جمهور تنظيم نمايد

در مجلس شوراي وزيران به مسووالن نهادهاي امنيتي كشور اكيدا هدايت داده شد تا با تمام     
توان و امكانات بدون احساس خستگي در راه تامين امنيت و جلوگيري از حمالت تروريستي به         

  . مساعي همه جانبه و وطن دوستانه شان ادامه دهند
ارزه عليـه مـواد           انون مـب همچنين طبق آژندا، وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان طرح ـق

  . را به جلسه ارايه نمود) كه فيصله كميته قوانين شوراي وزيران است(مخدر 
طرح قانون مبارزه با رعايت مندرج ماده هفتم قانون اساسي افغانستان به منظور مبارزه عليـه          

  . است ل و شصت ماده  وضع گرديدهمواد مخدر، در پنج فص
  : اهداف اين قانون عبارتند از

  جلوگيري از زرع خشخاش، بنگ، كوكا و ساير نباتات مولد مواد مخدر؛  -
روش، نگـه           - داشـت، توزيـع، كميـشن كـاري،      جلوگيري از توليد، تهيه، پروسـس، خريـد، ـف

واد  )ترافيك(صادرات، حمل و نقل      ل     ، عرضه، استعمال، ذخيره و اخفاي ـم واد مخـت ا ـم  مخـدر ـي
 كننده روان؛

تنظيم و كنترول مواد مخدر، ادويه رواني، مواد كيمياوي اوليه و تجهيزات مورد اسـتعمال       -
در توليد و پروسس مواد مخدر و ادويه رواني به منظور جلوگيري از استعمال غير قانوني آنهـا و      

ي، علمـي، ت      حصول اطمينان از اين    ق    كه مواد مذكور براي مقاصـد طـب اتي و صـنعتي، طـب حقيـق
 گيرد؛  احكام قانون در مورد استفاده قرار مي

 . مجازات مرتكبين جرايم قاچاق مواد مخدر -

تامين هماهنگي ميان ادارات دولتي و غير دولتي در امر مبارزه عليه مواد مخدر و نظـارت    -
 و ارزيابي از تطبيق استراتيژي ملي كنترول مواد مخدر؛

د     تشويق دهاقين به زرع ن   - باتات مفيده به عوض خشخاش، بنگ، كوكـا و سـاير نباتـات موـل
 مواد مخدر؛ و
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ي و خـارجي و سـازمان        جلب همكاري و مساعدت سازمان     - هـاي   هاي غير حكـومتي داخـل
ورد              بين زات ـم اوي و تجهـي ي و مـواد كيمـي ه رواـن واد مخـدر، ادوـي المللي در امر مبارزه عليه ـم

 . استعمال در توليد و پروسس آن

سووليت        بر اسا  ده، ـم ري كنـن س اين قانون وزارت مبارزه عليه مواد مخدر به حيـث اداره رهـب
ي        ـتراتيژي مـل هماهنگي امور مبارزه عليه مواد مخدر، ارزيابي از تطبيق احكـام ايـن قـانون و اس

ها و ادارات ذيربط به عهـده دارد، مكلـف اسـت،     كنترول مواد مخدر را در مشوره با ساير وزارت     
  . را به اين منظور در ادارات مركزي و واليتي مربوط اتخاذ نمايدتدابير الزم 

شوراي وزيران بعد از بحث همه جانبه، طرح قانون مبارزه عليه مواد مخدر را مورد تاييد قـرار    
داده و وزارت عدليه را موظف نمود تا طرح تاييد شده قانون مبارزه عليه مواد مخدر را از طريق      

  . ر پارلماني غرض تصويب به پارلمان كشور ارسال نمايددفتر وزير دولت در امو
ر عدليـه و صـحت            همچنان طرح مقرره حمايت و تقويت تغذي طفل با شير مادر توسـط وزـي

  . عامه جمهوري اسالمي افغانستان به جلسه مطرح شد
طرح مقرره حمايت و تقويت تغذي با شير مادر پس از تحقيقات علمي و حقوقي رياست امور       

صل و بيـست و هـشت مـاده            قانون ـنج ـف رار گرفتـه و در پ گذاري در وزارت عدليه مورد تدقيق ـق
  . است ترتيب گرديده

ه وضـع      1طرح اين مقرره در روشني حكم مندرج فقره       انون صـحت عاـم  ماده سي و سـوم ـق
  : است و  اهداف عبارتند از گرديده

  تامين صحت و سالمتي جسمي و روحي طفل و مادر؛ -
 افي طفل از طريق حمايت و تقويت تغذي با شير مادر؛تغذي مصوون و ك -

 يقيني ساختن استفاده مناسب از محصوالت مشخص؛ -

 تشويق مادر به تغذي طفل با شير مادر؛  -

 تغذي طفل با غذاهاي متمم شير مادر؛ و  -

 .المللي تامين غذاي سالم طفل با استفاده از مواد صحي طبق معيارهاي ملي و بين -

ا شـير         شوراي وزيران پس ا    ل ـب ذي طـف ت تـغ ز استماع فوايد و مزاياي مقرره حمايت  و تقوـي
 . مادر طرح مقرره حمايت و تقويت تغذي طفل با شير مادر را مورد تصويب قرار داد

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

داري و امور عامه بانك جهـاني در جنـوب شـرق آسـيا و خـانم          آقاي جو هلمن مدير حكومت    

ـيلوانا مـسوول پـروژه اصـالحات          لوبا بيروس  لي مسوول پروژه اصالحات عدلي و قضايي و خانم س

ـنبه      و  8عدلي و قضايي از سوي بانك جهاني در افغانستان روز سـه ش ر عدليـه    1387 دـل ا وزـي  ـب

  . وگو نمودند جمهوري اسالمي افغانستان ديدار و گفت

ل مالحظـه،   هاي پروژه اصالح سكتور عدلي و قضايي     آقاي جو هلمن پيشرفت    افغانستان را قاـب

ارزيابي كرده و افزود كه سكتور عدلي و قـضايي و وزارت عدليـه جمهـوري اسـالمي افغانـستان         

  . است بسيار خوب بوده
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س از     آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان نيز در اين مالقات گفت كه ـپ

ضا     كنفرانس بين  دلي و ـق ـين    يي افغانـستان سـاخته  المللي روم استراتيژي ملي ـع  شـده و در هم

  . است راستا پروژه اصالح سكتور عدلي و قضايي كشور تنظيم گرديده

زي كـه                ـين چـي د از امنيـت اول يس جمهـور كـه مـردم بـع وزير عدليه با اشاره به سـخنان رـي

ستان در حـال         خواهند عدالت است، افزود با آن     مي كـه در بخـش سـكتور عـدلي و قـضايي افغاـن

ان و         هـستيم و در زمينـه   پيشرفت   ان، حقـوق اطفـال، آزادي بـي وق بـشر، حقـوق زـن ... هـاي حـق

ردم افغانـستان و جامعـه            هاي خوبي صورت گرفته     پيشرفت ا هنـوز بـه انتظـاراتي كـه ـم است اـم

ت بـا كمـك جامعـه جهـاني           .  ايم  جهاني دارند، نرسيده   اكنون فرصت خوبي پيش آمده كـه دوـل

  . كمك كندمردم را براي دسترسي به عدالت 

د سـال اخيـر دو        آقاي دانش گفت كه براي شروع كار پروژه اصالحات عدلي و قـضايي در چـن

ـين     يكي فقدان پاليسي و استراتيژي ملي و ديگري ناهماهنگي   . مشكل عمده داشتيم   هـايي كـه ب

 مشكل هماهنگي با جامعه جهـاني  2008اما از سال . سكتور عدلي و جامعه جهاني وجود داشت  

هاي عدلي و قـضايي و كـشورها و موسـسات     است و در مجموع ميان ارگان     حل شده  تا حدودي 

سمت   . است كننده ارتباط حسنه و فضاي تفاهم به وجود آمده     المللي كمك   بين ين در ـق و همچـن

پاليسي و استراتيژي نيز اكنون استراتيژي ملي سكتور عدلي و قـضايي سـاخته شـده و نهادهـاي      

در مجموع ميان نهادهاي سكتور عدلي و قـضايي  . عمل خواهند نمودعدلي و قضايي در پرتو آن      

ت آن       در داخل كشور و دولت ها و موسـسات كمـك           امين شـده و وـق ده همـاهنگي الزم ـت كنـن

  . رسيده تا با كمك يكديگر كارهاي عملي را شروع نموده و سرعت ببخشيم

دت شـش     وزير عدليه در مورد پروژه اصالح سكتور عدلي و قضايي افغانستان   گفـت كـه در ـم

روژه گذشـته، كارهـاي انجـام        شـده رضـايت بخـش اسـت، همكـاران       ماه كه از شروع كار اين ـپ

 2009اند و اميدواريم كه در سـال   المللي و ادارات عدلي و قضايي كشور تالش فراواني كرده    بين

  . نه  تنها فاز اول پروژه بلكه فاز دوم آن را نيز شروع كنيم

وان       وزير عدليه ارتقاي  دان، زيربناهـاي فزيكـي و تجهيـزات را بـه عـن  ظرفيت و آموزش كارمـن

ورد          د ـم ضايي كـشور باـي دلي و ـق موضوعاتي ياد كرد كه بايد در جريان پروژه اصـالح سـكتور ـع

  . تاكيد قرار گيرد

ها و  شده، افزود كه در موارد ارتقاي ظرفيت آقاي جو هلمن با اظهار رضايت از كارهاي انجام

هاي همه جانبه   مسايلي كه مورد نياز و مورد تاييد طرفين باشد حاضر به همكاريزيربناها و

  .هستيم

  
  



 

 

هاي  تاييد طرح قانون حمل و نقل اموال و طرح تعديل ماده دهم قانون شركت

  سهامي و محدودالمسووليت در شوراي وزيران

  
يس   تحت رياسـت حامـد كـ   1387 دلو 14جلسه نوبتي شوراي وزيران روز دو شنبه      رزي، رـي

  . جمهوري اسالمي افغانستان در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري برگزار شد
وال و طـرح           طبق آژندا، وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان طرح قـانون حمـل و نقـل اـم

صله (هـاي سـهامي و محدودالمـسووليت     تعديل ماده دهم قانون شركت    هـاي كميتـه قـوانين     فـي
  . را به جلسه شوراي وزيران ارايه نمود) مي افغانستانشوراي وزيران جمهوري اسال

طرح قانون حمل و نقل اموال با رعايت حكم مندرج ماده يازدهم قانون اساسي افغانـستان بـه        
ه آن در              وال و خـدمات مربـوط ـب  مـاده وضـع   30 فـصل و  7منظور تنظيم امور حمل و نقل اـم

  . است گرديده
وال،       طرح قانون حمل و نقل اموال به هدف ف      راهم نمـودن زمينـه تـسهيالت حمـل و نقـل اـم

تامين مصوونيت حمل و نقل اموال، تعيين حقوق و وجايب متصديان حمل و نقل اموال سـاخته        
  . است شده

با انفاذ و تطبيق اين قانون، زمينه تسهيالت بيشتر براي متصديان حمل و نقـل فـراهم خواهـد        
ه محـل      بيني طرح قانون حمل و ن گرديد و بر طبق پيش   قل اموال، انتقال امـوال از يـك محـل ـب

ت        وال صـورت خواهـد گرـف انون   . ديگر بر طبق قرارداد في مابين متصدي وفرسـتنده اـم طـرح ـق
ل را      مذكور حقوق و وجايب طرفين قرارداد را مشخص و معين ساخته و هم عمليات حمل و نـق

ل   هماهنگ خواهد ساخت كه در نتيجه سبب رشـد و انكـشاف خـدمات مربـوط بـ          ه حمـل و نـق
  .المللي خواهد گرديد اموال در سطح ملي و بين

  :هاي طرح قانون حمل و نقل اموال به ترتيب ذيل است عناوين فصل
  احكام عمومي: فصل اول
  بارنامه: فصل دوم
  هاي متصدي مسووليت: فصل سوم
  هاي فرستنده و گيرنده مسووليت: فصل چهارم
  حقوق و وجايب متصدي : فصل پنجم
  حقوق و وجايب فرستنده و گيرنده: فصل ششم
  احكام متفرقه: فصل هفتم

س از بحـث و        وال را ـپ شوراي وزيران جمهوري اسالمي افغانستان طرح قانون حمل و نقل اـم
  . بررسي همه جانبه مورد تاييد قرار داد

همچنين شوراي وزيران جمهوري اسالمي افغانستان پس بحث و بررسي الزم، طرح تعديل 
 .هاي سهامي و محدودالمسووليت را تاييد نمود انون شركتماده دهم ق


